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ΑΡΧΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 

 

(ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΡ. 11/2004(2)) 

 

ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ 

ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ «Ο ΛΟΓΟΣ» 

 

 

Ημερομηνία Απόφασης 25 Φεβρουαρίου, 2004 

 

 

Eνώπιον: κ.κ. Αλέκου Ευαγγέλου, Προέδρου, Μαίρης Κουτσελίνη, Αντιπροέδρου, 

Κωστή Κυριακίδη, Νίκου Παπαϊωάννου, Φρόσως Ριζοπούλου – Ηγουμενίδου, και 

Μαρίας Δωρίτη, Μελών. 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

 

Στη παρούσα υπόθεση η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου διερευνά κατόπιν παραπόνου 

καταγγελίας την από μέρους του σταθμού πιθανή παράβαση του κανονισμού 24(2)(ε) 

των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Κανονισμών του 2000 (Κ.Δ.Π 

10/2000). 

 

H Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου με επιστολή της ημερομ. 30.01.2004 έθεσε ενώπιον 

του σταθμού τη διερευνώμενη παράβαση του κανονισμού 24(2)(ε)  των περί 

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

οποιεσδήποτε εξηγήσεις ή/ και παραστάσεις και κάλεσε τους εκπροσώπους του 

σταθμού όπως δηλώσουν κατά πόσο επιθυμούν να παρευρεθούν κατά την εξέταση της 

υπόθεσης. 
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Στην προαναφερθείσα επιστολή τονίστηκε επίσης ότι σε περίπτωση που δε ληφθεί 

οποιαδήποτε απάντηση μέσα στην καθορισμένη προθεσμία, η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης 

Κύπρου θα είναι υποχρεωμένη να προχωρήσει στη λήψη απόφασης χωρίς την 

απάντηση του σταθμού. 

 

Η διερευνώμενη παράβαση η οποία τέθηκε ενώπιον του σταθμού εκτίθεται στο πιο 

κάτω υπό στοιχείο: 

 

1. Την 1.12.2003 μεταξύ των ωρών 20:10 και 21:00, στα πλαίσια του κεντρικού 

δελτίου ειδήσεων του σταθμού μεταδόθηκε ρεπορτάζ με θέμα υπόθεση ληστείας και 

απόπειρας βιασμού γυναίκας. Στα πλαίσια του σχετικού ρεπορτάζ ο δημοσιογράφος 

ανέφερε τα εξής: 

 

 «Καλησπέρα Βίκτωρα, κυρίες και κύριοι, θρασύτατη απόπειρα βιασμού σημειώθηκε στις 

5 και 30 το απόγευμα, με θύμα τριανταδιάχρονη αλλοδαπή, σύζυγο του ιδιοκτήτη 

καφεστιατορίου και μητέρα τριών παιδιών. Ο επίδοξος βιαστής κρατώντας μαχαίρι 

φέρεται να απείλησε την τριανταδιάχρονη, την οποία δια της βίας οδήγησε στην τουαλέτα 

του υποστατικού και με απειλές προσπάθησε να τη βιάσει. Ο επίδοξος βιαστής βέβαια 

σκαρφίστηκε ένα αστείο κόλπο, σκαρφίστηκε ότι υπήρχε ποντίκι στην τουαλέτα και 

κάλεσε την τριανταδιάχρονη να ελέγξει το χώρο. Ο βιαστής ο οποίος καθόταν για μια 

περίπου ώρα στο καφεστιατόριο και έπινε τις μπύρες του, σκαρφίστηκε λοιπόν αυτό το 

κόλπο για να οδηγήσει την τριανταδιάχρονη στην τουαλέτα, ακολούθως μπήκε κι αυτός 

στο μέρος, την άρπαξε από τα μαλλιά, προσπάθησε να της βγάλει τα ρούχα, δεν τα 

κατάφερε, η κοπέλα τον εκλιπαρούσε, του έλεγε ότι έχει 3 παιδιά, είναι μητέρα τριών 

παιδιών να τη λυπηθεί, αυτός προσπάθησε να την απαγάγει, στη συνέχεια, θυμήθηκε 

όμως ότι στο καφεστιατόριο, φαίνεται προηγουμένως να είδε την κοπέλα, ότι υπήρχαν 

κάποια λεφτά στο ταμείο, με την απειλή του μαχαιριού, που κρατούσε ανάγκασε την 
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κοπέλα να του δώσει τα χρήματα, καθώς και μικρό χρηματικό ποσό που είχε στο 

πορτοφόλι της και τραβώντας την από τα μαλλιά την έσυρε δια της βίας έξω από το 

καφεστιατόριο, προσπάθησε να τη βάλει στο αυτοκίνητό του και να την απαγάγει. Από ότι 

φαίνεται για καλή τύχη της  τριανταδιάχρονης εκείνη την ώρα Βίκτωρα περνούσε από το 

μέρος λίγο έξω από το χωριό Γεράσα, αυτοκίνητο συγγενικού ατόμου της 

τριανταδιάχρονης, μπήκε στο αυτοκίνητο και μετέβη στον αστυνομικό σταθμό Καλού 

Χωρίου, όπου κατήγγειλε την υπόθεση. Να αναφέρουμε επίσης ότι ο δράστης είναι 

γνωστός στην τριανταδιάχρονη, είναι σαρανταπεντάχρονος από τη Λεμεσό, ο οποίος 

αξίζει να σημειωθεί, αυτό το έχουμε πληροφορηθεί πριν από λίγο, είναι το άτομο το 

οποίο αναζητείται για τη χθεσινή απαγωγή δεκάχρονης που σημειώθηκε στη Λευκωσία, 

Βίκτωρα, αναζητείται από χθες από την αστυνομία το άτομο αυτό…». 

 

Το ρεπορτάζ δεν προπαρασκευάστηκε με ευαισθησία αφού κατά τη διάρκεια του, 

δόθηκαν όλες οι ανατριχιαστικές λεπτομέρειες του γεγονότος που πιθανόν να 

προκάλεσαν φόβο κατά παράβαση του κανονισμού 24(2)(ε) των περί Ραδιοφωνικών 

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

 

Οι δικηγόροι του σταθμού σε επιστολή τους ημερομ. 6.2.2004 υπέβαλαν κατά λέξη τις 

ακόλουθες εξηγήσεις εκ μέρους του σταθμού: 

 

«Η υπό εξέταση υπόθεση αφορά την μετάδοση ρεπορτάζ, μέσα στα πλαίσια του Κεντρικού 

Δελτίου Ειδήσεων του Σταθμού των πελατών μας, την 1/12/2003 με θέμα υπόθεση 

ληστεία και απόπειρας βιασμού γυναίκας. 

 

Ο δημοσιογράφος του Σταθμού, ο οποίος προετοίμασε το υπό αναφορά ρεπορτάζ, το 

επιμελήθηκε κατά τοιούτο τρόπο, ώστε να εμπεριέχει τα στοιχεία της ακρίβειας, της 

αντικειμενικότητας, της αμεροληψίας, της πολυμέρειας και της μεγαλύτερης δυνατής 
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πληρότητας, των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Κανονισμών του 2000 

(Κ.Δ.Π. 10/2000). 

 

Δηλαδή εκείνο το οποίο έπραξε ο δημοσιογράφος, συμπεριέλαβε στο ρεπορτάζ του, τις 

άκρως απαραίτητες πληροφορίες για να καταστεί δυνατή η μεταφορά στους τηλεθεατές, 

της ακριβούς εικόνας των γεγονότων. 

Σε καμία περίπτωση όμως δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι, αυτές οι πληροφορίες και εικόνες 

ενοχλούσαν ή προκαλούσαν φόβο στους τηλεθεατές. 

 

Περαιτέρω οι πελάτες μας, θεωρούν ότι οι οποιεσδήποτε λεπτομέρειες που περιέχονται 

στο ρεπορτάζ, και οι οποίες αφορούσαν τον τρόπο δράσης και συμπεριφοράς του δράστη 

κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ήσαν αναγκαίες γιατί έτσι εδόθη το μήνυμα στο κοινό, 

ότι θα  πρέπει να είναι προσεκτικό και να ξέρει πώς να προστατευτεί, σε πιθανές 

παρόμοιες περιπτώσεις όπου κάποιος επίδοξος εγκληματίας, βιαστής ή άλλου ανώμαλου 

ψυχοπνευματικού  κόσμου ήθελε να εκδηλώσει παρόμοια συμπεριφορά. 

 

Είναι αξιοσημείωτο και το γεγονός ότι, στο συγκεκριμένο συμβάν που αναφέρεται στο 

ρεπορτάζ, είχε ως πρωταγωνιστή, σεσημασμένο καταζητούμενο ο οποίος κυκλοφορούσε 

ασύλληπτος και επιτίθετο σε ανυποψίαστες γυναίκες. Ο τρόπος με τον οποίο 

παρουσιάστηκε το ρεπορτάζ ήταν τέτοιος, που σκοπό είχε αφ’ ενός να θέσει ενώπιον των 

ευθυνών τους, τις Αρμόδιες Αρχές του Κράτους, ώστε να είναι περισσότερο προσεκτικές 

και να μην επιτρέπουν έτσι αβασάνιστα τέτοιου είδους «ανθρώπους», αν μπορούμε να 

τους ονομάσουμε έτσι, να κυκλοφορούν ανάμεσα σε ανυποψίαστους πολίτες προς 

ανεύρεση των υποψηφίων θυμάτων τους και αφ’ετέρου το ρεπορτάζ αυτό, είχε σκοπό να 

κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου σε μια τέτοια περίπτωση, να προστατεύσουν τον εαυτό 

τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 

 



 5 

Σε καμία περίπτωση όμως, το ρεπορτάζ αυτό δεν είναι δυνατό να θεωρηθεί ότι θα 

μπορούσε να προκαλέσει φόβο από το γεγονός και μόνο ότι το ρεπορτάζ, αναφερόταν σε 

λεπτομέρειες οι οποίες ήταν αναγκαίες για τους λόγους που αναφέρονται πιο πάνω. 

 

Εάν, θεωρητικά έστω, κρίνουμε ορθό το σκεπτικό ότι θα μπορούσε το ρεπορτάζ αυτό να 

προκαλέσει φόβο στις γυναίκες τηλεθεατές που το είδαν, τότε κατά την ίδια λογική θα 

έπρεπε να θεωρήσουμε ότι, οποιαδήποτε άλλη είδηση που αφορά δολοφονία, βία, ληστεία 

σε κατοικίες όπου μπορεί να βρεθεί μια γυναίκα μόνη της, ή και οποιασδήποτε άλλης 

μορφής έγκλημα, δεν θα έπρεπε να επιτρέπεται η μετάδοσή του. Κάτι τέτοιο όμως δεν 

μπορεί να ευσταθήσει, γιατί στο τέλος θα έπρεπε να φιμωθούν τα Τηλεοπτικά αλλά και 

όλα τα άλλα Μέσα Πληροφόρησης, με τελικό αποτέλεσμα το κοινό να τελεί σε πλήρη 

άγνοια, για το τι συμβαίνει γύρω του και να κινδυνεύει από εγκληματικά στοιχεία χωρίς 

να γνωρίζει πώς να αντιδράσει. 

 

Ένα απλό παράδειγμα είναι και οι συχνές ληστείες που διαπράττονται στις τράπεζες και 

καταγράφονται από κρυφές κάμερες. Σε πολλές περιπτώσεις μεταδίδεται ολόκληρη η 

διαδικασία της ληστείας όπως αυτή καταγράφηκε από την κάμερα, και παρακολουθεί ο 

τηλεθεατής την βία και την εξαιρετικά επικίνδυνη και τρομοκρατική συμπεριφορά του 

ληστή, με την χρήση όπλου ή μαχαιριού, σε βάρος ενός ή μια υπαλλήλου της τράπεζας. 

 

Ουδέποτε υπέπεσε στην αντίληψή μας να γίνει καταγγελία και/ ή καταδίκη οποιουδήποτε 

Τηλεοπτικού Σταθμού, για την μετάδοση τέτοιας εικόνας από σκηνή ληστείας, και τούτο 

γιατί ακριβώς η πληροφόρηση του κοινού για τέτοια θέματα, δεν βλάπτει αλλά το ωφελεί 

και το προστατεύει σε ανάλογες περιπτώσεις. 

 

Εν όψει των ανωτέρω, έχουμε την πεποίθηση  ότι, ο Σταθμός των πελατών μας, σε καμιά 

περίπτωση  μπορεί να θεωρηθεί ότι παρέβη τον υπό αναφορά Κανονισμό της Αρχής 
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Ραδιοτηλεόρασης ή οποιονδήποτε άλλο σχετικό κανονισμό ή Νόμο, με την μετάδοση του 

υπό εξέταση ρεπορτάζ, και εισηγούμαστε τη μη επιβολή οποιασδήποτε κύρωσης.» 

 

Ο σταθμός δεν εξέφρασε την επιθυμία να παρευρεθεί κατά την εξέταση της υπόθεσης. 

 

Έχουμε μελετήσει με μεγάλη προσοχή όλα τα ενώπιον μας στοιχεία και περιστατικά 

συμπεριλαμβανομένης και της βιντεοταινίας με το εν λόγω ρεπορτάζ, καθώς και των 

γραπτών εξηγήσεων του σταθμού και κρίνουμε ότι δεν στοιχειοθετείται παράβαση του 

κανονισμού 24(2)(ε) των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Κανονισμών 

του 2000 (Κ.Δ.Π. 10/2000). 

 

           

              (Α. Κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ) 

                    Πρόεδρος 

        Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου 
Λ.Λ. 


