
                                                                 

 

 

Δ.Τ. 1A/2014                       

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Θέμα: Έρευνα της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου με θέμα:  

«Βία και Εγκληματικότητα στο Τηλεοπτικό Πεδίο της Κύπρου και  

ο Ρόλος της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου» 

 

Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, στα πλαίσια της κοινωνικής αποστολής της και έχοντας 

επίγνωση των μακροπρόθεσμων συνεπειών που έχει στα παιδιά αλλά και στην κοινωνία 

γενικότερα η υπερβολική προβολή σκηνών βίας σε τηλεοπτικά προγράμματα, αποφάσισε 

να διερευνήσει το θέμα της τηλεοπτικής βίας στην κυπριακή τηλεόραση. 

 

Το ερευνητικό πρόγραμμα «Βία και Εγκληματικότητα στο Τηλεοπτικό Πεδίο της Κύπρου 

και ο Ρόλος της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου» σχεδιάστηκε και διεκπεραιώθηκε από 

το ΤΕΠΑΚ και το CARDET κατά την περίοδο Σεπτεμβρίου 2011 – Νοεμβρίου 2013, με 

σκοπό να απαντηθούν τα εξής ερευνητικά ερωτήματα: 

 

 Ποιες οι μορφές της Βίας και Εγκληματικότητας και πως εκδηλώνονται; 

 Ποια είναι η επικράτηση (ένταση, έκταση, συχνότητα, τύπος παρουσίασης) αυτών 

των προβολών; 

 Πώς είναι κατανεμημένες οι προβολές αυτές (ανά είδος προγράμματος, μέρα 

προβολής, ώρα προβολής, τηλεοπτικό οργανισμό); 

 Ποιες είναι οι αναπαραστάσεις (προφίλ) των θυτών και των θυμάτων κατά άτομα 

και κατά ομάδες πληθυσμού; 

 Ποια είναι η σχέση μεταξύ της τηλεοπτικής πραγματικότητας, δηλαδή του 

περιεχομένου των προβολών, και των πραγματικών δεικτών, όπως καταγράφονται 

από τα δεδομένα της Αστυνομίας Κύπρου και / ή της Στατιστικής Υπηρεσίας; 

 Ποιος ο ρόλος της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης για την καταστολή της παρουσίασης 

και πώς καλύτερα μπορεί να τον επιτύχει; 

 Ποιες τάσεις ρατσισμού / φανατισμού ανιχνεύονται στα τηλεοπτικά προγράμματα 

και είναι δυνατόν να υποθάλπουν τα φαινόμενα βίας και εγκληματικότητας; 



Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε είναι η ακόλουθη: 

 καταγραφή του περιεχομένου δείγματος 1000 προγραμμάτων, επιλεγμένων με 

στρωματοποιημένη τυχαία δειγματοληψία, με στόχο την ποσοτική ανάλυση του 

περιεχομένου της κυπριακής τηλεόρασης σε σχέση με στοιχεία βίας, 

εγκληματικότητας, ρατσισμού, φανατισμού και φυσικών καταστροφών και 

ατυχημάτων 

 καταγραφή και μελέτη του περιεχομένου 771 αναγγελιών προσεχών τηλεοπτικών 

προγραμμάτων (trailers) 

 τρεις σειρές ατομικών συνεντεύξεων βάθους (με 31 άτομα με εξειδικευμένες 

γνώσεις) και τρεις ομάδες εστίασης (η μία με 6 άτομα με εξειδικευμένες γνώσεις και 

οι δύο με 11 άτομα από το γενικό πληθυσμό) με κύριο σκοπό τη μελέτη του ρόλου 

της Αρχής καθώς και τη βελτίωση του οργάνου ποσοτικής μέτρησης – συνολικά 

λήφθηκαν συνεντεύξεις (ατομικές και ομαδικές) από 48 άτομα. 

 τηλεφωνική δημοσκόπηση αναλογικά στρωματοποιημένου τυχαίου δείγματος 1000 

ατόμων ηλικίας 18+ από το γενικό πληθυσμό με σκοπό την καταγραφή αντιλήψεων 

και απόψεων σχετικά με το τηλεοπτικό περιεχόμενο και το ρόλο της Αρχής. 

 

Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της Έρευνας έγινε στα πλαίσια Δημοσιογραφικής 

Διάσκεψης που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 18 Φεβρουαρίου 2014 στη 

Δημοσιογραφική Εστία, στη Λευκωσία. 

 

H Τελική Αναφορά της Έρευνας, η οποία συμπεριλαμβάνει την Περίληψη και τη Σύνοψη 

των Κυριότερων Ευρημάτων, είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Αρχής 

Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου (www.crta.org.cy).   
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