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Πόσο σύγχρονη άραγε μπορεί να θεωρηθεί η κυπριακή κοινωνία, όταν οι
αναφορές σε τροχαία δυστυχήματα είναι σχεδόν καθημερινές στα δελτία
ειδήσεων και στις εφημερίδες;
Φίλες και φίλοι,
Είναι, ομολογώ, με ανάμεικτα συναισθήματα που παρευρίσκομαι σήμερα
εδώ μαζί σας. Η ευαρέσκεια που πηγάζει παρακολουθώντας την ευγενή
προσπάθεια και συμβολή των διάφορων φορέων στη δημιουργία οδικής
συνείδησης, δεν μπορεί παρά να συνοδεύεται και από ταυτόχρονη μεγάλη
έγνοια και έντονο προβληματισμό για την ανάγκη καταβολής της εν λόγω
προσπάθειας, αφού η κυπριακή κοινωνία σήμερα και ιδιαίτερα η νεολαία
της ταλανίζονται από τη μάστιγα των τροχαίων ατυχημάτων. Η ανησυχία
γίνεται ακόμα εντονότερη αφού συχνά τα ατυχήματα αυτά προκαλούν
θύματα, που τις πλείστες φορές είναι νέοι άνθρωποι.
Στα πλαίσια της ενεργότερης και ουσιαστικότερης εμπλοκής όλων των
μέσων μαζικής ενημέρωσης, έντυπων και ηλεκτρονικών, στην προσπάθεια
εδραίωσης της οδικής συνείδησης, η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου
στήριξε και έμπρακτα ενίσχυσε τη συλλογική προσπάθεια και πρωτοβουλία
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συμβάλλουν μέσα από άρθρα και προγράμματα στη δημιουργία οδικής
συνείδησης, στοχεύοντας έτσι στην αποτροπή των δικών δυστυχημάτων.
Είμαι πεπεισμένος ότι η αμεσότητα και η δυναμική που χαρακτηρίζει τα
μέσα μαζικής ενημέρωσης τα καθιστούν ένα σημαντικό σύμμαχο, ένα
ουσιαστικό «εργαλείο», που ενισχύει και στηρίζει τη σταυροφορία για τη
μείωση των τροχαίων δυστηχημάτων, τη δημιουργία και σφυρηλάτηση
οδικής συνείδησης.
Ειδικότερα όσον αφορά στα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης, η εξυπηρέτηση
του «δημόσιου συμφέροντος» και η συνεχής κοινωνική προσφορά
αποτελούν πρωταρχικές υποχρεώσεις των αδειούχων ραδιοτηλεοπτικών
οργανισμών, με βάση τη σχετική νομοθεσία.
Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου δεσμεύεται ότι θα εξακολουθήσει να
στηρίζει και να ενισχύει το σημαντικό αυτό θεσμό, σε συνεργασία με όλους
τους εμπλεκόμενους φορείς, ώστε να καταστεί ουσιαστικό κίνητρο ηθικής
επιβράβευσης, στοχεύοντας στη μεγαλύτερη και ενεργότερη εμπλοκή των
δημοσιογράφων και των ίδιων των μέσων, στη συλλογική προσπάθεια για
μείωση και αποτροπή των τροχαίων δυστυχημάτων στην Κύπρο.
Στο σημείο αυτό θα ήθελα να εκφράσω τις εγκάρδιες ευχαριστίες μου προς
όλα τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής τόσο για το σημαντικό έργο που
επιτελούν, όσο και για τη διοργάνωση της σημερινής τελετής. Σας
διαβεβαιώνω ότι η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου θα παραμείνει σταθέρος
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αρωγός και σύμμαχος στις φιλότιμες προσπάθειές σας και θα σας παρέχει
κάθε δυνατή βοήθεια.
Εκφράζω τέλος τα θερμά μου συγχαρητήρια σε όλους όσοι συμμετείχαν στο
φετινό διαγωνισμό, είτε θα βραβευτούν σήμερα, είτε όχι, με την ευχή και
την παρότρυνση, να συνεχίσουν να προσφέρουν το πολύτιμο και σημαντικό
κοινωνικό τους έργο, ως Λειτουργοί των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.

Σας ευχαριστώ.
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