Media Update 6 Δεκεμβρίου 2015
Νέος παίκτης η HellasNet
Την πρόβλεψη του νόμου Παππά – Σπίρτζη που αυξάνει τη δικτύωση μεταξύ των
περιφερειακών σταθμών από τις τρεις στις πέντε ώρες αξιοποιεί η HellasNet, του Γιάννη
Καραγιώργη. Με τη λειτουργία της HellasNet «εγκαινιάζεται» άτυπα η μεταβατική περίοδος
μετάδοσης νέων ενημερωτικών τηλεοπτικών προγραμμάτων μέχρι τη χορήγηση των
τηλεοπτικών αδειών. Το σύνθημα της HellasNet δηλώνει: «Όλη η Ελλάδα ένα κανάλι»,
στην πραγματικότητα όμως είναι ένα εγχείρημα μετάδοσης ποιοτικού τηλεοπτικού
προγράμματος σε περιφερειακά κανάλια που έχουν ήδη προσωρινό καθεστώς
λειτουργίας. Πρόκειται για τους σταθμούς Attica TV, TVM, Atlas, Alfa, ENA, SITIA,
DIKTYO1, PLP, TRT, CORFU και IRIDA.
Το εγχείρημα έχει αναλάβει ο Jack Hanick, πρώην στέλεχος του FOX, με μεγάλη εμπειρία
στην ανάπτυξη του δικτύου του αμερικανικού τηλεοπτικού σταθμού. Χρηματοδότης του
σχεδίου είναι ο Γιάννης Καραγιώργης, διευθυντής ενημέρωσης ο Κώστας Βαξεβάνης και
διευθυντής προγράμματος ο Βαγγέλης Μαυραγάνης. Το δελτίο ειδήσεων παρουσιάζει ο
Κώστας Αργυρός, με σχολιαστή τον Σταύρο Λυγερό. Στο ψυχαγωγικό πρόγραμμα
υπάρχουν σειρές από το εξωτερικό και την Κύπρο, ενώ οι ώρες telemarketing, που
καταργήθηκαν, θα αντικατασταθούν από την προβολή προϊόντων από τους
συνεργαζόμενους περιφερειακούς σταθμούς.
Στην επίσημη παρουσίαση της περασμένης Τετάρτης παρέστησαν ο τραπεζίτης Μιχάλης
Σάλλας, οι υπουργοί Πάνος Καμμένος και Χρήστος Σπίρτζης και ο γενικός γραμματέας
Ενημέρωσης Λευτέρης Κρέτσος.

Flash News
Καθοριστικό το επόμενο διάστημα για τον Σταύρο Ψυχάρη και τον ΔΟΛ. Πριν απο την
κατάθεση του ιδιοκτήτη του ΔΟΛ στους Οικονομικούς Εισαγγελείς, στις 14 Δεκεμβρίου,
για τα δάνεια του ΔΟΛ, ένας εξ αυτών ζήτησε και έλαβε από τη Βουλή το «πόθεν έσχες»
του επιχειρηματία. Η έρευνα διεξάγεται με βάση το σχετικό πόρισμα της Τράπεζaς της
Ελλάδος για τη δανειοδότηση των επιχειρήσεων ΜΜΕ από τις τράπεζες. Ο Σταύρος
Ψυχάρης είχε σπεύσει από την Τετάρτη να επιτεθεί προσωπικά στον πρωθυπουργό μέσα
από το πρωτοσέλιδο κύριο άρθρο των «Νέων», θεωρώντας πως έχει στοχοποιηθεί από
την κυβέρνηση: «Με τη χθεσινή τοποθέτηση του στη Βουλή, ο Αλέξης Τσίπρας έδωσε
ευρέως την εντύπωση ότι προεξοφλεί διώξεις. Ότι δηλαδή προαναγγέλει την κρίση της
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Δικαιοσύνης για υποθέσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη και για τις οποίες ουδείς, σε μια
δημοκρατία, εκφέρει γνώμη –πόσω μάλλον αυτός που έχει την εξουσία- και μάλιστα
δημοσίως». Η κυβέρνηση από την πλευρά της, ενώ επιτίθεται αορίστως στα ΜΜΕ, χωρίς
να τα κατανομάζει, δηλώνει πως αυτή, σε αντίθεση με τις προηγούμενες, δεν θα παρέμβει
στη λειτουργία της δικαιοσύνης. Στο παρασκηνιο πάντως γίνονται προσπάθειες να
πέσουν οι τόνοι, όμως το πολιτικό οικονομικό περιβάλλον δείχνει να είναι ασφυκτικό για
τον Σταύρο Ψυχάρη.
Σε συγχώνευση προχωρούν οι εκδοτικές εταιρείες του Πήγασου. Οι Εκδόσεις Έθνος ΑΕ, η
οποία κυκλοφορεί την ομώνυμη εφημερίδα, πρόκειται να απορροφήσει την Ημερησία
ΑΕΕ, που εκδίδει την «Ημερησία».
Οι εφημερίδες «Real News», «Αγορά» και «Παρασκήνιο» εντάχθηκαν στην πλατφόρμα
ReadPoint.gr, από την οποία οι χρήστες μπορούν να κατεβάσουν την ψηφιακή
εφημερίδα με ένα ευρώ.
Υψηλότατες ζημιές για την Τηλέτυπος στο εννιάμηνο. Η πτώση της διαφημιστικής
δαπάνης είχε άμεση επίπτωση στα οικονομικά του Mega, που εμφάνισε ζημιές προ
φόρων ύψους 25.588.000 ευρώ έναντι ζημιών 14.078.000 ευρώ το αντίστοιχο διάστημα
του 2014. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε σε 40.956.000 ευρώ το εννιάμηνο του
2015 από 56.181.000 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2014.
Αρνητικά ίδια κεφάλαια ύψους 119.225.076 ευρώ εμφανίζει το εννιάμηνο του 2015 ο
Όμιλος του Πήγασου. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών μειώθηκε στα 33.275.197 ευρώ
από 44.683.686 ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2014. Οι ζημίες προ φόρων ανέβηκαν
στα 36.644.817 ευρώ από 18.085.310 ευρώ το εννιάμηνο του 2014. Για την εταιρεία
υπάρχει ζήτημα βιωσιμότητας για τους επόμενους 12 μήνες, όπως σημειώνεται στις
παρατηρήσεις του ελεγκτή.
Στην αποχώρηση της από το πρακτορείο διανομής Τύπου Ευρώπη ΑΕ, με την πώληση
του μεριδίου του 26,30% που κατέχει, προχωράει η Καθημερινή ΑΕ του Θέμη Αλαφούζου.
Σε επιστολή προς τους υπόλοιπους μετόχους του πρακτορείου, που εστάλη στις 3
Δεκεμβρίου 2015, υπενθυμίζει πως, αν επιθυμούν, μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα
προτίμησης στην πώληση των μετοχών, όπως έχει ήδη προαναγγείλει στις 15 Ιουλίου
2014. Καθώς δεν υπήρξε ανταπόκριση, η εκδοτική εταιρεία επαναλαμβάνει την πρόθεσή
της να φύγει από το πρακτορείο και εκτιμά πως οι υπόλοιποι μέτοχοι δεν ενδιαφέρονται
για το 26,30% της εταιρείας. Ως εκ τούτου, η εκδοτική εταιρεία θα πρέπει να αναζητήσει
άλλον ενδιαφερόμενο επενδυτή εκτός της Ευρώπης ΑΕ. Επίσης, η Καθημερινή δηλώνει
πως το από 24 Φεβρουαρίου 1999 καταστατικό της εταιρείας «έχει απολέσει την ισχύ του
εδώ και αρκετά έτη» και δεν δεσμεύει τους μετόχους της. Θυμίζουμε πως στην Ευρώπη ΑΕ
μετέχουν ο Πήγασος ΑΕ, η Ημερησία ΑΕΕ, η Pegasus Publishing Magazines, η
Ναυτεμπορική, οι Τεχνικές Εκδόσεις –που έχουν κλείσει-, η Θ. Νικολαϊδης ΑΕ, οι Μοντέρνοι
Καιροί, οι Εκδόσεις Πρώτο Θέμα ΑΕ, η ΝΕΠ Εκδόσεις του Πέτρου Κυριακίδη, η Motor Press
Hellas και η SportDay Εκδοτική.
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Από υπουργός... σχολιαστής. Ο Παντελής Καψής έκανε την έκπληξη και ανέλαβε τον
ρόλο σχολιαστή στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, όταν πριν από δύο χρόνια είχε την ευθύνη να
δημιουργήσει ένα ανταγωνιστικό δίκτυο στην ιδιωτική τηλεόραση, με... εντολή Σαμαρά. Η
ΝΕΡΙΤ, που γεννήθηκε επί υφυπουργίας Καψή, ξεκίνησε και τελείωσε ως κυβερνητικό
μόρφωμα και ο πρώην διευθυντής των «Νέων» και του «Βήματος» και αντιπρόεδρος του
ΔΟΛ επέστρεψε ως αρθρογράφος στο «Έθνος της Κυριακής» και πλέον ως τηλεοπτικό
πρόσωπο στον ΣΚΑΪ.
Αυξημένος κατά 7,15 εκατ. ευρώ εμφανίζεται ο κύκλος εργασιών του Ομίλου της
Καθημερινής, φθάνοντας στα 54.479.716 ευρώ από 47.326.079 ευρώ την αντίστοιχη
περυσινή περίοδο, κυρίως λόγω της επένδυσης στη ναυτιλία. Στον κλάδο των εκδόσεων
– εκτυπώσεων ο κύκλος εργασιών παρουσιάζει μείωση κατά 5,52%, πέφτοντας στα 28,54
εκατ. ευρώ την τρέχουσα από 30,21 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.
Κύκλο εργασιών ύψους 17.700.187 ευρώ παρουσίασε το εννιάμηνο του 2015 η εταιρεία
Αττικές Εκδόσεις έναντι 21.107.938 ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2014. Οι ζημιές της
αυξήθηκαν στα 1.772.151 ευρώ το εννιάμηνο του 2015 από 93.669. ευρώ το αντίστοιχο
περυσινό εννιάμηνο.
Παραιτήθηκε η Νανά Νταουντάκη από τη θέση της προεδρεύουσας στο ΔΣ της ΕΣΗΕΑ
λόγω προβλήματος υγείας. Τη θέση του προεδρεύοντος έλαβε πλέον ο Σταμάτης
Νικολόπουλος από τη Συσπείρωση, ο οποίος την επόμενη εβδομάδα θα προτείνει τις
θέσεις του προεδρείου. Στο μεταξύ, η μη εκλογή προεδρείου στην ΕΣΗΕΑ έχει μπλοκάρει
όλες τις οικονομικές διαδικασίες. Οι άνεργοι δημοσιογράφοι δεν θα λάβουν φέτος
επίδομα ενίσχυσης από την Ένωση Συντακτών, ενώ υπάρχουν προβλήματα και στην
πληρωμή των εργαζομένων, που πήραν έναντι. Το σοβαρότερο, ωστόσο, είναι πως η
ΕΣΗΕΑ κινδυνεύει να χάσει τη χρηματοδότηση από το υπουργείο Εργασίας για τα
σεμινάρια ανέργων δημοσιογράφων.

Εφημερίδες
Σώζει το «Βήμα» ο τέως βασιλιάς! Στα 114.610 φύλλα εκτινάχθηκε η κυκλοφορία του την
περασμένη Κυριακή με τον δεύτερο τόμο των απομνημονευμάτων του Κωνσταντίνου.
Στον πρώτο τόμο ο τέως έδωσε 34.200 φύλλα και η κυκλοφορία του «Βήματος» ανέβηκε
από τα 70.210 στα 104.410. Τώρα ο δεύτερος τόμος έφερε άλλα 10.200 φύλλα, κάτι που
σημαίνει ότι η κυκλοφορία του «Βήματος» αυξήθηκε κατά 44.400 φύλλα (114.610 –
70.210). Οι εργαζόμενοι τρίβουν τα χέρια τους γιατί με τα έσοδα που έφερε ο τέως θα
πληρωθούν κάποιους από τους καθυστερούμενους μήνες. Πρώτο λοιπόν το «Βήμα», με
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το «Πρώτο Θέμα» δεύτερο, έχοντας χάσει 4.680 φύλλα, με τις μεγαλύτερες απώλειες όμως
να τις έχει η «Real News» (-9.450 φύλλα). Αντίθετα, το «Έθνος» κέρδισε 7.610 φύλλα.
Η συνολική κυκλοφορία των κυριακάτικων εφημερίδων ήταν συν 3.830 φύλλα.
Πούλησαν 414.270 από 410.440 που είχαν μια Κυριακή πριν. Κατά 2.726 φύλλα
υποχώρησε η «Καθημερινή». Από τα 70.146 φύλλα που είχε στις 15/11 κατέβηκε στις
22/11 στα 67.420, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και οι συνδρομές.
ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ 29/11/2015
(κυκλοφορίες πανελλαδικά)

«Το Βήμα»: 114.610
«Πρώτο Θέμα»: 97.700
«Έθνος»: 75.030
«Real News»: 58.220
«Δημοκρατία»: 14.040
«Τύπος»: 13.790
«Ριζοσπάστης»: 13.040

Ραδιοτηλεοπτικά
Σταθερά στην πρώτη θέση ο ΑΝΤ1. Με τον αέρα της πρωτιάς στις πρωινές εκπομπές του
ο ΑΝΤ1 παραμένει τις τελευταίες εβδομάδες σταθερά πρώτος, με τον Alpha να
ακολουθεί, επίσης σταθερά, στη δεύτερη θέση, αλλά με μεγαλύτερη πλέον διαφορά από
τον πρώτο. Σταθερά γύρω στο 13% και το Mega, ποσοστό από το οποίο δεν δείχνει
ικανό να ξεφύγει. Χαμηλά είναι επίσης και τα ποσοστά τηλεθέασης των κρατικών
καναλιών.
Εβδομαδιαία θεαματικότητα
ANT1
ALPHA
MEGA
STAR
ΣΚΑΪ
ΕΡΤ1
Ε-TV
ΕΡΤ2
MAK TV

23 – 29/11
17,1%
15,8%
13,2%
9,7%
9,5%
5,8%
5,4%
1,6%
0,8%

16 – 22/11
16,5%
15,9%
13,5%
9,8%
9,2%
5,8%
5,5%
1,6%
0,8%

ΠΗΓΗ: NIELSEN AUDIENCE MEASUREMENT
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Μετά τη λήξη της συνεργασίας του κυπριακού Σίγμα με τον Alpha, το κανάλι αναζητεί νέο
συνεργάτη στην Ελλάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες κυπριακών Μέσων, το Σίγμα
επιδιώκει συνεργασία με το Mega προκειμένου να εξασφαλίσει από τις αρχές του 2016
σίριαλ και ψυχαγωγικές εκπομπές.
Πρώτος ο Real FM με161 αστάθμιστες απαντήσεις τη βδομάδα 24-30/11/2015. Δεύτερος
ο ΣΚΑΪ με 121 και τρίτος ο Μελωδία με 118. Τον Δίεση δήλωσαν πως άκουσαν 115
ακροατές, τον Athens DJ 109, τον Rock FM 93, τον RED 89, τον Easy 88 και τον Δρόμο 86.
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