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Media Update 8 Νοεμβρίου 2015 

 

Στους οικονομικούς Εισαγγελείς για κατάθεση ο Ψυχάρης  

Συνεχίζεται από την Οικονομική Εισαγγελία ο έλεγχος για τα δάνεια που χορηγήθηκαν 

στις επιχειρήσεις ΜΜΕ από τις συστημικές τράπεζες τα τελευταία χρόνια. Ο Σταύρος 

Ψυχάρης είναι ο πρώτος που θα καταθέσει, στις 12 Νοεμβρίου, στην έρευνα που 

διεξάγουν οι Εισαγγελείς Παναγιώτης Αθανασίου και Γαληνός Μπρης. Αναμένεται να 

ακολουθήσουν ο Γιάννης Αλαφούζος, ο μεγαλομέτοχος του ΣΚΑΪ, ο Μίνωας Κυριακού, 

από τον ΑΝΤ1, καθώς και άλλοι ιδιοκτήτες ΜΜΕ. 

Η έρευνα στηρίζεται σε πόρισμα της Τράπεζας της Ελλάδος σχετικά με τη δανειοδότηση 

των ΜΜΕ από τις τράπεζες και θα διερευνηθεί αν υπήρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις 

και εγγυήσεις για τα δάνεια που χορηγήθηκαν. Αν διαπιστωθεί παραβίαση των 

κανονισμών, η κατηγορία θα βαρύνει τις διοικήσεις των τραπεζών. Αν, όμως, 

επιβεβαιωθεί πως τα δάνεια κατευθύνονταν από τις επιχειρήσεις στις τσέπες των 

επιχειρηματιών, θα τρέχουν και τα μέλη των ΔΣ των εταιρειών ΜΜΕ. 

 

 

Οριακή η κατάσταση στο Mega 

Το μαρτύριο της σταγόνας συνεχίζεται στο Mega. Για πρώτη φορά όλα τα ενδεχόμενα 

παραμένουν ανοικτά στην κυριολεξία. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 15 εκατ. 

ευρώ καθυστερεί σημαντικά, καθώς μάλλον αναζητούνται ακόμη τα χρήματα. Η 

οικογένεια Μπόμπολα δήλωσε πως δεν θα πάρει μέρος, ο Σταύρος Ψυχάρης, που 

ανέλαβε να καλύψει το μερίδιο της, δυσκολεύεται με τη μισθοδοσία του ΔΟΛ και μόνο η 

πλευρά Βαρδινογιάννη δήλωσε πως θα καταβάλει το μερίδιο που της αντιστοιχεί στην 

αύξηση. 

Η κατάσταση είναι οριακή. Αν δεν μπουν τα χρήματα αυτά στο ταμείο της εταιρείας 

άμεσα, δεν θα μπορεί να πληρώσει τις δόσεις του δανείου και από κει και πέρα αρχίζουν 

τα σενάρια. Στη χειρότερη περίπτωση, αν δεν καταβληθούν τα χρήματα και δεν δοθεί νέα 

παράταση από τις τράπεζες, δεν θα είναι πολύ μακρινό ενδεχόμενο οι κατασχέσεις. Το 

σημαντικότερο περιουσιακό στοιχείο του καναλιού είναι η «βιβλιοθήκη» των σειρών του. 

Αυτή, λοιπόν, μπορεί να περάσει στις τράπεζες και στη συνέχεια να μπει σε 

πλειστηριασμό και να περάσει σε κάποια νεοσύστατη εταιρεία, που δεν έχει όλα αυτά τα 

βάρη. Αν όμως η εταιρεία μπει σε διαδικασία πτώχευσης, οι μέτοχοι της δεν θα μπορούν 

να καταθέσουν αίτημα για άδεια τηλεοπτικού σταθμού, σύμφωνα με τον νόμο Παππά-

Σπίρτζη. 
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Ύστερα πάντως από μεγάλη ταλαιπωρία ολοκληρώθηκε ο σχεδιασμός για το νέο 

πρόγραμμα του Mega, αφού έγιναν οι απαραίτητες περικοπές και συμφωνήθηκε το 

ύψος των συμβολαίων με παρουσιαστές και ηθοποιούς. Χαρακτηριστικό του νέου 

σχεδιασμού είναι ότι υπάρχουν μόλις δύο καινούργιες ελληνικές σειρές (!) και το 

πρόγραμμα στηρίζεται κυρίως σε παιχνίδια και εκπομπές talk show. Το πότε θα κάνουν 

πρεμιέρα στον αέρα του Mega τα νέα προγράμματα εξαρτάται από τις αποφάσεις της 

διοίκησης, καθώς το κανάλι βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή. Οι προτάσεις είναι, ωστόσο, 

έτοιμες και περιμένουν το πράσινο φως για την ένταξή τους στο πρόγραμμα. 

 

 

Flash News 

Tη συμμετοχή των δημοσιογράφων της χώρας στην  πανελλαδική απεργία της Πέμπτης 

, αποφάσισε το ΔΣ της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων 12 Νοεμβρίου 2015

Συντακτών (ΠΟΕΣΥ). Η απεργία, από τις 06.00 της Πέμπτης 12/11 έως τις 06.00 της 

Παρασκευής 13/11, κηρύσσεται σε όλα τα έντυπα (εφημερίδες και περιοδικά), την ΕΡΤ και 

τα άλλα ραδιοτηλεοπτικά και διαδικτυακά ΜΜΕ της χώρας, καθώς και στο Αθηναϊκό–

Μακεδονικό  Πρακτορείο Ειδήσεων, τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας και 

τα γραφεία Τύπου. Η συμμετοχή των δημοσιογράφων στην απεργία αποτελεί το έναυσμα 

κινητοποιήσεων διαρκείας για τη διεκδίκηση και προάσπιση των δικαιωμάτων του 

κλάδου, με ιδιαίτερη έμφαση στο μέλλον.. των ασφαλιστικών Ταμείων και την προάσπιση 

των πόρων τους. 

Στο Μουσείο Μπενάκη πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση για την επίσημη έναρξη  του CNN 

Greece, δηλαδή την online έκδοση στην ελληνική γλώσσα του CNN. Το μεγαλύτερο 

ειδησεογραφικό brand του κόσμου, που ήλθε στην Ελλάδα από τον επιχειρηματία Δ. 

Γιαννακόπουλο, προσφέρει premium περιεχόμενο και βίντεο για τις εξωτερικές ειδήσεις 

από το μητρικό CNN, ενώ τις εσωτερικές πολιτικές και οικονομικές ειδήσεις καλύπτουν 

γνωστοί και μη εξαιρετέοι έλληνες δημοσιογράφοι. Στην  ψηφιακή πλατφόρμα του 

CNN.gr, επιτελικές θέσεις αναλαμβάνουν: O Παναγιώτης Μπόμης, ως Γενικός 

Διευθυντής. Μπήκε στο στίβο των ελληνικών media αμέσως μετά την αποφοίτησή του 

από το London School of Journalism το 1997. Έχει παράσχει τις υπηρεσίες του εκτελώντας 

καθήκοντα Business Μanager τα πρώτα δυο χρόνια λειτουργίας της DPG Digital Media 

ενώ στη συνέχεια συνεργάστηκε με την ΤΙΜΕ Inc αφού με τον τίτλο του Chief Web Officer 

«έστησε» στην Ελλάδα για λογαριασμό της Olive Media τις ψηφιακές εκδόσεις του 

«Fortune», του «In Style» και του «People». Διευθυντής Σύνταξης ο Ανδρέας 

Παναγόπουλος, Σύμβουλος Έκδοσης η Μαρία Καρχιλάκη και αρχισυντάκτης ο Τάσος 

Οικονόμου. Στη βασική ομάδα μετέχουν ακόμη ο Θανάσης Κουκάκης, η Βούλα Κεχαγιά, 

ο Δημήτρης Κοτταρίδης, ο Λουκάς Καρνής, ο Μιχάλης Τσώχος και ο Κώστας Πλιάκος. Το  



 

Media Update Page 3 

 

 

επόμενο διάστημα θα φανεί αν ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος θα κάνει το επόμενο βήμα 

(δημιουργία τηλεοπτικού σταθμού). 

Τρία χρόνια κυκλοφορίας έκλεισε χθες η «Εφημερίδα των Συντακτών». Η εκδοτική εταιρεία 

της εφημερίδας κέρδισε το στοίχημα της επιβίωσης στη μάχη με την «Ελευθεροτυπία», η 

οποία έκλεισε, και ο μέσος όρος κυκλοφορίας της είναι ικανοποιητικός, με 11.952 φύλλα 

και αυξητικές τάσεις (+29%), παραμένοντας αποκλειστικά συνεταιριστικό φύλλο. Όμως η 

«Ανεξάρτητα ΜΜΕ» συνεχίζει να είναι ζημιογόνος. Σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία, οι 

ζημιές προ φόρων ανήλθαν σε 439.532 ευρώ το 2014 έναντι ζημιών προ φόρων 318.190 

ευρώ το 2013. Ο κύκλος εργαστιών της μειώθηκε σε 4.685.595 ευρώ το 2014 από 

5.412.068 ευρώ το 2013. Οι ζημιές που μεταφέρονται στην επόμενη χρήση ανέρχονται σε 

758.723 ευρώ. 

Την αλλαγή της τελευταίας στιγμής στον νόμο για τις τηλεοπτικές άδειες, που επιτρέπει 

την πεντάωρη δικτύωση μεταξύ των περιφερειακών καναλιών, υπερασπίζεται η Ένωση 

Περιφερειακών Καναλιών. Η ΕΠΕΚ, απαντώντας στις έντονες επικρίσεις που δέχθηκε ο 

αρμόδιος υπουργός Επικρατείας Νίκος Παππάς, δηλώνει πως ήταν ένα πάγιο αίτημα της 

περιφερειακής τηλεόρασης τα τελευταία χρόνια. Τα περιφερειακά κανάλια, αφού 

ικανοποιήθηκε το αίτημα να μην υπάρχει όρος για απασχόληση συγκεκριμένου αριθμού 

εργαζομένων, αλλά να ορίζεται ανά περιφέρεια με υπουργική απόφαση, σημειώνουν 

πως η υποχρεώτική μετάδοση 18ωρου προγράμματος στην περιφέρεια είναι πολύ 

δύσκολο να επιτευχθεί χωρίς τη δυνατότητα δικτυώσεων. Η ΕΠΕΚ είχε ζητήσει δικτύωση 

μεταξύ περισσότερων καναλιών, αλλά με τον νόμο δίνεται η δυνατότητα δικτύωσης 

ανάμεσα σε δύο κανάλια της περιφέρειας έως πέντε ώρες. 

Αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 99 του Πτωχευτικού Κώδικα κατέθεσε η ΗΜΕΠΕΤ, η εταιρεία 

που εκδίδει τον «Ελεύθερο Τύπο». Τα ασφαλιστικά μέτρα για την προστασία από τους 

επενδυτές θα εκδικαστούν στις 10 Νοεμβρίου. Η κύρια εκδίκαση θα γίνει τον Σεπτέμβριο 

του 2016. 

Τη συμμετοχή του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης στα προγράμματα του νέου 

ΕΣΠΑ για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης 

αποφάσισε το ΕΣΡ, υπό την προεδρία της Λίνας Αλεξίου. Το ΕΣΡ προχώρησε σε σύσταση 

ομάδας ειδικών επιστημόνων, οι οποίοι θα επεξεργαστούν το σχέδιο που θα υποβληθεί 

στο υπουργείο Εσωτερικών για την ένταξη στο νέο ΕΣΠΑ. Στόχος είναι η αναβάθμιση των 

υπηρεσιακών διαδικασιών για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους 

πολίτες. Ανάλογο πρόγραμμα για τη χορήγηση κρατικής ενίσχυσης υπεβλήθη από το 

ΕΣΡ το 2014, χωρίς ωστόσο να έχει εγκριθεί. Η Ανάπτυξη Συστήματος Στρατηγικής 

Διοίκησης του ΕΣΡ, όπως είναι ο  τίτλος του προγράμματος, θα επικαιροποιηθεί ώστε να 

υποβληθεί για χρηματοδότηση στην προγραμματική περίοδο 2014 – 2020. 

Ο Σωκράτης Τσιχλιάς ανέλαβε σύμβουλος έκδοσης στην «Καθημερινή». 

Ο Όμιλος Antenna σε συνεργασία με το Pan-European Media Alliance οργανώνει το 

«The Venture of Europe», ένα διαγωνισμό για νεοφυείς επιχειρήσεις. Ο διαγωνισμός  
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απευθύνεται σε νεοσύστατες επιχειρήσεις ψηφιακής τεχνολογίας που φιλοδοξούν να 

επεκταθούν πέρα από τα σύνορα της χώρας τους. Πέντε media συγκροτήματα, μέλη του 

Pan-European Media Alliance , υποστηρίζουν αυτό το πρόγραμμα: Ο Όμιλος Antenna 

(Νοτιοανατολική Ευρώπη), το ProSiebenSat.1 (Γερμανία), το TF1 (Γαλλία), το Channel 4 

(M.Βρετανία) και το TVN (Πολωνία). 

Σε έκτακτη γενική συνέλευση καλούν αυτή τη Δευτέρα οι άνεργοι δημοσιογράφοι στις 

12.00 το μεσημέρι στα γραφεία της ΕΣΗΕΑ. «Η παρατεταμένη αδυναμία συγκρότησης 

Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως αποτέλεσμα τη μη υλοποίηση του Ευρωπαϊκού 

Προγράμματος για την καταπολέμηση της ανεργίας στον κλάδο μας, τη μη καταβολή 

των οφειλόμενων χρημάτων στους άνεργους δημοσιογράφους που παρακολούθησαν 

το επιδοτούμενο πρόγραμμα επιμόρφωσης σε νέες τεχνολογίες και, βέβαια, την 

“αδρανοποίηση” του σωματείου μας απέναντι σε όλα τα μεγάλα προβλήματα που 

αντιμετωπίζουμε για την επανένταξή μας», αναφέρουν στην ανακοίνωση, που 

υπογράφουν η τακτική εκπρόσωπος των ανέργων Καλλιόπη Μπεναρδίνη και 

αναπληρωματική εκπρόσωπος Ρούλα Μπανάκου. 

Ισχυρή ανάπτυξη παρουσίασαν οι υπηρεσίες τηλεόρασης του ΟΤΕ TV. Σύμφωνα με τα 

επίσημα στοιχεία του απολογισμού για το εννιάμηνο, στις 30 Σεπτεμβρίου 2015 ο 

συνολικός αριθμός συνδρομητών του OTE TV ανήλθε 414.000, με την προσθήκη 36.000 

πελατών στο τρίμηνο, που είναι τρεις φορές περισσότεροι από του προηγούμενου 

τριμήνου. Η αύξηση αυτή αποδίδεται από τον ΟΤΕ στην απόκτηση των δικαιωμάτων 

τηλεοπτικής μετάδοσης για τρία χρόνια των αθλητικών διοργανώσεων ποδοσφαίρου 

UEFA Champion League και UEFA Europa League. 

 

 

Εφημερίδες 

 
Ποδαρικό με απώλειες έκανε ο Νοέμβριος για όλους την περασμένη Κυριακή και το δελτίο 

έκλεισε με μείον 10.510 φύλλα, καθώς από 388.900 που είχαν οι κυριακάτικες την 

προηγούμενη Κυριακή έπεσαν στα 378.390. Τη μεγαλύτερη απώλεια, 5.830 φύλλα, την είχε 

η «Real News».  

 

Γύρω από τον πήχη των 70.000 φύλλων κινείται μόνιμα πλέον η «Καθημερινή» και είναι 

σταθερά στην τέταρτη θέση. Την Κυριακή 25/10 η κυκλοφορία της ήταν 70.364 από 

67.866 στις 18/10, ήτοι κέρδος 2.498 φύλλα. Επισημαίνουμε ότι τα στοιχεία τα δίνει η 

διεύθυνση της εφημερίδας και στις πωλήσεις συμπεριλαμβάνονται και οι συνδρομές, ο 

αριθμός των οποίων ποτέ δεν έχει ανακοινωθεί.  
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Η συνολική, πάντως, κυκλοφορία των κυριακάτικων στις 25/10 ήταν ανεβασμένη κατά 

15.258 φύλλα, καθώς από τα 435.276 που είχαν μία βδομάδα πριν πήγαν στα 450.534. 

 

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ 1/11/2015 

(κυκλοφορίες πανελλαδικά)  

 

«Πρώτο Θέμα»: 101.280 

«Το Βήμα»: 73.300 

«Έθνος»: 70.220 

«Real News»: 62.230 

«Ριζοσπάστης»: 15.120 

«Δημοκρατία»: 14.070 

«Τύπος»: 13.860 

«Freddo»: 7.360 

 

Με καθυστέρηση πέντε μηνών ξεκίνησε η διαδικασία επιλογής προεδρείου στο ΔΣ της 

ΕΣΗΕΑ. Η διαδικασία άρχισε με την υποψηφιότητα της Μαρίας Αντωνιάδου για τη θέση 

της προέδρου της ΕΣΗΕΑ, η οποία καταψηφίστηκε, και θα συνεχιστεί με άλλες προτάσεις 

για την ίδια θέση. 

Έξω φρενών ο εκδότης-δημοσιογράφος Γιάννης Κουρτάκης του Ομίλου των 

Παραπολιτικών με το αφεντικό της εκδοτικής εταιρείας «Δημοκρατικός Τύπος», Γιάννη 

Φιλιππάκη και τον «λαθρόβιο» εκδότη Τάκη Μαυρίκο. Ο Γιάννης Κουρτάκης με τον 

Παναγιώτη Τζένο μέσω της εκπομπής τους στο ραδιοσταθμό Παραπολιτικά FM, σε 

ημερήσια βάση, βάλουν εναντίον Φιλιππάκη και Μαυρίκου με αναφορές σε μη σύννομες 

δραστηριότητές τους, μη παραλείποντας να αναφέρουν σε όλους τους τόνους ότι «οι 

συκοφάντες θα λογοδοτήσουν». Αιτία τα δημοσιεύματα των εφημερίδων «Δημοκρατία» 

(Φιλιππάκης) και «Ακρόπολη» (Μαυρίκος) για δάνειο του Κουρτάκη ύψους 960.000 ευρώ 

από την Εθνική Τράπεζα το οποίο αποπληρώνεται, όπως ισχυρίστηκαν, συμψηφιστικά 

μέσω διαφημιστικών καταχωρήσεων. Μάλιστα η «Δημοκρατία», που αναφέρθηκε σε 

«θολό δάνειο - πρόκληση», έγραψε χαρακτηριστικά: «Πρόκειται για παρά φύσιν δανειακή 

ασέλγεια στην Εθνική Τράπεζα από την εταιρία ΠΑΡΑ ΕΝΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ, 

ιδιοκτησίας του κ. Ι. Κουρτάκη, ενός νέου, φερέλπιδος δημοσιογράφου,.. που τα 

τελευταία τρία χρόνια έχει κάνει δυναμικό μπάσιμο στον χώρο των media, προκαλώντας 

ερωτηματικά για την πηγή προέλευσης των καυσίμων της απογείωσής του...». 
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Ραδιοτηλεοπτικά 

 
Επανήλθε ο ΣΚΑΪ 100.3 στην τρίτη θέση. Πρώτος με 152 αστάθμιστες απαντήσεις ο Real 

FM και την εβδομάδα 27/10 – 2/11/2015. Δεύτερος ο Μελωδία με 127 , ενώ ο ΣΚΑΪ 

επανήλθε με 118 απαντήσεις, στην Τρίτη θέση. Ο Athens Dee Jay με 103 είναι τέταρτος 

πέμπτος ο Δίεση με 91, και την πρώτη δεκάδα συμπληρώνουν ο Δρόμος με 83, ο Rock 

FM και ο Sfera με 81, ο καθένας ο Red με 76 και η Λάμψη με 75. 

Ανεβαίνει ο ΑΝΤ1. Με σταθερότητα από εβδομάδα σε εβδομάδα κερδίζει πόντους 

τηλεθέασης ο ΑΝΤ1 αφήνοντας πίσω του με διαφορά πλέον τον Alpha και το Mega. Η 

έναρξη των ψυχαγωγικών εκπομπών σε όλους τους σταθμούς, βγάζει μέχρι στιγμής 

νικητή τον ΑΝΤ1. Ο Alpha κερδίζει σε ποσοστά κυρίως στο δελτίο ειδήσεων στις 8.00 μ.μ, 

ενώ το Mega δεν φαίνεται να μπορεί να ξεπεράσει την κρίση τηλεθέασης. Πεσμένη είναι 

και η τηλεθέαση της ΕΡΤ 1. 

 

Εβδομαδιαία θεαματικότητα 

 26/10 – 1/11 19 – 25/10 

ΑΝΤ1 16,1% 15,8% 

ALPHA 14,2% 14,2% 

MEGA 13,4% 13,3% 

STAR 9,6% 9,4% 

ΣΚΑΪ 8,8% 8,5% 

E-TV 6,6% 6,7% 

ΕΡΤ1 5,3% 5,8% 

ΕΡΤ2 1,9% 1,9% 

MAKEΔΟΝΙΑ  0,8% 0,8% 

ΠΗΓΗ: NIELSEN AUDIENCE MEASUREMENT 

 

Πρωτιά Alpha στις ειδήσεις. Στην πρώτη θέση το δελτίο ειδήσεων του Alpha, με τον 

Αντώνη Σρόιτερ, τον Οκτώβριο, έχοντας 20,9% στο σύνολο του κοινού και 15,6% στις 

ηλικίες 15 – 44, με διαφορετική ώρα έναρξης από τα υπόλοιπα. Ο ΑΝΤ1, με τη Μαρία 

Χούκλη στην παρουσίαση, είναι δεύτερος, με 18,8% στο σύνολο του κοινού, ενώ το 

δίδυμο Τρέμη – Πρετεντέρη στο Mega είναι σταθερά τρίτο, με 17,2%. Το Star, με τη Μάρα 

Ζαχαρέα στην παρουσίαση και τον Νίκο Χατζηνικολάου στον σχολιασμό, έχει 13% και 

ανοδική τάση, ενώ ο ΣΚΑΪ, με τη Σία Κοσιώνη, έχει κατακτήσει το 10%. Τελευταίο, με 4,3%, 

το δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ1, με τον Πάνο Χαρίτο. 


