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Media Update 12 Ιουλίου 2015 

 

Έλλειψη χρημάτων στο Mega 

Σε οριακό σημείο βρίσκεται το Mega. Η κάθετη πτώση των διαφημιστικών εσόδων 

επηρεάζει άμεσα και την πορεία του τηλεοπτικού σταθμού, που έτσι κάλυπτε τις 

τρέχουσες ανάγκες του, έχοντας σημαντικές δανειακές υποχρεώσεις. Αν το 

προηγούμενο διάστημα, που υπήρχαν τα έσοδα, η εταιρεία χρειαζόταν 15 εκατ. ευρώ για 

την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σήμερα θα χρειαστούν επιπλέον μετρητά για να 

επανέλθει σε κανονική λειτουργία. 

Ο Σταύρος Ψυχάρης στις συζητήσεις που είχε με τους μετόχους πρότεινε να βάλει 8 εκατ. 

ευρώ  και να αποκτήσει την πλειοψηφία και τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου, αλλά 

οι άλλοι μέτοχοι δεν φαίνεται να συμφωνούν. Ο χρόνος γίνεται πιεστικός για όλους, 

όμως η προκήρυξη των αδειών ίσως αλλάξει τις ισορροπίες και επαναφέρει άλλες, 

δεύτερες σκέψεις. Διαφορετική θα είναι η κατάσταση και σε περίπτωση αλλαγής 

νομίσματος που θα μειώσει την αξία του καναλιού και θα επιτρέψει σε κάποιους να 

βάλουν χρήματα στην αύξηση. 

 

 

Flash News 

Μείωση κατά 45% του εργασιακού κόστους θέλουν οι δύο εκδότες του «Ελεύθερου 

Τύπου», ανακοινώνοντας στους εργαζομένους την περασμένη Τετάρτη εκ περιτροπής 

εργασία και άδειες άνευ αποδοχών. Το σχέδιο, σύμφωνα με τον Αλέξη Σκαναβή, θα είναι 

«πρόσκαιρο», θα ισχύσει τους επόμενους τρεις μήνες, με αρχή εφαρμογής από αύριο, 

Δευτέρα, ενώ ως επιχείρημα χρησιμοποιήθηκε το κακό σενάριο των οικονομικών 

εξελίξεων στη χώρα. Ο εκδότης της εφημερίδας, πάντως, και πριν από την κρίση 

ρευστότητας είχε ανακοινώσει πως στόχος είναι η ένταξη της εφημερίδας στο άρθρο 

106, προκειμένου να «κουρέψει» τις υποχρεώσεις της εκδοτικής εταιρείας. 

Η κρίση ρευστότητας χτύπησε τα ΜΜΕ και πολλά συγκροτήματα προχωρούν σε 

πρόσκαιρη στάση πληρωμών αλλά και σε μειώσεις μισθών. Σύμφωνα με την ενημέρωση 

που δέχθηκε η Ένωση Συντακτών, στο συγκρότημα Μπόμπολα σταμάτησαν οι 

πληρωμές. Δόθηκε μόνο έναντι, ενώ στον Alpha ανακοινώθηκε πρόσκαιρη μείωση των 

αποδοχών κατά 33% και θα πληρώνονται για τους επόμενους τρεις μήνες τα 2/3 του 

μισθού τους. Στον ΔΟΛ ανακοίνωσαν πως θα πληρωθεί σε μετρητά το 50% του  

 



 

Media Update Page 2 

 

 

επιδόματος αδείας. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εστιάζεται σε ιντερνετικά σάιτ, με 

αποτέλεσμα να τεθούν σε αναγκαστική αργία οι περισσσότεροι δημοσιογράφοι. 

Σημαντικές εξελίξεις στον Flash. Ο Πάνος Κολιοπάνος εμφανίστηκε στον ραδιοφωνικό 

σταθμό και σύμφωνα με πληροφορίες εξασφάλισε την εν λευκώ εξουσιοδότηση, από 

μερίδα εργαζομένων, της διαχείρισης του ραδιοφωνικού σταθμού με την υπογραφή 

σχετικών εγγράφων. Ο σταθμός αυτήν την περίοδο λειτουργεί, έπειτα από απόφαση της 

πρώην υπουργού Επικρατείας Σοφίας Βούλτεψη και του ΕΣΡ, όπως ορίζει ο νόμος, με την 

εκχώρηση του σχετικού δικαιώματος στον συνεταιρισμό των εργαζομένων. Σε αυτόν 

φαίνεται πως δεν εμπλέκεται πλέον ο διαχειριστής του Γιώργος Μελέας. Στην περίπτωση 

που υπάρχει αλλαγή του φορέα λειτουργίας του Flash, αρμόδιο είναι το ΕΣΡ. 

Μετά τη διαφήμιση, τελειώνει και το χαρτί για τις εφημερίδες! Για το πρόβλημα που 

αντιμετωπίζουν οι ελληνικές εφημερίδες έγραψε και το γερμανικό «Spiegel», που έκανε 

λόγο για επαφές εκδοτών Τύπου με εκδότες βιβλίων προκειμένου να βρεθεί λύση. Να 

σταματήσει, δηλαδή, η εκτύπωση βιβλίων μέχρι να γίνουν εισαγωγές χαρτιού για τις 

εφημερίδες. Ήδη πολλές εφημερίδες έχουν μειώσει τις σελίδες για εξοικονόμηση χαρτιού. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, το πιο έντονο πρόβλημα το έχει το «Πρώτο Θέμα», που δεν 

έχει καθόλου απόθεμα. Το χαρτί και τα μελάνια, προϊόντα εισαγωγής για τους εκδότες, 

ανήκουν στην κατηγορία των προϊόντων που πληρόνονται μετρητοίς και όχι με επιταγές. 

Γι’ αυτό και υπάρχει σοβαρό πρόβλημα σήμερα, καθώς οι εκδότες δεν έκαναν μεγάλες 

παραγγελίες χαρτιού. Για τη διαφήμιση υπάρχει η εκτίμηση πως θα αργήσει να επανέλθει 

και, σύμφωνα με πληροφορίες, τα έσοδα για τον κλάδο είναι στο... 10% σε σχέση με τον 

προηγούμενο Ιούλιο. 

Τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Πάνο Καμμένο καλεί η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων 

Συντακτών (ΠΟΕΣΥ), με επιστολή που υπογράφουν ο πρόεδρος της Δημήτρης Κουμπιάς 

και ο γενικός γραμματέας της Γιώργος Σαββίδης, να καταθέσει αμέσως στον Εισαγγελέα 

ότι στοιχεία διαθέτει για τις βαρύτατες καταγγελίες που έκανε από το βήμα της Βουλής 

σχετικά με δημοσιογράφους που δωροδοκήθηκαν από το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης 

Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ). Συγκεκριμένα, είχε πει ότι δωροδοκήθηκαν με 25 εκατ. ευρώ 

μέσα σε πέντε χρόνια «για να υποστηρίζουν τις θέσεις της νέας τάξης πραγμάτων και τις 

οδηγίες των δανειστών».  

 

 

Εφημερίδες 

 
 
Η συνολική κυκλοφορία των κυριακάτικων κατέρρευσε, με απώλεια 52.420 φύλλων. 

Συγκεκριμένα, πούλησαν 363.570 φύλλα έναντι 415.990 την προηγούμενη Κυριακή.  
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Μεγάλη ήταν η πτώση της νέας lifestyle εφημερίδας «Freddo», του συγκροτήματος των 

«Παραπολιτικών». Από 26.630 φύλλα που είχε την προηγούμενη εβδομάδα πούλησε 

15.180 , ήτοι 11.450 φύλλα λιγότερα. 

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ 8/7/2015 

(κυκλοφορίες πανελλαδικά)  

 

«Πρώτο Θέμα»: 82.160 

«Το Βήμα»: 63.270 

«Έθνος»: 62.210 

«Real News»: 59.010 

«Kontra News»: 15.730 

«Ριζοσπάστης»: 15.530 

«Freddo»: 15.180 

«Δημοκρατία»: 14.500 

«Τύπος»: 12.940 

 

 

Ραδιοτηλεοπτικά 

 
Για πρώτη φορά στη διάρκεια αυτής της τηλεοπτικής σεζόν το Mega βρέθηκε την 

περασμένη εβδομάδα στην πρώτη θέση τηλεθέασης. Επίσης, ανέβηκε πολύ ο ΣΚΑΪ, που 

είχε επίσης συνεχή ροή ενημέρωσης για τις δραματικές εξελίξεις την εβδομάδα του 

δημοψηφίσματος, ενώ κέρδισε πόντους και η ενημερωτική ΕΡΤ1, που έφθασε στο 10%. Τα 

τηλεοπτικά κανάλια που είχαν επενδύσει στην ψυχαγωγία όλη την τηλεοπτική χρονιά 

κατέγραψαν μεγάλη πτώση, ιδιαίτερα ο ΑΝΤ, που είχε το ίδιο ποσοστό με τον ΣΚΑΪ. 

 

Εβδομαδιαία θεαματικότητα 

 29/6 – 5/7 22 – 28/6 

MEGA 16,2% 15,2% 

ANT1 12,4% 17,7% 

ΣΚΑΪ 12,4% 10,6% 

ALPHA 11,8% 13,1% 

STAR 10,1% 9,1% 

ΕΡΤ1 10% 8,2% 

E-TV 3,9% 3,9% 

ΕΡΤ2  1,9% 1,2% 

MAKEΔΟΝΙΑ  0,9% 0,9% 

ΠΗΓΗ: NIELSEN AUDIENCE MEASUREMENT 
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Το δεύτερο καλύτερο ποσοστό ακρόασης στην ιστορία του πέτυχε ο Real FM. Ο 

σταθμός την περασμένη βδομάδα συγκέντρωσε 223 αστάθμιστες αναφορές στην 

τελευταία μέτρηση της Focus για λογαριασμό της ΑΕΜΑΡ. Η έρευνα με απόφαση της 

ΕΙΙΡΑ θα αναστείλει ως και τον Αύγουστο εξαιτίας της έλλειψης πόρων. Στη δεύτερη θέση, 

μετά από πολύ καιρό με αριθμό που θυμίζει άλλες καλές εποχές ο ΣΚΑΪ, με 167 

αστάθμιστες απαντήσεις. Τρίτος ο Dee Jay με 102, ενώ ο Μελωδία υποχώρησε στις 89. 

Ο Rock είχε 81, ο RED 80, ο Ρυθμός 78, ο Derti 76, ο Δίεση 72, ενώ το δικό του ρεκόρ 

σημείωσε το Κόκκινο που ανέβηκε στη δέκατη θέση με 71 αστάθμιστες απαντήσεις.  


