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Αρ. Πρωτ.: 445

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
«Παράσταση Διαμαρτυρίας στην ΕΡΤ την Τρίτη 16 Απριλίου 2019 & ώρα 14:00’»

Η Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος (ΟΜΚΕ) εκφράζει την οργή και αγανάκτησή της για το γεγονός
ότι από την επίσημη πρεμιέρα της ΕΡΤ Sports HD, στις 8 Φεβρουαρίου 2019, η μετάδοση στη
νοηματική του κεντρικού δελτίου ειδήσεων, των 21:00, στο συγκεκριμένο κανάλι έχει ήδη ακυρωθεί
πολλές φορές εξαιτίας αθλητικών μεταδόσεων και χωρίς καμία ενημέρωση προς την ΟΜΚΕ.
Γιατί το κεντρικό δελτίο ειδήσεων την ίδια ώρα, στις 21:00, μεταδίδεται ανελλιπώς στην ΕΡΤ 1,
σε καθημερινή βάση, χωρίς ουδέποτε να έχει ακυρωθεί, παρά μόνο φυσικά σε εξαιρετικές περιπτώσεις;
Μα γιατί πρόκειται για την ενημέρωση των πολιτών και αυτήν ακριβώς υπηρετεί η ΕΡΤ 1 με
σοβαρότητα και προσήλωση. Γιατί δεν αντιμετωπίζεται ακριβώς με τον ίδιο τρόπο το κεντρικό δελτίο
ειδήσεων στη νοηματική, το οποίο υποτίθεται ότι προβάλλεται καθημερινά ακριβώς την ίδια ώρα στην
ΕΡΤ Sports HD (μέχρι πρόσφατα ΕΡΤ HD); Θα ήταν ποτέ δυνατόν το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της
δημόσιας τηλεόρασης που απευθύνεται στους ακούοντες πολίτες να μην προβάλλεται συστηματικά,
αλλά να ακυρώνεται ανάλογα με το πρόγραμμα της ημέρας; Η απάντηση είναι φυσικά όχι. Γιατί όμως
το ίδιο ακριβώς δελτίο προς τους κωφούς-βαρήκοους τηλεθεατές «κόβεται», κάθε φορά που
«περισσεύει» από το πρόγραμμα της ΕΡΤ; Πρόκειται για κατάφωρη διάκριση σε βάρος των κωφώνβαρήκοων τηλεθεατών, η ενημέρωση των οποίων απαιτούμε να αντιμετωπίζεται με την ίδια σοβαρότητα
και σε ισότιμη βάση με τους υπόλοιπους πολίτες, όπως άλλωστε προβλέπεται από τις διατάξεις του
άρθρου 67 του Ν. 4488/2017.
Τη δημόσια τηλεόραση την πληρώνουμε, όπως και οι υπόλοιποι Έλληνες πολίτες, γι’ αυτό και
θα πρέπει να είναι ανοιχτή σε όλους, χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις. Και μη σπεύσει η ΕΡΤ να
απαντήσει ότι αυτό δεν ορίζεται στην υπουργική απόφαση 3586/2018. Γιατί φυσικά το ζήτημα δεν είναι
ούτε οικονομικό, αλλά ούτε και νομοθετικό. Είναι ζήτημα ηθικής τάξης. Με άλλα λόγια, η ΕΡΤ θα πρέπει
να διασφαλίζει τα όσα επιτάσσει το Σύνταγμα για την αποστολή της, ανεξάρτητα από το αν την
πληρώνουμε ή όχι και ανεξάρτητα και από τη «φοβέρα» του νόμου.
Απαιτούμε άμεσα να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη, καθημερινή τηλεοπτική μετάδοση του
κεντρικού δελτίου ειδήσεων στη νοηματική, στις 21:00, με ταυτόχρονη αναγραφή υποτίτλων
στην ελληνική γλώσσα, χωρίς εκπτώσεις και αστερίσκους, όπως ακριβώς ισχύει και για το
δελτίο που απευθύνεται στους ακούοντες πολίτες. Η μετάδοση του δελτίου σε ένα κανάλι αμιγώς

αθλητικό, όπως είναι πλέον η ΕΡΤ Sports HD, έχει αποδειχθεί επισφαλής, γι’ αυτό και προτείνουμε να
ενταχθεί το παράθυρο με τον διερμηνέα της νοηματικής απευθείας στο δελτίο που προβάλλεται στην
ΕΡΤ 1, οπότε έτσι αυτόματα θα συνενωνόταν με την ενημέρωση των ακουόντων τηλεθεατών. Άλλωστε,
ακριβώς αυτή η πρακτική ακολουθείται στο απογευματινό δελτίο των 18:00, δεκατετράλεπτης σχεδόν
διάρκειας, χωρίς κανένα πρόβλημα στην απρόσκοπτη μετάδοσή του σε καθημερινή βάση.
Για όλα τα παραπάνω έχουμε ήδη διαμαρτυρηθεί πολλές φορές προς τη διοίκηση της ΕΡΤ,
δυστυχώς χωρίς κανένα αποτέλεσμα, αφού εξακολουθεί να αντιμετωπίζει με την ίδια απαξίωση και
αδιαφορία το αναφαίρετο δικαίωμά μας στην ενημέρωση.
Γι’ αυτό και είμαστε αποφασισμένοι να προβούμε σε παράσταση διαμαρτυρίας έξω από
το Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, Λεωφ. Μεσογείων 432,
την Τρίτη 16 Απριλίου 2019 και ώρα 14:00’,
προκειμένου να διεκδικήσουμε το αυτονόητο: Μια ΕΡΤ αληθινά ανοιχτή σε όλους.
Θα είμαστε όλοι εκεί!
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