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Media Update 6 Σεπτεμβρίου 2015 

 

Έξι χρόνια μετά, ξανά debate στην TV 

Κρατική και ιδιωτική τηλεόραση ετοιμάζονται ύστερα από έξι χρόνια για την τηλεμαχία 

ανάμεσα στον Αλέξη Τσίπρα και στον Βαγγέλη Μεϊμαράκη στις 14 Σεπτεμβρίου, εκτός 

απροόπτου. Η τηλεμαχία θα γίνει παραδοσιακά σε στούντιο της ΕΡΤ στο Ραδιομέγαρο και 

αυτές τις μέρες θα γίνουν οι επαφές με τα κανάλια και τα δύο πολιτικά κόμματα για το 

ποιοί θα μετάσχουν στο debate. Συνολικά, από την αρχή της λειτουργίας της ιδιωτικής 

τηλεόρασης (1990) έχουν πραγματοποιηθεί έξι τηλεμαχίες, από τις οποίες μόνο δύο με τη 

συμμετοχή όλων των πολιτικών αρχηγών. Στην ΕΡΤ ετοιμάζουν ήδη το σκηνικό της 

τηλεμαχίας, που προβλέπεται να χρησιμοποιηθεί και στο debate όλων των πολιτικών 

αρχηγών. 

 

 

Αλλάζουν… ταυτότητα τα κανάλια 

Η έλλειψη εσόδων και η ανακατανομή της τηλεθέασης, αλλάζει την ταυτότητα των 

τηλεοπτικών σταθμών εθνικής εμβέλειας. Το MEGA επιχειρεί να ισορροπήσει ανάμεσα 

στην ενημέρωση και την ψυχαγωγία, χωρίς όμως να είναι σε θέση να σχεδιάζει νέα 

σίριαλ. Ο ΑΝΤ1 επιλέγει να επενδύσει στην ψυχαγωγία μέσα από show και νυχτερινές 

εκπομπές, περιορίζοντας στο μέτρο του δυνατού τον ενημερωτικό τομέα, με ένα δελτίο 

ειδήσεων μισής ώρας με τη Μαρία Χούκλη και την πρωινή εκπομπή με το Γιώργο 

Παπαδάκη.O Alpha με σταθερό πρόγραμμα δείχνει να είναι το πλέον ισορροπημένο 

κανάλι με σωστή αναλόγια σε ενημέρωση και ψυχαγωγία. Κινδυνεύει όμως να πληγεί 

από την υπεροψία ορισμένων στελεχών και συμβούλων που έχει δημιουργήσει η καλή 

του πορεία. Το Star προετοιμάζεται για την επόμενη μέρα που μπορεί να προκύψει από τις 

κυοφορούμενες αλλαγές στο MEGA, έχοντας στο δελτίο ειδήσεων τη Μαρά Ζαχαρέα και 

στο σχολιασμό το Νίκο Χατζηνικολάου, προσθέτοντας πλέον σειρές και εκπομπές όπως 

αυτή με τη Ζίνα Κουτσελίνη. Ο ΣΚΑΪ, επενδύει στην ενημέρωση, με λιγότερη εικόνα και 

άφθονες συζητήσεις, με πολλά νέα πρόσωπα και ελάχιστους αξιόπιστους σχολιαστές, 

δημιουργώντας μια «ραδιοφωνική τηλεόραση». Τέλος, το E-TV όλο και περισσότερο χτίζει 

την εικόνα ενός νέου «Alter» με εκπομπές κουτσομπολιού. 

 

 

Όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά για τον Πήγασο 

Βαθιά περίσκεψη επικρατεί στον Πήγασο, μετά από τις τελευταίες αλλαγές που έγιναν 

στην ιεραρχία του «Έθνους». Ο Κώστας Μουρδουκούτας, διευθυντής σύνταξης επί 

μακρόν στην εφημερίδα, απολύθηκε και τη θέση του πήρε ο Γιάννης Σαραντάκος. Η  
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αλλαγή αυτή γίνεται ενώ η εφημερίδα συνεχίζει να χάνει φύλλα μετά την αποχώρηση του 

Θανάση Τσεκούρα και ο Φώτης Μπόμπολας βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τον 

Σταύρο Ψυχάρη με τη μεταβίβαση του Πήγασου και τις βαθιές αλλαγές στο Mega. Το 

σημείο – κλειδί είναι η αποστασιοποίηση του Γιώργου Μπόμπολα από τις εξελίξεις και η 

άρνησή του να χρηματοδοτήσει περαιτέρω τον Πήγασο. 

Τα οικονομικά του εξαμήνου δεν δημιουργούν αισιοδοξία. Η εταιρεία έχει μεν θετικά ίδια 

κεφάλαια 66 εκατ. ευρώ, δεν συμβαίνει όμως το ίδιο με τον όμιλο, που τα ίδια κεφάλαια 

είναι στο... κόκκινο, μειωμένα κατά 108.701.466 ευρώ. Ο δανεισμός της μητρικής εταιρείας 

είναι στα 94.000.000 ευρώ και του ομίλου στα 161.000.000 ευρώ. Ο Πήγασος στο 

εξάμηνο είχε ζημιές 4.614.783 και τζίρο 375.000 ευρώ, ενώ ο όμιλος ζημιές προ φόρων 

25.371.295 ευρώ και κύκλο εργασιών 25.122.868 ευρώ. 

 

 

Flash News 

Δυσκολεύεται ο Σταύρος Ψυχάρης να πείσει όλους τους επενδυτές στη συγχώνευση 

ΔΟΛ – Πήγασου. Παρά το γεγονός ότι έχει την πρώτη θετική ανταπόκριση από τους 

ανθρώπους στους οποίους απευθύνθηκε, αυτοί εμφανίζονται επιφυλακτικοί για δύο 

λόγους. Ο Σταύρος Ψυχάρης δεν έχει διασφαλίσει τη σύμφωνη γνώμη όλων των 

τραπεζών και ταυτόχρονα η επιχείρηση εμφανίζει κενά στρατηγικής και διοίκησης, που 

έχουν άμεσο αντίκτυπο στην ομαλή λειτουργία της εταιρείας.  

Δεν εγκρίνονται από τον πρόεδρο του ΔΟΛ Σταύρο Ψυχάρη όλες οι προτάσεις του 

Μανώλη Καψή στο Mega, ενώ υπάρχει και κριτική για την πολιτική γραμμή που τηρεί το 

δελτίο ειδήσεων έναντι του ΣΥΡΙΖΑ. Ο νέος διευθυντής ειδήσεων ελέγχεται για τις πρώτες 

του κινήσεις στον ενημερωτικό τομέα του σταθμού όσο και για την πολιτική γραμμή του 

δελτίου, ενώ ενεργό ρόλο φαίνεται να έχει αναλάβει και η Όλγα Τρέμη. 

Με μία νέα θυγατρική κινείται στην Κύπρο το Mega. Η Τηλέτυπος Υπηρεσίες ΛΤΔ, η οποία 

ιδρύθηκε το 2000 με σκοπό την πώληση προγραμμάτων στην αγορά της Κύπρου και της 

Μέσης Ανατολής. Στην Κύπρο η Τηλέτυπος έχει το 25% της ετερόρρυθμης εταιρείας ο 

ΛΟΓΟΣ (Mega Κύπρου), στην Τηλεοπτικά Δικαιώματα και στην Ψηφιακός Πάροχος 

(Digea) το 16,4%. 

Ο Μανώλης Κοττάκης ξεκινάει από αύριο συνεργασία με τον Real FM 97,8 σε κοινή 

εκπομπή με τον Νίκο Μπογιόπουλο κάθε βράδυ (20:00 – 22:00). 

Κέρδη προ φόρων ύψους 412.684 ευρώ εμφάνισε το 2014 η εταιρεία Πρώτο Θέμα ΑΕ 

έναντι κερδών προ φόρων ύψους 820.524 ευρώ το 2013. Ο κύκλος εργασιών της 

εταιρείας του Θέμου Αναστασιάδη και του Τάσου Καραμήτσου ανήλθε σε 31.156.414 

ευρώ την περσινή χρονιά έναντι 31.300.004 ευρώ το 2013. Το υπόλοιπο των ζημιών της  
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εταιρείας που μεταφέρεται στην επόμενη χρήση ανέρχεται σε 7.875.815 ευρώ. Οι άλλες, 

όμως, εταιρείες που σχετίζονται με την εφημερίδα έχουν σημαντικές ζημιές. Το Νέο Θέμα 

των Δημοσιογράφων – Εκδόσεις έχει συνολικές ζημιές 4.599.682 ευρώ, με μηδενικό τζίρο 

και στις δύο χρήσεις. Το 2014 εμφάνισε ζημίες 991.517 ευρώ και το 2013 ζημίες ύψους 

805.857 ευρώ. Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Μέσων Ενημέρωσης παρουσίασε συνολικές 

ζημιές 2.716.066 ευρώ, με επίσης μηδενικό τζίρο. Πέρυσι είχε ζημιές 502.120 ευρώ και το 

2013 498.340 ευρώ. Οι Εκδόσεις Νέο Χρήμα, που ελέγχει το οικονομικό σάιτ του ομίλου, 

είχε κέρδη προ φόρων ύψους 450.857 ευρώ το 2014 και κύκλο εργασιών ύψους 1.044.261 

ευρώ.   

Εξαιρετική πορεία είχε πέρυσι η τηλεοπτική εταιρεία του Θέμου Αναστασιάδη, 

τριπλασιάζοντας σχεδόν τα κέρδη της. Το 2014 είχε κέρδη προ φόρων ύψους 425.436 

ευρώ έναντι 111.269 ευρώ το 2013. Οι συνολικές της ζημιές, μετά από διαφορά από 

φορολογικούς ελέγχους σε προηγούμενες χρήσεις, ανήλθαν σε 402.564 ευρώ. 

Διαλύεται ο «Ελεύθερος Τύπος», η άλλοτε «ναυαρχίδα» της Δεξιάς. Οι εκδότες Αλέξης 

Σκαναβής και Δημήτρης Μπενέκος, παρά τις μεταξύ τους διαφορές, σπρώχνουν τους 

εργαζομένους στην έξοδο, υποσχόμενοι την πληρωμή της νόμιμης αποζημίωσης τους, 

την οποία δίνουν σε συναλλαγματικές. Ήδη έχουν αποχωρήσει περισσότερα από 30 

άτομα, ενώ οι εκδότες αρνήθηκαν να συναντηθούν με την ΕΣΗΕΑ και να λάβουν μέρος 

στην τριμερή συνάντηση του υπουργείου Εργασίας. Ο Αλ. Σκαναβής καταθέτει 50 και 100 

ευρώ, έναντι των μισθών, για να αποτρέψει την επίσχεση εργασίας. 

Με νέα μέλη η επικοινωνιακή ομάδα του Αλέξη Τσίπρα. Ο Νίκος Παππάς παραμένει 

επικεφαλής. Στο επίκεντρο του μετέχουν ο Πάνος Σκουρλέτης, ο δημοσιογράφος Άγγελος 

Τσέκερης και ο Θανάσης Καρτερός, που είναι και λογογράφος του Αλέξη Τσίπρα. Για 

πρώτη φορά στην επικοινωνιακή ομάδα θα μετάσχει και ο διευθυντής του ραδιοφωνικού 

σταθμού «Στο Κόκκινο» Κώστας Αρβανίτης. Το επιτελείο συμπληρώνουν ο Λευτέρης 

Κρέτσος, η Ράνια Σβίγκου, ο Κώστας Πουλάκης και η Ζωή Χαλιδιά. 

Η Κατερίνα Ακριβοπούλου είναι το νέο πρόσωπο του δελτίου ειδήσεων του Alpha. Η 

δημοσιογράφος υπέγραψε συμφωνία για το πολιτικό ρεπορτάζ του καναλιού, ενώ από 

αύριο αναλαμβάνει και το ραδιοφωνικό μαγκαζίνο του Alpha 98,9 (14:00 – 15:00). 

Καταστροφικός ήταν ο Ιούλιος για τις εφημερίδες. Ενώ ακόμη παιζόταν η τύχη της 

χώρας για την παραμονή ή όχι στο ευρώ, οι αναγνώστες δεν επέλεξαν τις εφημερίδες για 

να ενημερωθούν. Η μέση κυκλοφορία τους υποχώρησε κατά 14%, στα 762.800 

πωληθέντα φύλλα κάθε Κυριακή, με μέσο όρο απωλειών 107.238 αναγνωστών, ενώ από 

την αρχή του έτους η κυκλοφορία των εφημερίδων έχει μειωθεί στα 857.694 φύλλα (-

77.569), ήτοι πτώση 8%. Συνοπτικά, οι κυριακάτικες πούλησαν τον προηγούμενο μήνα 

κατά μέσο όρο 448.238 φύλλα ανά Κυριακή, χάνοντας κατά μέσο όρο 103.909 

αναγνώστες (-19%), ενώ οι μέσες πωλήσεις τους από την αρχή του έτους είναι στα 

503.714 φύλλα (-93.317). 

 



 

Media Update Page 4 

 

 

Εφημερίδες 

 
 
Η κυκλοφορία των κυριακάτικων ανέβηκε κατά 17.010 φύλλα, από 367.040 που είχαν στις 

23/8 πήγαν στα 384.050 φύλλα. Μια μικρή αύξηση, μόλις 1.363 φύλλων, ήταν η διαφορά 

μεταξύ της μίας Κυριακής και της άλλης για την «Καθημερινή». Από 79.026 φύλλα στις 

16/8 την επόμενη Κυριακή πούλησε 80.389, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και οι 

συνδρομές, τον αριθμό των οποίων δεν αποκαλύπτει η εφημερίδα. Μόλις συν 433 φύλλα 

ήταν η διαφορά στη συνολική κυκλοφορία των κυριακάτικων μεταξύ 16/8 και 23/8. Από 

428.946 ανέβηκαν στα 429.379. 

 

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ 30/8/2015 

(κυκλοφορίες πανελλαδικά)  

 

«Πρώτο Θέμα»: 103.210 

«Το Βήμα»: 73.110 

«Έθνος»: 62.560 

«Real News»: 62.210 

«Ριζοσπάστης»: 20.190 

«Freddo»: 14.760 

«Δημοκρατία»: 13.220 

«Τύπος»: 11.910 

 

Σύμβουλος εκδόσεων στην 24Media ο Σ. Ζαχαρός 

Η 24MEDIA καλωσορίζει στην ομάδα της το γνωστό δημοσιογράφο Σταμάτη Ζαχαρό, ο 

οποίος αναλαμβάνει τη θέση του Συμβούλου Εκδόσεων του Ομίλου.Ο έμπειρος 

αρθρογράφος με πολυετή εμπειρία στο χώρο του ραδιοφώνου, της τηλεόρασης, των 

εντύπων και των ηλεκτρονικών ΜΜΕ εντάσσεται στην 24MEDIA στο πλαίσιο της συνεχούς 

ανάπτυξης και της επένδυσης του ομίλου σε ανθρώπινο δυναμικό. Ο Σταμάτης Ζαχαρός 

έχει συνεργασθεί επί σειρά ετών με σημαντικά ΜΜΕ (Mega Channel, Το Βήμα, 

Οικονομικός Ταχυδρόμος, Πρώτο Θέμα, Euro2day.gr, Κεφάλαιο, Capital.gr, Forbes κ.α.) 

και παράλληλα έχει ενεργή συμμετοχή ως ομιλητής και συντονιστής σε συνέδρια με 

βασικό αντικείμενο την οικονομία και την πολιτική στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Επίσης 

τα τελευταία χρόνια συν-παρουσιάζει την πρωινή εκπομπή «Η Τρόικα του Αθήνα 984» 

στον ομώνυμο ραδιοφωνικό σταθμό. 
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Τηλεοπτικά 

 
Οι πολιτικές εξελίξεις έστειλαν τον ΑΝΤ1 στην 4η θέση! Για πρώτη φορά στην ιστορία του 

Πέφτει ο ΑΝΤ1 στην 4η θέση εβδομαδιαίας τηλεθέασης ενώ το Μega με εξαιρετικά χαμηλό 

ποσοστό βρέθηκε στην 1η θέση. Αιτία φυσικά οι πολιτικές εξελίξεις που είχαν ως 

αποτέλεσμα να ανέβουν τα κανάλια που επιμένουν στην ενημέρωση. Ο ΣΚΑΪ βρέθηκε 

στην 3η θέση ενώ ο Alpha είναι δεύτερος. Εντυπωσιακή είναι η άνοδος της ΕΡΤ2, 

προφανώς εξαιτίας των αγώνων στίβου. Η ΕΡΤ 1 από την άλλη έκτος από την 

ενημέρωση δεν διαθέτει καθόλου πρόγραμμα για να στηρίξει την τηλεθέαση της.  

 

Εβδομαδιαία θεαματικότητα 

 24 – 30/8 17 – 23/8 

MEGA 13,4% 13,8% 

ALPHA 13% 14,4% 

ΣΚΑΪ 12,2% 11,7% 

ANT1 11% 11,4% 

STAR 10,4% 9,7% 

ΕΡΤ1 6,1% 6% 

ΕΡΤ2 4,6% 2,7% 

E-TV 3,1% 3,5% 

MAKEΔΟΝΙΑ  0,9% 1% 

ΠΗΓΗ: NIELSEN AUDIENCE MEASUREMENT 

 

Στον αέρα από τη Δευτέρα το νέο τηλεοπτικό εγχείρημα 

Ξεκινάει τη Δευτέρα τις εκπομπές του το κανάλι που δεν έχει ακόμη ξεκινήσει. Είναι αυτό 

που προετοιμάζει ο εφοπλιστής Γιάννης Καραγεώργη. Το πρώτο βήμα γίνεται αυτή τη 

Δευτέρα με τον Κώστα Αργυρό στις 10:30 το βράδυ με την εκπομπή «Η Ελλάδα Ψηφίζει» η 

οποία θα μεταδοθεί από το Attica TV και τα μεγαλύτερα περιφερειακά κανάλια της 

χώρας που έχουν εξαγοραστεί ή έχουν συμφωνήσει για την αναμετάδοση των 

εκπομπών. Επικεφαλής του ενημερωτικού τομέα είναι ο Κώστας Βαξεβάνης. 

 

Η προσπάθεια του Ταγματάρχη για την ομαλή επαναφορά της ΕΡΤ 

Υπό αντίξοες συνθήκες επιχειρεί η διοίκηση του Λάμπη Ταγματάρχη να αντεπεξέλθει στην 

πρόκληση της ομαλής επαναλειτουργίας της ΕΡΤ. Μέχρι τώρα η ΕΡΤ1 κέρδισε τις 

εντυπώσεις τον Ιούνιο όταν κάλυπτε τις διαπραγματεύσεις με την Τρόικα και τώρα 

οργανώνει το διάλογο ανάμεσα στους υποψηφίους των κομμάτων. 

http://www.typologies.gr/2015/09/06/%ce%b7-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%80%ce%ac%ce%b8%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%84%ce%b1%ce%b3%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%ac%cf%81%cf%87%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b5%cf%80/

