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Το Der Spiegel απολύει 150 άτομα και ξεκινά χρεώσεις για ορισμένα διαδικτυακά του άρθρα

Τ
ο γερμανικό εβδομαδιαίο πε-
ριοδικό ειδήσεων Der Spiegel 
ανακοίνωσε χθες ότι θα απολύ-
σει 150 άτομα και θα αρχίσει να 

χρεώνει αναγνώστες για μερικά άρθρα 
του στο διαδίκτυο, καθώς προσπαθεί να 
αντιμετωπίσει μια πτώση σε διαφημίσεις 
και κυκλοφορία.
Τα νέα μέτρα θα μειώσουν τα έξοδά των 
περιοδικών Der Spiegel και Manager, 
που ανήκουν στον όμιλο Spiegel-Verlag, 
κατά 16 εκατομμύρια ευρώ έως το τέλος 
του 2017, είπε ο διευθυντής των περιο-
δικών από την έδρα του στο Αμβούργο, 
όπου βρίσκονται επίσης και τα γραφεία 
του ιστότοπου Spiegel Online.
Η κυκλοφορία του Der Spiegel, ενός από 
τα μεγαλύτερα ειδησειογραφικά περιοδι-
κά της Ευρώπης, κυμαίνεται γύρω στις 
870.000. Είναι γνωστό για τα σε βάθος 
ρεπορτάζ του και είναι απαραίτητη πηγή 
ειδήσεων για την γερμανική πολιτική, 

επιχειρηματική και πολιτιστική ελίτ.
Ο ιστότοπος του περιοδικού ήταν προ-
σβάσιμος εντελώς δωρεάν έως τώρα 
και ενώ περιέχει κάποια από τα άρθρα 
του περιοδικού, τα περισσότερα πλήρη 
ρεπορτάζ βρίσκονται μόνο στην έντυπη 
μορφή, η οποία είναι προσβάσιμη από 
το διαδίκτυο με συνδρομή.
Τις επόμενες εβδομάδες θα βγουν και τα 
πρώτα επί πληρωμή άρθρα στο Spiegel 
Online. Αυτά θα ακολουθηθούν από 
συνδρομητικές υπηρεσίες όπως καθημε-
ρινές περιλήψεις ειδήσεων και, από τα 
μέσα του 2016, τη διεθνή υπηρεσία του 
Spiegel.
«Είναι σημαντικό για το μέλλον της 
ποιοτικής δημοσιογραφίας ότι καλά 
διερευνημένα και εξαιρετικά γραμ-
μένα άρθρα δεν τυπώνονται απλώς 
αλλά πωλούνται και διαδικτυακά, αντί 
απλώς να δίνονται,» είπε ο αρχισυντά-
κτης Κλάους Μπρίνκμπαϊμερ.

Φέτος το περιοδικό εγκαινίασε και ένα 
λογοτεχνικό ένθετο και μια υπηρεσία 
ειδήσεων bento, ένα ευέλικτο και εξα-
τομικευμένο σύστημα διαχείρισης που 
φέρνει μείωση χρόνου και κόστους και 
επιτρέπει μεγαλύτερη ενδοομιλική επι-
κοινωνία.
Είπε επίσης ότι σκοπεύει να εγκαινιάσει 
μια καινούργια εφαρμογή, τοπικά ένθετα 
(ξεκινώντας με την περιοχή του Βόρειου 
Ρήνου-Βεστφαλίας) και να προωθήσει 
κοινές δράσεις ανάμεσα στα τμήματα που 
ασχολούνται με τα έντυπα, το διαδίκτυο, 
την τεκμηρίωση και την τηλεόραση.
«Ο στόχος μας είναι να ενδυναμώσουμε 
τον Όμιλο Spiegel ως βάση διερευνη-
τικής πολιτικής δημοσιογραφία ενώ 
συγχρόνως τον μετατρέπουμε σε και-
νοτόμο εταιρεία πολυμέσων,» είπε ο 
διευθύνων σύμβουλος Τόμας Χας, όταν 
ανακοίνωνε το πρόγραμμα του Ομίλου, 
Ατζέντα 2018.

Οι ΗΠΑ αποσύρουν 
το προσωπικό της 
πρεσβείας τους  
από το Μάλι

Reuters: Η Τουρκία ετοιμάζεται να μειώσει κατά 25% τις εισαγωγές υγραερίου από τη Ρωσία

Το υπουργείο Εξωτερικών 
των Ηνωμένων Πολιτειών 
είπε χθες ότι είχε εγκρίνει 
την εθελουσία έξοδο από 
το Μάλι συγγενών και μη 
αναγκαίου προσωπικού 
από την αμερικανική πρε-
σβεία στην πρωτεύουσα 
Μπαμακό, μετά από μια 
επίθεση σε ξενοδοχείο τον 
περασμένο μήνα. Σε δή-
λωσή του, είπε ότι η πρε-
σβεία στο Μάλι θα παρέχει 
μόνο επείγουσες προξενι-
κές υπηρεσίες σε Αμερι-
κανούς υπηκόους για το 
άμεσο μέλλον. Δεκαεννιά 
άτομα σκοτώθηκαν στην 
επίθεση στις 20 Νοεμβρί-
ου σε πολυτελές ξενοδο-
χείο στη Μπαμακό, μεταξύ 
των και ένας Αμερικανός, 
την ευθύνη για την οποία 
ανέλαβαν δύο τζιχαντιστι-
κές ομάδων. Το Στέιτ Ντι-
πάρτμεντ είπε ότι η ασφά-
λεια στο Μάλι παραμένει 
ρευστή και το ενδεχόμενο 
επιθέσεων σε όλη τη χώρα 
παραμένει ανοιχτό.

Πλάνα για τη μείωση των εισαγωγών 
υγροποιημένου αερίου πετρελαίων 
(LPG)- υγραερίου όπως είναι ευρέως 
γνωστό- από τη Ρωσία, κάνει η Τουρκία.
Δύο πηγές του Reuters αναφέρουν ότι 
εξαιτίας της κόντρας που έχει ξεσπάσει 
μεταξύ Αγκυρας και Μόσχας, έπειτα από 
την κατάρριψη του ρωσικού μαχητικού, 
οι Τούρκοι ετοιμάζονται να μειώσουν 
κατά 25% τις συγκεκριμένες εισαγωγές, 

το 2016. Το Κρεμλίνο έχει ήδη επιβάλ-
λει εμπάργκο σε κάποια τουρκικά αγαθά. 
«Οι τουρκικές εταιρείες δεν ανησυχούν 
για μία μείωση των παραδόσεων LPG 
από τη Ρωσία, πολύ απλά επειδή εξαιτίας 
της τρέχουσας πολιτικής κατάστασης ήδη 
ετοιμάζονταν για αυτό», δήλωσε άνθρω-
πος που εργάζεται στην αγορά του LPG.
«Μπορεί να είναι πιο ακριβή, αλλά η δια-
δικασία εξασφάλισης μελλοντικών παρα-

δόσεων από αλλού ήδη προετοιμάζεται. 
Δεν μιλάμε μόνο για υγραέριο από την 
Αλγερία, αλλά και από τις ΗΠΑ», πρόσθε-
σε η ίδια πηγή.
Η αποκάλυψη ότι η Τουρκία κάνει τέτοιες 
προετοιμασίες ακολουθεί την είδηση ότι 
η Ρωσία εξετάζει την υιοθέτηση περαι-
τέρω τιμωρητικών για την Αγκυρα μέ-
τρων, μεταξύ άλλων και το «πάγωμα» του 
Turkish Stream.
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