
Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟΥ 
ΚΑΙ ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α #397
12//02//17

www.freesunday.gr
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ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ
ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΩΝ 
ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ 
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ∆ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ 

H ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Α∆ΥΝΑΤΕΙ 
ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΕΙ 
ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΓΑΛΕΙ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ

ΑΓΙΟΣ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ
All you 
need 
is love

ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΝ ∆Ι’ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ
ΜΙΑ «ΕΚΡΗΚΤΙΚΗ» 

ΒΟΜΒΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
σελ. 21 σελ. 14 σελ. 37

Ο ΚΕΝΤΡΩΟΣ 
ΑΝΤΙΣΥΣΤΗΜΙΣΜΟΣ 
ΤΟΥ ΜΑΚΡΟΝ 
ΚΑΙ Η ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ 
ΣΕ ΠΑΡΙΣΙ, ΒΕΡΟΛΙΝΟ
σελ. 6, 12

ΧΡΟΝΙΑ 
ΜΝΗΜΟΝΙΟ

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α //∆ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ∆ΩΡΕΑΝ

ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α #362
24//04//16

www.free-sunday.gr

� ΤΙ ΜΑΣ ΣΥΝΕΒΗ
� ΓΙΑΤΙ ΑΠΟΤΥΧΑΜΕ 
� ΠΟΥ ΠΑΜΕ

ΜΕ ΤΟΝ K. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ 
ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΥΡΙΑΡΧΗ ΚΕΝΤΡΟ∆ΕΞΙΑ

Ανάλυση από τον Γιώργο Κύρτσο
σελ. 11

σελ. 2-9

10ο ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ Ν∆
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ΘΕΑΤΡΟ, ΜΟΥΣΙΚΗ, 
ΤΕΧΝΕΣ, LIFESTYLE, 
ΟΜΟΡΦΙΑ, ΜΟ∆Α, 
ΥΓΕΙΑ, ΕΞΟ∆ΟΣ, 
HOME  ENTERTAINMENT σελ. 37

ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΜΟΙΑΖΕΙ 
ΜΕ ΠΟΛΕΜΟ

ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΥΝ: Α. ΤΑΚΗΣ, Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ, Γ. ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ, Α. ΖΑΡΙΦΗ

● Σκοτεινή η επόµενη µέρα της τροµοκρατικής επίθεσης στις Βρυξέλλες
● Οι δράστες, τα θύµατα, το χρονικό της φρίκης, ο κόσµος που αλλάζει
● Σε νέα, σκληρή δοκιµασία η ελληνική και η ευρωπαϊκή πραγµατικότητα

ΣΤΑΜΑΤΗΣ 
ΣΠΑΝΟΥ∆ΑΚΗΣ 

Προτιµώ τo καλό 
να γίνεται κρυφά

σελ. 21-33

ΑΦΙΕΡΩΜΑ 
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ 
ΤΟ ΑΥΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

σελ. 3-17
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Ολυµπιακός 
Για να αναβληθεί το τέλος 
εποχής χρειάζεται αλλαγή 
στόχευσης
σελ. 34

Β. Κορκίδης 

«Σε καµία 
περίπτωση δεν 
µπορεί να υπάρξει 
καθαρή έξοδος»

 σελ. 9

Λ. Γρηγοράκος 

«Η αυτοτέλεια 
του Κινήµατος 
Αλλαγής αποτελεί 
όρο ύπαρξης και 
προοπτικής»

σελ. 12

Οικονοµία 

Οι λιγνιτικές 
περιπέτειες 
της ∆ΕΗ

σελ. 10

ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ 
ΣΕ ΟΛΑ 
ΤΑ ΜΕΤΩΠΑ
     ΚΡΙΣΙΜΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 
ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

     ΑΝΑΤΑΡΑΧΗ ΜΕ 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΡΝΤΟΓΑΝ

     ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΜΠΙΖΝΕΣ 
ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ 
ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

σελ.  4, 6-7, 8

ΕΝΘΕΤΟ 
AUTO FREE SUNDAY

σελ. 17-32

MERCEDES X-CLASS
Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α  &  Χ Α Ρ Α

     ΚΡΙΣΙΜΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 
ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

ΓΙ
Α 

ΕΜ
ΑΣ

 Χ
ΩΡ

ΙΣ
 Ε

Μ
ΑΣ
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ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α #366
22//05//16

www.free-sunday.gr

ΤΟ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΘΡΙΛΕΡ 
ΕΝΑΝ ΜΗΝΑ ΠΡΙΝ 
ΤΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ ΤΕΛΟΥΣ

σελ. 16

BASKET LEAGUE 
Ο ΑΠΟΛΥΤΟΣ 
ΑΙΦΝΙ∆ΙΑΣΜΟΣ 

σελ. 33

σελ. 3-14, 19-20

�

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΚΑΙ ΣΕΞ
ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ 
ΧΩΡΙΣ ΤΕΛΟΣ

ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΥΝ: 
Θ. ΠΕΛΑΓΙ∆ΗΣ 
Γ. ΜΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ
Χ. ΚΕΦΑΛΙ∆ΟΥ
Γ. ΑΡΓΕΙΤΗΣ

σελ. 36

ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ 
ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ 
ΖΑΛΙΖΟΥΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ 
ΚΑΒΓΑ∆ΕΣ 
ΧΩΡΙΣ ΟΥΣΙΑ

H ΒΟΥΛΗ 
ΨΗΦΙΖΕΙ, ΤΟ 
EUROGROUP 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
& ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
ΣΤΑ ΟΡΙΑ 
ΤΟΥΣ

ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΥΝ: Μ. ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ, Ν. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, 
Θ. ΠΑΠΑΘΕΟ∆ΩΡΟΥ, Γ. ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ, Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ

ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α #390
04//12//16

www.freesunday.gr

ΕΛΕΝΗ 
ΤΣΑΛΙΓΟΠΟΥΛΟΥ
«Το τραγούδι 
είναι αίσθηµα»
σελ. 36 σελ. 16-38

ΜΠΑΡΑΖ 
ΜΕΤΡΩΝ 
ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 
ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α //∆ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ∆ΩΡΕΑΝ

ΟΙ ΒΡΕΤΑΝΟΙ ΠΡΙΓΚΙΠΕΣ 
ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ 

ΤΙΣ ΚΟΙΝΕΣ ΘΝΗΤΕΣ

σελ. 26

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΕΡΝΕΤΑΙ 
ΧΩΡΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

ΝΤΟΜΙΝΟ ΑΠΟΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΜΕ ΤΟ ∆ΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΣΤΗΝ 
ΙΤΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΕΣ 
ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΙΑ 

ΟΙ ΝΕΕΣ ΘΥΣΙΕΣ 
∆ΕΝ ΦΕΡΝΟΥΝ ΑΥΤΟΜΑΤΑ 
ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ

σελ. 4-8, 15, 21, 23

σελ. 4, 10-11, 12, 22

Η ΕΛΛΑ∆Α 
ΣΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ 

ΚΑΛΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ

Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
ΣΕ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 

ΒΙΑΙΗΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 
ΧΩΡΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 

ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ

ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΗ 
ΑΜΦΙΘΥΜΙΑ

ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α #383
16//10//16

www.freesunday.gr

Ο Πίτερ 
Μπρουκ 
στον Ελληνικό 
Κόσµο
σελ. 35 σελ. 14-15

Στο τέλος 
κερδίζει 
ο Ζιπέ

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α //∆ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ∆ΩΡΕΑΝ

ΓΑΛΛΙΑ

ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α #378
11//09//16

www.freesunday.gr

ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΥΝ: Φ. ΒΑΚΗ, Θ. ΠΕΛΑΓΙ∆ΗΣ, Σ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ, Γ. ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ, Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ, Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ

σελ. 36σελ. 35

σελ. 4-19

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ, 
ΑΝΑΒΟΛΕΣ 

ΚΑΙ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ 
ΣΕ ΒΑΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Η Α∆ΥΝΑΜΙΑ 
ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ 
ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ 

∆ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ 
ΑΛΛΑΓΩΝ ΒΥΘΙΖΕΙ 

ΤΗ ΧΩΡΑ ΣΤΗ 
ΣΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑ

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α //∆ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ∆ΩΡΕΑΝ

Η ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΤΗΣ ΑΚΙΝΗΣΙΑΣ

iPHONE 7 ΚΑΙ 
iPHONE 7 PLUS
Ήρθαν και είναι 
αδιάβροχα!

ΕΥΘΑΝΑΣΙΑ
Έχουµε το δικαίωµα 
να διαλέξουµε 
το δικό µας τέλος;

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α //∆ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ∆ΩΡΕΑΝ

ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α #372
03//07//16

www.freesunday.gr

ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΥΝ: ΣΤ. ΚΟΥΛΟΓΛΟΥ, Γ. ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ, Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ, Θ. ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ, Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ

H ΝΕΑ ΒΑΡΙΑ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

ΚΑΤΑΡΡΕΟΥΝ 
ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΙ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ 
ΜΥΘΟΙ

ΕΝΤΕΙΝΕΤΑΙ 
Η ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ, 
ΜΕΓΑΛΩΝΟΥΝ 
ΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 
ΕΚΚΡΕΜΕΣ 
ΠΗΓΑΙΝΕΙ ΟΛΟ 
ΚΑΙ ∆ΕΞΙΟΤΕΡΑ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΤΟ BREXIT ΠΥΡΟ∆ΟΤΕΙ 
 ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

σελ. 20-23

EURO 2016
Η ΩΡΑ ΤΩΝ ΣΤΑΡ 
ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΟΥΠΕΡ ΣΤΑΡ

σελ. 34

σελ. 4-17

ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α #388
20//11//16 

www.freesunday.gr

ΚΑΤΕΡΙΝΑ 
ΑΝΤΖΟΥΛΑΤΟΥ
«∆εν υπάρχουν 
απαγορευµένα 
θέµατα»
σελ. 37

ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΟΜΠΑΜΑ – 
ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΕ ΙΤΑΛΙΑ, ΑΥΣΤΡΙΑ, ΓΑΛΛΙΑ 
ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΤΕΣΤ ΑΝΤΟΧΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε.

BREXIT ΚΑΙ ΤΡΑΜΠ ΕΝΙΣΧΥΟΥΝ 
ΤΗ ΣΚΛΗΡΗ ΚΑΙ ΑΚΡΑ ∆ΕΞΙΑ

σελ. 4-11, 16

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α //∆ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ∆ΩΡΕΑΝ

ΣΤΟ ΑΓΝΩΣΤ
ΑΠΕΝΑΝΤΙ Ο

ΕΚΕΙΝΟΣ ΚΙ ΕΚΕΙΝΕΣ σελ. 25

ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α #387
13//11//16

www.freesunday.gr

ΤΖΟΥΛΗ ΣΟΥΜΑ
«Είναι 
στο DNA 
του ανθρώπου 
η ανάγκη 
να εξουσιάζει»
σελ. 47

ΕΝΑΣ 
ΚΟΣΜΟΣ 

ΑΝΑΠΟ∆Α
ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ 

ΜΕΤΑ ΤΗ ΝΙΚΗ ΤΡΑΜΠ

ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΟΜΠΑΜΑ 
ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ

ΒΑΘΑΙΝΕΙ Η ΥΠΑΡΞΙΑΚΗ 
ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ Ε.Ε.

σελ. 4-11

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α //∆ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ∆ΩΡΕΑΝ
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ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α #371
26//06//16
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σελ. 3-14ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΥΝ: Γ. ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ, Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ, Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ,  Ε. ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ, Κ. ΜΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΚΛΗΡΗ Η ΜΕΤΑ-BREXIT ΕΠΟΧΗ

GOODBYE

Η ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 
Ι∆ΙΩΤΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΞΕΚΙΝΑ

ΑΣΘΕΝΕΣΤΕΡΗ 
Η Ε.Ε. ΧΩΡΙΣ 
ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ 
ΥΠΕΡ ∆ΕΞΙΩΝ ΛΑΪΚΙΣΤΩΝ 
ΚΑΙ ΑΚΡΟ∆ΕΞΙΑΣ 
ΣΕ ΓΑΛΛΙΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ, 
ΙΤΑΛΙΑ, ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ, ΑΥΣΤΡΙΑ

Η ΕΛΛΑ∆Α, 
ΟΠΩΣ ΠΑΝΤΑ, 
ΑΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΗ 
ΚΑΙ ΕΚΤΕΘΕΙΜΕΝΗ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ 
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

σελ. 18-27

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΜΙΑ ΣΚΛΗΡΗ 
∆ΟΚΙΜΑΣΙΑ

σελ. 33

ΑΠΑΝΤΟΥΝ: 
Α. ΠΟ∆ΗΜΑΤΑ 
Α. ΚΑΒΒΑ∆ΙΑ 
Ν. ΚΕΡΑΜΕΩΣ 
Γ. ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ
Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ

σελ. 3-12

ΕΙΝΑΙ ΜΠΕΡ∆ΕΜΕΝΟ

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α //∆ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ∆ΩΡΕΑΝ

ΚΟΣΜΟΣ
ΠΩΣ ΤΑ PANAMA PAPERS 
ΕΝΙΣΧΥΟΥΝ ΤΟ BREXIT

ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΠΩΣ 
ΘΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ 
Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ;

ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α #360
10//04//16

www.free-sunday.gr

ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΛΟ 
ΣΕΝΑΡΙΟ  Ή ΟΧΙ;

ΠΟΙΑ ΜΕΤΡΑ 
ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΙ ΘΑ 
ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΟ ΧΡΕΟΣ;

FREE TIME
Μανώλης Μητσιάς
Η Ελλάδα παράγει πολιτισµό

σελ. 32 σελ. 14 Ο∆ΥΣΣΕΑΣ ΒΟΥ∆ΟΥΡΗΣ
Ο νέος γ.γ. ∆ιαχείρισης 

Προσφυγικού έχει 
τη «λίγη τρέλα» 
που χρειάζεται

σελ. 04

www.free-sunday.grΕΒ∆ΟΜΑ∆Α #354 // 28_02_16 

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α //∆ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ∆ΩΡΕΑΝ

ΕΦΙΑΛΤΗΣ 
ΧΩΡΙΣ

 ΣΥΝΟΡΑΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΥΝ: Ν. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Κ. ΤΣΙΤΣΕΛΙΚΗΣ, 
Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ, Γ. ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ

● Οι απελπισµένες διαδροµές των 
προσφύγων συγκλονίζουν τη χώρα
● Το έλλειµµα διακυβέρνησης 
συνδυάζεται εκρηκτικά 
µε τα ευρωπαϊκά λάθη
● Απρόβλεπτες οι πολιτικές 
και οικονοµικές εξελίξεις, 
σκοτεινή η επόµενη µέρα

σελ. 41

Ο άλλος 
βιασµός 
της Kesha

σελ. 40

ΕUROPA LEAGUE
«Ερυθρόλευκο» déjà vu

σελ. 18-39

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΥΓΕΙΑ
ΣΗΜΕΙΟ ΜΗ∆ΕΝ 
ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ

σελ. 4-10, 12-13

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ
ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΩΝ 
ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ 
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ∆ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ∆ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ∆ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ∆ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ 

� ΤΙ ΜΑΣ ΣΥΝΕΒΗ� ΤΙ ΜΑΣ ΣΥΝΕΒΗ�

� ΓΙΑΤΙ ΑΠΟΤΥΧΑΜΕ  ΓΙΑΤΙ ΑΠΟΤΥΧΑΜΕ � ΓΙΑΤΙ ΑΠΟΤΥΧΑΜΕ �

� ΠΟΥ ΠΑΜΕ ΠΟΥ ΠΑΜΕ ΠΟΥ ΠΑΜΕ ΠΟΥ ΠΑΜΕ� ΠΟΥ ΠΑΜΕ�
σελ. 2-9σελ. 2-9σελ. 2-9

ΜΠΑΡΑΖ ΜΠΑΡΑΖ ΜΠΑΡΑΖ 
ΜΕΤΡΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 
ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 
ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΟΙ ΒΡΕΤΑΝΟΙ ΠΡΙΓΚΙΠΕΣ ΟΙ ΒΡΕΤΑΝΟΙ ΠΡΙΓΚΙΠΕΣ 
ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ 

ΤΙΣ ΚΟΙΝΕΣ ΘΝΗΤΕΣ

σελ. 26

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΕΡΝΕΤΑΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΕΡΝΕΤΑΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΕΡΝΕΤΑΙ 

ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α #387
13//11//16

www.freesunday.gr

ΤΖΟΥΛΗ ΣΟΥΜΑΤΖΟΥΛΗ ΣΟΥΜΑ
«Είναι 
στο DNA 
του ανθρώπου του ανθρώπου 
η ανάγκη 

ΚΟΣΜ
ΑΝ

ΠΕΡΙΜ

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α //∆ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ∆ΩΡΕΑΝ

ΚΟΣΜΟΣ
ΠΩΣ ΤΑ PANAMA PAPERS 

ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α #360
10//04//16 FREE TIME

Μανώλης Μητσιάς

σελ. 32 σελ. 14 Ο∆ΥΣΣΕΑΣ ΒΟΥ∆ΟΥΡΗΣ
Ο νέος γ.γ. ∆ιαχείρισης 

Προσφυγικού έχει 
τη «λίγη τρέλα» 

σελ. 04

www.free-sunday.gr

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α //∆ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ∆ΩΡΕΑΝ

tf

Γιώργος 
Παπαγεωργίου 
«∆εν πιστεύω 
στα στερεότυπα»

σελ. 37

Η καλή τηλεόραση 
και πάλι 
στο επίκεντρο

σελ. 16-17
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ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α //∆ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ∆ΩΡΕΑΝ

tf i

Ιεροκλής Μιχαηλίδης 
«Καλά, µην 
τα βάλουµε 
µε τους τηλεθεατές»

σελ. 34-35

Μισέλ Οµπάµα 
Η δική της 
–και η δική τους– 
ιστορία
σελ. 12

σελ. 37 σελ. 21-33

ΑΦΙΕΡΩΜΑ 
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ 

ΤΟ ΑΥΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Β. Κορκίδης 

«Σε καµία 
περίπτωση δεν 
µπορεί να υπάρξει 
καθαρή έξοδος»

 σελ. 9

Λ. Γρηγοράκος 

«Η αυτοτέλεια 
του Κινήµατος 
Αλλαγής αποτελεί 
όρο ύπαρξης και 
προοπτικής»

σελ. 12

Οικονοµία 

Οι λιγνιτικές 
περιπέτειες 
της ∆ΕΗ

σελ. 10

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

     ΑΝΑΤΑΡΑΧΗ ΜΕ 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΡΝΤΟΓΑΝ

     ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΜΠΙΖΝΕΣ 
ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ 
ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

σελ.  4, 6-7, 8

ΓΙ
Α 

ΕΜ
ΑΣ

 Χ
ΩΡ

ΙΣ
 Ε

Μ
ΑΣ

σελ. 3-14, 19-20

�
ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΥΝ: 
Θ. ΠΕΛΑΓΙ∆ΗΣ 
Γ. ΜΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ
Χ. ΚΕΦΑΛΙ∆ΟΥ
Γ. ΑΡΓΕΙΤΗΣ

ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ 
ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ 
ΖΑΛΙΖΟΥΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ 
ΚΑΒΓΑ∆ΕΣ 
ΧΩΡΙΣ ΟΥΣΙΑ

H ΒΟΥΛΗ 
ΨΗΦΙΖΕΙ, ΤΟ 
EUROGROUP 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
& ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
ΣΤΑ ΟΡΙΑ 
ΤΟΥΣ

ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΗ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΗ 
ΑΜΦΙΘΥΜΙΑΑΜΦΙΘΥΜΙΑ

ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α #383
16//10//16

www.freesunday.gr

Ο Πίτερ 
Μπρουκ 
στον Ελληνικό 
Κόσµο
σελ. 35 σελ. 14-15

Στο τέλος 
κερδίζει 
ο Ζιπέ

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α //∆ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ∆ΩΡΕΑΝ

ΓΑΛΛΙΑ

ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α #378
11//09//16

www.freesunday.gr

σελ. 35

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α //∆ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ∆ΩΡΕΑΝ

Η ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΤΗΣ ΑΚΙΝΗΣΙΑΣ

iPHONE 7 ΚΑΙ 
iPHONE 7 PLUS
Ήρθαν και είναι 
αδιάβροχα!

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α //∆ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ∆ΩΡΕΑΝ

ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α #372
03//07//16

www.freesunday.gr

H ΝΕΑ ΒΑΡΙΑ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

σελ. 20-23

EURO 2016
Η ΩΡΑ ΤΩΝ ΣΤΑΡ 
ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΟΥΠΕΡ ΣΤΑΡ

σελ. 34

ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α #388
20//11//16 

www.freesunday.gr

ΚΑΤΕΡΙΝΑ 
ΑΝΤΖΟΥΛΑΤΟΥ
«∆εν υπάρχουν 
απαγορευµένα 
θέµατα»
σελ. 37

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α //∆ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ∆ΩΡΕΑΝ

ΣΤΟ ΑΓΝΩΣΤ
ΑΠΕΝΑΝΤΙ
ΑΠΕΝΑΝΤΙ
ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΟΟ

ΣΤΟ ΑΓΝΩΣΤΟ

ΣΤΟ ΑΓΝΩΣΤ

ΕΚΕΙΝΟΣ ΚΙ ΕΚΕΙΝΕΣΕΚΕΙΝΟΣ ΚΙ ΕΚΕΙΝΕΣΕΚΕΙΝΟΣ ΚΙ ΕΚΕΙΝΕΣΕΚΕΙΝΟΣ ΚΙ ΕΚΕΙΝΕΣ σελ. 25

ΧΡΟΝΙΑ 
ΜΝΗΜΟΝΙΟ

ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

σελ. 37

να γίνεται κρυφά

ΑΦΙΕΡΩΜΑ 
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ 

ΤΟ ΑΥΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

σελ. 36

PHONE 7 ΚΑΙ 

ΧΡΟΝΙΑ 
ΜΝΗΜΟΝΙΟ

σελ. 37

να γίνεται κρυφά

ΑΦΙΕΡΩΜΑ 
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ 

ΤΟ ΑΥΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΧΡΟΝΙΑ 
ΜΝΗΜΟΝΙΟ

ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΓΑΛΕΙ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ

σελ. 37

ΑΦΙΕΡΩΜΑ 
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ 

ΤΟ ΑΥΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

σελ. 36

PHONE 7 ΚΑΙ 
PHONE 7 PLUS

Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟΥ 
ΚΑΙ ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

Ο ΚΕΝΤΡΩΟΣ 
ΑΝΤΙΣΥΣΤΗΜΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΥΣΤΗΜΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΥΣΤΗΜΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΥΣΤΗΜΙΣΜΟΣ 
ΤΟΥ ΜΑΚΡΟΝ ΤΟΥ ΜΑΚΡΟΝ 
ΚΑΙ Η ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ 
ΣΕ ΠΑΡΙΣΙ, ΒΕΡΟΛΙΝΟΣΕ ΠΑΡΙΣΙ, ΒΕΡΟΛΙΝΟΣΕ ΠΑΡΙΣΙ, ΒΕΡΟΛΙΝΟΣΕ ΠΑΡΙΣΙ, ΒΕΡΟΛΙΝΟ

ΧΡΟΝΙΑ 
ΜΝΗΜΟΝΙΟ

www.free-sunday.grΕΒ∆ΟΜΑ∆Α #358 // 25-27_03_16 

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α //∆ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ∆ΩΡΕΑΝ

ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΜΟΙΑΖΕΙ 
ΜΕ ΠΟΛΕΜΟ

ΘΕΑΤΡΟ, ΜΟΥΣΙΚΗ, 
ΤΕΧΝΕΣ, LIFESTYLE, 
ΟΜΟΡΦΙΑ, ΜΟ∆Α, 
ΥΓΕΙΑ, ΕΞΟ∆ΟΣ, 
HOME  ENTERTAINMENT 

ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΥΝ: Α. ΤΑΚΗΣ, Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ, Γ. ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ, Α. ΖΑΡΙΦΗ

● Σκοτεινή η επόµενη µέρα της τροµοκρατικής επίθεσης στις Βρυξέλλες
● Οι δράστες, τα θύµατα, το χρονικό της φρίκης, ο κόσµος που αλλάζει
● Σε νέα, σκληρή δοκιµασία η ελληνική και η ευρωπαϊκή πραγµατικότητα

ΣΤΑΜΑΤΗΣ 
ΣΠΑΝΟΥ∆ΑΚΗΣ 

Προτιµώ τo καλό 
να γίνεται κρυφά

ΑΦΙΕΡΩΜΑ 
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ 
ΤΟ ΑΥΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

σελ. 3-17

ΕΥΘΑΝΑΣΙΑ
Έχουµε το δικαίωµα 
να διαλέξουµε 
το δικό µας τέλος;

ΧΡΟΝΙΑ 
ΜΝΗΜΟΝΙΟ

Προτιµώ τo καλό 
να γίνεται κρυφά

ΑΦΙΕΡΩΜΑ 
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ 

ΤΟ ΑΥΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΧΡΟΝΙΑ 
ΜΝΗΜΟΝΙΟ

ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

Προτιµώ τo καλό 
να γίνεται κρυφά

ΑΦΙΕΡΩΜΑ 
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ 

ΤΟ ΑΥΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

το δικό µας τέλος;

10

Η «FREE SUNDAY» 
ΣΤΗ ∆ΕΚΑΕΤΙΑ 

ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
� ΑΠΟ ΤΟ ∆ΥΝΑΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΣΕ ΕΝΑ 

∆ΥΣΚΟΛΟ ΤΟΠΙΟ ΣΤΑ ΜΜΕ
� Ι∆ΙΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΑΛΛΑ ΣΕ ΑΛΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
� ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ & ΚΙΝΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ∆ΕΚΑΕΤΙΑΣ

Α Φ Ι Ε Ρ Ω Μ Α

σελ. 13-31

Αντώνης 
Πανούτσος 
«Η εµφάνιση 
του ΣΥΡΙΖΑ 
ήταν πισωγύρισµα»

Πολιτικά δύσκολο 
το πέρασµα Τσίπρα 
από τη Θεσσαλονίκη 

σελ. 4

Σπίτι µου, 
σπιτάκι µου: 
Πώς το οικογενειακό 
ακίνητο µετατράπηκε 
από εξασφάλιση σε µεγάλο 
οικονοµικό βάρος

σελ. 10σελ. 6-7

H «Free Sunday» 
σας εύχεται καλά 
Χριστούγεννα!



Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟΥ 
ΚΑΙ ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

σελ. 4, 9-11, 16, 19

ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α #397
12//02//17

www.freesunday.gr

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α //∆ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ∆ΩΡΕΑΝ

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ
ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΩΝ 
ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ 
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ∆ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ 

H ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Α∆ΥΝΑΤΕΙ 
ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΕΙ 
ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΓΑΛΕΙ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ

ΑΓΙΟΣ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ
All you 
need 
is love

ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΝ ∆Ι’ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ
ΜΙΑ «ΕΚΡΗΚΤΙΚΗ» 

ΒΟΜΒΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
σελ. 21 σελ. 14 σελ. 37

Ο ΚΕΝΤΡΩΟΣ 
ΑΝΤΙΣΥΣΤΗΜΙΣΜΟΣ 
ΤΟΥ ΜΑΚΡΟΝ 
ΚΑΙ Η ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ 
ΣΕ ΠΑΡΙΣΙ, ΒΕΡΟΛΙΝΟ
σελ. 6, 12
ΣΕ ΠΑΡΙΣΙ, ΒΕΡΟΛΙΝΟ
σελ. 6, 12

ΧΡΟΝΙΑ 
ΜΝΗΜΟΝΙΟ

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α //∆ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ∆ΩΡΕΑΝ

ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α #362
24//04//16

www.free-sunday.gr

� ΤΙ ΜΑΣ ΣΥΝΕΒΗ
� ΓΙΑΤΙ ΑΠΟΤΥΧΑΜΕ 
� ΠΟΥ ΠΑΜΕ

ΜΕ ΤΟΝ K. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ 
ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΥΡΙΑΡΧΗ ΚΕΝΤΡΟ∆ΕΞΙΑ

Ανάλυση από τον Γιώργο Κύρτσο
σελ. 11

 ΠΟΥ ΠΑΜΕ
σελ. 2-9

10ο ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ Ν∆

ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΥΝ: Μ. ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ, Ν. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, 
Θ. ΠΑΠΑΘΕΟ∆ΩΡΟΥ, Γ. ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ, Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ

ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α #390
04//12//16

www.freesunday.gr

ΕΛΕΝΗ 
ΤΣΑΛΙΓΟΠΟΥΛΟΥ
«Το τραγούδι 
είναι αίσθηµα»
σελ. 36 σελ. 16-38

ΜΠΑΡΑΖ 
ΜΕΤΡΩΝ 
ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 
ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α //∆ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ∆ΩΡΕΑΝ

ΟΙ ΒΡΕΤΑΝΟΙ ΠΡΙΓΚΙΠΕΣ 
ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ 

ΤΙΣ ΚΟΙΝΕΣ ΘΝΗΤΕΣ

σελ. 26

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΕΡΝΕΤΑΙ 
ΧΩΡΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

ΝΤΟΜΙΝΟ ΑΠΟΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΜΕ ΤΟ ∆ΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΣΤΗΝ 
ΙΤΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΕΣ 
ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΙΑ 

ΟΙ ΝΕΕΣ ΘΥΣΙΕΣ 
∆ΕΝ ΦΕΡΝΟΥΝ ΑΥΤΟΜΑΤΑ 
ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ

σελ. 4-8, 15, 21, 23

ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α #387
13//11//16

www.freesunday.gr

ΤΖΟΥΛΗ ΣΟΥΜΑ
«Είναι 
στο DNA 
του ανθρώπου 
η ανάγκη 
να εξουσιάζει»
σελ. 47 σελ. 16-38

ΕΝΑΣ 
ΚΟΣΜΟΣ 

ΑΝΑΠΟ∆Α
ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ 

ΜΕΤΑ ΤΗ ΝΙΚΗ ΤΡΑΜΠ

ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΟΜΠΑΜΑ 
ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ

ΒΑΘΑΙΝΕΙ Η ΥΠΑΡΞΙΑΚΗ 
ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ Ε.Ε.

σελ. 4-11

ΑΦΙ
ΖΗ
Μ
ΥΓ

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α //∆ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ∆ΩΡΕΑΝ

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α //∆ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ∆ΩΡΕΑΝ

ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α #371
26//06//16

www.freesunday.gr

σελ. 3-14ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΥΝ: Γ. ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ, Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ, Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ,  Ε. ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ, Κ. ΜΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΚΛΗΡΗ Η ΜΕΤΑ-BREXIT ΕΠΟΧΗ

GOODBYE

Η ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 
Ι∆ΙΩΤΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΞΕΚΙΝΑ

ΑΣΘΕΝΕΣΤΕΡΗ 
Η Ε.Ε. ΧΩΡΙΣ 
ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ 
ΥΠΕΡ ∆ΕΞΙΩΝ ΛΑΪΚΙΣΤΩΝ 
ΚΑΙ ΑΚΡΟ∆ΕΞΙΑΣ 
ΣΕ ΓΑΛΛΙΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ, 
ΙΤΑΛΙΑ, ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ, ΑΥΣΤΡΙΑ

Η ΕΛΛΑ∆Α, 
ΟΠΩΣ ΠΑΝΤΑ, 
ΑΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΗ 
ΚΑΙ ΕΚΤΕΘΕΙΜΕΝΗ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ 
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

σελ. 18-27

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΜΙΑ ΣΚΛΗΡΗ 
∆ΟΚΙΜΑΣΙΑ

σελ. 33

ΑΠΑΝΤΟΥΝ: 
Α. ΠΟ∆ΗΜΑΤΑ 
Α. ΚΑΒΒΑ∆ΙΑ 
Ν. ΚΕΡΑΜΕΩΣ 
Γ. ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ
Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ

σελ. 3-12

ΕΙΝΑΙ ΜΠΕΡ∆ΕΜΕΝΟ

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α //∆ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ∆ΩΡΕΑΝ

ΚΟΣΜΟΣ
ΠΩΣ ΤΑ PANAMA PAPERS 
ΕΝΙΣΧΥΟΥΝ ΤΟ BREXIT

ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΠΩΣ 
ΘΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ 
Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ;

ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α #360
10//04//16

www.free-sunday.gr

ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΛΟ 
ΣΕΝΑΡΙΟ  Ή ΟΧΙ;

ΠΟΙΑ ΜΕΤΡΑ 
ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΙ ΘΑ 
ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΟ ΧΡΕΟΣ;

FREE TIME
Μανώλης Μητσιάς
Η Ελλάδα παράγει πολιτισµό

σελ. 32 σελ. 14 Ο∆ΥΣΣΕΑΣ ΒΟΥ∆ΟΥΡΗΣ
Ο νέος γ.γ. ∆ιαχείρισης 

Προσφυγικού έχει 
τη «λίγη τρέλα» 
που χρειάζεται

σελ. 04

www.free-sunday.grΕΒ∆ΟΜΑ∆Α #354 // 28_02_16 

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α //∆ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ∆ΩΡΕΑΝ

ΕΦΙΑΛΤΗΣ 
ΧΩΡΙΣ

 ΣΥΝΟΡΑΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΥΝ: Ν. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Κ. ΤΣΙΤΣΕΛΙΚΗΣ, 
Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ, Γ. ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ

● Οι απελπισµένες διαδροµές των 
προσφύγων συγκλονίζουν τη χώρα
● Το έλλειµµα διακυβέρνησης 
συνδυάζεται εκρηκτικά 
µε τα ευρωπαϊκά λάθη
● Απρόβλεπτες οι πολιτικές 
και οικονοµικές εξελίξεις, 
σκοτεινή η επόµενη µέρα

σελ. 41

Ο άλλος 
βιασµός 
της Kesha

σελ. 40σελ. 40

ΕUROPA LEAGUE
«Ερυθρόλευκο» déjà vu

σελ. 18-39

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΥΓΕΙΑ
ΣΗΜΕΙΟ ΜΗ∆ΕΝ 
ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ

σελ. 4-10, 12-13

02 περιεχόµενα

ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α 478η
23//12//18

FREE SUNDAΥ
ΕΚ∆ΟΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΡΤΣΟΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΟΥ ΜΑΤΙΝΑ 
dmatina@freesunday.gr 

210-6754430

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ Εurokinissi
 

ΥΠΟ∆ΟΧΗ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΙ∆ΟΥ ΒΙΚΥ 

vickyth@freesunday.gr 
210-6754430

ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
∆ΙΚΤΥΟΥ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 

dianomi@freesunday.gr, 
 210-7230545

ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΟΥ 6, ΑΘΗΝΑ 
Τ.Κ. 10559

ΤΗΛ: 210-6754430, 
FAX: 210-6729238

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ IRIS 
ΑΕΒΕ

∆ιανέµεται ∆ωρεάν
www.freesunday.gr

*ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδηµοσίευση, 

η αναπαραγωγή, ολική, µερική ή 

περιληπτική, ή κατά παράφραση, ή 

διασκευή απόδοσης του περιεχοµέ-

νου της εφηµερίδας µε οποιονδήποτε 

τρόπο, µηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτο-

τυπικό, ηχογραφήσεως ή άλλον, χω-

ρίς προηγούµενη γραπτή άδεια του 

εκδότη. Νόµοι 238/ 1970, 4301/1979, 

Ν. 100/1975, Ν∆ 3565/1956 και 4254, 

1962 και κανόνες του ∆ιεθνούς ∆ι-

καίου.

Το Νο1
free press

για το
αυτοκίνητο!

AUTO

Πατάει γκάζι
κάθε μήνα
και κυκλοφορεί 
δωρεάν
από το δίκτυο διανομής
της FREE SUNDAY
από το δίκτυο διανομής
της FREE SUNDAY

AUTO
IOYΛIOΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 8

PORSCHE 

PANAMERA
SUMMER 

DREAMS

• Opel Astra 1.0T

• Νέα Mercedes GLC Coupé

• Volvo V40 Cross Country T3

Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

ΝΕΑ 

ΝΕΟ MITSUBISHI 

SPACE STAR 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!

Peugeot 208 

BlueHDI 100 

στη Λακωνία 

››  Τα  πάντα για την αυτόνοµη 

οδήγηση

››  Τα σκάνδαλα του µήνα 

››   Σούπερ αµόλυβδη. 

Αξίζει; 

BlueHDI 100
BlueHDI 100
BlueHDI 100
BlueHDI 100
BlueHDI 100

στη Λακωνία 
στη Λακωνία 
στη Λακωνία 
στη Λακωνία 

››››››››››››››››  Τα  πάντα για την 
  Τα  πάντα για την 
  Τα  πάντα για την 
  Τα  πάντα για την 

››  Τα  πάντα για την 
››››  Τα  πάντα για την 
››

››››››
››

AUTO

• Μείνατε από µπαταρία; Και τώρα τι; • Θα απαγορευθούν (πάλι) τα diesel στην Αθήνα;
• Η ηλεκτροκίνηση φέρνει και ανεργία στην αυτοκινητοβιοµηχανία; 
• Όσο έγιναν φέτος και όσα θα γίνουν του χρόνου στη Φόρµουλα 1

• DS5
• Audi Q2
• Skoda Kodiaq

issuu.com/autosunday 

PEUGEOT 3008

SUZUKI 
IGNIS

SUVοµάνια...

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 12

AUTO
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 10

ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ 
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

issuu.com/auto sunday 

VOLVO S90

• Πατέντες Made in USA

• 70 χρόνια Ferrari  µε 5 σπέσιαλ µοντέλα&
Skoda: ∆υναµικό παρόν µε πλήρη γκάµα››  Ford Ka+ ››  Seat Ateca  ››   Porsche 718 Boxster ››   Volvo V40 Cross Country T3 Auto

ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ 
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Πατέντες Made in USA
Πατέντες Made in USA
Πατέντες
70 χρόνια Ferrari  µε 5 σπέσιαλ µοντέλα

∆υναµικό παρόν µε πλήρη γκάµα
∆υναµικό παρόν µε πλήρη γκάµα

 Seat Ateca  Seat Ateca  Seat Ateca ››››››  Porsche 718 Boxster 
  Porsche 718 Boxster 
  Porsche 718 Boxster 

AUTO
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016  • ΤΕΥΧΟΣ 9

Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

Είναι το Ford Focus RS, o βασιλιάς των hot hatches;
Τα πιο γρήγορα αυτοκίνητατου κόσµου

Citroen C3
Opel Ampera-e

Honda Civic

Skoda Kodiaq

Smart Electric

Nissan Micra

ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΛΟΝΙ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ 
ΤΑ ΠΑΝΤΑ 

•  Volvo V60 Cross Country•   Mercedes E-Class Estate
•    Με Citroen C1 στο Πήλιο
•  VW Crast er: Van of the Year 2017
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• DS5
• Audi Q2
• Skoda Kodiaq
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IGNIS
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La vie est belle!

issuu.com/auto sunday 

• Βλέπετε καλά όταν οδηγείτε;

• Τα πιο ακριβά αυτοκίνητα είναι κλασικά

•  H πολυπρωταθλήτρι α VW αποχωρεί από το WRC

•  Έρχεται χειµώνας, πώς να φροντίσετε 

το αυτοκίνητό σας Βλέπετε καλά όταν οδηγείτε;&
Opel Mokka-X››  Toyota CH-R ››  Skoda Octavia 1.0 TSI ››  Opel Adam 1.4 Easytronic ››  Renault Kadjar 1.2 TCe 130

ΝΕΟ 
CITROEN C3

Πείτε µας 
 για τις Κυριακές σας!

ΘΕΜΑΤΑ

04 // ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΡ. ΜΑΤΗΣ Το δύσκολο 
«πέρασµα» του Τσίπρα στη Βόρεια Ελλάδα
05 // ΑΝΑΛΥΣΗ Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ ∆ιαφηµίζουν 
«παροχές» ενώ επιβάλλουν νέα µέτρα
06-07 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΝΤ. ΠΑΝΟΥΤΣΟΣ 
«Από τη στιγµή κατά την οποία θεωρείς 
ότι ανήκεις στην αστική τάξη, έχεις 
υποχρέωση να υπερασπίσεις την ύπαρξή 
σου»
08 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Ιδιωτικά ΑΕΙ στην ΠΓ∆Μ, 
στην Αλβανία, στη Βουλγαρία, στην Κύπρο, 
αλλά όχι στην Ελλάδα
09 // ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Τα αναδροµικά οδηγούν 
σε… αναδροµικό µνηµόνιο
10 // ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ακίνητα: Από βασική 
επένδυση… εφιάλτης

FREE TIME

33 // CALENDAR Τα πολιτιστικά δρώµενα της 
εβδοµάδας
34-35 // INTERVIEW ΙΕΡΟΚΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΗΣ 
«Καλά, µην τα βάλουµε µε τους τηλεθεατές»
36 // CINEMA Τι θα δούµε στις κινηµατογραφικές 
αίθουσες
37 // COOK FILES Αρνίσιο µπούτι στον φούρνο
38-39 // ΕΥΕΞΙΑ Συµβουλές για καλύτερη ζωή
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Η «FREE SUNDAY» 
ΣΤΗ ∆ΕΚΑΕΤΙΑ 

ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
• ΑΠΟ ΤΟ ∆ΥΝΑΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΣΕ ΕΝΑ 

∆ΥΣΚΟΛΟ ΤΟΠΙΟ ΣΤΑ ΜΜΕ
• Ι∆ΙΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΑΛΛΑ ΣΕ ΑΛΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

• ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ & ΚΙΝΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ∆ΕΚΑΕΤΙΑΣ
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12 // ΡΕΠΟΡΤΑΖ Μισέλ Οµπάµα: Η δική της –και 
η δική τους– ιστορία
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πολιτική

Ό
ταν στο τέλος Μαΐου ο πρωθυπουργός 
Αλέξης Τσίπρας έσπευδε να συμπαρα-
σταθεί στον Γιάννη Μπουτάρη για την 
επίθεση που είχε δεχτεί κατά τη διάρ-
κεια της εκδήλωσης για τη γενοκτονία 
των Ποντίων, έδειχνε να έχει λύσει ένα 
πολύ μεγάλο πρόβλημα που είχε όχι 

μόνο στη Θεσσαλονίκη αλλά στη Βόρεια Ελλάδα γενικότερα: 
την υποχώρηση της επιρροής του ΣΥΡΙΖΑ, κυρίως εξαιτίας της 
διαπραγμάτευσης που βρισκόταν σε εξέλιξη εκείνη την εποχή 
με την ΠΓΔΜ και η οποία κατέληξε τέσσερις εβδομάδες αργό-
τερα στη Συμφωνία των Πρεσπών.

Ο κ. Μπουτάρης ήταν ένας ενδεδειγμένος σύμμαχος, καθώς 
του εξασφάλιζε υποστήριξη στην προδιαγραφόμενη συμφωνία, 
υπέρ της οποίας ελάχιστοι μιλούσαν, αλλά συγχρόνως του έλυνε 
ένα βασικό πρόβλημα, το οποίο ήταν οι επόμενες δημοτικές ε-
κλογές όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη αλλά σε όλη την Ελλάδα γενι-
κότερα. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα μπορούσε να «πουλήσει» τη συνεργασία 
με έναν εμβληματικό δήμαρχο, ο οποίος είχε μεν προβλήματα 
στην πόλη του, όπου θεωρούνταν ανεπαρκής, αλλά είχε εξαιρε-
τικά καλό όνομα έξω από αυτήν, και θα μπορούσε να συμβολί-
σει και το άνοιγμά του στη σοσιαλδημοκρατία, δηλαδή τη μό-
χλευση του πολιτικού χώρου που καλύπτει ο ΣΥΡΙΖΑ με αυτόν 
που θα ήθελε να καλύψει, δηλαδή τον ευρύτερο χώρο της κε-
ντροαριστεράς.

Από τότε, όμως, μέσα σε ένα διάστημα μικρότερο των δια-
κοσίων ημερών, ο σχεδιασμός του αποδείχθηκε ότι ήταν απλώς 
σχέδιο επί χάρτου. Το πρόβλημα του κ. Τσίπρα όχι μόνο δεν λύ-
θηκε αλλά, αντιθέτως, ενισχύθηκε.

Η Συμφωνία των Πρεσπών
Όλους τους τελευταίους μήνες οι υποστηρικτές της Συμφωνίας 
των Πρεσπών περιορίστηκαν στον κομματικό πυρήνα του ΣΥ-
ΡΙΖΑ και δεν έδειξαν να συγκινούν ούτε καν διακεκριμένα στε-
λέχη της τοπικής κοινωνίας, τα οποία σε διάφορες στιγμές στο 
παρελθόν είχαν ταχθεί υπέρ μιας συμβιβαστικής λύσης.

Αυτή η εικόνα αποτυπώθηκε στις μετρήσεις της κοινής γνώ-
μης, με βάση τις οποίες η απόρριψη της συμφωνίας ήταν συντρι-
πτική. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα όλοι εκείνοι στους οποίους θα 
μπορούσε να στηριχτεί πολιτικά ο πρωθυπουργός να αποθαρ-
ρυνθούν και να μην πάρουν θέση.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες από 
μετρήσεις, η θετική και η αρνητική γνώμη για πολιτικά πρό-
σωπα καθοριζόταν κυρίως από τη θέση που έπαιρναν απέναντι 

στη συμφωνία. Ένα τέτοιο πρόσωπο ήταν ο δήμαρχος Θεσσα-
λονίκης, Γιάννης Μπουτάρης, ο οποίος εμφανιζόταν να πληρώ-
νει στην κάλπη περισσότερο τη συμφωνία παρά τη δυσαρέσκεια 
των κατοίκων της πόλης για την κατάστασή της.

Ουσιαστικά, στο θέμα των Πρεσπών ο πρωθυπουργός έμεινε 
χωρίς συμμάχους.

Σε εχθρικό περιβάλλον με μέτρα υψίστης 
ασφαλείας
Οι επισκέψεις του κ. Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη μετά τη Συμ-
φωνία των Πρεσπών δεν συνοδεύτηκαν με την αποδοχή που ο 
ίδιος θα ήθελε. Δύο από αυτές, μάλιστα, έγιναν κάτω από αυ-
στηρά μέτρα ασφαλείας, τα οποία ενόχλησαν ιδιαίτερα τον α-
στικό κόσμο της Θεσσαλονίκης.

Η παρουσία του στα εγκαίνια της Έκθεσης συνοδεύτηκε 
από καταστροφές και θλιβερά επεισόδια, τα οποία διέλυσαν την 
ομαλή λειτουργία της πόλης, ενώ κατά την πρόσφατη ομιλία 
του στο Παλέ ντε Σπορ μπορεί να μην έγιναν επεισόδια, αλλά η 
πόλη ήταν χωρισμένη στα δύο, τα μαγαζιά του κέντρου χωρίς πε-
λάτες και η δυνατότητα μετακίνησης εξαιρετικά περιορισμένη.

Παράλληλα, η ίδια η συγκέντρωση στο Παλέ έδειξε το εύρος 
της αποδοχής του πρωθυπουργού, καθώς ένα μέρος των χωρη-
τικότητας 4.000 ανθρώπων κερκίδων του γηπέδου ήταν άδειο.

Η δυνατότητα να κάνει τις ομιλίες στηρίχτηκε στη συνοδεία 
εξαιρετικά ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων, οι οποίες διασφά-
λισαν την τάξη. Πρακτικά στη ΔΕΘ κινητοποιήθηκαν περίπου 
4.000 αστυνομικοί, ενώ στην πρόσφατη ομιλία ήταν 18 διμοιρίες 
των ΜΑΤ και μεταφέρθηκαν μέχρι και αύρες από την Αθήνα.

Υποψήφια με το ζόρι
Ο πρωθυπουργός εμφανίστηκε δύο φορές να μην αξιολογεί 
σωστά τις επιφυλάξεις που είχαν δημιουργήσει στον κ. Μπου-
τάρη οι μετρήσεις, που τον έδειχναν να χάνει στον δεύτερο γύρο 
των εκλογών. Τη μία φορά στη ΔΕΘ, τον Σεπτέμβριο, τον δια-
βεβαίωσε ότι θα σκίσει στις εκλογές, ενώ τον Οκτώβριο στο συ-
νέδριο του Συνδέσμου Βιομηχανιών προεξόφλησε ότι οι ενστά-
σεις του θα καμφθούν.

Όμως δεν χρειάστηκαν παρά λίγες ημέρες για να ανακοινω-
θεί η απόφασή του να μην είναι υποψήφιος. Αυτό οδήγησε τον 
ΣΥΡΙΖΑ στο πρόβλημα το οποίο είχε πριν από την ανακοίνωση 
της στήριξης Μπουτάρη, αλλά σε χειρότερο σημείο, διότι στο 
μεταξύ δεν είχε επιτευχθεί και η μόχλευση με την τοπική σο-
σιαλδημοκρατία.

Ουσιαστικά ο ΣΥΡΙΖΑ είχε μονάχα ένα plan Β μετά την άρ-

νηση του κ. Μπουτάρη και αυτό το αντλούσε από το κράτος που 
είχε κληρονομήσει από το ΠΑΣΟΚ και τη ΝΔ. Ήταν ο πρόεδρος 
της ΔΕΘ, Τάσος Τζήκας, ο οποίος όμως πολύ σύντομα αρνή-
θηκε. Σύμφωνα με πληροφορίες, όταν διαπίστωσε ότι η υποψη-
φιότητά του δεν περνούσε. Ουσιαστικά ότι ο ίδιος δεν περνούσε, 
ως υποψηφιότητα επιλογής του κ. Τσίπρα. Κι έτσι κατέληξε στην 
κ. Κατερίνα Νοτοπούλου.

Εσωκομματικές αναταράξεις
Η μετεωρική άνοδος της κ. Νοτοπούλου από τα αζήτητα του ΣΥ-
ΡΙΖΑ στην πρώτη πολιτική θέση της Θεσσαλονίκης και της Βό-
ρειας Ελλάδας μοιάζει με πολιτικό παραμύθι, αλλά απέχει πολύ 
από το να είναι έτσι.

Το γεγονός ότι η κ. Νοτοπούλου, ως διευθύντρια του Γρα-
φείου του Πρωθυπουργού, είχε μια δοτή νομιμοποίηση απευ-
θείας από το Μαξίμου χωρίς αντανάκλαση στην τοπική κομμα-
τική βάση δεν αναδείχθηκε ιδιαίτερα αλλά απασχόλησε τις εσω-
κομματικές διεργασίες, καθώς ένα κομμάτι του κόμματος έδειξε 
να το εκλαμβάνει ως πρώτο στάδιο περιθωριοποίησης.

Η εντύπωση αυτή ενισχύθηκε με την ανάθεση στην κ. Νοτο-
πούλου των καθηκόντων της υφυπουργού Μακεδονίας-Θράκης, 
η οποία συνοδεύτηκε με έξοδο από την κυβέρνηση του βου-
λευτή Α΄ Θεσσαλονίκης Γιάννη Αμανατίδη.

Το γεγονός ότι μπήκε στην κυβέρνηση ο κ. Μπόλαρης δεν 
εξισορρόπησε την κατάσταση, τόσο διότι ο εκ του ΠΑΣΟΚ προ-
ερχόμενος κ. Μπόλαρης δεν αντιμετωπίζεται ως γνήσιος ΣΥ-
ΡΙΖΑ όσο και διότι εξελήφθη ως προσπάθεια αποτροπής διαφο-
ροποιήσεων του βουλευτή για τη Συνθήκη των Πρεσπών.

Ουσιαστικά, στην επικείμενη προεκλογική περίοδο θα κρι-
θεί κατά πόσο η πρωθυπουργική επιλογή για την υποψηφιότητα 
της κ. Νοτοπούλου πέρασε στον κομματικό μηχανισμό. Η ίδια, 
πάντως, δείχνει να στρέφεται σε ανθρώπους και διαδικασίες 
προβολής που μάλλον δεν ήταν κοντά στον ΣΥΡΙΖΑ μέχρι τώρα.

Χάνοντας τους δυσαρεστημένους του ΚΙΝΑΛ
Η υποψηφιότητα της κ. Νοτοπούλου έλυσε το πρόβλημα της 
κομματικής παρουσίας του ΣΥΡΙΖΑ στον Δήμο Θεσσαλονίκης, 
όμως το πρόβλημα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας πα-
ραμένει.

Ο κ. Τσίπρας δεν δείχνει να μπορεί να επιβάλει στον κ. Μπό-
λαρη να είναι εκ νέου υποψήφιος περιφερειάρχης με τη στή-
ριξη του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά κι εκείνος δεν θεωρείται αξιόπιστος συ-
νομιλητής για να περάσει στους πρώην συντρόφους του, του 
ΠΑΣΟΚ, την προοπτική της δημιουργίας ενός συνδυασμού στον 
οποίο θα συμμετείχαν δυσαρεστημένοι του ΚΙΝΑΛ και άλλες δι-
άσπαρτες δυνάμεις της κεντροαριστεράς.

Όπως έλεγε ένας από τους συμμετέχοντες, ο οποίος προσπά-
θησε να διασκεδάσει την ενόχληση της κ. Γεννηματά για τις συ-
ναντήσεις, δεν υπήρχε καμία περίπτωση συνεργασίας με αυτόν 
τον ΣΥΡΙΖΑ, καθιστώντας σαφές ότι αυτό δεν αφορά τον Μπό-
λαρη αλλά την κυβέρνηση Τσίπρα.

Δυσαρέσκεια στο επιχειρείν
Σε όλο αυτό το κλίμα που έχει δημιουργηθεί γύρω από τη Συμ-
φωνία των Πρεσπών, ένα μεγάλο μέρος επιχειρήσεων της Βό-
ρειας Ελλάδας αισθάνονται ανασφάλεια αναφορικά με τις επι-
πτώσεις στα εμπορικά σήματα. Ο πρωθυπουργός διαβεβαίωσε 
προσωπικά ότι η συμφωνία ανοίγει νέους ορίζοντες για τη Βό-
ρεια Ελλάδα, όμως εκείνοι δεν έχουν πειστεί ακόμη, παρά το γε-
γονός ότι ο πρωθυπουργός κάποια στιγμή αισθάνθηκε ότι μπο-
ρεί να χρησιμοποιήσει τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου 
Ελλάδος (ΣΒΒΕ) ως φιλικό αντίβαρο στον ΣΕΒ της Αθήνας. Εν-
δεικτική του τρόπου αντιμετώπισης του κ. Τσίπρα από το επι-
χειρείν της Β. Ελλάδας είναι η δήλωση του προέδρου του ΣΒΒΕ 
Αθ. Σαββάκη για την επίθεση στον ΣΚΑΪ: «Είμαστε δίπλα στη 
διοίκηση, στους έγκριτους δημοσιογράφους και στους εργαζό-
μενους του ΣKAΪ, για να συνεχίσει να υπηρετεί την πολυφω-
νία ακόμα πιο αξιόπιστα και να προσφέρει έγκυρη ενημέρωση 
στους Έλληνες πολίτες», σε μια αποστροφή που απέχει πολύ 
από την άποψη του πρωθυπουργού για το κανάλι.

  ΧΡΉΣΤΟΣ ΜΆΤΉΣ
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ανάλυση

Μ
ε πρωτοβουλία της κυβέρνησης έχει 
δημιουργηθεί ένα κλίμα παροχολο-
γίας, το οποίο ελάχιστη σχέση έχει 
με την οικονομική και κοινωνική 
πραγματικότητα που διαμορφώνουν 
οι κυβερνητικές αποφάσεις.

Σε ορισμένες περιπτώσεις η κυβερνητική προπαγάνδα 
θίγει με άμεσο τρόπο τα θύματα της κυβερνητικής πολιτικής.

Το πετρέλαιο θέρμανσης
Ένα από τα μέτρα που διαφημίζει χριστουγεννιάτικα το Μα-
ξίμου είναι η πρόσθετη αύξηση της επιδότησης του πετρε-
λαίου θέρμανσης από τον κρατικό προϋπολογισμό με πρω-
τοβουλία του πρωθυπουργού κ. Τσίπρα, από το λεγόμενο υ-
περπλεόνασμα.

Μέχρι και φιλοκυβερνητικές εφημερίδες αισθάνθηκαν 
την υποχρέωση να ενημερώσουν τους πολίτες για τι ακρι-
βώς πρόκειται.

Επισημαίνει η «Εφημερίδα των Συντακτών» (20/12/2018): 
«Το κονδύλι για το επίδομα θέρμανσης έφτανε στα 206 εκατ. 
ευρώ το 2014, για να πέσει στα 186 εκατ. το 2015, στα 106 εκατ. 
το 2016, στα 112 εκατ. το 2017 και στα 55 εκατ. το 2018, όταν και 
αποφασίστηκε η επιπλέον επιδότηση 12 εκατ. ευρώ».

Σε απλά ελληνικά, ο Τσίπρας πήρε το επίδομα θέρμαν-
σης στα 206 εκατ. από τον Σαμαρά, το κατέβασε στα 55 
εκατ. το 2018 και αυτοπροβάλλεται ως φιλολαϊκός η-
γέτης επειδή μπορεί να το αυξήσει στα 67 εκατ., δη-
λαδή στο 1/3 του ποσού που ήταν επί κυβέρνησης 
Σαμαρά, τότε που ο ΣΥΡΙΖΑ επένδυσε σε μια αν-
θρώπινη τραγωδία με μαγκάλι.

Μόνο από τη μείωση του επιδόματος θέρμαν-
σης κατά τη διάρκεια της τετραετίας ΣΥΡΙΖΑ το 
Δημόσιο εξοικονόμησε γύρω στα 375 εκατ. ευρώ, 
δηλαδή το μισό του «κοινωνικού μερίσματος» 
που μοιράζει με τυμπανοκρουσίες αυτά τα Χρι-
στούγεννα η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.

Ο φιλοκυβερνητικός Τύπος παραλείπει βέβαια 
να αναφερθεί στην αύξηση της φορολογίας των καυ-
σίμων που επιβλήθηκε στη διάρκεια της τελευταίας 
τετραετίας. Εάν συνυπολογιστεί αυτή η αύξηση, τότε 
τα κέρδη του Δημοσίου από τα σκληρά μέτρα για το πε-
τρέλαιο θέρμανσης υπερκαλύπτουν το κοινωνικό μέρισμα, 
της τάξης των 750 εκατ. ευρώ, που διανέμει η κυβέρνηση 
ελπίζοντας στη δημοσκοπική ανάκαμψη και στην εκλογική 
σωτηρία της.

Τα «κίτρινα γιλέκα»
Η υπερφορολόγηση των καυσίμων είναι μέρος μιας αντι-
λαϊκής στροφής στη φορολογική πολιτική, επί κυβέρνησης 
Τσίπρα, από τους άμεσους φόρους στους έμμεσους-κατανα-
λωτικούς φόρους.

Μπορεί στη Γαλλία να ξεσηκώθηκαν οι πολίτες γιατί 
έχουν την έκτη ή έβδομη πιο ακριβή αμόλυβδη βενζίνη 
στην Ε.Ε. των «28», αλλά στην Ελλάδα και στην Ολλανδία 
έχουμε την ακριβότερη αμόλυβδη βενζίνη στο σύνολο της 
Ε.Ε., ενώ το μέσο εισόδημα στην Ελλάδα κινείται στο 50% 
έως 60% του μέσου εισοδήματος των Γάλλων και των Ολ-
λανδών.

Από τη μια η κυβέρνηση Τσίπρα εντείνει μια ιδιαίτερα 
σκληρή πολιτική. Από την άλλη καταγγέλλει τον κοινωνικά 
σκληρό… νεοφιλελευθερισμό στην Ε.Ε. και προσπαθεί να ε-
ξαγοράσει τα θύματα της πολιτικής της με στοχευμένες πα-
ροχές που καλύπτουν μικρό μέρος της οικονομικής ζημιάς 
που έχουν υποστεί εξαιτίας των κυβερνητικών επιλογών.

Αρνητικά ρεκόρ και στην παιδεία
Τις τελευταίες ημέρες η κυβέρνηση διαφημίζει 15.000 προ-
σλήψεις εκπαιδευτικών στο Δημόσιο, εκτός διαδικασίας 
ΑΣΕΠ και σε βάθος τριετίας.

Επαναλαμβάνει με διαφορετική φρασεολογία το πολι-

ΔΙΑΦΗΜΙΖΟΥΝ «ΠΑΡΟΧΈΣ» 
ΈΝΏ ΈΠΙΒΑΛΛΟΥΝ 
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Αλλού η προπαγάνδα, 
αλλού η πραγματικότητα.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού 
για το επίδομα θέρμανσης είναι επί Τσίπρα 
το 1/3 απ’ ό,τι ήταν επί Σαμαρά.

Η «εύκολη» είσοδος στα ΑΕΙ που υπόσχεται 
ο Γαβρόγλου θα δημιουργήσει περισσότερα 
«πτυχία ανεργίας». Ένας στους δύο 
πτυχιούχους βρίσκει δουλειά και το 40% 
σε επάγγελμα άσχετο με τις σπουδές του.

τικό τέχνασμα με τους κληρικούς που θα έφευγαν θεωρητικά 
από το μισθολόγιο του Δημοσίου, ενώ θα συνέχιζαν να αμεί-
βονται από αυτό, για να ανοίξουν τον δρόμο σε 10.000 προ-
σλήψεις δημοσίων υπαλλήλων.

Είναι να απορεί κανείς με το θράσος και την υποκρισία 
της κυβερνητικής ηγεσίας. Μια ματιά στον κρατικό προϋπο-
λογισμό του 2019 οδηγεί στο ασφαλές συμπέρασμα ότι τα 

κονδύλια για την παιδεία μειώνονται σε απόλυτους αριθμούς 
και σαν ποσοστό επί του ΑΕΠ. Επιπλέον, η συνεχιζόμενη 
περικοπή του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων στερεί 
δυνατότητες για την ανάπτυξη σωστής βασικής υποδομής για 
όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Παρ’ όλα αυτά, ο κ. Τσίπρας υπόσχεται 15.000 προσλή-
ψεις, από αυτές που δεν πραγματοποίησε στη διάρκεια της 
δικής του τετραετίας, την επόμενη τριετία, δηλαδή πιθανό-
τητα κατά τη διάρκεια της τετραετίας Μητσοτάκη.

Τις «προσφορές» του πρωθυπουργού συμπληρώνει ο υ-
πουργός Παιδείας κ. Γαβρόγλου, ένα σπάνιο μείγμα ανθρώ-
που που συνδυάζει την αριστερόστροφη φλυαρία με τη συμ-
μετοχή του σε ανώτατη θέση στο Ίδρυμα Λάτση, πιθανότατα 
για να δει από κοντά πώς συμπεριφέρεται η πλουτοκρατία, 
την οποία συνηθίζει να καταγγέλλει.

Ο κ. Γαβρόγλου υπόσχεται είσοδο χωρίς εξετάσεις στα 
ΑΕΙ χωρίς μεγάλη ζήτηση, στα οποία ήδη οι φοιτητές εισέρ-
χονται με εξαιρετικά χαμηλή βαθμολογία και πολύ κακή ε-
παγγελματική προοπτική.

Σύμφωνα με την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 
την κατάσταση του εκπαιδευτικού συστήματος στην Ελλάδα, 
μόνο το 50% των πτυχιούχων των ελληνικών ΑΕΙ εξασφαλί-
ζει θέση εργασίας, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στην Ε.Ε. είναι 
της τάξης του 80%.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, από το 50% των πτυχιού-
χων που εξασφαλίζει κάποια θέση εργασίας, 40% καταλή-

γουν να εργάζονται σε θέσεις που δεν έχουν καμία σχέση 
με τις σπουδές τους. Δημιουργείται έτσι ένα τεράστιο κοι-
νωνικό πρόβλημα, εφόσον οι φοιτητές και οι οικογέ-
νειές τους επενδύουν χρόνο και χρήμα σε σπουδές οι 
οποίες δεν έχουν ισχυρή σύνδεση με την αγορά εργα-
σίας, όπως συμβαίνει στις περισσότερες χώρες της Ε.Ε.

Αντί να αντιμετωπίσει ο κ. Γαβρόγλου την τραγική 
υποβάθμιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, δημαγω-
γεί σε βάρος των φοιτητών και των οικογενειών τους. 
Επιβαρυντικό για την κυβέρνηση είναι το γεγονός ότι, 

σύμφωνα με ευρωπαϊκές έρευνες και τα σχετικά στατι-
στικά στοιχεία, η Ελλάδα διατηρεί το ρεκόρ στις ιδιωτι-

κές δαπάνες για την παιδεία, στο όνομα πάντα της δωρεάν 
δημόσιας παιδείας και των 100% κρατικών ΑΕΙ.

Το νέο λεξιλόγιο
Το Μαξίμου, για να διευκολυνθεί στην προπαγάνδα του, ε-
πινοεί ένα νέο πολιτικό λεξιλόγιο. Έτσι, η ματαίωση της προ-
γραμματισμένης νέας μείωσης των παλαιών συντάξεων πα-
ρουσιάζεται σαν… παροχή ύψους 1,8 δισ. ευρώ.

Η κυβέρνηση μείωσε δραστικά τις νέες συντάξεις, τα ε-
φάπαξ, εξαφάνισε το ΕΚΑΣ, ψήφισε δύο φορές στη Βουλή, 
παρά τη δυναμική αντίδραση της ΝΔ, τη νέα μείωση των πα-
λαιών συντάξεων και τώρα εμφανίζει σαν παροχή τη ματαί-
ωση της μείωσης υπό την πίεση της ΝΔ και με τον φόβο με-
γάλης δημοσκοπικής, εκλογικής πτώσης.

Ανεξάρτητα από τους ελιγμούς του Μαξίμου, που μπορεί 
να συμπεριλαμβάνουν μια άτυπη ανταλλαγή της ματαίωσης 
της μείωσης με την προώθηση της Συμφωνίας Τσίπρα-Ζάεφ, 
γεγονός παραμένει ότι δεν υπάρχει καμία παροχή, αλλά α-
ποτροπή της επιδείνωσης της θέσης μιας μεγάλης κατηγο-
ρίας συνταξιούχων.

Πρόσθετα κυβερνητικά μέτρα, όπως είναι η αύξηση του 
ΦΠΑ στην εστίαση και στα τρόφιμα, η αύξηση της φορολο-
γίας των καυσίμων και ειδικά του πετρελαίου θέρμανσης, η 
δραστική μείωση της κρατικής επιδότησης του πετρελαίου 
θέρμανσης, η μεγαλύτερη συμμετοχή των συνταξιούχων 
στην κάλυψη του κόστους των φαρμάκων, οι κρατήσεις στις 
κύριες και επικουρικές συντάξεις για τον ΕΟΠΥΥ, ροκα-
νίζουν ήδη το εισόδημα των περισσότερων συνταξιούχων.

Η κυβερνητική παροχολογία δεν μπορεί να κρύψει τη 
σκληρή οικονομική πραγματικότητα που διαμορφώνουν ο 
κ. Τσίπρας και οι συνεργάτες του με τα λάθη και τις παρα-
λείψεις τους.

ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΙΏΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

www.kyrtsos.gr  George Kyrtsos - Γιώργος Κύρτσος   @GiorgosKyrtsos
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Τ
ους λόγους για τους οποίους 
αποφάσισε να «µπει» στην 
κεντρική πολιτική σκηνή, 
θέτοντας υποψηφιότητα για 
βουλευτής του ∆υτικού Τοµέα 
Αθηνών µε τη Ν∆, εξηγεί ο 
γνωστός δηµοσιογράφος Α-
ντώνης Πανούτσος.

Κατ’ αρχάς θα ήθελα να µου πείτε τι σας πα-
ρακίνησε να µπείτε στην κεντρική πολιτική 
σκηνή και γιατί θελήσατε να είστε υποψή-
φιος βουλευτής µε τη Ν∆.
Για το πρώτο, επειδή κάποια στιγµή σταµάτησε 
να είναι µια συνηθισµένη αντιπαράθεση κοµµά-
των, όπως γινόταν για χρόνια µεταξύ του ΠΑΣΟΚ 
και της Ν∆, δηλαδή των αστικών κοµµάτων, και 
έγινε µια ταξική αντιπαράθεση. Έτσι το έκανε 
η κυβέρνηση, ξεκινώντας από το «ή εµείς ή 
αυτοί», περνώντας στο «να τους τελειώσουµε» 
και τα λοιπά. Από τη στιγµή κατά την οποία θε-
ωρείς ότι ανήκεις στην αστική τάξη, πράγµα το 
οποίο πέτυχαν οι γονείς σου, το πέτυχες εσύ 
µε τους αγώνες σου, έχεις υποχρέωση να υ-
περασπίσεις την ύπαρξή σου. Και πιστεύοντας 
ότι αυτό που συµβαίνει είναι ένα φορολογικό 
πραξικόπηµα, εντάχθηκα στη Ν∆, που δεν είναι 
ένα κόµµα πίεσης, αλλά ένα κόµµα εξουσίας, 
πιστεύοντας πως ό,τι µπορώ να φέρω κι εγώ 
στην προσπάθειά της για τη νίκη καλό θα είναι.

Ποια είναι η εικόνα που έχετε για την ελλη-
νική κοινωνία σήµερα; Πώς έχει διαµορφω-
θεί, πολιτικά και κοινωνικά, από τη Μεταπο-
λίτευση και µετά;
Θα προσπαθήσω να είµαι συνοπτικός. Αυτό που 
συµβαίνει είναι ότι από τη Μεταπολίτευση κι έ-
πειτα υπήρξε µια ανάγκη εξοµάλυνσης, η οποία 
επιτεύχθηκε και µε τη νοµιµοποίηση του ΚΚΕ, 
για να αποδειχθεί ότι το ΚΚΕ δεν ήταν η τερά-
στια δύναµη που είχε µυθοποιηθεί όσο ήταν 
παράνοµο. Στην αρχή πήρε κάποια σηµαντικά 
ποσοστά, αλλά στη συνέχεια ξεφούσκωσε. Η 
ελληνική κοινωνία συνέχιζε να προσπαθεί να 
ανέβει και πολιτιστικά και οικονοµικά, µε βή-
µατα και µπροστά και πίσω. Κάποια στιγµή, υ-
περεκτιµώντας τη δυνατότητά της να είναι κα-
ταναλωτική κοινωνία, µετά το 2008, µπήκαµε 
στην κρίση. Τώρα, χρησιµοποιώντας µια λέξη 
που χρησιµοποιούσε το ΠΑΣΟΚ, το «πισωγύρι-
σµα», αυτό αποτέλεσε η εµφάνιση του ΣΥΡΙΖΑ, 
ενός κόµµατος που ενώ ήταν «κόµµα του 4%» 
και που πάλευε να µπει στη Βουλή, υποσχό-
µενο τα πάντα σε µια στιγµή, εµφανίστηκε να 
αναλαµβάνει την κυβέρνηση εντελώς απροε-
τοίµαστο. Το αποτέλεσµα ήταν το πρώτο εξά-
µηνο του 2015, το καταστροφικότερο που έχει 
υπάρξει στη µεταπολεµική Ελλάδα, να δοκιµά-
σει να εφαρµόσει στην πραγµατική ζωή πράγ-
µατα που ακούγονταν ελκυστικά σε καφενεία. 
Όταν αυτό δεν µπόρεσε να το κάνει, αναγκά-
στηκε να προσεταιριστεί τα υπόλοιπα του ΠΑΣΟΚ 
και κάποια υπόλοιπα της Ν∆, δηµιουργώντας 
ένα κρατικίστικο σύστηµα που σαν στόχο είχε 
να µετατρέψει ελεύθερους πολίτες, που είχαν 
µάθει ότι µπορούν να ζουν αγωνιζόµενοι και να 
βγάζουν το ψωµί τους και κάτι παραπάνω, σε 
«οικόσιτα», τα οποία θα τρώνε από το χέρι του 
κράτους. ∆ηλαδή το κράτος θα παίρνει όλα τα 
λεφτά των πολιτών κι εκείνοι θα στρέφονται για 

Από τη στιγµή που η 
αντιπαράθεση έχει γίνει 
ταξική, προφανώς µια 
νίκη της Ν∆ θα είναι µια 
κοινωνική αλλαγή και µια 
επιστροφή της Ελλάδας 
σε ένα µοντέλο όπου 
οι Έλληνες θα νιώθουν 
υπεύθυνοι για την ύπαρξή 
τους και δεν θα επαφίενται 
στη φιλανθρωπία του 
κράτους για να ζήσουν, 
πράγµα που είναι η πρόθεση 
του ΣΥΡΙΖΑ.

 ΣΤΟΝ ∆ΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

Αντώνης Πανούτσος, δηµοσιογράφος, υποψήφιος 
βουλευτής Ν∆ ∆υτικού Τοµέα Αθήνας

«Η εµφάνιση του ΣΥΡΙΖΑ 
ήταν πισωγύρισµα»

την ύπαρξή τους µόνο στο κράτος. Αυτό είναι 
µια οπισθοδροµική κατεύθυνση της ελληνικής 
κοινωνίας, προσπαθώντας να ακολουθήσουν 
πρότυπα που είχαν αποτύχει σε οποιοδήποτε 
κράτος, για τον λόγο ότι οπουδήποτε επιχειρή-
θηκε να υπάρξει σοσιαλισµός και κοµµουνι-
σµός απέτυχε, µε τα σηµερινά αποτελέσµατα, 
δηλαδή την τελµάτωση της ελληνικής κοινω-
νίας και την πραγµατική ανάγκη για αλλαγή.

Τι σας ενοχλεί περισσότερο στον τρόπο 
άσκησης της εξουσίας από την κυβέρνηση 
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ;
Κυρίως αυτό που προείπα, η προσπάθεια φτω-
χοποίησης όλων των Ελλήνων και η εξάρτηση 
από τις διαθέσεις του κόµµατος, το οποίο θα δι-
αχειρίζεται την εξουσία, όπως είχε πει η σύζυ-
γος του πρωθυπουργού. ∆ηλαδή η πρόθεση να 
διχάσουν πλήρως την κοινωνία, ανασύροντας 
εποχές διχασµού που είχαν σχεδόν ξεχαστεί. 
Προσπαθούν να δηµιουργήσουν µια νέα δε-
καετία του 1940, στην οποία η Ελλάδα θα χω-
ριστεί σε αριστερά και δεξιά και θα συγκρού-

µνηµόνια, αλλά η κρίση. Η κρίση έφερε τα µνη-
µόνια και όχι τα µνηµόνια την κρίση. Οποιοσδή-
ποτε λογικός πολίτης το αντιλαµβάνεται αυτό. 
Κάποια στιγµή τα πράγµατα δεν πήγαιναν καλά, 
αλλά κανείς δεν είπε «ας φέρουµε ένα µνηµό-
νιο», και όταν αυτό απέτυχε, φτωχοποιηθήκαµε. 
Εκείνη την εποχή η Ελλάδα περνούσε κρίση, 
ορισµένα στοιχεία από τα µνηµόνια προφανώς 
δεν ήταν επιτυχηµένα, αλλά το 2014, µε την κυ-
βέρνηση των «σαµαροβενιζέλων», όπως απα-
ξιωτικά την αποκαλούν, η Ελλάδα έµοιαζε να 
ανακάµπτει. Και αυτό που ακολούθησε ήταν 
το καταστροφικό πρώτο εξάµηνο του 2015 και 
µετά η διακυβέρνηση των επόµενων 3,5 χρό-
νων από τον ΣΥΡΙΖΑ, η οποία τελµάτωσε κάθε 
προσπάθεια ανάκαµψης της οικονοµίας. ∆εν 
υπάρχει ούτε µία σηµαντική επένδυση που να 
έγινε αυτό το διάστηµα. Τους ρωτάω ευθέως 
να µου πουν µία επένδυση και κανένας δεν α-
παντάει, γιατί δεν έχει γίνει καµία.

Θεωρείτε ότι µια νίκη της Ν∆ θα είναι απλώς 
µια κυβερνητική αλλαγή ή µια ουσιαστική 
κοινωνική και πολιτική αλλαγή;
Από τη στιγµή που η αντιπαράθεση έχει γίνει 
ταξική, προφανώς θα είναι µια κοινωνική αλ-
λαγή και µια επιστροφή της Ελλάδας σε ένα 
µοντέλο όπου οι Έλληνες θα νιώθουν υπεύ-
θυνοι για την ύπαρξή τους και δεν θα επαφίε-
νται στη φιλανθρωπία του κράτους για να ζή-
σουν, πράγµα που είναι η πρόθεση του ΣΥΡΙΖΑ.

Κατεβαίνετε υποψήφιος στον ∆υτικό Τοµέα 
της Αθήνας. Σε ποιους ψηφοφόρους θα θέ-
λατε να απευθυνθείτε, δεδοµένων και των ι-
διοµορφιών της περιοχής;
Ακριβώς το στοιχείο αυτό, της ιδιοµορφίας της 
περιοχής, ήταν αυτό που µε ώθησε να ζητήσω 
από τον Κυριάκο Μητσοτάκη να είµαι υποψή-
φιος στα δυτικά, πράγµα που δέχτηκε και είµαι 
ειλικρινά ευγνώµων γι’ αυτό. Αυτό που συµ-
βαίνει είναι ότι η Αθήνα διαιρείται σε αυτό που 

εται. Σε πρόσφατη εκποµπή της ΕΡΤ είχε εµ-
φανιστεί «σούπερ» µε τη φράση «Πώς χάθηκε 
η µάχη της Αθήνας», σαν να χάθηκε εκείνη η 
µάχη από ανθρώπους που εκπροσωπούσαν την 
ελευθερία, ενώ στην πραγµατικότητα εκπρο-
σωπούσαν ό,τι πιο οπισθοδροµικό, και µειώ-
νοντας ανθρώπους που είχαν αγωνιστεί για την 
ελευθερία της Ελλάδας και κατά του Άξονα και 
οι οποίοι αποκαλούνται εδώ και χρόνια «γερ-
µανοτσολιάδες». Με ενοχλεί πάρα πολύ η προ-
σπάθεια ενός νέου διχασµού, ο οποίος είχε 
τελειώσει στη συνείδηση των Ελλήνων πολι-
τών όταν είχαν χαιρετηθεί και είχαν βάλει ένα 
τέλος ο Μάρκος Βαφειάδης και ο Θρασύβου-
λος Τσακαλώτος, θείος του σηµερινού υπουρ-
γού Οικονοµικών.

Από την άλλη, πάντως, η κυβέρνηση λέει ότι 
η φτωχοποίηση ήρθε µε τα µνηµόνια, συν-
δέοντάς τα µε την κατάρρευση του ΑΕΠ, την 
ανεργία και τη συρρίκνωση των εισοδηµά-
των. Το σχόλιό σας;
Κατ’ αρχάς δεν φτωχοποίησαν την Ελλάδα τα 
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λέγεται ανατολική και δυτική πλευρά του Κη-
φισού ποταµού. Ακόµα και ο δίσκος των Πυξ 
Λαξ «Για τους πρίγκιπες της ∆υτικής Όχθης», 
που κυκλοφόρησε πριν από σχεδόν 25 χρόνια, 
δείχνει αυτό το στοιχείο: ότι αντιλαµβανόµα-
στε την Αθήνα χωρισµένη στα δύο. Στην πραγ-
µατικότητα, οι διαφορές δεν είναι τόσο µεγά-
λες και το διαπίστωσα καθώς έχω κάνει πάνω 
από 250 συναντήσεις µε ανθρώπους στη δυ-
τική πλευρά. Οι επτά δήµοι, βέβαια, διαφορο-
ποιούνται ο ένας από τον άλλον –δεν είναι ίδιο 
το Καµατερό µε το Χαϊδάρι–, αλλά, από την άλλη 
µεριά, πίστευα και πιστεύω απόλυτα στη δηµο-
κρατία σε µια µορφή που να µοιάζει µε το αγ-
γλικό µοντέλο, όπου όλες οι περιφέρειες είναι 
µονοεδρικές. ∆ηλαδή ότι οι πολίτες πρέπει να 
αντιπροσωπεύονται στο Κοινοβούλιο από τους 
βουλευτές τους, πράγµα το οποίο στην Ελλάδα 
δεν συνέβαινε στη Β΄ Αθηνών, όπου κάποιος 
έβγαινε έχοντας πάρει ψήφους από την Εκάλη 
έως το Καµατερό και το Μοσχάτο, σαν να είναι 
βουλευτής Επικρατείας. Πιστεύω απόλυτα ότι 
ο βουλευτής δεν είναι εκπαιδευτικός, να προ-
σπαθεί να διδάξει τους πολίτες. Μπορεί να λέει 
τη γνώµη του, µπορεί να δεσµεύεται µέσα στην 
ιδεολογία του κόµµατός του (αυτό ισχύει πάντα), 
αλλά, από την άλλη, έχει την υποχρέωση να 
εκφράσει τη θέληση και το πνεύµα των πολι-
τών που τον εξέλεξαν. Εγώ έχω γεννηθεί στον 
Πειραιά και, πιστεύοντας ότι έχουν κάποιες ο-

µοιότητες οι δύο περιοχές, θα είναι προνόµιό 
µου να συµβεί.

Έχετε ασχοληθεί επί µακρόν µε την αθλη-
τική δηµοσιογραφία και ειδικά µε το ποδό-
σφαιρο, το οποίο υπάρχει στα ΜΜΕ, υπάρχει 
στην κοινωνία, στην αυτοδιοίκηση, στην πο-
λιτική. Θεωρείτε ότι αυτό είναι αντιπροσω-

πευτικό της κοινωνικής πραγµατικότητας ή 
κάτι που θα πρέπει να προσεχθεί;
Να τα πάρουµε ένα-ένα. Ο ποδοσφαιρικός λόγος 
περνά στην πολιτική, ιδιαίτερα στην Ελλάδα, 
καθώς θεωρείται lingua franca, κοινή γλώσσα, 
που µπορεί να είναι καταληπτή από ευρύτερα 
κοινωνικά στρώµατα. Όσον αφορά την επιρροή 
που έχει το ποδόσφαιρο, κατά τη γνώµη µου 
είναι υπερεκτιµηµένη. Για παράδειγµα, όταν 
αποκαλυπτόταν ο ρόλος του Κοσκωτά, δηµι-
ουργώντας τη µεγαλύτερη κρίση στην ιστορία 
του Ολυµπιακού, πιθανότατα της πιο δηµοφι-
λούς οµάδας, θα έπρεπε να είχε διαλυθεί η 
Ελλάδα. Κι όµως, µέσα σε έναν µήνα δεν συ-
νέβαινε τίποτα και ο Ολυµπιακός πέρασε µια 
πολύ µεγάλη κρίση εκείνη την εποχή. ∆εν νο-
µίζω ότι είναι πραγµατικό ότι ο κόσµος ψηφί-
ζει µε οπαδικές ταυτότητες. Ούτε στον Ολυµπι-
ακό συµβαίνει, ούτε στον Παναθηναϊκό, ούτε 
στη Θεσσαλονίκη, όπου συχνά έλεγαν για τον 
ΠΑΟΚ. Το ίδιο ισχύει κατά τη γνώµη µου και για 
έναν άλλο µύθο, τον µύθο των «στρατών των 
προέδρων», οι οποίοι πρόεδροι τις περισσότε-
ρες φορές πιέζονται από τους οργανωµένους 
οπαδούς παρά µπορούν να τους χρησιµοποι-
ήσουν για τα συµφέροντά τους. Στην πραγµα-
τικότητα, δηλαδή, ζηµιά παθαίνουν τις περισ-
σότερες φορές από τους οργανωµένους παρά 
µπορούν να τους χρησιµοποιήσουν για να εκ-
βιάσουν εξελίξεις. Επίσης, το ποδόσφαιρο σε 

πολλά µέρη δεν έχει τα λαϊκά χαρακτηριστικά 
που είχε στο παρελθόν. Για παράδειγµα, πριν 
από 30 χρόνια θα έπαιζε Αιγάλεω-Περιστέρι και 
θα γέµιζε ένα γήπεδο 30.000 θεατών. Σήµερα ο 
κόσµος βλέπει αθλητισµό περισσότερο από την 
τηλεόραση και όχι στο γήπεδο. Κι ένα τελευταίο 
από την πλευρά µου: αν η Ν∆ θέλει να ασχολη-
θεί σοβαρά µε τον αθλητισµό, θα πρέπει να µε-
τατρέψει το υπουργείο «πρωταθλητισµού», που 
είναι σήµερα κατά τη γνώµη µου, σε υπουργείο 
Αθλητισµού. ∆ηλαδή µόνιµα ο υπουργός που α-
ναλαµβάνει το υπουργείο Αθλητισµού ασχολεί-
ται µε το επαγγελµατικό ποδόσφαιρο, όπου βρί-
σκει άµεση προβολή και είναι και οργανωµένος 
ο χώρος, και µε τα αθλήµατα πρωταθλητισµού, 
που φέρνουν µετάλλια στη χώρα. Πιστεύω από-
λυτα στον αθλητισµό µε τον οποίο µπορούν να 
ασχοληθούν όλοι, όχι µόνο τα παιδιά αλλά και 
οι µεγαλύτερες ηλικίες. Τα τρία-τέσσερα σπορ 
που µπορούν να κάνουν οι µεγαλύτερες ηλι-
κίες και θα τους κάνουν να νιώθουν πιο καλά 
και θα τους φέρουν πιο κοντά τον έναν µε τον 
άλλον. Αν θέλουµε να έχουµε υπουργείο Α-
θλητισµού, θα πρέπει να στραφούµε προς τα 
εκεί και κυρίως στα παιχνίδια. Όταν ενώθη-
καν οι δύο Γερµανίες, σταµάτησαν να κάνουν 
πρωταθλητισµό και προσπάθησαν να κάνουν 
αθλητισµό, για το καλό και την υγεία των πολι-
τών τους. Θεωρώ ότι αυτός θα έπρεπε να είναι 
ο ρόλος του υπουργείου Αθλητισµού.

Ο βουλευτής δεν είναι 
εκπαιδευτικός, να προσπαθεί να 
διδάξει τους πολίτες. Μπορεί να 
λέει τη γνώµη του, µπορεί να 
δεσµεύεται µέσα στην ιδεολογία 
του κόµµατός του (αυτό ισχύει 
πάντα), αλλά, από την άλλη, 
έχει την υποχρέωση να εκφράσει 
τη θέληση και το πνεύµα των 
πολιτών που τον εξέλεξαν.

EΔΑ ΘΕΣΣ 
η δύναµη 
στο Φυσικό Αέριο.

100%
στα τέλη σύνδεσης
για όλο το 2018

έκπτωση

Και µην ξεχνάτε: Σωστή συντήρηση των συσκευών αερίου και της υδραυλικής 
εγκατάστασης από πιστοποιηµένους επαγγελµατίες σηµαίνει ασφάλεια!
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«Έ
χουμε χρέος να προστατέψουμε 
και να αναβαθμίσουμε το δημό-
σιο πανεπιστήμιο» έλεγε πριν από 
έναν μήνα από βήματος της Βου-
λής ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσί-
πρας, δίνοντας το πολιτικό πλαίσιο 
στο οποίο κινήθηκε ο αναπληρω-

τής υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Κατρούγκαλος, ως εισηγητής 
του ΣΥΡΙΖΑ για τη συνταγματική αναθεώρηση.

Σύμφωνα με τον κ. Κατρούγκαλο, η ίδρυση ιδιωτικών πανεπι-
στημίων ιστορικά υπονομεύει την υποχρέωση του κράτους για πα-
ροχή δωρεάν παιδείας, καθώς εισάγει τα δίδακτρα για τις πανεπι-
στημιακές σπουδές.

Προφανώς, βέβαια, τα δίδακτρα υπονομεύουν τη δωρεάν παι-
δεία στην ανώτατη εκπαίδευση, αλλά δεν την υπονομεύουν στην 
πρωτοβάθμια, όπου ο πρωθυπουργός στέλνει τα δικά του παιδιά, 
αλλά αυτό είναι ένα δευτερεύον ζήτημα.

Όπως επίσης δεν υπονομεύεται η δωρεάν παιδεία όταν τα 
έσοδα από τα δίδακτρα χρησιμοποιούνται για καλό σκοπό, όπως, 
για παράδειγμα, για την προώθηση της υποψηφιότητας των κ.κ. 
Τσίπρα και Ζάεφ για το Νόμπελ Ειρήνης, αν και αυτό αφορά το πα-
νεπιστήμιο FON στα Σκόπια.

Το πανεπιστήμιο FON των Σκοπίων
«Είναι πολύ μεγάλη τιμή για τη χώρα μας η υποψηφιότητα του 
πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα για το Νόμπελ Ειρήνης, που προ-
τείνει η νομπελίστρια Wided Bouchamaoui» δήλωσε ο ευρωβου-
λευτής του ΣΥΡΙΖΑ Στέλιος Κούλογλου, ο οποίος συμμετείχε στη 
σχετική πρωτοβουλία μαζί με τον πρύτανη του FON, Νάνο Ρούζιν.

Η συμμετοχή του κ. Ρούζιν σε μια τέτοια πρωτοβουλία δεν α-
ποτελεί έκπληξη, καθώς από την εποχή που ήταν βουλευτής –την 
περίοδο 1994-2001– θεωρούνταν διαλλακτικός στο ζήτημα του ο-
νόματος. Το γεγονός, δε, ότι αμέσως μετά διετέλεσε επί επτά χρό-
νια πρέσβης της χώρας στο ΝΑΤΟ παραπέμπει σε επαφές οι οποίες 
επιδιώκουν να τονιστεί η σημασία της Συμφωνίας των Πρεσπών, 
η οποία άνοιξε τον δρόμο για την ολοκλήρωση της παρουσίας του 
ΝΑΤΟ στα Βαλκάνια.

Το FON είναι το δεύτερο ιδιωτικό πανεπιστήμιο που λειτούρ-
γησε στην ΠΓΔΜ μετά τη νομιμοποίηση της ιδιωτικής ανώτατης 
εκπαίδευσης το 2002. Ξεκίνησε ως Σχολή Κοινωνικών Επιστημών 

Το πανεπιστήμιο των Σκοπίων που 
προτείνει Τσίπρα-Ζάεφ για το Νόμπελ 
Ειρήνης είναι ένα από τα πολλά ιδιωτικά 
πανεπιστήμια στη ΝΑ Ευρώπη, τα οποία 
έχουν χιλιάδες φοιτητές, υψηλά δίδακτρα 
και μεγάλη συνεισφορά στο ΑΕΠ των 
χωρών τους.

και σήμερα έχει πάνω από δέκα σχολές.

Η Ανώτατη Σχολή Κατασκόπων του FON
Ανάμεσα στις δέκα σχολές είναι και η Σχολή των Ντετέκτιβ και της 
Ασφάλειας, η οποία, όπως αναφέρει το πανεπιστήμιο στον ιστό-
τοπό του, είναι η μοναδική σε όλα τα Βαλκάνια. Όπως σημειώνε-
ται, «συνδέει το ερευνητικό πεδίο με τις υψηλότερες ακαδημαϊκές 
θεωρητικές και πρακτικές προδιαγραφές, παρέχοντας υψηλού επι-
πέδου εργατικό δυναμικό γι’ αυτό το επάγγελμα, το οποίο κερδίζει 
σε σημασία στις τρέχουσες κοινωνικές και εμπορικές περιστάσεις».

Διευκρινίζεται περαιτέρω ότι η σχολή παρέχει όχι μόνο αντα-
γωνιστικούς επαγγελματίες, προετοιμασμένους να δουλέψουν στον 
ιδιωτικό τομέα, αλλά επίσης εξοπλίζει τους αποφοίτους, ώστε να 
εκπληρώνουν αυστηρά δεοντολογικά, θεωρητικά και επαγγελμα-
τικά κριτήρια της εργασίας, όπως τα απαιτεί ο δημόσιος τομέας.

Σύμφωνα με το FΟΝ, οι απειλές για την παγκόσμια ασφάλεια 
τοποθετούν αυτό το επάγγελμα στην κορυφή της διεθνούς ζήτη-
σης, από τη στιγμή που έχει καταστεί προφανές ότι η ασφάλεια, η 
ειρήνη και ο πόλεμος δεν έχουν σύνορα.

Ιδιωτικά πανεπιστήμια στα Σκόπια
Το FΟΝ δεν είναι το μοναδικό ιδιωτικό πανεπιστήμιο στην ΠΓΔΜ. 
Είναι ένα από τα 25 πανεπιστήμια της χώρας, στα οποία φοιτούσαν 
το 2016 70.950 φοιτητές. Από αυτούς, οι 57.088 ήταν στα πέντε δη-
μόσια πανεπιστήμια και οι 13.601 στα είκοσι ιδιωτικά.

Τα δίδακτρα στα δημόσια πανεπιστήμια κυμαίνονται μεταξύ 
200 και 400 ευρώ, ενώ στα ιδιωτικά ξεκινούν από 500 ευρώ και 
φτάνουν στο FON –κατατάσσεται στη θέση 9.566 παγκοσμίως– να 
διαμορφώνονται σε 2.000 ευρώ κατ’ έτος. Οι σπουδαστές πρέπει να 
καταβάλουν το 1/4 ως προκαταβολή και τα υπόλοιπα σε έως δέκα ι-
σόποσες μηνιαίες δόσεις. Τα 150 ευρώ τον μήνα αντιστοιχούν στα 
3/4 του κατώτατου μισθού, που το 2018 είναι 200 ευρώ.

Το πρώτο πανεπιστήμιο της χώρας, το Πανεπιστήμιο των Αγίων 
Κυρίλλου και Μεθοδίου, βρίσκεται στη θέση 3.207 παγκοσμίως και 
δεν έχει δίδακτρα.

24 ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Αλβανία
Στη γειτονική Αλβανία τα πανεπιστήμια είναι 39, τα 15 από τα 
οποία είναι δημόσια. Το 1989, όταν έπεσε το κομμουνιστικό κα-
θεστώς, ανέρχονταν σε έξι, ενώ άλλα πέντε ιδρύθηκαν στα επό-

μενα τρία χρόνια.
Στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου οι φοιτητές των δη-

μόσιων πανεπιστημίων έκαναν διαδηλώσεις διαμαρτυρίας, ζητώντας 
μείωση των διδάκτρων, μεγαλύτερο προϋπολογισμό για την εκπαί-
δευση και μεγαλύτερη συμμετοχή στη λήψη των αποφάσεων. Τα δί-
δακτρα στην Ιατρική του Πανεπιστημίου των Τιράνων, που είναι στη 
θέση 6.626 στην παγκόσμια κατάταξη των πανεπιστημίων, αυξήθη-
καν από τα 365 στα 405 ευρώ, ενώ στη Νομική των Τιράνων φτάνουν 
τα 325 ευρώ.

Το πρώτο ιδιωτικό πανεπιστήμιο στην Αλβανία άρχισε να λει-
τουργεί το 2000. Το 2018 τα δίδακτρα σε ένα ιδιωτικό πανεπιστή-
μιο ξεκινούν από τα 2.000 ευρώ, ενώ το πιο ακριβό είναι το EPOCA 
–στη θέση 6.976 παγκοσμίως–, τα δίδακτρα του οποίου φτάνουν τα 
3.700 ευρώ τον χρόνο, τη στιγμή που ο κατώτατος μισθός είναι 2.150 
ευρώ τον χρόνο.

Το πόσο των διδάκτρων ακούγεται υπερβολικό, καθώς είναι πε-
ρίπου ίσο με αυτό της Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου του Βελι-
γραδίου, που είναι στα 500 καλύτερα του κόσμου, ενώ τα δίδακτρα 
στο Ζάγκρεμπ είναι μόλις 60 ευρώ τον χρόνο.

Υψηλά δίδακτρα στη Βουλγαρία
Στη Βουλγαρία λειτουργούν 47 πανεπιστημιακά ιδρύματα, από τα 
οποία τα επτά είναι ιδιωτικά. Το 2018 το πρώτο σε κατάταξη δημόσιο 
πανεπιστήμιο, «Ο Άγιος Κλήμης της Οχρίδας», που είναι στη θέση 
2.060 παγκοσμίως, είχε δίδακτρα 750 ευρώ, ενώ το πρώτο ιδιωτικό, 
το Νέο Βουλγαρικό Πανεπιστήμιο της Σόφιας, που είναι στη θέση 
3.357 παγκοσμίως, έχει δίδακτρα 3.700 ευρώ. Το αμέσως επόμενο ι-
διωτικό, το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο του Μπλαγκόεβγκραντ, που 
είναι στη θέση 4.957 παγκοσμίως, έχει δίδακτρα που ξεκινούν από 
5.500 ευρώ και φτάνουν τα 7.400 ευρώ. Μάλλον ακριβά για μια χώρα 
όπου ο κατώτατος μισθός είναι στα 3.130 ευρώ ετησίως. Όμως, σύμ-
φωνα με επίσημα στοιχεία, στα βουλγαρικά πανεπιστήμια φοιτούσαν 
το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 14.212 ξένοι φοιτητές, αυξημένοι κατά 
33% σε σχέση με το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017. Σύμφωνα με τα ίδια 
στοιχεία, το 1/4 των ξένων φοιτητών ήταν από την Ελλάδα.

Οι Έλληνες στηρίζουν τα κυπριακά πανεπιστήμια
Στην Κύπρο, υπό τον έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας, λειτουρ-
γούν 33 πανεπιστημιακά ιδρύματα. Από αυτά, τα τρία είναι εθνικά, 
με σημαντικότερο το Πανεπιστήμιο της Κύπρου, που βρίσκεται στη 
1.743η θέση παγκοσμίως και το οποίο ιδρύθηκε το 1989. Όσον αφορά 
τα δίδακτρα, έχει φοιτητές δύο ταχυτήτων, τους ντόπιους, που πλη-
ρώνουν έως 750 ευρώ, και τους ξένους, που πληρώνουν μεταξύ 5.500 
και 7.400 ευρώ.

Το πιο αναγνωρισμένο ιδιωτικό πανεπιστήμιο είναι το Πανεπι-
στήμιο της Λευκωσίας, το οποίο βρίσκεται στη θέση 3.414 στην πα-
γκόσμια κατάταξη των πανεπιστημίων.

Στα κυπριακά πανεπιστήμια το έτος 2015-2016 φοιτούσαν 38.647 
σπουδαστές, το 43,6% των οποίων ήταν από χώρες-μέλη της Ε.Ε., δη-
λαδή κυρίως Έλληνες, δημιουργώντας ένα τεράστιο έσοδο για την κυ-
πριακή οικονομία.

Αντίστοιχα στην Ελλάδα το Διεθνές Πανεπιστήμιο προσφέρει 19 
προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών, με δίδακτρα από 2.500 έως 
9.000 ευρώ.

  ΑΝΤΏΝΗΣ ΜΑΡΚΟΥ

ΟΙ ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΙ 
ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΑΓΑΠΗΣΑΝ

H νομπελίστρια Wided Bouchamaoui ενημερώνει τον πρωθυπουργό για την πρόταση που κάνει για το Νόμπελ Ειρήνης.
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οικονοµία

Αν τελικά το δηµόσιο ταµείο 
αναγκαστεί να πληρώσει όλους 
αυτούς που προσέφυγαν ή θα 
προσφύγουν στη ∆ικαιοσύνη, η 
οικονοµία θα πρέπει να αναζητήσει 
και πάλι κάποιο στήριγµα για να µην 
καταρρεύσει.

  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΑΚΚΕΤΟΥ

Μπορεί η κυβέρνηση να πανηγυρίζει για την έξοδο 
από τα µνηµόνια, ωστόσο φαίνεται πως έχει δι-
αµορφώσει τις κατάλληλες προϋποθέσεις για 
ακόµα ένα, το πέµπτο κατά σειρά. Η ειδυλλιακή 

εικόνα που επιχειρεί να δηµιουργήσει µοιράζοντας κοινωνικά µε-
ρίσµατα και επιδόµατα «καταστρέφεται» από τις δικαστικές απο-
φάσεις που δηµιουργούν δηµοσιονοµικές νάρκες, καθώς αφορούν 
τη διεκδίκηση αναδροµικών από τις περικοπές στις συντάξεις και 
την κατάργηση των δώρων και επιδοµάτων στους συνταξιούχους 
και στους δηµοσίους υπαλλήλους.

Τελευταίο… κρούσµα ήταν η απόφαση του ΣΤ΄ Τµήµατος του 
Συµβουλίου της Επικρατείας µε την οποία έκρινε αντισυνταγµα-
τική την περικοπή των δώρων των (εν ενεργεία) δηµοσίων υπαλ-
λήλων. Αν και το θέµα θα κριθεί τελικά από την Ολοµέλεια του α-
νώτατου ακυρωτικού δικαστηρίου, ήδη έχει ανοίξει ο δρόµος για 
διεκδικήσεις όχι µόνο των δώρων αλλά και αναδροµικών.

Αν και κανείς δεν είναι σε θέση να κρίνει την ορθότητα των δι-
καστικών αποφάσεων, προκαλούνται κάποια ερωτήµατα που σχε-
τίζονται και µε το περί δικαίου αίσθηµα: Ποιος θα πληρώσει όλα 
αυτά τα αναδροµικά; Πάλι το βάρος θα πρέπει να το σηκώσει ο α-
νώνυµος φορολογούµενος; Για πόσο ακόµα θα αντέχει; Μόνο οι 
δηµόσιοι υπάλληλοι και οι δικαστές έχουν δικαιώµατα και δικαι-
ούνται αναδροµικά; Τι θα γίνει επιτέλους µε τους ιδιωτικούς υπαλ-
λήλους, οι οποίοι βάζουν όλο και πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη, 
ενώ επικρατεί ένας εργασιακός µεσαίωνας όσον αφορά τις αποδο-
χές αλλά και τις συνθήκες εργασίας;

Βόµβα 10 δισ. ευρώ
Οι προειδοποιήσεις από τους παράγοντες της αγοράς είναι ανησυ-
χητικές, καθώς το θέµα της επιστροφής των αναδροµικών –µετά 
την ανατροπή που έφερε η απόφαση του Νοµικού Συµβουλίου 
του Κράτους να µην ασκήσει έφεση στις πρωτόδικες αποφάσεις 
που δικαιώνουν τους συνταξιούχους για τις περικοπές το 2011 και 
2012– εξελίσσεται σε βόµβα 8 δισ. ευρώ για τον προϋπολογισµό.

Ο καθηγητής Χρηµατοοικονοµικής στο Πανεπιστήµιο Πει-
ραιώς Μιχάλης Γκλεζάκος εκτίµησε σε πρόσφατες δηλώσεις του 
ότι το άµεσο κόστος των δικαστικών αποφάσεων υπέρ της καταβο-
λής των αναδροµικών στους συνταξιούχους κυµαίνεται από 2 έως 
3 δισ. ευρώ. Μάλιστα τόνισε ότι η κυβέρνηση δεν θα καταφέρει να 
αποφύγει την καταβολή τους. Το σύνολο των αναδροµικών που δι-
καιούνται οι συνταξιούχοι είναι 8 µε 9 δισ. ευρώ και αν συµπερι-
ληφθούν σε αυτά και τα ποσά που δικαιούνται εν ενεργεία εργαζό-
µενοι, το ποσό φτάνει στα 15 δισ. ευρώ, που είναι δυσβάσταχτο για 
τον προϋπολογισµό. Πώς µια χώρα που θέλει να βγει στις αγορές 

µπορεί να επιβαρυνθεί µε αυτό το πόσο;
Αν τελικά το δηµόσιο ταµείο αναγκαστεί να πληρώσει όλους 

αυτούς που προσέφυγαν ή θα προσφύγουν στη ∆ικαιοσύνη, η οι-
κονοµία θα πρέπει να αναζητήσει και πάλι κάποιο στήριγµα για να 
µην καταρρεύσει.

Οι τυχεροί
Μέχρι στιγµής, η υπόθεση των αναδροµικών έχει τυχερούς και ά-
τυχους, καθώς οι πρώτες πληρωµές έγιναν, έστω και σε δόσεις, ενώ 
κάποιοι δεν είδαν το χρώµα του χρήµατος.

Οι πρώτοι που είδαν φουσκωµένους τους τραπεζικούς λογα-
ριασµούς τους ήταν οι ένστολοι. Οι υπόλοιποι δικαιούχοι, και κυ-
ρίως οι γιατροί του ΕΣΥ και οι πανεπιστηµιακοί, θα πρέπει να κά-
νουν υποµονή, καθώς γραφειοκρατικά εµπόδια έχουν µπλοκάρει 
την πληρωµή τους.

Με τις οικονοµικές υπηρεσίες των υπουργείων Εθνικής Άµυ-
νας και Προστασίας του Πολίτη να έχουν προετοιµαστεί εγκαί-
ρως, οι στρατιωτικοί, οι αστυνοµικοί, οι λιµενικοί και οι πυροσβέ-
στες ήταν οι πρώτοι που πήραν τον χριστουγεννιάτικο µποναµά. 
Τα χρήµατα που είδαν στους λογαριασµούς τους κυµαίνονται από 
400 ευρώ έως και πάνω από 8.000 ευρώ ανάλογα µε τον βαθµό, 
την οικογενειακή κατάσταση και τα χρόνια υπηρεσίας. Τα καθαρά 
ποσά που µπήκαν στην τσέπη τους είναι κουρεµένα λόγω των κρα-
τήσεων έως 35% του συνολικού εφάπαξ ποσού, αφού, εκτός από 
τον φόρο εισοδήµατος 20% που παρακρατήθηκε, έχουν επιβληθεί 
περαιτέρω κρατήσεις (νοσοκοµειακή περίθαλψη και εισφορές).

Το πρόβληµα µε τους γιατρούς προέκυψε γιατί δεν υπήρχαν 
στα νοσοκοµεία και στα κέντρα υγείας οι καταστάσεις µε τους για-
τρούς που εργάζονταν το διάστηµα που αφορά η επιστροφή των 
αναδροµικών. Εποµένως τα τµήµατα µισθοδοσίας έπρεπε να συ-
ντάξουν από την αρχή τις καταστάσεις µε τους γιατρούς που ερ-
γάζονταν στο νοσοκοµείο ή στο κέντρο υγείας και τη βαθµίδα που 
είχαν τη συγκεκριµένη περίοδο. Οι καταστάσεις έχουν πάρει η-
λεκτρονική µορφή και θα αποσταλούν για να ξεκλειδώσει η πλη-
ρωµή των αναδροµικών.

Οι… χαµένοι
Χωρίς αναδροµικά έµειναν 4.609 άτοµα από το αστυνοµικό προ-
σωπικό. Πρόκειται κυρίως για ειδικούς φρουρούς, καθώς και α-
στυφύλακες-υπαρχιφύλακες που προέρχονται από ειδικούς φρου-
ρούς, οι οποίοι προαναγγέλλουν συγκεντρώσεις µε τα υπηρεσιακά 
αλεξίσφαιρα γιλέκα τους. Οι συγκεκριµένοι δεν έλαβαν αναδρο-
µικά, καθώς σύµφωνα µε το σκεπτικό της κυβέρνησης:
• Με τις διατάξεις του ν. 4093/2012 έλαβαν αύξηση στον βασικό 

µισθό και το χρονοεπίδοµα.
• Με τις διατάξεις του ν. 4307/2014 έλαβαν αναδροµικές αποδοχές 
για την τριετία 2012-2014, καθώς λόγω της µεταβολής των συντελε-
στών επήλθε αύξηση στα επιδόµατα Ειδικής Απασχόλησης, Ευθύ-
νης, Εξοµάλυνσης και Ειδικών Συνθηκών, ενώ ο βασικός τους µι-
σθός και το χρονοεπίδοµα παρέµειναν σταθερά. Συνεπώς έλαβαν 
τότε αναδροµικά επί των ως άνω επιδοµάτων.
• Με τις πρόσφατες διατάξεις του ν. 4575/2018 τα αναδροµικά υ-
πολογίστηκαν µε βάση τις συνολικές αποδοχές (περιλαµβανοµέ-
νων των επιδοµάτων) που ίσχυαν στις 31/7/2012.

Οι δήµοι
Επίσης, τη χορήγηση και πάλι του 13ου και 14ου µισθού (επιδό-
µατα αδείας και εορτών) στους υπαλλήλους τους αποφασίζουν αρ-
κετοί µεγάλοι δήµοι της χώρας, µετά από αποφάσεις δικαστηρίων, 
δίνοντας µάλιστα και αναδροµικά ποσά.

Οι πρώτες δικαστικές αποφάσεις µε τις οποίες δικαιώθηκαν 
εργαζόµενοι σε δηµόσιες υπηρεσίες, που ζητούσαν την επαναχο-
ρήγηση των επιδοµάτων εορτών και αδείας, εκδόθηκαν στα τέλη 
του 2016. Πλέον αρκετοί δήµοι αποφασίζουν την αναδροµική κα-
ταβολή των επιδοµάτων αυτών στο σύνολο των εργαζοµένων τους, 
δηλαδή ακόµη και σε αυτούς που δεν έχουν προσφύγει στα δικα-
στήρια.

ΤΑ ΑΝΑ∆ΡΟΜΙΚΑ Ο∆ΗΓΟΥΝ 
ΣΕ… ΑΝΑ∆ΡΟΜΙΚΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ
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ΑΠΟ ΒΑΣΙΚΗ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ… ΕΦΙΑΛΤΗΣ
Πρωταθλήτρια Ευρώπης η Ελλάδα 

στο κόστος στέγασης.
  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΑΚΚΕΤΟΥ

Μια σειρά από επιβαρύνσεις «τσακίζουν» κάθε 
χρόνο τους ιδιοκτήτες ακινήτων και έχουν µετα-
τρέψει σε εφιάλτη τη στέγη, το σπίτι του Έλληνα, 
που µέχρι πριν από κάποια χρόνια ήταν το καµάρι 

του, η βασική του επένδυση, η κληρονοµιά στα παιδιά του.
Πλέον η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης σε κόστος στέ-

γασης, καθώς στα ακίνητα επιβάλλονται, εκτός από τον ΕΝΦΙΑ 
(που υποτίθεται ότι θα τον καταργούσε ο ΣΥΡΙΖΑ), µια σειρά από 
φόροι σε καθηµερινές συναλλαγές που προκαλούν τρόµο. Και σαν 
να µην έφταναν όλα αυτά, έρχονται µαζικοί πλειστηριασµοί που ε-
κτιµάται ότι θα κλιµακωθούν µετά τις εκλογές.

Ακριβή υπόθεση η κατοικία
Σύµφωνα µε νέα έκθεση της Παγκόσµιας Τράπεζας, η Ελλάδα 
είναι µεταξύ των χωρών της Ε.Ε. όπου οι οικογένειες επιβαρύνο-
νται περισσότερο από το κόστος στέγασης.

Την ίδια στιγµή, σύµφωνα µε τα στοιχεία της Eurostat, δύο 
στους πέντε κατοίκους της χώρας µας ξοδεύουν πάνω από το 40% 
του εισοδήµατός τους για έξοδα που έχουν να κάνουν µε τη στέ-
γαση. Πρόκειται για ποσοστό σχεδόν τριπλάσιο από τον ευρωπα-
ϊκό µέσο όρο. Μάλιστα επισηµαίνεται ότι η Ελλάδα ήταν και πριν 
από την κρίση πρώτη σε αυτό το επίπεδο. Ωστόσο, µέσα σε µία δε-
καετία (2006-2016) το ποσοστό των κατοίκων της χώρας µας που 
διαθέτουν µεγάλο κοµµάτι του εισοδήµατός τους για να πληρώ-
σουν τα έξοδα του σπιτιού τους υπερδιπλασιάστηκε, ενώ ο ευρω-

παϊκός µέσος όρος µειώθηκε.

Μαζικοί πλειστηριασµοί
Την ίδια στιγµή χιλιάδες οικογένειες κινδυνεύουν να χάσουν τα 
σπίτια τους λόγω των πλειστηριασµών. Σύµφωνα µε πληροφορίες 
που βλέπουν το φως της δηµοσιότητας, µέχρι το τέλος του έτους οι 
τράπεζες θα έχουν πλήρη εικόνα για την οικονοµική και περιουσι-
ακή κατάσταση των 50.000 από τους συνολικά 170.000 δανειολή-
πτες οι οποίοι έχουν ζητήσει την προστασία της κύριας κατοικίας 
τους και αναµένουν την εκδίκαση της υπόθεσής τους στο Ειρηνο-
δικείο, ενώ εκτιµάται ότι η καταγραφή των υπολοίπων θα έχει ολο-
κληρωθεί το αργότερο έως και τον Ιούνιο του 2019. Με τον τρόπο 
αυτόν θα εντοπιστούν οι στρατηγικοί κακοπληρωτές και θα ανοίξει 
ο δρόµος για την ανάκτηση των οφειλοµένων.

Κατά συνέπεια, εκτιµάται πως θα σηµειωθεί αύξηση του αριθ-
µού των δηµοπρασιών που είναι προγραµµατισµένες για το ερχό-
µενο δωδεκάµηνο κατά 30%. Στην περίπτωση αυτή, την επόµενη 
χρονιά θα βγουν στο σφυρί συνολικά 40.000 ακίνητα, 10.000 πε-
ρισσότερα σε σχέση µε τον αρχικό σχεδιασµό.

Ο νόµος Κατσέλη
Εν τω µεταξύ, τίποτα δεν έχει ξεκαθαριστεί για τον νόµο Κατσέλη, 
η ισχύς του οποίου λήγει στο τέλος του έτους και βρίσκεται στο 
«στόχαστρο» των δανειστών, οι οποίοι ζητούν τον περιορισµό της 
αξίας του ακινήτου που θα προστατεύεται.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η βάση υπολογισµού της αξίας 
της πρώτης κατοικίας δεν θα είναι η αντικειµενική αξία (όπως ορί-
ζει σήµερα ο νόµος) αλλά η εµπορική.

Για τον άγαµο, η πίεση που ασκείται είναι να προστατεύεται η 
πρώτη κατοικία εµπορικής αξίας έως 75.000 ευρώ και για οικογέ-
νεια µε τρία παιδιά το όριο να ανεβαίνει στα 100.000 ευρώ, γεγο-
νός που περιορίζει την περίµετρο του νόµου. Σήµερα ο νόµος προ-
βλέπει την προστασία της πρώτης κατοικίας αντικειµενικής αξίας 
έως 180.000 ευρώ για τον άγαµο, 220.000 ευρώ για το ζευγάρι και 
η αξία αυξάνεται κατά 20.000 ευρώ για κάθε παιδί, µέχρι τα τρία.

Υπό συζήτηση είναι ακόµη και τυχόν αλλαγές στα εισοδηµα-
τικά κριτήρια, καθώς οι θεσµοί θεωρούν υψηλά αυτά που σήµερα 
ορίζει ο νόµος.

Επί του παρόντος, η κυβέρνηση προσανατολίζεται σε ολιγό-
µηνη παράταση του νόµου Κατσέλη για την προστασία της πρώτης 
κατοικίας, ως µεταβατικό στάδιο, σενάριο στο οποίο φέρεται να α-
ντιστέκεται ο Ευρωπαϊκός Μηχανισµός Εποπτείας.

Αυξάνονται οι φόροι 
λόγω αντικειµενικών αξιών
Παράλληλα, από το νέο έτος τίθενται σε εφαρµογή οι νέες αυξηµέ-
νες αντικειµενικές αξίες, που θα προκαλέσουν ντόµινο επιβαρύν-
σεων σε 19 φόρους και τέλη. Συγκεκριµένα, αυξάνονται:
1. Ο φόρος µεταβίβασης ακινήτων, που υπολογίζεται µε 3% επί της 
αντικειµενικής αξίας. Από τον φόρο αυτό απαλλάσσεται η αγορά 
πρώτης κατοικίας αντικειµενικής αξίας έως 200.000 ευρώ από τον 
άγαµο και έως 250.000 ευρώ από έγγαµους ή όσους έχουν συνάψει 
σύµφωνο συµβίωσης, ποσό το οποίο προσαυξάνεται κατά 25.000 
ευρώ για κάθε παιδί µέχρι τα δύο και κατά 30.000 ευρώ για κάθε 
παιδί από το τρίτο και µετά.
2. Ο ΦΠΑ 24% που επιβάλλεται στις πωλήσεις νεόδµητων κτισµά-
των που δεν αποτελούν πρώτη κατοικία.
3. Ο φόρος χρησικτησίας κτισµάτων, που υπολογίζεται επίσης µε 
3% επί των αντικειµενικών αξιών.
4. Ο φόρος ανταλλαγής-συνένωσης οικοπέδων.
5. Ο φόρος διανοµής ακινήτων.
6. Το τέλος ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ), που επιβάλλεται υπέρ των 
δήµων µέσω των λογαριασµών ηλεκτρικού ρεύµατος.
7. Ο δηµοτικός φόρος που επιβαρύνει τις µεταβιβάσεις ακινήτων 
(υπολογίζεται µε ποσοστό επί του φόρου µεταβίβασης).
8. Τα τέλη υπέρ Ταµείου Νοµικών που επιβαρύνουν τα µεταβιβα-
στικά συµβόλαια.
9. Το πρόσθετο τέλος µεταγραφής συµβολαίων.
10. Ο φόρος δωρεάς ακινήτων.
11. Ο φόρος γονικής παροχής ακινήτων.
12. Ο φόρος κληρονοµιάς ακινήτων.
13. Το τέλος εγγραφής ακινήτων στο Κτηµατολόγιο.
14. Τα πολεοδοµικά πρόστιµα διατήρησης αυθαίρετων κτισµάτων.
15. Τα πολεοδοµικά πρόστιµα κατασκευής νέων αυθαιρέτων.
16. Οι εισφορές σε γη και χρήµα για την ένταξη ακινήτων στα σχέ-
δια πόλεων.
17. Ο ειδικός φόρος ακινήτων 15% που επιβάλλεται στις υπεράκτιες 
εταιρείες ακινήτων.
18. Ο φόρος του τεκµηρίου της κατοικίας.
19. Ο φόρος επί του τεκµαρτού εισοδήµατος από ιδιόχρηση επαγ-
γελµατικής στέγης και από δωρεάν παραχώρηση κατοικίας.

#1 εφαρμογή στην Ελλάδα για
τις δημόσιες συγκοινωνίες

Κατεβάστε τώρα δωρεάν
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  ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΟΥ

ΕΚΑΤΟΣΤΟΣ ΝΕΚΡΟΣ 
ΣΤΟ ΜΑΤΙ, ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 

ΑΚΟΜΑ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ

Μ
ετά από 145 ηµέρες νο-
σηλείας στη Μονάδα Ε-
ντατικής Θεραπείας του 
Νοσοκοµείου «Ευαγ-
γελισµός», ακόµη ένας 
τραυµατίας από την πυρ-

καγιά στο Μάτι υπέκυψε µετά από ισχυρό ση-
ψαιµικό επεισόδιο. Πρόκειται για έναν 73χρονο, 
ο οποίος στις 23 Ιουλίου βρισκόταν µε τη σύζυγό 
του και τα εγγόνια του στο Μάτι όταν ξέσπασε η 
φωτιά.

Στους 100 οι νεκροί
Ο 73χρονος είχε προσπαθήσει να σώσει τον 
10χρονο εγγονό του προστατεύοντάς τον µε το 
σώµα του. Μιλώντας πριν από λίγες ηµέρες στη 
«Ναυτεµπορική», ο γιος του παππού-ήρωα, όπως 
τον αποκαλούσαν οι γιατροί του νοσοκοµείου, 
περιέγραψε πώς προσπάθησαν να φύγουν µέσω 
της παραλιακής, αλλά εγκλωβίστηκαν εκεί. «Όταν 
βρήκαν µια µικρή δίοδο προς τη θάλασσα, τους 
πρόλαβε το θερµικό κύµα, µε τον 73χρονο να α-
γκαλιάζει τον 10χρονο εγγονό του, µε αποτέλε-
σµα ο ίδιος να υποστεί εγκαύµατα β΄ βαθµού σε 
ποσοστό 19% σε πόδια, χέρια και πλάτη».

Εγκαύµατα υπέστη και η 72χρονη σύζυγός 
του σε ποσοστό 14%, µε αποτέλεσµα κι αυτή να 
νοσηλευτεί για 2,5 µήνες στο νοσοκοµείο. Τα δύο 
παιδιά υπέστησαν διάσπαρτα εγκαύµατα β΄ βαθ-
µού σε χέρια και πόδια. Ο θάνατος του 73χρονου 
ανέβασε τον αριθµό των νεκρών στους 100. Ση-
µειώνεται ότι µια γυναίκα εξακολουθεί να νοση-
λεύεται διασωληνωµένη στο «Θριάσιο».

∆ούρου-Ψινάκης αρνούνται 
κάθε ευθύνη
Την Πυροσβεστική έδειξε ως αποκλειστικά υ-
πεύθυνη για την τραγωδία στο Μάτι η περιφε-
ρειάρχης Αττικής Ρένα ∆ούρου. Με υπόµνηµα 
που κατέθεσε τον Νοέµβριο διά του πληρεξού-
σιου δικηγόρου της στους εισαγγελείς που ερευ-
νούν πράξεις και παραλείψεις αρµοδίων που συ-
ντέλεσαν στο τραγικό αποτέλεσµα της πυρκαγιάς, 
ανέφερε ότι «η αυτοδιοίκηση δεν σβήνει φωτιές, 
ούτε αποµακρύνει προληπτικά χωρίς εισήγηση 

της Πυροσβεστικής».
Η κ. ∆ούρου στο πολυσέλιδο υπόµνηµα α-

ναφερόταν λεπτοµερώς στις ενέργειες που έκανε 
στις 23 Ιουλίου. «Από το πρωί της 23ης/7/2018 
βρισκόµουν στο κέντρο συντονισµού της Πολι-
τικής Προστασίας της Περιφέρειας, δηλαδή στα 
γραφεία της Αυτοτελούς ∆ιεύθυνσης Πολιτικής 
Προστασίας της Περιφέρειας, µετέχοντας σε αλ-
λεπάλληλες διαδικασίες/συσκέψεις και φροντί-
ζοντας για την άµεση ικανοποίηση των αιτηµά-
των του Κέντρου Επιχειρήσεων σε όλα τα µέτωπα 
(Κινέτα, Καλλιτεχνούπολη προς ∆ιώνη, Ν. Βου-
τζάς, Κάλαµος).

»Η πολλαπλότητα των µετώπων και η γρή-
γορη εξέλιξη των πυρκαγιών επέβαλαν την προ-
σωπική µου παρουσία στο συντονιστικό κέντρο, 
ώστε να ικανοποιηθούν εγκαίρως και αποτελε-
σµατικώς όλα τα αιτήµατα της Πυροσβεστικής».

Επιπλέον, τονιζόταν ότι «ο µόνος αρµόδιος 
να εισηγηθεί την οργανωµένη προληπτική απο-
µάκρυνση στις περιπτώσεις δασικών πυρκαγιών 
είναι ο εκάστοτε επικεφαλής Αξιωµατικός του 
Πυροσβεστικού Σώµατος, ο οποίος ενεργεί σε 
τοπικό επίπεδο ως συντονιστής του πυροσβεστι-
κού έργου, έχοντας την ευθύνη περιορισµού των 
επιπτώσεων από την εξέλιξη της καταστροφής σε 
τοπικό επίπεδο».

Επίσης, όπως ανέφερε το υπόµνηµα, «η Πυ-
ροσβεστική δεν αρκεί να εισηγηθεί αποµάκρυνση 
πολιτών αλλά και εγκαίρως και επακριβώς να κα-
θορίζει ασφαλή δρόµο και ασφαλή τόπο της δρά-
σης και να δοθεί στον δήµαρχο, αν αφορούσε 
έναν ∆ήµο, ή την Περιφέρεια, αν αφορούσε πάνω 
από δύο ∆ήµους. Κάτι τέτοιο δεν έγινε ποτέ».

Σύµφωνα µε την περιφερειάρχη, «κατά τον 
χρόνο που ενηµερώθηκε η Περιφέρεια για την 
κατεύθυνση της πυρκαγιάς προς τον Nέο Βουτζά 
- Μάτι, είχε ήδη παρέλθει προ πολλού ο κρίσιµος 
χρόνος για την υλοποίηση οργανωµένης προλη-
πτικής αποµάκρυνσης».

Τις ευθύνες του αποποιήθηκε και ο δήµαρ-
χος Μαραθώνα - Νέας Μάκρης Ηλίας Ψινάκης, 
ο οποίος σε αντίστοιχο υπόµνηµα µε αυτό της 
κ. ∆ούρου υποστήριξε ότι «ο ∆ήµος Μαραθώνα 
ήταν σε απόλυτη ετοιµότητα για τις καλοκαιρι-

νές πυρκαγιές. Ακλόνητη πεποίθησή µου είναι 
πως οι υπηρεσίες του δήµου ήταν από το πρωί της 
23ης/7 σε απόλυτη ετοιµότητα και επιφυλακή, α-
ντέδρασαν ακαριαία και µε απόλυτο συντονισµό, 
παρείχαν δε από τις πρώτες στιγµές κάθε δυνατή 
βοήθεια και αρωγή στους πληγέντες της πύρινης 
λαίλαπας».

Σχετικά µε την αποµάκρυνση των πολιτών, 
ο κ. Ψινάκης τόνισε πως «ουδέποτε υπήρξε, επί-
σηµα ή ανεπίσηµα, σήµα για οργανωµένη απο-
µάκρυνση των πολιτών από την Πυροσβεστική, 
η οποία είναι και η µόνη αρµόδια να το ειση-
γηθεί στον δήµο που πλήττεται από την κατα-
στροφή, όταν δε η καταστροφή αφορά περισσό-
τερους του ενός δήµους, τότε η ευθύνη βαρύνει 
την Περιφέρεια».

Σχετικά µε την απουσία του από την περιοχή 
τη συγκεκριµένη µέρα, ανέφερε πως είχε φύγει 
για λίγες ηµέρες, καθώς είχε επιλέξει να βρίσκε-
ται στον Μαραθώνα τον Αύγουστο, που θεωρού-
νταν πιο επικίνδυνος µήνας για πυρκαγιές.

«Αφού ξέσπασε η φωτιά, ήµουν σε διαρκή ε-
πικοινωνία µε τους συνεργάτες µου. Αµέσως ανα-
ζήτησα τρόπους να επιστρέψω το ταχύτερο δυ-
νατό στον Μαραθώνα, χωρίς ωστόσο να τα κατα-
φέρω. ∆εν υπήρχε δυνατότητα πτητικού µέσου 
λόγω των θυελλωδών ανέµων και των καπνών της 
πυρκαγιάς. Επιχείρησα να επιστρέψω στον Μα-
ραθώνα διά θαλάσσης µε ιδιωτικό φουσκωτό σκά-
φος. Μετά τη Σύρο η θαλασσοταραχή ήταν τόσο 
έντονη, που αναγκάστηκε ο χειριστής του σκά-
φους να προσεγγίσει τη Σέριφο µέχρι να καταλα-

γιάσει η θύελλα» συµπλήρωσε ο κ. Ψινάκης.

∆εν έχουν αποδοθεί ευθύνες 
Πέντε µήνες µετά την τραγωδία, εξακολουθούν 
να ερευνώνται οι ευθύνες και οι παραλείψεις. Με 
τον αριθµό των νεκρών να είναι πλέον τριψήφιος 
και µε περιουσίες να έχουν καταστραφεί, οι οικο-
γένειες των θυµάτων µε µηνύσεις ζητούν την α-
πόδοση των ευθυνών. Πριν από λίγες ηµέρες, µή-
νυση κατά του κρατικού µηχανισµού κατέθεσε η 
οικογένεια της ηθοποιού Χρύσας Σπηλιώτη και 
του συζύγου της ∆ηµήτρη Τουρναβίτη.

Η Χρύσα Σπηλιώτη και ο σύζυγός της βρί-
σκονταν στο εξοχικό τους στο Μάτι και ετοιµά-
ζονταν να φύγουν για διακοπές στην Άνδρο. Στην 
προσπάθειά τους να σωθούν, εγκλωβίστηκαν στο 
παραθαλάσσιο οικόπεδο όπου έχασαν τη ζωή 
τους δεκάδες άνθρωποι.

Ωστόσο, θέλοντας να περάσει το µήνυµα για δι-
καίωµα στην ελπίδα, ο Ναυτικός Αθλητικός Όµιλος 
Μάτι Αττικής (ΝΑΟΜΑ), σε µια συγκινητική εκδή-
λωση που πραγµατοποιήθηκε στις 9 ∆εκεµβρίου, 
φωταγώγησε το χριστουγεννιάτικο δέντρο «της ελ-
πίδας, αλλά και της µνήµης», όπως σηµείωνε σε α-
νάρτησή του στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Όπως τονιζόταν, «σκοπός της εκδήλωσης 
είναι να δώσει σε όλους το δικαίωµα στην ελ-
πίδα αλλά και τη βεβαίωση ότι θα σηκωθούµε 
ξανά όρθιοι και θα παλέψουµε για το αύριο. 
Ελάτε να µας δώσετε αλλά και να πάρετε δύ-
ναµη, ελάτε να κάνουµε αυτά τα Χριστούγεννα 
πραγµατικά µαγικά!!!».

KENTΡΟ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗΣ  
ΚΑΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Αποσυμπίεση Μεσοσπονδύλιου Δίσκου 
Στην Get Healthier, χάρη στις συντονισμένες προσπάθειες μιας ομάδας κορυ-
φαίων ιατρών και μηχανικών ιατρικών οργάνων, εφαρμόζουμε τις τελευταίες ε-
ξελίξεις της βιοτεχνολογίας για να προσφέρουμε μη χειρουργική, μη επεμβατική 
Αποσυμπίεση του Μεσοσπονδύλιου Δίσκου. Πρόκειται για μια απόλυτα ασφαλή 
και αποτελεσματική διαδικασία, χωρίς φάρμακα, ενέσεις, χειρουργεία και αναι-
σθησία, η οποία πραγματοποιείται σε ειδικό θεραπευτικό κρεβάτι που ελέγχεται 
από ηλεκτρονικό υπολογιστή. Έτσι, δίνουμε λύσεις σε συχνές επώδυνες παθήσεις 
όπως οσφυαλγία, ισχιαλγία, κήλη, προβολή δίσκου, αυχενικό σύνδρομο. 

Αναγεννητική Ιατρική - Βλαστοκύτταρα 
Προσφέρουμε μη χειρουργική αντιμετώπιση ορθοπεδικών παθήσεων με τη βο-
ήθεια καινοτόμων θεραπειών που βασίζονται στις κατακτήσεις της Αναγεννητι-
κής και Μοριακής Ιατρικής (βλαστοκύτταρα). Κατ’ αυτό τον τρόπο θεραπεύονται 
οι ασθενείς που πάσχουν από οστεοαρθρίτιδα γονάτων και ισχίων, ρευματοειδή 
αρθρίτιδα, επώδυνες τενοντίτιδες (περιαρθρίτιδα ώμου, επικονδυλίτιδα, άκανθα 
πτέρνας κλπ), μυϊκές θλάσεις, κατακλίσεις.

Λ. Κηφισίας 53, Αμπελόκηποι, τηλ. 210-69.93.527
Λεωφόρος Βουλιαγμένης 564, Άλιμος, τηλ. 210-6993527

www.gethealthier.gr

KENTΡΟ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗΣ  
ΚΑΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
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«Στην εξουσία, τη µια µέρα σε 
γλείφουν, την άλλη δεν σε ξέρουν». 
Μ. ΜητσοτάκηΤ

η δική τους ιστορία, µε αφορµή το βιβλίο της 
Μισέλ Οµπάµα «Becoming – Η δική µου ιστο-
ρία», µοιράστηκαν πριν από λίγες ηµέρες πέντε 
γυναίκες που έχουν διακριθεί στην επαγγελµα-
τική τους ζωή.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του βιβλίου στην Αθήνα 
της πρώην Πρώτης Κυρίας των ΗΠΑ, η βουλευτής της Ν∆ 
Όλγα Κεφαλογιάννη, η Μαρέβα Γκραµπόφσκι-Μητσοτάκη, Co 
Founder του brand Zeus + Dione, η CEO της Microsoft Hellas 
Πέγκυ Αντωνάκου, η επικοινωνιολόγος Κατερίνα Γκαγκάκη 
και η DJ Φώφη Τσεσµελή µίλησαν για την προσωπική τους δι-
αδροµή και για τα σηµεία του βιβλίου µε τα οποία ταυτίζονται.

Οι τρεις βασικές αρχές
Πρώτη πήρε τον λόγο η σύζυγος του προέδρου της Ν∆, Μα-
ρέβα Γκραµπόφσκι-Μητσοτάκη, η οποία επέλεξε τη λέξη «τα-
πεινοφροσύνη» για να χαρακτηρίσει το βιβλίο. Στη συνέχεια 
αναφέρθηκε στις τρεις βασικές αρχές της Μισέλ Οµπάµα, τις 
οποίες έλαβε και η ίδια από την οικογένειά της. «Το να είσαι 
ταπεινός και χωρίς έπαρση µου το δίδαξε η µητέρα µου» είπε, 
ενώ «από τον παππού µου έµαθα ότι τίποτα δεν γίνεται χωρίς 
σκληρή δουλειά. Από τον ίδιο έµαθα ότι και η προσήλωση 
στον στόχο είναι προϋπόθεση για να πετύχει κανείς. Να κοι-
τάς τον στόχο και να µην αφήνεις τίποτα να σε επηρεάζει. Επί-
σης, η µόρφωση είναι πολύ σηµαντικό πράγµα. Η εξουσία έρ-
χεται και φεύγει. Στην εξουσία, τη µια µέρα σε γλείφουν, την 
άλλη δεν σε ξέρουν. Τη µόρφωση, όµως, δεν µπορεί να σ’ την 
πάρει κανείς». Ένα ακόµη κοινό σηµείο που εντόπισε η κ. Μη-
τσοτάκη ήταν το θέµα των παιδιών και πώς τα αντιµετωπίζει 
η Μισέλ Οµπάµα. «Τα παιδιά µου είναι η προτεραιότητα στη 
ζωή µου και δεν µπορώ να ζήσω χωρίς αυτά» πρόσθεσε κλεί-
νοντας την οµιλία της.
Κεφαλογιάννη: Πρόκληση να µελετάς 
τη Μισέλ Οµπάµα
Η βουλευτής της Ν∆ Όλγα Κεφαλογιάννη, µιλώντας για τη ζωή 
και την επαγγελµατική πορεία της Μισέλ Οµπάµα, χαρακτήρισε 
πρόκληση το «να µελετήσεις και να καταλάβεις µια γυναίκα όπως 
η συγκεκριµένη», δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στο ότι είναι Αφρο-
αµερικάνα. Μάλιστα χαρακτήρισε την αφήγηση «χαρισµατική», 

όπου ο αναγνώστης από τις πρώτες σελίδες καταλαβαίνει ότι η 
44η Πρώτη Κυρία δεν είχε κανένα κοινό µε τις προηγούµενες.

«Η ίδια µε αφοπλιστική ειλικρίνεια δηλώνει ότι είναι ένας 
συνηθισµένος άνθρωπος που βρέθηκε σε ένα ασυνήθιστο τα-
ξίδι» σηµείωσε η κ. Κεφαλογιάννη, χαρακτηρίζοντας τη συνο-
λική στάση ζωής της Μισέλ Οµπάµα «την επιτοµή του πολιτικού 
πολιτισµού».

Η βουλευτής της Ν∆ σηµείωσε ακόµη πως «παρ’ ότι µας χω-
ρίζει µεγάλη απόσταση από τις ΗΠΑ, πολλά από τα προβλήµατα 
που αναφέρει η Μισέλ Οµπάµα είναι κοινά µε αυτά της Ελλάδας».

Παράλληλα, η κ. Κεφαλογιάννη προέτρεψε «όπως η Μισέλ 
Οµπάµα αναµετρήθηκε µε το µαύρο και βγήκε νικήτρια, όλες µας 
να αναµετρηθούµε µε τις προκαταλήψεις, τους φόβους και τους 
αυτοπεριορισµούς µας, για να κερδίσουµε τον αυτοσεβασµό µας 
και να κερδίσουµε τις µικρές ή µεγάλες µάχες. Για να κερδίσουµε 
τελικά τη ζωή µας».

Τα στερεότυπα για τις επιτυχηµένες γυναίκες
«Σε έναν ανδροκρατούµενο χώρο πρέπει να προσπαθώ διαρκώς 
να αποδεικνύω την αξία µου» ανέφερε η DJ Φώφη Τσεσµελή, το-
νίζοντας ότι στο συγκεκριµένο επάγγελµα «ακόµα και στο εξωτε-
ρικό, δεν δίνονται ευκαιρίες στις γυναίκες. Στην Ελλάδα οι ευκαι-
ρίες είναι επιστηµονική φαντασία».

Η CEO της Microsoft Hellas Πέγκυ Αντωνάκου σηµείωσε 
ότι το βιβλίο σε ενθαρρύνει να κάνεις όνειρα. «Ο κόσµος διψάει 
για νέα µυαλά» είπε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά της, η επικοινωνιολόγος Κατερίνα Γκα-
γκάκη αναφέρθηκε στα στερεότυπα που υπάρχουν για τις επι-
τυχηµένες και δυναµικές γυναίκες, ενώ χαρακτήρισε «ανακου-
φιστικό και γαλήνιο» το γεγονός ότι η Μισέλ Οµπάµα έχει τις 
ίδιες αγωνίες µε όλες τις γυναίκες. Ωστόσο, «η δική µας ιστο-
ρία», πρόσθεσε, «υπάρχει και δεν µπορεί να µπει σε εξώφυλλα».

Στην εκδήλωση, που διοργάνωσε ο εκδοτικός οίκος Athens 
Bookstore Publications, από τον οποίο κυκλοφορεί στην Ελ-
λάδα το βιβλίο της Μισέλ Οµπάµα, παρευρέθηκαν, µεταξύ 
άλλων, η βουλευτής της Ν∆ Μαρία Αντωνίου, ο βουλευτής του 
Ποταµιού Γρηγόρης Ψαριανός, ο εκπρόσωπος Τύπου του Ποτα-
µιού ∆ηµήτρης Τσιόδρας και ο εκπρόσωπος Τύπου του ΚΙΝΑΛ 
Παύλος Χρηστίδης.

Best seller
Η αυτοβιογραφία της Μισέλ Οµπάµα έγινε µέσα σε λίγες ώρες 
best seller, πουλώντας στις χώρες της Βορείου Αµερικής περί-
που 725.000 αντίτυπα µόλις το πρώτο εικοσιτετράωρο της κυ-
κλοφορίας της, ενώ σε διάστηµα δύο εβδοµάδων είχαν πωληθεί 
περισσότερα από 2 εκατοµµύρια αντίτυπα στις ΗΠΑ και στον 
Καναδά.

Μέσα από τις σελίδες του βιβλίου –το οποίο έχει µεταφρα-
στεί σε 31 γλώσσες– προσκαλεί τους αναγνώστες στον προσω-
πικό της κόσµο, εξιστορώντας τις εµπειρίες που τη διαµόρφω-
σαν από την παιδική της ηλικία στο Σάουθ Σάιντ του Σικάγου 
και την εποχή που ως στέλεχος εξισορροπούσε τις απαιτήσεις 
της µητρότητας µε αυτές της εργασίας έως την εποχή που ζούσε 
στην πιο διάσηµη διεύθυνση στον κόσµο.

Πριν από λίγες ηµέρες, στο πλαίσιο της περιοδείας που 
πραγµατοποιεί για την προώθηση του βιβλίου της, η Μισέλ Ο-
µπάµα βρέθηκε στο Λονδίνο. Η πρώην Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ 
επισκέφθηκε ένα σχολείο που αποτέλεσε πηγή έµπνευσης για 
την ίδια. Όπως είπε, απευθυνόµενη στους µαθητές, η επίσκεψη 
στο σχολείο Ελίζαµπεθ Γκάρετ Άντερσον, στο βόρειο Λονδίνο, 
στο οποίο είχε πάει ως Πρώτη Κυρία το 2009, «καθόρισε τη δέ-
σµευσή µου στον τοµέα της εκπαίδευσης. Μου θυµίσατε ποια 
ήµουν, τους φόβους και τις προκλήσεις που αντιµετωπίζετε. Με 
παρηγορήσατε, διότι η δουλειά της Πρώτης Κυρίας δεν είναι η 
ευκολότερη στον κόσµο και εσείς µου δώσατε δύναµη».

Η Μισέλ Οµπάµα µοιράστηκε και µια άσχηµη εµπειρία που 
είχε ως µαθήτρια, την οποία περιγράφει και στο βιβλίο. Ανα-
φερόµενη στους καθηγητές που την υποτίµησαν, αποκάλυψε 
ότι ένας εκπαιδευτικός σύµβουλος της είχε πει «δεν νοµίζω ότι 
είστε ικανή να φοιτήσετε στο Πρίνστον».

  ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΟΥ

Η ∆ΙΚΗ ΜΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ 
∆ΕΝ ΜΠΑΙΝΕΙ 
ΣΕ ΕΞΩΦΥΛΛΑ
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ΘΕΑΤΡΟ, ΜΟΥΣΙΚΗ, 
ΤΕΧΝΕΣ, LIFESTYLE, 
ΟΜΟΡΦΙΑ, ΜΟ∆Α, 
ΥΓΕΙΑ, ΕΞΟ∆ΟΣ, 
HOME  ENTERTAINMENT σελ. 37

ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΜΟΙΑΖΕΙ 
ΜΕ ΠΟΛΕΜΟ

ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΥΝ: Α. ΤΑΚΗΣ, Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ, Γ. ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ, Α. ΖΑΡΙΦΗ

● Σκοτεινή η επόµενη µέρα της τροµοκρατικής επίθεσης στις Βρυξέλλες
● Οι δράστες, τα θύµατα, το χρονικό της φρίκης, ο κόσµος που αλλάζει
● Σε νέα, σκληρή δοκιµασία η ελληνική και η ευρωπαϊκή πραγµατικότητα

ΣΤΑΜΑΤΗΣ 
ΣΠΑΝΟΥ∆ΑΚΗΣ 

Προτιµώ τo καλό 
να γίνεται κρυφά

σελ. 21-33

ΑΦΙΕΡΩΜΑ 
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ 
ΤΟ ΑΥΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

σελ. 3-17
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Ολυµπιακός 
Για να αναβληθεί το τέλος 
εποχής χρειάζεται αλλαγή 
στόχευσης
σελ. 34

Β. Κορκίδης 

«Σε καµία 
περίπτωση δεν 
µπορεί να υπάρξει 
καθαρή έξοδος»

 σελ. 9

Λ. Γρηγοράκος 

«Η αυτοτέλεια 
του Κινήµατος 
Αλλαγής αποτελεί 
όρο ύπαρξης και 
προοπτικής»

σελ. 12

Οικονοµία 

Οι λιγνιτικές 
περιπέτειες 
της ∆ΕΗ

σελ. 10

ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ 
ΣΕ ΟΛΑ 
ΤΑ ΜΕΤΩΠΑ
     ΚΡΙΣΙΜΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 
ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

     ΑΝΑΤΑΡΑΧΗ ΜΕ 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΡΝΤΟΓΑΝ

     ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΜΠΙΖΝΕΣ 
ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ 
ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

σελ.  4, 6-7, 8

ΕΝΘΕΤΟ 
AUTO FREE SUNDAY

σελ. 17-32

MERCEDES X-CLASS
Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α  &  Χ Α Ρ Α

     ΚΡΙΣΙΜΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 
ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

     ΑΝΑΤΑΡΑΧΗ ΜΕ 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΡΝΤΟΓΑΝ

     ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΜΠΙΖΝΕΣ 
ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ 

Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟΥ 
ΚΑΙ ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
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ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ
ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΩΝ 
ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ 
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ∆ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ 

H ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Α∆ΥΝΑΤΕΙ 
ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΕΙ 
ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΓΑΛΕΙ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ

ΑΓΙΟΣ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ
All you 
need 
is love

ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΝ ∆Ι’ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ
ΜΙΑ «ΕΚΡΗΚΤΙΚΗ» 

ΒΟΜΒΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
σελ. 21 σελ. 14 σελ. 37

Ο ΚΕΝΤΡΩΟΣ 
ΑΝΤΙΣΥΣΤΗΜΙΣΜΟΣ 
ΤΟΥ ΜΑΚΡΟΝ 
ΚΑΙ Η ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ 
ΣΕ ΠΑΡΙΣΙ, ΒΕΡΟΛΙΝΟ
σελ. 6, 12

ΧΡΟΝΙΑ 
ΜΝΗΜΟΝΙΟ

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α //∆ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ∆ΩΡΕΑΝ

ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α #362
24//04//16

www.free-sunday.gr

� ΤΙ ΜΑΣ ΣΥΝΕΒΗ
� ΓΙΑΤΙ ΑΠΟΤΥΧΑΜΕ 
� ΠΟΥ ΠΑΜΕ

ΜΕ ΤΟΝ K. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ 
ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΥΡΙΑΡΧΗ ΚΕΝΤΡΟ∆ΕΞΙΑ

Ανάλυση από τον Γιώργο Κύρτσο
σελ. 11

σελ. 2-9

10ο ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ Ν∆

ΓΙ
Α 

ΕΜ
ΑΣ

 Χ
ΩΡ

ΙΣ
 Ε

Μ
ΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α //∆ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ∆ΩΡΕΑΝ

ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α #366
22//05//16

www.free-sunday.gr

ΤΟ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΘΡΙΛΕΡ 
ΕΝΑΝ ΜΗΝΑ ΠΡΙΝ 
ΤΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ ΤΕΛΟΥΣ

σελ. 16

BASKET LEAGUE 
Ο ΑΠΟΛΥΤΟΣ 
ΑΙΦΝΙ∆ΙΑΣΜΟΣ 

σελ. 33

σελ. 3-14, 19-20

�

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΚΑΙ ΣΕΞ
ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ 
ΧΩΡΙΣ ΤΕΛΟΣ

ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΥΝ: 
Θ. ΠΕΛΑΓΙ∆ΗΣ 
Γ. ΜΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ
Χ. ΚΕΦΑΛΙ∆ΟΥ
Γ. ΑΡΓΕΙΤΗΣ

σελ. 36

ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ 
ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ 
ΖΑΛΙΖΟΥΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ 
ΚΑΒΓΑ∆ΕΣ 
ΧΩΡΙΣ ΟΥΣΙΑ

H ΒΟΥΛΗ 
ΨΗΦΙΖΕΙ, ΤΟ 
EUROGROUP 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
& ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
ΣΤΑ ΟΡΙΑ 
ΤΟΥΣ

ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΥΝ: Μ. ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ, Ν. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, 
Θ. ΠΑΠΑΘΕΟ∆ΩΡΟΥ, Γ. ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ, Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ

ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α #390
04//12//16

www.freesunday.gr

ΕΛΕΝΗ 
ΤΣΑΛΙΓΟΠΟΥΛΟΥ
«Το τραγούδι 
είναι αίσθηµα»
σελ. 36 σελ. 16-38

ΜΠΑΡΑΖ 
ΜΕΤΡΩΝ 
ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 
ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α //∆ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ∆ΩΡΕΑΝ

ΟΙ ΒΡΕΤΑΝΟΙ ΠΡΙΓΚΙΠΕΣ 
ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ 

ΤΙΣ ΚΟΙΝΕΣ ΘΝΗΤΕΣ

σελ. 26

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΕΡΝΕΤΑΙ 
ΧΩΡΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

ΝΤΟΜΙΝΟ ΑΠΟΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΜΕ ΤΟ ∆ΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΣΤΗΝ 
ΙΤΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΕΣ 
ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΙΑ 

ΟΙ ΝΕΕΣ ΘΥΣΙΕΣ 
∆ΕΝ ΦΕΡΝΟΥΝ ΑΥΤΟΜΑΤΑ 
ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ

σελ. 4-8, 15, 21, 23

σελ. 4, 10-11, 12, 22

Η ΕΛΛΑ∆Α 
ΣΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ 

ΚΑΛΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ

Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
ΣΕ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 

ΒΙΑΙΗΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 
ΧΩΡΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 

ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ

ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΗ 
ΑΜΦΙΘΥΜΙΑ

ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α #383
16//10//16

www.freesunday.gr

Ο Πίτερ 
Μπρουκ 
στον Ελληνικό 
Κόσµο
σελ. 35 σελ. 14-15

Στο τέλος 
κερδίζει 
ο Ζιπέ

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α //∆ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ∆ΩΡΕΑΝ

ΓΑΛΛΙΑ

ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α #378
11//09//16

www.freesunday.gr

ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΥΝ: Φ. ΒΑΚΗ, Θ. ΠΕΛΑΓΙ∆ΗΣ, Σ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ, Γ. ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ, Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ, Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ

σελ. 36σελ. 35

σελ. 4-19

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ, 
ΑΝΑΒΟΛΕΣ 

ΚΑΙ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ 
ΣΕ ΒΑΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Η Α∆ΥΝΑΜΙΑ 
ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ 
ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ 

∆ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ 
ΑΛΛΑΓΩΝ ΒΥΘΙΖΕΙ 

ΤΗ ΧΩΡΑ ΣΤΗ 
ΣΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑ

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α //∆ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ∆ΩΡΕΑΝ

Η ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΤΗΣ ΑΚΙΝΗΣΙΑΣ

iPHONE 7 ΚΑΙ 
iPHONE 7 PLUS
Ήρθαν και είναι 
αδιάβροχα!

Έχουµε το δικαίωµα 
να διαλέξουµε 
το δικό µας τέλος;

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α //∆ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ∆ΩΡΕΑΝ

ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α #372
03//07//16

www.freesunday.gr

ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΥΝ: ΣΤ. ΚΟΥΛΟΓΛΟΥ, Γ. ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ, Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ, Θ. ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ, Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ

H ΝΕΑ ΒΑΡΙΑ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

ΚΑΤΑΡΡΕΟΥΝ 
ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΙ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ 
ΜΥΘΟΙ

ΕΝΤΕΙΝΕΤΑΙ 
Η ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ, 
ΜΕΓΑΛΩΝΟΥΝ 
ΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 
ΕΚΚΡΕΜΕΣ 
ΠΗΓΑΙΝΕΙ ΟΛΟ 
ΚΑΙ ∆ΕΞΙΟΤΕΡΑ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΤΟ BREXIT ΠΥΡΟ∆ΟΤΕΙ 
 ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

σελ. 20-23

EURO 2016
Η ΩΡΑ ΤΩΝ ΣΤΑΡ 
ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΟΥΠΕΡ ΣΤΑΡ

σελ. 34

σελ. 4-17

ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α #388
20//11//16 

www.freesunday.gr

ΚΑΤΕΡΙΝΑ 
ΑΝΤΖΟΥΛΑΤΟΥ
«∆εν υπάρχουν 
απαγορευµένα 
θέµατα»
σελ. 37

ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΟΜΠΑΜΑ – 
ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΕ ΙΤΑΛΙΑ, ΑΥΣΤΡΙΑ, ΓΑΛΛΙΑ 
ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΤΕΣΤ ΑΝΤΟΧΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε.

BREXIT ΚΑΙ ΤΡΑΜΠ ΕΝΙΣΧΥΟΥΝ 
ΤΗ ΣΚΛΗΡΗ ΚΑΙ ΑΚΡΑ ∆ΕΞΙΑ

σελ. 4-11, 16

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α //∆ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ∆ΩΡΕΑΝ

ΣΤΟ ΑΓΝΩΣΤ
ΑΠΕΝΑΝΤΙ Ο

ΕΚΕΙΝΟΣ ΚΙ ΕΚΕΙΝΕΣ σελ. 25

ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α #387
13//11//16

www.freesunday.gr

ΤΖΟΥΛΗ ΣΟΥΜΑ
«Είναι 
στο DNA 
του ανθρώπου 
η ανάγκη 
να εξουσιάζει»
σελ. 47 σελ. 16-38

ΕΝΑΣ 
ΚΟΣΜΟΣ 

ΑΝΑΠΟ∆Α
ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ 

ΜΕΤΑ ΤΗ ΝΙΚΗ ΤΡΑΜΠ

ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΟΜΠΑΜΑ 
ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ

ΒΑΘΑΙΝΕΙ Η ΥΠΑΡΞΙΑΚΗ 
ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ Ε.Ε.

σελ. 4-11

ΩΡΑ 
ΓΙΑ 

ΕΡΓΑ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
ΖΗΣΕ 
ΜΕ 
ΥΓΕΙΑ

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α //∆ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ∆ΩΡΕΑΝ

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α //∆ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ∆ΩΡΕΑΝ

ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α #371
26//06//16

www.freesunday.gr

σελ. 3-14ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΥΝ: Γ. ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ, Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ, Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ,  Ε. ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ, Κ. ΜΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΚΛΗΡΗ Η ΜΕΤΑ-BREXIT ΕΠΟΧΗ

GOODBYEGOODBYE

Η ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 
Ι∆ΙΩΤΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΞΕΚΙΝΑ

ΑΣΘΕΝΕΣΤΕΡΗ 
Η Ε.Ε. ΧΩΡΙΣ 
ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ 
ΥΠΕΡ ∆ΕΞΙΩΝ ΛΑΪΚΙΣΤΩΝ 
ΚΑΙ ΑΚΡΟ∆ΕΞΙΑΣ 
ΣΕ ΓΑΛΛΙΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ, 
ΙΤΑΛΙΑ, ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ, ΑΥΣΤΡΙΑ

Η ΕΛΛΑ∆Α, 
ΟΠΩΣ ΠΑΝΤΑ, 
ΑΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΗ 
ΚΑΙ ΕΚΤΕΘΕΙΜΕΝΗ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ 
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

σελ. 18-27

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΜΙΑ ΣΚΛΗΡΗ 
∆ΟΚΙΜΑΣΙΑ∆ΟΚΙΜΑΣΙΑ

σελ. 33

ΑΠΑΝΤΟΥΝ: 
Α. ΠΟ∆ΗΜΑΤΑ 
Α. ΚΑΒΒΑ∆ΙΑ 
Ν. ΚΕΡΑΜΕΩΣ 
Γ. ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ
Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ

σελ. 3-12

ΕΙΝΑΙ ΜΠΕΡ∆ΕΜΕΝΟ

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α //∆ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ∆ΩΡΕΑΝ

ΚΟΣΜΟΣ
ΠΩΣ ΤΑ PANAMA PAPERS 
ΕΝΙΣΧΥΟΥΝ ΤΟ BREXIT

ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΠΩΣ 
ΘΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ 
Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ;

ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α #360
10//04//16

www.free-sunday.gr

ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΛΟ 
ΣΕΝΑΡΙΟ  Ή ΟΧΙ;

ΠΟΙΑ ΜΕΤΡΑ 
ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΙ ΘΑ 
ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΟ ΧΡΕΟΣ;

FREE TIME
Μανώλης Μητσιάς
Η Ελλάδα παράγει πολιτισµό

σελ. 32 σελ. 14 Ο∆ΥΣΣΕΑΣ ΒΟΥ∆ΟΥΡΗΣ
Ο νέος γ.γ. ∆ιαχείρισης 

Προσφυγικού έχει 
τη «λίγη τρέλα» 
που χρειάζεται

σελ. 04

www.free-sunday.grΕΒ∆ΟΜΑ∆Α #354 // 28_02_16 

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α //∆ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ∆ΩΡΕΑΝ

ΕΦΙΑΛΤΗΣ 
ΧΩΡΙΣ

 ΣΥΝΟΡΑΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΥΝ: Ν. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Κ. ΤΣΙΤΣΕΛΙΚΗΣ, 
Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ, Γ. ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ

● Οι απελπισµένες διαδροµές των 
προσφύγων συγκλονίζουν τη χώρα
● Το έλλειµµα διακυβέρνησης 
συνδυάζεται εκρηκτικά 
µε τα ευρωπαϊκά λάθη
● Απρόβλεπτες οι πολιτικές 
και οικονοµικές εξελίξεις, 
σκοτεινή η επόµενη µέρα

σελ. 41

Ο άλλος 
βιασµός 
της Kesha

σελ. 40σελ. 40

ΕUROPA LEAGUE
«Ερυθρόλευκο» déjà vu

σελ. 18-39

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΥΓΕΙΑ
ΣΗΜΕΙΟ ΜΗ∆ΕΝ 
ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ

σελ. 4-10, 12-13

ΘΕΑΤΡΟ, ΜΟΥΣΙΚΗ, 
ΤΕΧΝΕΣ, LIFESTYLE, 
ΟΜΟΡΦΙΑ, ΜΟ∆Α, 
ΥΓΕΙΑ, ΕΞΟ∆ΟΣ, 
HOME  ENTERTAINMENT σελ. 37

ΣΠΑΝΟΥ∆ΑΚΗΣ 
Προτιµώ τo καλό 
να γίνεται κρυφά

Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟΥ 
ΚΑΙ ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α #397
12//02//17

www.freesunday.gr

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α //∆ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ∆ΩΡΕΑΝ

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ
ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΩΝ 
ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ 
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ∆ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ∆ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ∆ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ∆ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ 

H ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Α∆ΥΝΑΤΕΙ 
ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΕΙ 
ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΓΑΛΕΙ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ

ΑΓΙΟΣ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ
All you 
need 
is love

ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΝ ∆Ι’ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ
ΜΙΑ «ΕΚΡΗΚΤΙΚΗ» 

ΒΟΜΒΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
σελ. 21 σελ. 14 σελ. 37

Ο ΚΕΝΤΡΩΟΣ Ο ΚΕΝΤΡΩΟΣ 
ΑΝΤΙΣΥΣΤΗΜΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΥΣΤΗΜΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΥΣΤΗΜΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΥΣΤΗΜΙΣΜΟΣ 
ΤΟΥ ΜΑΚΡΟΝ ΤΟΥ ΜΑΚΡΟΝ 
ΚΑΙ Η ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ 
ΣΕ ΠΑΡΙΣΙ, ΒΕΡΟΛΙΝΟΣΕ ΠΑΡΙΣΙ, ΒΕΡΟΛΙΝΟΣΕ ΠΑΡΙΣΙ, ΒΕΡΟΛΙΝΟΣΕ ΠΑΡΙΣΙ, ΒΕΡΟΛΙΝΟ

ΧΡΟΝΙΑ 
ΜΝΗΜΟΝΙΟ

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α //∆ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ∆ΩΡΕΑΝ

ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α #362
24//04//16

www.free-sunday.gr

� ΤΙ ΜΑΣ ΣΥΝΕΒΗ� ΤΙ ΜΑΣ ΣΥΝΕΒΗ�

� ΓΙΑΤΙ ΑΠΟΤΥΧΑΜΕ  ΓΙΑΤΙ ΑΠΟΤΥΧΑΜΕ � ΓΙΑΤΙ ΑΠΟΤΥΧΑΜΕ �

� ΠΟΥ ΠΑΜΕ ΠΟΥ ΠΑΜΕ ΠΟΥ ΠΑΜΕ ΠΟΥ ΠΑΜΕ� ΠΟΥ ΠΑΜΕ�

ΜΕ ΤΟΝ K. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ 
ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΥΡΙΑΡΧΗ ΚΕΝΤΡΟ∆ΕΞΙΑ

Ανάλυση από τον Γιώργο Κύρτσο
σελ. 11

σελ. 2-9σελ. 2-9σελ. 2-9

10ο ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ Ν∆

ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΥΝ: Μ. ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ, Ν. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΥΝ: Μ. ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ, Ν. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΥΝ: Μ. ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ, Ν. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, 
Θ. ΠΑΠΑΘΕΟ∆ΩΡΟΥ, Γ. ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ, Γ. ΚΥΡΤΣΟΣΘ. ΠΑΠΑΘΕΟ∆ΩΡΟΥ, Γ. ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ, Γ. ΚΥΡΤΣΟΣΘ. ΠΑΠΑΘΕΟ∆ΩΡΟΥ, Γ. ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ, Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ

ΜΠΑΡΑΖ ΜΠΑΡΑΖ 
ΜΕΤΡΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 
ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 
ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΕΡΝΕΤΑΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΕΡΝΕΤΑΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΕΡΝΕΤΑΙ 
ΧΩΡΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΧΩΡΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΧΩΡΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

ΝΤΟΜΙΝΟ ΑΠΟΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΤΟΜΙΝΟ ΑΠΟΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΤΟΜΙΝΟ ΑΠΟΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΜΕ ΤΟ ∆ΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΜΕ ΤΟ ∆ΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΜΕ ΤΟ ∆ΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΣΤΗΝ 
ΙΤΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΕΣ ΙΤΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΕΣ ΙΤΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΕΣ 
ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΙΑ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΙΑ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΙΑ 

ΟΙ ΝΕΕΣ ΘΥΣΙΕΣ 
∆ΕΝ ΦΕΡΝΟΥΝ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ∆ΕΝ ΦΕΡΝΟΥΝ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ∆ΕΝ ΦΕΡΝΟΥΝ ΑΥΤΟΜΑΤΑ 
ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ

σελ. 4-8, 15, 21, 23

ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΗ 
ΑΜΦΙΘΥΜΙΑ

σελ. 14-15

Στο τέλος 
κερδίζει 
ο Ζιπέ

ΓΑΛΛΙΑ

ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α #378
11//09//16

www.freesunday.gr

ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΥΝ: Φ. ΒΑΚΗ, Θ. ΠΕΛΑΓΙ∆ΗΣ, Σ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ, Γ. ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ, Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ, Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ

σελ. 36σελ. 35

σελ. 4-19

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ, 
ΑΝΑΒΟΛΕΣ 

ΚΑΙ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ 
ΣΕ ΒΑΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Η Α∆ΥΝΑΜΙΑ 
ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ 
ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ 

∆ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ 
ΑΛΛΑΓΩΝ ΒΥΘΙΖΕΙ 

ΤΗ ΧΩΡΑ ΣΤΗ 
ΣΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑ

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α //∆ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ∆ΩΡΕΑΝ

Η ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΤΗΣ ΑΚΙΝΗΣΙΑΣ

iPHONE 7 ΚΑΙ 
iPHONE 7 PLUS
Ήρθαν και είναι 
αδιάβροχα!

Έχουµε το δικαίωµα 
να διαλέξουµε 
το δικό µας τέλος;

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α //∆ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ∆ΩΡΕΑΝ

ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α #372
03//07//16

www.freesunday.gr

ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΥΝ: ΣΤ. ΚΟΥΛΟΓΛΟΥ, Γ. ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ, Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ, Θ. ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ, Γ. ΚΥΡΤΣΟΣΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΥΝ: ΣΤ. ΚΟΥΛΟΓΛΟΥ, Γ. ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ, Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ, Θ. ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ, Γ. ΚΥΡΤΣΟΣΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΥΝ: ΣΤ. ΚΟΥΛΟΓΛΟΥ, Γ. ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ, Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ, Θ. ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ, Γ. ΚΥΡΤΣΟΣΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΥΝ: ΣΤ. ΚΟΥΛΟΓΛΟΥ, Γ. ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ, Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ, Θ. ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ, Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ

H ΝΕΑ ΒΑΡΙΑ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

ΚΑΤΑΡΡΕΟΥΝ 
ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΙ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ 
ΜΥΘΟΙ

ΕΝΤΕΙΝΕΤΑΙ 
Η ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ, 
ΜΕΓΑΛΩΝΟΥΝ 
ΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 
ΕΚΚΡΕΜΕΣ 
ΠΗΓΑΙΝΕΙ ΟΛΟ 
ΚΑΙ ∆ΕΞΙΟΤΕΡΑ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΤΟ BREXIT ΠΥΡΟ∆ΟΤΕΙ 
 ΤΗ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

σελ. 20-23

EURO 2016
Η ΩΡΑ ΤΩΝ ΣΤΑΡ 
ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΟΥΠΕΡ ΣΤΑΡ

σελ. 34

ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α #388
20//11//16 

www.freesunday.gr

ΚΑΤΕΡΙΝΑ 
ΑΝΤΖΟΥΛΑΤΟΥ
«∆εν υπάρχουν 
απαγορευµένα 
θέµατα»
σελ. 37

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α //∆ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ∆ΩΡΕΑΝ

ΚΟΣΜΟΣΕΒ∆ΟΜΑ∆Α #360
10//04//16

www.free-sunday.gr

FREE TIME
Μανώλης Μητσιάς
Η Ελλάδα παράγει πολιτισµό

σελ. 32

ΣΤΑΜΑΤΗΣ 
ΣΠΑΝΟΥ∆ΑΚΗΣ 

Προτιµώ τo καλό 

σελ. 21-33

ΜΠΑΡΑΖ ΜΠΑΡΑΖ ΜΠΑΡΑΖ 
ΜΕΤΡΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 
ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 
ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α //∆ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ∆ΩΡΕΑΝ

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΕΡΝΕΤΑΙ 

ΝΤΟΜΙΝΟ ΑΠΟΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΗ 
ΑΜΦΙΘΥΜΙΑ

σελ. 4-17

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α //∆ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ∆ΩΡΕΑΝ

ΚΟΣΜΟΣ
ΠΩΣ ΤΑ PANAMA PAPERS 
ΕΝΙΣΧΥΟΥΝ ΤΟ BREXITΗ Ελλάδα παράγει πολιτισµό

10
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Ό
ταν ξεκίνησε η «Free 
Sunday» την πορεία της, το 
2008, είχε να αντιµετωπίσει 
πανίσχυρα εκδοτικά συγκρο-
τήµατα τα οποία είχαν ραδι-
οτηλεοπτική υποστήριξη στα 

πλαίσια ισχυρών οµίλων ΜΜΕ.

Παγκόσµια πρωτοτυπία
Η «Free Sunday» αποτέλεσε παγκόσµια πρωτοτυ-
πία, µε την έννοια ότι ήταν προέκταση της καθη-
µερινής δωρεάν διανεµόµενης εφηµερίδας «City 
Press», αλλά αναπτύχθηκε σπάζοντας όλους τους 
κανόνες που σχετίζονται µε τις εκδόσεις free press 
διεθνώς.

Πρώτον, επειδή ήταν έκδοση του Σαββατοκύρια-
κου, έφυγε από το δίκτυο του µετρό, το οποίο απο-
τελεί τη βάση για την κυκλοφορία των δωρεάν δια-
νεµόµενων εφηµερίδων.

Πήγε στα καφέ, σε σηµεία µε µεγάλο εµπορικό 
ενδιαφέρον, στη διασταύρωση κεντρικών λεωφόρων, 
ακόµη και στα διόδια, για να καλύψει την έξοδο των 
εκδροµέων το Σαββατοκύριακο.

Με την κίνηση αυτή, η οποία βέβαια έχει σηµα-
ντικό κόστος, προσπάθησε να συνδυάσει την υψηλή 
κυκλοφορία µε την αναγνωσιµότητα και την ποιό-

τητα του αναγνωστικού κοινού.
∆εύτερον, η «Free Sunday» αναπτύχθηκε στο 

πρότυπο της «City Press». ∆εν περιορίστηκε σε ε-
µπορικού ενδιαφέροντος ή χαλαρή ύλη, όπως είναι 
ο κανόνας για τις εκδόσεις free press διεθνώς, αλλά 
έδωσε έµφαση στην ποιότητα και στην ανάλυση των 
οικονοµικών, πολιτικών, κοινωνικών και διεθνοπο-
λιτικών εξελίξεων.

Ήταν η πιο σοβαρή και πλήρης έκδοση δωρεάν 
διανεµόµενης εφηµερίδας στην Ε.Ε.

Τρίτον, οι κανόνες του ανταγωνισµού επέβαλαν 
στη «Free Sunday» να αναπτυχθεί πέρα από τα όρια 
της Αθήνας. Η διανοµή κάλυπτε Αθήνα - Πειραιά - 
Θεσσαλονίκη και στις περιόδους διαφηµιστικής άν-
θησης άλλα 14 αστικά κέντρα. Ουσιαστικά είχαµε 
µία σαββατοκυριακάτικη δωρεάν διανεµόµενη εφη-
µερίδα µε πανελλαδικές φιλοδοξίες, ενώ οι εφηµε-
ρίδες αυτού του τύπου διανέµονται διεθνώς σε επί-
πεδο πόλης και µε βάση το δίκτυο του µετρό.

Πλήρης ανατροπή
Το περιβάλλον των ΜΜΕ στο οποίο ξεκίνησε την 
πορεία της η «Free Sunday» το 2008 δεν έχει καµία 
σχέση µε τη σηµερινή κατάσταση.

Το free press έχασε στην Ελλάδα την καθηµε-
ρινή του διάσταση λόγω της οικονοµικής κρίσης και 

της πτώσης των διαφηµιστικών εσόδων.
Η «Metro» σταµάτησε να εκδίδεται στην Αθήνα 

το 2012, εφόσον η πολυεθνική εκδοτική επιχείρηση 
που την εκδίδει σε περισσότερες από 60 πόλεις 
στον κόσµο κατέληξε στο συµπέρασµα ότι η προ-
σπάθεια που ξεκίνησε στην Αθήνα το 2000 µε την έ-
ναρξη λειτουργίας του µετρό δεν µπορούσε να συνε-
χιστεί λόγω έλλειψης διαφηµιστικών εσόδων.

Στο ίδιο συµπέρασµα καταλήξαµε στη «City 
Press» το 2013, αφού εξαντλήσαµε όλες τις δυνατό-
τητες και αναλάβαµε µεγάλες οικονοµικές υποχρεώ-
σεις που επιβαρύνουν ακόµη τη «Free Sunday».

∆ραµατικές ήταν και οι αλλαγές στη σαββατοκυ-
ριακάτικη αγορά των εφηµερίδων, όπου οι κυκλο-
φορίες έπεσαν σε χαµηλά επίπεδα λόγω της οικονο-
µικής αδυναµίας των νοικοκυριών.

Η «Free Sunday» φροντίζει πάντα να έχει µια 
κυκλοφορία ανώτερη της µεγαλύτερης κυριακάτι-
κης εφηµερίδας του περιπτέρου, για να µπορεί να 
σταθεί µε αξιώσεις στη διαφηµιστική αγορά. Το 
2008 τον πήχη έθετε ο ανταγωνισµός «Βήµατος» 
και «Πρώτου Θέµατος», µε κυκλοφορίες της τάξης 
των 250.000 φύλλων κάθε Κυριακή. Τώρα οι µε-
γάλοι κυριακάτικοι τίτλοι «Πρώτο Θέµα», «Καθη-
µερινή» και «Βήµα» κινούνται µεταξύ 40.000 και 
55.000 φύλλων.

ΤΙ ΑΛΛΑΞΕ ΣΤΑ ΜΜΕ
Μία δεκαετία 
µεγάλων ανατροπών

10
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Του ευρωβουλευτή της Ν∆ Γιώργου Κύρτσου

ΕΛΛΑ∆Α, ΕΥΡΩΠΗ 

ΣΕ ΑΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΤΗ 
ΠΕΡΙΟΧΗ

ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α #403
26//03//17

www.freesunday.gr

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α //∆ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ∆ΩΡΕΑΝ

AUTO
FREE SUNDAY

ΕΝΘΕΤΟ

ΤΑ HIGH 
LIGHTS ΑΠΟ 

ΤΟ ΣΑΛΟΝΙ 
ΤΗΣ ΓΕΝΕΥΗΣ

ΤΟ ΧΤΥΠΗΜΑ 
ΤΟΥ ΛΟΝ∆ΙΝΟΥ 
∆ΕΙΧΝΕΙ ΟΤΙ 
Η ΙΣΛΑΜΙΚΗ 
ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΕΠΙΜΕΝΕΙ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ 

σελ. 4, 6, 8, 10

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
∆ΕΝ ΑΝΤΕΧΕΙ 
ΑΛΛΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ

ΠΕΡΙΟΧΗ
Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΩΝ 

60 ΧΡΟΝΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. 

∆ΕΝ ΕΦΕΡΕ ΠΙΟ ΚΟΝΤΑ 

ΓΑΛΛΙΑ ΚΑΙ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ 

ΝΑ ΚΕΡ∆ΙΣΕΙ ΧΡΟΝΟ 

ΑΝΤΙ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΙ 

ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

σελ. 7

Οικοδέσποινα 
του 70ού 
Φεστιβάλ 
Καννών 
η Μόνικα 
Μπελούτσι 

Πώς 
η Αριστερά 
άλλαξε τις 
διατροφικές 
µας συνήθειες

σελ. 9

ΤΕΜΕΝΟΣ 
ΒΑΓΙΑΖΗΤ
Η πυρκαγιά έκαψε 

τα 3 εκατ. ευρώ 
της αναστήλωσης

σελ. 12

σελ. 38

ΤΟ ΧΤΥΠΗΜΑ ΤΟ ΧΤΥΠΗΜΑ 

ΓΑΛΛΙΑ ΚΑΙ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΑΝΤΙ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΙ 

ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

ΤΟ ΧΤΥΠΗΜΑ ΤΟ ΧΤΥΠΗΜΑ 

H ΕΥΡΩΠΗ 

ΣΤΗ ΜΕΤΑ-
BREXIT
ΕΠΟΧΗ

ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α #40402//04//17
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σελ. 4, 6, 10, 23

ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 

ΕΠΙΤΑΧΥΝΟΝΤΑΙ, 

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

ΒΡΑ∆ΥΠΟΡΕΙTO ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΤΟΥ ΕΛΚ 

ΣΤΗ ΜΑΛΤΑ ΕΘΕΣΕ ΝΕΟΥΣ 

ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΕ 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΑ 

ΤΟΝ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΚΑΙ ΤΗ Ν∆
ΚΡΙΣΙΜΗ ∆ΙΕΤΙΑ 

ΓΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ 

ΜΕ ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

ΚΑΙ ΧΑΡΑΞΗ ΝΕΑΣ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ

ΟΡΦΕΑΣ 

ΑΥΓΟΥΣΤΙ∆ΗΣ

«Θέλω να έχω 

παρουσία 

στη ζωή»

ΑΘ. ΩΝΑΣΗ

 Ένα δύσκολο διαζύγιο
σελ. 38

σελ. 35

Τ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ 

«∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ 

ΒΕΛΟΥ∆ΙΝΗ 

ΕΞΟ∆ΟΣ ΑΠΟ 

ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ»

Μ. ΣΠΥΡΑΚΗ 

«Η Ν∆ ΜΠΟΡΕΙ 

ΝΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙ 

ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΣΤΗΝ 

ΠΡΩΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ 

ΤΗΣ Ε.Ε.»

SURVIVOR 

ΤΟ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ

ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ
σελ. 20-21

ΗΛΕΚΤΡΟΣΟΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

Η Ι∆ΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ∆ΕΗ

σελ. 12, 13

ΠΡΩΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ 

σελ. 7, 8-9 

H ΕΥΡΩΠΗ 
H ΕΥΡΩΠΗ 

 Ένα δύσκολο διαζύγιο
 Ένα δύσκολο διαζύγιο

ΑΣΤΑΘΕΙΑ ΣΕ ΤΟΥΡΚΙΑ 
ΚΑΙ ∆ΥΤΙΚΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ
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ΚΑΙ ∆ΥΤΙΚΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ
σελ. 4, 12-13

ΤΟ ∆ΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ 
ΕΡΝΤΟΓΑΝ ∆ΕΝ 
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΛΥΣΕΙ 
ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ 
ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΕΩΝ 
ΚΑΙ ΑΥΤΑΡΧΙΣΜΟΥ

σελ. 6, 10

ΜΑΡΙΟΣ 
ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ
«Καλύτερα 
να γίνουν όλοι 
τραγουδιστές 
παρά πολιτικοί»

σελ. 37

ΠΑΣΧΑΛΙΝΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΥΝ
Θ. ΠΕΛΑΓΙ∆ΗΣ, Ν. ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ

ΜΕΤΑ ΤΑ ΝΕΑ 
ΜΕΤΡΑ 
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 
ΜΕΝΕΙ ΑΠΟ 
∆ΥΝΑΜΕΙΣ 
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟ 
ΑΦΗΓΗΜΑ

σελ. 3, 8 

Καλή 
Ανάσταση 

και καλή 
επιστροφή!σελ. 35

BREXIT
ΕΠΟΧΗ

σελ. 4, 6, 10, 23
σελ. 4, 6, 10, 23

ΗΛΕΚΤΡΟΣΟΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

Η Ι∆ΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ∆ΕΗ

σελ. 12, 13

Θ. ΠΕΛΑΓΙ∆ΗΣ, Ν. ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ
ΜΕΤΑ ΤΑ ΝΕΑ 

σελ. 4, 6, 10, 23
σελ. 4, 6, 10, 23

ΗΛΕΚΤΡΟΣΟΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

σελ. 12, 13

ΜΕΤΑ ΤΑ ΝΕΑ 
ΜΕΤΡΑ 

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 
ΣΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ 
ΕΧΘΡΩΝ ΓΙΑ ΝΑ 
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙ 
ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 
ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ

Α∆ΟΞΟ ΤΕΛΟΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ 
∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ 

ΤΗΣ ∆ΕΥΤΕΡΗΣ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

σελ. 4-10

ΤΑ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ 
ΦΕΡΝΟΥΝ ΠΟΛΩΣΗ

ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α #408
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σελ. 16

NΕΟ 
SUZUKI 

SWIFT
ΜΟΝΤΕΡΝΟ, 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟ & 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ 

ΠΡΟΣ ΝΑΥΤΙΛΛΟΜΕΝΟΥΣ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Ο∆ΗΓΟΣ 
ΥΓΕΙΑΣ

σελ. 12, 14

∆ΕΝ ΕΧΕΙ 
ΚΡΙΘΕΙ 

Ο ∆ΕΥΤΕΡΟΣ 
ΓΥΡΟΣ ΤΩΝ 

ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΩΝ 
ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ

ΣΕ ΘΕΣΗ ΜΑΧΗΣ 
ΟΙ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΟΙ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΠΙΠΑΝΤΕΛΗΣ 

ΚΑΡΑΛΕΥΘΕΡΗΣ 
«Η κυβέρνηση 
υλοποιεί το σχέδιο 

πώλησης  
των παγίων 
στοιχείων της ∆ΕΗ»

σελ. 58

ΤΑ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ 
ΦΕΡΝΟΥΝ ΠΟΛΩΣΗΦΕΡΝΟΥΝ ΠΟΛΩΣΗ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ 

ΠΡΟΣ ΝΑΥΤΙΛΛΟΜΕΝΟΥΣ

ΤΑ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ 
ΦΕΡΝΟΥΝ ΠΟΛΩΣΗΦΕΡΝΟΥΝ ΠΟΛΩΣΗ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ 

ΠΡΟΣ ΝΑΥΤΙΛΛΟΜΕΝΟΥΣ

ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΧΑΜΕ, Η ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΣ ΕΛΕΙΠΕ

ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α #412
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σελ. 4-8, 31

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΠΑΠΑ∆ΗΜΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΙ ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΠΕΣΕ ΞΑΝΑ ΕΞΩ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ ΤΗΣ

KΑΝΝΕΣ 2017
Οι καλύτερες 

εµφανίσεις στο κόκκινο χαλί

σελ. 39

Κ. ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗΣ«Οι Ροµπέν των φτωχών έκαναν τους φτωχούς φτωχότερους» 
σελ. 9

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΟ Γιώργος Κύρτσος παρουσίασε το νέο του βιβλίο «H διπλή κρίση Ελλάδας και E.E. 2015-2017»
 
σελ. 32-33

ΜΙΛΕΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ«Το τέλος της µεταπο-λίτευσης σφραγίζεται από την απαίτηση των πολιτών για αλήθεια» 
σελ. 12

ΕΝΘΕΤΟAUTO FREE SUNDAY
∆οκιµάζουµε το νέο Skoda Kodiaq!

σελ. 13-28

σελ. 4, 12-13

www.freesunday.gr

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α //∆ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ∆ΩΡΕΑΝ

στο κόκκινο χαλί

σελ. 39

AUTO FREE SUNDAY
κιµάζουµε το νέο Skoda Kodiaq!

το νέο Skoda Kodiaq!
σελ. 13-28

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟ & 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟ & 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟ & 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟ & 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

στο κόκκινο χαλί
AUTO FREE SUNDAY

κιµάζουµε το νέο Skoda Kodiaq!
το νέο Skoda Kodiaq!

σελ. 13-28

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟ & 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟ & 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟ & 

AUTO FREE SUNDAY
κιµάζουµε το νέο Skoda Kodiaq!

το νέο Skoda Kodiaq!
σελ. 13-28

AUTO FREE SUNDAY

ΕΥΡΩΠΗ, ΕΛΛΑ∆Α ΕΠΕΝ∆ΥΟΥΝ ΣΤΗ ΝΙΚΗ ΜΑΚΡΟΝ

ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α #409
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σελ. 6, 12-15

Η ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΙΣΧΥΕΙ ΤΙΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΗΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΕΤΑ 

ΤΗ ∆ΕΥΤΕΡΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
σελ. 4, 8-11, 16, 18-19

ΧΕΙΡΑ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΙΣΙ Ο ΡΕΝΤΣΙ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ
Η ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΗΤΤΑ ΤΗΣ ΛΕΠΕΝ ∆ΕΝ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

• Συγκρατηµένα αισιόδοξοι οι εκπρόσωποι        
   του παραγωγικού ιδιωτικού τοµέα• Σαββίδης-Τσίπρας, µία συµµαχία 

   υψηλού ρίσκου
• Πιο κοντά στην επανεκκίνηση, όχι όµως 
   στη δυναµική ανάπτυξη της οικονοµίας

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΖΑΡΑΛΙΚΟΣ«Στη σκηνή δεν υπάρχει όριο»

σελ. 37

SURVIVORΑγαπηµένο θέµα του Twitter

σελ. 32-33

VRINIOTIS WINERY
Μια νέα γενιά παλιών οινοπαραγωγών

γενιά παλιών οινοπαραγωγών

γενιά παλιών οινοπαραγωγών

γενιά παλιών οινοπαραγωγών
οινοπαραγωγών

σελ. 34

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΖΑΡΑΛΙΚΟΣ
δεν υπάρχει όριο»

σελ. 37

ΕΧΑΣΑΝ 
ΤΗΝ ΜΠΑΛΑ 
ΚΙ ΕΜΕΙΣ 
ΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α #413
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σελ. 4-8

∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΙΚΑ ΑΝΥΠΑΡΚΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΟΝΩΜΕΝΗ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Γ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ: «ΨΕΥ∆ΕΠΙΓΡΑΦΗ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ»

Κ. ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΣ: «ΤΑ ΑΛΛΕΠΑΛΛΗΛΑ ΨΥΧΟ∆ΡΑΜΑΤΑ ΕΠΙ∆ΡΟΥΝ ∆ΥΣΜΕΝΕΣΤΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ»

TRAVEL
Γιατί πάλι Μύκονος;

σελ. 35

Το παράξενο 
κινηµατογραφικό 

σύµπαν των 
Λάνθιµου-Φιλίππου 

σελ. 37

Π. ΚΥΡΑΜΑΡΓΙΟΣ 
«Αφήνω το παρόν 

να µε αλλάζει»

σελ. 36

ΟΑΣΘ
Καβγάς κωφών 
σε ξένο αχυρώνα
σελ. 14-15

Αφιέρωµα
ΕΚΕ σηµαίνει 
οικονοµική ανάπτυξη, 
βιωσιµότητα 
και κοινωνική συνοχή
σελ. 20-27
και κοινωνική συνοχήκαι κοινωνική συνοχή

ΚΑΙ ΑΥΤΗ ΤΗ ΦΟΡΑ 
ΤΑ ∆ΕΧΤΗΚΑΝ ΟΛΑ

ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α #415
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TRAVEL

Αµοργός, το καταγάλανο νησί 

σελ. 35

COLOUR DAY 
FESTIVAL 2017

Το πιο πολύχρωµο 
φεστιβάλ επιστρέφει

σελ. 38

Η Αριάνα Σαβάλας 
µιλάει για τον πατέρα 

της Τέλη και 
την Ελλάδα

σελ. 37

Η τοµεάρχης Παιδείας 
της Ν∆ Ν. Κεραµέως 
καταθέτει τις ενστάσεις 
της για το νοµοσχέδιο 
για τα ΑΕΙ

σελ. 13 σελ. 26 σελ. 11

Η φτώχεια χτυπά 
την πόρτα των παιδιών

Η κρίση στο Κατάρ 
δοκιµάζει την Τουρκία

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, 
ΕΦΟΣΟΝ Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΙ 
ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ

ΜΕΓΑΛΟΣ Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
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Η διαφορά στην κυκλοφορία είναι τεράστια και 
στα διαφηµιστικά έσοδα ακόµη µεγαλύτερη, καθώς 
η κυριακάτικη αγορά των εφηµερίδων σταµάτησε να 
είναι στις προτεραιότητες πολλών διαφηµιζοµένων.

Μετρώντας τις απώλειες
Η οικονοµική και κοινωνική κρίση που ξέσπασε ο-
δήγησε σε µεγάλες απώλειες το σύνολο του Τύπου. 
∆εν σταµάτησε µόνο η έκδοση της «Metro» και της 
«City Press» αλλά εξαφανίστηκαν και οι τίτλοι του 
περιπτέρου µε µεγάλη ιστορία ή φιλοδοξίες.

Χάθηκε η ιστορική «Απογευµατινή», εξαφανί-
στηκε η πολυσυζητηµένη «Ελευθεροτυπία», δεν 
µπόρεσε να συνεχίσει ο «Αδέσµευτος Τύπος». Το 
«Έθνος» του Μπόµπολα βρέθηκε σε αδιέξοδο και 
συνεχίζει την προσπάθεια µε άλλη ιδιοκτησία, έ-
χοντας αφήσει πίσω του υποχρεώσεις εκατοντά-
δων εκατοµµυρίων ευρώ σε εκατοντάδες εργαζόµε-
νους. Ίδια τύχη για τα «Νέα» και το «Βήµα» του Λα-
µπράκη, που από κει που έθεταν τους κανόνες του 
εκδοτικού παιχνιδιού, οδηγήθηκαν στην οικονο-
µική αδυναµία και στη χρεοκοπία. Και αυτά εκδίδο-
νται σήµερα µε άλλη ιδιοκτησία.

Λιγότεροι τίτλοι µε µικρότερες φιλοδοξίες και 
δυνατότητες είναι το αποτέλεσµα µιας αγοράς που 
συρρικνώθηκε µε εντυπωσιακό τρόπο εξαιτίας ενός 
συνδυασµού οικονοµικής κρίσης, πτώσης διαφηµι-
στικών εσόδων και µεγάλης µείωσης του διαθέσι-
µου εισοδήµατος των νοικοκυριών.

Ανάλογες εξελίξεις είχαµε και στα ραδιοτηλεο-
πτικά ΜΜΕ, µε πιο χαρακτηριστική την περίπτωση 
του Mega, το οποίο οδηγήθηκε στο «µαύρο», α-
φήνοντας πίσω του υποχρεώσεις εκατοντάδων ε-
κατοµµυρίων ευρώ εξαιτίας της πτωτικής πορείας 
των διαφηµιστικών εσόδων και της απροθυµίας των 
ισχυρών µετόχων του να αναλάβουν πρόσθετες οι-
κονοµικές υποχρεώσεις χωρίς να υπάρχουν σοβαρές 
πιθανότητες να πάρουν τα λεφτά τους πίσω.

Τα ίδια προβλήµατα
Παρά τη δραµατική αλλαγή του σκηνικού και τη 
συρρίκνωση της αγοράς των Μ ΜΕ, τα προβλήµατα 
παραµένουν σε γενικές γραµµές τα ίδια.

Υπάρχει το ζήτηµα της λεγόµενης διαπλοκής, το 
οποίο βέβαια δεν είναι αποκλειστικά ελληνικό, ε-
φόσον χαρακτηρίζει την ανάπτυξη των ΜΜΕ σε πα-
γκόσµιο επίπεδο. ∆ιαπλοκή συµφερόντων υπάρχει 
στον χώρο των ΜΜΕ σε όλες τις χώρες, οι διαφορές 
βρίσκονται στην κλίµακα και στην ποιότητα της δι-
απλοκής.

Η οικονοµική κρίση ενίσχυσε τις δυνατότητες 
της κρατικής παρέµβασης στα ελληνικά ΜΜΕ. Το 
2008 είχαµε πανίσχυρους οµίλους ΜΜΕ που µπο-
ρούσαν να αυτονοµηθούν ή και να απειλήσουν την 
πολιτική εξουσία, τώρα οι περισσότερες επιχειρή-
σεις ΜΜΕ είναι φορτωµένες υποχρεώσεις –οφειλές 

σε τράπεζες, σε ασφαλιστικά ταµεία, στο ∆ηµόσιο– 
και γι’ αυτό είναι ανοιχτές σε άσκηση επιρροής από 
την κυβέρνηση Τσίπρα.

Η άµεσα ή έµµεσα κρατική διαφήµιση αποτελεί 
σήµερα µεγαλύτερο µέρος της διαφηµιστικής πίτας 
απ’ ό,τι πριν από µία δεκαετία εξαιτίας της κατάρ-
ρευσης της διαφηµιστικής δαπάνης του ιδιωτικού 
τοµέα. Ακόµη και επιχειρήσεις ή τράπεζες που ανή-
κουν στον ιδιωτικό τοµέα εφαρµόζουν, εάν κρίνουµε 
από την κατανοµή των διαφηµιστικών δαπανών 
τους, κριτήρια εκτός εµπορικού πλαισίου εξαιτίας 
µιας διαρκούς διαπραγµάτευσης µε την κυβέρνηση 
και τις αρµόδιες αρχές.

Το νέο τοπίο στα ΜΜΕ χαρακτηρίζεται και από 
την εκρηκτική ανάπτυξη των social media. Αυτή γί-
νεται συχνά σε βάρος της ποιότητας και της καλής 
δηµοσιογραφικής δουλειάς, ενώ παρατηρείται ση-
µαντική µετατόπιση της διαφηµιστικής δαπάνης 
από τα παραδοσιακά ΜΜΕ προς τα social media.

Συνεχίζουµε ακάθεκτοι
Στις συνθήκες που περιγράψαµε, η «Free Sunday» 
εξακολουθεί να δίνει τη µάχη για ποιοτική δηµοσι-
ογραφική δουλειά, ανεξαρτησία από διαπλεκόµενα 
συµφέροντα και τη µεγαλύτερη δυνατή κυκλοφορία 
και αναγνωσιµότητα.

Οι προκλήσεις που αντιµετωπίζουµε είναι µεγά-
λες. Η «Free Sunday», όµως, υπήρξε πάντα ένα ευ-
έλικτο και αποτελεσµατικό προϊόν στον χώρο των 
ΜΜΕ και η προσαρµοστικότητά της στο νέο περι-
βάλλον αποτελεί την καλύτερη εγγύηση για τη συ-
νέχιση και την επιτυχία της προσπάθειας.

Το 2008 θα µπορούσαµε να προβλέψουµε τι θα 
ακολουθούσε στον χώρο των ΜΜΕ, το 2018 δεν 
µπορούµε να κάνουµε ασφαλή πρόγνωση, αλλά 
µας ενθαρρύνουν η ανθεκτικότητα στην κρίση που 
επιδείξαµε και η αγάπη και η εµπιστοσύνη µε την 
οποία περιβάλλετε τη «Free Sunday».

10
ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Η «Free Sunday» έδειξε 
µεγάλη αντοχή στην κρίση 
των ΜΜΕ.

Χάθηκαν ιστορικοί τίτλοι 
και µεγάλα συγκροτήµατα, 
ενώ τα social media 
πρωταγωνίστησαν στην 
αλλαγή του σκηνικού.
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2008-2018
Τάσεις και κινήματα 

που άλλαξαν τη ροή της Ιστορίας[ ]
Μαρία Προκοπίου

Από το 2008 έως το 2018 ο κόσμος και ο τρόπος που τον α-
ντιλαμβανόμαστε άλλαξαν δραστικά. Η ραγδαία ανάπτυξη 
της τεχνολογίας και η ενίσχυση πολλών διαδικτυακών 
φαινομένων διαφοροποίησαν τον τρόπο που λαμβάνουμε 

και προωθούμε τις πληροφορίες και ως εκ τούτου διαφοροποίησαν 

και τον τρόπο εξάπλωσης των ιδεών. Των κινητήριων μοχλών της 
παγκόσμιας Ιστορίας δηλαδή. Στο πλαίσιο του επετειακού της αφιε-
ρώματος, η «Free Sunday» επιχειρεί μια ανασκόπηση των τάσεων 
και των κινημάτων που άλλαξαν άρδην τον κόσμο και την ίδια την 
ανθρώπινη φύση κατά την τελευταία δεκαετία.

Do it smart!
Το τεχνολογικό προϊόν που καθόρισε τη δεκαετία είναι το «έξυπνο» τηλέφωνο, κατά κό-
σμον smartphone. Τα πρώτα έξυπνα τηλέφωνα αναπτύχθηκαν στις αρχές του 2000, έγι-
ναν όμως προσιτά και ευρέως χρήσιμα για το κοινό από το 2012 κι έπειτα. Ένας ολόκλη-
ρος υπολογιστής σε ένα μικρό φορητό τηλέφωνο. Όλοι οι λογαριασμοί email, τα προφίλ 
στα κοινωνικά δίκτυα, το επαγγελματικό πρόγραμμα, σε μια μικρή συσκευή την οποία 
ο χρήστης μπορούσε να έχει συνεχώς μαζί του. Αυτή τη στιγμή η συντριπτική πλειονό-
τητα του αναπτυγμένου κόσμου μπαίνει στο διαδίκτυο από το κινητό του τηλέφωνο, τα 
smartphones, σε συνδυασμό με τα κοινωνικά δίκτυα, ανέδειξαν το φαινόμενο της δη-
μοσιογραφίας των πολιτών. Είδαμε σημαντικά γεγονότα, από τρομοκρατικά χτυπήματα 
μέχρι διαδηλώσεις, να καταγράφονται και να μεταδίδονται μέσα από τα έξυπνα τηλέ-
φωνα. Όλος ο κόσμος παρών, κάθε μέρα, κάθε λεπτό, μέσα από μια έξυπνη μικρή συ-
σκευή που μόνο… καφέ δεν ψήνει, όπως λέει και η λαϊκή μας ρήση.

Η ρητορική του... ψεύδους
Τα fake news και η διασπορά τους είναι ίσως το χειρότερο μειονέκτημα των κοινωνικών δικτύων. 
Ο αλγόριθμος δεν ρυθμίστηκε ποτέ σωστά, ώστε να εντοπίζει τις ψευδείς ειδήσεις. Μια ψεύτικη εί-
δηση, ο θάνατος ενός διασήμου λόγου χάρη, μπορεί να κυκλοφορήσει σε παγκόσμιο επίπεδο σε λι-
γότερο από 30 λεπτά μέσα από συνεχείς κοινοποιήσεις σε Facebook και Twitter. Οι ψευδείς ειδή-
σεις δεν αντιμετωπίστηκαν με τη δέουσα σημασία από τους ιδρυτές των κοινωνικών δικτύων και 
μόνο όταν άρχισαν να επηρεάζουν την παγκόσμια πολιτική σκηνή θεωρήθηκαν επικίνδυνες για τη 
δημοκρατία. Έχει πλέον αποδειχθεί περίτρανα ότι τα fake news έχουν διαδραματίσει τον δικό τους 
ύπουλο ρόλο στην άνοδο του ευρωσκεπτικισμού, στην ενίσχυση του εθνικισμού και των ακραίων 
απόψεων, στο Brexit, στο αποτέλεσμα των αμερικανικών εκλογών και στην ενίσχυση ενός «διαδι-
κτυακού παρακράτους» το οποίο μέσα από τα τρολ του διασπείρει το μίσος μέσα από το ψέμα, δια-
μορφώνοντας, δυστυχώς, την πολιτική σκηνή τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Στον βωμό της αλήθειας
Το 2006 ο Τζούλιαν Ασάνζ, ιδρυτής των Wikileaks, έδωσε έναν νέο ορισμό στην έννοια της αλήθειας, δημοσιεύοντας διαρ-
κώς στην πλατφόρμα των Wikileaks απόρρητα έγγραφα που αφορούσαν κυβερνήσεις. Ο Έντουαρντ Σνόουντεν υιοθέτησε 
τη λογική του Ασάνζ και το 2013 διέρρευσε άπειρες πληροφορίες προερχόμενες από την αμερικανική NSA, μεταξύ αυτών 
και το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων από την NSA σε συνεργασία με εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, που περιλάμβανε 
τηλεφωνικές υποκλοπές σχεδόν όλων των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων. Οι «υπέρμαχοι» της αλήθειας διώκονται από τις 
χώρες τους και θεωρούνται προδότες. Γι’ άλλους, ωστόσο, είναι ήρωες, με την έννοια ότι έφεραν στο φως πολλές απόρρη-
τες πληροφορίες οι οποίες στα χέρια επιτηδείων θα μπορούσαν ακόμη και να καταστρέψουν τον πλανήτη.
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#BlackLivesMatter
Ακόµα ένα κίνηµα που επιχείρησε να αλλάξει τη ροή της Ιστορίας προήλθε από 
τις ΗΠΑ. Αρχικά είχε σαν στόχο τη διαµαρτυρία απέναντι στην αστυνοµική βία 
που βίωναν οι Αφροαµερικανοί στις ΗΠΑ. Η δολοφονία του 18χρονου Μάικλ 
Μπράουν στην πόλη Φέργκιουσον από έναν 28χρονο αστυνοµικό πυροδότησε 
το 2014 πολλές αντιδράσεις, διαδηλώσεις και µια γενικευµένη αγανάκτηση από 
τους Αφροαµερικανούς για τον ρατσισµό και τις φυλετικές διακρίσεις. Για πολ-
λές ηµέρες µεγάλες πόλεις της Αµερικής φλέγονταν από επεισόδια και πορείες, 
ενώ το κίνηµα βρήκε θέση και στο Χόλιγουντ, όπου έγινε θέµα σε πολλές τηλε-
οπτικές σειρές.

Γυναίκες του κόσµου
Από τις Ρωσίδες Pussy Riot µέχρι τη βραβευµένη µε Νόµπελ Μαλάλα Γιουσαφζάι, οι γυναίκες σε 
χώρες που δεν θεωρούνται δηµοκρατικές έχουν διεκδικήσει τα τελευταία χρόνια περισσότερο από 
κάθε άλλη φορά τα αυτονόητα δικαιώµατά τους. Το δικαίωµα στην εκπαίδευση, το δικαίωµα της ι-
σότητας απέναντι στους άνδρες, το δικαίωµα της αυτοδιάθεσης, γενικότερα από την εµφάνιση µέχρι 
την πνευµατική ανάπτυξη. Οι Pussy Riot ιδρύθηκαν το 2011 και από τότε ποστάρουν στο διαδίκτυο 
βιντεοκλίπ που αφορούν τον φεµινισµό ή τα δικαιώµατα των γκέι, ενώ αντιτίθενται στις µη δηµο-
κρατικές µεθόδους του Ρώσου Προέδρου Πούτιν. Μέλη του ακτιβιστικού κινήµατος φυλακίστηκαν 
και σχεδόν βασανίστηκαν στις φυλακές. Η ιδεολογία τους παραµένει, οι γυναίκες δεν φοβούνται 
και κάνουν αισθητή την παρουσία τους σε κάθε σηµαντικό γεγονός. Η Μαλάλα Γιουσαφζάι από το 
Πακιστάν πυροβολήθηκε από Ταλιµπάν διότι στην ηλικία των 12 ετών έγραφε στο µπλογκ του BBC 
για τα δικαιώµατα των κοριτσιών στην εκπαίδευση στη Μέση Ανατολή. Η δολοφονική επίθεση κα-
τέστησε παγκοσµίως διάσηµη τη Μαλάλα, που βραβεύτηκε, έγραψε βιβλίο και πλέον διαχειρίζεται 
ένα µεγάλο κεφάλαιο, πραγµατοποιώντας δράσεις για την εκπαίδευση των γυναικών στο Πακιστάν. 
Η Νάντια Μουράντ, η Ιρακινή Γεζίντι που απήχθη το 2014 από το Ισλαµικό Κράτος, έπειτα από άπει-
ρους βιασµούς και κακοποιήσεις κατόρθωσε να αποδράσει και έγινε σύµβολο ακτιβιστικής δράσης 
για τις γυναίκες και τα παιδιά που βίωσαν το ίδιο µαρτύριο µ’ εκείνη. Η Μουράντ βρήκε τη φωνή της 
στον αναπτυγµένο δυτικό κόσµο, βραβεύτηκε και έδωσε όλα τα χρήµατα που κέρδισε για τις γυναί-
κες και τα παιδιά θύµατα της µαζικής γενοκτονίας από το Ισλαµικό Κράτος. Οι γυναίκες αυτές αλλά-
ζουν τη ροή της Ιστορίας εκ µέρους όλων των καταπιεσµένων γυναικών, που κατοικούν ως επί το 
πλείστον σε χώρες της Ανατολής.

#MeToo
Το σκάνδαλο Χάρβεϊ Γουάινστιν απέδειξε αυτό που όλοι ξέραµε για το Χόλιγουντ: 
άνδρες σε θέσεις ισχύος εκµεταλλεύονται ερωτικά τις ανερχόµενες νεαρές σταρ. 
Από την Άσλεϊ Τζαντ ως την Γκουίνεθ Πάλτροου, σχεδόν όλες οι σταρ του Χόλιγουντ 
είχαν να διηγηθούν µια ιστορία επίµονης σεξουαλικής παρενόχλησης έως και βι-
ασµού. Το φαινόµενο έλαβε τεράστιες διαστάσεις το 2017 µε το hashtag MeToo (κι 
εγώ είµαι θύµα), ενώ το θέµα της παρενόχλησης αναδείχθηκε στους περισσότε-
ρους εργασιακούς τοµείς. Εταιρείες τεχνολογίας, κοινοβούλια ανά τον κόσµο, χι-
λιάδες γυναίκες, απλές εργαζόµενες, µίλησαν ανοιχτά για το ζήτηµα της σεξουα-
λικής παρενόχλησης στην εργασία. ∆ιαδήλωσαν, διαµαρτυρήθηκαν και δεν δίστα-
σαν να καταδώσουν «θύτες». Σύµφωνα µε τους «New York Times», έναν χρόνο 
µετά το #MeToo, 201 άνδρες έχασαν τις θέσεις ισχύος που κατείχαν, έπειτα από κα-
ταγγελίες σεξουαλικής παρενόχλησης. Πενήντα τέσσερις από αυτές καλύφθηκαν 
από γυναίκες, ενώ τον περασµένο Νοέµβριο για πρώτη φορά 90 εκλεγµένες γυ-
ναίκες µπαίνουν στο Κογκρέσο µετά τις ενδιάµεσες εκλογές. Οι «New York Times» 
εκθειάζουν το κίνηµα MeToo για την εν λόγω εξέλιξη.

«Χακτιβισµός» 
και Anonymous
Το µεγαλύτερο διαδικτυακό κίνηµα της εποχής άρχισε να ασκεί την επιρροή του από το 
2008. Οι Anonymous, µία αποκεντρωµένη οµάδα χάκερ που δρα σε παγκόσµιο επίπεδο, 
δήλωσαν ότι θα εξαπέλυαν επιθέσεις σε κυβερνήσεις, υπηρεσίες και οργανισµούς που 
δεν λειτουργούν εντός του δηµοκρατικού πλαισίου. Οι Anonymous επιτέθηκαν διαδικτυ-
ακά στην Εκκλησία της Σαϊεντολογίας το 2008, οπότε και έγιναν ευρέως γνωστοί, έκτοτε 
στο στόχαστρό τους έχουν µπει πολλαπλοί λογαριασµοί του ISIS στα κοινωνικά δίκτυα, 
οι κυβερνήσεις του Ισραήλ, της Τυνησίας, της Ουγκάντας, του Ιράν κ.λπ. Οι Anonymous 
έχουν εναντιωθεί πολλές φορές στην ακραία ισλαµική οργάνωση ISIS. Μετά από τροµο-
κρατικά χτυπήµατα έχουν χακάρει λογαριασµούς τζιχαντιστών στα κοινωνικά δίκτυα. Η 
επιτυχηµένη σειρά «Mr. Robot» βασίστηκε στη λογική του κινήµατος των Anonymous. 
Ένας µέλος του κινήµατος δήλωσε πως η εν λόγω σειρά αποτελεί την πιο ακριβή αποτύ-
πωση της κουλτούρας των χάκερ και ειδικότερα των Anonymous.

Photo: Jonathan Bachman από Reuters



Ισχυρή  
κοινωνικο-
οικονομική  
επίδραση  
της MYTILINEOS 
στην Ελλάδα 
Η MYTILINEOS είναι μια από τις κορυφαίες βιομηχανικές εταιρείες της χώρας, στους τομείς της Μεταλλουργίας, των Ολοκληρωμένων 

Έργων & Υποδομών, της Ηλεκτρικής Ενέργειας και Εμπορίας Φυσικού Αερίου. Η πολυσχιδής επιχειρηματική της δραστηριότητα αποτελεί 
κινητήρια δύναμη για την ελληνική οικονομία, με αξιοσημείωτη παρουσία διεθνώς.

Η 
MYTILINEOS είναι μία από τις κορυφαίες βιομη-
χανικές εταιρείες της χώρας, στους τομείς της 
Μεταλλουργίας, των Ολοκληρωμένων Έργων & 
Υποδομών, της Ηλεκτρικής Ενέργειας και Εμπο-
ρίας Φυσικού Αερίου. Η πολυσχιδής επιχειρη-

ματική της δραστηριότητα αποτελεί κινητήρια δύναμη για την 
ελληνική οικονομία, με αξιοσημείωτη παρουσία διεθνώς.
Το όραμα της MYTILINEOS είναι η επιχειρηματική υπεροχή 
και ανάπτυξη της εταιρείας να διέπεται από το ήθος και τις 
αξίες που διατηρούν άρρηκτη τη συμμαχία της με την κοινω-
νία, τους ανθρώπους της και το περιβάλλον.
Η δυναμική επιχειρηματική ανάπτυξη της εταιρείας συνδέ-
εται άρρηκτα με τις αρχές της εταιρικής υπευθυνότητας και 
της αειφόρου ανάπτυξης. Για τη MYTILINEOS, αειφόρος 
ανάπτυξη σημαίνει επιδίωξη επιχειρηματικής υπεροχής με 
αφοσίωση στο όραμά της και με σεβασμό προς την κοινω-
νία, το περιβάλλον, τους ανθρώπους και τους μετόχους της. 
Η πολιτική βιωσιμότητας της εταιρείας στηρίζεται στην αρμο-
νική συνύπαρξη των δραστηριοτήτων της με τις ανάγκες των 
κοινωνιών στις οποίες δραστηριοποιείται. Στο πλαίσιο αυτό, η 
MYTILINEOS υποστηρίζει ενεργά σημαντικές πρωτοβουλίες 
στους χώρους του πολιτισμού, της παιδείας και της προστα-
σίας του περιβάλλοντος.

ΣΤΉΡΙΞΉ ΣΕ ΌΛΌΥΣ ΤΌΥΣ ΤΌΜΕΙΣ
Η MYTILINEOS, με στόχο την ενημέρωση όλων των κοινω-
νικών της εταίρων για το πώς δημιουργεί οφέλη όχι μόνο για 
την ίδια αλλά για ολόκληρη την αλυσίδα αξίας της τα τελευταία 
τριάντα χρόνια, προσδιορίζει την κοινωνικο-οικονομική της 
επίδραση.
Στο πλαίσιο αυτό, κατά το χρονικό διάστημα Μαΐου 2018 - Σε-
πτεμβρίου 2018 το Τμήμα Υπηρεσιών Κλιματικής Αλλαγής 
και Βιώσιμης Ανάπτυξης της εταιρείας Ernst & Young πραγ-
ματοποίησε τη μελέτη της κοινωνικο-οικονομικής επίδρασης 
της εταιρείας, με περίοδο αναφοράς το χρονικό διάστημα από 
1 Ιανουαρίου 2017 έως και 31 Δεκεμβρίου 2017. H μελέτη 
προσδιορίζει και αποτυπώνει την ευρύτερη συνεισφορά της 
MYTILINEOS στην Ελλάδα, αναγνωρίζοντας τη σημασία της 
δημιουργίας αξίας για την εθνική οικονομία και την απασχό-
ληση, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην επίτευξη των Στόχων 
Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ.
Ακολουθώντας τη διεθνώς αναγνωρισμένη μεθοδολογία του 
μοντέλου «εισροών-εκροών», η μελέτη αναλύει το κοινω-
νικό και οικονομικό αποτύπωμα που προκύπτει στη χώρα 
απ’ όλους τους τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας της 
MYTILINEOS (Μεταλλουργία, Ηλεκτρική Ενέργεια - Εμπορία 
Φυσικού Αερίου και Ολοκληρωμένα Έργα και Υποδομές) και 
εκτείνεται από την προμήθεια πρώτων υλών και την παρα-

γωγή μέχρι την τελική διάθεση και το τέλος του κύκλου ζωής 
των προϊόντων.
Σε όλους τους τομείς η MYTILINEOS υποστηρίζει εισοδήμα-
τα, φορολογικά έσοδα και θέσεις εργασίας και, κατ’ αντιστοι-
χία, το ίδιο ισχύει και για τους προμηθευτές και συνεργάτες 
της στη δική τους αλυσίδα αξίας. Υπολογίζεται έτσι η προστι-
θέμενη οικονομική αξία, δηλαδή το σύνολο των εσόδων που 
εισπράττουν τα νοικοκυριά (από τις αμοιβές εργαζομένων και 
προμηθευτών), οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις και το κρά-

τος (μέσω των φορολογικών εισφορών), αλλά και η συμβολή 
στην απασχόληση, δηλαδή οι θέσεις εργασίας που υποστηρί-
ζονται σε κάθε επιμέρους στάδιο. Με τον τρόπο αυτόν παρου-
σιάζεται το πολλαπλό θετικό αποτύπωμα που δημιουργείται 
πέρα από την εταιρεία, στην απασχόληση και στους σχετικούς 
επαγγελματικούς κλάδους της οικονομίας συνολικά.
Πιο αναλυτικά, λοιπόν, η MYTILINEOS υποστηρίζει συνολικά 
13.598 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας, που αντιστοι-
χούν στο 0,4% της συνολικής απασχόλησης στην Ελλάδα. 
Επιπλέον, δημιουργεί συνολική προστιθέμενη αξία 1,06 δισ. 
ευρώ (ήτοι το 0,6% του ΑΕΠ), ενώ η συνολική φορολογική 
συνεισφορά της ανέρχεται σε 244 εκατ. ευρώ, ποσό που αντι-
στοιχεί στο 0,3% των συνολικών φορολογικών εσόδων του 
κράτους.
Αξίζει δε να σημειωθεί ότι από κάθε μία άμεση θέση εργασίας 
της εταιρείας υποστηρίζονται πέντε επιπλέον θέσεις εργασίας 
στην ελληνική οικονομία. Χαρακτηριστικό της συνεισφοράς 
της MYTILINEOS στην κοινωνία είναι ότι οι συνολικές θέσεις 
εργασίας που υποστηρίζει στηρίζουν το εισόδημα 31.275 αν-
θρώπων. Πιο αναλυτικά, ο τομέας Μεταλλουργίας υποστη-
ρίζει συνολικά 6.679 θέσεις εργασίας (το 12% της συνολικής 
απασχόλησης του κλάδου της Μεταλλουργίας στην Ελλάδα), 
ενώ ο τομέας Ηλεκτρικής Ενέργειας και Εμπορίας Φυσικού 
Αερίου υποστηρίζει 3.638 θέσεις εργασίας (το 6% της συνολι-
κής απασχόλησης του κλάδου της Ενέργειας στην Ελλάδα).
Όσον αφορά τη συνεισφορά στην ελληνική οικονομία, επι-
σημαίνεται ότι για κάθε 1 ευρώ άμεσης συνεισφοράς της 

MYTILINEOS δημιουργούνται επιπλέον 1,36 
ευρώ προστιθέμενης αξίας στην ελληνική 
οικονομία. Επίσης, για κάθε 1 ευρώ άμεσων 
φόρων της εταιρείας, οι άμεσοι και έμμεσοι 
προμηθευτές της καταβάλλουν περισσό-
τερα από 4 ευρώ φόρων ως αποτέλεσμα 
της συνεργασίας τους με την εταιρεία. Συ-
γκεκριμένα, ο τομέας Μεταλλουργίας της 

MYTILINEOS καλύπτει το 30% της συνολικής 
προστιθέμενης αξίας που δημιουργείται από 
τον κλάδο της Μεταλλουργίας στην Ελλάδα, 
ενώ ο τομέας Ηλεκτρικής Ενέργειας και 
Εμπορίας Φυσικού Αερίου καλύπτει το 8% 
της συνολικής προστιθέμενης αξίας που 
δημιουργείται από τον κλάδο της Ενέργειας 
στην Ελλάδα.
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Η τέχνη του να μην κάνεις... τίποτα
Στα τέλη του 2007 ένα νέο ριάλιτι έκανε την εμφάνισή του στις ΗΠΑ και ως τις αρχές του 2008 είχε φτάσει στην κορυφή 
του πίνακα τηλεθέασης. Ο λόγος για το «Keeping up with the Kardashians», που έφερε ένα νέου τύπου πρόγραμμα 
στην τηλεόραση και απέδειξε πως κάποιος μπορεί να πλουτίσει χωρίς να κάνει απολύτως τίποτα. Οι ιέρειες του «τί-
ποτα», οι αδερφές Καρντάσιαν, είναι εκατομμυριούχες επειδή έβγαλαν την καθημερινότητά τους στην τηλεόραση. 
Χρειάστηκε βέβαια κι ένα πρόστυχο sex tape της Κιμ για μια αρχική διαφήμιση και το χρήμα ήρθε άφθονο, εύκολα.

Παγκόσμια μάστιγα ή παγκόσμια δικτύωση
Τα κοινωνικά δίκτυα είναι ίσως το peak της δεκαετίας 2008-2018. Μπορεί το Facebook να ιδρύθηκε το 2004, αλλά χρειάστηκαν 
κάποια χρόνια για να γίνει το παγκόσμιο φαινόμενο που όλοι ξέρουμε και όλοι αγαπάμε να μισούμε. 2,2 δισεκατομμύρια ενεργούς 
χρήστες αριθμούσε το Facebook τον Ιανουάριο του 2018. Το Twitter ιδρύθηκε το 2006, αλλά έφτασε στο απόγειό του από το 2008 κι 
έπειτα. To 2010 μπήκε στη ζωή μας το Instagram και από κει και πέρα έχουμε Snapchat, Facetime και ένα σωρό άλλα κοινωνικά 
δίκτυα που φέρνουν τον κόσμο πιο κοντά. Η ραγδαία εξάπλωση των social media ήταν καθοριστική για τη δημοσιογραφία, την πο-
λιτική, την κοινωνική αλληλεγγύη, τις εργασιακές σχέσεις και το μάρκετινγκ. Ωστόσο, έφερε και πολλά δεινά, όπως η μάστιγα των 
fake news, η πορνογραφία τύπου revenge porn, το bullying στα σχολεία που έγινε διαδικτυακό, η ρητορική του μίσους που βρήκε 
βήμα έκφρασης κι ένα σωρό ακόμα αρνητικές επιρροές που η διεθνής κοινότητα παλεύει να καταστείλει. Μπορεί να είμαστε όλοι 
διαδικτυακά ενωμένοι, αλλά η ιδιωτικότητα πάει περίπατο σιγά σιγά, όπως απέδειξε το σκάνδαλο Cambridge Analytica και η ανε-
πάρκεια του Μαρκ Ζάκερμπεργκ να το διαχειριστεί.

Οι θεματοφύλακες της αλήθειας
Με την ανακήρυξη του φετινού «Προσώπου της Χρονιάς» από το περιοδικό «Time», ένα κί-
νημα υπέρ της αλήθειας και υπέρ των δημοσιογράφων που θυσιάζουν τη ζωή τους γι’ αυτήν 
δημιουργήθηκε. Ο Τζαμάλ Κασόγκι δολοφονήθηκε μαρτυρικά από την κυβέρνηση της Σα-
ουδικής Αραβίας για την κριτική που ασκούσε σε αυτήν μέσω της «Washington Post», ενώ 
η 55χρονη Φιλιππινέζα Μαρία Ρέσα στοχοποιήθηκε από την κυβέρνηση της χώρα της για το 
μπλογκ που διατηρούσε και από το οποίο ασκούσε κριτική στον Πρόεδρο Ντουτέρτε. Η κυ-
βέρνηση προσπαθεί απεγνωσμένα ακόμη και σήμερα να σιγήσει τη φωνή της Ρέσα. Στην Α-
νάπολις των ΗΠΑ πέντε δημοσιογράφοι της εφημερίδας «Capital» δολοφονήθηκαν, με τους 
συναδέλφους τους να δηλώνουν ότι «θα τη βγάλουμε την καταραμένη εφημερίδα αύριο» 
στη μνήμη των συναδέλφων που χάθηκαν, για χάρη της αλήθειας. Στη Μιανμάρ δύο ρε-
πόρτερ του Reuters φυλακίστηκαν για επτά χρόνια διότι αποκάλυψαν την αλήθεια για τους 
θανάτους δέκα μουσουλμάνων Ροχίνγκια, αψηφώντας τους νόμους του κράτους ότι η δη-
μοσιογραφία είναι παράνομη. Οι δολοφόνοι καταδικάστηκαν σε δέκα έτη φυλάκιση και οι 
δημοσιογράφοι σε επτά. Η Βικτόρια Μαρίνοβα από τη Βουλγαρία δολοφονήθηκε γιατί απο-
κάλυψε σε εκπομπή της εκτεταμένη διαφθορά της κυβέρνησης της Βουλγαρίας και κατα-
σπατάληση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Η Δάφνη Καρουάνα Γκαλίσια από τη Μάλτα δολοφο-
νήθηκε ερευνώντας τα Panama Papers και ο Γιαν Κούτσιακ από τη Σλοβακία ερευνώντας 
υπόθεση διαφθοράς της κυβέρνησης στη χώρα του. Η αλήθεια σκοτώνει, αλλά η αλήθεια 
έχει γίνει και το ζητούμενο κατά την τελευταία δεκαετία. Οι θεματοφύλακες της αλήθειας δεν 
είναι μόνο τα «πρόσωπα της χρονιάς» αλλά τα «πρόσωπα της δεκαετίας». Είναι τα πρόσωπα 
που δημιουργούν τις ιδέες, τις διακινούν, και ακόμα και μετά τον θάνατό τους οι ιστορίες 
τους εμπνέουν και δίνουν το έναυσμα για την αλλαγή προς το καλύτερο.

Η άλλη πλευρά του... τίποτα
Στην απέναντι όχθη από τις αδερφές Καρντάσιαν η βασιλική οικογένεια της Βρετανίας. Τα παιδιά της Νταϊάνα μεγάλω-
σαν και μέσα στη δεκαετία έφεραν τις νύφες. Το σύμπαν σείστηκε το 2012, όταν ο Ουίλιαμ παντρεύτηκε την κοινή θνητή 
Κέιτ Μίντλετον. Σείστηκε όταν η τελευταία έφερε στον κόσμο ένα-ένα τα τρία παιδιά τους και σείστηκε ακόμα περισσό-
τερο όταν ο ασυμβίβαστος Χάρι παντρεύτηκε την εναλλακτική, διαζευγμένη κοινή θνητή Μέγκαν Μαρκλ. Το Μπάκιγχαμ 
προσέγγισε πολύ τους νέους όρους του θεάματος κατά την τελευταία δεκαετία. Οι νύφες απέδειξαν ότι η Σταχτοπούτα 
είναι αληθινή και ενίσχυσαν τη βρετανική οικονομία απλώς και μόνο με την παρουσία τους. Τα Kate effect, Meghan 
effect, George effect, Charlotte effect, επηρέασαν τη γυναικεία και παιδική μόδα σε παγκόσμιο επίπεδο και ενίσχυσαν 
το φαινόμενο του royal tourism (βασιλικού τουρισμού) με μεγάλη κερδισμένη τη Βρετανία. Σε διεθνές επίπεδο, πά-
ντως, επικρατεί η εξής άποψη για τα σύμβολα της μόδας: «Σε έναν κόσμο γεμάτο Καρντάσιαν, να είσαι μια Κέιτ ή μια 
Μέγκαν». Ή, ακόμα καλύτερα, σε έναν κόσμο γεμάτο Καρντάσιαν, Κέιτ και Μέγκαν, ας έχεις φωνή ή προσωπικότητα.

Δημοσιογραφία 
των πολιτών
Κάποτε έπρεπε να έχεις επαγγελματική δημοσιογραφική κάρτα για 
να λέγεσαι δημοσιογράφος, πλέον αρκεί να είσαι στο σωστό μέρος 
τη σωστή στιγμή, να έχεις φουλ μπαταρία στο smartphone και έναν 
λογαριασμό σε Facebook, Twitter ή Instagram ή απλώς να διαθέ-
τεις ένα μπλογκ. Τα σύγχρονα κινητά τηλέφωνα, λοιπόν, σε συνδυ-
ασμό με τα κοινωνικά δίκτυα, είχαν ως αποτέλεσμα την εμφάνιση 
της δημοσιογραφίας των πολιτών. Είδαμε την Αραβική Άνοιξη να ξε-
κινά και να ενισχύεται μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, μέσα από τις 
καταγραφές των απλών πολιτών στα μπλογκ τους, που παρέθεταν 
φωτογραφίες και βίντεο απ’ όσα κοσμοϊστορικά γεγονότα συνέβαι-
ναν. Είδαμε κόσμο πανικόβλητο να τρέχει ή να αιμορραγεί στα τρο-
μοκρατικά χτυπήματα που συγκλόνισαν την Ευρώπη. Στο Παρίσι, 
στις Βρυξέλλες, στη Γερμανία, στη Νίκαια, στο Στρασβούργο. Απλές 
μαρτυρίες από ευχάριστα ή δυσάρεστα γεγονότα της καθημερινότη-
τας, καταγγελίες, φωτογραφίες και βίντεο που εξέθεταν παραβάτες 
ή εκθείαζαν καλούς ανθρώπους. Μαζικές προσκλήσεις για συγκε-
ντρώσεις, διαδηλώσεις, συλλαλητήρια. Όλα τα σημαντικά γεγονότα 
καταγράφηκαν στο διαδίκτυο μέσα από την επαγγελματική πένα των 
δημοσιογράφων αλλά και την απλή ματιά των πολιτών. Το ένα δεν α-
πέκλεισε το άλλο. 
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Οι ιστορίες που 
στιγµάτισαν τη δεκαετία

Άνοιξη 2009, H1N1
Ο γενετικά µεταλλαγµένος ιός H1N1, που συνδύαζε στελέχη ιών γρίπης γουρουνιών, πτηνών και ανθρώπων, ξεκι-
νάει από το Μεξικό και προκαλεί παγκόσµιο πανικό: εκτενέστατη αναφορά στα ΜΜΕ, έκτακτα µέτρα ασφαλείας, ε-
ξωφρενικές παραγγελίες εµβολίων, επιστήµονες να κάνουν λόγο για κίνδυνο επιδηµίας που εµφανίζεται µία φορά 
στα 100 χρόνια και να τον συγκρίνουν µε την «ισπανική γρίπη» του 1918 –η οποία είχε ως αποτέλεσµα τον θάνατο 
άνω των 20 εκατοµµυρίων ανθρώπων–, ενώ ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας προειδοποιούσε ότι µπορεί να προ-
σβληθούν περισσότεροι από 3 δισεκατοµµύρια άνθρωποι. Τελικά σε στατιστικό επίπεδο το ξέσπασµα του H1N1 δεν 
ξεπέρασε τον ετήσιο µέσο όρο των ανθρώπων που προσβάλλονται και πεθαίνουν από τους διάφορους ιούς γρίπης.

11 Μαρτίου 2011, Φουκουσίµα
Ο µεγέθους 9 ρίχτερ σεισµός στο Σεντάι και το τσουνάµι που ακολούθησε προκαλεί 16.000 θανάτους και βιβλικές καταστρο-
φές που υπολογίστηκαν σε δεκάδες δισεκατοµµύρια στην Ιαπωνία, όπως επίσης και δυσλειτουργία στα συστήµατα ψύξης 
του πυρηνικού σταθµού της Φουκουσίµα, που οδήγησε σε έκρηξη υδρογόνου σε αντιδραστήρες. Το καλό που προέκυψε 
ήταν η παγκόσµια συζήτηση που προκλήθηκε για την ασφάλεια και βιωσιµότητα της πυρηνικής ενέργειας παγκοσµίως, µε 
την καγκελάριο Μέρκελ να ανακοινώνει την απόφαση της Γερµανίας να κλείσει σταδιακά όλους τους πυρηνικούς αντιδρα-
στήρες της. Επτά χρόνια αργότερα, πάντως, η κατάσταση δεν έχει διαφοροποιηθεί, αντιθέτως η έκθεση του 2018 για την Πα-
γκόσµια Πυρηνική Βιοµηχανία κατέγραψε πέµπτη χρόνια αύξησης της παγκόσµιας ηλεκτροπαραγωγής από πυρηνική ε-
νέργεια, 448 λειτουργικούς πυρηνικούς αντιδραστήρες παγκοσµίως και 59 να βρίσκονται υπό κατασκευή, µε ολοένα και πε-
ρισσότερες χώρες να µπαίνουν στο «παιχνίδι» της παραγωγής πυρηνικής ενέργειας.

22 Ιουλίου 2011, Μπρέιβικ
Ο 32χρονος ακροδεξιός, ισλαµοφοβικός, ενάντιος της παγκοσµιοποίησης και της πολυπολιτισµικότητας, φανατικός 
Άντερς Μπρέιβικ πυροδοτεί βόµβα σε παγιδευµένο αυτοκίνητο έξω από κυβερνητικό κτίριο στο Όσλο της Νορβηγίας 
σκοτώνοντας οκτώ ανθρώπους και στη συνέχεια, ντυµένος αστυνοµικός, εισβάλλει και σκοτώνει 69 νέους σε κατα-
σκήνωση του κεντροαριστερού Εργατικού Κόµµατος στο νησάκι Ουτόγια. Εκτίει ποινή κάθειρξης 21 ετών (ενώ µπο-
ρεί να παραµείνει φυλακισµένος για όσο θα θεωρείται «δηµόσιος κίνδυνος»), έχει αλλάξει το όνοµά του σε Φίοτολφ 
Χάνσεν και έχει γίνει δεκτός να σπουδάσει Πολιτικές Επιστήµες στο Πανεπιστήµιο του Όσλο, µέσα από τη φυλακή. 

8 Μαρτίου, 17 Ιουλίου 2014, Malaysia Airlines
Η πτήση 370 της Malaysia Airlines προς Πεκίνο εξαφανίζεται από τα ραντάρ 38 λεπτά µετά την απογείωσή της από την Κουάλα Λου-
µπούρ, εξακολουθεί να εµφανίζεται σε στρατιωτικά ραντάρ για περίπου µία ώρα ακόµη και στη συνέχεια χάνονται τα ίχνη της. Οι 239 
επιβαίνοντες, επιβάτες και µέλη του πληρώµατος, θεωρούνται νεκροί, στο µεγαλύτερο αεροπορικό δυστύχηµα µε Boeing 777. Οι 
προσπάθειες ανεύρεσης του αεροπλάνου ή του σηµείου της πτώσης του αποβαίνουν άκαρπες για χρόνια, ενώ µέρη του ξεβράζο-
νται στα δυτικά του Ινδικού Ωκεανού το 2015 και το 2016, µε το τι απέγινε η πτήση 370 της Malaysia Airlines να παραµένει ένα από 
τα µεγαλύτερα µυστήρια της αεροπλοΐας, ενώ οδήγησε σε νέες προτάσεις ασφαλείας και κανονισµούς στη βιοµηχανία. Τέσσερις 
µήνες αργότερα, η Malaysia Airlines χάνει και δεύτερο αεροπλάνο, µε ακόµη περισσότερους νεκρούς, 298, όταν η πτήση 17 χτυπιέ-
ται από πύραυλο εδάφους αέρος κοντά στα ουκρανικά σύνορα. Η εκδοχή των αµερικανικών υπηρεσιών είναι πως ο πύραυλος ε-
κτοξεύτηκε από φιλορώσους αυτονοµιστές, κάτι που η Μόσχα αρνείται, κατηγορώντας τον ουκρανικό στρατό.

7 Ιανουαρίου 2015, Τροµοκρατία
∆ιήµερο τρόµου στο Παρίσι, όπου τριµελής οµάδα ισλαµιστών τροµοκρατών εισέβαλε στα γραφεία του σατιρικού περιοδικού 
«Charlie Hebdo», σκοτώνοντας 11 ανθρώπους και τραυµατίζοντας άλλους 11. ∆ιέφυγαν και στην προσπάθεια των αρχών ασφα-
λείας να τους εξουδετερώσουν, σκοτώθηκαν άλλοι δύο αστυνοµικοί και τέσσερις πολίτες, οι οποίοι κρατούνταν όµηροι σε κατά-
στηµα από τους δράστες. Τελικά σκοτώθηκαν και οι τρεις δράστες. Αποτέλεσε το πρώτο από µια σειρά τροµοκρατικών χτυπηµά-
των που στόχευσαν τον δυτικό τρόπο ζωής: τα ΜΜΕ και τη σάτιρα, τη διασκέδαση (συναυλία στο Μπατακλάν και εστιατόρια), τα 
µέσα µεταφοράς (αεροδρόµιο και µετρό Βρυξελλών), τον κόσµο που έκανε ανυποψίαστος τη βόλτα του στη χριστουγεννιάτικη 
αγορά του Βερολίνου ή πρόσφατα του Στρασβούργου, ή στη Νίκαια και στη Βαρκελώνη. Κοινή συνισταµένη το ότι οι τροµοκράτες 
ήταν µουσουλµάνοι πολίτες των χωρών όπου έγιναν οι επιθέσεις, µετανάστες δεύτερης ή τρίτης γενιάς που είχαν παρελθόν πα-
ραβατικότητας και σε κάποια φάση ριζοσπαστικοποιήθηκαν χωρίς να αντιληφθούν τη µετάλλαξη οι αρχές, που είχαν στα «ραντάρ» 
τους αρκετούς από αυτούς. Λειτούργησαν ως «µοναχικοί λύκοι» ή ολιγοµελείς πυρήνες µε χαλαρή σχέση µε ισλαµιστικές τροµο-
κρατικές οργανώσεις, συνήθως το ISIS. Χρησιµοποίησαν ό,τι υπήρχε διαθέσιµο, µετατρέποντας σε φονική µηχανή µε τροµακτικά 
αποτελέσµατα φορτηγά και βανάκια, µε τα οποία παρέσυραν τον κόσµο στη Νίκαια, στο Βερολίνο, στη Βαρκελώνη, στο Λονδίνο.

Photo Credits: Kyle Simourd

Photo Credits: Colin Crowley

Photo Credits: Arthur Hu

Photo Credits: Sjaak Kempe

Photo Credits: Olivier Ortelpa

12 Ιανουαρίου 2010, Αϊτή
Ο σεισµός, µεγέθους 7 ρίχτερ, στο Πορτ-ο-Πρενς της Αϊτής έχει καταστροφικά αποτελέσµατα, ένα µετα-απο-
καλυπτικό σκηνικό σε µία από τις πιο φτωχές χώρες του δυτικού ηµισφαιρίου. Περισσότεροι από 230.000 νε-
κροί, εκατοντάδες χιλιάδες τραυµατίες, από τη µια στιγµή στην άλλη έµειναν άστεγοι περισσότεροι από 1 εκα-
τοµµύριο. Η επόµενη µέρα ήταν ακόµη χειρότερη, µε δεκάδες χιλιάδες να διαµένουν επ’ αόριστον σε καταυλι-
σµούς φτιαγµένους από σκηνές, σε συνθήκες αποκτήνωσης: ξυλοδαρµοί για ένα πιάτο φαΐ, βιασµοί, επιδηµίες.
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30 Ιουνίου 2013, Μαντλέν Πεϊρού

�� Μου αρέσει να ταξιδεύω όλη την ώρα. Δεν 
θέλω να έχω σπίτι. Ζω με ό,τι έχω στο μυαλό 
μου και όχι με ό,τι μου ανήκει. Και στις απο-
σκευές μου μεταφέρω μόνο τις αισθήσεις μου, 
δηλαδή την κιθάρα μου και κάτι να γράφω. Ίσως 
είμαι κακομαθημένη, περισσότερο από “σπου-
δαγμένη” όσον αφορά τα ταξίδια, αλλά έχω κα-
ταλάβει πως ό,τι αγαπάω να έχω στην καρδιά και 
στο μυαλό μου δεν το απέκτησα μένοντας σε ένα 
μέρος 
��

15 Ιουνίου 2014, Δήμητρα Γαλάνη 

�� Οι χειρισμοί από τη μεριά των κυβερνώντων 
είναι βίαιοι, απάνθρωποι και χωρίς καμία στρατη-
γική μέλλοντος. Αυτό είναι εξαιρετικά επικίνδυνο, 
γιατί αλλοιώνει και διαλύει τον κοινωνικό ιστό και 
κανείς δεν ξέρει τι αποτελέσματα μπορεί να έχει 
κάτι τέτοιο. Αυτό πρέπει να σταματήσει, πρέπει να 
αλλάξει, γιατί η κοινωνία αισθάνομαι ότι είναι στο 
όριό της 

��

2 Νοεμβρίου 2014, Γεράσιμος Σκιαδαρέσης

�� Έχω στο παρελθόν επισκεφτεί κι εγώ ψυχο-
λόγο. Έχω τη γνώμη ότι θα πρέπει να εμπιστευό-
μαστε ειδικούς για όλα τα σοβαρά ζητήματα που 
μας απασχολούν. Εντάξει, μια βρύση θα τη φτιάξω 
μόνος μου, αλλά δεν θα κάνω και την υδραυλική ε-
γκατάσταση του σπιτιού μου. Πώς, λοιπόν, να αυτο-
σχεδιάσει κανείς, όταν πρόκειται για σοβαρά ζητή-
ματα της ψυχής μας και της ιατρικής; 

��
16 Νοεμβρίου 2014, Γιώργος Κιμούλης

�� Η παρακμή έχει αρχίσει εδώ και πάρα πολλά 
χρόνια. Αυτό που ζούμε τώρα είναι τα αποτελέ-
σματά της. Η παρακμή άρχισε από τότε που έπει-
σαν τον σύγχρονο άνθρωπο πως ό,τι αξίζει πρέπει 
να έχει άμεση και γρήγορη χρηστική αξία, άρα οι 
ιδέες έγιναν σιγά σιγά άχρηστες. Η εποχή του κομ-
φορμισμού αντικατέστησε πολύ γρήγορα τον δια-
φωτισμό 

��

21 Νοεμβρίου 2014, Γιώργος Μαργαρίτης

�� Πάντα έπαιζα για τη φανέλα, για την ιδέα, για 
το κόλπο. Έτσι πρέπει να είναι τα πράγματα για να 
’ναι αληθινά. Έχει χαθεί η μπέσα, η αρχοντιά, η λε-
βεντιά. Δεν παίρνει κανένας την ευθύνη. Ναι, ρε κύ-
ριοι, εμείς παίζουμε γιατί γουστάρουμε. Με τρύπια 
παπούτσια στο χώμα, στο γρασίδι, παίζουμε με την 
ψυχή μας για την ψυχή μας 

��
14 Δεκεμβρίου 2014, 
Καρυοφυλλιά Καραμπέτη

�� Τη συντριβή τη χρειάζονται οι αλαζόνες και οι 
εγωκεντρικοί. Οι άνθρωποι που έχουν ευγένεια και 
αντιμετωπίζουν τους άλλους με σεβασμό ξέρουν 
ότι κανείς δεν ανήκει σε κανέναν και η μη εγωιστική 
αγάπη είναι ο μόνος δρόμος για την προσωπική ο-
λοκλήρωση 

��
8 Μαρτίου 2015, Ανδρέας Κωνσταντίνου

�� Οι μετανάστες είναι άνθρωποι που μπήκαν σε 
ένα ταξίδι αβέβαιο και πολύ επικίνδυνο, με την ελ-
πίδα να τους δοθεί η ευκαιρία για να προσπαθή-
σουν για κάτι καλύτερο. Είναι ντροπή να μη χαίρουν 
της πλήρους αποδοχής μας τόσο σε κοινωνικό όσο 
και σε εργασιακό επίπεδο 

��
29 Μαρτίου 2015, Κωστής Μαραβέγιας

�� Πάντως, επιμένω. Καμία ανοχή στη βία. Ό,τι 
κι αν άκουσα, ό,τι κι αν ακούω, δεν θα πάψω να 
είμαι πολέμιος της βίας, είτε λεκτικής, είτε ψυχο-
λογικής, είτε σωματικής. Είμαι σίγουρος πως όσοι 
με εξύβρισαν και με απείλησαν είναι ζήτημα χρό-
νου να καταλάβουν πως το έκαναν εν θερμώ και 
χωρίς κανένα ίχνος νηφαλιότητας. Ο κοινωνικός 
ιστός είναι αρκετά παραμορφωμένος και η πόλωση 
εμφανής. Μακάρι να επικρατήσει η αδελφοσύνη και 
η ομόνοια! 

��
21 Ιουνίου 2015, Ορφέας Αυγουστίδης

�� Στην πραγματικότητα, όλοι οι ήρωες με γοη-
τεύουν, όπως και όλοι οι άνθρωποι είναι δυνάμει 
γοητευτικοί. Το θέμα είναι πόσο εσύ διατίθεσαι να 
τους γνωρίσεις, τι ευκαιρίες δίνεις και πόσο χρόνο 
στους ανθρώπους για να δεις βαθύτερα. Το ίδιο ι-
σχύει και για τους “ήρωες-ρόλους” 

��
26 Ιουλίου 2015, Χάρης Φραγκούλης

�� Όποιον τον νοιάζουν μόνο τα λεφτά, από αυτά 
θα πάει. Τώρα που η κατάσταση έφτασε στο απρο-
χώρητο, συνειδητοποιούμε πόσο στυγνοί και συ-
ναισθηματικά ανάπηροι είναι οι άνθρωποι της Ε.Ε. 
και οι πολιτικοί αρχηγοί μας. Αλλά στην πραγματι-
κότητα κανείς δεν μας εμπόδιζε τόσον καιρό να δια-

βάζουμε ιστορία και λογοτεχνία, να μην έχουμε τρία 
αυτοκίνητα και τρεις τηλεοράσεις. Διαπράξαμε μια 
ύβρη με ηθική και συναισθηματική τεμπελιά και 
καταστρέψαμε τη χώρα μας 

��
5 Ιουνίου 2016, Λεωνίδας Μπαλάφας

�� Τι σημαίνει “πολιτικό τραγούδι”; Ένα τραγούδι 
που έχει να κάνει με ένα πολιτικό καθεστώς, με μια 
κριτική, με έναν πόλεμο, με έναν προβληματισμό, 
με μιαν αναμπουμπούλα, δεν το δέχομαι σαν πο-
λιτικό αλλά σαν κοινωνικό, που μιλάει για την κοι-
νωνία και την κατάσταση που βιώνει ο άνθρωπος 
μέσα σε αυτήν 

��

24 Ιουλίου 2016, Μελίνα Ασλανίδου

�� Ξεκίνησα από τη Θεσσαλονίκη, από στέκια 
που είχαν ψυχή και σώμα ρεμπέτικο, λαϊκό, καθα-
ρόαιμο. Εκεί με άκουσαν και με ανακάλυψαν με-
γάλοι καλλιτέχνες, όπως ο Νταλάρας, η Αρβανι-
τάκη, ο Σαββόπουλος, ο Μούτσης, η Τσαλιγοπού-
λου και πολλοί άλλοι. Πάντα θυμάμαι τον εαυτό μου 
να τους κοιτάζει με σεμνότητα και να έχει απέρα-
ντο σεβασμό απέναντί τους. Ήταν και είναι οι ήρωές 
μου 
��

13 Νοεμβρίου 2016, 
Σταμάτης Κραουνάκης

�� Πάνω απ’ όλα με ενοχλεί ο εμφύλιος που μοι-
ράζεται στην κοινωνία από τα κόμματα, για να τη δι-
αλύσουν μια ώρα αρχύτερα και να ξαναμοιραστεί 
αυτή η πίτα, η λεγόμενη “των ψηφοφόρων”. Βρί-
σκω άθλιο οποιοδήποτε δημοσίευμα, ακόμη και α-
νάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα, που επωάζει αυτόν 
τον διχασμό και εκτονώνει τον θυμό στο πληκτρο-
λόγιο 
��

Οι εκπρόσωποι του καλλιτεχνικού και πνευματικού κόσμου παρουσίασαν το έργο τους και 
σχολίασαν τις κοινωνικοπολιτικές συνθήκες μέσα από τις συνεντεύξεις που παραχώρησαν 
στη «Free Sunday» και στην Ντέπυ Κουρέλλου.
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10 Απριλίου 2017, 
Γιάννης Κότσιρας

�� Δεν θεωρώ πως υπάρχουν “αδικημένα” τρα-
γούδια. Απλώς υπάρχουν τραγούδια που δεν ταυτί-
στηκαν με την εποχή τους ή με τις διαθέσεις αυτών 
που καθορίζουν το τι ακούει ο κόσμος. Εννοώ τους 
διευθυντές των playlists των ραδιοφώνων 

��
18 Απριλίου 2017, Φίλιππος Πλιάτσικας

�� Επειδή, δυστυχώς, το περιβάλλον μέσα στο 
οποίο κινείται η ελληνική μουσική το τελευταίο δι-
άστημα είναι τοξικό, υπάρχουν προβλήματα ανα-
πνοής και χρειάζεται αναπνευστήρας. Πολλές υγι-
είς προσπάθειες, κυρίως νέων ανθρώπων, προ-
σκρούουν σε μια μόδα ρηχού τρολαρίσματος και 
αντιστοίχως πολλές μέτριες προσπάθειες πριμοδο-
τούνται από αυτή τη μόδα. Αλλά, όπως έλεγαν και οι 
παλιοί, “μόδα είναι, θα περάσει” 

��
11 Ιουνίου 2017, Γλυκερία

�� Τα talent shows είναι κατ’ αρχάς shows, 
όμως από αυτά τα shows περνάνε αληθινά ταλέ-
ντα. Το θετικό είναι ότι κάνουν την πρώτη γνωρι-
μία με το κοινό. Η επιθυμία για γρήγορη ανάδειξη, 
λάμψη και επιτυχία είναι το αρνητικό. Είτε από την 
πλευρά των εταιρειών είτε από την πλευρά του 
καλλιτέχνη 

��
18 Ιουνίου 2017, Γιώργος Παπαγεωργίου

�� “Πατρίδα μου είναι εκεί που μίσησα και με μι-
σήσαν περισσότερο απ’ οπουδήποτε αλλού”. Είναι 
ένας στίχος του Αγγελάκα αυτός. Έτσι καταλαβαίνω 
εγώ την πατρίδα. Σαν κάτι που πονάει 

��

30 Οκτωβρίου 2017, 
Πάνος Μουζουράκης

�� Πάντα θεωρούσα ότι αποδίδω καλύτερα σε 
ζωντανές εμφανίσεις παρά υπό τις συνθήκες του 
στούντιο. Το στουντιακό ηχογράφημα είναι επίσης 

μια γοητευτική διαδικασία, αλλά φέρει το βάσανο 
της αναζήτησης του τέλειου, που ποτέ δεν θα υπάρ-
χει απόλυτα για τα αφτιά σου. Και όσο το σκαλίζεις, 
τόσο χάνει το πηγαίο και στιγμιαίο, που αυτό θα το 
βρεις σε μια ζωντανή συναυλία, μακριά από το α-
ποστειρωμένο και ασφαλές περιβάλλον του “πάμε 
άλλη μια φορά ένα take για τον δίσκο” 

��

26 Νοεμβρίου 2017, Λένα Παπαληγούρα

�� Εγώ ελπίζω στα θαύματα, δεν πιστεύω όμως 
ότι είμαστε παντοδύναμοι. Πιστεύω, όμως, αφάντα-
στα στην προσωπική δύναμη του κάθε ανθρώπου, 
στα προσωπικά θαύματα. Τα μικρά, τα καθημερινά. 
Πιστεύω στη δύναμη της πίστης και της θέλησης. 
Στη δύναμη του μοιράσματος. Δύο άνθρωποι μαζί 
μπορούν να κάνουν ένα θαύμα. Μια σχέση μπορεί 
να δημιουργήσει ένα θαύμα 

��
17 Δεκεμβρίου 2017, Κώστας Χατζής

�� Μου λείπει η ατμόσφαιρα αυτών των μικρών 
χώρων. Η επικοινωνία με το κοινό ήταν μυσταγω-
γία σε αυτούς τους μικρούς χώρους. Τώρα απευ-
θύνεσαι σε κινητά. Δέκα σε ακούν και οι άλλοι βγά-
ζουν selfies 

��

11 Φεβρουαρίου 2018, Γιάννης Μηλιώκας

�� Το χειρότερο που μπορεί να κάνει ο άνθρω-
πος, κατά τη γνώμη μου, είναι να αναπολεί και να 
νοσταλγεί το παρελθόν. Από μικρό παιδί νοσταλγώ 
μόνο το μέλλον. Η νοσταλγία του παρελθόντος είναι 
για τους “οσονούπω” παρελθόντες 

��

4 Μαρτίου 2018, Κώστας Μακεδόνας

�� Θα ήθελα να συναντήσω τον Τσιτσάνη τις στιγ-
μές που έγραφε τη “Συννεφιασμένη Κυριακή” και 
την “Αχάριστη”, τον Βαμβακάρη στη Σύρο να παίζει 
τα “Ματόκλαδα”, τον Χατζιδάκι στη Νέα Υόρκη με τον 
Quincy Jones να ηχογραφούν το “Χαμόγελο της Τζο-
κόντας” 
��

22 Απριλίου 2018, Κλέων Γρηγοριάδης

�� Αν και πράγματι δεν θα ξαναψήφιζα ΣΥΡΙΖΑ, 
θεωρώ αυτή την κυβέρνηση ίσως την καλύτερη 
που είχαμε στην Ελλάδα μετά τη Μεταπολίτευση. 
Ο λόγος που δεν θα ξαναψήφιζα ΣΥΡΙΖΑ είναι γιατί 
όταν το έκανα ευελπιστούσα για μια καθαρή αρι-
στερή διακυβέρνηση που θα σήμαινε και το τέλος 
όλων των μνημονίων, η πολιτική όμως που ασκεί η 
συγκεκριμένη συγκυβέρνηση είναι, κατά τη γνώμη 
μου, μια αμιγώς καπιταλιστική πολιτική, η οποία 
μοιραία διαιωνίζει τα μνημόνια με ολίγον “σοσιαλι-
στικόν” παρηγορητικό χάδι για τον λαό 

��

24 Ιουνίου 2018, Μιχάλης Ρέππας 

�� Ο Σακελλάριος μέσα από κάποια έργα του 
είναι πια ένας κλασικός της θεατρικής μας γραμ-
ματείας. Και κλασικός σημαίνει ότι στον πυρήνα του 
έργου του υπάρχουν τόσο διαχρονικά και σταθερά 
ελληνικά γνωρίσματα, που για πάντα θα μιλάει σε 
κάθε άνθρωπο που μιλάει ελληνικά 

��

15 Ιουλίου 2018, Δημήτρης Πιατάς

�� Δεν διάλεξα την κωμωδία, με διάλεξε. Εγώ 
νόμιζα ότι ήμουν ψηλός, έπαιξα σαν ψηλός και η 
πραγματικότητα ήταν… διαφορετική 

��

30 Νοεμβρίου 2018, 
Νίκος Πορτοκάλογλου

�� Σε κάθε καλή συναυλία, είτε είσαι θεατής είτε 
μουσικός, συμβαίνει κάτι μαγικό: οι βιολογικές η-
λικίες καταργούνται και όλοι συντονίζονται σε έναν 
μέσο όρο, σε μια πνευματική ηλικία που την καθο-
ρίζει η μουσική. Είναι κάτι σαν εξωσωματική εμπει-
ρία 
��

10
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Η «Free Sunday» ξεκίνησε την πο-
ρεία της σε µία εντελώς διαφορε-
τική χώρα από αυτή στην οποία λει-
τουργεί σήµερα.

Στα τέλη του 2008 η διεθνής χρηµατοπιστω-
τική κρίση ήταν σε πλήρη εξέλιξη, αλλά εµείς δεν 
είχαµε καταλάβει τι συνέπειες θα είχε για την 
ελληνική οικονοµία και την κοινωνία. Ήµασταν 
ακόµη σε φάση µεγάλης αισιοδοξίας, άλλωστε 
είχε επικρατήσει η άποψη ότι η ελληνική οικονο-
µία ήταν θωρακισµένη ή αρκετά ευέλικτη για να 
αποφύγει τα χειρότερα.

Γνωρίζουµε τη συνέχεια, η οποία ήταν δύ-
σκολη έως δραµατική και διαµόρφωσε µια εντε-
λώς διαφορετική χώρα από αυτή στην οποία εκ-
δόθηκε για πρώτη φορά η «Free Sunday».

Οικονοµική κατολίσθηση
Η αναγκαστική ένταξη σε πρόγραµµα-µνηµόνιο, 
σε συνδυασµό µε τον κακό προγραµµατισµό, την 
προβληµατική εφαρµογή τους και την χωρίς ου-
σιαστικό λόγο παράτασή τους, προκάλεσε ένα 
φοβερό οικονοµικό σοκ.

Η Ελλάδα απώλεσε λόγω της κρίσης και της 

αναγκαστικής προσαρµογής γύρω στο 23% του 
ΑΕΠ και θα χρειαστεί 10 έως 15 χρόνια, εάν όλα 
πάνε καλά, για να επιστρέψει στα επίπεδα πριν 
από την κρίση. Μόνο η Ιταλία κινείται, όπως η 
Ελλάδα, σε χαµηλότερα επίπεδα ΑΕΠ από ε-
κείνα του 2008, αλλά η διαφορά είναι 4,5 µονά-
δες και δεν έχει σχέση µε την ελληνική κατολί-
σθηση.

Μπήκαµε στην κρίση µε το 14ο κατά κεφαλήν 
ΑΕΠ στην Ε.Ε. των «28» και βρισκόµαστε σή-
µερα, σύµφωνα µε ορισµένες εκτιµήσεις, στην 
24η θέση µεταξύ των «28». Η διαφορά είναι τε-
ράστια και αλλάζει την ψυχολογία των πολιτών, 
οι οποίοι είναι οι µεγάλοι χαµένοι της κρίσης, 
της αναγκαστικής προσαρµογής και σε ορισµέ-
νες περιπτώσεις των κανόνων λειτουργίας της 
Ε.Ε. Πριν από την κρίση είχαµε µέσο εισόδηµα 
που πλησίαζε το 95% του ευρωπαϊκού µέσου 
όρου. Είχε επικρατήσει η άποψη ότι µπορού-
σαµε να φτάσουµε πρώτα στη σύγκλιση των ει-
σοδηµάτων και στη συνέχεια στη σύγκλιση των 
οικονοµικών επιδόσεων. Σήµερα το µέσο εισό-
δηµα των Ελλήνων είναι κάτω από το 70% του 
ευρωπαϊκού µέσου όρου και η πτώση συνεχίζε-

ται µε τη βοήθεια εξοντωτικών φορολογικών µέ-
τρων, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την κατανάλωση. 
Για παράδειγµα, το κόστος των τροφίµων ξεπερ-
νάει στην Ελλάδα τον ευρωπαϊκό µέσο όρο παρά 
τη µεγάλη πτώση του εισοδήµατός µας.

Ένα άλλο παράδειγµα που παραπέµπει στα 
«κίτρινα γιλέκα» της Γαλλίας είναι το ρεκόρ ευ-
ρωπαϊκής ακρίβειας που έχουν η Ελλάδα και 
η Ολλανδία στην τιµή του λίτρου της αµόλυ-
βδης βενζίνης. Στη Γαλλία οι πολίτες εξεγέρθη-
καν επειδή ο Πρόεδρος Μακρόν θα επέβαλλε 
έναν πρόσθετο «οικολογικό» φόρο στην κατα-
νάλωση καυσίµων που θα έκανε το λίτρο της α-
µόλυβδης βενζίνης ακριβότερο. Η Γαλλία είναι 
έκτη-έβδοµη στην Ε.Ε. σε ό,τι αφορά την ακρι-
βότερη βενζίνη και οι Γάλλοι έχουν εισόδηµα 
που πλησιάζει το διπλάσιο των Ελλήνων. Αυτή η 
σύγκριση τα λέει όλα για την οικονοµική κατά-
σταση της Ελλάδας και την πίεση που δέχεται η 
κοινωνία µας.

∆ιαφορετική κοινωνία
Η οικονοµική κατολίσθηση έφερε δραµατικές 
αλλαγές στην ελληνική κοινωνία.

Η «FREE SUNDAY»
ΣΕ ΜΙΑ ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΧΩΡΑ
Τι άλλαξε στην Ελλάδα 
στη διάρκεια της δεκαετίας

10
ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Του ευρωβουλευτή της Ν∆ Γιώργου Κύρτσου

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α //∆ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ∆ΩΡΕΑΝ

ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΥΝ: Κ. ΖΑΧΑΡΙΑ∆ΗΣ, 

∆. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, Θ. ΠΕΛΑΓΙ∆ΗΣ, 

Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ, Γ. ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ, Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ

ΠΙΟ ∆ΥΣΚΟΛΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕ ΤΡΑΜΠ 

ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ 

ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΟΛΟΕΝΑ ΠΙΟ ∆ΥΣΑΡΕΣΤΗ 

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ 

ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ 

ΠΟΛΙΤΩΝ

ΧΑΝΟΥΜΕ ΧΡΟΝΟ ΣΤΗΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΛΛΑ ΣΤΗΝ 

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ∆ΗΛΩΝΟΥΝ 

ΟΤΙ ∆ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΛΟΓΟ 

ΝΑ ΒΙΑΖΟΝΤΑΙ

ΕΒΔΟΜΑΔΑ #393
15//01//17

www.freesunday.gr

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 

ΜΕ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΗΓΕΣΙΑΣ

Η επιστροφή 
της Κιµ 
Καρντάσιαν ∆έκα 

χρόνια 
iPhoneσελ. 36

σελ. 34

σελ. 3-15, 18

ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΥΝ

Κ. ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ 

Κ. ΤΣΙΑΡΑΣ 

ΑΝΤ. ΜΠΑΛΩΜΕΝΑΚΗΣ 

Λ. ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ 

ΑΛ. ΜΑΛΛΙΑΣ

Η ΠΡΟΕ∆ΡΙΑ ΤΡΑΜΠ 

∆ΕΙΧΝΕΙ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΗ 

ΚΑΙ ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΩΣ 

ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΗ

Η Ε.Ε. ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ 

ΝΑ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΕΙ 

ΕΝΩ ΤΟ BREXIT 

ΣΚΛΗΡΑΙΝΕΙ

ΠΙΚΡΑ ΓΕΝΕΘΛΙΑ 

ΓΙΑ ΤΑ ∆ΥΟ ΧΡΟΝΙΑ 

ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ 

ΣΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ 

ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ 

ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 

ΣΕ ΤΕΛΜΑ
σελ. 4-9, 12-13, 16-18

ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α #39422//01//17
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ΑΝΑΚΡΙΣΗ 
ΑΠΟ ΤΟΥΣ... 
ΘΕΣΜΟΥΣ ΓΙΑ 

ΤΑ ∆Ι∆ΥΜΑ
σελ. 38

σελ. 14-15
ΓΙΩΡΓΟΣ 

ΠΕΡΡΗΣ

«Η δικαίωση 
είναι 

όµορφη»

ΤΟ ΝΤΑΒΟΣ 

ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΕΣΩΣΤΡΕΦΕΙΑ

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α //∆ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ∆ΩΡΕΑΝ

σελ. 35

ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ
ΜΕ ΤΗΝ 

ΟΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΉΣΕΙΣ 
ΜΕΓΑΛΏΝΟΥΝ 
ΤΉΝ ΑΒΕΒΑΙΟΤΉΤΑ 

Δ. ΠΑΠΑΔΗΜΟΎΛΗΣ: 
«Ή Ε.Ε. ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ 
ΕΝΑ ΙΣΧΥΡΟ RESTART»

Γ. ΚΎΡΤΣΟΣ: ΠΙΟ ΒΑΘΙΑ ΣΤΟ 
ΜΝΉΜΟΝΙΟ ΕΝΏ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ 
ΤΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΤΟΥ GREXIT

 Η ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ   
ΑΣΤΟΧΙΑ ΔΟΚΙΜΑΖΕΙ    

   ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΒΔΟΜΑΔΑ #395
29//01//17

www.freesunday.gr

ΘΆΝΟΣ ΜΙΚΡΟΎΤΣΙΚΟΣ
«Προσπαθώ 

ο Μικρούτσικος 
και ο Θάνος 

να ταυτίζονται»
σελ. 38

ΚΎΡΙΆΚΆΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΆ //ΔΙΆΝΕΜΕΤΆΙ ΔΩΡΕΆΝ

AUTO
FREE SUNDAY
ΔΟΚΙΜΑΖΟΥΜΕ 
ΤΟ ΝΕΟ 
RENAULT 
MEGANE!

ΤΑ ΠΡΏΤΑ ΒΗΜΑΤΑ 
ΚΑΙ Η ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ 
ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΤΡΑΜΠ 
σελ. 5, 35

ΕΝΘΕΤΟ

ΤΑ ΠΡΏΤΑ ΒΗΜΑΤΑ 
ΚΑΙ Η ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
ΤΗΣ ΕΠΟΧ

Η Ε.Ε. ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ 

ΝΑ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΕΙ 

ΕΝΩ ΤΟ BREXIT 

ΣΚΛΗΡΑΙΝΕΙ

ΠΙΚΡΑ ΓΕΝΕΘΛΙΑ 

ΓΙΑ ΤΑ ∆ΥΟ ΧΡΟΝΙΑ 

ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ 

ΣΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ

σελ. 4-9, 12-13, 16-18

ΚΑΙ Η ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
ΤΗΣ ΕΠΟΧ

Η Ε.Ε. ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ 

ΝΑ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΕΙ 

ΕΝΩ ΤΟ BREXIT 

ΠΙΚΡΑ ΓΕΝΕΘΛΙΑ 

ΓΙΑ ΤΑ ∆ΥΟ ΧΡΟΝΙΑ 

σελ. 4-9, 12-13, 16-18

ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΥΝ

Κ. ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΣ, Σ. ΡΟΜΠΟΛΗΣ,  Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΑ #396
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σελ. 37

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α //∆ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ∆ΩΡΕΑΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ 

ΤΗΣ ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ 

ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

ΣΤΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΚΡΑ 
∆ΕΞΙΑ ∆ΗΛΩΝΕΙ 

Ι∆ΕΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑ 

ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟ ΤΩΝ ΗΠΑ

ΤΡΑΜΠ - ΑΚΡΑ ∆ΕΞΙΑ

ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΟΧΙ 
ΤΗΣ SILICON VALLEY 

ΣΤΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ 

ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 
ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ

ΝΕΕΣ 
ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΕΦΗΒΟΥΣ 
ΕΛΛΗΝΕΣ

σελ. 26

ΜΠΟΡΕΙ 
ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ 

Η ΕΙΚΟΝΑ 
ΤΗΣ ΟΜΟΝΟΙΑΣ; 

σελ. 16-17ΜΑΧΗ 
ΜΕΧΡΙΣ ΕΣΧΑΤΩΝ

σελ. 5-8, 13, 18, 19

ΚΛΟΝΙΖΟΥΝ 
ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΚΡΑ 
∆ΕΞΙΑ ∆ΗΛΩΝΕΙ 

Ι∆ΕΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑ 

ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟ ΤΩΝ ΗΠΑ

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΚΡΑ 
∆ΕΞΙΑ ∆ΗΛΩΝΕΙ 

Ι∆ΕΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑ 

ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟ ΤΩΝ ΗΠΑ

ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΥΝΣ. ΖΑΧΑΡΑΚΗ, Μ. ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ 

σελ. 3, 5, 8, 9, 12

ΣΥΡΙΖΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΣ ΑΝΤΕΞΕΙ

ΟΙ ΕΣΩΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 

ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΥΝ ΤΗ ∆ΕΥΤΕΡΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΝΕΟ 2015 ΓΙΑ ΕΣΩΚΟΜΜΑΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

ΣΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ CETA (ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ Ε.Ε.-ΚΑΝΑ∆Α) ΟΙ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ «Α∆ΕΙΑΣΑΝ» ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΠΑΣΗΣ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΥΓΕΙΑ
AΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ Α∆ΙΕΞΟ∆Ο

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΣΗΣ«ΠΑΝΤΑ ΤΡΑΓΟΥ∆ΑΩ ΜΗΤΡΟΠΑΝΟ»
ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α //∆ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ∆ΩΡΕΑΝ σελ. 38

ΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Η ΑΚΡΟΠΟΛΗ;

σελ. 39

σελ. 16-35

ΠΙΟ ΒΑΘΙΑ ΣΤΟ Α ΣΤΟ Α
ΝΙΟ ΕΝΏ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ 
ΡΙΟ ΤΟΥ GREXIT

«ΠΑΝΤΑ ΤΡΑΓΟΥ∆ΑΩ ΜΗΤΡΟΠΑΝΟ»
ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α //∆ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ∆ΩΡΕΑΝ σελ. 38

Η ΑΚΡΟΠΟΛΗ;

σελ. 39

 ΣΤΟ 
ΦΕΙ 

«ΠΑΝΤΑ ΤΡΑΓΟΥ∆ΑΩ 

Η ΑΚΡΟΠΟΛΗ;

ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΥΝ Κ. ΣΚΡΕΚΑΣ Θ. ΠΕΛΑΓΙ∆ΗΣΚ. ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ 

σελ. 34

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕ ΜΕΓΑΛΟ ΚΟΣΤΟΣ

ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α #400
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H άγνωστη αδερφή της Μελάνια Τραµπ

ΟΥΤΕ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΞΕΡΕΙ ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΘΑ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙ 
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΚΟΥΝ ΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ∆ΕΝ ΒΛΕΠΟΥΝ

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΣΤΑΘΕΙΑ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ
σελ. 3, 6-9, 14, 20

σελ. 22

σελ. 18-19

Ανοίγει πανιά το Κέντρο Πολιτισµού του Ιδρύµατος Σταύρος Νιάρχος

ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΑΞΕΒΑΝΗ«Η παράσταση δεν τελειώνει στην πρεµιέρα»
σελ. 32

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕ ΜΕΓΑΛΟ ΚΟΣΤΟΣ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕ ΜΕΓΑΛΟ ΚΟΣΤΟΣ

H FREE SUNDAY προσφέρει

στην παράσταση των 
Αθηναϊκών Θεάτρων

Περισσότερες πληροφορίες: σελ. 37

σελ. 8

Αλ. Καχριµάνης 
«Η  Ήπειρος είναι 
η κατεξοχήν περιφέρεια 
της χώρας 
που επηρεάστηκε
από την κρίση»

t
fΓιώργος 

Παπαγεωργίου 
«∆εν πιστεύω 
στα στερεότυπα»

σελ. 37

Η καλή τηλεόραση 
και πάλι 
στο επίκεντρο

σελ. 16-17
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t
f iΑ. Χριστόπουλος 

«Ο χρόνος 
είναι ο µοναδικός 
µας πλούτος» 
σελ. 14

αφιέρωµα 
ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

σελ. 23-33

� ΠΩΣ ΑΠΟ∆ΥΝΑΜΩΘΗΚΑΝ
ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΙΩΘΗΚΑΝ
ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
� ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΗ ΚΟΡΟΪ∆ΙΑ 
ΜΕ ΤΟ ΕΠΙ∆ΟΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
� ΜΑΤΙ: ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ ΓΙΑ... ΜΠΟΥΛΝΤΟΖΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ∆ΑΣΙΚΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

σελ. 12, 13, 16

ΤΑ ΛΑΘΗ ΠΟΥ 
ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ

σελ. 6-7

Τζιτζικώστας - 
Περιφέρεια 
Κ. Μακεδονίας 
πάνε Βρυξέλλες

Η ΕΛΛΑ∆Α ΠΡΕΠΕΙ 
ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙ 
ΜΠΡΟΣΤΑ 
ΜΕ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ

€€
€

Περισσότερες πληροφορίες: σελ. 37

tf
Γιώργος 
Παπαγεωργίου 
«∆εν πιστεύω 
στα στερεότυπα»

σελ. 37

Η καλή τηλεόραση 
και πάλι 
στο επίκεντρο

σελ. 16-17
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tf iΚ. Αρζόγλου 
«∆ουλεύοντας ξεχνάω 
την αβεβαιότητα που 
µε περιτριγυρίζει» 
σελ. 36-37

TV 
Οι ξένες σειρές 
που έρχονται 
το 2019
σελ. 24-25

σελ. 6, 12-13, 18, 19

ΑΝΤΙ ΝΑ ΣΤΕΙΛΟΥΝ ΤΙΣ ΜΠΟΥΛΝΤΟΖΕΣ, ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΜΕ ΕΥΚΟΛΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΑ ∆ΑΣΙΚΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ
ΕΡΕΥΝΑ ΕΒΕΑ: ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ∆ΕΝ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΟ «ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ»

H FREE SUNDAY προσφέρει

στην παράσταση των 
Αθηναϊκών Θεάτρων

Σ. ΡΟΜΠΟΛΗΣ: ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΑΛΛΑΓΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ-ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ: ΟΙ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΙ ΜΠΟΝΑΜΑ∆ΕΣ∆ΕΝ ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ∆ΥΝΑΜΙΚΗ

σελ. 8-10

Ν. Ταχιάος
«Πρώτα να καθαρίσει 
η πόλη από τα 
σκουπίδια και να γίνει 
φιλική για κατοίκους 
και επισκέπτες»

σελ. 11

Ν. Φαρµάκης 
«Οι νέοι δεν 
είναι απολιτίκ. 
Μπουχτισµένοι και 
απογοητευµένοι 
είναι»

Κ. Χατζηδάκης 
«Οι µεταρρυθµίσεις 
δεν επιβάλλονται 
αφ’ υψηλού»
σελ. 15
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Οι διακοπές σας  
στην κοσμοπολίτικη Ρόδο
Μάθετε περισσότερα στο sheratonrhodesresort.com

SHERATON RHODES RESORT
Λεωφ. Ιαλυσού
Ιξιά, 85101, Ρόδος 
T +30 22410 75000 
info.rhodes@sheraton.com 
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Πρώτον, γύρω στους 400.000 νέους «ψήφι-
σαν µε τα πόδια τους», αναζητώντας καλύτερη 
οικονοµική, κοινωνική και επαγγελµατική προ-
οπτική στο εξωτερικό.

∆εύτερον, το 60% των ελεύθερων και µικρο-
µεσαίων επαγγελµατιών και συνολικά 1 εκα-
τοµµύριο άτοµα που εργάζονταν στον ιδιωτικό 
τοµέα βρέθηκαν σε αδιέξοδο και πέρασαν στο ε-
παγγελµατικό και κοινωνικό περιθώριο, φορτω-
µένοι µε τεράστια προβλήµατα.

Μία δεκαετία αργότερα, δεν υπάρχει σοβα-
ρός διακανονισµός των οφειλών που πέρασαν 
από τις επιχειρήσεις στα φυσικά πρόσωπα, στη 
βάση µιας ξεπερασµένης από τις εξελίξεις νοµο-
θεσίας, ενώ δεν υπάρχει καµία πρόνοια για τη 
λεγόµενη δεύτερη ευκαιρία που θεωρείται αυ-
τονόητη στις χώρες της Ε.Ε.

Τρίτον, οι άνεργοι έµειναν αβοήθητοι, µε α-
ποτέλεσµα το 90% να µην παίρνει επίδοµα α-
νεργίας, ενώ ο περιορισµός της ανεργίας στη-
ρίχτηκε σε λύση απελπισίας, τη δηµιουργία της 
γενιάς των 360 ευρώ. Το οκτάωρο έσπασε σε δύο 
τετράωρα. Το 55% των νέων θέσεων εργασίας 
είναι θέσεις µερικής απασχόλησης µε λιγότερα 
από 400 ευρώ µεικτά τον µήνα, ενώ το 30% του 
συνόλου των εργαζοµένων στον ιδιωτικό τοµέα 
είναι πλέον σε θέσεις µερικής απασχόλησης.

Τέταρτον, η κρίση µεγάλωσε το πρόβληµα υ-
πογεννητικότητας στην Ελλάδα, ενώ έδιωξε από 
τη χώρα τους πιο δυναµικούς µετανάστες, οι πε-
ρισσότεροι από τους οποίους επέστρεψαν στην 
Αλβανία ή πήγαν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Ο πληθυσµός µπήκε σε φάση συρρίκνωσης, 
µε τους θανάτους να ξεπερνούν σε ετήσια βάση 
κατά 30.000 έως 40.000 τις γεννήσεις και τη δη-
µογραφική γήρανση να απειλεί τα ασφαλιστικά 
ταµεία και συνολικά την οικονοµία.

Είµαστε µια χώρα µε 2,6 εκατοµµύρια συντα-

ξιούχους που στηρίζεται στην εργασία 3,7 εκα-
τοµµυρίων πολιτών, συχνά σε άθλιες συνθήκες 
και µε µικρές ή και ανύπαρκτες αποδοχές.

Αλλαγή νοοτροπίας
Η διαφορετική Ελλάδα του 2018 σκέφτεται µε 
άλλον τρόπο απ’ ό,τι το 2008. Γεγονός που επη-
ρεάζει και τη λειτουργία των ΜΜΕ.

∆εν είναι τυχαίο ότι η φραστική βία και η 
στοχοποίηση αυτών που θεωρούνται αντίπαλοι 
είναι πλέον µέρος της κυβερνητικής πρακτικής 

και µπορεί  να µετατραπεί σε κανόνα του δηµό-
σιου βίου.

Ούτε είναι τυχαίο ότι οι θεωρίες συνωµοσίας, 
η επινόηση και ο εγκλωβισµός σε ανύπαρκτους 
µικρόκοσµους και τα fake news έχουν διαδοθεί 
σε τόσο µεγάλη κλίµακα στην Ελλάδα της κρί-
σης.

Η «Free Sunday» ξεκίνησε την πορεία της σε 
µια αισιόδοξη και ανέµελη χώρα µε χαρακτηρι-
στικά την έλλειψη θέλησης για την προώθηση 
των αναγκαίων µεταρρυθµίσεων και την άγνοια 
κινδύνου.

Η «Free Sunday» συνεχίζει την προσπάθεια 
σε µια χώρα που είναι οικονοµικά και κοινωνικά 
ρηµαγµένη και µε πολίτες που έχουν χάσει τη 
συχνά υπερβολική αισιοδοξία τους και την αυ-
τοπεποίθησή τους.

Η εφηµερίδα µας πάντα λειτουργούσε σαν 
παράγοντας σταθεροποίησης και προετοιµασίας 
ενός καλύτερου µέλλοντος και αυτό θα συνεχί-
σει να κάνει ανεξάρτητα από τη δραµατική αλ-
λαγή του οικονοµικού, κοινωνικού και πολιτι-
κού περιβάλλοντος.

Τα εύκολα χρόνια προειδοποιούσαµε για 
τις συνέπειες των µεγάλων λαθών και παραλεί-
ψεων και υπογραµµίζαµε την αναγκαιότητα των 
µεταρρυθµίσεων και της έγκαιρης προσαρµο-
γής στους κανόνες της Ευρωζώνης και στις πιέ-
σεις της παγκοσµιοποίησης. Στα δύσκολα χρό-
νια εξηγούµε τα προβλήµατα, στηρίζουµε απο-
φασιστικά την ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας, 
προσπαθούµε να ελέγξουµε απαράδεκτες διχα-
στικές συµπεριφορές και να προετοιµάσουµε 
ένα µέλλον το οποίο µπορεί να µην είναι ρόδινο, 
πρέπει όµως να γίνει µε τις δικές µας προσπά-
θειες αξιοπρεπές, δηµιουργικό και ελπιδοφόρο.

Η «Free Sunday» στέκεται πάντα στο ύψος 
των περιστάσεων και αυτό θα συνεχίσει να κάνει.

Η Ελλάδα έχασε το 23% 
του ΑΕΠ και το µέσο 
εισόδηµα είναι κατώτερο 
του 70% του ευρωπαϊκού 
µέσου όρου.

Η κοινωνική κρίση έφερε 
εσωστρέφεια, θεωρίες 
συνωµοσίας, fake news, µε 
τη «Free Sunday» να δίνει 
µε συνέπεια τη µάχη της 
ποιότητας για ένα καλύτερο 
µέλλον.
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Γιώργος 

Παπαγεωργίου 

«∆εν πιστεύω 

στα στερεότυπα»

σελ. 37

Η καλή τηλεόραση 

και πάλι 
στο επίκεντρο

σελ. 16-17
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σελ. 36-37

Τζούλη Σούµα 

Το ζητούµενο είναι 

να µπορεί να µιλήσει 

το άτοµο που παρενοχλείται

∆ιακοπή 

καπνίσµατος 

και πρόσληψη 

βάρους 

σελ. 39

σελ. 20

Ο Νικ Κλεγκ στο 

Facebook: Από την 

πολιτική στην… 

ιδιωτική πρωτοβουλία

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΟΙ

ΜΕ ΤΟ
ΜΠΑΧΑΛΟ

Ν. ΚΕΡΑΜΕΩΣ: ΣΤΗΝ ΑΝΕΡΜΑΤΙΣΤΗ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ 

ΠΑΙ∆ΕΙΑ ΕΜΕΙΣ ΑΝΤΙΤΑΣΣΟΥΜΕ 

ΤΟ ΤΡΙΠΤΥΧΟ «ΑΡΙΣΤΕΙΑ - 

ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ»

Π. ΚΑΡΚΑΤΣΟΥΛΗΣ: ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ 

∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ, Η ΚΑΤΑ∆ΥΝΑΣΤΕΥΣΗ 

ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΟΚΡΑΤΕΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ, ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΑΛΥΤΟ

ΕΛ.ΑΣ.: ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ 

Η ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ

σελ. 7, 9, 10

Ν. Μαριάς 

Τσίπρας και Κοτζιάς 

συνυπεύθυνοι 

για τις συνεχείς 

υποχωρήσεις 

στα εθνικά θέµατα

σελ. 13

Γ. Κοντογιώργης 

Η υπόθεση της επέκτασης 

της αιγιαλίτιδας ζώνης 

οµολογεί ότι η Ελλάδα 

εξελίσσεται ολοταχώς 

προς την «ιµιοποίησή» της

σελ. 11

Γ. Κύρτσος 

Κυβέρνηση, δηµόσιος βίος 

µεταξύ διαφθοράς 

και βρόµικης κάθαρσης 

σελ. 4
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Γιώργος 
Παπαγεωργίου 

«∆εν πιστεύω 
στα στερεότυπα»

σελ. 37

Η καλή τηλεόραση 

και πάλι 
στο επίκεντρο

σελ. 16-17

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α //∆ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ∆ΩΡΕΑΝ
σελ. 47

Νίκος Πορτοκάλογλου 

«Το αυτονόητο 
είναι πάντα σπάνιο 

σε αυτόν τον τόπο»

Γιάννης 
Κωνσταντινίδης 

Τα µυστικά 
των γκάλοπ 

σελ. 8-9

Παναγιώτης 
Κουρουµπλής

«Η έξοδος της χώρας από 

τα µνηµόνια είναι η αρχή 

του τέλους της λιτότητας»

σελ. 4

Γιώργος Κύρτσος 

Έτσι θα ενισχύσουµε 

τη δηµοκρατία 
στην Ε.Ε.

σελ. 6-7

ΑΦΙΕΡΩΜΑ / σελ. 18-45

Μεσογε ιακή 
∆ιατροφή

ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α #475   �   02/12/18   �  www.freesunday.gr                        
            freesundaygr          freesundaygr           @freesundaygr          

t
f

i

[ σελ. 10, 11, 16 ]

ΦΙΛΟΛΑΪΚΗ ΡΗΤΟΡΕΙΑ 

ΜΕ ΜΕΙΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ 

ΜΙΣΘΩΝ ΣΤΟΝ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ 

ΜΕ ΑΚΑΛΥΠΤΟΥΣ 

ΤΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ

ΧΩΡΙΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

ΟΙ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΝΦΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΟ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΠΛΟΦΕΣ 

ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

tf

Γιώργος 
Παπαγεωργίου 
«∆εν πιστεύω 
στα στερεότυπα»

σελ. 37

Η καλή τηλεόραση 
και πάλι 
στο επίκεντρο

σελ. 16-17
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σελ. 38

Η σωστή διατροφή 
πριν και µετά 
την άσκηση

Τη ∆ευτέρα 
η υποψηφιότητα
Κ. Μπακογιάννη 
για την Αθήνα
σελ. 15σελ. 21

Μύθος 
η ισότητα 
στο σπίτι 

Μητροπολίτης 
Λαγκαδά Ιωάννης: 
Αδόκιµη η προσπάθεια να 
χαρακτηρίσουµε ως «ουδέτερο 
θρησκευτικά» το κράτος

σελ. 11

Κωφεύει 
η πολιτεία 
για τα ναρκωτικά 
στα ΑΕΙ

σελ. 10

Έφη Αχτσιόγλου: 
Πώς, αφού κάθισε 
στην καρέκλα, ανακάλυψε 
την αναγκαιότητα 
των µνηµονίων

σελ. 4
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ΤΑΡΑΧΗ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ,
ΑΣΦΥΞΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

Η ΚΟΝΤΡΑ ΡΩΜΗΣ-ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ 
ΚΑΙ Η ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΡΚΕΛ 

ΑΝΑ∆ΕΙΚΝΥΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΩΣ ΕΥΚΟΛΟ ΣΤΟΧΟ

ΕΚΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΟΙ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ 

ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ

Γ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ: 
Η ΕΛΛΑ∆Α, ΓΙΑ ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ, 

ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΜΙΑ ΦΑΣΗ 
ΣΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

(σελ. 6, 7, 8-9, 13)

χαρακτηρίσουµε ως «ουδέτερο 
θρησκευτικά» το κράτος

για τα ναρκωτικά 
στα ΑΕΙ

στην καρέκλα, ανακάλυψε 

ΣΤΗΝ ΑΝΕΡΜΑΤΙΣΤΗ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ 

∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ, Η ΚΑΤΑ∆ΥΝΑΣΤΕΥΣΗ 

ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΟΚΡΑΤΕΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ, ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΑΛΥΤΟ

Λ.ΑΣ.: ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ 

σελ. 7, 9, 10

θρησκευτικά» το κράτος
στα ΑΕΙ

στην καρέκλα, ανακάλυψε 

Λ.ΑΣ.: ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ 

σελ. 7, 9, 10

t
f

Γιώργος 
Παπαγεωργίου 
«∆εν πιστεύω 
στα στερεότυπα»

σελ. 37

Η καλή τηλεόραση 
και πάλι 
στο επίκεντρο

σελ. 16-17
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σελ. 33

∆ύο παραστάσεις 

και δύο βιβλία 
για τα παιδιά σας

«Όχι στο 
τσιγάρο» 
λένε οι νέοι

σελ. 24
σελ. 20-21

Υπόθεση Κασόγκι: 

Το χρονικό µιας 
προαναγγελθείσας 

δολοφονίας

«ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΟΥΝ» 

ΤΑ ΣΚΟΠΙΑ 
ΑΠΟΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΩΝΤΑΣ

ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Γ. ΚΥΡΤΣΟΣ: ΚΙΝ∆ΥΝΕΥΟΥΜΕ

ΝΑ ΠΕΣΟΥΜΕ ΣΤΗ ΜΑΥΡΗ ΤΡΥΠΑ 

ΤΩΝ ∆ΥΤΙΚΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ

ΟΙ ΜΕΘΟ∆ΕΥΣΕΙΣ ΤΣΙΠΡΑ-ΖΑΕΦ 

ΡΙΧΝΟΥΝ ΤΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο

Κ. ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΣ: Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

ΣΕ ΛΑΘΟΣ ∆ΡΟΜΟ

σελ. 4, 6, 8-9

Στρ. Παραδιάς
«Ό,τι απέκτησε µε θυσίες 

η ελληνική οικογένεια προσπαθεί 

πλέον να το ξεπουλήσει 

για να πληρώσει ΕΝΦΙΑ 

και δάνεια»

σελ. 10-11

Μιλτ. Κωνσταντίνου
 «Το Πατριαρχείο της Μόσχας 

αποφάσισε να διακόψει 

την κοινωνία 

µε το Οικουµενικό Πατριαρχείο»

σελ. 13

ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΥΝ

Μ. ΚΥΡΚΟΣ, Γ. ΣΜΥΡΛΗΣ, Γ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΙ∆ΙΚΕΥΕΤΑΙ 

ΣΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΧΡΟΝΟΥ 

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΚΙΝΗΣΙΑ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΛΕΚΟΥ 

ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ

ΧΑΟΣ ΠΑΝΤΟΥ, ΑΠΟ 

ΤΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

ΜΕΧΡΙ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ

σελ. 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22-23

ΠΑΜΕ ΓΙΑ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ

ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α #40112//03//17
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ 

FRANCHISE 

Μοχλός ανάπτυξης 

και ασφαλούς 

επιχειρηµατικότητας

σελ. 24-29

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α //∆ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ∆ΩΡΕΑΝ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ 

ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ

«Η ελληνική 

µουσική χρειάζεται 

αναπνευστήρα»

σελ. 35

ΚΑΙ ΤΟ ΘΕΑΜΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ 

MADE IN CHINA…

σελ. 37

Μ. ΚΥΡΚΟΣ, Γ. ΣΜΥΡΛΗΣ, Γ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

Μ. ΚΥΡΚΟΣ, Γ. ΣΜΥΡΛΗΣ, Γ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

Μ. ΚΥΡΚΟΣ, Γ. ΣΜΥΡΛΗΣ, Γ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

Μ. ΚΥΡΚΟΣ, Γ. ΣΜΥΡΛΗΣ, Γ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

FRANCHISE

Μοχλός ανάπτυξης 
Μοχλός ανάπτυξης 

και ασφαλούς 

επιχειρηµατικότητας
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Μοχλός ανάπτυξης 

και ασφαλούς 

επιχειρηµατικότητας

ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΥΝΧ. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ, Γ. ΒΡΟΥΤΣΗΣ, Γ. ΤΖΟΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΩΝ ΟΛΛΑΝ∆ΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ∆ΕΝ ΛΥΝΕΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ  ΑΚΡΑΣ ∆ΕΞΙΑΣ

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΝΑ ΕΠΕΝ∆ΥΕΙ ΣΤΗΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΤΗΣ ∆ΕΥΤΕΡΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

σελ. 3-13, 17

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ, ΤΙ;

ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α #402
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ΓΙΑΤΙ ΟΛΟΙ ΒΛΕΠΟΥΝ SURVIVOR;
σελ. 37

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΒΙΑΣΜΟΣ: ΜΙΑ ΝΕΑ ΜΟΡΦΗ ΕΙ∆ΕΧΘΟΥΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΛΟΓΩ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΙΣ BIG BUSINESS
σελ. 16

σελ. 22-23

σελ. 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22-23

ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ
ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ

σελ. 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22-23

ΕΛΛΑ∆Α, ΕΥΡΩΠΗ ΣΕ ΑΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α #403

26//03//17
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AUTOFREE SUNDAY
AUTO

ΕΝΘΕΤΟ

ΤΑ HIGH LIGHTS ΑΠΟ ΤΟ ΣΑΛΟΝΙ ΤΗΣ ΓΕΝΕΥΗΣ

ΤΟ ΧΤΥΠΗΜΑ ΤΟΥ ΛΟΝ∆ΙΝΟΥ ∆ΕΙΧΝΕΙ ΟΤΙ Η ΙΣΛΑΜΙΚΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΝΕΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ 

σελ. 4, 6, 8, 10
σελ. 4, 6, 8, 10

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ∆ΕΝ ΑΝΤΕΧΕΙ ΑΛΛΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ

ΠΕΡΙΟΧΗΟ ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΩΝ 60 ΧΡΟΝΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. ∆ΕΝ ΕΦΕΡΕ ΠΙΟ ΚΟΝΤΑ ΓΑΛΛΙΑ ΚΑΙ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ΝΑ ΚΕΡ∆ΙΣΕΙ ΧΡΟΝΟ ΑΝΤΙ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

σελ. 7

Οικοδέσποινα του 70ού Φεστιβάλ Καννών η Μόνικα Μπελούτσι 

Πώς 
η Αριστερά άλλαξε τις διατροφικές µας συνήθειες

σελ. 9

ΤΕΜΕΝΟΣ ΒΑΓΙΑΖΗΤΗ πυρκαγιά έκαψε τα 3 εκατ. ευρώ της αναστήλωσηςσελ. 12

σελ. 38

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΙ 
ΣΤΗΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ 

LIGHTS ΑΠΟ ΤΟ ΣΑΛΟΝΙ ΤΗΣ ΓΕΝΕΥΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ σελ. 7

t

f
Γιώργος 
Παπαγεωργίου «∆εν πιστεύω στα στερεότυπα»

σελ. 37

Η καλή τηλεόραση και πάλι 
στο επίκεντρο

σελ. 16-17
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σελ. 20-21

H ευρωπαϊκή δηµοσιογραφίαστο στόχαστρο
Κ. Φίλης 
«Ισχνή 
η νοµιµοποίηση του Ζάεφ»

σελ. 8-9

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (STAPS)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ

σελ. 18-19

ΕΚΠΤΩΣΗ  10%  ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ  ΣΤΟ 210 6980772ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 50%  ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΩΣ 20 OKΤΩΒΡΙΟΥ  2018

σελ. 4-5, 6, 7, 11σελ. 4-5, 6, 7, 11

ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΟΛΑ ΣΤΗΝ Ε.Ε.ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΑΥΑΡΙΑΚΑΙ Η ΑΝΑΤΑΡΑΧΗ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ ΠΡΟΜΗΝΥΜΑ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ

ΜΑΚΡΟΝ ΚΑΙ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΙΗ ΝΕΑ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΗ ∆ΙΑΦΟΡΑ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΓΙΑ ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΦΟΡΑ∆ΕΝ ΑΝΤΕΧΕΙ ΣΤΙΣ ΠΙΕΣΕΙΣΤΟΥ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

(σελ. 4, 6-7)

σελ. 11

∆. Κασσαβέτης «Ως χώρα είχαµε πάρει διαζύγιο από τους αποτελεσµατικούς ελέγχους»
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υγεία

«Μετά από 40 χρόνια έρχεται το πρώτο φάρμακο που 
απαγκιστρώνει τους ασθενείς με β-μεσογειακή αναιμία από την 
ανάγκη των συχνών μεταγγίσεων αίματος». Αντώνης Καττάμης, 
καθηγητής Παιδιατρικής Αιματολογίας-Ογκολογίας

 ΑΛΕΞΊΑ ΣΒΏΛΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΚΉ ΕΞΕΛΙΞΉ ΣΤΉ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΉΣ Β-ΘΑΛΑΣΣΑΙΜΙΑΣ 
ΓΙΑ 2.300 ΕΛΛΉΝΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

Κ
αταιγιστικές είναι οι επιστημονικές 
εξελίξεις στην αντιμετώπιση δύο 
σοβαρών αιματολογικών νοσημά-
των, που μετρούν χιλιάδες ασθενείς 
στη χώρα μας, όπως η β-μεσογει-
ακή αναιμία (β-θαλασσαιμία) και 

το πολλαπλό μυέλωμα, ο δεύτερος σε συχνότητα εμ-
φάνισης αιματολογικός καρκίνος. Τα αισιόδοξα νέα 
έρχονται από το Συνέδριο της Αμερικανικής Αιματο-
λογικής Εταιρείας στο Σαν Ντιέγκο, όπου γράφτηκε 
ιστορία, καθώς εκεί ανακοινώθηκαν τα αποτελέσμα-
τα της μελέτης BELIEVE, σύμφωνα με την οποία το 
ερευνητικό φάρμακο luspatercept της Celgene και της 
Acceleron Pharma καταργεί την ανάγκη για συχνές 
μεταγγίσεις στο 50% των ασθενών, ενώ στους αραιά 
μεταγγιζόμενους ασθενείς σταματά την ανάγκη μετάγ-
γισης.

Όπως εξηγεί ο Αντώνης Καττάμης, καθηγητής 
Παιδιατρικής Αιματολογίας-Ογκολογίας και υπεύθυ-
νος της Μονάδας Παιδιατρικής Αιματολογικής Ογκο-
λογικής Κλινικής στο Νοσοκομείο «Αγία Σοφία», πρό-
κειται για την πρώτη επιστημονική εξέλιξη μετά από 
40 χρόνια, η οποία αλλάζει τη ζωή των 2.300 Ελλήνων 
ασθενών με β-θαλασσαιμία, καθώς και του παραμελη-
μένου πληθυσμού των ανθρώπων με ενδιάμεση μεσο-
γειακή αναιμία (δηλαδή χαμηλή αιμοσφαιρίνη κάτω 
των φυσιολογικών τιμών 12-17). Το φάρμακο αναμέ-
νεται έως το 2021 στην Ελλάδα και οι ειδικοί ευελπι-
στούν να δοθεί προτεραιότητα στην αξιολόγησή του 
από τον Οργανισμό ΗΤΑ, για να ωφεληθούν γρήγο-
ρα οι ασθενείς. Τα προσδοκώμενα οφέλη είναι μεγά-
λα, καθώς κάθε μεταγγιζόμενος ασθενής έχει κόστος 
35.000 ευρώ στην Ελλάδα, με τη μεγαλύτερη δαπάνη 

Τ
ην ανάγκη να δημιουργηθεί στη χώρα μας κέντρο μεταμοσχεύσεων –όραμα που 
ανέλαβε να υλοποιήσει το Ίδρυμα Ωνάση– υπογραμμίζει ο πρόεδρος της Ελληνι-
κής Πνευμονολογικής Εταιρείας, καθηγητής Εντατικής Θεραπείας - Πνευμονολο-
γίας και διευθυντής της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου «Ευαγγε-

λισμός» Σπύρος Ζακυνθινός, τονίζοντας πως μέσα από το κέντρο και την εκπαίδευση των 
γιατρών κανένα τμήμα μοσχεύματος δεν θα χάνεται. «Η εκπαίδευση και η τεχνογνωσία 
βοηθούν να αξιοποιηθούν τμηματικά τα διαθέσιμα μοσχεύματα, ώστε με ένα ήπαρ και 
έναν πνεύμονα να σωθούν περισσότεροι ασθενείς. Έχουμε 20 πνεύμονες κάθε χρόνο που 
θα μπορούσαμε να μεταμοσχεύσουμε αν υπήρχε το κέντρο» λέει ο κ. Ζακυνθινός, προ-
σθέτοντας πως τα στοιχεία του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων δείχνουν πως ούτε 
η φυγή στο εξωτερικό είναι λύση για τους ασθενείς, καθώς το 50% δεν μεταμοσχεύεται 
ποτέ, αφού προφανώς καταλήγει αναμένοντας την επέμβαση.

ΤΜΉΜΑΤΑ ΉΠΑΤΟΣ 
ΚΑΊ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΧΑΡΊΖΟΥΝ ΖΏΉ 
ΣΕ ΠΟΛΛΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΊΣ

ΜΑΚΡΟΖΏΊΑ ΧΑΡΊΖΕΊ ΥΠΕΡ-
ΣΥΜΠΛΉΡΏΜΑ ΔΊΑΤΡΟΦΉΣ 
ΜΕ 35 ΣΥΣΤΑΤΊΚΑ

Π
οιος μεσήλικας δεν θα ήθελε να γυρίσει πίσω τον χρόνο και να αποκτήσει ξανά 
την ενέργεια και την ευεξία που είχε στην ηλικία των 20 ετών; Να κάνει όσα 
έκανε τότε και να νιώθει ανίκητος. Μια ευχή που, όπως εξηγεί η βιολόγος, 
κλινική βιοχημικός Εμμανουέλα Φωτεινού, μπορεί να πραγματοποιηθεί όχι με 

ένα συμπλήρωμα διατροφής, αλλά με 35 διαφορετικές δραστικές ουσίες που συνδυά-
ζονται με τον πιο ιδανικό τρόπο σε ένα υπερ-συμπλήρωμα διατροφής το οποίο ονομά-
ζεται Longavite και είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα από την τσεχική healthcare εταιρεία 
Phenomeno. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πρωτόκολλο θεραπείας, με ένα φιαλίδιο 
ανά ημέρα για τη θεραπεία ενός μήνα. Θα το αναζητήσετε μέσω των γιατρών που ασχο-
λούνται με το επιστημονικό πεδίο της αντιγήρανσης και μπορείτε να επαναλάβετε τη θερα-
πεία δύο έως τέσσερις φορές τον χρόνο. «Η αίσθηση της καλής υγείας είναι από μόνη της 
ελιξίριο μακροζωίας, με πρόσφατες έρευνες να φανερώνουν ότι οι άνδρες και οι γυναίκες 
που θεωρούν πως έχουν κακή υγεία παρουσιάζουν αντίστοιχα 3,3 φορές και 2 φορές 
μεγαλύτερη θνητότητα από τα άτομα τα οποία νιώθουν καλά» επισημαίνει η ψυχοθερα-
πεύτρια Μάρβα Σκαρμέα.

να αφορά τη μετάγγιση (ανά 15 ημέρες) και το κόστος 
της απαραίτητης αποσιδήρωσης. Το νέο φάρμακο θα 
χορηγείται ανά τρεις εβδομάδες με υποδόρια ένεση, 
σαν του διαβήτη. Ο κ. Καττάμης επισημαίνει πως γεν-
νιούνται ακόμη 10 παιδιά ετησίως με θαλασσαιμία, με 
το πρόβλημα να εντοπίζεται κυρίως σε μετανάστες και 
Ρομά.

Στο Συνέδριο της Αμερικανικής Αιματολογικής 
Εταιρείας ξεδιπλώθηκε και το success story στην αντι-
μετώπιση του πολλαπλού μυελώματος, το οποίο μετρά 
600 νέα περιστατικά στην Ελλάδα ετησίως και λόγω 
του δημογραφικού η συχνότητα εμφάνισής του θα αυ-
ξηθεί κατά 30%. Στο συνέδριο παρουσιάστηκαν δύο 
μελέτες, οι οποίες επιβεβαίωσαν την αποτελεσματικό-
τητα της πομαλιδομίδης της Celgene σε ασθενείς με 
ανθεκτικό πολλαπλό μυέλωμα, μετά τη θεραπεία πρώ-
της γραμμής με λεναλιδομίδη. Όπως επισημαίνει ο 
αναπληρωτής καθηγητής Θεραπευτικής Παθολογίας 
- Ογκολογίας Στάθης Καστρίτης, από τη Θεραπευτική 
Κλινική του Νοσοκομείου «Αλεξάνδρα», χάρη στην 
«έκρηξη» των νέων θεραπειών, που μάλιστα είναι σε 
χάπι, άρα πιο «φιλικές», επτά στους δέκα ασθενείς με 
πολλαπλό μυέλωμα ξεπερνούν την πενταετή επιβίω-
ση. Σε νεότερους ασθενείς, με τη βοήθεια και της αυ-
τόλογης μεταμόσχευσης, το 60% ξεπερνά τη δεκαετή 
επιβίωση, δηλαδή γερνά με τη νόσο.

Οι νέες θεραπείες έχουν υψηλό κόστος, αλλά υψη-
λότερη ανταποδοτικότητα για το σύστημα υγείας, μει-
ώνοντας την ανάγκη για νοσηλεία. Πάντως, μεσούσης 
της κρίσης οφείλουμε να παραδεχτούμε ότι η Ελλάδα 
παραμένει «παράδεισος» σε ό,τι αφορά την πρόσβαση 
σε καινοτόματα φάρμακα. Για πόσο ακόμα κανείς δεν 
γνωρίζει...
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Ο ΟΡΦΕΑΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙ∆ΗΣ ΣΤΟ ΚΠΙΣΝ
Την Κυριακή 23 ∆εκεµβρίου στις 17:00 στον 
Φάρο του Κέντρου Πολιτισµού Ίδρυµα Σταύ-
ρος Νιάρχος οι «Παραβάσεις», το θεατρικό α-
ναλόγιο του ΚΠΙΣΝ, που φέτος είναι αφιερω-
µένες σε διηγήµατα και νουβέλες σπουδαίων 
συγγραφέων, συνεχίζουν µε τον Ρώσο συγγρα-
φέα Νικολάι Γκόγκολ και τη «Μύτη». H ιστο-
ρία ζωντανεύει µέσα από τη σκηνοθετική µατιά 
της Κατερίνας Ευαγγελάτου και την ερµηνεία 
του Ορφέα Αυγουστίδη. Πρόκειται για µια καυ-
στική σάτιρα που διακωµωδεί τους µηχανι-
σµούς του κράτους και των δηµόσιων υπηρε-
σιών και σκιαγραφεί γλαφυρά τον παραλογισµό 
της κοινωνίας. Η είσοδος στην παράσταση είναι 
ελεύθερη µε προεγγραφή στο SNFCC.org.

ΗΛΙΑΣ ΜΑΚΡΙ∆ΗΣ FT. ΜΑΝΟΣ ΞΥ∆ΟΥΣ - 
«ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ (ΘΑ ΕΙΣΑΙ Ε∆Ω)»
Με τη µοναδική χροιά του Μάνου Ξυδούς και µια 
ροκ σύνθεση του Ηλία Μακρίδη «ντύνεται» η αγα-
πηµένη γιορτή µεγάλων και µικρών, µε το «Χριστού-
γεννα (Θα Είσαι Εδώ)», που κυκλοφορεί από την 
Panik Platinum. Το κοµµάτι περιλαµβάνεται στον 
δίσκο του Ηλία Μακρίδη «… Όταν Έκανα Ευχές», 
που κυκλοφόρησε τον Νοέµβριο του 2017, περι-
λαµβάνοντας 14 κοµµάτια µε τη φωνή κορυφαίων ο-
νοµάτων της δισκογραφίας, όπως ο Μπάµπης Στό-
κας, η Φωτεινή Βελεσιώτου, ο Λαυρέντης Μαχαιρί-
τσας, ο Χρήστος Μάστορας και ο Μάνος Ξυδούς που 
«έφυγε» από τη ζωή τον Απρίλιο του 2010. Βρείτε τον 
δίσκο «… Όταν Έκανα Ευχές» στα ψηφιακά καταστή-
µατα: http://smarturl.it/OtanEkanaEfhes.

ΑΛΕΚΑ ΚΑΝΕΛΛΙ∆ΟΥ- 
∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΣΤΟ GAZARTE
Η Αλέκα Κανελλίδου µε την αναλλοίωτη, βρα-
χνή, ερωτική φωνή της και τη συγκινητικά βε-
λούδινη χροιά της, παρέα µε το µαγικό κουι-
ντέτο του ∆ηµήτρη Καλαντζή, µας βάζει για τα 
καλά στο γιορτινό κλίµα µε αγαπηµένα jazz 
standards και χριστουγεννιάτικες µελωδίες στο 
Gazarte. Παραµονή & ανήµερα Χριστουγέννων.

ΤΡΟΠΙΚΑ ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΗ ΣΤΕΓΗ
Από 28 έως 30 ∆εκεµβρίου µια µυστηριώδης νήσος αναδύεται στην Κεντρική Σκηνή της Στέγης. Γύρω µας, ο 
ωκεανός. Τα πάντα εδώ είναι πιθανά. Μπορεί να συντριβούν αεροπλάνα, να αναδυθούν γοργόνες και τέρατα, 
να συγκροτηθούν καινούργιες πολιτείες, να γεννηθούν νέοι µύθοι και θρύλοι. ∆ύο χρόνια µετά τη «Μελαγχο-
λία των δράκων», µε την οποία συστήθηκε στο ελληνικό κοινό, ο Φιλίπ Κεν επιστρέφει στη Στέγη µε την πιο 

πρόσφατη παραγωγή του, το «Crash Park: Η ζωή ενός νη σιού», όπου µπλέκει την οµηρική «Οδύσσεια» µε το 
τηλεοπτικό «Lost», τον Ιούλιο Βερν µε το µιούζικαλ και την εξορία µε την ουτοπία.
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Ιεροκλής Μιχαηλί-
δης δηµιούργησε 
ένα πρόγραµµα ελ-
ληνικής διασκέ-
δασης µε χιούµορ 
και συναίσθηµα, 
ανεβάζοντας στο 
πάλκο τους Γιάννη 
Μπέζο και Ταξι-
άρχη Χάνο. Την 

ίδια στιγµή πρωταγωνιστεί, µαζί µε τους Γιάννη 
Φέρτη και ∆ηµήτρη Πιατά, στους «Ήρωες» του 
Gerald Sibleyras στο Θέατρο Βασιλάκου, αλλά και 
στο σίριαλ του ΑΝΤ1 «Κάνε γονείς να δεις καλό», και 
µας µιλάει για όλα.

Η «Συνοικία Ασµάτων» επιστρέφει 

για δεύτερη χρονιά στην Ακτή Πει-
ραιώς. Πώς διαφοροποιείται από πέ-
ρυσι;
Φέτος έχουµε κάποια περισσότερα θεατρικά στοι-
χεία, ενώ το πρώτο µέρος της παράστασης παραπέ-
µπει περισσότερο στο καµπαρέ και στο βαριετέ. Tα 
περισσότερα τραγούδια είναι διαφορετικά από πέ-
ρυσι και από την αρχή ενορχηστρωµένα. Είµαι πολύ 
χαρούµενος φέτος για την ορχήστρα µας. Είναι τιµή 
µας που έχουµε οκτώ από τους κορυφαίους µου-
σικούς της χώρας µε µαέστρο τον Γιάννη Παπαζα-
χαριάκη. Επίσης, έχουµε νέους καλεσµένους, τον 
Γιάννη Μπέζο και τον Ταξιάρχη Χάνο, που, εκτός 
από αγαπηµένοι φίλοι, είναι και ηθοποιοί-τραγουδι-
στές. Όχι απλώς ηθοποιοί µε καλή φωνή.

Στήσατε µια µουσική παράσταση που 

ξεκινάει από τον Σουγιούλ και τον 
Γούναρη και φτάνει µέχρι τον Τσι-
τσάνη, τον Βαµβακάρη, τον Χιώτη, 
τον Ζαµπέτα, τον Παπαϊωάννου και 
τον Καλδάρα. Στην πραγµατικότητα, 
αυτή είναι η µουσική µας κληρονο-
µιά. Πώς έγινε η επιλογή των τραγου-
διών; Φαντάζοµαι, ήταν µεγάλος πο-
νοκέφαλος.
Ήταν πολύ δύσκολο να στηθεί ένα τέτοιο πρόγραµµα. 
Η επιλογή των τραγουδιών είναι σχεδόν αυθαίρετη. 
Το κριτήριο ήταν κυρίως να πρόκειται για τραγού-
δια που να στέκονται στο σήµερα, να µην είναι πολύ 
«φθαρµένα» και να µην είναι και εντελώς άγνωστα. 
Επίσης, µε αφορούσε σε αυτού του είδους την παρά-
σταση να προβάλω τα πιο φωτεινά, τα πιο εξωστρεφή, 
τα πιο χαρούµενα τραγούδια, αποκλείοντας έτσι αρι-

  ΣΤΗΝ ΝΤΕΠΥ ΚΟΥΡΕΛΛΟΥ

ΙΕΡΟΚΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΗΣ
«Καλά, µην τα βάλουµε µε τους τηλεθεατές»
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Κάποιες φορές συμβαίνει και 
πράγματα που είναι καλά να μη 
βρίσκουν ανταπόκριση, αλλά 
αυτό έχει να κάνει και με τον 
προγραμματισμό των καναλιών, 
με το timing. Πάντα υπάρχει 
ο νόμος της πλειοψηφίας, τον 
οποίο οφείλουμε να σεβόμαστε. 
Μπορούμε να τον κριτικάρουμε, 
αλλά πρέπει να τον σεβόμαστε.

INFO
«Συνοικία 
Ασμάτων»
Σκηνοθετική και 
καλλιτεχνική επιμέλεια: 
Ιεροκλής Μιχαηλίδης
Τραγουδούν: Γιάννης 
Μπέζος, Ταξιάρχης 
Χάνος, Άγγελος 
Ανδριανός, Μαίρη 
Δούτση, Ανδρέας Λάφης, 
Δήμητρα Σταθοπούλου 
και ο Ιεροκλής 
Μιχαηλίδης
Ακτή Πειραιώς
Πειραιώς 178, Ταύρος
Τηλ.: 210 3418020-21
Κάθε Κυριακή

«Ήρωες»
του Gerald Sibleyras
Σκηνοθεσία: Νικίτα 
Μιλιβόγιεβιτς
Μετάφραση: Μαριάννα 
Τόλη
Παίζουν: Γιάννης Φέρτης, 
Δημήτρης Πιατάς, 
Ιεροκλής Μιχαηλίδης
Θέατρο Βασιλάκου
Προφήτου Δανιήλ 3
Τηλ.: 211 0132002

στουργήματα που κρύβουν όμως πόνο. Χρειάστηκε 
προετοιμασία πολλών μηνών για να φτιαχτεί όλο 
αυτό.

Και αν σας έλεγαν ότι σήμερα ο πλα-
νήτης και ο ανθρώπινος πολιτισμός 
καταστρέφονται και πρέπει να διαλέ-
ξετε τρία (ελληνικά) τραγούδια που 
θα σωθούν, ποια θα ήταν αυτά;
Δεν θα είχε κανένα νόημα να σωθεί τίποτα (γέλια). 
Αν μπορούσα, θα διάλεγα να σώσω μερικές χιλιά-
δες ανθρώπινα επιτεύγματα. Όχι μόνο τραγούδια 
αλλά και ποιήματα, βιβλία, εικόνες, αρχιτεκτονικά 
έργα… Μόνο τρία τραγούδια, όμως, για ποιον λόγο; 
Θα έλεγα «δεν πειράζει, αφού τα πάντα καταστρέ-
φονται, ας χαθούν κι αυτά τα τραγούδια». Άλλωστε 
δεν θα ξέραμε αν θα υπήρχε ξανά ζωή σε αυτόν τον 

τόπο. Και σίγουρα, αν υπήρχε, θα έφτιαχνε κι αυτή 
τον δικό της πολιτισμό. Δεν θα είχε ανάγκη τρία τρα-
γούδια δικά μας.

Επί σκηνής μαζί σας δύο ηθοποιοί 
που στην παράσταση τραγουδάνε. 
Ο Γιάννης Μπέζος και ο Ταξιάρχης 
Χάνος. Πώς προέκυψε αυτή η συνερ-
γασία;
Ο στόχος ήταν κατ’ αρχάς να έχουμε μαζί μας ηθο-
ποιούς που να είναι τραγουδιστές. Ο Μπέζος και ο 
Ταξιάρχης είναι ηθοποιοί που είναι και τραγουδι-
στές. Ηθοποιοί που να τραγουδάνε σαν κι εμένα, 
στο περίπου, υπάρχουν πολλοί, αλλά άλλος φάλτσος 
πέρα από μένα δεν χωρούσε! Με τον Γιάννη και τον 
Ταξιάρχη συνεννοούμαστε με τα μάτια. Με μια λέξη, 
η συνεργασία μας είναι ευλογία.

Μαζί σας τέσσερις νέοι τραγουδιστές 
(Δήμητρα Σταθοπούλου, Άγγελος Αν-
δριανός, Μαίρη Δούτση, Ανδρέας 
Λάφης). Στην εποχή του «Voice» και 
του YouTube πώς επιλέγει κανείς 
νέους τραγουδιστές;
Και μέσα από το «Voice» και μέσα από το YouTube. 
Και φυσικά κάνοντας και μια κανονική ακρόαση. 
Οι τραγουδιστές που επέλεξα είναι επαγγελματίες 
εδώ και μία δεκαετία. Δεν είναι παιδιά απλώς ταλα-
ντούχα αλλά τραγουδιστές ολοκληρωμένοι και ψαγ-
μένοι. Για να καταλήξω σε αυτούς, παρακολούθησα 
και κάποια live τους. Ομολογώ ότι ήταν πολύ δύ-
σκολη η επιλογή, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά παι-
διά με πολύ ταλέντο. Ακούς περίπου 200 ανθρώ-
πους, από αυτούς οι 50 είναι εξαιρετικοί και πρέπει 
να διαλέξεις τέσσερις. Ε, όπως καταλαβαίνετε, η ε-
πιλογή πια είναι αυθαίρετη και κινείσαι μόνο διαι-
σθητικά.

Θεατρικά σάς βρίσκουμε στο Θέα-
τρο Βασιλάκου μαζί με τους Γιάννη 

Φέρτη και Δημήτρη Πιατά στο έργο 
του Gerald Sibleyras «Ήρωες» σε 
σκηνοθεσία Νικίτα Μιλιβόγιεβιτς και 
μετάφραση Μαριάννας Τόλη. Μιλή-
στε μας για το έργο και τον ρόλο σας.
Είναι ένα εξαιρετικό κείμενο, μια πικρή κωμωδία με 
ήρωες τρεις απόμαχους της ζωής, έγκλειστους σε ένα 
γηροκομείο. Και οι τρεις έχουν από ένα κουσούρι. Ο 
ένας έχει χτυπημένα πόδια, ο άλλος ένα βλήμα στο 
κεφάλι και ο τρίτος, που υποδύομαι εγώ, είναι λίγο 
διαταραγμένος ψυχολογικά. Έχει μια τρέλα που τον 
δέρνει, για να το πω λαϊκά. Είναι ένας ρόλος πολύ ι-
διόρρυθμος συμπεριφορικά, που κινεί και όλη την 
ιστορία, αφού είναι αυτός που ζητάει από τους άλ-
λους να κάνουν κάτι παράλογο, να αφήσουν το γηρο-
κομείο και να πάνε στην Ινδοκίνα! Δεν ξέρουμε αν 
πραγματικά το εννοεί ή είναι απλώς ένας τρόπος για 
να διασκεδάσει την ανία τους.

Η κωμική σειρά του ANT1 «Κάνε γο-
νείς να δεις καλό» μ’ εσάς και την 
Ελένη Καστάνη είχε πρόωρο τέλος. 
Τελικά αυτή είναι η ταυτότητα του 
Έλληνα τηλεθεατή: μπάλα και reality;
Καλά, μην τα βάλουμε με τους τηλεθεατές! Και δεν το 
λέω για να έχω καλή σχέση μαζί τους, αλλά όλα αυτά 
είναι πολύ σχετικά. Η τηλεόραση είναι ένα πολύ ει-
δικό μέσο και έχουμε δει πράγματα που είναι κυρι-
ολεκτικά για τα σκουπίδια να έχουν αποδοχή, όπως 
και εξαιρετικά πράγματα που πήγαν πάρα πολύ 
καλά. Κάποιες φορές συμβαίνει και πράγματα που 
είναι καλά να μη βρίσκουν ανταπόκριση, αλλά αυτό 
έχει να κάνει και με τον προγραμματισμό των κανα-
λιών, με το timing. Πάντα υπάρχει ο νόμος της πλει-
οψηφίας, τον οποίο οφείλουμε να σεβόμαστε. Μπο-
ρούμε να τον κριτικάρουμε, αλλά πρέπει να τον σε-
βόμαστε. Τα κανάλια είναι επιχειρήσεις, άρα πρέπει 
να στρέφονται εκεί όπου υπάρχει προτίμηση από 
τους τηλεθεατές. Είναι μετρήσιμα όλα πια. Κουμά-
ντο κάνουν η αγορά και οι διαφημιστικές.
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ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Τράβις Νάιτ ΣΕΝΑΡΙΟ: Κρι-
στίνα Χόντσον ΠΑΙΖΟΥΝ: Χέιλι Στάινφελντ, 
Τζον Σένα, Πάµελα Άντλον

Μετά την επιτυχία του «Magical Girl» ο Κάρλος Βερµούτ επιστρέφει µε ένα γυναικείο δρά-
µα, γεµάτο µυστήριο, που θα κλονίσει τους θεατές. Με την καινούργια του ταινία «Ποιος 
θα σου τραγουδήσει» ο ταλαντούχος σκηνοθέτης ανακηρύσσεται άξιος διάδοχος του Πέδρο 
Αλµοδόβαρ. Άλλωστε, ο ίδιος ο Αλµοδόβαρ έχει πει κατ’ επανάληψη ότι ο Κάρλος Βερµούτ 

αποτελεί εθνικό θησαυρό για τον ισπανικό κινηµατογράφο. Η Λίλα Κασάν, µια επιτυχηµένη Ισπανίδα τρα-
γουδίστρια, ετοιµάζεται να επανέλθει θριαµβευτικά στην ενεργό δράση µετά από µία δεκαετία µυστηριώδους 
σιωπής, αλλά την παραµονή της µεγάλης της συναυλίας χάνει τη µνήµη της σε ένα ατύχηµα. Η Βιολέτα, µια 
τραγουδίστρια καραόκε που λυτρώνεται από τη θλιβερή της ζωή κάθε φορά που ερµηνεύει επί σκηνής τα τρα-
γούδια της Κασάν, αναλαµβάνει να θυµίσει στη σταρ τις διαστάσεις της θρυλικής της περσόνας, µαθαίνοντάς 
της από την αρχή να τραγουδά.

Η ΜΑΙΡΗ ΠΟΠΙΝΣ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ
MARY POPPINS RETURNS

Στο ολοκαίνουριο φαντασµαγορικό µιούζικαλ της Disney η Μαίρη Πόπινς επιστρέφει για να βοηθή-
σει τη νέα γενιά των Μπανκς να ξαναβρεί τη χαµένη χαρά και τη µαγεία της ζωής. Σε αυτή την εντυ-
πωσιακή υπερπαραγωγή το κοινό θα παρασυρθεί στον νοσταλγικό, συγκινητικό, απολαυστικό και 
µελωδικό κόσµο που σκηνοθετεί ο µάστερ στο είδος Ροµπ Μάρσαλ («Chicago», «Into the Woods»). 

Την εµβληµατική νταντά σε νέες πρωτότυπες περιπέτειες υποδύεται η βραβευµένη µε Χρυσή Σφαίρα Έµιλι 
Μπλαντ («The girl on the train»). Αγγλία, δεκαετία 1930. Ο Μάικλ Μπανκς ήταν µικρό παιδί όταν η τέλεια 
νταντά Μαίρη Πόπινς εµφανίστηκε στη ζωή του, αλλά τώρα πια µεγάλωσε και έχει κάνει τρία δικά του παιδιά. 
Οι καιροί είναι δύσκολοι στο Λονδίνο της οικονοµικής ύφεσης και η οικογένειά του παλεύει να ξεπεράσει µία 
σηµαντική απώλεια. Τα παιδιά του Μάικλ αναλαµβάνουν ευθύνες που τα αναγκάζουν να µεγαλώσουν πριν 
την ώρα τους, ενώ κινδυνεύουν να χάσουν το σπίτι τους. Ευτυχώς, τα πράγµατα αλλάζουν προς το καλύτερο 
όταν η πάντα νέα και αινιγµατική νταντά µε τις µοναδικές µαγικές ικανότητες εισβάλλει στη ζωή τους.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Ροµπ Μάρσαλ ΣΕΝΑΡΙΟ: Ντέιβιντ Μαγκί ΠΑΙΖΟΥΝ: Έµιλι Μπλαντ, Έµιλι Μόρτιµερ, 
Πίξι Ντέιβις, Κόλιν Φερθ, Μέριλ Στριπ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΓΛΩΤΤΙΣΗ ΑΚΟΥΓΟΝΤΑΙ ΟΙ: Βά-
σια Χαχαροπούλου, Άρης Πλασκασοβίτης, Βασίλης Παπαστάθης, Άριελ Κωνσταντινίδη, Πέγκυ Μανωλά

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ-ΣΕΝΑΡΙΟ: Κάρλος Βερµούτ ΠΑΙΖΟΥΝ: Νάγιουα Νίµρι, Έβα Γιοράτς, Κάρµε Ελίας, 
Ναταλία ντε Μολίνα

BUMBLEBEE

ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΣΟΥ ΤΡΑΓΟΥ∆ΗΣΕΙ
QUIEN TE CANTARA

Κυνηγηµένος το έτος 1987, ο 
Bumblebee βρίσκει καταφύγιο 
σε µια µάντρα µε παρατηµένα 

αυτοκίνητα σε µια µικρή παραλιακή πόλη 
της Καλιφόρνιας. Η Τσάρλι, λίγο πριν 
κλείσει τα 18 και ενώ αναζητά τη θέση 
της σε αυτόν τον κόσµο, ανακαλύπτει 
τον Bumblebee χτυπηµένο και γεµάτο 
σηµάδια. Καθώς η Τσάρλι τον επισκευ-
άζει, συνειδητοποιεί ότι αυτό που έχει 
απέναντί της δεν είναι ένας συνηθισµένος 
κίτρινος Σκαραβαίος. Στο ξεκίνηµα της 
ταινίας το κοινό έρχεται για πρώτη φορά 
σε επαφή µε τον Bumblebee, γνωστό και 
ως Β-127, έναν ήρωα των «Transformers» 
µε έντονο κίτρινο χρώµα. Ο Β-127 έχει 
µια αποστολή στη Γη: να προστατέψει 
τον πλανήτη και τους κατοίκους του, µε 
την ελπίδα να βρει καταφύγιο εκείνος 
και οι συµπολεµιστές του. Αυτή η εκδοχή 
του Bumblebee είναι πιο ανθρώπινη, 
τρυφερή και οικογενειακή. Χωρίς να 
στερείται τη δράση και τα εντυπωσιακά 
εφέ, πρόκειται για µια ταινία που προ-
σεγγίζει διαφορετικά την ιστορία των 
«Transformers».

CI
NE

M
A
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1. Σε ένα µπολάκι ανακατεύουµε καλά το βούτυρο µε το λάδι και 
όλα τα µπαχαρικά. Με αυτό το µείγµα τρίβουµε καλά το κρέας 
κάνοντας µασάζ.

2. Τυλίγουµε το κρέας σε λαδόκολλα και το ακουµπάµε σε µια 
σχάρα που έχουµε τοποθετήσει πάνω σε ένα ρηχό ταψί. Μέσα 
στο ταψί έχουµε απλώσει τα κρεµµύδια, τα καρότα, το σέλερι, το 
σκόρδο, τα φύλλα δάφνης, το δεντρολίβανο και λίγο νερό για να 
βοηθήσουµε τα λαχανικά να βράσουν.

3. Βάζουµε το ταψί σε προθερµασµένο φούρνο στους 220°C και 
ψήνουµε για 20΄. Κατόπιν χαµηλώνουµε τη θερµοκρασία στους 
160°C και ψήνουµε για άλλη µιάµιση ώρα. Ανοίγουµε τη λαδόκολλα 
και ψήνουµε για µία ώρα αλείφοντας το αρνί ανά 15΄ µε τα υγρά 
του από τη λαδόκολλα. Στη συνέχεια δυναµώνουµε τη φωτιά στους 
220°C και ψήνουµε για επιπλέον 20΄, µέχρι το κρέας να πάρει ένα 
ωραίο χρώµα. Καθ’ όλη τη διάρκεια του µαγειρέµατος ελέγχουµε το 
νερό στη βάση του ταψιού: δεν πρέπει να εξατµιστεί εντελώς, για να 

Για το αρνί:

• 1 κιλό αρνί µπούτι µε 
κόκαλο

• 50 γρ. βούτυρο σε 
θερµοκρασία δωµατίου

• 1 κ.σ. ελαιόλαδο

• 1/2 κ.σ. κανέλα σε σκόνη

• 1/2 κ.σ. µπαχάρι σε σκόνη

• 1/4 κ.γλ. κάρδαµο σε σκόνη

• 1/4 κ.γλ. µοσχοκάρυδο σε 
σκόνη

• 1/4 κ.γλ. γαρίφαλο σε σκόνη

• 1/4 κ.γλ. µαύρο πιπέρι, 
φρέσκο, τριµµένο

• αλάτι

• λίγο κορν φλάουρ για τη 
σάλτσα σερβιρίσµατος (gravy)

• λαδόκολλα

Για το ταψί:

• 3 κρεµµύδια κόκκινα 
κοµµένα στα τέσσερα

• 3 καρότα κοµµένα στη µέση

• 2 σέλερι κοµµένα στα 
τέσσερα

• 10 σκελίδες σκόρδο 
καθαρισµένες

• 2 φύλλα δάφνης

• 2-3 κλωναράκια φρέσκο 
δεντρολίβανο

• λίγο νερό

Συστατικά

µη στεγνώσει το κρέας.

4. Ξεφουρνίζουµε το κρέας, το ακουµπάµε σε µια πιατέλα, 
σκεπάζουµε µε αλουµινόχαρτο και αφήνουµε να ξεκουραστεί για 
20΄.

5. Στο µεταξύ, ετοιµάζουµε τη σάλτσα του ψητού. Μαζεύουµε 
τους ζωµούς από το ταψί και τη λαδόκολλα. Για ένα φλιτζάνι 
ζωµό χρειαζόµαστε 1 κ.σ. κορν φλάουρ διαλυµένο σε 3 κ.σ. νερό. 
Ρίχνουµε τον ζωµό σε κατσαρολάκι µαζί µε το διαλυµένο στο 
νερό κορν φλάουρ και βράζουµε µέχρι να συµπυκνωθεί ελαφρώς, 
ανακατεύοντας διαρκώς µε αυγοδάρτη. Αν έχει σβόλους, τον 
σουρώνουµε και τον σερβίρουµε µαζί µε το κρέας.

EXTRA TIP: Μπορούµε να συνοδεύσουµε µε λαχανικά ατµού 
ή ένα ωραίο ανατολίτικο πιλάφι µε ξηρούς καρπούς. Αν µας 
µείνει κρέας, µπορούµε µε αυτό να φτιάξουµε µια πίτα.

Χρόνος µαγειρέµατος:Χρόνος µαγειρέµατος:Χρόνος µαγειρέµατος:Χρόνος µαγειρέµατος:Χρόνος µαγειρέµατος:

4 ώρες4 ώρες4 ώρες

Μερίδες: 4Μερίδες: 4Μερίδες: 4

Βαθµός δυσκολίας: µέτριο
Βαθµός δυσκολίας: µέτριο
Βαθµός δυσκολίας: µέτριο

*Η Abir Wazzan 
γεννήθηκε στον Λίβανο 

και µεγάλωσε στη 
Σαουδική Αραβία και 

στην Κύπρο. Σπούδασε 
Πολιτικές Επιστήµες 
και Ψυχολογία και 
ασχολήθηκε µε τη 

µαγειρική στα 25 της, 
ενώ µέχρι τότε δεν 

είχε µαγειρέψει ποτέ. 
Από τότε µέχρι σήµερα 

ανακατεύει κουζίνες του 
κόσµου και παρουσιάζει 
δικές της συνταγές και 
µενού. Το 2017 ήταν 

στους 50 του «Master 
Chef». 

Instagram: abirwazzan
Facebook: AbirWazzan

Αρνίσιο µπούτι 
στον φούρνο

Μια γιορτινή συνταγή, ιδανική για το οικογενειακό τραπέζι.
  ΤΗΣ ABIR WAZZAN*
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Η Χριστίνα 
Μαυρίδου είναι 
καθηγήτρια 
Φυσικής Αγωγής - 
personal trainer.
Site: www.personaltrainer-

christy.com

Facebook Page: Christy 

Μαυρίδου

Instagram: christymav

YouTube: Christy Mavridou

Tρικ µακιγιάζ 
για τις γιορτέςinfo

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ

Στην αγορά υπάρχουν πολλά ροφήµατα 
που απευθύνονται σε όσους αθλού-
νται, υποσχόµενα πολλή ενέργεια.

∆ύο επιστηµονικές έρευνες, όµως, έδειξαν 
πως ένα ρόφηµα που ίσως δεν το έχεις φαντα-
στεί είναι ιδανικό για πριν ή και µετά την προπό-
νησή σου.

Ο λόγος για το σοκολατούχο γάλα, που µπορεί 
να µη θεωρείται τόσο υγιεινό όσο το απλό φρέσκο 
γάλα, αλλά σύµφωνα µε τους επιστήµονες κάνει καλό 
σε όσους γυµνάζονται.

Η µελέτη που διεξήχθη από το Πανεπιστήµιο της Ιντιάνα 
διαπίστωσε ότι οι αθλητές που έπιναν σοκολατούχο γάλα δεν 
ήταν το ίδιο κουρασµένοι κατά τη διάρκεια της δεύτερης έντο-
νης προπόνησής τους σε σύγκριση µε εκείνους τους αθλητές που 
έπιναν ένα αθλητικό ποτό.

Οµοίως, οι ερευνητές στο Πανεπιστήµιο του Τέξας διαπίστωσαν ότι οι 
συµµετέχοντες που έπιναν σοκολατούχο γάλα είχαν βελτιωµένους χρόνους 
στους αγώνες σε σύγκριση µε τους συµµετέχοντες στους οποίους είχε δοθεί ένα α-
θλητικό ποτό. Αυτό ισχύει, διότι το σοκολατούχο γάλα περιέχει πρωτεΐνες, ασβέστιο 
και αντιοξειδωτικά (τα αντιοξειδωτικά είναι το αποτέλεσµα της σοκολάτας).

Ποιο ρόφηµα 
είναι κατάλληλο 
για σένα που 
γυµνάζεσαι;
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  ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΗ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ*

Η συνεχής ανησυχία µας για τον έλεγχο του βάρους µας πολλές φορές 
µας οδηγεί στο να θέτουµε τους ξηρούς καρπούς στη σφαίρα των «α-
παγορευµένων» τροφίµων. Ωστόσο, οι ξηροί καρποί δεν διαφέρουν 

σηµαντικά στο ενεργειακό τους περιεχόµενο, ούτε και στην περιεκτικότητά 
τους σε λίπος. Οι ξηροί καρποί περιέχουν κατά µέσο όρο 50%-70% λίπος, 
πράγµα που σηµαίνει ότι µας δίνουν 5-7 θερµίδες ανά γραµµάριο.

Η µειωµένη τους περιεκτικότητα σε κορεσµένο λίπος και η αυξηµένη 
τους περιεκτικότητα σε µονοακόρεστα και πολυακόρεστα λίπη τούς καθι-
στούν ωφέλιµους και προστατευτικούς για την υγεία µας. Οι ξηροί καρ-
ποί είναι µια εξαιρετική πηγή φυτικών πρωτεϊνών. Αποτελούν µια πλού-
σια πηγή φυτικών ινών και αντιοξειδωτικών βιταµινών, όπως η βιταµίνη 
Ε. Περιέχουν σηµαντικές ποσότητες από φυτοστερόλες και φλαβονοειδή, 
µαζί µε τα απαραίτητα µέταλλα, µαγνήσιο, κάλιο, χαλκό και φολικό οξύ. Η 
κατανάλωση ξηρών καρπών µάς προστατεύει από την εµφάνιση στεφανι-
αίας νόσου και µεταβολικού συνδρόµου µέσω της µείωσης της LDL χολη-
στερόλης.

Όλες βέβαια οι ευνοϊκές επιδράσεις των ξηρών καρπών αφορούν τους 
ανάλατους καρπούς και δεν ισχύουν για τους υπεραλατισµένους καρπούς, 

που είναι τελείως ακατάλληλοι για τη διατροφή µας. Καλό είναι να προτιµούµε 
ελληνικούς ξηρούς καρπούς, για να στηρίζουµε και την πατρίδα µας. Πρέπει 

να βρίσκονται σε αεροστεγή συσκευασία και να είναι ανάλατοι και άψητοι, ώστε 
να διατηρούν όλα τα θρεπτικά τους συστατικά αναλλοίωτα.

Κάθε είδος ξηρού καρπού έχει τη δική του σηµασία στη διατροφή µας.
Τα φιστίκια αποτελούν πολύ καλές πηγές νιασίνης και φυλλικού οξέος, ενώ 

έχουν φυτικές στερόλες που βοηθούν στη µείωση της απορρόφησης της διατροφι-
κής χοληστερόλης. Βοηθούν στη µείωση ολικής και LDL χοληστερόλης και προσφέ-

ρουν σηµαντικά αντιοξειδωτικά οφέλη, ενώ παρέχουν 160 θερµίδες στα 30 γρ.
Τα αµύγδαλα είναι πλούσια σε βιταµίνη Ε και σε µονοακόρεστα λιπαρά οξέα. Βοη-

θούν κι αυτά στη µείωση της LDL χοληστερόλης, ενώ δίνουν περίπου τις ίδιες θερµίδες µε 
τα φιστίκια.

Τα φουντούκια περιέχουν άφθονες διαλυτές φυτικές ίνες και µαγγάνιο, παράλληλα ενι-
σχύουν σηµαντικά τις αντιοξειδωτικές δυνατότητες που έχει το πλάσµα του αίµατός µας, ενώ τα 

30 γρ. παρέχουν 177 θερµίδες.
Τα καρύδια είναι µια πραγµατικά θεϊκή τροφή, εξαιρετική πηγή ω-3 λιπαρών οξέων και πολυ-

φαινολών. Βοηθούν στην προστασία από την αθηροσκλήρωση και προστατεύουν το τοίχωµα των αγ-
γείων µας, συνεισφέροντας παράλληλα στον έλεγχο των λιπιδίων του αίµατος. Τα 30 γρ. καθαρισµένα κα-

ρύδια µάς δίνουν 185 θερµίδες.
Ο FDA των ΗΠΑ προτείνει την κατανάλωση 43 γρ. ξηρών καρπών ανά ηµέρα για τη µείωση του κινδύνου 

των καρδιαγγειακών νοσηµάτων. Αν και οι ξηροί καρποί έχουν αρκετές θερµίδες, έχει παρατηρηθεί ότι τα άτοµα που 
τρώνε ξηρούς καρπούς έχουν χαµηλότερο BMI σε σύγκριση µε όσους δεν τρώνε ποτέ. Η έρευνα έδειξε ότι η χρησιµοποί-

ησή τους σε δίαιτες χαµηλών θερµίδων µπορεί να αυξήσει την απώλεια βάρους και πολλές φορές να περιορίσει την επανα-
πρόσληψή του. Η µεγάλη περιεκτικότητα των ξηρών καρπών σε ενέργεια, πρωτεΐνες και φυτικές ίνες δείχνει να προκαλεί µείωση 

της όρεξης και αύξηση του κορεσµού.
Οι αυξηµένες θερµίδες των ξηρών καρπών τελικά δεν προσλαµβάνονται όλες, λόγω της παρουσίας των φυτικών ινών, ενώ ο µεταβο-

λισµός του λίπους είναι αυξηµένος λόγω της παρουσίας των πολυακόρεστων λιπαρών οξέων. Καταναλώστε, λοιπόν, χωρίς ενοχές τη σωστή ποι-
ότητα και ποσότητα της πολύτιµης αυτής τροφής.

*Ο Σωτήρης Ηλιόπουλος είναι διαιτολόγος-διατροφολόγος, υπεύθυνος για το in-diet.gr.

Ξηροί καρποί: 
Πολύτι�οι  ή 

απαγορευ�ένοι;

Π
ολλές φορές το µακιγιάζ µπορεί να τονίσει λεπτές γραµµές ή και βαθιές 
ρυτίδες του προσώπου και ενώ κολακεύει κάποια χαρακτηριστικά, µπορεί 
να µας κάνει να φαινόµαστε µεγαλύτερες απ’ ό,τι είµαστε. Ειδικά στις 
γιορτές µε το σωστό µακιγιάζ µπορείς να λάµψεις και να αναδείξεις την 
οµορφιά του προσώπου σου.

Για πιο γεµάτα χείλη

Όσο πιο ενυδατωµένα τα χείλη, τόσο πιο γεµάτα δείχνουν. Υπάρχουν πολλοί 
τρόποι να τα ενυδατώσεις, από lip balm έως ειδικά λαδάκια για τα χείλη και την 
κηραλοιφή (αγαπηµένη, από φυσικά συστατικά). Εφαρµόστε απαραίτητα πριν 
από το κραγιόν.

Γήινες αποχρώσεις

Το µαύρο eyeliner είναι από τα είδη µακιγιάζ των γυναικών όλων 
των εποχών. Μπορεί,όµως, να µας κάνει να δείχνουµε µεγαλύτερες. 
∆οκιµάστε ένα από τα δεκάδες καφέ eyeliner που κυκλοφορούν στην 
αγορά και το βλέµµα σας θα αναδειχθεί χωρίς να προστίθενται χρόνια.

Λάµψη µε highlighter

Το λαµπερό δέρµα από µόνο του µπορεί να φαίνεται νεανικό. 
Στο µακιγιάζ γι’ αυτόν τον σκοπό χρησιµοποιούµε highlighter. 
Χρησιµοποίησε ελάχιστο στην κορυφή των ζυγωµατικών 
σου και στο άνω χείλος σου και αυτοµάτως θα δείξεις 
λαµπερή και νεανική.
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