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Media Update 15 Νοεμβρίου 2015 

 

Προθεσμία πήρε ο Ψυχάρης από τον ανακριτή 

Παράταση στον έλεγχο των δανείων του ΔΟΛ. Προθεσμία για τις 14 Δεκεμβρίου ζήτησε 

και έλαβε ο συνήγορος του Σταύρου Ψυχάρη, την περασμένη Πέμπτη, κατά τη διάρκεια 

της απεργίας. Ο εκδότης και ιδιοκτήτης του ΔΟΛ είχε λάβει κλήση από τους Οικονομικούς 

Εισαγγελείς για την υπόθεση της δανειοδότησης του ΔΟΛ από τρεις τράπεζες, με την 

ιδιότητα του υπόπτου για τη διάπραξη του αδικήματος της ηθικής αυτούργίας σε απιστία. 

Για την εν λόγω κατηγορία ελέγχονται ως φυσικοί αυτουργοί στελέχη των επίμαχων 

τραπεζών, που ως μέλη επιτροπών ενέκριναν τα επίμαχα δάνεια. 

Οι Οικονομικοί Εισαγγελείς, στο πλαίσιο του πορίσματος της Τράπεζας της Ελλάδος για 

τα δάνεια στα ΜΜΕ, ερευνούν αν οι συγκεκριμένες χορηγήσεις είχαν τις απαραίτητες 

εγγυήσεις, αν εξυπηρετήθηκαν στη συνέχεια και αν προκάλεσαν ζημία στα πιστωτικά 

ιδρύματα. Η πλευρά Ψυχάρη, σύμφωνα με πληροφορίες, υποστηρίζει πως για όλα τα 

δάνεια που χορηγήθηκαν υπήρχαν εμπράγματες εγγυήσεις. Το επόμενο διάστημα 

αναμένεται να κληθούν κι άλλοι ιδιοκτήτες ΜΜΕ, με πρώτο στη σειρά τον Αλαφούζο. 

 

 

Στο άρθρο 99 κατέφυγε ο «Ελεύθερος Τύπος» 

Με προβλήματα ρευστότητας και λειτουργία υπό το καθεστώς του «Τειρεσία» οδηγείται η 

ΗΜΕΠΕΤ, η εταιρεία που εκδίδει τον «Ελεύθερο Τύπο», στο άρθρο 99. Η αίτηση υπαγωγής 

στο καθεστώς προστασίας από τους πιστωτές έγινε από την ΗΜΕΠΕΤ και τη SABD, δύο 

εταιρείες που σχετίζονται με την έκδοση του «Ελεύθερου Τύπου», καθώς κατά καιρούς ο 

τίτλος μεταβιβαζόταν σε διαφορετική εταιρεία. 

Για τους εκδότες και συνιδιοκτήτες Αλέξη Σκαναβή και Δημήτρη Μπενέκο το πρόβλημα 

ρευστότητας που αντιμετωπίζει η ΗΜΕΠΕΤ οφείλεται στις «συνεχόμενες απεργιακές 

κινητοποιήσεις» που οδήγησαν σε «αξιοσημείωτη μείωση της κυκλοφορίας της 

εφημερίδας και δημιουργούσαν σοβαρότατο πρόβλημα στην εικόνα της φερεγγυότητας 

της εταιρείας απέναντι στους συνεργάτες και πιστωτές». Αποδίδουν τη μεγέθυνση του 

προβλήματος της εταιρείας στο ότι σφραγίστηκε η επιταγή των 70.000 ευρώ που είχε 

δοθεί στον εκπρόσωπο των εργαζομένων «όχι για να εξοφληθούν με αυτήν τα 

οφειλόμενα στους εργαζομένους αλλά ως εγγύηση για την αποπληρωμή των 

δεδουλευμένων τους».  
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Οι εκδότες δεσμεύονται μέχρι το τέλος του 2015 να καταβάλουν το 75% της μηνιαίας 

μισθοδοσίας του προσωπικού και το 2016 τα υπόλοιπα, αλλά υπό προϋποθέσεις: Να 

διατηρηθούν στα υφιστάμενα επίπεδα τα έσοδα από διαφημιστικές καταχωρήσεις και 

πωλήσεις, και να επιστραφεί η επιταγή, μαζί με την απόσυρση οποιασδήποτε μήνυσης, 

μαζί με δήλωση απόσυρσης από τον «Τειρεσία». Επιπλέον, ζητούν για όσο καιρό η 

εταιρεία θα καταβάλλει «προσπάθειες για να εξυγιάνει τα οικονομικά της και να εξοφλήσει 

τα δεδουλευμένα, να απέχουν οι εργαζόμενοι από κινητοποιήσεις». 

 

 

Flash News 

Αυτήν την εβδομάδα κληρώνει για το Mega. Τις επόμενες ημέρες, ίσως την Τετάρτη, θα 

πραγματοποιηθεί το ΔΣ μεταξύ των μετόχων, όπου θα ληφθούν οι αποφάσεις για την 

αυξηση του μετοχικού κεφαλαίου και την πορεία του Mega, εν όψει και του κυβερνητικού 

σχεδίου για την αδειοδότηση. Ο Σταύρος Ψυχάρης έχει διαμηνύσει πως βρήκε τα χρήματα 

και θα καλύψει το ποσοστό το δικό του και του Πήγασου στη σχεδιαζόμενη αύξηση του 

μετοχικού κεφαλαίου κατά 15 εκατ. ευρώ. Εξαιτίας της καθυστέρησης και της εύλογης 

ανησυχίας, υπάρχουν και εναλλακτικά σχέδια. Το ένα κάνει λόγο για οικονομική 

υποστήριξη του Πήγασου από τον Δημήτρη Μάρη, χωρίς όμως να εμφανιστεί μετοχικά 

στην εταιρεία. Το δεύτερο για αλλαγή management από τον Νίκο Πεφάνη (ΔΟΛ) στον 

Θεοχάρη Φιλιππόπουλο (Αττικές Εκδόσεις), με συμμετοχή της εκδοτικής εταιρείας, έπειτα 

από εισήγηση της πλευράς Βαρδινογιάννη. Σε όλα αυτά ο Σταύρος Ψυχάρης απαντά 

πως έχουν βρεθεί τα χρήματα. 

Σε αλλαγή ταυτότητας προχωράει ο Γιάννης Αλαφούζος στον ΣΚΑΪ. Ο σταθμός 

προσθέτει στον ενημερωτικό χαρακτήρα και ψυχαγωγικά reality show όπως το «Χ-

Factor». Το εν λόγω τηλεοπτικό πρόγραμμα διεκδικούσε και το E-TV και μάλιστα είχε έρθει 

σε επαφή με την τουρκική εταιρεία που εμφανιζόταν να το εκπροσωπεί στην Ελλάδα. Η 

διεύρυνση αυτή δεν γίνεται τυχαία αλλά είναι απόρροια των αλλαγών που προκύπτουν 

στην αγορά από τη σταδιακή υποχώρηση του Mega Channel, του οποίου τη θέση 

στους πίνακες θεαματικότητας στοχεύει ο ΣΚΑΪ. Η κίνηση αυτή συνδυάζεται και με το 

σχέδιο για τη δημιουργία ενός δεύτερου αμιγούς ειδησεογραφικού ΣΚΑΪ, ο οποίος θα 

εκπέμπει μέσω Nova και OTE TV ίσως και επίγεια. 

Αποκτά εκ νέου πολιτική εκπομπή ο ΣΚΑΪ, που σπεύδει να εκμεταλευτεί την κατάσταση στο 

Mega. Κάθε Τρίτη βράδυ, ο διευθυντής της «Καθημερινής» Αλέξης Παπαχελάς, η 

παρουσιάστρια του κετνρικού δελτίου Σία Κοσιώνη και ο σχολιαστής Παύλος Τσίμας θα 

παρουσιάζουν από κοινού μια πολιτική εκπομπή, που θα δίνει έμφαση στην εικόνα. 

Να μην πάρει εν θερμώ την απόφαση για την αντικατάσταση του Μανώλη Καψή 

αποφάσισε η πλειοψηφία των μετόχων του Mega, μετά την λογοκρισία στην κυβερνητική  
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εκπρόσωπο Όλγα Γεροβασίλη. Ο λόγος είναι πως δεν ήθελαν να φανεί πως υποχωρούν 

έπειτα από τις διαμαρτυρίες της κυβέρνησης. Είναι όμως κοινό μυστικό πως ο Μ. Καψής 

είναι μία μεταβατική λύση μέχρι να βρεθεί ο αντικαταστάτης του. Αν ο Στ. Ψυχάρης 

διατηρήσει τον έλεγχο, τότε ο νέος διευθυντής θα προέρχεται από τον ΔΟΛ. 

Χωρίς μέλη στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης δεν μπορεί να προχωρήσει το 

φιλόδοξο σχέδιο της κυβέρνησης για την τηλεοπτική αδειοδότηση, με βάση τις ρυθμίσεις 

του νέου νόμου 4339, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθώς το 

ΕΣΡ δεν μπορεί πλέον να λειτουργήσει με τη σύνθεση των τεσσάρων μελών και 

προεδρεύουσα τη Λίνα Αλεξίου. Και ναι μεν πρόθεση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ είναι να 

δοθεί η προκήρυξη των τηλεοπτικών αδειών μέχρι το τέλος του έτους, χρονικά ωστόσο 

δεν βγαίνει ο προγραμματισμός. Πληροφορίες αναφέρουν πως ενδιαφέρον για μία από 

τις θέσεις στο ΕΣΡ έχει δείξει ο Γιάννης Τζαννετάκος, πρώην γενικός διευθυντής της ΕΡΑ, 

ενώ πριν από τη συνέντευξη Πανούση στο «Θεμα» είχε εξεταστεί το ενδεχόμενο να 

προταθεί για μέλος της Αρχής. Θυμίζουμε πως στο τραπέζι υπάρχει η πρόταση για την 

ανάθεση της προεδρίας στον καθηγητή Αντώνη Μακρυδημήτρη και της αντιπροεδρίας 

στον Λαοκράτη Βάσση, όπως και για την επιστροφή του δημοσιογράφου Ροδόλφου 

Μορώνη στην Αρχή. 

Αιφνιδιαστικά τέθηκε θέμα στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥΣΟΙΠ) 

το μεσημέρι της Παρασκευής για το αγγελιόσημο. Κυβερνητικές πηγές επέμεναν πως οι 

εκπρόσωποι των δανειστών συνέδεσαν τη συμφωνία στο σημερινό Eurogroup με την 

κατάργηση του αγγελιοσήμου, το οποίο δεν αντικαθίσταται με άλλο πόρο. Η είδηση 

έσκασε σαν βόμβα στο δημοσιογραφικό κλάδο και στις επαφές που έγιναν αρμόδιοι 

υπουργοί διαβεβαιώναν πως θα βρεθεί λύση! Η ΠΟΕΣΥ συνεδριάζει εκτάκτως σήμερα το 

μεσημέρι για προκήρυξη κινητοποιήσεων και προανήγγειλε συναντήσεις με τους 

πολιτικούς αρχηγούς. Υπενθυμίζεται πως οι ιδιοκτήτες των τηλεοπτικών σταθμών, 

ζήτησαν από την κυβέρνηση με non paper το αγγελιόσημο «να αντικατασταθεί με ένα 

φόρο επί των τηλεοπτικών διαφημίσεων για την κοινωνική ασφάλιση, σημαντικά 

χαμηλότερο (σ.σ. από το 20% του ειδικού φόρου) σε όλα τα μέσα. 

 

 

Εφημερίδες 

 
Αν και το «Πρώτο Θέμα» είχε τη συνέντευξη του πρώην υπουργού Προστασίας του 

Πολίτη Γιάννη Πανούση, που προκάλεσε αναταραχή με τη δήλωσή του ότι «πολιτικοί του 

ΣΥΡΙΖΑ έχουν επαφές με τρομοκράτες», όχι μόνο δεν κέρδισε φύλλα, αλλά αντίθετα έπεσε 

κάτω από τα 100.000. Συγκεκριμένα, έχασε 3.130, πέφτοντας στα 98.150. Συνολικά οι  

κυριακάτικές εφημερίδες είχαν απώλεια 6.690 φύλλων, πουλώντας 371.700 από 378.390  
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που είχαν την προηγούμενη Κυριακή. Ο μέσος όρος της κυκλοφορίας των κυριακάτικων 

εφημερίδων τον Οκτώβριο ήταν 448.089 φύλλα. 

Μείον 7.771 φύλλα ήταν η συνολική κυκλοφορία των εφημερίδων την Κυριακή 1/11, μαζί 

με την «Καθημερινή». Από 450.534 που είχαν στις 25/10 πούλησαν 442.763 την 1/11. 

 

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ 8/11/2015 

(κυκλοφορίες πανελλαδικά)  

 

«Πρώτο Θέμα»: 98.150 

«Έθνος»: 70.720 

«Το Βήμα»: 70.430 

«Real News»: 60.270 

«Δημοκρατία»: 15.560 

«Τύπος»: 14.570 

«Ριζοσπάστης»: 13.800 

«Freddo»: 7.950 

 

 

 

Ραδιοτηλεοπτικά 

 
Πρώτος ο Real FM και την περασμένη βδομάδα. Πρώτος ο Real FM με 145 αστάθμιστες 

απαντήσεις στην έρευνα της Focus για λογαριασμό της ΑΕΜΑΡ τη βδομάδα 3 – 

9/11/2015. Ο ΣΚΑΪ επέστρεψε στη δεύτερη θέση με 123 και τρίτος ο Μελωδία με 115, έναντι 

112 του Athens DJ. Με 97 ο RED, και 95 ο Δίεση, με 92 ο Rock FM και την πρώτη δεκάδα 

συμπληρώνουν ο KISS με 83, ο Ρυθμός με 81 και ο Λάμψη με 78. 

 

Ανταγωνισμός για ANT1-Alpha στην κορυφή. Με σταθερότητα πλέον ανταγωνίζονται 

για την πρώτη θέση τηλεθέασης ο Alpha και ο ΑΝΤ1 στις μετρήσεις της Nielsen. Το Mega 

αντιθέτως δεν καταφέρνει να αυξήσει τα ποσοστά του, χαρακτηριστικά την περασμένη 

εβδομάδα και παρά την ένταξη νέων εκπομπών στο πρόγραμμα του, η τηλεθέαση του 

έπεσε στο 12,9%. Σχετικά χαμηλά είναι και η τηλεθέαση της ΕΡΤ 1, ενώ Star και ΣΚΑΙ 

παραμένουν σταθερά. 


