
MEDIA LITERACY 

Παιδεία για τα Μέσα – Εισαγωγή  

Με βάση τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2007/65/ΕΚ και την ενσωμάτωση των 

προνοιών της στον περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Νόμο 7(Ι) του 1998 (όπως 

τροποποιήθηκε μεταγενέστερα), εισάγεται στην κυπριακή ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία η έννοια 

της ‘παιδείας για τα μέσα’ (media literacy). Η ευθύνη για το συντονισμό των θεμάτων που 

αφορούν στην παιδεία για τα μέσα ανατέθηκε στις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές 

ραδιοτηλεόρασης κάθε χώρας. Ως εκ τούτου, η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου σύμφωνα με τις 

πρόνοιες του άρθρου 30Γ του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Νόμου 7(Ι) του 

1998 (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα) επιφορτίστηκε με την ευθύνη να αναβαθμίσει τα 

επίπεδα Παιδείας για τα Μέσα στη δημοκρατία. 

Στο πλαίσιο των εξουσιών και των αρμοδιοτήτων της η Αρχή προέβηκε στη σύσταση ειδικής 

επιτροπής εμπειρογνωμόνων, προκειμένου να προγραμματιστεί σειρά δράσεων για προώθηση 

των στόχων που αφορούν στο κεφάλαιο της Παιδείας για τα Μέσα. Στην εν λόγω επιτροπή 

συμμετέχουν οι κ.κ.: Τίτος Κολώτας, Μέλος της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, ως 

Συντονιστής και Προεδρεύων της Επιτροπής, δρ. Κώστας Γουλιάμος, Αντιπρύτανης 

Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου, δρ. Βάια Δουδάκη, Λέκτορας ΤΕΠΑΚ, δρ. Κώστας 

Κωνσταντινίδης, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Λευκωσίας, Μιχάλης Σιμόπουλος, 

Διευθυντής Προγραμμάτων Κέντρου Κοινοτικών Μέσων Επικοινωνίας, δρ. Χρύσανθος 

Χρυσάνθου, ερευνητής-δημοσιογράφος και Νεόφυτος Επαμεινώνδας, Διευθυντής της Αρχής. 

Γραμματέας της Επιτροπής η λειτουργός της Αρχής Αντιγόνη Θεμιστοκλέους.   

Η επιτροπή συνήλθε τέσσερις (4) φορές μέχρι τώρα και συζήτησε δράσεις που μπορούν να 

αναληθφούν και αφορούν στη διεξαγωγή δημοσιογραφικής διάκεψεις, σεμιναρίων – συνεδρίων 

καθώς και στη στενή συνεργασία της Αρχής με το Υπουργείο Παιδείας 

Στα πλαίσια της συνεργασίας που επιδιώκει η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου με αρμόδιους 

φορείς, σχετικούς με το θέμα της Παιδείας για τα Μέσα, πραγματοποιήθηκε επίσης συνάντηση 

του Εκτελεστικού Προέδρου της, του Διευθυντή και της ειδικής επιτροπής με τον Υπουργό 

Παιδείας και Πολιτισμού της Δημοκρατίας. 

Στόχος της Παιδείας για τα Μέσα είναι η θωράκιση των πολιτών με κριτική σκέψη και 

ικανότητα αξιολόγησης της εικόνας και των μηνυμάτων που καθημερινά δέχονται. 

Πανευρωπαϊκή επιδίωξη είναι οι πολίτες να αποκτήσουν τις γνώσεις, ώστε να γίνουν ενεργοί 

πολίτες, ευσυνείδητοι καταναλωτές και παραγωγοί πληροφόρησης. 


