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Σέργιου Ποΐζη και Τάσου Κυρμίτση, Μελών.  

 

O κ. Πάνος Κανελλόπουλος και η κ. Αγγελική Λαζάρου, Μέλη, ειδοποιήθηκαν κανονικά 

για τη συνεδρία, αλλά δεν παρευρέθηκαν για προσωπικούς λόγους. 

 

H κ. Χρύσω Τσόκκου, Μέλος, αν και παρευρέθηκε κανονικά στη συνεδρία, αποχώρησε 

κατά την εξέταση της πιο πάνω υπόθεσης, λόγω της ιδιάζουσας σχέσης που έχει με τον 

Μητροπολίτη Λεμεσού, ο οποίος είναι πνευματικός πατέρας παιδιού της. 

 

Εκ μέρους του οργανισμού «ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ ΣΙΓΜΑ (SIGMA TV)», o κ. 

Χρύσανθος Τσουρούλλης, Διευθύνων Σύμβουλος του οργανισμού. 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

Στην παρούσα υπόθεση, η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου εξετάζει αυτεπάγγελτα τις από 

μέρους του οργανισμού πιθανές παραβάσεις του άρθρου 26(2) του περί Ραδιοφωνικών και 

Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμου 7(Ι)/98 (όπως αυτός τροποποιήθηκε μεταγενέστερα) και 
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του Κανονισμού 24(1)(α) των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Κανονισμών 

του 2000 (Κ.Δ.Π. 10/2000). 

Τo πιο πάνω άρθρο αναφέρει: 

26(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.  

Ο πιο πάνω Κανονισμός αναφέρει: 

24. – (1)(α) Τα δελτία ειδήσεων προπαρασκευάζονται και μεταδίδονται με ακρίβεια, 

αντικειμενικότητα, αμεροληψία, πολυμέρεια και τη μεγαλύτερη δυνατή πληρότητα· 

 

Ύστερα από σχετική απόφαση, η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου με επιστολή της 

ημερομηνίας 17.7.2020 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) 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 
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πληροφορήσετε την Αρχή, το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) 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) 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.  

 

Οι διερευνώμενες παραβάσεις που τέθηκαν υπόψη του οργανισμού εκτίθενται πιο κάτω 

στα υποστοιχεία 1 και 2: 

 

1. Στις 25.3.2020, μεταξύ των ωρών 20:20 – 22:15, κατά τη διάρκεια της μετάδοσης του 

δελτίου ειδήσεων «ΤΟΜΕΣ ΣΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ», ο τηλεοπτικός οργανισμός 

«ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ ΣΙΓΜΑ (SIGMA TV)», μετέδωσε ρεπορτάζ με θέμα τη 

διερεύνηση από την Αστυνομία υπόθεσης παραβίασης διατάγματος, το οποίο δεν 

χαρακτηριζόταν από αντικειμενικότητα και πολυφωνία κατά παράβαση του άρθρου 

26(2) του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμου 7(Ι)/98 (όπως αυτός 

τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). 

 

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του δελτίου ειδήσεων, μεταδόθηκε ρεπορτάζ με θέμα τη 

διερεύνηση από την Αστυνομία, υπόθεσης παραβίασης διατάγματος που αφορούσε στη 
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συγκέντρωση πέραν των 75 ατόμων, σε ιερό ναό της επαρχίας Λεμεσού. Το ρεπορτάζ 

περιείχε απόσπασμα από τις δηλώσεις του Αρχηγού της Αστυνομίας για το θέμα, οι οποίες  

έγιναν κατά τη διάρκεια του δελτίου ειδήσεων του οργανισμού της προηγούμενης ημέρας 

και απόσπασμα από τις δηλώσεις του Εκπροσώπου Τύπου της Αστυνομίας για το θέμα, οι 

οποίες έγιναν κατά τη διάρκεια του ενημερωτικού προγράμματος του οργανισμού 

«ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΚΑΙ ΚΑΤΙ», ενώ δεν περιείχε οποιοδήποτε απόσπασμα δηλώσεων και/ ή 

δηλώσεις από την πλευρά της Μητρόπολης Λεμεσού και/ ή των ιερέων και/ ή της 

εκκλησιαστικής επιτροπής του Ιερού Ναού Παναγίας Παντανάσσης Καθολικής και/ ή 

εκπροσώπου της Εκκλησίας. Κατά τη διάρκεια του ρεπορτάζ μεταδόθηκαν τα ακόλουθα:   

 

Παρουσιαστής Ειδήσεων (Χρύσανθος Τσουρούλλης): «Φεύγουμε από τη Λευκωσία, πάμε 

σε κάτι άλλο, πάμε στις ιστορίες ε με την εκκλησία, καθώς ε έχουμε υπόθεση 

παραβίασης διατάγματος εναντίον του Μητροπολίτη Λεμεσού, ιερέων και της 

εκκλησιαστικής επιτροπής του Ιερού Ναού Παναγίας Παντανάσσης Καθολικής, την 

διερευνά η Αστυνομία Λεμεσού. Με οδηγίες του Αρχηγού της Δύναμης, όταν 

ολοκληρωθούν οι καταθέσεις, ο φάκελος θα σταλεί στην Νομική Υπηρεσία για οδηγίες, το 

ρεπορτάζ είναι βέβαια του Ευάγγελου Ευαγγέλου, θα το δούμε και αμέσως μετά θα 

επιστρέψουμε για να το συμπληρώσουμε, γιατί έγιναν απαράδεκτα πράγματα γύρω από 

αυτήν την ιστορία, σας έχω ρεπορτάζ, θα προβούμε και σε μια άλλη καταγγελία που 

είναι  εξίσου σοβαρή και χρήζει άμεσης ε πρωτοβουλίας, προκειμένου να μην έχουμε 

άλλα εκεί, πάμε». 

 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ: 

Ευάγγελος Ευαγγέλου: «Σάλος δημιουργήθηκε από την απόφαση της Μητρόπολης 

Λεμεσού για αλλαγή της ώρας του χθεσινού εσπερινού της εορτής  του  Ευαγγελισμού στις 

4 το απόγευμα, με στόχο η λειτουργία να τελεστεί πριν την εφαρμογή των νέων 

περιοριστικών μέτρων για τις αχρείαστες μετακινήσεις.» 
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Ακολουθεί απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων της προηγούμενης ημέρας «ΤΟΜΕΣ ΣΤΑ 

ΓΕΓΟΝΟΤΑ»: 

Αρχηγός Αστυνομίας (Κύπρος Μιχαηλίδης): «Είχα δώσει άμεσες οδηγίες για να επιληφθεί 

του θέματος ο Αστυνομικός Διευθυντής ε της επαρχίας Λεμεσού. Μου έχει ε στείλει 

μήνυμα στη συνέχεια και με διαβεβαίωσε ότι είχε κάνει τους ελέγχους και ότι δεν είχε 

προκύψει κάτι, όμως επειδή αντιλαμβάνομαι ότι η δική σας η πληροφόρηση είναι 

διαφορετική» 

Παρουσιαστής Ειδήσεων (Χρύσανθος Τσουρούλλης): «Μα έχουμε και πλάνα» 

Αρχηγός Αστυνομίας (Κύπρος Μιχαηλίδης): «Έχω δώσει» 

Παρουσιαστής Ειδήσεων (Χρύσανθος Τσουρούλλης): «Υπάρχουν και φωτογραφίες 

Αρχηγέ» 

Αρχηγός Αστυνομίας (Κύπρος Μιχαηλίδης): «Ναι, ναι, ναι, θα συμφωνήσω και έχω δώσει 

τώρα οδηγίες ότι και τώρα δεν είναι αργά, γιατί επαναλαμβάνω κι εγώ, αυτά που έχετε  πει 

και συμφωνώ απόλυτα, ότι ο νόμος είναι για όλους ίσος. Και δεν εξαιρείται κανένας και θα 

συμφωνήσω και πάλιν απόλυτα μαζί σας, ότι αν αγαπάμε τον συνάνθρωπό μας, θα πρέπει 

να τον προστατεύσουμεν και για  να τον προστατεύσουμεν, θα πρέπει να τον 

παροτρύνουμε να μείνει στο σπίτι του και όχι να τον καλούμε σε εκδηλώσεις. Με όλο τον 

σεβασμό προς τους Ιεράρχες.» 

Ευάγγελος Ευαγγέλου : «Μιλώντας στην εκπομπή του ΣΙΓΜΑ, Μεσημέρι και Κάτι, ο 

εκπρόσωπος τύπου της Αστυνομίας, Χρίστος Αντρέου, από την πλευρά του, ανέφερε πως 

δεν  προκύπτει το οτιδήποτε» 

Ακολουθεί απόσπασμα από το πρόγραμμα «ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΚΑΙ ΚΑΤΙ»: 

Εκπρόσωπος Τύπου Αστυνομίας (Χρίστος Αντρέου): «…ότι μετακινηθεί η Λειτουργία και 

έγινε στις 4 η ώρα, πριν την  εφαρμογή του διατάγματος το οποίο όπως είναι γνωστό, ε θα 
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ξεκι- ξεκίνησε η ώρα έξι το απόγευμα. Ε, έχουν γίνει ε έλεγχοι σε δεκαπέντε ιερούς  ναούς 

στην περιοχή της Λεμεσού, χωρίς να προκύψει οποιαδήποτε παραβίαση κι αυτό να 

αναφέρουμε ότι αφορά στη συγκέντρωση πέραν των 75 προσώπων σε ενιαίο χώρο» 

Ευάγγελος Ευαγγέλου: «Μέλη της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λεμεσού ωστόσο, άρχισαν τη 

διερεύνηση της υπόθεσης λαμβάνοντας καταθέσεις και μαρτυρικό υλικό, προς διερεύνηση, 

όσων διαδραματίστηκαν κατά τον χθεσινό εσπερινό. Σύμφωνα με πληροφορίες 

διερευνάται υπόθεση παραβίασης Διατάγματος, ενώ με την ολοκλήρωση του ο φάκελος 

της υπόθεσης θα αποσταλεί στο Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ο οποίος θα 

αποφανθεί για τον περαιτέρω χειρισμό της υπόθεσης.» 

Κατά τη διάρκεια του ρεπορτάζ, προβάλλονταν πλάνα από τον εξωτερικό και εσωτερικό 

χώρο του  Ιερού Ναού Παναγίας Παντανάσσης Καθολικής και στο κάτω μέρος της οθόνης  

προβαλλόταν  ο τίτλος «“ΙΕΡΗ” ΑΝΥΠΑΚΟΗ» και από κάτω  προβάλλονταν τα εξής: 

«ΥΠΟΘΕΣΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΙΕΡΕΙΣ 

ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ ΔΙΕΡΕΥΝΑ Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΜΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΑΡΓΗΓΟΥ ΣΤΗ 

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΓΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ». 

Στη συνέχεια ακολουθούν τα εξής: 

Παρουσιαστής Δελτίου Ειδήσεων Χρύσανθος Τσουρούλλης: «Λοιπόν, δύο απαραίτητες 

διευκρινήσεις. Πρώτα - πρώτα, ο δημοσιογράφος που κάνει το ρεπορτάζ εμ, δεν μπορεί 

να υπόκειται στις όποιες πιέσεις, για να αλλάξει τις καταθέσεις του, για να αλλάξει τις 

απαντήσεις του, για να αλλάξει αυτά που κατέθεσε ως μαρτυρία στο ρεπορτάζ του. Οι 

δημοσιογράφοι δεν είναι αστυνομικοί, οι δημοσιογράφοι βλέπουν γεγονότα, τα 

καταγράφουν και τα δίδουν στο, στο κοινό. Αυτό έκανε κι ο δικός μας 

δημοσιογράφος. Όσοι λοιπόν, προσπαθείτε απ’ το πρωί, να τον πείσετε να αλλάξει 

αυτό που φαίνεται και στις εικόνες, δηλαδή μια εκκλησία η οποία έχει μέσα άτομα 

πέραν των 75 και φαίνεται απ’ τα πλάνα, να την κάνετε να είναι 20 και 25 για να μην 

δικαιολογείται παρέμβαση της Αστυνομίας, είστε άξιοι της τύχης σας, τι να σας πω. 

Λες και είχαμε εμείς κάποιο λόγο να στοχοποιήσουμε τον όποιο Ιεράρχη, τους 
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αντιμετωπίζουμε όλους με τιμή, έτσι; και με αγάπη. Τους τιμούμε, αλλά τώρα είναι μια 

άλλη ώρα, είναι μια δύσκολη ώρα. Ο δημοσιογράφος κατέγραψε συγκεκριμένα 

πράγματα, που θέτουν όλη την κοινωνία σε κίνδυνο. Σ’ αυτά πρέπει να απαντήσουμε 

και στο γεγονός ότι αυτό το γεγον, αυτός, αυτός ο Εσπερινός, ήταν να γίνει στις έξι, 

έγινε στις τέσσερις, λες και οι δυό ώρες που κέρδισε ε η σύναξη την, την έκανε 

μεγαλύ, την έκανε να, να γίνεται σε μεγαλύτερη προφύλαξη. Ο κορωνοϊός στις 

τέσσερις δεν υπήρχε, εμφανίστηκε στις έξι. Ένα αυτό. Δεύτερο: σ’ αυτό εδώ το 

συγκρότημα απ’ την πρώτη μέρα αυτής της ιστορίας ξέρετε ότι δίνουμε μια μάχη 

συνέπειας, συνέπειας, γιατί βλέπουμε τι λένε οι επιστήμονες, σας το μεταφέρουμε και 

προσπαθούμε να εξασκήσουμε όση μεγαλύτερη πίεση, για να παρθούν εκείνα τα μέτρα απ’ 

όλους τους φορείς, απ’ όλες τις πλευρές, προκειμένου να γίνει αυτό που πρέπει να γίνει. Η 

δική μας συνέπεια λοιπόν, δεν μας επιτρέπει αυτά να τα αφήνουμε απαρατήρητα. 

Πως θα γίνει δηλαδή; Και τρίτον, δεν μπορείτε να μοιράζετε πιστοποιητικά πίστης, 

ανάλογα με το πως παρουσιάζουμε γεγονότα. Δηλαδή, ο δημοσιογράφος που  έκανε 

αυτό το ρεπορτάζ σημαίνει ότι είναι άπιστος; Και πρέπει να είναι απέναντι σ’ αυτούς 

που πήγαν στην εκκλησιά; Επειδή θέλει να  πειθαρχήσει στην Νομοθεσία αυτού του 

κράτους; Από που κι ως που; Από που κι ως που; Και γιατί να μην έχουμε υπόψην μας 

αυτό που λέει ο Οικουμενικός Πατριάρχης, αυτό που λέν άλλοι σεβαστοί, το ίδιο σεβαστοί 

ιερείς και ιεράρχες, που μας λένε και μας υπογραμμίζουν ότι αυτή δεν είναι η ώρα της 

πίστης, είναι η ώρα των πιστών, έτσι; Και η αγάπη Του Θεού υποβάλλει αυτή την ώρα να 

μπούμε στα καταφύγια. Στα καταφύγια και μόνο εκεί, όχι στις εκκλησίες. Και δίνω και μια 

άλλη πληροφορία γιατί απ’ το πρωί, υπάρχουν σωρεία καταγγελιών σε πέραν της μιας 

επαρχίας, ότι ιερείς επισκέπτονται σπίτια και δίνουν την  ευχέρεια στους πιστούς, να 

α κοινωνούν, να μετέχουν δηλαδή στη Θεία Κοινωνία. Αυτό θέλει μια ρύθμιση, μια 

αυτορρύθμιση, μια ρύθμιση απ’ την πολιτεία. Σκεφτείτε τώρα, ένα ιεράρχη, να μπαίνει 

σε δέκα διαφορετικά σπίτια, να  κοινωνεί δέκα, δεκαπέντε, είκοσι, εικοσιπέντε 

διαφορετικά άτομα, με τον  τρόπο που γίνεται η Θεία Κοινωνία, δεν  θέλω να μπω 

στα Θεία, αλλά όλοι γνωρίζουμε πως και γιατί, με ό, τι σημαίνει αυτό και για το σπίτι 

και για τους ανθρώπους που κοινωνούν και γι αυτούς που δεν κοινωνούν και πάει 
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λέγοντας. Σας θερμοπαρακαλώ κάντε κάτι και γι αυτό. Αν χρειαστεί, υπάρχουν και 

στοιχεία, θα σας τα δώσω αύριο. Δέστε το, ας  το δει ο  Προκαθήμενος, ας το δουν οι 

Μητροπόλεις, ας το δει αυτός που πρέπει να το δει. Είναι τεράστιο το θέμα, τεράστιο. 

Λοιπόν, αυτά ως παρένθεση, με  συγχωρείτε κιόλας.» 

 

2. Στις 25.3.2020, μεταξύ των ωρών 20:20 – 22:15, κατά τη διάρκεια της μετάδοσης του 

δελτίου ειδήσεων «ΤΟΜΕΣ ΣΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ», ο τηλεοπτικός οργανισμός 

«ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ ΣΙΓΜΑ (SIGMA TV)», μετέδωσε ρεπορτάζ με θέμα τη 

διερεύνηση από την Αστυνομία υπόθεσης παραβίασης διατάγματος, χωρίς ωστόσο αυτό 

να έχει προπαρασκευαστεί και μεταδοθεί με αντικειμενικότητα, αμεροληψία, και 

πολυμέρεια, κατά παράβαση του Κανονισμού 24(1)(α) των περί Ραδιοφωνικών και 

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

Ισχύουν τα γεγονότα του υποστοιχείου 1.  

 

Ο οργανισμός με μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ημερομ. 20.7.2020 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’), της Επιχειρησιακής του Διευθύντριας. κ. Ελίζας Βλάχου, ενημέρωσε 

την Αρχή ότι επιθυμεί να υποβάλει τις παραστάσεις του προφορικώς. Σημειώνεται ότι ο 

οργανισμός δεν εξέφρασε την επιθυμία να επιθεωρήσει το διοικητικό φάκελο της 

υπόθεσης. 

 

Η Αρχή με επιστολή της ημερομηνίας 27.10.2020, κάλεσε τον οργανισμό να παραστεί στη 

συνεδρία της ημερομ. 4.11.2020,  κατά την οποία θα εξεταζόταν η παρούσα υπόθεση. 

 

Η Αρχή με επιστολή της ημερομηνίας 3.11.2020, ενημέρωσε τον οργανισμό ότι η εξέταση 

της υπόθεσης που ήταν ορισμένη για τη συνεδρία της την 4.11.2020  έχει αναβληθεί.  Στην 

υπό αναφορά επιστολή η Αρχή ενημέρωσε επίσης τον οργανισμό ότι θα καλεστεί να 
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παραστεί σε μεταγενέστερη συνεδρία της για σκοπούς υποβολής των παραστάσεών του 

προσωπικώς. 

 

Η Αρχή με επιστολή της ημερομηνίας 19.11.2020, εξήγησε στον οργανισμό τις δυσκολίες 

που προκύπτουν στον προγραμματισμό εξέτασης των υποθέσεων για τις οποίες επιθυμεί 

να παραθέσει τις θέσεις του προφορικώς, εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού και της 

τήρησης των απαιτούμενων μέτρων για προστασία της υγείας και των μελών και του 

προσωπικού της Αρχής. Η Αρχή στην επιστολή της ανέφερε ότι, λόγω της αύξησης των 

κρουσμάτων COVID-19 στην κοινότητα, οι συνεδρίες της διεξάγονται - ως επί το πλείστον 

- μέσω τηλεδιασκέψεων. Η Αρχή έχοντας ως στόχο την επιτάχυνση των διαδικασιών 

εξέτασης των υποθέσεων, παρακάλεσε τον οργανισμό να την ενημερώσει κατά πόσον  θα 

μπορούσε να αποδεχτεί την εισήγηση όπως  ασκήσει το δικαίωμα ακρόασής του γραπτώς,  

με την υποβολή εκ μέρους του γραπτών παραστάσεων,  χωρίς σε καμία περίπτωση να 

αναιρεί ή να αμφισβητεί το θεμελιώδες δικαίωμά του για φυσική παρουσία και προφορική 

ακρόαση.  

 

Ο οργανισμός με επιστολή της Επιχειρησιακής του Διευθύντριας κ. Ελίζας Βλάχου 

ημερομ. 19.11.2020 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’), μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ενημέρωσε 

την Αρχή ότι συνεχίζει να επιθυμεί να υποβάλει τις παραστάσεις του δια ζώσης όταν αυτό 

θα είναι δυνατό, ή μέσω τηλεδιάσκεψης. 

 

Η Αρχή με επιστολή της ημερομ. 4.12.2020, κάλεσε τον οργανισμό να παραστεί στη 

συνεδρία της ημερομ. 16.12.2020, κατά την οποία θα εξεταζόταν η παρούσα υπόθεση. 

 

O οργανισμός με επιστολή του Διευθύνοντα Σύμβουλού του, κ. Χρύσανθου Τσουρούλλη 

ημερομ. 7.12.2020 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’), ζήτησε αναβολή, ένεκα της ραγδαίας αύξησης 

των κρουσμάτων κορωνοϊού και δεδομένης της θέσης του και των καθηκόντων και 

απαιτήσεων που συνεπάγονται εξ αυτής, αλλά και ως πιθανό κρούσμα ή επαφή με 

επιβεβαιωμένο κρούσμα.  
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Η Αρχή στη συνεδρία της με αρ.44/2020, ημερομ. 9.12.2020, έκανε δεκτό το αίτημα του 

οργανισμού και έδωσε οδηγίες να ενημερωθεί ανάλογα. Η Αρχή με επιστολή της ημερομ. 

18.12.2020, ενημέρωσε σχετικά τον οργανισμό.  

 

Ακολούθως, η Αρχή με επιστολή της ημερομ. 30.12.2020, κάλεσε εκ νέου τον οργανισμό 

να παραστεί στη συνεδρία της ημερομ. 19.1.2021, κατά την οποία επρόκειτο να εξεταστεί 

η παρούσα υπόθεση. Ωστόσο, η Αρχή με επόμενη επιστολή της ημερομ. 12.1.2021, 

ενημέρωσε τον οργανισμό πως η εξέταση της υπόθεσης στις 19.1.2021 αναβάλλεται 

εξαιτίας των περιοριστικών μέτρων λόγω πανδημίας, που ίσχυαν την περίοδο εκείνη.  

 

Τέλος,  η Αρχή με επιστολή της ημερομ. 6.4.2021, κάλεσε τον οργανισμό να παραστεί στη 

συνεδρία της ημερομ. 15.4.2021, για να υποβάλει προσωπικώς τις παραστάσεις του  σε 

σχέση με την παρούσα υπόθεση. Με την ίδια επιστολή, ενημέρωσε τον οργανισμό ότι 

προκειμένου να υπάρχει συμμόρφωση με τα πρωτόκολλα του Υπουργείου Υγείας και τα 

μέτρα προστασίας ενόψει της πανδημίας του κορονοιού COVID-19,  τα άτομα που 

δικαιούνται να παρευρεθούν κατά την πιο πάνω συνεδρία της Αρχής, εκ μέρους του 

οργανισμού είναι δύο. Η Αρχή διευκρίνισε επίσης ότι, εάν ο οργανισμός παραλείψει να 

εμφανιστεί ενώπιον της, κατά την ορισθείσα ημερομηνία και ώρα, δύναται να προχωρήσει 

με την εξέταση της υπόθεσης και τη λήψη σχετικής απόφασης.  Επιπλέον, η Αρχή 

πληροφόρησε τον οργανισμό ότι αναβολή είναι δυνατό να δίνεται  μόνο εάν το αίτημα για 

αναβολή αφορά σε σοβαρούς λόγους και υποβληθεί στην Αρχή εγκαίρως. Η Αρχή με νέα 

επιστολή της ημερομ. 6.4.2021 ενημέρωσε τον οργανισμό ότι η συνεδρία της ημερομ. 

15.4.2021, θα πραγματοποιηθεί στην ισόγειο αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στη 

Δημοσιογραφική Εστία . 

 

Στη συνεδρία της Αρχής, ημερομ.15.4.2021, παρευρέθηκε εκ μέρους του τηλεοπτικού 

οργανισμού «ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ ΣΙΓΜΑ (SIGMA TV)», o κ. Χρύσανθος 

Τσουρούλλης, Διευθύνων Σύμβουλος. 
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Εισαγωγικά ο κ. Τσουρούλλης ευχαρίστησε την Αρχή για την ευκαιρία που έδωσε στον 

οργανισμό να παραστεί προσωπικώς. Στη συνέχεια υπογράμμισε πως η παρουσία του είναι 

άνευ Νομικής Αρωγής, τονίζοντας ότι η αίσθηση και η επιδίωξη του οργανισμού, είναι να 

αντιμετωπίζει την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου ως ρυθμιστή αλλά και ως συνεργάτη, 

ακόμη και στις περιπτώσεις όπου η επιβολή προστίμου είναι χρηματική. 

 

Η Πρόεδρος της Αρχής ενημέρωσε τον κ. Τσουρούλλη ότι η κ. Χρύσω Τσόκκου 

αποχώρησε από την εκδίκαση της υπόθεσης, λόγω της ιδιάζουσας σχέσης που έχει με τον 

Μητροπολίτη Λεμεσού, ο οποίος είναι πνευματικός πατέρας παιδιού της. 

   

Ο κ. Τσουρούλλης αναφέρθηκε στο γεγονός ότι η όλη η υπόθεση «ξεκίνησε και τελείωσε 

στον ίδιο» και ότι αυτός είναι και ένας από τους λόγους που παρευρίσκεται ενώπιον της 

Αρχής. Αρχικά, ο κ. Τσουρούλλης θέλησε να υπενθυμίσει τα πραγματικά γεγονότα της 

συγκεκριμένης μέρας, ότι δηλαδή όλη η Κύπρος γνώριζε ότι στις 18:00, θα έκανε 

διάγγελμα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας για να ανακοινώσει ότι η χώρα θα έμπαινε στο 

πιο αυστηρό κλείδωμα που έγινε ποτέ στην ιστορία της, γεγονός που γνώριζε, όπως είπε ο 

κ. Τσουρούλλης και ο συγκεκριμένος Μητροπολίτης, ο οποίος όμως αποφάσισε να κάνει 

λειτουργία στις 16:00, για να μην τον «πιάνει» το διάταγμα. Το συγκεκριμένο ρεπορτάζ 

έγινε όπως ισχυρίστηκε ο κ. Τσουρούλλης, για να καταγγελθεί πρώτα-πρώτα μια στάση η 

οποία ήταν υπό κάθε έννοια ενάντια στο δημόσιο συμφέρον. Ο κ. Τσουρούλλης τόνισε ότι 

από τη στιγμή που απειλούνταν άμεσα και έμμεσα η δημόσια υγεία, είχαν καθήκον να 

ρίξουν άπλετο φως στο γεγονός. Επίσης, ανέφερε ότι εάν η Αρχή παρακολουθήσει τα 

δελτία ειδήσεων της επόμενης μέρας, θα διαπιστώσει ότι ο παρουσιαστής, (ο κ. 

Τσουρούλλης  δηλαδή) ξόδεψε 2,5 λεπτά τηλεοπτικού χρόνου για να αναφέρει ότι ήρθε σε 

επαφή με τον Μητροπολίτη Λεμεσού και του είπε να έρθει είτε την ίδια, είτε οποιανδήποτε 

άλλη μέρα, την ίδια ώρα στο ίδιο δελτίο, για να απαντήσει γιατί προέβη σε αυτή την 

κίνηση. Όπως ανέφερε ο κ.Τσουρούλλης, αντί αυτού, ο Μητροπολίτης Λεμεσού του 

απάντησε με επιστολές δημοσίως. Τέλος, ο κ. Τσουρούλλης ανέφερε ότι η εξέλιξη και της 

πανδημίας και των όσων αφορούν στις εκκλησίες, φανερώνει ότι ούτε υπερβολικοί 
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υπήρξαν, ούτε μη αντικειμενικοί, αντιθέτως πιστεύει ότι υπηρετήθηκε το δημοσιογραφικό 

καθήκον. 

  

Από πλευράς του, το Μέλος της Αρχής κ. Τάσος Κυρμίτσης, διερωτήθηκε κατά πόσον 

εξυπηρετήθηκε η πολυφωνία  και ο κ. Τσουρούλλης απάντησε ότι  αυτή εξυπηρετήθηκε 

από το γεγονός ότι ο Μητροπολίτης είχε τη δυνατότητα να παρέμβει, είτε ζωντανά είτε 

άλλως πως, και αρνήθηκε. Μάλιστα ανέφερε ότι ίσως ακόμα να έχει τα μηνύματα στο 

κινητό του. 

 

Ο κ. Τσουρούλλης επιπρόσθετα ανέφερε ότι τα γεγονότα  που παρουσιάστηκαν  στο υπό 

αναφορά δελτίο, όντως έλαβαν χώρα τη συγκεκριμένη μέρα  και  το ρεπορτάζ  θα 

μπορούσε να καλύπτεται και μόνο από το γεγονός ότι η Αστυνομία έκανε έρευνα. Ήταν 

μέσα στο Αστυνομικό δελτίο, δηλαδή, οι δημοσιογράφοι μετέφεραν το αστυνομικό δελτίο, 

το οποίο μάλιστα επιβεβαίωσε και η ίδια η Αστυνομία. 

 

Στο σημείο αυτό, το Μέλος της Αρχής κ. Σέργιος Ποΐζης  ανέφερε ότι  ο οργανισμός θα 

πρέπει να είναι  ιδιαίτερα προσεκτικός στο πως θα βγάλει ένα θέμα προς τα έξω. Να μην 

είναι δηλαδή υπερβολικός ή έντονος, διότι στην εξέλιξη της όλης υπόθεσης, όπως ανέφερε 

ο κ. Ποΐζης, διαφάνηκε ότι ήταν μια αντιπαράθεση μεταξύ του ιδίου του παρουσιαστή  και 

του εν λόγω Μητροπολίτη, εξηγώντας περαιτέρω ότι δεν θα έπρεπε να αφήνονται 

περιθώρια να προσωποποιείται ένα γεγονός ή να γίνεται αντιπαράθεση, γιατί ο 

παρουσιαστής μπορεί και έχει την ευχέρεια να πει εκείνα που θέλει και όσα θέλει.   

 

Από πλευράς του ο κ. Τσουρούλλης απάντησε ότι η  κάθε Διεύθυνση κάνει μια επιλογή, 

δηλαδή όπως ανέφερε, μπορείς να έχεις έναν παρουσιαστή κρατικής τηλεόρασης ο οποίος 

κάνει απλά το traffic, μπορείς να έχεις έναν παρουσιαστή ο οποίος να είναι πιο 

διεισδυτικός και μπορείς να έχεις ένα παρουσιαστή ο οποίος έχει άποψη και γνώμη. Γι’ 

αυτόν όπως ανέφερε,  το κεντρικό ερώτημα είναι ότι την ώρα που ένας παρουσιαστής έχει 

άποψη και την έχει έντονα, αυτοί στους οποίους αναφέρεται να έχουν δίκαιη 
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αντιμετώπιση, να έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης για να απαντήσουν στις όποιες 

κατηγορίες ή στις όποιες αιχμές και στα όσα λέει ο εκάστοτε παρουσιαστής ή οι 

παρουσιαστές. 

 

Στο σημείο αυτό, η  Προέδρος της Αρχής ανέφερε ότι ο κ. Ποΐζης  εννοούσε ότι κατά τη 

διάρκεια της ενημέρωσης του ρεπορτάζ, θα έπρεπε να φαίνεται ότι υπάρχει αμεροληψία, 

να μην φαίνεται δηλαδή ότι υπάρχει μια αντιπαλότητα.   

 

Ο κ. Τσουρούλλης ανέφερε ότι αναγνωρίζει ότι  ο παρουσιαστής ή ο δημοσιογράφος τη 

δεδομένη στιγμή έχει ένα υπερ-εργαλείο στα χέρια του, το οποίο πρέπει να το 

χρησιμοποιεί με φειδώ, όμως στην περίπτωση αυτή και επειδή είναι και η πρώτη φορά που 

του δόθηκε η δυνατότητα να το αναφέρει για να υπάρχει κάπου καταγραμμένο,  θα ήθελε 

να γνωρίζουν ότι από εκείνη τη μέρα και για 20 συνεχόμενες μέρες, σε όλα τα βήματα 

κοινωνικής δικτύωσης όπου συμμετέχει, είχε δεκάδες έως εκατοντάδες μηνύματα 

φανατικών ακόλουθων του συγκεκριμένου Μητροπολίτη, οι οποίοι εύχονταν να πάθουν 

διάφορα, μηνύματα που είναι όλα καταγεγραμμένα και στην Αστυνομία.  

 

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

συμπεριλαμβανομένων των προφορικών εξηγήσεων του οργανισμού όπως έχουν 

εκφρασθεί από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του οργανισμού και κατόπιν προσεκτικής 

παρακολούθησης του εν λόγω προγράμματος, κρίνουμε ότι: 

 

Στις 25.3.2020, μεταξύ των ωρών 20:20 – 22:15, κατά τη διάρκεια της μετάδοσης του 

δελτίου ειδήσεων «ΤΟΜΕΣ ΣΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ», ο τηλεοπτικός οργανισμός 

«ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ ΣΙΓΜΑ (SIGMA TV)», μετέδωσε ρεπορτάζ με θέμα τη 

διερεύνηση από την Αστυνομία υπόθεσης παραβίασης διατάγματος, χωρίς ωστόσο αυτό να 

έχει προπαρασκευαστεί και μεταδοθεί με αμεροληψία, κατά παράβαση του Κανονισμού 
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24(1)(α) των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Κανονισμών του 2000 

(Κ.Δ.Π. 10/2000) (υποστοιχείο 2). 

 

(Τα γεγονότα του  υποστοιχείου  εκτίθεται στις σελίδες 3 – 8 της παρούσας απόφασης). 

 

Σε ό,τι αφορά στο υποστοιχείο 1 και στην πιθανή παράβαση του άρθρου 26(2) του περί 

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

μεταγενέστερα) (υποστοιχείο 1), δεν στοιχειοθετείται παράβαση. 

 

Αναφορικά με τις θέσεις / εξηγήσεις του οργανισμού, όπως αυτές εκφράστηκαν από τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο του, η Αρχή επισημαίνει τα ακόλουθα: 

 

Κατ’ αρχάς, η Αρχή έλαβε υπόψιν και χαιρετίζει το γεγονός ότι ο οργανισμός έδωσε την 

ευκαιρία στον Μητροπολίτη να παρουσιάσει τη δική του θέση.  

 

Σε ό,τι αφορά όμως στο γεγονός ότι ένα δελτίο πρέπει να προπαρασκευάζεται με  

αμεροληψία, η Αρχή θεωρεί ότι είναι μεν αυτονόητο δικαίωμα του παρουσιαστή να έχει 

άποψη και να την εκφράζει, όμως, η διατύπωση της κάθε άποψης πρέπει να γίνεται με 

τρόπο που να διασφαλίζεται η αμεροληψία.  Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η όλη 

παρουσίαση του ρεπορτάζ δημιουργούσε την αίσθηση ότι δεν προπαρασκευάστηκε με 

αμεροληψία και ενδεχομένως να οδηγούσε σε μη ασφαλή ή/ και μη τεκμηριωμένα 

συμπεράσματα.  

 

Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, ως το αρμόδιο ρυθμιστικό όργανο για θέματα 

ραδιοτηλεόρασης, έχει την ευθύνη και υποχρέωση να διασφαλίζει ότι τα προγράμματα που 

μεταδίδονται από τους ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς βρίσκονται εντός του νομικού 

πλαισίου που ορίζουν ο περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμός Νόμος 

7(Ι)/1998 και οι περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Κανονισμοί του 2000 
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(Κ.Δ.Π 10/2000). Επομένως, είναι θέση μας ότι, τα δελτία ειδήσεων πρέπει να 

προπαρασκευάζονται και να μεταδίδονται με αμεροληψία. 

 

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

όλα τα ενώπιόν της στοιχεία, αποφασίζει να επιβάλει στον οργανισμό, την κύρωση της 

Προειδοποίησης για την παράβαση του Κανονισμού 24(1)(α) (υποστοιχείο 2) των περί 

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

έγινε στις 25.3.2020.  

 

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 ΠΕΤΡΗ ΚΑΣΑΠΗ)  

                             Πρόεδρος  

  Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου 

Λ.Λ                                                                                                                     


