
Οι δημοσιογράφοι στον αγώνα κατά των εξαρτήσεων 

 

Πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Frederick εξειδικευμένο εργαστήρι 

δημοσιογράφων για θέματα αντιμετώπισης εξαρτήσεων 

 

Το πανεπιστήμιο Frederick φιλοξένησε την Τετάρτη 17.7.2019, Εργαστήρι Δημοσιογράφων 

«Οι δημοσιογράφοι στη μάχη της ενημέρωσης κατά των εξαρτήσεων», το οποίο 

συνδιοργανώθηκε από τον νεο-συσταθέν Σύνδεσμο Αποφοίτων Δημοσιογραφίας και 

Επικοινωνίας, το Τμήμα Δημοσιογραφίας, Επικοινωνίας και ΜΜΕ του Πανεπιστημίου 

Frederick, το Τμήμα Δημοσιογραφίας του Πανεπιστημίου Frederick, την Αρχή 

Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου, την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου και το Γραφείο 

Τύπου και Πληροφοριών.  

 

Προλογίζοντας το εργαστήρι ο Αναπληρωτής Καθηγητής του τμήματος Δημοσιογραφίας, 

Επικοινωνίας και ΜΜΕ, Κωστάκης Κωνσταντίνου, αφού ευχαρίστησε τους 

συνεργαζόμενους φορείς, υπογράμμισε το ρόλο που διαδραματίζουν στις μέρες μας τα 

ΜΜΕ και οι δημοσιογράφοι. 

Συνήθως σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις, σημείωσε, μιλούμε για το ρόλο των ΜΜΕ και ότι 

αυτά παρέχουν πληροφόρηση και ενημέρωση, παρέχουν γνώση ως προς τη σημασία και 

σπουδαιότητα των γεγονότων, παρέχουν ένα πλαίσιο για δημόσια συζήτηση, 

διευκολύνοντας το σχηματισμό κοινής γνώμης, δίνουν δημοσιότητα στους κυβερνητικούς 

και πολιτικούς θεσμούς, επιβλέπουν δηλ. ερευνούν και αποκαλύπτουν σκάνδαλα και 

κακώς έχοντα  και λειτουργούν ως κανάλια για υπεράσπιση πολιτικών απόψεων. 

Τα ΜΜΕ όχι μόνο επηρεάζουν την σκέψη, τη δράση και τη ζωή μας αλλά διαμορφώνουν 

και την κοινωνική πραγματικότητα με τρόπο μάλιστα που κινούμαστε σε ένα μείγμα 

αντικειμενικής και εικονικής πραγματικότητας. 

Τόνισε, επίσης, ότι οι δημοσιογράφοι είναι οι πρωταγωνιστές των ΜΜΕ, είναι η ψυχή και 

το πνεύμα της ελευθερίας του τύπου και των μέσων γενικότερα, της ελευθερίας της 

άποψης. Κάλεσε τους δημοσιογράφους είναι πρωταγωνιστές και στον αγώνα κατά της 

«εξάρτησης» των πολιτών από τα ΜΜΕ, περνώντας το μήνυμα στην κοινή γνώμη, ότι 

θέλουν οι πολίτες να τους κρίνουν, να τους αμφισβητούν, να τους αξιολογούν για να 

γίνονται συνεχώς καλύτεροι στην αποστολή τους. 

Σε ότι αφορά το γενικότερο θέμα του αγώνα κατά των εξαρτήσεων, ο Δρ. Κωνσταντίνου 

υπογράμμισε, ότι οι δημοσιογράφοι έχουν πολλά να προσφέρουν τόσο για την 

καταπολέμηση των εξαρτήσεων σε διάφορα επίπεδα, όσο και για τη διαμόρφωση μιας 

κοινής γνώμης βοηθητικής στον αγώνα κατά των εξαρτήσεων. 

 

Στο χαιρετισμό της, η πρόεδρος της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου κ.Ρόνα Κασάπη, 

αρχικά εξέφρασε την ιδιαίτερη ικανοποίησή της για τη διοργάνωση του πρώτου 

Εργαστηρίου και ευχαρίστησε το Τμήμα Δημοσιογραφίας, Επικοινωνίας και ΜΜΕ του 

Πανεπιστημίου Frederick και τον Σύνδεσμο Αποφοίτων του, για την πρωτοβουλία. Η 



κ.Κασάπη τόνισε τον σημαντικό και ενεργό ρόλο που διαδραματίζουν τα ΜΜΕ στην 

ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας, στη διάδοση ιδεών και προτύπων και στη 

διαμόρφωση της κοινής γνώμης, κυρίως μέσω της δυνατότητάς τους να προσεγγίζουν το 

ευρύ κοινό. Ακολούθως, η κ.Κασάπη επαναβεβαίωσε τη βούληση της Αρχής 

Ραδιοτηλεόρασης για συνέχιση της αγαστής και εποικοδομητικής συνεργασίας με την Αρχή 

Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, με στόχο τη χάραξη μιας κοινής πολιτικής, σε θέματα που 

αφορούν στον τομέα των εξαρτήσεων. Σημείωσε ότι η Αρχή προσεγγίζει και αντιμετωπίζει 

με ιδιαίτερη ευαισθησία το θέμα της προστασίας του κοινού και κυρίως των ανηλίκων και 

άλλων ευάλωτων ομάδων, από την ανεξέλεγκτη έκθεσή τους σε εξαρτησιογόνες συνήθειες, 

όπως είναι το κάπνισμα, η κατανάλωση αλκοολούχων ποτών, τα τυχερά παιχνίδια και η 

χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών. 

 

Η Διευθύντρια του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών κ.Σόφη Μιχαηλίδου στο χαιρετισμό 

της, τον οποίο διάβασε ο Ανώτερος Λειτουργός του ΓΤΠ κ.Δημήτρης Χάσικος, αναφέρθηκε 

στη σημασία της στήριξης της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων από ένα πανεπιστήμιο και 

το τμήμα Δημοσιογραφίας, και τόνισε πως οι Δημοσιογράφοι μπορούν να συμβάλουν 

ουσιαστικά στην αναδιατύπωση της έννοιας της εξάρτησης και στην απάλειψη του 

κοινωνικού στίγματος που τη συνοδεύει. Στην εποχή που οι πληροφορίες διαχέονται με 

ιλιγγιώδεις ρυθμούς και οι ψεύτικες ειδήσεις αναπαράγονται συνεχώς, οι δημοσιογράφοι  

«με όπλα τους τη γνώση και την προσήλωση στις βασικές αρχές της δημοσιογραφίας,» 

είναι ιδιαίτερα σημαντικοί. 

 

Λειτουργοί των ΜΜΕ 

Ο Αντρέας Παναγιώτου εκπροσωπώντας τον Σύνδεσμο Αποφοίτων του Τμήματος μίλησε 

για τους στόχους του Συνδέσμου και μεταξύ άλλων ανέφερε ότι «Μέσα από την 

επιστημονική, ερευνητική και εκπαιδευτική μας δράση, θα στοχεύσουμε στην προώθηση 

της σωστής, έγκυρης και αντικειμενικής ειδησεογραφίας και ενημέρωσης, μέσα από σειρά 

παρεμβάσεων.» Στα πλαίσια αυτά διοργανώθηκε και αυτό το εργαστήρι αφού, «οι 

λειτουργοί του τύπου και της επικοινωνίας» είπε ο κ.Παναγιώτου, πρέπει «από τη μια να 

έχουν τα κατάλληλα εφόδια για να μπορούν να προσεγγίζουν με σωστό τρόπο τα θέματα 

των εξαρτήσεων και από την άλλη, να σέβονται και να ακολουθούν τη νομοθεσία που 

διέπει τα ραδιοτηλεοπτικά, έντυπα, αλλά και διαδικτυακά μέσα, για το ζήτημα αυτό, αλλά 

και να τηρούν τους κανόνες δημοσιογραφικής δεοντολογίας». 

  

Στην εισήγηση του, ο κ.Χρύσανθος Γεωργίου, Πρόεδρος της Αρχής Αντιμετώπισης 

Εξαρτήσεων Κύπρου, εξήγησε τους στόχους και το ρόλο της Αρχής στην αντιμετώπιση των 

εξαρτήσεων και παρουσίασε  τα δεδομένα αναφορικά με τις εξαρτήσεις  στην Κύπρο, και 

την ανάγκη κατάρριψης του στίγματος που συνοδεύει τη  χρήση και την εξάρτηση ώστε να 

αντιμετωπίζονται στα πλαίσια της δημόσιας υγείας. Στη συνέχεια παρουσίασε συνοπτικά 

τον Οδηγό Καλής Πρακτικής που έχει ετοιμάσει η Αρχή σε συνεργασία με το ΓΤΠ, την ΑΡΚ, 

την Ένωση Συντακτών Κύπρου, το ΚΥΠΕ και το Γραφείο της Επιτρόπου για τα Δικαιώματα 



του Παιδιού. Ζήτησε τη συνεργασία των ΜΜΕ και των Δημοσιογράφων για ισορροπημένη 

ενημέρωση γύρω από το πολυεπίπεδο αυτό πρόβλημα. Στα πλαίσια αυτά, ανέφερε ο 

κ.Γεωργίου, θα συνεχιστεί και η συνεργασία με το τμήμα Δημοσιογραφίας, Επικοινωνίας 

και ΜΜΕ του πανεπιστημίου Frederick. 

 

Η κ.Άντρη Αριστείδου, Νομικός στην Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, στην εισήγησή της, 

αρχικά εξήγησε τον τρόπο δομής και λειτουργίας της Αρχής, και τα μέσα που διαθέτει η 

Αρχή για να παρέμβει σε περιπτώσεις παράβασης της νομοθεσίας, είτε αυτεπάγγελτα είτε 

κατόπιν καταγγελίας, επιβάλλοντας τις ανάλογες κυρώσεις. Ακολούθως, ανέπτυξε το θέμα 

«Εξαρτήσεις και Νομοθεσία που διέπει τα Ραδιοτηλεοπτικά Μέσα» με αναφορά στις 

ειδικές ρυθμίσεις της νομοθεσίας αλλά και στις γενικές πρόνοιές της, οι οποίες καθορίζουν 

τη φιλοσοφία και την κουλτούρα που πρέπει να καλλιεργηθεί όσον αφορά στην 

αντιμετώπιση των εξαρτήσεων από τα Μέσα. Έκανε αναφορά επίσης και στις δυνατότητες 

διεύρυνσης των πλαισίων της νομοθεσίας ώστε να καλύψει και άλλες διαστάσεις του 

θέματος «εξαρτήσεις», καταλήγοντας σε βασικές εισηγήσεις και συμπεράσματα, με 

πρώτιστη την ανάγκη ρύθμισης του θέματος μέσω της συνεργασίας όλων των 

εμπλεκόμενων φορέων. 

 

Η επίκουρη καθηγήτρια του Τμήματος κ.Ήβη Λάμπρου, παρουσίασε τις δημοσιογραφικές 

πρακτικές σε θέματα εξαρτήσεων, και συζήτησε τα προβληματισμούς της γύρω από αυτές.  

Η κάλυψη των θεματικών των εξαρτήσεων είναι συνήθως πεδίο υπεραπλουστευμένων 

γραμμικών συνδέσεων και συναισθηματικών υπερβολών. Οι εξαρτήσεις δεν είναι απλώς 

μια ανθρώπινη ιστορίας, περιορισμένης εμβέλειας, είναι μια κοινωνική πραγματικότητα με 

προεκτάσεις οικονομικές, πολιτικές και επιστημονικές και ως τέτοιες πρέπει να 

αντιμετωπιστούν. 

 

Η συζήτηση που ακολούθησε ανέδειξε το ενδιαφέρον στα θέματα αυτά αλλά επιβεβαίωσε 

την ανάγκη για συνέχιση τέτοιων εργαστηρίων. 

 


