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ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΜΜΕ

ΔΗΜΟΤΙΚΑ
ΜΜΕ

Η

δεκαοκτάμηνη περίοδος Ιανουάριου 2018 – Ιούνιου 2019 υπήρξε ιδιαίτερα γόνιμη για τα δημοτικά ΜΜΕ (TV100, FM100, FM100,6), καθώς δόθηκε
η ευκαιρία να επιβεβαιώσουν τον κεντρικό ρόλο τους
στον τομέα της ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη και στην
Κεντρική Μακεδονία, ενώ παράλληλα έγιναν σημαντικά
βήματα για την ενίσχυση της βιωσιμότητάς τους. Συγκεκριμένα:
•

•
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Έπειτα από συντονισμένες προσπάθειες τριών ετών, η
ψήφιση του ν.4604/2019 (άρθρο 98) άνοιξε το δρόμο
για την ίδρυση της «Ένωσης Δημοτικών Ραδιοτηλεοπτικών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης Ελλάδας», με
στόχο την από κοινού αντιμετώπιση των ζητημάτων
που αντιμετωπίζουν τα δημοτικά ΜΜΕ σε όλη τη
χώρα. Η Δημοτική Εταιρεία Πληροφόρησης Θεάματος και Επικοινωνίας (Δ.Ε.Π.Θ.Ε.) του Δήμου Θεσσαλονίκης είναι από τα ιδρυτικά μέλη της Ένωσης και
εκπροσωπείται ex officio στο Διοικητικό της Συμβούλιο.
Ενόψει των Δημοτικών και Περιφερειακών Εκλογών
του 2019, η δημοτική ραδιοτηλεόραση σήκωσε το
μεγαλύτερο βάρος της ενημέρωσης, επιτελώντας
στο ακέραιο την αποστολή της ως δημοσιογραφικού
οργανισμού δημόσιου χαρακτήρα προσανατολισμένου στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ενδεικτικά, η TV100
διοργάνωσε τηλεοπτικά debates υποψηφίων δημάρχων σε περισσότερους από 25 δήμους της Κεντρικής
Μακεδονίας, καθώς και ωριαίες τηλεοπτικές συνεντεύξεις με τους 19 υποψηφίους Δημάρχους Θεσσαλονίκης και 9 υποψήφιους Περιφερειάρχες. Ανάλογη
ήταν η συνεισφορά του δημοτικού ραδιοφώνου που,
εκτός των υποψηφίων δημάρχων, φιλοξένησε πάνω
από 120 υποψήφιους Δημοτικούς Συμβούλους Θεσσαλονίκης από όλες τις παρατάξεις. Μεγάλη επιτυχία
σημείωσαν οι μαραθώνιες εκπομπές μετάδοσης των
εκλογικών αποτελεσμάτων της 26ης Μαϊου και της
2ας Ιουνίου. Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί η μοναδική
εφ’ όλης της ύλης τηλεοπτική αναμέτρηση των δύο

•

•

υποψηφίων Δημάρχων Θεσσαλονίκης πριν από τον Β’
γύρο των εκλογών, διάρκειας 1 ώρας και 20’.
Η δημοτική ραδιοτηλεόραση συνέχισε να εδραιώνει τον ρόλο και τη χρησιμότητά της στην κοινωνία
της Θεσσαλονίκης και της Κεντρικής Μακεδονίας,
ως ένας δημοσιογραφικός οργανισμός ανεξάρτητος από πολιτικές παρεμβάσεις, αλλά και ως
εργαλείο ενίσχυσης της διαφάνειας του τοπικού
πολιτικού συστήματος. Την εμπιστοσύνη του κοινού της Θεσσαλονίκης προς τα δημοτικά ΜΜΕ απέδειξε και η δεύτερη έρευνα κοινής γνώμης (Φεβρ.
2018) που διεξήγαγε η Δ.Ε.Π.Θ.Ε. σε συνεργασία με
την ΕΣΗΕΜ-Θ και το Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ
του Α.Π.Θ. αποτυπώνοντας τις συνήθειες και τις στάσεις των Θεσσαλονικέων απέναντι στην ενημέρωση.
Η συγκεκριμένη έρευνα ανέδειξε, μεταξύ άλλων, μία
συντριπτική πλειοψηφία της κοινής γνώμης σε
έξι Δήμους του πολεοδομικού συγκροτήματος
Θεσσαλονίκης υπέρ της διατήρησης σε λειτουργία των δημοτικών ΜΜΕ, αλλά και υπέρ της
συμμετοχής και άλλων δήμων στη μετοχική σύνθεση
της Δ.Ε.Π.Θ.Ε. Ταυτόχρονα, TV100 και FM100 υπήρξαν
πρόθυμοι χορηγοί επικοινωνίας εκατοντάδων εκδηλώσεων κοινωνικού, καλλιτεχνικού, επιχειρηματικού
και επιστημονικού ενδιαφέροντος, ενώ δημιούργησαν και μετέδωσαν δεκάδες ενημερωτικά ραδιοτηλεοπτικά σποτ προβολής των δράσεων του Δήμου
Θεσσαλονίκης.
Η διετία 2018-2019 υπήρξε επίσης περίοδος αναγνώρισης της κοινωνικής προσφοράς της Δ.Ε.Π.Θ.Ε. Το Σεπτέμβριο του 2018, η δημοτική ραδιοτηλεόραση τιμήθηκε με το χρυσό βραβείο Regional Media Awards
2018 στην κατηγορία «Κοινωνική Προσφορά» για τη
φιλανθρωπική δράση «FM100 - 30 χρόνια μαζί», στη
μνήμη των Δημήτρη Διβιδή και Φώτη Φερενίδη, δύο
μάχιμων ραδιοφωνικών παραγωγών του FM100 που
«έφυγαν» ξαφνικά μέσα στο 2017, ενώ το χάλκινο βραβείο στην ίδια κατηγορία («Κοινωνική Προσφορά»)
απέσπασε για τη συνολική λειτουργία και φυσιογνω-
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μία του προγράμματός του το εθελοντικό ραδιόφωνο
FM100,6 «Λόγου & Τέχνης» του Δήμου Θεσσαλονίκης.
Ο FM100,6 είχε την τιμητική του και στο πλαίσιο του
21ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης (Μάρτιος 2019), όπου προβλήθηκε η ταινία τεκμηρίωσης
«Ακούς τη Φωνή σου», παραγωγής TV100 με θέμα το
εθελοντικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης.
Τέλος, στο σκέλος της δαπάνης λειτουργίας, η
Δ.Ε.Π.Θ.Ε. διατήρησε την ικανότητά της να λειτουργεί
με επιχορήγηση η οποία δεν υπερβαίνει τα 3,5
εκατ. ευρώ ετησίως (από τα 9 εκατ. ευρώ που είχε διαμορφωθεί το 2009), επιβεβαιώνοντας έτσι την ανθεκτικότητά της απέναντι στις χρόνιες δημοσιονομικές
πιέσεις. Παράλληλα, συμμετείχε σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της Ε.Ε., όπως το πρόγραμμα
REMEDIO (μαζί με Μ.Α.Θ. ΑΕ, ΑΠΘ, ΕΚΕΤΑ και «Εγνατία
Οδός Α.Ε.») για τη μελέτη του οδικού άξονα Εθν. Αντιστάσεως – Βασ. Όλγας, ή το πρόγραμμα VALUES για τη
στήριξη δράσεων εθελοντισμού με στόχο την ομαλή
ένταξη των προσφύγων στην τοπική κοινωνία.
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