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ΣΚΑΪ στις 2 τη νύχτα, για να απαντήσω ο ί-
διος στα αγωνιώδη ερωτήματα ανθρώπων 
που έψαχναν πληροφορία, αλλά δεν την εί-
χαν. Υπήρξαν Σαββατοκύριακα που έπρε-
πε να απαντηθούν 4.000-5.000 emails… 
Πώς να αφήσεις αυτόν τον υπέροχο κό-
σμο χωρίς απάντηση; Ο πολίτης απευθύ-
νεται σε όποιον μπορεί να του δώσει έγκυ-
ρη πληροφόρηση κι αυτό είναι ευθύνη. Το 
μήνυμα του πολίτη είναι μήνυμα κοινωνί-
ας. Ο Νίκος Χατζηνικολάου κάθε ημέρα τα 
διαβάζει, τα σχολιάζει και μοιράζεται από-
ψεις στην εκπομπή του. Μεγάλη υπόθεση 
να μιλάς με την κοινωνία!
 Θα αλλάζατε ζώνη;
Εχω κάνει και τη ζώνη των 12 το μεσημέ-
ρι. Είμαι έτοιμος για όλα! Αρκεί να είναι ε-
νημέρωση.
 Σας επηρεάζει ο ανταγωνισμός;
Είναι υγεία ο ανταγωνισμός! Χαίρομαι να 
τρέχουμε μαζί πολλές εκπομπές. Ανοίγουν οι 
δουλειές για πολλούς συναδέλφους, όλων 
των ειδικοτήτων. Αν με ρωτάτε για την τη-
λεθέαση, όταν μας βλέπουν 1.000.000 Ελ-
ληνες έστω και για ένα λεπτό, αυτό είναι ευ-
θύνη όχι μόνο πρωτιάς, αλλά και εμπιστο-
σύνης. Μια μέρα μπήκα στον φούρνο και 
ακούω μια κυρία να λέει σε μια άλλη: «Ναι, 
οι πληρωμές έγιναν χθες! Το είχε πει ο Αυτιάς 
από την προηγούμενη εβδομάδα!». Χαμο-
γέλασα και ξανασκέφτηκα πόση δύναμη έ-
χει η σωστή πληροφορία για την κοινωνία.
 Τα νούμερα τηλεθέασης επηρεάζουν τη 

διάθεσή σας;
Δεν έχω παράπονο, αφού η προσεκτική 
δουλειά που κάνουμε ως ομάδα μάς δί-
νει την πρώτη θέση. Η συνταγή είναι μία 
σε όλο τον κόσμο: Σκληρή δουλειά, επι-
καιρότητα, επεξήγηση της είδησης, απλο-
ποίηση των περίπλοκων θεμάτων και κο-
ντά στην κοινωνία. 
 Εχετε φτάσει στα όριά σας λόγω αθέμι-
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άντα έτοιμος να δώσει απαντήσεις 
στους τηλεθεατές του, ο Γιώργος Αυ-
τιάς συνεχίζει κάθε Σαββατοκύριακο 

την πρωινή ενημέρωση στον ΣΚΑΪ. Η συνέ-
πεια, η επεξήγηση, η απλοποίηση σύνθετων 
θεμάτων είναι η καθημερινότητα του δημο-
σιογράφου εδώ και δεκαετίες. Φέτος ολοκλη-
ρώνεται το συμβόλαιό του με το κανάλι του 
Φαλήρου και αποκαλύπτει ποιο θα είναι το 
επόμενο τηλεοπτικό βήμα του. 

 Φέτος ήταν μια διαφορετική χρονιά, λό-
γω της πανδημίας. Εσείς πώς τη βιώσατε;

Οντως! H πανδημία έφερε τεράστιες ανα-
τροπές σε ολόκληρο το φάσμα των δρα-
στηριοτήτων της κοινωνίας μας. Επόμενο 
ήταν η εκπομπή να προσαρμοστεί στα νέα 
δεδομένα. Μπήκαν νέοι όροι στη ζωή μας, 
όπως επιστρεπτέα προκαταβολή, πρόγραμ-
μα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», νέες ρυθμίσεις και επι-
δόματα ειδικού σκοπού... Ολα αυτά ζητούν 
απαντήσεις από τους πολίτες και ειδικά α-
πό μια εκπομπή όπως η δική μας. Ενα τε-
ράστιο «ευχαριστώ» που και φέτος το σύ-
νολο των Ελλήνων τηλεθεατών μάς έδωσε 
για 25η χρονιά την πρώτη θέση!

 Εχετε τιμηθεί από το Ιδρυμα Μπότση ως «Δημοσιογρά-
φος της χρονιάς», καθώς και από την Ενωση Ευρωπαίων Δη-

μοσιογράφων. Ποιο είναι το μεγαλύτερο βραβείο για εσάς;
Καλές οι διακρίσεις, αλλά η πιο μεγάλη είναι να πηγαί-

νεις στον φούρνο και να σου λένε τι τους απασχο-
λεί, στο βενζινάδικο τι τους στενοχωρεί, στο σού-
περ μάρκετ τι θα ήθελαν να λυθεί, στο φαρμα-
κείο τι θα έλεγαν στον υπουργό… Αυτό είναι το 
πιο μεγάλο βραβείο: Η επικοινωνία με την κοι-
νωνία.

 Λόγω της δουλειάς, δώσατε τον χρόνο 
που θέλατε στην οικογένειά σας;
Η οικογένεια είναι το παν. Κολόνα της οικο-
γένειας είναι πάντα η γυναίκα! Μοιραστήκα-
με τις ευθύνες. Με την καθημερινή μάχη και 
αφοσίωσή της και τα δύο παιδιά σπούδα-
σαν στο δημόσιο Πανεπιστήμιο και πήραν 
τον δρόμο τους. Χωρίς το στήριγμα της οι-

κογένειας δεν κάνεις τίποτα. Οταν έκανα κα-
θημερινό πρωινό, ξεκινούσα 3:30 το πρωί και 

επέστρεφα στις 22:00 το βράδυ. Τότε δεν υπήρ-
χαν τα σημερινά μέσα, ήταν δέκαθλο! Δύσκολες 
εποχές. Εκεί η οικογένεια είναι όλα.

Ο Γιώργος Αυτιάς 
εξηγεί πώς 
αντιμετωπίζει τον 
αθέμιτο ανταγωνισμό, 
εξομολογείται το πιο 
παράξενο πράγμα 
που του έχουν ζητήσει 
και μιλά για την 
επόμενη ημέρα 
μετά τη λήξη 
του συμβολαίου του 
με τον ΣΚΑΪ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ

 Δύσκολο το ωράριό σας;
Εργάζομαι επτά ημέρες την εβδομάδα με 
δική μου επιλογή, καθώς οι απαιτήσεις της 
κοινωνίας δεν σταματούν ούτε μία ημέρα. 
Ο πρωταθλητισμός έχει και αυτή την πλευ-
ρά. Πολλές φορές χρειάστηκε να πάω στον 

του ανταγωνισμού;
Οχι, γιατί ποτέ δεν κοιτώ τι κάνει αυτός που 
έπεται της εκπομπής μας… Αν κοιτάξεις πί-
σω, έπεσες.
 Τόσα χρόνια στην πρώτη γραμμή, ποιο 

είναι το μεγαλύτερο μάθημα που έχετε πά-
ρει από τη δουλειά;

Να εργάζεσαι με αγάπη για το αντικείμε-
νό σου, για αυτό που κάνεις. Αν βαριέσαι, 
αποτυγχάνεις. Η χαρά της δημιουργίας εί-
ναι το παν! Η τσεκαρισμένη πρωτότυπη εί-
δηση. Και πάντα διασταύρωση. Οπως λέει 
και ο Νίκος Χατζηνικολάου: «Το τσεκάρατε; 
Το διασταυρώσατε; Τι λένε οι πηγές σας;».
 Οι πιστοί τηλεθεατές σας είναι επιπλέον 

ευθύνη για εσάς;
Είναι ευθύνη έναντι της κοινωνίας. Γι’ αυ-
τό οι υπουργοί πρέπει να είναι καλά δια-
βασμένοι, ιδίως στα οικονομικά, όταν έρ-
χονται στην εκπομπή! Εκεί απέναντί τους 
δεν έχουν εμένα, έχουν την κοινωνία που 
μου έχει στείλει πρωτότυπα θέματα. Κι αν 
δεν τα προλάβω όλα, τους τα προωθώ για 
απάντηση. Θυμάμαι όταν κατά λάθος πά-
νω από 50 Θεσσαλονικείς σε αεροπορι-
κή πτήση αντί της Θεσσαλονίκης βρέθη-
καν στη Ρουμανία. Απευθύνθηκαν σε εμέ-
να… Ηταν Κυριακή πρωί, ξύπνησα τον τό-
τε υπουργό, τον κ. Σπίρτζη, μίλησαν μαζί 
του στον αέρα, πίεσα, έπεισα και η λύση 
δεν άργησε. Το βράδυ ήταν σπίτια τους. 
 Το πιο απίθανο που σας έχουν ζητήσει;
Υποψήφιος παπάς ζήτησε παπαδιά! 
 Εχετε τσακωθεί με καλεσμένο σας;
Τσακωμός, με τη στενή  έννοια, όχι, το απο-
φεύγω! Αλλά έβαλα στη θέση του πολιτικό, 
γιατί μας έκανε το άσπρο-μαύρο.
 Φέτος λήγει το συμβόλαιό σας. Μάθαμε 

ότι σας ήθελαν τουλάχιστον δύο κανάλια. 
Τελικά αποφασίσατε;

Συνεχίζω έως το καλοκαίρι του 2023 στον 
ΣΚΑΪ.

«Δεν κοιτώ ποτέ 
τον δεύτερο, 
αν κοιτάξεις 
πίσω, έπεσες!»

«Η οικογένεια είναι το παν»


