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Media Update 7 Ιουνίου 2015 

 

Τράπεζες προς Ψυχάρη – Μπόμπολα: Βρείτε τα γρήγορα!... 

Σε εξέλιξη βρίσκεται η υπόθεση της συγχώνευσης του εκδοτικού συγκροτήματος της 

οικογένειας Μπόμπολα με τον Δημοσιογραφικό Οργανισμό Λαμπράκη. Οι πιστώτριες 

τράπεζες όχι μόνο διάκεινται θετικά στην απορρόφηση του Πήγασου με τον ΔΟΛ είτε 

μέσω συγχώνευσης είτε μέσω εξαγοράς, αλλά πιέζουν προς αυτή την κατεύθυνση 

παροτρύνοντας Ψυχάρη και Μπόμπολα να τα βρουν γρήγορα!..  

Ωστόσο μπορεί στον ΔΟΛ να βλέπουν το ζήτημα θετικά, στον Πήγασο όμως, επικρατεί 

παγωμάρα και σκεπτικισμός σχετικά με την ολοκλήρωση της συμφωνίας. Αν και ο ίδιος 

ο Φώτης Μπόμπολας αντιδρά και εμφανίζεται διστακτικός για τους όρους της 

συγχώνευσης, γνωρίζει  πολύ καλά ότι ο πατέρας Γιώργος Μπόμπολας θέλει να 

αποκόψει  την οικογένεια από το χώρο των ΜΜΕ ξεκινώντας με την συγχώνευση του 

Πήγασου με τον ΔΟΛ. Αφορμή για την αλλαγή στάσης του πατριάρχη της οικογενειας 

Μπόμπολα στάθηκε, λέει, η... διαπόμπευση του υιού Λεωνίδα (είχε συλληφθεί για 

φοροδιαφυγή και ξέπλυμα, συνολικά ποσού 4 εκατ. ευρώ και αφέθηκε ελέυθερος όταν 

πλήρωσε πάραυτα το ποσό των 1,8 εκατ. ευρώ). Τα βαθύτερα αίτια σχετίζονται βέβαια με 

τις αλλαγές που έρχονται στο χώρο των media και τις νέες ρυθμίσεις που αναμένεται να 

αλλάξουν εντελώς το τοπίο των ΜΜΕ. Παρ΄όλα αυτά ο Φώτης Μπόμπολας δηλώνει 

(αριστερά και δεξιά) ότι θα συνεχίσει την ενασχόλησή του με τα ΜΜΕ (δεν έχει και τίποτε 

άλλο να κάνει) και εμφανίζεται ως ένας από τους διεκδικητές της μιας εκ των 

τριών(;)  αδειών λειτουργίας τηλεοπτικών σταθμών πανελλαδικής εμβέλειας. 

Λέγεται πως η αυτόνομη είσοδος του Φώτη Μπόμπολα στην τηλεόραση θα γίνει με τη 

συνδρομή του Δημήτρη Μάρη, του νέου ισχυρού παίκτη των media, με τον οποίο ήδη 

συνεργάζονται διατηρώντας παράλληλα και μια πολύ καλή φιλική σχέση. 

 

 

Παραμένει το ζήτημα της βιωσιμότητας για τον Πήγασο 

Στο πρώτο τρίμηνο του 2015 η Διοίκηση του Πήγασου αναφέρει πως «αξιολογεί τις 

επιπτώσεις των συσσωρευμένων ζημιών επί της ταμειακής ρευστότητας της εταιρείας και 

του ομίλου, σε συνδυασμό με ληξιπρόθεσμες δόσεις των δανείων, γεγονός που 

υποδηλώνει την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας, που μπορεί να εγείρει σημαντική 

αμφιβολία για την ικανότητα της εταιρείας και του ομίλου να συνεχίσουν τη 

δραστηριοποίησή τους, και λαμβάνει τα ανάλογα μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται η 

συνέχιση της δραστηριότητας». Προς την κατεύθυνση αυτή για την αναδιάρθρωση των 

δανείων η Διοίκηση του Πήγασου «έχει εξασφαλίσει την άποψη του ανεξάρτητου  
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οικονομικού συμβούλου επί του στρατηγικού σχεδιασμού (independent business review) 

που έχει εκπονήσει για τη μητρική και τις θυγατρικές της και με βάση αυτό βρίσκεται σε 

σχετικές διαπραγματεύσεις με τις τράπεζες». Η εταιρεία εκτιμά πως η «μέχρι τώρα 

πρόοδος των διαπραγματεύσεων της επιτρέπει την πεποίθηση αίσιας έκβασης, και με 

αυτή δεδομένη, καθώς και με την προσμονή της σταθερότητας των οικονομικών 

συγκυριών της χώρας, έχει συντάξει τις οικονομικές καταστάσεις με βάση την αρχή της 

συνέχισης της δραστηριότητας». 

 

 

Flash News 

Ζημιογόνος παρέμεινε και το 2014 ο ΔΟΛ. Η εταιρεία, στον ισολογισμό που δημοσίευσε, 

έχει μειωμένες ζημιές προ φόρων ύψους 7.147.714 ευρώ και κύκλο εργασιών ύψους 

46.538.544 ευρώ. Μέσα σε έναν χρόνο ο κύκλος εργασιών υποχώρησε κατά 8 εκατ. 

ευρώ, στα 58.961.082 ευρώ, ενώ οι ζημιές είχαν ανέλθει σε 17.724.779. Το σύνολο των 

ιδίων κεφαλαίων είναι θετικό, πλην όμως έχει μειωθεί σημαντικά στα 9.443.434 ευρώ. Οι 

μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις το 2014 ήταν στα 160.993.720 ευρώ και τα 

βραχυπρόθεσμα δάνεια στα 7.842.543 ευρώ. Με βάση αυτά τα δεδομένα η Διοίκηση του 

ομίλου ετοιμάζεται για νέες περικοπές στις αποδοχές των εργαζομένων. 

Βαρύτατους φόρους θα κληθούν να πληρώσουν τα ΜΜΕ, όπως προκύπτει από τα 

μέτρα που έστειλε η κυβέρνηση προς τους «θεσμούς». Η άνοδος του ΦΠΑ στο 11% θα 

προκαλέσει νέα σοβαρή ζημία στις εφημερίδες. Στο πακέτο των 47 σελίδων προς τους 

«θεσμούς» προβλέπεται η αύξηση του ΦΠΑ κατά πέντε ποσοστιαίες μονάδες. Η 

κυβέρνηση πιστεύει πως θα αντλήσει 200 εκατ. ευρώ από τον ειδικό φόρο τηλεόρασης, 

από τα οποία τα 100 εκατ. για το 2016. 

Θολή εξακολουθεί να παραμένει η κατάσταση στο Mega. Ο Γιώργος Μπόμπολας, ο 

Φώτης Μπόμπολας και ο Σταύρος Ψυχάρης τηρούν στάση αναμονής στην ειλημμένη 

απόφαση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου κατά 15 εκατ. ευρώ, σε αντίθεση με την 

πλευρά Βαρδινογιάννη που έχει δηλώσει πως θα βάλει τα χρήματα που της αναλογούν. 

Νέος σχεδιασμός και νέο layout για την «Espresso» του Γ. Φιλιππάκη. Η εφημερίδα θα 

κυκλοφορήσει ανανεωμένη μέσα στο καλοκαίρι, αντιγράφοντας τη γερμανική «Bild». 

Αυτήν την Τρίτη η έκτακτη γενική συνέλευση της «Καθημερινή ΑΕ» αποφασίζει για την 

έξοδο της εταιρείας από το Χρηματιστήριο. 
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Εφημερίδες 

 
 
Περίεργη και ανεξήγητη ήταν η κυκλοφοριακή κατάρρευση του «Πρώτου Θέματος» την 

περασμένη Κυριακή –κυκλοφόρησαν όλες μία μέρα νωρίτερα λόγω της αργίας του 

Αγίου Πνεύματος- και αυξάνει τα ερωτηματικά, γιατί ήταν η μόνη εφημερίδα που έχασε 

φύλλα και μάλιστα 25.000, όταν όλες οι άλλες κέρδισαν φύλλα. Για πρώτη φορά κατέβηκε 

το «Πρώτο Θέμα» κάτω από τον πήχη των 100.000 φύλλων. Από 112.150 φύλλα που είχε 

την προηγούμενη Κυριακή, πούλησε 87.150. 

Τα περισσότερα φύλλα πήραν το «Έθνος» (7.260), το «Βήμα» (7.250) και η «Δημοκρατία» 

(6.340). Συνολικά οι κυριακάτικες είχαν αύξηση 9.970 φύλλα. Πούλησαν 407.530 από 

397.560 (χωρίς της «Καθημερινή»).  

Οι συνολικές πωλήσεις των κυριακάτικων στις 24/5, μαζί με της «Καθημερινής», ήταν 

474.633 φύλλα από 475.493 στις 17/5. Ήτοι, μόλις 860 φύλλα λιγότερα. Ο μέσος όρος 

του Απριλίου ήταν 470.099 φύλλα από 1.000.000 και πάνω που είχαν πριν από τρία 

χρόνια. 

 

Ένα συν 500 φύλλων είχε η «Καθημερινή» την Κυριακή 24/5, διατηρώντας τη δεύτερη θέση 

στον πίνακα των κυριακάτικων εφημερίδων. Από 78.383 φύλλα που είχε την Κυριακή 17/5 

την επόμενη πούλησε 78.883, πάντα μαζί με τις συνδρομές, ο αριθμός των οποίων 

παραμένει επτασφράγιστο μυστικό. 

 

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ 31/5/2015 

(κυκλοφορίες πανελλαδικά)  

 

«Πρώτο Θέμα»: 87.150 

«Έθνος»: 85.460 

«Το Βήμα»: 84.420 

«Real news»: 61.260 

«Δημοκρατία»: 21.480 

«Τύπος»: 19.320 

«Ριζοσπάστης»: 14.010 

«Kontra News»: 12.350 
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Ραδιοτηλεοπτικά 

 

Με άνεση πρώτος ο ΑΝΤ1.  Το ψυχαγωγικό πρόγραμμα του ΑΝΤ1 οδηγεί το κανάλι στην 

πρώτη θέση χωρίς κίνδυνο πλέον, αφού ο Alpha τους τρεις τελευταίους μήνες παραμένει 

σταθερά στη δεύτερη θέση. Η μεγάλη πτώση της ΝΕΡΙΤ την περασμένη εβδομάδα 

οδήγησε σε άνοδο τους υπόλοιπους σταθμούς. Τόσο το Mega όσο και το Star αλλά και 

ο ΣΚΑΪ αύξησαν τα ποσοστά τηλεθέασης τους. 

 

Εβδομαδιαία θεαματικότητα 

 25 – 31/5 18 – 24/5 

ANT1 19,1% 18,1% 

ALPHA 17% 16,7% 

MEGA 14,9% 14,2% 

STAR 9,6% 9,3% 

N / Ν Plus 8,6% 9,4% 

ΣΚΑΪ 8,2% 7,9% 

E-TV 4,1% 4,3% 

MAKEΔΟΝΙΑ  0,9% 0,8% 

ΠΗΓΗ: NIELSEN AUDIENCE MEASUREMENT 

 

Πρώτος ο Real με ποσοστό 14,1% επί του συνόλου των ακροατών στη μέτρηση της 

ΑΕΜΑΡ / Focus για το διάστημα 27/04 – 24/05/2015. Δεύτερος ο Μελωδία με 10,4% και 

τρίτος ο Athens DeeJay με 9,1%. Στο 8,7% ο ΣΚΑΪ, πολύ μακριά πλέον από τις επιδόσεις 

του παρελθόντος, και πέμπτος με 7,6% ο Δίεση. Από 7% ο Sfera και ο Ρυθμός, από 6,6% 

ο RED και ο Rock FM και στη δέκατη θέση με 6,4% ο Derti. 

Την περασμένη εβδομάδα 26/05 – 1/06/2015 ο Real ήταν πρώτος με 203 αστάθμιστες 

απαντήσεις, δεύτερος ο Μελωδία με 117, τρίτος ο Athens DeeJay με 111, τέταρτος ο 

Rock FM με 105 και πέμπτος ο ΣΚΑΪ με 100. Ο RED ήταν έκτος με 96 και την πρώτη δεκάδα 

συμπληρώνουν ο Music με 89, ο Δρόμος με 85, ο Derti και ο Easy με 83. 


