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Κυρίες και Κύριοι, 

 

Είναι με ιδιαίτερη χαρά που βρίσκομαι σήμερα μαζί σας για να χαιρετίσω τη σημερινή 

τελετή βράβευσης με θέμα τη δημιουργία οδικής συνείδησης και τη συμβολή των 

Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης προς την κατεύθυνση αυτή.  

 

Αναντίλεχτα, η σύγχρονη κυπριακή κοινωνία αντιμετωπίζει στις μέρες μας σοβαρά 

προβλήματα, ένα από τα τραγικότερα είναι τα οδικά δυστυχήματα.  Η συχνότητα δε και 

η σφοδρότητα που τα χαρακτηρίζουν εντείνουν ακόμη περισσότερο την τραγικότητα της 

κατάστασης, που έγκειται στο γεγονός ότι αυτά μπορουν να μειωθούν στο ελάχιστο με 

την κατάλληλη αγωγή και οδική συμπεριφορά. Αναλογιζόμενοι ότι η συντριπτική 

πλειοψηφία των θυμάτων είναι νέοι άνθρωποι, το πιο δυναμικό δηλαδή και ελπιδοφόρο 

τμήμα του κοινωνικού συνόλου, αντιλαμβανόμαστε την άμεση ανάγκη για χάραξη 

πολιτικής και την αξία της συμβολής όλων των κοινωνικών φορέων για τη δημιουργία 

και την καλλιέργεια κουλτούρας σωστής οδικής συνείδησης και τη μείωση των οδικών 

δυστυχημάτων.  

 

Ως ένας από τους σημαντικότερους και πιο δραστικούς φορείς αγωγής, τα Μέσα 

Μαζικής Ενημέρωσης, τόσο τα έντυπα όσο και τα ηλεκτρονικά, μπορούν και οφείλουν 

να διαδραματίσουν πρωταγωνιστικό και ουσιαστικό ρόλο προς την κατεύθυνση αυτή. Η 

δεκαετία 2011 – 2020 έχει οριστεί από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και τον 
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Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ως δεκαετία δράσης για την οδική ασφάλεια. Στο πλαίσιο 

αυτό τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης έχουν αναβαθμισμένο ρόλο.  Η αμεσότητα και η 

δυναμική που χαρακτηρίζει τα Μέσα τα μετατρέπει σε σημαντικό σύμμαχο και 

ουσιαστικό εργαλείο που ενισχύει και στηρίζει την ευγενή αυτή προσπάθεια.   

 

Ειδικότερα όσον αφορά στα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης η συνεχής εξυπηρέτηση του 

“δημόσιου συμφέροντος”, η αδιάλειπτη κοινωνική προσφορά αποτελούν a priori 

υποχρεώσεις των αδειούχων ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών με βάση και τη σχετική 

νομοθεσία.  

 

Στα πλαίσια της ενεργότερης και ουσιαστικότερης εμπλοκής του συνόλου των Μέσων 

Μαζικής Ενημέρωσης για δημιουργία και καλλιέργεια οδικής συνείδησης, η Αρχή 

Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου έμπρακτα ενίσχυσε και στήριξε τη συλλογική προσπάθεια και 

πρωτοβουλία του Υπουργείου Συγκοινωνιών, της Ένωσης Συντακτών και της 

Αστυνομίας Κύπρου. Η Αρχή δεσμεύεται να εξακολουθήσει να στηρίζει το διαγωνισμό 

βράβευσης δημοσιογράφων, εφημερίδων και ραδιοτηλεοπτικών μέσων που συμβάλλουν 

μέσα από άρθρα και προγράμματα στη δημιουργία οδικής συνείδησης με βαθύτερο 

στόχο τη μείωση και την αποτροπή οδικών δυστυχημάτων.   

 

Ευχή και παρότρυνση τόσο δική μου προσωπικά, όσο και του Διευθυντή και των Μελών 

της Αρχής είναι να συνεχίσετε το πολύτιμο και σημαντικό κοινωνικό σας έργο ως 

Λειτουργοί των Μέσων. Να είστε σίγουροι ότι στο έργο σας αυτό η Αρχή 

Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου θα παραμείνει σταθέρος αρωγός και σύμμαχος στις φιλότιμες 

προσπάθειές σας και θα παρέχει κάθε δυνατή βοήθεια.   

 

Ολοκληρώνοντας, συγχαίρω θερμά τους εμπνευστές και διοργανωτές για την 

πρωτοβουλία τους να προετοιμάσουν την τελετή αυτή και εκφράζω τις εγκάρδιες 

ευχαριστίες μου προς όλα τα μέλη της κριτικής επιτροπής, αλλά και προς τους 

συμμετέχοντες στο φετινό διαγωνισμό για το αξιόλογο έργο που επιτελούν.  
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