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ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α //∆ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ∆ΩΡΕΑΝ

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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ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α //∆ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ∆ΩΡΕΑΝ

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

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

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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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
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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
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� 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
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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
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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
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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
ΑΦΙΕΡΩΜΑ
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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
ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Του ευρωβουλευτή της Ν∆ Γιώργου Κύρτσου

ΕΛΛΑ∆Α, ΕΥΡΩΠΗ 

ΣΕ ΑΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΤΗ 
ΠΕΡΙΟΧΗ

ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α #403
26//03//17
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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

ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α #406
14-16//04//17
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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
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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
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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
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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
18//06//17
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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 
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΠΕΡΙΟ∆Ο ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ 
ΘΕΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε.

σελ. 4, 6, 8, 19
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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

ΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ
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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.

ΕΧΑΣΑΝ 
ΤΗΝ ΜΠΑΛΑ 
ΚΙ ΕΜΕΙΣ 
ΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ
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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
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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

ΑΦΙΕΡΩΜΑ 

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

ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ Ε.Ε.

ΤΟ BREXIT ΠΥΡΟ∆ΟΤΕΙ 

Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

σελ. 4-17

ΣΗ ΤΗΣ Ε.Ε.

ΤΟ BREXIT ΠΥΡΟ∆ΟΤΕΙ 

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

ΧΡΟΝΙΑ 
ΜΝΗΜΟΝΙΟ

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α //∆ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ∆ΩΡΕΑΝ

ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α #36224//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∆
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ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α //∆ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ∆ΩΡΕΑΝ

Ευ. Μυρσινιάς 
«Η κοινωνία της Λέσβου, πέρα από τα καλά λόγια, νιώθει ότι, αντί επιβράβευσης, τιµωρείται» 

 σελ. 13

Γ. Καπόπουλος 
Στο όριο της ρήξης Τραµπ - Ερντογάν 

σελ. 6

∆ηµήτρης Λιγνάδης «Ο Θουκυδίδης φαίνεται σήµερα να πουλάει»

σελ. 31

Μέγκαν Μαρκλ Έτοιµη να γίνει πριγκίπισσα 

σελ. 18-19

ΑΕΚ - ΠΑΟΚ Ο τελικός που κρίνει το ελληνικό ποδόσφαιρ ο
σελ. 26

Το πρόγραµµα τελειώνει, η κρίση συνεχίζεται

Π. Λιαργκόβας: Καθαρή έξοδος δεν υπάρχει Γ. Κύρτσος: Τι πρέπει να γίνει για να επιστρέψουµε στην ανάπτυξη
Η εκδίκηση των συνταξιούχων 
είναι ένα πολιτικό πιάτο που 
τρώγεται στην κάλπη

σελ. 3, 4-5, 7

Folli Follie, Καλογρίτσας, Μπόµπολας 
Επιχειρηµατικές ιστορίες µε µεγάλο δηµόσιο ενδιαφέρον

σελ. 8-9, 24

ΧΡΟΝΙΑ 
ΜΝΗΜΟΝΙΟ

www.free-sunday.gr

ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α #358 // 25-27_03_16 

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α //∆ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ∆ΩΡΕΑΝ

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 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ 
ΤΟ ΑΥΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

σελ. 3-17

www.freesunday.gr                                    freesundaygr          freesundaygr           @freesundaygr          

www.freesunday.gr                                    freesundaygr          freesundaygr           @freesundaygr          

σελ. 37

Προτιµώ τo καλό να γίνεται κρυφά
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ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α //∆ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ∆ΩΡΕΑΝ

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-CLASSΕ Ρ Γ Α Σ Ι Α  &  Χ Α Ρ Α

     ΚΡΙΣΙΜΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

     ΑΝΑΤΑΡΑΧΗ ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΡΝΤΟΓΑΝ
     ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΜΠΙΖΝΕΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ 
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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.

10
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Είπαν στη «Free Sunday»
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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 
��
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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
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Του ευρωβουλευτή της Ν∆ Γιώργου Κύρτσου
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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
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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
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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
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ΘΆΝΟΣ ΜΙΚΡΟΎΤΣΙΚΟΣ
«Προσπαθώ 

ο Μικρούτσικος 
και ο Θάνος 

να ταυτίζονται»
σελ. 38
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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
05//02//17
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σελ. 37
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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
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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
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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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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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∆ιακοπή 

καπνίσµατος

Ο Νικ Κλεγκ στο 

Facebook: Από την 

πολιτική στην… 

ιδιωτική πρωτοβουλία

t
f

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
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[ 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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tf i

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
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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. 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
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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;
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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
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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. 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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