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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 αναφέρει: 

 

Κανονισμός 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 παράβαση. Στην 

εν λόγω επιστολή αναφέρονται, μεταξύ άλλων και τα πιο κάτω: 
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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 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 διοικητικής κύρωσης.  

 

Η διερευνώμενη παράβαση που τέθηκε υπόψη του οργανισμού εκτίθεται πιο κάτω στο 

υποστοιχείο 1: 

 

1. Στις 15.11.2021, μεταξύ των ωρών 18:00 - 19:00, ο ραδιοφωνικός οργανισμός 

«ΠΟΛΙΤΗΣ 107,6»  μετέδωσε το πρόγραμμα «ΔΕΛΤΙΟ ΘΥΕΛΛΗΣ», χωρίς να λάβει 
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μέτρα για τήρηση των γενικά παραδεκτών κανόνων της ευπρέπειας και της 

καλαισθησίας στη γλώσσα και στη συμπεριφορά, ιδιαίτερα σε προγράμματα που 

μεταδίδονται 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). 

 

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του προγράμματος «Δελτίο Θυέλλης», ο δημοσιογράφος 

Κώστας Κωνσταντίνου διάβαζε και σχολίαζε μηνύματα των ακροατών του προγράμματος 

που αφορούσαν, μεταξύ άλλων, στην πανδημία του κορωνοϊού.  Κατά τη διάρκεια του 

προγράμματος μεταδόθηκαν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:   

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Α’ 

(…) 

Κ. Κωνσταντίνου: Λέει ένα μήνυμα εδώ: «Φίλε μου κλείσε την εκπομπή και πήγαινε να 

κοιμηθείς ρε φίλε μου.». Καταρχάς δεν είμαι φίλος σας, με τέτοιες περιπτώσεις εγώ φιλίες δεν 

πιάνω. Λοιπόν, «Mας θεωρείς ηλίθιους που δεν βάζουμε το εμβόλιο.». Είστε ηλίθιοι που δεν 

βάζετε το εμβόλιο. «Άνθρωποι σαν εσένα που έχουν κάνει τον κόσμο να χωρίζεται 

εμβολιασμένος και μη, εμβολιασμένους και μη, είσαι ένας βλάκας και κλείσε την εκπομπή 

σου. Ξέρεις ότι οι εμβολιασμένοι κολλούν τον κορωνοϊό;» Μόλις τώρα το εξηγήσαμε, νομίζω 

ότι αν δεν το’χατε, αν το καταλάβατε και μετά που το εξηγήσαμε, ντάξει είναι του 

κατασκευαστή το πρόβλημα ε και το γνωρίζεις νομίζω πολύ καλά. «Σε παρακαλώ φίλε μου 

σταμάτα μέχρι εδώ και πήγαινε σπίτι σου.». Η απάντηση μου είναι απλή: Τς, τσου, γιατί δεν 

είμαι εδώ αν, αν δεν σας αρέσει, βγείτε έξω να σας δώσει ο αέρας. Αν δυσκολεύεστε ακόμη 

περισσότερο πάρτε καθάρσιο, δεν ξέρω τι θα κάνετε, αλλά η εκπομπή είναι εδώ ακριβώς για 

να λέει τα δεδομένα, όχι τα δικά μου, τα δεδομένα των επιστημόνων και ταυτό, αυτό που είναι 

η πραγματικότητα. Αν εσείς δεν κάνετε εμβόλιο και επιμένετε, είστε ηλίθιοι. Βεβαίως είστε 

ηλίθιοι. Και όχι μόνο είστε ηλίθιοι, είστε εγκληματικά ηλίθιοι και ανεύθυνοι και 

επικίνδυνοι για το κοινωνικό σύνολο. Και δεν είναι θέμα διαχωρισμού εμβολιασμένων και 

μη, δεν θα υπήρχε κανένας διαχωρισμός σε εμβολιασμένους και μη εμβολιασμένους, αν 

ακούγατε τους γιατρούς και πηγαίνατε να εμβολιαστείτε και δεν επιμένατε να, να μολύνετε 

τον υπόλοιπο κόσμο, έτσι; Εν θα υπήρχε θέμα, εν θα λέγαμε οι εμβολιασμένοι  και οι μη 

εμβολιασμένοι,  αν δεν ζούσαμε σε μία εποχή όπου είμαστε τόσο παλαβοί πλέον, είμαστε 

τόσο ηλίθιοι πλέον ώστε να υπάρχουν τα μέσα και να υπάρχουν τα εμβόλια και να σας τα 

πληρώνει το κράτος τα εμβόλια και να μην πηγαίνετε να τα βάλετε, γιατί πιστεύετε τον 
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Αστερίξ και τον Μόρφου και δεν ξέρω εγώ ποιον άλλον πιστεύετε. Άστε μας να χαρείτε. 

Οπότε όχι, τς, δεν, θα συνεχίσει η εκπομπή. Αν δεν σας αρέσει πρόβλημα δικό σας. 1076 τα 

μηνύματά σας. 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Β’ 

(…) 

Κ. Κωνσταντίνου: «Ευχαριστούμε κύριε Κωστή που εμείς οι ηλίθιοι δεν κατανοούμε τα 

απλά πράγματα.». Παρακαλώ. Δεν. Είναι κανόνας ότι εσείς οι ηλίθιοι δεν κατανοείτε τα 

αφού, αφού παραδέχεστε ότι είστε ηλίθιοι. «Εσείς οι έξυπνοι όμως μπορείτε να 

προσβάλλετε τους ακροατές που δεν σας υποστηρίζουν, ασύστολα.». Σας ευχαριστώ πάρα 

πολύ, δεν προσβάλ, δεν, δεν με υποστηρίζει κανείς. Εν είμαι πολιτικός για να με υποστηρίζει. 

Εδώ λέμε τα δεδομένα και οι άλλοι, κατά την κυπριακή παροιμία, ο καθένας το πορτίν του, 

ματσικόριδο στο φτιν του. Ε, από εκεί και πέρα, ντάξει, ε,  εσείς οι ηλίθιοι που δεν 

κατανοείτε τα απλά πράγματα όπως λέτε, α, τι να κάνουμε. Εν φταίω γω. 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Γ’ 

(…) 

Κ. Κωνσταντίνου: Λοιπόν, «Πρώτη φορά σας ακούω και πραγματικά θα είναι κι η 

τελευταία.». Μπράβο σας. «Ο τρόπος που αναφέρεστε σε συνανθρώπους σας είναι το λιγότερο 

που μπορώ να πω, χυδαίος.». Χυδαίος. «Αλήθεια όσοι εμβολιάστηκαν πριν το εμβόλιο 

ένιωθαν μολυσμένοι;» A, εν σοβαρή η δική σας η περίπτωση, ναι. Λοιπόν και «Έλεος πια 

σοβαρευτείτε όπως λέτε και ξαναλέτε και σεβαστείτε λίγο τους ακροατές σας, δεν 

υποχρεωμένος κάνεις να ακούει όλους αυτούς τους χαρακτηρισμούς.». Αλλάξτε σταθμό, 

κλείστε τα αυτιά σας. Αν, εγώ λέω ότι αυτοί που δεν εμβολιάζονται και ισχυρίζονται ότι είναι 

δικαίωμά τους να μην εμβολιάζονται, θέτοντας σε κίνδυνο τις ζωές των υπολοίπων, είναι 

ηλίθιοι. Αν συμπεριλαμβάνεστε σ’ αυτή την κατηγορία,  ε και νιώθετε ότι σας απευθύνω 

αυτό το πράγμα… που λένε και οι Γερμανοί, επειδή έχω και μία πολύ καλή φίλη Γερμανίδα, 

η οποία με ακούει πάντα, η οποία μιλάει ελληνικά βεβαίως εξαιρετικά. Ε, πολύ ωραία 

έκφραση, αυτό το πράγμα, νιώθετε ότι σας, σας φωνάζει αυτό το επιχείρημα σας, σας 

απευθύνεται αυτό το επιχείρημα, τέλος πάντων, ντάξει.   Μάλλον ανήκετε σ’ αυτή την 

κατηγορία. Αν με κόφτει εμένα, δεν με κόφτει, όχι. Εμ, δεν σας υποχρέωσα, εν ηξέρω να 

υποχρεώνω εγώ κανένα. Και σας λέω, επιμένω να σας λέω, ότι δεν είστε μόνο ηλίθιοι, 

είστε εγκληματικά ανεύθυνοι απέναντι στο κοινωνικό σύνολο και ηλίθιοι. Υπάρχει μεγάλη 

διαφορά, διότι ο ηλίθιος μπορεί να είναι ένας ηλίθιος, ο οποίος να νομίζει, ξέρω γω, ότι 
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πάει εκεί προσκυνά μια  παντόφλα και θα γίνει καλά, επειδή προσκυνά την παντόφλα. 

Αυτός είναι κλασσικός ηλίθιος, είναι ένας basic ηλίθιος. Είναι αυξημένος βαθμός 

ηλιθιότητας βεβαίως, αλλά ντάξει. Ε, ο επικίνδυνος ηλίθιος είναι αυτός ο οποίος πιστεύει 

στην παντόφλα, ακούει έναν άλλον πελλό, ο οποίος του λέει για την παντόφλα, πιστεύει 

και σε διάφορες άλλες ανοησίες, δεν χρησιμοποιεί το μυαλό του, όσο έχει και τη λογική 

του, όση έχει και το ΙQ του, όσο έχει και αντί αυτού, πηγαίνει, δεν εμβολιάζεται, κολλά 

και κολλά τους άλλους και πεθαίνει ο κόσμος εξαιτίας του. Αυτός  είναι εγκληματίας 

ηλίθιος, δεν είναι ένας απλός ηλίθιος. Μπορεί να υπάρχει απλώς deep ηλίθιος, ας πούμε, 

δεν είναι ούτε καν απλός deep ηλίθιος, είναι απλός εγκληματίας και deep ηλίθιος. Ελπίζω 

να σ’ το εξήγησα έτσι αρκετά. Λοιπόν… 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Δ’ 

(…) 

Κ. Κωνσταντίνου: Λοιπόν, εμ, «Δεν νομίζω πως θέτω σε κίνδυνο κάποιον, μπορείς να μου 

το εξηγήσεις και εμένα τον ηλίθιο;» Ε, μάλλον είστε, είναι γεγονός ότι πρέπει να είστε, διότι 

το, το είπα 15 φορές σήμερα στην εκπομπή. Αν ακόμα δεν το καταλάβατε το πως 

μπορείτε να θέσετε σε κάποιον σε κίνδυνο, ντάξει. Τι να σας πω, εν … εκεί ίσως να μην 

είστε ηλίθιος, να’ στε κάτι περισσότερο. Λοιπόν,  εε, αυτά. Είναι και 5 η ώρα. Λοιπόν. Να 

σας ευχαριστήσω για τα μηνύματά σας, να πω για ακόμα μία φορά, να το ξεκαθαρίσω, πέραν 

πάσης λογικής αμφιβολίας ότι ναι, αυτοί οι οποίοι δεν παν να εμβολιαστούν είναι ηλίθιοι 

και είναι και επικίνδυνοι ηλίθιοι και θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των άλλων και 

ακριβώς γι αυτό το λόγο, η δημοκρατία έχει την υποχρέωση να προστατέψει τους άλλους 

από αυτούς τους ανεύθυνους και τους επικίνδυνους. Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Όποιου 

δεν του αρέσει, να μην ακούει την εκπομπή, όποιου δεν του αρέσει, να μην με ακούει, αυτή 

είναι η άποψη και δεν είναι δική μου, εγώ μεταφέρω την άποψη των επιστημόνων και την 

άποψη των ειδικών. Αν σας αρέσει,  αν δεν σας αρέσει, τι σας κάνω, δεν γίνεται να μας 

αρέσουν όλα τα πράγματα, οι ηλίθιοι έχουν ένα θέμα. Συνήθως όταν τους λες πράγματα που 

δεν τους αρέσουν ή που δεν μπορούν να καταλάβουν, αντιδρούν. Αλλά τι να κάνουμε, λοιπόν, 

να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τα μηνύματά σας, να σας ευχηθώ να έχετε ένα όμορφο 

βράδυ. Θα τα πούμε και πάλι αύριο στις έξι και μέχρι τότε καλά να περνάτε. Γεια σας. 
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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 ενώπιoν μας στοιχεία και περιστατικά, και 

κατόπιν προσεκτικής παρακολούθησης του εν λόγω προγράμματος, κρίνουμε ότι: 

 

Στις 15.11.2021, μεταξύ των ωρών 18:00 - 19:00, ο ραδιοφωνικός οργανισμός «ΠΟΛΙΤΗΣ 

107,6»  μετέδωσε το πρόγραμμα «ΔΕΛΤΙΟ ΘΥΕΛΛΗΣ», χωρίς να λάβει μέτρα για 

τήρηση των γενικά παραδεκτών κανόνων της ευπρέπειας και της καλαισθησίας στη 

γλώσσα και στη συμπεριφορά, ιδιαίτερα σε προγράμματα που μεταδίδονται 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). (υποστοιχείο 1). 

 

(Τα γεγονότα του υποστοιχείου εκτίθενται στις σελίδες 2 – 5 της παρούσας απόφασης). 

 

Αναφορικά με τις γραπτές εξηγήσεις και/ή θέσεις του οργανισμού, ως η επιστολή του 

ημερομ. 1.3.2022, η Αρχή επισημαίνει τα ακόλουθα:  

 

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 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 
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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 «είστε ηλίθιοι»,  «εσείς οι ηλίθιοι», 

παραβιάζουν δικαιώματα τρίτων ή/και δεν εξυπηρετούν στο δημόσιο συμφέρον, δεν 
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βοηθούν στην επίτευξη του πιο πάνω στόχου αλλά και ενδέχεται να επιφέρουν αντίθετα 

αποτελέσματα.  

 

Το δε δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης είναι μια θεμελιώδης ατομική ελευθερία, η 

κατάκτηση της οποίας συνδέεται άρρηκτα με την εδραίωση της δημοκρατίας. Παρ’ όλα 

αυτά, 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 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 
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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 ενώπιον της στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των γραπτών θέσεων  του 

οργανισμού, όπως έχουν διατυπωθεί από την Δικηγόρο του, αποφασίζει όπως επιβάλει στον 

οργανισμό, την κύρωση της Προειδοποίησης για την παράβαση του Κανονισμού 21(4) των 

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

(υποστοιχείο 1), που έγινε στις 15.11.2021.  
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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 παραβάσεις, δε θα επιδείξει την ίδια 

επιείκεια.                                                              

                                                           

 

 

 

             (ΡΟΝΑ ΚΑΣΑΠΗ)  

                              Πρόεδρος  

Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου 

Λ.Λ. 


