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Εισαγωγικά 

 

Το παρόν ηλεκτρονικό μου βιβλίο περιλαμβάνει ομιλίες 

και παρεμβάσεις που έγιναν στη διάρκεια της θητείας 

μου ως Προέδρου στο ΔΣ του Κυπριακού Πρακτορείου 

Ειδήσεων (2011-2018). Ένα διάστημα με σημαντικές 

εμπειρίες πάνω στο σύνολο της δραστηριότητας που 

ανέπτυξε το ΚΥΠΕ ώστε να κατακτήσει νέα επίπεδα 

λειτουργίας. Μια συλλογική προσπάθεια στο επίπεδο 

του ΔΣ και με πρωταγωνιστές τους δημοσιογράφους του 

Πρακτορείου.  

Λάρκος Λάρκου, 20 Σεπτεμβρίου 2021 
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ΕΝΟΤΗΤΑ Α. ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΥΠΕ 

 

1. Χαιρετισμός στην τελετή Βράβευσης 

Δημοσιογραφικών Διαγωνισμών ΚΥΠΕ, 28/03/2018 

Τα δημοσιογραφικά βραβεία που έχει καθιερώσει το 

ΚΥΠΕ καταξιώνονται μέσα στο χρόνο. 

Διπλά βραβεία: ένα για τους δημοσιογράφους του ΚΥΠΕ 

και ένα Παγκύπριο. 



Το ΔΣ επέλεξε δύο Επιτροπές. Αυτές με τη σειρά της με 

πλήρη ανεξαρτησία κάνουν τις επιλογές τους. 

Επιδιώκουμε τα βραβεία να γίνουν ένας κορυφαίος 

θεσμός. Ο έπαινος, η επιβράβευση συνιστούν ένα 

κίνητρο για να πάμε ένα βήμα μπροστά. Η 

δημοσιογραφία χρειάζεται νέες παρουσίες, σε μια 

περίοδο ιδιαίτερα ανατρεπτική για όλα τα Μέσα 

Μαζικής Επικοινωνίας.  

Το ΚΥΠΕ έχει ανάγκη να γίνει πιο γνωστό. Αξιοποιώ την 

ευκαιρία που μάς δίνετε όλοι εσείς με τη μαζική σας 

παρουσία για να πω  λίγα λόγια για το Πρακτορείο. Σε 

τίτλους: Είμαστε στο τελικό στάδιο για τoν 

εκσυγχρονισμό του Νόμου και των Κανονισμών του 

Πρακτορείου. 

Εισάγουμε νέο σύστημα διαχείρισης ειδήσεων. 

– Ετοιμάζουμε νέα ιστοσελίδα, με προσαρμοστικότητα 

σε όλες τις συσκευές. 

– Το κόστος για το νέο σύστημα διαχείρισης ειδήσεων 

και τη νέα ιστοσελίδα θα καλυφθεί από τα έσοδα 

προγράμματος που κερδίσαμε από την Google 

Από τις 28 Φεβρουαρίου το Πρακτορείο καλύπτει με απ’ 

ευθείας τηλεοπτική σύνδεση την Ολομέλεια της Βουλής 

των Αντιπροσώπων. 



Η ιστοσελίδα στην αραβική γλώσσα άρχισε τη 

λειτουργία της την 1η Σεπτεμβρίου 2017. 

– Σήμερα το ΚΥΠΕ παράγει ειδήσεις σε 4 γλώσσες: 

ελληνική, τουρκική, αγγλική,  αραβική. 

Στηρίζουμε τη συνεργασία με το ΡΙΚ. Έχει αποδειχθεί 

επωφελής και για τους δύο οργανισμούς. 

Υπογράφουμε πρωτόκολλα συνεργασίας με σημαντικούς 

κοινωνικούς εταίρους. 

– Στηρίζουμε μεγάλες εκδηλώσεις ως Χορηγοί 

Επικοινωνίας. 

Συνεχείς προσπάθειες για την τήρηση της δεοντολογίας 

και του σεβασμού στα πνευματικά δικαιώματα. 

Ενίσχυση της παρουσίας του ΚΥΠΕ στα Μέσα Κοινωνικής 

Δικτύωσης. 

Νέο Οργανόγραμμα για νέες υπηρεσίες, όπως 

τηλεοπτικές παραγωγές, διαδίκτυο και ΜΚΔ. 

Κινητοποίηση στη μάχη κατά των fake news. 

Οργανώσαμε σε συνεργασία με άλλους φορείς δημόσια 

εκδήλωση στις 27 Νοεμβρίου 2017. Εταιρεία που 

πρωτοπορεί στον τομέα αυτό, παρουσίασε το 

πρόγραμμά της για τον τρόπο αντιμετώπισης του 

φαινομένου. 



Συνεχής βελτίωση του επιπέδου των δημοσιογράφων 

του ΚΥΠΕ, με εκπαίδευση, με επιμόρφωση, με 

συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια. 

Ενεργός συμμετοχή στις Διεθνείς και Περιφερειακές 

Συμμαχίες των Πρακτορείων Ειδήσεων. 

Η μάχη για να γινόμαστε καλύτερος δημοσιογραφικός 

οργανισμός δεν έχει ημερομηνία λήξης. 

Το ΚΥΠΕ ενισχύει τη δυνατότητα κάθε πολίτη στην 

πλουραλιστική και νηφάλια ενημέρωση. 

Κυρία Αρβελέρ, 

Είναι μεγάλη η χαρά μας που είσαστε απόψε μαζί μας. 

Έχω παρακολουθήσει σχεδόν όλες τις διαλέξεις σας στη 

Λευκωσία. Το ακροατήριο είναι, κατά κανόνα, 

πολυπληθές. Γιατί αυτό; 

Γιατί η κα Αρβελέρ διαθέτοντας πλούτο από γνώσεις, 

προσεγγίζει τα φαινόμενα, παλαιότερα και σύγχρονα, με 

βάση τη μελέτη των πηγών και με γνώμονα την 

ορθολογική εξήγησή τους. Αυτόν τον τρόπο ερμηνείας 

χρειαζόμαστε στο νησί μας. Ο παιδαγωγός να ερευνά, να 

αναθεωρεί, να έχει το θάρρος της γνώμης του. 

Θεωρώ ότι η κα Αρβελέρ είναι μια Πρύτανις σύγχρονων 

ιδεών με ανοικτούς, οικουμενικούς ορίζοντες. Από το 



κλασσικό σας βιβλίο «Η Πολιτική Ιδεολογία της 

Βυζαντινής Αυτοκρατορίας» (Αργώ, 1977) επιτρέψτε μου 

να διαβάσω μια φράση. Την βρίσκω απολύτως συμβατή 

με την κυπριακή μας ιδιαιτερότητα: «ο ρόλος της 

ιστορίας είναι ν’απομακρύνεται από το θαύμα» (σελ. 

12). 

Η Κύπρος αντιμετωπίζει τις δικές της ιστορικές 

διαιρέσεις. Την εισβολή, την κατοχή, την προσπάθεια να 

αλλάξουμε το ρου των πραγμάτων. Με τη συμμετοχή 

μας στην ΕΕ ενισχύουμε τις δυνατότητες για αυτή την 

αλλαγή. Όλοι το γνωρίζουμε, αυτά είναι δύσκολα 

θέματα. Για τα δύσκολα θέματα ο Αβραάμ Λίνκολ έχει 

μια εισήγηση: «Ο καλύτερος τρόπος για να προβλέψεις 

το μέλλον, είναι να το δημιουργήσεις». 

Εκ μέρους του ΔΣ ευχαριστώ τα μέλη της Κριτικής 

Επιτροπής για τον Παγκύπριο Διαγωνισμό: την Σοφία 

Ιορδανίδου, τον Κωστάκη Κωνσταντίνου, τον Γιώργο 

Παυλίδη και τον Γιώργο Φράγκο. Και τα μέλη της 

Κριτικής Επιτροπής για το διαγωνισμό ΚΥΠΕ: τον Ανδρέα 

Χατζήπαπα, τον Μίμη Σοφοκλέους και τον  Ανδρέα 

Χατζηλοϊζου. Ευχαριστώ το χορηγό της εκδήλωσή μας, 

την RCB Bank και προσωπικά τον κ. Σώτο Ζακχαίο. Tην 

Ένωση Συντακτών Κύπρου, την Aegean Airlines και το 



ξενοδοχείο Semeli για την υποστήριξη τους, καθώς και 

το ΡΙΚ ως χορηγό επικοινωνίας. 

 

 

2. Χαιρετισμός στην τελετή Απονομής 

Δημοσιογραφικών Βραβείων ΚΥΠΕ, 01/12/2017 

 

Επιδιώκουμε οι διαγωνισμοί που έχει καθιερώσει το 

ΚΥΠΕ να συμβάλλουν στη βελτίωση της 

δημοσιογραφικής δραστηριότητας στην Κύπρο. Θέλουμε 

να αναβαθμίσουμε τη δημοσιογραφική μας παραγωγή, 

να προσφέρουμε κίνητρα, να στρέψουμε τα φώτα στους 

καλύτερους. Η πρόοδος, η αριστεία, να κατακτά το 

δημόσιο έπαινο. Το «όλοι ίδιοι», η ισοπέδωση όσων δεν 

είναι ίδιοι, δεν βοηθά στην πρόοδο. Ο ανταγωνισμός 

αποτελεί κίνητρο και εργαλείο για την ανάπτυξη. 

Κρατάμε ψηλά το ζήτημα της αξιοπιστίας και των δύο 

διαγωνισμών. Οι Ανεξάρτητες Κριτικές Επιτροπές 

αποφασίζουν και το ΔΣ ενημερώνεται στη συνέχεια. Η 

ανεξαρτησία θέλουμε να είναι και να φαίνεται πλήρης. 

Ευχαριστώ τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής για τον 

Παγκύπριο Διαγωνισμό: τον Κωστάκη Κωνσταντίνου, Αν. 



Καθηγητή στο Frederick, την Σοφία Ιορδανίδου, Αν. 

Καθηγήτρια στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου και τον 

Γιώργο Παυλίδη, Επίκουρο Καθηγητή στο Πανεπιστήμιο 

Λευκωσίας. Ευχαριστώ την  ALPHA BANK και προσωπικά 

τον κ. Γεωργίου για τη στήριξη της πρωτοβουλίας. 

Ο εσωτερικός διαγωνισμός του ΚΥΠΕ για το καλύτερο 

δημοσιογραφικό κείμενο για το 2016 κερδίζει έδαφος. 

Είναι ένας τρόπος για να στηρίξουμε στους 

δημοσιογράφους μας, με τον έπαινο των ειδικών. 

Εκφράζω τις ευχαριστίες του ΔΣ προς τα μέλη της 

Κριτικής Επιτροπής για τον εσωτερικό διαγωνισμό του 

ΚΥΠΕ, τους δημοσιογράφους Ανδρέα Χατζήπαπα και 

Ανδρέα Χατζηλοϊζου και τον Πανεπιστημιακό Μίμη 

Σοφοκλέους. Ευχαριστώ επίσης την Ένωση Συντακτών 

Κύπρου που είναι ο χορηγός του διαγωνισμού. 

Το ΔΣ του ΚΥΠΕ στη συνεδρίασή του στις 10/1 ενέκρινε 

τους στόχους του Πρακτορείου για το 2017. Συνοπτικά 

είναι οι εξής: 

Συνεχής προσπάθεια για να γίνουμε ένας, ακόμα πιο 

σύγχρονος δημοσιογραφικός οργανισμός με 

συστηματική εκπαίδευση των δημοσιογράφων, με 

εποπτεία και αξιολόγηση της εργασίας τους. 

 



Έχουμε σημειώσει σημαντικά βήματα προόδου, όμως 

έχουμε δρόμο να διανύσουμε. Θα το πετύχουμε με: 

Τη σταθερή ανάπτυξη του ΚΥΠΕ στο χώρο των ΜΚΔ. 

Τη δημιουργία, νέας, τέταρτης ιστοσελίδα με ειδήσεις 

στην αραβική. 

Με νέες  εφαρμογές στην κινητή τηλεφωνία (mobile 

applications). 

Με πλήρες, σύγχρονο στούντιο για τηλεοπτικές 

δραστηριότητες. 

Με τη συμμετοχή στις πέντε Διεθνείς  Συμμαχίες 

Πρακτορείων Ειδήσεων. 

Με επιμονή στο ζήτημα του σεβασμού στη 

δημοσιογραφική δεοντολογία και στο ζήτημα της 

αναφοράς στην πηγή. 

Ταυτόχρονα, υλοποιούμε ένα πρόγραμμα ανοικτής 

δράσης,   στηρίζουμε τα Πρωτόκολλα Συνεργασίας με 

σημαντικούς παράγοντες της εξέλιξής μας, όπως είναι τα 

Πανεπιστήμια, οι κοινωνικοί εταίροι, το ΡΙΚ. 

Με συστηματικό  τρόπο προωθούμε την εκστρατεία 

συλλογής υπογραφών για τα Γλυπτά του Παρθενώνα με 

αφορμή τα 200 χρόνια  από την κλοπή τους. Με βασική 

μας  θέση «Τα Γλυπτά στο Φυσικό τους Χώρο», ως τώρα 



έχουμε 1000 υπογραφές από κάθε γωνιά του πλανήτη-

την Ινδία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Αίγυπτο, την 

Αυστραλία, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά, την 

Ιταλία, το Λίβανο, τη Ν. Αφρική, την Ελλάδα, την Κύπρο. 

Σας καλώ όλους να κάνετε το ίδιο. Σε συνέντευξή του 

στο ΚΥΠΕ, ο Πρόεδρος του Μουσείου της Ακρόπολης 

Δημήτρης Παντερμαλής  εξέφρασε την εκτίμησή του για 

την εκστρατεία που έχει αναλάβει το Πρακτορείο, 

τονίζοντας πως είναι «υποχρέωσή μας να κρατούμε 

αυτό το εθνικής σημασίας θέμα συνεχώς ζωντανό». 

 

Το ΚΥΠΕ έχει ευθύνη απέναντι στην κυπριακή κοινή 

γνώμη με το να παρέχει έγκυρη, σφαιρική και κυρίως 

νηφάλια ενημέρωση. Η νηφάλια ενημέρωση συμβάλλει 

στη δημιουργία ενός πολίτη με γνώσεις, κρίση, άποψη. 

Η παραποίηση των ειδήσεων, η παραπληροφόρηση, 

δημιουργεί φανατισμό. Ο φανατισμός παρεμποδίζει τη 

σκέψη. Δέστε τι γίνεται γύρω μας. Όπου οι ειδήσεις 

εκτρέφουν τη μονομέρεια και τη μισαλλοδοξία, 

δημιουργούνται κίνδυνοι για τη διεθνή συνεργασία και 

την ευρωπαϊκή ενοποιητική διαδικασία. 

 



Το ΚΥΠΕ ως Δημόσα Υπηρεσία Ενημέρωσης παρέχει 

ειδήσεις με κύριο χαρακτηριστικό τους την αξιοπιστία, 

την τεκμηρίωση, τη σφαιρικότητα για ότι  συμβαίνει 

στην Κύπρο και στον κόσμο. Εκτιμούμε ότι έχουμε 

πετύχει αυτό το στόχο γιατί το ΚΥΠΕ δίνει επιπρόσθετη 

αξία στη συναινετική δημοσιογραφία. Το ζήτημα της 

ολοένα και πιο δημιουργικής χρήσης της ελληνικής 

γλώσσας στο χώρο της δημοσιογραφίας είναι ένα δικό 

μας θέμα. Γι’ αυτό απόψε, ένας κορυφαίος δάσκαλος 

της Νοελληνικής Γραμματείας, ο Καθηγητής 

Γλωσσολογίας Γεώργιος Μπαμπινιώτης, θα μας μιλήσει 

με θέμα «Γλώσσα και Δημοσιογραφία». Το ΔΣ, οι 

δημοσιογράφοι και όλο το προσωπικό του ΚΥΠΕ 

καταβάλλει συστηματικές προσπάθειες για να 

πετυχαίνουμε τους στόχους μας. Πρωταγωνιστές του 

Πρακτορείου είναι οι δημοσιογράφοι του! 

 

3. Χαιρετισμός στην εκδήλωση Απονομής των 

Βραβείων στους νικητές των Δημοσιογραφικών 

Διαγωνισμών ΚΥΠΕ, 15/09/2015 

 Είναι με ιδιαίτερη χαρά που σας καλοσωρίζω στη 

σημερινή μας εκδήλωση. Το ΔΣ του ΚΥΠΕ, αισθάνεται 

ιδιαίτερα ικανοποιημένο σήμερα. Ένας στόχος μας 



πραγματοποιείται. Επιδιώκουμε οι διαγωνισμοί να 

συμβάλουν στη βελτίωση της δημοσιογραφικής 

δραστηριότητας στην Κύπρο. Είναι η πρώτη φορά που 

γίνεται μια τέτοιας μορφής εκδήλωση. Πολλές χώρες, με 

τη μια ή την άλλη μορφή, οργανώνουν ανάλογης 

μορφής δημοσιογραφικούς διαγωνισμούς. Με τον ίδιο 

στόχο και με διαφορετικά μέσα θέλουν να 

αναβαθμίσουν τη δημοσιογραφική παραγωγή, να 

προσφέρουν κίνητρα, να στρέψουν τα φώτα στους 

καλύτερους. Αυτό θέλουμε και εμείς: οι διαγωνισμοί να 

κρατήσουν σε βάθος χρόνου, να αποκτήσουν σταδιακά 

το κύρος που θα τους προσδίδει η δημόσια αναγνώριση. 

Κρατάμε ψηλά το ζήτημα της αξιοπιστίας και των δύο 

διαγωνισμών. Οι Ανεξάρτητες Κριτικές Επιτροπές 

αποφασίζουν και το ΔΣ ενημερώνεται στη συνέχεια. Η 

ανεξαρτησία θέλουμε να είναι και να φαίνεται πλήρης. 

Αν και αυτονόητο, μερικές φορές στην πατρίδα μας τα 

αυτονόητα δεν φαίνεται να λειτουργούν έτσι. 

 

Ο Γιάννης Σεϊτανίδης είναι ο νικητής του Παγκύπριου 

Διαγωνισμού, ο Γιώργος Αβραάμ είναι στη δεύτερη 

θέση, ο Φάνης Μακρίδης στη τρίτη. Συγχαρητήρια. 



Ευχαριστώ τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής: τον Κωστάκη 

Κωνσταντίνου, Αν. Καθηγητή στο Frederick, την Σοφία 

Ιορδανίδου, Αν. Καθηγήτρια στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο 

Κύπρου και τον Γιώργο Παυλίδη, Επίκουρο Καθηγητή 

στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Ευχαριστώ την ALPHA 

BANK για τη στήριξη της πρωτοβουλίας. 

Μια σύντομη αναφορά και στον εσωτερικό διαγωνισμό 

του ΚΥΠΕ για το καλύτερο δημοσιογραφικό κείμενο για 

το 2014. 

Το Α΄ Βραβείο μοιράζονται εξίσου η Μαρία Κονιώτου και 

η Μαρία Αντούνα. 

Η Μ. Κονιώτου για το ρεπορτάζ της με τίτλο «Πολιτικοί 

και διπλωμάτες αξιολογούν την 50χρονη παρουσία της 

ΟΥΝΦΙΚΥΠ στην Κύπρο» και η Μ. Αντούνα για το 

ρεπορτάζ «Η Κύπρος του 2014: Τα κοινωνικά 

παντοπωλεία στη ζωή μας». 

Έπαινος απονέμεται στην Αθηνά Αρσαλίδου για το 

ρεπορτάζ της με τίτλο: «Ο υποψήφιος για Όσκαρ 

έρευνας μιλά στο ΚΥΠΕ για το τεστ DNA». Συγχαρητήρια. 

Εκφράζω τις ευχαριστίες του ΔΣ προς τα μέλη της 

Κριτικής Επιτροπής για τον εσωτερικό διαγωνισμό του 

ΚΥΠΕ, τους δημοσιογράφους Ανδρέα Χατζήπαπα και 

Ανδρέα Χατζηλοϊζου και τον Πανεπιστημιακό Μίμη 



Σοφοκλέους. Ευχαριστώ επίσης την Ένωση Συντακτών 

Κύπρου που είναι ο χορηγός του διαγωνισμού αυτού. 

Οι δύο διαγωνισμοί του ΚΥΠΕ δίνουν την ευκαιρία στους 

δημοσιογράφους να παρουσιάσουν δείγματα γραφής 

από την εργασία τους, να κριθούν, να συγκριθούν, να 

διακριθούν. Ζούμε σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Η 

πρόοδος πρέπει να υπογραμμίζεται, η βελτίωση να 

διακρίνεται και έτσι να κατακτά το δημόσιο έπαινο. Το 

«όλοι ίδιοι», η ισοπέδωση όσων δεν είναι ίδιοι, δεν 

βοηθά στην πρόοδο. Ο ανταγωνισμός αποτελεί κίνητρο 

και εργαλείο για την ανάπτυξη. 

Υπάρχουν δημοσιογράφοι που διακρίνονται για τη 

συνέπεια και την ποιότητα του έργου τους. Αυτούς 

θέλουμε να πείσουμε να λάβουν μέρος στους 

διαγωνισμούς του ΚΥΠΕ και σε αυτούς θέλουμε να 

προσφέρουμε ένα διπλό κίνητρο. Από τη μια την 

αναγνώριση που λαμβάνουν από τις Κριτικές Επιτροπές 

και από την άλλη το χρηματικό ποσό που χορηγεί η 

ALPHA BANK και η ΕΣΚ. 

Μια σύντομη αναφορά στο ΚΥΠΕ. Τα Πρακτορεία 

Ειδήσεων αλλάζουν. Η κάθε μέρα δημιουργεί 

προκλήσεις και ευκαιρίες για πρόοδο. Κάθε μέρα πρέπει 

να κινείσαι, αν δεν κινηθείς εσύ, θα κινηθούν άλλοι, 



συνεπώς θα μείνεις πίσω. Το ΔΣ θέλει τη συνεχή πρόοδο 

του ΚΥΠΕ, προσέχουμε τη συνταγή του ποδηλάτου –

αναγκαίος όρος είναι η συνεχής του κίνηση. Αν θέλεις να 

φτάσεις στην κορυφή χρειάζεται να προσπαθείς 

συνέχεια και το ΔΣ ακολουθεί αυτή την κατεύθυνση. Η 

συνεχής βελτίωση του δημοσιογραφικού έργου, η 

πληρότητα στην παρουσίαση των ειδήσεων, η 

ειδίκευση, η επιμόρφωση του προσωπικού, η πρόοδος 

στο χώρο της τεχνολογίας, ο συνδυασμός κειμένου, 

φωτογραφίας και video, η καλύτερη παρουσία στο social 

media αποτελούν τους απαραίτητους όρους για να 

φτάσουμε στο ΚΥΠΕ που επιδιώκουμε. 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Β. ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ, Μ.Μ.Ε. KAI ΨΕΥΔΕΙΣ 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ 

 

1. Παρέμβαση στην εκδήλωση με θέμα: «Ψευδείς 

Ειδήσεις: Φαινόμενο χειραγώγησης στον σύγχρονο 

κόσμο» 27/11/2017 

Το ερώτημα έχει ήδη τεθεί: «τι κάνει το ΚΥΠΕ ώστε να 

αντιμετωπίσουμε το ζήτημα»; Απάντηση σε πέντε 

σημεία: 



Πρώτο, το ΚΥΠΕ συμβάλλει στην ευρύτερη συζήτηση. Να 

μην σκεπάζουμε τα προβλήματα, να τα αναδεικνύουμε, 

να τα συζητούμε, αυτά συνιστούν τις βασικές 

προϋποθέσεις για να τα επιλύουμε. 

Συνεργαζόμαστε με κάθε φορέα που μπορεί να κάνει 

πράξη εισηγήσεις για αντιμετώπιση του φαινομένου. 

Απόδειξη η σημερινή εκδήλωση! 

Στο ίδιο πλαίσιο προβάλλουμε στην ειδησεογραφία του 

Πρακτορείου οτιδήποτε αφορά το θέμα αυτό, έτσι 

δημιουργούμε κοινή γνώμη με γνώση του θέματος. 

Δεύτερο, το ΚΥΠΕ συμμετέχει στη συζήτηση μέσα στο 

πλαίσιο της ΕΑΝΑ- Ευρωπαϊκή Συμμαχία Πρακτορείων 

Ειδήσεων. Η ΕΑΝΑ προωθεί εισηγήσεις για λύσεις τόσο 

σε σχέση με τα πνευματικά δικαιώματα όσο και για τα 

Fake news. 

Ήδη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε στις 13 

Νοεμβρίου δημόσια διαβούλευση σχετικά με τις 

ψευδείς ειδήσεις και την παραπληροφόρηση στο 

διαδίκτυο. Συγκροτεί  ομάδα εμπειρογνωμόνων η οποία 

εκπροσωπεί τα πανεπιστήμια, τις διαδικτυακές 

πλατφόρμες, τα μέσα ενημέρωσης και τις οργανώσεις 

της κοινωνίας των πολιτών. 



Σύμφωνα με τον πρώτο Αντιπρόεδρο της Επιτροπής  

Φρανς Τίμερμανς «η ελευθερία λήψης και διάδοσης 

πληροφοριών, καθώς και η πολυφωνία των μέσων 

επικοινωνίας κατοχυρώνονται στον Χάρτη των 

Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, αλλά ζούμε σε μια 

εποχή όπου η ροή των πληροφοριών και της 

παραπληροφόρησης έχει καταστεί σχεδόν ανεξέλεγκτη». 

 

Τρίτο, στο ΚΥΠΕ μελετούμε κάθε τεχνολογική πρόοδο 

που είναι ικανή να δώσεις λύσεις στο χώρο των ΜΜΕ. 

Για παράδειγμα η πλατφόρμα Truly Media της Athens 

Technology Center (ATC) και της Deutsche Welle (DW) 

δίνει πρωτοποριακές λύσεις. Έτσι μπορεί να γίνεται 

συλλογή και επιβεβαίωση του περιεχομένου που 

δημοσιεύεται και αναπαράγεται στα social media. 

Η πλατφόρμα Truly Media επιτρέπει στους 

δημοσιογράφους να επιβεβαιώσουν το βαθμό 

εγκυρότητας φωτογραφιών, videos, ή λογαριασμών στα 

social media σε πραγματικό χρόνο. Η διαδικασία αυτή 

μπορεί να υλοποιηθεί, είτε εντός ενός newsroom, είτε 

μεταξύ διαφορετικών οργανισμών, ακόμα και μεταξύ 

«αυτόνομων» δημοσιογράφων ανά τον κόσμο» (ATC, 

Δελτίο Τύπου, 21/9/17). 



Τέταρτο, χρειαζόμαστε με πιο συστηματική μελέτη του 

φαινομένου στην Κύπρο. Κάποια από τις 

πανεπιστημιακές σχολές δημοσιογραφίας μπορεί να 

ιδρύσει ένα «Παρατηρητήριο για τα Fake News». Αυτό 

θα συμβάλει στην πιο συστηματική αντιμετώπισή του σε 

όλες τις εκφάνσεις του. 

Πέμπτο, τα Fake news δεν έρχονται μόνα τους. Έχουν 

«ξαδέλφια» όπως είναι η ρητορική του μίσους, ο μη 

σεβασμός στη δεοντολογία, η δημοσιογραφία των 

επιθέτων, ο λαϊκισμός. 

Γι’ αυτό στο ΚΥΠΕ εκτιμούμε τη νηφάλια 

δημοσιογραφία, το σεβασμό στη δεοντολογία, τον 

ειδησεογραφικό πλουραλισμό, όλα εκείνα που βοηθούν 

τον πολίτη να αποκτήσει γνώσεις, δεξιότητες, κριτική 

ικανότητα. Οι αξιόπιστες ειδήσεις είναι το αντίδοτο στα 

Fake news, είναι μοχλός για την πρόοδο της κοινωνίας 

μας. Γι’ αυτό τα ΜΜΕ έχουν ευθύνη να ηγηθούν, να 

τολμήσουν περισσότερο. 

Για να επιβιώσουν, χρειάζεται να αλλάξουν. Όταν 

αλλάζει η δημοσιογραφία, οι πολίτες αποκτούν νέες 

δυνατότητες. 

 

  



2. Ομιλία στην εκδήλωση  με τίτλο «Κοινωνία της 

πληροφορίας, ΜΜΕ και εκπαίδευση», 29/09/2017 

 

Σενάριο μη επιστημονικής φαντασίας: πόλεμος στη Β. 

Κορέα. Ο πρόεδρος Τραμπ με ένα  tweet ανακοινώνει 

την έναρξη της μάχης. Ο  ηγέτη της Β. Κορέας Κιμ Γιονγκ-

ουν μέσω video δήλωσε την ετοιμότητα της χώρας του 

για «μάχη μέχρι τέλους». Η νέα τεχνολογια δίνει τον 

τόνο,  πρωταγωνιστές τα social media. Από ένα σενάριο 

πολέμου στην κορεατική χερσόνησο, στην κυπριακή 

πραγματικότητα: οι απολύσεις σχεδόν του ενός τρίτου 

του προσωπικού στο συγκρότημα «Φιλελεύθερος»  

προκαλεί σοκ μόνο σε όσους ζουν στην προηγούμενη 

φάση ανάπτυξης των ΜΜΕ.  Το παράδειγμα αυτό δείχνει 

μια ακόμα φορά ότι τέλος του  γραπτού τύπου με τη 

μορφή που τον γνωρίσαμε για δεκαετίες έχει ήδη 

φτάσει. Τα νέα στοιχεία που συγκροτούν το νέο 

περιβάλλον στο χώρο της δημοσιογραφίας συνιστούν 

μια γιγαντιαία πίεση σε όλους για να αλλάξουν, να 

προσαρμοστούν. Νέα εποχή, νέα φαινόμενα. Το 

σημερινό σκηνικό συγκροτείται από: 

μηχανές αναζήτησης, 

ηλεκτρονικές εκδόσεις, 



μέσα κοινωνικής δικτύωσης, 

νέες μορφές επικοινωνίας, 

Με το σλόγκαν «Think multimedia» πάμε στο twitter, 

στο facebook, στο instagram, στην κυριαρχία του video. 

Με την υποστήριξη των drones, με την χρήση του robot 

όλα θα αποκτήσουν νέα διάσταση. 

Αυτή είναι η νέα εποχή. Όσοι δεν μπορούν να την 

αναγνώσουν με πληρότητα, θα συρρικνωθούν ή θα 

εξαφανιστούν. Ζουμε στην κoινωνία της πληροφορίας. 

Έχουμε αμέτρητο όγκο από ειδήσεις. Έχουμε όμως 

αξιόπιστες ειδήσεις; 

Πριν να κάνω ορισμένες αναφορές στο ζήτημα, λέω ότι 

πολλά συνδέονται με την πολιτική που θέλει να 

ακολουθήσει ο ιδιοκτήτης ενός Μέσου, αν το μέσον 

συνδέεται με κάποιο κόμμα, αν η ιδιοκτησία διαθέτει 

«στρατευμένες θέσεις» πάνω σε ορισμένα ζητήματα. 

Οι αξιόπιστες ειδήσεις είναι το ζητούμενο αλλά αυτές, 

στην παρούσα φάση διαθέτουν ισχυρό αντίπαλο. Σε 

παγκόσμιο επίπεδο το ζήτημα των Fake News (ψευδείς 

ειδήσεις) έρχεται να μας υπενθυμίσει πόσο πολύπλοκο 

είναι το νέο σκηνικό στο  χώρο των ΜΜΕ. Παρά το 

γεγονός ότι οι ερμηνείες του όρου αυτού είναι αρκετές, 

το Ινστιτούτο Reuters για τη Μελέτη της 



Δημοσιογραφίας στο Πανεπιστήμιο του Οξφορντ 

αναφέρει ότι «ο όρος fake news αναφέρεται σε 

κατασκευασμένες πληροφορίες που κυκλοφορούν εν 

γνώσει του συντάκτη και παρουσιάζονται ως έγκυρες 

ειδήσεις με σκοπό τη χειραγώγηση των αναγνωστών. 

Ιδιαίτερα το Facebook δέχθηκε ισχυρές πιέσεις 

προκειμένου να ληφθούν μέτρα κατά της διάδοσης 

ψευδών ειδήσεων, που είχαν πλημμυρίσει την 

πλατφόρμα του στη διάρκεια της προεκλογικής 

εκστρατείας των προεδρικών εκλογών στις ΗΠΑ το 2016. 

Τόσο το Facebook, όπως και η Google, το Twitter και η 

Wikipedia ανακοίνωσαν τις δικές τους προσπάθειες για 

να περιορίσουν την έκταση του προβλήματος. Επίσης, το 

Facebook ξεκίνησε διαφημιστική εκστρατεία στις 

βρετανικές εφημερίδες για να προειδοποιήσει τους 

χρήστες του για τους κινδύνους από τις ψευδείς ειδήσεις 

ενόψει των βουλευτικών εκλογών στη χώρα».  (στοιχεία 

από ρεπορτάζ στο ΚΥΠΕ, Αθηνά Αρσαλίδου, 

26/05/2017). 

 

Οι εξελίξεις τρέχουν. Έτσι, «το γερμανικό πρακτορείο 

ειδήσεων Dpa και ο ειδησεογραφικός οργανισμός BR 

(Bayerischer Rundfunk, μέλος του τηλεοπτικού δικτύου 



εθνικής εμβέλειας ARD) αξιοποιούν την πλατφόρμα 

Truly Media που ανέπτυξαν από κοινού η Athens 

Technology Center (ATC) και η Deutsche Welle (DW) για 

τη συλλογή και την επιβεβαίωση του περιεχομένου που 

δημοσιεύεται κι αναπαράγεται στα social media κατά 

την περίοδο των γερμανικών εκλογών. 

Η πλατφόρμα Truly Media επιτρέπει στους 

δημοσιογράφους να επιβεβαιώσουν το βαθμό 

εγκυρότητας φωτογραφιών, videos, ή social media 

λογαριασμών σε πραγματικό χρόνο. Μπορούν να 

επιλέξουν τα πιο σημαντικά υλικά και να επικυρώσουν 

κάθε ένα ξεχωριστά, χρησιμοποιώντας μια λίστα 

κριτηρίων αλλά και ενσωματωμένα ψηφιακά εργαλεία 

όπως το Google Maps ή το TinEye. Η διαδικασία αυτή 

μπορεί να υλοποιηθεί συνεργατικά, είτε εντός ενός 

newsroom, είτε μεταξύ διαφορετικών οργανισμών, 

ακόμα και μεταξύ «αυτόνομων» δημοσιογράφων ανά 

τον κόσμο» (ATC, Δελτίο Τύπου, 21/9/17). 

 

Μπορεί μια χώρα από μόνη της να λύσει τα ζητήματα; 

Όχι , ασφαλώς! Άρα οι σχετικές λύσεις περιλαμβάνουν 

παγκόσμιες απαντήσεις.  Η αναζήτηση νέων λύσεων 



απαιτεί συνέργειες, αναζητήσεις, επιλογές για ότι δίνει 

στις ειδήσεις περισσότερη αξιοπιστία. 

 

Το παράδειγμα του ΚΥΠΕ θεωρώ ότι είναι σημαντικό. 

Σύμφωνα με το Νόμο περί ΚΥΠΕ  του 1989 «το ΚΥΠΕ 

είναι δημόσια υπηρεσία ενημέρωσης σχετικά με την 

Κύπρο». Η ευθύνη του: «συνεχής και με πληρότητα, 

ακρίβεια και αντικειμενικότητα ενημέρωση της κοινής 

γνώμης στην Κύπρο και στο εξωτερικό για ότι αφορά ή 

επηρεάζει ή ενδιαφέρει την Κύπρο». 

Θεμελιώδεις αρχές: «η πληρότητα, η ακρίβεια και  

αντικειμενικότητα των ειδήσεων τας οποίας μεταδίδει» 

και «δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα οιασδήποτε 

πολιτικής, κομματικής, οικονομικής ή άλλης ομάδος». 

 

Στόχος του Πρακτορείου «να προσφέρει στους 

συνδρομητές του, συνεχώς και αδιαλείπτως, ειδήσεις 

πλήρεις, ακριβείς, αμερόληπτες και έγκυρες». 

Το ΚΥΠΕ διαθέτει αυτονομία στην παραγωγή και επιλογή 

ειδήσεων, δεν είναι βραχίονας της εκάστοτε εξουσίας 

καθώς ο ιδρυτικός του νόμος καταγράφει με σαφήνεια 



την αποστολή του. Έχει ως στόχο του να γίνεται ολοένα 

και καλύτερος δημοσιογραφικός οργανισμός. 

Στο ΚΥΠΕ δεν έχουν θέση οι ειδήσεις που μοιάζουν με 

κραυγές, άλλωστε αυτές έχουν προ πολλού χάσει τη 

δυνατότητά τους να πωλούν περισσότερα φύλλα. Στο 

ΚΥΠΕ έχουν θέση οι «νηφάλιες ειδήσεις». Ειδήσεις με 

σεβασμό στους δημοσιογραφικούς κανόνες στη σύνταξή 

της, ειδήσεις που βοηθούν τον αναγνώστη να 

κατανοήσει τα φαινόμενα χωρίς διάθεση να 

προκαταλάβει τη σκέψη του ή να παρεμποδίσει την 

κριτική του ικανότητα. Ειδήσεις σε χαμηλούς τόνους 

σημαίνει συμβολή στη δημοσιογραφία που ενεργεί ως 

μηχανισμός ενίσχυσης της δημιουργικής σκέψης. Η 

νηφάλια δημοσιογραφία αφήνει χώρο στον αναγνώστη 

να προβληματιστεί και να θέσει ερωτήματα. 

Επί αυτού σημειώνω ότι το ΚΥΠΕ έχει προτείνει στο 

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού σύνδεση των 

δημόσιων σχολείων με την ιστοσελίδα του Πρακτορείου. 

Τα πλεονεκτήματα είναι προφανή: 

Συνεχής ροή πληροφόρησης 

Διασύνδεση τοπικής και εξωτερικής δραστηριότητας 

Καλύτερη αίσθηση της θέσης της Κύπρου στον κόσμο 



Συνεχής ενημέρωση για όσα διασυνδέουν την Κύπρο με 

την ΕΕ 

Καλύτερη δυνατότητα να συγκρίνουμε και έτσι καλύτερη 

βάση για την κριτική σκέψη, την παιδαγωγική 

ανατροφοδότηση με ύλη από μια δεξαμενή από 

νηφάλιες ειδήσεις. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η 

πληροφόρηση θα διαχέεται σε μεγάλο αριθμό 

αναγνωστών με δυνατότητες αφομοίωσης της 

παιδαγωγικής τους βαρύτητας. Επίσης έχουμε προτείνει 

την συνεργασία ώστε πρωτοριακές δημιουργίες 

μαθητών να προβάλλονται σε ειδικό χώρο και έτσι να 

γίνονται ευρύτερο κτήμα. Δεν υπάρχει μέχρι τώρα 

κάποια οριστική ανταπόκριση. 

Θεωρούμε ότι είναι σημαντικό οι νηφάλιες ειδήσεις να 

έχουν τη δική τους , παράλληλη θέση στο δημόσιο 

σχολείο, εκτός της πληροφόρησης, διαθέτουν και 

σημαντικό παιδαγωγικό χαρακτήρα. 

Η ιστοσελίδα του ΚΥΠΕ δείχνει την τάση. 

Με 64.706 sesssions τον Φεβρουάριο του 2017 στα 

73.296 τον Ιούλιο 2017. 

Με 14.6% αύξηση στα tweet impressions στην ελληνική 

έκδοση τις τελευταίες 28 ημέρες,  μείωση της τάξης του 



2.7% στην αγγλική και με αύξηση στην τουρκική στο 

9.6%. 

Οι νηφάλιες ειδήσεις ταυτίζονται με τις αξιόπιστες 

ειδήσεις. Η μάχη κατά των fake news κερδίζει πόντους. 

Στην Κύπρο λ.χ. κάποια από τις Πανεπιστημιακές Σχολές 

δημοσιογραφίας θα μπορούσε σε συνεργασία με 

επαγγελματίες της δημοσιογραφίας να ιδρύσει ένα 

«Παρατηρητήριο κατά των fake news». 

Τα μέσα επικοινωνίας αλλάζουν με μεγάλη ταχύτητα. Το 

στοίχημα παραμένει: μπορούν να συμβαδίζουν 

τεχνολογική αλλαγή με αξιόπιστες ειδήσεις;  

Η απάντηση βρίσκεται στο τι θέλει μια κοινωνία να κάνει 

ή πώς οργανώνει την δημόσια ατζέντα της.  

Τα ΜΜΕ έχουν ευθύνη να ηγηθούν, να αναδείξουν το 

κοινωνικό μας πρόσωπο, να τολμήσουν περισσότερο και 

έτσι να συμβάλουν στην πρόοδο μιας κοινωνίας. Λοιπόν: 

Παραμύθια ή  αλήθειες; Παραμύθια γύρω από τα 

φαινόμενα που μας περιβάλλουν; Ή την αλήθεια που 

συμβάλλει στην ανάπτυξη της κοινωνικής συνείδησης, 

στην ατομική και συλλογική δημιουργικότητα; 

 

 



ΕΝΟΤΗΤΑ Γ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. Ομιλία στην εκδήλωση με θέμα: «Κριτική σκέψη, 

εκπαίδευση και δημοσιογραφία», 19/03/2016,  

 Οργάνωση: Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, 

Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, Ιδιωτική Σχολή 

Φόρουμ, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 

 

Να συγχαρώ εξ αρχής την Σχολή Φόρουμ για την 

πρωτοβουλία της να συνδιοργανώσουμε την σημερινή 

ημερίδα. Μια πολύ καλή πρωτοβουλία πάνω σε τρεις 

συγγενικούς άξονες: εκπαίδευση, δημοσιογραφία, 

κριτική σκέψη. Γίνεται πολλή συζήτηση για την 

κατάσταση του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Είμαι 

από εκείνους που εκτιμούν ότι καθυστερήσαμε πολύ να 

κατανοήσουμε τη σημασία της παιδείας των ανοικτών 

οριζόντων. Η αλλαγή πολιτικής σημαίνει σχέδιο για να 

έχουμε σχολείο που να βοηθά τους μαθητές να 

αναπτύξουν περισσότερο τις κριτικές τους ικανότητες, 

να μπορούν να διαχειριστούν κριτικές απόψεις και γι’ 

αυτό το σύστημα χρειάζεται αλλαγές στον τρόπο που το 

συγκροτούμε. Η μεταρρύθμιση της παιδείας είναι 

αναγκαία. Χρειάζεται μεγάλους και μικρούς ηγέτες, 

χρόνο, συνέχεια, πρόσωπα που να την πιστεύουν. 



Χρειάζεται η Κύπρος τη συνεχή εκπαιδευτική 

μεταρρύθμιση γιατί οι νέες γενιές είναι αναγκαίο να 

αποκτήσουν όλα εκείνα τα εφόδια που θα τους 

επιτρέπουν να αναπτύσσουν τις δεξιότητές τους και να 

συναγωνισθούν με ίσους όρους τους άλλους 

ευρωπαίους νέους, με τους οποίους «συγκατοικούν» 

στο Κοινό Ευρωπαϊκό Μας Σπίτι (ευρωπαϊκά 

προγράμματα για την ανταλλαγή μαθητών και γνώσης, 

ελεύθερη διακίνηση εργαζομένων, ηλεκτρονική εποχή, 

νέες μορφές απασχόλησης). 

 

Είναι καιρός να μιλήσουμε με θάρρος για νέα, 

ρεαλιστικά οράματα, για νέες προκλήσεις που η εποχή 

μας θέτει. Η προσαρμογή στο νέο περιβάλλον δεν 

επιτυγχάνεται με την ατέρμονη επανάληψη γνώσεων, 

που έχουν ξεπεραστεί, αλλά με αποφασιστική 

αντιμετώπιση των προκλήσεων του σημερινού 

περιβάλλοντος. Η παιδεία των ανοικτών οριζόντων και 

της κριτικής σκέψης είναι εκείνη που θα βοηθήσει την 

Κύπρο να αλλάξει το ρου των πραγμάτων και να 

ξεπεράσει αγκυλώσεις δεκαετιών. Η ρεαλιστική 

ανάγνωση ενός πλαισίου μεταρρυθμίσεων απαιτεί 

προγραμματισμό για να οργανώσουμε την κοινωνία και 



την παιδεία μας πάνω σε ένα διαφορετικό πλαίσιο 

εξέλιξης. 

Τίθεται συχνά το ερώτημα: τι είναι δημοσιογραφία; Ποια 

είναι η αποστολή της; 

Στη δική μου κρίση, η καλή δημοσιογραφία λειτουργεί 

ως ο «ενδιάμεσος» ανάμεσα στον πολίτη και τις 

ειδήσεις. Η καλή δημοσιογραφία βασίζεται στις αρχές 

που έχουν καθιερώσει οι μεγάλες δημοσιογραφικές 

σχολές. Αρχές όπως ο σεβασμός στην αλήθεια, η 

αμερόληπτη παρουσίαση των ειδήσεων, η ακρίβεια και 

η αντικειμενικότητα στην ενημέρωση της κοινής γνώμης 

για όσα συμβαίνουν γύρω μας. 

Ο δημοσιογραφικός λόγος διευκολύνει τον αναγνώστη 

να κατανοήσει φαινόμενα που τον περιβάλλουν. Η 

δημοσιογραφία βασίζεται στην έρευνα, στις πηγές, στη 

διασταύρωση των ειδήσεων, στο σεβασμό στη 

δεοντολογία. Η δημοσιογραφικός λόγος οφείλει να 

μαθαίνει τους αναγνώστες να σκέφτονται, να τους δίνει 

την απαραίτητη ύλη για να κρίνουν, να συγκρίνουν, να 

γίνονται πολίτες με κριτική άποψη. Άρα, η 

δημοσιογραφία προβάλλει όσα συμβαίνουν γύρω μας, 

ελέγχει, εκφράζει κριτικές παρατηρήσεις για όσα κρίνει 

ως αδυναμίες ή λάθη απέναντι σε κάθε μορφή εξουσίας. 



Σε κανέναν δεν διαφεύγει ότι στο χώρο των ΜΜΕ σε 

όλες τις χώρες, αντιπαρατίθενται οικονομικά και 

εκδοτικά συμφέροντα, γραμμές που εκφράζουν μια 

εκδοτική ή διευθυντική ομάδα. Σοβαρά ζητήματα 

παραμένουν εκκρεμή και συνδέονται με την έκταση της 

ελευθερίας του δημοσιογράφου και των απόψεων της 

ιδιοκτησίας σε ένα Μέσο. Δύσκολα θέματα, πιο 

δύσκολες απαντήσεις, για όλες τις χώρες. 

Κρίσιμο είναι το ζήτημα της εξέλιξης της 

δημοσιογραφίας στην Κύπρο. Στην κορυφή του 

βρίσκεται η προσπάθεια για τη διαρκή επιμόρφωση και 

αυτομόρφωση των δημοσιογράφων, η συνεχής επαφή 

τους με τα νέα φαινόμενα, η διαρκής μάχη για την 

ενημέρωση, το ανώτερο επίπεδο. Οι ίδιοι οι 

δημοσιογράφοι να έχουν τα εφόδια να εξηγούν, να 

συμβάλλουν έτσι στην κατανόηση όσων μας 

περιβάλλουν. Δημοσιογραφία δεν είναι μόνο τι τρέχει, 

αλλά και γιατί τρέχει, ποιες επιπτώσεις θα έχει αυτή ή 

εκείνη η εξέλιξη, τι πιθανόν να επηρεάσει τη δική μας 

πορεία. Θέλω να πω με μεγάλη σαφήνεια ότι υστερούμε 

στον τομέα αυτό, έχουμε δρόμο να διανύσουμε. 

Δημοσιογραφία και παιδεία συγκατοικούν σε κοινές και 

διαφορετικές βάσεις. Διάσημο παραμένει το γλωσσικό 

θέμα: Η παραδοσιακή αντίληψη ότι το σχολείο είχε την 



ευθύνη της γλωσσικής αγωγής έχειι μερικώς αλλάξει. 

Σήμερα τα ΜΜΕ επηρεάζουν το γλωσσικό αισθητήριο 

κάθε πολίτη εξίσου αποφασιστικά με το σχολικό 

περιβάλλον. 

 

Η δημοσιογραφική γλώσσα διδάσκει, όσο στα παλαιά 

χρόνια δίδασκε ο παλαιός δάσκαλος. Μαζί με το 

σχολείο, σήμερα παρεμβαίνουν ο τηλεοπτικός λόγος, η 

γραφή στις εφημερίδες, ο ραδιοφωνικός λόγος, η 

περιγραφή αθλητικών συναντήσεων, οι ενημερωτικές-

ψυχαγωγικές εκπομπές. Αυτά είναι βασικά 

παραδείγματα για το πως διαμορφώνεται το γλωσσικό 

μας αισθητήριο σήμερα. 

Τα ΜΜΕ χρειάζεται να λαμβάνουν μέτρα για την 

ορθή/πλούσια/ χρήση της ελληνικής γλώσσας σε 

καθημερινή βάση. Είναι σκόπιμη η πρόσληψη ειδικών 

επιστημόνων, είναι ωφέλιμη η διοργάνωση ειδικών 

σεμιναρίων σε όλα τα ΜΜΕ. Σε ότι αναλογεί στο ΚΥΠΕ 

αναφέρω ότι οργανώσαμε διήμερο σεμινάριο με τίτλο 

«Ελληνική Γλώσσα και Δημοσιογραφία» στις 18 και 19 

Νοεμβρίου 2014, σε μια προσπάθεια βελτίωσης του 

έργου των δημοσιογράφων του ΚΥΠΕ. Εκπαιδευτής ήταν 

ο δημοσιογράφος Νικόλας Βουλέλης, ο οποίος διετέλεσε 



για πολλά χρόνια Αρχισυντάκτης στο Αθηναϊκό 

Πρακτορείο Ειδήσεων. Τον επόμενο μήνα, τον Απρίλιο 

2016, οργανώνουμε νέο κύκλο εκπαίδευσης για τη 

γλώσσα με στόχο τη βελτίωση της δημοσιογραφικής 

έκφρασης σε σχέση με τη γραφή, την πρόταξη, τη δομή 

και τους τίτλους. 

Η τεχνολογική επανάσταση δίνει το ρυθμό. Η εποχή της 

μονολιθικότητας δεν υπάρχει, η μονομέρεια στη γνώση, 

το σχολείο του «ενός βιβλίου» δεν υφίσταται. Οι 

γνώσεις, το εκπαιδευτικό υλικό, το περιβάλλον πλαίσιο, 

οι «κλασσικές» συνταγές μάθησης όπως τις γνωρίζαμε 

σε περασμένες δεκαετίες, έχουν αλλάξει. 

Ο μαθητής διαθέτει απίστευτες πηγές γνώσης, ο πολίτης 

επιλέγει με πιο απαιτητικά κριτήρια. 

Οι πολίτες έχουν πλέον κάθε δυνατότητα να γνωρίζουν. 

Το Διαδίκτυο και Νέα Μέσα ανατρέπουν παραδοσιακές 

πεποιθήσεις. Ο πολίτης έχει πλέον νέες λύσεις στα χέρια 

του. Θα βρει τα πάντα στο διαδίκτυο, στα Μέσα 

Κοινωνικής Δικτύωσης, γίνεται κάθε μέρα ο ίδιος ένας 

ιδιόμορφος «ατομικός δημοσιογράφος». Η νέα γενιά 

δεν συχνάζει στο περίπτερο, αλλά κάθε μέρα 

επικοινωνεί με χιλιάδες φίλους και «ακόλουθους». Σε 

χρόνο ρεκόρ γίνεται εκδότης μιας on line εφημερίδας, 



παρεμβαίνει στις συζητήσεις, επηρεάζει εξελίξεις, 

αισθάνεται μέρος μιας νέας κοινότητας. 

Τα πιο πάνω δείχνουν κάτι πολύ σαφές. Σήμερα κάθε 

πολίτης, κάθε νέος πολίτης αναπτύσσει τη σκέψη του 

ανάμεσα σε ένα απίστευτο πλήθος από ειδήσεις και 

εικόνες. Πώς μπορούμε να διαχειριστούμε αυτό τον 

σύγχρονο κατακλυσμό; 

Στη δική μου κρίση, η λύση βρίσκεται στην ολοένα και 

μεγαλύτερη δυνατότητα κάθε πολίτη να ελέγχει το 

πλήθος αυτό, και αυτό προϋποθέτει πολίτες με κριτική 

σκέψη, πολίτες με ισχυρή δυνατότητα να κρατούν την 

έλλογη ύλη και να απορρίπτουν τα «σκουπίδια». 

 

Χρειαζόμαστε ένα σχολείο με περισσότερη πίστη στις 

πρωτοβουλίες, σε δράσεις που ενισχύουν τη δυνατότητα 

της κριτικής σκέψης, που ενισχύουν την αυτενέργεια των 

μαθητών. Χρειαζόμαστε εκπαιδευτικούς που να τολμούν 

περισσότερο. Ταυτόχρονα χρειαζόμαστε 

δημοσιογράφους που θα εμπλουτίζουν διαρκώς το 

επίπεδο της κριτικής τους ανάλυσης, ικανούς να 

δημιουργούν αναγνωστικό ή τηλεοπτικό κοινό με πιο 

απαιτητικά κριτήρια. Το σχολείο από μόνο του δεν 

αλλάζει μια κοινωνία, ούτε αλλάζει τα πράγματα από 



μόνη της μια καλή δημοσιογραφία. Ωστόσο, ένας 

συνδυασμός ανάμεσα στα δύο υπόσχεται περισσότερα. 

Οι πολίτες αναζητούν σύνθετες απαντήσεις σε 

πολύπλοκα ζητήματα, όπως γιατί χρεοκόπησε η 

κυπριακή οικονομία, πού βρίσκονταν οι εποπτικές αρχές 

πριν από την κατάρρευση, πού θα πάνε οι εξελίξεις στο 

κυπριακό, τι θα γίνει με το προσφυγικό. Θέτουν 

ερωτήματα, ζητούν ερμηνείες γύρω από το ποιο σχολείο 

θέλουμε, απορούν γιατί άλλες χώρες τα καταφέρνουν 

καλύτερα από εμάς, τι πρέπει να κάνουμε. Σε αυτή την 

κατεύθυνση το ΚΥΠΕ εφαρμόζει μια πρακτική που 

εκτιμώ ότι αποδίδει: κάθε 15 ημέρες μια προσωπικότητα 

με σημαντικές γνώσεις σε έναν τομέα επισκέπτεται τα 

γραφεία μας και συναντά τους δημοσιογράφους του 

Πρακτορείου. Ενημερώνει, απαντά σε ερωτήσεις, 

πρακτικά εκπαιδεύει τους συντάκτες, συνεπώς 

ενισχύουμε τη δυνατότητά τους να αποκτούν ειδικότερο 

γνωσιολογικό βάρος. 

 

Η γνώση, η έρευνα, η καινοτομία και η αξιοποίηση της 

διεθνούς εμπειρίας είναι οι κρίσιμοι παράγοντες για την 

εξέλιξή μας. Ο πρωθυπουργός της Εσθονίας Taavi Roivas 

είπε τα εξής σε ομιλία του στη Λευκωσία στις 26 

Ιανουαρίου στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. «Εάν μια χώρα 



της ΕΕ, θέλει να αναπτυχθεί ταχύτερα από το μέσο όρο 

της Ένωσης θα πρέπει να κάνει κάτι διαφορετικό, να 

συμπεριφερθεί έξυπνα και να καταστεί ελκυστική για 

τους επενδυτές. Και προκειμένου να πετύχει κάτι τέτοιο, 

θα πρέπει να εργαστεί σκληρά προκειμένου να 

καταστήσει το επιχειρηματικό κλίμα όσο το δυνατόν πιο 

ευνοϊκό για τους επενδυτές. Σήμερα εάν κάποιος θέλει 

να ανοίξει μια επιχείρηση στην Εσθονία θα του πάρει 

μόνο μερικές ώρες. Το ρεκόρ μας είναι 18 λεπτά. Η 

φυσική παρουσία των πολιτών σε διάφορες κρατικές 

υπηρεσίες είναι μια πρακτική που ανήκει στο παρελθόν. 

Χρησιμοποιούμε την ηλεκτρονική ψηφοφορία, την 

ηλεκτρονική ταυτότητα αλλά και στη χρήση της 

ψηφιακής τεχνολογίας και σε άλλους τομείς όπως ο 

τομέας της υγείας». 

Κριτική σκέψη αφορά τον κάθε πολίτη ξεχωριστά, 

αφορά την πολιτεία και τις επιλογές που κάθε φορά 

επιχειρεί, την πολιτική ηγεσία και ποιαν κατεύθυνση 

θέλει να δώσει στα πράγματα. Οι κοινωνίες 

προοδεύουν, και δική μας επίσης. Σήμερα, ωστόσο, στην 

εποχή της συμμμετοχής στην ΕΕ και των ανοικτών 

συνόρων, χρειάζεται πιο γρήγορος βηματισμός. Αν δεν 

αλλάζεις εσύ, αλλάζουν οι άλλοι που ενδιαφέρονται 

περισσότερο, κάποιος άλλος θα είναι στην πρωτοπορία. 



Χρειάζεται τόλμη και ταχύτητα στις αλλαγές. 

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ 

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ 

 

1. Χαιρετισμός στην εκδήλωση παρουσίασης του 

βιβλίου «Ελευθερία έκφρασης δημοσιογράφων και 

σκιτσογράφων», 18/03/2016  

Έκδοση: Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα 

του Ανθρώπου, Πανεπιστημήμιο Κύπρου, Ευρωπαϊκό 

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Διεύθυνση Έκδοσης: Σπυρίδων-

Ηρακλής Ακτύπης, Φιλίπ Ζουγκλώ, Τατιάνα Συνοδινού 

Επιτρέψτε μου κατ’ αρχάς να συγχαρώ τους εμπευστές 

αυτής της προσπάθειας. Σε σύντομο χρονικό διάστημα 

υλοποιούν ένα σημαντικό έργο, στην πράξη γράφουν 

μια μικρή ιστορία πάνω σε ένα μεγάλο κεφάλαιο, γύρω 

από το ζήτημα της ελευθερίας της έκφρασης 

δημοσιογράφων και σκιτσογράφων. Οι συντάκτες των 

κειμένων της έκδοσης, διακρίνονται για τον πλούτο της 

ειδικής γνώσης τους. Θέματα που διαμορφώνει η 

επικαιρότητα όπως οι τρομοκρατικές επιθέσεις δίνουν 



το έναυσμα στην επιστημονική γνώση να θέσει στο 

δημόσιο διάλογο μια νέα προβληματική γύρω από το 

ζήτημα. Η επικαιρότητα δείχνει κάτι πολύ σαφές: εάν 

κάτι που σε περιβάλλει, το αγνοείς, δεν σημαίνει ότι 

αυτό παύει να υπάρχει. Συνεπώς η πρόβλεψη, η 

αντιμετώπιση των προκλήσεων, η συνεχής 

παρακολούθηση όσων μας αφορούν, δείχνει την 

κατεύθυνση. Αλλιώς, τα γεγονότα μάς ξεπερνούν, και 

συνήθως εμφανίζονται στη συνέχεια σε μια πιο 

πολύπλοκη μορφή. Αυτή την παγιωμένη σε Ελλάδα και 

Κύπρο συνήθεια, επιχειρεί να ξεπεράσει η ανά χείρας 

έκδοση. Παράθετει πλήθος από επιστημονικές 

εκτιμήσεις και κριτικές εισηγήσεις. Έτσι ένα 

επιστημονικό έργο, γίνεται εργαλείο για την ανάπτυξη 

μιας θεματολογίας σε μια πολύ ενδιαφέρουσα 

συγκυρία. 

Η επικαιρότητα δείχνει ότι πολλά ζητήματα που 

συνδέονται με την ελευθερία του τύπου, τα όρια και την 

έκτασή της, παραμένουν μερικώς ανοικτά. Το ζήτημα της 

αντιμετώπισης της τρομοκρατίας και ταυτόχρονα της 

διατήρησης των θεμελιωδών ελευθεριών, δέχεται 

πιέσεις. Καθίσταται πιο επιτακτική η περισσότερη 

συνεργασία ανάμεσα στα κράτη, ειδικότερα ανάμεσα 

στα κράτη μέλη της ΕΕ. Η αλλαγή ιδιοκτησιακού 



καθεστώτος σε έναν Μέσο Μαζικής Ενημέρωσης, σε μια 

νύκτα και με δικαστική κάλυψη, επίσης παραμένει ένα 

σοβαρό ζήτημα, καθώς συνιστά παραβίαση μιας ισχυρής 

αξίας που προϋποθέτει το κράτος δικαίου. Το ΚΥΠΕ δεν 

θέλει να είναι απλώς ο χορηγός επικοινωνίας αυτής της 

εκδήλωσης. Επιδιώκει με ορισμένους τρόπους να 

συνεισφέρει στο δημόσιο προβληματισμό, είτε με 

συνέργειες, είτε με δικές του πρωτοβουλίες. Θυμίζω την 

έκδοση σχετικού βιβλίου από το ΚΥΠΕ με τίτλο «Κώδικας 

Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας», το 2014. Θυμίζω, την 

ανάλογη ημερίδα που συνδιοργάνωσαν το Κυπριακό 

Πρακτορείο Ειδήσεων, η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης 

Κύπρου, η Ένωση Συντακτών Κύπρου, ο Σύνδεσμος 

Εκδοτών Εφημερίδων και Περιοδικών Κύπρου και η 

Επιτροπή Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας στις 20 Μαίου 

2014. Θυμίζω, επίσης, τη συμβολή του ΚΥΠΕ στην 

ανοικτή εκδήλωση, με τον τίτλο «Ελευθερία της 

έκφρασης και τη θρησκεία», που διοργάνωσαν τα 

Τμήματα Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου και του 

Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, στις 10 

Φεβρουαρίου 2015. Δεν είναι στις προθέσεις μας να 

πούμε «αρκετά». Το ΚΥΠΕ ως δημόσια υπηρεσία 

ενημέρωσης παρεμβαίνει στη δημόσια σφαίρα. 

 



Θέλει να είναι δημιουργικό γύρω από τα μεγάλα 

ζητήματα που σχετίζονται με την ελευθερία της 

έκφρασης των δημοσιογράφων, με την ανεμπόδιστη ροή 

των ειδήσεων, με την εμπέδωση κανόνων στην άσκηση 

της δημοσιογραφίας, με σεβασμό στη δεοντολογία και 

στις μεγάλες δημοσιογραφικές αρχές της. Συνεπώς με 

σεβασμό στην αλήθεια, στην αμερόληπτη παρουσίαση 

των ειδήσεων. Εκτιμούμε τη δημοσιογραφία που θέτει 

την ακρίβεια και την αντικειμενικότητα στην ενημέρωση 

της κοινής γνώμης στην πρώτη της σελίδα. 

 

2. Ομιλία στη δημόσια εκδήλωση του ΚΥΠΕ με θέμα: 

«Το κυπριακό και τα ΜΜΕ, η ενημέρωση και η 

δεοντολογία», 10/03/2016 

 

Εξαρχής θέτω το βασικό ερώτημα: 

Τι είναι δημοσιογραφία; 

Μερικοί πιστεύουν ότι η δημοσιογραφία ισοδυναμεί με 

την υπερβολή, τον καταγγελτικό λόγο, τον 

εντυπωσιασμό. Εκτιμώ, ότι αυτά δεν έχουν μεγάλη 

απήχηση σήμερα. Στη δική μου κρίση, η καλή 

δημοσιογραφία λειτουργεί ως ο «ενδιάμεσος» ανάμεσα 



στον πολίτη και τις ειδήσεις, βασίζεται σε αρχές που 

έχουν καθιερώσει οι μεγάλες δημοσιογραφικές σχολές. 

Αρχές όπως ο σεβασμός στην αλήθεια, η αμερόληπτη 

παρουσίαση των ειδήσεων, η ακρίβεια και η 

αντικειμενικότητα στην ενημέρωση της κοινής γνώμης 

για όσα συμβαίνουν στην Κύπρο και στον κόσμο. Ο 

δημοσιογραφικός λόγος διευκολύνει τον αναγνώστη να 

κατανοήσει φαινόμενα που τον περιβάλλουν. Η 

δημοσιογραφία βασίζεται στην έρευνα, στις πηγές, στη 

διασταύρωση των ειδήσεων, στον σεβασμό στη 

δεοντολογία. Άρα, η δημοσιογραφία προβάλλει όσα 

συμβαίνουν γύρω μας, ελέγχει, εκφράζει κριτικές 

παρατηρήσεις για όσα κρίνει ως αδυναμίες ή λάθη 

απέναντι σε κάθε μορφή εξουσίας. 

Σε κανέναν δεν διαφεύγει ότι στο χώρο των ΜΜΕ σε 

όλες τις χώρες, αντιπαρατίθενται οικονομικά και 

εκδοτικά συμφέροντα, γραμμές που εκφράζουν μια 

εκδοτική ή διευθυντική ομάδα. Σοβαρά ζητήματα 

παραμένουν εκκρεμή και συνδέονται με την έκταση της 

ελευθερίας του δημοσιογράφου και των απόψεων της 

ιδιοκτησίας σε ένα Μέσο. Δύσκολα θέματα, πιο 

δύσκολες απαντήσεις, για όλες τις χώρες. 



Γνωρίζουμε ότι η μάχη για την κατεύθυνση της 

δημοσιογραφίας δεν έχει κριθεί οριστικά, παραμένει 

ανοικτή γιατί η κάθε μέρα δημιουργεί νέες 

αξιολογήσεις. Η δημοσιογραφικός λόγος οφείλει να 

μαθαίνει τους αναγνώστες να σκέφτονται, να τους δίνει 

την απαραίτητη ύλη για να κρίνουν, να συγκρίνουν, να 

γίνονται πολίτες με κριτική άποψη. Έτσι μια κοινωνία 

καλλιεργεί όλα όσα την ενώνουν, όλα όσα αποτελούν 

κοινές και διαφορετικές προτάσεις της και γι’ αυτό ο 

συναινετικός λόγος αποτελεί το κρίσιμο στοίχημα για 

τον χώρο των ΜΜΕ στην Κύπρο. 

Αν έτσι ορίσουμε τη δημοσιογραφία, ήδη καλύψαμε το 

50% του θέματος που δηλώνει ο τίτλος της εκδήλωσής 

μας, «Το κυπριακό και τα ΜΜΕ: η ενημέρωση και η 

δεοντολογία»: 

Χρειαζόμαστε ήπιους τόνους στη δημόσια συζήτηση για 

τις εξελίξεις στο κυπριακό, χωρίς χαρακτηρισμούς, 

χρειαζόμαστε μάχη επιχειρημάτων, όχι μάχες επιθέτων. 

Έτσι οι πολίτες κερδίζουν γνώσεις, δημιουργούν 

καθαρές σκέψεις, εγκρίνουν ή απορρίπτουν μια πολιτική 

εξέλιξη με βάση την πραγματική γνώση. Οι διαφορετικές 

γνώμες θωρακίζουν μια πορεία, οι πολίτες γίνονται 

συμμέτοχοι σε μιαν εξέλιξη, είτε με τη συμφωνία, είτε 

με τη διαφωνία τους. Αυτό ας το κρατάμε στα υπόψη: η 



εποχή της μονολιθικότητας δεν υπάρχει. Οι «γραμμές» 

όπως τις γνωρίζαμε σε περασμένες δεκαετίες, 

υφίστανται ρωγμές. Οι πολίτες αυτονομούνται, έχουν 

περισσότερες απαιτήσεις, επιλέγουν με πιο απαιτητικά 

κριτήρια. Οι πολίτες έχουν πλέον κάθε δυνατότητα να 

γνωρίζουν. Τα Νέα Μέσα ανατρέπουν παραδοσιακές 

πεποιθήσεις. Ο πολίτης έχει πλέον νέες λύσεις στα χέρια 

του. Θα βρει τα πάντα στο διαδίκτυο, στα Μέσα 

Κοινωνικής Δικτύωσης, γίνεται κάθε μέρα ο ίδιος ένας 

ιδιόμορφος «ατομικός δημοσιογράφος». Αυτό 

δημιουργεί μια επιπρόσθετη ευθύνη στα ΜΜΕ: ακριβής 

ενημέρωση, πλουραλιστική αναζήτηση, είναι η δύο 

όψεις του ίδιου νομίσματος γιατί δίνουμε κάθε μέρα 

«εξετάσεις» σε πολίτες που γνωρίζουν τις ειδήσεις, 

μόλις αυτές είναι γεγονός! Επιλογικά, μια σύντομη 

αναφορά στο ΚΥΠΕ. Ως δημόσια υπηρεσία ενημέρωσης, 

το ΚΥΠΕ έχει την ευθύνη «να προσφέρη εις τους 

συνδρομητάς αυτού, συνεχώς και αδιαλείπτως, ειδήσεις 

πλήρεις, ακριβείς, αμερολήπτους και εγκύρους». Αυτή 

είναι η θεμελιώδης ευθύνη μας, γι’ αυτό οι 

δημοσιογράφοι του Πρακτορείου με τη συμπαράσταση 

του ΔΣ, δίνουν την καθημερινή μάχη για την αξιόπιστη 

και έγκυρη ενημέρωση. Γνωρίζουμε τι έχουμε 



κατακτήσει, γνωρίζουμε, επίσης, τι χρειάζεται να 

βελτιώσουμε. 

Η σημερινή εκδήλωσή μας, λέει κάτι πολύ απλό. Το ΚΥΠΕ 

ως δημοσιογραφικός οργανισμός ζει μέσα στην κοινωνία 

μας, αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, θέλουμε να είμαστε 

δημιουργικοί. Το ΚΥΠΕ δεν έχει τις λύσεις στα ζητήματα 

που θέτει ο τίτλος της εκδήλωσής μας, εμείς θέτουμε τα 

ερωτήματα! 

 

3. Χαιρετισμός στην εκδήλωση «Η πνευματική 

ιδιοκτησία είναι παντού!», 28/05/2015  

Οργάνωση: Ένωση Δικαιωμάτων Πνευματικής 

Ιδιοκτησίας Κύπρου 

Κατ΄αρχάς να συγχαρώ την Ένωση Δικαιωμάτων 

Πνευματικής Ιδιοκτησίας Κύπρου για την πρωτοβουλία 

της. Η εκδήλωση με θέμα «η Πνευματική ιδιοκτησία 

είναι παντού!» είναι σημαντική, κυρίως όμως είναι 

πρωτότυπη. Τα θέματα, οι έξυπνοι τίτλοι, η σωστή 

επιλογή των ομιλητών δείχνουν θέληση να 

αναζητήσουμε λύσεις πάνω σε ένα πολύπλοκο ζήτημα. 

Ως ΚΥΠΕ είμαστε ιδιαίτερα ευαίθητοι στο ζήτημα αυτό, 

γι’ αυτό με χαρά αποδεχθήκαμε το αίτημά σας να 



είμαστε ο χορηγός επικοινωνίας της εκδήλωσης. Σας 

διαβεβαιώ ότι θα είμαστε υποστηρικτές και κάθε 

ανάλογης δραστηριότητας στο μέλλον. Συμφωνούμε με 

τον τίτλο ότι η πνευματική ιδιοκτησία είναι παντού και 

το ΚΥΠΕ με την πείρα του το επιβεβαιώνει. Ο μη 

απόδοση της είδησης στην πηγή, η αγνόηση της 

πνευματικής ιδιοκτησίας στο χώρο των ΜΜΕ είναι ένα 

παλαιό φαινόμενο, το οποίο με την τεχνολογική 

ανάπτυξη πήρε ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Συμφωνήσαμε 

στο ΔΣ του ΚΥΠΕ ότι χρειάζεται να αναλάβουμε κάποιες 

πρωτοβουλίες. Γι’ αυτό έχουμε καταγράψει τις εξής: 

1. Οργανώσαμε συναντήσεις με φορείς όπως η Επιτροπή 

Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας, η Ένωση Συντακτών, η 

Αρχή Ραδιοτηλεόρασης και ο Σύνδεσμος Εκδοτών για να 

δούμε τρόπους περιορισμού του φαινομένου στο χώρο 

των ΜΜΕ με ιδιαίτερη αναφορά στην πνευματική 

παραγωγή του ΚΥΠΕ. 

 

2. Συναντήσαμε τις διευθυντικές ομάδες συγκροτημάτων 

του τύπου. Συζητήσαμε το θέμα του σεβασμού στον 

κώδικα δημοσιογραφικής δεοντολογίας. 



3. Οργανώσαμε δημόσια εκδήλωση στις 20 Μαίου 2014 

με θέμα «Κώδικας Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας και η 

προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας». 

4. Τις ομιλίες και παρεμβάσεις σε αυτή την εκδήλωση τις 

εκδώσαμε σε βιβλίο με ομώνυμο τίτλο. 

5. Με ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα μας υπενθυμίζουμε 

στους συνδρομητές το ζήτημα του σεβασμού στην πηγή, 

ενώ έχει προστεθεί ειδική παράγραφος στις συμφωνίες 

που υπογράφουμε με νέους συνδρομητές. 

Η εμπειρία του τελευταίου έτους δείχνει ότι έχουμε 

σημειώσει πρόοδο, κυρίως στο χώρο του γραπτού 

τύπου. Υπάρχει βελτίωση και αυτό το σημειώνω με 

ικανοποίηση. Ασφαλώς μένει να γίνουν πολλά, κυρίως 

στο χώρο που καλύπτουν τα ηλεκτρονικά Μέσα. Σε αυτό 

τον τομέα εμφανίζονται τα πιο σοβαρά ελλείμματα μη 

σεβασμού στην πνευματική ιδιοκτησία. Συνολικά το 

ζήτημα έχει πολλές διαστάσεις, διαθέτει υπερεθνικές 

πτυχές, απασχολεί ευρωπαϊκούς θεσμούς καθώς και τη 

Συμμαχία των Ευρωπαϊκών Πρακτορείων Ειδήσεων. 

 

Σε ορισμένα επίπεδα, χρειάζονται ευρύτερες συνέργειες 

για να προχωρήσουμε καθώς οι ειδήσεις αποτελούν ένα 

προϊόν ευρείας χρήσης στο διαδίκτυο, στα Μέσα 



Κοινωνικής Δικτύωσης και η «ατομική» δημοσιογραφία 

συχνά παραβλέπει τα αυτονόητα. Με συνέργειες, όπως 

η σημερινή, μπορούμε να ανεβάσουμε το ζήτημα της 

πνευματικής ιδιοκτησίας πιο ψηλά στη δημόσια ατζέντα. 

Ο σεβασμός στην πνευματική ιδιοκτησία είναι μια 

έκφραση της πολιτιστικής μας ταυτότητας! 

 

4. Χαιρετισμός στην εκδήλωση με τίτλο: «Ελευθερία 

Έκφρασης και Θρησκεία», 10/02/2015  

Οργάνωση: Πανεπιστήμιο Κύπρου, Ευρωπαϊκό 

Πανεπιστήμιο 

 

Τρία σύντομα ζητήματα γύρω από το θέμα: 

Πρώτο: Η δημοσιογραφική διάσταση, η συνεχής μάχη 

για την ενημέρωση, για το σχολιασμό, για την εξήγηση 

πραγμάτων. Η μάχιμη δημοσιογραφία αποτελεί μια 

κύρια συνιστώσα στον αγώνα για την πληροφόρηση. Οι 

αριθμοί λένε σημαντικά πράγματα: 

Η Διεθνής Ομοσπονδία Δημοσιογράφων καταγράφει: 

118 δημοσιογράφοι έχασαν τη ζωή τους το 2014 σε όλο 

τον κόσμο σε στοχευμένες δολοφονίες, σε βομβιστικές 

επιθέσεις. Το 2013 οι νεκροί δημοσιογράφοι ήταν 105. 



Πακιστάν, Συρία, Αφχανιστάν, Ιράκ, Παλαιστινιακά 

εδάφη, Ουκρανία οι χώρες υψηλού βαθμού 

επικινδυνότητας για τη μάχιμη δημοσιογραφία. Η 

επίθεση τζιχαντιστών στο Παρίσι αποτελεί ένα μόνο 

τμήμα αυτής της μεγάλης αλυσίδας του αγώνα για: 

Την Υπεράσπιση της ελευθερίας του τύπου, 

Την Υπεράσπιση της ελευθερίας της έκφρασης, 

Την κινητοποίηση σε διάφορα επίπεδα για την καταδίκη 

του τυφλού φανατισμού και της τυφλής θρησκευτικής 

βίας. 

Η μεγάλη διαδήλωση στο Παρίσι ήταν επιτυχής, μια 

μαζική εκδήλωση γύρω από τις έννοιες της ελεύθερης 

έκφρασης, της ανοικτής κοινωνίας. 

Δεύτερο, ορισμένοι πολιτικοί που ήταν διαδηλωτές στο 

Παρίσι όταν επέστρεψαν στις χώρες τους, έκαναν το 

αντίθετο από αυτό για το οποίο διαδήλωσαν. 

Παραδείγματα από την Τουρκία και την Παλαιστιναική 

Αρχή. Άρα δεν αρκεί να λες «ήμουν και εγώ στο Παρίσι». 

Χρειάζονται πολύ περισσότερα. Πράξεις! 

Τρίτο: Ποιο είναι το διακύβευμα σήμερα;. Η ανοικτή, η 

ανεκτική κοινωνία χρειάζεται να ισχυροποιηθεί. Με 

κινητοποίηση, με διάλογο, με πειθώ. Χρειάζεται να 



κάνουμε κάτι παραπάνω από έναν σχολιασμό. Για 

παράδειγμα, να διευρύνουμε τον κύκλο του δημόσιου 

διαλόγου όπως κάνουμε, τώρα, εδώ, σε αυτό το χώρο. 

Οι υπερασπιστές της ανοικτής κοινωνίας ( λ.χ. η πολιτική 

ελίτ, τα συνδικάτα, τα ΜΜΕ, τα Πανεπιστήμια, η 

Κοινωνία των Πολιτών) χρειάζεται να αναλάβουν την 

ηγεμονία αυτού του δημόσιου διαλόγου. 

Η κύρια αντίθεση είναι σαφής: 

Η κοινωνία της ανοχής από τη μια, η τυφλή 

τρομοκρατική βία από την άλλη. Ο σεβασμός στην 

ελευθερία της έκφρασης από τη μια, η υποταγή στη 

μονολιθικότητα από την άλλη! 

 

5. Χαιρετισμός στην εκδήλωση με τίτλο «Ο κώδικας 

δημοσιογραφικής δεοντολογίας και η προστασία της 

πνευματικής ιδιοκτησίας», 19/05/2014 

 

Η σημερινή μας συζήτηση σχετικά με τον Κώδικα 

Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας και την προστασία της 

πνευματικής ιδιοκτησίας είναι και σημαντική και 

επίκαιρη. Η πρωτοβουλία να είμαστε πέντε φορείς μαζί 

είναι ένα καλό δείγμα γραφής. Έτσι μπορούμε 



περισσότερα. Μερικοί φίλοι λένε ότι σήμερα έχουμε 

άλλες προτεραιότητες, ας αφήσουμε το θέμα πιο 

ύστερα. Αυτή η λογική του παρακάτω, η αδιαφορία 

απέναντι στα συλλογικά προβλήματα συνέβαλε σε ένα 

βαθμό στο να φτάσουμε στον πάτο. Δεστε γύρω μας την 

κατάσταση. Ότι αφήνουμε άλυτο, ότι νομίζουμε ότι θα 

το λύσει ένας αυτόματος πιλότος το βρίσκουμε μπροστά 

μας, συνήθως σε χειρότερη κατάσταση. 

Το ζήτημα των πνευματικών δικαιωμάτων το συζητά η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπό το φως των νέων δεδομένων 

στην τεχνολογία και την εξέλιξη του δημοσιογραφικού 

επαγγέλματος- ιστοσελίδες, μηχανές αναζήτησης, νέες 

μορφές διαδικτυακών εκδόσεων, υπερεθνικές επιρροές. 

Το ζήτημα απασχολεί και την ΕΑΝΑ, την Συμμαχία των 

Ευρωπαϊκών Πρακτορείων Ειδήσεων στην οποία το ΚΥΠΕ 

παίζει ουσιώδη ρόλο. Μέσα στο 2014 θα ολοκληρωθεί η 

νέα πρόταση σε επίπεδο ΕΕ και ΕΑΝΑ. Στην Κύπρο 

χρειαζόμαστε δύο πράγματα: πρώτο με την ολοκλήρωσή 

της να ενσωματώσουμε την κοινοτική κατεύθυνση, και 

δεύτερο, να αξιοποιήσουμε τα πορίσματα του 

σημερινού Συνεδρίου για ότι συνδέεται με την δική μας 

πραγματικότητα.  

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο μπορούμε να προχωρήσουμε 

στις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις σε νομικό και θεσμικό 



επίπεδο. Είναι σημαντικό ο καθένας να κάνει αυτό που 

του αναλογεί για να έχουμε το αποτέλεσμα που 

επιδιώκουμε! 

 

6. Χαιρετισμός στην παρουσίαση του βιβλίου του Κ. 

Κωνσταντίνου με θέμα το «Κυπριακό Πρακτορείο 

Ειδήσεων», 26/03/2014 

 

Η έκδοση ενός βιβλίου είναι από μόνη της ένα 

σημαντικό γεγονός. Η έκδοση του βιβλίου «ΚΥΠΕ» από 

τον Κ. Κωνσταντίνου είναι διπλά σημαντικό: πρώτο ως 

βιβλίο που έχει τη σφραγίδα της ειδικής γνώσης, και 

δεύτερο ως έκδοση με ευρύτερο δημοσιογραφικό 

ενδιαφέρον. Πολλοί κύπριοι έχουν εμπειρίες από θέσεις 

Υπουργών, προέδρων ή μελών ΔΣ σε ημικρατικούς 

οργανισμούς. Ελάχιστοι είπαν: έχω αποκτήσει 

οροσμένες γνώσεις, έχω εμπειρίες και θέλω να τις 

μοιραστώ με τους πολίτες αυτού του τόπου. Ο Κ. 

Κωνσταντίνου προτίμησε τον απαιτητικό δρόμο. Τις 

γνώσεις του από την περίοδο της προεδρίας του στο ΔΣ 

του ΚΥΠΕ τις μεταφέρει σε ένα βιβλίο. 

Ο συγγραφέας προέκτεινε την εργασία του σε νέους 

τομείς, σε θέματα με διεθνές ενδιαφέρον. Όπως η 



δημιουργία και ανάπτυξη των διεθνών και εθνικών 

πρακτορείων ειδήσεων, ο ρόλος τους στην παγκόσμια 

και εθνική ειδησεογραφεία, καθώς και η σημασία τους 

στην εποχή της έκρηξης της πληροφορίας, στη σημερινή 

«κοινωνίας της ενημέρωσης». Πολλές και εξανλητικές 

είναι οι αναφορές στο δεύτερο κεφάλαιο του βιβλίου 

σχετικές με τα πρώτα δύσκολα βήματα της δημιουργίας 

του ΚΥΠΕ. Η αναζήτηση, ωστόσο, συνεχίστηκε και αυτό 

ήταν το πιο σημαντικό, ώσπου οι δυσκολίες έγιναν 

σχέδιο και το σχέδιο «ο νόμος του 1989». Η Βουλή 

ενέκρινε τον σχετικό νόμο για τη δημιουργία του ΚΥΠΕ 

ως ημικρατικού οργανισμού με δημοσιογραφική 

αυτονομία. Στο κεφάλαιο 4 υπάρχει πλούσια αναφορά 

στη δραστηριότητα του ΚΥΠΕ στο διεθνή χώρο, θα έλεγα 

για έναν τομέα που το ΚΥΠΕ διαδραματίζει έναν 

πρωταγωνιστικό ρόλο. Αυτό είναι ένα δείγμα γραφής ότι 

το μέγεθος υποχωρεί όταν έχεις δημιουργικές ιδέες που 

υπηρετούν ευρύτερους στόχους, είτε στην Eυρωπαϊκή 

Συμμαχία των Πρακτορείων Ειδήσεων (ΕΑΝΑ) είτε στη 

Μεσογειακή (ΑΜΑΝ) είτε τη εκείνη των Βαλκανικών 

Πρακτορείων Ειδήσεων (ABNA-SE). Θα προσέθετα ότι το 

κεφάλαιο αυτό συνδέεται με την συνεπή δραστηριότητα 

του Αν. Διευθυντή του ΚΥΠΕ Γ. Πενηνταέξ, και έτσι το 

ΚΥΠΕ διαθέτει επιρροή στα πράγματα. Στο κεφάλαιο 6 



σχετική με την διαμόρφωση της ημερήσιας 

θεματολογίας στην καθημερινή επικαιρότητα, βρήκα 

σημαντικές και πρωτοποριακές εισηγήσεις, πολύ 

χρήσιμες για να διαβαστούν από όλους του 

δημοσιογράφους. Το βιβλίο του Κ. Κωνσταντίνου δίνει 

την ευκαιρία να μιλήσουμε για το σημερινό ΚΥΠΕ, τις 

προκλήσεις που είναι μπροστά του. Θα παρουσιάσω σε 

συντομία 10 από αυτές: 

Α. Το θεσμικό πλαίσιο είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο, 

γραφειοκρατικό. Για να αλλάξει κάτι χρειάζεται έγκριση 

από δύο υπουργεία, για άλλα χρειάζεται και η Βουλή, 

για άλλα και ο Γενικός Εισαγγελέας, ή και το Υπουργικό 

Συμβούλιο. Συνήθως απαιτούνται τέσσερα ή πέντε 

επίπεδα. Χρειάζεται να μελετήσουμε τα ζητήματα αυτά. 

Χρειάζεται αλλαγή, ευελιξία στη λήψη αποφάσεων που 

συνδέοται με μια γενικότερη πολιτική για τον 

εκσυγχρονισμό των ημικρατικών οργανισμών. Έτσι θα 

καταστούν πιο αποτελεσματικοί, άρα πιο ικανοί να 

αντιμετωπίσουν τις σημερινές προκλήσεις. Σε ένα 

αναθεωρημένο θεσμικό πλαίσιο η λύση μπορεί να είναι 

ένας Ημικρατικός, εποπτεία από ένα Υπουργείο και 

ασφαλώς έλεγχος των οικονομικών από τον Γενικό 

Ελεγκτή της Δημοκρατίας. 



Β. Τεχνολογική αναβάθμιση, αξιοποίηση κάθε νέας 

ανακάλυψης για να φτάσει η είδηση άμεσα και πλήρως. 

Διαρκής πρόοδος στις νέες τεχνολογίες, 

συμπεριλαμβανομένων εφαρμογών στην κινητή 

τηλεφωνία (mobile applications). Να αξιοποιήσουμε 

εμπειρίες από άλλα Πρακτορεία Ειδήσεων σε ό,τι αφορά 

πρωτοποριακές εφαρμογές τους. 

Γ. Συμμετοχή στον ανοικτό ανταγωνισμό, το ΚΥΠΕ ένας 

δημοσιογραφικός οργανισμός με ότι αυτό σημαίνει: 

κυνήγι της είδησης, της αποκλειστικής είδησης, πηγές, 

συνεντεύξεις, δηλώσεις, έρευνα, ρεπορτάζ. 

 

Δ. Αύξηση του αριθμού αποδεκτών ΔΕΚΑ (σήμερα 12 χιλ 

στην Κύπρο) και CNA NEWS (σήμερα 3.500 με αποδέκτες 

στο εξωτερικό) ώστε η εργασία του ΚΥΠΕ να φτάνει σε 

περισσότερους αναγνώστες στο inbox τους. 

Ε. Ένταξη του Video στη δημοσιογραφική 

δραστηριότητα. Μια πιθανή συνεργασία με ΡΙΚ στον 

τομέα αυτό θα βοηθήσει να καλύψουμε περισσότερους 

τομείς. 

Στ. Αναζήτηση λύσης στο ζήτημα του copy right και του 

σεβασμού στη δημοσιογραφική δεοντολογία (οδηγίες ΕΕ 

και κατευθύνσεις ΕΑΝΑ). Με πρωτοβουλία του ΚΥΠΕ 



αναπτύσσεται ένας διάλογος με την ΕΔΔ, την ΕΣΚ, την, 

ΑΡΤΚ, και τον ΣΕΚ με στόχο την τήρηση των αρχών της 

δεοντολογίας. Αυτή η προσπάθεια έχει αποδώσει μέχρι 

στιγμής καλά αποτελέσματα. 

Ζ. Συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα. Συνέργειες 

με άλλους οργανισμούς, όπως το Ευρωπαϊκό Γραφείο 

Κύπρο, το ΡΙΚ, την CYTA ή ξένα πρακτορεία ειδήσεων 

ώστε να συνεργαστούμε πάνω σε αμοιβαίως επωφελείς 

δράσεις. 

Η. Αραβική Υπηρεσία με στόχο ένα ΚΥΠΕ σε 4 γλώσσες. 

Θ. Λειτουργία του ΚΥΠΕ 365 ημέρες το χρόνο. 

Ι. Ενίσχυση της προσπάθειας για δημοσιογραφική 

δραστηριότητα με, α) περισσότερη ειδίκευση, β) 

αποκλειστικές ειδήσεις, δηλώσεις, γ) ειδήσεις σε 

πραγματικό χρόνο, δ) επιμόρφωση/διαλέξεις στο 

προσωπικό, ε) εποπτεία και αξιολόγηση της εργασίας.  

Το ΚΥΠΕ διαθέτει πολύ αξιόλογους δημοσιογράφους. Με 

τη συνεπή τους δράση το ΚΥΠΕ έχει κατακτήσει με το 

σπαθί του δεσπόζουσα θέση στην κυπριακή 

δημοσιογραφική δραστηριότητα.  

Η αξιοπιστία του ΚΥΠΕ βρίσκεται ψηλά. Κρατάμε τις έως 

τώρα προόδους του και θέλουμε να πάμε πιο μπροστά. 



Χρειάζεται μια συνεπή προσπάθεια για να αποκτήσει 

όσα σήμερα δεν έχει. Είναι στη θέληση του ΔΣ να 

κερδίσουμε αυτό το στοίχημα! 

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Ε. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 

1. EANA Spring Conference, 18/05/2017 

 

Allow me to welcome you here in Agia Napa, this very 

famous resort, with rich historical roots as well as 

beautiful golden beaches. On behalf of the Board of 

Directors of the CNA I wish you all, a very good stay here 

in Cyprus, wishing every success to the EANA Spring 

Conference of 2017. 

The Cyprus News Agency was officially established in 1976 

and in 1984, expanded its activities by hiring a group of 

journalists. In 1989, the Cyprus House of Representatives 

approved legislation providing the status of a “semi-

governmental” news organization, with full editorial 

independence. 

Under its Constitution, CNA is governed by  a seven-

member Board of Directors comprising established media 



professionals. This provision makes sense within the 

industry. With this in mind we have already proposed 

some changes to the Ministry of Interior so as to give more 

emphasis to the broadening of this autonomous identity. 

The Board includes representatives of the Cyprus 

Journalists Union, the Cyprus Newspaper and Magazine 

Publishers Association, the PIO and the CyBC. This form of 

governing is safequarding its impartiality, protecting at 

the same time its structure as credible source of 

information. 

 

In 2002, CNA introduced news in Turkish, a press release 

service and its own photo service offering local coverage 

of news events. 

In 2012 CNA launched three new web pages in Greek, 

English and Turkish. 

The same year, as part of its policy for more openness to 

the citizens, CNA began transmitting news bulletins in 

Greek and English, under the titles “TEN” and “CNA 

NEWS”, respectively. 

In 2015 started producing video service materials. In the 

same year we updated the social media department, thus, 



completing our main goals regarding the modernization of 

our technological platform. 

 

CNA has signed cooperation agreements and protocols 

with many local Universities, institutions and trade 

unions. 

The agency transmits daily news items in Greek, English 

and Turkish. Greek and Turkish are the official languages 

of the Cyprus Republic. 

Soon,   CNA starts producing news items in Arabic, which 

would be a big achievement for CNA as a small agency. By 

completing this webpage we inspire to open new ways of 

cooperation with many of the Arabic agencies. 

The Media Industry faces its own unique challenges. Let 

me make a quick reference of its agenda. 

The widening tendency on attacking the Media for 

political purposes, 

The serious issue regarding fake news, 

“New journalism” in the form of free access to everyone, 

The pending issue of copy right, 

The need for more cooperation among ourselves, 



The increasing need for more sharing of our expertise on 

the field of technological expansion, including the use of 

drones and robotic cameras in this regards. 

An environment of competitiveness is a must to drive us 

to a more results-oriented practices. Our closer 

cooperation is the only way to increase our credibility, to 

send a clear message that the fight for producing and 

promoting credible news stories, is not just a priority, it is 

the definition of our mission as media protagonists. Apart 

from the CNA activities allow me to say few words about 

the recent developments on the Cyprus issue. The two 

leaders President Anastasiades and t/c leader M. Akinci, 

the key-figures of the new phase of talks, have completed 

two years of discussions. Very soon, most probably by the 

end of June we will see what would be the final results 

since the talks enter in a very crucial timeframe. Cyprus 

has, during its historical course, suffered a lot due to its 

geographical position. Just get a look at the Middle East 

map, very close to Syria, to the ISIS neighborhood, to the 

core of the Middle East issue, well known as the conflict 

between Israelis and Palestinians. Cyprus long period of 

loneliness ended in 2004 since Cyprus became a full 

member of the EU. The majority of Cypriot people believe 

in this project. 



 

People see the EU as a catalyst guiding us to overcome the 

nowadays challenges, the end of the occupation of Cyprus 

north in a way the UN parameters refers to. The EU is 

setting the frame, it is up to us to transform this frame into 

a fair workable way of solving the Cyprus issue. The UN 

and the EU working together would promote a common 

project of all Cypriots-Greek Cypriots, Turkish Cypriots, 

Armenians, Maronites and the Latin community. 

This is our vision: 

Cyprus, an island belonging to its people, an island of 

stability, prosperity and cooperation. Thus, Cyprus would 

become a bacon of peace for itself, the whole region and 

at the same time presenting a paradigm of a workable, 

multicultural society, adopting the EU` s fundamental 

values. 

 

2. Chinese Belt and Road Initiative and Cyprus Role as the 

Stepping Stone into the Region, 06/05/2017 

 

Thank you for inviting me to make a speech at this Seminar 

titled “Chinese Belt and Road Initiative and Cyprus Role as 



the Stepping Stone into the Region”. I am honoured to be 

here, discussing with you this very interesting initiative. I 

think that the key words are Connectivity and Cooperation 

in a globalized world. Globalization is not an option, it is 

just a one way fight to tackle the nowadays global 

challenges. The equilibrium between the markets’ power 

and the political institutions’ power is imbalanced. The 

current global system needs appropriate mechanisms able 

to monitor the international markets, so that people’s 

interests are protected. 

 

China´ s initiative is very important towards this direction. 

It is promoting global and peripheral synergy, helping 

nations to search for new partnerships. The five major 

goals, as set by China are coordination facilities, 

connectivity, unimpeded trade, financial integration and 

people-to-people bonds. I support these goals,  they are 

matching with global needs. Let be very clear. The decision 

taken by President Trump´ s administration of pulling out 

his country from the Paris Accord on Climate Change is an 

irresponsible act, putting aside the well-being of the new 

generations. 



Cyprus should be a protagonist, a factor of open synergies 

with China in a more active way. We must be bold, we 

must use our geographical position in a smart way, we 

need ambitious and realistic plans, we need 

determination. Let me say a couple of words on the CNA s 

activities in relation with the topic discussed. CNA and 

XINHUA are cooperating in a very friendly and 

professional frame, the correspondent of XINHUA in 

Cyprus understands that well. There is a window of 

opportunity to expand our cooperation and the seminar is 

very helpful towards this direction. 

CNA disseminates news in three different languages: 

Greek, Turkish and English. Very soon, CNA will start an 

Arabic edition, thus enabling the agency to activate more 

than 10 cooperation agreements with Arabic-language 

news agencies in the Middle East and North Africa. 

In 2015 CNA started producing video service materials. In 

the same year we updated the social media department, 

thus,   modernizing of our technological platform. 

Furthermore, CNA has signed agreements with 40 

international and national news agencies, (including 

XINHUA)   exchanging news, photos and other news 

material. 



 

CNA actively participates in various international and 

regional news agency alliances, such as the World 

Congress of News Agencies, the European Alliance of 

News Agencies, the Mediterranean Alliance of News 

Agencies, the Union of Balkan and Southeast Europe News 

Agencies and the Black See Association of News Agencies. 

This richness helps the Agency to facilitate connections 

between Cyprus and China. No doubt that we can do 

more. CNA is to take the conclusion of this seminar into 

account so as to form a new, very specific initiative in 

collaboration with XINHUA, so as to    enhance the people-

to-people bonds. 

Cyprus is a member of the EU, this is Cyprus real Added 

Value, giving us the material, needed, to overcome the 

nowadays challenges. Current status quo in Cyprus is not 

sustainable. The EU can be the catalyst for creating a new 

vision for all Cypriots. Cyprus being a free, united country 

can enhance its strategy, becoming a true factor of 

stability, cooperation and friendship. 

 

 



3. Welcoming speech at 20th A.B.N.A-SE General 

Assembly,   14/11/2011 

 

It is with great pleasure that I welcome all of you to the 

20th General Assembly of the Association of the Balkan 

News Agencies – Southeast Europe (ABNA-SE) organized 

by the Cyprus News Agency. This assembly is being held at 

a very critical time. Europe is under pressure, European 

societies are moving forward with specific economical 

problems and the EU as a whole is facing a number of 

specific challenges. These matters are not affecting the 

political elite as such, however every single government, 

organization, or institution, even every single citizen is 

coming across a very complicated environment. 

 

This is a priority for every single institution and ABNA of 

course has to think of how to face these challenges too. 

According to our constitutional frame, ABNA is aiming to 

develop full cooperation amongst news agencies of the 

region. As well as cooperation, ABNA is also aiming to 

contribute to the establishment of a climate of peace, 

security and friendship in our uneasy region. While these 

aims are contemporary they still have not been achieved. 



They remain our primary goals, so let me underline that 

the more we cooperate, the better results we will 

accomplish. Have a look at some European countries. It is 

very easy to identify that some fundamental European 

values are being violated in the name of “practical” 

aspects of policy. Regarding ABNA’s aims I would like to 

stress that cooperation in concrete fields is absolutely 

necessary. We must increase the level of our cooperation 

and also the number of articles, reportage, and analysis 

which we can exchange on a daily or weekly basis. It is high 

time we created a new basis for the way in which we 

cooperate. On the one hand to contribute to social and 

cultural development, on the other hand to achieve closer 

cooperation at concrete fields, provided that we accept 

the notion of overcoming obstacles and those of past 

divisions to forge new channels of coordination. We need 

to enhance the coordination among the member-

agencies, to exchange materials and to support common 

interests such as the exchanging of information on social, 

political, economic, cultural and sport events. 

The opening of borders and globalization, has led to a new 

world balance. I think that this balance is full of difficulties 

and at the same time is full of expectations for those who 

are facing this new challenging era. With this in mind, CNA 



is planning to modernize all of our technological systems 

in order to meet the most advanced needs. The 

undertaking of the rotational presidency of the EU by the 

Cyprus Republic in the second half of 2012 is an extra 

motivation for CNA. This challenge will be a cornerstone 

for Cyprus. As for CNA it will be an opportunity to promote 

–among other things- some of ABNA’s fundamental goals, 

such as friendship and solidarity among the people. CNA 

is preparing to be ready at the right time. I hope that the 

undertaking of the EU presidency could serve as a catalyst 

for solving the Cyprus issue, so as to benefit all the citizens 

of Cyprus but first of all to serve the ideas of freedom and 

justice as set by EU fundamental values. 

On behalf of Cyprus News Agency I welcome you all to 

Cyprus. CNA is a key player in all aspects of ABNA’s 

activities and the initiative to organize this assembly is real 

proof for this. It is in this spirit that we are also an active 

member of EANA (European Alliance of News Agencies) 

and AMAN (Alliance of Mediterranean News Agencies). 

We strongly believe that irrespective of the size of a 

member state or of an agency, every single member can 

contribute to moving forward. Let us all work together, let 

us take the responsibility to create new conditions for a 

more active ABNA so as to meet all priorities set out by 



ABNA statute. I would like to express my warmest wishes 

for the success of our general assembly. 

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ, ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΡΟΕΔΡΙΑ 

ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

1. ΚΥΠΕ: Εκδήλωση με θέμα «Η Κυπριακή Προεδρία: η 

πρόκληση για τους δημοσιογράφους», 05/04/2012 

 

Η 1η Μαίου 2004 αποτελεί την κορυφαία μέρα στη 

σύγχρονη ιστορία της Κύπρου. Αυτή η εξέλιξη σφράγισε 

μια μακρά και δαιδαλώδη πορεία για την ένταξη της 

Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ε.Ε. Σε πολλούς 

συμπατριώτες μας η πορεία αυτή φαίνεται 

«νομοτελειακή», ή ότι ήταν αρκετό ένα veto της 

ελληνικής βουλής για να επιτύχουμε ένα μεγάλο στόχο. 

Η ένταξη της Κύπρου, ωστόσο, ήταν το πιο δύσκολο 

εγχείρημα ένταξης μιας χώρας στην ΕΕ στο σύνολο της 

ενταξιακής διαδικασίας. Προέκυψε γιατί υπήρχαν 

σχέδια, συνέπεια, πειστικότητα και συμμαχίες. Θα 

προσπαθήσω στη συνέχεια να αναλύσω την δύσκολη 



πλευρά της ένταξης, να παραθέσω μερικές άγνωστες 

πτυχές της που, εκτιμώ, ότι διατηρούν την επικαιρότητά 

τους και βοηθούν στην κατανόηση σύγχρονων 

φαινομένων. 

Το 1962 υπεγράφη Εμπορική Συμφωνία μεταξύ Κύπρου 

και ΕΟΚ. Στις 19 Δεκεμβρίου 1972 υπεγράφη η 

Συμφωνία Σύνδεσης Κύπρου-ΕΟΚ η οποία τέθηκε σε 

ισχύ την 1η Ιουνίου 1973. Ωστόσο η ΕΟΚ ήταν απρόθυμη 

να δώσει νέα ώθηση στην σχέση της με την Κύπρο 

εξαιτίας της νέας κατάστασης πραγμάτων που 

δημιούργησε η τουρκική εισβολή. 

 

Οι διαδικασίες για την προώθηση της Τ.Ε. Κύπρου-ΕΕ 

καθυστέρησαν μια ολόκληρη δεκαετία εξαιτίας της 

πολιτικής κατάστασης στο νησί και την οποία τα 

περισσότερα κράτη-μέλη της ΕΟΚ δεν επιθυμούσαν να 

ακουμπήσουν. 

Το 1977 έπρεπε να είχε αρχίσει η δεύτερη φάση της 

Συμφωνίας Σύνδεσης όπως προνοούσε η συμφωνία του 

1973 που θα οδηγούσε σε διαπραγματεύσεις για την Τ.Ε. 

Τα περισσότερα κράτη-μέλη ήταν αρνητικά στην 

προώθηση αυτού του στόχου για πολιτικούς, κυρίως, 

λόγους. 



 

Η κυβέρνηση του Α. Παπανδρέου πέτυχε το ξεπάγωμα 

της σχέσης Κύπρου-ΕΟΚ. Η Αθήνα κατέστησε σαφές 

στους εταίρους της ότι δεν θα έδινε τη συγκατάθεσή της 

στη Μεσογειακή πολιτική της ΕΟΚ, στα Μεσογειακά 

Ολοκληρωμένα Προγράμματα (ΜΟΠ), εκτός εάν 

συμφωνούσαν στην προώθηση της Τ.Ε με την Κύπρο. 

Τελικά έγινε δεκτή η ελληνική θέση και έτσι άρχισαν οι 

διαπραγματεύσεις για να τεθεί σε ισχύ η Τ.Ε. Κύπρου-

ΕΟΚ την 1η Ιανουαρίου 1988 επί προεδρίας Σ. 

Κυπριανού. 

Τον Απρίλιο του 1988 το Συμβούλιο Υπουργών 

υιοθέτησε στα συμπεράσματά του τη φράση – κλειδί «το 

κυπριακό ζήτημα επηρεάζει τις ευρωτουρκικές σχέσεις». 

Η ίδια φράση επανελήφθη στο πιο υψηλό επίπεδο τον 

Ιούνιο του 1990 από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του 

Λονδίνου 

Στις 4 Ιουλίου 1990 ο πρόεδρος Γ. Βασιλείου υπέβαλε 

αίτηση για να γίνει η Κύπρος πλήρες μέλος. Η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 236 της 

Συνθήκης της ΕΕ εξέδωσε τη γνωμοδότησή της για την 

κυπριακή αίτηση τον Σεπτέμβριο του 1993. Η Επιτροπή 

έκρινε την Κύπρο ως επιλέξιμη για ένταξη από την 



πλευρά των δεικτών της οικονομικής της ανάπτυξης, 

αλλά διατύπωσε αντιρρήσεις κατά πόσον η Κύπρος 

μπορεί να ενταχθεί στην Ένωση χωρίς προηγούμενη 

λύση στο πολιτικό πρόβλημα. 

Στα Συμπεράσματα που προέκυψαν από τις Συνόδους 

Κορυφής της Κέρκυρας (Ιούνιος 1994) και εκείνης του 

Έσσεν (Δεκέμβριος 1994) υιοθετήθηκε η φράση «η 

επόμενη διεύρυνση θα περιλαμβάνει την Κύπρο και τη 

Μάλτα». Με την καταγραφή αυτής της πρότασης, έγινε 

μια σημαντική πρόοδος στην αποσύνδεση της ένταξης 

από το πολιτικό ζήτημα της λύσης. 

Τον Οκτώβριο του 1994 έρχεται προς συζήτηση το θέμα 

της Τελωνειακής Ένωσης Τουρκίας-ΕΟΚ. Αυτό έδωσε μια 

σημαντική ευκαιρία στην ελληνική διπλωματία να κάνει 

ένα ακόμα βήμα μπροστά. Με τη Συμφωνία της 6ης 

Μαρτίου 1995 η Ελλάδα συμφώνησε με το κείμενο για 

την Τελωνειακή Ένωση Τουρκίας-ΕΟΚ (έναρξη την 1 

Ιανουαρίου 1996) εξασφαλίζοντας το μέγιστο για την 

εποχή εκείνη αντάλλαγμα για την Κύπρο με τον 

καθορισμό ημερομηνίας έναρξης διαπραγματεύσεων 

ένταξης για την Κυπριακή Δημοκρατία. Πρέπει να 

σημειωθεί ότι η Αθήνα αξιοποίησε τη δυνατότητα της 

ομοφωνίας στο Συμβούλιο για να κάμψει τις 

αντιδράσεις της γερμανικής προεδρίας, αλλά και της Μ. 



Βρετανίας και της Γαλλίας. Η φράση – απάντηση Γ. 

Κρανιδιώτη ήταν πολύ σαφής και αφορούσε και τις τρεις 

πιο πάνω χώρες: «Η Ελλάδα δεν μπορεί να δώσει τη 

συγκατάθεσή της στην Τ.Ε. Τουρκίας – ΕΟΚ εκτός εάν…» 

Ο γάλλος Υπουργός Εξωτερικών Αλαίν Ζιπέ ανέλαβε την 

ευθύνη των διαπραγματεύσεων. Μέσα σε μια επίπονη 

διπλωματική ανατροπή επήλθε τελικά η συμφωνία στις 

6 Μαρτίου 1995. Μεταξύ άλλων η απόφαση τόνιζε ότι 

«οι διαπραγματεύσεις ένταξης της Κύπρου θα αρχίσουν 

πάνω στις προτάσεις της Επιτροπής, έξι μήνες μετά το 

τέλος της Διακυβερνητικής Διάσκεψης του 1996, 

λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της 

Διάσκεψης…» 

Στις 28 Μαρτίου 1998 επί προεδρίας Γ. Κληρίδη άρχισαν 

οι ενταξιακές συνομιλίες οι οποίες έφεραν την Κύπρο 

στην πρώτη θέση της ενταξιακής προσπάθειας σε σχέση 

με τις άλλες υποψήφιες χώρες. Η πρόοδος αυτή δεν 

ήταν από μόνη της ικανή να ξεπεράσει τις επιφυλάξεις ή 

τις αρνήσεις σημαντικών χωρών της ΕΕ. Παρ’ όλο που 

στις Συνόδους Κορυφής στην Κέρκυρα και στο Έσσεν 

(1994) έγινε σαφής λόγος για συμπερίληψη της Κύπρου 

και της Μάλτας στην επόμενη διεύρυνση, εντούτοις 

ορισμένες χώρες εξακολουθούσαν να αποκλείουν 

ένταξη της Κύπρου στην Ε.Ε. με άλυτο το κυπριακό 



πρόβλημα. Η Γαλλία, η Ιταλία, η Γερμανία και η 

Ολλανδία είχαν διατυπώσει ευθέως τις αντιρρήσεις 

τους, ενώ άλλες ήταν απρόθυμες να υποστηρίξουν το 

κυπριακό αίτημα. Πάντως σχεδόν όλες οι χώρες 

προτιμούσαν τη λύση στο κυπριακό και μετά την ένταξη. 

Εκτιμούσαν ότι η ΕΕ δεν έπρεπε να κληρονομήσει ένα 

πρόβλημα που παρέμενε στα χέρια του ΟΗΕ και θα 

προκαλούσε τριγμούς στις σχέσεις τους με ένα 

σημαντικό τους εμπορικό και πολιτικό εταίρο, την 

Τουρκία. Σημαντικοί γεωπολιτικοί λόγοι οδήγησαν τα 

ισχυρά κράτη-μέλη της Ένωσης στη διαμόρφωση μιας 

φόρμουλας η οποία θα έδινε στην Τουρκία το καθεστώς 

της υποψήφιας χώρας. 

Στις 12 Ιουλίου 1999 ο Γ. Κρανιδιώτης σε συνέντευξή του 

στο Reuters διατύπωσε την ελληνική στρατηγική ενόψει 

της επόμενης Συνόδου Κορυφής στο Ελσίνκι στις 10 και 

11 Δεκεμβρίου 1999 και έθετε τις προϋποθέσεις γύρω 

από το ερώτημα εάν η Τουρκία μπορούσε να πάρει τον 

τίτλο του υποψήφιου μέλους: 

«Εάν η Τουρκία αποτύχει να εκπληρώσει τα κριτήρια 

(επίλυση του κυπριακού, καλύτερες σχέσεις με την 

Ελλάδα, σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και την 

δημοκρατία) και τα μέλη της ΕΕ επιθυμούν να της 

προσφέρουν κανονική υποψηφιότητα, ενδεχομένως στη 



Σύνοδο Κορυφής τον προσεχή Δεκέμβριο, τότε η Ελλάδα 

μπορεί να το αποδεχθεί αυτό κάτω από δύο 

προϋποθέσεις. Πρώτα εγγυήσεις ότι η ένταξη της 

Κύπρου θα προχωρήσει απρόσκοπτα, χωρίς η λύση στο 

κυπριακό να είναι προϋπόθεση και δεύτερο δημόσια 

δήλωση αλληλεγγύης από την ΕΕ στο Αιγαίο». 

 

Στόχος του ήταν να αξιοποιηθεί η επιθυμία των 

υπολοίπων ευρωπαίων εταίρων για πρόοδο στις 

ευρωτουρκικές θέσεις με κατάκτηση από την Κύπρο της 

απρόσκοπτης διαδικασίας ένταξή της. Το πλαίσιο αυτό 

υλοποίησε ο Κ. Σημίτης στη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ στο 

Ελσίνκι το Δεκέμβριο του 1999 με την αποσύνδεση της 

ένταξης της Κύπρου από τη λύση του πολιτικού 

προβλήματος. Το Κείμενο Συμπερασμάτων του 

Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στο Ελσίνκι τονίζει ότι «η 

επίλυση του πολιτικού προβλήματος θα διευκολύνει την 

προσχώρηση της Κύπρου στην ΕΕ. Εάν μέχρι την 

ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων δεν έχει επιτευχθεί 

λύση, η απόφαση του Συμβουλίου όσον αφορά την 

προσχώρηση θα ληφθεί χωρίς η ανωτέρω να αποτελέσει 

προϋπόθεση. Εν προκειμένω, το Συμβούλιο θα λάβει 

υπόψη όλα τα σχετικά στοιχεία». Είναι σημαντικό να 

υπογραμμισθεί πως στο ίδιο κείμενο συμπερασμάτων 



υιοθετήθηκε από τους «15» και μια σημαντική αναφορά 

για το ζήτημα της υφαλοκρηπίδας στο Αιγαίο -προσφυγή 

στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης με εποπτεία από το 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. 

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Νίκαιας, (7,8,9 Δεκεμβρίου 

2000) και της Σεβίλλης (21,22 Ιουνίου 2002) 

επαναλαμβάνουν τη συμφωνία του Ελσίνκι και ανοίγει 

το δρόμο για την Εταιρική Σχέση ΕΕ-Τουρκίας στην οποία 

«καλείται η Τουρκία να υποβάλει ταχέως το εθνικό της 

πρόγραμμμα υιοθέτησης του κεκτημένου και να το 

βασίσει στην εταιρική σχέση προσχώρησης». 

 

Στη Σύνοδο Κορυφής της Κοπεγχάγης (12/13 Δεκεμβρίου 

2002) παρ’ όλο που το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εξέφρασε 

την «σαφή προτίμησή του για την ένταξη στην ΕΕ μιας 

ενωμένης Κύπρου»,εντούτοις υιοθέτησε την ουσία της 

απόφασης στο Ελσίνκι «δεδομένου ότι οι ενταξιακές 

διαπραγματεύσεις με την Κύπρο ολοκληρώθηκαν, η 

Κύπρος θα ενταχθεί ως νέο κράτος μέλος της ΕΕ». 

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 9 Απριλίου 2003 έδειξε 

το δρόμο για τα Εθνικά Κοινοβούλια. Η πλειοψηφία ήταν 



σαφής: 507 ψήφοι υπέρ της διεύρυνσης της ΕΕ με τα 

δέκα νέα κράτη-μέλη, 29 κατά. 

Στις 16 Απριλίου 2003 στην Αθήνα υπογράφηκε η 

Συνθήκη Προσχώρησης των δέκα νέων μελών επί 

προεδρίας Τ. Παπαδόπουλου. 

Έτσι κατακτήθηκε με σχέδια, με έργα, με πρόβλεψη, με 

σκληρή δουλειά η 1η Μαϊου 2004 με σαφή αναφορά 

(πρωτόκολλο 10) ότι το κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου 

είναι αναπόσπαστο κομμάτι της Κυπριακής Δημοκρατίας 

στο οποίο η εφαρμογή του κοινοτικού κεκτημένου 

αναστέλλεται έως την επίλυση του κυπριακού. 

Στην Κύπρο συνέβαλαν σε αυτή την επιτυχή πορεία 

πολλές δυνάμεις με το δικό τους τρόπο και επίπεδο: 

κυβερνήσεις, κόμματα, βουλή, συνδικάτα, κυβερνητικές 

υπηρεσίες, πρόσωπα με ειδικό βάρος κλπ. Να τονίσω 

επίσης τη στενή συνεργασία των Κυβερνήσεων Κύπρου 

και Ελλάδας, αφού η Ελλάδα ήταν ήδη μέλος, άρα 

μπορούσε να αξιοποιήσει αυτή τη δυνατότητα. 

Από την 1η Μαϊου 2004 πέρασαν οκτώ χρόνια, από την 

ένταξη στη ζώνη του ευρώ έξη και επί προεδρίας Δ. 

Χριστόφια η Κύπρος αναλαμβάνει την εκ περιτροπής 

προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. 

 



Αυτή η δαιδαλώδης πορεία δείχνει πέντε βασικές 

αλήθειες: 

Α). Η ένταξη συνιστά την πιο σημαντική εξέλιξη στη 

νεότερη ιστορία της Κύπρου. Η Κύπρος συγχρονίζει το 

βηματισμό της με την Ευρωπαϊκή Ένωση και εντάσσει το 

πεπρωμένο της στην πιο προοδευτική κοινότητα λαών 

που έχει παρουσιαστεί στην παγκόσμια ιστορία. 

Συνεπώς ενδυναμώνει το πολιτικό της μέγεθος, 

δημιουργεί νέες ευκαιρίες και αποκτά ένα πλαίσιο 

ανάπτυξης που προσφέρει δυνατότητες που ποτέ 

άλλοτε δεν είχε. 

 

Β). Η πολιτική των διασυνδέσεων, της προώθησης 

εθνικών συμφερόντων μέσα από την κοινοτική μέθοδο 

έφεραν την ένταξη. Δεν αρκεί να επικαλείσαι το δίκαιό 

σου, μετρά πιο πολύ να μιλάς με την κοινοτική γλώσσα, 

να πείθεις, να δημιουργείς συμμαχίες, να είσαι ένας 

δημιουργικός εταίρος που έχεις άποψη για όσα 

απασχολούν την ΕΕ. Μόνο έτσι δημιουργείς ένα δίκτυο 

συμφερόντων που διευκολύνει και τις ειδικότερες 

κυπριακές επιδιώξεις. Επιπρόσθετα στην ΕΕ έχουν ρόλο 

οι απόψεις, οι προτάσεις που μια χώρα καταθέτει, το 



μέγεθος μιας χώρας δεν προσδιορίζει την επίδρασή της 

στις εξελίξεις. 

Γ). Η ενότητα, η συνεργασία, οι κοινές προσπάθειες, η 

Κύπρος με μια φωνή, είναι το βαθύ νόημα της 

προσπάθειας που προηγήθηκε της ένταξης. Το ίδιο 

ισχύει και για την Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ: μια χώρα 

με το μέγεθος της Κύπρου μπορεί να αξιοποιήσει την 

ποιότητά της, το ανθρώπινο κεφάλαιό της, τις 

συνεργασίες ανάμεσα στις πολιτικές, κοινωνικές και 

πνευματικές της δυνάμεις, να καλλιεργεί το ήπιο κλίμα. 

Δ). Αυτή η ιστορική αλλαγή δεν είναι μόνο ευκαιρίες και 

θετικά. Είναι ένα πεδίο ανταγωνιστικό, πολύπλοκο και 

απαιτητικό γι’ αυτό η δραστήρια συμμετοχή με την 

προσαρμογή στα επίπεδα που η ΕΕ προωθεί, είναι μια 

επίπονη διαδικασία για την κυπριακή κοινωνία. Αυτό 

απαιτεί διαρκή ενημέρωση, κινητοποίηση των 

κοινωνικών εταίρων, ισχυρό δίκτυο παρουσίας στο 

κοινοτικό επίπεδο, διεκδίκηση ρόλου για την Κυπριακή 

Δημοκρατία σε τομείς που διαθέτει συγκριτικά 

πλεονεκτήματα. 

Ε) Η προεδρία το δεύτερο εξάμηνο του 2012 αποτελεί 

μια νέα πρόκληση για την Κυπριακή Δημοκρατία με 

άλλα χαρακτηριστικά. Αν αναλύσει κάποιος τα 



πραγματικά δεδομένα της περιόδου πριν από την 

ένταξη, σχεδόν αβίαστα θα βρει τη μέθοδο και για μια 

επιτυχημένη Προεδρία: προώθηση κοινών ευρωπαϊκών 

στόχων, έντιμη μεσολάβηση, διαβούλευση, 

συμβιβαστική συμπεριφορά που θα οδηγεί στην 

αναγκαία ομοφωνία. Είναι θεμιτό κάθε προεδρία να 

θέτει ορισμένους στόχους, να διατυπώνει τις 

προτεραιότητές της, να φιλοδοξεί να καταγραφεί ως μια 

προεδρία που συνέβαλε σε ορισμένη πρόοδο στις κοινές 

ευρωπαϊκές πολιτικές. Αυτό είναι μείζον ζήτημα για την 

Κύπρο. Η Κύπρος μπορεί να συμβάλει στην γενικότερη 

συζήτηση σχετικά με το εάν η ΕΕ μπορεί να ξεπεράσει 

την οικονομική κρίση ακολουθώντας μια διαφορετική 

πορεία. Από την ΕΕ των διαφορετικών ταχυτήτων στην 

σταδιακή επίτευξη της πολιτικής και οικονομικής ένωσης 

της ΕΕ. Η Κύπρος έχει τις προϋποθέσεις να επιτύχει. Η 

σκληρή δουλειά που γίνεται σε διάφορους τομείς, 

αποτελεί την δικλείδα ασφαλείας για να συμβάλουμε σε 

μια συνεχή βελτίωση του δικού μας πολιτικού 

πεπρωμένου. Επιτυχία σημαίνει να θέσεις τη δική σου 

σφραγίδα σε αποφάσεις που θα διαμορφώσουν το 

αύριο της ΕΕ. 

 

 



2. Χαιρετισμός στην εκδήλωση με θέμα: «ΕΕ και η 

σημασία της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου», 

08/02/2012  

Οργάνωση: Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης, 

ΚΥΠΕ, ΡΙΚ 

 

Σας καλωσορίζω στη σημερινή μας συνάντηση και είμαι 

βέβαιος ότι οι εισηγήσεις, η συζήτηση και η εμπειρία της 

Κυπριακής Ακαδημίας Δημόσιας Διοίκησης θα 

αποδειχθούν πολύτιμα για όλους τους συμμετέχοντες. Η 

πρόκληση για μια επιτυχημένη κυπριακή προεδρία της 

ΕΕ, αφορά όλους. Αφορά ειδικότερα οργανισμούς όπως 

το ΡΙΚ και το ΚΥΠΕ που έχουν κύρια ευθύνη της 

ενημέρωσης εντός και εκτός Κύπρου. Η γνώση, η καλή 

προετοιμασία και ο συντονισμός δυνάμεων αποτελούν 

την βάση για την επιτυχία. Αυτό κάνουμε σήμερα. 

Ετοιμαζόμαστε, για να γίνουμε έτοιμοι. 

Επιτυχημένη δημοσιογραφική προσπάθεια σημαίνει 

γνώση των πολιτικών της ΕΕ και των γεγονότων που θα 

προκληθούν κατά την διάρκεια της Κυπριακής 

Προεδρίας. Θεωρώ ότι το ΚΥΠΕ έχει τις δυνατότητες να 

ανταποκριθεί στην σχετική πρόκληση. 



Με προετοιμασία όλου του προσωπικού. Με εισηγήσεις, 

διαλέξεις, επιμόρφωση, εσωτερική διάρθρωση που να 

ανταποκρίνεται στις ευθύνες που μας αναλογούν. Το 

σημερινό εργαστήρι είναι μέρος αυτής της προσπάθειας. 

Με ανάπτυξη στις υποδομές για να ανταποκριθούμε στις 

νέες, πιο πολύπλοκες τεχνολογικές εξελίξεις. Σύντομα θα 

είμαστε έτοιμοι. Θέλουμε να ανταποκριθούμε με 

επάρκεια απέναντι με μια σημαντική ιστορική συγκυρία 

για την πατρίδα μας. 

Έτσι θα μπορέσουμε να συμβάλουμε στη γενικότερη 

συζήτηση σχετικά με το εάν η ΕΕ μπορεί να ξεπεράσει τη 

σημερινή θεσμική και οικονομική κρίση ακολουθώντας 

μια διαφορετική πορεία. Αυτήν που θα οδηγήσει σε μια 

πραγματική ευκαιρία για την επίτευξη της πολιτικής και 

οικονομικής ένωσης της ΕΕ. Η Κύπρος είναι μέλος της ΕΕ, 

αυτό σημαίνει να συζητάμε, να έχουμε γνώμη, να 

προσπαθούμε για το ισχυρότερο «Κοινό Ευρωπαϊκό μας 

Σπίτι» 

 

Η Κυπριακή Προεδρία το 2012 αποτελεί μια ισχυρή 

δυνατότητα για να ενισχύσουμε κοινούς ευρωπαϊκούς 

στόχους. Η προεδρία δίνει την ευκαιρία σε ολοένα και 

περισσότερους πολίτες να δούμε τα πράγματα με έναν 



πιο σύνθετο τρόπο. Μόνο έτσι η εμπειρία της προεδρίας 

θα παραμείνει και μετά το εξάμηνο ως μια επένδυση για 

την καλύτερη Κύπρο. 

 

3. Εκδήλωση με θέμα: «Η Κυπριακή προεδρία της ΕΕ-

μια πρόκληση για τα ΜΜΕ», 10/10/2011  

Οργάνωση: ΚΥΠΕ-Αντιπροσωπεία Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής στην Κύπρο  

 

Θεωρώ ότι το ΚΥΠΕ και η Αντιπροσωπεία της Επιτροπής 

στην Κύπρο συμβάλλουν στη ανάδειξη ενός ζητήματος 

που ενδιαφέρει όλους. Σήμερα μετρά πιο πολύ να δούμε 

τμήματα αυτής της πρόσκλησης με ειδικούς, έτσι που 

προχωρήσουμε στην πιο αποτελεσματική της διάσταση. 

Στη γνώση που οδηγεί στη δράση. Τα ΜΜΕ θα 

αντιμετωπίσουν μια κορυφαία πρόκληση, μοναδική σε 

έκταση και ποιότητα. Μπορούμε να δούμε την Κυπριακή 

Προεδρία ως ένα στοίχημα που μπορούμε να 

κερδίσουμε. Αυτό είναι προς το συμφέρον της Κύπρου, 

της ΕΕ και του κοινού μας πολιτικού πεπρωμένου. 

Σήμερα κανένα πολιτικό στοίχημα δεν κερδίζεται έτσι 

στην τύχη. Μπορεί να προχωρήσει με σχέδιο, με σκληρή 



προετοιμασία, με αξιοποίηση της ειδικής γνώσης, του 

έγκαιρου συντονισμού και του συνεχούς ελέγχου. Τα 

ΜΜΕ μπορούν να καταστήσουν την Κυπριακή προεδρία 

μια δική τους μεγάλη ευκαιρία για αλλαγές, ειδικές 

γνώσεις, άνοιγμα στον ευρύτερο κόσμο, μια προσπάθεια 

για συνδυασμένη πληροφόρηση σε όλα τα επίπεδα που 

η ΕΕ ασκεί πολιτική. Πρώτα από όλα σημαίνει γνώση των 

πολιτικών και των γεγονότων που θα προκληθούν κατά 

την Κυπριακή Προεδρία. Άρα, 

– Γνώση, 

- Πληροφόρηση 

- Επαφή με πρόσωπα κλειδιά που παράγουν ειδήσεις, 

- Εντοπισμός των προτεραιοτήτων και των βασικών 

σημείων που θα τεθούν στην ατζέντα της προεδρίας. 

Θεωρώ ότι τα κυπριακά ΜΜΕ έχουν τις δυνατότητες να 

ανταποκριθούν στην σχετική πρόκληση. Γι’ αυτό 

χρειάζεται να θέσουμε τρεις στόχους πάνω από τους 

συνηθισμένους: 

Συστηματική προετοιμασία, 

Τεχνολογική ανάπτυξη, και κυρίως, 

Συνεργασίες ανάμεσα στα κυπριακά ΜΜΕ με στόχο να 

ισχυροποιήσουν κοινά δίκτυα, κοινούς πόρους, 



συνεργαζόμενο ανθρώπινο δυναμικό. Οι συνέργειες 

οδηγούν σε καλύτερο αποτέλεσμα με λιγότερο κόστος. 

Κάθε προεδρία βασίζεται πάνω στην αξιοποίηση της 

εμπειρίας κάθε προηγούμενης. Είναι θεμιτό κάθε 

προεδρία να θέτει ορισμένους στόχους, να διατυπώνει 

τις προτεραιότητές της, να φιλοδοξεί να καταγραφεί ως 

μια προεδρία που συνέβαλε σε ορισμένη πρόοδο στις 

κοινές ευρωπαϊκές πολιτικές. Αυτό ισχύει και για την 

Κύπρο στην πρώτη της προεδρία από την εποχή της 

ένταξης στην ΕΕ. Κατ’ αυτόν τον τρόπο η Κύπρος μπορεί 

να συμβάλει στην γενικότερη συζήτηση σχετικά με το 

εάν η ΕΕ μπορεί να ξεπεράσει τη σημερινή θεσμική και 

οικονομική κρίση ακολουθώντας μια διαφορετική 

πορεία. 

Η οικονομική κρίση ανέδειξε τις αδυναμίες της ΕΕ των 

διαφορετικών ταχυτήτων. Στη σημερινή κρίση βρίσκεται 

μια πραγματική ευκαιρία για την επίτευξη της πολιτικής 

και οικονομικής ένωσης της ΕΕ. Η Κυπριακή Προεδρία το 

2012 μπορεί να συμβάλει σε αυτή την προσπάθεια και 

τα κυπριακά ΜΜΕ να εργαστούν προς την κατεύθυνση 

αυτή. Η Προεδρία αποτελεί μια ισχυρή δυνατότητα για 

να ενισχύσουμε κοινούς ευρωπαϊκούς στόχους. 

 



ΕΝΟΤΗΤΑ Ζ.  

ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΣΤΟΝ ΑΝΔΡΕΑ 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗ, 19/10/2012  

Οργάνωση: ΚΥΠΕ-ΑΠΕ/ΜΠΕ-ΕΣΚ 

 

Ο Ανδρέας Χριστοδουλίδης υπήρξε μια μεγάλη 

προσωπικότητα στο χώρο της πολιτικής, της 

δημοσιογραφίας, της δημόσιας ζωής στην Κύπρο και την 

Ελλάδα. Με ήθος, με εντιμότητα, με εργατικότητα και με 

επαγγελματική επάρκεια κόσμησε κάθε τομέα με τον 

οποίο ασχολήθηκε-κυρίως στην πολιτική και τη 

δημοσιογραφία. Στην πολιτική ως μέλος του πανίσχυρου 

τότε Εκτελεστικού Γραφείου του ΠΑΣΟΚ. με στέρεες 

απόψεις στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, με σαφείς 

απόψεις για την επίλυση του κυπριακού, συνεπής 

οπαδός της ενσωμάτωσης στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, 

υποστηρικτής του αγώνα για κοινωνική δικαιοσύνη, 

σοσιαλιστής στη θεωρία αλλά και κυρίως στην 

καθημερινή πράξη. Με την καρδιά του αφιερωμένη στην 

Κύπρο και τον διαρκή αγώνα για ελευθερία, σε διάφορα 

στάδια της ιστορίας της. Ο Ανδρέας ήταν έναν κατ΄εξοχή 

πολιτικό ον, με στρατηγική σκέψη, ρεαλιστικές και 



σαφείς εκτιμήσεις και με κοινές απόψεις με τον Γιάννο 

Κρανιδιώτη σε όλο το φάσμα των εθνικών θεμάτων. 

Στρατευμένος στον αντιδικτατορικό αγώνα, παρών στις 

προκλήσεις του κυπριακού φοιτητικού κινήματος, με 

πάθος για ότι αφορούσε την Κύπρο. Θυμάμαι καλά δύο 

εκδηλώσεις που οργανώσαμε στη ΦΕΠΑ, στην Αθήνα. 

Στην πρόταση για να είναι ομιλητής ο Ανδρέας, 

συμφωνούσαν όλες οι παρατάξεις, νομίζω ήταν ο μόνος 

που γινόταν αποδεκτός χωρίς δεύτερη σκέψη. Είχε 

ευρύτερο κύρος και αξιοπιστία. Αν και όλοι γνώριζαν την 

πολιτική του τοποθέτηση, πρόσεχαν την άποψή του. 

Στη δημοσιογραφία έγραψε ιστορία ως γενικός 

διευθυντής του ΑΠΕ. Ο εκσυγχρονισμός, η αυτονόμηση, 

η εργασία με βάση τα δημοσιογραφικά κριτήρια, η 

τεχνολογική αναβάθμιση, οι νέες υπηρεσίες, η 

επιμόρφωση του προσωπικού, η διεθνής δραστηριότητα 

του ΑΠΕ είναι μερικές από τις πιο σημαντικές επιτυχίες 

που συνδέθηκαν με τις συνεχείς προσπάθειές του. Το 

ΚΥΠΕ συνεργάστηκε με το ΑΠΕ στο πιο υψηλό επίπεδο 

γιατί ο Ανδρέας ήταν πάντα ο συνδετικός κρίκος. Σε μια 

εποχή στην οποία συχνά κυριαρχεί η επιφανειακή 

δημοσιογραφία, θέλω να υπογραμμίσω ότι ο 

δημοσιογράφος Ανδρέας Χριστοδουλίδης είναι ένα 

φωτεινό παράδειγμα για τους νέους δημοσιογράφους. 



Με το συνολικό του έργο απέδειξε ότι η δημοσιογραφία 

παραμένει μια απαιτητική αξία, χρειάζεται αφοσίωση 

και πάθος για να την υπηρετείς και όχι να την 

ακολουθείς στο δρόμο της ήσσονος προσπάθειας. 

Σε αυτό εδώ το βήμα, το 2005, ο Ανδρέας καθώς 

παραλάμβανε το Βραβείο Πρωτοποριακής Δημιουργίας 

«Γιάννος Κρανιδιώτης» το 2005, δεν άντεξε την αναφορά 

στο φίλο του, δάκρυσε. Στην συνέχεια συμπύκνωσε την 

άποψή του για τη δημοσιογραφία, τη ζωή, την πολιτική: 

«Σ’ έναν κόσμο που αλλάζει, όπως είναι ο σημερινός, με 

τόσο δραματικές ταχύτητες, η ακινησία δεν ταιριάζει. 

Είσαι ετοιμόρροπος όταν όλα αλλάζουν και κινούνται 

γύρω σου και εσύ προσπαθείς να μείνεις ακίνητος… οι 

δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία σήμερα, 

μπορεί να γίνουν απειλή στην αξιοπιστία της 

δημοσιογραφίας, αν δεν ακολουθούνται οι κανόνες 

δεοντολογίας του δημοσιογραφικού επαγγέλματος…» 

Είναι δύσκολο σε μια εποχή με διαφορετικά 

χαρακτηριστικά να εξηγήσεις σε ένα νέο δημοσογράφο 

ότι αν θέλει να πάει μακριά χρειάζεται κάτι παραπάνω 

από ένα πτυχίο -χρειάζεται να καταθέσει κάτι από την 

ψυχή του στα δύσκολα μονοπάτια της δημοσιογραφίας. 



Ο Ανδρέας Χριστοδουλίδης εργάστηκε για την πρόοδο, 

την ανάπτυξη, αφιέρωσε χρόνο για να θέσει τις 

προϋποθέσεις για αυτά -άλλωστε δεν καταλάμβαινε από 

ωράρια και αργίες. Οργάνωνε, συντόνιζε, έγραφε, 

προετοιμαζόταν, είχε ιδέες, συζητούσε, χαμογελούσε. 

Ηγέτης σε ότι ήταν να αναλάβει να διεκπεραιώσει, 

συνεπής και ακούραστος. Άφησε πίσω του μια 

κληρονομία, έναν τρόπο οργάνωσης πραγμάτων, έναν 

τρόπο αντιμετώπισης δυσκολιών. Μερικά από αυτά, 

ίσως να είναι χρήσιμα εφόδια, για να αντιμετωπίσουμε 

τις σημερινές δυσκολίες. 

 


