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Media Update 30 Αυγούστου 2015 

 

Προχωράει το σχέδιο Ψυχάρη στο Mega 

Έδωσαν τα χέρια Σταύρος Ψυχάρης και Φώτης Μπόμπολας για το Mega. Πληροφορίες 

αναφέρουν πως επήλθε συμφωνία μεταξύ των δύο ανδρών για την αγορά των μετοχών 

που έχει σε εταιρεία holding ο Φώτης Μπόμπολας από τον ΔΟΛ. Η κίνηση αυτή 

εντάσσεται στην αρχική «μικρή» συμφωνία ανάληψης από την πλευρά του Σταύρου 

Ψυχάρη του μεριδίου του Πήγασου στη σχεδιαζόμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου 

του Mega κατά 15 εκατ. ευρώ. Η συμφωνία των δύο πλευρών, προβλέπει πως ο Σταύρος 

Ψυχάρης θα καταβάλει 10 εκατ. ευρώ, 5 εκατ. ευρώ η πλευρά του Ομίλου Βαρδινογιάννη, 

ενώ δεν θα συμμετάσχει η οικογένεια Μπόμπολα. 

Το μεγάλο σχέδιο του Σταύρου Ψυχάρη και του ΔΟΛ είναι η απόκτηση του Πήγασου και 

της πλειοψηφίας των μετοχών στο Mega. Οι επαφές με τους επιχειρηματίες για τη 

δημιουργία ενός fund που θα κάνει την εξαγορά συνεχίζονται, με θετική, όπως λέγεται, 

ανταπόκριση. Οι εκλογές και το αποτέλεσμα θα παίξουν τον ρόλο τους, ενώ εκτιμάται 

πως αν υπάρξει συμφωνία αυτή θα έρθει στο τέλος του χρόνου, καθώς για να 

προχωρήσει το εγχείρημα πρέπει να συμφωνήσουν και οι τέσσερις τράπεζες που έχουν 

δανείσει ΔΟΛ, Πήγασο και Mega. 

 

 

Νέος επικεφαλής στο Mega 

Αν καταλήξουν σε συμφωνία Μπόμπολας και Ψυχάρης, αν αποδεχθεί, δηλαδή, ο Φώτης 

Μπόμπολας την προσφορά που του έχει κάνει το αφεντικό του ΔΟΛ για αγορά του 

ποσοστού του στο Mega –υπό την προϋπόθεση ότι θα ολοκληρωθεί η χορήγηση του 

δανείου που έχει ζητήσει από τράπεζα-, θα έχει την καταστατική πλειοψηφία και επομένως 

ο Ψυχάρης θα αποφασίζει για όλα στο Μεγάλο Κανάλι.  

Σε μια τέτοια πιθανή εξέλιξη, θα υπάρξουν αλλαγές στη διεύθυνση του καναλιού και ήδη 

ακούγεται έντονα το όνομα του Βασίλη Χιώτη, στελέχους του «Βήματος», που από χρόνια 

είναι πολύ κοντά στον Σταύρο Ψυχάρη, για τη θέση του γενικού διευθυντή του Mega. 

Πάντως, τα οικονομικά αποτελέσματα της Τηλέτυπος παραμένουν αρνητικά και 

επιβαρημένα από τα capital controls. Το Mega στο πρώτο εξάμηνο του 2015 εμφάνισε 

ζημιές 13,7 εκατ. ευρώ έναντι 6,6 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2014. 
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Υποχρέωση για δωρεάν χρόνο στα κόμματα 

Θα κληθούν να ξαναδιαθέσουν δωρεάν τηλεοπτικό χρόνο οι ιδιοκτήτες των τηλεοπτικώ 

σταθμών στις επικείμενες εκλογές, αλλά αυτή τη φορά ίσως υπάρξει προσφυγή στο ΣτΕ. 

Το ποσό αυτό θα ανέλθει συνολικά σε 6.000.000 ευρώ για τη δωρεάν μετάδοση των 

κομματικών διαφημίσεων και των θέσεων των κομμάτων, όμως οι ιδιοκτήτες των 

καναλιών θεωρούν πως δεν είναι υποχρεωμένοι να διαθέσουν χρόνο και πως αυτό που 

συμβαίνει, από το 2002, είναι κάτι σαν δωρεάν εισιτήρια στην Ολυμπιακή που 

χορηγούσαν τα κόμματα εν όψει των εκλογών. Στις προηγούμενες εκλογικές 

αναμετρήσεις τα κανάλια δέχονταν τη δωρεάν μετάδοση των διαφημίσεων, διότι 

αντάλλασαν –χωρίς να υπάρχει νομοθετική πρόβλεψη- με τη μείωση κατά 50% του 

τέλους συχνοτήτων. Οι ιδιοκτήτες θεωρούν πως από τη στιγμή που δεν έγινε η... 

εκκαθάριση, το δημόσιο οφείλει στις τηλεοπτικές επιχειρήσεις 24.170.850 ευρώ για τις 

εθνικές εκλογές της 6ης Μαϊου 2012, της 17ης Ιουνίου 2012, τις ευρωεκλογές της 25ης 

Μαϊου του 2014 και τις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015. 

 

 

 

Flash News 

Τρεις υπουργοί της υπηρεσιακής κυβέρνησης έχουν περάσει από τα ΜΜΕ. Ο υπουργός 

Εσωτερικών Αντώνης Μανιτάκης διετέλεσε αναπληρωτής πρόεδρος του ΕΣΡ, ο 

αναπληρωτής υπουργός Προστασίας του Πολίτη Αντώνης Μακρυδημήτρης ήταν 

πρόεδρος – διευθύνων σύμβουλος της ΝΕΡΙΤ και ο υφυπουργός παρά τω 

πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Ροδόλφος Μορώνης έχει διατελέσει 

αντιπρόεδρος της ΝΕΡΙΤ, αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος και πρώην πρόεδρος του 

ΙΟΜ και πρώην μέλος του ΕΣΡ και αξίζει να πούμε ότι τίμησε όλα τα αξιώματα στα οποία 

θήτευσε. 

Μεγάλο οικονομικό πρόβλημα φαίνεται να αντιμετωπίζει το άλλοτε κραταιό Συγκρότημα 

Λαμπράκη. Και αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι οι δημοσιογράφοι δεν έχουν 

πληρωθεί τους δύο τελευταίους μήνες και πάνε για τρίτο μήνα απλήρωτοι. Την εβδομάδα 

που πέρασε υπήρξε ενημέρωση ότι θα πάρουν έναντι ένα δεκαπενθήμερο.  

Συνεχίζονται οι παραιτήσεις μετά από συμφωνία με τους εκδότες στην εφημερίδα του 

«Ελεύθερου Τύπου». Ήδη έχουν εγκαταλείψει την εφημερίδα περισσότεροι από 10 

εργαζόμενοι ενώ οι εργαζόμενοι του ατελιέ έχουν κηρύξει επίσχεση εργασίας για μη 

πληρωμή δεδουλευμένων. Η εφημερίδα συνεχίζει να μην πληρώνει τους μισθούς από τον 

περασμένο Μάιο, ενώ σε όσους αποχωρούν δίνει συναλλαγματικές! 
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Τον Alpha επέλεξε για να ξεκινήσει την προεκλογική του εκστρατεία ο Αλέξης Τσίπρας με 

τη μαγνητοσκοπημένη συνέντευξη που παραχώρησε από το Μέγαρο Μαξίμου στη 

Σοφία Παπαϊωάννου. Ο μέσος όρος τηλεθέασης στις ηλικίες 15-44 έφτασε στο 24,3%. 

Πριν και μετά το δημοψήφισμα, ο Αλ. Τσίπρας είχε παραχωρήσει δύο ζωντανές 

συνεντεύξεις στην ΕΡΤ1 και στον ΑΝΤ1. Η επιλογή του Alpha, την οποία ακολούθησε και ο 

πρόεδρος της ΝΔ Βαγγέλης Μεϊμαράκης, δείχνει να δικαιώνει την απόφαση του Δ. 

Κοντομηνά να κρατήσει «ουδέτερη» πολιτική στάση. 

Ως σχολιάστρια στο δελτίο ειδήσεων του Alpha και με δική της εκπομπή, θα συνεχίσει την 

καριέρα της η Κατερίνα Ακριβοπούλου, η οποία σταματάει τη συνεργασία της με τον 

Real FM, στον οποίο είχε μετακινηθεί από τον ΣΚΑΪ. 

Στην έκδοση ημερήσιου φύλλου προχωράει, μάλλον μετά τις εκλογές, ο Νίκος 

Χατζηνικολάου. Η κίνηση αυτή είχε προαναγγελθεί από την προηγούμενη σεζόν, στην 

κοπή της πίτας του ομίλου, από τον ίδιο τον έκδότη και προ ημερών ανακοινώθηκε πως 

ξεκινάει η προετοιμασία. Ο όμιλος ενισχύεται με την παρουσία του Νίκου Στραβελάκη, 

πρώην διευθυντή Ειδήσεων του Mega, ο οποίος ανέλαβε καθήκοντα διευθυντή σύνταξης 

στη «Real News» και μία καθημερινή εκπομπή στον Real FM (15:30 – 17:00, Δευτέρα – 

Πέμπτη).  

Ο Παναγιώτης Τζένος, γενικός διευθυντής του Ομίλου των «Παραπολιτικών», 

αναλαμβάνει τη διεύθυνση των ομώνυμου ραδιοφωνικού σταθμού. Στο νέο πρόγραμμα 

υπάρχουν αρκετές αλλαγές, καθώς πλεόν δεν θα συμμετέχει η Έλλη Στάη, ενώ ο Σεραφείμ 

Κοτρώτσος μετακινείται στις 8:00 – 10:00 το πρωί. Ο Δημήτρης Γιαγτζόγλου θα έχει διπλή 

παρουσία, και το πρωί (5:00 – 6:00) και το απόγευμα (6:00 – 8:00). Στις 12:00 το μεσημέρι 

θα παρουσιάζουν την κεντρική πολιτική εκπομπή του σταθμού ο Γιάννης Κουρτάκης και 

ο Παναγιώτης Τζένος. Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο για την έκδοση και ημερήσιου 

φύλλου. 

Ανεξάρτητα από τις πολιτικές εξελίξεις που θα φέρουν οι εκλογές του Σεπτεμβρίου, το 

Ασφαλιστικό θα αλλάξει μέσα στον Οκτώβριο. Είναι χαρακτηριστικό ότι λίγο πριν 

υποβάλει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ την παραίτησή της συγκροτήθηκε δωδεκαμελής επιτροπή, 

με τη συμμετοχή δικηγόρων, δικαστών και καθηγητών πανεπιστημίου, με έργο να 

παραδώσει στην επόμενη κυβέρνηση έκθεση για τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν στο 

Ασφαλιστικό. Το έργο της επιτροπής θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το πρώτο 

δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου. 

Η εταιρεία Ernst & Young Hellas ανέλαβε τον έλεγχο των συμβάσεων που βρίσκονται σε 

ισχύ από την περίοδο της ΝΕΡΙΤ. Οι ορκωτοί λογιστές θα πρέπει να ελέγξουν, μεταξύ 

άλλων, αν τηρήθηκαν οι νόμιμες διαδικασίες στη σύναψη των συμβάσεων της διοίκησης 

της ΝΕΡΙΤ. 
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Εφημερίδες 

 
 
Συνολικά οι κυριακάτικες πούλησαν 367.040 φύλλα έναντι 369.950 της προηγούμενης 

Κυριακής 16/8, ήτοι 2.910 φύλλα μείον. Η «Καθημερινή» από 89.419 που είχε στις 9/8, μαζί 

με τις συνδρομές, την Κυριακή 16/8 έπεσε στα 79.026. 

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ 23/8/2015 

(κυκλοφορίες πανελλαδικά)  

 

«Πρώτο Θέμα»: 103.200 

«Το Βήμα»: 63.240 

«Έθνος»: 60.280 

«Real News»: 57.170 

«Freddo»: 16.890 

«Δημοκρατία»: 16.300 

«Ριζοσπάστης»: 14.350 

«Τύπος»: 12.080 

 

Ραδιοτηλεοπτικά 

 
Η ενημέρωση επανήλθε στην τηλεόραση. Οι πολιτικές εξελίξεις που ανάγκασαν τους 

τηλεοπτικούς σταθμούς να επαναφέρουν τους παρουσιαστές των κεντρικών δελτίων 

από τέλος Αυγούστου, έφεραν ανακατατάξεις και στην εβδομαδιαία τηλεθέαση. Στην 

πρώτη θέση βρέθηκε o Alpha ενώ το Mega κέρδισε σχεδόν μιάμιση μονάδα αφήνοντας 

πίσω του τον ψυχαγωγικό ΑΝΤ1. Η τηλεθέαση της ΕΡΤ 1 έπεσε λίγο ενώ ο ΣΚΑΙ δεν 

φαίνεται να μπορεί να ξεπεράσει το 11,5% παρά τη συνεχή ροή ενημέρωσης που έχει 

καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. 

Εβδομαδιαία θεαματικότητα 

 17 – 23/8 10 – 16/8 

ALPHA 14,4% 13,8% 

MEGA 13,8% 12,4% 

ΣΚΑΪ 11,7% 11,4% 

ANT1 11,4% 12,3% 

STAR 9,7% 9,5% 

ΕΡΤ1 6% 6,6% 

ΕΡΤ2 2,7% 1,9% 

E-TV 3,5% 3,3% 

MAKEΔΟΝΙΑ  1% 1% 

ΠΗΓΗ: NIELSEN AUDIENCE MEASUREMENT 
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Η ραδιοφωνική εκπομπή του ThePressProject με τους Κώστα Εφήμερο και Γεράσιμο 

Λιβιτσάνο αποκτάει καθημερινή πρόσβαση στα FM από τη συχνότητα του ραδιοφωνικού 

σταθμού «στο Κόκκινο 105.5» και φυσικά σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα μέσω του δικτύου 

του Κόκκινου και των συνεργαζόμενων σταθμών με το TPP. Η εκπομπή θα μεταδίδεται για 

την προεκλογική περίοδο από τις 3 Σεπτεμβρίου καθημερινά από τις 5:00 έως τις 6:00 το 

απόγευμα. 


