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Media Update 4 Οκτωβρίου 2015 

 

Τα πήρε όλα ο Παππάς 

Παραμένει ένα από τα πιο ισχυρά πρόσωπα της κυβέρνησης ο Νίκος Παππάς. Στον 

υπουργό Επικρατείας ανατέθηκαν οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης 

και Επικοινωνίας για την εποπτεία των νομικών προσώπων και των φορέων που 

υπάγονται σε αυτήν, καθώς και για θέματα Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης. Ακόμη, του 

ανατέθηκε η συνδρομή στον πρωθυπουργό για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή της 

κυβερνητικής πολιτικής αλλά και η εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού και 

της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης. Ακόμα, έχει την αρμοδιότητα της συνδρομής 

στον πρωθυπουργό για τον συντονισμό, την παρακολούθηση και τον έλεγχο της 

εφαρμογής της κυβερνητικής πολιτικής που αφορά την προώθηση, την επιτάχυνση και 

την υλοποίηση των επενδύσεων στη χώρα. 

 

 

Flash News 

Στις αλλαγές προσώπων που προωθεί το Μαξίμου σε φορείς, οργανισμούς, ακόμα και 

ανεξάρτητες αρχές, υπάρχει μία που θα προκαλέσει... πόνο: η απομάκρυνση της κυρίας 

Λίνας Αλεξίου, μητέρας της κυρίας Κωνσταντοπούλου, από τη θέση της προέδρου του 

πολύπαθου ΕΣΡ. Η απόφαση λαμβάνεται μεν με αυξημένη πλειοψηφία στη διάσκεψη των 

προέδρων της Βουλής, πλην όμως με... χειρουργικές κινήσεις από το πρωθυπουργικό 

επιτελείο, είναι δυνατή η εκλογή, επιτέλους, νέας διοίκησης. Οι γνωρίζοντες λένε ότι αν 

χρειαστεί θα... φροντίσει για την αλλαγή ο κ. Νίκος Παππάς που, ως γνωστόν, τρέφει, 

μαζί με τον πατέρα του Στέλιο, ιδιαίτερη... αγάπη για την κυρία Αλεξίου και τη Ζωή... 

Αναμένεται πιθανόν, κόντρα ανάμεσα στις δυο πολιτικές οικογένειες (Παππά και 

Κωνσταντοπούλου – Αλεξίου), καθώς μπορεί να εξελιχθεί στο πολιτικό θέμα της χρονιάς. 

Σε παρακμή βρίσκεται το άλλοτε κραταιό συγκρότητα Μπόμπολα, ο Πήγασος. Σε 

ολόκληρο τον όμιλο είναι καταγεγραμμένα στα μισθολόγια μόλις 480 άτομα, δηλαδή σε 

έξι χρόνια το συγκρότημα Μπόμπολα έχει απολύσει το 65% του προσωπικού του! Οι 

εργαζόμενοι είναι απλήρωτοι δυόμισι μήνες. Ο Φώτης Μπόμπολας, στον οποίον 

απευθύνθηκαν οι εκπρόσωποι προκειμένου να μάθουν πότε θα πληρωθούν, απάντησε: 

«Δεν ξέρω, όταν θα έχω λεφτά θα σας δώσω».  

Δημόσια υποστήριξη από δύο ανθρώπους των Μέσων Ενημέρωσης έλαβε, μέσω 

twitter, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Γιάννης Αλαφούζος και ο Ανδρέας Ψυχάρης δεν 

κρύβουν την υποστήριξη στην υποψηφιότητα του Κυριάκου Μητσοτάκη, και μάλιστα σε  
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διάλογο με το διευθυντή του «Βήματος» Αντώνη Καρακούση. Κοινή θέση των «δύο» είναι 

πως το παρελθόν του επίτιμου προέδρου της ΝΔ, Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και η 

συνολική στάση της οικογένειας, δεν μπορεί να βαραίνει το γιο,  Κυριάκο Μητσοτάκη.  

Τέλος η πολιτική αρθρογραφία του Γιώργου Δελαστίκ στο «Έθνος». Ο δημοσιογράφος 

μετά τη συνταξιοδότησή του επέλεξε να μείνει μόνο στην εβδομαδιαία εφημερίδα «Πριν», 

στην οποία έχει τη θέση του διευθυντή. 

Με σημαντικά ποσά ενισχύει το protagon.gr ο Χρήστος Μεμής, ο οποίος έχει αποκτήσει 

το 65% των μετοχών του σάιτ. 

 

 

Εφημερίδες 

 
 
Με συν 6.820 φύλλα, η «Real News» ήταν η κερδισμένη της περασμένης Κυριακής, 

περνώντας μάλιστα τον πήχη των 70.000 φύλλων! Συν 4.770 είχε και το «Πρώτο Θέμα», 

επιστρέφοντας σε κυκλοφορία άνω των 100.000 φύλλων. Αύξηση κατά 3.250 φύλλα είχε 

και η συνολική κυκλοφορία των κυριακάτικων εφημερίδων, καθώς από τα 395.090 

ανέβηκαν στα 398.340, χωρίς τις πωλήσεις της «Καθημερινής», επειδή η διεύθυνση της 

εφημερίδας τις δίνει με καθυστέρηση μίας εβδομάδας. 

Η Κυριακή των εκλογών έφερε απώλειες στην «Καθημερινή», παρότι όλες οι κυριακάτικες 

εφημερίδες ήταν από το βράδυ της Παρασκευής στα περίπτερα. Έχασε 10.273 φύλλα, 

πέφτοντας από τα 87.768 που είχε στις 13/9 στα 77.495 στα οποία συμπεριλαμβάνονται 

και οι συνδρομές. Με μείον, όμως, ήταν και η συνολική κυκλοφορία των κυριακάτικων 

εφημερίδων. Από 474.558 που είχαν στις 13/9 έπεσαν στα 461.625. Έχασαν, δηλαδή, 

12.933 φύλλα. 

 

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ 27/9/2015 

(κυκλοφορίες πανελλαδικά)  

 

«Πρώτο Θέμα»: 103.380 

«Έθνος»: 76.300 

«Το Βήμα»: 75.220 

«Real News»: 70.160 

«Δημοκρατία»: 13.450 

«Τύπος»: 13.250 

«Ριζοσπάστης»: 12.990 

«Freddo»: 9.540 
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Ραδιοτηλεοπτικά 

 
Πρώτος ο Real FM με 167 αστάθμιστες απαντήσεις τη βδομάδα 22-28 Σεπτεμβρίου στην 

έρευνα της Focus για λογαριασμό της ΑΕΜΑΡ. Δεύτερος ο Μελωδία με 133, τρίτος ο ΣΚΑΪ 

με 123 απαντήσεις, ενώ την πρώτη δεκάδα συμπληρώνουν ο Athens DJ με 107, ο 

Ρυθμός με 101, ο Δρόμος και η Sfera με 96, ο Δίεση με 93, ο RED με 90 και ο Easy με 83. 

Δεν υπάρχει πια κυρίαρχο ιδιωτικό κανάλι! Με την έναρξη της νέας τηλεοπτικής σεζόν 

και στην ψυχαγωγία, από τις μέχρι τώρα μετρήσεις τηλεθέασης της Nielsen το πρώτο 

συμπέρασμα που βγαίνει είναι πως δεν υπάρχουν πλέον κυρίαρχα τηλεοπτικά κανάλια. Η 

παντοκρατορία του Mega και του ΑΝΤ1, που πριν από μερικά χρόνια έπαιρναν το 45% 

και πλέον της ημερήσιας τηλεθέασης, έχει τελειώσει. Τώρα τα επτά ιδιωτικά κανάλια 

πανελλαδικής εμβέλειας μοιράζονται σχεδόν το 65% της ημερήσιας θεαματικότητας, με 

μικρές σχετικά διαφορές μεταξύ τους. Την περασμένη εβδομάδα στην πρώτη θέση 

πέρασε το Mega, αφήνοντας τον Alpha στη δεύτερη θέση με ελάχιστη διαφορά. 

 

Εβδομαδιαία θεαματικότητα 

 21 – 27/9 14 – 20/9 

MEGA 13,4% 12,8% 

ALPHA 13% 13,8% 

ANT1 12,2% 10,9% 

STAR 10,2% 10,2% 

ΣΚΑΪ 9,8% 9,5% 

ΕΡΤ1 7,2% 8% 

ΕΡΤ2 1,2% 1,3% 

E-TV 8,1% 6,2% 

MAKEΔΟΝΙΑ  0,9% 1,1% 

ΠΗΓΗ: NIELSEN AUDIENCE MEASUREMENT 

 

Δεν επιβεβαιώθηκαν οι φήμες ότι ο Alpha ετοιμαζόταν να κατέβει ως αυτόνομος 

τηλεοπτικός σταθμός στην Κύπρο. Η συνέργασία του με το Σίγμα TV στην Κύπρο θα 

συνεχιστεί και αυτήν τη χρονιά. 


