Media Update 3 Απριλίου 2016
Σωτηρία ή λουκέτο στο Mega;
Τελειώνουν τα ψέματα στο Mega. Αυτήν την Πέμπτη, 7 Απριλίου, στην έκτακτη γενική
συνέλευση θα φανεί αν το κανάλι θα αρπάξει τη δεύτερη ευκαιρία που του
παρουσιάζεται, ανοίγοντας την πόρτα στους νέους μετόχους, Θ. Φιλιππόπουλο, Δ.
Μάρη, Όμιλο Μπερλουσκόνι, ή θα αφεθεί στην τύχη του λόγω της αδύναμίας των
μετόχων του να συμφωνήσουν στη διάσωσή του και να βάλουν χρήματα. Αν γίνει
αποδεκτό το σχέδιο του Θ. Φιλιππόπουλου, ο σταθμός θα μπορέσει να κερδίσει μία από
τις τέσσερις άδειες, διάρκειας δέκα ετών. Διαφορετικά, θα δυσκολευθεί να επιβιώσει.
Ο Φιλιππόπουλος, σύμφωνα με πληροφορίες, ζήτησε προθεσμία δύο μηνών για να
εξετάσει ενδελεχώς τα οικονομικά στοιχεία του σταθμού και μετά θα ανακοινώσει την
απόφαση. Από την πλευρά του, ο Μπόμπολας δεν δείχνει διατεθειμένος να βάλει λεφτά
για να καλύψει την τρύπα, ενώ η πλευρά Βαρδινογιάννη κρατάει αποστάσεις και φέρεται
να λέει ότι: Αν τα βρουν, τα βρήκαν, εμείς έχουμε κανάλι, το Star. Την Πέμπτη οι μέτοχοι
της εταιρείας καλούνται να αποφασίσουν για μια νέα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου
κατά 15 – 25 εκατ. ευρώ, ώστε να καλυφθούν τρέχουσες ανάγκες έναντι του Δημοσίου
και των προμηθευτών, όπως και η μισθοδοσία, μαζί με το κόστος απόκτησης της άδειας
εθνικής εμβέλειας.

Flash News
Είναι τόσο ρευστά τα πράγματα στο Mega, που οι τράπεζες έχουν πάρει ακόμα και τον
έλεγχο του ταμείου! Έτσι, κάθε μήνα πληρώνουν τα Ταμεία και την Εφορία (ΦΠΑ κ.λπ.),
που η μη πληρωμή τους αποτελεί ποινικό αδίκημα, και αν περισσέψουν χρήματα
πληρώνουν τους εργαζομένους!
Για τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου υπάρχει το ενδεχόμενο να επιστρέψει
προσωρινά ο Νίκος Πεφάνης ή να δοθεί η θέση στον Φώτη Μπόμπολα ή στον Θεοχάρη
Φιλιππόπουλο, ο οποίος έχει συνομιλήσει το τελευταίο διάστημα με όλες τις τράπεζες και
τους μετόχους. Τίποτα όμως δεν είναι βέβαιο, γι’ αυτό και οι επόμενες ημέρες είναι
κρίσιμες.
Στα όριά τους έχουν φτάσει για μία ακόμη φορά οι εργαζόμενοι στις εφημερίδες του
συγκροτήματος Μπόμπολα. Η καθυστέρηση της μισθοδοσίας έφθασε πλέον τους 3,5
μήνες, καθώς η διοίκηση παραβιάσε τη δέσμευση που είχε δώσει εγγράφως στην ΕΣΗΕΑ
ότι από τον Μάρτιο θα πληρώνονται κανονικά οι εργαζόμενοι.
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«Βάσιμες υποψίες» ότι οι οικονομικές καταστάσεις του Πήγασου δεν έχουν συνταχθεί
σύμφωνα με τους απαιτούμενους κανόνες εξέφρασε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, με
αποτέλεσμα να ανασταλεί από την Παρασκευή και για 10 ημέρες η διαπραγμάτευση των
μετόχων της εταιρείας.
Επισπεύδεται η νομοθετική ρύθμιση για την καθιέρωση barcode στις εφημερίδες. Το
επιβεβαίωσε ο υπουργός Επικρατείας Νίκος Παππάς σε συνέντευξή του στον Real FM και
τον Ν. Χατζηνικολάου.
Διαψεύδει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος τα περί εμπλοκής του στο ΑΡΤ ΤV του Γιώργου
Καρατζαφέρη. Ο επιχειρηματίας εξακολουθεί να αναζητεί τρόπο να μπει στην τηλεόραση
με όπλο το CNN.
Αναβάλλεται προς το παρόν η έκδοση της ημερήσιας εφημερίδας «Ελληνική» από τον
Γιάννη Κουρτάκη.
Εξηγήσεις έχει ζητήσει το υπουργείο Οικονομικών για την «Εξπρές Καλοφωλιάς» για την
επιδότηση 7.100.000 ευρώ από τα κρατικά και κοινοτικά κονδύλια για την αναδιάρθρωση
της εταιρείας. Σύμφωνα με την έρευνα του υπουργείου, βρέθηκαν παραβάσεις και έχει
ζητηθεί η έγγραφη κατάθεση των απόψεων του εκδότη. Η εκδοτική εταιρεία, στο μεταξύ,
έχει πτωχεύσει έπειτα από προσφυγή των εργαζομένων και ο εκδότης έχει προσφύγει στο
Εφετείο.
Για τον ρόλο της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής ρώτησε διαδικτυακά τον
Αλέξη Τσίπρα η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τη
Δικαιοσύνη. «Τι απέγινε με την ενίσχυση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας για τον
έλεγχο των MME και του τραπεζικού συστήματος; Θυσιάστηκε υπέρ της νεοδιαπλοκής,
αρχιερέα (ή «πατριάρχη Αλέξιο») εσάς και αρχιμανδρίτη τον κ. Παππά;» ήταν το ερώτημα
προς τον πρωθυπουργό. Η ίδια, πάντως, κατά την προεδρία της στη Βουλή δεν
κατάφερε να συγκροτήσει το ΕΣΡ, αν και ήταν γνωστό πως είχε λήξει η θητεία ορισμένων
μελών του, και επαναπαύθηκε στην τροπολογία με την οποία η Αρχή μπορούσε να
λειτουργήσει με τέσσερα πρόσωπα αντί για επτά.
Τη μοίρα των ισολογισμών, που η υποχρεωτική δημοσίευση τους στον Τύπο
καταργήθηκε με απαίτηση των δανειστών, ακολουθούν και οι κρατικές δημοσιεύσεις, οι
οποίες αποτελούν την κύρια πηγή εσόδων για τον περιφερειακό Τύπο! Η κατάργηση
τους, που έχει προκαλέσει ήδη την αντίδραση των ιδιοκτητών των περιφερειακών
εφημερίδων αλλά και της ΕΣΗΕΑ, περιλαμβάνεται στο σχέδιο νόμου «Ανάθεση και
εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης έργων και υπηρεσιών», η διαβούλευση του οποίου
έληξε στις 11 Μαρτίου.
Πρώτος ο Real FM με 165 αστάθμιστες απαντήσεις την εβδομάδα 22 – 28/3/2016,
σύμφωνα με τη μέτρηση της Focus για λογαριασμό της ΑΕΜΑΡ. Ο Μελωδία είναι
δεύτερος με 129 απαντήσεις, τρίτος ο Ρυθμός με 119 και στην τέταρτη θέση ο Athens DJ
και ο ΣΚΑΪ με 117. Ο Red έχει 98, ο Δίεση και ο Rock 97, ο Λάμψη 96 και ο Sfera 92. Στον
ανταγωνισμό των αθλητικών ο ΣΠΟΡ FM είναι στη 17η θέση με 68 απαντήσεις και ο
Sport24 στην 21η με 45 απαντήσεις.
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Εφημερίδες
Συνολικά οι κυριακάτικες είχαν συν 18.820 φύλλα. Πούλησαν 374.480 έναντι 355.660 που
είχαν την προηγούμενη Κυριακή, χωρίς την «Καθημερινή». Η συνολική κυκλοφορία των
εφημερίδων, μαζί με της «Καθημερινής», κατέρρευσε την Κυριακή 20/3! Χάθηκαν 33.740
φύλλα! Συγκεκριμένα, πούλησαν 428.211 φύλλα από 461.951 που είχαν μια βδομάδα
πριν, στις 13/3. Θυμίζουμε ότι ο μέσος όρος τον Φεβρούαριο ήταν 450.813 φύλλα.
Απώλειες, όμως, είχε και η «Καθημερινή». Από 82.121 φύλλα που είχε στις 13/3 την
επόμενη Κυριακή 20/3 έπεσε στα 73.261. Μείον, δηλαδη, 8.860 φύλλα.
ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ 27/3/2016
(κυκλοφορίες πανελλαδικά)

«Πρώτο Θέμα»: 90.140
«Το Βήμα»: 82.800
«Έθνος»: 70.180
«Real News»: 60.290
«Δημοκρατία»: 20.690
«Τύπος»: 16.090
«Ριζοσπάστης»: 12.320

Τηλεοπτικά
Αύξησε την απόσταση ο ΑΝΤ1. Μεγάλωσε ο ΑΝΤ1 την απόστασή του από τον δεύτερο
Alpha. Ο σταθμός του Αμαρουσίου συγκέντρωσε ποσοστό 17,1% έναντι 14,2% του
σταθμού της Κάντζας, ενώ το Mega υποχώρησε στο 12,1%. Το Star σημείωσε άνοδο στο
11,4% και ο ΣΚΑΪ στο 9,1%. Με 7,5% και ανοδικές τάσεις το E-TV και για πρώτη φορά
ύστερα από καιρό στο 5,3% η ΕΡΤ1. Με 2,7% η ΕΡΤ2 και στο 1% το Μακεδονία TV.
Εβδομαδιαία θεαματικότητα
ANT1
ALPHA
MEGA
STAR
ΣΚΑΪ
Ε-TV
ΕΡΤ1
ΕΡΤ2
MAK TV

21 – 27/3
17,1%
14,2%
12,1%
11,4%
9,1%
7,5%
5,3%
2,7%
1%

14 – 20/3
16,6%
15,6%
12,6%
11,2%
8,9%
7,1%
4,5%
2,8%
1,1%

ΠΗΓΗ: NIELSEN AUDIENCE MEASUREMENT
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