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Media Update 27 Μαρτίου 2016 

 

Νέο σχήμα με είσοδο Φιλιππόπουλου – Μάρη, εξασθενεί η θέση Ψυχάρη 

Προ των πυλών της εισόδου στο Mega, ο Όμιλος Μπερλουσκόνι. Στο νέο σχήμα του 

Mega –αν επικυρωθεί η συμφωνία, όπως όλα δείχνουν- θα συμμετέχουν οι Αττικές 

Εκδόσεις (Όμιλος Μπερλουσκόνι, Όμιλος Βαρδινογιάννη, Θεοχάρης Φιλιππόπουλος), ο 

Όμιλος Βαρδινογιάννη, μέσω offshore εταιρειών, ο Πήγασος, η 24 Media του Δημήτρη 

Μάρη (Stoiximan) και με μειωμένο ποσοστό ο ΔΟΛ. Όλα αυτά θα ισχύσουν εφόσον η 

αρχικώς αποδεχθείσα από το ΔΣ πρόταση του Θεοχάρη Φιλιππόπουλου, υλοποιηθεί 

μέχρι τέλους. 

Έτσι, ενώ η τύχη του Mega κρεμόταν από μια κλωστή τις προηγούμενες ημέρες, η κίνηση 

του Θεοχάρη Φιλιππόπουλου άλλαξε τα δεδομένα. Έχοντας μαζί του έλληνες και ξένους 

επενδυτές, δήλωσε πως είναι σε θέση να καλύψει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, 

υπό την αίρεση πως θα γίνει έλεγχος επί των οικονομικών της εταιρείας. Το ΔΣ 

αποδέχθηκε την πρόταση και από τη Δευτέρα θα ξεκινήσει ο οικονομικός έλεγχος, με 

στόχο να συνταχθεί ένα business plan το οποίο θα μειώνει το κόστος λειτουργίας της 

εταιρείας και θα επιτρέπει την αναδιαπραγμάτευση του δανείου. Με τον τρόπο αυτό οι 

τράπεζες έχουν λιγότερους λόγους να μη δεχθούν την πρόταση του Θεοχάρη 

Φιλιππόπουλου και έτσι το εφιαλτικό σενάριο περί εκποίησης των περιουσιακών 

στοιχείων προσωρινά φαίνεται να απομακρύνεται. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, οφείλουν 

να απαντήσουν αν δέχονται την πρόταση του εκδότη προς την Τηλέτυπος, η οποία έχει 

ορίσει νέα έκτακτη συνέλευση στις 7 Απριλίου. 

Στο παρασκήνιο πάντως συνέβη μια μεγάλη ανατροπή. Ο ΔΟΛ δεν διαθέτει τα 

απαραίτητα κεφάλαια και δεν μπορεί να ακολουθήσει την αύξηση, με αποτέλεσμα τη 

μείωση του ποσοστού του Mega, που σήμερα είναι στο 20%. Το μέτωπο Ψυχάρη – 

Μπόμπολα που κατείχε την πλειοψηφία των μετοχών, επί χρόνια στο Mega, σπάει και 

έρχεται μια νέα συμμαχία, που θα βασίζεται στη σχέση Μπόμπολα – Βαρδινογιάννη. Η 

επιλογή αυτή ανοίγει τον δρόμο και για άλλες κινήσεις, όπως, π.χ., η μελλοντική 

συγχώνευση του Mega με το Star.` 

 

 

Flash News 

Ένα ακόμη λεπτό σημείο που δεν έχει αποφασιστεί είναι το management. Η θέση του 

διευθύνοντος συμβούλου, μετά την παραίτηση του Νίκου Πεφάνη, δεν καλύφθηκε και ο 

Θ. Φιλιππόπουλος επιθυμεί να αναλάβει τη δύσκολη αυτή αποστολή. Πάντως το ΔΣ του 

Mega δεν έλαβε θέση επί του θέματος.  
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Η αδυναμία του Στ. Ψυχάρη επιτρέπει σε άλλους νέους επιχειρηματίες, όπως ο Δημήτρης 

Μάρης, ο οποίος προέρχεται από την πλευρά του Φώτη Μπόμπολα, να μπουν στο 

μετοχικό σχήμα, υλοποιώντας με αυτόν τον τρόπο το σχέδιο που είχε κατατεθεί πριν από 

τρεις μήνες για τη σωτηρία του Mega. Τα σχοιχεία που θα προκύψουν από τον 

οικονομικό έλεγχο θα δώσουν τις απαντήσεις για την πραγματική κατάσταση του 

καναλιού και την προοπτική του. 

Η επίσημη παρουσίαση του Alpha Κύπρου έγινε στη Λευκωσία σε συνέντευξη Τύπου 

στην οποία παραβρέθηκε ο Δημήτρης Κοντομηνάς και πλειάδα παρουσιαστών και 

στελεχών του Alpha Ελλάδας, μεταξύ των οποίων οι Λάκης Λαζόπουλος, Ελένη 

Μενεγάκη, Αγγελική Νικολούλη, Χρήστος Φερεντίνος, Βίκυ Χατζηβασιλείου και Δήμος 

Βερύκιος. Ο Alpha Κύπρου, που θα βγει στον αέρα στις 4 Απριλίου, θα εκπέμπεται μέσω 

της πλατφόρμας της Velister. 

Το ενδεχόμενο να μετατραπεί η «Freddo» σε ημερήσια εφημερίδα εξετάζει ο Γιάννης 

Κουρτάκης. Η εφημερίδα ξεκίνησε ως κυριακάτικη και τώρα κυκλοφορεί κάθε Σάββατο. 

Μεγάλη αναστάτωση στον ΔΟΛ για τις επιλογές του διευθυντή των «Νέων» Δημήτρη 

Μητρόπουλου. Ύστερα από θυελλώδεις συγκρούσεις, οδηγήθηκε σε αποχώρηση ο 

Στέφανος Τζανάκης, ο οποίος κατείχε τη θέση του αναπληρωτή διευθυντή της 

εφημερίδας, χωρίς ο Σταύρος Ψυχάρης να αντιδράσει, αν και επρόκειτο για ένα από τα 

παλαιότερα στελέχη του Συγκροτήματος. Πληροφορίες αναφέρουν πως ο Δ. 

Μητρόπουλος θέλει να φέρει πίσω στον ΔΟΛ από το «Έθνος» τον Παναγιώτη Λάμψια, 

προκαλώντας ερωτήματα και εσωτερικές διεργασίες. 

Σε απολύσεις διοικητικού προσωπικού από το Εμπορικό Τμήμα προχώρησε η διοίκηση 

του ΔΟΛ. Και, όπως καταγγέλθηκε, οι κενές θέσεις καλύφθηκαν με ενοικιαζόμενους από 

τις εταιρείες Action Plan και Action Line. Η Εργασιακη Επιτροπή του ΔΟΛ κατήγγειλε πως 

σε αυτές τις δύο εταιρείες μετέχει η διευθύντρια του Εμπορικού του Οργανισμού. 

Το δικό της τηλεοπτικό κανάλι στο διαδίκτυο θέλει να αποκτήσει η ΕΜΥ, στα πρότυπα της 

λειτουργίας αντίστοιχων καναλιών πρόβλεψης καιρού σε άλλες χώρες της Ευρώπης. 

Παρότι η ΕΜΥ αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα στην τεχνολογική της υποδομή, σχεδιάζει 

τη λειτουργία ενός δικού της web σταθμού, τον οποίο θα μπορούσε να εκμεταλευτεί και 

εμπορικά.  

 

 

Εφημερίδες  

 

Το «Πρώτο Θέμα» έχασε 13.040 φύλλα και υποχώρησε κάτω από τα 90.000 φύλλα. 

Μεγάλες απώλειες είχε και η «Real News», που έχασε 14.270 φύλλα. Το «Βήμα» όχι μόνο 

άντεξε στην καταιγίδα αλλά και κέρδισε 11.440 φύλλα, ανεβαίνοντας στα 83.100, και  
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έφτασε σε ύψη που είχε καιρό να δει. Στη συνολική κυκλοφορία η απώλεια ήταν 24.930 

φύλλα, από 380.590 κατέβηκε στα 355.660 φύλλα. 

Στο φύλλο του τριημέρου της Καθαράς Δευτέρας η «Καθημερινή» πέτυχε άλμα 15.660 

φύλλων! Από 66.461 που είχε στις 6/3 την επόμενη Κυριακή 13/3 εκτινάχθηκε στα 82.121, 

πάντα μαζί με τις συνδρομές, ο αριθμός των οποίων δεν έχει αποκαλυφθεί ποτέ από τη 

διεύθυνση της εφημερίδας. Μεγάλο άλμα πέτυχε στο τριήμερο και η συνολική 

κυκλοφορία των κυριακάτικών εφημερίδων. Ανέβηκαν 30.110 φύλλα, πουλώντας 461.951 

από 431.841 που είχαν στις 6/3. 

 

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ 20/3/2016 
(κυκλοφορίες πανελλαδικά)  

 

«Πρώτο Θέμα»: 88.180 

«Το Βήμα»: 83.100 

«Έθνος»: 67.310 

«Real News»: 50.150 

«Δημοκρατία»: 19.530 

«Τύπος»: 13.840 

«Ριζοσπάστης»: 12.820 

 

Ραδιοτηλεοπτικά 

 
Πρώτος ο Real FM τη βδομάδα 15-21/3/2016 με 144 αστάθμιστες απαντήσεις, σύμφωνα 

με την έρευνα της Focus για λογαριασμό της ΑΕΜΑΡ. 

 

Πρώτος ο ΑΝΤ1. Χωρίς ανατροπές η μάχη της τηλεθέασης την περασμένη βδομάδα. Ο 

ΑΝΤ1 διατήρησε την πρώτη θέση με 16,6% και πίσω του σταθερά ο Alpha με 15,6%, το 

Mega με 12,6%, το Star με 11,2%, ο ΣΚΑΪ με 8,9% και το E-TV με 7,1%. 

 


