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Τηλεοπτικός σταθμός που εκπέμπει αποκλειστικά στο Ιντερνετ.
Τα γυρίσματα στην πόλη, η ανταπόκριση από το κοινό, η θεματολογία του και οι εκπομπές

Διαδικτυακή TV με φόντο την Αθήνα
Της ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ ΓΑΡΝΕΛΗ
ΦΩΤΟ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΙΣΑΤΖΕΚΙΑΝ

Θ

α τους δείτε από του
Φιλοπάππου μέχρι
τον Πειραιά και από
τον Πειραιά μέχρι την
Παλλήνη. Με την κάμερα στον ώμο και το
μικρόφωνο ανά χείρας, το συνεργείο
του τηλεοπτικού καναλιού καταγράφει ανθρώπους της πόλης, στιγμές
της καθημερινότητας και καλύπτει
θέματα που έχουν άμεση σχέση με
τη νεολαία. Η πρωτεύουσα μετατρέπεται σε ένα μεγάλο πλατό, όχι για τις
ανάγκες κάποιου μεγάλου τηλεοπτικού σταθμού, αλλά για το ελληνικό
τηλεοπτικό κανάλι που εκπέμπει στο
Διαδίκτυο, το «TV On Line».
Ο ιδρυτής και ιδιοκτήτης του, κ.
Αγγελος Διαμαντουλάκης, είναι μόλις 25 ετών. Λάτρης της τεχνολογίας,
του Ιντερνετ και της τηλεόρασης,
αποφάσισε να συνδυάσει και τα τρία.
Και ιδού το αποτέλεσμα: το «TV On
Line» είναι στον «αέρα» εδώ και ένα

χρόνο. Οπως μας λέει ο ίδιος, «η ιδέα
γεννήθηκε το Γενάρη του 2006. Το
Νοέμβριο της ίδιας χρονιάς προβλήθηκε η πρώτη μας εκπομπή. Σίγουρα
δεν είναι κάτι πρωτότυπο, τουλάχιστον αν λάβουμε υπόψη τι συμβαίνει
στο εξωτερικό. Για τα ελληνικά δεδομένα, όμως, είναι κάτι καινούργιο».
Το κανάλι στεγάζεται στους Αμπελοκήπους. Αν και εκπέμπει στο Διαδίκτυο, δεν διαφέρει από ένα συνηθισμένο τηλεοπτικό σταθμό, καθώς
διαθέτει σύγχρονα μέσα τεχνολογίας και ψηφιακής δημιουργίας.
Τα περισσότερα γυρίσματα για τις
ανάγκες των παραγωγών είναι εξωτερικά. Το μέρος επιλέγεται ανάλογα με τη θεματολογία της κάθε
εκπομπής. Μπορεί να συναντήσετε τους συντελεστές της στη Νέα
Σμύρνη, στη λεωφόρο Αλεξάνδρας,
σε σταθμούς του μετρό, ακόμη και
σε καφετέριες.
Η συμμετοχή του κοινού είναι
πολλές φορές απαραίτητη. Αν και
σε αρκετούς πολίτες το λογότυπο
στο μικρόφωνο δεν θυμίζει τίποτα,

το συνεργείο δεν αντιμετωπίζει δυσκολία με τις συνεντεύξεις: «Σπάνια
θα ρωτήσει κάποιος από ποιο σταθμό είμαστε.
Στα εξωτερικά γυρίσματα τα
παιδιά φορούν μπλουζάκια με την

Με τα θέματά μας
φροντίζουμε να
καλύπτουμε τα
ενδιαφέροντα
των νέων”
ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΛΑΚΗΣ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ «TV ON LINE»

ιστοσελίδα μας (www.tvonline.gr)
και δεν τους φαίνεται περίεργο ότι
υπάρχει ένα κανάλι στο Διαδίκτυο.
Οι περισσότεροι είναι πρόθυμοι να
δώσουν συνεντεύξεις, σαν να μιλούσαν σε ένα μεγάλο σταθμό που πα-

ρακολουθούν από την τηλεόραση»,
μας λέει ο κ. Διαμαντουλάκης.
Η Αθήνα για το νεαρό ιδιοκτήτη
και υπεύθυνο προγράμματος του
«TV On Line» είναι ένας μεγάλος
καμβάς, όπου μπορείς να δώσεις
χρώμα, ύφος και στιλ σε κάθε εκπομπή, ανάλογα με τη θεματολογία
της. «Η πρωτεύουσα προσφέρεται
για γυρίσματα. Υπάρχουν η Πλάκα,
το Μοναστηράκι, η Ακρόπολη, το Σύνταγμα, ακόμη και η Ομόνοια, όπου
φιλοξενεί καθημερινά ανθρώπους
από όλη τη Γη. Και μην ξεχνάμε τον
Πειραιά, το Σούνιο, την Κηφισιά και
τόσες άλλες περιοχές με ξεχωριστές
ομορφιές. Κάθε περιοχή είναι κατάλληλη για γυρίσματα, αρκεί να βρεις
και το κατάλληλο θέμα».
Η θεματολογία των εκπομπών του
καναλιού περιλαμβάνει μουσική,
κινηματογράφο, επιστήμη, τεχνολογία, αυτοκίνητα και -όπως κάθε
κανάλι που σέβεται τον εαυτό τουαθλητικά. «Ο χώρος του Διαδικτύου έχει πιο νεανικό κοινό και γι’ αυτό
φροντίζουμε να καλύπτουμε με τα

θέματά μας τα ενδιαφέροντά του»,
αναφέρει ο κ. Διαμαντουλάκης.
Αυτό το διάστημα το κανάλι ετοιμάζεται να στεγάσει στους Αμπελοκήπους τα νέα του πλατό, έτσι ώστε
να γυρίζονται εκπομπές εντός και
εκτός στούντιο.
Αυτό θα δώσει τη δυνατότητα
στους υπεύθυνους του καναλιού να
γυρίζουν και να προβάλλουν σε καθημερινή βάση τις εκπομπές τους,
καθώς μέχρι τώρα παρουσιάζονται
στο Διαδίκτυο δυο με τρία επεισόδια
κάθε εβδομάδα.
kgarneli@e-tipos.com

Θα προτιμούσατε τη
διαδικτυακή τηλεόραση από
τα «παραδοσιακά» κανάλια;
www.e-tipos.com/polis

