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Media Update 24 Απριλίου 2016 

 

Κοντα στο οριστικό μαύρο το Mega 

 Δεν πληρώνουν οι μέτοχοι και περιμένουν τους επενδυτές! 

Οριακή είναι η κατάσταση στο Mega. Οι εργαζόμενοι αναζητούν κάποιον από τη 

διοίκηση για να βάλει χρήματα στον τηλεοπτικό σταθμό και τα στελέχη προσπαθούν να 

τους πείσουν να κάνουν υπομονή δύο εβδομάδες, χωρίς να ξεκινήσουν απεργίες, 

περιμένοντας να δουν αν υπάρχει ενδιαφέρον από τρίτους για τη σωτηρία τους. Οι 

τράπεζες πλέον ασκούν τρομακτικές πιέσεις για την πληρωμή των δανείων που έχουν 

χορηγήσει, ζητώνντας έως τα μέσα Μαϊου 100 εκατ. ευρώ, με τους μετόχους να μην είναι 

διατεθειμένοι να καλύψουν τις υποχρεώσεις της Τηλέτυπος. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, από την πλευρά του Ομίλου Βαρδινογιάννη και του 

Μπόμπολα δεν είναι διατεθειμένοι να βάλουν άλλα λεφτά και κατόπιν αυτού οι εκτιμήσεις 

είναι ότι το Mega είναι λίγα μέτρα πριν από το κλείσιμο. Και αυτήν την πληροφορία 

ενισχύει το ότι μέχρι στιγμής δεν έχει εμφανιστεί ούτε το επενδυτικό σχήμα του Θεοχάρη 

Φιλιππόπουλου και αν δεν εμφανιστεί τη Μεγάλη Εβδομάδα, το κανάλι θα περιέλθει 

άμεσα στα χέρια των τραπεζών.  

Όλο αυτό το διάστημα, ο Θεοχάρης Φιλιππόπουλος είναι σε διαπραγματεύσεις με 

υποψήφιους επενδυτές για τη συγκέντρωση χρημάτων. Στόχος είναι η συγκέντρωση 

τουλάχιστον 15 εκατ. ευρώ εν όψει της αύξησης των 22,7 εκατ. ευρώ, ενώ το κανάλι 

χρειάζεται 25 εκατ. ευρώ. Η κατάσταση όσον αφορά τα οικονομικά του Mega 

περιγράφεται «δύσκολη, αλλά αναστρέψιμη» εφόσον συμφωνήσουν όλοι στο επενδυτικό 

σχέδιο. Ο πρόεδρος των Αττικών Εκδόσεων είχε επαφές και με τις τράπεζες και με τους 

μετόχους του Mega το προηγούμενο διάστημα, ενώ ολοκληρώθηκε ο οικονομικός 

έλεγχος. 

 

 

Flash News 

Συνεχίζεται  η κατρακύλα των εφημερίδων... πτώση 19% στις κυκλοφορίες τον Μάρτιο 

του 2016 σε σχέση με τον ίδιο τον μήνα του 2015 και απώλειες 19% από την άρχή του 

χρόνου. Οι κυριακάτικες έχασαν τον Μάρτιο του 2016 το 12% της κυκλοφορίας τους, ενώ 

το α’ τρίμηνο του έτους εμφάνισαν πτώση 13%. Τα σχοιχεία έχουν ως εξής: Η μέση 

κυκλοφορία των εφημερίδων έφτασε τον Μάρτιο στα 736.693 φύλλα (-138.148) και το α’ 

τρίμηνο στα 750.665 (-144.626). Οι κυριακάτικες πούλησαν κατά μέσο όρο 446.238 φύλλα 

(-61.601) τον προηγούμενο μήνα και 445.779 (-68.217) κατά το α’ τρίμηνο. 
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Την ύστατη στιγμή, λίγες ημέρες πριν από την κατάθεση του Ασφαλιστικού, η ΕΣΗΕΑ 

έστειλε επιστολές στον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν Κλοντ Γιούνκερ και στον 

πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Μάρτιν Σουλτσς, επισημαίνοντας πως 

«προϋπόθεση της ανεξάρτησης δημοσιογραφικής λειτουργίας είναι η αυτονομία και η 

αυτοτέλεια των ασφαλιστικών ταμείων». Στην επιστολή τους ενημερώνουν πως με την 

ένταξη του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ στον ΕΦΚΑ ο κρατικός προϋπολογισμός θα επιβαρυνθεί με 1,8 

δισ. ευρώ, αφού μέχρι σήμερα τα δημοσιογραφικά Ταμεία ήταν αυτοχρηματοδοτούμενα. 

Παράλληλα, το ΔΣ της ΕΣΗΕΑ επισκέφθηκε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος 

δήλωσε πως «θα κάνει ότι μπορεί» για τη διασφάλιση της ελευθεροτυπίας και την 

προάσπιση της ελευθερίας των δημοσιογράφων.  

Παραμένει άγνωστο γιατί βρίσκονται εκτός περικοπών ο Αθήνα 9,84 και το Κανάλι της 

Βουλής. Ο σταθμός του Δήμου Αθηναίων επιδοτείται με το τεράστιο για τα δεδομένα της 

εποχής ποσό των 4.000.000 ευρώ τον χρόνο, χρήματα τα οποία προέρχονται από τους 

δημότες, που πληρώνουν τέλη στον λογαριασμό της ΔΕΗ. Εκτός κριτικής βρίσκεται και το 

Κανάλι της Βουλής, το οποίο στοιχίζει 3.000.000 ευρώ, με δημοσιογράφους και 

πρόγραμμα που έχει αποκτήσει από την ΕΡΤ. Ο σταθμός θα μπορούσε να περιέλθει στις 

δραστηριότητες της κρατικής τηλεόρασης, να σταματήσει να επιβαρύνει τον κρατικό 

προϋπολογισμό και να περιορίστεί στην κάλυψη των συνεδριάσεων. Και, ως γνωστόν, 

για τη δουλειά αυτή δεν χρειάζοναι δημοσιογράφοι αλλά μόνο τεχνικό προσωπικό. 

Άλλωστε, και η ΕΡΤ ζητάει δημοσιογράφους για την κάλυψη των δικών της αναγκών! 

Με την υποσχέση πως θα χορηγήσει τέσσερις επιπλέον άδειες εθνικής εμβέλειας θα 

κατέβει, στην περίπτωση που γίνουν εκλογές, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα επιδιώξει 

μάλιστα οι άδειες αυτές να είναι υψηλής ευκρίνειας (σε χαμηλότερη ανάλυση), για να 

αποδείξει πως η σημερινή κυβέρνηση μεθόδευσε τις διαδικασίες θέλοντας να αποκλείσει 

σταθμούς. Στο μεταξύ, η ΝΔ και η ΕΙΤΗΣΕΕ έχουν έρθει πολύ κοντά μετά την εκλογή του 

Μητσοτάκη και εξετάζονται οι τεχνικές παράμετροι προκειμένου να χωρέσουν όσοι από 

τους μεγάλους σταθμούς «κοπούν». Οι σχέσεις ΝΔ – ΕΙΤΗΣΕΕ είχαν παγώσει το 2015, όταν 

ο Αντ. Σαμαράς θεώρησε πως οι τηλεοπτικοί σταθμοί υποστήριζαν τον ΣΥΡΙΖΑ, με 

αποτέλεσμα να μην αναστείλει την εφαρμογή του ειδικού φόρου τηλεόρασης, ο οποίος 

στη συνέχεια ενεργοποιήθηκε με απόφαση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. 

Καθώς ξεκινάει η δύσκολη φάση της αδειοδότησης από την κυβέρνηση, ελήφθη η 

απόφαση στον Όμιλο ΑΝΤ1 για την επιστροφή του Κώστα Τσολάκη ως επικεφαλής του 

Τμήματος Εταιρικής Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων από τις 9 Μαϊου. Αλλαγές 

αναμένεται να υπάρξουν και στο Τμήμα Προγράμματος με την τοποθέτηση του Νίκου 

Καλή στη θέση του διευθυντή, που χηρεύει μετά την απομάκρυνση του Γιάννη Λάτσιου. 

Ανέστειλε την ημερήσια έκδοσή της η «Ανεξαρτησία» του Γιώργου Τράγκα και θα 

επιστρέψει ως εβδομαδιαίο φύλλο, κινούμενο στον χώρο της Δεξιάς. 
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Εφημερίδες  

 
Πορεία στα χαμηλά... Σταθερά στα χαμηλά είναι οι πωλήσεις των κυριακάτικων 

εφημερίδων. Την περασμένη Κυριακή το Δελτίο έκλεισε με συν 5.320 φύλλα, από 344.980 

που ήταν η κυκλοφορία στις 10/4 ανέβηκε στα 350.300 (χωρίς την κυκλοφορία της 

«Καθημερινής», καθώς τα στοιχεία τα δίνει η διεύθυνση της εφημερίδας μία εβδομάδα 

αργότερα). Η «Real News» είχε τη μεγαλύτερη αύξηση (4.710) και ακολούθησε η 

«Δημοκρατία» με συν 1.990. Το «Πρώτο Θέμα» ήταν για δεύτερη Κυριακή στη δεύτερη 

θέση, με πρώτο το «Βήμα». 

Ανάσα για την «Καθημερινή» τα 7.781 φύλλα που πήρε την Κυριακή 10/4. Πούλησε 75.203 

από 67.422 που είχε στις 3/4. Πάντα, βέβαια, με τα στοιχεία που δίνει η ίδια η εφημερίδα. 

Και με την ευκαιρία, γιατί η «Καθημερινή» δεν δίνει κανένα στοιχείο για την κυκλοφορία του 

ημερήσιου φύλλου της; Πάνω από δύο χρόνια κρατάει μυστικό τα φύλλα που πουλάει η 

ημερήσια έκδοσή της.  

 

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ 17/4/2016 
(κυκλοφορίες πανελλαδικά)  

 

«Το Βήμα»: 83.170 

«Πρώτο Θέμα»: 82.110 

«Έθνος»: 65.540 

«Real News»: 60.060 

«Δημοκρατία»: 16.110 

«Τύπος»: 11.830 

«Ριζοσπάστης»: 11.600 

«Kontra News»: 6.100 

«Ελεύθερη Ώρα»: 4.400 

«Αυγή»: 4.090 

«Freddo»: 3.400 

«Το Παρόν»: 2.390 

«Το Άρθρο»: 1.200 

«Το Χωνί»: 1.010 

«Βραδυνή»: 600 

 «Ο Λόγος»: 80 
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Τηλεοπτικά 

 
Μόνος του ο ΑΝΤ1. Στο 19,3% εκτινάχθηκε ο ΑΝΤ1 την εβδομάδα 11-17 Απριλίου. 

Δεύτερος ο Alpha με 14,6% και τρίτο το Mega, καταγράφοντας μικρές απώλειες, με 

11,5%. Το Star έπεσε στο 10,4% και ο ΣΚΑΪ στο 8,8%. Το E-TV ανέβηκε στο 8,1%, ενώ άνοδο 

κατέγραψε η ΕΡΤ1 με 5,3%. Στο 2,3% ανέβηκε η ΕΡΤ2, ενώ ελαφρά πτώση κατέγραψε το 

Μακεδονία TV με 1,1%. 

 

Εβδομαδιαία θεαματικότητα 

 11 – 17/4 4 – 10/4 

ANT1 19,3% 18,5% 

ALPHA 14,6% 14,6% 

MEGA 11,5% 11,7% 

STAR 10,4% 11,2% 

ΣΚΑΪ 8,8% 9% 

Ε-TV 8,1% 7,5% 

ΕΡΤ1 5,3% 4,8% 

ΕΡΤ2 2,3% 1,9% 

MAK TV  1,1% 1,2% 

ΠΗΓΗ: NIELSEN AUDIENCE MEASUREMENT 

 

Πρώτος ο Real FM με 173 αστάθμιστες απαντήσεις την εβδομάδα 12-18/4/2016, 

σύμφωνα με την έρευνα της Focus-bari. Δεύτερος, με σημαντική άνοδο, ο ΣΚΑΪ με 134 και 

τρίτος ο Athens DJ με 130. Ακολουθούν ο Μελωδία με 128, ο KISS FM και ο Sfera με 95, ο 

Δίεση με 93, ο RED, o Rock FM και ο Ρυθμός με 92. 


