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Media Update 20 Δεκεμβρίου 2015 

 

Προς αλλαγή ηγεσίας στο Mega 

Η μη απάντηση από τον Σταύρο Ψυχάρη θεωρήθηκε αρνητική απάντηση. Η ερώτηση 

που έγινε στο ΔΣ της περασμένης Τρίτης αφορούσε το αν θα έβαζε τα χρήματα που 

αντιστοιχούν στον ΔΟΛ και στον Πήγασο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 

15,1 εκατ. ευρώ. Με αυτό το δεδομένο πορεύονται οι μέτοχοι του καναλιού, που θα 

πρέπει να βρουν τα περίπου 10 εκατ. ευρώ που λείπουν και να πληρώσουν στο τέλος του 

μήνα τις δόσεις των 20.580.000 ευρώ προς τις τράπεζες, οι οποίες θα αποφασίσουν αν 

θα κάνουν δεκτό ένα ακόμη αίτημα για μετάθεση της δόσης ή θα «κοκκινήσει» το δάνειο.  

Η επόμενη μέρα στο Mega απαιτεί νέα κεφάλαια, με ενδεχόμενο ο Θεοχάρης 

Φιλιππόπουλος και η εταιρεία του, Αττικές Εκδόσεις, να πάρουν ποσοστό. Οπότε θα γίνει 

αλλαγή στο management και τη θέση του Νίκου Πεφάνη, που την κατέχει σήμερα ως 

εκπρόσωπος του ΔΟΛ, θα την πάρει ο Θεοχάρης Φιλιππόπουλος. Κρίσιμο ερώτημα 

παραμένει η στάση του Φώτη Μπόμπολα, που όλα δείχνουν ότι θα πάρει μέρος στην 

αύξηση, ενώ ανοικτό παραμένει το ενδεχόμενο εισόδου του Δημήτρη Μάρη. Να 

σημειωθεί ότι στις 28 Δεκεμβρίου το Mega πρέπει να καταβάλει τρεις δόσεις, συνολικού 

ύψους 20.580.000 ευρ 

 

 

Flash News 

Αντεπίθεση Μπόμπολα. Σχέδιο Β και για τη συγχώνευση ΔΟΛ-Πήγασου. Μετά τη 

διαφαινόμενη αδυναμία του Σταύρου Ψυχάρη, ο Φώτης Μπόμπολας ετοιμάζεται να 

προτείνει να έχει τον πρώτο λόγο ο Πήγασος στο σχέδιο συγχώνευσης των δύο ομίλων. 

Οι τράπεζες θα αποκτήσουν κάποιο ποσοστό στη νέα εταιρεία και ο Φ. Μπόμπολας θα 

έχει τον διαχειριστικό έλεγχο. 

Στο συγκρότημα Μπόμπολα οι εργαζόμενοι άρχισαν να μην πηγαίνουν στην εφημερίδα 

και στέλνουν τα κείμενά τους από το σπίτι γιατί δεν έχουν να πληρώσουν ούτε για 

εισιτήριο! Τρεις μήνες είναι απλήρωτοι και ο Φώτης Μπόμπολας τους ενημέρωσε πως 

δεν θα πληρωθούν τα δεδουλευμένα, παρά μόνο το δώρο των Χριστουγέννων. 

Το ΔΣ του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ έστειλε στα ασφαλιστικά ταμεία-δικαιούχους το αγγελιόσημο τυ 

Νοεμβρίου, που ανέρχεται σε 2.287.128 ευρώ. Για τον Δεκέμβριο υπάρχει ένα υπόλοιπο 

ύψους 1.083.434 ευρώ. 
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Νέα κρίση στον ενημερωτικό τομέα του ΑΝΤ1. Ο επικεφαλής του τομέα αυτού, Βασίλης 

Πελέκης, υπέβαλε την παραίτησή του ύστερα από την αναστάτωση που προκλήθηκε με 

τη διάθεση αρχειακού υλικού στον τηλεοπτικό σταθμό E-TV για την εκπομπή του Ν. 

Ευαγγελάτου. Γι’ αυτήν την προσφορά υπήρχε αρχική συμφωνία μεταξύ των δύο 

σταθμών και έγκριση για την παράδοση του υλικού, όμως στη συνέχεια υπήρξε... 

αναθεώρηση.  

Τους διευθύνοντες συμβούλους των ΟΤΕ, Vodafone και Wind, καθώς και τον πρόεδρο 

της Ένωσης Τηλεπικοινωνιών Γ. Στεφανόπουλο συνάντησε ο υπουργός Υποδομών, 

Μεταφορών και Δικτύων Χρήστος Σπίρτζης. Ο επικεφαλής των τριών μεγάλων εταιριών 

τηλεπικοινωνιών Τσαμάζ, Περσιάνης και Ζαρκαλής έθεσαν στον υπουργό τα ανοιχτά 

ζητήματα της αγοράς τηλεπικοινωνιών, δίνοντας έμφαση στο καθεστώς αδειοδότησης 

των κεραιών. Ο Χρ. Σπίρτζης τους ανέφερε πως σύντομα θα γίνει προκήρυξη για την 

κάλυψη της θέσης του προέδρου της ΕΕΤΤ, που παραμένει ακέφαλη από τον Ιανουάριο 

του 2015. 

Έκπληξη προκάλεσε η παρουσία της Γιάννας Αγγελοπούλου στην εκδήλωση του ΑΠΕ 

για τα 110 χρόνια από την ίδρυσή του. Την υποδέχθηκε ο υπουργός Επικρατείας Αλέκος 

Φλαμπουράρης. Η κα Αγγελοπούλου κάθισε στην πρώτη θέση των προσκεκλημένων, 

δίπλα στην κυβερνητική εκπρόσωποι Όλγα Γεροβασίλη και τους δύο υπουργούς 

Επικρατείας Αλ. Φλαμπουράρη και Ν. Παππά. Τι άραγε να γύρευε με την παρουσία της η 

Γιάννα; 

 

 

Εφημερίδες 

 
Και τώρα πως θα... ζήσουμε χωρίς τον τέως;  Είναι το ερώτημα που απασχολει τους 

εργαζομένους στον ΔΟΛ, οι οποίοι με τα απομνημονεύματά του πρώην βασιλιά μας, 

που μοίραζε επί τρεις βδομάδες το «Βήμα», πήραν ένα δύο δεκαπενθήμερα από τα 

χρωστούμενα. Τώρα, με το τέλος του «Θα τα πω όλα», ξανά στη μέγγενη. 

Έχασε 46.010 φύλλα η άλλοτε ναυαρχίδα του ΔΟΛ την περασμένη Κυριακή με το τέλος 

της προσφοράς. Τόσοι ήταν αυτοί που ενδιαφέρθηκαν να διαβάσουν την «αλήθεια» του 

Κωνσταντίνου, που αξίζει να σημειώσουμε ότι έγραψε ιστορία, γιατί είναι ο μοναδικός 

βασιλιάς που γράφει τα απομνημονεύματά του. Από 114.150 φύλλα που είχε φθάσει το 

«Βήμα» με τη βασιλική προσφορά προσγειώθηκε στα 68.140. Πτώση 40%! Αποτέλεσμα 

ήταν να καταρρεύσει και η συνολική κυκλοφορία των κυριακάτικων εφημερίδων, που 

από 401.560 έπεσε στα 347.630. 
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Μείον 53.930 φύλλα! Το «Πρώτο Θέμα» επέστρεψε στην πρώτη θέση, κάτω όμως από 

τον πήχη των 100.000 φύλλων. Πούλησε 93.040, συν 870 σε σχέση με την προηγούμενη 

Κυριακή, που είχε 92.170 φύλλα. Όλες οι εφημερίδες ήταν ουσιαστικά κάτω. 

Και ξαφνικά, άλμα! Και μάλιστα 10.257 φύλλων, έκανε η «Καθημερινή» την Κυριακή 6/12. 

Από 66.617 που ήταν η κυκλοφορία της στις 29/11 εκτινάχθηκε στα 76.874, στα οποία 

συμπεριλαμβάνονται και οι συνδρομές, ο αριθμός των οποίων αποτελεί επτασφράγιστο 

μυστικό!  

Η συνολική κυκλοφορία των κυριακάτικων εφημερίδων, μαζί με της «Καθημερινής», στις 

6/12 ήταν 478.624 φύλλα από 474.267 που είχαν μια Κυριακή πριν. Κέρδισαν, δηλαδή, 

4.357 φύλλα. Να σημειωθεί ότι ο μέσος όρος κυκλοφορίας των κυριακάτικων τον 

Νοέμβριο ήταν 450.023 φύλλα.  

 

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ 13/12/2015 

(κυκλοφορίες πανελλαδικά)  

 

«Πρώτο Θέμα»: 93.040 

«Έθνος»: 71.180 

«Το Βήμα»: 68.140 

«Real News»: 58.220 

«Δημοκρατία»: 15.320 

«Ριζοσπάστης»: 12.140 

«Τύπος»: 10.130 

«Kontra News»: 6.850 

 

 

 

Ραδιοτηλεοπτικά 

 
Πρώτος ο Real FM με 172 αστάθμιστες απαντήσεις την εβδομάδα 8 – 14/12/2015. 

Δεύτερος ο Μελωδία με 132 και σταθερά τρίτος ο ΣΚΑΪ με 121. Ο Δίεση και ο Ρυθμός 

έχουν από 97, ο Athens DJ 89, ο RED 87 και οι Derti, Kiss και Sfera από 86 αναφορές. 

Ξεκινάει η απευθείας τιμολόγηση των διαφημίσεων στα ΜΜΕ; Η τροπολογία για την 

εξάμηνη παράταση ως τις 2 Ιουλίου 2016, που ζήτησαν οι διαφημιστικές χάθηκε μαζί με 

το νομοσχέδιο για το παράλληλο πρόγραμμα στο οποίο είχε ενταχθεί.  Ως εκ τούτου και 

αν δεν υπάρξει άλλη ανατροπή και καθώς βρίσκεται σε ισχύ ο ν. 4331/2015, η διάταξη 

του νόμου 4279/2014 θα αρχίσει να εφαρμόζεται από τις 2 Ιανουαρίου 2016. 

Κατρακύλα για το Mega. Συνεχίζει την καθοδική του πορεία το MEGA. Την περασμένη 

βδομάδα υποχώρησε σε καλοκαιρινά ποσοστά, στο 12,8%, αντίθετα, ο ΑΝΤ1 συνεχίζει να  
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βρίσκεται σταθερά στην κορυφή με 16,9%, ενώ ο Alpha είναι δεύτερος με 15,6%. Η μείωση 

της απήχησης του Mega αναμένεται να περιορίσει τα έσοδά του. Το Star βρίσκεται στα 

ίδια επίπεδα με την περασμένη εβδομάδα στο 10,1%, ενώ ο ΣΚΑΪ ανέβηκε στο 9,1%, όπως 

και το E-TV στο 6,8%. Ακολουθούν με 5,7% η ΕΡΤ1, σε χαμηλές πτήσεις και η ΕΡΤ2 με 1,5% 

και με 0,9% το Μακεδονία TV. 

 

Εβδομαδιαία θεαματικότητα 

 7 – 13/12 30/11 – 6/12 

ANT1 16,9% 17,1% 

ALPHA 15,6% 15,6% 

MEGA 12,8% 13,1% 

STAR 10,1% 10,2% 

ΣΚΑΪ 9,1% 8,8% 

Ε-TV 6,8% 5,9% 

ΕΡΤ1 5,7% 4,9% 

ΕΡΤ2 1,5% 1,6% 

MAK TV  0,9% 0,8% 

ΠΗΓΗ: NIELSEN AUDIENCE MEASUREMENT 


