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Η αποφασιστική καμπή του πολέμου

Τιμή: 15,00 €
SKU: AB-00006650
Σε απόθεμα: 1
Κατηγορίες Βιβλίου: Κατοχή - Αντίσταση 1940-45

Περίληψη Βιβλίου
Ο Αχιλλέας Κύρου, γιος του δημοσιογράφου και εκδότη Άδωνι Κύρου, γεννήθηκε
στην Αθήνα.

Περιγραφή Βιβλίου
Ο Αχιλλέας Κύρου, γιος του δημοσιογράφου και εκδότη Άδωνι Κύρου, γεννήθηκε
στην Αθήνα. Φοίτησε στο Φυσικομαθηματικό τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών,
στράφηκε ωστόσο από νωρίς στη δημοσιογραφία και το 1918 ανέλαβε, από κοινού
με τον αδερφό του Κύρο τη διεύθυνση της εφημερίδας Εστία, ως διάδοχοι του
πατέρα τους. Η πολιτική της εφημερίδας διατήρησε το συντηρητικό φιλοβασιλικό
προσανατολισμό της αλλά και την πολιτική της για πλήρη ενημέρωση του πολίτη,
με αποτέλεσμα οι αδελφοί Κύρου να αντιμετωπίσουν προβλήματα με τις κατά
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καιρούς ελληνικές κυβερνήσεις. Η εφημερίδα έκλεισε τρεις φορές, μία την περίοδο
της δίκης των έξι και δύο επί δικτατορίας Παγκάλου. Με την είσοδο των
γερμανικών στρατευμάτων στην Αθήνα, οι Κύρου παραιτήθηκαν από τη διεύθυνση
της Εστίας και μετά από εντολή των γερμανών ανέλαβε το συντακτικό προσωπικό,
που για λόγους συνείδησης παραιτήθηκε λίγο αργότερα, προβάλλοντας ως λόγο
οικονομικές δυσχέρειες. Κατά τη διάρκεια της κατοχής οι Κύρου αναμείχθηκαν
στον παράνομο Τύπο. Στο βιβλίο αυτό ο Αχ. Κύρου παραθέτει τα ιστορικά στοιχεία
που ανέτρεψαν τα σχέδια των Γερμανών το 1941 για κυριαρχία στην Ανατολική
Ευρώπη. Βασισμένος σε ιστορικά ντοκουμέντα και μαρτυρίες των Γερμανών και
των Ιταλών, επισημαίνει τη συμβολή της Ελληνικής αντίστασης στη στρατηγική
νίκη των δυνάμεων της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας.

Χαρακτηριστικά Βιβλίου
- Διαστάσεις: 14 x 21 cm
- Βάρος: 0.164 kg
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