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Media Update 13 Σεπτεμβρίου 2015 

 

Τσίπρας-Μεϊμαράκης ενώπιος ενωπίω τη Δευτέρα 14/9 στις 21:00 στην ΕΡΤ 

Το εκλογικό ντέρμπι αναμένεται να κορυφωθεί με την τηλεοπτική αναμέτρηση ανάμεσα 

στον Αλέξη Τσίπρα και τoν Βαγγέλη Μεϊμαράκη στις εννέα το βράδυ της Δευτέρας 14/9. 

Οι δύο πολιτικοί αρχηγοί θα βρεθούν ξανά στο ιστορικό studio 3 της ΕΡΤ. Αυτή τη φορά 

θα είναι μόνοι τους χωρίς τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς. Θα καθήσουν δίπλα- 

δίπλα και απέναντί τους θα έχουν δημοσιογράφους από όλους τους τηλεοπτικούς 

σταθμούς πανελλαδικής εμβέλειας. 

 

 

Με... προϋπηρεσία στην ΕΡΤ! 

Αρκετοί υποψήφιοι του Ποταμιού έχουν περάσει από το Ραδιομέγαρο και έχουν εργαστεί 

για την ΕΡΤ. Ο Σταύρος Θεοδωράκης, επικεφαλής του Ποταμιού, παρουσίαζε –επί 

διακυβέρνησης Σημίτη και προεδρίας στην ΕΡΤ του Πάνου Παναγιώτου και του Άγγελου 

Στάγκου- τους «Πρωταγωνιστές». Η υποψήφια στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας Λενιώ 

Μυριβήλη έχει προσθέσει στο βιογραφικό της τη σειρά οικολογικών ντοκιμαντέρ «Μήλα 

μου πράσινα». Η Ρίκα Βαγιάννη, επίσης υποψήφια, ήταν παρουσιάστρια στην ΕΡΤ, με 

σημαντική προβολή την περίοδο της ΝΔ, επί Χρήστου Παναγόπουλου. Επίσης, στην ΕΡΤ 

αλλά και στη ΔΤ εργάστηκε η στενή συνεργάτιδα του Στ. Θεοδωράκη επί θεμάτων ΜΜΕ 

Οντίν Λιναρδάτου, ενώ από την ΕΡΤ έγινε γνωστός και ο Γιώργος Αμυράς. Τέλος, ο 

καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου Νίκος Αλιβιζάτος, υποψήφιος του Ποταμιού στο 

Επικρατείας, είχε επεξεργαστεί το νομοσχέδιο για την ΕΡΤ, κατ’ εντολή του πρώην 

υπουργού Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ Ηλία Μόσιαλου. 

Αλλά δεν είναι μόνο το Ποτάμι. Ο επικεφαλής του ψηφοδελτίου Επικρατείας της ΝΔ 

Θεόδωρος Φορτσάκης υπηρέτησε το μόρφωμα της ΝΕΡΙΤ ως πρόεδρος του Εποπτικού 

Συμβουλίου, ενώ επί πολλά χρόνια ήταν παρουσιάστρια της ΕΡΤ η Πηνελόπη Γαβρά. 

 

 

Flash News 

Η εταιρεία ΣΕΤ ΛΑΜΠ ΙΚΕ ανέλαβε την εξπρές κατασκευή του σκηνικού για το debate των 

πολιτικών αρχηγών της περασμένης Τετάρτης. Το προεκλογικό σκηνικό, χωρίς το 

κεντρικό πάνελ με τη φωτογραφία της Βουλής, κόστισε στην ΕΡΤ 16.400 ευρώ. 

Ο Γιάννης Πρετεντέρης θα είναι ο εκπρόσωπος του Mega στο debate των δύο 

αρχηγών, που θα διεξαχθεί τη Δευτέρα στην ΕΡΤ. 
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Απολύσεις και στο συγκρότημα των Αττικών Εκδόσεων την περασμένη εβδομάδα. 

Τουλάχιστον πέντε εργαζόμενοι απομακρύνθηκαν από τα τηλεπεριοδικά του ομίλου, ενώ 

απολύσεις υπήρξαν και σε άλλους τομείς.  

Μεγάλες αντιδράσεις προκάλεσαν οι μαζικές απολύσεις στο Μακεδονία TV, του Ομίλου 

Κυριακού, κατά την προεκλογική περίοδο. Τη στιγμή που το κανάλι διαμαρτυρόταν γιατί 

δεν συμμετείχε στο debate των πολιτικών αρχηγών, είχε προχωρήσει σε απολύσεις 

τεχνικών. Η ΕΤΙΤΒΕ άρχισε συνεχόμενες στάσεις εργασίας, ζητώντας την ανάκληση των 

απολύσεων.  

Αύριο, Δευτέρα, αναμένεται να γίνει η καταβολή της μισθοδοσίας στον ΔΟΛ. 

Δεν ακολούθησαν οι υπόλοιποι δημοσιογράφοι την Όλγα Τρέμη στην παρέμβαση που 

έκανε στο debate επιχειρώντας να διακόψει τον πρώην πρωθυπουργό Αλ. Τσίπρα και να 

ζητήσει τον λόγο για την αναφορά του στο καθεστώς λειτουργίας της τηλεόρασης χωρίς 

άδειες, με την υποστήριξη των τραπεζικών δανείων. Η δημοσιογράφος έμεινε μόνη της να 

εγκαλεί τον πρωθυπουργό και να ζητάει διευκρινίσεις επί των λεγομένων του, 

παραβιάζοντας τον σχετικό κανόνα του debate της περασμένης Τετάρτης. Ο πρόεδρος 

του ΣΥΡΙΖΑ παρατήρησε το σκηνικό που είχε διαμορφωθεί και αξιοποίησε την ευκαιρία 

ρωτώντας τη δημοσιογράφο «αν έχει τη μύγα». Έτσι, με την αγχωτική παρέμβαση της 

κεντρικής παρουσιάστριας του Mega, το πρόβλημα αναδείχθηκε σε εθνική εμβέλεια 

χωρίς να ειπωθεί! 

Δάνειο άπό την Τράπεζα Πειραιώς στο «Θέμα». Οι Εκδόσεις Πρώτο Θέμα, του Θέμου 

Αναστασιάδη και του Τάσου Καραμήτσου, έλαβε δάνειο ύψους 38.998.921,71 ευρώ, με 

παροχή ενεχύρων και εξασφαλίσεων, από τις εταιρείες Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία 

Μέσων Ενημέρωσης ΑΕ και Νέο Θέμα των Δημοσιογράφων. Το δάνειο ελήφθη το 2013, 

αλλά η απόφαση της γενικής συνέλευσης της εταιρείας Εκδόσεις Πρώτο Θέμα 

δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ δύο χρόνια αργότερα, το 2015. Η γενική συνέλευση των μετόχων 

υιοθέτησε αυτούσια την έκθεση του διοικητικού συμβουλίου και αποφάσισε ότι «η 

παροχή των εξασφαλίσεων εξυπηρετεί το εταιρικό συμφέρον». Η γενική συνέλευση 

δεσμεύει τον Τάσο Καραμήτσο για την υπογραφή των συμβάσεων με την τράπεζα. 

 

 

Εφημερίδες 

 
 
Τονωτική... κυκλοφοριακή ένεση ήταν για το «Βήμα η προσφορά του... Αριστοτέλη η 

οποία και έδωσε στην εφημερίδα 4.990 φύλλα περισσότερα. Από κει και πέρα, όλες 

σχεδόν οι εφημερίδες είχαν απώλειες. Συνολικά οι κυριακάτικες έχασαν 6.910 φύλλα, 

καθώς από 384.050 που είχαν (εκτός της «Καθημερινής») στις 30/8 την περασμένη 

Κυριακή πούλησαν 377.140. Στα ίδια περίπου φύλλα, με συν 25, ήταν η κυκλοφορία της  
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«Καθημερινής» την Κυριακή 30/8 (μαζί με τις συνδρομές). Συγκεκριμένα, πούλησε 80.389 

από 80.364 στις 23/8. Συνολικά στις 30/8 οι κυριακάτικες εφημερίδες πούλησαν 448.324 

φύλλα από 429.379 που είχαν μια Κυριακή πριν (23/8), ήτοι 18.945 περισσότερα. Να 

σημειωθεί ότι ο μέσος όρος κυκλοφορίας της «Καθημερινής» τον Ιούλιο ήταν 82.582 

φύλλα, ενώ όλων των κυριακάτικων 432.247. 

 

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ 6/9/2015 

(κυκλοφορίες πανελλαδικά)  

 

«Πρώτο Θέμα»: 104.520 

«Το Βήμα»: 78.100 

«Έθνος»: 60.160 

«Real News»: 57.310 

«Ριζοσπάστης»: 18.090 

«Δημοκρατία»: 12.510 

«Τύπος»: 12.220 

«Freddo»: 11.620 

 

Δεν θα υπάρξουν συνέπειες για την εφημερίδα «Δημοκρατία», που προκάλεσε μεγάλες 

αντιδράσεις με τον πρωτοσέλιδο τίτλο της «Ασφυξία από λαθραίους» επάνω από τη 

φωτογραφία του τρίχρονου πρόσφυγα που πνίγηκε στις ακτές της Τουρκίας. Το θέμα, 

όπως έγραψε η στήλη την περασμένη Κυριακή, τέθηκε προς συζήτηση στο 

Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ την περασμένη εβδομάδα. Με απόφαση 

της πλειοψηφίας (τρεις εναντίον δύο) το Πρωτοβάθμιο αποφάσισε την παραπομπή του 

θέματος στο Εποπτικό Όργανο Δεοντολογίας. Πρακτικά, αυτό σημαίνει πως θα πρέπει 

να συζητηθεί από τα μέλη και των δύο Πειθαρχικών Συμβουλίων, τα οποία απλώς 

εκδίδουν ανακοινώσεις και δεν λαμβάνουν αποφάσεις. Η πρόταση της μειοψηφίας ήταν 

να παραπεμφθούν στο Πειθαρχικό τα διευθυντικά στελέχη της «Δημοκρατίας» για 

παράβαση των κανόνων δεοντολογίας. 

 

 

Ραδιοτηλεοπτικά 

 
Επανήλθαν οι ραδιοφωνικές μετρήσεις από την ΑΕΜΑΡ με την έναρξη της προεκλογικής 

περιόδου. Στην πρώτη θέση είναι ο Real FM με 164 αστάθμιστες απαντήσεις, δεύτερος ο 

Μελωδία με 133 και τρίτος ο ΣΚΑΪ με 121. Ακολουθούν ο Athens DJ με 108 απαντήσεις, ο 

Δίεση με 104, ο Λάμψη με 92, ο Derti και ο RED με 86, ο Music με 80 και τη δέκατη θέση 

μοιράζονται, με 77 απαντήσεις, ο Σπορ FM και ο Rock FM. 
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Μαζί με τον Σεπτέμβρη επέστρεψε και το Mega. Οι πολιτικές εξελίξεις και η ανάγκη για 

ενημέρωση κατά την προεκλογική περίοδο έφεραν στην πρώτη θέση της τηλεθέασης για 

δεύτερη συνεχή εβδομάδα το Mega, ενώ ο ΑΝΤ1 παρέμεινε στην τρίτη θέση, αν και 

αύξησε τη θεαματικότητά του.  Μικρή αύξηση καταγράφηκε και στην ΕΡΤ1. 

Εβδομαδιαία θεαματικότητα 

 31/8 – 6/9 24 – 30/8 

MEGA 14,1% 13,4% 

ALPHA 12,4% 13% 

ΣΚΑΪ 12,2% 12,2% 

ANT1 11,6% 11% 

STAR 10,8% 10,4% 

ΕΡΤ1 6,7% 6,1% 

ΕΡΤ2 1,8% 4,6% 

E-TV 3,2% 3,1% 

MAKEΔΟΝΙΑ  1% 0,9% 

ΠΗΓΗ: NIELSEN AUDIENCE MEASUREMENT 

 

Ένας έμπειρος δημοσιογράφος από τα παλιά της ΕΡΤ ανέλαβε τη διοργάνωση των 

debate και της εκλογικής βραδιάς της 20ης Σεπτεμβρίου. Είναι ο Γιώργος Κογιάννης, ο 

οποίος στις εκλογές του Ιουνίου του 2012 είχε καταφέρει ως διευθυντής ειδήσεων να 

οδηγήσει την ΕΡΤ στην πρώτη θέση της θεαματικότητας. 

Με τις ευλογίες του Νίκου Παππά η έκδοση περιοδικού και η λειτουργία ραδιοφωνικού 

σταθμού από το Αθηναϊκό Πρακτορείο. Στη συνέντευξη που παραχώρησε στο ΑΠΕ στη 

Θεσσαλονίκη ο πρώην υπουργός Επικρατείας της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ 

υποστήριξε τις πρωτοβουλίες του ΑΠΕ, αναφέροντας πως με τις συγκεκριμένες ενέργειες 

θα αναβαθμιστεί η ενημέρωση των πολιτών. 

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ Πηνελόπη Γαβρά ξεκινάει την ενημέρωση των πολιτικών 

συντακτών από τη Δευτέρα. 

Ο Γιώργος Μητσικώστας θα ενισχύσει περαιτέρω τον Βήμα FM, με το νέο πρόγραμμα 

που θα ξεκινήσει μετά τις εκλογές.  

Η Νίκη Λυμπεράκη είναι το νέο πρόσωπο στις ενημερωτικές εκπομπές του ΣΚΑΪ. Έχει την 

εμπιστοσύνη της διοίκησης και ξεχώρισε μεταξύ των πολλών δημοσιογράφων που 

εμφανίστηκαν στις εκπομπές του σταθμού το τελευταίο διάστημα. 

 

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/
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/
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/

