ΠΟΡΙΣΜΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
«ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΠΑΡΟΙΚΙΕΣ – ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ»
Η επιτροπή αφού άκουσε τις απόψεις εκπροσώπων από τις παροικίες Μ. Βρετανίας,
Αυστραλίας, Αµερικής, Ν. Αφρικής διαπιστώνει ή προτείνει τα παρακάτω:
∆ορυφορική Υπηρεσία ΡΙΚ
Πάγιο πρόβληµα εξακολουθεί να παραµένει η συνεχής επανάληψη προγραµµάτων στο
δορυφορικό πρόγραµµα του ΡΙΚ.
Αντιλαµβανόµαστε ασφαλώς το κόστος και περιορισµούς σε κάποια προγράµµατα των
οποίων η προβολή στο δορυφορικό πρόγραµµα δεν επιτρέπεται.
Ως λύση προτείνουµε τον εµπλουτισµό των προγραµµάτων µε παραγωγές από ιδιωτικούς
τηλεοπτικούς Σταθµούς. Επειδή και αυτό συνεπάγεται οικονοµικό κόστος, όπως έχει
παλαιότερα διαπιστωθεί, εισηγούµαστε όπως πέραν του ΡΙΚ απευθυνθεί και έκκληση της
ΠΟΜΑΚ προς τα ιδιωτικά κανάλια να συνδράµουν σε αυτό, χωρίς οικονοµική
επιβάρυνση στον προϋπολογισµό του ΡΙΚ.
Σηµειώνουµε την βελτίωση της ιστοσελίδας του ΡΙΚ που προσφέρει επίσης την
δυνατότητα πρόσβασης σε δελτία ειδήσεων σε 24ωρη βάση προτείνουµε όπως και άλλες
εκποµπές προστεθούν στην ιστοσελίδα.
Προσβλέπουµε στον εµπλουτισµό
προγραµµάτων πέραν των ειδησεογραφικών δελτίων και ψυχαγωγικών προγραµµάτων
από θέµατα µορφωτικά, αθλητικά, εκπαιδευτικά, παιδαγωγικά και θέµατα που θα
ελκύουν τους νέους, πάνω στους οποίους προσπαθούµε να επενδύσουµε, ώστε να
διατηρηθεί η ταυτότητα και ο πολιτισµός µας.
∆ιαπιστώνεται ότι η δωρεάν λήψη του δορυφορικού προγράµµατος του ΡΙΚ στην
Αυστραλία εξακολουθεί να παραµένει ένα πάγιο αίτηµα. Το αίτηµα έχει κατατεθεί
γραπτώς στις αρµόδιες Αρχές της ∆ηµοκρατίας και µε την ευκαιρία αυτή το
επανατοποθετούµε. Ας σηµειωθεί ότι πρόσβαση στο ΡΙΚ στη Νότιο Αφρική και Η.Π.Α.
είναι δυνατή µόνο καλωδιακά.
Επικοινωνία µε Παροικίες
Πιστεύουµε πως η επικοινωνία πρέπει να είναι αµφίπλευρη. Αναγνωρίζουµε ότι γίνονται
βήµατα προς αυτή την κατεύθυνση από πλευράς ΡΙΚ, πρέπει όµως να εντατικοποιηθούν.
Χρειάζεται όµως και η δική µας συµβολή. Περιοδικές εκδόσεις, τακτικής ροής θα πρέπει
να προτείνονται προς την Υπηρεσία Αποδήµων ώστε τεύχη αυτών των εκδόσεων να
αποστέλλονται µέσω των οµοσπονδιών στις Οργανώσεις, ώστε η ορθογραφία και η
ενδιαφέρουσα θεµατολογία να γίνεται εργαλείο πληροφόρησης. Ένα τέτοιο έντυπο που
έχουµε πάρει στα χέρια µας µε ένθετο για την Κύπρο είναι το περιοδικό «∆ιασπορά» του
Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων.
Να γίνει πρόταση στο Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών όπως χρήσιµα έντυπα που
υπάρχουν σε ηλεκτρονική µορφή να καταχωρούνται στη ιστοσελίδα τους, όπου υπάρχει
η δυνατότητα ασφαλώς. Επισηµαίνεται η ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα στη µετάδοση
Ραδιοφωνικών Προγραµµάτων σε θέµατα Παιδείας. Κάποιες εκποµπές Λόγου που
ετοιµάζει το London Greek Radio στο Λονδίνο θα πρέπει να τεθούν υπό την αιγίδα των
αρµοδίων αρχών για κάλυψη του κόστους υπηρεσιακά και ναι διανέµονται σε όλα τα
ελληνόφωνα ραδιοφωνικά δίκτυα παγκόσµια , κάνοντας χρήση της τεχνολογίας.

Μια νέα προοπτική ενηµέρωσης προσφέρεται σε παγκόσµια βάση µέσω διαδικτύου
µέσω του Hellenic TV, χωρίς οικονοµικό κόστος και σχετικό έντυπο έχει ήδη διανεµηθεί
στους συνέδρους που επεξηγεί τις λεπτοµέρειες.
Τέλος προτείνετε η συστηµατική παρακολούθηση των θεµάτων αυτών στην επόµενη
διετία και η εξεύρεση πρακτικών τρόπων γνωστοποίησης των µεθόδων πρόσβασης σε
κανάλια επικοινωνίας.
Όπως έχει προκύψει υπάρχουν αρκετά εργαλεία ενηµέρωσης που προσφέρονται είτε µε
κλασσικούς τρόπους είτε µε σύγχρονη τεχνολογία αλλά δεν είναι γνωστά σε αρκετούς
αποδήµους. Θα πρέπει να γίνει προσπάθεια από την κάθε οµοσπονδία ώστε να γίνουν
γνωστά.

