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 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ 

ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, κ. ΑΝΔΡΕΑ ΠΕΤΡΙΔΗ, ΣΤΗ 

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ 

ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΒΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ 

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ 

ΑΡΧΗΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΥΠΡΟΥ» 

Δημοσιογραφική Εστία – Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2014 

______________________________________________ 

 

Φίλες και φίλοι δημοσιογράφοι, αγαπητοί προσκεκλημένοι, 

Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στη σημερινή δημοσιογραφική 

διάσκεψη, για τη παρουσίαση των αποτελεσμάτων και 

συμπερασμάτων της έρευνας που διεκπεραίωσε το ΤΕΠΑΚ σε 

συνεργασία με τον ερευνητικό κέντρο CARDET για λογαριασμό της 

Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου. Θέμα της έρευνας: «Βία και 

Εγκληματικότητα στο Τηλεοπτικό Πεδίο της Κύπρου και ο 

Ρόλος της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου».  

Κατ’ αρχήν, θα ήθελα να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τα Μέλη 

της «Επιτροπής Έρευνας της Αρχής», την κ. Μαίρη Κουτσελίνη, 

Μέλος της Αρχής και Πρόεδρο της Επιτροπής, για την πολύτιμη 

συνδρομή της, τον Αντιπρόεδρο της Αρχής, κ. Αρτέμη Αρτεμίου, 

και το Μέλος  κ. Ανδρέα Κωνσταντινίδη, για τη σημαντική βοήθειά 

τους, καθώς και τη Λειτουργό της Αρχής, κ. Μαριάννα Αλετράρη, 

για την ουσιαστική υποστήριξή της στην ολοκλήρωση και τη 

παρουσίαση της έρευνας. Θερμές ευχαριστίες επίσης εκφράζω 

τόσο στον κ. Στέλιο Στυλιανού, Αναπληρωτή Καθηγητή στο ΤΕΠΑΚ 

και επιστημονικό υπεύθυνο της έρευνας, όσο και στον κ. 

Χαράλαμπο Βρασίδα, Εκτελεστικό Διευθυντή του Ερευνητικού 

κέντρου CADET, για την ανεκτίμητη δουλειά τους. 

 

Αποτελεί κοινή διαπίστωση ότι τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας 

ασκούν σημαντική και πολύπλευρη επιρροή, επιδρώντας 
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καταλυτικά  σε  κρίσιμους τομείς της ατομικής και κοινωνικής ζωής.  

Αναντίλεκτα, η τηλεόραση ασκεί σημαντική επίδραση στη 

ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των παιδιών, τα οποία δεν είναι έτοιμα 

να αντιμετωπίσουν  τα οπτικοακουστικά μηνύματα που λαμβάνουν 

από τα Μέσα.   

Η προβολή σκηνών βίας, ιδιαίτερα όταν αυτές προβάλλονται εντός 

οικογενειακής ζώνης, επενεργούν αρνητικά στην ανάπτυξη των 

ανηλίκων. Σαφώς η μετάδοση επικίνδυνης συμπεριφοράς 

δημιουργεί  πρότυπα μίμησης  για τα παιδιά, ενδεχομένως  με 

επικίνδυνες επιπτώσεις για τα ίδια και το περίγυρό τους.  

Η Αρχή, στο πλαίσιο της κοινωνικής  προσφοράς της και 

λαμβάνοντας υπόψη την πληθώρα των υποβληθέντων παραπόνων 

του κοινού που σχετίζονται με την τηλεοπτική βία και τις μέχρι 

τώρα εμπειρίες της σχετικά με την προβολή σκηνών βίας, έκρινε 

σκόπιμο και ωφέλιμο να προχωρήσει  στη διεξαγωγή της έρευνας 

που παρουσιάζουμε σήμερα.  

Η παρούσα έρευνα ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2011 και 

ολοκληρώθηκε το Νοέμβριο του 2013.  Έγινε παρακολούθηση και 

ανάλυση 1.255 ωρών οπτικοακουστικού υλικού, διεξήχθη 

τηλεφωνική δημοσκόπηση 1000 ατόμων και έγιναν ατομικές και 

ομαδικές συνεντεύξεις με άτομα με εξειδικευμένες γνώσεις του 

αντικειμένου,  καθώς επίσης και με άτομα του γενικού πληθυσμού.  

Φίλες και φίλοι,  

η τηλεόραση φέρει σημαντική  δύναμη. Αυτή η δύναμη, ενέχει 

εξουσία. Ο έλεγχος της άσκησης της εξουσίας της τηλεόρασης είναι 

απαραίτητο συστατικό μιας σύγχρονης δημοκρατικής χώρας. Ας 

αναλογιστούμε λοιπόν την αρνητική επίδραση της υπέρμετρης, 

βίας, που προβάλλει η κυπριακή τηλεόραση, η οποία, σύμφωνα με 

την παρούσα έρευνα, είναι 2.5 «σκηνές» ανά ώρα μετάδοσης.  

Επιπλέον, η έρευνα κατέδειξε ότι βία προβάλλεται όλο το 24ωρο, 

περισσότερη δε μεταξύ 22:00 και μεταμεσονύκτιων ωρών, αλλά 

και στη ζώνη 07:00-21:00.  
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Ανησυχητικό είναι επίσης και το εύρημα ότι, ένα στα τρία παιδιά 

κάτω των 12 ετών, παρακολουθούν τηλεόραση καθημερινά ή 

μερικές φορές τη βδομάδα μετά τις 21:00 τις καθημερινές ή μετά 

τις 22:00 τα Σαββατοκύριακα. 

Στη σύγχρονη δημοκρατία, απαιτείται να υπάρχει ισοζύγιο μεταξύ 

αφενός της ελευθερίας της έκφρασης και αφετέρου του σεβασμού 

της προστασίας των δικαιωμάτων των πολιτών και ιδιαίτερα της 

πιο εύθραυστης και εύπλαστης κοινωνικής ομάδας, δηλαδή αυτής 

των ανηλίκων μας. 

Η παρούσα έρευνα αποδεικνύει ότι η κυπριακή τηλεόραση 

«υποφέρει» από προβολή βίας και εγκληματικότητας και ειδικότερα 

κατά τη διάρκεια της οικογενειακής ζώνης. Οι καιροί ου μενετοί· γι’ 

αυτό  καλούμαστε όλοι οι εμπλεκόμενοι, η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης 

Κύπρου, οι τηλεοπτικοί οργανισμοί, οι οργανωμένοι γονείς, οι 

φορείς της κοινωνίας των πολιτών, όπως η Επίτροπος των 

Δικαιωμάτων του παιδιού, το σχολείο και οι εκπρόσωποί του, να 

λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη αυτή την πραγματικότητα και να 

συνεργαστούμε, ώστε να εξεύρουμε άμεσα τρόπους επίλυσης και 

εξομάλυνσης της κατάστασης.  

Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης, αναλογιζόμενη τη σημαντική μερίδα 

ευθύνης που έχει και στα πλαίσια των δράσεών της για ανάπτυξη 

της Παιδείας στα Μέσα, βρίσκεται ήδη σε προχωρημένη 

συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου σε μια  

προσπάθεια ενδυνάμωσης και θωράκισης των πολιτών και ιδιαίτερα 

της ευάλωτης μερίδας των παιδιών μας, ώστε να καταστούν 

τηλεθεατές με αυτενέργεια, κριτική σκέψη και ικανότητα 

αξιολόγησης της εικόνας και κυρίως  ερμηνείας των μηνυμάτων 

που σωρηδόν δέχονται καθημερινά.  

 

Αποτελεί προτεραιότητα για την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης, άμεσα 

συνυφασμένη με το πρόγραμμα της Παιδείας για τα Μέσα, η  

επιμόρφωση του πολίτη , ούτως ώστε να είναι σε θέση να κρίνει, 

να αξιολογεί, να επιλέγει και να ανασυνθέτει τις πληροφορίες που 
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μεταδίδονται από τα ΜΜΕ με ισχυρά κριτήρια, που θα τον 

προστατεύουν από τον αυτοσκοπούμενο, στοχευμένο 

εντυπωσιασμό, την παραπλάνηση και τη παραπληροφόρηση.   

Κλείνοντας αυτή τη σύντομη παρέμβασή μου θα παρακαλούσα τον 

κ. Στυλιανού, να μας παρουσιάσει αναλυτικά την έρευνα, τα 

ευρήματα και τα συμπεράσματα που προκύπτουν από αυτή.  

 

 

  

 


