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Θέμα: 13 Φεβρουαρίου – Παγκόσμια Ημέρα Ραδιοφώνου από την 

UNESCO με θέμα: «Ραδιόφωνο και Σπορ»  

Η διαφορετικότητα, η πολυφωνία, η ισότητα των φύλων, η ανεκτικότητα και η 

αλληλεγγύη είναι έννοιες που για ακόμη μια φορά έρχονται στο προσκήνιο του 

παγκόσμιου στερεώματος μέσα από τις εκδηλώσεις για την Παγκόσμια Ημέρα 

Ραδιοφώνου, που όπως κάθε χρόνο, γιορτάζεται στις 13 Φεβρουαρίου. Για τη 

φετινή 13
η
 Φεβρουαρίου, η UNESCO επέλεξε να αναδείξει την ιδιαίτερη 

δυναμική που μπορεί να αναπτύξει το ραδιόφωνο στην κάλυψη των αθλητικών 

γεγονότων, ενισχύοντας την ποικιλία, την ισότητα των φύλων και τις 

παγκόσμιες αρχές της μη – βίας, της ανεκτικότητας και της αλληλεγγύης στον 

τρόπο κάλυψης και προβολής των αθλητικών γεγονότων. 

 

Ένα ζήτημα που αναδεικνύεται επιτακτικά σε σχέση με την ισότητα των 

φύλων είναι η θέση των γυναικών αθλητριών και η ανάγκη βελτίωσης της 

παρουσίας που έχουν οι γυναίκες αθλήτριες στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. 

Ενδεικτικά είναι μερικά από τα στοιχεία που παραθέτει η UNESCO, σύμφωνα 

με τα οποία οι γυναίκες αποτελούν μόλις το 7% του αθλητικού κόσμου που 

προβάλλεται, ακούγεται ή διαβάζει κανείς γι αυτούς στα μέσα. Επίσης, μόνο το 

4% των αθλητικών θεμάτων εστιάζουν κυρίως στις γυναίκες.  

 

Γι αυτό ακριβώς και η UNESCO, αναγνωρίζοντας ότι το 2018 θα είναι μια 

χρονιά σημαντικών αθλητικών εκδηλώσεων, καλεί τους ραδιοφωνικούς 

οργανισμούς σε όλο τον κόσμο να παρουσιάσουν την ομορφιά του αθλητισμού 

σε όλη της την εμβέλεια. Να αναδείξουν τις υποδειγματικές περιπτώσεις των 

αθλητών ανεξαρτήτως φύλου και να καλύψουν ισότιμα τα αθλητικά γεγονότα 

ανδρών και γυναικών, καταργώντας τα όποια στερεότυπα. Επίσης, να 
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προβάλουν τα παραδοσιακά αθλήματα που μας συνδέουν με την πολιτιστική 

μας κληρονομιά, προωθώντας κατ’ αυτό τον τρόπο την ελευθερία της 

έκφρασης και της διαφορετικότητας μέσω της πολιτιστικής έκφρασης και 

αθλητικά γεγονότα που αφορούν πρωτοβουλίες για την ειρήνη και την 

ανάπτυξη.  

 

Στην Κύπρο, όπου τα αθλητικά γεγονότα, η κάλυψη και ο σχολιασμός τους 

καταλαμβάνουν μεγάλο μερίδιο του καθημερινού ραδιοφωνικού χρόνου, 

καθίσταται ακόμα πιο αναγκαία η συμβολή των αθλητικών τμημάτων και δη 

των αθλητικών συντακτών των ραδιοφωνικών οργανισμών στην ευρύτερη 

προσπάθεια για προώθηση της διαφορετικότητας, της πολυφωνίας, της 

ισότητας των φύλων, της ανεκτικότητας και της αλληλεγγύης, μέσα από τα 

αθλητικά προγράμματα. Ως εκ τούτου, η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου 

καλεί τους λειτουργούς του ραδιοφώνου, όπως ενώσουν τη φωνή τους με αυτή 

των συναδέλφων τους σε όλο τον κόσμο, υιοθετώντας δράσεις και ενέργειες 

που θα συνδράμουν στη βελτίωση του ραδιοφωνικού πεδίου, αναδεικνύοντας 

ειδικότερα όλες τις πτυχές του μεγαλείου που διέπει τον αθλητισμό και τα 

παράγωγά του.           

 

 

 

 

 

 

 


