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ΑΡΥΗ ΡΑΓΙΟΣΗΛΔΟΡΑΗ ΚΤΠΡΟΤ 

 

(ΤΠΟΘΔΗ ΑΡ. 109/2004(1)) 

 

AYTEΠΑΓΓΔΛΣΗ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΠΑΡΑΒΑΔΩΝ 

 ΑΠΟ ΣΟΝ ΣΗΛΔΟΠΣΙΚΟ ΣΑΘΜΟ «ANTENNA» 

 

Ηκεξνκελία Απόθαζεο:  19 επηεκβξίνπ, 2005 

 

Δνώπιον:  θ.θ. Νίθνπ Παπατσάλλνπ, Πξνέδξνπ, Αλδξέα Ισάλλνπ, Αληηπξνέδξνπ, 

Νίθνπ Παπακηραήι, Μαίξεο Κνπηζειίλε, Μαξίαο Γσξίηε θαη Άιεμ Δπζπβνύινπ, 

Μειώλ. 

 

Για ηον ηηλεοπηικό ζηαθμό «ΑΝΣΔΝΝΑ»: ν Πξόεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 

θ. Λνπθήο Παπαθηιίππνπ θαη νη Γηθεγόξνη ηνπ ζηαζκνύ θ.θ. Γηώξγνο Βαιηαληήο θαη 

Υάξεο Υ’ Γηάγθνπ. 

 

ΑΠΟΦΑΗ 

 

ηε παξνύζα ππόζεζε ε Αξρή Ραδηνηειεόξαζεο Κύπξνπ εμεηάδεη απηεπάγγειηα ηηο 

από κέξνπο ηνπ ζηαζκνύ πηζαλέο παξαβάζεηο ηνπ άξζξνπ 26(1)(β) ηνπ πεξί 

Ραδηνθσληθώλ θαη Σειενπηηθώλ ηαζκώλ Νόκνπ 7 (Ι) ηνπ 1998, όπσο απηόο 

ηξνπνπνηήζεθε κεηαγελέζηεξα θαη ησλ Καλνληζκώλ 21(1), 21(4), 25(3)(α) και 26(ιβ) 

ησλ πεξί Ραδηνθσληθώλ θαη Σειενπηηθώλ ηαζκώλ Καλνληζκώλ ηνπ 2000 (Κ.Γ.Π. 

10/2000). 

 

Σν πην πάλσ άξζξν αλαθέξεη: 

 

26(1)(β) Οι εκπομπέρ κάθε αδειούσος ζηαθμού ππέπει να διέπονηαι από ηην απσή 

ηηρ τηλήρ ποιόηηηαρ. 
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Οη πην πάλσ Καλνληζκνί αλαθέξνπλ: 

 

21(1) Οι ζηαθμοί λαμβάνοςν μέηπα, ώζηε οι εκπομπέρ να εςπίζκονηαι ζηο ποιοηικό 

επίπεδο πος επιβάλλει η κοινυνική αποζηολή ηος παδιοθώνος και ηηρ ηηλεόπαζηρ 

και η πολιηιζηική ανάπηςξη ηηρ σώπαρ. 

 

21(4) Οι ζηαθμοί λαμβάνοςν μέηπα για ηήπηζη ηυν γενικά παπαδεκηών κανόνυν ηηρ 

εςππέπειαρ και καλαιζθηζίαρ ζηη γλώζζα και ηη ζςμπεπιθοπά, λαμβάνονηαρ ςπότη 

ηο είδορ και ηο πλαίζιο ηηρ εκάζηοηε εκπομπήρ. Ιδιαίηεπη μέπιμνα επιβάλλεηαι ζηα 

ππογπάμμαηα πος μεηαδίδονηαι ζε σπόνο καηά ηον οποίο ενδεσομένυρ 

παπακολοςθούν ανήλικοι. 

 

25(3)(α) Απαγοπεύεηαι η σπήζη γλώζζαρ με ηπόπο πος μποπεί να θίξει ηιρ 

εςαιζθηζίερ θπηζκεςηικών, θςλεηικών, πολιηικών ή άλλυν κοινυνικών ομάδυν. 

 

26(ιβ) ηιρ τςσαγυγικέρ εκπομπέρ απαγοπεύεηαι η μεηάδοζη εκπομπών πος θίγοςν 

ηην αξιοππέπεια ηυν δύο θύλυν, θςλεηικών, εθνικών, θπηζκεςηικών ομάδυν ή 

αηόμυν με ειδικέρ ανάγκερ. 

 

Καηόπηλ ζρεηηθήο απόθαζεο, ε Αξρή Ραδηνηειεόξαζεο Κύπξνπ κε επηζηνιή ηεο 

εκεξνκ. 27.10.2004 έζεζε ελώπηνλ ηνπ ζηαζκνύ ηηο δηεξεπλώκελεο παξαβάζεηο γηα 

νπνηεζδήπνηε εμεγήζεηο θαη /ή παξαζηάζεηο θαη θάιεζε ηνπο εθπξνζώπνπο ηνπ 

ζηαζκνύ λα δειώζνπλ θαηά πόζν επηζπκνύλ λα παξεπξεζνύλ θαηά ηελ εμέηαζε ηεο 

ππόζεζεο. Σνλίζηεθε επίζεο ζηελ ελ ιόγσ επηζηνιή όηη ζε πεξίπησζε πνπ δε ιεθζεί 

νπνηαδήπνηε απάληεζε κέζα ζηελ θαζνξηζκέλε πξνζεζκία, ε Αξρή Ραδηνηειεόξαζεο 

Κύπξνπ ζα είλαη ππνρξεσκέλε λα πξνρσξήζεη ζηε ιήςε απόθαζεο ρσξίο ηελ 

απάληεζε ηνπ ζηαζκνύ. 

 

Οη  δηεξεπλώκελεο παξαβάζεηο εθηίζεληαη πην θάησ  ζηα ππνζηνηρεία 1-15: 

 



 3 

1. ηηο 27.09.04 κεηαμύ ησλ σξώλ 21:15-21:50, κεηαδόζεθε επεηζόδην ηεο 

θππξηαθήο θσκηθήο ζεηξάο «Σζιάπλιερ… coming home», ην νπνίν δελ δηέπεηαη 

από ηελ αξρή ηεο ςειήο πνηόηεηαο θαηά παξάβαζε ηνπ άξζξνπ 26(1)(β) ηνπ 

πεξί Ραδηνθσληθώλ θαη Σειενπηηθώλ ηαζκώλ Νόκνπ 7 (Ι) ηνπ 1998, όπσο 

απηόο ηξνπνπνηήζεθε κεηαγελέζηεξα.  

 

πγθεθξηκέλα, νη πιείζηνη δηάινγνη αλάκεζα ζηνπο πξσηαγσληζηέο γίλνληαη ζε γιώζζα 

αγγιηθή καδί κε ιέμεηο ζε βαξηά θππξηαθή δηάιεθην κε απνηέιεζκα λα δίλεηαη ε 

εληύπσζε όηη νη Κύπξηνη ηεο Αγγιίαο είλαη άηνκα ρακειήο κόξθσζεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνύλ απηή ηε γιώζζα ζηελ θαζνκηινπκέλε. Δπηπιένλ είλαη πνιύ δύζθνιν 

γηα έλα κέζν Κύπξην ηειεζεαηή λα αληηιεθζεί ην λόεκα ησλ δηαιόγσλ απηώλ. 

Δπηπιένλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ επεηζνδίνπ ππάξρεη ξαηζηζηηθή 

αληηκεηώπηζε ησλ Αγγινθύπξησλ, ησλ νπνίσλ ζίγεηαη νπζηαζηηθά ε αμηνπξέπεηα αθνύ 

νύηε ιίγν νύηε πνιύ παξνπζηάδνληαη σο ηαξαμίεο.  

 

Δλδεηθηηθά είλαη ηα απνζπάζκαηα  ησλ δηαιόγσλ πνπ αθνινπζνύλ: 

 

Δπηβάηεο αεξνζθάθνπο: Μα γηαηί γίλεηαη θαζαξία κπξνζηά; 

Αεξνζπλνδόο: Μπξνζηά θάζνπληαη θάηη Σζηάξιηεο. 

 

Αεξνζπλνδόο Α: Μα ηη έπαζεο θόξε; 

Αεξνζπλνδόο Β (θνβηζκέλε): Φννύκαη ηνπο. (ελλνεί ηνπο Αγγινθύπξηνπο πνπ βξίζθνληαη 

ζην αεξνζθάθνο) 

Αεξνζπλνδόο Α: Κόξε κα επέιιαλεο! Πνηνπο θνάζαη; Σδαη ηνύηνη πειάηεο είλαη. 

Αεξνζπλνδόο Β: Οτ θόξε, ηνύηνη έλελ πειάηεο. Σνύηνη ελ Κππξαίνη πνπ δνύζαλ ρξόληα 

ζηελ Αγγιία ηδαη επαλαπαηξίδνπληαη. Σνύηνη ελ Σζηάξιηεο!!! 

 

Μάιηζηα αλ θάπνηνο ηειεζεαηήο παξαθνινπζήζεη ην επεηζόδην ζην ζύλνιν ηνπ ζα 

δηαπηζηώζεη όηη γεληθά δίλεηαη ε εληύπσζε όηη νη Αγγινθύπξηνη είλαη άηνκα ρσξίο 

ιεθηά, κνρζεξά θαη πνλεξά ηα νπνία πξνζπαζνύλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ηνπο άιινπο. 

 

Ραηζηζηηθή όκσο είλαη θαη ε αληηκεηώπηζε ησλ Βξεηαλώλ ηνπο νπνίνπο νη 

πξσηαγσληζηέο απνθαινύλ «Βξσκνεγγιέδνπο», «Βξσκν-bloody-english» θαη πνπηι 

(ξάηζα ζθύινπ) ηνπ Μπνπο. 

 

2. ηηο 27.09.04 κεηαμύ ησλ σξώλ 21:15-21:50, κεηαδόζεθε επεηζόδην ηεο 

θππξηαθήο θσκηθήο ζεηξάο «Σζιάπλιερ… coming home», ρσξίο ν ζηαζκόο λα 

ιάβεη κέηξα ώζηε ε εθπνκπή λα επξίζθεηαη ζην πνηνηηθό επίπεδν πνπ επηβάιιεη 

ε θνηλσληθή απνζηνιή ηεο ηειεόξαζεο θαη ε πνιηηηζηηθή αλάπηπμε ηεο ρώξαο 

θαηά παξάβαζε ηνπ θαλνληζκνύ 21(1) ησλ πεξί Ραδηνθσληθώλ θαη Σειενπηηθώλ 

ηαζκώλ Καλνληζκώλ ηνπ 2000 (Κ.Γ.Π. 10/2000). 

 

Ιζρύνπλ ηα γεγνλόηα ζην ππνζηνηρείν 1. 
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3. ηηο 27.09.04 κεηαμύ ησλ σξώλ 21:15-21:50, κεηαδόζεθε επεηζόδην ηεο 

θππξηαθήο θσκηθήο ζεηξάο «Σζιάπλιερ… coming home», ρσξίο ν ζηαζκόο λα 

ιάβεη κέηξα γηα ηήξεζε ησλ γεληθά παξαδεθηώλ θαλόλσλ ηεο εππξέπεηαο θαη 

θαιαηζζεζίαο ζηε γιώζζα θαη ηε ζπκπεξηθνξά θαηά παξάβαζε ηνπ θαλνληζκνύ 

21(4) ησλ πεξί Ραδηνθσληθώλ θαη Σειενπηηθώλ ηαζκώλ Καλνληζκώλ ηνπ 2000 

(Κ.Γ.Π. 10/2000). 

 

Ιζρύνπλ ηα γεγνλόηα ζην ππνζηνηρείν 1. 

 

4. ηηο 27.09.04 κεηαμύ ησλ σξώλ 21:15-21:50, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θππξηαθήο 

θσκηθήο ζεηξάο «Σζιάπλιερ… coming home», έγηλε ρξήζε γιώζζαο  κε ηξόπν 

πνπ κπνξεί λα ζίμεη ηηο επαηζζεζίεο θνηλσληθώλ νκάδσλ, όπσο ησλ 

Αγγινθύπξησλ, θαηά παξάβαζε ηνπ θαλνληζκνύ 25(3)(α) ησλ πεξί 

Ραδηνθσληθώλ θαη Σειενπηηθώλ ηαζκώλ Καλνληζκώλ ηνπ 2000 (Κ.Γ.Π. 

10/2000). 

 

πγθεθξηκέλα, νη πιείζηνη δηάινγνη αλάκεζα ζηνπο πξσηαγσληζηέο γίλνληαη ζε γιώζζα 

αγγιηθή καδί κε ιέμεηο ζε βαξηά θππξηαθή δηάιεθην κε απνηέιεζκα λα δίλεηαη ε 

εληύπσζε όηη νη Κύπξηνη ηεο Αγγιίαο είλαη άηνκα ρακειήο κόξθσζεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνύλ απηή ηε γιώζζα ζηελ θαζνκηινπκέλε.  

 

Δπηπιένλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ επεηζνδίνπ ππάξρεη ξαηζηζηηθή 

αληηκεηώπηζε ησλ Αγγινθύπξησλ, ησλ νπνίσλ ζίγεηαη νπζηαζηηθά ε αμηνπξέπεηα αθνύ 

νύηε ιίγν νύηε πνιύ παξνπζηάδνληαη σο ηαξαμίεο.  

 

Δλδεηθηηθά είλαη ηα απνζπάζκαηα  ησλ δηαιόγσλ πνπ αθνινπζνύλ: 

 

Δπηβάηεο αεξνζθάθνπο: Μα γηαηί γίλεηαη θαζαξία κπξνζηά; 

Αεξνζπλνδόο: Μπξνζηά θάζνπληαη θάηη Σζηάξιηεο. 

 

Αεξνζπλνδόο Α: Μα ηη έπαζεο θόξε; 

Αεξνζπλνδόο Β (θνβηζκέλε): Φννύκαη ηνπο. (ελλνεί ηνπο Αγγινθύπξηνπο πνπ βξίζθνληαη 

ζην αεξνζθάθνο) 

Αεξνζπλνδόο Α: Κόξε κα επέιιαλεο! Πνηνπο θνάζαη; Σδαη ηνύηνη πειάηεο είλαη. 

Αεξνζπλνδόο Β: Οτ θόξε, ηνύηνη έλελ πειάηεο. Σνύηνη ελ Κππξαίνη πνπ δνύζαλ ρξόληα 

ζηελ Αγγιία ηδαη επαλαπαηξίδνπληαη.Σνύηνη ελ Σζηάξιηεο!!! 

 

Μάιηζηα αλ θάπνηνο ηειεζεαηήο παξαθνινπζήζεη ην επεηζόδην ζην ζύλνιν ηνπ ζα 

δηαπηζηώζεη όηη γεληθά δίλεηαη ε εληύπσζε όηη νη Αγγινθύπξηνη είλαη άηνκα ρσξίο 

ιεθηά, κνρζεξά θαη πνλεξά ηα νπνία πξνζπαζνύλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ηνπο άιινπο. 

 

5. ηηο 27.09.04 κεηαμύ ησλ σξώλ 21:15-21:50, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θππξηαθήο 

θσκηθήο ζεηξάο «Σζιάπλιερ… coming home», κεηαδόζεθε ιεθηηθό πιηθό κε ην 

νπνίν ζίγεηαη ε αμηνπξέπεηα εζληθώλ νκάδσλ, όπσο ησλ Βξεηαλώλ, θαηά 
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παξάβαζε ηνπ θαλνληζκνύ 26(ιβ) ησλ πεξί Ραδηνθσληθώλ θαη Σειενπηηθώλ 

ηαζκώλ Καλνληζκώλ ηνπ 2000 (Κ.Γ.Π. 10/2000). 

 

πγθεθξηκέλα, ππάξρεη ξαηζηζηηθή αληηκεηώπηζε ησλ Βξεηαλώλ ηνπο νπνίνπο νη 

πξσηαγσληζηέο απνθαινύλ «Βξσκνεγγιέδνπο», «Βξσκν-bloody-english» θαη πνπηι 

(ξάηζα ζθύινπ) ηνπ Μπνπο. 

 

6. ηηο 28.09.04 κεηαμύ ησλ σξώλ 21:15-21:50, κεηαδόζεθε επεηζόδην ηεο 

θππξηαθήο θσκηθήο ζεηξάο «Σζιάπλιερ… coming home», ην νπνίν δελ δηέπεηαη 

από ηελ αξρή ηεο ςειήο πνηόηεηαο θαηά παξάβαζε ηνπ άξζξνπ 26(1)(β) ηνπ 

πεξί Ραδηνθσληθώλ θαη Σειενπηηθώλ ηαζκώλ Νόκνπ 7 (Ι) ηνπ 1998, όπσο 

απηόο ηξνπνπνηήζεθε κεηαγελέζηεξα.  

 

πγθεθξηκέλα, νη πιείζηνη δηάινγνη αλάκεζα ζηνπο πξσηαγσληζηέο γίλνληαη ζε γιώζζα 

αγγιηθή καδί κε ιέμεηο ζε βαξηά θππξηαθή δηάιεθην κε απνηέιεζκα λα δίλεηαη ε 

εληύπσζε όηη νη Κύπξηνη ηεο Αγγιίαο είλαη άηνκα ρακειήο κόξθσζεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνύλ απηή ηε γιώζζα ζηελ θαζνκηινπκέλε. Δπηπιένλ είλαη πνιύ δύζθνιν 

γηα έλα κέζν Κύπξην ηειεζεαηή λα αληηιεθζεί ην λόεκα ησλ δηαιόγσλ απηώλ. 

 

Μάιηζηα αλ θάπνηνο ηειεζεαηήο παξαθνινπζήζεη ην επεηζόδην ζην ζύλνιν ηνπ ζα 

δηαπηζηώζεη όηη γεληθά δίλεηαη ε εληύπσζε όηη νη Αγγινθύπξηνη είλαη άηνκα ρσξίο 

ιεθηά, κνρζεξά θαη πνλεξά ηα νπνία πξνζπαζνύλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ηνπο άιινπο. 

Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε ζθελή όπνπ νη πξσηαγσληζηέο (έλα δεπγάξη Αγγινθύπξησλ) 

θηππά θαη ιεζηεύεη έλα άιιν δεπγάξη κέζα ζηηο ηνπαιέηεο ηνπ αεξνδξνκίνπ Υίζξννπ, 

ώζηε λα κπνξέζνπλ λα επηζηξέςνπλ ζηελ Κύπξν, αθνύ νη ίδηνη δελ έρνπλ νύηε 

ρξήκαηα, νύηε εηζηηήξηα, αιιά νύηε θαη ξνύρα. 

 

Ραηζηζηηθή όκσο είλαη θαη ε αληηκεηώπηζε ησλ Βξεηαλώλ ηνπο νπνίνπο νη 

πξσηαγσληζηέο απνθαινύλ «Βξσκνεγγιέδνπο». 

 

7. ηηο 28.09.04 κεηαμύ ησλ σξώλ 21:15-21:50, κεηαδόζεθε επεηζόδην ηεο 

θππξηαθήο θσκηθήο ζεηξάο «Σζιάπλιερ… coming home», ρσξίο ν ζηαζκόο λα 

ιάβεη κέηξα ώζηε ε εθπνκπή λα επξίζθεηαη ζην πνηνηηθό επίπεδν πνπ επηβάιιεη 

ε θνηλσληθή απνζηνιή ηεο ηειεόξαζεο θαη ε πνιηηηζηηθή αλάπηπμε ηεο ρώξαο 

θαηά παξάβαζε ηνπ θαλνληζκνύ 21(1) ησλ πεξί Ραδηνθσληθώλ θαη Σειενπηηθώλ 

ηαζκώλ Καλνληζκώλ ηνπ 2000 (Κ.Γ.Π. 10/2000). 

 

Ιζρύνπλ ηα γεγνλόηα ζην ππνζηνηρείν 6. 

 

8. ηηο 28.09.04 κεηαμύ ησλ σξώλ 21:15-21:50, κεηαδόζεθε επεηζόδην ηεο 

θππξηαθήο θσκηθήο ζεηξάο «Σζιάπλιερ… coming home», ρσξίο ν ζηαζκόο λα 

ιάβεη κέηξα γηα ηήξεζε ησλ γεληθά παξαδεθηώλ θαλόλσλ ηεο εππξέπεηαο θαη 

θαιαηζζεζίαο ζηε γιώζζα θαη ηε ζπκπεξηθνξά, θαηά παξάβαζε ηνπ 

θαλνληζκνύ 21(4) ησλ πεξί Ραδηνθσληθώλ θαη Σειενπηηθώλ ηαζκώλ 

Καλνληζκώλ ηνπ 2000 (Κ.Γ.Π. 10/2000). 



 6 

 

Ιζρύνπλ ηα γεγνλόηα ζην ππνζηνηρείν 6. 

 

9. ηηο 28.09.04 κεηαμύ ησλ σξώλ 21:15-21:50, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θππξηαθήο 

θσκηθήο ζεηξάο «Σζιάπλιερ… coming home», έγηλε ρξήζε γιώζζαο  κε ηξόπν 

πνπ κπνξεί λα ζίμεη ηηο επαηζζεζίεο θνηλσληθώλ νκάδσλ, όπσο ησλ 

Αγγινθύπξησλ, θαηά παξάβαζε ηνπ θαλνληζκνύ 25(3)(α) ησλ πεξί 

Ραδηνθσληθώλ θαη Σειενπηηθώλ ηαζκώλ Καλνληζκώλ ηνπ 2000 (Κ.Γ.Π. 

10/2000). 

 

πγθεθξηκέλα, νη πιείζηνη δηάινγνη αλάκεζα ζηνπο πξσηαγσληζηέο γίλνληαη ζε γιώζζα 

αγγιηθή καδί κε ιέμεηο ζε βαξηά θππξηαθή δηάιεθην κε απνηέιεζκα λα δίλεηαη ε 

εληύπσζε όηη νη Κύπξηνη ηεο Αγγιίαο είλαη άηνκα ρακειήο κόξθσζεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνύλ απηή ηε γιώζζα ζηελ θαζνκηινπκέλε.  

 

Δπηπιένλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ επεηζνδίνπ ππάξρεη ξαηζηζηηθή 

αληηκεηώπηζε ησλ Αγγινθύπξησλ, αθνύ αλ θάπνηνο ηειεζεαηήο παξαθνινπζήζεη ην 

επεηζόδην ζην ζύλνιν ηνπ ζα δηαπηζηώζεη όηη γεληθά δίλεηαη ε εληύπσζε όηη νη 

Αγγινθύπξηνη είλαη άηνκα ρσξίο ιεθηά, κνρζεξά θαη πνλεξά ηα νπνία πξνζπαζνύλ λα 

εθκεηαιιεπηνύλ ηνπο άιινπο. 

 

Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε ζθελή όπνπ νη πξσηαγσληζηέο (έλα δεπγάξη Αγγινθύπξησλ) 

θηππά θαη ιεζηεύεη έλα άιιν δεπγάξη κέζα ζηηο ηνπαιέηεο ηνπ αεξνδξνκίνπ Υίζξννπ, 

ώζηε λα κπνξέζνπλ λα επηζηξέςνπλ ζηελ Κύπξν, αθνύ νη ίδηνη δελ έρνπλ νύηε 

ρξήκαηα, νύηε εηζηηήξηα, αιιά νύηε θαη ξνύρα. 

 

10. ηηο 28.09.04 κεηαμύ ησλ σξώλ 21:15-21:50, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θππξηαθήο 

θσκηθήο ζεηξάο «Σζιάπλιερ… coming home», κεηαδόζεθε ιεθηηθό πιηθό κε ην 

νπνίν ζίγεηαη ε αμηνπξέπεηα εζληθώλ νκάδσλ, όπσο ησλ Βξεηαλώλ, θαηά 

παξάβαζε ηνπ θαλνληζκνύ 26(ιβ) ησλ πεξί Ραδηνθσληθώλ θαη Σειενπηηθώλ 

ηαζκώλ Καλνληζκώλ ηνπ 2000 (Κ.Γ.Π. 10/2000). 

 

πγθεθξηκέλα, θαη ζε απηό ην επεηζόδην νη πξσηαγσληζηέο απνθαινύλ ηνπ Βξεηαλνύο 

«Βξσκνεγγιέδνπο». 

 

11. ηηο 29.09.04 κεηαμύ ησλ σξώλ 21:15-21:50, κεηαδόζεθε επεηζόδην ηεο 

θππξηαθήο θσκηθήο ζεηξάο «Σζιάπλιερ… coming home», ην νπνίν δελ δηέπεηαη 

από ηελ αξρή ηεο ςειήο πνηόηεηαο θαηά παξάβαζε ηνπ άξζξνπ 26(1)(β) ηνπ 

πεξί Ραδηνθσληθώλ θαη Σειενπηηθώλ ηαζκώλ Νόκνπ 7 (Ι) ηνπ 1998, όπσο 

απηόο ηξνπνπνηήζεθε κεηαγελέζηεξα.  

 

Οη πιείζηνη δηάινγνη αλάκεζα ζηνπο πξσηαγσληζηέο γίλνληαη ζε γιώζζα αγγιηθή καδί 

κε ιέμεηο ζε βαξηά θππξηαθή δηάιεθην κε απνηέιεζκα λα δίλεηαη ε εληύπσζε όηη νη 

Κύπξηνη ηεο Αγγιίαο είλαη άηνκα ρακειήο κόξθσζεο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ απηή ηε 
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γιώζζα ζηελ θαζνκηινπκέλε. Δπηπιένλ είλαη πνιύ δύζθνιν γηα έλα κέζν Κύπξην 

ηειεζεαηή λα αληηιεθζεί ην λόεκα ησλ δηαιόγσλ απηώλ. 

 

Μάιηζηα αλ θάπνηνο ηειεζεαηήο παξαθνινπζήζεη ην επεηζόδην ζην ζύλνιν ηνπ ζα 

δηαπηζηώζεη όηη γεληθά δίλεηαη ε εληύπσζε όηη νη Αγγινθύπξηνη είλαη άηνκα ρσξίο 

ιεθηά, κνρζεξά θαη πνλεξά ηα νπνία πξνζπαζνύλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ηνπο άιινπο. 

 

Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε ζθελή, ε νπνία επαλαιακβάλεηαη θαη ζε απηό ην επεηζόδην, 

όπνπ νη πξσηαγσληζηέο (έλα δεπγάξη Αγγινθύπξησλ) θηππά θαη ιεζηεύεη έλα άιιν 

δεπγάξη κέζα ζηηο ηνπαιέηεο ηνπ αεξνδξνκίνπ Υίζξννπ, ώζηε λα κπνξέζνπλ λα 

επηζηξέςνπλ ζηελ Κύπξν, αθνύ νη ίδηνη δελ έρνπλ νύηε ρξήκαηα, νύηε εηζηηήξηα, αιιά 

νύηε θαη ξνύρα. 

 

Μάιηζηα, ζην ζπγθεθξηκέλν επεηζόδην, νη δύν πξσηαγσληζηέο, όηαλ πιένλ θζάλνπλ 

ζηελ Κύπξν θαηαζηξώλνπλ θαη δεύηεξν ζρέδην γηα λα εμαζθαιίζνπλ ηε κεηαθνξά ηνπο 

από ην αεξνδξόκην Λάξλαθαο ζηε Λεπθσζία. Η πξσηαγσλίζηξηα (Αγγινθύπξηα) 

ξίρλεηαη ζε έλαλ νδεγό ηαμί, ώζηε λα ηνπο κεηαθέξεη ζηελ πξσηεύνπζα ρσξίο λα 

ρξεηαζηεί λα πιεξώζνπλ, αθνύ νη ίδηνη δελ έρνπλ ρξήκαηα. 

 

Ραηζηζηηθή είλαη θαη ε αληηκεηώπηζε ησλ Βξεηαλώλ, ηνπο νπνίνπο νη πξσηαγσληζηέο 

απνθαινύλ  «Βξσκνεγγιέδνπο». 

 

12. ηηο 29.09.04 κεηαμύ ησλ σξώλ 21:15-21:50, κεηαδόζεθε επεηζόδην ηεο 

θππξηαθήο θσκηθήο ζεηξάο «Σζιάπλιερ… coming home», ρσξίο ν ζηαζκόο λα 

ιάβεη κέηξα ώζηε ε εθπνκπή λα επξίζθεηαη ζην πνηνηηθό επίπεδν πνπ επηβάιιεη 

ε θνηλσληθή απνζηνιή ηεο ηειεόξαζεο θαη ε πνιηηηζηηθή αλάπηπμε ηεο ρώξαο 

θαηά παξάβαζε ηνπ θαλνληζκνύ 21(1) ησλ πεξί Ραδηνθσληθώλ θαη Σειενπηηθώλ 

ηαζκώλ Καλνληζκώλ ηνπ 2000 (Κ.Γ.Π. 10/2000). 

 

Ιζρύνπλ ηα γεγνλόηα ζην ππνζηνηρείν 11. 

 

13. ηηο 29.09.04 κεηαμύ ησλ σξώλ 21:15-21:50, κεηαδόζεθε επεηζόδην ηεο 

θππξηαθήο θσκηθήο ζεηξάο «Σζιάπλιερ… coming home», ρσξίο ν ζηαζκόο λα 

ιάβεη κέηξα γηα ηήξεζε ησλ γεληθά παξαδεθηώλ θαλόλσλ ηεο εππξέπεηαο θαη 

θαιαηζζεζίαο ζηε γιώζζα θαη ηε ζπκπεξηθνξά, θαηά παξάβαζε ηνπ 

θαλνληζκνύ 21(4) ησλ πεξί Ραδηνθσληθώλ θαη Σειενπηηθώλ ηαζκώλ 

Καλνληζκώλ ηνπ 2000 (Κ.Γ.Π. 10/2000). 

 

Ιζρύνπλ ηα γεγνλόηα ζην ππνζηνηρείν 11. 

 

14. ηηο 29.09.04 κεηαμύ ησλ σξώλ 21:15-21:50, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θππξηαθήο 

θσκηθήο ζεηξάο «Σζιάπλιερ… coming home», έγηλε ρξήζε γιώζζαο  κε ηξόπν 

πνπ κπνξεί λα ζίμεη ηηο επαηζζεζίεο θνηλσληθώλ νκάδσλ, όπσο ησλ 

Αγγινθύπξησλ, θαηά παξάβαζε ηνπ θαλνληζκνύ 25(3)(α) ησλ πεξί 
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Ραδηνθσληθώλ θαη Σειενπηηθώλ ηαζκώλ Καλνληζκώλ ηνπ 2000 (Κ.Γ.Π. 

10/2000). 

 

πγθεθξηκέλα, νη πιείζηνη δηάινγνη αλάκεζα ζηνπο πξσηαγσληζηέο γίλνληαη ζε γιώζζα 

αγγιηθή καδί κε ιέμεηο ζε βαξηά θππξηαθή δηάιεθην κε απνηέιεζκα λα δίλεηαη ε 

εληύπσζε όηη νη Κύπξηνη ηεο Αγγιίαο είλαη άηνκα ρακειήο κόξθσζεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνύλ απηή ηε γιώζζα ζηελ θαζνκηινπκέλε.  

 

Δπηπιένλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ επεηζνδίνπ ππάξρεη ξαηζηζηηθή 

αληηκεηώπηζε ησλ Αγγινθύπξησλ, αθνύ αλ θάπνηνο ηειεζεαηήο παξαθνινπζήζεη ην 

επεηζόδην ζην ζύλνιν ηνπ ζα δηαπηζηώζεη όηη γεληθά δίλεηαη ε εληύπσζε όηη νη 

Αγγινθύπξηνη είλαη άηνκα ρσξίο ιεθηά, κνρζεξά θαη πνλεξά ηα νπνία πξνζπαζνύλ λα 

εθκεηαιιεπηνύλ ηνπο άιινπο. 

 

Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε ζθελή, ε νπνία επαλαιακβάλεηαη θαη ζε απηό ην επεηζόδην, 

όπνπ νη πξσηαγσληζηέο (έλα δεπγάξη Αγγινθύπξησλ) θηππά θαη ιεζηεύεη έλα άιιν 

δεπγάξη κέζα ζηηο ηνπαιέηεο ηνπ αεξνδξνκίνπ Υίζξννπ, ώζηε λα κπνξέζνπλ λα 

επηζηξέςνπλ ζηελ Κύπξν, αθνύ νη ίδηνη δελ έρνπλ νύηε ρξήκαηα, νύηε εηζηηήξηα, αιιά 

νύηε θαη ξνύρα. 

 

Μάιηζηα, ζην ζπγθεθξηκέλν επεηζόδην, νη δύν πξσηαγσληζηέο, όηαλ πιένλ θζάλνπλ 

ζηελ Κύπξν θαηαζηξώλνπλ θαη δεύηεξν ζρέδην γηα λα εμαζθαιίζνπλ ηε κεηαθνξά ηνπο 

από ην αεξνδξόκην Λάξλαθαο ζηε Λεπθσζία. Η πξσηαγσλίζηξηα (Αγγινθύπξηα) 

ξίρλεηαη ζε έλαλ νδεγό ηαμί, ώζηε λα ηνπο κεηαθέξεη ζηελ πξσηεύνπζα ρσξίο λα 

ρξεηαζηεί λα πιεξώζνπλ, αθνύ νη ίδηνη δελ έρνπλ ρξήκαηα. 

 

15. ηηο 29.09.04 κεηαμύ ησλ σξώλ 21:15-21:50, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θππξηαθήο 

θσκηθήο ζεηξάο «Σζιάπλιερ… coming home», κεηαδόζεθε ιεθηηθό πιηθό κε ην 

νπνίν ζίγεηαη ε αμηνπξέπεηα εζληθώλ νκάδσλ, όπσο ησλ Βξεηαλώλ, θαηά 

παξάβαζε ηνπ θαλνληζκνύ 26(ιβ) ησλ πεξί Ραδηνθσληθώλ θαη Σειενπηηθώλ 

ηαζκώλ Καλνληζκώλ ηνπ 2000 (Κ.Γ.Π. 10/2000). 

 

πγθεθξηκέλα, νη πξσηαγσληζηέο απνθαινύλ ηνπο Βξεηαλνύο «Βξσκνεγγιέδνπο». 

 

 

Ο Πξόεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ ηαζκνύ θ. Λνπθήο Παπαθηιίππνπ κε 

επηζηνιή ηνπ εκεξνκ. 09.11.04 πξνο ηελ Αξρή, ππέβαιε ηηο παξαθάησ εμεγήζεηο: 

 

«αο πιεξνθνξώ όηη επεηδή ε παξαγσγή ζπλδέεηαη κε νθηώ αλεμάξηεηα ζπκβόιαηα, ν 

ηαζκόο έπξεπε λα ελεξγήζεη θαηάιιεια γηα λα εμαζθαιίζεη ζπγθαηάζεζε όισλ ησλ 



 9 

ζπληειεζηώλ – δύν εθ ησλ νπνίσλ δηακέλνπλ εθηόο Κύπξνπ – γηα λα ζηακαηήζεη ηελ 

παξαγσγή, πξάγκα όρη εύθνιν. 

 

Ζ παξαγσγή ζηακαηά ζήκεξα 09.11.2004 θαη ε ζεηξά ζα θαηαξγεζεί κε ηελ πξνβνιή ηνπ 

θπζηνινγηθά «ηειεπηαίνπ» επεηζνδίνπ. Ζ ζεηξά ήηαλ 100 επεηζόδηα θαη θιείλεη ζηα 21 κε 

έλα θάπνην «θπζηνινγηθό» θιείζηκν. 

 

Ζ απόθαζε ηνπ Γ.. ηνπ ηαζκνύ ειήθζε ππό πάζαλ επηθύιαμε δηθαησκάησλ θαη εληόο 

20 εκεξώλ ζα ζαο ππνβιεζνύλ νη παξαζηάζεηο ηνπ ζηαζκνύ επί ηεο νπζίαο αιιά θαη γηα 

ηνλ αδηθαηνιόγεην ζόξπβν πνπ εδεκηνπξγήζε γηα κηα απιή θσκσδία. 

 

Με επηθύιαμε θάζε ππεξάζπηζεο θαη παληόο δηθαηώκαηνο ηνπ ηαζκνύ θαη ησλ 

ζπληειεζηώλ». 

 

ε δεύηεξε επηζηνιή ηνπ εκεξνκ. 22.11.2004 πξνο ηελ Αξρή, ν θ. Παπαθηιίππνπ 

αλαθέξεη ηα εμήο: 

 

«Πεξαηηέξσ πξνο ηελ επηζηνιή κνπ εκεξ. 09.11.2004 ζαο πιεξνθνξώ όηη δηεθόπε ε 

πξνβνιή ηεο ζεηξάο θαη έκεηλαλ αξθεηά επεηζόδηα πνπ δελ πξνβιήζεθαλ». 

 

Δπηζηνιή πξνο ηελ Αξρή, θαη ζπγθεθξηκέλα πξνο ην Γηεπζπληή ηεο, έζηεηιε θαη ν 

ζελαξηνγξάθνο ηεο ζεηξάο, θ. Θνπθήο Θνπθή. ηελ ελ ιόγσ επηζηνιή ε νπνία ιήθζεθε 

ζηηο 25.11.2004 ν θ. Θνπθή αλαθέξεη ηα παξαθάησ: 

 

«Κύξηε Δπακεηλώλδα ζα μεθηλήζσ ηελ επηζηνιή- απάληεζε κνπ πξνο ηελ Αξρή 

Ραδηνηειεόξαζεο Κύπξνπ ιέγνληαο όηη κε ιππεί πνπ αλαγθάδνκαη λα έρσ απηνύ ηνπ 

είδνπο ηελ επηθνηλσλία κε θάπνηνλ πνπ δελ είρα ηελ ηηκή λα γλσξίζσ πνηέ κνπ! 

Γπζηπρώο όκσο είλαη ν άδηθνο ηξόπνο κε ηνλ νπνίν αληηκεησπίδεηε ηόζν ηελ πξνζπάζεηα 

ηνπ ηειενπηηθνύ ζηαζκνύ ΑΝΣ1 όζν θαη ηε δηθή κνπ πνπ κε αλαγθάδεη λα απαληήζσ γηα 

πξάγκαηα πνπ ζα έπξεπε από ηελ Αξρή ζαο λα ζεσξνύληαη ηνπιάρηζηνλ απηνλόεηα! 

 

Θα μεθηλήζσ κε ην πξώην ζεκείν ην νπνίν ζίγεηαη. ε θακία πεξίπησζε, ζε θαλέλα 

επεηζόδην δελ δίλεηαη ε εληύπσζε όηη νη δύν θύξηνη ραξαθηήξεο ηεο ζεηξάο είλαη «άηνκα 
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ρακειήο κόξθσζεο». Όρη κόλν είζαζηε νη κόλνη πνπ αληηιεθζήθαηε θάηη ηέηνην αιιά 

είζαζηε νη κόλνη πνπ ραξαθηεξίδεηαη ηα άηνκα πνπ κηινύλ κε βαξηά θππξηαθή δηάιεθην-

όπσο ε γηαγηά κνπ ή νη άιινη ζπγγελείο κνπ πνπ δνπλ απηή ηε ζηηγκή ζηελ Πάθν θαη ζε 

άιια κέξε- ζαλ άηνκα πνπ επεηδή κηινύλ «βαξηά Κππξηαθά», έρνπλ ρακειό επίπεδν θαη 

ρακειή κόξθσζε. Αλ απηό δελ είλαη ξαηζηζηηθό ηόηε δελ μέξσ ηη είλαη. Γειαδή θύξηνη 

όπνηνο κηιά ηα «βαξηά Κππξηαθά» είλαη άηνκν κε ρακειή κόξθσζε; Μνπ θάλεη 

εληύπσζε πνπ αλαθέξεζηε ζε ξαηζηζηηθή δηάζεζε από κέξνπο κνπ, ελώ νπζηαζηηθά ν 

ξαηζηζκόο, έξρεηαη από ην δηθό ζαο ηξόπν αληηκεηώπηζεο θαη ζθέςεο. 

 

Με έθπιεμε κνπ είδα ακέζσο παξαθάησ ζηελ επηζηνιή ζαο λα αλαθέξεζηε γηα ην πόζν 

δύζθνιν είλαη γηα έλα κέζν Κύπξην ηειεζεαηή λα αληηιεθζεί ην λόεκα ησλ δηαιόγσλ 

απηώλ! Μήπσο θύξηνη είζαζηε εζείο πνπ ηειηθά πνπ πξαγκαηηθά πηζηεύεηε ζην ρακειό 

επίπεδν ηνπ κέζνπ Κύπξηνπ ηειεζεαηή; Αλ νη δηάινγνη είλαη ηόζν δπζθνινλόεηνη ηόηε 

απηό είλαη απιώο πξόβιεκα επηθνηλσλίαο κεηαμύ εκνύ θαη ησλ ηειεζεαηώλ θάηη πνπ 

κεηαθξάδεηαη άκεζα ζε απνηπρία ηεο ζεηξάο θαη ζίγνπξα δελ είλαη ζέκα ηεο Αξρήο 

Ραδηνηειεόξαζεο. Δθηόο θαη αλ ζεσξείηε ηειενπηηθό ακάξηεκα ην όηη πηζηεύσ όηη ην 

επίπεδν ηνπ κέζνπ Κύπξηνπ ηειεζεαηή είλαη ςειόηεξν από απηό πνπ πηζηεύεηε εζείο! 

 

Όζνλ αθνξά ηα πεξί «ξαηζηζηηθήο αληηκεηώπηζεο ησλ Αγγινθύπξησλ» πξέπεη επηηέινπο 

θύξηνη λα θαηαιάβεηε όηη θσκσδία ρσξίο ρηνύκνξ θαη ζάηηξα δελ γίλεηαη. Μέζα ζηα 

βηβιία πνπ πξνθαλώο έρεηε δηαβάζεη (εζείο πνπ δελ κηιάηε βαξηά Κππξηαθά, πνπ 

απηόκαηα ζεκαίλεη όηη είζηε ςεινύ επηπέδνπ), είκαη ζίγνπξνο όηη θάπνπ ζα ην γξάθεη 

απηό. 

 

Ζ παγθόζκηα θαη θππξηαθή ηειεόξαζε είλαη γεκάηε κε ζεηξέο πνπ έρνπλ δηάζεζε ρηνύκνξ 

θαη ζάηηξαο θαη πνπ ιίγν ε πνιύ ζαηηξίδνπλ κηα, ή πνιιέο νκάδεο πιεζπζκνύ. Απνξώ 

γηαηί ηίπνηα από όια απηά δελ ζαο έρεη ελνριήζεη. Οη δηθνί κνπ Σζηάξιηεο ηνπο νπνίνπο 

έρσ αγαπήζεη πνιύ, είλαη ηόζν εμσπξαγκαηηθνί πνπ κνπ θαληάδεη γεινίν θάπνηνη 

άλζξσπνη λα έρνπλ ηαπηηζηεί πξαγκαηηθά καδί ηνπο. 

 

Πξνζπαζήζηε λα θαηαιάβεηε ηη ζαο ιέσ. Γηα λα πξνζβάιεη ηελ αμηνπξέπεηα κηαο 

«θνηλσληθήο νκάδαο», κηα ζεηξά, πξέπεη νη ραξαθηήξεο απηνί λα θαίλνληαη πξαγκαηηθνί 

ώζηε λα ππάξρεη κηα ηαύηηζε. Οη Σζηάξιηεο κνπ θάζε άιιν παξά πξαγκαηηθνί είλαη. Γελ 

ππάξρεη Αγγινθύπξηα πνπ λα ληύλεηαη ή λα ζπκπεξηθέξεηαη ζαλ ηελ Γηνπηδίεληα. Γελ έρσ 

δεη πνηέ θαη είκαη ζίγνπξνο νύηε θαη εζείο, Αγγινθύπξηα κε ηέηνην καιιί θαη ηέηνηα ξνύρα. 

Οη Αγγινθύπξηνη νη δηθνί κνπ, είλαη κόλν δηθνί κνπ, αθξηβώο γηα λα κελ πξνζβάινπλ 

θαλέλα. Γελ κπνξεί λα γίλεη ηαύηηζε θύξηνη γηαηί αθξηβώο νη Σζηάξιηεο κνπ δελ αλήθνπλ 

ζε θακηά θνηλσληθή νκάδα. Δίλαη πιάζκαηα πνπ δνπλ ζην δηθό κνπ θόζκν θαη δελ έρνπλ 

δηάζεζε λα ζίμνπλ ή λα πξνζβάινπλ θαλέλα, θαη έρνπλ δεκηνπξγεζεί ηόζν 

εμσπξαγκαηηθνί αθξηβώο γηα λα απνθεπρζεί θάηη ηέηνην. Γελ παξνπζηάδνληαη ζε θακία 

πεξίπησζε όινη νη Αγγινθύπξηνη ζαλ ηαξαμίεο. Ούηε θαλ νη δηθνί κνπ Σζηάξιηεο 

παξνπζηάδνληαη ζαλ ηαξαμίεο, γηαηί όηη θάλνπλ, αθνύ ην θάλνπλ, κεηά ην κεηαληώλνπλ 

θαη έρνπλ ηύςεηο γηα απηό θαη ελνρέο. 
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Πξέπεη επηηέινπο λα θαηαιάβεηε θύξηνη ηεο Αξρήο, όηη νη ραξαθηήξεο κηαο ζεηξάο δελ 

κπνξνύλ πηα λα είλαη κνλνδηάζηαηνη (απηό θαη αλ ζπληεξεί ην ρακειό επίπεδν). Γύν 

άλζξσπνη νη νπνίνη ζε κηα ζηηγκή αδπλακίαο θάλνπλ θάηη θαθό, ακέζσο κεηά ην 

κεηαληώλνπλ. Αλ κπαίλαηε ζηνλ θόπν λα δείηε πξνζερηηθά θαη ρσξίο πξνθαηάιεςε θαη 

άιια επεηζόδηα ζα βιέπαηε όηη νη Αγγινθύπξηνη κνπ, κεηαληώλνπλ πνιιέο θνξέο γηα απηό 

πνπ έρνπλ θάλεη. Απηό ζεκαίλεη δηζδηάζηαηνο ραξαθηήξαο (ίζσο είλαη θάηη πνπ δελ έρεηε 

ζπλεζίζεη βαζηδόκελνη κόλν ζην ππάξρνλ (θαη’ εζάο) επίπεδν ηεο Κππξηαθήο 

ηειεόξαζεο). 

 

Πνπ ζεκαίλεη όηη ε αληίιεςε όηη δύν ραξαθηήξεο ηόζν ππεξβνιηθνί, πνπ απνθιείνπλ ηελ 

ηαύηηζε θαη πνπ κεηαληώλνπλ ζπλερώο γηα νηηδήπνηε κε ζσζηό έρνπλ θάλεη (όπσο όινη 

καο ζε απηή ηε δσή), δελ κπνξνύλ, δελ είλαη δπλαηόλ λα ζίγνπλ ή λα αληηκεησπίδνπλ 

ξαηζηζηηθά θαλέλα. 

 

Μάιινλ εζείο έρεηε έληνλα απηή ηε ξαηζηζηηθή δηάζεζε. Όρη κόλν ζηα άηνκα κε ρακειή 

κόξθσζε, αιιά θαη πξνο εκέλα πξνζσπηθά, αιιά θαη πξνο ηε ζεηξά ηελ ίδηα (ζε ζρέζε κε 

ηνλ ηαζκό ΑΝΣ1 θαη κε ηνπο ζπληειεζηέο ηεο). Αιιηώο πσο κπνξεί θάπνηνο λα εμεγήζεη 

ην γεγνλόο όηη ζε κηα άιιε πνιύ πεηπρεκέλε ζεηξά, ελόο άιινπ ηειενπηηθνύ ζηαζκνύ, ν 

ίδηνο ραξαθηήξαο, έλαο Αγγινθύπξηνο δειαδή, παξνπζηαδόηαλ σο λαξθνκαλήο, ζαλ 

βαπνξάθη, δειαδή ζαλ Αγγινθύπξηνο πνπ κεηαθηλνύζε λαξθσηηθά θαη κάιηζηα πνπ ηα 

έθεξλε ζην ζπίηη ηνπ παηέξα ηνπ γηα λα πξνζπαζήζεη λα ηα κεηαπνπιήζεη. 

 

Απηό δελ ελόριεζε θαλέλα ζαο θύξηνη ηεο Αξρήο Ραδηνηειεόξαζεο; Μήπσο δνπιεύεηε 

εμόθζαικα πηα βάζεη δύν κέηξσλ θαη δύν ζηαζκώλ; Πσο αιιηώο λα εμεγήζσ ην γεγνλόο 

όηη θαλείο ζαο δελ ζεώξεζε ζαλ πξνζβνιή γηα ηε ζπγθεθξηκέλε θνηλσληθή νκάδα, ην 

γεγνλόο όηη έλαο Αγγινθύπξηνο παξνπζηαδόηαλ κε απηό ηνλ ηξόπν; Δθεί δελ δίλεηαη ε 

εληύπσζε όηη νη Αγγινθύπξηνη αζρνινύληαη κε ηα λαξθσηηθά; Δπίζεο ε «πξνζβνιή» πνπ 

γίλεηαη ζε όιν ην αζηπλνκηθό ζώκα ηεο Κύπξνπ κέζα από έλαλ άιιν ραξαθηήξα ηεο ίδηαο 

δεκνθηινύο ζεηξάο, πνπ παξνπζηάδεηαη λα έρεη ζρέζε κε ηνλ ππόθνζκν, λα είλαη 

δηεθζαξκέλνο θαη κάιηζηα (απηό ην είδα όζν ήκνπλ αθόκα ζηελ Κύπξν), λα θξύβεη από 

ηηο Αξρέο ην «πηώκα» ελόο αλζξώπνπ ηνλ νπνίν ζεσξεί λεθξό, δελ είλαη θάηη πνπ ζαο 

ελνριεί; Απηό δελ πξνζβάιιεη ηνπο αζηπλνκηθνύο ζε όιν ην λεζί; Γηαηί δελ επεκβαίλεηε 

απηεπάγγειηα εθεί; Με ηελ ίδηα έλλνηα κηα όκνξθε θνπέια πνπ θάλεη ην κνληέιν ζε κηα 

ζεηξά θαη είλαη ραδή, πξνζβάιιεη όια ηα κνληέια, ή έλαο ηαμηηδήο κε ρξπζέο αιπζίδεο 

«ρώξθαηνο», πξνζβάιιεη όινπο ηνπ ηαμηηδήδεο, θαη έλαο δηθεγόξνο «αηδακήο» θαη 

«γθνκεληάξεο» πξνζβάιιεη όινπο ηνπο δηθεγόξνπο κε ηνλ ίδην ηξόπν πνπ κηα αηζζεηηθόο, 

«ραδνραξνύκελε» πνπ κόλε ηεο θηινδνμία είλαη ν γάκνο, ζα έπξεπε λα πξνζβάιιεη όιεο 

ηηο γπλαίθεο ηεο ρώξαο πνπ ζέινπλ λα δήζνπλ αλεμάξηεηεο θαη κε αμηνπξέπεηα. 

 

Όια απηά γηα κέλα είλαη ζεκηηά γηαηί έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ αίζζεζε ηνπ ρηνύκνξ πνπ 

είκαη ζίγνπξνο όηη έρεη ν κέζνο Κύπξηνο ηειεζεαηήο θαη γηαηί όια δηέπνληαη από κία 

αίζζεζε ζάηηξαο ρσξίο ηελ νπνία νπνηαδήπνηε κνξθή θσκσδίαο δελ κπνξεί λα ππάξμεη. 

 

Δζείο όκσο πνπ πξνθαλώο δελ έρεηε απηή ηελ αίζζεζε ηνπ ρηνύκνξ γηαηί δελ επεκβαίλεηε 

απηεπάγγειηα γηα όια απηά; Ζ απνξία κνπ είλαη γηαηί έλαο λαξθνκαλήο Αγγινθύπξηνο θαη 
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έλαο δηεθζαξκέλνο Αζηπλόκνο (πνπ παξνπζηάδνληαη θαη νη δύν κε πνιύ πην πξαγκαηηθό 

θαη θαζεκεξηλό ηξόπν από ηνπο δηθνύο κνπ Αγγινθύπξηνπο) δελ πξόζβαιε ηελ αηζζεηηθή 

ζαο θαη δελ ρακήισζε ην επίπεδν; 

 

Καη θάηη ηειεπηαίν. Παξαθαιώ λα απνθηήζεηε πηα ηε ζπλήζεηα λα κελ απνκνλώλεηε 

ιέμεηο θαη θξάζεηο από έλα θείκελν πνπ δηαβάδεηε ή από έλα επεηζόδην πνπ βιέπεηε γηαηί 

ηόηε θάπνηνο κπνξεί λα ζαο θαηεγνξήζεη γηα δηάζεζε απιώο λα βιάςεηε νξηζκέλα άηνκα 

θαη νξηζκέλνπο ζεζκνύο. Οη πξσηαγσληζηέο κνπ δελ απνθαινύλ «βξσκνεγγιέδνπο» ηνπο 

Βξεηαλνύο, απνθαινύλ «βξσκνεγγιέδνπο» ηνπο αλζξώπνπο πνπ έθιεηζαλ ηνλ αγαπεκέλν 

κνλάθξηβν γην ηνπο ζηελ θπιαθή. Απνθαινύλ «βξσκνεγγιέδνπο» όρη ηνπο Βξεηαλνύο, ε 

ηνπο θνηζέδνπο, είηε θαη αθόκα απηνύο ηνπο Ηξιαλδνύο, αιιά απηνύο πνπ ηνπο 

θαηάληεζαλ λα δνπλ κέζα ζηα πάξθα, λα πεηλνύλ θαη λα κελ έρνπλ ζηνλ ήιην κνίξα. Γελ 

είλαη ην ίδην θύξηνη ηεο Αξρήο Ραδηνηειεόξαζεο. Γελ είλαη ην ίδην θαη αλ δε κπνξείηε λα 

θαηαιάβεηε ηε δηαθνξά ηόηε δπζηπρώο εγώ δε κπνξώ λα ζαο βνεζήζσ γηαηί απιά δελ ζα 

θαηαιάβεηε πνηέ. 

 

Ζ αληηκεηώπηζε ελόο Μέζνπ, έλαληη ελόο άιινπ κε δύν κέηξα θαη δύν ζηαζκά θαη ε 

έιιεηςε δηάζεζεο ρηνύκνξ, ε ζηεγλή κε παξσπίδεο αληηκεηώπηζε απνκνλσκέλσλ 

θαηαζηάζεσλ θαη ε κνλνδηάζηαηε ζεώξεζε ελόο έηζη θη αιιηώο δηζδηάζηαηνπ κέζνπ 

(όπσο είλαη ε ηειεόξαζε), είλαη απηό πνπ δεκηνπξγεί ην ξαηζηζκό πνπ ηόζν ιαλζαζκέλα 

θαη άδηθα πξνζπαζείηε λα απνδώζεηε ζε κέλα. Κύξηνη ηεο Αξρήο Ραδηνηειεόξαζεο 

Κύπξνπ, παξαθαιώ απιά δηεξσηεζείηε ην γηαηί!» 

 

ην κεηαμύ ζε λέα επηζηνιή ηνπ πξνο ηελ Αξρή εκεξνκ. 10.01.05, ν Πξόεδξνο ηνπ 

Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ ζηαζκνύ θ. Παπαθηιίππνπ αλαθέξεη ηα πην θάησ: 

 

«εκεηώζηε όηη ηώξα έρσ πξόζβαζε ζηα αξρεία ηνπ ηαζκνύ πνπ ιόγσ κεηαθίλεζεο δελ 

κπνξνύζα. Παξαθαιώ όπσο ιόγσ θόξηνπ εξγαζίαο κνπ δνζεί ρξόλνο κέρξη 10.02.2005 

γηα λα ππνβάισ παξαζηάζεηο». 

 

Η Αξρή ζε επηζηνιή ηεο εκεξνκ. 11.01.2005, πιεξνθόξεζε ηνλ θ. Παπαθηιίππνπ όηη 

ηνπ παξαρσξείηαη παξάηαζε γηα ππνβνιή ησλ ζέζεσλ ηνπ κέρξη ηηο 25.01.2005. 

 

Ο ζηαζκόο κε επηζηνιή ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ θ. 

Παπαθηιίππνπ εκεξνκ. 7.2.2005 πξνο ηελ Αξρή, ππέβαιε γξαπηώο ηηο παξαθάησ 

ζέζεηο, δειώλνληαο ηαπηόρξνλα όηη επηζπκεί λα  παξεπξεζεί θαηά ηελ εμέηαζε ηεο 

ππόζεζεο: 
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1. «Ο ζηαζκόο απνξξίπηεη ηηο θαηαγγειίεο. 

2. Ο ζηαζκόο ζα παξνπζηάζεη καξηπξία θαη αλαιύζεηο εηδηθώλ από πιεπξάο 

ζελαξίνπ, ζθελνζεζίαο θαη γηα ην κεγάιν ζέκα ηνπ αλύπαξθηνπ ξαηζηζκνύ ζηελ 

θσκσδία. 

3. Ζ θσκσδία ειέρζε είλαη πνιύ ζνβαξή ππόζεζε γηα λα ηελ ηζνπεδώζεη έλαο. Καη 

λα ηελ ζηήλεη ζηνλ ηνίρν. 

4. Ο ζελαξηνγξάθνο ηεο ζεηξάο είλαη θνηηεηήο θελνζέηεο ζηελ Αζήλα θαη ζα θιεζεί 

σο κάξηπξαο. Υξεηάδεηαη πξνεηδνπνίεζε ή νξηζκό θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

δηαθνπώλ. 

5. Καηά ηελ αθξόαζε-αλ ζα πξνρσξήζεηε-ζα εθπξνζσπεζεί ν ηαζκόο. 

6. Εεηώ όπσο καο δνζεί απηνύζην ην πόξηζκα ηνπ εξεπλώληνο ιεηηνπξγνύ θαη λα καο 

επηηξαπεί λα επηζεσξήζνπκε όινλ ην δηνηθεηηθό θάθειν. 

7. Ζ θύζε ηεο ελώπηνλ ζαο δηαδηθαζίαο απαηηεί ηήξεζε ησλ αξρώλ θπζηθήο 

δηθαηνζύλεο ησλ ζπληαγκαηηθώλ δηθαησκάησλ θαη ηνπ επξσπατθνύ θεθηεκέλνπ. 

8. Μεηά ηε ιήςε ηνπ πνξίζκαηνο θαη ηελ επηζεώξεζε ηνπ δηνηθεηηθνύ θαθέινπ, ζα 

απαηηεζεί αξθεηόο ρξόλνο γηα ηελ εηνηκαζία ηεο ππεξάζπηζεο θαη ησλ 

παξαζηάζεσλ ηνπ ηαζκνύ». 

 

Η Αξρή κε επηζηνιή ηεο εκεξνκ. 3.6.2005, ελεκέξσζε ην ζηαζκό όηη έθαλε απνδεθηό 

ην αίηεκα ηνπ ζηαζκνύ γηα επηζεώξεζε ηνπ δηνηθεηηθνύ θαθέινπ ηεο ππόζεζεο, 

επηζπλάπηνληαο ην πόξηζκα ηνπ εξεπλώληνο ιεηηνπξγνύ, θαη θάιεζε ηνπο εθπξνζώπνπο 

ηνπ ζηαζκνύ  λα  πξνζέιζνπλ ζηα γξαθεία ηεο Αξρήο  ζηηο 8.6.2005 γηα επηζεώξεζε 

ηνπ ζρεηηθνύ θαθέινπ. 

        

Χο εθ ηνύηνπ, ν Γηθεγόξνο ηνπ ηαζκνύ θ. Γηώξγνο Βαιηαληήο πξνζήιζε ζηα γξαθεία 

ηεο Αξρήο ζηηο 8.6.2005 θαη επηζεώξεζε ηνλ δηνηθεηηθό θάθειν ηεο ππό αλαθνξά 

ππόζεζεο. 
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ηε ζπλέρεηα, ε Αξρή κε επηζηνιή ηεο εκεξνκ. 1.9.2005, θάιεζε ηνλ ηαζκό ζηε 

ζπλεδξία ηεο ζηηο 14.9.2005 θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο ζα εμεηαδόηαλ ε ελ ιόγσ 

ππόζεζε. 

 

Καηά ηελ ελώπηνλ ηεο Αξρήο αθξνακαηηθή δηαδηθαζία ζηηο 14.9.2005 παξεπξέζεθαλ εθ 

κέξνπο ηνπ ζηαζκνύ ν Πξόεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ ζηαζκνύ θ. Λνπθήο 

Παπαθηιίππνπ θαη νη Γηθεγόξνη ηνπ ζηαζκνύ θ.θ. Γηώξγνο Βαιηαληήο θαη Υάξεο Υ’ 

Γηάγθνπ. 

 

Καηά ηελ έλαξμε ηεο αθξνακαηηθήο δηαδηθαζίαο, ν Πξόεδξνο ηεο Αξρήο θ. Νίθνο 

Παπατσάλλνπ έζεζε ην εξώηεκα ζηνλ Πξόεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ 

ζηαζκνύ θ. Λνπθή Παπαθηιίππνπ θαηά πόζνλ επηζπκεί λα απνζύξεη ηελ επηζηνιή ηνπ 

ζελαξηνγξάθνπ ηεο ζεηξάο θ. Θνπθή Θνπθή πνπ ιήθζεθε ζηηο 25.11.2004. Ο θ. 

Παπαθηιίππνπ απάληεζε αξλεηηθά, επηζεκαίλνληαο όηη δελ επεκβαίλεη ζηελ 

αλεμαξηεζία θαη ζηα πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα ηνπ ζελαξηνγξάθνπ. 

 

ηε ζπλέρεηα, ν θ. Παπαθηιίππνπ αλέθεξε ηα εμήο: 

Έρνπλ επηζηξαηεύεη όινη νη πεξί Ραδηνθσληθώλ θαη Σειενπηηθώλ ηαζκώλ Καλνληζκνί 

ηνπ 2000 (Κ.Γ.Π.10/2000) γηα λα ραξαθηεξηζηεί κηα θσκσδία.  Μηινύκε γηα ηνπο 

Σζηάξιηεο, νη νπνίνη έρνπλ αλζξσπηά αιιά ηαπηόρξνλα δηαηεξνύλ θαη ηα Σζηαξιίζηηθα 

ηνπο.  Απηό δελ είλαη ξαηζηζηηθό. 

 

Όζνλ αθνξά ηηο δηεξεπλώκελεο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο, επηζπκώ λα αλαθέξσ ηα εμήο: 

 Γηα ην άξζξν 26(1)(β) θαη ηνλ θαλνληζκό 21(1) πνπ αθνξνύλ ζηελ πνηόηεηα, ζα 

ζαο κηιήζεη ν ζθελνζέηεο όηαλ θιεζεί λα θαηαζέζεη ηε δηθή ηνπ καξηπξία.  Σν 

ρέδην Τπεξεζίαο ηεο Λεηηνπξγνύ δελ ηελ θαζηζηά εκπεηξνγλώκνλα σο πξνο ην 

πνηα εθπνκπή ζεσξείηαη πνηνηηθή.  Υξεηάδεηαη ε γλώκε ηνπ εηδηθνύ, δειαδή ηνπ 

ζθελνζέηε ηεο ζεηξάο. 

 Σν άξζξν 21(4) ζέηεη σο βαζηθό ζηνηρείν ηελ πξνζηαζία αλειίθσλ.  Ζ ζεηξά 

πξνβιήζεθε εθηόο νηθνγελεηαθήο δώλεο, άξα δελ ηίζεηαη ηέηνην ζέκα. 



 15 

 ε όηη αθνξά ηνπο θαλνληζκνύο 25(3)(α) θαη 26(ηβ), νη Αγγινθύπξηνη δελ είλαη 

ζξεζθεπηηθή, θπιεηηθή, πνιηηηθή, εζληθή ή θνηλσληθή νκάδα.  Δπνκέλσο ππάξρεη 

εζθαικέλε πξνζέγγηζε ηεο Λεηηνπξγνύ θαη ηεο Αξρήο. Ζ εξκελεία ησλ 

θαλνληζκώλ είλαη ιαλζαζκέλε θαη δελ ππάξρεη ξαηζηζκόο.   

 

ηε ζπλέρεηα ν θ. Παπαθηιίππνπ ππέβαιε αίηεκα όπσο ε αθξνακαηηθή δηαδηθαζία ηεο 

ελ ιόγσ ππόζεζεο ζπλερηζηεί ζε επόκελε ζπλεδξία, όπνπ ζα θιεζνύλ γηα καξηπξία ν 

εζνπνηόο θ. Καδάθαο, ν ελαξηνγξάθνο θαζώο θαη ν θελνζέηεο ηεο ζεηξάο, νη νπνίνη 

είραλ θιεζεί από ην ζηαζκό λα παξαζηνύλ ζηηο 14.9.2005, αιιά δελ θαηέζηε δπλαηό λα 

πξνζέιζνπλ.  

 

Η Αξρή έθαλε δεθηό ην αίηεκα ηνπ ζηαζκνύ γηα ζπλέρηζε ηεο αθξνακαηηθήο 

δηαδηθαζίαο ζηηο 19.9.2005. 

 

Καηά ηε ζπλέρηζε ηεο αθξνακαηηθή δηαδηθαζία ζηηο 19.9.2005, παξεπξέζεθαλ ελώπηνλ 

ηεο Αξρήο εθ κέξνπο ηνπ ζηαζκνύ ν Πξόεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ 

ζηαζκνύ θ. Λνπθήο Παπαθηιίππνπ θαη νη Γηθεγόξνη ηνπ ζηαζκνύ θ.θ. Γηώξγνο 

Βαιηαληήο θαη Υάξεο Υ’ Γηάγθνπ. 

 

ηελ αξρή, ν Πξόεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ ζηαζκνύ θ. Λνπθήο 

Παπαθηιίππνπ επαλήιζε ζην εξώηεκα πνπ είρε ζέζεη ν Πξόεδξνο ηεο Αξρήο θαηά ηελ 

έλαξμε ηεο αθξνακαηηθήο δηαδηθαζίαο ζηηο 14.9.2005, όζνλ αθνξά ζηελ πηνζέηεζε ή 

όρη ηεο επηζηνιήο ηνπ ζελαξηνγξάθνπ ηεο ζεηξάο θ. Θνπθή Θνπθή, ιεθζείζα από ηελ 

Αξρή ζηηο 25.11.2004.  Ο θ. Παπαθηιίππνπ αλέθεξε επί ηνπ ζέκαηνο όηη νη ζέζεηο ηεο 

ελ ιόγσ επηζηνιήο πηνζεηνύληαη, ε γξαθή όρη.  ηε ζπλέρεηα ν θ. Παπαθηιίππνπ 

επεζήκαλε όηη απνξξίπηεη ην ύθνο θαη ηελ απέξαληε έιιεηςε ζεβαζκνύ πξνο ην 

ζεζκηθό όξγαλν από ηνλ Θνπθή ζηελ ελ ιόγσ επηζηνιή. Ο θ. Παπαθηιίππνπ επεζήκαλε 

όηη δε δεζκεύεη ηνλ «ΑΝΣΔΝΝΑ» ε ελ ιόγσ επηζηνιή θαη ζα πξνρσξήζεη κε δηθή ηνπ 

ππεξάζπηζε.  Χο εθ ηνύηνπ ν θ. Παπαθηιίππνπ αλέθεξε όηη ην ελ ιόγσ έγγξαθν δελ 

είλαη κέξνο ηνπ θαθέινπ θαη ηεο δηαδηθαζίαο. ύκθσλα κε ηνλ θ. Παπαθηιίππνπ, ν 



 16 

ζελαξηνγξάθνο θ. Θνπθή είρε θιεζεί από ην ζηαζκό λα παξαζηεί σο κάξηπξαο θαηά 

ηελ αθξνακαηηθή δηαδηθαζία, αιιά αξλήζεθε λα παξαζηεί, ιόγσ πξνγξακκαηηζκέλνπ 

ηαμηδηνύ ηνπ ζην εμσηεξηθό, παξά ηελ πξνηξνπή ηνπ ζηαζκνύ λα αλαβάιεη ην ηαμίδη 

ηνπ, κε έμνδα ηνπ ζηαζκνύ.  Ο θ. Παπαθηιίππνπ ππνζηήξημε όηη ε κε παξάζηαζε ηνπ θ. 

Θνπθή θαηά ηελ αθξνακαηηθή δηαδηθαζία ζέηεη εθηόο θαθέινπ ηελ επηζηνιή ηνπ. 

 

Αθνινύζσο θιήζεθε σο κάξηπξαο από ηνλ θ. Παπαθηιίππνπ ν ζθελνζέηεο ηεο ζεηξάο 

θ. Υξηζηόδνπινο Παπαδόπνπινο, Πξντζηάκελνο ησλ θελνζεηώλ θαη Παξαγσγώλ ηνπ 

ζηαζκνύ.  ε εξώηεζε ηνπ θ. Παπαθηιίππνπ ηη έρεη ζπνπδάζεη, ν θ. Παπαδόπνπινο 

απάληεζε όηη ζπνύδαζε ζθελνζεζία ζηε Νέα Τόξθε ησλ Η.Π.Α. γηα νθηώ ρξόληα.  ηε 

ζπλέρεηα ν θ. Παπαθηιίππνπ έζεζε ην εξώηεκα θαηά πόζνλ ε ζεηξά 

«Σζάπλιερ…coming come» έρεη ζθελνζεηηθή πνηόηεηα θαη ν θ. Παπαδόπνπινο 

ππνζηήξημε όηη ε ζεηξά έρεη, αθνύ είλαη ε κόλε ζεηξά ε νπνία είλαη γπξηζκέλε κε 

κνλνθάκεξν, πξάγκα ην νπνίν είλαη κελ ρξνλνβόξν, αιιά δίδεη πνηόηεηα ζηελ 

παξαγσγή.  Χο έκπξαθηε απόδεημε ησλ πην πάλσ, ν θ. Παπαδόπνπινο αλέθεξε ην 

γεγνλόο όηη έιαβε ζπγραξεηήξηα γηα ηελ ελ ιόγσ ζεηξά από αλζξώπνπο ηνπ ρώξνπ.  

Αθνινύζσο ν θ. Παπαθηιίππνπ ξώηεζε ην ζθελνζέηε θαηά πόζνλ ε ππό αλαθνξά 

ζεηξά έρεη πνηνηηθό επίπεδν σο πξνο ην ζελάξην, ηελ εζνπνηία θαη ηελ εζνγξαθία θαη ν 

θ. Παπαδόπνπινο απάληεζε όηη αλ ε ζεηξά δελ είρε πνηνηηθό επίπεδν, απιά δελ ζα ηελ 

αλαιάκβαλε.  ε εξώηεζε ηνπ θ. Παπαθηιίππνπ θαηά πόζνλ ιήθζεθαλ κέηξα γηα 

ηήξεζε ησλ γεληθά παξαδεθηώλ θαλόλσλ ηεο εππξέπεηαο θαη θαιαηζζεζίαο θαη 

κέξηκλα γηα πξνζηαζία ησλ αλειίθσλ, ν θ. Παπαδόπνπινο απάληεζε όηη είλαη 

επαίζζεηνο ζε ζέκαηα αλειίθσλ αιιά επηζήκαλε ην γεγνλόο όηη ε ζεηξά πξνβιήζεθε 

κεηά ηηο 21:15, δειαδή εθηόο νηθνγελεηαθήο δώλεο.  Δηδηθόηεξα σο πξνο ηε γιώζζα, ν 

θ. Παπαδόπνπινο απαληώληαο ζε ζρεηηθή εξώηεζε ηνπ θ. Παπαθηιίππνπ, ππνζηήξημε 

όηη ήηαλ ξεαιηζηηθή. 

 

ηε ζπλέρεηα θιήζεθε σο κάξηπξαο από ηνλ θ. Παπαθηιίππνπ ν ινγνηέρλεο θ. 

Λεσλίδαο Μαιέλεο, ν νπνίνο επεζήκαλε όηη δελ είρε νξγαληθή ζέζε ζηελ παξαγσγή, 

αιιά απιά απνιάκβαλε ηε ζεηξά.  Ο θ. Μαιέλεο αλέθεξε όηη ε ζεηξά 
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«Σζάπλιερ…coming come» είρε ελδηαθέξνπζα  ηειενπηηθή γξαθή, ξπζκό θαη 

ελδηαθέξνλ ρηνύκνξ.  Αθνινύζσο ν θ. Μαιέλεο ηζρπξίζηεθε όηη ηόζν ε Έθζεζε ηεο 

Αξρήο όζν θαη ηα παξάπνλα πνπ ππνβιήζεθαλ ζηελ Αξρή ρσιαίλνπλ ζε έλα βαζηθό 

ζηνηρείν:  Σαπηίδνπλ ηνλ ήξσα ελόο ζεαηξηθνύ έξγνπ κε ηελ νκάδα από ηελ νπνία 

πξνέξρεηαη, θέξνληαο σο παξάδεηγκα ηελ Φόληζζα θαη ηνλ Οηδίπνδα Σύξαλλν, όπνπ 

νξζά νη ήξσεο δελ είραλ ηαπηηζηεί κε ηελ νκάδα από ηελ νπνία πξνέξρνληαλ.   ηε 

ζπλέρεηα ν θ. Μαιέλεο ππνζηήξημε όηη ε ελ ιόγσ ζεηξά δελ θάλεη επίζεζε ησλ 

ζπκπαηξησηώλ καο πνπ δνπλ θαη επεκεξνύλ ζην Λνλδίλν, αιιά επηηειεί ην εζληθό 

θαζήθνλ  λα ζαηηξίδεη ηελ αζέιγεηα ηεο ειιεληθήο γιώζζαο.  Αθνινύζσο ν θ. 

Παπαθηιίππνπ έζεζε ην εξώηεκα ζηνλ θ. Μαιέλε θαηά πόζνλ ε ζεηξά 

«Σζάπλιερ…coming come» δεκηνπξγεί εληύπσζε αιγεηλή.  Ο θ Μαιέλεο απάληεζε όηη 

απηό δελ είλαη εθεύξεκα ηνπ ζπγγξαθέα αιιά  ιέμε πνπ αλάινγα κε ηελ ςπρηθή ζνπ 

δηάζεζε, δεκηνπξγνύληαη θαη νη αλάινγεο εληππώζεηο.  ύκθσλα κε ηνλ θ. Μαιέλε, 

είλαη ν πξνζδηνξηζκόο κηαο νκάδαο Διιήλσλ πνπ δνπλ ζην Λνλδίλν θαη νη νπνίνη 

παγηδεύηεθαλ ζε θαηαζηάζεηο ηέηνηεο πνπ εθβαξβαξίδνπλ ηελ ειιεληθή γιώζζα. 

 

ε εξώηεζε ηνπ θ. Παπαθηιίππνπ αλ ε θσκσδία είλαη ζνβαξή ππόζεζε, ν θ. Μαιέλεο 

έθεξε σο παξάδεηγκα ηνλ Φαζά, ηνλ Αξηζηνθάλε θαη ηνλ Υ’ Υξίζηνπ, ν νπνίνο έθαλε 

θαξηέξα ζαηηξίδνληαο ηνπο Βιάρνπο, ρσξίο πνηέ λα θαηεγνξεζεί σο ξαηζηζηήο.  ηε 

ζπλέρεηα ν θ. Μαιέλεο έθαλε αλαθνξά ζηα εμήο ιόγηα ηνπ κεγάινπ κνπζηθνζπλζέηε 

Μάλνπ Υαηδεδάθε:  «Αλ δελ θξίλσ εγώ ηελ Διιάδα πνπ είκαη Έιιελαο, πνηνο ζα ηελ 

θξίλεη, νη μέλνη πνπ δελ ηελ αγαπνύλ όζν εγώ;»   Ο θ. Μαιέλεο έθεξε αθνινύζσο σο 

παξάδεηγκα ηνπο θύπξηνπο Κώζηα Μόληε, Γεκήηξε Παπαδεκήηξε θαη Αρηιιέα  

Ληκπνπξίδε, νη νπνίνη έθαλαλ αλαθνξέο ζε Σνύξθνπο κε θνιαθεπηηθέο, όπσο θαη ηα 

γλσζηά δεκνηηθά ηξαγνύδηα, κέζσ ησλ νπνίσλ γίλνληαλ ππνηηκεηηθέο  αλαθνξέο γηα 

Σνύξθνπο.  Ο θ. Μαιέλεο ππνζηήξημε όηη απηόο ήηαλ ν κόλνο ηξόπνο κε ηνλ νπνίν 

κπνξνύζε λα αληηδξάζεη ν ξαγηάο, αθνύ ε ειεύζεξε έθθξαζε ηνπ ήηαλ ην κόλν ηνπ 

όπιν.   ηε ζπλέρεηα ν θ. Μαιέλεο επεζήκαλε όηη θάπνηεο ιέμεηο νη νπνίεο ζε 

νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο κπνξεί λα ζεσξεζνύλ σο βξηζηέο, ζε άιιεο πεξηπηώζεηο 

εθιακβάλνληαη σο θηινθξνλεηηθέο (term of endearment).   Ο θ. Μαιέλεο αλέθεξε 
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ραξαθηεξηζηηθά όηη ε θξάζε “Bloody-Cypriots” είλαη αλάινγε κε ηε θξάζε 

«ραδνθνύκπαξνη» θαη όηη νη Άγγινη αλαθέξνληαη ζηνπο Γάιινπο κε ζεμνπαιηθά 

ππνλννύκελα θαη νη Έιιελεο ζηνπο Ιηαινύο σο «καθαξνλάδεο».   

 

Ο θ. Παπαθηιίππνπ ξώηεζε αθνινύζσο ηνλ θ. Μαιέλε ηη είλαη ην “zapping” θαη ν θ. 

Μαιέλεο απάληεζε όηη είλαη ε ζπλήζεηα πνπ έρεη ν ηειεζεαηήο λα αλαδεηά ηη 

πξνβάιινπλ  ηα άιια θαλάιηα, ζηεξώληαο από ηνλ εαπηό ηνπ ηελ  επθαηξία λα δεη ηελ 

εμέιημε ηεο ηζηνξίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ αξρηθά παξαθνινπζνύζε.    ηε ζπλέρεηα ν 

θ. Παπαθηιίππνπ έζεζε ην εξώηεκα ζηνλ θ. Μαιέλε θαηά πόζνλ ππάξρεη βαξηά 

θππξηαθή δηάιεθηνο.  Ο θ. Μαιέλεο αλέθεξε όηη ε βαξηά θππξηαθή δηάιεθηνο είλαη 

απηή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηα αλέθδνηα ελώ ε ειαθξηά ζε ζεηξέο πνπ 

δηαδξακαηίδνληαη ζηηο πόιεηο, επηζεκαίλνληαο όηη ε γλήζηα θππξηαθή δηάιεθηνο είλαη ε 

βαξηά, ε νπνία θηλδπλεύεη λα εθιείςεη.   Αθνινύζσο ε  Αξρή έζεζε ζηνλ θ. Μαιέλε ην 

εξώηεκα θαηά πόζνλ δίδεηαη ε εληύπσζε ζην επξύηεξν θνηλό, κέζσ ηεο ζεηξάο  

«Σζάπλιερ…coming come», όηη νη Σζηάξιηεο είλαη παξαθαηηαλνί, ν θ. Μαιέλεο 

απάληεζε όηη νη εληππώζεηο δεκηνπξγνύληαη ζε έλα ιαό αλάινγα κε ην αλ έρεη 

αλζύπαξθηε θνηλή γλώκε ή όρη.  ε άηνκα πνπ δελ έρνπλ, αλέθεξε ν θ. Μαιέλεο, λαη, 

κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί ηέηνηα εληύπσζε.  Καηαιήγνληαο ν θ. Μαιέλεο, αλέθεξε ηα 

εμήο ιόγηα ηνπ Μάλνπ Υαηδεδάθε:  «Γηα θάζε δεκηνπξγό πνπ πξνζπαζεί λα 

επηθνηλσλήζεη κε έλα άηνκν, 100 άλζξσπνη ζηήλνληαη κεηαμύ ηνπο γηα λα κελ πεξάζεη ην 

κήλπκα ηνπ.»    

 

Χο ηξίηνο κάξηπξαο θιήζεθε από ηνλ θ. Παπαθηιίππνπ ν θ. Κώζηαο Καδάθαο, 

Πξσηαγσληζηήο, Καιιηηερληθόο Γηεπζπληήο ηεο ζεηξάο «Σζάπλιερ…coming come» 

θαζώο θαη ππεύζπλνο ηεο απνλνκήο ξόισλ (casting) καδί κε ην ζθελνζέηε ηεο ζεηξάο.  

Απαληώληαο ζε ζρεηηθή εξώηεζε ηνπ θ. Παπαθηιίππνπ, ν θ. Καδάθαο αλέθεξε όηη 

ζπνύδαζε Τπνθξηηηθή Σέρλε ζηελ Τπνθξηηηθή ρνιή ηνπ Πεηξαηά.  ηε ζπλέρεηα ν θ. 

Παπαθηιίππνπ έζεζε ην εξώηεκα ζηνλ θ. Καδάθα θαηά πόζνλ ε ζεηξά   

«Σζάπλιερ…coming come»  δηέπεηαη από ηελ αξρή ηεο ςειήο πνηόηεηαο.  Ο θ. 

Καδάθαο απάληεζε θαηαθαηηθά θαη εμέθξαζε ηελ πεπνίζεζε όηη ε ζεηξά ήηαλ έλα από 
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ηα θαιύηεξα πξάγκαηα πνπ πξόβαιε ε θππξηαθή ηειεόξαζε, επηζεκαίλνληαο όηη 

άλζξσπνη ηεο ηέρλεο ηνλ ζπλεράξεζαλ.  Δπεζήκαλε ζηε ζπλέρεηα ν θ. Καδάθαο όηη νη 

θαηαζηάζεηο θαη ηα αζηεία είλαη δηνγθσκέλα ζηελ θσκσδία.  ε εξώηεζε ηνπ θ. 

Παπαθηιίππνπ εάλ είρε ν ίδηνο κεηαβεί ζηελ Αγγιία θαη κειέηεζε ηνλ ηξόπν 

ζπκπεξηθνξάο θαη νκηιίαο ησλ Αγγινθύπξησλ, ν θ. Καδάθαο απάληεζε όηη όλησο είρε 

επηζθεθηεί ζπίηηα ζηελ παξνηθία  θαη είρε δηεμάγεη ζρεηηθή έξεπλα, κηιώληαο κε 

Αγγινθύπξηνπο.    

 

Αθνινύζσο ν θ. Καδάθαο ηζρπξίζηεθε όηη ελώ ππνδπόηαλ ηνλ Παθηζηαλό ζε θσκηθή 

ζεηξά άιινπ αδεηνύρνπ ηειενπηηθνύ ζηαζκνύ, ελ ηνύηνηο ε Αξρή δελ είρε πξνζάςεη 

θαηαγγειία ζηνλ ελ  ιόγσ ζηαζκό, παξά ην όηη ν ίδηνο ραξαθηεξηδόηαλ ζηε ζεηξά σο 

«βξσκν-Παθηζηαλόο».  Ο θ. Καδάθαο ζεώξεζε όηη ε δηάθξηζε νθείιεηαη ζην όηη ε 

θππξηαθή θνηλσλία είλαη πην επαίζζεηε ζε ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηνπο Άγγινπο παξά 

ηνπο Παθηζηαλνύο.  Έθεξε ζηε ζπλέρεηα σο παξάδεηγκα δεύηεξε θσκηθή ζεηξά 

αδεηνύρνπ ηειενπηηθνύ ζηαζκνύ πνπ αλαθέξεηαη πξνζβιεηηθά ζηνπο αζηπλνκηθνύο θαη 

όκσο πάιη δελ έρεη εμεηαζηεί από ηελ Αξρή.   Δπηπιένλ, ν θ. Καδάθαο αλέθεξε όηη ελώ 

ν θ. Λάθεο Λαδόπνπινο βξίδεη ηνλ Πξόεδξν ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο ζηηο 

εθπνκπέο ηνπ, νπδέπνηε έρεη εμεηαζηεί ππόζεζε ελαληίνλ ηνπ από ηελ Αξρή.  

πλερίδνληαο ν θ. Καδάθαο αλέθεξε ραξαθηεξηζηηθά ηα εμήο:  «Δάλ εγώ ν ίδηνο είρα 

γπξίζεη ζηελ Κύπξν ζεηξέο βαζηζκέλεο ζηα ζελάξηα ησλ ειιεληθώλ ζεηξώλ, ζα κε 

θξέκαδαλ».  Αθνινύζσο ν θ. Καδάθαο επεζήκαλε όηη ν ίδηνο πξνζσπηθά αγαπά ηνπο 

Αγγινθύπξηνπο, όπσο αγαπά όινπο όζνπο έρνπλ θύγεη από ην ηόπν ηνπο γηα ηελ 

επηδίσμε κηαο θαιύηεξεο δσήο.  Σέινο, ζύκθσλα κε ηνλ θ. Καδάθα, ε θξάζε «πνπηι 

ηνπ Bush» είλαη γλσζηό αλέθδνην. 

 

Αθνινύζσο ην ιόγν έιαβε ν Πξόεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ ζηαζκνύ θ. 

Λνπθήο Παπαθηιίππνπ ν νπνίνο θαηέζεζε σο Σεκμήπιο Ι επηζηνιή ηεο Γηεπζύληξηαο 

Παξαγσγήο θ. Δπαγγειίαο Κνληνπύξγνπ εκεξνκ. 3.11.2004 πξνο ηνλ ίδην.  ηελ ελ 

ιόγσ επηζηνιή αλαθέξνληαη, κεηαμύ άιισλ, ηα αθόινπζα: 
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«Αληηιακβάλνκαη όηη νη θαηεγνξίεο γηα ην ζελάξην ηεο ζεηξάο αθνξνύλ θπξίσο ηελ 

γιώζζα πνπ ρξεζηκνπνηνύλ νη Κύπξηνη ηεο Αγγιίαο θαζώο θαη ηελ θνηλσληθή ηνπο ηάμε 

(θησρνί, πνλεξνί θαη απνηπρεκέλνη).  Λππνύκαη λα παξαηεξήζσ όηη έρεη παξαθακθζεί 

εληειώο ην γεγνλόο όηη ε ζπγθεθξηκέλε ζεηξά είλαη θσκσδία!  Μηα θσκσδία πάληνηε έρεη 

ζηνηρεία ππεξβνιήο θαη πάληνηε δεκηνπξγνύληαη θαηαζηάζεηο.  Δπίζεο ζε κηα θσκσδία 

εθηόο ηνπ όηη δηαθσκσδνύληαη θαηαζηάζεηο δελ ππάξρνπλ θαη πνιιά ζηνηρεία ξεαιηζκνύ.  

Αληηζέησο ε ππεξβνιή θπξηαξρεί.  Σν λα γξαθηεί έλα ζελάξην γηα έλα θαληαζηηθό δεπγάξη 

Αγγινθύπξησλ κε έλα γην ν νπνίνο γηα ράξε ηεο θσκσδίαο θαη ηνπ ζελαξίνπ είλαη ζηε 

θπιαθή δελ ζεκαίλεη όηη ηζνπεδώλνληαη ηα πάληα θαη όηη είλαη ξαηζηζηηθή ε πξνζέγγηζε 

ηνπ ζελαξίνπ απέλαληη ζηνπο Αγγινθύπξηνπο! 

 

Γηα πνιιά ρξόληα έρνπλ γξαθηεί θαη έρνπλ πξνβιεζεί θαη ζηελ ηειεόξαζε αιιά θαη ζην 

ξαδηόθσλν άιισλ ζηαζκώλ παξόκνηνη ξόινη «Σζηάξιεδσλ» νη νπνίνη κηινύζαλ κε ηνλ 

ίδην ηξόπν κε ηνπο πξσηαγσληζηέο ηεο δηθήο καο ζεηξάο, δειαδή ζε γιώζζα αγγιηθή καδί 

κε ιέμεηο ζε βαξηά θππξηαθή δηάιεθην θαη δελ δεκηνπξγήζεθαλ πξνβιήκαηα θαη 

θαηαγγειίεο θαη δηεξσηνύκαη γηαηί ζπκβαίλεη απηό ηώξα γηα ηνλ ΑΝΣΔΝΝΑ.   

 

Όζν γηα ηελ θαηαγγειία γηα ηελ ξαηζηζηηθή αληηκεηώπηζε ησλ Βξεηαλώλ ην κόλν πνπ έρσ 

λα ζρνιηάζσ είλαη λα επαλαιάβσ όηη ε ζεηξά απηή είλαη θσκσδία θαη ε ππεξβνιή 

θπξηαξρεί παληνύ.  Γηαθσκσδνύληαη θαηαζηάζεηο θαη δελ ππάξρνπλ πνιιά ζηνηρεία 

ξεαιηζκνύ.  

 

Γεληθά ζε όια ηα είδε θσκσδίαο θάπνηνο έρεη ηνλ ξόιν πνπ βγάδεη ην γέιην.  Μήπσο 

απηό ζεκαίλεη όηη ππάξρεη ξαηζηζηηθή πξνζέγγηζε απέλαληη ζηνλ θάζε ραξαθηήξα πνπ 

δηαθσκσδείηαη;» 

 

Αθνινύζσο ν θ. Παπαθηιίππνπ αλέθεξε ηα αθόινπζα: 

ηηο 27.10.2004 ιάβακε ηελ επηζηνιή-θαηαγγειία ηεο Αξρήο κε ηηο πηζαλέο παξαβάζεηο 

αλαθνξηθά κε ηε ζεηξά «Σζάπλιερ…coming come» θαη ζηηο 9.11.2004 ζηακάηεζε ε 

παξαγσγή ηεο ζεηξάο. ηηο 22.11.2004 δηεθόπε ε πξνβνιή ηεο ζεηξάο κε ηελ πξνβνιή ηνπ 
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 επεηζνδίνπ.   Άζθεζα κεγάιε πίεζε πάλσ ζην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηνπ ζηαζκνύ γηα 

λα πάξεη απόθαζε λα ζηακαηήζεη ε ζεηξά  Λόγσ ηνπ όηη ε παξαγσγή ζπλδέεηαη κε νθηώ 

αλεμάξηεηα ζπκβόιαηα, ν ζηαζκόο έπξεπε λα εμαζθαιίζεη ζπγθαηάζεζε όισλ ησλ 

ζπληειεζηώλ γηα λα ζηακαηήζεη ηελ παξαγσγή.  Γη’ απηό έμη ζπκβόιαηα αθπξώζεθαλ θαη 

θαηαβιήζεθαλ απνδεκηώζεηο.  Ωζηόζν ηα ζπκβόιαηα δύν ζπληειεζηώλ ηεο ζεηξάο (ηνπ 

ζελαξηνγξάθνπ θαη ηνπ θαιιηηερληθνύ δηεπζπληή) ζπλερίζηεθαλ σο ην ηέινο ηνπ Ηνπλίνπ, 

επεηδή αξλήζεθαλ λα δνζεί λνκόηππνο ηεξκαηηζκόο ζηε ζεηξά.  Ωο εθ ηνύηνπ ην θόζηνο 

πνπ ππέζηε ν ζηαζκόο ήηαλ ηεξάζηην.  πγθεθξηκέλα, ε δεκηά αλέξρεηαη ζε £100,000.     

 

Ζ ζεηξά «Σζάπλιερ…coming come» είλαη πνηνηηθή θαη δελ ππήξρε πξόζεζε γηα 

ξαηζηζκό ή λα παξνπζηάζεη νπνηαδήπνηε έθπησζε ζηελ πνηόηεηα ή λα εθζέζεη ηελ 

ειιεληθή γιώζζα. Γλσξίδεηε ηε ζρέζε κνπ κε ηελ ειιεληθή γιώζζα.  Αγαπώ ηελ ειιεληθή 

γιώζζα.  Αληηπξνζσπεία ηνπ ζηαζκνύ είρε κεηαβεί 15 εκέξεο πξηλ ηελ έλαξμε ησλ 

γπξηζκάησλ ζην Λνλδίλν γηα λα γίλνπλ νη θαηάιιειεο κειέηεο θαη ε θαηάιιειε 

πξνεηνηκαζία.   

 

Γλσξίδεηε επίζεο ηε ζρέζε ζπλεξγαζίαο πνπ ν ηειενπηηθόο ζηαζκόο «ΑΝΣΔΝΝΑ» έρεη κε 

ηελ Αξρή Ραδηνηειεόξαζεο Κύπξνπ.  Δίλαη πεπνίζεζε κνπ όηη ν «ΑΝΣΔΝΝΑ» θαηέβαιε 

ζπλεηδεηή πξνζπάζεηα γηα απηνξξύζκηζε.   Όηαλ ν ζηαζκόο πιεξνθνξήζεθε όηη ε Αξρή 

εμεηάδεη πηζαλέο παξαβάζεηο όζνλ αθνξά ηελ ελ ιόγσ ζεηξά, αθνινπζήζακε δηαθνξεηηθή 

πξνζέγγηζε θαη πξνβήθακε ζε αθύξσζε ησλ ζπκβνιαίσλ.  

 

πλερίδνληαο ν θ. Παπαθηιίππνπ θαηέζεζε σο Σεκμήπιο ΙΙ ειεθηξνληθό κήλπκα πνπ 

ζηάιεθε κέζσ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ από ην ζελαξηνγξάθν ηεο ζεηξάο θ. Θνπθή 

Θνπθή πξνο ηνλ θ. Παπαθηιίππνπ εκεξνκ. 4.11.2005, ζην νπνίν αλαθέξνληαη ηα εμήο: 

 

«Κύξηε Παπαθηιίππνπ ζαο έρσ ζηείιεη (κέζσ Δπαγγειίαο) ηελ απάληεζε κνπ ζηηο ζέζεηο 

ηεο Αξρήο Ραδηνηειεόξαζεο Κύπξνπ.  Απηό πνπ πξαγκαηηθά κε απνγνεηεύεη όκσο είλαη 

όηη έλαο άλζξσπνο ζαλ εζάο πνπ μέξεη λα κάρεηαη θαη λα ππεξαζπίδεηαη ηα δίθαηα ηνπ, 

απνηξέπεη ηνπο ζπληειεζηέο ηεο ζεηξάο λα απαληήζνπλ ζηελ ρπδαία, πξσηνζέιηδε πηα, 
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επίζεζε πνπ καο γίλεηαη.  Με νδεγό ηνλ ζαπκαζκό πνπ ηξέθσ γηα ζαο, ζαο παξαθαιώ λα 

καο αθήζεηε αλ κε ηη άιιν λα ππεξαζπηζηνύκε ηελ αμηνπξέπεηα καο!  Δρηόο θαη αλ 

πηζηεύεηε θαη εζείο όια απηά πνπ γξάθνληαη.  Δάλ πηζηεύεηε όηη είκαη θαθόο 

ζελαξηνγξάθνο θαη «ξαηζηζηήο», ζα ήζεια πξαγκαηηθά λα ην μέξσ.» 

 

Ο θ. Παπαθηιίππνπ επαλέιαβε ζηε ζπλέρεηα όηη ν ζηαζκόο δελ είρε πξόζεζε λα 

εθκεηαιιεπηεί ξαηζηζηηθά ηε ζεηξά θαη σο απόδεημε ηνύηνπ θαηέζεζε σο Σεκμήπιο ΙΙΙ 

Πηζηνπνηεηηθό Δγγξαθήο Δκπνξηθήο Δπσλπκίαο, ην νπνίν είρε εθδνζεί από ηνλ Έθνξν 

Δηαηξεηώλ εκεξνκ. 24.9.2004 θαη ζην νπνίν αλαγξάθεηαη, κεηαμύ άιισλ όηη: 

 

«Πηζηνπνηείηαη όηη ην όλνκα ΣΗΛΕΟΠΣΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ΑΝΣΕΝΝΑ «ΣΙΑΛΡΙΕ 

ΚΑΜΙΓΚ ΥΟΟΤΜ» έρεη εγγξαθεί σο Δκπνξηθή Δπσλπκία ζην όλνκα ΑΝΣΔΝΝΑ 

ΛΗΜΗΣΔΓ». 

 

ηε ζπλέρεηα ν θ. Παπαθηιίππνπ αλέθεξε όηη ζύκθσλα κε ην Λεμηθό ηνπ θ. 

Μπακπηληώηε, ην θνηλσληθό ζύλνιν είλαη ζπλώλπκν ηεο νκάδαο, δειαδή ην ζύλνιν 

αηόκσλ από ζπγθεθξηκέλε θνηλσληθή ηάμε.  ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ν θ. 

Παπαθηιίππνπ ππνζηήξημε όηη δελ ππάξρεη θνηλσληθή δνκή γηα ηνπο Αγγινθύπξηνπο, 

γηαηί νη Κύπξηνη πνπ δνπλ ζηελ Αγγιία αλέξρνληαη ζε 325,000, όζνο πεξίπνπ είλαη ν 

κηζόο πιεζπζκόο ηεο Κύπξνπ, νη νπνίνη αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθέο ηάμεηο, άξα δελ 

πξόθεηηαη πεξί ζπγθεθξηκέλεο θνηλσληθήο νκάδαο. 

 

Καηαιήγνληαο ν θ. Παπαθηιίππνπ ππνζηήξημε όηη ζε θαλέλα από ηα 5 ζεκεία δελ 

ππάξρεη νηνλδήπνηε κεκπηό.   

 

Έρνπκε κειεηήζεη κε κεγάιε πξνζνρή όια ηα ελώπηνλ καο ζηνηρεία θαη πεξηζηαηηθά 

ηεο ππό εμέηαζε ππόζεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ γξαπηώλ θαη πξνθνξηθώλ 

εμεγήζεσλ ηνπ ζηαζκνύ θαη θαηόπηλ παξαθνινύζεζεο ησλ βηληενηαηληώλ κε ηα 

ζρεηηθά επεηζόδηα θξίλνπκε όηη:  
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Σα επεηζόδηα ηεο θππξηαθήο θσκηθήο ζεηξάο «Σζάπλιερ…coming come» πνπ 

κεηαδόζεθαλ ζηηο 27.9.2004 (ςποζηοισείο 1), 28.9.2005 (ςποζηοισείο 6) θαη 29.9.2005 

(ςποζηοισείο 11) κεηαμύ ησλ σξώλ 21:15 θαη 21:50 δεν διέπονηαι από ηην απσή ηηρ 

τηλήρ ποιόηηηαρ, θαηά παξάβαζε ηνπ άξζξνπ 26(1)(β) ηνπ πεξί Ραδηνθσληθώλ θαη 

Σειενπηηθώλ ηαζκώλ Νόκνπ 7(Ι) ηνπ 1998 (όπσο ηξνπνπνηήζεθε κεηαγελέζηεξα). 

 

Σα επεηζόδηα ηεο θππξηαθήο θσκηθήο ζεηξάο «Σζάπλιερ…coming come» κεηαδόζεθαλ 

ζηηο 27.9.2004 (ςποζηοισείο 2), 28.9.2005 (ςποζηοισείο 7) θαη 29.9.2005 

(ςποζηοισείο 12) κεηαμύ ησλ σξώλ 21:15 θαη 21:50 συπίρ ο ζηαθμόρ να λάβει μέηπα 

ώζηε να εςπίζκονηαι ζηο ποιοηικό επίπεδο πος επιβάλλει η κοινυνική αποζηολή 

ηηρ ηηλεόπαζηρ και η πολιηιζηική ανάπηςξη ηηρ σώπαρ, θαηά παξάβαζε ηνπ 

Καλνληζκνύ 21(1) ησλ πεξί Ραδηνθσληθώλ θαη Σειενπηηθώλ ηαζκώλ Καλνληζκώλ ηνπ 

2000 (Κ.Γ.Π.10/2000) . 

 

Σα επεηζόδηα ηεο θππξηαθήο θσκηθήο ζεηξάο «Σζάπλιερ…coming come» κεηαδόζεθαλ 

ζηηο 27.9.2004 (ςποζηοισείο 3), 28.9.2005 (ςποζηοισείο 8) θαη 29.9.2005 

(ςποζηοισείο 13) κεηαμύ ησλ σξώλ 21:15 θαη 21:50 συπίρ ο ζηαθμόρ να λάβει μέηπα 

για ηήπηζη ηυν γενικά παπαδεκηών κανόνυν ηηρ εςππέπειαρ και ηηρ 

καλαιζθηζίαρ ζηη γλώζζα και ζηη ζςμπεπιθοπά, θαηά παξάβαζε ηνπ Καλνληζκνύ 

21(4) ησλ πεξί Ραδηνθσληθώλ θαη Σειενπηηθώλ ηαζκώλ Καλνληζκώλ ηνπ 2000 

(Κ.Γ.Π.10/2000). 

  

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ επεηζνδίσλ ηεο θππξηαθήο θσκηθήο ζεηξάο «Σζάπλιερ…coming 

come» πνπ κεηαδόζεθαλ ζηηο 27.9.2004 (ςποζηοισείο 4), 28.9.2005 (ςποζηοισείο 9) 

θαη 29.9.2005 (ςποζηοισείο 14) κεηαμύ ησλ σξώλ 21:15 θαη 21:50 έγινε σπήζη ηηρ 

γλώζζαρ με ηπόπο πος μποπεί να έθιξε ηιρ εςαιζθηζίερ κοινυνικών ομάδυν, όπυρ 

ηυν Αγγλοκύππιυν, θαηά παξάβαζε ηνπ Καλνληζκνύ 25(3)(α) ησλ πεξί 

Ραδηνθσληθώλ θαη Σειενπηηθώλ ηαζκώλ Καλνληζκώλ ηνπ 2000 (Κ.Γ.Π.10/2000). 
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Καηά ηε δηάξθεηα ησλ επεηζνδίσλ ηεο θππξηαθήο θσκηθήο ζεηξάο «Σζάπλιερ…coming 

come» πνπ κεηαδόζεθαλ ζηηο 27.9.2004 (ςποζηοισείο 5), 28.9.2005 (ςποζηοισείο 10) 

θαη 29.9.2005 (ςποζηοισείο 15) κεηαμύ ησλ σξώλ 21:15 θαη 21:50 μεηαδόθηκε 

λεκηικό με ηο οποίο θίγεηαι η αξιοππέπεια εθνικών ομάδυν, όπυρ ηυν Βπεηανών, 

θαηά παξάβαζε ηνπ Καλνληζκνύ 26(ιβ)) ησλ πεξί Ραδηνθσληθώλ θαη Σειενπηηθώλ 

ηαζκώλ Καλνληζκώλ ηνπ 2000 (Κ.Γ.Π.10/2000). 

 

Η Αξρή δε ζπκκεξίδεηαη ηνπο ηζρπξηζκνύο ηνπ θ. Παπαθηιίππνπ όηη νη Αγγινθύπξηνη 

δελ απνηεινύλ θνηλσληθή νκάδα γηαηί δελ αλήθνπλ ζηελ ίδηα θνηλσληθή ηάμε.   Οη 

Αγγινθύπξηνη, σο γλσζηόλ, απνηεινύλ έλα θνηλσληθό ζύλνιν κε θνηλά 

ραξαθηεξηζηηθά, κέζα ζην επξύηεξν ζύλνιν ηεο αγγιηθήο θνηλσλίαο, ην νπνίν δελ 

αλήθεη θαη’ αλάγθελ ζηα ίδηα θνηλσληθν-νηθνλνκηθά ζηξώκαηα.  Χζηόζν ε ζεηξά 

επηιέγεη λα παξνπζηάζεη ηελ θνηλσληθή νκάδα ησλ Αγγινθύπξησλ κε ραξαθηεξηζηηθά 

δηαθνξεηηθά από απηά πνπ ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ε ζπγθεθξηκέλε θνηλσληθή νκάδα 

έρεη.   Δλώ πξνβάιινληαη Αγγινθύπξηνη κε ζπγθεθξηκέλα αξλεηηθά ραξαθηεξηζηηθά, ελ 

ηνύηνηο δελ πξνβάιινληαη θαη Αγγινθύπξηνη κε πην ζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά.   Δίλαη 

ελδεηθηηθό ην γεγνλόο όηη ε ίδηα ε θνηλσληθή νκάδα ησλ Αγγινθύπξησλ 

δηακαξηπξήζεθε γηα ηνλ ηξόπν πξνβνιήο ησλ Αγγινθύπξησλ ζηελ ελ ιόγσ ζεηξά.  

 

Η Αξρή δελ απνδέρεηαη ηνπο ηζρπξηζκνύο ηνπ ζηαζκνύ όηη δελ έρεη εμεηάζεη ζην 

παξειζόλ ζεηξέο άιινπ αδεηνύρνπ ηειενπηηθνύ ζηαζκνύ νη νπνίεο πεξηείραλ 

ξαηζηζηηθά ζρόιηα.  Η Αξρή είλαη ηδηαίηεξα επαίζζεηε ζε ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ 

αμηνπξέπεηα θαη ηηο επαηζζεζίεο ησλ δύν θύισλ, θπιεηηθώλ, εζληθώλ, ζξεζθεπηηθώλ, 

εζληθώλ, πνιηηηθώλ ή άιισλ θνηλσληθώλ νκάδσλ ή αηόκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο.  Χο εθ 

ηνύηνπ, επηζεκαίλεηαη από ηελ Αξρή όηη έρεη δηεξεπλήζεη ηόζν ηηο ζπγθεθξηκέλεο 

ζεηξέο άιινπ ηειενπηηθνύ ζηαζκνύ ζηηο νπνίεο ν ζηαζκόο είρε αλαθεξζεί όζν θαη 

άιιεο ζεηξέο πνπ ηπρόλ λα έζηγαλ ηα πην πάλσ. 

 

Όζνλ αθνξά ηνλ ηζρπξηζκό ηνπ ζηαζκνύ όηη ην ρέδην Τπεξεζίαο ηεο εξεπλώζαο 

Λεηηνπξγνύ δελ ηελ θαζηζηά εκπεηξνγλώκνλα σο πξνο ην πνηα εθπνκπή ζεσξείηαη σο 
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πνηνηηθή, επηζεκαίλεηαη από ηελ Αξρή όηη ην ρέδην Τπεξεζίαο ηνπ Λεηηνπξγνύ 

Ραδηνηειεόξαζεο πξνβιέπεη όηη αλάκεζα ζηα θαζήθνληα θαη ηηο επζύλεο ηνπ είλαη λα 

παξαθνινπζεί ηειενπηηθά θαη ξαδηνθσληθά πξνγξάκκαηα ησλ ηδησηηθώλ ζηαζκώλ θαη 

λα εηνηκάδεη εθζέζεηο ζρεηηθά κε ηελ ηήξεζε ή κε ησλ πξνλνηώλ ηεο λνκνζεζίαο, λα 

θαηαγξάθεη παξάπνλα ηνπ θνηλνύ ζρεηηθά κε ηηο εθπνκπέο ξαδηνθσληθώλ θαη 

ηειενπηηθώλ ζηαζκώλ, λα πξνβαίλεη ζε εμέηαζε ηνπο θαη λα εηνηκάδεη ζρεηηθέο 

εθζέζεηο θαη λα εμεηάδεη νπηηθνγξαθεκέλν ή ερνγξαθεκέλν πιηθό πνπ ππνβάιιεηαη 

από ηδησηηθνύο ζηαζκνύο θαη λα εηνηκάδεη ζρεηηθέο εθζέζεηο.   

 

Δλ όςεη ησλ αλσηέξσ, ε Αξρή Ραδηνηειεόξαζεο Κύπξνπ, ιακβάλνληαο ζνβαξά ππόςε 

ην όηη ν ζηαζκόο επαηζζεηνπνηήζεθε θαη θαηέβαιε εηιηθξηλή πξνζπάζεηα γηα 

απηνξξύζκηζε κε ζπλέπεηα λα ππνζηεί ζνβαξό νηθνλνκηθό θόζηνο, θξίλεη θαη 

απνθαζίδεη όπσο επηβάιεη ζην ζηαζκό ηελ θύξσζε ηεο ζύζηαζηρ γηα ηηο παξαβάζεηο 

ηνπ άξζξνπ 26(1)(β) (ςποζηοισεία 1, 6 και 11) ηνπ πεξί Ραδηνθσληθώλ θαη 

Σειενπηηθώλ ηαζκώλ Νόκνπ 7 (Ι) ηνπ 1998, όπσο απηόο ηξνπνπνηήζεθε 

κεηαγελέζηεξα θαη ησλ Καλνληζκώλ 21(1) (ςποζηοισεία 2, 7 και 12), 21(4) 

(ςποζηοισεία 3, 8 και 13), 25(3)(α) (ςποζηοισεία 4, 9 και 14) και 26(ιβ) (ςποζηοισεία 

5,10 και 15) ησλ πεξί Ραδηνθσληθώλ θαη Σειενπηηθώλ ηαζκώλ Καλνληζκώλ ηνπ 2000 

(Κ.Γ.Π. 10/2000). 

 

 

 

           

                   (Ν. ΠΑΠΑΨΧΑΝΝΟΤ) 

                              Πξόεδξνο 

                Αξρήο Ραδηνηειεόξαζεο Κύπξνπ 

 

 

ΜΑ 


