ΕΡΤ-World: Δηάιογος κε ηοσς απόδεκοσς
Βήκα δηαιόγνπ πξνζθέξεη ζηνπο απόδεκνπο ε δνξπθνξηθή ΔΡΣ. Ο δηεπζπληήο ηεο ERTWorld, Νίθνο Κνύξηεο, παξνπζίαζε ηελ Κπξηαθή 14 Απξηιίνπ ην λέν πξόγξακκα γηα ηελ
νκνγέλεηα ζε εθδήισζε πνπ δηνξγάλσζε ε Οκνζπνλδία Διιεληθώλ Κνηλνηήησλ Γεξκαλίαο
θαη ην πκβνύιην Απνδήκνπ Διιεληζκνύ, πεξηθέξεηαο Δπξώπεο ζηε Φξαγθθνύξηε.
Γελ έπεθηε θαξθίηζα ζηελ θαηάκεζηε αίζνπζα εθδειώζεσλ θεληξηθνύ μελνδνρείνπ ζηε
Φξαγθθνύξηε. Γεθάδεο εθπξόζσπνη ζπιινγηθνηήησλ, νκνγελεηαθώλ νξγαλώζεσλ, ηεο
ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο εθπαηδεπηηθνί θαη θπξίσο λένη θαη λέεο, έδσζαλ ην «παξώλ» ζηελ
εκεξίδα πνπ δηνξγάλσζε ε Οκνζπνλδία Διιεληθώλ Κνηλνηήησλ ηεο Γεξκαλίαο (ΟΔΚ) θαη ην
πκβνύιην Απνδήκνπ Διιεληζκνύ Πεξηθέξεηαο (ΑΔ) Δπξώπεο. Σίηινο ηεο εθδήισζεο: «Η
εκαζία ηεο Διιεληθήο Σειεόξαζεο γηα ηνλ Απόδεκν Διιεληζκό».
«Δελ ήιζακε λα κολοιογήζοσκε…»
ηόρνο ηεο, λα εληζρύζεη ηνπο δεζκνύο ηεο δεκόζηαο δνξπθνξηθήο ηειεόξαζεο κε ηνπο
Έιιελεο ηνπ εμσηεξηθνύ, πνπ είλαη θαη νη δέθηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ο δηεπζπληήο ηεο ΔΡΣWorld, Νίθνο Κνύξηεο, παξνπζίαζε ηηο λέεο εθπνκπέο θαη άθνπζε ηηο απόςεηο θαη ηηο
πξνηάζεηο ησλ απνδήκσλ. «Γελ ήιζακε λα κνλνινγήζνπκε, αιιά, παξνπζηάδνληαο ην λέν
καο πξόγξακκα, λα αθνύζνπκε ηηο δηθέο ζαο απόςεηο, ηηο πξνηάζεηο θαη ελζηάζεηο», είπε
ζηνπο παξεπξηζθνκέλνπο ν θ. Κνύξηεο, ηνλίδνληαο όηη θάζε ζπλάληεζε κε ηελ νκνγέλεηα έρεη
νπζηαζηηθή ζεκαζία θαη ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε ησλ πεξηερνκέλσλ ηνπ δνξπθνξηθνύ
πξνγξάκκαηνο ηεο δεκόζηαο ηειεόξαζεο.
«Το θαλάιη απέθηεζε ηασηόηεηα»
Αθνινύζεζε ζπδήηεζε ζην πάλει κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ Νίθνπ Κνύξηε, ηνπ δηεπζπληή ηεο
ειιελόγισζζεο εθπνκπήο ηεο Ραδηνθσλίαο ηεο Έζζεο (HR) Βαζίιε Υαηδεβάζηνπ, ηνπ
πξνέδξνπ ηεο ΟΔΚ Γεξκαλίαο Κώζηα Γεκεηξίνπ θαη ηεο ππεύζπλεο ηεο επηηξνπήο λενιαίαο
ζην ΑΔ Πεξηθέξεηαο Δπξώπεο νθίαο Καξππίδνπ. Σε ζπδήηεζε ζπληόληζε ν
δεκνζηνγξάθνο ηακάηεο Αζεκέληνο.
«Οη λέεο εθπνκπέο ηεο ΔΡΣ-World έρνπλ ζπκβάιεη ζε κεγάιν βαζκό ζηε βειηίσζε ηνπ
πξνγξάκκαηνο θαη δείρλνπλ πιένλ όηη ζηγά-ζηγά ην θαλάιη απέθηεζε ηαπηόηεηα. Η δηαθνξά
ζε ζρέζε κε ην παξειζόλ είλαη νινθάλεξε θαη ε πνξεία απηή ζα πξέπεη λα ζπλερηζηεί»,
ππνγξάκκηζε ν Κώζηαο Γεκεηξίνπ ζηελ ηνπνζέηεζή ηνπ. «Γηνξγαλώζακε απηή ηελ
εθδήισζε πξνθεηκέλνπ νη απόςεηο ησλ απνδήκσλ λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν δηαιόγνπ κε
ηελ δνξπθνξηθή ηειεόξαζε», πξόζζεζε ν πξόεδξνο ηεο ΟΔΚ. Σελ αλαγθαηόηεηα αλάπηπμεο
κηαο ακθίδξνκεο ζρέζεο κεηαμύ δεκόζηαο ηειεόξαζεο θαη απνδήκσλ ππνγξάκκηζε ν
αληηπξόεδξνο ηεο ΟΔΚ, Γηώξγνο Παπαδόπνπινο, επηζεκαίλνληαο ηε ζεκαζία πνηνηηθώλ
εθπνκπώλ γηα ηε δεύηεξε θαη ηξίηε κεηαλαζηεπηηθή γεληά.
«Χρήζηκε προζπάζεηα, λα κπεη ηέιος ζηης ζσρραθές»
«Σν πξόγξακκα ηεο ΔΡΣ-World ζα πξέπεη λα μεθύγεη από ηε ινγηθή ηεο ζπξξαθήο εθπνκπώλ
από ηα άιια πξνγξάκκαηα ηεο δεκόζηαο ηειεόξαζεο θαη λα έρεη πεξηζζόηεξεο δηθέο ηνπ
παξαγσγέο πξνθεηκέλνπ νη ηειεζεαηέο λα αηζζάλνληαη όηη είλαη νη βαζηθνί δέθηεο ηνπ
πξνγξάκκαηνο», ππνζηήξημε ν Βαζίιεο Υαηδεβάζηνο, επηθεθαιήο ηεο ειιελόγισζζεο
εθπνκπήο ηεο Ραδηνθσλίαο ηεο Έζζεο θαη πξόζζεζε: «Ννκίδσ όηη απηή ε πξνζπάζεηα ήηαλ

ρξήζηκε θαη πηζηεύσ λα αθνινπζήζνπλ θαη άιιεο, όρη κόλν γηα ην ζπγθεθξηκέλν ηειενπηηθό
πξόγξακκα αιιά θαη γεληθόηεξα γηα άιια ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ νκνγέλεηα έηζη ώζηε λα
θαηαθέξνπκε λα ηα κεηαθέξνπκε θαη ζην θέληξν. Να ππάξμεη απηή ε ακθίδξνκε επηθνηλσλία
πνπ ηνλίζηεθε θαη ζήκεξα. Πξνζσπηθά έκεηλα επραξηζηεκέλνο κε ηηο ηνπνζεηήζεηο, κε ηηο
παξαηεξήζεηο θαη ηηο απόςεηο πνπ αθνύζηεθαλ γηαηί λνκίδσ όηη αληαπνθξίλνληαη ζηνλ
ζύγρξνλν Έιιελα ηεο Γεξκαλίαο θαη ηνλ Έιιελαο ηεο ΔΔ».
«Λίγες οη οκογελεηαθές εθποκπές»
Μνινλόηη νη απόδεκνη αλαγλσξίδνπλ όηη έγηλαλ ζεκαληηθά βήκαηα βειηίσζεο ηνπ
πξνγξάκκαηνο ηεο δνξπθνξηθήο ηειεόξαζεο ηα ηειεπηαία ρξόληα, δελ έιέηςαλ θαη νη
επηθξηηηθέο θσλέο. Ο πξόεδξνο ηνπ πιιόγνπ Διιήλσλ Δπηζηεκόλσλ Γεξκαλίαο, Γηάλλεο
Καξαζαββίδεο ραξαθηήξηζε «αμηέπαηλν ην γεγνλόο όηη ν δηεπζπληήο ηεο ΔΡΣ-World, ν θ.
Κνύξηεο, άθνπζε ηα αηηήκαηα, ηηο απόςεηο θαη απάληεζε ζηα εξσηήκαηα ησλ νκνγελώλ».
Πξόζζεζε όκσο όηη «ππάξρνπλ θάπνηα ζεκεία ηα νπνία ζα πξέπεη λα αιιάμνπλ». Έλα από ηα
ζεκεία πνπ ζα πξέπεη λα αιιάμνπλ είλαη, ζύκθσλα κε ηνλ θ. Καξαζαββίδε, «ν πεληρξόο
αξηζκόο πξνγξακκάησλ πνπ αθνξνύλ ηελ νκνγέλεηα. Τπάξρνπλ ηέζζεξηο ή πέληε εθπνκπέο
πνπ αθνξνύλ απνθιεηζηηθά ηνπο νκνγελείο. Καηαιαβαίλεηαη όηη γηα έλα ηέηνην πξόγξακκα, ην
πνζνζηό πνπ αληηζηνηρεί ζην ζύλνιν ησλ εθπνκπώλ πνπ αζρνινύληαη κε ηελ νκνγέλεηα θαη
ηνπο νκνγελείο είλαη ειάρηζην γηα έλα θαλάιη ην νπνίν εθπέκπεη νπζηαζηηθά ζην εμσηεξηθό
θαη αθνξά ηελ νκνγέλεηα».
«Χρεηαδόκαζηε λέα προγράκκαηα γηα λέοσς θαη παηδηά»
Οη ζπκκεηέρνληεο θαηέζεζαλ ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο θαη δελ πεξηνξίζηεθαλ κόλν ζε
θξηηηθέο παξαηεξήζεηο. Η νθία Καξππίδνπ, εθπξόζσπνο ηεο Νενιαίαο ηνπ πκβνπιίνπ
Απνδήκνπ Διιεληζκνύ πξόηεηλε εμεηδηθεπκέλεο εθπνκπέο γηα ηε δεύηεξε θαη ηξίηε γεληά
απνδήκσλ, ηνλίδνληαο όηη «ζα πξέπεη λα ππάξρεη έλα πξόγξακκα πνπ ζα απεπζύλεηαη
πξαγκαηηθά ζηα παηδάθηα πξνζρνιηθήο αθόκε ειηθίαο, γηα λα έρνπλ ειιεληθά αθνύζκαηα πνπ
ζε πνιιά ζπίηηα ζήκεξα ιείπνπλ». Αλαθεξόκελε ζηηο αλάγθεο θαη ηηο πξνηηκήζεηο ησλ
εθήβσλ παξαηήξεζε όηη «ε λενιαία αλαδεηά πνιιέο θνξέο ηελ ςπραγσγία κέζα από ηελ
ειιεληθή κνπζηθή. Θα πξέπεη ινηπόλ λα ππάξρνπλ κεηαδόζεηο θαιώλ κνπζηθώλ εθπνκπώλ,
ίζσο θαη αλακεηάδνζε ζπλαπιηώλ πνπ θάλνπλ έιιελεο θαιιηηέρλεο ζην εμσηεξηθό νη νπνίεο
έρνπλ πάληνηε κεγάιε επηηπρία θαη έρνπλ έλα δηαθνξεηηθό πνηνηηθό επίπεδν από όηη όηαλ
γίλνληαη ζηελ Διιάδα».
Καη ν Παλαγησηεο Φεδνπιίδεο, πξόεδξνο ηεο Νενιαίαο ηεο Οκνζπνλδίαο Θξαθηθώλ
πιιόγσλ Δπξώπεο πξόζζεζε: «Γελ έρνπκε εθπνκπέο γηα λένπο. Πνιινί παξαπνληνύληαη όηη
δελ δείρλνπλ ειιεληθά ζίξηαι πνπ δείρλνπλ άιια ειιεληθά ηειενπηηθά θαλάιηα. Πνιινί
ζέινπλ λα βιέπνπλ θαη παιηέο ηαηλίεο, επίζεο ελεκεξσηηθέο εθπνκπέο, κε ηηο δξαζηεξηόηεηεο
ζπιιόγσλ ζην εμσηεξηθό θαη ηελ Διιάδα».
«Να προβάιιεηαη θαη ε Ειιάδα ηες θαζεκερηλόηεηας»
Μηα πην ξεαιηζηηθή εηθόλα ηεο Διιάδαο ζηελ δνξπθνξηθή ηειεόξαζε δεηά ν Γηάλλεο
Καξαζαββίδεο, πνπ επηζήκαλε όηη «ε Διιάδα δελ είλαη κόλν ε ρώξα ησλ παλεγπξηώλ θαη ησλ
γηνξηώλ. Δίλαη ε Διιάδα ηεο θαζεκεξηλόηεηαο, ησλ βηνπαιαηζηώλ πνπ πξέπεη λα βγάινπλ ηα
πξνο ην δελ, λα πάλε ζην λνζνθνκείν, ζε δεκόζηεο ππεξεζίεο. Απηά πξέπεη λα ηα γλσξίδνπλ
νη Έιιελεο ηεο νκνγέλεηαο γηα λα κελ λνκίδνπλ όηη ε Διιάδα απνηειείηαη κόλν από ηα
θαινθαίξηα θαη ηηο ζάιαζζεο».

«Ναπαξρίδα» ηεο δνξπθνξηθήο ΔΡΣ ζεσξείηαη ε ελεκεξσηηθή εθπνκπή Οδύζζεηα πνπ
παξνπζηάδνπλ ε Αθέληξα Βαξζακαθίδνπ θαη ν Αληώλεο Αιαθνγηώξγνο. Με απηή είλαη
ηθαλνπνηεκέλνο ν Παλαγηώηεο Φεδνπιίδεο, πνπ ζρνιηάδεη: «Πνιύ σξαία εθπνκπή. Δίρακε
θαη ηελ επθαηξία λα πξνβάινπκε ηνλ ζύιινγό καο κέζσ ηεο Οδύζζεηαο ηνλ Γεθέκβξην ηνπ
2007. Δίρακε θαιέζεη ηνλ θ. Υεηιά θαη έγηλε δσληαλή ζύλδεζε κε ηνλ ζύιινγό καο ζηελ
ηνπηγάξδε».
Θεηηθέο ήηαλ επίζεο νη παξαηεξήζεηο γηα ην κεζεκεξηαλό καγθαδίλν ηεο ΔΡΣ-World, «Δδώ
Αζήλα», πνπ παξνπζηάδεη ε Δύα Μπνύξα. «Γπζηπρώο ε εθπνκπή κεηαδίδεηαη λσξίο ην
κεζεκέξη θαη είκαζηε αθόκε ζηε δνπιεηά», δήισζε ζηνλ ΣΑΥΤΓΡΟΜΟ ε Διέλε
Καξαγηάλλε, από ηε Βόλλε, πνπ ζα πξνηηκνύζε πεξηζζόηεξεο νκνγελεηαθέο εηδήζεηο.
Οη παξεπξηζθόκελνη ηόληζαλ ηελ αλάγθε δεκηνπξγίαο εμεηδηθεπκέλσλ ςπραγσγηθώλ
εθπνκπώλ πνπ ζα αθνξνύλ ζηελ νκνγέλεηα θαη ζηηο δξαζηεξηόηεηέο ηεο θαη δήηεζαλ ην
ζρεδηαζκό ηνπηθώλ εθπνκπώλ πνπ ζα παξάγνληαη από νκνγελείο δεκνζηνγξάθνπο. Έγηλε
επίζεο αλαθνξά ζηελ επηζπκία ησλ νκνγελώλ γηα απεπζείαο κεηαδόζεηο ησλ αγώλσλ ηεο
Δζληθήο Οκάδαο θαη ζηελ αλαλέσζε ησλ πξνγξακκάησλ δίλνληαο έκθαζε ζηε λέα γεληά ησλ
Διιήλσλ.
Τοπηθές παραγωγές ζηης τώρες, όποσ δοσλ απόδεκοη
Ιθαλνπνηεκέλνο από ηα απνηειέζκαηα ησλ επαθώλ ηνπ θαη ηεο εθδήισζεο είλαη ν δηεπζπληήο
ηεο δνξπθνξηθήο ΔΡΣ. Ο Νίθνο Κνύξηεο, πνπ ζπλνδεπόηαλ από ηελ πξντζηακέλε ηνπ
ηκήκαηνο παξαγσγήο, Διέλε Καλειινπνύινπ, ηελ πξντζηακέλε ζύλζεζεο θαη ξνήο,
Λακπξηλή Γεσξγαιή θαη ηελ ππεύζπλε κάξθεηηλγθ, Ρσμάλε Μαξίλνπ, ραξαθηήξηζε
επνηθνδνκεηηθό ην ηαμίδη θαη πξόζζεζε: «Δθείλν ην νπνίν πηζηεύνπκε όηη πεηύρακε
πεξηζζόηεξν είλαη λα κηιήζνπκε κε ηνπο αλζξώπνπο ζηε Γεξκαλία, κε ηνπο Έιιελεο ηεο
δηαζπνξάο, λα καο πνπλ πνηεο είλαη νη αλάγθεο ηνπο, λα καο πνπλ πνηεο είλαη νη δπλαηόηεηέο
ηνπο θαη λα ηνπο πνύκε εκείο ηη κπνξνύκε λα θάλνπκε γηα εθείλνπο. Απηό πνπ εκείο ζέινπκε
λα πεηύρνπκε ην επόκελν δηάζηεκα είλαη λα έρνπκε ηνπηθέο παξαγσγέο, παξαγσγέο ζηε
Γεξκαλία γηα ηνπο Έιιελεο ηεο δηαζπνξάο ζηε Γεξκαλία, ζέινπκε λα κηινύλ νη απόδεκνη γηα
ηνπο εαπηνύο ηνπο θαη όρη λα κηιάεη κόλν ε Αζήλα γηα εθείλνπο».
Υαηξεηηζκνύο απεύζπλαλ ν πληνληζηήο ηνπ ΑΔ Πεξηθέξεηαο Δπξώπεο, Γηώξγνο
Ακαξαληίδεο, ε Γεληθή Πξόμελνο ζηε Φξαλθθνύξηε, ηαπξνύια Φξαγθνγηάλλε-Μαηηέ θαη ν
πληνληζηήο ηνπ Γηθηύνπ Διιήλσλ Απνδεκσλ Αηξεηώλ, Ηιίαο Γαιαλόο.
Ιδηαίηεξν ελδηαθέξνλ είραλ επίζεο νη ηνπνζεηήζεηο ησλ ζηειερώλ ησλ Διιεληθώλ
Κνηλνηήησλ πνπ ραηξέηηζαλ ην γεγνλόο όηη ε ΔΡΣ-World αληαπνθξίζεθε ζεηηθά ζηελ
πξόζθιεζε ηεο ΟΔΚ θαη ηνπ ΑΔ θαη δηαηύπσζαλ θξηηηθέο παξαηεξήζεηο αιιά θαη
πξνηάζεηο γηα ηε βειηίσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. εκεηώζακε ηηο ηνπνζεηήζεηο ηνπ πξνέδξνπ
ηεο ΔΚ ίληειθίλγθελ Γηάλλε Γηακαληίδε, ηνπ πξνέδξνπ ηεο ΔΚ Βηζκπάληελ Γηώξγνπ
Υαξηζζόπνπινπ, ηνπ πξνέδξνπ ηεο ΔΚ Όθελκπαρ Υξήζηνπ Μηραειίδε. εκαληηθή γηα ηελ
επηηπρία ηεο δηνξγάλσζεο ήηαλ ε ζπκβνιή ηνπ πξνέδξνπ ηεο ΔΚ Νόη Ίδελκπνπξγθ Νίθνπ
Μίρνπ.
Κνηλή ήηαλ ε δηαπίζησζε όηη κε ηελ εκεξίδα απηή μεθίλεζε έλαο ζεκαληηθόο δηάινγνο
κεηαμύ ηεο νκνγέλεηαο θαη ηεο ΔΡΣ πνπ ζα ζπλερηζηεί ζην κέιινλ.

