
ΑΡΥΗ ΡΑΓΙΟΣΗΛΔΟΡΑΗ ΚΤΠΡΟΤ 

 

ΤΠΟΘΔΗ ΑΡ. 73/2021(3) 

 

ΑΤΣΔΠΑΓΓΔΛΣΗ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΑΡΑΒΑΔΩΝ ΑΠΟ ΣΟΝ 

ΣΗΛΔΟΠΣΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ «ΣΗΛΔΟΠΣΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ ΙΓΜΑ (SIGMA TV)», 

ΙΓΙΟΚΣΗΙΑ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ  «SIGMA RADIO T.V. PUBLIC LTD» 

 

Ημεπομηνία Απόθαζηρ: 2 Φεβποςαπίος, 2022 

 

Eνώπιον: θ.θ. Ρόλαο Καζάπε, Πξόεδξνπ, Μαξίαο Κνύζηνπ, Αληηπξνέδξνπ, έξγηνπ 

Πνΐδε, Σάζνπ Κπξκίηζε, Αγγειηθήο Λαδάξνπ, Χξύζσο Σζόθθνπ θαη Πάλνπ 

Καλειιόπνπινπ, Μειώλ.  

 

Δκ μέποςρ ηος Σηλεοπηικού Οπγανιζμού «ΣΗΛΔΟΠΣΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ ΙΓΜΑ 

(SIGMA TV)»:  θ. Χξύζαλζνο Σζνπξνύιιεο, Γηεπζύλσλ ύκβνπινο. 

 

ΑΠΟΦΑΗ 

 

ηελ παξνύζα ππόζεζε, ε Αξρή Ραδηνηειεόξαζεο Κύπξνπ εμεηάδεη απηεπάγγειηα ηελ 

από κέξνπο ηνπ νξγαληζκνύ πηζαλή παξάβαζε ηνπ θαλνληζκνύ 25(3)(α) ησλ πεξί 

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

 

Ο πην πάλσ θαλνληζκόο αλαθέξεη ηα εμήο: 

 

25(3)  Οη   πην   θάησ   θαλόλεο   αθνξνύλ   ηε   γιώζζα    πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο 

εθπνκπέο: 

Απαγνξεύεηαη:(α) ε ρξήζε ηεο γιώζζαο κε ηξόπν πνπ κπνξεί λα ζίμεη ηηο επαηζζεζίεο 

ζξεζθεπηηθώλ, θπιεηηθώλ, πνιηηηθώλ ή άιισλ θνηλσληθώλ νκάδσλ· 

 

Ύζηεξα από ζρεηηθή απόθαζε, ε Αξρή Ραδηνηειεόξαζεο Κύπξνπ, κε επηζηνιή ηεο 

εκεξνκ.3.12.2021, έζεζε ελώπηνλ ηνπ νξγαληζκνύ ηε δηεξεπλώκελε παξάβαζε. ηελ ελ 

ιόγσ επηζηνιή αλαθέξνληαη, κεηαμύ άιισλ, θαη ηα εμήο: 
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Εάλ επηζπκείηε λα ππνβάιεηε ηηο εμεγήζεηο θαη/ή ηηο παξαζηάζεηο θαη/ή ηηο ζέζεηο ζαο 

αλαθνξηθά κε ηελ σο άλσ πηζαλή παξάβαζε, έρεηε ην δηθαίσκα λα ηηο ππνβάιεηε γξαπηώο 

θαη/ή πξνζσπηθώο ζηελ Αξρή Ραδηνηειεόξαζεο Κύπξνπ. Η ππνβνιή ησλ παξαζηάζεσλ 

κπνξεί λα γίλεη απηνπξνζώπσο θαη/ή κέζσ αληηπξνζώπνπ θαη/ή κέζσ δηθεγόξνπ ηεο 

επηινγήο ζαο.  

 

Σε πεξίπησζε πνπ επηζπκείηε λα ππνβάιεηε γξαπηώο ηηο εμεγήζεηο θαη/ή ηηο παξαζηάζεηο 

θαη/ή ηηο ζέζεηο ζαο αλαθνξηθά κε ηελ σο άλσ πηζαλή παξάβαζε, θαιείζηε όπσο ηηο 

ππνβάιεηε ζηελ Αξρή Ραδηνηειεόξαζεο Κύπξνπ, ην αξγόηεξν εληόο εηθνζηπέληε (25) 

εξγάζηκσλ εκεξώλ από ηε ιήςε ηεο παξνύζαο επηζηνιήο. 

 

Σε πεξίπησζε πνπ επηζπκείηε λα ππνβάιεηε πξνζσπηθώο ηηο εμεγήζεηο θαη/ή ηηο παξαζηάζεηο 

θαη/ή ηηο ζέζεηο ζαο αλαθνξηθά κε ηελ σο άλσ πηζαλή παξάβαζε, θαιείζηε λα 

πιεξνθνξήζεηε ηελ Αξρή, ην αξγόηεξν εληόο δεθαηεζζάξσλ (14) εξγάζηκσλ εκεξώλ από ηε 

ιήςε ηεο παξνύζαο επηζηνιήο όηη επηζπκείηε λα ηηο ππνβάιεηε πξνζσπηθώο, ώζηε λα 

εηδνπνηεζείηε αλάινγα κε εηδηθή επηζηνιή. 

 

Εάλ επηζπκείηε λα επηζεσξήζεηε ην δηνηθεηηθό θάθειν ηεο ππόζεζεο, παξαθαιείζηε όπσο 

ελεκεξώζεηε άκεζα ηελ Αξρή θαη ελ πάζε πεξηπηώζεη εληόο επηά (7) εξγάζηκσλ εκεξώλ από 

ηελ εκεξνκελία ιήςεο ηεο παξνύζαο επηζηνιήο, ώζηε λα  θαζνξηζηεί ε εκεξνκελία θαη ε 

ώξα ηεο επηζεώξεζεο.  

 

Εάν η Αρχή δεν λάβει οποιαδήποηε απάνηηζη μέζα ζηις ανωηέρω  καθοριζμένες 

προθεζμίες, δύναηαι να προχωρήζει ζηη λήψη απόθαζης χωρίς ηην απάνηηζή ζας. 

       

Σε πεξίπησζε πνπ ε Αξρή, κεηά ηελ εμέηαζε όισλ ησλ δεδνκέλσλ ηεο ππόζεζεο, θαηαιήμεη 

ζε εύξεκα παξάβαζεο, ηόηε ζα θιεζείηε λα ππνβάιεηε ηηο ζέζεηο ζαο αλαθνξηθά κε ηελ 

επηβνιή δηνηθεηηθήο θύξσζεο. 

 

Η δηεξεπλώκελε παξάβαζε, ε νπνία ηέζεθε ελώπηνλ ηνπ νξγαληζκνύ, εθηίζεηαη πην θάησ: 
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1. ηηο 10.10.2021 κεηαμύ ησλ σξώλ 19:00 – 20:00, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο «Η Πεζεξά», έγινε σπήζη ηηρ γλώζζαρ με ηπόπο πος μποπεί να 

θίξει ηιρ εςαιζθηζίερ θπηζκεςηικών ομάδων, θαηά παξάβαζε ηνπ Κανονιζμού 

25(3)(α) ησλ πεξί Ραδηνθσληθώλ θαη Σειενπηηθώλ ηαζκώλ Καλνληζκώλ 2000 

(Κ.Γ.Π. 10/2000). 

 

πγθεθξηκέλα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πην πάλσ επεηζνδίνπ ε Πεζεξά ήηαλ πνιύ 

ζηελαρσξεκέλε γηα ην γεγνλόο όηη ν γηόο ηεο πήγε θαη παληξεύηεθε κε ηελ ζύληξνθν ηνπ 

ζην Θηβέη, όπνπ ηνλ γάκν ηέιεζε έλαο βνπδηζηήο κνλαρόο. Η Πεζεξά θαηά ηε δηάξθεηα 

ησλ ζπδεηήζεσλ κε δηάθνξα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ηεο ζρεηηθά κε ην ζέκα ηνπ γάκνπ ηνπ 

γηνύ ηεο, αιιά θαη ην ελδερόκελν απηόο λα άιιαμε ζξεζθεία, αλέθεξε ηα εμήο: 

 

Πεζεξά: Αρ Άληξν κνπ έραζα ην παηδί κνπ. 

Γακπξόο: Ελ ηνλ έραζεο κεηέξα, έλ ηνλ έραζεο. Τσξά εκίινπλ κε ηνλ Γηώξγν, έξθεηαη ησξά 

πνπ ην Θηβέη. 

Πεζεξά: Αρ, έξθεηαη παζήο ηδαη θθέιεο. 

Γακπξόο: Ίληα κπνπ έξθεηαη; 

ύδπγνο: Τνύηνο ξε ν πώο ηνλ ιαινύλ ξε, ντ ν Αιιάρ ξε ν άιινο ν….. 

Γακπξόο: Α ν Βνύδαο!  

ύδπγνο: Μπξάβν ηνύηνο. 

Γακπξόο: Μεηέξα εκίινπλ καδί κε ηνλ Γηώξγν ησξά, δελ αιιαμνπίζηεζε, έξθεηαη Κύπξν 

Χξηζηηαλόο Οξζόδνμνο. 

  

(….) 

 

πκπεζέξα: Να καο δήζνπλ ηα παηδηά καο. 

Πεζεξά: Να καο δήζνπλ ρώξθα, ελ ε θόξε ζνπ πνπ θηαίεη. 

πκπεζέξα: Γηα πνην πξάγκα; 

Πεζεξά: Επαληξεπηήθαλ  κε άιιε ζξεζθεία ηκίζηε κνπ. Τνπ παζηή ηνπ θθέιε. 

πκπεζέξα: Γηα ηνλ Βνύδα ιεο; 

Πεζεξά: Μελ κνπ ζπλαθέξλεηο εκέλα ηνπο αληίρξηζηνπο κεζ’ ην ζπίηη κνπ! 
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Ο νξγαληζκόο, κε ειεθηξνληθό κήλπκα ηεο θ. Γόλαο Κπξηάθνπ, εκεξνκ. 14.12.2021, 

δήηεζε όπσο ππνβάιεη ηηο απόςεηο ηνπ πξνζσπηθώο. εκεηώλεηαη όηη ν νξγαληζκόο δελ 

εμέθξαζε ηελ επηζπκία λα επηζεσξήζεη ην δηνηθεηηθό θάθειν ηεο ππόζεζεο. 

 

Η Αξρή κε επηζηνιή ηεο εκεξνκελίαο 21.12.2021, θάιεζε ηνλ νξγαληζκό λα παξαζηεί ζηε 

ζπλεδξία ηεο εκεξνκ.19.1.2022, θαηά ηελ νπνία ζα εμεηαδόηαλ ε παξνύζα ππόζεζε. 

Ο Γηεπζύλσλ ύκβνπινο ηνπ νξγαληζκνύ θ. Χξύζαλζνο Σζνπξνύιιεο ζε επηζηνιή ηνπ 

εκεξνκ. 3.1.2022, δήηεζε ηελ αλαβνιή ηεο πξνγξακκαηηζκέλεο ζπλεδξίαο ζηελ νπνία 

πξνζθιήζεθε γηα λα παξαζηεί, ιόγσ ηεο ξαγδαίαο εμάπισζεο ηεο κεηάιιαμεο ΟΜΙΚΡΟΝ 

θαη ηεο γεληθόηεξεο επηδεκηνινγηθήο εηθόλαο ηεο ρώξαο. (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α΄) 

 

Η Αξρή κε επηζηνιή ηεο εκεξνκ. 19.1.2022, ελεκέξσζε ηνλ νξγαληζκό όηη έρεη θάλεη 

δεθηό ην αίηεκα ηνπ γηα αλαβνιή ηεο ππνβνιήο ησλ πξνζσπηθώλ ηνπ παξαζηάζεσλ πνπ 

ήηαλ νξηζκέλεο γηα ηε ζπλεδξία ζηηο 19.1.2022 θαη ηνλ θάιεζε εθ λένπ όπσο παξαζηεί ζηε 

ζπλεδξία ηεο εκεξνκ. 9.2.2022 θαη ώξα 3:30, γηα ηελ ππνβνιή ησλ πξνθνξηθώλ ηνπ 

ζέζεώλ. (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β΄) 

 

Η Αξρή κε επηζηνιή ηεο εκεξνκ. 25.1.2022, ελεκέξσζε ηνλ νξγαληζκό, ζε ζπλέρεηα θαη 

ηεο ζπλελλόεζεο πνπ είρε ν Γηεπζπληήο ηεο Αξρήο κε ηνλ θ. Σζνπξνύιιε, όηη ε εθδίθαζε 

ηεο ππό αλαθνξά ππόζεζεο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηε ζπλεδξία εκεξνκ. 2.2.2022 θαη όρη 

ζηηο 9.2.2022 όπσο είρε αξρηθά πξνγξακκαηηζζεί. Ωο εθ ηνύηνπ ν θ. Σζνπξνύιεο 

πξνζθιήζεθε όπσο παξαζηεί ζηε ζπλεδξία ηεο Αξρήο εκεξνκ. 2.2.2022 θαη ώξα 14:30 

γηα λα ππνβάιεη πξνζσπηθώο ηηο απόςεηο ηνπ ζρεηηθά κε ηελ ππό αλαθνξά ππόζεζε. 

(ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ΄)      

   

Καηά ηελ ελώπηνλ ηεο Αξρήο δηαδηθαζία ζηηο 2.2.2022 παξέζηε, εθ κέξνπο ηνπ 

ηειενπηηθνύ νξγαληζκνύ «ΣΗΛΔΟΠΣΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ ΙΓΜΑ (SIGMA TV)», ν 

Γηεπζύλσλ ύκβνπινο, θ. Χξύζαλζνο Σζνπξνύιιεο. 
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Αλαθεξόκελνο ζην ππό εμέηαζε πξόγξακκα, ν θ. Σζνπξνύιιεο ππνζηήξημε όηη πξόθεηηαη 

γηα κηα θσκηθή – ζαηηξηθή ζεηξά, κε έληνλν ην ζηνηρείν ηεο παξάδνζεο θαη ηνπ θππξηαθνύ 

γίγλεζζαη θαη δήηεζε από ηελ Αξρή λα ηνπ εμεγήζεη ην ζθεπηηθό ζην νπνίν βαζίζηεθε γηα 

λα ζηνηρεηνζεηήζεη ηελ ππό αλαθνξά ππόζεζε. 

 

Σν κέινο ηεο Αξρήο, θ. Σάζνο Κπξκίηζεο αλέθεξε ζηνλ θ.Σζνπξνύιιε, όηη αλ 

αληηθαζηζηνύζακε ηηο αλαθνξέο ζηνλ Βνύδα κε αλαθνξέο ζηνλ Χξηζηό, ζηνπο ππό 

δηεξεύλεζε δηαιόγνπο, ηόηε ίζσο λα ζίγνληαλ θαη ν ίδηνο, κε ηνλ θ. Σζνπξνύιιε λα 

δηαθσλεί θαη λα ζεκεηώλεη όηη πξόθεηηαη πεξί ζάηηξαο ε νπνία ζύκθσλα κε ηνλ ίδην δελ 

κπνξεί λα δέρεηαη πεξηνξηζκνύο, επηζεκαίλνληαο όηη θαη ε ζάηηξα αθνξά ζε έλα είδνο 

ηέρλεο ε νπνία επίζεο δελ έρεη όξηα.   

 

ην ζεκείν απηό ν θ. Κπξκίηζεο επεζήκαλε ζηνλ θ. Σζνπξνύιιε όηη ζην ζπγθεθξηκέλν 

άξζξν ζην νπνίν ε Αξρή έθξηλε όηη ππάξρεη πηζαλή παξάβαζε, γίλεηαη αλαθνξά  ζε ρξήζε 

γιώζζαο πνπ κπνξεί λα ζίμεη ηηο επαηζζεζίεο ζξεζθεπηηθώλ νκάδσλ, ρσξίο λα 

δηεπθξηλίδεηαη αλ πξόθεηηαη γηα ζάηηξα ή νπνηνδήπνηε άιιν είδνο πξνγξάκκαηνο, 

ξσηώληαο παξάιιεια ηνλ θ. Σζνπξνύιιε αλ ζεσξεί όηη θάπνηνο ζα κπνξνύζε λα ζηρηεί 

από ην ππό δηεξεύλεζε πξόγξακκα. 

 

Ο θ. Σζνπξνύιιεο επαλέιαβε όηη δελ ζα κπνξνύζε λα ζηρηεί θάπνηνο, γηαηί πξόθεηηαη γηα 

έλα ζαηηξηθό πξόγξακκα ην νπνίν δελ θάλεη δηαπαηδαγώγεζε αιιά ςπραγσγία θαη σο εθ 

ηνύηνπ δελ έρεη νπνηνδήπνηε ιόγν κηζαιινδνμίαο θαη δηαρσξηζκνύ ησλ ζξεζθεηώλ. 

Δπηπιένλ ν θ.Σζνπξνύιιεο αλέθεξε όηη είλαη ε ζέζε ηνπ λα κελ ππάξρνπλ όξηα ζηνπο 

δεκηνπξγνύο (ζ.ζ ζελαξηνγξάθνπο), γηαηί όηαλ μεθηλήζεη λα γίλεηαη ινγνθξηζία, κε ηελ 

θαιή ή ηελ θαθή έλλνηα, παξεκβαίλνληαο ζην έξγν θάπνηνπ, ηόηε ζηελ νπζία θξίλεηο ην 

έξγν ηνπ, δπλαηόηεηα ηελ νπνία ν ίδηνο αλέθεξε όηη δελ ηελ έρεη. Δπηπιένλ ν θ. 

Σζνπξνύιιεο επαλέιαβε όηη ηα ππό δηεξεύλεζε ζρόιηα κεηαδόζεθαλ ζην πιαίζην ηεο 

ζάηηξαο θαη ηεο ειαθξόηεηαο ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ έρεη ε ελ ιόγσ ζεηξά, δηαθσκσδώληαο 

ηελ θππξηαθή θνπιηνύξα, ηελ Κύπξηα κάλα, κε ζθνπό όρη λα ηελ εμεπηειίζεη, αιιά λα 

ςπραγσγήζεη θαη ίζσο λα πξνβιεκαηίζεη ηνπο ηειεζεαηέο. ηε ζπλέρεηα ν θ. 
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Σζνπξνύιιεο έζεζε εξώηεκα ζηελ Αξρή θαηά πόζνλ ε ελ ιόγσ δηεξεύλεζε πξνέθπςε 

απηεπάγγειηα ή θαηόπηλ παξαπόλνπ / θαηαγγειίαο.   

 

Η Πξόεδξνο ζε απηό ην ζεκείν έδσζε ηνλ ιόγν ζηελ Λεηηνπξγό πνπ παξαθνινύζεζε ην 

ππό δηεξεύλεζε πξόγξακκα, θ. Μαξία Καιιή, ε νπνία αλέθεξε ζηνλ θ. Σζνπξνύιιε όηη ε 

ελ ιόγσ παξαθνινύζεζε πξνέθπςε κεηά από παξάπνλν / θαηαγγειία, όπνπ ν 

παξαπνλνύκελνο / ε ζεώξεζε όηη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρεηηθνύ πξνγξάκκαηνο 

κεηαδόζεθαλ ριεπαζηηθά ζρόιηα θαη έγηλε κηα πξνζπάζεηα γεινηνπνίεζεο ηνπ Βνύδα. 

 

Η Πξόεδξνο επηπιένλ δηεπθξίληζε ζηνλ θ. Σζνπξνύιιε  όηη θαη λα κελ είρε ππνβιεζεί 

θάπνην παξάπνλν / θαηαγγειία, από ηε ζηηγκή πνπ ππάξρεη ελδερόκελε πεξίπησζε 

θάπνηνο λα ελνριήζεθε, ε Αξρή νθείιεη λα πξνρσξήζεη ζε δηεξεύλεζε. Δπηπιένλ ε 

Πξόεδξνο ηόληζε ζηνλ θ. Σζνπξνύιε όηη, ε Αξρή κέζα από ην ξόιν ηεο θαη κέζα από ηελ 

επζύλε πνπ έρεη απέλαληη ζηνπο ηειεζεαηέο, έρεη ηε δπλαηόηεηα θαη ηελ ππνρξέσζε λα 

ξπζκίδεη απηνύ ηνπ είδνπο ηα πξνγξάκκαηα.             

 

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

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνθνξηθώλ εμεγήζεσλ, παξαζηάζεσλ θαη/ή ζέζεσλ ηνπ 

νξγαληζκνύ, θαη θαηόπηλ πξνζεθηηθήο παξαθνινύζεζεο ηνπ ππό αλαθνξά πξνγξάκκαηνο 

θξίλνπκε όηη: 

 

 

 ηηο 10.10.2021 κεηαμύ ησλ σξώλ 19:00 – 20:00, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο «Η Πεζεξά», έγινε σπήζη ηηρ γλώζζαρ με ηπόπο πος μποπεί να 

θίξει ηιρ εςαιζθηζίερ θπηζκεςηικών ομάδων, θαηά παξάβαζε ηνπ Κανονιζμού 

25(3)(α) ησλ πεξί Ραδηνθσληθώλ θαη Σειενπηηθώλ ηαζκώλ Καλνληζκώλ 2000 

(Κ.Γ.Π. 10/2000). 

 

 (Σα γεγνλόηα ηνπ πην πάλσ ππνζηνηρείνπ εθηίζεληαη ζηε ζειίδα 3 ηεο παξνύζαο 

Απόθαζεο) 
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Αλαθνξηθά κε ηηο ζέζεηο θαη/ή εμεγήζεηο ηνπ νξγαληζκνύ, όπσο απηέο εθθξάζηεθαλ 

πξνθνξηθά από ην Γηεπζύλνληα ύκβνπιν ηνπ νξγαληζκνύ, θ. Χξύζαλζν Σζνπξνύιιε, 

θαηά ηελ ελώπηνλ ηεο Αξρήο δηαδηθαζία, ε Αξρή επαλαιακβάλεη ηα όζα αλέθεξε 

πξνθνξηθά θαηά ηε πλεδξία δηα κέζνπ ηεο Πξνέδξνπ, ηεο Αληηπξνέδξνπ θαη ησλ Μειώλ 

ηεο θαη επηζεκαίλεη επηπιένλ ηα αθόινπζα:  

 

ε ζρέζε κε ηνλ ηζρπξηζκό ηνπ θ.Σζνπξνύιε όηη «πξόθεηηαη γηα κηα θσκηθή – ζαηηξηθή 

ζεηξά, κε έληνλν ην ζηνηρείν ηεο παξάδνζεο θαη ηνπ θππξηαθνύ γίγλεζζαη», ε Αξρή 

δηεπθξηλίδεη όηη κηα ζαηηξηθή εθπνκπή δελ έρεη ην αθαηαιόγηζην επεηδή απιώο θαη κόλν 

είλαη ζαηηξηθή - θσκηθή θαη σο εθ ηνύηνπ δελ λνκηκνπνηείηαη, νύηε δηθαηνινγείηαη λα 

θαηαθεύγεη ζε ζρόιηα θαη ραξαθηεξηζκνύο πνπ κπνξεί λα ζίμνπλ ζξεζθεπηηθέο, θπιεηηθέο, 

πνιηηηθέο ή άιιεο νκάδεο. Πεξαηηέξσ ηνλίδεηαη όηη, ηα θξηηήξηα γηα ηε ζσζηή ρξήζε ηεο 

γιώζζαο θαη εηδηθόηεξα ζε ό,ηη αθνξά ζε επαηζζεζίεο ζξεζθεπηηθώλ, θπιεηηθώλ, 

πνιηηηθώλ ή άιισλ θνηλσληθώλ νκάδσλ, παξακέλνπλ ηα ίδηα είηε πξόθεηηαη γηα ζαηηξηθά, 

ελεκεξσηηθά ή νπνηαζδήπνηε άιιεο θύζεο πξνγξάκκαηα. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, 

κεηαδόζεθε δηάινγνο ν νπνίνο πεξηείρε ζρόιηα γηα ηνλ Βνύδα όπσο «παζηήο, θθέιεο, 

αληίρξηζηνο», ηα νπνία ζεσξνύληαη πξνζβιεηηθά θαη πηζαλόλ λα ζίμνπλ ζξεζθεπηηθέο 

νκάδεο. Δμ νπ θαη ππήξμε παξάπνλν / θαηαγγειία από ηειεζεαηή πνπ παξαθνινπζνύζε ην 

πξόγξακκα θαη ελνριήζεθε κε ηα ζρόιηα πνπ άθνπζε.  

 

ρεηηθά κε ηε ζέζε ηνπ θ. Σζνπξνύιε όηη «πξόθεηηαη γηα έλα ζαηηξηθό πξόγξακκα ην νπνίν 

δελ θάλεη δηαπαηδαγώγεζε αιιά ςπραγσγία» θαη όηη «ηα ππό δηεξεύλεζε ζρόιηα 

κεηαδόζεθαλ ζην πιαίζην ηεο ζάηηξαο θαη ηεο ειαθξόηεηαο ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ έρεη ε ελ 

ιόγσ ζεηξά, δηαθσκσδώληαο ηελ θππξηαθή θνπιηνύξα, ηελ Κύπξηα κάλα, κε ζθνπό όρη λα 

ηελ εμεπηειίζεη, αιιά λα ςπραγσγήζεη θαη ίζσο λα πξνβιεκαηίζεη ηνπο ηειεζεαηέο», ε Αξρή 

ζεσξεί όηη νη πην πάλσ ηζρπξηζκνί δελ αθπξώλνπλ ηελ επζύλε ηνπ νξγαληζκνύ σο πξνο ηε 

ζπκκόξθσζε ηνπ κε ηηο πξόλνηεο ηεο Ννκνζεζίαο θαη ηελ ππνρξέσζε ηνπ λα δηαζθαιίδεη 

όηη ηα πξνγξάκκαηα πνπ κεηαδίδεη δελ πξνβαίλνπλ ζε ηέηνηνπ είδνπο νιηζζήκαηα. Η Αξρή  

επαλαιακβάλεη όηη νη ραξαθηεξηζκνί «παζηήο, θθέιεο, αληίρξηζηνο» κπνξνύλ λα ζίμνπλ ηα 

άηνκα πνπ αζπάδνληαη ηνλ Βνπδηζκό θαη ηνλίδεη όηη, ε ειεπζεξία ζηελ έθθξαζε ηνπ ιόγνπ 

δελ είλαη απόιπηε θαη πξέπεη λα γίλεηαη εληόο ησλ Ννκνζεηηθώλ πιαηζίσλ. 
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Η Αξρή θαηαλνεί κελ ηε ζαηηξηθή / θσκηθή θύζε ηνπ ζρεηηθνύ πξνγξάκκαηνο, ην νπνίν 

κπνξεί λα πξνβάιιεη θαη ζηνηρεία ηεο θππξηαθήο θνπιηνύξαο ή/ θαη παξάδνζεο, θαιεί δε 

ηνλ νξγαληζκό όπσο επηζύξεη ηελ πξνζνρή ζηνπο παξαγσγνύο / ζελαξηνγξάθνπο / 

δεκηνπξγνύο, λα επηδεηθλύνπλ πεξηζζόηεξε επαηζζεζία ζηελ παξνπζίαζε ζεκάησλ πνπ 

αθνξνύλ ηε ζξεζθεία, ηα παηδηά, ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, θνηλσληθέο, θπιεηηθέο, 

πνιηηηθέο ή άιιεο νκάδεο.  

 

Δλ όςεη ησλ αλσηέξσ, ε Αξρή Ραδηνηειεόξαζεο Κύπξνπ, θξίλεη θαη απνθαζίδεη όηη ζηελ 

παξνύζα ππόζεζε ππάξρεη παξάβαζε ηνπ Καλνληζκνύ 25(3)(α) (ππνζηνηρείν 1) ησλ πεξί 

Ραδηνθσληθώλ θαη Σειενπηηθώλ ηαζκώλ Καλνληζκώλ ηνπ 2000 (Κ.Γ.Π 10/2000).  H 

Αξρή, ιακβάλνληαο ππόςε ηεο όια ηα ελώπηνλ ηεο ζηνηρεία, επηβάιιεη ζηνλ νξγαληζκό 

ηελ θύξσζε ηεο Πποειδοποίηζηρ.  

 

Η Αξρή Ραδηνηειεόξαζεο Κύπξνπ θαιεί ηνλ νξγαληζκό λα είλαη πην πξνζεθηηθόο θαη 

εθηζηά ηελ πξνζνρή ηνπ ζην όηη δελ ζα επηδείμεη ηελ ίδηα επηείθεηα ζε πεξηπηώζεηο 

δηάπξαμεο παξόκνηαο θύζεσο παξαβάζεσλ από ηνλ νξγαληζκό ζην κέιινλ. 

 

                                                                                               ΡΟΝΑ ΚΑΑΠΗ 

                                         Πξόεδξνο 

                                          Αξρήο Ραδηνηειεόξαζεο Κύπξνπ                                                                    

 

Μ.Κ. 

 


