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Media Update 11 Οκτωβρίου 2015 

 

Σχέδιο Β ψάχνει ο Ψυχάρης για το Mega 

Δυσοίωνο διαγράφεται το μέλλον για το Mega. Όλα εξαρτώνται από τις επιλογές που θα 

κάνει το επόμενο διάστημα ο Σταύρος Ψυχάρης για να καλύψει τις υποχρεώσεις που έχει 

αναλάβει ή αν θα βρεθεί άλλη λύση, αφήνοντας την πρωτοβουλία πλέον στον Όμιλο 

Βαρδινογιάννη, ο οποίος έχει ισχυρή θέση στον σταθμό και στο Star. Το θέμα είναι να 

βρεθούν τα χρήματα για να καλυφθούν το τρέχον έλλειμμα των 30 εκατ. ευρώ, οι δόσεις 

του δανείου, το σύνολο του οποίου ανέρχεται σε 88 εκατ. ευρώ ως το τέλος της επόμενης 

χρονιάς, καθώς και οι οφειλές προς τους παραγωγούς των τηλεοπτικών προγραμμάτων 

και τους εργαζόμενους. Ο Σταύρος Ψυχάρης δεν συγκέντρωσε τα κεφάλαια που 

απαιτούνται στις διερευνητικές επαφές που έκανε για την απόκτηση του 51% των μετοχών 

του Mega και του Πήγασου από τον ΔΟΛ. Οι επιχειρηματίες που ανταποκρίθηκαν στο 

κάλεσμα προσέφεραν λιγότερα χρήματα του αναμενόμενου, ενώ πρόταση έγινε και 

προς ισχυρό επιχειρηματία για να αποκτήσει, έναντι 40 εκατ. ευρώ, τον έλεγχο του Mega. 

Όμως ο ισχυρός άνδρας των ΜΜΕ έχει να παίξει ένα ακόμη χαρτί. Να βάλει δηλαδή δικά 

του χρήματα για την υλοποίηση του σχεδίου. Το Mega χρειάζεται επειγόντως μετρητά. Η 

εταιρεία πάντως πρόσφατα ρύθμισε με τον νόμο για τις 100 δόσεις την οφειλή για το 

τέλος χρήσης συχνοτήτων, καθώς είχε προϋπολογίσει το ποσό, ενώ δεν έχει εξασφαλισει 

και την απαραίτητη ασφαλιστική ενημερώτητα. Αν πάντως, δεν γίνει η αύξηση του 

μετοχικού κεφαλαίου, δεν θα μπορέσει να πληρώσει επί της ουσίας τις δόσεις του 

δανείου και τότε το βάρος για τις τράπεζες, που ως τώρα δείχνουν ανοχή, θα είναι πολύ 

μεγάλο. 

Υπάρχουν πάντως και κάποιοι που θεωρούν πως η εμφανιζόμενη κρίση είναι τεχνητή και 

πως οι ιδιοκτήτες των εταιρειών ΜΜΕ περιμένουν από τις τράπεζες, με τη σύμφωνη 

γνώμη της κυβέρνησης, να «κουρέψει» τα δάνεια του Mega, του ΔΟΛ και του Πήγασου. 

 

 

Flash News 

Μεγάλη ανησυχία επικρατεί και στον ΔΟΛ. Το γεγονός και μόνο πως οι εργαζόμενοι 

πληρώνονται με καθυστέρηση 45 ημερών είναι μια ακόμη ένδειξη πως κάτι δεν πάει καλά. 

Ο Σταύρος Ψυχάρης, μέσω του Αντώνη Καρακούση, διαβεβαίωσε πως ως το τέλος του 

έτους θα αποκατασταθεί η ροή της πληρωμής προς τους εργαζόμενους, αλλά τίποτα 

τέτοιο προς το παρόν δεν φαίνεται στον ορίζοντα. Το ζήτημα της συγχώνευσης έχει μπει 

σε δεύτερη μοίρα, αφού και η πλευρά του Φώτη Μπόμπολα λέει πως αυτή πρέπει να γίνει  
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με ίσους όρους. Επίσης, έχει καθυστερήσει σημαντικά συγκριτικά με τις περιπτώσεις 

άλλων επιχειρήσεων, που, όταν πήραν την απόφαση οι διοικήσεις τους, υλοποίησαν το 

σχέδιο. 

Κινητικότητα στις εταιρείες του Ομίλου ΑΝΤ1. Στις 29 Οκτωβρίου συγκαλείται έκτακτη 

γενική συνέλευση στη Δάφνη Επικοινωνίες, με θέμα την αλλαγή του διοικητικού 

συμβουλίου και την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 1.600.000 ευρώ. Την ίδια μέρα 

θα συγκληθεί και η συνέλευση της Ραδιοτηλεοπτικές Επιχειρήσεις, ιδιοκτήτριας εταιρείας 

του Easy FM (πρώην ΑΝΤΕΝΝΑ FM), με θέμα, επίσης, την αλλαγή του Δ.Σ. 

Μόλις την προπερασμένη Παρασκευή εκδικάστηκε η αγωγή των 65 εργαζομένων στην 

εφημερίδα «Επενδυτής», η οποία ανήκε στους εκδότες Αλέξη Σκαναβή και Δημήτρη 

Μπενέκο, που μέσω της ΗΜΕΠΕΤ εκδίδουν και τον «Ελεύθερο Τύπο». Και ενώ ο «Ελεύθερος 

Τύπος» βρίσκεται σε άσχημη κατάσταση, ο Αλέξης Σκαναβής, τον Μάιο 2015, 

κατοχύρωσε στο όνομά του τον τίτλο του «Αδέσμευτου». Πρόκειται για την εφημερίδα του 

Δημήτρη Ρίζου που έβαλε λουκέτο στον «Αδέσμευτο Τύπο» αφού προηγουμένως 

μεταβίβασε στο εκδοτικό δίδυμο του «Ελεύθερου Τύπου» τους δύο τίτλους που κατείχε. Η 

DBAS που αγόρασε τους τίτλους του «Αδέσμευτου Τύπου» κατέρρευσε επίσης. Στον 

«Επενδυτή» οι 65 εργαζόμενοι είναι απλήρωτοι εδώ και δύο χρόνια. 

Από Δευτέρα μπαίνει στη μάχη το Κόκκινο 105,5 FM, με νέο πρόγραμμα. Μεγαλύτερη 

έμφαση στην ενημέρωση, επιμονή στην καλή μουσική, έξυπνα «ένθετα» πεντάλεπτα, νέοι 

συνδυασμοί παραγωγών, νέες εκπομπές και συνεργασίες είναι τα χαρακτηριστικά του 

προγράμματος που θα συνεχίσει να ανανεώνεται και τον Νοέμβριο. Έχοντας κατακτήσει 

εδώ και καιρό την 3η θέση μεταξύ των ενημερωτικών σταθμών (μετά τον Real και τον 

ΣΚΑΪ) και την 8η συνολικά στη γενική κατάταξη σε μερίδιο ακροαματικότητας στην 

τελευταία μέτρηση της Focus, ο σταθμός συνεχίζει να χτυπάει ρεκόρ διάρκειας ακρόασης 

και μπαίνει στη νέα σεζόν με μια πολύ καλή βάση εκκίνησης. 

Στο κανάλι του Φίλιππου Βρυώνη (φίλου του Σαμαρά ) κατέληξε ο (πρ. υπουργός του 

Σαμαρά) Γιάννης Μιχελάκης, πάλαι ποτέ στέλεχος μεγάλων τηλεοπτικών σταθμών 

(Mega, ΑΝΤ1) και διευθυντής μεγάλων εφημερίδων (Ελεύθερος Τύπος). Σύμφωνα με 

πληροφορίες ο κ. Μιχελάκης έκλεισε συμφωνία με τον Φίλιππο Βρυώνη του «Εψιλον» 

προκειμένου να αναλάβει την διεύθυνση του καναλιού. Στόχος της πρόσληψης να 

ενισχυθεί ο ενημερωτικός τομέας του «Ε». 

Αποχωρεί από τη διεύθυνση «Lifo» ο εκδότης-ιδιοκτήτης της εφημερίδας, Στάθης 

Τσαγκαρουσιάνος. Διευθυντής του εντύπου αναλαμβάνει ο Μ. Hulot και γενικός 

διευθυντής της εταιρείας ο Μιχάλης Μιχαήλ. 

Aπό σήμερα και κάθε Σαββάτο ο Γιώργος Λακόπουλος αρθρογραφεί στην εφημερίδα 

«Κεφάλαιο» με τη στήλη “Ανατυπώσεις”. Ο δημοσιογράφος εργάζεται ήδη στο 

www.capital.gr  

http://www.capital.gr/
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Εφημερίδες 

 
 
Καιρό ήταν κολλημένο το «Πρώτο Θέμα» γύρω στα 100.000 φύλλα. Την περασμένη 

Κυριακή, όμως, έκανε ένα πετυχημένο άλμα και πήγε στα 110.160, κερδίζοντας 6.780. Η 

«Real News», αντίθετα, έχασε 9.730 φύλλα. Η συνολική κυκλοφορία των κυριακάτικων 

ήταν πεσμένη κατά 7.950 φύλλα, καθώς πούλησαν 390.390 από 398.340 που είχαν την 

προηγούμενη Κυριακή. 

Με συν 2.587 φύλλα έκλεισε η Κυριακή 27/9 για την «Καθημερινή». Πούλησε 80.082 φύλλα 

(μαζί με τις συνδρομές) από 77.495 που είχε στις 20/9. Η συνολική κυκλοφορία των 

κυριακάτικων εφημερίδων (μαζί με της «Καθημερινής») στις 27/9 ήταν 467.392 φύλλα από 

461.625 στις 20/9, ήτοι αύξηση 5.767 φύλλων. 

 

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ 4/10/2015 

(κυκλοφορίες πανελλαδικά)  

 

«Πρώτο Θέμα»: 110.160 

«Το Βήμα»: 75.290 

«Έθνος»: 74.190 

«Real News»: 60.430 

«Δημοκρατία»: 14.580 

«Ριζοσπάστης»: 13.850 

«Τύπος»: 11.070 

«Freddo»: 7.850 

 

 

Δωρεάν περιοδικό 16 σελίδων ετοιμάζει το ΑΠΕ. Το περιοδικό θα κυκλοφορήσει την 

Παρασκευή 16 Οκτωβρίου με συνέντευξη της Χαρούλας Αλεξίου. Η έκδοσή του, 

σύμφωνα με τη διοίκηση του πρακτορείου, γίνεται για να συγκεντρωθούν έσοδα από τη 

διαφήμιση. Στόχος είναι να καλυφθεί μέρος της ζημιάς που έχει προκύψει μετά τη στάση 

πληρωμών στην οποία έχουν προχωρήσει τα μεγάλα συγκροτήματα. 
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Ραδιοτηλεοπτικά 

 
Πρώτος ο Real FM με 164 αστάθμιστες απαντήσεις τη βδομάδα 29/9-5/10/2015, 

σύμφωνα με την έρευνα της Focus για λογαριασμό της ΑΕΜΑΡ. Δεύτερος ο ΣΚΑΪ με 111 

και τρίτος Μελωδία με 109 με το Δίεση να ακολουθεί με 106. O Athens DJ συγκέντρωσε 

105, ο Rock Fm 100, o Ρυθμός 88, ο Δρόμος 87, ο Sfera 84 και 81 απαντήσεις ο Λάμψη 

και ο Kiss. 

To Mega ξανά στην τρίτη θέση. Με την επιστροφή της τηλεόρασης στην «κανονικότητα» 

της επικαιρότητας αλλά και με την επάνοδο όλων των νέων ψυχαγωγικών εκπομπών, 

επανήλθαν και οι ανακατατάξεις στην τηλεθέαση. Ο Alpha πέρασε πάλι στην πρώτη 

θέση της εβδομαδιαίας τηλεθέασης με διαφορά μιάμιση μονάδας από τον δεύτερο ΑΝΤ1, 

ενώ το Mega, ύστερα από δύο-τρεις εβδομάδες στην πρώτη θέση, επανήλθε στα 

χαμηλά ποσοστά της 3ης θέσης. Πτώση καταγράφεται και για την ΕΡΤ1 και τον ΣΚΑΪ, 

κανάλια που στηρίζουν το πρόγραμμά τους στην ενημέρωση. 

 

Εβδομαδιαία θεαματικότητα 

 28/9 – 4/10 21 – 27/9 

ALPHA 15,1% 13% 

ANT1 13,4% 12,2% 

MEGA 12,9% 13,4% 

STAR 9,7% 10,2% 

ΣΚΑΪ 8,8% 9,8% 

ΕΡΤ1 6,7% 7,2% 

ΕΡΤ2 1,4% 1,2% 

E-TV 7,6% 8,1% 

MAKEΔΟΝΙΑ  0,9% 0,9% 

ΠΗΓΗ: NIELSEN AUDIENCE MEASUREMENT 


