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Ιδιωτική τηλεόραση στην Ελλάδα: Μια μικρή εισαγωγή 

Το παρακάτω κείμενο αποτελεί μια σύντομη εισαγωγή στην είσοδο της ιδιωτικής 

τηλεόρασης στην Ελλάδα και στα πρώτα βήματα των τριών μεγάλων καναλιών της 

πρώτης περιόδου (1989-2000), MEGA, ANT1 και Star Channel.  

 

Συντακτική/Ερευνητική Ομάδα 

Ανδρίκου Χαριτίδου Σοφία 
Βέργου Κατερίνα 
Γόντικα Νέλλη 
Δερμεδεσιώτη Εύη 
Ιωάννου Γιάννης 
Λαγάνης Θανάσης 
Μανωλάκογλου Ηρώ 
Σάντολη Ελένη 
Τσουμάνα Στυλιανή 
Φωτοπούλου Αγγελική 
 

Επιμέλεια/Διόρθωση Κειμένου  

Μπέτυ Κακλαμανίδου 
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Ιδιωτική τηλεόραση στην Ελλάδα  

Η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων το 1984 ζήτησε από το Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο μια τηλεόραση χωρίς σύνορα, γεγονός που σήμαινε την κατάργηση των 

κρατικών μονοπωλίων και την είσοδο ιδιωτικών φορέων με κεφάλαια στον τηλεοπτικό 

χώρο. Ύστερα από αυτές τις εξελίξεις, το άνοιγμα των μέσων σε ιδιωτικούς φορείς ήταν 

πλέον αναπόφευκτη εξέλιξη και ξεκάθαρα ζήτημα χρόνου. Παρ’ όλα αυτά, η κυβέρνηση 

του ΠΑΣΟΚ καθυστερούσε και δεν απελευθέρωνε τη ραδιοφωνία και το κρατικό 

μονοπώλιο στην τηλεόραση, υποστηρίζοντας πως μια τέτοια κίνηση θα οδηγούσε σε 

χαμηλής ποιότητας εκπομπές. Το θέμα αυτό απασχόλησε σημαντικά την πολιτική ζωή 

και μάλιστα, αποτέλεσε και έναν από τους λόγους της ήττας του ΠΑΣΟΚ στις δημοτικές 

εκλογές του 1986, καθώς αρκετοί υποψήφιοι δήμαρχοι εστίασαν στην «ελεύθερη 

ραδιοφωνία και τηλεόραση» (Παπαθανασόπουλος 1994, 253). 

Με την ανάληψη των καθηκόντων τους, συγκεκριμένοι νέοι δήμαρχοι της 

αντιπολίτευσης έδρασαν άμεσα, προσπαθώντας να θέσουν σε λειτουργία, αρχικά 

ιδιωτικούς, ραδιοφωνικούς σταθμούς, ενώ ταυτόχρονα η τακτική του κρατικού 

μονοπωλίου δεχόταν επιθέσεις από τον Τύπο. Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ παράμεινε 

επιφυλακτική ως προς την ίδρυση ιδιωτικών καναλιών και το θέμα των αδειών 

μετατέθηκε για την περίοδο μετά τις εκλογές του Ιούνιου του 1989. Το ΠΑΣΟΚ έχασε τις 

εκλογές και η ιδιωτική τηλεόραση δημιουργήθηκε επί κυβέρνησης «ειδικού σκοπού» και 

πρωθυπουργό τον Τζαννή Τζανετάκη. Το καλοκαίρι του 1989, η κυβέρνηση Τζαννετάκη 

με τον νόμο 1866/1989 προχώρησε στη νομιμοποίηση της λειτουργίας της «μη κρατικής 

ραδιοφωνίας και τηλεόρασης», δίνοντας προσωρινή άδεια λειτουργίας σε δύο ιδιωτικά 

κανάλια, το MEGA και τη Νέα Τηλεόραση. Στις 24 Ιουλίου 1989 δόθηκαν οι δύο πρώτες 

προσωρινές άδειες, διάρκειας επτά ετών. Η πρώτη  ανήκε στην εταιρία Τηλέτυπος Α.Ε. 

(MEGA Channel) και η δεύτερη στη Νέα Τηλεόραση, κανάλι που δεν βγήκε ποτέ στον 

τηλεοπτικό «αέρα» (Βαλούκος 2008).  

 

MEGA Channel 

Η Τηλέτυπος Ανώνυμος Εταιρία Τηλεοπτικών Προγραμμάτων, η πρώτη μη-

κρατική τηλεοπτική εταιρία Μ.Μ.Ε., ιδρύθηκε στις 27 Απριλίου 1989 (ΦΕΚ 

1016/2.5.1989), βάσει του νομικού πλαισίου που επέτρεψε την ίδρυση μη κρατικών 

καναλιών (άρθρο 4, Ν. 1866/1989), από τους Χρήστο Λαμπράκη, εκδότη των 

εφημερίδων To Βήμα και Τα Νέα, Γεώργιο Μπόμπολα, εκδότη της εφημερίδας Έθνος, 

Χρήστο Τεγόπουλο, εκδότη της Ελευθεροτυπίας, Αριστείδη Αλαφούζο, εκδότη της 

Καθημερινής και της οικογένειας του ομίλου Βαρδινογιάννη που εξέδιδε τη Μεσημβρινή. 

Οι πέντε εκδότες συμμετείχαν στην εταιρία με ποσοστό 20% έκαστος. Σκοπός τους ήταν 

η «παραγωγή και εμπορία τηλεοπτικών προγραμμάτων και εκπομπών, [η] 

εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση τηλεοπτικών σταθμών σε όλη την Ελλάδα, 

όταν επιτραπεί και με τις προϋποθέσεις που θα επιτραπεί», ενώ το μετοχικό κεφάλαιο 

ήταν ύψους πέντε εκατομμυρίων δραχμών για κάθε ένα (Μποζιονέλος 2016).  Το πρώτο 

https://emekt.film.auth.gr/


Εργαστήριο Μελέτης Ελληνικού Κινηματογράφου και Τηλεόρασης (ΕΜΕΚΤ)  
Τμήμα Κινηματογράφου, Α.Π.Θ. 
https://emekt.film.auth.gr/   

 

 3 

ιδιωτικό κανάλι της Ελληνικής τηλεόρασης, το MEGA Channel, εξέπεμψε για πρώτη φορά 

τη Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 1989.  

ΑΝΤ1 

Ο Μίνως Κυριακού, εφοπλιστής και επιχειρηματίας, ανέθεσε το στήσιμο του ΑΝΤ1 

στον Νίκο Μαστοράκη, έμπειρο άνθρωπο της ελληνικής τηλεόρασης από τη γέννησή της. 

Ο ίδιος ο Κυριακού ανήγγειλε την τηλεοπτική έναρξη λειτουργίας του καναλιού στις 31 

Δεκεμβρίου του 1989 (Βαλούκος 2004). Παρουσιαστής της πρώτης εκπομπής του ΑΝΤ1 

ήταν ο γνωστός δημοσιογράφος Τέρενς Κουίκ, που υποδέχτηκε το τηλεοπτικό κοινό ως 

εξής:  

Μια καινούργια τηλεόραση γεννιέται. Ο ΑΝΤ1 TV. Είναι μια ολοκαίνουργια, μια 

ανεξάρτητη τηλεόραση και αυτό λέει πολλά, πάρα πολλά. Πιθανώς να περιμένετε 

μεγάλους και κουραστικούς προλόγους. Όχι. Αυτό που θα θέλαμε να πούμε στα 

εγκαίνια του σταθμού μας και του δικού σας του σταθμού, γιατί δικός σας είναι ο 

ΑΝΤ1 TV είναι ότι κάθε μέρα θα έχετε στο σπίτι σας μια ανθρώπινη τηλεόραση, μια 

ζεστή παρέα, έναν τηλεοπτικό σταθμό που ξέρει τι θέλει και που ξέρει και τι θα 

κάνει. Ο ΑΝΤ1 TV, όπως ο κάθε σωστός ιδιωτικός τηλεοπτικός σταθμός θα είναι 

καθαρά ψυχαγωγικός, βεβαίως δεν θα υστερεί σε τίποτα από την ενημέρωση, την 

ενημέρωση εκείνη την γρήγορη και την έγκυρη που τη ζείτε κάθε μέρα και από το 

ραδιοφωνικό σταθμό του ΑΝΤ1. Ο σημερινός μας μαραθώνιος των 28 ωρών αρχίζει 

αυτή τη στιγμή και αρχίζει κόντρα, κόντρα στους κομπιούτερς, κόντρα σε κάθε 

λογική με λίγους ανθρώπους αλλά με καλούς και σωστούς συνεργάτες. Επειδή 

είσαστε καλοί φίλοι και είμαι βέβαιος ότι θα συγχωρέσετε την όποια ατέλεια 

υπάρχει, αν υπάρχει, και είμαι βέβαιος ότι θα χειροκροτήσετε την όποια έντιμη και 

σωστή μας προσπάθεια όταν αυτή υπάρχει…. 1 

Στους πρώτους συνεργάτες του σταθμού ανήκουν ο σκηνοθέτης Τάσος Μπιρσίμ, οι 

δημοσιογράφοι Γιώργος Παπαδάκης, Θοδωρής Δρακάκης, Τζέλα Παυλάκου και Μάρω 

Λεονάρδου και η τηλεπαρουσιάστρια Νανά Δούκα (νυν Παλαιτσάκη), που παρουσίασε 

το πρώτο πρωινό μαγκαζίνο (πρωινάδικο) των ιδιωτικών καναλιών Πρωινός καφές. Την 

άνοιξη του 1991, ο ANT1 παρουσίασε τη Σκιά του Χρήματος, την πρώτη καθημερινή 

ελληνική σειρά. Μαζί με τον Νίκο Φώσκολο δημιούργησε τη Λάμψη, καθημερινή 

σαπουνόπερα, όπου μπήκε και στο βιβλίο Guinness σπάζοντας όλα τα ρεκόρ επεισοδίων. 

Επίσης, δημιούργησε μια δεύτερη σαπουνόπερα το Καλημέρα ζωή ακμάζοντας για μια 

περίπου δεκαετία. 

 

Star Channel 

Το κανάλι δημιουργήθηκε υπό την καθοδήγηση της Νέας Τηλεόρασης ΑΕ, ιδιοκτησία του 

ομίλου Βαρδινογιάννη. Το πρόγραμμα και η βάση του νεοσύστατου τηλεοπτικού 

 
1 Στον ακόλουθο σύνδεσμο, μπορείτε να παρακολουθήσετε την ιστορική αυτή στιγμή της ελληνικής 
ιδιωτικής τηλεόρασης: https://www.youtube.com/watch?v=TU5fi_f-dqs&ab_channel=O90GreekCultTV. 
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σταθμού διαμορφώθηκαν, όπως και στον ΑΝΤ1, από τον Νίκο Μαστοράκη. Το Star 

Channel εξέπεμψε για πρώτη φορά στις 4 Δεκέμβρη του 1993 στις 19:00 από τα κεντρικά 

γραφεία του στην Αττική και από την πρώτη στιγμή, διεκδίκησε μία θέση στην εξάδα με 

τους πιο πετυχημένους ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς στη χώρα. Οι Coleman και 

Rollet (1997, 108) σημειώνουν ότι, μετά την ανανέωση του τηλεοπτικού του 

προγράμματος με την προσθήκη ελληνικών σειρών και ξένων ταινιών το 1995, το Star 

κατάφερε να βρεθεί στην τρίτη θέση της τηλεθέασης, μετά το MEGA και τον Antenna.  
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