Media Update 17 Ιανουαρίου 2016
Σύγκρουση Φώτη Μπόμπολα και Σταύρου Ψυχάρη στο Mega!
Το Δ.Σ. της περασμένης Πέμπτης, όπου επρόκειτο να ληφθεί η απόφαση για το αν θα
μπουν χρήματα στα ταμεία του Mega, δεν είχε αποτέλεσμα. Η σύγκρουση ανάμεσα στον
Φώτη Μπόμπολα, η οικογένεια του οποίου πενθεί, και τον Σταύρο Ψυχάρη χαρακτήρισε
τη συνεδρίαση του συμβουλίου. Προς το παρόν δεν ελήφθη απόφαση για τη συμμετοχή
των μετόχων στην αύξηση του κεφαλαίου κατά 15,1 εκατ. ευρώ και η νέα διαβούλευση
ορίστηκε για αυτήν τη βδομάδα. Το σχέδιο Β’ για την είσοδο των Δ. Μάρη και Θ.
Φιλιππόπουλου ήδη τρέχει!
Τα διαθέσιμα λεφτά στο κανάλι φτάνουν μόλις για την πληρωμή της μισθοδοσίας του
Ιανουαρίου. Για τον Φεβρουάριο είναι νωρίς, ακόμη, για να εκτιμηθεί η κατάσταση,
καθώς όλα εξαρτώνται από τους μετόχους αλλά και από την πορεία της διαδικασίας
αδειοδότησης. Όμως τόσο οι τράπεζες όσο και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν
φαίνονται διατεθειμένες να δώσουν κι άλλη παράταση πέραν του Φεβρουαρίου. Το
χρηματοδοτικό κενό των 5 εκατ. ευρώ, που έχει δημιουργηθεί από την προοπτική μη
συμμετοχής του ΔΟΛ στην αύξηση, θα καλυφθεί ισομερώς από τον Δημήτρη Μάρη και
τον Θεοχάρη Φιλιππόπουλο, ο οποίος προορίζεται για τη θέση του διευθύνοντος
συμβούλου στο Mega. Ο εκδότης αποκτά σιγά σιγά γνώση για την κατάσταση που
επικρατεί στην ελληνική τηλεόραση και το κανάλι. Ο Δ. Μάρης ωστόσο έχει μια
επιφύλαξη, που σχετίζεται με τις προθέσεις της κυβέρνησης επί του σχεδίου αδειοδότησης
των τηλεοπτικών σταθμών.

Flash News
Στην αντεπίθεση ετοιμάζεται να περάσει ο Σταύρος Ψυχάρης. Ο εκδότης διέθεσε
σημαντικά κεφάλαια για την πληρωμή τοκοχρεολυσίων και δόσεων σε Τράπεζες και
Εφορία και προχωράει στο δεύτερο μέρος της εξόφλησης των εργαζομένων, που
παραμένουν απλήρωτοι εδώ και τρεις μήνες. «Περάσαμε τον πρώτο κάβο», λένε στελέχη
του Οργανισμού, θεωρώντας πως με τις πληρωμές που έκανε προς τις Τράπεζες ο
Σταύρος Ψυχάρης θα καταφέρει να πείσει τους Οικονομικούς Εισαγγελείς πως «στην
περίπτωση του ΔΟΛ δεν υπάρχουν θαλασσοδάνεια», αφού εξυπηρετούνται κανονικά. Η
διαδικασία των πληρωμών, αναφέρουν οι πληροφορίες, περιγράφεται αναλυτικά στο
υπόμνημα που κατατέθηκε στους Οικονομικούς Εισαγγελείς. Φυσικά, με το που
ακούστηκαν προτάσεις για απεργία στον ΔΟΛ λόγω της καθυστέρησης στη
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μισθοδοσία, η διοίκηση έβγαλε ανακοίνωση με την οποία ενημέρωσε ότι η εξόφληση του
δεκαπενθήμερου του Οκτωβρίου του 2015 θα γίνει στις 19 Ιανουαρίου.
Στην αντεπίθεση περνάει ο Φώτης Μπόμπολας για την πώληση, έναντι 1.000.000 ευρώ,
του 26,31% των μετοχών της Καθημερινής ΑΕ στην «Εκδόσεις Νέο Χρήμα ΑΕ», του Τάσου
Καραμήτσου και του Θέμου Αναστασιάδη. Η διοίκηση του πρακτορείου συγκαλεί στις 26
Ιανουαρίου έκτακτη γενική συνέλευση, αξιοποιώντας το διάστημα των 30 ημερών που
δίνει το Καταστατικό για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης. Στη συνέλευση θα
συζητηθεί η αλλαγή του τρόπου μεταβίβασης των μετοχών, σε μια προσπάθεια να
διακοπεί αναδρομικά η πώληση του μεριδίου και παράλληλα η αλλαγή του ΔΣ της
Ευρώπης ΑΕ. Την ίδια στιγμή, παραμένει ανοικτό το ζήτημα των υποχρεώσεων που έχει το
πρακτορείο «Άργος» προς τον Θεοχάρη Φιλιππόπουλο και τις Αττικές Εκδόσεις και του
πρακτορείου «Ευρώπη» προς τον Θέμη Αλαφούζο και την Καθημερινή ΑΕ.
Απογοήτευση επικρατεί στο Μέγαρο Μαξίμου για την πορεία της ΕΡΤ από πλευράς
τηλεθέασης. Οι εκπομπές της και το δελτίο ειδήσεων, με εξαίρεση τον καυτό Ιούνιο, δεν
κατορθώνουν να απευθυνθούν σε μεγάλο μέρος του κοινού και παρατηρείται το
φαινόμενο το άθροισμα των ποσοστών της ΕΡΤ1 και την ΕΡΤ2 να υπολείπεται του
ποσοστού του E-TV. Παράπονα υπάρχουν και από πολιτικούς συντάκτες που είναι στο...
ψυγείο.
Την εταιρεία Deloitte προσέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Δημήτρης Κοντομηνάς
για να πιστοποιήσει πως δεν υπάρχει τίποτα μεμπτό στα οικονομικά των εταιρειών του
Ομίλου, μετά την αποκάλυψη πως το όνομά του βρέθηκε στη λίστα Λαγκάρντ. Πηγές
κοντά στον επιχειρηματία τονίζουν πως ο Δημήτρης Κοντομηνάς όχι μόνο δεν βγάζει
χρήματα στο εξωτερικό αλλά, αντιθέτως, τα φέρνει στην Ελλάδα.
Χαμός στους προθαλάμους των υπουργείων Εργασίας και Επικρατείας από εκδότες –
καναλάρχες. Οι συναντήσεις αφορούν τόσο τα μιντιακά ζητήματα όσο και «καρφώματα»
αντίπαλων εκδοτών...
Συνεχίζονται οι χορηγίες σε δημοσιογραφικές εκπομπές του «Αθήνα 9,84», με τις οποίες
πληρώνεται και ο δημοσιογράφος από τα χρήματα του διαφημιζόμενου φορέα. Παρότι
αυτή η πρακτική προσκρούει στον Κώδικα Δεοντολογίας αλλά και στον Κώδικα
Διαφήμισης του ΕΣΡ, ο ραδιοφωνικός σταθμός του Δήμου Αθηναίων συνεχίζει να
υπογράφει διαφημιστικές συμβάσεις για δημοσιογραφικές εκπομπές, με τις οποίες
παρουσιαστής-δημοσιογράφος λαμβάνει το 50% του ποσού της χορηγίας!
Τέλος εποχής για έναν ακόμη ιστορικό δημοτικό τηλεοπτικό σταθμό. Ο Δήμος Σύρου
προτίθεται να βάλει λουκέτο στο «Αιγαίο Ραδιοτηλεόραση» ύστερα από 28 χρόνια
λειτουργίας. Το αίτημα της δημοτικής αρχής να δοθεί χρηματοδότηση από την
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου έχει απορριφθεί.
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Εφημερίδες
Πρωτοχρονιά της κατάρρευσης! Δεν ήταν καθόλου καλό το ποδαρικό που έκανε το 2016
στις κυκλοφορίες των κυριακάτικων εφημερίδων. Έχασαν 40.437 φύλλα, με την
«Καθημερινή» να έχει τη μεγαλύτερη απώλεια, 15.130 φύλλα, καθώς από 75.192 που είχε
στις 25/12 έπεσε στα 60.062, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και οι συνδρομές, ο
αριθμός των οποίων ποτέ δεν έχει ανακοινωθεί από τη διεύθυνση της εφημερίδας.
Συνολικά πούλησαν 392.595 φύλλα από 433.032 που είχαν στη χριστουγεννιάτικη έκδοση.
Και μια και αφήσαμε πίσω το 2015 ήταν 469.782 φύλλα, ενώ ο μέσος όρος τον Δεκέμβριο
είχε πέσει στα 434.563 φύλλα, ήτοι 35.219 λιγότερα.
Οι πωλήσεις ανά εφημερίδα το 2015
Συγκεκριμένα, ο μέσος όρος των πωλήσεων των κυριακάτικων το 2015 ανά εφημερίδα
είναι: «Πρώτο Θέμα» 107.813, «Καθημερινή» 78.486, «Βήμα» 74.528, «Έθνος» 73.135, «Real
News» 63.562, «Δημοκρατία» 16.259, «Τύπος» 15.963, «Ριζοσπάστης» 14.145, «Kontra
News» 9.203, «Ελεύθερη Ώρα» 3.288, «Η Αυγή» 5.357, «Το Παρόν» 2.903, «Το Χωνί» 2.519,
«Ακρόπολη» 1.330, «Το Άρθρο» 1.218, «Ο Λόγος» 73. Σύνολο 469.782.
Με συν 32.800! Η δεύτερη Κυριακή του 2016 δεν ακολούθησε το κακό ποδαρικό που
έκανε ο νέος χρόνος. Ο «Ριζοσπάστης» είδε να αυξάνουν τα φύλλα του κατά 114%, με
συν 9.460 φύλλα, το «Έθνος» κατά 8.040 και η «Real News» κατά 8.010. Συνολικά, η
αύξηση ήταν 32.800 φύλλα, από 333.240 που είχε το πρωτοχρονιάτικο φύλλο η
κυκλοφορία ανέβηκε την προηγούμενη Κυριακή στα 366.040.

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ 10/1/2016
(κυκλοφορίες πανελλαδικά)

«Πρώτο Θέμα»: 98.190
«Έθνος»: 73.220
«Το Βήμα»: 66.690
«Real News»: 60.250
«Ριζοσπάστης»: 17.750
«Δημοκρατία»: 16.350
«Τύπος»: 14.280
«Kontra News»: 6.180
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Ραδιοτηλεοπτικά
Στο 11,7% το Mega! Επανήλθε στην πρώτη θέση ο ΑΝΤ1 την περασμένη εβδομάδα με
ποσοστό 15,3%, ενώ ο Alpha ύστερα από καιρό υποχώρησε στη δεύτερη θέση με 14,9%.
Το Mega κατρακύλησε στο 11,7%, ενώ απώλειες είχε το Star υποχωρώντας στο 9,8%. Ο
ΣΚΑΪ ανέβηκε στο 9,3% και το E-TV έκανε νέο ρεκόρ με 7,6%. Πτώση για την ΕΡΤ1 στο 5%,
στο 2% η ΕΡΤ2 και στο 1% το Μακεδονία TV.
Εβδομαδιαία θεαματικότητα
4/1-10/1/2016
ANT1
ALPHA
MEGA
STAR
ΣΚΑΪ
Ε-TV
ΕΡΤ1
ΕΡΤ2
MAK TV

15,3%
14,9%
11,7%
9,8%
9,3%
7,6%
5%
2%
1%

28/12/2015 3/1/2016
14,2%
15,1%
13,2%
10,9%
8,9%
6,5%
5,6%
1,8%
1%

ΠΗΓΗ: NIELSEN AUDIENCE MEASUREMENT

Πρώτος ο Real FM με 142 αστάθμιστες απαντήσεις τη βδομάδα 5-11 Ιανουαρίου 2016
σύμφωνα με τη μέτρηση της Focus/ ΑΕΜΑΡ. Δεύτερος με Μελωδία με 120 απαντήσεις,
τρίτος ο Athens DJ με 114, τέταρτος ο Ρυθμός με 99 και στην πέμπτη θέση ο ΣΚΑΪ και ο
Rock με 95. Ο RED και η Λάμψη έχουν από 82, ο Sfera από 81 και δέκατος ο Δίεση με 79.
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