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Media Update 18 Οκτωβρίου 2015 

 

Στην κόψη του ξυραφιού ο ΔΟΛ και το Mega! 

Πυκνώνουν τα «μαύρα σύννεφα» πάνω από το Mega, τον ΔΟΛ και τον Πήγασο. Ο 

άλλοτε κραταιός Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη δυσκολεύεται να βρει 

χρήματα για να πληρώσει τη μισθοδοσία του Αυγούστου, ενώ οι κρούσεις του Σταύρου 

Ψυχάρη σε επιχειρηματίες για τη δημιουργία του fund δεν είχαν αποτέλεσμα και τώρα τα 

περιθώρια στενεύουν πραγματικά για τον Σταύρο Ψυχάρη. Η δέσμευση της ιδιοκτησίας 

για την πληρωμή των οφειλόμενων 15νθημέρων ως τις αρχές του Ιανουαρίου υπάρχει, 

αλλά ελάχιστοι θεωρούν πως μπορεί να υλοποιηθεί, ειδικά μετά το σοκ αυτής της 

βδομάδας, που για ακόμη μια φορά μπήκαν ελάχιστα στους λογαριασμούς. Η 

συμφωνία μεταξύ των μετόχων στο Mega για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 15 

εκατ. ευρώ κινδυνεύει καθώς ο Σταύρος Ψυχάρης έχει εγγυηθεί πως θα καλύψει και το 

ποσοστό της οικογένειας Μπόμπολα. Και, επιπλέον, η προοπτική της συγχώνευσης του 

ΔΟΛ με τον Πήγασο απομακρύνεται.  

 

 

Ποινική δίωξη κατά της Σαββαϊδου 

Η ρύθμιση που έγινε στις αρχές του 2015 για την καταβολή του ειδικού φόρου 

τηλεόρασης, που φέρει την υπογραφή της γενικής γραμματέως Δημοσίων Εσόδων 

Κατερίνας Σαββαϊδου, προκάλεσε ποινική δίωξη για παραβίαση καθήκοντος σε βαθμό 

πλημμελήματος από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών. Η κυβέρνηση Σαμαρά – 

Βενιζέλου δεν ανανέωσε την παράταση αναστολής του φόρου, ο οποίος έπρεπε να 

καταβληθεί τη δεύτερη ημέρα του επόμενου μήνα. Η Κ. Σαββαϊδου παρέτεινε το καθεστώς 

αυτό αρχικά σε 18 μέρες, κάτι που προκάλεσε τη μήνυση δικηγόρου, που κατατέθηκε 

στον Άρειο Πάγο και διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών από τον αντιεισαγγελέα 

του Ανωτάτου Δικαστηρίου, Αθανάσιο Κατσιρώδη. Τελικά, ύστερα από νέα απόφαση 

της Κ. Σαββαϊδου, ο ειδικός φόρος τηλεόρασης εισπράχθηκε για πρώτη φορά στις 30 

Σεπτεμβρίου, για διάστημα από 1/1 έως 30/4/2015. 

 

 

Προχωράει η παραπομπή δημοσιογράφων – για άσκηση προπαγάνδας 

Προχώραει το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ την παραπομπή των 

τηλεοπτικών δημοσιογράφων που την εβδομάδα του δημοψηφίσματος 

πρωταγωνίστησαν σε προπαγάνδα. Το Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο έχει στοιχειοθετήσει την 

παραπομπή με πλούσιο ηχητικό και βιντεοσκοπημένο υλικό με τις θέσεις που  
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υποστήριζαν οι δημοσιογράφοι στις τηλεοπτικές εκπομπές. Η παραπομπή αφορά την 

Όλγα Τρέμη, τον Γιάννη Πρετεντέρη, τη Μαρία Σαράφογλου και τον Μανώλη Καψή από 

το Mega, τον Σταμάτη Μαλέλη και τον Νίκο Κονιτόπουλο, αρχισυντάκτη της εκπομπής 

του Κώστα Μπογδάνου, που δεν είναι μέλος της ΕΣΗΕΑ, τον Άρη Πορτοσάλτε και τον 

Δημήτρη Οικονόμου από τον ΣΚΑΪ και τη Μαρία Χούκλη από τον ΑΝΤ1. 

Για άλλους δημοσιογράφους για τους οποίους υπήρχαν επίσης επιστολές διαμαρτυρίας 

πολιτών δεν στοιχειοθετείται παραβίαση της δημοσιογραφικής δεοντολογίας. Αξίζει να 

σημειωθεί πως στην ΕΣΗΕΑ εκείνο το διάστημα εστάλησαν περίπου 400 επιστολές 

διαμαρτυρίας! 

 

 

Flash News 

Να τινάξει την μπάνκα στον αέρα επιχειρεί το E-TV. Η εκτίμηση του E-TV είναι πως μπορεί 

να χτυπήσει τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας, που βρίσκονται σε οικονομική αδυναμία, 

αυξάνοντας τον ανταγωνισμό και ανεβάζοντας το κόστος εργασίας. Ανεξαρτήτως 

αυτών και παρά την οικονομική δυσκολία, οι τηλεοπτικοί σταθμοί Mega, Alpha και ΑΝΤ1 

αρχίζουν να επενδύουν ξανά στο πρόγραμμα... 

Την επιστροφή του Νίκου Ευαγγελάτου στο ΣΚΑΪ θέλει ο Σταμάτης Μαλέλης, σύμφωνα με 

πληροφορίες, μετά το «διαζύγιο» του παρουσιαστή με το MEGA. Ο γενικός διευθυντής 

ενημέρωσης σκέφτεται να πείσει την ιδιοκτησία να επαναφέρει το Νίκο Ευαγγελάτο στην 

απογευματινή ζώνη, στην εκπομπή που είχε στο παρελθόν (18.00-20.00). Σε μία τέτοια 

περίπτωση, αν ο Γιάννης Αλαφούζος πει τελικά το “ναι”, ο Κ. Μπογδάνος θα επιστρέψει 

σε νυχτερινή εκπομπή και μετά φυσικά θα ξεκινήσουν οι συζητήσεις για το δελτίο 

ειδήσεων των 9.00. 

Προχωράει ταυτόχρονα η κυβέρνηση και στην έκδοση ραδιοφωνικών αδειών. Ήδη έχει 

κατατεθεί ο χάρτης συχνοτήτων από τον καθηγητή Χρήστο Καψάλη. Στόχος της 

κυβέρνησης είναι να χορηγήσει σε διάστημα ενός έτους τις άδειες στο ραδιόφωνο έναντι 

ανταλλάγματος. 

Στο «Κεφάλαιο» και στο capital.gr του Θεοχάρη Φιλιππόπουλου ο Γιώργος Λακόπουλος 

ως σχολιαστής. 

Ανανεωμένο θα είναι από τον Νοέμβριο το σάιτ της Lifo, www.lifo.gr. Ο εκδότης της 

εφημερίδας Στάθης Τσαγκαρουσιάνος αποσύρθηκε από τη διεύθυνση του φύλλου, το 

οποίο ανέλαβε ο M. Hulot, με γενικό διευθυντή της εταιρείας τον Μιχάλη Μιχαήλ.  

Με εικοσαμελή ομάδα εργαζομένων θα ξεκινήσει τον επόμενο μήνα το www.cnn.com.gr 

από την DPG του Ομίλου Γιαννακόπουλου, με έδρα την Κηφισιά. Καθήκοντα editor in  

 

http://www.lifo.gr/
http://www.cnn.com.gr/
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chief έχει αναλάβει ο Ανδρέας Παναγόπουλος και συμβούλου έκδοσης η Μαρία 

Καρχιμάκη. 

Στρατηγική «επίθεσης» στο κοινό του Mega αναπτύσσει ο ΣΚΑΪ. Οι επιτελείς του Φαλήρου 

θεωρούν ότι το Mega δεν θα κατορθώσει να επιβιώσει και πως στην πορεία του προς το 

τέλος θα έχει πολλούς τριγμούς. Πρώτο βήμα είναι η ενίσχυση του μεσημεριανού δελτίου 

του ΣΚΑΪ, απέναντι σε εκείνο του Mega, το οποίο δεν μεταδόθηκε την περασμένη Πέμπτη 

λόγω στάσης εργασίας. 

Τη μη πληρωμή των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων από την εκδοτική 

εταιρεία του «Αγγελιοφόρου» καταγγέλει η ΕΣΗΕΜ-Θ, τονίζοντας πως το εκδοτικό σχήμα 

Μπακατσέλου – Ψυχάρη – Μπόμπολα από τα τέλη του 2014 δεν πληρώνει ασφαλιστικές 

εισφορές στα Ταμεία, ενώ στους εργαζομένους η εταιρεία χρωστάει μισθούς 7 μηνών. 

Νέο διευθυντή σύνταξης αποκτά η εβδομαδιαία οικονομική εφημερίδα «Αξία». Ο 

δημοσιογράφος Αντώνης Τάντουλος προερχόμενος από το οικονομικό κανάλι sbc όπου 

εργαζόταν ως διευθυντής του σταθμού αναλαμβάνει νέος διευθυντής σύνταξης της 

έκδοσης στα πλαίσια αναδιοργάνωσης της εφημερίδας. 

Συνεχίζει την ανοδική της πορεία η «Εφημερίδα των Συντακτών», με μέση κυκλοφορία 

11.617 φύλλα (2.587) τον Σεπτέμβριο και 11.466 στο εννιάμηνο (2.416). 

Μέση κυκλοφορία 15.953 φύλλα κατέγραψε η «Freddo» από τη μέρα της έκδοσης της και 

10.747 τον Σεπτέμβριο. Επίσης, στην κατηγορία των εφημερίδων που ξεκίνησαν την 

περασμένη χρονιά, η «Αγορά» κατέγραψε μέση κυκλοφορία 16.030 φύλλα και η 

«Επένδυση» 9.344 τον προηγούμενο μήνα. 

Τον τίτλο «Φιλελεύθερος» κατοχύρωσε ο δημοσιογράφος Θανάσης Μαυρίδης τον Ιούλιο 

του 2015 για ηλεκτρονικές εκδόσεις και έντυπα –εφημερίδες, βιβλία, περιοδικά- αλλά και 

για ενημερωτικά σάιτ. 

 

 

Εφημερίδες 

 
 
Άλμα 16% πέτυχε την περασμένη Κυριακή η «Real News», το οποίο... μετρήθηκε σε 9.770 

φύλλα, καθώς από τα 60.430 που είχε ανέβηκε στα 70.200. Από κει και πέρα, το «Πρώτο 

Θέμα» έχασε 4.990 φύλλα. Συνολικά η κυκλοφορία των κυριακάτικων εφημερίδων είχε ένα 

συν μόλις 810 φύλλων. Από τα 390.390 που είχαν την προηγούμενη Κυριακή πήγαν στα 

391.200. 
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Από τη μία Κυριακή στην άλλη η «Καθημερινή» έχασε 10.976 φύλλα. Στις 27/9 η 

κυκλοφορία της ήταν 80.082 και την επόμενη Κυριακή, στις 4/10, πούλησε 69.106, 

σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία που δίνει η ίδια η εφημερίδα για τις πωλήσεις της, στις 

οποίες συμπεριλαμβάνει και τις συνδρομές, τον αριθμό των οποίων δεν έχει 

γνωστοποιήσει ποτέ! Όπως και την κυκλοφορία του ημερήσιου φύλλου της –φήμες 

μιλούν για πωλήσεις κάτω από τα 5.000 φύλλα. 

Μείον 17.076 φύλλα ήταν και η συνολική κυκλοφορία των εφημερίδων την Κυριακή 4/10 

(συμπεριλαμβανομένης της «Καθημερινής»). Πούλησαν 450.316 φύλλα από 467.392 που 

είχαν στις 27/9. 

 

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ 11/10/2015 

(κυκλοφορίες πανελλαδικά)  

 

«Πρώτο Θέμα»: 105.170 

«Το Βήμα»: 75.340 

«Έθνος»: 72.330 

«Real News»: 70.200 

«Δημοκρατία»: 14.190 

«Τύπος»: 12.860 

«Ριζοσπάστης»: 10.460 

«Freddo»: 9.100 

 

 

Ραδιοτηλεοπτικά 

 
Στην κορυφή ο Real FM στην τελευταία μέτρηση (14/9/2015 – 11/10/2015) με 13,2% επί 

του πληθυσμού. Δεύτερος με 9,3% ο ΣΚΑΪ και τρίτος με 9,2% ο Μελωδία. Στο 8,6% 

βρίσκεται ο Athens DJ, με 7,4% ο Δίεση και με 7% ο Ρυθμός. Με ποσοστό άνω του 6% 

βρίσκονται ο Δρόμος με 6,8%, ο Sfera με 6,7%, o Rock με 6,6%, ο Kiss με 6,5%, όπως και ο 

Easy και ο RED με 6,2%. 

Στην κορυφή ο Alpha. Σε λίγες μόνο εβδομάδες τηλεοπτικού ανταγωνισμού, οι μετρήσεις 

δείχνουν την κυρίαρχη τάση της νέας σεζόν. Ο Alpha συναγωνίζεται με τον ΑΝΤ1 για την 

κορυφή και στον μεταξύ τους ανταγωνισμό κερδίζει ο πρώτος. Ο μεγάλος χαμένος είναι 

το Mega, το οποίο φαίνεται πλέον πως έχει σοβαρό πρόβλημα, μια και μαζί με τον ΣΚΑΪ 

είναι τα μόνα κανάλια πανελλαδικής εμβέλειας που η θεαματικότητά τους μετά τις εκλογές 

πέφτει και δεν μπορεί να σταθεροποιηθεί. 
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Εβδομαδιαία θεαματικότητα 

 5 – 11/10 28/9 – 4/10 

ALPHA 15,3% 15,1% 

ANT1 14,7% 13,4% 

MEGA 12,2% 12,9% 

STAR 9,8% 9,7% 

ΣΚΑΪ 8,5% 8,8% 

ΕΡΤ1 6,8% 6,7% 

ΕΡΤ2 1,6% 1,4% 

E-TV 7,4% 7,6% 

MAKEΔΟΝΙΑ  1% 0,9% 

ΠΗΓΗ: NIELSEN AUDIENCE MEASUREMENT 


