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ΤΗΛΕΘΕ∆ΣΕΙΣ 

TOP ίο 

Οι κορυφαίες επιδόσεις 
ΟΙ ∆ΕΚΑ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΚΑΤΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΕ! ΤΗΛΕΘΕ∆ΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ 

Ι∆ΙΩΤΙΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ. ME ΜΟΝΟ ∆ΥΟ Εϊ∆ΙΡΕΣΕΙΣ, ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 
ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟ, ΜΠΑΣΚΕΤ ΚΑΙ EUROVISION. Ano τον λεύτερη µπιντεαα 

Πορτογαλία - Ελλάδα (β' ηµ.) 

ετ1 - ΚΥ. 4/7/2004 
36.4% (83.9%) 

To Νησί 

ME<U-af_io/K>/2Cr>o 

364% 062%} 

Euroviston 2009 
NET - ΣΑ. 16/5/2009 
35,9% (78,9%) 

354% (82.6%) 

Euroviiion 2005 
NET - ΣΑ. 21/5/2005 
34,6% (824%) 

Euroviuon 2OO8 

NET · ΣΑ. 2α/5/ίοο& 
343% (783%) 

Euroviuon 2004 
NET - ΣΑ. 15/5/2008 
34,2% (753%)   

Ελλβοα - Αλβανία (Ροµ.) 
MStU-Tb-30/V20O5 

34.1% (673%) 

Ελλάδα - Γερµανία 

ΝΕΤ-ΚΥ.25/9/20Ο5 

33/4% (68,9%) 

Κόντρα οχ ολο to προγνωστικά. η Εθνική Ελλάδος στέφδη*·.£ 
Γίρωτατίλήιρια £up**rir»; εναντβ out* Πορτογαλία, fjvtn η τηλοοτίΛΤ) 
µττόοοοη µ* τη pr γαΧύτχρη τηλιΑταοη όλων tuw trofun. ΓΙκρίτου 
οχτώ στους δέκα Ελληνια; είδαν «ον επικό τελ»*1 

Χαρακτηρίστηκε ως η καλύτερη σειρά της ελληνικής 
τηλεόρασης. U µεταφορά του βιβλίου της Βικτόρια Χίσλοπ στη 
µικρή οθόνη ήταν από τις mo ακριβές παραγωγές. 3-690.000 
τηλεβεατές είδαν την πρεµιέρα του σίριαλ που άφησε εποχή. 

W btxnrpt) φορά nx> Saint στη turovoion orv συνοόαπηκ µο κπλη ααµά · 
Από τον έβδοµο ουρανό ρ^βδηναµί. στην έβδοµη 5£ση pc το τραγούδ» «ΤΗ» i* OUT 

<*φΙ* »οι ο Λλεξάντζµ Ρίµη» «αΛιττκχ την πρώτη β4οη 

Η Αθήνα φιλοξενεί τον 5ΐο διαγωνισµό τραγουδιού και η Αννα Βίσση επιλέγεται να ^ 
µας εκπροσωπήσει µε το τραγούδι του Νίκου Καρβέλα «Everything». Ο Σάκης Ρουβάς 
και η Μαρία Μενούνος εντυπωσίασαν ως παρουσιαστές της βραδιάς, αλλά 

δεν * * κατάφεραν να «γλυκάνουν» την απογοητευτική εµφάνιση της Αννας µε 
φόρεµα Gaultier, που πήρε την 9η θέση. Οι Lordi ήταν οι νικητές. 

3p<cup£ το «tMumb*r Ono tuv N. Γcp^oou - X. ∆όνΤΙ) µύγίψι 
cat ηήρ*. την ηρώτη Βτοηί Σία δελτία r.'/vicr. ΟΊηοηκαν 
γ»π ya ttnfciKpVifio' ον to_ βρακί της ίΤσπαρ*ζον ctpcpc ετίνβή 
t-vvaoo tnXffonifc ι-ώον το» uceran DY. 

Στο (Belgrade Arena* η σέξι Καλοµοίρα µε τις ευχές όλων 
κατέκτησε επάξια την τριτη θέση, σκοντάφτοντας στο «παγόβουνο» 
Ντίµα Μπιλάν, ο οποίος πρώτευσε. Οι αδερφές Μαγγίρα είχαν 
αναλάβει τον σχολιασµό της Βραδιάς. 

Mr Xjoj*0 παντελόνι, λοοο ψανεΛάΐΜ «ο» XfW> οτν«ή»>, ο la»·»: 
Γ^ρος τηξιδο iri στην K^jwrgrru>o>J«>Vl µο ο«οηθ να «οτατηι 
Eurov(»»on ΓΊορόλα αυτό to (Shake β» Taw "Εφζή" - Tupoi/i irpt»i 
στην τρίτη θ*ση «α, η ΡουοΜνα µε to «VVuVj Derx*t» στην Πρ»«Τ| U Η πρόκριση για την Ελλάδα στους οµίλους του Μουντιάλ περνούσε 
από το γήπεδο Καραϊσκάκη ενάντια στην Αλβανία σε έναν κρίσιµο αγώνα µε πολλή 
ένταση που παρακολούθησαν 2-903-000 τηλεθεατές. Ελληνες και Αλβανοί! 

Ο Trn«anf του BUpM|mO0HCT κόντρα στους t ιρµιχνους ητίϊν ρΤττ- ¦ 1' -jt*»o-_. ano 10 
πρότο µέχρι «m to ttUvtnao οφύρ»νµα Η Ε8νο>η µος »Ep&oe τοχρυοό µττά Wjo «πι 

i»epr^x«Pep^o^«opua«1rrrrE.jp^K Mi" P Ι> '" 

Αλ Tea ντιρι New» 

ALPHA - TP. 17/2/2008 
33.2% (62%) 

To Τσαντίρι του Λάκη Λαζόπουλου είναι η µόνη εκποµπή µέσα 
στα δέκα προγράµµατα µε την υψηλότερη τηλεθέαση. 3-ΤΠ-000 
τηλεθεατές κατά µέσο όρο παρακολούθησαν τον ηθοποιό που 
έχει εξελιχθεί στον εθνικό µας κωµικό. 

Στα ηοραπίνϋ) σιοιχοο περιλαµβάνεται π εµφάνιοτι µι την υφπλάτερπ τηλεθάην Ππυτγ- Hiefeen Audience Medsureirott (Περίοδιχ: 1/1/199γη/7/2012) 

www.clipnews.gr


