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Δειηίν Τύπνπ 

Θέκα: Η Ειιάδα ζην Δηεζλή Τύπν 

 

Η δπλαηόηεηα πξόζβαζεο ζε πάλω από 2.200 δηαδηθηπαθέο εθεκεξίδεο (ππεξεζία Press 

Display),  ηελ νπνία δηαζέηεη ε Δεκόζηα Κεληξηθή Βηβιηνζήθε ηεο Κέξθπξαο κέζω ηεο 

ρνξεγίαο ηνπ Future Library, καο δίλεη ηελ επθαηξία λα «δνύκε» ηελ Ειιάδα κέζα από 

ηα κάηηα άιιωλ ρωξώλ. Ωο νκάδα θνηηεηξηώλ ηνπ ηκήκαηνο Ξέλωλ Γιωζζώλ 

Μεηάθξαζεο θαη Δηεξκελείαο πνπ εθπνλεί ηελ πξαθηηθή ηεο άζθεζε ζηε Δεκόζηα 

Βηβιηνζήθε, επεμεξγαδόκαζηε θαζεκεξηλά αγγιόθωλα, γαιιόθωλα θαη γεξκαλόθωλα 

άξζξα θαη ζαο παξνπζηάδνπκε ζε εβδνκαδηαία βάζε κηα πεξηιεπηηθή αλαθνξά ηεο 

ειιεληθήο επηθαηξόηεηαο,  όπωο ηελ πξαγκαηεύεηαη ν δηεζλήο ηύπνο. 

 

 

TAGESSPIEGEL (Germany) 

Athen sträubt sich gegen Kürzungen 

5 Ινπιίνπ 2013, ζει.5 

χκθσλα κε ηε γεξκαληθή εθεκεξίδα «Tagesspiegel», ε ειιεληθή θπβέξλεζε έρεη θαζπζηε-

ξήζεη λα πξαγκαηνπνηήζεη ηηο κεηαξξπζκίζεηο ηηο νπνίεο ππνζρέζεθε. Καζψο απηέο απνηε-

ινχλ πξνυπφζεζε γηα ηηο επφκελεο δφζεηο θαη θαζψο νη δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηελ Σξφηθα δελ 

βαίλνπλ θαιψο, είλαη πηζαλφλ λα θαζπζηεξήζεη ε δφζε ηνπ Ινπιίνπ. Φιέγνλ δήηεκα απνηε-

ινχλ νη πεξηθνπέο ζέζεσλ ηνπ δεκνζίνπ, θάηη ην νπνίν «απνηειεί “ηακπνχ” γηα ηνπο πεξηζζφ-

ηεξνπο έιιελεο πνιηηηθνχο». 

Η Σξφηθα απαηηεί ηελ απφιπζε 4.000 δεκνζίσλ ππαιιήισλ σο ην ηέινο ηνπ 2013 θαη ηε κεί-

σζε απνδνρψλ άιισλ 12.500, νη νπνίνη ζα ηεζνχλ ζε δηαζεζηκφηεηα-θηλεηηθφηεηα, ελψ ν π-

πνπξγφο Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο, Κπξηάθνο Μεηζνηάθεο, δεηά κηα αθφκε παξάηαζε απφ 

ηελ Σξφηθα, ε νπνία φκσο δελ θαίλεηαη λα ζπκθσλεί.  

Σν πνζφ ησλ 8,1 δηζεθαηνκκχξηα επξψ, ηα νπνία αλακέλεη ε Διιάδα ζην δεχηεξν εμάκελν 

ηνπ ρξφλνπ δελ ζα δνζεί αλ δελ γίλεη θάπνηνο ζπκβηβαζκφο σο ηελ Κπξηαθή. Όπσο δειψλεη ε 
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ίδηα εθεκεξίδα, ε Διιάδα πξέπεη λα πξνζπαζήζεη λα δηνξζψζεη ηα νηθνλνκηθά θελά κε κεζν-

πξφζεζκα ρξεφγξαθα. 

 

 

INTERNATIONAL HERALD TRIBUNE  (Austria) 

Pluto moons get names from Greek mythology 

4 Ινπιίνπ 2012, ζει.5 

Η Γηεζλήο Αζηξνλνκηθή Έλσζε (IAU) «βάπηηζε» ηνπο δχν ηειεπηαίνπο θπζηθνχο 

δνξπθφξνπο πνπ αλαθαιχθηεθαλ, κε ηα νλφκαηα «Κέξβεξνο»  –απφ ην ζθχιν πνπ θξνπξεί 

ηελ πχιε γηα ηνλ θάησ θφζκν – θαη «ηχγα» – απφ ην πνηάκη πνπ έπξεπε λα δηαζρίζνπλ νη 

ςπρέο γηα λα θηάζνπλ ζην θάησ θφζκν θαη ηεο ζεάο πνπ ην θξνπξνχζε. Σν ίδην ην φλνκα ηνπ 

Πινχησλα, παξαπέκπεη ζηελ ειιεληθή κπζνινγία, αθνχ αλαθέξεηαη ζηνλ Άδε, ην Θεφ ηνπ 

θάησ θφζκνπ. 

Σα νλφκαηα επηιέρζεθαλ κέζσ δηαδηθηπαθήο ςεθνθνξίαο θαη ην πξψην ζε πξνηίκεζε ήηαλ 

ην «Βνπιθάλ» (Θεφο ηεο θσηηάο γηα ηνπο Ρσκαίνπο θαη πιαλήηεο ηνπ Μίζηεξ πνθ ζηε ζεηξά 

«Star Trek»), ην νπνίν φκσο απνξξίθζεθε απφ ηελ αζηξνλνκηθή έλσζε, επεηδή 

ρξεζηκνπνηείηαη ήδε γηα έλαλ άιιν πιαλήηε θαη δελ έρεη θακία ζρέζε κε ην κπζηθφ θάησ 

θφζκν, απφ ηνλ νπνίν έρνπλ πάξεη ηα νλφκαηά ηνπο θαη νη ππφινηπνη ηξεηο δνξπθφξνη ηνπ 

Πινχησλα, ν Υάξνο, ε Νχθηα θαη ε Ύδξα. 

 

GUARDIAN (UK) 

Career fears grow for the people with degrees that no one wants. 

3 Ινπιίνπ 2013, ζει.21 

χκθσλα κε επξσπατθή έξεπλα πνπ δηεμήρζε απφ ην Trendence Institute ηνπ Βεξνιίλνπ, 

πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο επξσπαίνπο απνθνίηνπο αγρψλνληαη φζνλ αθνξά ηελ 

επαγγεικαηηθή ηνπο θαξηέξα. Μάιηζηα, ην πνζνζηφ απηφ αγγίδεη ην 80% ζε Διιάδα, Ιηαιία, 

Πνξηνγαιία θαη Ιζπαλία. Απφθνηηνη παλεπηζηεκίσλ, πεξηκέλνπλ κήλεο κέρξη λα βξνπλ 

δνπιεηά θαη εξγάδνληαη σο άκηζζνη καζεηεπφκελνη αλακέλνληαο λα αλειηρζνχλ. 

ηελ Διιάδα – φπσο ζεκεηψλεη ε ίδηα εθεκεξίδα – θαζψο ην πνζνζηφ αλεξγίαο ησλ λέσλ 

αηφκσλ θηάλεη ην 62,5%, ελληά ζηνπο δέθα απνθνίηνπο βιέπνπλ ην κέιινλ αλέιπηδν. Οη 

πξννπηηθέο εξγαζίεο είλαη ηφζεο ιίγεο, ψζηε ζρεδφλ νη κηζνί Έιιελεο θαη Ιζπαλνί είλαη 

απνθαζηζκέλνη λα κεηαλαζηεχζνπλ. ηελ Διιάδα θαη ζηελ Ιζπαλία, νη απφθνηηνη ζηέιλνπλ 

πάλσ απφ 60
 
αηηήζεηο θαη πεξηκέλνπλ πάλσ απφ 10 κήλεο κέρξη λα βξνπλ δνπιεηά. Όπσο 

δειψλεη ε Mariana Rajic, δηεπζχληξηα ηνπ γαιιηθνχ Trendence Institute, πξφθεηηαη γηα κηα 

γεληά απνγνεηεπκέλε, ζηελ νπνία φιν θαη πεξηζζφηεξνη λένη είλαη δηαηεζεηκέλνη λα θηλεζνχλ 
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ζε παγθφζκην επίπεδν. Η Αγγιία είλαη ε πξψηε πξνηίκεζε γηα φζνπο λένπο ζθέθηνληαη λα 

κεηαλαζηεχζνπλ, ελψ αθνινπζεί ε Γεξκαλία, ε νπνία έρεη κία απφ ηηο πην ζηαζεξέο 

νηθνλνκίεο ζηελ Δπξψπε θαη πνζνζηφ αλεξγίαο ησλ λέσλ ζην 7,5%. Όζνλ αθνξά ηελ 

πξνηίκεζε ησλ λέσλ γηα ηνπο εξγνδφηεο, ε έξεπλα έδεημε φηη ε Google παξακέλεη ε πην 

δεκνθηιήο, ελψ θαη νη Γεξκαληθέο εηαηξίεο θεξδίδνπλ έδαθνο, κε ηηο Volkswagen, Siemens 

θαη Bosch λα έξρνληαη πξψηεο. Η Porsche είλαη πξψηε πξνηίκεζε κεραλνιφγσλ θαη ηερληθψλ 

ππνινγηζηψλ, ελψ ε BMW είλαη πην δεκνθηιήο γηα φζνπο ζπνπδάδνπλ νηθνλνκηθά. Γηα ηνπο 

πεξηζζφηεξνπο, πάλησο, πξνέρεη ε επαγγεικαηηθή ζηαζεξφηεηα παξά ν πςειφο κηζζφο. 

 

THE WASHINGTON POST SUNDAY (USA) 

In Greece, an agrarian revival 

3 Ινπιίνπ 2013,  ζει.12 

Σν άξζξν ηεο Washington Post αλαθέξεηαη ζηελ αιιαγή ηξφπνπ δσήο θαη ζηελ επηζηξνθή 

ζηελ χπαηζξν πνπ θαίλεηαη λα επηιέγνπλ πιένλ πάξα πνιινί Έιιελεο βιέπνληαο ηε ρψξα λα 

δηαλχεη ηνλ ηξίην ρξφλν θξίζεο θαη ηα πνζνζηά αλεξγίαο λα αγγίδνπλ ην 27%. Δηδηθή κλεία 

γίλεηαη ζην πξφηππν αλνηρηφ θέληξν πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο «Κέληξν ηεο Γεο» πνπ 

ιεηηνπξγεί ζην θηήκα Βαζηιίζζεο ζην Ίιηνλ, φπνπ 96 άλεξγνη πηπρηνχρνη παληφο εηδηθνηήησλ 

θάλνπλ καζήκαηα γεσξγίαο, βαζηθήο αγξνλνκίαο θαη ακπεινπξγίαο κε ζθνπφ λα κπεζνχλ ζηε 

δσή ηεο ππαίζξνπ θαη ηνπ ρσξηνχ θαη λα κάζνπλ λα επηδηψθνπλ έλαλ απηάξθε ηξφπν δσήο κε 

ζαθψο ιηγφηεξα απφ φζα είραλ ζπλεζίζεη κέρξη πξφηηλνο. 

 

THE FINANCIAL EXPRESS (India) 

Greece has three days to deliver on conditions attached to its bailout 

30
 
Ινπλίνπ 2013, ζει.12 

χκθσλα κε ηελ εθεκεξίδα «The Financial Express» νη δαλεηζηέο είλαη δπζαξεζηεκέλνη κε 

ηελ πνξεία ησλ κεηαξξπζκίζεσλ ζην δεκφζην ηνκέα. Δάλ ε Διιάδα απνηχρεη λα δηαβεβαηψζεη 

ηνπο δαλεηζηέο ηεο φηη κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο δεζκεχζεηο πνπ έρεη αλαιάβεη πεξί 

ξηδηθήο αλαδηάξζξσζεο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα – κέηξν πνπ πεξηιακβάλεη καδηθέο απνιχζεηο – 

ην ΓΝΣ ίζσο απνζχξεη ην ζρέδην δηάζσζεο ησλ 240 δηζεθαηνκκπξίσλ επξψ, πξνθεηκέλνπ λα 

κελ παξαβηάζεη ηνπο δηθνχο ηνπ θαλφλεο, ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο νη δαλεηζηέο πξέπεη λα 

ρξεκαηνδνηνχληαη έλαλ ρξφλν πξηλ. 

Η Διιάδα βξίζθεηαη ζηνλ έθην ρξφλν ηεο χθεζεο θαη ηα επίπεδα ηεο αλεξγίαο έρνπλ αγγίμεη 

επίπεδα ξεθφξ, ελψ ε Αζήλα έρεη ήδε ράζεη ηελ πξνζεζκία ηνπ Ινπλίνπ. ην κεηαμχ πέξα απφ 

ηε γεληθφηεξε αλαηαξαρή πνπ πξνθιήζεθε ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο ιφγσ ηεο απφθαζεο ηεο 

θπβέξλεζεο λα δηαθφςεη ηε ιεηηνπξγία ηεο ΔΡΣ, ε θπβέξλεζε θαιείηαη λα κεηψζεη ηηο 

δαπάλεο θαη ηνπ θξαηηθνχ θνξέα αζθάιηζεο πγείαο ΔΟΠΠΤ, πνπ παξνπζίαζε έιιεηκκα άλσ 

ηνπ ελφο δηζεθαηνκκπξίνπ. Η απνηπρία ηεο, επίζεο, λα βξεη αγνξαζηή γηα ηελ εηαηξία 
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θπζηθνχ αεξίνπ ΓΔΠΑ κάιινλ ζα ηελ σζήζεη λα δηαπξαγκαηεπηεί κείσζε ηνπ 

πξνζπκθσλεκέλνπ ζηφρνπ ησλ 6 δηο επξψ πνπ ζα πξνέθππηαλ απφ ηηο ηδησηηθνπνηήζεηο. 

 

 

 

Το κείμενο αστό παρέτεται καθημερινά σε έντσπη μορυή για ανάγνωση στο τώρο της 

Βιβλιοθήκης τις ώρες λειτοσργίας της. 

 

Η νκάδα: 

ππξνπνχινπ Βαζηιηθή 

Φειέξε Θενδψξα 

Φεηξάθε Αλαζηαζία 


