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«Στο μέλλον θα
υπερισχύσουν»
Αισιόδοξες προβλέψεις
για την επόμενη
πενταετία

04
01.Το συνεργείο του «TV OnLine» σε γύρισμα στου Φιλοπάππου. 02, 03, 04, 05. Θέματα τεχνολογίας, κινηματογραφικά και αθλητικά νέα έρχονται πρώτα στις προτιμήσεις του κοινού. 06. Ο Αγγ. Διαμαντουλάκης ιδιοκτήτης
του «TV OnLine» (αριστερά) και ο αδερφός του Στέλιος.
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06

300.000 επισκέπτες το μήνα
Αν και το «TV On Line» εκπέμπει μόλις ένα χρόνο, η επισκεψιμότητα είναι αρκετά μεγάλη για τα ελληνικά δεδομένα, καθώς
φτάνει τους 300.000 χρήστες μηνιαίως. «Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Πιστεύουμε ότι το ευρύ κοινό δεν μας έχει ανακαλύψει ακόμα. Με τον καιρό ευελπιστούμε να μας μάθουν. Είμαστε
πολλοί “νέοι” στο χώρο. Δεν έχουμε παράπονο», επισημαίνει ο κ.
Διαμαντουλάκης. Οι εκπομπές με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα είναι εκείνες που παρουσιάζουν κινηματογραφικά νέα, ροκ
συγκροτήματα και θέματα τεχνολογίας. Οι χρήστες-τηλεθεατές
του site δεν μένουν μόνο στη χώρα μας. Πολλοί είναι Ελληνες
της ομογένειας, κατά κύριο λόγο από τις Ηνωμένες Πολιτείες,
την Αργεντινή, την Τσεχία και τη Γερμανία. Μάλιστα, το κανάλι
έχει συνεργασία με το ραδιοφωνικό σταθμό Radio Argentina και
την εκπομπή «Αντάμωση», η οποία είναι η πιο δημοφιλής στην
ομογένεια και παρουσιάζει θέματα από την Ελλάδα, προκειμένου να φέρει τους εκεί Ελληνες πιο κοντά στην πατρίδα.

Ο κ. Στέλιος Διαμαντουλάκης, υπεύθυνος παραγωγής στην εκπομπή
«Χωρίς βύσμα», που φιλοξενεί ροκ
συγκροτήματα και υπεύθυνος ήχου
στο «TV On Line», πιστεύει ότι στο
άμεσο μέλλον τα ιντερνετικά κανάλια όχι μόνο θα είναι διαδεδομένα
και στη χώρα μας, αλλά θα υπερισχύσουν: «Νομίζω ότι την επόμενη
πενταετία, τα περισσότερα από τα
κανάλια που εκπέμπουν σήμερα
στους τηλεοπτικούς δέκτες, θα
έχουν και την ιντερνετική τους βερσιόν, δηλαδή θα “ανεβάζουν” το πρόγραμμά τους στο Διαδίκτυο». Τα προτερήματα, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι
πολλά, καθώς ο τηλεθεατής έχει τη
δυνατότητα να παρακολουθήσει την
εκπομπή που επιθυμεί, την ώρα που
επιθυμεί, χωρίς πίεση χρόνου και
όσες φορές θέλει. Μπορεί να παγώσει την εικόνα, να τη γυρίσει στην
αρχή ή στο τέλος, σαν να χειρίζεται
ένα DVD. Από την πλευρά του καναλιού τα οφέλη έχουν να κάνουν με
την πολύ μεγαλύτερη γκάμα κοινού
-και μάλιστα σε παγκόσμιο επίπεδο-,
περισσότερες διαφημίσεις, λιγότερα
έξοδα. «Ακόμη και οι ήδη υπάρχοντες
τηλεοπτικοί αστέρες, όπως η Ελένη
Μενεγάκη, θα είχαν σε ένα τηλεοπτικό κανάλι στο Διαδίκτυο πολύ μεγαλύτερη τηλεθέαση, καθώς το κοινό
τους δεν θα ήταν υποχρεωμένο να
τους παρακολουθεί μια συγκεκριμένη ώρα. Παράλληλα, θα μπορούσε να αποκτήσει φαν από όλο τον
κόσμο», μας εξηγεί ο Στέλιος Διαμαντουλάκης. Και συμπληρώνει: «Ηδη
μας έχουν προσεγγίσει ελληνικές
εταιρίες τηλεοπτικής παραγωγής, οι
οποίες “πουλάνε” εκπομπές σε κανάλια, προκειμένου να συνεργαστούν
μαζί μας». Οσο για το ποιες από τις
υπάρχουσες τηλεοπτικές εκπομπές
θα ήθελε στο κανάλι; «Τους “Φακέλους”», απαντά, «γιατί είναι μια άρτια
παραγωγή, έχει έρευνα και, κυρίως,
αντικείμενο».
Αυτό το διάστημα το «TV On Line»
κάνει οντισιόν προκειμένου να βρει
νέους συνεργάτες μπροστά και πίσω
από τις κάμερες. «Είναι μια καλή
εμπειρία για εκείνον που θέλει να
ασχοληθεί με τον κόσμο της τηλεόρασης», τονίζει ο κ. Αγγελος Διαμαντουλάκης. «Προσφέρουμε εμπειρία,
χωρίς το άγχος της τηλεθέασης, του
αλάνθαστου και, το σημαντικότερο,
χωρίς λογοκρισία».

Απαραίτητες οι μικρές μαζορέτες στην τελετή έναρξης.

Σε ρυθμούς
Καρναβαλιού
Σε εσωτερικό χώρο η
έναρξη των εκδηλώσεων
στο Μοσχάτο
Το Τριώδιο άνοιξε με πολικές θερμοκρασίες αλλά ο Δήμος Μοσχάτου
δεν υπολόγισε το κρύο και το χιόνι!
Η έναρξη του… χιονισμένου Καρναβαλιού του Μοσχάτου πραγματοποιήθηκε κανονικά την Κυριακή και
περιλάμβανε πλούσιο μουσικοχορευτικό και θεατρικό θέαμα υπό την
καλλιτεχνική εποπτεία του γνωστού
χορογράφου Πάνου Μεταξόπουλου,
με τη συμμετοχή χορευτών, καρναβαλικών πληρωμάτων και της φιλαρμονικής του δήμου.
Η τελετή έναρξης έγινε στον πολυχώρο εκδηλώσεων ΤΕΝΤΑ, καθώς
οι αντίξοες καιρικές συνθήκες δεν
επέτρεψαν στους συμμετέχοντες
να βγουν στους δρόμους. Ο καιρός
όμως βελτιώνεται και οι 4.200 καρ-

ναβαλιστές (που έχουν δηλώσει συμμετοχή) θα μπορέσουν να απολαύσουν και τις υπαίθριες εκδηλώσεις,
οι οποίες θα συνεχιστούν για τρεις
εβδομάδες. Τις επόμενες μέρες,
λοιπόν, αναμένονται ροκ συναυλίες,
διεξαγωγή καραόκε πάρτι, βραζιλιάνικες και λάτιν βραδιές και ποδηλατάδα. Η κορύφωση του Καρναβαλιού
θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 1η
Μαρτίου, με τη νυχτερινή παρέλαση και την Κυριακή, 2 Μαρτίου, στις
15.00 το μεσημέρι, με τη μεγάλη
παρέλαση του δήμου, στην οποία
θα συμμετάσχουν 24 άρματα. Τα θέματα που έχουν επιλέξει για φέτος
οι υπεύθυνοι για τη διεξαγωγή του
Καρναβαλιού στοχεύουν να συνδυάσουν την ψυχαγωγία με την ευαισθητοποίηση του κόσμου σε οικολογικά
ζητήματα, όπως η αναδάσωση και η
ανακύκλωση. Αξίζει να σημειωθεί
πως το πρώτο Καρναβάλι της Αττικής συμπληρώνει φέτος 22 χρόνια
διεξαγωγής.

Στο θέατρο
με εισιτήριο του τραμ
Εκπτωση σε περίπου 75
παραστάσεις
Η ΤΡΑΜ Α.Ε. απευθύνει και φέτος
πρόσκληση στους θεατρόφιλους να
επιβιβαστούν στο τραμ. Ειδικότερα,
για τρίτη συνεχή χρονιά διοργανώνει το πρόγραμμα «Πάμε Θέατρο»,
σε συνεργασία με τη θεατρική κοινότητα.
Με αυτόν τον τρόπο η εταιρία προτρέπει το επιβατικό κοινό να χρησιμοποιεί το τραμ και ταυτόχρονα του
προσφέρει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει περίπου 75 θεατρικές
παραστάσεις με έκπτωση που φτάνει έως και 50% επί της τιμής του
εισιτηρίου.

Μοναδική προϋπόθεση αποτελεί
η επίδειξη οποιουδήποτε εισιτηρίου
τραμ, ακυρωμένου έως μιάμιση ώρα
νωρίτερα, στο ταμείο των συνεργαζόμενων θεάτρων. Στην προσφορά
περιλαμβάνεται μεγάλη γκάμα νεοελληνικών και ξένων, κλασικών ή
σύγχρονων έργων, δράματος, πρόζας, μιούζικαλ, ακόμα και παιδικών
παραστάσεων.
Πληροφορίες για τις παραστάσεις
παρέχονται από σχετικό ενημερωτικό έντυπο που διανέμεται σε όλα
τα εκδοτήρια τραμ, από την ειδικά
διαμορφωμένη ιστοσελίδα www.
PameTheatroMeTram.gr και από την
Εξυπηρέτηση Επιβατών της Τραμ
Α.Ε. (τηλ. 210.9978.035).

