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Media Update 13 Δεκεμβρίου 2015 

 

Οι δύο μέρες που θα συγκλονίσουν τα media 

Η εβδομάδα που ξεκινάει αύριο ίσως εξελιχθεί στην πιο σημαντική για τα ΜΜΕ και την 

πολιτική σκηνή της χώρας. Ο Σταύρος Ψυχάρης, μετά την αναβολή που πήρε, καλείται 

να καταθέσει αύριο στον Οικονομικό Εισαγγελέα Παναγιώτη Αθανασίου ως ύποπτος για 

το αδίκημα της απιστίας αναφορικά με τα δάνεια που πήρε ο ΔΟΛ από τις μεγαλύτερες 

ελληνικές τράπεζες. Είναι μια έρευνα που διεξάγεται για το σύνολο των ΜΜΕ και 

αναμένεται να καταθέσουν κι άλλοι επιχειρηματίες, όπως ο Μ. Κυριακού και ο Γ. 

Αλαφούζος, μετά το πόρισμα που συνέταξε η Τράπεζα της Ελλάδος. Από την απόφαση 

του Οικονομικού Εισαγγελέα εξαρτάται η τύχη του μεγαλύτερου συγκροτήματος της 

χώρας.  

Την επόμενη ημέρα, Τρίτη, είναι η σειρά για τις αποφάσεις στο Mega. Τα αποθεματικά της 

εταιρείας φτάνουν μόλις για δύο μήνες, αναφέρουν οι πληροφορίες, και οι μέτοχοι 

πρέπει να αποφασίσουν για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 15.000.000 ευρώ. 

Αύξηση που είναι απαραίτητη για να υπάρξει δανειακή διευκόλυνση και να μετατεθούν οι 

δόσεις των τραπεζών. Σε αυτό το ΔΣ ο Σταύρος Ψυχάρης καλείται να υλοποιήσει τη 

δέσμευσή του και να βάλει τα χρήματα που αντιστοιχούν στο ποσοστό του ΔΟΛ και του 

Πήγασου στο Mega. Σε διαφορετική περίπτωση, έχει ληφθεί η απόφαση να μπει στην 

αύξηση ο Φώτης Μπόμπολας, ίσως μαζί με τον Δημήτρη Μάρη, και ο Θεοχάρης 

Φιλιππόπουλος. Αναπόφευκτα θα υπάρξουν αλλαγές στο management του Mega, 

όπως ένα σχέδιο αξιολόγησης του προσωπικού, με απομακρύνσεις. 

 

 

Σταματάει το MTV Greece 

Τέλος το MTV Greece από την Ελλάδα. Η σύμβαση του Ομίλου Ρέστη με το MTV 

διακόπηκε και η μετάδοση του ελληνικού προγράμματος τερματίζεται. Στη θέση του στα 

«μπουκέτα» της Nova και του ΟΤΕ TV θα τοποθετηθεί το διεθνές κανάλι του MTV μετά την 

απευθείας συμφωνία της Viacom με τις πλατφόρμες. 

Τους τελευταίους μήνες έγιναν επαφές με πολλούς επιχειρηματίες για να διαπιστωθεί αν 

ενδιαφέρονταν να πάρουν το MTV Greece, αλλά δεν υπήρξε ενδιαφέρον. Έχουν γίνει 

κρούσεις προς δύο κατευθύνσεις για την εκμετάλευση της τηλεοπτικής συχνότητας, μία 

προς το «Πρώτο Θέμα» και μία ακόμα για τη δημιουργία του «Βήμα TV» καθώς, 

θυμίζουμε, ο «Βήμα FM» λειτουργεί με την ίδια λογική. Προσωρινά και για όσο διαρκούν οι 

συζητήσεις, προκειμένου να μη χαθεί η συχνότητα, υπάρχει η σκέψη να μετανομαστεί το  
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κανάλι σε Rise TV, με πρόγραμμα κυρίως μουσικό. Η απόφαση του MTV για τη διακοπή 

της συνεργασίας είναι μια αρνητική εξέλιξη για την Ελλάδα, που δείχνει πως όσο 

εφαρμόζονται τα προγράμματα λιτότητας του ΔΝΤ αποχωρούν οι διεθνείς παίκτες. 

 

 

Flash News 

Σε αναδιαμόρφωση του «χάρτη» της διανομής του Τύπου οδηγεί η αποχώρηση της 

Καθημερινής ΑΕ από την «Ευρώπη». Το «διαζύγιο» της εφημερίδας με το πρακτορείο 

«Ευρώπη» οδήγησε τελικά την εφημερίδα στο «Αργος», βάζοντας πίσω τα σχέδια για 

αυτόνομη διάθεσή της. Το διαζύγιο «Καθημερινής» - «Ευρώπης» επήλθε όταν ο Θέμης 

Αλαφούζος αμφισβήτησε τις κυκλοφορίες, λέγοντας πως δεν είναι πραγματικές. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, από τον Θέμη Αλαφούζο ζητήθηκε να ενταχθεί στο δελτίο 

κυκλοφορίας και η δημοσίευση των συνδρομών του αλλά και να πληρωθεί ένα ποσοστό 

33% (φόροι και τέλη) επί αυτών στο πρακτορείο, αλλά η απάντηση ήταν αρνητική. 

Θυμίζουμε πως η «Καθημερινή» δημοσιεύει μόνη της κάθε Κυριακή τα στοιχεία της 

κυκλοφορίας του κυριακάτικου φύλλου, προσθέτοντας στα πωληθέντα φύλλα και εκείνα 

των συνδρομητών. 

Με σημαντικά λάθη, ειδικά όσον αφορά το στήσιμο της, πραγματοποιήθηκε η 

συνέντευξη του πρωθυπουργού στην ΕΡΤ-1. Ο Αλέξης Τσίπρας ήταν αναγκασμένος να 

γέρνει και να στηρίζεται στο τραπέζι για να απαντήσει στους τρεις δημοσιογράφους που 

ήταν απέναντί του, δίνοντας μία αίσθηση... χαλαρότητας, αναντίστοιχη με τις 

τοποθετήσεις που έκανε.  

Εν μέσω της ανοιχτής διαπραγμάτευσης για τις άδειες στα χρεοκοπημένα τηλεοπτικά 

συγκροτήματα αλλά και του εισαγγελικού ελέγχου για τα δάνεια στις επιχειρήσεις media, 

ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε την πλατφόρμα των θέσεων της 

κυβέρνησης για τις ραδιοτηλεοπτικές επιχειρήσεις. Η συζήτηση για το συγκεκριμένο θέμα 

ήταν ένα σημαντικό κομμάτι της συνέντευξης του πρωθυπουργού στους 

δημοσιογράφους της ΕΡΤ και έδωσε το στίγμα της πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ έναντι των ΜΜΕ 

σε μια κρίσιμη φάση των εξελίξεων. Ο πρωθυπουργός ουσιαστικά επανέλαβε, με άλλα 

λόγια, την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ που είχε αναγγελθεί από το 2012, αναφερόμενος στο 

γνωστό τρίγωνο της διαπλοκής: media, πολιτικό σύστημα και τράπεζες. Και ξεκαθάρισε 

πως οι τηλεοπτικοί σταθμοί που εκπέμπουν πρέπει να πληρώνουν και να είναι συνεπείς 

στις υποχρεώσεις τους. Ο Αλ. Τσίπρας δεν δέχθηκε να κατανομάσει την τηλεοπτική 

διαπλοκή, λέγοντας: «Δεν είμαι ο Χρυσός Οδηγός, βάζω κανόνες», ενώ δήλωσε πως δεν 

έχει πρόβλημα με συγκεκριμένα ονόματα, αλλά είναι ευθύνη του να θέσει τους κανόνες 

λειτουργίας. 
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Την άρση της βουλευτικής ασυλίας για τους έλληνες ευρωβουλευτές Γιώργο Κύρτσο και 

Στέλιο Κούλογλου πρότεινε η Νομική Επιτροπή προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το 

αίτημα για την άρση της ασυλίας του Γ. Κύρτσου είχε καταθέσει η Εισαγγελία του Αρείου 

Πάγου στο Ευρωκοινοβούλιο έπειτα από καταγγελία της Επιθεώρησης Εργασίας για μη 

καταβολή μισθών σε εργαζομένους των εκδοτικών επιχειρήσεων του. Για τον 

ευρωβουλευτή Στ. Κούλογλου η άρση ασυλίας αφορά κατηγορία δυσφήμησης έπειτα 

από μήνυση που έχουν καταθέσει σωφρονιστικοί υπάλληλοι των Φυλακών της Πάτρας. 

Δεν αφήνουν τον Αλέξανδρο Μπακατσέλο στην ησυχία του οι απλήρωτοι εργαζόμενοι 

του υπό πτώχευση «Αγγελιοφόρου». Για τρίτη συνεχόμενη  Κυριακή έκαναν συγκέντρωση 

διαμαρτυρίας έξω από τη βίλα του εκδότη της Θεσσαλονίκης, στους Νέους Επιβάτες, 

κρεμώντας πανό και μοιράζοντας ανακοινώσειςστους κατοίκους. Οι εργαζόμενοι ζητούν 

την έμπρακτη δράση της ΕΣΗΕΜ-Θ, που μέχρι και σήμερα δεν έχει λάβει θέση για την 

επιχείρηση λουκέτου στην εφημερίδα, που έχει αφήσει χωρίς αποζημίωση τους 80 και 

πλέον εργαζομένους. 

Συνεχίζονται οι απώλειες για το Mega. Δεν δέχθηκαν τη νέα μείωση στις αποδοχές τους 

και αποχωρούν οι δημοσιογράφοι Στρατής Αγγελής, Κωνσταντίνα Καζαντζή και Στέλιος 

Παπαπέτρου. 

Αθώοι κρίθηκαν από το Β’ Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών οι δημοσιογράφοι του 

περιοδικού «HOT DOC» Κώστας Βαξεβάνης και Βαγγέλης Τριάντης, που αντιμετώπιζαν 

την κατηγορία της διασποράς ψευδών ειδήσεων. Η κατηγορία αφορούσε δημοσίευμα 

στο τεύχος 27 με τίτλο «Ποιοί έστησαν το ψεύτικο σχέδιο δολοφονίας του... Καραμανλή» 

και τις αποκαλύψεις για παραθεσμική λειτουργία στελεχών της ΕΥΠ, ροκάνισμα μυστικών 

κονδυλίων και ιδιωτικές παρακολουθήσεις. 

Με το νέο έτος θα βγει στον αέρα ο ραδιοφωνικός σταθμός του Διονύση Παναγιωτάκη. 

Το Action 24 FM θα ξεκινήσει να μεταδίδει μουσική και σταδιακά ενημερωτικές εκπομπές, 

καθώς –όπως φαίνεται- επήλθε συμφωνία μεταξύ του επιχειρηματία και του Παναγιώτη 

Κωστάκη για τη συχνότητα του Hot FM 104,6. 

Επί των ημερών της υπουργίας Αβραμόπουλου στο Υγείας είχε διοριστεί υποδιοικητής 

νοσοκομείου ο εκδότης της «Ακρόπολης» Παναγιώτης Μαυρίκος. 

Αύριο, Δευτέρα, πραγματοποιείται στο μεγάλο στούντιο της ΕΡΤ2 ο τηλεμαραθώνιος της 

UNICEF, που φέτος είναι αφιερωμένος στα παιδιά των προσφύγων. Με το στούντιο της 

ΕΡΤ2 θα συνδεθούν περιφερειακά κανάλια και μεγάλοι ραδιοφωνικοί σταθμοί της 

Αθήνας. 
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Εφημερίδες 

 
Οροφή έπιασαν τα απομνημονεύματα του τέως βασιλιά. Αυτοί που ενδιαφέρθηκαν για 

το «Θα τα πω όλα» δεν ξεπέρασαν τις 40.000. Για να είμαστε ειλικρινείς, ήταν μία τονωτική 

ένεση για το ταμείο του ΔΟΛ και οι απλήρωτοι εδώ και τρείς περίπου μήνες εργαζόμενοι 

είπαν: «Να’ ναι καλά ο Κωνσταντίνος, πήραμε έναν μισθό από τα καθυστερούμενα». Το 

«Βήμα» έμεινε στην κυκλοφορία της προηγούμενης Κυριακής, με μείον 460 φύλλα 

(114.150 από 114.610). Το «Πρώτο Θέμα» είχε άλλη μία υποχώρηση. Συνέχισε κάτω από 

τον πήχη των 100.000, πάνω από τον οποίο ήταν επί μήνες, με απώλεια 5.530 φύλλων. 

Συνολικά οι κυριακάτικες εφημερίδες ήταν μείον, με 6.100 φύλλα λιγότερα. Πούλησαν 

402.440 από 408.540 μία εβδομάδα πριν.  

Ένα ακόμη βήμα πίσω. Μείον ήταν η κυκλοφορία της «Καθημερινής» και την Κυριακή 

29/11. Με μικρή μεν απώλεια –μόλις 424 φύλλα-, που όμως δείχνει μια τάση. Από 67.041 

που είχε στις 22/11 έπεσε στα 66.617, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και οι συνδρομές, 

ο αριθμός των οποίων δεν ανακοινώνεται από τη διεύθυνση της εφημερίδας. 

Η συνολική κυκλοφορία των εφημερίδων την Κυριακή 29/11 ήταν 474.267 φύλλα από 

470.501 στις 22/11, ήτοι 3.766 φύλλα λιγότερα. 

 

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ 6/12/2015 

(κυκλοφορίες πανελλαδικά)  

 

«Το Βήμα»: 114.150 

«Πρώτο Θέμα»: 92.170 

«Έθνος»: 75.240 

«Real News»: 60.340 

«Δημοκρατία»: 15.110 

«Ριζοσπάστης»: 13.090 

«Τύπος»: 11.140 

«Kontra News»: 7.670 
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Ραδιοτηλεοπτικά 

 
Πρώτος ο Real FM και την εβδομάδα 1 – 7/12/2015 με 162 αστάθμιστες απαντήσεις στη 

μέτρηση της Focus / ΑΕΜΑΡ. Δεύτερος με 118 ο ΣΚΑΪ και τρίτος με 113 ο Μελωδία έναντι 

111 του Athens DJ. Πέμπτος με 100 ο Δίεση και ακολουθούν ο Rock FM με 97, ο Easy με 

89, ο Derti με 88 ο Σπορ FM με 76 και ο KISS και ο Ρυθμός με 75. 

Πέφτει η ενημέρωση, ανεβαίνει η ψυχαγωγία. Οι αυξομειώσεις στα ποσοστά των 

τηλεοπτικών καναλιών τις τελευταίες εβδομάδες δείχνουν πως η ενημέρωση συνεχίζει να 

υποχωρεί, ενώ ανεβαίνει η ψυχαγωγία. Απόδειξη, η συνεχής πτώση των ποσοστών της 

ΕΡΤ1, όπως και του ΣΚΑΪ. Την ίδια ώρα, ο ΑΝΤ1 αυξάνει τη διαφορά του από τον Alpha, 

παραμένοντας σταθερά στην πρώτη θέση, ενώ ανεβαίνει και η τηλεθέαση του Star και 

του E-TV. 

 

Εβδομαδιαία θεαματικότητα 

 30/11 – 6/12 23 – 29/11 

ANT1 17,1% 17,1% 

ALPHA 15,6% 15,8% 

MEGA 13,1% 13,2% 

STAR 10,2% 9,7% 

ΣΚΑΪ 8,8% 9,5% 

ΕΡΤ1 4,9% 5,8% 

Ε-TV 5,9% 5,4% 

ΕΡΤ2 1,6% 1,6% 

MAK TV  0,8% 0,8% 

ΠΗΓΗ: NIELSEN AUDIENCE MEASUREMENT 


