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ΑΡΧΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 

 

ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΡ. (8/2022(3)) 

 

 

ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ 

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ «ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ ΣΙΓΜΑ (SIGMA TV)», 

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «SIGMA RADIO T.V. PUBLIC LTD» 

 

 

Ημερομηνία Απόφασης: 6 Απριλίου, 2022 

 

Ενώπιον: κ.κ. Ρόνας Κασάπη, Προέδρου, Μαρίας Κούσιου, Αντιπροέδρου, Σέργιου 

Ποΐζη, Τάσου Κυρμίτση, Αγγελικής Λαζάρου, Πάνου Κανελλόπουλου και Χρύσως 

Τσόκκου, Μελών.  

 

Η Πρόεδρος ενημέρωσε πλήρως τo Μέλος της Αρχής, κα Χρύσω Τσόκκου για τα 

όσα διαδραματίστηκαν στη συνεδρία ημερομ.2.3.2022, αρ. 9/2022, από την οποία 

απουσίαζε. 

 

Η κα Τσόκκου, αφού ενημερώθηκε από την Πρόεδρο και αφού μελέτησε όλα τα 

στοιχεία που αφορούν στην υπόθεση αυτή, ήτοι τον διοικητικό φάκελο της 

υπόθεσης – που περιέχει όλα τα στοιχεία που λήφθηκαν υπόψη από την Πρόεδρο, 

την Αντιπρόεδρο και τα Μέλη που ήταν παρόντα στην πιο πάνω συνεδρία της 

Αρχής, μεταξύ των οποίων και το σχετικό απόσπασμα των πρακτικών της ως άνω 

συνεδρίας – αποφάσισε όπως συμφωνήσει και υιοθετήσει τα όσα αποφασίστηκαν 

από την Αρχή στη συνεδρία της ημερομ. 2.3.2022, αρ. 9/2022, και είναι πλέον 

πλήρως ενήμερη για ό,τι προηγήθηκε της σημερινής συνεδρίασης, κατά την οποία 

είναι ορισμένη η υπόθεση για εκδίκαση και λήψη απόφασης. 
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ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

 

Στην παρούσα υπόθεση η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου εξετάζει αυτεπάγγελτα τις 

από μέρους του οργανισμού πιθανές παραβάσεις του άρθρου 26(1)(στ)  και (2) του περί 

Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμου 7(Ι)/98 (όπως αυτός τροποποιήθηκε 

μεταγενέστερα) και των κανονισμών 24(1)(β) και  25(3)(α) των περί Ραδιοφωνικών και 

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

 

 

Το πιο πάνω άρθρο αναφέρει: 

26 

(1) Oι εκπομπές κάθε αδειούχου τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού οργανισμού πρέπει 

να διέπονται από τις αρχές― 

 (στ) του σεβασμού των ιδεωδών της δημοκρατίας και των ανθρώπινων 

δικαιωμάτων· 

 

(2) Τα δελτία ειδήσεων και τα επικαιρικά προγράμματα πρέπει να 

χαρακτηρίζονται από αντικειμενικότητα και πολυφωνία, ιδιαίτερα αναφορικά με 

πολιτικά θέματα αλλά και οποιαδήποτε κοινωνικά θέματα που απασχολούν την 

κοινή γνώμη.  

 

 

Οι πιο πάνω κανονισμοί, αναφέρουν: 

 

25.  Οι   πιο   κάτω   κανόνες   αφορούν   τη   γλώσσα    που 

γλώσσας και  χρησιμοποιείται στις εκπομπές: 

(3) Απαγορεύεται: 

(α) η χρήση της γλώσσας με τρόπο που μπορεί να θίξει τις 

ευαισθησίες θρησκευτικών, φυλετικών, πολιτικών ή άλλων 

κοινωνικών ομάδων· 

 

 

Δελτία ειδήσεων. 

24.-(1)  

(α)    Τα δελτία ειδήσεων προπαρασκευάζονται και μεταδίδονται με ακρίβεια,  

αντικειμενικότητα, αμεροληψία, πολυμέρεια και τη μεγαλύτερη δυνατή  πληρότητα· 

(β) ουσιώδη λάθη κατά τη μετάδοση των γεγονότων διορθώνονται κατά τη διάρκεια 

του ίδιου δελτίου ειδήσεων, αν υποδειχθούν ή γίνουν αντιληπτά έγκαιρα. Σε αντίθετη 

περίπτωση διορθώνονται αμελλητί στο επόμενο δελτίο ειδήσεων. 
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Ύστερα από σχετική απόφαση, η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου με επιστολή της 

ημερομηνίας 16.3.2022 έθεσε ενώπιον του οργανισμού τις διερευνώμενες παραβάσεις. 

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. 

       

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 διοικητικών κυρώσεων. 

 

Οι διερευνώμενες παραβάσεις που τέθηκαν υπόψη του οργανισμού εκτίθενται πιο κάτω: 

   

1. Στις 14.12.2021, μεταξύ των ωρών 20:00 -21:00, ο οργανισμός στο πλαίσιο του 

Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεών του μετέδωσε ρεπορτάζ, το οποίο δεν διεπόταν από 

τις αρχές  του σεβασμού των ιδεωδών της δημοκρατίας και των ανθρώπινων 

δικαιωμάτων, κατά παράβαση του άρθρου 26(1)(στ) του περί Ραδιοφωνικών και 

Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμου 7(Ι)/98 (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). 

 

Συγκεκριμένα μεταδόθηκαν τα ακόλουθα:  
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Έναρξη Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων (Πρώτος τίτλος):  

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, παρακλάδι τρομοκρατικής οργάνωσης της Νιγηρίας 

στρατολογεί νεαρούς στην Κύπρο. Αποκαλυπτικό βίντεο με Αφρικανούς να ορκίζονται στον 

Αρχηγό της Οργάνωσης.  

Μεσολαβούν άλλοι Τίτλοι Ειδήσεων. 

Πρώτο Ρεπορτάζ (ώρα που αναγράφεται στην οθόνη 20:02):  

Εισαγωγή Παρουσιαστή:  
Τρομοκρατική οργάνωση της Νιγηρίας φαίνεται ότι στρατολογεί νεαρούς στη Λεμεσό. Σε 

βίντεο που εξασφάλισε και αποκαλύπτει το διαδικτυακό Sigmalive εμφανίζονται νεαροί, 

Νιγηριανοί προφανώς να δίνουν όρκο πίστης. Ο Αρχηγός της οργάνωσης στον οποίο 

ορκίζονται να υπηρετούν, έχει συλληφθεί από την Interpol και έχει παραδοθεί στις αρχές 

της Νιγηρίας. Κατηγορείται για τρομοκρατία, προδοσία, υποκίνηση απόσχισης και 

σχηματισμό κρατιδίου και παρακίνησης βίας. Μας ενημερώνει ο Μιχάλης Κιβιδιώτης.  

Λεκτικό Ρεπορτάζ και Τίτλοι: 

Τίτλοι που εναλλάσσονται συνεχώς κατά τη διάρκεια του ακόλουθου λεκτικού στο 

κάτω μέρος της οθόνης:                                     

 ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ  

           ΑΠΟ ΝΙΓΗΡΙΑΝΟΥΣ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ.  

 ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ  

           ΟΝΟΜΑΣΙΑ: «ΓΗΓΕΝΕΙΣ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΗΣ ΜΠΙΑΦΡΑ».  

 ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ  

           ΔΙΝΟΥΝ ΟΡΚΟ ΠΙΣΤΕΩΣ ΣΤΟΝ ΑΡΧΗΓΟ ΤΟΥΣ.  

 ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ  

           ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΚΑΙ ΣΤΑ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ 

 ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ  

           Η ΑΝΤΙΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ.  

Λεκτικό Ρεπορτάζ:  
Τη δράση οργανώσεων που κατονομάζονται ως τρομοκρατικές και δρουν στην Κύπρο, 

έφερε στην επιφάνεια αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του διαδικτυακού Sigmalive. Συγκεκριμένα 

βίντεο που δημοσίευσε το αφρικανικό κίνημα γηγενών ανθρώπων της Μπριάφρα από τη 

Νιγηρία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δείχνει την ορκωμοσία νέων μελών του και τον 

όρκο πίστης στον αρχηγό της οργάνωσης, μια τελετή που έλαβε χώρα στη Λεμεσό.  

Πρόκειται για αυτονομιστική οργάνωση στη Νιγηρία με τα αρχικά ΙΡΟΒ, όπου κύριο στόχο 

έχει την απόσχιση και δημιουργία ενός ανεξάρτητου κράτους της Μπιάφρα, στην παλαιά 

ανατολική περιφέρεια της Νιγηρίας.  

(Στο σημείο αυτό προβάλλεται βίντεο, πιθανότατα ερασιτεχνικό, στο οποίο φαίνεται 

ομάδα νεαρών ανδρών μελαμψού χρώματος να  επαναλαμβάνουν λεκτικό που 

αναφέρει συγκεκριμένος άνδρας ο οποίος έχει την πλάτη γυρισμένη στην οθόνη. 

Επίσης προβάλλονται εικόνες από παρέλαση, που δεν είναι ξεκάθαρο εάν είναι 

αρχείου ή πρόσφατες και πού ακριβώς αυτές διαδραματίζονται.). 

Συνέχεια ρεπορτάζ: 

Στο βίντεο φαίνονται τα νέα μέλη να δίνουν όρκο πίστης στον αρχηγό της οργάνωσης, ο 

οποίος συνελήφθηκε από την Ιnterpol και παραδόθηκε στις Νιγηριανές αρχές με την 
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κατηγορία της τρομοκρατίας, της προδοσίας και της υποκίνησης απόσχισης και 

σχηματισμού κρατιδίου και παρακίνησης σε βία. Η κυβέρνηση της χώρας, θεωρεί την 

οργάνωση και τον παραστρατιωτικό της βραχίονα με την ονομασία «Ανατολικό δίκτυο 

ασφαλείας», ως τρομοκρατική. Μετά τη δημοσίευση του ρεπορτάζ από το Sigmalive, η 

οργάνωση κατέβασε το βίντεο και ανέβασε νέα ανάρτηση, στην οποία αναφέρουν πως δεν 

έχουν σχέση με τρομοκρατική οργάνωση.  

 

Ακολούθως στην οθόνη προβάλλεται ανάρτηση από μέσο κοινωνικής δικτύωσης με 

δήλωση της ΙΡΟΒ, ενώ παράλληλα γίνεται εκφώνηση του σχετικού λεκτικού: 

 «Για πληροφόρησή σας η οικογένεια της ΙΡΟΒ στην Κύπρο δεν είναι τρομοκρατική 

οργάνωση. Είμαστε αυτόχθονες άνθρωποι της Μπιάφρα και το μαχητικό κίνημα για την 

ελευθερία για την αποκατάσταση του κυρίαρχου έθνους μας. Η οργάνωσή μας είναι 

εγγεγραμμένη σε τουλάχιστον 100 χώρες.» 

Συνέχεια ρεπορτάζ: 

Στην Κύπρο η οργάνωση είναι εγγεγραμμένη και λειτουργεί ως νομική οντότητα. Σε μια 

άλλη περίπτωση, οι Νιγηριανοί παράτυποι αιτητές, με βίντεο προχώρησαν σε έκκληση στην 

τρομοκρατική οργάνωση, όπως θεωρείται από τη Νιγηρία, ώστε να τους παράσχει βοήθεια, 

όταν μετά από απόφαση της Κυπριακής Δημοκρατίας, τα μέλη της μεταφέρθηκαν από 

σπίτια, σε κλειστές δομές για απέλαση. Τα πλοκάμια της οργάνωσης φτάνουν και στα 

κατεχόμενα, αφού τον Οκτώβριο του 2021, έγινε κάλεσμα για εκδήλωση διαμαρτυρίας στη 

Λευκωσία, ενώ σε αναρτήσεις τους απευθύνουν και κάλεσμα σε συναγωνιστές της 

οργάνωσης που βρίσκονται στις τουρκοκρατούμενες περιοχές. Μετά τη δημοσιοποίηση του 

ρεπορτάζ, ενημερώθηκε και η Αστυνομία. Συγκεκριμένα υλικό τόσο από την ιστοσελίδα της 

οργάνωσης, αλλά και από τη διαδικτυακή εφημερίδα του Sigma, απεστάλη στην 

αντιτρομοκρατική για περαιτέρω διερεύνηση.  

 

2. Στις 14.12.2021, μεταξύ των ωρών 20:00 -21:00, ο οργανισμός στο πλαίσιο του 

Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεών του μετέδωσε ρεπορτάζ, το οποίο δεν 

χαρακτηριζόταν από αντικειμενικότητα και πολυφωνία, αναφορικά με 

πολιτικό και κοινωνικό θέμα που απασχολεί την κοινή γνώμη, κατά παράβαση 

του άρθρου 26(2) του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμου 

7(Ι)/98 (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). 

Ισχύουν τα γεγονότα του υποστοιχείου 1.  

 

3. Στις 14.12.2021, μεταξύ των ωρών 20:00 -21:00, ο οργανισμός στο πλαίσιο του 

Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεών του μετέδωσε ρεπορτάζ κατά τη διάρκεια του 

οποίου έγινε χρήση της γλώσσας με τρόπο που μπορεί να θίξει τις ευαισθησίες 

φυλετικής και πολιτικής ομάδας, κατά παράβαση του καν. 25(3)(α) των περί 

Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Κανονισμών του 2000 (Κ.Δ.Π. 

10/2000) 

Ισχύουν τα γεγονότα του υποστοιχείου 1.  
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4. Στις 15.12.2021, μεταξύ των ωρών 06:30 - 08:00, ο οργανισμός στο πλαίσιο του 

προγράμματος ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ μετέδωσε ρεπορτάζ, το οποίο δεν διεπόταν από 

τις αρχές  του σεβασμού των ιδεωδών της δημοκρατίας και των ανθρώπινων 

δικαιωμάτων, κατά παράβαση του άρθρου 26(1)(στ) του περί Ραδιοφωνικών και 

Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμου 7(Ι)/98 (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). 

Συγκεκριμένα μεταδόθηκαν τα ακόλουθα: 

Ώρα που αναγράφεται στην οθόνη: 06:48΄ 

Α. Δημητρόπουλος:  
Τώρα πάμε σε μια άλλη ιστορία, όλα τα παράξενα σε αυτό τον τόπο συμβαίνουν. Μια 

τρομοκρατική οργάνωση από τη Νιγηρία φαίνεται ότι έχει έδρα τη Λεμεσό και στρατολογεί 

νεαρούς. Πάμε στο ρεπορτάζ: 

Λεκτικό Ρεπορτάζ και Τίτλοι: 

Μόνιμος Τίτλος στην οθόνη κατά τη διάρκεια του ρεπορτάζ:   

 ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΠΟ ΝΙΓΗΡΙΑΝΟΥΣ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ 

 

Λεκτικό: Τη δράση οργανώσεων που κατονομάζονται ως τρομοκρατικές και δρουν στην 

Κύπρο, έφερε στην επιφάνεια αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του διαδικτυακού Sigmalive. 

Συγκεκριμένα βίντεο που δημοσίευσε το αφρικανικό κίνημα γηγενών ανθρώπων της 

Μπριάφρα από τη Νιγηρία, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δείχνει την ορκωμοσία νέων 

μελών του και τον όρκο πίστης στον αρχηγό της οργάνωσης, μια τελετή που έλαβε χώρα 

στη Λεμεσό. Πρόκειται για αυτονομιστική οργάνωση στη Νιγηρία με τα αρχικά ΙΡΟΒ, όπου 

κύριο στόχο έχει την απόσχιση και δημιουργία ενός ανεξάρτητου κράτους της Μπιάφρα, 

στην παλαιά ανατολική περιφέρεια της Νιγηρίας.  

(Στο σημείο αυτό προβάλλεται βίντεο, πιθανότατα ερασιτεχνικό, στο οποίο φαίνεται 

ομάδα νεαρών ανδρών μελαμψού χρώματος να  επαναλαμβάνουν λεκτικό που 

αναφέρει συγκεκριμένος άνδρας ο οποίος έχει την πλάτη γυρισμένη στην οθόνη. 

Επίσης προβάλλονται εικόνες από παρέλαση, που δεν είναι ξεκάθαρο εάν είναι 

αρχείου ή πρόσφατες και πού ακριβώς αυτές διαδραματίζονται.). 

Συνέχεια ρεπορτάζ: 

Στο βίντεο φαίνονται τα νέα μέλη να δίνουν όρκο πίστης στον αρχηγό της οργάνωσης, ο 

οποίος συνελήφθηκε από την Ιnterpol και παραδόθηκε στις Νιγηριανές αρχές με την 

κατηγορία της τρομοκρατίας, της προδοσίας και της υποκίνησης απόσχισης και 

σχηματισμού κρατιδίου και παρακίνησης σε βία. Η κυβέρνηση της χώρας, θεωρεί την 

οργάνωση και τον παραστρατιωτικό της βραχίονα με την ονομασία «Ανατολικό δίκτυο 

ασφαλείας», ως τρομοκρατική. Μετά τη δημοσίευση του ρεπορτάζ από το Sigmalive, η 

οργάνωση κατέβασε το βίντεο και ανέβασε νέα ανάρτηση, στην οποία αναφέρουν πως δεν 

έχουν σχέση με τρομοκρατική οργάνωση.  

Ακολούθως στην οθόνη προβάλλεται ανάρτηση από μέσο κοινωνικής δικτύωσης με 

δήλωση της ΙΡΟΒ, ενώ παράλληλα γίνεται εκφώνηση του σχετικού λεκτικού: 

«Για πληροφόρησή σας η οικογένεια της ΙΡΟΒ στην Κύπρο δεν είναι τρομοκρατική 

οργάνωση. Είμαστε αυτόχθονες άνθρωποι της Μπιάφρα και το μαχητικό κίνημα για την 

ελευθερία για την αποκατάσταση του κυρίαρχου έθνους μας. Η οργάνωσή μας είναι 

εγγεγραμμένη σε τουλάχιστον 100 χώρες.» 
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Συνέχεια ρεπορτάζ: 

Στην Κύπρο η οργάνωση είναι εγγεγραμμένη και λειτουργεί ως νομική οντότητα. Σε μια 

άλλη περίπτωση, οι Νιγηριανοί παράτυποι αιτητές, με βίντεο προχώρησαν σε έκκληση στην 

τρομοκρατική οργάνωση, όπως θεωρείται από τη Νιγηρία, ώστε να τους παράσχει βοήθεια, 

όταν μετά από απόφαση της Κυπριακής Δημοκρατίας, τα μέλη της μεταφέρθηκαν από 

σπίτια, σε κλειστές δομές για απέλαση. Τα πλοκάμια της οργάνωσης φτάνουν και στα 

κατεχόμενα, αφού τον Οκτώβριο του 2021, έγινε κάλεσμα για εκδήλωση διαμαρτυρίας στη 

Λευκωσία, ενώ σε αναρτήσεις τους απευθύνουν και κάλεσμα σε συναγωνιστές της 

οργάνωσης που βρίσκονται στις τουρκοκρατούμενες περιοχές. Μετά τη δημοσιοποίηση του 

ρεπορτάζ, ενημερώθηκε και η Αστυνομία. Συγκεκριμένα υλικό τόσο από την ιστοσελίδα της 

οργάνωσης, αλλά και από τη διαδικτυακή εφημερίδα του Sigma, απεστάλη στην 

αντιτρομοκρατική για περαιτέρω διερεύνηση.  

Τέλος Ρεπορτάζ. 

Α. Δημητρόπουλος: Μάλιστα. Αυτά συμβαίνουν στην Κύπρο. Τώρα το αποσχιστικό 

κίνημα Μπιάφρα, δεν είναι καινούργιο, είναι δεκαετία του 80. Ξεκίνησε στη Νιγηρία. Για 

κάποιους είναι τρομοκρατική οργάνωση. Στην Αμερική υπάρχει ένα αίτημα από κάποιους 

να μπει στη λίστα με τις τρομοκρατικές οργανώσεις. Δεν έχει γίνει ακόμα. Αλλά εν πάση 

περιπτώσει, είναι ένα θέμα που θα πρέπει να προβληματίσει εδώ τις δικές μας αρχές, για 

λόγους ασφαλείας ημών των πολιτών. (Ώρα που αναγράφεται στην οθόνη: 06:52΄)  

Από το ακριβώς πιο πάνω λεκτικό, προκύπτει πως ο οργανισμός είχε ήδη λάβει 

γνώση πως η εν λόγω οργάνωση δεν είναι τρομοκρατική, ωστόσο επίλεξε να 

επαναμεταδώσει το σχετικό ρεπορτάζ για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα.  

Δεκαεπτά περίπου λεπτά αργότερα και αφού μεσολαβεί άλλη θεματολογία, 

μεταδίδονται τα ακόλουθα: 

(Ώρα που αναγράφεται στην οθόνη:  07:09΄) 

Τηλεφωνική επικοινωνία με Χρίστο Ανδρέου, Εκπρόσωπο Τύπου της Αστυνομίας:  

Τίτλος στην οθόνη:  

 ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΝΙΓΗΡΙΑΝΗΣ…ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΤΗ 

ΛΕΜΕΣΟ – ΤΙ ΛΕΕΙ Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ. 

Α. Δημητρόπουλος:  Πάμε τώρα στο άλλο θέμα, αυτό που έχει προκαλέσει και εντύπωση 

βέβαια. Είδαμε και ένα σχετικό βίντεο με την ορκωμοσία Νιγηριανών που θέλουν την 

ανεξαρτησία και την αυτονομία της Μπιάφρα. Κάποιοι χαρακτηρίζουν την οργάνωση αυτή 

ως τρομοκρατική. Έχει έδρα στη Λεμεσό. Τί ξέρουμε για αυτή την ιστορία0; 

Εκπρόσωπος Τύπου Αστυνομίας: Ναι, πρόσφατα είχαμε λάβει και εμείς μια πληροφορία 

αναφορικά με τη συγκεκριμένη οργάνωση, την οποία είχαμε λάβει από συγκεκριμένο 

πρόσωπο, αλλοδαπό, κατά τη διάρκεια συνέντευξής του κατά την άφιξή του στη 

Δημοκρατία. Από έλεγχο που έγινε κ. Δημητρόπουλε φαίνεται ότι η συγκεκριμένη 

οργάνωση δεν περιλαμβάνεται στους καταλόγους των τρομοκρατικών οργανώσεων, ούτε 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά ούτε και του οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ως εκ τούτου 

δεν θεωρείται τρομοκρατική οργάνωση. Παρά το γεγονός όμως αυτό, το θέμα αυτό 

παρακολουθείται από την Αστυνομία.  
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5. Στις 15.12.2021, μεταξύ των ωρών 06:30 - 0:00, ο οργανισμός στο πλαίσιο του 

προγράμματος ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ μετέδωσε ρεπορτάζ, το οποίο δεν 

χαρακτηριζόταν από αντικειμενικότητα και πολυφωνία, αναφορικά με 

πολιτικό και κοινωνικό θέμα που απασχολεί την κοινή γνώμη, κατά παράβαση 

του άρθρου 26(2) του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμου 

7(Ι)/98 (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). 

Ισχύουν τα γεγονότα του υποστοιχείου 4.  

 

6. Στις 15.12.2021, μεταξύ των ωρών 06:30 - 08:00, ο οργανισμός στο πλαίσιο του 

προγράμματος ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ μετέδωσε ρεπορτάζ κατά τη διάρκεια του οποίου 

έγινε χρήση της γλώσσας με τρόπο που μπορεί να θίξει τις ευαισθησίες 

φυλετικής και πολιτικής ομάδας, κατά παράβαση του καν. 25(3)(α) των περί 

Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Κανονισμών του 2000 (Κ.Δ.Π. 

10/2000). 

Ισχύουν τα γεγονότα του υποστοιχείου 4.  

 

7. Στις 15.12.2021, μεταξύ των ωρών 20:00 -21:00, ο οργανισμός κατά τη διάρκεια 

του Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεών του, δεν διόρθωσε αμελλητί ουσιώδες λάθος 

του, όπως αυτό μεταδόθηκε στο δελτίο ειδήσεων της προηγούμενης ημέρας 

και το οποίο είχε ήδη γίνει αντιληπτό από τον οργανισμό, κατά παράβαση του 

καν. 24(1)(β) των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Κανονισμών 

του 2000 (Κ.Δ.Π. 10/2000). 

Συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια του δελτίου ειδήσεων στις 15.12.21 δεν έγινε 

απολύτως καμία αναφορά ούτε και διόρθωση σχετικά με την είδηση περί 

υποτιθέμενης τρομοκρατικής οργάνωσης Νιγηριανών που δρα στην Κύπρο. 

Σημειώνεται πως στις 15.12.21 κατά τη διάρκεια του προγράμματος «Πρωτοσέλιδο», 

ο οργανισμός είχε ήδη λάβει γνώση πως τα γεγονότα, όπως τα παρουσίασε  σε 

σχετικό ρεπορτάζ του δελτίου ειδήσεων της προηγούμενης ημέρας (14.12.21), δεν 

ήταν αληθή.  

Το δεδομένο αυτό, προκύπτει από την εξής συνομιλία μεταξύ του παρουσιαστή του 

προγράμματος «Πρωτοσέλιδο» και του Εκπροσώπου Τύπου της Αστυνομίας όπως 

μεταδόθηκε το πρωί της ημερομ. 15.12.2021, δηλ. μεταξύ των ωρών 06:30 - 08:00, 

ως εξής:  

 Α. Δημητρόπουλος:  Πάμε τώρα στο άλλο θέμα, αυτό που έχει προκαλέσει και 

εντύπωση βέβαια. Είδαμε και ένα σχετικό βίντεο με την ορκωμοσία Νιγηριανών που 

θέλουν την ανεξαρτησία και την αυτονομία της Μπιάφρα. Κάποιοι χαρακτηρίζουν την 

οργάνωση αυτή ως τρομοκρατική. Έχει έδρα στη Λεμεσό. Τί ξέρουμε για αυτή την 

ιστορία; 

 Εκπρόσωπος Τύπου Αστυνομίας: Ναι, πρόσφατα είχαμε λάβει και εμείς μια 

πληροφορία αναφορικά με τη συγκεκριμένη οργάνωση, την οποία είχαμε λάβει από 

συγκεκριμένο πρόσωπο, αλλοδαπό, κατά τη διάρκεια συνέντευξής του κατά την άφιξή 

του στη Δημοκρατία. Από έλεγχο που έγινε κ. Δημητρόπουλε φαίνεται ότι η 
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συγκεκριμένη οργάνωση δεν περιλαμβάνεται στους καταλόγους των 

τρομοκρατικών οργανώσεων, ούτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά ούτε και του 

οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ως εκ τούτου δεν θεωρείται τρομοκρατική 

οργάνωση. Παρά το γεγονός όμως αυτό, το θέμα αυτό παρακολουθείται από την 

Αστυνομία. 

Συνεπώς ο οργανισμός το πρωί της ημερομ. 15.12.2021, είχε λάβει γνώση περί του 

ουσιώδους λάθους του όπως το μετέδωσε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ημερομ. 

14.12.21, ωστόσο δεν προχώρησε αμελλητί σε σχετική διόρθωση στο κεντρικό 

δελτίο ειδήσεων της επόμενης ημέρας δηλ. της ημερομ. 15.12.21, ως όφειλε. 
 

Ο οργανισμός, με ηλεκτρονικό του μήνυμα ημερομ. 24.3.2022 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’), 

ζήτησε όπως υποβάλει τις θέσεις του προσωπικώς. Ο οργανισμός δεν εξέφρασε την 

επιθυμία να επιθεωρήσει το διοικητικό φάκελο της υπόθεσης. 

 

Η Αρχή με επιστολή της ημερομ. 29.3.22, κάλεσε τους εκπροσώπους του οργανισμού να 

παραστούν στη συνεδρία της ημερομ.6.4.2022, για να υποβάλουν προσωπικώς τις 

παραστάσεις τους σε σχέση με τις πιθανές παραβάσεις της υπόθεσης.   

 

Στη συνεδρία της Αρχής, ημερομ. 6.4.2022, παρευρέθηκε εκ μέρους του τηλεοπτικού 

οργανισμού, ο κ. Χρύσανθος Τσουρούλλης, Διευθύνων Σύμβουλος του τηλεοπτικού 

οργανισμού «ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ ΣΙΓΜΑ (SIGMA TV)». 

 

Κατά τη διάρκεια της ενώπιον της Αρχής διαδικασίας, ο κ. Τσουρούλλης, εξέθεσε τις 

απόψεις του αναφορικά με τις πιο πάνω πιθανές παραβάσεις και κατέθεσε σχετικά 

στοιχεία, τα οποία επισυνάπτονται ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’.  

 

Συγκεκριμένα, ο κ. Τσουρούλλης αρνήθηκε τις πιο πάνω πιθανές παραβάσεις, 

σημειώνοντας συγκεκριμένα πως κατόπιν σχετικής δημοσιογραφικής έρευνας στην οποία 

προέβη ο οργανισμός προτού προβάλει το σχετικό ρεπορτάζ, διαπιστώθηκε πως η εν 

λόγω οργάνωση θεωρείται τρομοκρατική οργάνωση στη Νιγηρία και ως εκ τούτου, 

σύμφωνα με τον κ. Τσουρούλλη ο οργανισμός ουσιαστικά δεν μετέδωσε κάτι 

λανθασμένο. Επιπρόσθετα, ο κ. Τσουρούλλης ανέφερε πως τη δεδομένη στιγμή που ο 

Εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας κ. Χρίστος Ανδρέου, προέβη στην επίμαχη 

τηλεοπτική δήλωση – όπως αυτή προβλήθηκε σε ένα από τα επίδικα ρεπορτάζ - ότι δηλ. 

«Ως εκ τούτου δεν θεωρείται τρομοκρατική οργάνωση», δεν είχε ακόμη ιδέα περί τίνος 

επρόκειτο.  

 

Συγκεκριμένα ο κ. Τσουρούλης ανέφερε, μεταξύ άλλων, τα πιο κάτω: «Το πρώτο είναι 

ότι αυτή η οργάνωση, αφού δεν είναι τρομοκρατική και δεν έχει τίποτε περίεργο, γιατί 

δεν υπέβαλε ως κατά τον Νόμο οφείλει όλα τα έγγραφα της στο Υπουργείο Εσωτερικών, 

για να εγγραφεί ως σωματείο μιας οργάνωσης στην Κυπριακή Δημοκρατία; Δεν είναι 

γραμμένη πουθενά, ενώ οι ίδιοι ισχυρίζονταν το αντίθετο. Ο κύριος Ανδρέου, ο 

ισχυρισμός μου, και το λέω μετά λόγου γνώσεως, την ώρα που έκαμε τούντες δηλώσεις 
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δεν είχε ιδέα σε τι αναφέρετουν και θέλω να περάσει στα πρακτικά ότι ο κύριος Χρίστος 

Ανδρέου είναι ο Εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας. Επίσης, αυτή η οργάνωση 

σύμφωνα και με το BBC του Λονδίνου έχει ένοπλα παρακλάδια. Έγιναν ολόκληρα 

ρεπορτάζ στο BBC του Λονδίνου, τα οποία κυρία Πρόεδρε, εγώ θα σας τα αφήσω για να 

τα καταθέσετε μέσ' στα πρακτικά. Και μάλιστα τούτη η οργάνωση είναι οργάνωση η 

οποία θέλει απόσχιση από τη χώρα της, γι' αυτό και θεωρείται τρομοκρατική.» 

 

Επιπλέον ο κ. Τσουρούλης πληροφόρησε την Αρχή πως η συγκεκριμένη οργάνωση 

κλήθηκε τέσσερις φορές από τον οργανισμό να εκφράσει τη θέση της στο Δελτίο 

Ειδήσεων, ωστόσο αρνήθηκε με εντολή του δικηγόρου της. 

 

Έχουμε μελετήσει με μεγάλη προσοχή όλα τα ενώπιόν μας στοιχεία και περιστατικά, 

συμπεριλαμβανομένων των θέσεων του οργανισμού σχετικά με τις πιθανές παραβάσεις 

και κρίνουμε ότι δεν στοιχειοθετούνται παραβάσεις του άρθρου 26(1)(στ)  και (2) του 

περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμου 7(Ι)/98 (όπως αυτός 

τροποποιήθηκε μεταγενέστερα) και των κανονισμών 24(1)(β) και  25(3)(α) των περί 

Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Κανονισμών του 2000 (Κ.Δ.Π. 10/2000), ως 

τα υποστοιχεία 1 – 7. 

 

 

 

 

 

                                                                                           (ΡΟΝΑ ΚΑΣΑΠΗ) 

                                                                                            Πρόεδρος 

                         Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου 

 
Χ.Π. 


