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Media Update 10 Ιουλίου 2016 

 

Επεξεργάζονται Σχέδιο Β’ 

Το μεσημέρι της περασμένης Δευτέρας έσβησαν και οι τελευταίες ελπίδες. Η Τηλέτυπος 

δεν κατέθεσε πλήρη φάκελο στη ΓΓΕΕ, αφού δεν έχει τραπεζική ενημερότητα. Ο κύκλος 

που ξεκίνησε στις 20 Νοεμβρίου 1989 έκλεισε στις 4 Ιουλίου 2016. Τώρα είναι μπροστά σε 

δύσκολες αποφάσεις. Έχασε μια μεγάλη μάχη αλλά όχι και τον πόλεμο, λένε τα στελέχη 

του, που προσπαθούν να διασώσουν τον τηλεοπτικό σταθμό που ταυτίστηκε με τη 

γραμμή του Μνημονίου. Όσοι έχουν παραμείνει περιμένουν τις αποφάσεις του ΣτΕ και 

ευελπιστούν πως θα ακυρωθεί ο διαγωνισμός. Σε διαφορετική περίπτωση, υπάρχουν δύο 

δρόμοι: Ή να διεκδικήσει άδεια ενημερώτικου σταθμού εθνικής εμβέλειας, όταν 

προκηρυχθούν οι σχετικές άδειες, ή να εξαγοράσει κάποιο περιφερειακό σταθμό, ώστε 

να διατηρήσει το σήμα του. Υπάρχει ακόμη η προοπτική συμφωνίας με κάποια από τις 

νέες εταιρείες που θα πάρουν άδεια, αλλά δεν διαθέτουν τεχνολογικές υποδομές, 

προσωπικό και πρόγραμμα. Αν το κανάλι περάσει υπό τον έλεγχο των τραπεζών, 

θεωρείται βέβαιο πως θα επιδιωχθεί μια τέτοια συμφωνία, καθώς διαθέτει εξαιρετικές 

εγκαταστάσεις και προσωπικό. Τις επόμενες μέρες θα γίνει προσπάθεια να καταβληθεί 

μισός ή και ολόκληρος μισθός στους εργαζομένους, ως «μήνυμα» πως το υπάρχον 

σχήμα διοίκησης δεν έχει εγκαταλείψει το κανάλι. Όμως όλα θα εξαρτηθούν από τις 

τράπεζες και το αν θα δώσουν το ok για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.  

 

 

Η κατάρρρευση της Τηλέτυπος 

Πως έφτασε εδώ το Mega; Ο κύριος λόγος ήταν η απουσία συνεννόησης μεταξύ των 

μετόχων, ιδιαίτερα όταν μετά το 2009 και την πώληση στη Forthnet της συμμετοχής στη 

Multichoice διαφάνηκε πως δεν υπήρχε προοπτική κερδοφορίας. Και οι μέτοχοι 

κλήθηκαν να βάλουν 25 εκατ. ευρώ σε δύο αυξήσεις κεφαλαίου. Το δεύτερο σφάλμα 

ήταν η επιμονή στην προάσπιση προσωπικών στρατηγικών, με ορισμένους από τους 

μετόχους να βγάζουν χρήματα από τις παραγωγές στην εταιρεία. Το τρίτο σημείο ήταν η 

διαχείριση του ομολογιακού δανείου των 98 εκατ. ευρώ που έλαβε η εταιρεία το 2012, σε 

συνέχεια δανείου 50 εκατ. ευρώ το 2009. Ο όρος στη σύμβαση για την ύπαρξη ποσού 10 

εκατ. ευρώ υπέρ των τραπεζών, ασχέτως των οφειλόμενων δόσεων, τσάκισε το κανάλι. 

Προκαλεί εντύπωση ακόμη και τώρα πως πέρασε από το ΔΣ του Mega ένας τέτοιος 

όρος.  

Αξίζει να υπογραμμισθούν και οι επιλογές στον τομέα της ενημέρωσης. Από ένα σημείο 

και μετά η υπεράσπιση του Μνημονίου και των πολιτικών των κυβερνήσεων ΝΔ και 

ΠΑΣΟΚ υπερέβη τα όρια της ενημέρωσης και μεταμορφώθηκε σε αδυσώπητη  
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προπαγάνδα. Η συμφωνία μεταξύ των μετόχων να περάσει το management στον ΔΟΛ, 

με τη δέσμευση του Στ. Ψυχάρη να διαθέσει τα χρήματα για την αύξηση του μετοχικού 

κεφαλαίου –κάτι που δεν έγινε ποτέ-, στέρησε πολύτιμο χρόνο από την αναδιάρθρωση 

του Mega. 

 

 

Πως διαμορφώνεται η τηλεοπτική αρένα 

Η πιο ισχυρή σύγκρουση ξεκίνησε. Υπάρχουν 11 υποψήφιοι για τέσσερις άδειες και οι δύο 

είναι ήδη εκτός! Το Mega, ο μεγάλος πολιτικός αντίπαλος της κυβέρνησης, κατέθεσε 

φάκελο χωρίς τραπεζική ενημερότητα και είναι πλέον εκτός διαδικασίας. Το πρώτο βήμα 

του σχεδίου αδειοδότησης θεωρείται θετικό και ο Νίκος Παππάς κερδίζει τις εντυπώσεις. 

Κατά σειρά, αιτήσεις κατέθεσαν οι εταιρείες: Ειδήσεις Ντοτ Κομ – ΣΚΑΪ, Νέα Τηλεόραση – 

Star, ΑΝΤΕΝΝΑ TV, Dimera Media Investments Limited (Ιβάν Σαββίδης), Alpha TV, 

Ιωάννης – Βλαδίμηρος Χ. Καλογρίτσας Τηλεόραση Πανελλαδικής Κάλυψης, Άλτερ Έγκο 

(Βαγγέλης Μαρινάκης), Epsilon TV, Ανεξάρτητος Τηλεοπτικός Πάροχος Περιεχομένου ΑΕ 

(Νικόλαος Ντάβαρης), Τηλέτυπος (Mega), και ΑΡΤ TV (Γιώργος Καρατζαφέρης), που 

είναι ήδη κομμένο.  

Ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος και θα κορυφωθεί, καθώς οι θέσεις δεν φτάνουν. Επίσης, 

είναι προφανές πως όσοι εκπέμπουν σήμερα, εάν κοπούν κατά τη διαδικασία, θα 

επιχειρήσουν με κάθε τρόπο να συνεχίσουν. Και αυτό μπορεί να γίνει με δύο τρόπους: 

Είτε με «εταιρεία back up», είτε με την εξαγορά περιφερειακών σταθμών ανά την Ελλάδα. 

Θεωρείται επίσης βέβαιο πως στα νέα σχήματα θα εμφανιστούν και άλλοι μέτοχοι, με 

αντάλλαγμα την παροχή τηλεοπτικών εγκαταστάσεων. Ακόμη, υπάρχουν 

ενδιαφερόμενοι, όπως ο Τούρκος Ιλιτζαλί ή το Μακεδονία TV, που θα διεκδικήσουν 

θεματικές άδειες πανελλαδικής εμβέλειας, όταν προκηρυχθούν.  

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης είναι ο μοναδικός μέτοχος της Άλτερ Έγκο, η οποία έχει το 

απαιτούμενο εκ του νόμου μετοχικό κεφάλαιο των 8.000.000 ευρώ. Πρόεδρος είναι ο ίδιος 

ο επιχειρηματίας, διευθύνουσα σύμβουλος η Φωτεινή Υψηλάντη και αντιπρόεδρος ο 

Γιάννης Βρέντζος. Έδρα της εταιρείας είναι η οδός Ηπείρου 5 στην Αθήνα και η 

στελέχωσή της με πρόσωπα της αγοράς δεν έχει ξεκινήσει ακόμη. Η δεύτερη εταιρεία που 

προκάλεσε έκπληξη είναι η Ανεξάρτητος Τηλεοπτικός Πάροχος, με τρεις δικηγόρους στο 

ΔΣ και μετοχικό κεφάλαιο 24.000 ευρώ. Μέτοχος της είναι η κυπριακή εταιρεία SNP 

Southeast Network Public Limited, με μέτοχο τον Νικόλαο Ντάβαρη, που μετέχει επίσης 

στη Star Επενδυτική. Η εταιρεία θα διεκδικήσει άδεια και στην περίπτωση που υπάρξει 

κάποιο απρόοπτο και δεν περάσει το Star στην επόμενη φάση μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

ως «γέφυρα», ενώ μπορεί να γίνει και η εταιρεία που θα φιλοξενήσει το Mega. Τρίτος νέος 

ενδιαφερόμενος είναι ο Ιβάν Σαββίδης με την Dimera, που εκπροσωπείται από τον 

διευθύνοντα σύμβουλο της Αρτούρ Νταβιντιάν, ο οποίος είναι κάτοχος MBA του Oxford 

University, ζει και εργάζεται μόνιμα στην Ελλάδα και είναι μέλος του ΔΣ του ΠΑΟΚ. 
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Flash News 

Μεταξύ των 11 που μετέχουν στον διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές άδειες είναι και ο 

Χρήστος Καλογρίτσας, με πολυποίκιλες δραστηριότητες – κατασκευαστικές εταιρείες, 

εκδοτικές επιχειρήσεις (τη δεκαετία του ’80 είχε εκδώσει την εφημερίδα «Πρώτη») κ.λπ. Σε 

δημοσιεύματα ο Καλογρίτσας... χρεώνεται στον ΣΥΡΙΖΑ, προφανώς γιατί αποτελεί... ξένο 

σώμα στο έως τώρα μιντιακό κατεστημένο και τον θεωρούν ικανό παίκτη. Εσκεμμένα 

ξεχνούν ότι ο Καλογρίτσας ήταν από τους... κολλητούς του Χαρίλαου Φλωράκη, του 

Μίμη Ανδρουλάκη, του Παναγιώτη Λαφαζάνη και άλλων επωνύμων της Αριστεράς. 

Οι αγωνίες των εργαζομένων στο Συγκρότημα (ΔΟΛ) δεν έχουν τελειωμό. Δεν είναι μόνο 

το θέμα της μισθοδοσίας, που οι εργαζόμενοι έχουν να πληρωθούν τρεις μήνες, ενώ 

μόλις προχθές επρόκειτο να πάρουν το επίδομα αδείας. Πλέον παίζεται και το αν θα 

παραμείνουν. Και τούτο γιατί έχει επανέλθει το σενάριο της συρρίκνωσης – ενοποίησης 

του συντακτικού προσωπικού, που σήμερα είναι ξεχωριστό στην κάθε εφημερίδα του 

Συγκροτήματος. Το «Βήμα» έχει τους δικούς του πολιτικούς συντάκτες και τα «Νέα» έχουν 

τους δικούς τους. Αν υλοποιηθεί αυτή η απόφαση, που –όπως λέγεται- έχει ληφθεί από 

τη Διοίκηση, θα απολύθούν γύρω στους 200 δημοσιογράφους. Η απόφαση εκκρεμεί 

λόγω της έλλειψης χρημάτων για την καταβολή των αποζημιώσεων. Στο μεταξύ, άλλοι 

τέσσερις συντάκτες έφυγαν, μεταξύ των οποίων και η Νατάσα Μπαστέα. 

Υπάρχει ενδεχόμενο να αναθέσει ο Φώτης Μπόμπολας σε πρώην manager του ομίλου 

τη διοίκηση του Πήγασου... Έντονα ακούγεται ο όνομα του Αλέξη Σκαναβή, που σήμερα 

είναι εκδότης του «Ελεύθερου Τύπου» και παλαιότερα του «Επενδυτή». Επιμένουν, πάντως, 

πληροφορίες ότι αποχωρεί ο Μπόμπολας. 

Επανεξελέγη ομόφωνα πρόεδρος του Ινστιτούτου Επικοινωνίας ο Ντίνος 

Αδριανόπουλος (CIVITAS KETCHUM), αντιπρόεδρος η Αιμιλία Τσεϊμαζίδου (ATTP), γενική 

γραμματέας η Χριστίνα Μπουτσούκη (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης) και 

ταμίας η Ρένα Νικολοπούλου (SPOT JWT). 

 

 

Εφημερίδες  

 
Οι κυριακάτικες (χωρίς την «Καθημερινή», η οποία δίνει την κυκλοφορία της με μία 

εβδομάδα καθυστέρηση...) πούλησαν 291.000 φύλλα από 323.790 που είχαν μια 

εβδομάδα πριν. Στο μεταξύ η «Καθημερινή» την Κυριακή 26/6 πούλησε 75.417 φύλλα από 

74.294 που είχε στις 19/6, ήτοι συν 1.123 φύλλα. Στις πωλήσεις αυτές η εφημερίδα 

συμπεριλαμβάνει και τον αριθμό των συνδρομητών, τον οποίο ποτέ δεν έχει 

γνωστοποιήσει. Η συνολική κυκλοφορία των κυριακάτικων στις 26/6, μαζί με της  
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«Καθημερινής», ήταν 399.207 φύλλα έναντι 384.444 στις 19/6, ήτοι 14.763 φύλλα 

παραπάνω. Θυμίζουμε ότι ο μέσος όρος κυκλοφορίας τον Μάιο ήταν 375.967. 

 

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ 3/7/2016 

(κυκλοφορίες πανελλαδικά)  

 

«Πρώτο Θέμα»: 78.340 

«Το Βήμα»: 54.290 

«Έθνος»: 52.140 

«Real News»: 50.250 

«Δημοκρατία»: 14.000 

«Τύπος»: 13.420 

«Ριζοσπάστης»: 9.580 

«Kontra News»: 6.680 

«Ελεύθερη Ώρα»: 4.040 

«Αυγή»: 3.160 

«To Παρόν»: 3.160 

«To Άρθρο»: 1.180 

«To Χωνί»: 950 

«Βραδυνή»: 730 

«Ο Λόγος»: 70 

 

 

 

Ραδιοτηλεοπτικά 

 
Πρώτος ο Real FM με 161 αστάθμιστες απαντήσεις τη βδομάδα 28/6 – 4/7/2016, 

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

118, τρίτος ο DeeJay με 117, τέταρτος ο Μελωδία με 112 και πέμπτος ο ΣΚΑΪ με 108. Ο 

Rock FM έχει 100, ο Sfera 94, ο Easy 87, ο Kiss 86 και ο Σπορ FM 84.  

Τεράστια πτώση του ΑΝΤ1! «Βουτιά» του ΑΝΤ1 στο 10,9% μετά το τέλος της τηλεοπτικής 

σεζόν. Ο Alpha πέρασε στην πρώτη θέση με 12,9% και ο ΣΚΑΪ για πρώτη φορά στην 

ιστορία του, στο 12%. Τρίτη η ΕΡΤ1 με 11,5%, αξιοποιώντας στο έπακρο τις μεταδόσεις του 

EURO 2016, και τέταρτος ο ΑΝΤ1 με 10,9%. Ακολουθούν στην πέμπτη θέση το Star με 

10,5% και στην έκτη θέση το Mega με 9,4%, έναντι 8,5% του E-TV. Στο 1,9% η ΕΡΤ2. 

Ανανέωσε για δύο χρόνια, ως το 2018, τη συνεργασία του με τον Alpha ο Αντώνης 

Σρόιτερ. Στον Alpha εκκρεμεί η συζήτηση για τη μείωση των σούπερ αποδοχών που 

λαμβάνουν οι αστέρες του καναλιού. 


