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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Με την παρούσα εργασία επιχειρείται μια διερεύνηση των εφαρμογών 

μάνατζμεντ στα σύγχρονα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης της Θεσσαλονίκης, 

μέσα από το πρίσμα και της απελευθέρωσης του ραδιοτηλεοπτικού τοπίου και 

της ανασυγκρότησης του Τύπου, σε συνδυασμό με την ευρύτερη αναδιάταξη 

του εποπτικού πεδίου των ΜΜΕ στην Ελλάδα την περίοδο 1990-2000.

Οι αλλαγές στα ελληνικά ΜΜΕ τα τελευταία δεκατρία χρόνια ήταν συνεχείς, 

παρ' όλα αυτά προς το τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2003 η κατάσταση 

στο ραδιοτηλεοπτικό πεδίο παραμένει σε εκκρεμότητα. Για μια ακόμα φορά 

εξαγγέλλεται ότι ετοιμάζονται ρυθμίσεις που θα δρομολογήσουν την 

χορήγηση οριστικών, νόμιμων αδειών σε ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς 

σταθμούς. Ωστόσο, είναι γνωστό ότι η ελληνική ραδιοτηλεοπτική απορύθμιση 

δεν έγινε με βάση κάποιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα ή κάποια 

οικονομοτεχνική μελέτη, που θα διαπίστωνε τη δυνατότητα της αγοράς να 

συντηρήσει τη μάζα των ραδιοτηλεοπτικών σταθμών. Αυτό δημιούργησε 

προβλήματα στο παρελθόν και «άνοιξε» το πεδίο για την παραοικονομία, τον 

σφετερισμό ενός δημόσιου αγαθού (του ραδιοτηλεοπτικού φάσματος) από 

ιδιώτες, αλλά και την διαπλοκή των ΜΜΕ με την πολιτική εξουσία.

Το ραδιοτηλεοπτικό τοπίο στη Θεσσαλονίκη φέρνει στο νου σκηνές ταινίας 

γουέστερν, όπως λένε μερικοί, είναι μια «ροκ» κατάσταση, όπως λένε άλλοι 

και σίγουρα η διαδικασία προς την απορύθμιση ομοιάζει με την επέκταση της 

Αμερικής προς τη δύση. Χωρίς νομοθετικές ρυθμίσεις, η κατάληψη των 

ραδιοτηλεοπτικών συχνοτήτων συντελέσθηκε με την μέθοδο του «όποιος 

προλάβει», πολλές επιχειρήσεις στήθηκαν κυριολεκτικά σε μια νύκτα και 

μερικές περιμένουν μέχρι και σήμερα να έρθει η νύχτα για να εκπέμψουν τα 

προγράμματα τους με μέντιουμ και ροζ υπηρεσίες, ελπίζοντας ότι εκείνη τη 

ώρα «θα... κοιμάται» ο εισαγγελέας. Μέσα σε αυτό το χάος, και οι εφημερίδες 

της πόλης αναγκάζονται να ανασυντάξουν τις δυνάμεις τους για να 

αντεπεξέλθούν στον ανταγωνισμό, ενώ πλέον και οι ραδιοτηλεοπτικές 

επιχειρήσεις έπειτα από τα πρώτα χρόνια της ημιπαρανομίας κατανοούν την
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ανάγκη να λειτουργήσουν με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια και να 

μεταπηδήσουν από ένα καθεστώς παραοικονομίας σε ένα καθεστώς ελεύθερης 

αγοράς.

Η έρευνα χωρίζεται σε τέσσερα κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο εξετάζει την 

αναδιάταξη των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης στο σύνολό τους στην Ελλάδα 

και επικεντρώνεται στις εφημερίδες, το ραδιόφωνο και την τηλεόραση.

Στο δεύτερο κεφάλαιο εξετάζεται η περίπτωση των ΜΜΕ της Θεσσαλονίκης 

και γίνεται μια αναφορά στην πορεία προς την ιδιωτική ραδιοτηλεόραση αλλά 

και την παρουσία των εφημερίδων στην πόλη.

Στη συνέχεια, στο τρίτο κεφάλαιο, εξετάζονται μέθοδοι, τακτικές και 

στρατηγικές μάνατζμεντ που εφαρμόζουν τα ΜΜΕ γενικά και ειδικότερα τα 

Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης της Θεσσαλονίκης. Στο τέταρτο και τελευταίο 

κεφάλαιο εκθέτονται ορισμένα συμπεράσματα που αφορούν τα Μέσα Μαζικής 

Ενημέρωσης της Θεσσαλονίκης.

Ακολουθεί παράρτημα στο οποίο παρατίθενται συνεντεύξεις, πάνω στις οποίες 

βασίστηκε η παρούσα εργασία σε μεγάλο βαθμό, αφού η αντίστοιχη 

βιβλιογραφία είναι πολύ περιορισμένη, ειδικά για τη Θεσσαλονίκη, αλλά και 

στοιχεία των ραδιοτηλεοπτικών σταθμών της πόλης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΧΙΑΣ

Την εποχή που ολοκληρώνεται η συγγραφή της παρούσας εργασίας, η 

απορύθμιση του ελληνικού ραδιοτηλεοπτικού πεδίου συμπληρώνει δεκατρία 

χρόνια, όσον αφορά στην τηλεόραση και δεκατέσσερα όσον αφορά στο 

ραδιόφωνο. Για μια ακόμα φορά εξαγγέλλεται ότι με προεδρικό διάταγμα που 

βρίσκεται προς υπογραφή θα καθορίζονται πλέον οι ειδικοί όροι και οι 

προϋποθέσεις για τις διαδικασίες αδειοδότησης στους ραδιοτηλεοπτικούς 

σταθμούς, ενώ συγχρόνως πολλοί παρατηρητές επισημαίνουν το «χάος» που 

έχει δημιουργηθεί στις συχνότητες από την ανεξέλεγκτη εμφάνιση και 

λειτουργία κάθε είδους σταθμών. Είναι γνωστό ότι η ελληνική 

ραδιοτηλεοπτική απορύθμιση δεν έγινε με βάση κάποιο ολοκληρωμένο 

πρόγραμμα ή κάποια οικονομοτεχνική μελέτη, που θα διαπίστωνε τη 

δυνατότητα της αγοράς να συντηρήσει τη μάζα των ραδιοτηλεοπτικών 

σταθμών, κάτι που δεν γίνεται ούτε αυτή τη φορά αφού έχει εξαγγελθεί ότι 

θα δοθούν άδειες εθνικής εμβέλειας σε έξι σταθμούς τη στιγμή που, σύμφωνα 

με παλαιότερες έρευνες, με δεδομένη τη «διαφημιστική πίτα» μόνο τρία 

κανάλια «είναι βιώσιμα με καθαρούς πόρους1». Παράλληλα, η προβλεπόμενη 

επέκταση της «συνδρομητικής» τηλεόρασης αναμένεται να προκαλέσει 

πρόσθετες δυσκολίες και είναι αμφίβολο αν θα είναι βιώσιμα περισσότερα από

1 «Όταν ήμουν γενικός διευθυντής στην ΕΡΤ (1981-1984) και με την προοπτική 

ανοίγματος στην ιδιωτική - εμπορική τηλεόραση, έγιναν σχετικές μελέτες με βάση 

και την εμπειρία άλλων χωρών. Το συμπέρασμα ήταν ότι, όσο και αν μεγάλωνε η 

διαφημιστική «πίτα», μόνο τρία κανάλια - και με δυσκολία - θα είναι βιώσιμα με 

καθαρούς πόρους... Είναι συνεπώς αναπόφευκτο να αναπτυχθούν στο παρασκήνιο 

συναλλαγές και διαπλοκές, εξαγορές, αλλαγή ιδιοκτησίας και πιθανόν εισβολή 

«στρατηγικών επενδυτών» από το εξωτερικό», Γιώργος Ρωμαίος, άρθρο στην 

εφημερίδα Το Βήμα 24-03-2002
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δύο-τρία ιδιωτικά κανάλια, γεγονός που ορισμένοι φοβούνται ότι θα ανοίξει 

έναν κύκλο οικονομικής διαπλοκής και πολιτικής συνδιαλλαγής.

Ωστόσο, η οικονομική διαπλοκή και η πολιτική συνδιαλλαγή, ισχυρίζονται οι 

αναλυτές, είναι ήδη σύνηθες φαινόμενο στο ελληνικό ραδιοτηλεοπτικό πεδίο, 

και κάνουν λόγο για το φαινόμενο «λάστιχο», για την διαφορετική δηλαδή 

ερμηνεία του νόμου ανάλογα με την κάθε περίπτωση. Άλλωστε, ουδέποτε 

εφαρμόστηκε το άρθρο 1 του Ν. 2328/95 περί ασυμβιβάστου συμμετοχής σε 

επιχείρηση μέσων ενημέρωσης και σε επιχείρηση με αντικείμενο έργα ή 

προμήθειες Δημοσίου, που «από ιδρύσεως της ιδιωτικής τηλεόρασης 

αποτελούσαν και αποτελούν την κύρια επιδίωξη δραστηριοποίησης ορισμένων 

επιχειρηματιών των ΜΜΕ, καθώς είναι γνωστό ότι οι εκδοτικές τους 

επιχειρήσεις (ειδικά τα τελευταία χρόνια) δεν εμφανίζουν υγιή οικονομική 

πορεία, ενώ ταυτόχρονα παρατηρείται «σωρεία προστίμων ύψους 1 δισ. δρχ. 

για καταφανείς παραβάσεις της ισχύουσας νομοθεσίας, που ωστόσο 

παραμένουν «ξεχασμένα» σε υπουργικά συρτάρια» 2. Και δεν υπάρχουν οι 

διασφαλίσεις, λένε, ότι δε θα επαναληφθεί μια περίπτωση παρόμοια με αυτή 

του 902 Αριστερά στα FM.3

Την ίδια στιγμή η Επιτροπή «Αδειοδότησης» του ΕΣΡ εξετάζει τους φακέλους 

που είχαν κατατεθεί το 1998 αμέσως μετά την προκήρυξη των διαδικασιών 

για την παροχή αδειών και οι οποίοι αφορούν στοιχεία (ιδιοκτησιακού 

καθεστώτος και σύνθεσης κεφαλαίου) από το 1995 ως το 1998. Στο μεταξύ οι 

αγοραπωλησίες και οι μεταβιβάσεις στον χώρο δίνουν και παίρνουν (π.χ. οι 

«μετεξελίξεις» των σταθμών: Κανάλι 29 σε Κανάλι 5 και μετέπειτα σε Alter. 

Του New Channel σε New Tempo και τέλος σε Tempo. Ή η μεταβίβαση του

2 Όλγα Χωμενίδη, άρθρο στην εφημερίδα το Βήμα 10-02-2002

3 Στις 10 Σεπτεμβρίου 1993 χορηγήθηκαν έξι άδειες λειτουργίας ιδιωτικού 

τηλεοπτικού σταθμού εθνικής εμβέλειας (ANTI, New Channel, Κανάλι 29, Νέα 

Τηλεόραση, Seven X και MEGA). Η απόφαση αυτή προκάλεσε την έντονη 

αντίδραση και βαρύτατες κατηγορίες κατά της κυβέρνησης ε μέρους του ΣΚΑΙ και 

του 902 Αριστερά στα FM. Τελικά μετά την άνοδο του ΠΑΣΟΚ στην εξουσία, 

επιτράπηκε στους δυο αυτούς σταθμούς να εκπέμψουν νόμιμα στις συχνότητες που 

ήδη κατείχαν
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TV Μακεδονία στον Μίνωα Κυριάκού του Antenna). Έτσι, δεν αποκλείεται, 

σύμφωνα με σενάριο που κυκλοφορεί εντόνως, να τεθεί εκ των υστέρων θέμα 

παλαιότητας των φακέλων και να οδηγηθούμε σε εκ νέου προκήρυξη. 

Αμέτρητοι εξάλλου είναι στην Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα οι λεγόμενοι 

«ταρατσόβιοι» ραδιοφωνικοί σταθμοί, όπως και οι πειρατικοί τηλεοπτικοί 

σταθμοί που εκπέμπουν μετά τις 12 τα μεσάνυχτα, όταν οι «μεγάλοι σταθμοί» 

περιορίζουν την ένταση του σήματος. Ο έλεγχος ωστόσο όλων αυτών των 

περιπτώσεων συναντά μεγάλες δυσχέρειες, καθώς το μεν αρμόδιο υπουργείο 

Μεταφορών διαθέτει δύο ραδιογωνιόμετρα, εκ των οποίων το ένα είναι 

«χαλασμένο», ενώ το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης κανένα 

ραδιογωνιόμετρο, κανένα κλιμάκιο ελέγχου για την περιφέρεια και μόλις τρεις 

τεχνικούς.

ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ

Το προεδρικό διάταγμα βάσει του οποίου θα διενεργηθεί ο διαγωνισμός και οι 

διαδικασίες για τις ραδιοτηλεοπτικές συχνότητες σε ολόκληρη τη χώρα 

αναμένεται να προκαλέσει ντόμινο εξελίξεων, αφού αμέσως μετά τη 

δημοσίευση του διατάγματος, το ΕΣΡ θα ξεκινήσει άμεσα τις διαδικασίες για 

τους τηλεοπτικούς σταθμούς εθνικής εμβέλειας, αλλά και θα προχωρήσει στην 

κατανομή των συχνοτήτων στους ραδιοφωνικούς σταθμούς της 

Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, που δεν 

επιβεβαιώνονται αλλά διαχέονται στην κοινή γνώμη, το διάταγμα, που 

κατήρτισε το υπουργείο Τύπου θα είναι στο πνεύμα των προηγουμένων 

προκηρύξεων που έχουν εκδοθεί έως τώρα. Τα 4 κριτήρια που ορίζονται από 

τη νομοθεσία για την επιλογή των υποψηφίων συνεχίζουν να υπάρχουν ενώ 

παράλληλα αποσαφηνίζονται κάποια ζητήματα σχετικά με τους ειδικούς όρους 

και τις προϋποθέσεις των προκηρύξεων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το άρθρο 17 στο οποίο καθορίζεται ότι ο 

διαγωνισμός και οι διαδικασίες του απαρτίζονται από δυο αυτοτελή στάδια. 

Στο πρώτο στάδιο το ΕΣΡ εξετάζει αν οι αιτούσες επιχειρήσεις πληρούν τις 

νόμιμες προϋποθέσεις για χορήγηση άδειας και διατυπώνει πλήρως
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αιτιολογημένη, θετική ή αρνητική κρίση. Κατόπιν αυτή η απόφαση 

αποστέλλεται σε όλες τις αιτούσες επιχειρήσεις, οι οποίες μπορούν να 

ασκήσουν ένσταση κατά της απόφασης μέσα σε προθεσμία 10 ημερών. Οι 

ενστάσεις αυτές εκδικάζονται από την Ολομέλεια της Αρχής, η οποία πρέπει να 

αποφανθεί το αργότερο σε 30 ημέρες.

Στο δεύτερο στάδιο, το ΕΣΡ αξιολογεί συγκριτικά τις αιτήσεις για τις οποίες 

κατά το πρώτο στάδιο διατύπωσε θετική κρίση και καταρτίζει μέσα σε δυο 

μήνες βαθμολογικό πίνακα αξιολόγησης, με το σύστημα των μορίων. 

Επισημαίνεται ότι σε αυτό τον πίνακα δεν περιλαμβάνονται αιτήσεις για τις 

οποίες το υπουργείο Μεταφορών δεν έχει εκδώσει «βεβαίωση τεχνικής 

επάρκειας». Και σε αυτή τη φάση της διαδικασίας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 

να κάνουν ένσταση.

Επιπλέον, το ΕΣΡ μπορεί να αφαιρέσει μέχρι και 3 μόρια από τη συνολική 

βαθμολογία των καναλιών εφόσον η ολομέλεια θεωρήσει ότι έχουν 

επανειλημμένως παραβιάσει τη ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία. Επισημαίνεται ότι 

τα τρία μόρια που μπορεί να αφαιρέσει το ΕΣΡ στην επερχόμενη διαδικασία 

αδειοδότησης των τηλεοπτικών σταθμών εθνικής εμβέλειας, είναι πιθανό να 

αναδειχθούν στο ρυθμιστικό παράγοντα που θα καθορίσει την τελική λίστα 

των «6». Το γεγονός αυτό δημιουργεί εύλογη απορία για τις επιλογές του ΕΣΡ, 

αφού σε όλους σχεδόν τους τηλεοπτικούς σταθμούς εθνικής εμβέλειας έχουν 

επιβληθεί κατά καιρούς κυρώσεις, ωστόσο -ειδικά το τελευταίο 9μηνο-, στο 

Alter, στο Star και στο Tempo (το οποίο στη διάρκεια της συγγραφής της 

παρούσας εργασίας έπαψε να εκπέμπει σε πανελλαδική εμβέλεια) έχουν 

επιβληθεί οι περισσότερες και οι σημαντικότερες. Οι άδειες λειτουργίας θα 

έχουν ισχύ έως και το 2011, θα είναι δηλαδή θαετούς διάρκειας, από 

τετραετούς που ήταν με τις μέχρι τώρα ισχύουσες διατάξεις.

ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ

Με το νόμο 1730 του 1987 δόθηκε η δυνατότητα λειτουργίας τοπικών 

ραδιοσταθμών από Δήμους και Κοινότητες και από ιδιωτικές εταιρείες των 

οποίων οι μέτοχοι ήταν Έλληνες πολίτες. Σύμφωνα με τον συγκεκριμένο Νόμο 

παραχωρήθηκε άδεια εκπομπής σε 280 ραδιοφωνικούς σταθμούς για ένα έτος
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με δυνατότητα ανανέωσης της «άδειας» αυτής. Η δημιουργία ραδιοφωνικών 

σταθμών σε ολόκληρη την επικράτεια υπήρξε ραγδαία. Μέσα στα τρία πρώτα 

χρόνια της απελευθέρωσης της ραδιοφωνίας και πιο συγκεκριμένα από το 

1987 ως το 1990, λειτουργούσαν 69 ραδιοφωνικοί σταθμοί στην Αθήνα και 42 

στη Θεσσαλονίκη.4 Ωστόσο, η αδιαφορία της πολιτικής εξουσίας να εφαρμόσει 

το νομοθετικό πλαίσιο, «μια συνειδητή επιλογή διευκόλυνσης των ιδιωτικών 

επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον ραδιοτηλεοπτικό χώρο»5 

επέτρεψε την ανεξέλεγκτη ίδρυση και λειτουργία εκατοντάδων σταθμών. Με 

το νόμο 2328/95, γνωστό ως «νόμο Βενιζέλου», γίνεται μια πρώτη 

προσπάθεια παρέμβασης της πολιτικής εξουσίας στα θέματα χορήγησης των 

αδειών. Με τον συγκεκριμένο νόμο λήγουν όλες οι άδειες που είχαν δοθεί με 

τον 1730/87 κι εφεξής προβλέπεται να χορηγούνται άδειες για τέσσερα 

χρόνια. Χαρακτηριστικό της χαώδους κατάστασης που είχε διαμορφωθεί στον 

οπτικοακουστικό χώρο είναι ότι, σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου 

Οπτικοακουστικών Μέσων, μεταξύ 1988 και 1998, ζήτησαν άδεια λειτουργίας 

1.734 ραδιοφωνικοί σταθμοί σε όλη τη χώρα, αλλά μέχρι την έναρξη των 

σχετικών διαδικασιών του Ν. 2328/95 κανονική άδεια είχαν λάβει μόνο 122 

ιδιωτικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί, συμπεριλαμβανομένων και των δημοτικών. 

Πάντως, με την υπουργική απόφαση της 24ης Ιουνίου 1996 καθορίστηκε ο 

χάρτης συχνοτήτων για το Νομό Αττικής και στις 9 Δεκεμβρίου 

προκηρύχθηκαν οι θέσεις αδειών για χορήγηση, ίδρυση και λειτουργία 

ραδιοφωνικών σταθμών. Σε σύνολο 33 συχνοτήτων, οι 20 παραχωρούνται σε 

φυσικά και νομικά πρόσωπα και σε εταιρείες και οι 13 στην ΕΡΤ. Στις 23 

Απριλίου του 1997 καθορίστηκε και ο αντίστοιχος χάρτης για το νομό 

Θεσσαλονίκης, όπου προβλέπονταν 27 συχνότητες6. Ωστόσο, οι πρώτες άδειες 

έληξαν, η προσπάθεια να χορηγηθούν νέες από τις νομαρχίες απέτυχε 

παταγωδώς, για να φτάσουμε στις αρχές του 2002 οπότε και διαθέτουν άδεια 

μόνο 15 από τους 1.500 σταθμούς της χώρας, ενώ μόλις άλλοι 75 (15 στη

4 Νεράτζης Π., «Ιχνηλατώντας τα ερτζιανά» στα Τετράδια, σελ. 35.

5 Λέανδρος Ν., Πολιτική Οικονομία των ΜΜΕ, σελ. 208

6 Δεμερτζής Ν-Σκαμνάκης Α., Περιφερειακά ΜΜΕ στην Ευρώπη, σελ. 246
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Αθήνα και 60 στη Θεσσαλονίκη) κινούνται στα όρια της νομιμότητας7, έχουν 

δηλαδή προσωρινές άδειες λειτουργίας μέχρι να υπογράφει το προεδρικό 

διάταγμα που θα τους χορηγεί κανονική άδεια.

Όλο αυτό το διάστημα βεβαίως δεν λείπουν τα ευτράπελα, ενώ φυσικά δεν 

εκλείπουν ούτε στιγμή από την τυπικά «καθαρή» μπάντα οι 

«μεγαλοπειρατές». Μερικά 090 είναι αρκετά για να χρηματοδοτήσουν 

πανίσχυρους πομπούς-μανιτάρια, ενώ το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 

μη διαθέτοντας, όπως προαναφέρθηκε, τον κατάλληλο εξοπλισμό αποτυγχάνει 

να εντοπίσει τις παραβάσεις και να καθαρίσει τις συχνότητες.

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Αν και ο νόμος 1730 του 1987, για τα ραδιόφωνα δεν προέβλεπε τη 

δημιουργία μη-κρατικών τηλεοπτικών σταθμών, είχε ήδη γνωστοποιηθεί στους 

επιχειρηματικούς κύκλους η πρόθεση της κυβέρνησης να χορηγήσει σχετικές 

άδειες8. Λίγο πριν από τις εκλογές του 1989 η κυβέρνηση ανακοίνωνε ότι το 

νέο κυβερνητικό σχήμα που θα προέκυπτε από την εκλογική αναμέτρηση θα 

χορηγούσε δύο προσωρινές άδειες για τη λειτουργία ιδιωτικών τηλεοπτικών 

καναλιών. Αυτές θα δίνονταν μετά από απόφαση τεσσάρων υπουργών της 

κυβέρνησης Τζανετάκη, με το σκεπτικό ότι θα κάνουν δοκιμαστικές και 

πειραματικές εκπομπές, μιας και το μονοπώλιο της μετάδοσης είχε ακόμη η 

ΕΡΤ. Δόθηκε τελικά προσωρινή άδεια στο MEGA και η δεύτερη άδεια που 

επρόκειτο να δοθεί στον ANTENNA δόθηκε στη «Νέα Τηλεόραση». Με το 

νόμο 1866/1989 της κυβέρνησης Τζανετάκη, επετράπη η χορήγηση αδειών 

ίδρυσης και λειτουργίας μη κρατικών τηλεοπτικών σταθμών, τοπικής 

εμβέλειας, μετά από απλή γνωμοδότηση του νεοσυσταθέντος Εθνικού 

Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Προτεραιότητα δινόταν σε φορείς σχετικούς με 

Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Με την τροπολογία του νόμου 1943 του 1991, που προστέθηκε στο νόμο 

1866 προβλεπόταν ότι «ύστερα από ειδική άδεια που χορηγείται κατά τη

η
Ραδιόφωνο-gr, Ανασκόπηση 2002

ο
Παπαθανασόπουλος Στ., Απελευθερώνοντας την Τηλεόραση, σ. 247-249.
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διάρκεια του παρόντος άρθρου, επιτρέπεται η τεχνική δικτύωση τοπικών 

τηλεοπτικών σταθμών, με δυνατότητα απόκτησης εθνικής εμβέλειας».

Ο νόμος 1866 δεν λειτούργησε μέχρι σήμερα, αφού αμέσως μετά από την 

ψήφισή του δεκάδες κανάλια άρχισαν να καταλαμβάνουν τις συχνότητες, κι 

όχι βέβαια μόνο με τοπική εμβέλεια. Οι αιτήσεις προς το ΕΣΡ σήμαιναν άτυπα 

και τη χορήγηση της άδειας. Σε αυτό συνέβαλε βέβαια και το γεγονός ότι για 

τις άδειες των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών το ΕΣΡ δεν είχε ουσιαστικές 

αρμοδιότητες. Αυτό θα έκανε τους απαραίτητους ελέγχους νομιμότητας, αλλά 

τις τελικές αποφάσεις θα τις έπαιρνε η κυβέρνηση και ειδικότερα ο υπουργός 

Τύπου και ΜΜΕ.

Στις αρχές του καλοκαιριού του 1992 το ΕΣΡ καλεί τους ενδιαφερομένους 

υποψηφίους να συμπληρώσουν τους φακέλους που έχουν καταθέσει για τις 

άδειες και το Φθινόπωρο η κυβέρνηση γνωμοδοτεί ότι θα ξεκινήσει τη 

διαδικασία χορήγησης των αδειών. Το 1998 υπέβαλαν αίτηση στο υπουργείο 

Τύπου για χορήγηση άδειας 142 τηλεοπτικοί σταθμοί οι οποίο μέχρι εκείνη τη 

στιγμή ουσιαστικά λειτουργούσαν κατά παράβαση των κειμένων διατάξεων. 

Τον Ιανουάριο του 1993 ο πρόεδρος του ΕΣΡ Παναγιώτης Λαδάς εισηγήθηκε 

ότι οι σταθμοί που πληρούν τις προϋποθέσεις για άδεια πανελλαδικής 

εμβέλειας είναι οι Mega, Antenna, Seven X, New Channel και Νέα Τηλεόραση 

(Star Channel) κι αυτοί που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις οι: Κανάλι 29 (νυν 

ALTER) , Sky TV και 902 TV. Η Ολομέλεια σε ορισμένα σημεία συμφώνησε 

ενώ σε άλλα διαφώνησε. Πιο συγκεκριμένα εισηγήθηκε θετικά για τους 

σταθμούς Mega, Νέα Τηλεόραση, Antenna, Sky TV, Κανάλι 29 και Seven X κι 

αρνητικά για τους: New Channel (νυν TEMPO), Super Hellas, TV Μακεδονία 

(νυν ιδιοκτησία Κυριάκού, ANTENNA) και Tele City. Μετά από προσφυγές, 

άλλαξε και αυτή η απόφαση και θετική γνωμοδότηση πήραν και οι τηλεοπτικοί 

σταθμοί Tele City και New Channel και στη συνέχεια οι Super Hellas, 902 TV 

και Μακεδονία.

Τελικά, στις 23 Ιουλίου 1993, η κυβέρνηση αποφάσισε την χορήγηση αδειών 

διάρκειας επτά ετών πανελλαδικής εμβέλειας στους σταθμούς: Mega, 

Antenna, Νέα Τηλεόραση, New Channel, Seven X και Κανάλι 29. Άδειες
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τοπικής εμβέλειας στην Αθήνα άδεια πήραν οι Tele City, Super Hellas και 

ΤηλεΤώρα, στη Μακεδονία η TV 100 και στη Θεσσαλονίκη η Μακεδονία TV. 

Αυτές οι μακροχρόνιες διαδικασίες και οι συνεχείς αναιρέσεις ανειλημμένων 

αποφάσεων κλόνισαν τις διαδικασίες χορήγησης αδειών. Επιπλέον, μέχρι το 

1993 δεν ήταν επίσημα γνωστό σε κανέναν πόσες άδειες μπορούν να 

χορηγηθούν, ούτε ποιος ήταν ο αριθμός των διαθέσιμων συχνοτήτων. Ο 

χάρτης των συχνοτήτων και των τεχνικών προδιαγραφών για τη λειτουργία 

ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών διαμορφώθηκε με την υπουργική απόφαση 

1558/Ε, ΦΕΚ Νο785, 1.9.97. Σύμφωνα με αυτήν προβλέπονται 397 δίαυλοι σε 

38 κέντρα εκπομπής, 6 άδειες λειτουργίας εθνικής εμβέλειας, 58 άδειες 

λειτουργίας τοπικής εμβέλειας και 26 άδειες ειδικά για την Αττική.

Τον Μάρτιο του 1998 έληξε η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για άδειες 

χορήγησης λειτουργίας σε κανάλια πανελλαδικής, περιφερειακής και τοπικής 

εμβέλειας. Όσοι υπέβαλαν εμπρόθεσμα τα χαρτιά τους, θεωρήθηκε ότι 

λειτουργούν νόμιμα, σύμφωνα με την παράταση που έδωσε ο τότε υπουργός 

Τύπου Δημήτρης Ρέππας με την απόφαση 4786/ε3/3/99. Το Δεκέμβριο του 

2000 το ΕΣΡ διαβίβασε στον κ. Δημήτρη Ρέππα τη γνωμοδότηση του 

Συμβουλίου για τις άδειες στους ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς Αττικής και 

Θεσσαλονίκης και τους φακέλους υποψηφιοτήτων για δέκα τηλεοπτικούς 

σταθμούς πανελλαδικής εμβέλειας, προκειμένου να ληφθεί απόφαση για τη 

χορήγηση έξι αδειών.

Μέχρι τις αρχές του 2002, εκείνοι, αλλά και εκατοντάδες άλλοι, τηλεοπτικοί 

σταθμοί εκπέμπουν είτε παράνομα είτε βρίσκονται στο χείλος της 

νομιμότητας, καθώς θεωρούνται νομίμως λειτουργούντες, αν και δεν 

διαθέτουν άδεια.

Συγκεκριμένα, οι τηλεοπτικές άδειες που ακόμη εκκρεμούν είναι οι εξής: 

Πανελλαδικής εμβέλειας: 10 αιτήσεις για 6 άδειες.

Περιφερειακής εμβέλειας: 83 αιτήσεις για 51 άδειες.

Α. Αθήνα: 16 αιτήσεις για 4 άδειες 

Β. Θεσσαλονίκη: 12 αιτήσεις για 5 άδειες 

Γ. Πάτρα: 5 αιτήσεις για 2 άδειες
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Τοπικής εμβέλειας: 150 αιτήσεις για 106 άδειες.9 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

Η δεκαετία του 1990 χαρακτηρίστηκε από μία σταδιακή πτώση στις 

κυκλοφορίες των εφημερίδων, την οποία δεν κατάφεραν να συγκρατήσουν οι 

ανοδικές πορείες των πωλήσεων του οικονομικού και του αθλητικού Τύπου, 

αλλά και των πρωινών εφημερίδων, οι οποίες παρά την κρίση που πέρασαν 

μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του '90 κατάφεραν να ορθοποδήσουν προς τα 

τέλη της δεκαετίας.

Συγκεκριμένα, οι οικονομικές εφημερίδες από το 1991 μέχρι το 2001 

πολλαπλασίασαν τις πωλήσεις τους αφού από τα 867.000 φύλλα το '91 

πέρασαν στα 10 εκατομμύρια φύλλα το 2001, μια αύξηση που μπορεί να 

συνδεθεί με την εντυπωσιακή άνοδο του Γενικού Δείκτη του Χρηματιστηρίου 

Αξιών Αθηνών στα τέλη της δεκαετίας του '90. Οι πρωινές εφημερίδες από τα 

11 εκατ. φύλλα το 1991 πέρασαν στα 17 εκατ. φύλλα το 2001, ενώ ανάλογη 

είναι η κατάσταση και στα αθλητικά φύλλα τα οποία από τα 41 εκατ. φύλλα, 

πέρασαν στα 57 εκατ. φύλλα το 200110.

Αντίθετα, και σε ό,τι αφορά το σύνολο των εφημερίδων -πρωινές, 

απογευματινές, Κυριακάτικες κτλ-, στο εν λόγω χρονικό διάστημα 

καταγράφηκε σημαντική μείωση πωλήσεων. Η μείωση αυτή, παραδόξως 

συνοδεύεται από σημαντική αύξηση των κυκλοφορούντων τίτλων, των 

οποίων ο αριθμός μέσα σε μια δεκαετία, σχεδόν διπλασιάστηκε. Από τους 39 

τίτλους του 1991, φτάσαμε στους 65 τίτλους το 2001. Αντίθετα οι πωλήσεις 

του συνόλου των εφημερίδων, το 1991 ήταν στα 272 εκατ. φύλλα ενώ το 

2001 έπεσαν στα 238 εκατ. φύλλα το χρόνο. «Η μείωση αυτή σημαίνει ότι τα

9 Μακρή Κ. «Δεκατρία χρόνια φαγούρα» στην Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, 10 

Φεβρουάριου 2002, σ. 4

10 Γ. Βλαστάρης, διευθυντής σύνταξης της Κυριακάτικης Ελευθεροτυπίας, ομιλία 

κατά την διάρκεια των εργασιών ημερίδας που διοργάνωσε ο Εκπαιδευτικός Όμιλος 

ΑΚΜΗ με θέμα την κρίση στην αγορά των Μέσων, εφημερίδα ΝΑ ΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 

Παρασκευή, 31 Ιανουάριου 2003.
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2/3 των εντύπων που κυκλοφορούν, στην πραγματικότητα δεν μπορούν να 

σταθούν στην αγορά, αφού δεν είναι βιώσιμα»11.

Παράλληλα, οι αναλυτές σημειώνουν την «αποχώρηση» των περιοδικών από 

το περίπτερο και τη σταδιακή είσοδό τους ως ένθετα στις εφημερίδες. 

Χαρακτηριστικό είναι ότι το 1991 ένθετα περιοδικά υπήρχαν μόνο 2 ενώ 

αντίθετα το 2001 ο αριθμός αυτός ανέβηκε στα 25 για τα Κυριακάτικα φύλλα 

και στα 38 για όλες τις υπόλοιπες εφημερίδες.

Πάντως, ανοδική πορεία, παρά τις δυσκολίες και το μικρό μέγεθος πολλών 

επιχειρήσεων παρουσιάζει ο επαρχιακός και τοπικός Τύπος. Σύμφωνα μάλιστα 

με μη δημοσιευμένα στοιχεία του υπουργείου Τύπου και ΜΜΕ, ο αριθμός των 

ημερήσιων τοπικών εφημερίδων έφτασε στις αρχές του 1998 τους 17012 

τίτλους. Ωστόσο, η ύπαρξη πληθώρας φύλλων περιορισμένης κυκλοφορίας 

είναι φαινόμενο συνυφασμένο με τον πολιτικό και κομματικό ρόλο του 

ελληνικού Τύπου, και συχνά οι ιδιοκτήτες των τοπικών εφημερίδων 

ενδιαφέρονται περισσότερο για την πολιτική χρησιμότητα και το κύρος που 

προσδίδει η έκδοση μιας εφημερίδας παρά για τα κέρδη13. Είναι 

χαρακτηριστικό ότι σε έρευνα του Ν. Δεμερτζή για τον επαρχιακό Τύπο μόλις 

το 43% των τοπικών φύλλων είχε έσοδα μεγαλύτερα του κόστους 

παραγωγής.

Το γενικότερο αρνητικό κλίμα οδήγησε τις σημαντικότερες επιχειρήσεις του 

Τύπου να επεκτείνουν συνεχώς τις δραστηριότητές τους προς νέες 

κατευθύνσεις, εντός και εκτός της εκδοτικής και εκτυπωτικής βιομηχανίας, 

ενώ πραγματοποιείται μεγάλος αριθμός συγχωνεύσεων. Επιπλέον, στη 

διάρκεια των δυο τελευταίων δεκαετιών, ο κλάδος των εκδόσεων/ 

εκτυπώσεων πραγματοποίησε επενδύσεις και αναδιάρθρωσε τις παραγωγικές 

του δομές.

Εδώ χρειάζεται να σημειωθεί, όμως, ότι ο επαρχιακός Τύπος αποκτά 

μεγαλύτερη εξάρτηση από την κεντρική κυβέρνηση, αφού με τον νόμο

11 Γ. Βλαστάρης, ο.π.

12 Ν. Λέανδρος, Πολιτική Οικονομία των ΜΜΕ, σελ. 247

13 Ν. Λέανδρος, ο.π.
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2328/95 τροποποιήθηκαν παλαιότερες διατάξεις, ώστε οι δημόσιες 

ανακοινώσεις των φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα να δημοσιεύονται 

σε μια ημερήσια εφημερίδα κάθε νομού και σε δυο εβδομαδιαίες κάθε 

περιφέρειας. Επίσης καταρτίστηκε ο προβλεπόμενος από το νομοθετικό 

διάταγμα 1263/1972 (άρθρο 2) πίνακας των επαρχιακών εφημερίδων που 

δικαιούνται να καταχωρίζουν τις ανωτέρω κρατικές δημοσιεύσεις. Με το 

προεδρικό διάταγμα 261/97 καθορίζεται και η συμμετοχή των περιφερειακών 

Μέσων Ενημέρωσης στη διαφημιστική δαπάνη του δημοσίου που 

κατευθύνεται στα Μέσα Ενημέρωσης όλων των κατηγοριών, και ανέρχεται για 

κάθε κατηγορία περιφερειακών Μέσων στο 30%, ενώ ο περιφερειακός Τύπος 

θα συμμετέχει υποχρεωτικά στη συνολική διαφημιστική δαπάνη του δημοσίου 

με ποσοστό 12%. Πάντως, ο πρώην υπουργός Τύπου και ΜΜΕ Δημήτρης 

Ρέππας επιμένει ότι τα προνόμια αυτά «πρέπει να αποτελέσουν το εφαλτήριο 

δυναμικών αναπτυξιακών κινήσεων με στόχο την εδραίωση στην περιφέρεια 

βιώσιμων εκδοτικών επιχειρήσεων που θα είναι σε θέση να επιτελούν το 

μεγάλο έργο της ενημέρωσης»14.

14 Δ. Ρέππας, Πρόσωπο με πρόσωπο με τα Μαζικά Μέσα Ενημέρωσης, Εκδόσεις 

Καστανιώτη, Αθήνα 1999 σελ. 98-100
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΤΑ ΜΜΕ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΟΥ 2ΙΟΥ ΑΙΩΝΑ

Οι αρχές της δεκαετίας του 2000 βρίσκουν την Θεσσαλονίκη να παλεύει να 

διατηρήσει μια ταυτότητα στην ενημέρωση, ωστόσο φαίνεται ότι έχουν 

περάσει ανεπιστρεπτί τα χρόνια που ο εκλιπών ιδιοκτήτης και εκδότης Γιάννης 

Βελλίδης καυχιόταν ότι η ιστορική Μακεδονία πωλούσε όσα φύλλα πωλούσαν 

όλες οι αθηναϊκές μαζί, και στα ερτζιανά της Θεσσαλονίκης κυριαρχούσαν 

άνθρωποι που έβλεπαν το ραδιόφωνο με μεράκι και αγάπη, και όχι σαν 

εμπορικό κατάστημα. Και αν τα πρώτα βήματα της ελεύθερης τηλεόρασης 

έγιναν εδώ, πλέον οι τηλεοπτικοί σταθμοί της πόλης με σταθερό πρόγραμμα 

έχουν περιοριστεί σε έναν κρατικό και έναν δημοτικό, οι ραδιοφωνικοί σταθμοί 

που θέλουν να διατηρήσουν τον ενημερωτικό τους χαρακτήρα, ισχυρίζονται 

ότι δεν μπορούν να «σταθούν» πλέον στην αγορά, και οι εφημερίδες 

παλεύουν να διατηρήσουν κυκλοφορίες όμοιες με αυτές που έχουν 

εφημερίδες της Καρδίτσας και του Πύργου. Οι «δύσκολες μέρες» 

αποτυπώνονται και στις φήμες που κυκλοφορούν το τελευταίο διάστημα στο 

δημοσιογραφικό χώρο και αφορούν την συγχώνευση των δυο εφημερίδων 

μεγαλύτερης κυκλοφορίας της Θεσσαλονίκης, των εφημερίδων Μακεδονία και 

Αγγελιοφόρος, ένα σενάριο που εάν επαληθευτεί θα προκαλέσει την απώλεια 

δεκάδων θέσεων δημοσιογράφων και τεχνικών του Τύπου, που δύσκολα θα 

απορροφηθούν σε άλλο μέσο ενημέρωσης.

ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ

Η ελληνική ραδιοφωνία γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, στην αυλή της οικίας 

του Χρ. Τσιγγιρίδη στην οδό Βασιλίσσης Όλγας15, το 1925-26, και έτσι η

15 Αναστασιάδης Γ., Η Θεσσαλονίκη των εφημερίδων, Θεσσαλονίκη: University 

Studio Press, 1994,. σ. 123
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Θεσσαλονίκη γίνεται η πρώτη πόλη της Ελλάδας που δηλώνει την παρουσία 

της στα ερτζιανά κύματα. Το 1928 ο Χρ. Τσιγγιρίδης ιδρύει το πρώτο 

ερασιτεχνικό ραδιοφωνικό «σταθμό» στην Ελλάδα, στον περίβολο της παλιάς 

ΔΕΘ, στο πεδίο του Άρεως, όπου μέχρι το 1936 ο ραδιοφωνικός σταθμός 

λειτουργούσε μόνον την περίοδο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. 

Πάντως, η πιο λαμπρή, για πολλούς, περίοδος του ραδιοφωνικού τοπίου της 

Θεσσαλονίκης ήταν η δεκαετία του 1980, η εποχή των ερασιτεχνών. Στην 

«πρωτεύουσα των πειρατών», όπως χαρακτήρισε την πόλη ο Ανδρέας 

Ρουμελιώτης16 λειτούργησαν κατά την περίοδο 1981-1989 περισσότεροι από 

100 ραδιοσταθμούς από ερασιτέχνες και εραστές των ερτζιανών, μερικοί από 

τους οποίους είναι σήμερα γνωστοί επαγγελματίες του ραδιοφώνου.

Ο πρώτος πίνακας που ακολουθεί καταγράφει τους παλιούς ραδιοερασιτέχνες 

της Θεσσαλονίκης17 με τα ονόματα που «έβγαιναν» στον αέρα, ενώ ο 

επόμενος καταγράφει ονόματα ερασιτεχνικών προσπαθειών στην μπάντα των 

FM, περιοχή από την οποία εξέπεμπαν (με κάθε επιφύλαξη βέβαια, καθώς δεν 

υπήρχε ακόμα «ελεύθερη ραδιοφωνία» και έπρεπε να αλλάζουν περιοχή, για 

να ξεφύγουν από το κυνηγητό της τότε εποχής) και την συχνότητά τους.

Πίνακας 1: Παλιοί Ραδιοερασιτέχνες της Θεσσαλονίκης

Ραδιοσταθμός Υπεύθυνος Ονομασία σταθμού 1997

Melody Maker Καρράς

Melody Club Δενδρινός Ράδιο Θεσσαλονίκη

Musik Hall Μαρόγλου Ράδιο Θεσσαλονίκη

Σαφάρι Ροδίτης Σαφάρι

PIPER Δ. Παπαδόπουλος Κοσμοράδιο

SABATH Δ. Ευθυμιάδης Κοσμοράδιο

Νάςιοναλ Δ. Τολίδης Κοσμοράδιο

1° Ερασιτεχνικό Γαλανός Αντέννα

SBC Ν. Βρετός Αντέννα

16 Ρουμελιώτης Α., ο.π. σελ. 254
χη *

Βασίλης Λεβαντίδης, Στον κόσμο της πληροφόρησης, σελ. 26-27
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Σουηδός Π. Βασιλείου Μουσικός Γαλαξίας

Ήλιος του Βορρά
Μένιος

Βασιλειάδης
Ήλιος του Βορρά

Πίνακας 2: Παλιοί Ραδιοερασιτέχνες που δεν υπάρχουν σήμερα στην μπόντα 

των FM και εξέπεμψαν στα FM στο διάστημα 1981-1989

Ονομασία Σταθμού Συχνότητα FM Περιοχή Εκπομπής

Studio 56 103 Καλαμαριά

8.29 103 Κέντρο

707 100,5 Έκθεση

2,45 100,5 Γήπεδο Άρη

2,73 96 Βαρδάρη

3,14 101 Σαλαμίνα

3ο Πρόγραμμα 98,5 Φάληρο

63-60 102 Καμάρα

7,44 99,5 Κέντρο

ALFA 100 Έκθεση

Blue 107 Ναυαρίνο

C.B.S. 89 Σαλαμίνα

Carnaby 94,5 Καλαμαριά

Champion 98 Σαλαμίνα

Cosmopolitan 100,2 Χαριλάου

Crazy Club 96,5 Κάστρα

Dublex 105 Σαλαμίνα

Dust 103,5 Αγ. Σοφίας

Esperanto 103 Μπότσαρη

FM 1 98 Ναυαρίνο

FM 14 102,5 Διοικητήριο

Melody K 93 Ευκλείδης

Melody Maker 102 Χορτιάτη
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Morison 103 Παπάφη

Palmer 106,5 Άνω Τούμπα

Paramount 192 Σαλαμίνα

Roben 96,5 Τούμπα

Rocky 100 Κέντρο

S.B.C. 94 Κέντρο

Santana 103,5 ΥΕΝΕΔ

Saterland 96 Βότση

Silver Line 101 Ευκλείδης

Skylab 98,5 Αριστοτέλους

Sonet 96 Σαλαμίνα

Stereo Club 92,5 Ναυαρίνο

Studio 2 99 Καλλιθέα

Tiger 102 Φλέμινγκ

Watt 22 104 Αποθήκη

Α.Σ. 99 Φάληρο

A17 96 Έκθεση

A40 104 Διοικητήριο

Ασήμαντος 98 Φάληρο

Βαρόνος 100 Καυταντζόγλειο

Έντελβάις 101 Ν. Σ. Σταθμός

Έψιλον 105 Καλαμαριά

Ζιζάνιο 107 Καυταντζόγλειο

Ιππότης 91 Κ. Τούμπα

Ιταλός 95 Νεάπολη

Κάιζερ 97 Αριστοτέλους

Καναδός 96 ΥΕΝΕΔ

Κανάλι 4 100,5 ΉΤΑΝ

Κομήτης 105 Φάληρο

Κρύσταλ Παλλάς 101 Τριανδρία

Κυρίαρχος 91 Μ. Παλλάς
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Μακένζυ 107 Αγ. Δημητρίου

Μάρινερ 99 Χαριλάου

Μόντ 102 Βαρδάρη

Μουσικός 95 Κουλέ Καφέ

Ναζαρέτ 102,5 Ναυαρίνο

Νάςιοναλ 98 Πανεπιστήμιο

Ξανθό Αγόρι 96 Ακρόπολη

Οςκαρ 95 Τριανδρία

Πάλμερ 102,5 Α. Τούμπα

Πανίσχυρος 93 Γήπεδο ΠΑΟΚ

Πήγασος 98 Σαλαμίνα

Ράδιο 3 Μάρκος 94 Ευκλείδης

Ράδιο 5 100,5 ΥΕΝΕΔ

Ράδιο 6 95 Χαριλάου

Ροβινσώνας 100,5 Γήπεδο ΠΑΟΚ

Ροδίτης 93 ΥΕΝΕΔ

Σαλόνι κα 106 Χαριλάου

Σαμουράι 101,5 Επταπύργιο

Τεό 99,9 ΥΕΝΕΔ

Τζερόνυμο 101 Ευκλείδης

Τοξότης 93,2 Καλαμαριά

Τυχοδιώκτης 96 Φλέμινγκ

Υπέρηχος 96,1 Λευκός Πύργος

ΩΜΕΓΑ 106 Ανω Τούμπα

ΑΠΟ ΤΟΥΣ «ΡΑΔΙΟΠΕΙΡΑΤΕΣ» ΣΤΟΥΣ... ΝΟΜΙΜΟΥΣ ΠΕΙΡΑΤΕΣ

Η «αυλαία» στην εποχή των ραδιοπειρατών έπεσε με την ψήφιση του νόμου 

με 1730/87 και το ΠΔ 25/1988 με τα οποία χορηγήθηκαν προσωρινές άδειες 

σε κάποιους σταθμούς της Θεσσαλονίκης διάρκειας ενός έτους. Ανάμεσά τους 

ήταν ο Διαδημοτικός 104FM, το Ράδιο Θεσσαλονίκη, ο Δημοτικός Σταθμός
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Καλαμαριάς, ο σταθμός της ΔΕΘ 105, ο Ράδιο Παρατηρητής, το Κανάλι 1 και ο 

Άλφα 103. Ακολούθησαν μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα και κάποιοι 

κυρίως μουσικοί σταθμοί, όπως ο STAR FM και το Πανόραμα 86, αλλά και 

αθλητικοί, όπως ο Metropolis. Μέχρι τους πρώτους μήνες του 1998 είχαν 

καταγραφεί 203 σταθμοί στη Μακεδονία και 124 στη Θεσσαλονίκη18.

Ο ανταγωνισμός, αλλά και το ημι-παράνομο καθεστώς με το οποίο 

λειτουργούσαν οι περισσότερες ραδιοφωνικές επιχειρήσεις, είχαν σαν 

αποτέλεσμα να αυξάνουν οι ραδιοφωνικοί σταθμοί συνεχώς την ισχύ των 

πομπών, για να μπορέσουν να διατηρήσουν το σήμα τους. Είναι 

χαρακτηριστικό ότι ενώ στην αρχή ήταν αρκετά 500 Watt για μια καθαρή 

εκπομπή, σήμερα οι περισσότεροι εκπέμπουν στα 20-30 KW19, ενώ σύμφωνα 

με το θεσμικό πλαίσιο οι σταθμοί τοπικής εμβέλειας πρέπει να έχουν ισχύ 

1,5KW.

Ταυτόχρονα, τις συχνότητες σταθμών που έκλειναν -όπως ο Διαδημοτικός- 

καταλάμβαναν αυθαίρετα άλλοι επιχειρηματίες, ενώ σε άλλες περιπτώσεις 

ξεκίνησε ένας κύκλος αγοραπωλησιών, ο οποίος δεν στηριζόταν σε κανένα 

θεσμικό πλαίσιο. Πιο συγκεκριμένα, τις συχνότητες που είχαν καταλάβει 

παράνομα στη δεκαετία του 1980 κάποιοι «πειρατές», τις έδωσαν σε 

επιχειρηματίες και στη συνέχεια οι συχνότητες αυτές μεταπωλούνταν για 

πολλά εκατομμύρια δραχμές σε άλλους επιχειρηματικούς ομίλους20.

Τελικά, με την υπουργική απόφαση της 23/4/1997 καθορίστηκε ο «χάρτης» 

ραδιοφωνικών συχνοτήτων των τοπικών σταθμών του Νομού Θεσσαλονίκης, 

σύμφωνα με τον οποίο προβλέπονταν 27 συχνότητες για ισάριθμους 

ιδιωτικούς σταθμούς και η εφαρμογή του ορίζεται μετά τη νέα «αδειοδότηση» 

(που δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα). Μάλιστα, τον Απρίλιο του 1997 

προκηρύχθηκε ο σχετικός διαγωνισμός και επελέγησαν 27 ιδιωτικοί σταθμοί21 

για τις αντίστοιχες άδειες εκπομπής στο νομό από τη θέση «Ψηλή Κορφή»

18 Δεμερτζής Ν.-Σκαμνάκης Α. σ. 245

19 Πρβλ. και τη συνέντευξη του Π. Παπασαραντόπουλου στο Παράρτημα 1

Πρβλ. και τη συνέντευξη του Μ. Αλεξανδρίδη στο Παράρτημα 1
21 Πρβλ. Παράρτημα 2, για τους 27 σταθμούς που προτάθηκαν για να καταλάβουν τις 

αντίστοιχες συχνότητες
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στη Νεοχωρούδα Θεσσαλονίκης, ενώ στους υπόλοιπους 34 που 

λειτουργούσαν μέχρι τότε και απορρίφθηκαν οι αιτήσεις που κατέθεσαν στον 

διαγωνισμό, επετράπη να εκπέμπουν πρόγραμμα μέχρι να εκδοθεί η απόφαση 

για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας των 27 σταθμών.

Ο διαγωνισμός μετά από μεγάλη διαδικασία φτάνει να απολαμβάνει την 

καταληκτική γνωμοδότηση από το ΕΣΡ πέντε χρόνια αργότερα, τον Ιανουάριο 

του 2002. Και ενώ η διαδικασία φτάνει στο τελικό της στάδιο, την εξέταση 

δηλαδή των τεχνικών φακέλων από το Υπ. Μεταφορών, η απόφαση 

4044/2001 του Συμβουλίου της Επικράτειας, κρίνει ακατάλληλη την «Ψηλή 

Κορφή» και ταράζει τα νερά. Όλο αυτό το διάστημα, οι ραδιοφωνικοί σταθμοί 

της πόλης, που είχαν κάθε λόγο να παρακολουθούν από κοντά τις εξελίξεις, 

συνασπίστηκαν σε δυο άτυπα «στρατόπεδα». Αυτά είναι: 

α) η Ένωση Ραδιοφωνικών Σταθμών Μακεδονίας (ΕΡΜΑΚ) αποτελείται από 

αρκετούς θίγόμενους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αποτελεί την πλέον 

«αντιδρούσα» πλευρά, που πιέζει ακατάπαυστα για αύξηση του αριθμού των 

αδειών και κάνει ό,τι μπορεί για την ακύρωση του διαγωνισμού. Μάλιστα, τα 

μέλη της Ένωσης, αμέσως μόλις αντελήφθησαν την τελική απόφαση του ΣτΕ 

για τη θέση εκπομπής, υπέβαλαν αίτηση ακύρωσης του διαγωνισμού του 

1997, καθώς θεωρούν ότι θίγεται η νομική ευστάθεια της προκήρυξης. 

Τονίζουν επιπλέον ότι πιθανή αλλαγή της τοποθεσίας αλλάζει τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά εκπομπής μειώνοντας ή αυξάνοντας των αριθμό των προς 

διάθεση συχνοτήτων (κι εδώ έρχεται ο «κρυφός πόθος» της ΕΡΜΑΚ, η αύξηση 

του αριθμού με κατανομή των συχνοτήτων ανά 0,3 MHz -περίπου όπως είναι 

τώρα σε Θεσσαλονίκη αλλά και Αθήνα).

β) η Διαρκής Ένωση Ραδιοσταθμών Θεσσαλονίκης (ΔΕΡΘ) που απαρτίζεται 

κατά κύριο λόγο από ραδιοσταθμούς των οποίων το όνομα συμπεριλήφθηκε 

εξαρχής στις λίστες των σταθμών που απέκτησαν άδεια λειτουργίας από το 

ΕΣΡ. Τα τελευταία χρόνια ζητάει με κάθε τρόπο την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας ως έχει και άνευ περαιτέρω καθυστερήσεων, χωρίς τη χορήγηση 

επιπλέον αδειών ή την αλλαγή του σημείου εκπομπής. Μέρος των νομικών 

κινήσεων της ΔΕΡΘ αποτελεί το τρέχον εξώδικο, ως αντίδραση στην 

πληροφορία ότι έχει ανατεθεί από το υπουργείο Μεταφορών η εκπόνηση
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«νέου χάρτη ραδιοσυχνοτήτων» για το νομό Θεσσαλονίκης, διαφορετικού από 

εκείνον που προβλέπεται από την προκήρυξη της 17/7/97. Σύμφωνα πάντα με 

τη ΔΕΡΘ, η χορήγηση επιπλέον αδειών δημιουργεί καταστάσεις «αμφίβολης 

βιωσιμότητας» καθώς σε αντίθεση με την Αθήνα όπου αναλογεί ένας Ρ/Σ ανά 

135.000 κατοίκους, στη Θεσσαλονίκη με την τρέχουσα διαδικασία 

κατανέμονται ένας Ρ/Σ ανά 35.000 κατοίκους.

Παράλληλα, η κυβέρνηση, δια στόματος του τέως υφυπουργού Μεταφορών 

Σπ. Βούγια και λίγους μήνες πριν τις δημοτικές εκλογές του 2002, 

διαβεβαιώνει ότι βάσει τεχνικής μελέτης που έχει εκπονηθεί, είναι εφικτή η 

διεύρυνση του ραδιοφάσματος για το νομό Θεσσαλονίκης από 7 έως 10 

τουλάχιστον συχνότητες, για τις οποίες θα πρέπει να προκηρυχθεί νέος 

διαγωνισμός από το ΕΣΡ22.

ΚΩΜΙΚΟΤΡΑΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ... ΣΤΟΝ «ΑΕΡΑ»

Πάντως, η απουσία ουσιαστικών ρυθμίσεων και η προχειρότητα με την οποία 

αντιμετώπισαν οι ελληνικές κυβερνήσεις το ζήτημα της απορύθμισης του 

ραδιοτηλεοπτικού τομέα στη Θεσσαλονίκη και εν γένει στην Ελλάδα, 

επέτρεψε στους επιχειρηματίες των ιδιωτικών σταθμών να μετατρέψουν τα 

ερτζιανά σε «πεδίο μάχης», στην προσπάθειά τους να διασφαλίσουν μια 

συχνότητα. Αυτός ο «υπέρ πάντων» αγώνας προκάλεσε και πολλά ευτράπελα, 

όπως το επεισόδιο μεταξύ του σταθμού Γνώμη του Πολίτη και του 105,5. 

Συγκεκριμένα, στις αρχές Μαΐου 2002 ξεκίνησε η τοποθέτηση νέων 

αναμεταδοτών της ΕΡΑ, και στη Θεσσαλονίκη επελέγη η συχνότητα των 93,9. 

Στους 94 εκπέμπει ο χριστιανικός Λυδία (υπό την αιγίδα της Μητρόπολης 

Θεσσαλονίκης) και στους 93,7 το Ράδιο Γνώμη. Η τοποθέτηση της ΕΡΑ ΣΠΟΡ 

στους 93,9 απαιτεί την μετακίνηση του Λυδία στους 94,2 και την 

απομάκρυνση του Ράδιο Γνώμη. Στις 25 Μαΐου 2002 ο μη έχων πλέον 

συχνότητα Ράδιο Γνώμη αρχίζει να εκπέμπει στους 105,5 , χωρίς μέχρι

22 Ηλεκτρονική σελίδα της εφημερίδας ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, www.naftemporiki.gr, 

Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2002, 07:00.

http://www.naftemporiki.gr
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στιγμής να έχει διευκρινιστεί με τι κριτήρια επελέγη η συχνότητα23. Ο 105,5 

Rock που με διαφορετική ταυτότητα (Φωνή Τούμπας) εδρεύει στην 

συχνότητα πάνω από 10 χρόνια, πλήττεται με ισχυρές παρεμβολές. Τις 

επόμενες μέρες οι δυο σταθμοί αναλώνονται σε παιχνίδι πυγμής, αυξάνοντας 

διαρκώς την ισχύ των συστημάτων εκπομπής τους. Η κατάσταση εντείνει την 

κόντρα που βασίζεται στο πολιτιστικό χάσμα μεταξύ των ακροατηρίων των 

δύο σταθμών24.

Ο ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

Το 1989 άκουγε ραδιόφωνο το 64,4% των Θεσσαλονικέων. Το 1991 το 

ακροατήριο είχε μειωθεί κατά 15%. Μόνο το 49% παρέμεινε πιστό στο πιο 

«θερμό» μέσο, όπως συνηθίζεται να λέγεται. «Η Θεσσαλονίκη ακούει 

αποκλειστικά ή κυρίως μουσική, ενώ στην Αθήνα οι επιθυμίες είναι 

ψιλομοιρασμένες ανάμεσα στη μουσική και την ενημέρωση», ενώ «στη 

δεύτερη θέση των προτιμήσεων έρχονται τα blues. Αποδεικνύεται έτσι και 

στατιστικά ότι οι Θεσσαλονικείς είναι ερωτιάρηδες»25.

Δέκα και πλέον χρόνια μετά, ο Ερωτικός FM, κατέχει τη δεύτερη θέση της 

ακροαματικότητας, με ποσοστό 12.7%, ενώ οι ενημερωτικοί σταθμοί δεν 

έχουν καταφέρει να αποκτήσουν σταθερό κοινό. Ο μόνος σταθμός που 

ξεχωρίζει στις μετρήσεις, προηγείται σε πολλές χρονικές περιόδους, ακόμη και

23 Παρότι σε σχετική συνέντευξή του (πρβλ. Παράρτημα 1) ο Μιχάλης Αλεξανδρίδης 

αναφέρει ότι η επιλογή έγινε με βάση την ισχύ των υπόλοιπων σταθμών και 

παραθέτει μια γλαφυρή περιγραφή του περιστατικού.

24 Στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Ραδιόφωνο.gr και στο αρχείο του για τον Μάιο 

2002 διαβάζουμε: «Μας την πέσαν οι σκυλάδες», φωνάζει ένας ροκάς στο τηλέφωνο, 

ενώ όλοι γυρνάν απεγνωσμένα τις κεραίες να αποφύγουν τα παράσιτα. Προχθές, το 

105,5 Rock, μετέδιδε: «Τις τελευταίες μέρες σε κάποιες περιοχές της πόλης δεν 

ακουγόμαστε καλά. Κάποιος κακόβουλος, που έχασε την συχνότητά του πίστεψε ότι 

θα μπορούσε να πάρει τη δίκιά μας. Δεν θα τα καταφέρουν όμως, πρέπει να ξέρουν 

ότι το Ροκ δεν πεθαίνει»

25 Ρουμελιώτης Α., σ. 293-296
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από τους μουσικούς είναι το Ράδιο Θεσσαλονίκη (16,5%). Ακολουθούν 

μουσικοί σταθμοί, όπως ο STAR FM (9,6%), ενώ οι ενημερωτικοί όπως 102FM 

ή FM 100 σπάνια ξεπερνούν το 5%.

Μάλιστα, όπως αναφέρουν τα διευθυντικά στελέχη ραδιοφωνικών σταθμών26 

της συμπρωτεύουσας αν και υπάρχει χώρος στη διαφημιστική πίτα και για 

περισσότερους από 27 σταθμούς, το σημαντικότερο πρόβλημα που 

αντιμετωπίζουν οι σταθμοί «κύρους» είναι ότι δεν μπορούν να ανταγωνιστούν 

τους μουσικούς σταθμούς από πλευράς κόστους, αφού οι τελευταίοι μπορούν 

να εκπέμψουν πρόγραμμα με μηχανήματα μικρών απαιτήσεων και χαμηλό 

προϋπολογισμό. Μάλιστα, όπως καταγγέλλουν ορισμένοι παράγοντες του 

ραδιοφώνου της Θεσσαλονίκης, ορισμένοι σταθμοί δεν εκδίδουν τιμολόγια, 

δεν καταβάλουν αγγελιόσημο και είναι ασυνεπείς στο ζήτημα των 

εργοδοτικών τους εισφορών.

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Πρωτοπόρα υπήρξε η Θεσσαλονίκη και στην τηλεόραση, η οποία εμφανίστηκε 

για πρώτη φορά στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της ΔΕΘ το 1960 και για τα 

επόμενα οκτώ χρόνια λειτουργούσε πειραματικά υπό ιδιωτικό καθεστώς27. 

Ήταν ο πρώτος ελληνικός πειραματικός τηλεοπτικός σταθμός που εξέπεμψε 

από τις 4 ως τις 26 Σεπτεμβρίου του 1960 στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης 

Θεσσαλονίκης, το πρόγραμμα του οποίου εγκαινιάστηκε από τον Κωνσταντίνο 

Καραμανλή. Για τα επόμενα δεκαέξι χρόνια δε θα υπάρξει συνέχεια στις 

τηλεοπτικές δραστηριότητες της πόλης. Τότε, το 1972, δημιουργήθηκαν στην 

πόλη «κλιμάκια» της ΕΡΤ1 και της ΥΕΝΕΔ. Όπως υποστηρίζει ο Γιώργος 

Αναστασιάδης «τη δική της εικόνα και φωνή θα αποκτήσει η Θεσσαλονίκη το 

1988, με τη λειτουργία της ΕΤ3»28.

26 Πρβλ. και τις συνεντεύξεις των Μ. Αλεξανδρίδη και Π. Παπασαραντόπουλου στο 

Παράρτημα 1
27

Δεμερτζής Ν.-Σκαμνάκης Α. ο.π..σ. 247

28 Αναστασιάδης Γ., ο.π. σ 135
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Είχαν, ωστόσο, προηγηθεί σημαντικά για την πόλη γεγονότα.

Στις 31 Δεκεμβρίου του 1988 ο Σωτήρης Κούβελας, τότε Δήμαρχος της 

Θεσσαλονίκης, αρχίζει αναμεταδόσεις δορυφορικών καναλιών, 

αναδιανέμοντάς τα διαμέσου των UHF συχνοτήτων. Παράλληλα, ανακοινώνει 

τα σχέδιά του για τη δημιουργία δημοτικού τηλεοπτικού σταθμού, την TV 

100. Ανάλογες ήταν και οι προθέσεις των Δημάρχων της Αθήνας και του 

Πειραιά. Σύμφωνα με τον Στέλιο Παπαθανασόπουλο, «η ΕΡΤ αντέδρασε στην 

ουσία αντιγράφοντας το εγχείρημα του τότε «παράνομου» Δημάρχου, του 

Κούβελα. Με προεδρικό διάταγμα ανασύρει μια παλιά υπόσχεση για τη 

δημιουργία ενός τρίτου κρατικού καναλιού για τη Βόρεια Ελλάδα. Έτσι, 

δημιουργείται η ΕΤ3 με στόχο όμως, τουλάχιστον όπως δόθηκε η εντύπωση, 

να δημιουργήσει αντιπερισπασμό στο δημοτικό τηλεοπτικό σταθμό της 

Θεσσαλονίκης»29. Βάσει του νόμου 2173/1993 άρθρο 3 παρ. 3 δημιουργείται 

το πρώτο περιφερειακό κανάλι οπη Θεσσαλονίκη, η ΕΡΤ 3, η οποία μετά το 

1994 λειτουργεί ως ανεξάρτητος τομέας της ΕΡΤ-ΑΕ, με διοικητική, οικονομική 

και προγραμματική αυτονομία. Στην αρχή εξέπεμπε δοκιμαστικά, ενώ το 1989 

λειτουργούσε κανονικά με 35 ώρες εβδομαδιαίου προγράμματος. Το 1990 η 

ΕΤ3 ανέπτυξε το πρόγραμμά της σε 42,5 ώρες εβδομαδιαίως, το οποίο κατά 

το μεγαλύτερο μέρος ήταν εσωτερική παραγωγή. Σήμερα, χρησιμοποιώντας 

την τεχνική «wide-screen» (16:9) το κανάλι εκπέμπει 95 ώρες εβδομαδιαίως, 

με 32% εσωτερική παραγωγή της. Υπό τον έλεγχο της ΕΤ3 δημιουργήθηκαν 

τρία περιφερειακά στούντιο στη Φλώρινα, την Κομοτηνή και τη Μυτιλήνη. 

Όσον αφορά στην ιδιωτική τηλεόραση στην ευρύτερη περιφέρεια της 

Θεσσαλονίκης, δεν υπήρξε ενδιαφέρον, ούτε συντονισμένες προσπάθειες και 

μελέτες για δυναμική παρουσία στην πόλη. Οι όποιες προσπάθειες 

περιορίστηκαν κυρίως στις κινήσεις επιχειρηματιών από την Αθήνα να 

αγοράσουν συχνότητες της Θεσσαλονίκης, αφήνοντάς τις ανενεργός. 

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το Europe One, αγοράστηκε από τον Σωκράτη 

Κόκκαλη και το TV Μακεδονία από το Μίνωα Κυριάκού. Το πρώτο δεν έχει 

δείξει ακόμη σημάδια δομημένου προγράμματος, και προς το παρόν εκπέμπει

29 Παπαθανασόπουλος Στ., Απελευθερώνοντας την τηλεόραση σ. 248
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πρόγραμμα που στηρίζεται σε μουσικά βίντεο-κλιπ, ενώ η παραγωγή του 

προγράμματος της TV Μακεδονία μέχρι και το Φθινόπωρο του 2002, αν και η 

έδρα του ήταν στη Θεσσαλονίκη, γίνεται σχεδόν εξ ολοκλήρου από την 

Αθήνα.

Σύμφωνα με τον Ν. 2328/95 για να δοθούν άδειες σε τηλεοπτικούς σταθμούς 

θα πρέπει να προηγηθεί προκήρυξη διαγωνισμού. Πράγματι διαγωνισμός 

προκηρύχθηκε και οι τηλεοπτικοί σταθμοί της Θεσσαλονίκης κατέθεσαν 

αιτήσεις για να διεκδικήσουν 5 θέσεις στον χάρτη 7 (12 αιτήσεις), στον χάρτη 

8 υπάρχει μια αίτηση τηλεοπτικού σταθμού με έδρα τη Θεσσαλονίκη για μια 

από τις τέσσερις άδειες που θα δοθούν, ενώ στο χάρτη 10, τέσσερις 

τηλεοπτικοί σταθμοί από την ευρύτερη περιοχή Θεσσαλονίκης διεκδικούν την 

μοναδική θέση που έχει προκηρυχθεί για τον συγκεκριμένο χάρτη30. Πάντως, 

μέχρι αυτή τη στιγμή εκκρεμεί η έκδοση της σχετικής απόφασης που θα 

κατανείμει τις άδειες στους υποψήφιους σταθμούς, ώστε όλοι εκπέμπουν 

«νόμιμα», χωρίς όμως να διαθέτουν άδειες.

Σύμφωνα με τον Ν. 2644/98 οι σταθμοί που κατέθεσαν εμπρόθεσμα αιτήσεις 

θεωρούνται νομίμως λειτουργούντες μέχρι την έκδοση οριστικών αδειών, 

εφόσον τηρούν τους προβλεπόμενους από τη νομοθεσία κανόνες λειτουργίας. 

Σε ορισμένες περιπτώσεις όμως η τελευταία ρήτρα δεν έγινε σεβαστή από 

ορισμένους τηλεοπτικούς σταθμούς της Θεσσαλονίκης με αποτέλεσμα τον 

Ιανουάριο του 1997 να ξεκινήσει προσπάθεια με πρωτοβουλία του 

προϊσταμένου της εισαγγελίας Θεσσαλονίκης να ελεγχθούν οι περιφερειακοί 

σταθμοί που λειτουργούσαν με προσωρινές άδειες της νομαρχίας, οι οποίες 

είχαν λήξει την παραπάνω περίοδο. Το μέτρο αυτό αποσκοπούσε να ελέγξει το 

σήμα εκπομπής ορισμένων σταθμών που ήταν πολλαπλά ισχυρότερο από το 

προβλεπόμενο με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν σοβαρά προβλήματα 

παρεμβολών στις συχνότητες του αεροδρομίου31.

30 Πρβλ. και Παράρτημα 2 για τις υποβληθείσες αιτήσεις για χορήγηση άδειας 

λειτουργίας σταθμού περιφερειακής εμβέλειας
31 Παναγιωτοπούλου Ρ., «Η περιφερειακή και τοπική τηλεόραση στην Ελλάδα», στο 

Περιφερειακά ΜΜΕ στην Ευρώττη (επιμ. Δεμερτζής-Σκαμνάκης), Αθήνα: Παπαζήση,

2η έκδοση 2000, σ. 266
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Και για την διανομή των τηλεοπτικών συχνοτήτων τα κανάλια θα πρέπει να 

περιμένουν να βρεθεί νέο σημείο εκπομπής αφού ο χάρτης συχνοτήτων έχει 

καταρτιστεί με βάση το σημείο εκπομπής «Ψηλη Κορφή», το οποίο όπως 

αναφέρθηκε έχει κριθεί ακατάλληλο με την απόφαση 4044/2001 του 

Συμβουλίου της Επικράτειας και δεν αποκλείεται, αν βρεθεί νέα τοποθεσία 

εκπομπής, να αλλάξουν οι χάρτες, και να προκηρυχθεί από το ΕΣΡ εκ νέου ο 

διαγωνισμός.

Τέλος, σημαντικό κεφάλαιο της αυθαιρεσίας στη λειτουργία τόσο των 

ραδιοφωνικών όσο και των τηλεοπτικών σταθμών, αποτέλεσε επί χρόνια και 

συνεχίζει να αποτελεί, το φαινόμενο της πειρατείας. Το κόστος για έναν 

σταθμό που πρέπει να πληρώνει δημοσιογράφους για να παράγουν τις 

ειδήσεις και να πληρώνει τα πνευματικά δικαιώματα για τα τραγούδια και τις 

ταινίες που προβάλλει είναι σαφέστατα μεγάλο και καθόλου συγκρίσιμο με 

έναν σταθμό που «κλέβει» ειδήσεις και τις μεταδίδει, παίζει μουσική χωρίς να 

έχει πληρώσει για τα πνευματικά δικαιώματα και προβάλλει ταινίες, 

δανεισμένες από το βίντεο κλαμπ. Όπως αναφέρει σχετικά ο Μιχ. 

Αλεξανδρίδης σε συνέντευξή του που παρατίθεται στο Παράρτημα 1\ 

«Παράλληλα, στο «παιχνίδι» μπήκαν και πολλοί τυχοδιώκτες, ρισκαδόροι, που 

είδαν ευκαιρία για κέρδος. Τότε διάφοροι άνοιγαν και έκλειναν μικρά κανάλια, 

προσπαθώντας να καταλάβουν συχνότητες. Κύριος στόχος τους δεν ήταν η 

εκμετάλλευση της διαφημιστικής αγοράς, όσο η εκμετάλλευση του μέσου, 

δηλαδή να μπορέσουν να καταλάβουν μια συχνότητα. Κάπως έτσι ξεκίνησε η 

τηλεόραση στην Ελλάδα. Αποτέλεσμα της κατάστασης αυτής ήταν για πολλά 

χρόνια να λειτουργεί η τηλεόραση χωρίς άδεια, και αφού λειτουργούν χωρίς 

άδεια, ακόμα και τα πιο μεγάλα κανάλια, σημαίνει ότι δεν έχουν από την 

εφορία τα χαρτιά να κόβουν τιμολόγια, δεν έχουν ΑΦΜ, μετοχική σύνθεση, 

άρα δεν μπορούν να τεθούν κανόνες, άρα δεν πληρώνουν φόρους, 

αγγελιόσημο κτλ.»

Τα φαινόμενα αυτά συνεχίζουν να είναι εκτεταμένα στη Θεσσαλονίκη, όπως 

και στην ευρύτερη ελληνική περιφέρεια.32

32 Δεμερτζής Ν.-Σκαμνάκης Α, ο.π. σ. 253.
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Παράλληλα, οι συχνότητες, ένα δημόσιο αγαθό, έγιναν αντικείμενο 

συναλλαγών ανάμεσα σε επιχειρηματίες που έσπευσαν να τις καταλάβουν, 

έστηναν έναν υποτυπώδες σταθμό με αποσπασματικό πρόγραμμα που σε 

πολλές περιπτώσεις απαρτίζονταν από τηλεοπτικά βίντεο κλιπ τραγουδιών, και 

στη συνέχεια τις πουλούσαν σε άλλους που επιθυμούσαν να εισέλθουν στον 

τηλεοπτικό χώρο. Με αυτόν τον τρόπο, αναφέρουν παράγοντες της 

τηλεόρασης της Θεσσαλονίκης ότι στήθηκαν το Star Channel, του οποίου η 

συχνότητα ανήκε στο Κανάλι 29 και αγοράστηκε αντί του ποσού των 6 δις. 

δρχ., αλλά και το Alter, του οποίου η συχνότητα ανήκε στο Κανάλι 5 και 

αγοράστηκε αντί του ποσού των 8 δις. δρχ. Επίσης, σύμφωνα με τις ίδιες 

πηγές αντίστοιχη ήταν η περίπτωση του New Channel, που στήθηκε από 

παράγοντες της δημοτικής τηλεόρασης της Θεσσαλονίκης, και κατόπιν 

πωλήθηκε για να δημιουργηθεί στη θέση του το Tempo. Επίσης, περί τα 2,5 

δις. δρχ. ανήλθε η αγορά του καναλιού TV Μακεδονία στον Όμιλο του 

Αντέννα. To TV Μακεδονία, πρώην συμφερόντων Αδελφών Γ. και Α. 

Καραβασίλη, είχε λάβει προέγκριση για εκπομπή προγράμματος κατά τη 

διάρκεια της θητείας του Ευάγγελου Βενιζέλου στο υπουργείο Τύπου και ΜΜΕ. 

Ένα άλλο φαινόμενο της απορύθμισης του τηλεοπτικού πεδίου στην 

Θεσσαλονίκη αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα, είναι η εμφάνιση των 

σταθμών «μεταμεσονύκτιας» προβολής, δηλαδή με τα τηλέφωνα που 

αρχίζουν από 090 και προσφέρουν υπηρεσίες «πληροφόρησης» στο κοινό 

(όπως μέντιουμ, ροζ αγγελίες κτλ). Σύμφωνα με στοιχεία που κατατέθηκαν 

στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας στη Βουλή το Δεκέμβριο του 1997, τα 

συνολικά έσοδα από τηλέφωνα τέτοιου τύπου είχαν ανέλθει το 1997 σε 22 

δις. δρχ. Οι «μεταμεσονύκτιες» προβολές είτε αποτελούν «συμπλήρωμα» στο 

πρόγραμμα περιφερειακών σταθμών, καθώς αποτελούν σημαντικότατη πηγή 

εσόδων για αυτούς, είτε στήνονται από πειρατές που εκπέμπουν το σήμα τους 

αργά το βράδυ, όταν οι υπόλοιποι σταθμοί χαμηλώνουν την ισχύ των 

εκπομπών τους και δεν είναι εύκολο να εντοπιστούν από τις αρμόδιες αρχές, 

αφού, όπως αναφέρθηκε, το μεν αρμόδιο υπουργείο Μεταφορών διαθέτει δύο 

ραδιογωνιόμετρα, εκ των οποίων το ένα είναι «εκτός λειτουργίας», και το
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Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης κανένα ραδιογωνιόμετρο, κανένα κλιμάκιο 

ελέγχου για την περιφέρεια και μόλις τρεις τεχνικούς.

Συνοπτικά οι περισσότεροι περιφερειακοί και τοπικοί τηλεοπτικοί σταθμοί 

αδυνατούν να εκπληρώσουν τους στόχους τους, είτε γιατί δεν έχουν την 

κατάλληλη υποδομή και εμπειρία, είτε γιατί οι ιδιοκτήτες τους παρανόησαν 

εντελώς τη λειτουργία μιας τηλεοπτικής επιχείρησης. Η αντίληψη αυτή 

ενισχύεται από την παραοικονομία, με αποτέλεσμα να γίνεται ολοένα πιο 

δύσκολο για την ελληνική τηλεοπτική αγορά, και ιδιαίτερα αυτή της 

περιφέρειας, να αποδεσμευτεί γρήγορα από τις μικρές, ελλιπώς οργανωμένες 

και περιστασιακά λειτουργούσες επιχειρήσεις που επιδίδονται σε τηλεπειρατεία 

και σε κάθε είδους παρα-οικονομική δραστηριότητα για να επιβιώσουν.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

Στην Παλαιά Διαθήκη διαβάζουμε για τα επτά χρόνια ξηρασίας που προέβλεψε 

ο Ιωσήφ ότι θα έρχονταν για την Αίγυπτο, ερμηνεύοντας έτσι την εποχή των 

«ισχνών αγελάδων» στα όνειρα του Φαραώ. Ο Τύπος στη Θεσσαλονίκη έχει 

ήδη διανύσει τα δικά του επτά έτη ξηρασίας και βρίσκεται στο όγδοο, αφού η 

μεγάλη πτώση ξεκίνησε το 1995 όταν η κυκλοφορία των πολιτικών 

εφημερίδων της πόλης, από 9.972.000 φύλλα που ήταν το προηγούμενο έτος, 

έπεσε στις 345.000 φύλλα. Από τότε οι εφημερίδες της συμπρωτεύουσας 

κυριολεκτικά παλεύουν να κρατήσουν το αναγνωστικό τους κοινό και 

σημειώνουν στο ημερολόγιο εκείνες τις καθημερινές που θα καταφέρουν να 

πωλήσουν 10.000 φύλλα σε ολόκληρη την Βόρεια Ελλάδα. Εξάλλου, είναι 

χαρακτηριστικό ότι η Θεσσαλονίκη του 1916-1997 συντηρούσε 15 εφημερίδες 

που πωλούσαν 77 χιλιάδες φύλλα την ημέρα33, ενώ σήμερα απέμειναν μόνο 

τρεις πολιτικές εφημερίδες που κυκλοφορούν, οι οποίες και πάλι κινδυνεύουν. 

Ιστορικοί τίτλοι της πόλης δεν κατόρθωσαν να αντεπεξέλθουν στην κρίση, η 

Μακεδονία αναγκάστηκε να κλείσει τον Ιούλιο του 1996, για να 

επανακυκλοφορήσει περίπου δυο χρόνια μετά, σαν μια σκιά του παλιού

33 Αναστασιάδης Γ., ο.π. σ. 207
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εαυτού της, ο Ελληνικός Βορράς έπειτα από μια προσπάθεια ανανέωσης 

κρίθηκε ότι είχε εξαντλήσει τα περιθώρια βιωσιμότητάς του και ανέστειλε την 

έκδοσή του λίγες μέρες πριν τα Χριστούγεννα του 2002, ενώ η Θεσσαλονίκη 

ενσωματώθηκε στην Μακεδονία επίσης σε μια προσπάθεια μείωσης του 

κόστους

Οι αλλαγές που συντελέστηκαν κατά την τελευταία δεκαετία και ιδιαίτερα το 

κλείσιμο της ιστορικής εφημερίδας Μακεδονία, γύρισαν σελίδα στην εκδοτική 

κίνηση της πόλης, κι αναδιάταξαν το αναγνωστικό της κοινό και τις συνήθειές 

του, αφού όπως ανέφερε και ο διευθυντής της εφημερίδας Αγγελιοφόρος 

Τραϊανός Χατζηδημητρίου «ένα μεγάλο ποσοστό του αναγνωστικού κοινού 

της Θεσσαλονίκης, σταθεροποιήθηκε, προσανατολίστηκε στους αθηναϊκούς 

τίτλους όπου έμεινε και δύσκολα φεύγει από εκεί».

Η γνωστότερη και μακροβιότερη εφημερίδα της πόλης είναι η Μακεδονία34, το 

πρώτο φύλλο της οποίας κυκλοφόρησε στις 10.7.1911, με εκδότη διευθυντή 

τον Κ. Βελλίδη, που τον διαδέχτηκε μετά το 1936 ο Γιάννης Βελλίδης, μετά το 

1978 η Άννα Βελλίδη και μετά το 1980 η Κατερίνα Βελλίδη35. Πάντως, η 

«χρυσή εποχή» της εφημερίδας έχει ταυτιστεί με την περίοδο που στο τιμόνι 

της βρίσκονταν ο Ιωάννης Βελλίδης. Ο ίδιος περιγράφεται ως χαλκέντερος στη 

δουλειά του. «Δεν του ξέφευγε είδηση. Δεν άφηνε βελτίωση στον τρόπο 

εκτύπωσης της εφημερίδας που να μην την υιοθετήσει πριν κι από τους 

Αθηναίους. Πήγαινε στην Τρούπα, στη μεγάλη έκθεση της φρανκφούρτης κι

34 Η Μακεδονία ήταν μια εφημερίδα συντηρητική, δημοκρατική των ελάχιστων 

μεταβολών. Αυτό ταίριαζε στο πνεύμα των αναγνωστών της. Ο Βελλίδης όμως 

καταλάβαινε ότι υπάρχει ένα κενό που έπρεπε να γεμίσει. Το πολιτικό κλίμα άλλαζε 

ραγδαία. Οι πολιτικές δυνάμεις πολεμούσαν να ακουστούν. Το φοιτητικό κίνημα 

διογκωνόταν. Κι επιπλέον ο Βελλίδης ήθελε να γίνει μεγαλοεκδότης. Ο Λαμπράκης- 

ο εκδότης όχι ο βουλευτής- ήταν το απωθημένο του. Ήθελε να κάνει κι αυτός 

απογευματινή εφημερίδα. Να κάνει συγκρότημα. Έτσι, στήθηκε η «Θεσσαλονίκη»», 

Χριστοδούλου Χρ., Ο εκδότης Ιωάννης Βελλίδης, Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής, 1999, 

σ 129.

35 Αναστασιάδης Γ., ο.π. σ. 84
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ενημερωνόταν κάθε χρόνο. Δεν υπήρχε διεθνές πρακτορείο ειδήσεων με το 

οποίο δεν ήταν συμβεβλημένος».36

Επιπλέον, σε αντίθεση με τα σημερινά γραφεία Αθηνών των εφημερίδων 

«Αγγελιοφόρος» και «Μακεδονία» που υπολειτουργούν, ο Ιωάννης Βελλίδης, 

έδινε μεγάλη προτεραιότητα στα γραφεία της «Μακεδονίας» στην 

πρωτεύουσα: «Ο Βελλίδης οργάνωσε το γραφείο Αθηνών σαν να εξέδιδε τη 

«Μακεδονία» στην Αθήνα. Όλες οι πηγές εξουσίας, επομένως κι όλες οι πηγές 

ειδήσεων ήταν - και είναι δυστυχώς - στην Αθήνα. Γι' αυτό και είχε 

επανδρώσει το γραφείο Αθηνών με τους άριστους του επαγγέλματος.... Τα 

ρεπορτάζ των υπουργείων και των θεσμικών οργάνων ερχόταν από Αθήνα. Ο 

Βελλίδης ήθελε τη «Μακεδονία» να είναι παραπάνω από τις αθηναϊκές και 

κυρίως να μην αποπνέει επαρχιώτικη μιζέρια»37.

Με την κατάρρευση του εκδοτικού συγκροτήματος «Βελλίδη», το 1996, η 

Θεσσαλονίκη έμεινε χωρίς φωνή και αρκετές δεκάδες δημοσιογράφοι άνεργοι. 

Όπως διαβάζουμε στο ημερολόγιο ΕΣΗΕΜΘ 1997 «Με το ξεκίνημα του 1996 

ξεσπόει στη Θεσσαλονίκη η χειρότερη κρίση στην ιστορία του Τύπου της 

Μακεδονίας και της Θράκης. Ο Δημοσιογραφικός Οργανισμός Βορείου Ελλάδος 

«Ι.Κ. Βελλίδης» βρίσκεται σε αδυναμία να εκπληρώσει τις οικονομικές του 

υποχρεώσεις προς τους εργαζομένους, αρχής γενομένης από το δώρο των 

Χριστουγέννων 1995. Οι εργαζόμενοι στις δύο εφημερίδες (Μακεδονία- 

Θεσσαλονίκη) αρχίζουν αγωνιστικές κινητοποιήσεις με αποκορύφωμα τη λήψη 

απόφασης στις 4 Ιουλίου 1996 για κάθοδο σε απεργία διάρκειας... Μετά από 

ένα δεκάμηνο άκαρπων προσπαθειών για μια συναινετική λύση με την 

εργοδότρια Κατερίνα Βελλίδη και μετά από αλλεπάλληλες γενικές συνελεύσεις 

των εργαζομένων, οι τελευταίοι αποφασίζουν και ζητούν μέσω του σωματείου 

τους από τον ΕΔΟΕΑΠ και την Εθνική Τράπεζα η όλη υπόθεση να οδηγηθεί 

στη διαδικασία της ειδικής εκκαθάρισης. Η φάση αυτή των προσπαθειών 

ολοκληρώνεται στις 14 Νοεμβρίου 1996 όταν συγκαλείται από τον ΕΔΟΕΑΠ 

έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών του η οποία ομόφωνα εγκρίνει την

36 Χριστοδούλου Χρ., ο.π. σελ. 48.

Χριστοδούλου Χρ., ο.π. σελ. 202
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απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού να συμπρόξει με την 

Εθνική Τράπεζα και το Ελληνικό Δημόσιο για να υπάρχει το απαιτούμενο από 

το νόμο ποσοστό 51% των πιστωτών, για να προωθηθεί η διαδικασία της 

υπαγωγής του ΔΟΒΕ σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης»

Η εξέλιξη αυτή για ορισμένους έφερε «καταλυτικές αλλαγές» στον χώρο των 

ΜΜΕ της Θεσσαλονίκης. Από μερικούς, όπως τον πρόεδρο της ΕΣΗΕΜΘ, Δ. 

Γουσίδη, αυτή η εξέλιξη αποδίδεται στην αδυναμία ή αδιαφορία των διαδόχων 

του Ιωάννη Βελλίδη να παρακολουθήσουν τις εξελίξεις σε πολιτικοκοινωνικό 

και τεχνολογικό επίπεδο, σε αντίθεση με τις εποχές που διοικούσε ο ίδιος το 

εκδοτικό συγκρότημα. Όπως ανέφερε ο Δ. Γουσίδης: «Στη Θεσσαλονίκη 

υπήρχε η «αυτοκρατορία του Βελλίδη» τα φύλλα προχωρούσαν, δεν υπήρχε 

προβληματισμός. Οι διάδοχοι του Βελλίδη που πήραν τις εφημερίδες δε 

θέλησαν να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις της εποχής.

Τότε με την ιδιωτική τηλεόραση, ξεκίνησε και το ταμπλόιντ. Βγήκε η 

χρωματιστή εφημερίδα, το καλύτερης ποιότητας χαρτί, το καλό τύπωμα, οι 

καλές φωτογραφίες κ.α. Στην Αθήνα έφεραν γραφίστες από τις καλύτερες 

εφημερίδες του κόσμου για να φτιάξουν την πρώτη σελίδα.. Εδώ δεν τα 

κοίταξαν αυτά. Αυτοί που κάνουν ύλη είναι αυτοί που δίνουν τον τόνο της 

αισθητικής. Αν ρωτήσεις αυτούς που κάνουν αυτήν τη δουλειά στις 

εφημερίδες της Θεσσαλονίκης, πού έμαθαν, θα σου πουν ότι έβλεπαν τον 

άλλο και τα έκαναν. Δεν άνοιξαν πέντε ξένα περιοδικά, πέντε εφημερίδες να 

τις μελετήσουν. Γι' αυτό θα δεις τη σελιδοποίηση των εφημερίδων της 

Θεσσαλονίκης πόσο απέχουν από τις εφημερίδες της Αθήνας και δε θα 

φτουρήσουν ποτέ. Είναι πρώτη σελίδα αυτή που έχουν οι τοπικές 

εφημερίδες;»

Πάντως, δεν πρέπει να παραβλέπεται το γεγονός ότι η αλλαγή στον τρόπο 

διανομής του Τύπου επηρέασε σημαντικά τις εφημερίδες σε πανελλήνιο 

επίπεδο και προκάλεσε μια συνεχή και έντονη μείωση ιδιαίτερα στο μερίδιο 

των πρωινών εφημερίδων. Συγκεκριμένα, στις περισσότερες επαρχιακές πόλεις 

οι πρωινές και οι απογευματινές εφημερίδες αρχίζουν να πωλούνται την ίδια 

ώρα, με αποτέλεσμα οι αναγνώστες να προτιμούν τις δεύτερες, οι οποίες 

μπορούν να συμπεριλάβουν και κάπως νεότερο ειδησιογραφικό υλικό.
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Σύμφωνα με στοιχεία της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων 

Αθηνών (ΕΙΗΕΑ) για τις πωλήσεις των πρωινών εφημερίδων εθνικής 

κυκλοφορίας για το διάστημα 1975 μέχρι το 1989, όπου γίνεται εμφανής η 

αλλαγή, από 294.032 φύλλα το 1975 (31,46% του συνόλου) μειώθηκαν σε 

213.714 φύλλα το 1980 (28,06% του συνόλου) και 89.512 φύλλα το 1989 

(7,93%). Αυτή η αλλαγή γκρέμισε την μονοκρατορία της Μακεδονίας στη 

Βόρεια Ελλάδα, καθώς ο Βελλίδης είχε δημιουργήσει το δικό του δίκτυο 

διανομής που είχε τη δυνατότητα να πηγαίνει την εφημερίδα και στην πιο 

απομακρυσμένη γωνιά της Θράκης πολύ πριν από τις απογευματινές 

αθηναϊκές. Χαρακτηριστικά δε ο κ. Χατζηδημητρίου αναφέρει «τώρα ο 

ανταγωνισμός είναι ευθύς, δηλαδή όλες οι εφημερίδες διανέμονται 

ταυτόχρονα, τη ίδια ώρα, από τα πρακτορεία, συνεπώς δεν υπάρχει 

περίπτωση όπως έκανε παλιότερα ο Βελλίδης, να εκμεταλλευτείς την ώρα που 

«κρέμεσαι» στα περίπτερα. Δηλαδή έβγαινε η Μακεδονία στις 6 το πρωί στα 

περίπτερα και οι αθηναϊκές στις 3 το απόγευμα και έτσι η «Μακεδονία» είχε 

εννέα ώρες, όλο το φιλέτο της ενημέρωσης, αφού έχει παρατηρηθεί ότι ο 

κόσμος, τουλάχιστον το 80%-90%, διαβάζει εφημερίδες μέχρι το μεσημέρι». 

Βέβαια, σύμφωνα με άλλους αναλυτές (Λέανδρος, σελ. 228) η κυριότερη αιτία 

της πτώσης των πωλήσεων των πρωινών εφημερίδων έχει να κάνει με τον 

ανταγωνισμό της τηλεόρασης, «ο οποίος επηρέασε τις πρωινές εφημερίδες 

περισσότερο απ' ό,τι τις απογευματινές. Τα περισσότερα, αν όχι όλα, κύρια 

θέματα που συμπεριλαμβάνονται στην ύλη των πρωινών εφημερίδων έχουν 

ήδη μεταδοθεί από τα βραδινά δελτία ειδήσεων...»

Το κενό στην ενημέρωση δεν άργησε να γίνει εμφανές και να προβληματίσει 

τον εκδοτικό χώρο. Έτσι, το Νοέμβριο του 1996 ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη η 

Εκδοτική Βορείου Ελλάδος ΑΕ με κύριο αντικείμενο τις εκδόσεις εφημερίδων 

και περιοδικών και τις ολοκληρωμένες εκτυπωτικές εργασίες. Ο εκδοτικός 

κλάδος της εταιρείας περιλαμβάνει το μηνιαίο περιοδικό Close Up και την 

κυριακάτικη εφημερίδα Φωνή του Βορρά (1° φύλλο στις 6 Απριλίου 1997), 

που από τον Ιούνιο 1997 μετονομάζεται σε Αγγελιοφόρος της Κυριακής. Ο 

εκτυπωτικός κλάδος της εταιρείας με το διακριτικό τίτλο «Φίλιππος» 

περιλαμβάνει μονάδα ατελιέ και πλήρως καθετοποιημένη εκτυπωτική μονάδα
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στην βιομηχανική περιοχή της ΕΤΒΑ στο Κιλκίς. Κατά τη σύσταση της 

εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ήταν μοιρασμένο στο 

Δημοσιογραφικό Οργανισμό Λαμπράκη ΑΕ, στις εταιρείες Πήγασος ΑΕ και 

Δελφίνι ΑΕ.

Θυγατρική της Εκδοτικής Βορείου Ελλάδος ΑΕ είναι η εκδοτική εταιρεία 

Προβολή ΕΠΕ, η οποία ιδρύθηκε το 1994 από το Δημοσιογραφικό Οργανισμό 

Λαμπράκη ΑΕ. Το 1997 το σύνολο των εταιρικών της μεριδίων πουλήθηκε 

στην Εκδοτική Βορείου Ελλάδος ΑΕ. Η εταιρεία εκδίδει την ημερήσια πολιτική 

εφημερίδα Αγγελιοφόρος της Μακεδονίας; που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά 

στις 9 Σεπτεμβρίου 1996 με την μορφή της πολιτικής εφημερίδας, ενώ μέχρι 

τα μέσα του καλοκαιριού του 1996 κυκλοφορούσε στη Θεσσαλονίκη ως 

εφημερίδα μικρών αγγελιών με τον τίτλο Αγγελιοφόρος.

Πιο πριν είχε ήδη γίνει μια προσπάθεια να αναβιώσει η παλαιό Μακεδονία υπό 

νέα διεύθυνση. Στις 9 Φεβρουάριου 1997 εκδόθηκε η Νέα Μακεδονία. Με την 

κυκλοφορία της Νέας Μακεδονίας ξέσπασε μία ακόμη κρίση στα έντυπα της 

Θεσσαλονίκης. Η ιστορική Μακεδονία είχε πωληθεί στο Μάκη Κουρή, ο οποίος 

και τη μετονόμασε. Με αίτηση της θυγατρικής της Εθνικής Τράπεζας, της 

«Εθνικής Κεφαλαίου ΑΕ», εκδόθηκε δικαστική απόφαση που απαγόρευε την 

έκδοση της εφημερίδας με λογότυπο την απεικόνιση του Λευκού Πύργου. Με 

άλλο λογότυπο η εφημερίδα κυκλοφόρησε κανονικά ώσπου ανέστειλε την 

έκδοσή της το 1998.

Στις 29 και 30 Μαρτίου του 1998 εκδόθηκαν και πάλι οι εφημερίδες Μακεδονία 

και Θεσσαλονίκη από τον επιχειρηματία Ραπτόπουλο, ο οποίος ωστόσο 

αναγκάζεται να πουλήσει τους τίτλους σε σχήμα ξένων επενδυτών (σ' 

εξάμηνο 2000) εξαιτίας της δεινής οικονομικής θέσης στην οποία είχε 

περιέλθει το συγκρότημα.

Σύμφωνα με τον κ. Χατζηδημητρίου: «Ο Ραπτόπουλος είχε μεν καλές 

προθέσεις αλλά έκανε λάθος χειρισμούς, έστησε μια εφημερίδα με πάρα πολύ 

προσωπικό, με πάρα πολλά έξοδα, υπερδιογκωμένη. Θα πρέπει να ήταν κατά 

50% διογκωμένη σε όλους τους τομείς. Αυτό η αγορά δεν το σήκωσε, ήδη 

είχε κυκλοφορήσει και ο Αγγελιοφόρος που είχε πάρει κομμάτι της πίτας, 

υπήρχε και το πρόβλημα της κακής εκτύπωσης και στην επανακυκλοφορία της
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η εφημερίδα δεν έπεισε. Εκεί κρίθηκε το «παιχνίδι» για την Μακεδονία...Δύο 

χρόνια μετά και αφού ο Ραπτόπουλος είχε βρεθεί σε αδιέξοδο, αφού έχανε 

περίπου 2 δις. δρχ. το χρόνο και είχε άλλες υγιείς επιχειρήσεις που κινδύνευαν 

να συμπαρασυρθούν στο βάραθρο, πούλησε την Μακεδονία σε άλλους 

επενδυτές (1 Μαΐου 2000) που ήρθαν με χρήματα από το εξωτερικό. Αυτοί 

προσπάθησαν με ένα σχέδιο που δεν είχε μελετηθεί σωστά, και εκεί απέτυχαν 

και έχασαν χρήματα από αυτό, να κάνουν την εφημερίδα πανελλαδικής 

εμβέλειας. Το εν λόγω σχέδιο το ανακάλεσαν στα μέσα Ιουλίου 2000, δύο 

μήνες περίπου μετά την έναρξη εφαρμογής του. Ωστόσο, για να εφαρμόσουν 

το σχέδιο τους είχαν πάρει πολύ προσωπικό από την Αθήνα και έτσι 

επιβάρυναν επιπλέον τη εφημερίδα».

Μετά από αυτήν την εξέλιξη, εκδότης αναλαμβάνει ο Γ. Σαχπατζίδης, που 

συμμετέχει στο venture των ξένων επενδυτών, ωστόσο και αυτός αποχωρεί 

μετά από δυο περίπου χρόνια (Μάρτιο 2002), αφού δεν καταφέρνει να 

εξυγιάνει το συγκρότημα. Παράλληλα, στις 15 Δεκεμβρίου ένας ακόμα 

ιστορικός τίτλος, ο Ελληνικός Βορράς, που είχε περιέλθει στην ιδιοκτησία της 

Μακεδονικής Εκδοτικής Εκτυπωτικής (όπου ανήκουν και οι εφημερίδες 

Μακεδονία και Θεσσαλονίκη) αναστέλλει την κυκλοφορία του αφού κρίνεται 

ότι δεν είναι βιώσιμος, έπειτα και από μια σπασμωδική προσπάθεια 

αναδιάρθρωσής του που διήρκησε περίπου 10 μήνες. Στην διάρκεια αυτής της 

αναδιάρθρωσης εφαρμόζεται και η συγχώνευση της απογευματινής 

Θεσσαλονίκης με την Μακεδονία, ώστε να μειωθεί το συνεχώς αυξανόμενο 

κόστος.

Το αποτέλεσμα πάντως από όλες αυτές τις ανακατατάξεις ήταν να «ανοίξει» 

το εκδοτικό πεδίο της Θεσσαλονίκης σε αθηναίους εκδότες, κάτι που επί 

χρόνια λέγεται ότι πολεμούσε ή απλά είχε διαπραγματευτεί ο Ιωάννης 

Βελλίδης. Σύμφωνα με ορισμένους αναλυτές, «ο Βελλίδης ήθελε να πηγαίνουν 

καλά οι εφημερίδες της Θεσσαλονίκης για να μην τρυπώσουν οι Αθηναίοι. 

Φυσικά, τόσο ο ίδιος όσο κι άλλοι εκδότες της πόλης ασκούσαν έντονες 

πολιτικές πιέσεις ώστε να παρεμποδίσουν την πρόσβαση των Αθηναίων στη 

Θεσσαλονίκη. Π.χ. δεν ερχόταν νωρίς το αεροπλάνο της ΤΑΕ κι αργότερα 

αθηναϊκά φύλλα δεν φορτώνονταν στο πρώτο δρομολόγιο. Ετσι, υπήρχε
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κάποια ισορροπία που δε διαταράχθηκε για πολλά χρόνια. Ακράδαντα πιστεύω 

ότι σ' αυτό το κλίμα έπαιξε ρόλο κάποια άτυπη συμφωνία ανάμεσα στον 

Βελλίδη και τον Χρίστο Λαμπράκη»38.

Στις αρχές πλέον της νέας χιλιετίας οι δυο, ουσιαστικά, εφημερίδες ευρείας 

κυκλοφορίας στη Θεσσαλονίκη προσπαθούν να επιβιώσουν με κυκλοφορίες 

που κυμαίνονται στα 7.000- 10.000 φύλλα καθημερινά. Βέβαια, στην 

προσπάθεια αυτή δεν έλειψαν μέσα στην τελευταία τριετία τα προγράμματα 

ορθολογισμού των δαπανών, περικοπής των θέσεων εργασίας και 

αναδιάρθρωσης των οργανισμών, με αμφισβητούμενα όμως κάθε φορά 

αποτελέσματα. Μάλιστα, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο κ. Χατζηδημητρίου 

«δεν υπάρχει χώρος ούτε καν για δυο εφημερίδες στη Θεσσαλονίκη», μια 

σκέψη ιδιαίτερα ανησυχητική αν αναλογιστεί κανείς ότι στα δυο 

συγκροτήματα απασχολούνται συνολικά 665 υπάλληλοι.

38 , r fΧριστοδούλου Χρ., Ο εκδότης Ιωάννης Βελλίδης, Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής, 

1999, σ. 71.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΤΑ ΜΜΕ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΩΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η αναδιάρθρωση της βιομηχανίας των Μέσων τις τελευταίες δύο δεκαετίες 

δημιούργησε νέες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη επιχειρηματικής 

δραστηριότητας στον κλάδο και σημαδεύτηκε από τρία κυρίως δεδομένα, την 

άναρχη εμπορευματοποίηση του οπτικοακουστικού χώρου, την μεγάλη άνοδο 

της διαφημιστικής δαπάνης39, αλλά και την αλματώδη τεχνολογική εξέλιξη που 

σημειώθηκε στην εκδοτική και εκτυπωτική βιομηχανία. Αυτές οι τρεις 

παράμετροι καθόρισαν και σε μεγάλο ποσοστό την διαμόρφωση των 

συνθηκών οργάνωσης και λειτουργίας των σύγχρονων ΜΜΕ εν γένει στην 

Ελλάδα και στην Θεσσαλονίκη ειδικότερα, με ορισμένες ιδιαιτερότητες στις 

οποίες θα γίνει σχετική αναφορά.

Πρώτον, η άναρχη εμπορευματοποίηση επέτρεψε στις νέες ραδιοτηλεοπτικές 

επιχειρήσεις να κινηθούν με σχεδόν πλήρη ελευθερία σε ζητήματα 

καταρτισμού προγράμματος, διαμόρφωσης των εργασιακών σχέσεων, 

διαφήμισης και δημοσιογραφικής δεοντολογίας. Βασικός στόχος μιας 

επιχείρησης είναι η συμπίεση του κόστους, η αύξηση των διαφημιστικών 

κερδών και η βελτίωση των περιθωρίων κέρδους.

Ο παράγοντας αυτός επηρέασε σημαντικά τις εργασιακές σχέσεις, ιδιαίτερα 

μάλιστα στην περιφέρεια της Ελλάδας (και στη Θεσσαλονίκη) και επέφερε 

σημαντικές αλλαγές στο δημοσιογραφικό επάγγελμα. Έτσι, η μετακίνηση των 

δημοσιογράφων από μια επιχείρηση ΜΜΕ σε άλλη είναι πλέον συχνότερη, 

αμφισβητώντας την παράδοση που είχε δημιουργηθεί στις επιχειρήσεις του 

Τύπου και ήθελε τους δημοσιογράφους να παραμένουν πιστοί σε έναν «τίτλο» 

ή έναν εργοδότη. Από την άλλη το καθεστώς των εργασιακών σχέσεων σε 

πολλές περιπτώσεις παραμένει αδιευκρίνιστο, αφού σύμφωνα με σχετικές 

μελέτες στο χώρο των ΜΜΕ είναι υψηλά τα ποσοστά της αδήλωτης εργασίας,

39 Ν. Λέανδρος, Πολιτική Οικονομία των ΜΜΕ, σελ. 320
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δεν καταβάλλονται όλες οι νόμιμες εργοδοτικές εισφορές και η υπερωριακή 

απασχόληση συχνά θεωρείται απλά προέκταση του καθημερινού ωραρίου και 

δεν αμείβεται. Την ίδια στιγμή σε μια προσπάθεια συμπίεσης του κόστους οι 

επιχειρήσεις των ΜΜΕ αυξάνουν τον αριθμό των «συνεργατών» τους, οι 

οποίοι τυπικά εργάζονται με καθεστώς μερικής απασχόλησης, και επιβαρύνουν 

με μικρότερες αποζημιώσεις τις επιχειρήσεις των ΜΜΕ στη περίπτωση που οι 

τελευταίες αποφασίσουν περικοπή του προσωπικού τους. Μάλιστα, οι 

συνεργάτες πολλές φορές εργάζονται χωρίς να υπάρχει καν σχετική σύμβαση 

έργου και δεν καταβάλλονται υπέρ αυτών σχετικές εργοδοτικές εισφορές και 

δεν τηρούνται οι νόμιμες εργοδοτικές υποχρεώσεις.

Παράλληλα, το εφήμερο καθεστώς που διέπει την λειτουργία του 

ραδιοτηλεοπτικού συστήματος, αφού εκκρεμεί μέχρι σήμερα η διαδικασία 

οριστικής αδειοδότησης των ραδιοτηλεοπτικών σταθμών, αφαιρεί από πολλές 

επιχειρήσεις, κυρίως τις μικρομεσαίες και αυτές της περιφέρειας, τη 

δυνατότητα να προχωρήσουν σε σχεδίασμά στρατηγικής και μακροπρόθεσμου 

προγράμματος, αφού δεν είναι βέβαιο ότι οι επιχειρήσεις αυτές θα εκπέμπουν 

πρόγραμμα ακόμα και την επόμενη ημέρα. Η ανυπαρξία στρατηγικής και 

προγραμματισμού αφήνει ευάλωτους του επικοινωνιακούς οργανισμούς στις 

αλλαγές των οικονομικών συνθηκών

Επίσης, με την απελευθέρωση του ραδιοτηλεοπτικού τοπίου εισήλθαν στο 

χώρο των ΜΜΕ, κυρίως στην περιφέρεια, πολλοί επιχειρηματίες που δεν είχαν 

προηγούμενη σχετική εμπειρία και μέχρι εκείνη τη στιγμή δραστηριοποιούνταν 

στον κλάδο της εμπορίας τηλεπικοινωνιακού υλικού, του λιανικού ή χονδρικού 

εμπορίου, των κατασκευών, της κλωστοϋφαντουργίας κτλ. Αυτό είχε ως 

αποτέλεσμα οι εν λόγω επιχειρηματίες να αδυνατούν να παρακολουθήσουν τις 

εξελίξεις στο χώρο και να προβαίνουν σε άστοχες επιχειρηματικές 

πρωτοβουλίες40 ή να εισάγουν στους ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς μοντέλα

40 Σύμφωνα με τον κ. Χατζηδημητρίου, σημαντικός παράγοντας αποτυχίας της 

επανέκδοσης της Μακεδονίας, ήταν η απειρία του επιχειρηματία Ραπτόπουλου, η 

οποία οδήγησε σε άστοχες κινήσεις, όπως η αγορά πεπερασμένων δυνατοτήτων 

πιεστηρίων, η επιβάρυνση της εφημερίδας με μεγάλο αριθμό μη απαραίτητου 

προσωπικού κτλ.
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οργάνωσης και λειτουργίας εμπνευσμένα από τις υπόλοιπες επιχειρήσεις τους, 

μοντέλα όμως που στο ραδιοτηλεοπτικό χώρο δεν είναι εφαρμόσιμα. 

Δεύτερον, η αύξηση της διαφημιστικής δαπάνης (σε σταθερές τιμές η 

μετρούμενη διαφημιστική δαπάνη που απορροφήθηκε από τα ΜΜΕ 

διπλασιάστηκε μεταξύ 1990 και 1998) συνέβαλε ουσιαστικά στην ανάπτυξη 

της αγοράς περιεχομένου και των επιχειρήσεων των Μέσων.

Τρίτον, η αλματώδης τεχνολογική ανάπτυξη που σημειώθηκε στην εκδοτική 

και εκτυπωτική βιομηχανία είχε αποτέλεσμα να αυξηθεί η παραγωγικότητα, να 

βελτιωθεί η εμφάνιση εφημερίδων και περιοδικών και να συγκρατηθεί το 

κόστος παραγωγής. Η αντικατάσταση της λινοτυπίας από τη φωτοσύνθεση 

επέτρεψε την κατάργηση πολλών χειρονακτικών εργασιών και την 

απορρόφηση σημαντικού μέρους των εργασιών του τυπογραφείου από το 

εκδοτικό τμήμα. Αυτό είχε ως συνέπεια να μειωθεί ο αριθμός των 

απασχολούμενων τυπογράφων και σημειώθηκε αποειδίκευση της εργασίας 

σημαντικών κατηγοριών του προσωπικού, ιδίως στο στάδιο της 

προεκτύπωσης. Οι τρεις παράγοντες που αναφέρθηκαν οπωσδήποτε 

συνέβαλαν και στη διαμόρφωση των συνθηκών που κυριαρχούν στις 

επιχειρήσεις των ΜΜΕ στη Θεσσαλονίκη σήμερα.

Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΑΠΌΥΜΕΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΜΑΝΑΤΖΕΡ 

ΣΕ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ/ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Μέσα στη διαδικασία απελευθέρωσης του ραδιοτηλεοπτικού πεδίου και 

ανασύνταξης της ενημέρωσης, αυτός που εφαρμόζει το μάνατζμεντ σε ένα 

ραδιοτηλεοπτικό σταθμό, πρέπει πλέον να διαθέτει ιδιαίτερες ικανότητες για 

να ανταποκριθεί στον ιδιαίτερα απαιτητικό ρόλο της διοίκησης ενός σταθμού. 

Οι κλασσικές θεωρίες περί του μάνατζμεντ στην περίπτωση της σύγχρονης 

ραδιοτηλεόρασης πρέπει να συμπληρωθούν και να αναπτυχθούν για να 

καλύψουν τις λειτουργίες του μάνατζερ στα μέσα ενημέρωσης, τα οποία 

εμπεριέχουν στοιχεία κερδοσκοπικής επιχείρησης αλλά και υπηρεσίες προς τον 

πελάτη/ πολίτη παρέχοντας ενημέρωση. Συνολικά 10 είναι οι ρόλοι του
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σύγχρονου μάνατζερ41, και εντάσσονται σε τρεις κατηγορίες, (1) τους 

διαπροσωπικούς, (2) τους πληροφοριακούς και (3) τους αποφασιστικούς 

ρόλους.

> Διαπροσωπικοί ρόλοι.

Στην κορυφή της πυραμίδας στην ιεραρχία του ραδιοτηλεοπτικού σταθμού ο 

μάνατζερ λειτουργεί ως:

1. Αντιπροσωπευτική φιγούρα (figurehead): Εξαιτίας της δημόσια 

αναγνωρίσιμης θέσης του ο μάνατζερ καλείται να εκτελέσει καθήκοντα 

διαδικαστικού, νομικού ή τυπικού χαρακτήρα. Έτσι, είναι κατά το νόμο 

τυπικά αρμόδιος για το περιεχόμενο του προγράμματος και εκπροσωπεί 

τον σταθμό σε κοινωνικές εκδηλώσεις.

2. Ηγέτης (leader): Καθιερώνοντας κλίμα συνεργασίας και εμπιστοσύνης 

στον σταθμό και υποκινώντας τους συνεργάτες του και το προσωπικό, 

ο μάνατζερ έχει το ρόλο του ηγέτη του ραδιοτηλεοπτικού μέσου.

3. Σύνδεσμος (liaison): Ο μάνατζερ συνδέει τον ραδιοτηλεοπτικό 

οργανισμό με άτομα και ομάδες που λειτουργούν στο ίδιο κοινωνικό, 

οικονομικό και πολιτιστικό περιβάλλον. Έτσι, ο μάνατζερ έρχεται σε 

επαφή με μάνατζερ άλλων μέσων, με παραγωγούς προγραμμάτων και 

με εκπροσώπους κοινωνικών φορέων.

> Πληροφοριακοί ρόλοι

Ο μάνατζερ του ραδιοτηλεοπτικού σταθμού δέχεται καθημερινά μεγάλο όγκο 

εσωτερικών και εξωτερικών πληροφοριών, τόσο προφορικών όσο και 

γραπτών. Εξαιτίας αυτής της πληροφόρησης ο μάνατζερ συνήθως είναι:

1. Ελεγκτής (monitor): Η πληροφόρηση που έχει ο μάνατζερ του 

ραδιοτηλεοπτικού μέσου, του επιτρέπει να έχει άμεση επίγνωση του τι 

συμβαίνει τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό του οργανισμού 

που διευθύνει. Έτσι, λαμβάνει στοιχεία για τις πωλήσεις διαφημιστικού 

χρόνου του ραδιοτηλεοπτικού σταθμού, αλλά και για την πορεία του 

κλάδου των διαφημίσεων στην κοινωνία εν γένει.

41 Peter Κ. Pringle, Michael F. Starr, William E. McCavitt, Electronic Media 

Management, second edition, Focal Press, 1991, σελ. 20-21
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2. Διασπορέας πληροφόρησης (disseminator): Ο μάνατζερ συ μ βάλει στη 

διάχυση πληροφόρησης από το εξωτερικό στο εσωτερικό περιβάλλον 

(προτείνοντας για παράδειγμα την κάλυψη ειδησεογραφικών θεμάτων 

που υπέπεσαν στην αντίληψή του), αλλά και αντίστροφα, από το 

εσωτερικό περιβάλλον στο εξωτερικό.

3. Εκπρόσωπος (spokesperson): Ο μάνατζερ εκπροσωπεί σε διάφορες 

περιστάσεις το μέσο όπου εργάζεται. Για παράδειγμα, σε μια 

συνέντευξη Τύπου μπορεί να παρουσιάσει το πρόγραμμα του σταθμού 

για την επόμενη τηλεοπτική περίοδο.

> Αποφασιστικοί ρόλοι

Αυτοί οι ρόλοι προκύπτουν από την αρμοδιότητα του μάνατζερ για χάραξη της 

στρατηγικής του σταθμού. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο μάνατζερ είναι:

1. Επιχειρηματίας (entrepreneur): Ο μάνατζερ καθορίζει την «πλεύση» 

του ραδιοτηλεοπτικού μέσου και αποφασίζει σε ποιες μερίδες του 

κοινού θα απευθύνει ο σταθμός το πρόγραμμά του, ενεργεί για την 

εξασφάλιση μεγαλύτερης ακροαματικότητας/ θεαματικότητας, και μέσω 

αυτής περισσότερων διαφημίσεων, κτλ.

2. Διαχειριστής κρίσεων (disturbance handler): Ο μάνατζερ έχει την 

ευθύνη για την επίλυση μιας κρίσης που μπορεί να προκύψει, για 

παράδειγμα, ανάμεσα στον υπεύθυνο προγράμματος και τον υπεύθυνο 

πωλήσεων για την προβολή μιας συγκεκριμένης εκπομπής.

3. Κατανομέας πόρων (resource allocator): Ο μάνατζερ αποφασίζει πως 

και με ποια προτεραιότητα θα κατανεμηθούν οι πόροι που έχει στη 

διάθεση του ο ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός

4. Διαμεσολαβητής (negotiator): Ο μάνατζερ διαπραγματεύεται συμβάσεις 

εκπροσωπώντας το ραδιοτηλεοπτικό σταθμό. Έτσι, υπογράφει τις 

σχετικές συμβάσεις με τα εργατικά σωματεία ή συμφωνίες με 

προμηθευτές προγράμματος.

Παράλληλα, θα πρέπει να γίνει αναφορά στην επιρροές που ασκούν στο ρόλο 

του μάνατζερ (α) ο ιδιοκτήτης του σταθμού, στο όνομα του οποίου έχει 

εκδοθεί η άδεια λειτουργίας, (β) ο ανταγωνισμός, που σε ορισμένες 

περιπτώσεις μπορεί να γίνει πολύ σκληρός και να πάρει ακόμη και διαστάσεις
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βίαιων επεισοδίων, (γ) η κυβέρνηση, μέσω του υπουργείου Τύπου και των 

γραφείων τύπου των υπουργείων, (δ) οι ανεξάρτητες αρχές, όπως το Εθνικό 

Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο και η Επιτροπή Εθνικών Τηλεπικοινωνιών και 

Ταχυδρομείων, (ε) τα εργατικά σωματεία των απασχολούμενων στο 

ραδιοτηλεοπτικό χώρο, (στ) οι διαφημιστές, (ζ) η τεχνολογία, η οποία πλέον 

αναδεικνύεται σε πρωταρχικό παράγοντα για τον σχεδίασμά στρατηγικής και 

την ανάληψη πρωτοβουλιών στο ραδιοτηλεοπτικό πεδίο.

Ο ΤΎΠΟΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΕΙΤΑΙ (;)

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ουσιαστικά κυκλοφορούν δύο πολιτικές εφημερίδες, 

η Μακεδονία και ο Αγγελιοφόρος, που χαρακτηρίζονται από καθετοποίηση της 

παραγωγής, αφού στις εγκαταστάσεις τους πραγματοποιούνται όλα τα στάδια 

της παραγωγής του εντύπου. Η καθετοποίηση οδηγεί σε καλύτερο έλεγχο του 

κόστους παραγωγής και βελτιστοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας, αλλά 

υπάρχει παράλληλα ο κίνδυνος ο βαθμός αξιοποίησης του παραγωγικού 

δυναμικού να είναι χαμηλός, καθώς η αγορά είναι έντονα ανταγωνιστική και το 

μέγεθος της πλέον, μετά τις αρχές της δεκαετίας του '80, είναι μικρό.

Ένα σημαντικό πρόβλημα που έχει να αντιμετωπίσει η διοίκηση των έντυπων 

ΜΜΕ είναι το γεγονός ότι οι δαπάνες παραγωγής, εξαιτίας κυρίως της αύξησης 

του κόστους του χαρτιού και των βοηθητικών υλών, παρουσιάζουν ανοδικές 

τάσεις, γεγονός που οδήγησε για παράδειγμα στη δραστική απόφαση της 

διοίκησης της εταιρείας Μακεδονική Εκδοτική Εκτυπωτική, να αποφασίσει την 

συγχώνευση των εφημερίδων Μακεδονία και Θεσσαλονίκη, που σε συνδυασμό 

με τις ανάλογες περικοπές σε προσωπικό, οδήγησε τελικά σε μείωση των 

λειτουργικών εξόδων της τάξης του 30%.

Μάλιστα, οι εκδοτικοί οργανισμοί της Θεσσαλονίκης, σε μια προσπάθεια να 

εκμεταλλευτούν στο έπακρο τις εκτυπωτικές τους δυνατότητες και να
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αυξήσουν την παραγωγικότητά τους, αναλαμβάνουν εκτυπώσεις φυλλαδίων, 

διαφημιστικών εντύπων, βιβλίων και περιοδικών από εξωτερικούς πελάτες42. 

Παράλληλα, σε μια προσπάθεια προσέλκυσης διαφημίσεων οι εφημερίδες 

έχουν αυξήσει τα «αφιερώματά» τους σε ειδικά θέματα (αυτοκίνητο, κατοικία, 

οργάνωση κλαδικών εκθέσεων, εργασία, οικονομικά ένθετα) τα οποία 

συνήθως προγραμματίζονται ανά εξάμηνο και κατόπιν το διαφημιστικό τμήμα 

αναλαμβάνει να έρθει σε επαφή με φορείς που έχουν σχέση με το θέμα και θα 

επιθυμούσαν να διαφημιστούν.

Παράλληλα, οι οικονομικές και θεσμικές αλλαγές στο ευρύτερο επικοινωνιακό 

χώρο μεταμόρφωσαν αναπόφευκτα και τα χαρακτηριστικά, την οικονομική 

συγκρότηση και την εσωτερικά διάρθρωση των επιχειρήσεων των ΜΜΕ. Έτσι, 

παρατηρούμε ότι οι επιχειρηματικοί όμιλοι που δραστηριοποιούνται στον 

κλάδο των εκδόσεων προσπαθούν να επεκτείνουν την δράση τους σε όλο το 

φάσμα των ΜΜΕ. Συγκεκριμένα, η Μακεδονική Εκδοτική Εκτυπωτική έχει υπό 

την ιδιοκτησία της τον Music (παλαιό Άλφα 103), στην ΑΕ Εκδόσεων και 

Επικοινωνίας ανήκει το Ρόδιο Παρατηρητής, ενώ εμπρόθεσμη αίτηση για 

αδειοδότηση σύμφωνα με τον Ν. 2328/95 είχε καταθέσει και η εταιρεία 

Ραδιοφωνικές και Εκδοτικές Επιχειρήσεις Θεσσαλονίκης για τον ραδιοσταθμό 

Πλανήτης. Μέσω της διαφοροποίησης, οι εκδοτικές επιχειρήσεις μπορούν να 

βελτιώσουν την παραγωγικότητά τους και να αξιοποιήσουν τις 

προϋπάρχουσες δομές και το προσωπικό τους και σε νέες δραστηριότητες. 

Επίσης, σε μια προσπάθεια εξορθολογισμού των δαπανών τους, οι δυο 

μεγάλες εκδοτικές επιχειρήσεις της Θεσσαλονίκης, Μακεδονική Εκδοτική 

Εκτυπωτική και Εκδοτική Βορείου Ελλάδος, προχώρησαν σε περιόδους 

οικονομικής κρίσης, σε περικοπή των συνεργατών τους, των οποίων οι μισθοί 

και οι αμοιβές αντιπροσώπευαν περίπου το 25-30% των συνολικών δαπανών.

42 Όπως ανέφερε ο Τραϊανός Χατζηδημητρίου σημαντικό πλεονέκτημα της 

εφημερίδας Αγγελιοφόρος και της Εκδοτικής Βορείου Ελλάδος, είναι ότι μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το πιεστήριο της για να αναλάβει εργολαβικά την εκτύπωση υλικού 

πέρα από την καθημερινή έκδοση της εφημερίδας, κάτι που η Μακεδονία, δεν 

μπορούσε να εκμεταλλευτεί ουσιαστικά εξαιτίας των πεπερασμένων δυνατοτήτων 

των πιεστηρίων της.
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Ο παράγοντας «ανθρώπινο δυναμικό» είναι από τους σημαντικότερους γενικά 

σε μια επιχείρηση, πολύ περισσότερο στον Τύπο, όπου ουσιαστικά δεν 

πωλούνται αγαθά αλλά υπηρεσίες (πληροφόρηση). Οι συγκεντρωτικές δομές 

διοίκησης, σύμφωνα με τον παραδοσιακό τρόπο μάνατζμεντ, κυριαρχούν43 

στις επιχειρήσεις του Τύπου στη Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, απουσιάζουν 

προγράμματα στελέχωσης, εκπαίδευσης, υποκίνησης προσωπικού και 

αξιολόγησης. Αν και γίνεται μια προσπάθεια να εφαρμοστούν τεχνικές 

σύγχρονου μάνατζμεντ με ειδικά προγράμματα υποκίνησης, ωστόσο στις 

περισσότερες περιπτώσεις τα προγράμματα αυτά καταρτίζονται 

αποσπασματικά και χωρίς σχεδίασμά, και έχουν ορισμένες φορές τα αντίθετα 

από τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Σε αυτό το σημείο αξίζει να εξετάσουμε 

μια σχετική προσπάθεια δημιουργίας προγράμματος παροχής κινήτρων στην 

Μακεδονική Εκδοτική Εκτυπωτική, πριν από δυο χρόνια.

Η «ΠΟΛΓΠΚΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟΥ» ΣΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΉΚΗ- 

ΕΚΤΎΠΩΉΚΗ

Κατά την περίοδο Μάιος- Αύγουστος 2001 εφαρμόστηκε ένα σύστημα 

κινήτρων στην εφημερίδα Μακεδονία- Θεσσαλονίκη που αφορούσε, μόνο στο 

δημοσιογραφικό σκέλος του οργανισμού Μακεδονική Εκδοτική- Εκτυπωτική 

και είχε σκοπό να υποκινήσει την αύξηση της παραγωγικότητας των 

δημοσιογράφων με απώτερο στόχο να ανέβουν οι συνολικές πωλήσεις. Το 

σύστημα ήταν απλό, ή θα μπορούσε να πει κανείς «απλοϊκό»: Το ποσό των 

100.000 δραχμών (293,47 ευρώ) θα προσφέρονταν κάθε μήνα στον 

δημοσιογράφο ο οποίος είχε συντάξει το κύριο θέμα της εφημερίδας την 

ημέρα που η Μακεδονία- Θεσσαλονίκη είχε διαθέσει τα περισσότερα αντίτυπα. 

Στην ανακοίνωση δεν διευκρινίζονταν αν οι δημοσιογράφοι με σύμβαση έργου 

εξαιρούνταν των κινήτρων. Το εφάπαξ ποσό δεν θα επηρέαζε το μισθό των 

δημοσιογράφων με σύμβαση αορίστου χρόνου, οι οποίοι άλλωστε αμείβονται 

σύμφωνα με τις συλλογικές συμβάσεις. Επίσης, τα κίνητρα δεν αφορούσαν

43 Στ. Κάστορας, Μάνατζμεντ Ραδιοφώνου και Τηλεόρασης, σελ. 63
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τους φωτορεπόρτερ των οποίων οι φωτογραφίες ενδεχομένως να πλαισίωναν 

το ρεπορτάζ. Μέχρι εκείνη τη στιγμή στην επιχείρηση κίνητρα ίσχυαν μόνο 

στην περίπτωση του διαφημιστικού τμήματος της εφημερίδας και αφορούσαν 

ένα ποσοστό της τάξης του 10% επί του ποσού της διαφήμισης που «έκλεινε» 

ο κάθε διαφημιστής. Τα ποσοστά είναι μια διευρυμένη στρατηγική κινήτρων 

στα τμήματα πωλήσεων. Στο σημείο αυτό η επιχείρηση δεν πρωτοτύπησε 

αλλά ακολούθησε τη συνηθισμένη πρακτική της αγοράς.

Το σύστημα που επιλέχθηκε αφορούσε ένα χρηματικό έπαθλο (bonus) που 

επιδίωκε να επιβραβεύσει τις ιδιαίτερες επιδόσεις άμεσα αποσυνδέοντας την 

παραγωγικότητα από την πολιτική κινήτρων και επιχειρώντας ουσιαστικά να 

ανταμείψει την προσπάθεια των δημοσιογράφων με βάση ποιοτικούς 

παράγοντες. Ωστόσο, απέκλειε εξ' αρχής ένα σημαντικό τμήμα της 

επιχείρησης, αφού δεν εξέταζε την απόδοση των διοικητικών υπαλλήλων, των 

υπαλλήλων που εργάζονταν στη σελιδοποίηση, τη διόρθωση των κειμένων, 

στην ηλεκτρονική επεξεργασία των φωτογραφιών, στη διαφήμιση και σε 

άλλους τομείς, δημιουργώντας εσωτερικές δυσαρέσκειες.

Επίσης, ήταν ατυχής η σύνδεση του πρωτοσέλιδου με την κυκλοφορία της 

εφημερίδας, αφού η ημερήσια κυκλοφορία της εφημερίδας δεν εξαρτάται 

αποκλειστικά από το κύριο θέμα της αλλά και από μια σειρά άλλων 

παραγόντων, οι οποίοι δεν ελήφθησαν υπόψη από τη διοίκηση της 

Μακεδονική Εκδοτική- Εκτυπωτική. Έτσι, η κυκλοφορία μπορεί να εξαρτάται 

από ένα δευτερεύον θέμα που απασχολεί το αναγνωστικό κοινό, από τη 

σελιδοποίηση που διαφέρει κάθε φορά και δύναται να κεντρίσει ή να 

απωθήσει τον αναγνώστη, από ένα γεγονός της επικαιρότητας ιδιαίτερα 

σημαντικό, όπως η τρομοκρατική επίθεση της 11ης Σεπτεμβρίου κτλ.

Μάλιστα, εκείνο το διάστημα η εφημερίδα ακολουθούσε μια πολιτική γραμμή 

που αποκρυσταλλώνονταν στην προβολή των θεμάτων της πόλης και έθετε 

στο περιθώριο οικονομικά, πολιτιστικά ή διεθνή θέματα. Αυτή η προτίμηση 

προς το κοινωνικό ρεπορτάζ είναι λογικό και να αντικατοπτρίζεται στα 

πρωτοσέλιδα της εφημερίδας εκείνης της περιόδου, με αποτέλεσμα οι 

συντάκτες του κοινωνικού ρεπορτάζ να έχουν ένα προβάδισμα για το 

χρηματικό έπαθλο των 100.000 δρχ.
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Επιπρόσθετα, δεν ελήφθησαν υπόψη και εξωγενείς ως προς την απόδοση του 

κάθε συντάκτη παράγοντες, όπως η δυναμικότητα του τμήματος στο οποίο 

εργάζεται. Τα πολυμελή τμήματα έχουν συνήθως τη δυνατότητα να 

χειριστούν με μεγαλύτερη ψυχραιμία τα θέματα που εξετάζουν και να 

παρουσιάζουν καλύτερα αποτελέσματα από τα ολιγομελή τμήματα που 

εργάζονται υπό καθεστώς μεγαλύτερης πίεσης.

Την ίδια στιγμή, η απόδοση των δημοσιογράφων αποσυνδέθηκε πλήρως ως 

προς την απόδοσή τους σε σχέση με τα χρονικά περιθώρια που διαθέτουν, τη 

στιγμή που έχει ιδιαίτερη σημασία για τον δημοσιογράφο η εξοικονόμηση 

χρόνου, αφού ασχολείται με την επικαιρότητα άρα εργάζεται υπό στενά 

χρονικά περιθώρια.

Πάντως, το σύστημα παροχής κινήτρων δεν εμφάνισε σταθερότητα, που είναι 

βασικός παράγοντας για κάθε σύστημα υποκίνησης, και δεν κατόρθωσε να 

κερδίσει την εμπιστοσύνη των εργαζομένων. Έτσι, μόλις τον τρίτο μήνα τα 

δεδομένα άλλαξαν και το ποσό των 100.000 δρχ. δόθηκε εξ ημισείας σε δυο 

ρεπόρτερ. Το ίδιο επαναλήφθηκε και τον επόμενο μήνα. Είναι προφανές ότι η 

διοίκηση θεώρησε ότι το ποσό ήταν «αρκετά μεγάλο» για να δοθεί σε ένα 

μόνο δημοσιογράφο (το bonus των 100.000 αντιστοιχούσε στο 50%-60% του 

μηνιαίου μισθού ενός συντάκτη με 1 έως 3 χρόνια συντάξιμη προϋπηρεσία) 

και υπήρχε περιθώριο το ποσό να «σπάσει», ώστε τα κίνητρα να αφορούν 

περισσότερα άτομα. Ωστόσο, αυτή η ασυνέπεια λειτούργησε αρνητικά 

αποδεικνύοντας ότι δεν υπήρχε μια συγκροτημένη πολιτική κινήτρων και 

δημιούργησε δυσπιστία στο δημοσιογραφικό προσωπικό.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα κινήτρων λειτούργησε μόνο για μια περίοδο 

τεσσάρων μηνών, γεγονός που επιβεβαίωσε την αποτυχία του και 

δημιούργησε υπόνοιες ότι ίσως η κίνηση είχε ως αποκλειστικό σκοπό τη 

δημιουργία εντυπώσεων (εκείνο το διάστημα η εφημερίδα προχωρούσε σε 

περικοπές προσωπικού) και όχι την εδραίωση και αποδοχή μιας 

μακροπρόθεσμης τακτικής. Έτσι, τελικά δεν είχε τα θετικά αποτελέσματα που 

αναμένονταν, ενώ αντίθετα ενίσχυσε την δυσαρέσκεια του προσωπικού της 

εφημερίδας.
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ΟΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΕ ΜΙΑ 
ΠΡΟΚΛΗΣΗ

Οι Αμερικανοί λένε44 ότι το να διοικείς ένα ραδιοφωνικό σταθμό είναι σαν να 

διοικείς μια επιχείρηση που συνδυάζει τα στοιχεία μιας κινηματογραφικής 

εταιρείας και μιας αντιπροσωπείας αυτοκινήτων, καθώς ο ιδιαίτερος 

χαρακτήρας του μέσου απαιτεί από τον διευθυντή του μέσου να έρθει σε 

επαφή με ένα διαφορετικό μείγμα ανθρώπων, από το ραδιοφωνικό παραγωγό 

μέχρι την γραμματέα και από τον πωλητή διαφημιστικού χρόνου μέχρι τον 

τεχνικό. Στην Ελλάδα, και ειδικότερα στη Θεσσαλονίκη, αυτή την 

πραγματικότητα αρχίσαμε να τη βιώνουμε στα τέλη του 1990 και στις αρχές 

του 2000, όπου πλέον οι σοβαροί ραδιοφωνικοί σταθμοί αρχίζουν να 

εφαρμόζουν συστήματα μάνατζμεντ, θεσμοί που απούσιαζαν μέχρι τότε στους 

πειρατικούς σταθμούς και αργότερα στα πρώτα χρόνια της απελευθέρωσης. 

Επρόκειτο ουσιαστικά για μια επιλογή ανάγκης, αφού αποκτώντας και 

εμπορικό χαρακτήρα, οι ραδιοφωνικοί σταθμοί έπρεπε να εφαρμόσουν 

σύγχρονα συστήματα διοίκησης, για να επιβιώσουν στο σύγχρονο 

ανταγωνιστικό οικονομικό περιβάλλον.

Πάντως, μέχρι πρόσφατα είναι χαρακτηριστικό της ραδιοφωνικής

πραγματικότητας της Θεσσαλονίκης η ιδιοκτησία των ραδιοσταθμών να ανήκει 

σε μεγάλο βαθμό σε φυσικά πρόσωπα και κοινοπραξίες (περίπου 30%), ενώ 

το ίδιο διάστημα η αμερικανική πραγματικότητα θέλει μόνο το 10% των 

ραδιοσταθμών να έχουν ιδιοκτήτες φυσικά πρόσωπα ή κοινοπραξίες45. 

Συγκεκριμένα, από τους 61 συνολικά αιτήσεις άδειας λειτουργίας που 

κατατέθηκαν σύμφωνα με τον Ν. 2328/95, οι 17 (ποσοστό 27%) 

κατατέθηκαν από φυσικά πρόσωπα, 8 από αυτές (13%) ανήκαν σε δημοτικές 

επιχειρήσεις στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και εκκλησιαστικούς φορείς, 

και οι υπόλοιπες σε κοινοπραξίες και εταιρείες, εκ των οποίων μόνο οι 6 ήταν 

ανώνυμες (περίπου το 10%), ενώ οι περισσότερες είναι περιορισμένης 

ευθύνης και ομόρρυθμες.

44 Michael C. Keith, The Radio Station, fifth edition, Focal Press, 2000, σελ 41

45 Michael C. Keith, ο.π, σελ. 47
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Το ιδιοκτησιακό καθεστώς συχνά διαμορφώνει και το οργανόγραμμα και την 

ανάθεση αρμοδιοτήτων σε ένα σταθμό. Στα πρώτα βήματα της ιδιωτικής 

ραδιοφωνίας στην κορυφή της ιεραρχίας βρίσκονταν ο ιδιοκτήτης του 

σταθμού που συχνά συγκέντρωνε στο πρόσωπό του τις ιδιότητες του γενικού 

διευθυντή, του διευθυντή προγράμματος και ήταν αρμόδιος για θέματα που 

ποίκιλαν από την επιλογή και πρόσληψη του προσωπικού μέχρι την σύνταξη 

του ειδησεογραφικού δελτίου.

Σήμερα, πάντως, αν και εξακολουθεί να εμφανίζει ορισμένα παραδοσιακά 

στοιχεία, η δομή των ραδιοφωνικών σταθμών έχει αλλάξει στην αγορά της 

Θεσσαλονίκης και τείνει να ομοιάσει στην οργανωτική δομή που παρουσιάζουν 

οι μικροί και μεσαίοι ραδιοφωνικοί σταθμοί στην αμερικανική αγορά. Έτσι, 

στην κορυφή της ιεραρχίας46 υπάρχει ο ιδιοκτήτης και στη συνέχεια υπάρχει η 

θέση του γενικού διευθυντή. Μια βαθμίδα πιο κάτω υπάρχουν οι θέσεις του 

υπεύθυνου πωλήσεων (που έχει την ευθύνη για την διαπραγμάτευση και την 

εμπορική διάθεση του ραδιοφωνικού χρόνου), του διευθυντή προγράμματος 

(που καταρτίζει σε συνεργασία με το ανώτατο μάνατζμεντ το πρόγραμμα του 

σταθμού και συνεργάζεται με τον διευθυντή ειδήσεων για θέματα που 

αφορούν το δημοσιογραφικό προσωπικό του σταθμού) και του τεχνικού 

υπεύθυνου, ο οποίος έχει την ευθύνη της λειτουργίας και συντήρησης του 

μηχανικού εξοπλισμού του ραδιοφωνικού σταθμού, ενός παράγοντα που 

πλέον έχει πρωταρχική σημασία για την επιβίωση του ραδιοφωνικού σταθμού 

στα ερτζιανά. Στον υπεύθυνο των πωλήσεων αναφέρονται οι πωλητές. 

Ωστόσο, σπάνια οι πωλητές ξεπερνούν τα 3-4 άτομα, ενώ συνήθως οι σταθμοί 

της Θεσσαλονίκης επιλέγουν να συνεργαστούν με διαφημιστικά γραφεία που 

διαθέτουν ήδη το δικό τους πελατολόγιο και λειτουργούν ως μεσάζοντες 

πώλησης του διαφημιστικού χρόνου των ραδιοφωνικών σταθμών.

Ο διευθυντής ειδήσεων αναφέρεται στον διευθυντή προγράμματος και έχει 

την ευθύνη για την λειτουργία του δημοσιογραφικού επιτελείου του σταθμού, 

το οποίο ποικίλει ανάλογα με το προφίλ του κάθε σταθμού. Στους λεγάμενους 

μουσικούς σταθμούς το δημοσιογραφικό προσωπικό είναι συνήθως 1-2 άτομα,

46 Βλ. και σχετικό παράρτημα
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που ταυτόχρονα ενδέχεται να παρουσιάζουν και δική τους εκπομπή και στην 

περίπτωση αυτή δεν είναι απαραίτητο να υπάρχει ειδική πρόβλεψη για θέση 

διευθυντή ειδήσεων. Ωστόσο, σε ειδησεογραφικό σταθμό το δημοσιογραφικό 

επιτελείο περιλαμβάνει συνήθως 5-20 άτομα, τα οποία στην πλειοψηφία τους 

εργάζονται με καθεστώς σύμβασης έργου στους ραδιοφωνικούς σταθμούς, και 

αναλαμβάνουν να καλύψουν την επικαιρότητα για λογαριασμό του σταθμού. 

Επίσης, σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό υπάρχει και η ομάδα των παρουσιαστών 

και των μουσικών παραγωγών47 οι οποίοι συνεργάζονται με τον διευθυντή 

ειδήσεων αλλά αναφέρονται στον διευθυντή προγράμματος.

Θέση «κλειδί» σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό θεωρείται αυτή του γενικού 

διευθυντή (ελληνική απόδοση του όρου general manager), σχετικά με το 

ρόλο του οποίου έχουν αναπτυχθεί 3 θεωρητικά μοντέλα48. Στο πρώτο ο 

γενικός διευθυντής είναι ο «καπετάνιος του σκάφους», με απόλυτη 

δικαιοδοσία στη λειτουργία του σταθμού και απόλυτη αρμοδιότητα στη λήψη 

αποφάσεων. Στη δεύτερη θεωρία ο γενικός διευθυντής έχει το ρόλο του 

διαμεσολαβητή ανάμεσα στα τμήματα και παρέχει γενικές συμβουλές για τη 

λειτουργία του σταθμού. Σύμφωνα με την τρίτη θεωρία, την οποία φαίνεται 

ότι ασπάζονται οι διευθυντές των ραδιοφωνικών σταθμών σε διεθνές επίπεδο, 

ο γενικός διευθυντής έχει τόσο το ρόλο του αρχηγού της ομάδας και του 

παίκτη μέσα σε αυτή, αλλά είναι και ο βασικός διαμεσολαβητής. Η τελευταία 

προσέγγιση άρχισε να κερδίζει έδαφος τα τελευταία είκοσι χρόνια, καθώς έγινε 

αντιληπτό ότι το ραδιόφωνο λειτουργεί καλύτερα όταν υπάρχουν συνθήκες 

ομαδικής εργασίας. Μιας και βασικός σκοπός του ραδιοφωνικού σταθμού είναι 

να βγει το πρόγραμμα «στον αέρα» με την καλύτερη ποιότητα, καλλιεργώντας

47 Ο όρος «μουσικός παραγωγός» χαρακτηρίζει τους παρουσιαστές μουσικών 

εκπομπών που εκτός από την παρουσίαση του προγράμματος τους αναλαμβάνουν 

συνήθως και όλων των συναφών προς την υλοποίηση της εκπομπής λειτουργιών, 

όλης δηλαδή της «παραγωγής». Έτσι, είναι υπεύθυνοι για την επιλογή της μουσικής, 

την ροή της εκπομπής, την πρόσκληση καλεσμένων στο στούντιο, ακόμα και για την 

χορηγία της εκπομπής τους.

48 Michael C. Keith, The Radio Station, fifth edition, Focal Press, 2000, σελ 43
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τις σχέσεις ανάμεσα στη συνήθως μικρή σε μέγεθος ομάδα των συντελεστών 

του σταθμού, η τρίτη θεωρία τείνει να αποδίδει τα καλύτερα αποτελέσματα. 

Βασικός σκοπός του γενικού διευθυντή είναι να διοικεί το σταθμό 

εξασφαλίζοντας κέρδη, προάγοντας ταυτόχρονα μια θετική και παραγωγική 

ατμόσφαιρα ανάμεσα στους συντελεστές του σταθμού49. Τέσσερις είναι οι 

βασικές λειτουργίες που επιτελεί ο ραδιοφωνικός γενικός διευθυντής50: (1) 

σχεδιασμός των αντικειμενικών σκοπών του σταθμού και των στρατηγικών 

μέσω των οποίων αυτοί θα επιτευχθούν (2) οργάνωση του προσωπικού σε μια 

επίσημη δομή, συνήθως σε τμήματα, και ανάθεση ειδικών καθηκόντων σε 

άτομα και ομάδες (3) επιρροή και διεύθυνση, ενθαρρύνοντας και 

κινητοποιώντας το έμψυχο δυναμικό του σταθμού ώστε να εκτελέσει τις 

εργασίες που του έχουν ανατεθεί (4) έλεγχος ή κατάρτιση κριτηρίων για την 

μέτρηση της απόδοσης του προσωπικού και των ομάδων και λήψη των 

αναγκαίων μέτρων, στην περίπτωση που είναι απαραίτητο.

Το μέγεθος του κάθε σταθμού συναρτάται με την εμβέλειά του. Στη 

Θεσσαλονίκη οι περισσότεροι σταθμοί έχουν μικρό και μεσαίο μέγεθος (τοπική 

και περιφερειακή εμβέλεια), με αποτέλεσμα η επιβίωσή τους να βασίζεται στην 

πολυλειτουργικότητα (flexibility) των υπαλλήλων. Έτσι, συχνά ο γενικός 

διευθυντής αναλαμβάνει το ρόλο του διευθυντή πωλήσεων, ο εκφωνητής 

ειδήσεων πραγματοποιεί δημοσιογραφική έρευνα, ακόμα και η γραμματειακή 

υποστήριξη συντάσσει σύντομα διαφημιστικά σποτάκια.

Βασικός παράγοντας που καθορίζει τον ανταγωνισμό ανάμεσα στις 

ραδιοφωνικές επιχειρήσεις είναι η απουσία του νομοθετικού πλαισίου για τη 

λειτουργία του σταθμού. Εξαιτίας αυτού του κενού οι γενικοί διευθυντές των 

ραδιοφωνικών σταθμών δεν έχουν την δυνατότητα να διαμορφώσουν 

μακροπρόθεσμη στρατηγική και περιορίζονται σε βραχυπρόθεσμες 

προβλέψεις αφού ουσιαστικά δεν γνωρίζουν αν θα εκπέμπουν σήμα και την 

επόμενη ημέρα. Οι βασικές λειτουργίες του μάνατζμεντ, όπως η στρατηγική, η 

διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων, το μάρκετινγκ, δεν είναι δυνατό να

49 Michael C. Keith, The Radio Station, fifth edition. Focal Press, 2000

50 Peter K. Pringle, Michael F. Starr, William E. McCavitt, Electronic Media 
Management, second edition, Focal Press, 1991
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διεκπεραιωθούν ουσιαστικά, με αρνητικό αποτέλεσμα στην ποιότητα του 

ραδιοφωνικού προϊόντος. Επίσης, η «μάχη των ερτζιανών» είχε αποτέλεσμα 

και την μεγέθυνση των αναγκών ενός σταθμού σε μηχανολογικό εξοπλισμό, 

στην συντήρηση και την ανανέωσή του, απορροφώντας ολοένα και 

περισσότερους πόρους από τον προϋπολογισμό ενός σταθμού σε βάρος του 

προγράμματος51.

ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΣΤΟ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΧΑΟΣ

Αντίστοιχη προσπάθεια αναδιοργάνωσης, με αργότερους ωστόσο ρυθμούς, σε 

ένα ομιχλώδες τοπίο πραγματοποιείται και στην περίπτωση των τηλεοπτικών 

σταθμών στη Θεσσαλονίκη. Η καθυστέρηση οφείλεται στο γεγονός ότι οι 

τηλεοπτικοί φορείς της πόλης βρίσκονται σε στάση αναμονής εξελίξεων 

σχετικά με την χορήγηση αδειών και διστάζουν να προχωρήσουν σε ριζικές 

αναδιαρθρώσεις και εκτεταμένες επενδύσεις, με ποσά σαφώς μεγαλύτερα από 

την περίπτωση του ραδιοφώνου, πριν ξεκαθαριστεί η κατάσταση. Βέβαια θα 

πρέπει να επισημάνουμε ότι και στην περίπτωση της τηλεόρασης, η απουσία 

θεσμικού πλαισίου κατά την απορύθμιση, συνέβαλε στην είσοδο στον 

τηλεοπτικό κλάδο επιχειρηματιών που μέχρι εκείνη τη στιγμή 

δραστηριοποιούνταν σε ξένους προς το αντικείμενο χώρους και δεν είχαν 

προηγούμενη επαφή και εμπειρία γύρω από την τηλεόραση και τη διοίκηση 

του συγκεκριμένου μέσου.

Οι σταθμοί που λειτουργούν αυτή τη στιγμή στην Θεσσαλονίκη εκπέμπουν σε 

τοπική ή περιφερειακή εμβέλεια, με τις εξαιρέσεις της ΕΤ3, του κρατικού 

καναλιού, και της TV Μακεδονία, που εκπέμπουν σε πανελλαδική εμβέλεια. Η

51 Αυτός ο ανταγωνισμός στον Χορτιάτη είχε και μια άλλη συνέπεια, την αύξηση της 

ισχύος των «όπλων» των σταθμών. Για να καλύψει κανείς την περιοχή της 

Θεσσαλονίκης αν έχει καθαρή συχνότητα μπορεί να το κάνει με 1 KW. Σήμερα 

φτάσαμε να εκπέμπουμε στα 20-25 KW το οποίο είναι τρομερά ενεργοβόρο αλλά και 

προκαλεί βλάβες από την ακτινοβολία, βλ. συνέντευξη Μιχ. Αλεξανδρίδη και Πέτρου 

Παπασαραντόπουλου στο σχετικό παράρτημα.
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εμβέλεια ενός σταθμού είναι στενά συνυφασμένη και με την γενικότερη δομή 

και το οργανόγραμμα του καναλιού. Οι μικροί σταθμοί διαθέτουν συνήθως 

τρεις διευθύνσεις, διεύθυνση οικονομικού, διεύθυνση προγράμματος και 

τεχνική διεύθυνση, και αναφέρονται όλοι στον γενικό διευθυντή. Οι μεσαίοι 

μεγέθους σταθμοί, που εκπέμπουν συνήθως σε περιφερειακό και πανελλήνιο 

επίπεδο, διαθέτουν συνήθως πέραν των προαναφερθέντων και άλλα τρία 

τμήματα, τη διεύθυνση πωλήσεων, τη διεύθυνση προώθησης και προβολής 

(δημόσιες σχέσεις) και διεύθυνση ειδήσεων, εφόσον ο σταθμός διαθέτει 

ειδησιογραφικό πρόγραμμα.

Τα τμήματα που συναντώνται πιο συχνά σε ένα εμπορικό τηλεοπτικό σταθμό 

είναι:

Διεύθυνση πωλήσεων

Η πώληση τηλεοπτικού χρόνου σε διαφημιστές είναι η βασικότερη πηγή 

εσόδων για έναν εμπορικό τηλεοπτικό σταθμό και αυτή η λειτουργία βρίσκεται 

υπό την ευθύνη του τμήματος πωλήσεων, που διοικείται από τον εμπορικό 

διευθυντή. Ορισμένοι σταθμοί ενδέχεται να χωρίζουν το τμήμα περαιτέρω, 

ανάλογα με τις γεωγραφικές ενότητες-περιοχές που καλύπτει η κάθε 

υποομάδα και με έναν υπεύθυνο για κάθε τέτοια υποομάδα.

Διεύθυνση προγράμματος

Υπό την αρμοδιότητα του υπεύθυνου προγράμματος η αντίστοιχη διεύθυνση 

είναι υπεύθυνη για τον σχεδίασμά του τηλεοπτικού προγράμματος, την 

επιλογή του τηλεοπτικού υλικού και, με την συμβολή της παραγωγής, 

προχωρά στην υλοποίηση εσωτερικών παραγωγών.

Διεύθυνση ειδήσεων

Στους περισσότερους τηλεοπτικούς σταθμούς η λειτουργία της ενημέρωσης 

αποτελεί ξεχωριστό τμήμα και δεν εντάσσεται στον γενικότερο τομέα της 

ψυχαγωγίας. Επικεφαλής του τμήματος είναι ο διευθυντής ειδήσεων. Το 

τμήμα είναι υπεύθυνο για την σύνταξη και την παρουσίαση των 

προγραμματισμένων ειδησεογραφικών δελτίων, των έκτακτων δελτίων, των 

ειδησεογραφικών εκπομπών, των αθλητικών γεγονότων και αθλητικών 

ειδήσεων.
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Τεννικη διεύθυνση

Το συγκεκριμένο τμήμα διευθύνεται από τον τεχνικό διευθυντή και επιλέγει 

τον εξοπλισμό του τηλεοπτικού σταθμού, λειτουργεί και συντηρεί τα στούντιο 

και τα μηχανήματα εκπομπής. Επίσης, η τεχνική διεύθυνση είναι αρμόδια να 

ελέγχει ότι η εκπομπή του σήματος του κάθε σταθμού δεν παρεκκλίνει από τα 

δεδομένα που καθορίζουν οι σχετικοί νόμοι, και ειδικότερα αναφορικά με την 

ένταση του σήματος, την συχνότητα εκπομπής κτλ. Εξαιτίας της αυξανόμενης 

εξάρτησης των τηλεοπτικών σταθμών από την σύγχρονη τεχνολογία, η 

τεχνική διεύθυνση αποκτά ολοένα και πιο σημαντική θέση στο οργανόγραμμα 

των τηλεοπτικών σταθμών 

Οικονουική διεύθυνση

Η οικονομική διεύθυνση εκτελεί το σύνολο των εργασιών που είναι 

απαραίτητες για τη λειτουργία του ως επιχείρηση, και ειδικότερα αφορούν την 

μισθοδοσία, την τιμολόγηση αγαθών και υπηρεσιών του σταθμού, την τήρηση 

των λογιστικών βιβλίων.

Βασικές λειτουργίες του μάνατζμεντ, συμπληρωματικά σε όσες αναφέρθηκαν 

στο εισαγωγικό τμήμα του τρίτου κεφαλαίου, είναι η συμμετοχή στον 

σχηματισμό της φιλοσοφίας του σταθμού, όπου καθορίζεται ο ρόλος του 

σταθμού στην κοινότητα όπου δραστηριοποιείται, και η οριοθέτηση των 

ευθυνών του Μέσου απέναντι στο κοινό, τους διαφημιστές και τους 

υπαλλήλους. Επίσης, ο γενικός διευθυντής συμβάλλει στην κατάρτιση των 

περιγραφών θέσεων εργασίας (job descriptions) όπου αναφέρονται τα 

καθήκοντα για κάθε θέση εργασίας, η συσχέτισή των θέσεων εργασίας μεταξύ 

τους και η ιεραρχία στο σταθμό. Ο γενικός διευθυντής έχει τον πρώτο λόγο 

στον καθορισμό των ρόλων και των καθηκόντων του κάθε τμήματος, και στην 

περιγραφή των σχέσεων των τμημάτων μεταξύ τους. Παράλληλα, είναι 

αρμόδιος για την καθιέρωση των κανονισμών του σταθμού, των κανόνων 

δηλαδή που ορίζουν τα ωράρια εργασίας, τις άδειες ασθένειας και την 

συμπεριφορά των υπαλλήλων του τηλεοπτικού καναλιού.

Πάντως, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι η έλλειψη συγκεκριμένου 

νομοθετικού πλαισίου και η άναρχη εμπορευματοποίηση του χώρου 

δημιούργησε ισχυρή πίεση για συμπίεση του κόστους και βελτίωση των
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περιθωρίων κέρδους. Τα αποτελέσματα αυτής της πίεσης είναι εμφανή στη 

σύνθεση του προγράμματος των τηλεοπτικών καναλιών της Θεσσαλονίκης, 

όπου παρατηρούμε συντριπτική υπεροχή των μουσικών και ψυχαγωγικών 

προγραμμάτων σε βάρος των ειδησιογραφικών, καθώς τα μουσικά 

προγράμματα (μετάδοση μουσικών βίντεο κλιπ) και τα ψυχαγωγικά έχουν 

συνήθως μικρότερο κόστος παραγωγής από τα ειδησιογραφικά. Ενώ λοιπόν, οι 

διευθύνσεις ειδήσεων και τα ειδησιογραφικά τμήματα γενικότερα θεωρείται ότι 

αποτελούν την ραχοκοκαλιά του κάθε σταθμού, με τους διευθυντής ειδήσεων 

να θεωρούνται «πρώτοι» μεταξύ των ομολόγων τους σε άλλα τμήματα, στους 

τηλεοπτικούς σταθμούς της Θεσσαλονίκης τα αντίστοιχα τμήματα έχουν 

περιορισμένη συμβολή στο ημερήσιο πρόγραμμα και ως εκ τούτου μειωμένη 

τυπική και άτυπη ισχύ.

Πίνακας 3: Είδη τηλεοπτικών προγραμμάτων καναλιών της Θεσσαλονίκης κατά 

την περίοδο 13-19 Μαΐου 2000 (επιμέρους μέτρηση σε λεπτά f2

Ωμέγα TV Europe One TV Μακεδονία TV 100 TV Θεσσαλονίκη

Ειδήσεις 420 50 325 810 385

Πολιτικές-
Ενημερωτικές
εκπομπές

510 - 335 115 110

Μουσική 375 10.030 1.080 - -

Ξένες Ταινίες - - 480 590 1.400

Ντοκιμαντέρ 365 - 745 495 275

Ξένες σειρές 335 - - 210 835

Ελληνικές
ταινίες

- - - 90 770

Παιδικό πρόγρ. - - 450 310 -

Ψυχαγωγικό
πρόγραμμα

840 - 2.160 1.015 1.335

Σύνολο σε

ώρες
89 168 134,30 126,35 108,30

52 Ν. Δεμερτζής- Αντ. Σκαμνάκης, Περιφερειακά ΜΜΕ στην Ευρώινη, σελ. 255
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Η αποδυνάμωση της θέσης των δημοσιογράφων στους επικοινωνιακούς 

οργανισμούς της Θεσσαλονίκης επέτεινε και την απορύθμιση των εργασιακών 

σχέσεων στον χώρο. Σύμφωνα με σχετικές μελέτες, στο χώρο των ΜΜΕ είναι 

υψηλά τα ποσοστά της αδήλωτης εργασίας. Σε πολλές περιπτώσεις μάλιστα, οι 

επιχειρήσεις ΜΜΕ προτιμούν έναντι των μόνιμων υπαλλήλων να αυξάνουν τον 

αριθμό των «συνεργατών» τους, οι οποίοι τυπικά εργάζονται με καθεστώς 

μερικής απασχόλησης, και επιβαρύνουν με μικρότερες αποζημιώσεις τις 

επιχειρήσεις των ΜΜΕ στη περίπτωση που οι τελευταίες αποφασίσουν 

περικοπή του προσωπικού τους. Επίσης, συχνά οι συνεργάτες εργάζονται 

χωρίς να υπάρχει καν σχετική σύμβαση έργου και δεν καταβάλλονται υπέρ 

αυτών σχετικές εργοδοτικές εισφορές.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η απελευθέρωση του ραδιοτηλεοπτικού τοπίου και η ανασυγκρότηση του 

Τύπου στην Ελλάδα την περίοδο 1990-2000 διαμόρφωσε μια νέα 

πραγματικότητα για τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης της Θεσσαλονίκης. Έτσι, 

εμφανίστηκαν οι πρώτες ραδιοτηλεοπτικές επιχειρήσεις, χωρίς ωστόσο να 

υπάρχει το νομοθετικό υπόβαθρο που θα διέπει τη λειτουργία τους. Αυτό το 

κενό δυσχέρανε τις προσπάθειες των σοβαρών επιχειρηματιών να αναπτύξουν 

δράση στο συγκεκριμένο επιχειρηματικό πεδίο, «άνοιξε» ωστόσο το δρόμο σε 

πολλούς ερασιτέχνες να εκμεταλλευθούν ένα δημόσιο αγαθό, τις 

ραδιοτηλεοπτικές συχνότητες, και να δημιουργήσουν τις δικές τους 

ραδιοτηλεοπτικές επιχειρήσεις πολλές φορές ακροβατώντας μεταξύ ανομίας 

και νομιμότητας και συχνά ξεπερνώντας καταφανέστατα τα όρια αυτά. Το 

αποτέλεσμα ήταν μέσα σε λίγα χρόνια να γεμίσει ο αέρας της πόλης με 

εκατοντάδες φωνές, οι οποίες για να ακουστούν έπρεπε σιγά- σιγά να 

δυναμώνουν ολοένα και περισσότερο, ώστε από αυτή την Βαβέλ των 

ερτζιανών ελάχιστοι τελικά να ακούγονται. Σε αυτό βέβαια συνέβαλε ότι η 

ελληνική ραδιοτηλεοπτική απορύθμιση δεν έγινε με βάση κάποιο 

ολοκληρωμένο πρόγραμμα ή κάποια οικονομοτεχνική μελέτη, που θα 

διαπίστωνε τη δυνατότητα της αγοράς να συντηρήσει τη μάζα των 

ραδιοτηλεοπτικών σταθμών.

Στην νέα πραγματικότητα που διαμορφώθηκε είναι χαρακτηριστικά τα εξής 

σημεία:

(1) Οι περισσότερες από τις ραδιοτηλεοπτικές επιχειρήσεις που εμφανίστηκαν 

τα πρώτα χρόνια της απορύθμισης, μέχρι το 1994-95, «στήθηκαν» 

κυριολεκτικά σε μια νύκτα, με πεπερασμένο εξοπλισμό και πολλές ελλείψεις, 

συχνά από επιχειρηματίες που είχαν αναπτύξει προηγουμένως δραστηριότητα 

σε άλλους τομείς της οικονομίας, όπως το εμπόριο και οι εκδόσεις. Στις 

περιπτώσεις αυτές οι ιδιοκτήτες των σταθμών εφάρμοζαν τις τεχνικές
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μάνατζμεντ που ακολουθούσαν και στις υπόλοιπες επιχειρήσεις τους, χωρίς να 

αντιλαμβάνονται τις ιδιαιτερότητες των ραδιοτηλεοπτικών επιχειρήσεων τόσο 

στη δομή, όσο και στις υπηρεσίες που προσφέρουν στο κοινό.

(2) Οι αγοραπωλησίες και οι μεταβιβάσεις ιδιοκτησίας στον ραδιοτηλεοπτικό 

χώρο πραγματοποιούνταν με τόσο γρήγορους ρυθμούς που ήταν δύσκολο 

πλέον να ελεγχθεί αυτή η διαδικασία. Έτσι, για παράδειγμα το Κανάλι 29 

«μετεξελίχθηκε» σε Κανάλι 5 και μετέπειτα σε Alter, το New Channel σε New 

Tempo και τέλος σε Tempo, ενώ στη Θεσσαλονίκη το πλειοψηφικό πακέτο 

μετοχών της TV Μακεδονία μεταβιβάστηκε στον Μίνωα Κυριάκού του 

Antenna.

(3) Το «ανομικό» ραδιοτηλεοπτικό πεδίο, στο οποίο έλλειπαν οι απαιτούμενες 

ρυθμίσεις δημιούργησε συνθήκες οξύτατου, και σε πολλές περιπτώσεις 

αθέμιτου, ανταγωνισμού, ανάμεσα στις εν λόγω επιχειρήσεις της 

Θεσσαλονίκης, ο οποίος πραγματώνονταν ακόμα και με την άσκηση φυσικής 

βίας, όπως στην περίπτωση της διαμάχης των ραδιοφωνικών σταθμών Ράδιο 

Γνώμη και 105,5 Rock.

(4) Ο ανταγωνισμός, αλλά και το ημι-παράνομο καθεστώς με το οποίο 

λειτουργούσαν οι περισσότερες ραδιοφωνικές επιχειρήσεις, είχαν σαν 

αποτέλεσμα να αυξηθεί η ανάγκη για νέες επενδύσεις από την πλευρά των 

ραδιοτηλεοπτικών σταθμών. Έτσι, οι ραδιοφωνικοί σταθμοί, για να μπορέσουν 

να διατηρήσουν το σήμα τους, ενώ στην αρχή ήταν αρκετά 500 Watt για μια 

καθαρή εκπομπή, σήμερα οι περισσότεροι εκπέμπουν στα 20-30 KW, ενώ 

σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο οι σταθμοί τοπικής εμβέλειας πρέπει να έχουν 

ισχύ 1,5KW.

Πάντως, φαίνεται ότι έχει γίνει αντιληπτή η ανάγκη για καθιέρωση σύγχρονου 

μάνατζμεντ με εξειδικευμένες εφαρμογές για το ραδιοτηλεοπτικό πεδίο, και οι 

σχετικές (σοβαρές) επιχειρήσεις της Θεσσαλονίκης αναπτύσσουν παρόμοιες 

δομές λειτουργίας με αυτές που ισχύουν σε μικρές και μεσαίες 

ραδιοτηλεοπτικές επιχειρήσεις στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι 

χαρακτηριστικό ότι εγκαταλείπονται οι συγκεντρωτικές δομές διοίκησης και 

υιοθετείται ένα περισσότερο αποκεντρωτικό μοντέλο, το μάνατζμεντ πλέον 

απομακρύνεται από τα «χέρια» των ιδιοκτητών και μεταφέρεται σε
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περισσότερο ειδικευμένα άτομα. Τα τελευταία συνήθως προέρχονται από τον 

ραδιοτηλεοπτικό χώρο, αλλά η τάση είναι να προσλαμβάνονται μόνατζερ με 

οικονομικές σπουδές ή τουλάχιστον γνώσεις σε μάνατζμεντ και οικονομικά.

Την ίδια στιγμή ο Τύπος της Θεσσαλονίκης προσπάθησε να αναδιοργανωθεί 

και να αναπτύξει σύγχρονες δομές διοίκησης, ωστόσο αυτή η διαδικασία 

ανανέωσης των θεσμών καθυστερεί εξαιτίας κυρίως της ισχύος των 

παραδοσιακών δομών διοίκησης στον Τύπο, αλλά και της εξασθένισης του 

Τύπου στην αγορά της πόλης, ένα πρόβλημα που θεωρείται προτεραιότητα, 

και για την αντιμετώπιση του συγκεντρώνει προς το παρόν όλες τις 

προσπάθειες και την προσοχή των αρμοδίων στις διοικήσεις των εφημερίδων. 

Χαρακτηριστικό της πολιτικής αναδιοργάνωσης των εφημερίδων της 

Θεσσαλονίκης είναι η στελέχωσή τους με μάνατζερ που διαθέτουν σχετικές 

πιστοποιημένες γνώσεις και εμπειρία και η ενίσχυση του μεσαίου μάνατζμεντ 

με στελέχη που διαθέτουν πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Ωστόσο, δεν 

παρατηρούνται προσπάθειες για εκπαίδευση του προσωπικού με σχετικά 

σεμινάρια και προγράμματα, κάτι που γίνεται επίσης εμφανές στην περίπτωση 

των ραδιοτηλεοπτικών επιχειρήσεων, οι δομές εξακολουθούν να είναι σε 

σημαντικό βαθμό συγκεντρωτικές και δεν εφαρμόζονται συστήματα 

σύγχρονης διοίκησης ανθρωπίνων πόρων. Παράλληλα, και τα δυο μεγάλα 

εκδοτικά συγκροτήματα της πόλης προχωρούν σε αλλεπάλληλες περικοπές 

προσωπικού επιδιώκοντας να μειώσουν το κόστος λειτουργίας τους, ενώ 

ταυτόχρονα προσπαθούν να εκμεταλλευθούν τις εκτυπωτικές τους 

εγκαταστάσεις και προσφέροντας παράλληλες υπηρεσίες εκτύπωσης 

περιοδικών, διαφημιστικών φυλλαδίων και λοιπού υλικού, σε φορείς της 

βορείου Ελλάδας.

Ωστόσο σε αυτό το σημείο θα πρέπει να επισημανθεί το γεγονός της 

απομάκρυνσης της ιδιοκτησίας των εφημερίδων της Θεσσαλονίκης από τα 

«χέρια» τοπικών παραδοσιακών επιχειρηματιών του χώρου και την εκχώρησή 

της σε εκδοτικούς ομίλους του κέντρου και επιχειρήσεις ελληνικών και ξένων 

συμφερόντων. Έτσι, κατά τη σύσταση της Εκδοτικής Βορείου Ελλάδος ΑΕ, με 

κύριο αντικείμενο τις εκδόσεις των εφημερίδων Αγγελιοφόρος και 

Αγγελιοφόρος της Κυριακής και του μηνιαίου περιοδικού Close Up, το μετοχικό
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κεφάλαιο της εταιρείας ήταν μοιρασμένο στο Δημοσιογραφικό Οργανισμό 

Λαμπράκη ΔΕ, στις εταιρείες Πήγασος ΑΕ και Δελφίνι ΑΕ. Αντίστοιχα η 

Μακεδονική Εκδοτική Εκτυπωτική, που εκδίδει τις εφημερίδες Μακεδονία και 

Σπορ του Βορρά και το περιοδικό Επιλογές ανήκει σε σχήμα ξένων επενδυτών. 

Η αποφασιστικότητα για τη εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων μάνατζμεντ στα 

ΜΜΕ της Θεσσαλονίκης, η προσήλωση στην αναδιάρθρωση των 

ραδιοτηλεοπτικών επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων Τύπου και η χωρίς 

παρέκκλιση εφαρμογή των σύγχρονων δομών διοίκησης ουσιαστικά αποτελεί 

μονόδρομο για τα ΜΜΕ της συμπρωτεύουσας και σε μεγάλο βαθμό θα κρίνει 

την έκβαση του αγώνα τους για επιβίωση στην σύγχρονη ραδιοτηλεοπτική 

πραγματικότητα. Είναι γενικότερα αποδεκτό ότι στη δεκαετία του '90 το 

παραδοσιακό πρότυπο των εξειδικευμένων οικογενειακών και εσωστρεφών 

επιχειρήσεων αντικαταστάθηκε από το νέο πρότυπο των επιχειρηματικών 

ομίλων που επεκτείνουν την επιχειρηματική τους δράση και σε άλλους τομείς 

της οικονομίας.

Βέβαια προς την κατεύθυνση της δημιουργίας σύγχρονων επιχειρήσεων στον 

χώρο των ΜΜΕ της Θεσσαλονίκης καθοριστική θα είναι η συμβολή της 

Πολιτείας, ειδικά με την θεσμοθέτηση ενός νομοθετικού πλαισίου που θα 

διέπει τη λειτουργία των ραδιοτηλεοπτικών επιχειρήσεων, και θα δημιουργήσει 

το απαραίτητο κλίμα σταθερότητας πάνω στο οποίο θα μπορέσουν να 

εξελιχθούν μακροπρόθεσμες επιχειρηματικές στρατηγικές. Το νομικό κενό που 

υπάρχει σήμερα οπωσδήποτε δημιουργεί κλίμα αβεβαιότητας και εμποδίζει τον 

μακροχρόνιο σχεδίασμά, την ανανέωση των επενδύσεων και την καθιέρωση 

των σύγχρονων μορφών ραδιοτηλεοπτικού μάνατζμεντ. Παράλληλα, η 

αναδιάρθρωση των ΜΜΕ της Θεσσαλονίκης στο πρότυπο σοβαρών 

επιχειρήσεων θα συμβάλει στην ανανέωση της αξιοπιστίας των 

δημοσιογράφων στα μάτια και τα αυτιά αναγνωστών, τηλεθεατών και 

ακροατών.

Ήδη, καθώς γράφεται η παρούσα διπλωματική εργασία, η δημοσίευση του 

ισολογισμού της Μακεδονικής Εκδοτικής Εκτυπωτικής δημιουργεί 

προβληματισμό για την πορεία της ιστορικής «Μακεδονίας» στο μέλλον, και 

για μια ακόμα φορά πλανάται πάνω από το προσωπικό και τις οικογένειές τους
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ο φόβος της αναστολής κυκλοφορίας της εφημερίδας. Μια τέτοια εξέλιξη θα 

είναι πλήγμα όχι μόνο για την δημοσιογραφική αγορά της Θεσσαλονίκης, τις 

επιχειρήσεις των ΜΜΕ συνολικά, αλλά και για την ιστορία αυτής της πόλης, 

που αποτυπώνεται καθημερινά μέσα στις σελίδες της Μακεδονίας, του 

Αγγελιοφόρου, στις εκπομπές του Ράδιο Θεσσαλονίκη και του Παρατηρητή, 

στις ειδήσεις της ΕΤ3 και της TV Μακεδονία.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

Μιχάλης Αλεξανδρίδης, Διευθυντής ραδιοφωνικού σταθμού Alpha 

Polisr πρώην διευθυντής ΕΤ3

Ερ. Κ. Αλεξανδρίδη πως ξεκίνησε η ιδιωτική τηλεόραση στη Θεσσαλονίκη;

Απ. Μετά το '85 η κατάσταση που επικρατούσε στο κρατικό μονοπώλιο της 

τηλεόρασης είχε δημιουργήσει την αίσθηση στον κόσμο ότι «δεν πήγαινε 

άλλο». Και αυτό οφείλονταν τόσο στην λειτουργία αυτού καθεαυτού του 

μονοπωλίου, που ήταν περισσότερο μηχανισμός προπαγάνδας παρά 

ενημέρωσης, όσο και στη φύση μιας μονοπωλιακής κατάστασης, 

οποιοσδήποτε μονοπωλιακής κατάστασης, που σημαίνει ότι όποιος ελέγχει το 

μονοπώλιο δεν πιέζεται από τον ανταγωνισμό για να γίνει καλύτερος και 

κριτήριό του δεν είναι να εξυπηρετήσει τον πολίτη. Η τηλεόραση τότε 

βρίσκονταν σε μια κατάσταση απόλυτης «νιρβάνα», που λειτουργούσε 

περισσότερο για να απορροφά πόρους και κονδύλια και να εξυπηρετεί τους 

δικούς της ανθρώπους παρά για να ανταποδίδει όσα εισέπραττε ως 

ανταποδοτικό τέλος. Έτσι, η βάση για το αίτημα να πάψει το κρατικό 

μονοπώλιο στο τηλεοπτικό πεδίο υπήρχε, και από εκεί και πέρα 

αναλαμβάνονταν πρωτοβουλίες. Πρωτοβουλίες στον χώρο της τηλεόρασης 

δεν μπορούσαν να ληφθούν από επιχειρηματίες, γιατί η τηλεόραση ήταν ένα 

πολύ ακριβό «σπορ», ενώ παράλληλα δεν διέπονταν από κανόνες, και κανείς 

σοβαρός επενδυτής δεν ήταν διατεθειμένος να ρισκάρει. Η πρωτοβουλία ήρθε 

από τους πολιτικούς, από τους τρεις δήμους, Πειραιά, Αθήνας και 

Θεσσαλονίκης, που συνειδητοποίησαν ότι υπήρχε λόγος να σπάσει το κρατικό 

μονοπώλιο, την επένδυση μπορούσαν να την κάνουν, αφού θα 

χρηματοδοτούνταν από χρήματα των δήμων άρα δεν διακινδύνευαν τίποτα, 

και είχαν και πολύ μεγάλο πολιτικό όφελος στην περίπτωση που πετύχαιναν. 

Το κράτος τότε (1987) προσπάθησε να αμυνθεί σε ένα άδικο αγώνα, χωρίς να 

έχει την κοινή γνώμη με το μέρος του, και έχασε. Έτσι αναγκάστηκε εκ των 

υστέρων να νομιμοποιεί τα πάντα.
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Παράλληλα, στο «παιχνίδι» μπήκαν και πολλοί τυχοδιώκτες, ρισκαδόροι, που 

είδαν ευκαιρία για κέρδος. Τότε διάφοροι άνοιγαν και έκλειναν μικρά κανάλια, 

προσπαθώντας να καταλάβουν συχνότητες. Κύριος στόχος τους δεν ήταν η 

εκμετάλλευση της διαφημιστικής αγοράς, όσο η εκμετάλλευση του μέσου, 

δηλαδή να μπορέσουν να καταλάβουν μια συχνότητα. Κάπως έτσι ξεκίνησε η 

τηλεόραση στην Ελλάδα. Αποτέλεσμα της κατάστασης αυτής ήταν για πολλά 

χρόνια να λειτουργεί η τηλεόραση χωρίς άδεια, και αφού λειτουργούν χωρίς 

άδεια, ακόμα και τα πιο μεγάλα κανάλια, σημαίνει ότι δεν έχουν από την 

εφορία τα χαρτιά να κόβουν τιμολόγια, δεν έχουν ΑΦΜ, μετοχική σύνθεση, 

άρα δεν μπορούν να τεθούν κανόνες, άρα δεν πληρώνουν φόρους, 

αγγελιόσημο κτλ. Από το 1987 που ξεκίνησε η ιδιωτική τηλεόραση στην 

Ελλάδα μέχρι σήμερα, μετά από 15 χρόνια, δεν έχουν δοθεί επίσημες άδειες, 

παρά μόνο στους ραδιοσταθμούς της Αθήνας. Τώρα λέγεται ότι θα δοθούν έξι 

άδειες σε κανάλια μέχρι το 2003, όμως φοβάμαι ότι ξεκίνησε τόσο στραβά το 

σύστημα και είναι τόσο συγκεχυμένη η κατάσταση που είναι δύσκολο να 

ανατραπεί.

Ερ. Το επίσημο κράτος δεν επενέβη να ρυθμίσει την κατάσταση;

Απ. Το κράτος δεν κατάφερε στην πρώτη φάση, δηλαδή από το '87 μέχρι το 

'90 να συνειδητοποιήσει τι γίνεται και να ρυθμίσει τα πράγματα, ήταν άλλωστε 

και μια περίοδος πολιτικής αστάθειας στη χώρα . Έτσι φτάσαμε μέχρι το 1990, 

όταν όλες οι συχνότητες είχαν καταληφθεί και από τότε η καταπάτηση 

συχνοτήτων έγινε ένα θέμα διαπραγμάτευσης της κεντρικής εξουσίας με τα 

μεγάλα συμφέροντα. Γιατί μετά από τους μικρούς μπήκαν στο «παιχνίδι» και 

οι μεγάλοι, όταν είδαν δηλαδή την ανοχή του κράτους. Οι μεγάλοι μπήκαν σε 

ελεύθερες συχνότητες όπου πρόλαβαν, και σε άλλες περιπτώσεις αγόρασαν 

συχνότητες.

Ερ. Μιλήσατε για έναν αγώνα δρόμου ώστε να καταλάβουν τα κανάλια 

συχνότητες και να τις εκμεταλλευτούν. Πώς γινόταν αυτό;

Απ. Υπάρχει παράδειγμα, χωρίς να το καταγγέλλω ατομικά, ο Κουρής που 

μέχρι τώρα έχει πουλήσει δυο κανάλια πανελλήνιας εμβέλειας και ετοιμάζεται 

να πουλήσει τρίτο. Ο εν λόγω επιχειρηματίας έστησε το κανάλι 29 το πούλησε 

στον Βαρδινογιάννη και έγινε το Star, έστησε μετά το Κανάλι 5 το πούλησε
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και έγινε το Alter και έστησε τώρα το Extra για να το πουλήσει στον επόμενο. 

Αυτοί οι σταθμοί δεν κόστισαν σχεδόν τίποτα για να στηθούν, γιατί 

ουσιαστικά πρόκειται για μια συχνότητα και έναν στοιχειώδη εξοπλισμό, και 

πωλήθηκαν 6 δις. ο πρώτος και 8 δις δρχ. ο δεύτερος. Πρόκειται για μεγάλα 

ποσά και ουσιαστικά τα κανάλια εμπορεύονται ένα δημόσιο αγαθό που είναι οι 

συχνότητες των τηλεοπτικών μέσων.

Επίσης, κάποιοι από το TV100 και από το μηχανισμό του δήμου Θεσσαλονίκης 

εμπορεύτηκαν τις συχνότητες που χρησιμοποίησε ο Σωτ. Κούβελας για να 

εκπέμψει τα δορυφορικά σήματα, επειδή δεν είχε τα χρήματα να δημιουργήσει 

κανάλια και κατέλαβε συχνότητες εκπέμποντας επίγεια, δορυφορικά σήματα. 

Για παράδειγμα ο Μανούσης (γενικός γραμματέας του Δήμου Θεσσαλονίκης 

και πρόεδρος του 7V100), που του έμεινε άδεια και συχνότητα πανελλαδικής 

εμβέλειας. Αφού κατέλαβε πολλές συχνότητες και έμαθε το σύστημα πήρε τον 

εξοπλισμό της TV100 και έστησε το New Channel στην Αθήνα. Με υπουργό 

προεδρίας τον Σωτ. Κούβελα πήρε μια προέγκριση συχνότητας και 

πανελλήνιας άδειας την οποία έπειτα πούλησε και έγινε το Tempo. Το ίδιο και 

ο επιχειρηματίας Καραβασίλης, στον οποίο δόθηκαν χρήματα για να αγοράσει 

πέντε- έξι πομπούς έστησε και τέσσερις- πέντε δικούς του και κατέλαβε 

συχνότητες τις οποίες μετά εμπορεύονταν. Αποτέλεσμα ήταν κατά την θητεία 

του Ευαγ. Βενιζέλου στο υπουργείο Τύπου να πάρει μια προέγκριση 

συχνότητας την οποία πούλησε στον Αντέννα για 2,5 δις δρχ.

Η ανυπαρξία θεσμικού πλαισίου στην Ελλάδα μάλιστα οδήγησε στο 

τραγελαφικό φαινόμενο, ο ένας να ρίχνει τον πομπό του άλλου στον 

Χορτιάτη. Για παράδειγμα ο σταθμός Γνώμη του Πολίτη είχε βρει μια 

συχνότητα στους 93,9. Χωρίς να το ξέρει όμως αυτή ήταν μια από τις πέντε 

συχνότητες που είχε δεσμεύσει η ΕΡΤ σύμφωνα με τον νόμο. Όταν 

αποφάσισε να βγάλει η ΕΡΤ την ΕΡΑ Σπορ πέφτει επάνω του και τον κλείνουν 

μέσω της δικαστικής οδού. Τότε οι άνθρωποι του σταθμού πάνε στον 

Χορτιάτη βλέπουν ποιος είναι ο πιο αδύναμος σταθμός, ήταν ο 105,5 και 

εκπέμπουν πάνω εκεί για να τον κλείσουν. Πηγαίνει ο 105,5 του ρίχνει την 

κεραία πηγαίνει και Γνώμη του Πολίτη και ρίχνει την κεραία του άλλου, μένουν 

και οι δύο χωρίς κεραία, μπαίνει τρίτος στη μέση.
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Για να στήσει δε κανείς πομπό στο Χορτιάτη χρειάζεται άδεια από το 

δασαρχείο, έτσι «μπήκε στο κόλπο» και η Νομαρχία που με δικά της κριτήρια 

έδινε άδεια για να στηθούν κεραίες. Έτσι, είτε μερικοί αγόραζαν οικόπεδα στο 

Χορτιάτη και έστηναν κεραίες, είτε σε προϋπάρχουσες κεραίες «νύχτα» 

έκλεβαν ρεύμα συνήθως από μεγάλους σταθμούς και έστηναν άλλη κεραία, 

αφού οι υπάλληλοι του δασαρχείου δεν είχαν την κατάλληλη τεχνογνωσία και 

είχαν την εντύπωση ότι επρόκειτο για βοηθητικές κεραίες των μεγάλων 

σταθμών.

Αυτός ο ανταγωνισμός στον Χορτιάτη είχε και μια άλλη συνέπεια, την αύξηση 

της ισχύος των «όπλων» των σταθμών. Για να καλύψει κανείς την περιοχή της 

Θεσσαλονίκης αν έχει καθαρή συχνότητα μπορεί να το κάνει με 1 KW. Σήμερα 

φτάσαμε να εκπέμπουμε στα 20-25 KW το οποίο είναι τρομερά ενεργοβόρο 

αλλά και προκαλεί βλάβες από την ακτινοβολία

Σε μια τέτοια κατάσταση προσπαθούν να χωρέσουν είτε κάποιοι σοβαροί 

επενδυτές, αλλά όταν είναι τέτοιο το καθεστώς παρανομίας δεν μπορούν να 

μείνουν ανταγωνιστικοί. Όταν δηλαδή στη Θεσσαλονίκη υπάρχουν αυτή τη 

στιγμή 67 ραδιοσταθμοί που εκπέμπουν νομίμως ή παρανόμως, αφού κανείς 

δεν είναι νόμιμος καθώς λειτουργούν 27 με προεγκρίσεις και άλλοι 40 

παράνομα, αυτό σημαίνει ότι η όποια διαφημιστική αγορά της Θεσσαλονίκης 

πρέπει να σπάσει σε 67 κομμάτια. Ωστόσο, οι 60 στους 67 σταθμούς δεν 

κόβουν τιμολόγια και δεν τηρούν τους νόμους σχετικά με το αγγελιόσημο κτλ. 

Πως να τους ανταγωνιστούν οι σοβαροί επενδυτές, όταν ορισμένοι μουσικοί 

σταθμοί παίζουν CD που αγοράζουν για το σπίτι τους και έχουν κόστος 

λειτουργίας προγράμματος μισό εκατομμύριο το μήνα, ίσα- ίσα δηλαδή η ΔΕΗ 

για ένα σοβαρό σταθμό;

Ερ. Πώς ξεκίνησε η ΕΤ3;

Απ. Η ΕΤ3 προέκυψε μετά το '87 περισσότερο κάτω από την πίεση του 

Κούβελα. Η ΕΡΤ 3 εξέπεμψε σήμα στο δεύτερο εξάμηνο του 1988 με όλα τα 

μηχανήματα που περίσσεψαν από την Αθήνα, χωρίς καμία επένδυση. Το 1989 

συμμαζεύτηκαν τα πράγματα, βρέθηκε το κτίριο και άρχισε να στήνεται ένα 

στοιχειώδες πρόγραμμα. Το 90-93 και με υπουργό προεδρίας και προϊστάμενο 

στο υφυπουργείο Τύπου και Μαζικής Ενημέρωσης τον Σωτ. Κούβελα η ΕΡΤ3
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απαξιώθηκε τελείως, δεν μπήκε ούτε καρφίτσα. Το '93 ξεκίνησε μια μεγάλη 

προσπάθεια και ουσιαστικά η ΕΡΤ3 ξεκίνησε τότε. Απέκτησε νομική υπόσταση 

αυτονομήθηκε από την Αθήνα, απέκτησε διοικούσα επιτροπή και δικό της 

προϋπολογισμό.

Πέτρος Παπασαραντόπουλος, ιδιοκτήτης του ραδιοφωνικού σταθμού 

Παρατηρητής

Ερ. Τι πρέπει να λάβει υπόψη της μια σύγχρονη διοίκηση ενός ραδιοφωνικού 

σταθμού;

Απ. Αυτό που χρειάζεται το ραδιόφωνο είναι να ξεκαθαρίσει το target group 

στο οποίο απευθύνεται, να διερευνήσει τις ανάγκες και τις επιθυμίες του και 

στη συνέχεια να διαμορφώσει ανάλογα το πρόγραμμά του. Οι ραδιοφωνικοί 

σταθμοί του '89 ξεκίνησαν αντίστροφα. Ο καθένας έστηνε ένα ραδιόφωνο 

σύμφωνα με αυτό που είχε στο μυαλό του ελπίζοντας ό,τι έκανε να είχε 

ανταπόκριση στο κοινό. Σταδιακά όμως οι σταθμοί έκαναν αναπροσαρμογή 

της στόχευσής τους, συγκεκριμενοποίησαν το κοινό τους και εξειδικεύτηκαν. 

Ραδιόφωνα γενικής λήψης, που να απευθύνονται δηλαδή σε γενικό κοινό, δεν 

υπάρχουν. Στην αρχή αυτοσχεδιάζαμε, πλέον λειτουργούμε σαν κανονική 

επιχείρηση, με τμήματα μάρκετινγκ, διαφημιστικής προβολής, δημοσίων 

σχέσεων, δημοσιογραφικό και μουσικό τμήμα.

Έπειτα ζούμε στην εποχή των συγχωνεύσεων άρα είναι προφανές ότι οι 

ραδιοφωνικοί σταθμοί πρέπει να βρίσκονται στο πλαίσιο κάποιων ομίλων. Οι 

«μοναχικοί καβαλάρηδες» δεν έχουν μέλλον. Επίσης, μια διοίκηση θα πρέπει 

να λάβει υπόψη της την ανάγκη για συνεχείς επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισμό. 

Όταν ξεκινήσαμε να εκπέμπουμε ένας πομπός με 500 Watt ήταν αρκετός. 

Αργότερα τα 500 Watt έγιναν 1 KW και αυτή τη στιγμή αν παίζεις κάτω από 

15 KW δεν ακούγεσαι. Επίσης, τα τελευταία χρόνια όλοι οι σταθμοί 

προχώρησαν σε ψηφιοποίηση των προγραμμάτων τους. Όλα γίνονται πλέον 

μέσω υπολογιστή, οι παλιές δισκοθήκες βινυλίου έχουν και αυτές 

ψηφιοποιηθεί, οπότε γίνεται αντιληπτό ότι είναι απαραίτητη η διαρκής 

ανανέωση του εξοπλισμού ενός ραδιοφωνικού σταθμού.
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Ερ. Πως διαμορφώνονται οι προοπτικές για το ραδιόφωνο στη Θεσσαλονίκη, 

δεδομένου ότι το διαφημιστικό μερίδιο συνεχώς περιορίζεται;

Απ. Όπως δείχνουν και οι μετρήσεις, η πίτα του ραδιοφώνου στη 

διαφημιστική δαπάνη είναι μάλλον μικρή, δε θα συνιστούσα σε κανένα να 

ξεκινήσει ένα ραδιόφωνο τώρα, απλά τα παλαιό ραδιόφωνα έχουν τις δικές 

τους αναφορές και δικές τους δυνατότητες και μπορούν και επιβιώνουν. 

Άλλωστε, αυτή τη στιγμή υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με το σημείο εκπομπής 

των ραδιοσταθμών της Θεσσαλονίκης, διότι έχει κηρυχθεί παράνομη η χρήση 

του πάρκου κεραιών στον Χορτιάτη, οπότε μέχρι να χωροθετηθεί καινούριος 

χώρος εκπομπής οποιαδήποτε άδεια εκδοθεί θα είναι παράνομη. Αυτή τη 

στιγμή έχει γίνει μια πρώτη βαθμολόγηση αλλά δεν έχει αποφασιστεί η 

εκχώρηση αδειών, καθώς υπάρχουν πολλές ενστάσεις για αυτή τη 

βαθμολόγηση. Αρχικά ο σχεδιασμός ήταν να δοθούν 28 άδειες αλλά υπάρχουν 

ανακοινώσεις ότι θα δοθούν τουλάχιστον άλλες 10. Νομίζω ότι επειδή το 

ραδιόφωνο αντίθετα από την τηλεόραση απευθύνεται σε ειδικό κοινό μπορούν 

να συνυπάρξουν οι 38 σταθμοί, άλλωστε τα τελευταία 13 χρόνια 

συνυπάρχουν περισσότεροι από 50 σταθμοί στα ερτζιανά της πόλης.

Ερ. Πως ξεκίνησε το ιδιωτικό ραδιόφωνο στη Θεσσαλονίκη;

Απ. Στα τέλη της δεκαετίας του '80υπήρχαν διάφοροι πειρατικοί σταθμοί, 

δηλαδή ήταν σταθμοί που είχαν ξεκινήσει ουσιαστικά από κάποιους 

ερασιτέχνες που είχαν φτιάξει αυτοσχέδιους πομπούς και εξέπεμπαν μουσικό 

πρόγραμμα. Μερικοί από αυτούς τους σταθμούς μάλιστα ήταν πάρα πολύ 

δημοφιλείς ιδιαίτερα στην νεολαία. Το '89 όταν δημιουργήθηκε η επιτροπή για 

την τοπική ραδιοφωνία και την τηλεόραση έχουμε μια πλήρη ανατροπή του 

σκηνικού. Για πρώτη φορά επιτρέπεται η λειτουργία μη κρατικών 

ραδιοφωνικών σταθμών και επικρατεί ένας πυρετός, όχι μόνο στους παλιούς 

ερασιτέχνες, οι οποίοι ήθελαν να δημιουργήσουν τα μοντέλα του μουσικού 

ραδιοφώνου, αλλά κυρίως σε άτομα και ομάδες που είδαν αυτό το άνοιγμα ως 

μια εναλλακτική μορφή ενημέρωσης, γιατί μέχρι τότε στο ραδιόφωνο όπως 

και στην τηλεόραση υπήρχε το κρατικό μονοπώλιο. Η δυνατότητα του να 

έχεις ένα άλλου είδους ραδιόφωνο που να είναι πολυφωνικό και να εκφράζει 

διαφορετικές απόψεις δεν υπήρχε παρότι κάποια εποχή τα κρατικά μέσα
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ενημέρωσης είχαν κάνει ένα μικρό άνοιγμα. Οι πρώτες άδειες, το '89, στη 

Θεσσαλονίκη ήταν 23 για ραδιοσταθμούς, η συντριπτική πλειοψηφία των 

οποίων ήταν ομιλούντα ραδιόφωνα, είχαν δηλαδή ειδήσεις, σχόλια και 

ειδησεογραφικό περιεχόμενο, με την μουσική να παίζει δεύτερο ρόλο. Πολύ 

σύντομα αυτοί οι σταθμοί συγκέντρωσαν το 92%- 95% της

ακροαματικότητας. Η ακροαματικότητα των κρατικών ραδιοσταθμών 

κατέρρευσε σε μια νύχτα. Σταδιακά βέβαια η αναλογία σταθμών λόγου με 

σταθμούς μουσικής ανατράπηκε δραματικά υπέρ των μουσικών σταθμών., 

ενώ και το κρατικό ραδιόφωνο κατάφερε να ανακτήσει ένα μέρος της χαμένης 

ακροαματικότητας, όχι όμως ιδιαίτερα σημαντικό. Ανάμεσα στους 23 πρώτους 

σταθμούς, εκτός από το Ράδιο Παρατηρητής, ήταν το Ράδιο 104 που ήταν μια 

διαδημοτική επιχείρηση που όμως δεν είχε καλή τύχη, γιατί έκλεισε και 

μεταβιβάστηκε, το Ράδιο 103, ένας σταθμός πολιτών, το Ράδιο Μακεδονία, το 

Ράδιο Θεσσαλονίκη και το Ράδιο Αντένα. Κάποιοι από αυτούς επιβιώνουν μέχρι 

σήμερα, κάποιοι άλλοι μεταβιβάστηκαν, κάποιοι αναγκάστηκαν να κλείσουν.

Οι άδειες που δόθηκαν τότε ήταν κανονικές άδειες, διάρκειας ενός έτους, οι 

οποίες έκτοτε δεν έχουν ανανεωθεί, υπάρχει όμως νομολογία που αναφέρει 

ότι αν με ευθύνη της διοίκησης δεν ανανεωθεί μια άδεια θεωρείται ισχύουσα. 

Στη συνέχεια δημιουργήθηκαν άλλοι 25-30 ραδιοσταθμοί οι οποίοι στα 1993- 

1994 πήραν προσωρινές άδειες λειτουργίας από τη Νομαρχία Θεσσαλονίκης. 

Δηλαδή αυτή τη στιγμή με το καθεστώς είτε των αρχικών αδειών είτε των 

προσωρινών λειτουργούν 45-50 ραδιοσταθμοί στη Θεσσαλονίκη.

Ερ. Πως κατηγοριοποιούνται οι σταθμοί της Θεσσαλονίκης;

Απ. Η βασική κατηγοριοποίηση στους σταθμούς είναι οι σταθμοί λόγου και οι 

σταθμοί μουσικής. Στους σταθμούς λόγου οι σημαντικότεροι από πλευράς 

ακροαματικότητας είναι το Ράδιο Θεσσαλονίκη ιδιοκτησίας του Στέφανου 

Διαμαντόπουλου και του Λευτέρη Μαρόγλου που ξεκίνησε συνεταιρικά με το 

συγκρότημα της Αυριανής. Μετά είναι του Ράδιο του Αντέννα, όπου το 

πλειοψηφικό πακέτο μετοχών διατηρεί ο Αντέννα και υπάρχουν τέσσερις 

μικρότεροι μέτοχοι. Είναι επίσης το Ράδιο Κανάλι 1 που ανήκε στους αδελφούς 

Καραβασίλη και ο Παρατηρητής που ανήκει στο γκρουπ του Παρατηρητή. 

Υπάρχουν και δυο σταθμοί που μεταδίδουν το πρόγραμμα αθηναϊκών
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σταθμών, ο Flashnou ήταν ένας τοπικός σταθμός, και είναι συμφερόντων της 

οικογένειας του Flash, της οικογένειας Κόκκαλη, και υπήρχε και το Ράδιο Ζήτα 

που αναμετέδιδε μέχρι πρόσφατα το πρόγραμμα του Sky από την Αθήνα. 

Στους μουσικούς σταθμούς ο σημαντικότερος και παλαιότερος είναι ο Star FM 

ιδιοκτησίας Βασίλη Τουρώνη, το Ράδιο Πανόραμα και ο Ερωτικός FM 

ιδιοκτησίας των Μαρόγλου- Διαμαντόπουλου.

Τραϊανός Χατζηδημητρίου, διευθυντής εφημερίδας Αγγελιοφόρος 

πρώην διευθυντής εφημερίδας Μακεδονία

Ερ. Τι θα πρέπει να λάβει υπόψη του το μάνατζμεντ μιας εφημερίδας στη 

Θεσσαλονίκη για να δημιουργήσει μια βιώσιμη εφημερίδα;

An. Για να επιζήσει μια εφημερίδα στη Βόρεια Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη, 

εφόσον έχει την ιδιομορφία της μη διανομής στην υπόλοιπη χώρα θα πρέπει 

να λειτουργεί συμπληρωματικά με τις αθηναϊκές εφημερίδες. Δηλαδή δεν 

μπορεί να επιβιώσει μια εφημερίδα εδώ αν δεν συνειδητοποιήσει τον 

περιφερειακό της χαρακτήρα. Αν πάει να συγκρουστεί με τις αθηναϊκές 

εφημερίδες στο πεδίο της πανελλαδικής ενημέρωσης, ενώ κυκλοφορεί σε 16 

νομούς, αυτή η αντίφαση θα την οδηγήσει σε αδιέξοδο και θα κινδυνεύσει 

ακόμα και να κλείσει. Πολύ δε περισσότερο τώρα που ο ανταγωνισμός είναι 

ευθύς, δηλαδή όλες οι εφημερίδες διανέμονται ταυτόχρονα, τη ίδια ώρα, από 

τα πρακτορεία, συνεπώς δεν υπάρχει περίπτωση όπως έκανε παλιότερα ο 

Βελίδης, να εκμεταλλευτείς την ώρα που «κρέμεσαι» στα περίπτερα. Δηλαδή 

να βγει η Μακεδονία στις 6 το πρωί στα περίπτερα και οι αθηναϊκές στις 3 το 

απόγευμα, όπως γινόταν παλιά, και έτσι είχες εννέα ώρες, όλο το φιλέτο της 

ενημέρωσης, αφού έχει παρατηρηθεί ότι ο κόσμος, τουλάχιστον το 80%-90%, 

διαβάζει εφημερίδες μέχρι το μεσημέρι. Αυτό σημαίνει από την άποψη της 

δομής της εφημερίδας ότι δίνει κανείς σημασία στο τοπικό ρεπορτάζ είτε είναι 

κοινωνικό, είτε πολιτικό, είτε οικονομικό, είτε αθλητικό. Η Μακεδονία το 

τελευταίο διάστημα (Νοέμβριος 2002) τείνει να γίνει μια αθηναϊκή εφημερίδα, 

δηλαδή «παίζει» κεντρικά πολιτικά θέματα, γεγονός που της έχει κοστίσει σε 

κυκλοφορία, αφού ο κόσμος προτιμά για αυτού του είδους την ενημέρωση το 

«Βήμα», την «Καθημερινή» κτλ. που πιστεύει ότι βρίσκονται πιο κοντά στις
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πηγές της εξουσίας και της ενημέρωσης, έχουν καλύτερους δημοσιογράφους, 

αρθρογράφους κτλ. Επίσης, σήμερα η εφημερίδα θα πρέπει να είναι 

εφημερίδα άποψης, γνώμης, να μην δίνει μόνο την είδηση αλλά να την 

σχολιάζει.

Επίσης, είναι θέμα πως μια εφημερίδα θα συνδυάσει να είναι μια πλήρης 

εφημερίδα και συγχρόνως τοπική περιφερειακή, δηλαδή πώς θα έχεις ένα 

background δημοσιογραφικό που θα καλύπτει όλα τα μεγάλα γεγονότα, δε θα 

αφήνει δηλαδή τον αναγνώστη ανενημέρωτο. Επίσης τίθεται ένα θέμα 

εμφάνισης και ποιότητας γενικά που σημαίνει επενδύσεις. Αυτή τη στιγμή ενώ 

η επένδυση της Μακεδονίας ανέρχεται περίπου στα 12 δις. δρχ. και στον 

Αγγελιοφόρο στα 6 δις. δρχ., ο Αγγελιοφόρος «μπαίνει μέσα» 450 εκατ. δρχ. 

το χρόνο, ενώ η Μακεδονία πέρυσι «μπήκε μέσα» 1,9 δις. δρχ. (2001) και το 

2000 ήταν 2,5 δις. δρχ. και φέτος (2002) ο στόχος ήταν να πέσει κάτω από 1 

δις. δρχ. Αυτά είναι πολλά χρήματα για μια τέτοια επένδυση σαν αυτή της 

Μακεδονίας και η εφημερίδα δεν έχει καν ένα καλό πιεστήριο. Σωστό είναι να 

κατευθύνονται τα χρήματα σε μια τεχνική υποδομή την οποία θα μπορεί η 

εφημερίδα να εκμεταλλευτεί και για άλλες εργασίες πέρα από την εκτύπωση 

του φύλλου της. Με την εφημερίδα μπορείς να έχεις έσοδα από τα πωλήσεις 

και από τις διαφημίσεις αλλά αν μπορείς να κερδίσεις χρήματα από άλλες 

υπηρεσίες, για παράδειγμα για την εκτύπωση φυλλαδίων για τον προεκλογικό 

αγώνα ενός υποψήφιου δημάρχου στη Θεσσαλονίκη, αυτά είναι πρόσθετα 

κέρδη, που πολλαπλασιάζουν την αξία μιας επένδυσης. Ο Αγγελιοφόρος έχει 

πιεστήριο του '98, η Μακεδονία του '62.

Ερ. Η Μακεδονία για ένα διάστημα είχε κλείσει και άνοιξε πάλι μετά από μια 

απουσία περίπου 2 ετών. Μπορείτε να μας μιλήσετε για αυτή την περίοδο;

Απ. Η Μακεδονία ξαναβγήκε το '98 έχοντας το μειονέκτημα ότι έκλεισε, και 

αυτό είναι πολύ μεγάλο μειονέκτημα για μια εφημερίδα. Η Μακεδονία έκλεισε 

τον Ιούλιο του 1996 και αυτό οδήγησε σε μια επιδρομή στην αγορά της 

Θεσσαλονίκης των αθηναϊκών φύλλων. Επειδή είδαν αυτό το κενό οι εκδότες 

Μπακατσέλος και Λαμπράκης αποφάσισαν να κάνουν ένα άνοιγμα στην αγορά 

της Θεσσαλονίκης (εφημερίδα Αγγελιοφόρος, πρώτο φύλλο 3 Σεπτεμβρίου 

1996), χωρίς όμως να αγοράσουν τον τίτλο της Μακεδονίας για να μην
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θεωρηθεί ότι «πατάν πάνω σε πτώματα», αφού ο τίτλος της ήταν ιστορικός. 

Κακώς κατά τη γνώμη μου αφού τώρα θα υπήρχε μια εφημερίδα στη 

Θεσσαλονίκη, βιώσιμη. Ακόμα και σήμερα η γνώμη μου είναι ότι δεν υπάρχει 

χώρος για δυο εφημερίδες στη Θεσσαλονίκη.

Εν πάσει περιπτώση την Μακεδονία την πήρε ο Ραπτόπουλος που είχε μεν 

καλές προθέσεις αλλά έκανε λάθος χειρισμούς, έστησε μια εφημερίδα με πάρα 

πολύ προσωπικό, με πάρα πολλά έξοδα, υπερδιογκωμένη. Θα πρέπει να ήταν 

κατά 50% διογκωμένη σε όλους τους τομείς. Αυτό η αγορά δεν το σήκωσε, 

ήδη είχε κυκλοφορήσει και ο Αγγελιοφόρος που είχε πάρει κομμάτι της πίτας, 

υπήρχε και το πρόβλημα της κακής εκτύπωσης και στην επανακυκλοφορία της 

η εφημερίδα δεν έπεισε. Εκεί κρίθηκε το «παιχνίδι» για την Μακεδονία. Το ότι 

κράτησε έπειτα ένα κοινό, αυτό οφείλεται ακριβώς στη δύναμη του ονόματος, 

του τίτλου της.

Δύο χρόνια μετά και αφού ο Ραπτόπουλος είχε βρεθεί σε αδιέξοδο αφού έχανε 

περίπου 2 δις. δρχ. το χρόνο και είχε άλλες υγιείς επιχειρήσεις που κινδύνευαν 

να συμπαρασυρθούν στο βάραθρο, πούλησε την Μακεδονία σε άλλους 

επενδυτές (1 Μαΐου 2000) που ήρθαν με χρήματα από το εξωτερικό. Αυτοί 

προσπάθησαν με ένα σχέδιο που δεν είχε μελετηθεί σωστά, και εκεί απέτυχαν 

και έχασαν χρήματα από αυτό, να κάνουν την εφημερίδα πανελλαδικής 

εμβέλειας. Το εν λόγω σχέδιο το ανακάλεσαν στα μέσα Ιουλίου 2000, δύο 

μήνες περίπου μετά την έναρξη εφαρμογής του. Ωστόσο, για να εφαρμόσουν 

το σχέδιο τους είχαν πάρει πού προσωπικό από την Αθήνα και έτσι 

επιβάρυναν επιπλέον τη εφημερίδα. Το σχήμα των ξένων επενδυτών 

παραμένει στην διοίκηση της εφημερίδας με την παραίτηση ενός εκ των 

μετόχων, του κ. Σαχπατζίδη, το Μάρτιο του 2002. 

Τότε είχε γίνει και μια προσπάθεια εκλογίκευσης των εξόδων με τη λογική του 

δυο σε ένα, δηλαδή την ενσωμάτωση της μιας εφημερίδας (Θεσσαλονίκη) 

στην άλλη (Μακεδονία). Οι δυο εφημερίδες είχαν φτάσει να πουλάν, η 

Μακεδονία 3.000 φύλλα συνολικά, συμπεριλαμβανομένης της επαρχίας, ενώ 

μέσα στην πόλη πουλούσε 2.000 φύλλα, και η Θεσσαλονίκη συνολικά γύρω 

στις 4.000 φύλλα, όλα αυτά πλην Δευτέρας και Κυριακής. Την Κυριακή επί 

Ραπτόπουλου ακόμα είχε γίνει ένα καλό βήμα και οι Επιλογές από μηνιαίο
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περιοδικό έγιναν εβδομαδιαίο και αυτό έδωσε από τα 7.000 φύλλα την 

Κυριακή που δεν είχε Επιλογές, 15.000 φύλλα, όσα δηλαδή την μια Κυριακή 

του μήνα που είχε Επιλογές. Επίσης, σωστή απόφαση ήταν να ενσωματωθεί 

Θεσσαλονίκη στην Μακεδονία, μείωσε πάρα πολύ τα κόστη, ιδιαίτερα σε 

χαρτί, μείωσε τους συνεργάτες της εφημερίδας που είχαν φτάσει κάποια 

στιγμή να είναι όσοι οι εργαζόμενοι, γενικά επέφερε μείωση του συνολικού 

κόστους κατά 20% περίπου. Μάλιστα, η καινούρια εφημερίδα κατάφερε να 

κρατήσει το κοινό που είχε και να κερδίσει μερικούς αναγνώστες, δηλαδή να 

ξεπεράσει τα 7.000 φύλλα που πουλούσαν συνολικά οι δυο εφημερίδες πριν 

την συγχώνευση.

Ερ. Κάνατε λόγο και για το προσωπικό σε μια εφημερίδα. Ποιο νομίζετε ότι 

είναι το κρίσιμο μέγεθος, ώστε το προσωπικό να μην είναι υπερβολικά μεγάλο 

και να επιβαρύνει έτσι τη λειτουργία της εφημερίδας;

Απ. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι ο Αγγελιοφόρος είναι στα όριά του από 

δημοσιογράφους και στην εφημερίδα απασχολούνται 70 ενώ συνολικά οι 

εργαζόμενοι είναι 340. Στη Μακεδονία είναι 325 συνολικά, εκ των οποίων οι 

120 είναι δημοσιογράφοι. Η διαφορά στη σύνθεση των δυο δημοσιογράφων 

έγκειται στις μεγαλύτερες ανάγκες του πιεστηρίου του εκδοτικού 

συγκροτήματος Φιλίππου (Αγγελιοφόρος)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Πίνκακαςί: Ραδιοφωνικοί σταθμοί που κατέχουν άδεια λειτουργίας 

στο νομό Θεσσαλονίκης (Ν. 2328/95)

Α/Α Φορέας Επωνυμία

1 Β. Λιατσης- Ν.Τσίλης 8ι Σια Ηχοδιάσταση ΕΠΕ Antenna 97,5

2 Δημοτική Εταιρεία Πληροφόρησης Θεάματος 

Θεσσαλονίκης

FM 100 Δημοτικό

Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης

3 Ανεξάρτητη Ραδιοφωνία Θεσσαλονίκης ΑΕ Ράδιο ΑΛΦΑ 103 FM

4 Ράδιο Θεσσαλονίκη ΕΠΕ Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5 

FM

5 Ανδρέας Καραβασίλης & Σια Ε.Ε. Κανάλι 1

6 Δ. Τολίδης 8ι Σια Ο.Ε. Κοσμοράδιο Κοσμοράδιο

7 Ραδιοκύμανση ΑΕ

(πρώην Βασ.Τουρώνης & Σια ΕΠΕ)

STAR FM

8 Copa Tucon International ΑΤΕΒΕ Corporation 

S.A.

City International

9 Σταθούλα Ιματζίδου 8ι Σια Ο.Ε. 0 Ήλιος του Βορρά

10 Ιωάννης Κατσαρός 902 Αριστερά στα FM

11 Γ. Καραβασίλης 8ι Σια I. Βάινος Ράδιο Μακεδονία (ΤΟΠ 

FM)

12 Ραδιοφωνικές Επιχειρήςεις Νικόλαος I. Πέτρου Ράδιο Ζήτα (ΣΚΑΪ)

13 Α.Ε. Εκδόσεων και Επικοινωνίας Ράδιο Παρατηρητής

14 Αφοί Γαβριηλίδη- Αφοί Τρυφωνίδη Ο.Ε. Πανόραμα 9,84

15 Παύλος Ανδρώνης Μετρόπολις

16 Ραδιοτηλεοπτικός Σταθμός Ι.Μ.Θ. 4ε Α.Ε. Ρ/Σ Σταθμός ΙΜΘ (4ε)

17 Ραδιοτηλεοπτική Εξπρές Μονοπρόσωπη ΕΠΕ Εξπρές Radio 

(Μύθος στα FM)

18 Alpha Ραδιοφωνική- Κρόνος Α.Ε. Alpha News Θεσσαλονίκης 

(πρώην Κρόνος)

19 Λυδία η Φιλιππησία Α.Ε. Λυδία η Φιλιππησία
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20 Σιμάρας Χαράλαμπος Ράδιο Ένα 99 FM

21 Δ. Σμυρλής & Σια Ε.Ε. Flash 99,4

22 Ερωτικός Ράδιο ΕΠΕ Ερωτικός FM

23 Χαλκίδης Θεμιστοκλής & Σια Ο.Ε. 104 Top FM 

(νυν Κανάλι 104 FM)

24 Ραδιοτηλεοπτική Νεάπολης Α.Ε. Ράδιο Εγνατία 96,2 

(νυν Classic FM)

25 Ξανθόπουλος Ιωάννης Ράδιο Έκφραση

26 Ραδιοφωνικές & Εκδοτικές Επιχειρήσεις 

Θεσσαλονίκης

Πλανήτης

27 Ροδίτης Εμμανουήλ Ράδιο Σαφάρι
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Πίνακας 2: Υποβληθείσες αιτήσεις για χορήγηση άδειας λειτουργίας 

τηλεοπτικού σταθμού περιφερειακής εμβέλειας

Α/Α Φορέας Διακριτικός
Τίτλος

Νόμιμος
Εκπρόσωπος

Χάρτης Θέσεις Αιτήσεις

1 Βέροια Ράδιο TV 

Τηλεόραση 

Βορείου Ελλάδος

TV Θεσσαλονίκη Ζαρκάδας

Γεώργιος 7 5 12

2 Βεργίνα ΑΕ

Ραδιοφωνικές

Επιχειρήσεις

Βεργίνα TV Μπίμπης

Γεώργιος

3 Ραδιοφωνικές 

Επιχειρήσεις 

Αφοί Καραβασίλη 

& Σια ΑΕ

TV Μακεδονία Καραβασίλης

Γεώργιος

4 Ευρώπη 1

Ραδιοφωνικές 

Επιχειρήσεις ΑΕ

Europe One Christian

Rahm

5 Κοινοπραξία

Κοσμοτηλεόραση

Cosmo TV Τολίδης

Δημήτριος

6 Ραδιοτηλεοπτική

ΑΕ

Γνώμη του

Πολίτη

Ελευθεριάδης

Παν.

7 Ραδιοτηλεόραση 

Best Channel

Best Channel Χρηστίδης Β.

8 Απόλλων TV ΑΕ Απόλλων TV Παπαλουκάς

Μιχαήλ

9 Τηλεοπτική 

Βορείου Ελλάδος 

ΑΕ

Παρατηρητής TV Λιέρος Μιχ.
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10 Ραδιοτηλεοπτικός 

Σταθμός ΙΜΘ

Ελληνική 

Εκκλησιαστική 

Ενημερωτική 

Εκπομπή 4ε ΑΕ

Ραδιοτηλεοπτικός 

Σταθμός ΙΜΘ 4ε

Σαούλη Χρ.

11 Βέροια Ράδιο TV 

Τηλεόραση 

Βορείου Ελλάδος

TV Θεσσαλονίκη Ζαρκάδας

Γεώργιος

8 4 4

12 Ραδιοτηλεοπτικές 

Επιχειρήσεις ΑΕ 

Ωμέγα 

Τηλεόραση

Ωμέγα

Τηλεόραση

Παζαϊτης

Αθανάσιος

10 1 6

13 Δημοτική 

Εταιρεία 

Πληροφόρησης 

Θεάματος &

Επικοινωνίας

TV 100 Παντολέων

Αντώνιος

14 Ιερά Μητρόπολη

Θεσσαλονίκης

Ελληνική

Εκκλησιαστική

Ενημερωτική

Εκπομπή 4ε ΑΕ

Ραδιοτηλεοπτικός 

Σταθμός ΙΜΘ 4ε

Σαούλη Χρ.

15 Ραδιοτηλεοπτική

ΑΕ

Time Channel Μπακλατζής

Ιωάννης

16 Περθώ

Ραδιοτηλεοπτική

ΑΕ

Βαλκάνια TV Τσικούδης

Παναγιώτης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Οργανόγραμμα μικρού ραδιοφωνικού σταθμού (τοπική εμβέλεια)

Οργανόγραμμα μεσαίου ραδιοφωνικού σταθμού (περιφερειακή εμβέλεια)
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Οργανόγραμμα μεγάλου ραδιοφωνικού σταθμού (πανελλήνια εμβέλεια)
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Οργανόγραμμα μικρού τηλεοπτικού σταθμού (τοπική εμβέλεια)
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Οργανόγραμμα μεσαίου τηλεοπτικού σταθμού (περιφερειακή εμβέλεια)
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Οργανόγραμμα μεγάλου τηλεοπτικού σταθμού (πανελλήνια εμβέλεια)
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