
 

Media Update Page 1 

 

 

Media Update 28 Φεβρουαρίου 2016 

 

Μέτωπο από Ψυχάρη εναντίον της κυβέρνησης 

Ολομέτωπη σύγκρουση του ΔΟΛ με την κυβέρνηση. Η άσκηση δίωξης σε βάρος του 

Σταύρου Ψυχάρη από τον οικονομικό εισαγγελέα Παναγιώτη Αθανασίου εκλαμβάνεται 

από τον ΔΟΛ ως προαναγγελθείσα δίωξη από την κυβέρνηση. Ο εκδότης έδωσε το 

σάλπισμα για σύγκρουση μέχρι τέλους με την κυβέρνηση Τσίπρα. Η επίθεση αυτή θα 

αποτυπωθεί στο κυριακάτικο «Βήμα» που κυκλοφορεί με τη συμμετοχή του συνόλου των 

δημοσιογράφων της εφημερίδας. Δεν είναι η πρώτη φορά που ασκείται δίωξη εναντίον 

μετόχου του ΔΟΛ, καθώς και στο μακρινό παρελθόν είχε βρεθεί ενώπιον της 

δικαιοσύνης, για άλλη υπόθεση, ο αποθανών Χρήστος Λαμπράκης. Τώρα όμως, καθώς 

το γεγονός της δίωξης σε βάρος του Στ. Ψυχάρη συμπίπτει με την επιχείρηση 

αδειοδότησης, απέναντι από την κυβέρνηση συσπειρώνονται κι άλλες δυνάμεις, όπως ο 

Γιάννης Αλαφούζος, ο οποίος θεωρεί πως και ο ΣΚΑΪ έχει στοχοποιηθεί. Τον Στ. Ψυχάρη 

επισκέφθηκε στον ΔΟΛ ο πρόεδρος της ΝΔ Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος έχει 

άριστες σχέσεις με τον Γ. Αλαφούζο. 

 

 

Flash News 

Ο ΔΟΛ παρουσιάζει το τελευταίο διάστημα καθυστερήσεις στην πληρωμή των 

εργαζομένων. Αύριο, Δευτέρα, αναμένεται με βάση το χρονοδιάγραμμα να καταβληθεί 

το 50% της μισθοδοσίας για τον Φεβρουάριο και το υπόλοιπο 50% στις 15 Μαρτίου, ενώ 

υπάρχουν οι οφειλές των μισθών του Δεκεμβρίου 2015 και Ιανουαρίου 2016, οι οποίες θα 

«εξοφληθούν εντός του επόμενου εννιαμήνου και το αργότερο μέχρι το τέλος Νοεμβρίου 

2016».  

Έντονη κινητικότητα και στο Mega. Σε δύο μέρες λήγει η περίοδος για την αύξηση του 

μετοχικού κεφαλαίου των 15,1 εκατ. ευρώ και υπάρχει αγωνία για το ποιοι θα λάβουν 

μέρος. Ο Σταύρος Ψυχάρης, υπό το βάρος των τελευταίων εξελίξεων, θεωρείται πως θα 

λάβει μέρος.  

Αποχώρησε πληρως ο Βίκτωρας Ρέστης από το Mega, στο οποίο κατείχε το 3,12%. Η 

συμμετοχή του ήταν αποτέλεσμα της συμφωνίας με τον Σταύρο Ψυχάρη, με την είσοδο 

του εφοπλιστή στον ΔΟΛ πριν από πολλά χρόνια. Σταδιακά, ο επιχειρηματίας 

αποχώρησε και από τους δύο οργανισμούς ΜΜΕ και τώρα πλέον ελέγχει το Nickelodeon 

και τον ραδιοφωνικό σταθμό Music. 
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Ενημέρωση για λίγους δημοσιογράφους, με άγνωστο περιεχόμενο, για το μείζον ζήτημα 

του Προσφυγικού έγινε στις αρχές Φεβρουαρίου από την αντιπροσωπεία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Αθήνα. Η συνάντηση δεν έγινε γνωστή δημόσια, ενώ δεν 

επετράπη η είσοδος σε τηλεοπτικές κάμερες. Τη συνάντηση αποκάλυψε η Αντιπολεμική 

Διεθνιστική Κίνηση, που κάνει λόγο για νέα επιχείρηση «χειραγώγησης» των 

δημοσιογράφων και διατυπώνει το εύλογο ερώτημα γιατί θα έπρεπε να κρατηθεί 

«μυστική» μια τόσο σημαντική ενημέρωση από τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Η ενημέρωση, που χαρακτηρίστηκε «off the record», έγινε στις 5 Φεβρουαρίου 

με θέμα «Οι τελευταίες εξελίξεις σχετικά με το Προσφυγικό». Εισηγητές ήταν ο Maarten 

Verwey, γενικός διευθυντής της Υπηρεσίας Υποστήριξης Διαρθρωτικών 

Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και η Natasha Bertaud, εκπρόσωπος 

Τύπου της ΕΕ για το Προσφυγικό. 

Συνεχίζεται, στο Πειθαρχικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ η διαδικασία ελέγχου των 

δημοσιογράφων που κατηγορούνται για άσκηση προπαγάνδας και παραβίαση της 

δεοντολογίας την περίοδο του δημοψηφίσματος. Ήδη έχουν απολογηθει ο Γ. Πρετεντέρης 

και η Μ. Χούκλη και θα ακολουθήσουν η Ολ. Τρέμη και ο Αρ. Πορτοσάλτε.  

Έτοιμος να επενδύσει όπου χρειαστεί στα ΜΜΕ δήλωσε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, 

μιλώντας στο προσωπικό στην κοπή της πίτας των εταιρειών του ομιλού. Ενδιαφέρεται 

για την τηλεόραση, το internet και το ραδιόφωνο. 

Εντυπωσιακή άνοδο σημείωσε ο ΟΤΕ TV το 2015, ενισχύοντας τα έσοδα του 

Οργανισμού. Όπως ανακοινώθηκε στο επενδυτικό κοινό, ο συνολικός αριθμός 

συνδρομητών στις 31 Δεκεμβρίου 2015 ανήλθε σε 446.449, έχοντας προσελκύσει 33.000 

νέους πελάτες στο τρίμηνο και 93.000 στο έτος. 

 

 

Εφημερίδες 

 

Στη δίνη του κυκλώνα... Μείον 3.470 φύλλα έκλεισε η περασμένη Κυριακή, καθώς 

πούλησαν 377.730 φύλλα από 381.200 που είχαν την προηγούμενη. Δύο εφημερίδες 

είχαν κέρδη, η «Δημοκρατία» με άνοδο 4.850 φύλλων, και ο «Τύπος» με 1.680, ενώ 

σημαντικές απώλειες είχαν το «Βήμα» με 7.070 φύλλα και το «Έθνος» με 3.070. 

Η «Καθημερινή» έκανε άλμα 10.634 φύλλων την Κυριακή 14/2. Πούλησε (μαζί με τις 

συνδρομές, τον αριθμό των οποίων η διεύθυνση της εφημερίδας κρατάει 

επτασφράγιστο μυστικό) 86.299 φύλλα από 75.665 που είχε δώσει μία Κυριακή πριν, στις 

7/2. 
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ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ 21/2/2016 

(κυκλοφορίες πανελλαδικά)  

 

«Πρώτο Θέμα»: 100.110 

«Έθνος»: 74.160 

«Το Βήμα»: 70.090 

«Real News»: 60.810 

«Δημοκρατία»: 21.280 

«Τύπος»: 15.340 

«Ριζοσπάστης»: 12.560 

«Kontra News»: 9.080 

 

 

Κυκλοφόρησε η αγροτική εφημερίδα «Αγροbusiness», με διευθυντή τον Πάνο Μπαϊλη. Το 

φύλλο είναι συμφερόντων του Γιάννη Κουρτάκη. Εκ των πραγμάτων, μετακινείται χρονικά 

η έκδοση της ημερήσιας εφημερίδας «Ελληνική». 

 

 

Ραδιοτηλεοπτικά 

 
Μάχη ειδήσεων σε ΑΝΤ1 και Alpha. Από αύριο το απόγευμα ο ανταγωνισμός στη 

ζώνη των τηλεοπτικών ειδήσεων αλλάζει. Το κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1 μετακινείται στις 

7.00 το απόγευμα, πάντα με τη Μαρία Χούκλη στην παρουσίαση και με νέα ομάδα 

υπευθύνων στο κοντρόλ. Η αλλαγή αυτή θα έχει επιπτώσεις στον ανταγωνισμό της 

ζώνης των 8.00, όπου θα παραμείνουν ως «αντίπαλοι» το Mega και το Star, ενώ 

ανησυχία έχει ήδη εκφραστεί στον Alpha. Ta δελτία του ΑΝΤ1 και του Alpha έχουν επίσης 

παρόμοια δομή. Δηλαδή, λιγότερα παράθυρα και περισσότερα βίντεο. 

 

Στον Alpha, έπειτα από πολυετή συνεργασία με τον ΣΚΑΪ, μετακινείται η Λίδα Μπόλα, 

αναλαμβάνοντας επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ στη θέση του Προδρόμου 

Παπαηλιόπουλου, ο οποίος ανέλαβε αντίστοιχο πόστο στον ΑΝΤ1. 

 

Ξανά πρώτος ο Alpha 

Για δεύτερη εβδομάδα παρέμεινε στην κορυφή ο Alpha, με ποσοστό 16,8%, ενώ ο ΑΝΤ1 

έχασε έδαφος, πέφτοντας στο 15,9%. Πτώση και για το Mega στο 12,8%, σε αντίθεση με 

το Star, που ανέβηκε στο 11,1%. Το Ε-ΤV με 8,7% ξεπέρασε τον ΣΚΑΪ, που υποχώρησε στο 

8,4%. Πτώση για την ΕΡΤ1 στο 4,9% 
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Εβδομαδιαία θεαματικότητα 

 15 – 21/2 8/2 – 14/2 

ALPHA 16,8% 16% 

ANT1 15,9% 16,1% 

MEGA 12,8% 13,1% 

STAR 11,1% 10,8% 

Ε-TV 8,7% 7,3% 

ΣΚΑΪ 8,4% 9,3% 

ΕΡΤ1 4,9% 5,2% 

ΕΡΤ2 2% 2,2% 

MAK TV  1,1% 1% 

ΠΗΓΗ: NIELSEN AUDIENCE MEASUREMENT 

 

Κορυφή για τον Real FM. Χωρίς αλλαγές η κατάσταση στην κορυφή της 

ακροαματικότητας. Ο Real FM είναι πρώτος με ποσοστό 13% επί του πληθυσμού το 

διάστημα 18/1/2016 – 14/2/2016. Ακολουθεί ο Μελωδία με 9,5% και ο ΣΚΑΪ με 8,3%. 

Πρώτος και στην εβδομαδιαία μέτρηση (16 - 22/2/2016) της Focus o Real FM με 184 

αστάθμιστες απαντήσεις. Δεύτερος ο ΣΚΑΪ με 124 και τρίτος ο Μελωδία με 115. 

Ακολουθούν ο Rock FM με 103, ο Athens DJ με 101, ο Ρυθμός με 98, ο Δίεση με 93 ο 

Sfera με 90, ο Λάμψη με 88 και ο Kiss και ο Red με 81. 

Τη Δευτέρα 29 Φεβρουαρίου ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας σε μία συνέντευξη εφ’ 

όλης της ύλης στον Νίκο Χατζηνικολάου «στον ενικό» & στο Star. 


