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Media Update 19 Ιουλίου 2015 

 

Θανάσης Γιαννόπουλος κατά Πάνου Καμμένου 

«Ανυπόστατες και εκτός πραγματικότητας» χαρακτήρισε τις καταγγελίες του προέδρου 

των ΑΝΕΛ και υπουργού Άμυνας Πάνου Καμμένου για χρηματισμό από το ΚΕΕΛΠΝΟ 

δημοσιογράφων και ΜΜΕ ο πρόεδρος του ΚΕΕΛΠΝΟ Θανάσης Γιαννόπουλος, ο οποίος 

στις εκλογές του Γενάρη ήταν υποψήφιος με τους ΑΝΕΛ στη Φθιώτιδα. Σε δήλωσή του ο 

κ. Γιαννόπουλος υποστηρίζει ότι οι πολίτες ενημερώνονται, μέσω δημοσιευμάτων και 

εκπομπών, για τις επιπτώσεις του καπνίσματος, τα διάφορα λοιμώδη νοσήματα, 

ελονοσία, φυματίωση, ιό Ebola – λύσσα – ιούς της γρίπης H1N1 / H5N1, για τα εμβόλια, 

τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, τον ιό του Δυτικού Νείλου και τόσα άλλα.  

Ο πρόεδρος του ΚΕΕΛΠΝΟ Θανάσης Γιαννόπουλος επισημαίνει ότι οι έλεγχοι που έγιναν 

«από αρμόδια οικονομικά όργανα δεν καταλόγισαν ευθύνες ούτε στη διοίκηση ούτε 

στους υπαλλήλους του Οργανισμού – έτσι αυτά που ανεφέρθησαν από τον υπουργό 

Εθνικής Αμύνης για τα μαύρα χρήματα τα οποία εδόθησαν κατά καιρούς από το 

ΚΕΕΛΠΝΟ σε δημοσιογράφους είναι εκτός πραγματικότητας».  

Να σημειώσουμε ότι ο κ. Καμμένος είχε κρατήσει αποστάσεις κατά την κατάθεσή του στο 

Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ, δηλώνοντας ότι «διατηρεί επιφυλάξεις, 

καθώς στις περισσότερες των περιπτώσεων τα αντίστοιχα κονδύλια αφορούν 

διαφημιστική δαπάνη»! Αλλά και το Πειθαρχικό Συμβούλιο στη σχετική ανακοίνωση του 

τονίζει: «Στην παρούσα φάση και με τα στοιχεία που κατατέθηκαν, σε καμία περίπτωση 

δεν μπορούν να συνδεθούν ονόματα με τυχόν χρηματισμό. Εκτός και αν μετά την 

ολοκλήρωση της έρευνας προκύψουν πρόσθετα και επαρκή στοιχεία». Να σημειωθεί οτι 

σε non-paper των ΑΝΕΛ αναφέρεται πως τη λίστα που παρέδωσε ο Πάνος Καμμένος 

στο Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ «του την είχε παραδώσει ο ίδιος ο 

πρόεδρος του ΚΕΕΛΠΝΟ Θανάσης Γιαννόπουλος». Για το θέμα διέταξε προκαταρκτική 

έρευνα ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών Ηλίας Ζαγοραίος. 

 

 

Flash News 

Ο Νίκος Πεφάνης ανέλαβε και επίσημα τα καθήκοντα του διευθύνοντος συμβούλου του 

MEGA, μετά και την παραίτηση του Θανάση Ανδρεούλη. Πρόεδρος παραμένει ο 

Σταύρος Ψυχάρης, ενώ δεν άλλαξε η υπόλοιπη σύνθεση του. 
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Στάση πληρωμών... στον «Ελεύθερο Τύπο» και στο «Έθνος»! Στο συγκρότητα Μπόμπολα 

ανακοινώθηκε επίσημα πως θα γίνει μείωση αποδοχών και εκ περιτροπής εργασία, ενώ 

δεν πληρώθηκαν οι δύο τελευταίοι μισθοί. Οι εργαζόμενοι ζήτησαν από την ΕΣΗΕΑ την 

ενεργοποίηση της απόφασης τους για κήρυξη απεργίας. Στον «Ελεύθερο Τύπο» ο Αλ. 

Σκαναβής πήρε πίσω όσα έλεγε για εκ περιτροπής εργασία και ζητάει τώρα μείωση 

αποδοχών κατά 35%, ενώ δήλωσε πως δεν θα πληρώσει τον Μάιο και τον Ιούνιο. 

Σκληρό Μνημόνιο είναι αποφασισμένος να εφαρμόσει ο Φώτης Μπόμπολας στον 

Πήγασο. Η πρόταση που κατέθεσε στους εργαζομένους ήταν για μείωση των αποδοχών 

κατά 20%, με εκ περιτροπής εργασία, μείωση των αριθμών των σελίδων και νέες 

απολύσεις. Στο παρασκήνιο πάντως υποβόσκει η κόντρα του Φώτη Μπόμπολα με τον 

πατέρα του Γιώργο Μπόμπολα, που επηρεάζει κάθετα τη χρηματοδότηση. Η ΕΣΗΕΑ 

αντέδρασε με την κήρυξη απεργίας, που έγινε την περασμένη Πέμπτη, ενώ υπήρχε αρχικά 

απόφαση για τριήμερη απεργιακή κινητοποίηση. 

Τα σχέδια για τη μεταβίβαση του Μακεδονία TV από τον Όμιλο του ΑΝΤ1 μπορεί να 

πάγωσαν, αλλά δεν έχουν ξεχαστεί. Το τηλεοπτικό κανάλι της Θεσσαλονίκης έλαβε το 

πράσινο φως από τον όμιλο να προχωρήσει στην εγκατάσταση πλήρους ψηφιακής 

μονάδας στην τεχνολογική λειτουργία του, η οποία ολοκληρώθηκε. Με τίτλο Makedonia 

TV ο τηλεοπτικός σταθμός βρίσκεται στην αγορά προς εκμετάλευση ως πλήρως 

εξοπλισμένος ψηφιακά. 

Νέες αλλαγές αναμένονται στην «Αυγή». Ο διευθυντής σύνταξης της εφημερίδας 

Γιώργος Κυρίτσης ορκίστηκε βουλευτής, όπως συνέβη και με τον πρώην διευθυνή Νίκο 

Φίλη, και πλέον αναζητείται νέο πρόσωπο για τη θέση. 

Με ΦΠΑ 6% θα συνεχίσουν να πωλούνται οι εφημερίδες. Αρχικά ο σχεδιασμός της 

κυβέρνησης προέβλεπε να ανέβουν στο 13%, ακολουθώντας το mail Χαρδούβελη. 

 Τελικά, όμως, εντάχθηκαν στον χαμηλό δείκτη, μαζί με τα βιβλία και τα περιοδικά.

Ο Μιχάλης Γρηγορίου ανέλαβε καθήκοντα αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου της 

ΕΡΤ, κατ’ εφαρμογή της νομοθεσίας, με απόφαση του ΔΣ της εταιρείας. Στις περιπτώσεις 

που θα απουσιάζει ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΡΤ Λάμπης Ταγματάρχης θα 

αναπληρώνεται από τον μουσικοσυνθέτη, καθ’ όλη τη διάρκεια των πέντε ετών της 

θητείας του ΔΣ. Εκκρεμεί η συμπλήρωση του οργάνου με την εκλογή δύο μελών ύστερα 

από ψηφοφορία των εργαζομένων. 

Κερδοφόρες ήταν για μία ακόμη χρονιά οι μεγάλες διαφημιστικές εταιρείες και τα media 

shops. Το 2014 είχαν μεικτά κέρδη ύψους 64,6% εκατ. ευρώ, με ποσοστό αύξησης κατά 

5,89% σε σχέση με το 2013. Τα οικονομικά στοιχεία των διαφημιστικών εταιρειών έδωσε 

στη δημοσιότητα το περιοδικό «Ad Business», που σημειώνει πως στην πρώτη θέση 

κερδών βρίσκεται η Bold Ogilvy & Mather με 9,6 εκατ. ευρώ, ενώ στην πρώτη πεντάδα 

των κερδοφόρων εταιρειών με μεικτό κέρδος άνω των 5 εκατ. ευρώ βρίσκονται οι Spot 

Thompson, McCann-Erickson, DDB και MMS. 
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Εφημερίδες 

 
 
Τα φύλλα που είχε χάσει στις 5/7 το «Πρώτο Θέμα» τα ξανακέρδισε, ανεβαίνοντας κατά 

23.010. Πούλησε 105.170 φύλλα από 82.160 που είχε την προηγούμενη Κυριακή, 

παραμένοντας λίγο πάνω από τη ζώνη των 100.000 φύλλων. Από κει και κάτω η 

απόσταση είναι μεγάλη. «Βήμα», «Έθνος», και «Real News» κινούνται γύρω από τη ζώνη 

των 60.000 φύλλων. Συνολικά οι κυριακάτικες πούλησαν 369.810 φύλλα από 363.570 στις 

5/7, συν δηλαδή 6.240 φύλλα. 

Κόστισε 49.282 φύλλα το δημοψήφισμα! Και η «Καθημερινή» έχασε φύλλα την Κυριακή 

του δημοψηφίσματος. Πούλησε 78.758 (μαζί με τις συνδρομές) έναντι 87.530 στις 28/6, 

μείον δηλαδή 8.772 φύλλα. 

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ 12/7/2015 

(κυκλοφορίες πανελλαδικά)  

 

«Πρώτο Θέμα»: 105.170 

«Το Βήμα»: 64.670 

«Έθνος»: 60.150 

«Real News»: 56.210 

«Freddo»: 15.330 

«Δημοκρατία»: 14.510 

«Ριζοσπάστης»: 13.950 

«Τύπος»: 11.180 

«Kontra News»: 9.420 

 

Μετά τον Παναθηναϊκό, ο ΣΚΑΪ. Ο Γιάννης Αλαφούζος έχει διαρκή παρουσία και 

ενασχόληση με τον ΣΚΑΪ, ειδικά τις τελευταίες κρίσιμες μέρες. 

Μια ηχηρή μετακίνηση στον χώρο της διανομής Τύπου. Ο Θεοχάρης Φιλιππόπουλος και 

οι Αττικές Εκδόσεις από την περασμένη εβδομάδα άφησαν το πρακτορείο «Άργος» και 

μετακινήθηκαν στην «Ευρώπη». Η απόφαση ελήφθη μετά τις σοβαρές διαφωνίες που 

υπήρχαν με τη διοίκηση για την πορεία της εταιρείας, στην οποία οι Αττικές Εκδόσεις 

κατέχουν το 7%. Τα έντυπα των Αττικών Εκδόσεων διανέμονται πλέον από το πρακτορείο 

της «Ευρώπης». 

Ανοίγει ξανά το θέμα του αγγελιοσήμου. Στις προτάσεις που κατέθεσε η ελληνική 

κυβέρνηση προς την Ευρώπη περιλαμβάνεται και η κατάργηση των επιβαρύνσεων υπέρ 

τρίτων. Κατά ορισμένους, με τον τρόπο αυτό οδηγείται σε κατάργηση το αγγελιόσημο, το 

οποίο αποδίδεται από τις διαφημιστικές εταιρείες και πληρώνεται από τον καταναλωτή. 

Από άλλους το αγγελιόσημο θεωρείται οιονεί εργοδοτική εισφορά, από τη στιγμή που οι 

εκδότες δεν πληρώνουν για την ασφάλιση των εργαζομένων. 
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Ραδιοτηλεοπτικά 

 
Ανεβαίνει η ΕΡΤ1. Η δυναμική της ΕΡΤ1 στην ενημέρωση άρχισε να απειλεί τα ιδιωτικά 

κανάλια. Μόνο εξαιτίας της υψηλής τηλεθέασης στις ειδήσεις και ενημερωτικές εκπομπές, 

την περασμένη κρίσιμη πολιτικά εβδομάδα, η ΕΡΤ1 κέρδισε σε μέσο όρο σχεδόν μιάμιση 

έχασε ενώ ανέβηκε μονάδα με αποτέλεσμα να ξεπεράσει το Star. Το Mega αντιθέτως 

ελάχιστα ο ΑΝΤ1 και ο Alpha που άφησε πίσω του τον ΣΚΑΙ. 

 

Εβδομαδιαία θεαματικότητα 

 6 – 12/7 29/6 – 5/7 

MEGA 14,6% 16,2% 

ANT1 13,1% 12,4% 

ALPHA 12,6% 11,8% 

ΣΚΑΪ 12,4% 12,4% 

ΕΡΤ1 11,4% 10% 

STAR 9,4% 10,1% 

E-TV 3,7% 3,9% 

ΕΡΤ2  1,3% 1,9% 

MAKEΔΟΝΙΑ  0,9% 0,9% 

ΠΗΓΗ: NIELSEN AUDIENCE MEASUREMENT 

 

Συνεχίζει τις τηλεοπτικές εμφανίσεις του ο δήμαρχος Αθηναίων. Ο Γιώργος Καμίνης 

έδωσε διαδοχικά συνεντεύξεις σε ΜΜΕ εκτός Ελλάδας, στο Bloomberg TV και στο CNN 

International, μιλώντας για την κατάσταση της χώρας. Στο εσωτερικό, πάντως, έχει την 

ευθύνη λειτουργίας του ελλειμματικού Αθήνα 9,84, ο οποίος σε τέτοιες εποχές λαμβάνει 

επιχορήγηση 4 εκατ. ευρώ τον χρόνο, χωρίς να παρουσιάζει στην ιστοσελίδα του ούτε 

συγκεντρωτικά στοιχεία για το σύνολο των εργαζομένων που απασχολεί, ούτε τον 

ισολογισμό του.  


