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Προς ΕΡΤ Α.Ε.  

Υπ όψιν: Προέδρου κου Κ. Ζούλα, Διευθύνοντος Συμβούλου κου Γ. Γαμπρίτσιου 

ΘΕΜΑ: Αποσιώπηση από την «Αθλητική Κυριακή» εκδηλώσεων για την Ημέρα  Μνήμης Θυμάτων 

Τροχαίων Δυστυχημάτων από τηνSuper League,  τον ΠΣΑΠ και το σύλλογο μας 

Κοινοποίηση:  

-κο Χρ. Κέλλα, πρόεδρο ειδικής μόνιμης επιτροπής οδικής ασφάλειας ελληνικού κοινοβουλίου 

-κο Μ. Λυσσάνδρου, Πρόεδρο Super League 

-κο Γ. Μπαντή, πρόεδρο ΠΣΑΠ 

-ΕΣΗΕΑ 

-ΠΣΑΤ 

                                           Αξιότιμοι Κύριοι. 

Ο σύλλογος μας είναι συλλογικότητα οικογενειών θυμάτων τροχαίων δυστυχημάτων με  πλούσια δράση 

και στον τομέα της πρόληψης που κατά καιρούς έχει προβάλει και η ΕΡΤ. 

Φέτος η Κυριακή 17 Νοέμβρη αποτέλεσε, σύμφωνα με απόφαση του ΟΗΕ, την Παγκόσμια Ημέρα Μνήμης  

Θυμάτων Τροχαίων Συγκρούσεων. Επιδιώκοντας να τιμήσουμε την Μνήμη των Θυμάτων αλλά και να 

ευαισθητοποιήσουμε την κοινωνία και ιδιαίτερα τη νεολαία απευθυνθήκαμε στον ΠΣΑΠ (Πανελλήνιος 

Σύνδεσμος Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών) και στην Super League, του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου στη 

χώρα μας οι οποίοι άμεσα αποφάσισαν να αφιερώσουν την 11η αγωνιστική (Σ/Κ 23&24 Νοεμβρίου) στην 

Παγκόσμια Ημέρα Μνήμης. Το γεγονός αυτό αντιμετωπίστηκε εξαιρετικά θετικά απο το σύνολο των 

ομάδων και των συλλόγων οπαδών, από τους πολιτικούς και κοινωνικούς φορείς και τα ΜΜΕ.   

Ενδεικτική υπήρξε η συγχαρητήρια δήλωση του προέδρου της επιτροπής οδικής ασφάλειας της Βουλής κου 

Κέλλα. 

Για την παραπάνω πρωτοβουλία και όλες τις δράσεις του συλλόγου μας για την Ημέρα Μνήμης η ΕΡΤ 

προσκάλεσε στην πρωινή ενημερωτική εκπομπή (κα Μιχελιδάκη) τον πρόεδρο του συλλόγου μας την 

Τετάρτη 20 Νοεμβρίου. 

Η κοινή δράση μας με την Super League και τον ΠΣΑΠ εξελίχθηκε κανονικά και περιελάμβανε ανάμεσα στ 

άλλα την ύπαρξη πανό με το σύνθημα ΟΔΗΓΩ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ το οποίο κατά την έναρξη των 

αγώνων σε όλα τα γήπεδα υψώθηκε μπροστά από τις παρατεταγμένες ομάδες ενώ από τις γιγαντοοθόνες 

των γηπέδων προβάλονταν βίντεο με δηλώσεις όλων των αρχηγών των ομάδων της Super League για την 

Οδική Ασφάλεια. Όλα αυτά μεταδόθηκαν τηλεοπτικά ζωντανά από την ΕΡΤ (μετέδιδε 3 αγώνες) και  την 

NOVA. 

Παραδόξως κατά την μετάδοση της εκπομπής Αθλητική Κυριακή (24/11) δεν έγινε η παραμικρή αναφορά 

στο θέμα. Το γεγονός μας άφησε κατάπληκτους, δεδομένης της πολύ μεγάλης δημοσιότητας που αυτό είχε 



προσλάβει, του γεγονότος ότι μόνον λίγη ώρα πριν την εκπομπή μεταδίδονταν από την ίδια την ΕΡΤ, 

αγώνες όπου εμφανίστηκε ζωντανά η δράση και φυσικά της τεράστιας κοινωνικής σημασίας του θέματος. 

Αποσιωπήθηκε λοιπόν μια (σπάνια) πρωτοβουλία που μόνο θετικά είχε. 

Αλλά δεν είναι μόνο αυτό: σε όλα τα βίντεο που μεταδόθηκαν από τους αγώνες της ημέρας είχαν 

αφαιρεθεί οι σκηνές που περιελάμβαναν την είσοδο των ομάδων με το προαναφερθέν Πανό. Μια 

φευγαλέα εικόνα μόνο, χωρίς σχολιασμό υπήρξε στο βίντεο απ το γήπεδο της Λαμίας. 

Έτσι σε μια εκπομπή διάρκειας τριών περίπου ωρών δεν ακούστηκε ούτε μία λέξη για το τόσο επώδυνο και 

για τη χώρα μας θέμα των τροχαίων συγκρούσεων θύματα των οποίων υπήρξαν και πάρα πολλοί 

ποδοσφαιριστές και φίλαθλοι μέχρι σήμερα. Οι παρουσιαστές της εκπομπής είχαν πάντως την ευαισθησία 

να μας ενημερώσουν πως η ίδια αγωνιστική στην Ιταλία ήταν αφιερωμένη στην ενδοοικογενειακή βία....  

Αξιότιμοι κύριοι, 

αδυνατούμε να κατανοήσουμε τί οδήγησε σ αυτή την αντιμετώπιση, για μια πρωτοβουλία και ένα θέμα 

που αγγίζει όλη την ελληνική κοινωνία. 

Δυστυχώς δεν μπορούμε να τη θεωρήσουμε τυχαία, ούτε αποτέλεσμα αμέλειας (όπως θεωρούνται στη 

χώρα μας και τα τροχαία). Όχι μόνο γιατί ήταν τόσο ευρέως γνωστή και αποδεκτή αλλά και γιατί σε 

αθλητική εκπομπή ιδιωτικού καναλιού την ίδια ημέρα η αφιέρωση στα Θύματα των Τροχαίων αποτελούσε 

την πρώτη είδηση, ενώ στα βίντεο από τρεις τουλάχιστον αγώνες που μεταδόθηκαν υπήρξε μετάδοση για 

αρκετό χρόνο των σκηνών εισόδου των ομάδων με τα πανό με το αναφερθέν μήνυμα. Δεδομένου ότι το 

κανάλι αυτό δεν μεταδίδει ζωντανά αγώνες, άρα παίρνει βίντεο απο την ΕΡΤ και τη NOVA προκαλεί 

κατάπληξη το γεγονός ότι αυτό μετέδωσε τις σκηνές που του έδωσε η ΕΡΤ ενω η ίδια η ΕΡΤ λογόκρινε τον 

εαυτό της... 

Γνωρίζουμε πως λειτουργούν τα ΜΜΕ,  τα όρια και την προσωπική ελευθερία στις επιλογές που ο κάθε 

δημοσιογράφος έχει την δυνατότητα να υλοποιεί. Απ αυτή τη σκοπιά αν και θα περιμέναμε πολύ 

περισσότερα απο τη Δημόσια τηλεόραση (κάτοχο και του αρχειακού υλικού των ποδοσφαιρικών αγώνων 

στους οποίους συμμετείχαν τόσοι ποδοσφαιριστές που έχασαν την ζωή τους σε τροχαίες συγκρούσεις)  σε 

σχέση με το θέμα δεν ψέγουμε κανένα γι αυτό που δεν έκανε. 

Διαμαρτυρόμαστε όμως γι αυτό που έκανε: να αποσιωπήσει αυτή την τόσο σημαντική πρωτοβουλία και να 

αφαιρέσει όλες τις σχετικές μ αυτή εικόνες. 

Δεν περιμέναμε στο τέλος μιας τόσο επιτυχημένης δράσης να βρεθούμε στην ανάγκη να συντάξουμε και να 

σας στείλουμε μια τέτοια επιστολή. 

Αμήχανοι αλλά με εκτίμηση 

                                                                   για τον SOS Τροχαία Εγκλήματα 

                      Ο πρόεδρος                                                                             ο γενικος γραμματέας 

 
                   Γιώργος Κουβίδης                                                                       Αλέξανδρος Κρητικός   
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