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Αγαπητοί συνεργάτες,  

 

φίλες και φίλοι, 

 

θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την θετική ανταπόκρισή σας, στην πρόσκλησή μας 

για τη σημερινή διάσκεψη παρουσίασης της 2ης έκδοσης του «Οδηγού Καλής Πρακτικής 

για τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας». Θεωρώ ότι ο καθένας από εμάς, μέσα από τις 

θέσεις που υπηρετούμε, αντιλαμβάνεται την ευθύνη που φέρει απέναντι στην 

κοινωνία και ειδικότερα στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, μέρος των οποίων 

αποτελούν και τα εξαρτημένα άτομα. 

 

Θα ήθελα να επαναλάβω μια πρόσφατη δήλωση του Προέδρου του Αντιναρκωτικού 

Συμβουλίου Κύπρου Δρ. Χρύσανθου Γεωργίου, που αφορά στο θέμα του στιγματισμού 

και του κοινωνικού αποκλεισμού των εξαρτημένων ατόμων και η οποία αναφέρει:  

 

«Το κοινωνικό στίγμα είναι μια ανεπιθύμητη, δυσφημιστική ιδιότητα που στερεί από 

κάποιον το δικαίωμα της κοινωνικής αποδοχής και της ισότιμης συμμετοχής στην 

κοινωνική ζωή. Το στίγμα επηρεάζει όχι μόνο τους ανθρώπους που ζουν με εξάρτηση, 

αλλά και τις οικογένειες και τους οικείους τους. Είναι πολλές φορές μάλιστα, ο κύριος 

λόγος για τον οποίο οι άνθρωποι αυτοί δεν ζητούν βοήθεια και θεραπεία. Το στίγμα 

όμως, είναι και χειροπιαστό, χτίζεται από τις συμπεριφορές όλων μας απέναντι σε 



ανθρώπους που είτε χρειάζονται, είτε προσπαθούν να βρουν τη δύναμη να 

διαχειριστούν την εξάρτησή τους.»  

 

Γνωρίζοντας τη σημαντική επίδραση που ασκούν τα Μ.Μ.Ε στη ψυχοκοινωνική 

ανάπτυξη κυρίως των παιδιών αλλά και στη διαμόρφωση συναισθημάτων και 

παραστάσεων, πιστεύω  ότι ο «Οδηγός Καλής Πρακτικής» που σήμερα σας 

παρουσιάζουμε, μπορεί να βοηθήσει ως προς τον τρόπο αντιμετώπισης και προβολής 

του θέματος των εξαρτησιογόνων ουσιών. Τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας μέσα από 

μια πιο σύγχρονη και ανθρώπινη αντιμετώπιση μπορούν να συμβάλουν 

αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση των φαινομένων της περιθωριοποίησης και του 

κοινωνικού αποκλεισμού. 

Ως Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, πιστεύουμε ότι τα μεγάλα προβλήματα και οι 

μεγάλες προκλήσεις της εποχής μπορούν να αντιμετωπιστούν, μέσα από τη γόνιμη 

συνεργασία θεσμών και άλλων οργανωμένων φορέων, μια συνεργασία όμως, η οποία 

να είναι πραγματική και να έχει πρακτικά αποτελέσματα και δράσεις. Για το λόγο αυτό, 

θεωρώ ότι η παρουσία σημαντικών θεσμών, όπως αυτού της Επιτρόπου Προστασίας 

των Δικαιωμάτων του Παιδιού, του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου, της 

Επιτροπής Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας, της Ένωσης Συντακτών Κύπρου και της 

Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς αυτή τη 

κατεύθυνση και ελπίζω η σημερινή παρουσίαση να είναι η αρχή περαιτέρω ενεργειών 

και δράσεων. 

Κλείνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά για τη συνεργασία, το γραφείο της 

Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού και το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο 

Κύπρου. Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνω στην εκτελεστική γραμματέα του 

Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου,  κ. Τόνια Παγιάτα για τη συμβολή της στην 

υλοποίηση της ιδέας αναβάθμισης του «Οδηγού Καλής Πρακτικής για τα Μέσα 

Μαζικής Επικοινωνίας». Τέλος θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι η Αρχή 

Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου θα συνεχίσει να λειτουργεί ως ένας πολύτιμος αρωγός και 

συνεργάτης στην προσπάθεια ευαισθητοποίησης της κοινωνίας σε θέματα που 

άπτονται των εξαρτήσεων.    

 

 

 


