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ÅëëÜäáò, áêïýãïíôáé áðü ôï óôáèìü ìáò.
24ùñï ðñüãñáììá ìå üôé óõìâáßíåé óôçí 

ðáôñßäá.
Áí  åðéèõìåßôå åóåßò Þ êÜðïéïò ößëïò óáò íá 

áðïêôÞóåôå ôï åéäéêü ñáäéüöùíï ãéá íá 
áêïýôå ôï óôáèìü ìáò êáé üëïõò ôïõò Üëëïõò 

åëëçíéêïýò ñáäéïöùíéêïýò óôáèìïýò 
åäþ óôï Óýäíåû åðéêïéíùíåßóôå ìáæß ìáò.

ÄéáèÝôïõìå êáé åéäéêÞ óõóêåõÞ ãéá ôï 
áõôïêßíçôü óáò êáé ìðïñåßôå íá áêïýôå 
üëïõò áõôïýò ôïõò óôáèìïýò áðü ôï 

ñáäéüöùíï ôïõ áõôïêéíÞôïõ óáò.
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Ôï ãñáöåßï ìáò åñãÜæåôáé ìå óõíÝðåéá êáé õðåõèõíüôçôá êáé óôçñßæåôáé óôïõò åõ÷áñéóôçìÝíïõò 
ðåëÜôåò ìáò. Óáò  åîõðçñåôïýìå üëç ôçí çìÝñá, üëç ôçí åâäïìÜäá, óå üëç ôçí ìçôñïðïëéôéêÞ 

ðåñéöÝñåéá ôïõ Óýäíåû. Óåâüìáóôå ôçí éäéïêôçóßá óáò, óáí íá åßíáé äéêÞ ìáò, ãé áõôü êéíïýìáóôå 
ìå ðñïóï÷Þ ðñïóôáôåýïíôáò ôá åõðáèÞ óçìåßá ôïõ óðéôéïý óáò.

Ç 20åôÞò ðåßñá ìáò óôï ÷þñï, ìáò äßíåé
ôç äõíáôüôçôá íá åðéëÝãïõìå ãéá ôïõò ðåëÜôåò ìáò

ôéò êáëýôåñåò ëýóåéò ðïõ áöïñïýí óôçí áãïñÜ,
ðþëçóç, Þ åíïéêßáóç áêéíÞôùí, þóôå ç åðÝíäõóÞ ôïõò

íá åßíáé áóöáëÞò êáé ïéêïíïìéêÜ óõìöÝñïõóá.
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Τουρκία: 20 δημοσιογράφοι παραμένουν υπό κράτηση στη χώρα
Είκοσι δημοσιογράφοι παραμένουν υπό 
κράτηση στην Τουρκία, ανακοίνωσαν ορ-
γανώσεις προάσπισης της ελευθερίας του 
Τύπου, που καταγγέλλουν επιπλέον τις 
ασφυκτικές πιέσεις που ασκεί η κυβέρ-
νηση ενόψει των βουλευτικών εκλογών 
της 1ης Νοεμβρίου. Έπειτα από «έκτακτη 
αποστολή» διάρκειας τριών ημερών, συνα-
σπισμός στον οποίο συμμετέχουν επτά μη 
κυβερνητικές οργανώσεις επανέλαβε την 
«ανησυχία του για την επιδείνωση της κα-
τάστασης στο θέμα της ελευθερίας του Τύ-
που και τον αντίκτυπο που ενδεχομένως 
θα έχει στις εκλογές».
Η ισλαμοσυντηρητική κυβέρνηση της 
Τουρκίας χρησιμοποιεί την αντιτρομο-
κρατική νομοθεσία για να «αποθαρρύνει 
τους δημοσιογράφους να δημοσιεύσουν 
πληροφορίες σχετικά με ζητήματα δημο-
σίου συμφέροντος», καταγγέλθηκε κατά τη 

διάρκεια συνέντευξης τύπου στην Κωνστα-
ντινούπολη. Ορισμένοι δημοσιογράφοι 
αναμένουν την εκδίκαση της υπόθεσής 
τους, παραμένοντας προφυλακισμένοι εδώ 
και μήνες, ενώ άλλοι έχουν καταδικαστεί 
αφού κατηγορήθηκαν για σχέσεις με στε-
λέχη του Κόμματος Εργαζομένων Κουρδι-
στάν (PKK). «Πολλοί δημοσιογράφοι βρί-
σκονται στην φυλακή διότι απλά έκαναν τη 
δουλειά τους, ενημέρωναν τους πολίτες», 
δήλωσε η Μπάρμπαρα Τριόφι, εκτελεστι-
κή διευθύντρια του Διεθνούς Ινστιτούτου 
Τύπου (IPI), μια από τις οργανώσεις που 
συμμετείχαν στην αποστολή.
Τις τελευταίες εβδομάδες το ξέσπασμα των 
βίαιων συγκρούσεων μεταξύ των δυνάμε-
ων ασφαλείας της Τουρκίας και του PKK 
στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας, 
αλλά και οι προγραμματισμένες βουλευ-
τικές εκλογές, επιδείνωσαν περαιτέρω το 

ήδη τεταμένο κλίμα στις σχέσεις μεταξύ 
των μέσων ενημέρωσης και των αρχών.
Την περασμένη Πέμπτη, η Επιτροπή Προ-
στασίας των Δημοσιογράφων (CPJ) άρχισε 
διαδικτυακή εκστρατεία με αίτημα την απο-
φυλάκιση του Μοχάμεντ Ισμαέλ Ρασούλ, 
Ιρακινού δημοσιογράφου που κρατείται 
εδώ και σχεδόν δύο μήνες κατηγορούμε-
νος για «τρομοκρατία». Οι δύο Βρετανοί 
συνάδελφοί του με τους οποίους εργάζο-
νταν μαζί για λογαριασμό του ενημερωτι-
κού ιστότοπου Vice News απελάθηκαν. Η 
Τουρκία βρίσκεται στην 149η θέση μεταξύ 
180 χωρών στην παγκόσμια κατάταξη σε 
ό,τι αφορά την ελευθερία του Τύπου, την 
οποία δημοσίευσε τον περασμένο μήνα η 
μη κυβερνητική οργάνωση Δημοσιογρά-
φοι Χωρίς Σύνορα, πίσω από τη Μιανμάρ 
(144η θέση) και μπροστά από τη Ρωσία 
(152η θέση). 

Συναγερμός σε βάση 
της ΠΑ των ΗΠΑ έπειτα 
από ενημέρωση για 
πτώση μαχητικού

Βερολίνο: Συντονισμός στα σύνορα Ελλάδας-Τουρκίας, αλλά όχι κοινές περιπολίες 

Μία βάση της Πολεμικής 
Αεροπορίας των ΗΠΑ 
(USAF) στην ανατολική 
Αγγλία ανακοίνωσε την 
Τετάρτη ότι ερευνά πλη-
ροφορίες πως ένα από 
τα μαχητικά της, τύπου 
F/A-18, συνετρίβη, ενώ 
η αστυνομία υποστηρίζει 
ότι ένα αεροσκάφος κα-
τέπεσε σε αγροτική περι-
οχή.
«Συλλέγουμε τις πλη-
ροφορίες κι αναμένου-
με περισσότερες για το 
θέμα», δήλωσε μία εκ-
πρόσωπος της Βρετανι-
κής Βασιλικής Αεροπο-
ρίας (RAF) στην περιοχή 
Λέικενχιθ.
Σύμφωνα με την αστυ-
νομία του Κέμπριτζσιρ, 
οι υπηρεσίες εκτάκτων 
αναγκών έχουν κληθεί 
στον τόπο συντριβής αε-
ροσκάφους στο Ρέντμιρ 
κοντά στο Έλι.
«Σε αυτό το στάδιο, δεν 
είναι γνωστό αν υπάρ-
χουν θύματα», δήλωσε η 
ίδια εκπρόσωπος.

Πρέπει να επιδιωχθεί ο συντονισμός 
στα σύνορα Ελλάδας-Τουρκίας στο Αι-
γαίο, δήλωσε ο Γερμανός κυβερνητικός 
εκπρόσωπος, Στέφεν Ζάιμπερτ, διευκρι-
νίζοντας ωστόσο ότι δεν πρόκειται για 
κοινές περιπολίες και ότι το Βερολίνο 
γνωρίζει τις ελληνικές ευαισθησίες για 
το θέμα.
Αναφερόμενος στην άτυπη συνάντηση 
κορυφής που διοργανώνει ο πρόεδρος 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν-Κλοντ 

Γιούνκερ, την Κυριακή, ο κ. Ζάιμπερτ 
δήλωσε: «Σε αυτή την ανεπίσημη συνά-
ντηση κάποιων αρχηγών κρατών και κυ-
βερνήσεων, την Κυριακή, θα πρέπει να 
γίνουν και σκέψεις για το πώς μπορούν 
να εφαρμοστούν οι αποφάσεις όλου του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Μέρος αυ-
τών των αποφάσεων είναι ότι χρειαζό-
μαστε έναν καλύτερο, αποτελεσματικό-
τερο έλεγχο των εξωτερικών συνόρων 
της ΕΕ. Σε αυτό, τα σύνορα μεταξύ της 

Ελλάδας και της Τουρκίας -δύο μελών 
του ΝΑΤΟ- στο Αιγαίο παίζουν μεγάλο 
ρόλο. Συντονισμός, πιστεύω, είναι εκεί 
αυτό το οποίο θα έπρεπε να επιδιώξου-
με. Ασφαλώς μας είναι γνωστές οι ευ-
αισθησίες στην Ελλάδα, αλλά θα πρέπει 
να επιδιωχθεί συντονισμός κατά μήκος 
των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ με 
έναν εταίρο στο ΝΑΤΟ όπως την Τουρ-
κία. Αυτό δεν σημαίνει κοινές περιπολί-
ες, αυτό είναι κάτι άλλο». 
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