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Media Update 26 Ιουλίου 2015 

 

ANT1 group με έδρα Αμστερνταμ και Λονδίνο!  

Η αποχώρηση του Γιάννη Λάτσιου από τον ΑΝΤ1, κοινή συναινέσει βεβαίως όπως με όλα 

τα στελέχη, επιβεβαιώνει το σχέδιο του ομίλου Κυριακού για τη συρρίκνωση των 

επιχειρήσεων του στην Ελλάδα. Οι απομακρύνσεις στελεχών, τα ψαλιδισμένα συμβόλαια 

με τους παρουσιαστές, οι μεγάλες μειώσεις μισθών θα συμπληρωθούν τον Σεπτέμβριο 

με μαζικό κύμα απολύσεων. 

Βασικές λειτουργίες του καναλιού έχουν δοθεί ήδη outsourcing σε εξωτερικούς 

“συνεργάτες” με λιγότερα χρήματα και χωρίς εργασιακές υποχρεώσεις για το όποιο 

προσωπικό τους. Ουσιαστικά ο όμιλος Κυριακού υπό την επωνυμία Ant1 group 

συστήνεται στα επιχειρηματικά site του εξωτερικού ως εταιρεία ποικίλων δραστηριοτήτων, 

από ΜΜΕ, μουσική, εκπαίδευση, δορυφορική...  και πετρέλαια, με έδρα το Άμστερντάμ και 

το Λονδίνο. Η ελληνική εταιρεία σύντομα θα είναι ένα απλό τμήμα του ομίλου Κυριακού. 

Είναι χαρακτηριστικό πως η εταιρική επικοινωνία και πληροφόρηση για τον όμιλο δίνεται 

από την αγγλική ιστοσελίδα του antenna group, όπου αναγράφεται πως απασχολεί 

πάνω από 2.600 υπαλλήλους στην Ελλάδα, την Κύπρο, τη Σερβία, το Μαυροβούνιο, τη 

Σλοβενία, τη Ρουμανία, τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Αυστραλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και 

την Ολλανδία. 

Η στρατηγική του ομίλου Κυριακού όπως περιγράφεται στα ξένα sites, αφορά σε 

«δραστηριότητεςτης επίγειας τηλεόρασης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, την ενίσχυση της 

παραγωγής περιεχομένου του και του τμήματος διανομής, με στόχο να δημιουργηθεί ένα 

χαρτοφυλάκιο “θεματικών καναλιών” σε όλο τον κόσμο και να διασφαλιστεί ότι ένα 

σημαντικό μέρος των μελλοντικών εσόδων θα δημιουργούνται από τις ψηφιακές και 

κινητές πλατφόρμες διανομής». Με βάση όλα τα παραπάνω δεν θα μας εκπλήξει αν 

τελικά ο ΑΝΤ1 ζητήσει να λάβει άδεια πανελλαδικής εμβέλειας θεματικού περιεχομένου για 

την Ελλάδα! 

 

 

Flash News 

Το ποσό των 10 εκατ. ευρώ έχει δεσμευτεί πως θα βάλει ο Σταύρος Ψυχάρης στην αύξηση 

του μετοχικού κεφαλαίου των 15 εκατ. ευρώ του Mega. Η ζημιά που υπέστη το κανάλι τον 

Ιούλιο από την κάθετη πτώση της διαφήμισης ανήλθε σε 4 εκατ. ευρώ, γεγονός που 

επιβαρύνει την οικονομική του κατάσταση. 
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Επανέρχονται οι απολύσεις στον όμιλο ΑΝΤ1. Και ξεκίνησαν από τον Γιάννη Λάτσιο, ο 

οποίος ύστερα από 15 χρόνια συνεργασίας αποχαιρέτησε με συναινετικό διαζύγιο τον 

σταθμό. Προηγήθηκαν οι απομακρύνσεις των άλλων μεγάλων στελεχών, της Κατερίνας 

Γκαγκάκη, του Πέτρου Μπούτου, η πρόσφατη του γενικού διευθυντή ειδήσεων Ανδρέα 

Παναγόπουλου αλλά και άλλων, όπως του Κώστα Τσολάκη. Η διαδικασία των 

απολύσεων «πάγωσε» τον Ιούλιο εξαιτίας των δραματικών πολιτικών εξελίξεων, αλλά 

τώρα ενεργοποιείται εκ νέου με την επικείμενη απόλυση δημοσιογράφων, τεχνικών και 

διοικητικών υπηρεσιών και την αντικατάστασή τους με τη μέθοδο των εργολαβιών. 

Επιπλέον, για όσους μείνουν γίνεται λόγος για τη μείωση των αποδοχών κατά 30% και για 

την καθιέρωση της εκ περιτροπής εργασίας. Όλα αυτά αποτελούν αντικείμενο συνεχών 

συσκέψεων με τη συνδρομή εργατολόγων, που σχεδόν έχουν εγκατασταθεί στο 

Μαρούσι. 

Σε συνεχή απεργιακή κινητοποίηση βρίσκονται όλοι οι δημοσιογράφοι, διοικητικοί 

υπάλληλοι και τεχνικοί Τύπου, οι οποίοι εργάζονται στην εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ». 

Η απεργία που κήρυξαν τα Διοικητικά Συμβούλια της ΕΣΗΕΑ, της ΕΠΗΕΑ και της ΕΤΗΠΤΑ 

ξεκίνησε στις 16.00 το απόγευμα της Τετάρτης, 22 Ιουλίου 2015  και θα διαρκεσει 

(ανανεώνεται κάθε 24 ώρες) μέχρι τις 16.00 της Δευτέρας, 27 Ιουλίου 2015. Τα Διοικητικά 

Συμβούλια των Ενώσεων ζητούν την άμεση καταβολή των δεδουλευμένων αποδοχών, 

καθώς και τη δέσμευση της εργοδοσίας για την εφεξής εμπρόθεσμη καταβολή των 

μισθών των εργαζόμενων. "Να λέτε και ευχαριστώ που έχετε δουλειά. Όλοι σε όλα τα 

ΜΜΕ, έτσι θα δουλεύουν από δω και πέρα, απλήρωτοι!" Αυτή η ατάκα του εκδότη 

Δημήτρη Μπενέκου στην αίθουσα του "Ελεύθερου Τύπου” προκάλεσε την έκρηξη των 

εργαζομένων που έφυγαν από την εφημερίδα αφήνοντας τους δυο κυνικούς εκδότες 

(Μπενέκο - Σκαναβή) μόνους στο γραφείο τους να αναρωτιούνται.. 

Υπαινιγμό πως η κυβέρνηση επιχειρεί να χαρίσει δάνεια σε επιχειρηματίες ΜΜΕ άφησε στη 

συζήτηση στη Βουλή, τα χαράματα της Πέμπτης, ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ 

Δημήτρης Κουτσούμπας. Ο υπουργός Επικρατείας Νίκος Παππάς διέψευσε 

κατηγορηματικά ένα τέτοιο ενδεχόμενο και θύμισε πως ο ίδιος προχώρησε στον 

καταλογισμό των τελών χρήσης συχνοτήτων για το διάστημα 2011 – 2014 προς τους 

ιδιωτικούς σταθμούς. Η καταβολή τους, όμως, εκκρεμεί ύστερα από λάθος της ΔΟΥ, το 

οποίο επέτρεψε στους σταθμούς να πετύχουν δικαστικές αποφάσεις αναστολής. 

Το άνοιγμα του Χρηματιστηρίου περιμένει η διοίκηση της Καθημερινής ΑΕΕ για να 

ολοκληρωθεί η διαδικασία εξόδου της εκδοτικής εταιρείας από τη χρηματιστηριακή 

αγορά. Για τον σκοπό αυτό έγιναν και όλες οι μεταβιβάσεις μετοχών από στελέχη της 

εταιρείας. 

Σε ανασχεδιασμό του ενημερωτικού τομέα θα προχωρήσει το Mega μετά την 

αποχώρηση του Νίκου Στραβελάκη και την αντικατάστασή του από τον Μανώλη Καψή. Η 

ανάληψη της ευθύνης του management από τον Σταύρο Ψυχάρη θα αλλάξει σημαντικά 

τις ισσοροπίες. 
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Την παραίτηση της από προεδρεύουσα στο ΔΣ της ΕΣΗΕΑ υπέβαλε η Μαρία Αντωνιάδου 

μετά τις συνεχείς αποτυχημένες απόπειρες σύγκλησης προεδρείου. Τη θέση της 

καταλαμβάνει ο δεύτερος σε ψήφους Δ. Κοτταρίδης. Νέα απόπειρα για σύγκληση 

προεδρείου θα γίνει την ερχόμενη Τρίτη. 

 

 

Εφημερίδες 

 
 
Κολλημένες στα χαμηλά εξακολουθούν να είναι οι κυκλοφορίες των κυριακάτικων 

εφημερίδων, με το «Πρώτο Θέμα» να παραμένει ακτύπητο στην πρώτη θέση και τη 

διαφορά από τον δεύτερο –εν προκειμένω το «Βήμα»- να βρίσκεται πάνω από τα 36.000 

φύλλα. Την περασμένη Κυριακή η συνολική κυκλοφορία ήταν μείον 4.600 φύλλα. 

Πούλησαν 365.210 από 369.810 που είχαν την προηγούμενη. 

Πάνω... συν 6.278 φύλλα είχε για την «Καθημερινή» η επόμενη Κυριακή του 

δημοψηφίσματος. Στις 12/7 πούλησε 85.036 φύλλα από 78.758 στις 5/7, πάντα μαζί με τις 

συνδρομές, τον αριθμό των οποίων η εφημερίδα, για τους δικούς της λόγους, αποφεύγει 

να γνωστοποιήσει. 

Με συν ήταν η συνολική κυκλοφορία των εφημερίδων σε σχέση με την Κυριακή του 

δημοψηφίσματος. Πούλησαν 436.916 φύλλα από 425.958, ήτοι 10.958 περισσότερα, κάτι 

που σημαίνει ότι η κάλπη είχε προτεραιότητα. Ο μέσος όρος κυκλοφορίας της 

«Καθημερινής» τον Ιούνιο ήταν 85.844 φύλλα, ενώ όλων των κυριακάτικων εφημερίδων 

ήταν 471.960 φύλλα. 

 

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ 22/7/2015 

(κυκλοφορίες πανελλαδικά)  

 

«Πρώτο Θέμα»: 101.230 

«Το Βήμα»: 64.660 

«Έθνος»: 60.210 

«Real News»: 57.110 

«Freddo»: 16.420 

«Τύπος»: 14.030 

«Δημοκρατία»: 12.690 

«Ριζοσπάστης»: 11.760 

«Kontra News»: 8.470 
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Σε αναστολή της έκδοσης του προχώρησε το «Μετρό» λόγω οικονομικών προβλημάτων. 

Το περιοδικό είχε κάνει μια νέα προσπάθεια επανέκδοσης, με ρεπορτάζ και CD. 

 

 

Ραδιοτηλεοπτικά 

 
Πρώτη φορά πρώτος ο ΣΚΑΪ! Η συνεχής ροή ενημέρωσης έφερε τον ΣΚΑΪ για πρώτη 

φορά στην ιστορία του στην πρώτη θέση της τηλεθέασης στους μέσους όρους της 

περασμένης εβδομάδας. Οι ανατροπές στις μετρήσεις της Nielsen είναι συνεχείς και 

αποδεικνύουν τη μεγάλη πτώση των άλλοτε κυρίαρχων καναλιών ενημέρωσης και 

ψυχαγωγίας του Mega και του ΑΝΤ1. Η ΕΡΤ1 παρέμεινε ψηλά, αν και με απώλειες, την 

περασμένη εβδομάδα. Γενικά, ανεβαίνουν οι σταθμοί που έχουν συνεχή ροή 

ενημέρωσης για τις πολιτικές εξελίξεις. 

 

Εβδομαδιαία θεαματικότητα 

 13 – 19/7 6 – 12/7 

ΣΚΑΪ 14% 12,4% 

MEGA 13,2%  

ANT1 12,9% 13,1% 

ALPHA 12% 12,6% 

ΕΡΤ1 10,8% 11,4% 

STAR 9,4% 9,4% 

E-TV 4,4% 3,7% 

ΕΡΤ2  1,2% 1,3% 

MAKEΔΟΝΙΑ  0,8% 0,9% 

ΠΗΓΗ: NIELSEN AUDIENCE MEASUREMENT 

Πάγωσαν όλες οι ψυχαγωγικές παραγωγές στον ΣΚΑΪ, καθώς βλέπει να ανεβαίνει το 

ποσοστό τηλεθέασης του με το συνεχές ενημερωτικό πρόγραμμα. Τα σχέδια για σόου 

και ψυχαγωγία θα ξανατεθούν από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. 

Σε κινήσεις ενίσχυσης προχωράει το E-TV εν όψει της σχεδιαζόμενης αδειοδότησης. Ο 

σταθμός βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με ιδιοκτήτη μεγάλου στούντιο για ενοικίαση 

του, προκειμένου να βγαίνουν στον αέρα οι εκπομπές. Το πρότυπο του E-TV είναι το 

πρώην Alter, γι’ αυτό και θα αναζητηθεί και ένα αξιόπιστο πρόσωπο για το δελτίο 

ειδήσεων.  


