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Media Update 7 Φεβρουαρίου 2016 

 

Ανησυχία για τα χαμηλά ποσοστά ΕΡΤ1 

Σύσκεψη για τις χαμηλές επιδόσεις του ενημερωτικού τομέα της ΕΡΤ1 έγινε το περασμένο 

Σάββατο, υπό τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας Λάμπη Ταγματάρχη. Εκεί 

επισημάνθηκαν τα χαμηλά ποσοστά του δελτίου ειδήσεων, ενώ έγιναν και κρίσεις για τις 

νέες εκπομπές που ξεκίνησαν. Συμφωνήθηκε να γίνουν επιμέρους αλλαγές στο δελτίο 

ειδήσεων, ώστε να διεκδικήσει καλύτερα ποσοστά. Την εποχή του λουκέτου οι 

δημοσιογράφοι της ΕΡΤ είχαν ξεχωρίσει δίνοντας το μικρόφωνο στην κοινωνία και 

υπήρχε η ελπίδα ότι με την επαναλειτουργία  της θα ήταν η δύναμη πύρος. 

Προς απογοήτευση όλων, όμως, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ χαμήλωσαν τους τόνους, με 

αποτέλεσμα τα αποκαρδιωτικά ποσοστά. Επιπλέον, γίνονται και επιλογές που δείχνουν 

ανεξήγητες.  

Σε αντίθεση με τον ενημερωτικό τομέα, οι καλές επιλογές στο ξένο πρόγραμμα έδωσαν 

ένα στίγμα στην ΕΡΤ2 και τώρα αναμένονται οι αποφάσεις για το ελληνικό πρόγραμμα. 

Επικεφαλής του ενημερωτικού τομέα στην ΕΡΤ αναμένεται να αναλάβει και επίσημα, στη 

θέση του γενικού διευθυντή Ενημέρωσης, ο Σταύρος Καπάκος, μετά την ολοκλήρωση 

του σχετικού διαγωνισμού. 

 

 

Από το 2009 μέχρι σήμερα 1.257.018 φύλλα χάθηκαν! 

Στο χειρότερο σημείο βρίσκονται οι κυκλοφορίες των εφημερίδων. Ο μέσος όρος των 

πωλήσεων υποχώρησε το 2015 στα 833.051 φύλλα, χάνοντας σε σχέση με το 2009, την 

τελευταία χρονιά προ του Μνημονίου, κατά μέσο όρο 1.257.018 φύλλα. Η καλύτερη 

χρονιά παραμένει το 2005 –όταν εκδόθηκε το «Θέμα»- με 2.357.245 φύλλα και ακολουθεί 

το 2006 με 2.301.225. 

Έτος     Φύλλα 

2009    2.090.069 

2010    1.709.685 

2011    1.404.043 

2012    1.242.085 

2013    1.031.764 

2014    995.458 

2015    833.051 
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Flash News 

«Το Real Group αποφάσισε να μπει στην τηλεόραση, αλλά όχι στην Ελλάδα. Θα κάνει 

αίτηση για τηλεοπτική άδεια στην Τουρκία», δήλωσε από τον Real FM ο Νίκος 

Χατζηνικολάου υπογραμμίζοντας πως το λέει απολύτως σοβαρά και ότι από τη Δευτέρα 

ξεκινούν οι διαδικασίες. «Το Real Group θα κινηθεί με όλα τα μέσα που προβλέπει η 

νομοθεσία της γείτονος χώρας και θα κάνει αίτηση για τηλεοπτική άδεια. Αν τους 

δημιουργεί πρόβλημα το γεγονός ότι το Real Group είναι ελληνικής ιδιοκτησίας, εμείς 

είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε ο σταθμός να είναι μόνο ψυχαγωγικός. Γιατί ο Τούρκος 

δικαιούται να έχει κανάλι στην Ελλάδα; Θα διεκδικήσουμε και εμείς άδεια στην Τουρκία», 

επισήμανε ο Ν. Χατζηνικολάου. Η πρόταση είναι δημόσια, σημείωσε λέγοντας πως το 

συζήτησε και με τον συναιτέρο του, Ανδρέα Κουρή, και η απόφαση είναι να διεκδικήσει το 

Real Group σταθμό στην Τουρκία. 

Μέσα στον Φεβρουάριο θα αποπληρώσει τους εργαζομένους του ΔΟΛ ο Σταύρος 

Ψυχάρης, όπως ο ίδιος έχει πει, στους οποίους χρωστάει δύο μήνες. Την περασμένη 

Δευτέρα, πληρώθηκαν το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου. Μετά την καταβολή 

του ποσού 3,5 εκατ. ευρώ στις τράπεζες, ο Στ. Ψυχάρης εμφανίζεται να είναι τραπεζικά 

και φορολογικά ενήμερος, αν και η «Εφημερίδα των Συντακτών», στο φύλλο του 

Σαββάτου, υποστήριξε πως ο εκδότης ξέχασε να δηλώσει ένα δάνειο. Ο κίνδυνος πάντως 

για τον οργανισμό δεν έχει περάσει...  

Στα μέσα Φεβρουαρίου εξετάζεται η προσφυγή της εκδοτικής εταιρείας του «Ελεύθερου 

Τύπου» για ένταξη στο άρθρο 106 του Πτωχευτικού Κώδικα. Ο Αλέξης Σκαναβής, που 

άρχισε να πληρώνει έναντι κάθε μήνα τους εργαζομένους του επειδή θέλει τη σύμφωνη 

γνώμη τους για την ένταξη στο άρθρο 106, έχει κερδίσει την έκδοση της προσωρινής 

διαταγής έναντι των προμηθευτών και των ασφαλιστικών ταμείων, ώστε να μη 

διεκδικήσουν τα χρωστούμενα από την εταιρεία μέχρι την έκδοση της προσφυγής. 

Το πιεστήριο των Μπόμπολα – Ψυχάρη – Μπακατσέλου «Φίλιππος» στο Κιλκίς αναμένεται 

να περάσει στα χέρια του Γιάννη Ρήγα, εκδότη της «Μακεδονίας». Για την «επένδυση» 

αυτή ενημέρωσε η διευθύνουσα σύμβουλος Β. Σουλοπούλου το ΔΣ της ΕΣΗΕΜ-Θ όταν 

κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις για τις καθυστερήσεις μισθών 6,5 μηνών! Η εφημερίδα, 

σύμφωνα με τα όσα είπε η Β. Σουλοπούλου, έχει πληρώσει ήδη 35.000 ευρώ για την 

απόκτηση μεριδίου στο πιεστήριο και προτίθεται να καταβάλει άλλες 260.000 ευρώ για 

την πλήρη απόκτησή του. Την ίδια ώρα, δεν καταβάλλει τους μισθούς στο προσωπικό, 

πληρώνοντας μόνο έναντι και με επιταγές μεγάλου σούπερ μάρκετ. 

Εκ περιτροπής εργασία και μείωση μισθών περιλαμβάνει η νέα πρόταση της διοίκησης 

του δημοτικού σταθμού «Επικοινωνία FM» στο Νέο Ηράκλειο για τους περίπου δέκα 

δημοσιογράφους που έχουν απομείνει. 
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Την εργοδοσία της εφημερίδας «Ελευθερία» στη Λάρισα καταδίκασε η ΠΟΕΣΥ μετά τη 

διαθεσιμότητα συνολικά εννέα εργαζομένων. Μεταξύ των δημοσιογράφων που τέθηκαν 

σε διαθεσιμότητα είναι και η συνδικαλίστρια της Ένωσης Συντακτών. 

Οι καλές σχέσεις του Δημήτρη Δασκαλόπουλου με τον Γιάννη Αλαφούζο επεκτείνονται 

και στην τηλεόραση. Ο νέος οργανισμός έρευνας και ανάλυσης «ΔιαΝΕΟσις», με 

πρόεδρο τον Δ. Δασκαλόπουλο, θα δημοσιοποιεί τις έρευνες του μέσα από τη 

δεκαπενθήμερη εκπομπή «Η Ελλάδα στον καθρέφτη», η οποία κάνει πρεμιέρα αυτή την 

Τετάρτη, με τον Κωνσταντίνο Ζούλα και τη Νίκη Λυμπεράκη. Ο Όμιλος ΣΚΑΪ έχει πουλήσει 

δύο σταθμούς στην κόρη του Δημήτρη Δασκαλόπουλου, Αλεξάνδρα, τον Play FM (νυν 

Hit 88,9) το 2012 και τον Red το 2014. 

 

 

Εφημερίδες 

 
Ενέσεις επιβίωσης... Με το «Βήμα», που κέρδισε 5.890 φύλλα, να περνάει στη δεύτερη 

θέση και με το «Πρώτο Θέμα» να έχει κατοχυρώσει τη μονιμότητα στην πρώτη θέση, με 

απόσταση 25.000 φύλλων από τον δεύτερο, η περασμένη Κυριακή έκλεισε με μια ένεση 

ζωής 8.150 φύλλων, καθώς η συνολική κυκλοφορία από τα 369.160 φύλλα ανέβηκε στα 

377.310. Η «Ελεύθερη Ώρα» ξεπέρασε την «Αυγή», πουλώντας 4.160 φύλλα έναντι 3.940 

της εφημερίδας του ΣΥΡΙΖΑ. 

 

Η «Καθημερινή» την Κυριακή 24/1 πούλησε 65.218 φύλλα έναντι 60.065 που είχε δώσει 

στις 17/1, ήτοι 5.153 φύλλα παραπάνω. Αντίθετα, η συνολική κυκλοφορία των 

κυριακάτικων εφημερίδων, μαζί με της «Καθημερινής», στις 24/1 ήταν 2.793 φύλλα 

λιγότερα, καθώς πούλησαν 430.905 από 433.698 που είχαν στις 17/1. 

 

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ 31/1/2016 

(κυκλοφορίες πανελλαδικά)  

 

«Πρώτο Θέμα»: 101.080 

«Το Βήμα»: 76.140 

«Έθνος»: 76.070 

«Real News»: 59.050 

«Τύπος»: 15.830 

«Δημοκρατία»: 14.390 

«Ριζοσπάστης»: 12.650 

«Kontra News»: 8.010 

«Freddo»: 4.510 
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Να υπογράψουν τη συμφωνία μετάβασης του 26,31% των μετοχών της Καθημερινής ΑΕ 

στο πρακτορείο «Ευρώπη» καλέι στις 10 Φεβρουαρίου η εκδοτική εταιρεία του Θέμη 

Αλαφούζου τις εκδόσεις Νέο Χρήμα ΑΕ (Τάσος Καραμήτσος, Θέμης Αναστασιάδης) 

δηλώνοντας πως μόνο η συγκεκριμένη έχει πλέον δικαίωμα προτίμησης για την αγορά 

τους.  

Με μειωμένη τιμή, 1 ευρώ, κυκλοφορεί πλέον το «Έθνος», σε μια προσπάθεια ενίσχυσης 

της κυκλοφορίας του. 

 

 

Ραδιοτηλεοπτικά 

 
Πρωτιά ΑΝΤ1, πάτος η ΕΡΤ! Σταθερά πρώτος ο ΑΝΤ1, με 17,1% την εβδομάδα 25 – 31/1, 

ενώ ο Alpha υποχώρησε στο 15,3%. Το Mega με 12,9% βρέθηκε στο ίδιο σημείο με την 

περασμένη εβδομάδα. Το Star ανέβηκε ελαφρώς στο 10,5%, ενώ ο ΣΚΑΪ έπεσε στο 8,8% 

και το E-TV στο 7,6%. Σταθερότητα για την ΕΡΤ1 στο 4,9%, μικρές αλλά ουσιαστικές 

απώλειες για την ΕΡΤ2 στο 1,8% και με 1,1% το Μακεδονία TV. 

 

Εβδομαδιαία θεαματικότητα 

 25 – 31/1 18 – 24/1 

ANT1 17,1% 16,9% 

ALPHA 15,3% 15,8% 

MEGA 12,9% 13% 

STAR 10,5% 10,2% 

ΣΚΑΪ 8,8% 9,2% 

Ε-TV 7,6% 8% 

ΕΡΤ1 4,9% 4,8% 

ΕΡΤ2 1,8% 2% 

MAK TV  1,1% 1,1% 

ΠΗΓΗ: NIELSEN AUDIENCE MEASUREMENT 

 

Σταθερά πρώτος ο Real FM με 190 αστάθμιστες απαντήσεις την εβδομάδα 26/1 – 1/2, 

σύμφωνα με τη μέτρηση της Focus για λογαριασμό της ΑΕΜΑΡ. Δεύτερος ο Μελωδία με 

123 και τρίτος ο ΣΚΑΪ με 110 απαντήσεις. Ο Athens DJ συγκέντρωσε 97, ο Δίεση 96, ο 

Ρυθμός και ο Sfera από 94, ο Red και ο Rock από 90 και ο Easy 83 απαντήσεις. 


