
 

Για περισσότερες πληρουορίες: Βάσω Γρίβα, Υπεύθσνη Επικοινωνίας & Εταιρικών 
Στέσεων PUBLICWORLD A.E, τηλ. 210 – 8181581, e-mail: v.griva@odv.gr 
 

 

ΔΓΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Φαινόμενο Σνόουντεν: “Ανθςυχη ςυζθτηςη” με τουσ Α.Βλάχο, 

Θ.Γεωργακόπουλο, Σ.Κοφλογλου, Φωτεινθ Παζαρτζθ, Δ. Χριςτόπουλο 

ςτο Public Café Συντάγματοσ. 

 

Είναι προδόηης ή μήπως ζωηήρας ο Ένηοσαρνη  Σνόοσνηεν;  

 

Με αθνξκή ηελ θπθινθνξία ηνπ βηβιίνπ ηνπ Λοσθ Φάρληηλγθ «Φάθειος 

Σλόοσληελ ζηα ειιεληθά, ην Public Σπληάγκαηνο θαη νη εθδόζεηο Καζηαληώηε ζάο 

θαινύλ ηελ Τεηάρηε 9 Ιοσιίοσ ζηης 20.30 ζε κηα «αλήζπρε» ζπδήηεζε, κε 

ζπληνλίζηξηα ηε Μηθέια Φαρηοσιάρε, γύξσ από ηηο πιένλ «ελνριεηηθέο» 

δηαζηάζεηο ηεο θαηάρξεζεο εμνπζίαο, ηεο πνιηηηθήο αλππαθνήο, ηεο ππνηαγήο 

αιιά θαη ηεο ρεηξαθέηεζεο ησλ ζύγρξνλσλ θνηλσληώλ.  Μηα ζπδήηεζε γηα ην 

αίηεκα ηεο δεκνθξαηίαο, ηηο πνιηηηθέο ειεπζεξίεο, θαη ηελ εζληθή αζθάιεηα. 

Η εθδήισζε ζα γίλεη ζην Public café Σπληάγκαηνο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σην πάλει ζπκκεηέρνπλ νη: 

Άγγειος Βιάτος, ηζηνξηθόο κε ζεηεία εκπεηξνγλώκνλα ζηνλ θξαηηθό κεραληζκό, 

ζπλεξγάηεο ηνπ ειεθηξνληθνύ πεξηνδηθνύ www.chronosmag.eu 

Θοδωρής Γεωργαθόποσιος, ζπγγξαθέαο, θαη blogger, ζπληδξπηήο ηεο Nest Media 

εηαηξείαο ςεθηαθώλ κέζσλ 

Σηέιηος Κούιογιοσ, δεκνζηνγξάθνο, ηδξπηήο θαη δηεπζπληήο ηνπ ςεθηαθνύ 

ελεκεξσηηθνύ ηζηόηνπνπ TVXS- TV ρσξίο ζύλνξα, δεκηνπξγόο θαη ηνπ 

ληνθπκαληέξ «Whistleblowers: απηνί πνπ γλώξηδαλ κπζηηθά» 

http://www.chronosmag.eu/
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Φωηεηλή Παδαρηδή, αλαπιεξώηξηα θαζεγήηξηα Δηεζλνύο Δηθαίνπ ηεο Ννκηθήο 

Σρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ 

Δεκήηρες Φρηζηόποσιος, πνιηηηθόο επηζηήκνλαο, θαζεγεηήο ζην Πάληεην 

παλεπηζηήκην θαη αληηπξόεδξνο ηεο Δηεζλνύο Οκνζπνλδίαο Αλζξσπίλσλ 

Δηθαησκάησλ 

Θα προβιεζεί απόζπαζκα από ηο ληοθηκαληέρ «Whistleblowers: Ασηοί ποσ 

γλώρηδαλ κσζηηθά» ηοσ Σηέιηοσ Κούιογιοσ. 

Η ειιεληθή έθδνζε ηνπ βηβιίνπ «Φάθεινο Σλόνπληελ» από ηηο Γθδόζεηο 

Καζηαληώηε, πνπ έγξαςε ν δεκνζηνγξάθνο θαη βξαβεπκέλνο μέλνο αληαπνθξηηήο 

ηεο εθεκεξίδαο Guardian Λνπθ Φάξληηλγθ θαη κόιηο θπθινθόξεζε ζε κεηάθξαζε 

ηνπ Αληώλε Καινθύξε, θσηίδεη έλα δήηεκα-βόκβα κε ζπλέπεηεο πνπ αθόκα κάο 

δηαθεύγνπλ.  

Η αθήγεζε μεθηλά από έλα παξάμελν ξαληεβνύ πνπ έγηλε θάησ από 

κπζηζηνξεκαηηθέο ζπλζήθεο ζην Φνλγθ Κνλγθ πξηλ από 13 αθξηβώο κήλεο, θαη 

παξαθνινπζεί ηηο ελέξγεηεο ηνπ Σλόνπληελ θαζώο θαη ησλ δεκνζηνγξάθσλ πνπ 

δέρηεθαλ πηέζεηο από ηηο θπβεξλήζεηο ησλ ΗΠΑ θαη ηεο Βξεηαλίαο γηα λα ζάςνπλ 

ηελ ππόζεζε. 

Τη ζεκαίλνπλ γηα ηε δεκνθξαηία, γηα ηηο πνιηηηθέο ειεπζεξίεο θαη ηελ εζληθή 

αζθάιεηα ζηελ ςεθηαθή επνρή, νη απνθαιύςεηο γηα ηηο καδηθέο παξάλνκεο 

ειεθηξνληθέο παξαθνινπζήζεηο ηεο Γζληθήο Υπεξεζίαο Αζθάιεηαο ησλ ΗΠΑ, από 

απηόλ ηνλ λεαξό άζζν ηεο πιεξνθνξηθήο πνπ είλαη ζήκεξα ν Νν 1 

θαηαδεηνύκελνο άλζξσπνο ζηνλ θόζκν; Πνύ νδεγεί ν βξόκηθνο πόιεκνο γηα ηνλ 

έιεγρν  ηνπ  Δηαδηθηύνπ;  

Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ ππόζεζε Σλόνπληελ κπνξείηε λα δείηε ζην link: 

http://blog.public.gr/fakelos-snoounten-i-istoria-tou-no-1-katazitoumenou-

anthropou-ston-kosmo-tora-ke-sta-ellinika/ 

 

Γίζνδνο: Γιεύζεξε 
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