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ΤΟ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΚΑΙ Η ΚΥΠΡΟΣ 

Το Κυπριακό πρόβληµα και οι λόγοι του Κυπριακού αδιεξόδου 

Σταθµοί Εθνικών αγώνων της Κυπριακής Ιστορίας 

Το 1ο Σιωνιστικό κίνηµα και οι λόγοι της µεγάλης σφαγής των Κυπρίων από τους 
Εβραίους 

Το 2ο Σιωνιστικό κίνηµα και η σχέσις του µε την κατάληψη της Κύπρου από τους 
Οθωµανούς 

Το 2ο Σιωνιστικό κίνηµα και η σχέσις του µε την κατάληψη της Κύπρου (συνέχεια)

Το 3ο Σιωνιστικό κίνηµα και η διχοτόµησις της Κύπρου 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

� ������ �����, ��� ��� ���������, �� ������ ����������� 

��υ ���η���µ�� �η�.

�� ����������υµ� �� �����υ����υµ� ��� ����ηµ���υµ� �� ����� ��� ��υ� 
�υ��������� �η� µ�����υµ��η� ����������� ��υ ���������υ ���������υ�µ����υ 
���η���µ�� �η� �����υ.

��������� ��� µ�� ��υ�� ��υ �υ������� η ����� ������� ���ω �����µ����ω� ��� 
µ��� ��� ���υ���η�� ������ ���� ��� �����ω����� �� ��� ����� �����υ������ ���� 
�ω� ���η����� �υµ������ω� �η� ����υ. � �������, µ�� ������ �� ������������υµ�
��� � �������� ������� ��� � µ���� �υ��� �ω� �������ω� ����� ���������� ω� 
��������η ��� ��������ω� �����ω�., ��ω� ���������� �ω��� ����� ���� 
�������ω���, ���� �µω� �����µ�� �� ��������η ��������µ����� ��η� ����� �η� 
�����υ ��υ ����µ���� �� �µ�������-��ω������ ��� ����µ���� �� ���υ ��������� 
�����ω� ��������� ��������ηµ�����. ��� ���� �µω� η ����η ����µ��� 
���������� ��ω� �� ���������υµ�.

Πρωτίστως, τα χείριστα σε ότι αφορά τα εθνικά ζητήµατα, πρέπει να γίνονται αντιληπτά 
και κατόπιν κατανοητά από τα αρµόδια κρατικά όργανα δηλαδή τα υπουργεία 
εξωτερικών. Ακολούθως, τα όργανα του υπουργείου αυτού οφείλουν αφ' ενός να 
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επεξεργασθούν σχέδια αντιδράσεων σε ότι αφορά τον κρατικό µηχανισµό και αφ' ετέρου 
να ενεργοποιήσουν διαύλους (ήτοι κανάλια νεοβαρβαριστί) επικοινωνίας και 
ενηµερώσεως του έθνους ώστε αυτό να θωρακισθή αρχικά µε γνώση και ακολούθως µε
αποφασιστικότητα και θάρρος προς αντιµετώπισιν των χειρίστων. Βεβαίως κάτι τέτοιο θα 
αναµέναµε από ένα αληθώς ελληνικό υπουργείο εξωτερικών. Το κράτος όµως στο οποίο 
ζούµε, είναι προδοµένο από τον εσµό των πρώην φεουδαρχών και νυν "εκσυχρονιστών 
πακετο-ντελοροφάγων" του πανάθλιου "πολιτικού" κατεστηµένου. Έτσι, και το 
υπουργείο εξωτερικών του θλιβερού και νεο-βαρβαρικού αυτού κρατιδίου, το οποίον 
κακώς ονοµάζεται Ελλάς, προδίδει πολυδιάστατα και µε θλιβερή συνέπεια τον τόπο. Στο 
υπουργείο αυτό βασιλεύει πρωτίστως το οθωµανικό πνεύµα, δηλαδή η αµάθεια, η
νωχελικότητα, ο δηµοσιοϋπαλληλισµός, η γραφειοκρατία, η αδράνεια, η αδιαφορία και η
απέχθεια προς ενηµέρωση, γνώση, δηµιουργία και φιλελληνισµό. Έτσι, οι ερασιτέχναι 
του υπουργείου εξωτερικών δέον να προσδιορίζονται ιδεολογικά ως "οθωµανίζοντες". Οι 
ραγιάδες "οθωµανίζοντες" όµως είναι, εκτός των άλλων και δουλικά έµµισθα ή άµισθα 
όργανα ξένων ανθελληνικών κέντρων εξουσίας. Αυτά τα κέντρα εξουσίας απεργάζονται 
από δεκαετίες τώρα την περαιτέρω συρρίκνωση του ελληνισµού και ισοπέδωση των 
εθνικών και ηθικών αξιών του. Ένα από τα µεγάλα θύµατα αυτής της ανθελληνικής 
δράσεως και δυναµικής είναι και η Κύπρος. ∆εν είναι του παρόντος η ανάλυσις των εξ 
ελληνικής δράσεως πολλών προκλητικών αντικυπριακών δραστηριοτήτων πρό του 1974.
Είναι γνωστόν ότι σε ένα κράτος το οποίο διοικείται από προδότες, µόνο προδοτικές 
πράξεις αναµένονται. Εξ άλλου, και µετά παρέλευση δεκαετιών, αρκετά στοιχεία 
διέρρευσαν τα οποία τεκµηριώνουν την µεθοδικότατη εργασία των ξένων µυστικών 
υπηρεσιών σχετικά µε το κυπριακό και την εφαρµογή των ανθελληνικών σχεδίων τους,
κυρίως από πλανηµένους έλληνες υπερ-πατριώτες. Η "δεξαµενή" των υπερ-πατριωτών 
ήταν πολύ µεγάλη. Απέµενε, γιά τις µυστικές υπηρεσίες των ξένων, να επιλέξουν τους 
θρασύτερους και αποφασιστικότερους εξ αυτών και να τους χρησιµοποιήσουν ως αιχµή
του δόρατος για την πραγµάτωση των σατανικών, ύπουλων και ανθελληνικών σχεδίων 
τους. Κατέφεραν και τους έπεισαν ότι η δράσις των θα ήτο "πατριωτική" και "εθνική". 
Έτσι, η ποικιλοτρόπως προωθούµενη άγνοια της ιστορίας, έπαιξε πρωταρχικό ρόλο και 
στο Κυπριακό δηµιουργώντας, επί 15ετία, γεγονότα τα οποία οδήγησαν στο απαράδεκτο 
1974. Επείσθη ο πλανήτης ότι η το Κυπριακό είναι απλώς µια ελληνοτουρκική διένεξις µε
τις δύο πλευρές αδιάλλακτες. Σήµερα, µε µια υπερδύναµη �����µ����� "αφεντικό" του 
κόσµου, η σκόπιµα επιβληθείσα άγνοια της ιστορίας, κρύβει επιµελώς την ����µ����� 
υπερδύναµη, η οποία, ολιγοµελής και επιµελώς καλυµµένη, ουσιαστικά έχει απλώση την 
κυριαρχία της στον πλανήτη. Η κατάστασις αυτή είναι συνεπέστατη µε την διακήρυξη 
του "άγγλου" πρωθυπουργού Μπέντζαµιν Ντισραέλι, ότι δηλαδή "η ������� �������� 
��� ��� ����υ�ηµ���� µ������η���". Στην υπόθεση της Κύπρου λοιπόν οι µάσκες 
πέφτουν. Η σχετικά πρόσφατη αποτυχηµένη προσπάθεια θωρακίσεως της άµυνας της 
νήσου µε τους περίφηµους πλέον αντιαεροπορικούς πυραύλους S-300, είχε δηµιουργήσε 
σάλο στους ιθύνοντες κύκλους της "επιτυχηµένης µειονότητος", η οποία είχε 
δραστηριοποιηθή αµέσως και µε τους ανθρώπους της, τα έµµισθα όργανά της και άµισθα 
φερέφωνά της προσπάθησε να επιβάλλη τα τετελεσµένα. Είναι γνωστές οι κοινές πτήσεις 
Τουρκικών-Ισραηλινών µαχητικών υπεράνω της Κύπρου προς εξουδετέρωσιν πιθανών S-
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300. Πράγµατι, ο "πρόεδρος" των ΗΠΑ, Κλίντον, στην διµηνιαία έκθεσή του στο 
κογκρέσσο τότε θα δηλώση ότι "η διακοινοτική βία έφθασε στο ��������� ������� σε 
διάστηµα πολλών ετών". Εννοεί βέβαια τις άνανδρες δολοφονίες των Ισαάκ, Σολωµού και 
Κακουλή. Στην έκθεσή του ο (κατα φαντασία των πολλών) πλανητάρχης, δεν καταδικάζει 
ούτε επιρρίπτει όποια δήποτε ευθύνη στην Τουρκία. "���� �� �������� συνεχίζει να 
κακοδαιµονίζει τις σχέσεις Ελλάδος-Τουρκίας", αναφέρει στην ίδια έκθεση ο Κλίντον.
∆εν κάνει όµως καµία αναφορά στον στρατό κατοχής στην Κύπρο και την προκλητική 
στάση της Τουρκίας σε Αιγαίο και Θράκη. Πάντως προσπαθούν ώστε το κυπριακό να 
φαίνεται σαν διαµάχη Ελλήνων-Τούρκων. Στην έκθεσή του, ο απελθών πρόεδρος του 
ΟΗΕ, Μπούτρος Γκάλι, είχε προτείνει "και στις δύο πλευρές να δείξουν 
αποφασιστικότητα για ������η�η �ω� �������µ������ω� για συνολική λύση" µιά και 
όπως λέει "η κατάσταση στην Κύπρο έχει επιδεινωθή σοβαρότατα το τελευταίο εξάµηνο". 
∆εν λέει όµως από ποιούς επιδεινώθηκε και γιατί. Ελληνο-τουρκική διαφορά λοιπόν 
προτείνει και αυτός. Συνεπής κι αυτός στους γνωστούς-άγνωστους προϊσταµένους του.
Όµως παρόµοιες δηλώσεις έκαναν και οι "ηγετίσκοι" της Ε.Ε. Στην Σύνοδο κορυφής στο 
∆ουβλίνο η τελική ανακοίνωση αναφέρει κατά λέξη ότι "το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί 
την Τουρκία �� ��η��µ������η �η� ������� �η� ��� �� �υ�������η σε µία λύση στην 
Κύπρο σύµφωνα µε τις αποφάσεις του ΟΗΕ" . ∆ηλαδή η Τουρκία δεν είναι ο ��������� 
��� ������η��� αλλά ο καλός διαµεσολαβητής. Και η Ε.Ε. βλέπει σαν πρόβληµα της 
Κύπρου την Τουρκία και την Ελλάδα. Κανένας ευρωπαίος ή αµερικανός δεν αναφέρει 
πλέον την λέξη κατοχή και εισβολή, ούτε κανείς µιλά για αποχώρηση των τουρκικών 
στρατευµάτων κατοχής. �µω� ��� ������� ���η��� ��� ���������� ��� ���������� 
�υ��� �η� �υ��µω����. Αχνά µόνο, κάποιες εφηµερίδες έγραψαν, χωρίς να επιµείνουν,
ότι το Ισραήλ αντιδρά στους εξοπλισµούς της Κύπρου. Το να αναλύση κάποιος σε βάθος 
αυτή την Ισραηλινή αντίδραση, απαιτεί τεράστια ιστορική γνώση, µεγάλο θάρρος αλλά 
και εκδότες Έλληνες στην ψυχή. Αυτές οι τρείς παράµετροι αποκλείουν τους Έλληνες 
δηµοσιογράφους και τις ελληνικές εφηµερίδες από το να ενηµερώσουν τον ελληνικό λαό.
Αποµένει το υπουργείο εξωτερικών το οποίο όµως "οθωµανίζει". Ρητορικά λοιπόν 
θέτουµε τα ερώτηµατα: γιατί συµβαίνουν αυτά; γιατί υποφέρει η Κύπρος; Είναι καιρός 
όµως να αναφερθούµε στην υπόθεση της Κύπρου, σαν Έλληνες, λέγοντας την αλήθεια.
Το πρόβληµα της Κύπρου ήταν, είναι και θα είναι το ότι γειτνιάζει µε το Ισραήλ. Σήµερα 
ειδικά, η Κύπρος ανήκει στην σφαίρα επιρροής του Ισραήλ. Τα συµφέροντα του 
σιωνισµού σήµερα είναι να κρατήσουν την Κύπρο διχοτοµηµένη. Πρέπει όλοι οι Έλληνες 
να συνειδητοποιήσουν ότι ο παγκόσµιος εξουσιασµός εργάσθηκε πολύ σκληρά επί πολλές 
δεκαετίες για επιτύχη το συγκεκριµένο στάτους-κβό στην Κύπρο. Μόνο οι αφελείς και 
αδιάβαστοι θα ισχυρισθούν ότι αυτό το στάτους-κβό θα αλλάξη εύκολα χωρίς τεράστιες 
θυσίες. Απαιτείται άριστη ενηµέρωση, ανύψωση του ηθικού του λαού,
αποτελεσµατικότερη λειτουργία των κρατικών υπηρεσιών, επαγγελµατικό πνεύµα στην 
εκπαίδευση και απόδοση των ενόπλων δυνάµεων, σύµπνοια λαού-κράτους-στρατού,
εθνική διαπαιδαγώγιση των (ήδη βαρβαριζόντων) νέων και �������� ���� ����� ��υ 
���η���µ��. Εφ' όσον λοιπόν δεν γίνονται θυσίες θα υφιστάµεθα ως ευρωπαΐζοντες 
ραγιάδες τις συνέπειες του ξεπουλήµατος του ήθους και των αξιών µας. Το µεγάλο 
δηµοσιογραφικό όργανο του σιωνισµού, η εφηµερίδα ΤΙΜΕS της Νέας Υόρκης, εκφράζει 
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ωµά την θέση του στο Κυπριακό. Σε παλαιότερο δηµοσίευµά τους τον ∆εκέµβριο '96 λένε 
ότι "θα µπορούσε να ειπωθή στους Ελληνοκύπριους ότι δεν θα γίνουν δεκτοί στην Ε.Ε. αν 
δεν κάνουν ειρήνη µε τους Τουρκοκύπριους γείτονές τους". Σε άλλο δηµοσίευµα, την 
εβδοµάδα της 20ης ∆εκ. 1996, σε ανάλυση για το κυπριακό διδάσκουν ότι "το 1974,
φοβούµενοι ότι η στρατιωτική δικτατορία της Ελλάδας σχεδίαζε να απορροφήση την 
νήσο και να την µετατρέψη σε ελληνικό έδαφος, οι Τούρκοι ηγέτες �������� εκεί στρατό.
������υ 35.000 ���������� ����µ���υ�....". Έτσι απλά "��������" στρατό ο οποίος 
"����µ����". ∆ηλαδή ���� �������� ���� �������. Η αλήθεια βέβαια έπρεπε να ήταν 
λίγο διαφορετικά διατυπωµένη. ∆ηλαδή "δεν επιτρέπουµε ούτε στην Τουρκία αλλά ούτε 
στην Ελλάδα να καταλάβουν την Κύπρο. Την θέλουµε διχοτοµηµένη και µε ισορροπία 
στρατιωτικών δυνάµεων ώστε ο ένας να εκφοβίζη τον άλλο". Ακριβώς αυτό επιδιώκει 
για την Κύπρο ο σιωνισµός. Εξ ού και η αντίδρασις σε µια στρατιωτική προετοιµασία σαν 
τους S-300 εκ µέρους των ελληνοκυπρίων η οποία θα ανέτρεπε το στατους-κβό. Μεγάλη 
σηµασία πρέπει να δώσουµε σε µία δήλωση. Σε άρθρο του γνωστού ελληνοφώνου Τάκη 
Μίχα στην "Ελευθεροτυπία" στις 25-11-1996 σελ 14. γράφει ότι ο πρέσβυς της Κύπρου 
στο Τέλ-Αβίβ, κ. Πέτρος Ευτυχίου, σε µια δεξίωση που έδινε, είπε: "όλοι όσοι 
ασχολούνται µε το Κυπριακό σήµερα είναι Εβραίοι. Ο υπουργός εξωτερικών της 
Αγγλίας κ. Ρίφκιντ είναι Εβραίος, ο ειδικός απεσταλµένος του Ο.Η.Ε. Φαϊσάλ είναι 
Εβραίος, ο Χόλµπρουκ είναι Εβραίος ακόµη και ο έλληνας υφυπουργός εξωτερικών (κ.
Ροζεστάιν-Ροζάκης) είναι Εβραίος". Εµείς θα προσθέσουµε ότι όλοι εξ ΗΠΑ όσοι 
ασχολήθηκαν µε την Κύπρο από το 1973 και εντεύθεν ήσαν όργανα του σιωνισµού 
(Εβραίοι οι Κίσινγκερ, Σίσκο, Λέντσκι, Χάας, Κόρνµπλουµ, Όλµπράιτ κ.ά.). Στην 
Ελλάδα ο σιωνισµός δεν είναι ανάγκη να στεναχωρείται. Τα ανδράποδα των ελλαδικών 
υπουργείων, υπηρεσιών, ΜΜΕ κλπ θα φανούν αντάξιοι ραγιάδες και θα αγωνισθούν υπέρ 
των σιωνιστικών επιδιώξεων. Προ 4ετίας, όταν οι Κύπριοι θέλησαν να δηµιουργήσουν 
ναυτικό και αεροπορία, ζήτησαν από την Ελλάδα βοήθεια. ∆ηλαδή την εκπαίδευση πάρα 
πολλών Κυπρίων σε παραγωγικές σχολές ναυτικού και αεροπορίας. Η απάντηση του 
Έλληνα(;) υπουργού άµυνας ήταν οτι "είναι περιορισµένες οι θέσεις και αδυνατούµε να 
αποδεχθούµε το αίτηµα"!!! Όσοι λοιπόν ασχολούνται µε το Κυπριακό είναι όργανα του 
σιωνισµού. "Όλως συµπτωµατικώς" θα πουν οι ανοήτοι, όλως "προγραµµατισµένως" θα 
τους απαντήσουµε. Η Κύπρος αποτελεί "χώρα βάθους ή ενδοχώρα" (hinterland) για το 
Ισραήλ. Αν δούµε τον χάρτη του Ισραήλ σήµερα θα αντιληφθούµε τον λόγο που νοµίζει 
ότι χρειάζεται τέτοιο βάθος προς δυσµάς. Ο σιωνισµός λοιπόν απεφάσισε ερήµην ηµών 
ότι η Κύπρος του είναι απαραίτητη για την επιβίωσή του και την επιβίωση του Ισραήλ.
Έτσι, µεθοδικά, οδήγησαν την Ελλάδα σε µειονεκτική θέση σε ότι αφορά την Ένωση,
κάνοντάς την ανέφικτη. Έβαλαν έντεχνα την Τουρκία πάλι στην Κύπρο και τωρα 
µεθοδεύουν την συνέχεια. ∆ιζωνική οµοσπονδία η κάτι παρόµοιο. Ούτε ελληνικός ούτε 
τουρκικός έλεγχος στο νησί. Και ο λόγος που ΘΕΛΟΥΝ την Κύπρο διχοτοµηµένη είναι 
ιστορικός. ������ ������ �� ��� ������������ ��� ������. Πάντοτε 
ο εβραϊσµός ήθελε την Κύπρο σαν ζωτικό του χώρο. Εδώ και 2.000 χρόνια. Τότε που οι
εβραίοι άποικοι, εκδιωχθέντες εξ Ιερουσαλήµ από τους Ρωµαίους το 70 µ.Χ., έσφαξαν σε 
µια νύκτα 250.000 Κυπρίους. Ας µην αναµένουµε λοιπόν ευνοϊκή λύση για το Κυπριακό 
εφ' όσον δεν δυνάµεθα να αγωνισθούµε για το καλύτερο. Χώρα που δεν έχει δικαίωµα να 
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εξοπλισθή όπως νοµίζει είναι ΥΠΟ ΚΑΤΟΧΗ. Αποµένει σε εµας να αποδείξουµε
ιστορικά τους τους παραπάνω ισχυρισµούς Τα στοιχεία είναι συγκλονιστικά. Σχεδόν 
απίστευτα. Αυτός όµως είναι και ο λόγος που τα κρατούν καλά κρυµµένα. Η αποκάλυψή 
τους είναι χρέος απέναντι στους µάρτυρες των αγώνων της Κύπρου και απέναντι στους εν 
ζωή αγνοουµένους που σαπίζουν στα τούρκικα στρατόπεδα.... Όλοι αυτοί πίστεψαν ότι 
εµάχοντο εναντίον Τούρκων. Επλανήθησαν.... Και επλανήθησαν διότι η τραγωδία της 
Κύπρου διαιωνίζεται. Οι "πολιτικοί" και οι "ειδήµονες", εξαρτηµένοι από τα περίφηµα
σκοτεινά "ξένα κέντρα αποφάσεων" µε συµβόλαια "τιµής" (δηλ. ουσιαστικά ατιµίας και 
εθνοπροδοσίας), προσπαθούν να µας πείσουν περί "κινητικότητος" στο κυπριακό και περί 
"εντίµου συµβιβασµού". Τα "ξένα κέντρα αποφάσεων", δηλαδή τα διάφορα παραρτήµατα 
του σιωνισµού (τριµερής, κυβέρνησις των ΗΠΑ, ΣΙΑ, ΝΑΤΟ, ΟΗΕ, Ε.Ε. κλπ) δεν 
δυσκολεύτηκαν καθόλου, σε καµία µεταπολεµική περίοδο να επιβάλλουν την απόλυτη 
θέλησή τους στο ψευδοκράτος που ονοµάζεται (δυστυχώς) Ελλάς. Όταν ο σιωνισµός 
κατακτούσε κοµµάτι-κοµµάτι τον κόσµο, οι ανεύθυνοι, ανιστόρητοι, ανίκανοι και 
αναίσχυντοι πολιτικοί του κρατιδίου Ελλάς, χάνοντας µοναδικές ιστορικές ευκαιρίες,
αγωνιζόντουσαν να αποδείξουν εις τους αφέντες τους πόσο καλοί υπηρέται ήσαν.
Αγωνιζόντουσαν να αποδείξουν, ξεπουλώντας την τιµή του ελληνικού λαού, οτι θα 
υπηρετήσουν πιστά την έξωθεν εξουσία µε κάθε κόστος. Έτσι, κατήντησαν την Ελλάδα 
έρµαιο των διαφόρων αρπακτικών και τους Έλληνας έναν εσµό ανοήτων, ανευθύνων 
χαζο-ρωµηών ανικάνων να συλλάβουν τα όποια νοήµατα και να ασχοληθούν µε τα όποια 
ζητήµατα απαιτούνται γιά την οµαλή εξελικτική πορεία του Έθνους στον Απολλώνειο 
δρόµο. Το κυπριακό αποτελεί ένα ζήτηµα που θα εδίδασκε στον λαό πολλά αν είχε 
αναλυθή σωστά. ∆εν πρόκειται όµως οι µεγαλόσχηµοι της ελλαδικής πολιτικής,
κοινωνικής και δηµοσιογραφικής σκηνής να ασχοληθούν σε βάθος µε ένα τέτοιο θέµα.
Αφ' ενός διότι σαν ρωµηοί δεν δύνανται να συλλάβουν τα πολλά επίπεδα της κυπριακής 
τραγωδίας και αφ' ετέρου διότι η οικονοµική τους επιτυχία, τούς έχει δέσει γερά στο άρµα
των εξαρτήσεων και η "�������� �����η��" έγινε σηµαία του ανθελληνικού αγώνα 
τους. Ο σιωνισµός είναι πανίσχυρος, ελέγχει την ηγεσία µας µέσω πολιτικών και τον λαό 
µας µέσω ΜΜΕ. Έχουµε σαν µοναδικό όπλο την ελληνική συνείδηση (έστω κι αν είναι 
βαθιά κρυµµένη) και την ιστορία µας (έστω κι αν εξαφανίζονται σωρηδών ελληνικά 
βιβλία από τις βιβλιοθήκες.). Με αυτά τα όπλα οφείλουµε να πορευτούµε στον δύσβατο 
��� µ����ω�� που ανατέλλει...

Ως Έλληνες, µε συνείδησι µη εξαγορασµένη και µη εξαγοράσιµη, έχουµε χρέος έναντι 
των θυµάτων και ηρώων των Κυπριακών πολέµων να αναλύσουµε ενδελεχώς την 
ιστορική σχέσι Κύπρου-σιωνισµού µήπως και συντελέσουµε στην αφύπνιση της 
ιστορικής µνήµης. Οφείλουµε να διερευνήσουµε αυτές τις παραµέτρους έστω κι αν 
γνωρίζουµε εκ των προτέρων ότι ο αγών δίδεται για "την τιµή των όπλων" µια και ο
σιωνισµός αποτελεί το "ταµπού" της ιστοριογραφίας-δηµοσιογραφίας από τον Β' Π.Π.
και εντεύθεν. Στον κατάλογο των διαπιστευµένων "Αµερικανών" "διαµεσολαβητών"
για την "λύσι" του Κυπριακού, όπως τον καταγράψαµε στο τεύχος 10, τώρα 
προστίθεται ένα ακόµη όνοµα το οποίο έρχεται να δικαιώση τα επιχειρήµατά µας. Στις 
αρχές Σεπτεµβρίου 1999, µε µία απλή ανακοίνωση, η κυβέρνησις των ΗΠΑ 



- 6 -

ανεκοίνωσε ότι ο γνωστός δικηγόρος της Ουάσιγκτον και σύµβουλος του προέδρου 
Κλίντον, Άλφρεντ Μόουζες, θα είναι ο νέος διαµεσολαβητής για την "επίλυσι" του 
Κυπριακού. Ο Άλφρεντ Μόουζες ήταν πρέσβης των ΗΠΑ στην Ρουµανία αλλα και 
πρώην πρόεδρος του Αµερικανο-εβραϊκού Συµβουλίου. Το να υπάρχη διαµεσολαβητής 
χωρίς αντικείµενο όµως είναι απαράδεκτο. Έτσι, όταν στο τέλος Σεπτεµβρίου ο
Ετζεβίτ επεσκέφθη την Ουάσιγκτον, όλες οι προσπάθειες προσεγγίσεως δεν 
καρποφόρησαν αλλά ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου µας πληροφόρησε πως ΚΑΤΙ 
"θετικό" προέκυψε από τις συνοµιλίες. Το θετικό ήταν ότι ο κ. Ετζεβίτ "δέχθηκε" την 
διαµεσολάβησι των ΗΠΑ για την Κύπρο µέσω του κ. Μόουζες. (Τάιµς Νέας Υόρκης 
29/9/99). Για να ολοκληρωθή ο εµπαιγµός πρέπει να συµφωνή στην διαµεσολάβησι και 
η Ελλάς. Η οποία ως καλός εταίρος (ή µάλλον εταίρα) δεν πρόκειται να στενοχωρήση 
τα αφεντικά. Στις 6 Οκτωβρίου "1999" στην Ουάσιγκτον, ο υφυπουργός Εξωτερικών,
Γρηγόρης Νιώτης έχει "διαδοχικές συναντήσεις µε τον ειδικό απεσταλµένο του 
Προέδρου Κλίντον για το κυπριακό, πρέσβη Αλ Μόουζες και τον αναπληρωτή 
σύµβουλο εθνικής ασφαλείας, Τζέιµς Στάινµπεργκ". Όπως ανεκοινώθη, στο επίκεντρο 
των συνοµιλιών ήταν η εξέλιξη της αµερικανικής διαµεσολάβησης στο κυπριακό και η
επικείµενη επίσκεψη του Προέδρου των ΗΠΑ στην Αθήνα. Ο κ. Νιώτης ανέφερε ότι ο
κ.Μόουζες συµφώνησε να επιδιώξη να απευθύνη ο γενικός γραµµατέας του ΟΗΕ 
πρόσκληση προς τις ενδιαφερόµενες πλευρές, στις αρχές του Νοεµβρίου. Ο κ. Νιώτης 
σηµείωσε ωστόσο ότι πρόκειται για µια προσπάθεια που ασφαλώς συναντά εµπόδια,
λόγω της αδιαλλαξίας που συνεχίζει να επιδεικνύει ο Ραούφ Ντενκτάς αλλά και της 
ελλείψεως θετικής πολιτικής βουλήσεως από την Άγκυρα. "Ζήτησα από τους 
συνοµιλητές µου, οι οποίοι είναι στενοί συνεργάτες του Προέδρου Κλίντον, να πιέσουν 
περισσότερο για να καµφθή αυτή η αδιαλλαξία", πρόσθεσε. Με τέτοιου είδους 
δηλώσεις, οι πολιτικάντηδες του τόπου µας, πισωγυρίζουν τα εθνικά θέµατα και 
διαιωνίζουν τις πλεκτάνες, παραπληροφορώντας µας για την ουσία των θεµάτων. Και 
η ουσία εδώ είναι ότι ο Στάινµπεργκ και ο Μόουζες, καθώς και ο υπεύθυνος εθνικής 
ασφαλείας των ΗΠΑ κ. Σάµι Μπέργκερ, συζήτησαν τα περί φαιδρών δηλώσεων Νιώτη 
το επόµενο Σαββάτο πίνοντας καφέ στην ίδια συναγωγή. Εκεί που η Όλµπράιτ, ο Κοέν 
και ο Ρούµπιν κανονίζουν την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ και αναθέτουν στην 
Αµανπούρ -σύζυγο του Ρούµπιν- να παρουσιάση εξωραϊσµένες τις απόψεις τους, στο 
CNN. Έτσι λοιπόν η κωµωδία του δράµατος της Κύπρου θα συνεχισθή αλλά θα 
συνεχίζουµε κι εµείς να κατηγορούµε ευθέως τον σιωνισµό για το θέατρο αυτό του 
παραλόγου. Και οι "δικοί" µας δεν θέλουν να ξέρουν τίποτα. Εξ άλλου τα θέµατα 
"ταµπού" δεν ήταν ποτέ η αδυναµία των ρωµηών. Οι οποίοι, ως ραγιάδες, δεν 
επιθυµούν να ασχοληθούν µε περιπέτειες απελευθερώσεως.....

Η "σιωπή της ανοχής" πρέπει να παύση.

Μετά την εισαγωγή θα αναφερθούµε στην πρώτη καταστροφή της Κύπρου από το πρώτο 
στην ιστορία σιωνιστικό κίνηµα.
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ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 

1.   1878 Η Τουρκία ηττάται κατά κράτος από την Ρωσσία. Η Μεγάλη Βρετανία 
εκβιάζει την Τουρκία προσφέροντάς της τερµατισµό του Ρωσσο-τουρκικού 
πολέµου µε αντάλλαγµα την Κύπρο. Ο Βενιαµίν Ντισραέλι στα εβραϊκά ή
"εξαγνισθέν" Λόρδος Μπίκοσφιλντ στα Αγγλικά, επιθυµεί Αγγλική κατοχή της 
Κύπρου ώστε αυτή να γίνη ευκολότερα, τµήµα της Ισραηλινής επικρατείας. 'Ετσι,
από τον Ιούλιο του 1878, οι Άγγλοι κυβερνούν την Νήσο. ���� ���η� 
���������� ��υ��-������� ��υ ��� ����� ��������� ������� ������, ��υ ���� 
��� � ���υ�������� ����ω��� �η� �υ���η�, � �ω��� ���� �� 1571, ��ω�� 
�η� ����� ���υ� ������υ� ��� ���� ����� ���η� �µω� ������� ��υ ����� 
���������� ��υ��-�������., � ���������, ��� ������ ��η����υ� ��
���υ�������� ����ω��� �η� �υ���η� �� ������� ���������, ���� ��υ� �η� 
�������. ���� ������ ��������η��� µ� ����� �η� ����η�����η�η �η� ����υ.

2.   1880-1881 Αναχώρησις Κυπρίων εθελοντών για την Ελλάδα. Επιθυµούν να 
αγωνισθούν για την απελευθέρωση Ηπείρου-Θεσσαλίας. Ο Αρχιεπίσκοπος 
Κύπρου Σωφρόνιος στέλνει για ενίσχυση στην Ελλάδα µεγάλο αριθµό
µεταγωγικών ζώων, τους περιζήτητους Κυπριακούς ηµιόνους ή γαϊδάρους.

3.   1895-1897 Μικρός αριθµός Κυπρίων, κυρίως φοιτητών, συµµετέχουν στην 
Κρητική Επανάσταση.

4.   1897 Περισσότεροι από 1000 Κύπριοι εθελονταί κατατάσσονται στον Ελληνικό 
Στρατό και συµµετέχουν στον άτυχο πόλεµο του 1897, αψηφώντας τις αντίθετες 
διαταγές της Αγγλικής Αρµοστείας. Οι περισσότεροι συµµετέχουν στο µόνο 
νικηφόρο τµήµα του πολέµου µε διοικητή τον Σµολένσκη.

5.   1903 Το Νοµοθετικό Συµβούλιο Κύπρου (6 κυβερνητικοί υπάλληλοι, και αιρετοί 
6 χριστιανοί και 3 µουσουλµάνοι) επιτυγχάνει την ψήφιση του πρώτου 
ΕΝΩΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ.

6.   1904-1906 Ο Στερεοελλαδίτης "εθνικός" ποιητής Σπύρος Ματσούκας διατρέχει 
την Κύπρο συλλέγοντας 6000 λίρες υπέρ του Εθνικού Στόλου.

7.   1904-1908 Τουλάχιστον 8 Κύπριοι εθελοντές µετέχουν στα ανταρτικά Ελληνικά 
Σώµατα στον ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΟ ΑΓΩΝΑ.

8.   1912 Παραιτούνται οι χριστιανοί βουλευταί του Νοµοθετικού Συµβουλίου.
∆ιεξάγονται µεγάλα συλλαλητήρια υπέρ της ΕΝΩΣΕΩΣ. Στις χριστιανο-
µουσουλµανικές συγκρούσεις που ακολουθούν, φονεύονται 5 στην Λεµεσσό. 1800
εθελονταί κατατάσσονται στον Ελληνικό Στρατό και παίρνουν µέρος στους 
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νικηφόρους Βαλκανικούς πολέµους. Στο Μπιζάνι σκοτώνεται πολεµώντας ο
40χρονος δήµαρχος Λεµεσού Χριστόδουλος Σώζος.

9.   1915 Η Αγγλία προσφέρει την Κύπρο στην Ελλάδα ως αντάλλαγµα για την έξοδό 
της στον Α' Παγκόσµιο Πόλεµο στο στρατόπεδο των συµµάχων της ΑΝΤΑΤ. Η
πρότασις απορρίπτεται από την Βασιλική κυβέρνηση Ζαϊµη.

10. 1916-1919 Περίπου 16.000 Κύπριοι (χριστιανοί και µουσουλµάνοι)
κατατάσσονται τον Αγγλικό στρατό και πολεµούν στο Μακεδονικό µέτωπο µε
βάση την Θεσσαλονίκη. Μερικές εκατοντάδες κατατάσσονται στον στρατό της 
Εθνικής Άµυνας του Βενιζέλου.

11. 1923 Με την συνθήκη της Λωζάνης η Τουρκία παραιτείται κάθε δικαιώµατος 
στην Κύπρο.

12. 1925 Ανακήρυξις της Κύπρου σε Αγγλική Αποικία.

13. 1931 Οκτώβριος: Παγκύπρια λαϊκή εξέγερσις (Οκτωβριανά) που εκτονώνεται µε
τον εµπρησµό του Αγγλικού Κυβερνείου και λεηλασίες των κυβερνητικών 
αποθηκών και γραφείων. Οι Άγγλοι τότε εξορίζουν τις κορυφαίες εκκλησιαστικές 
και πολιτικές προσωπικότητες και καταλύουν τις συνταγµατικές ελευθερίες 
επιβάλλοντες δικτατορία. (Παλµεροκρατία). Αρχίζει η προσπάθεια των Άγγλων 
για δηµιουργία ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙ∆ΗΣΕΩΣ.

14. 1940 Ο ελληνοϊταλικός πόλεµος καταλύει εκ των πραγµάτων την Παλµεροκρατία.
Με το δέλεαρ της ΕΝΩΣΕΩΣ 37.000 Κύπριοι (χριστιανοί και µουσουλµάνοι)
κατατάσσονται και πολεµούν τον Άξονα. 6.000 άνδρες του Κυπριακού 
συντάγµατος πολεµούν το 1941 στην Ελλάδα και 2.300 αιχµαλωτίζονται από τους 
Γερµανούς.

15. 1950 ΕΝΩΤΙΚΟ ∆ΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ. Το 95.71% των Κυπρίων (χριστιανών και 
µουσουλµάνων) ψηφίζουν υπέρ της ΕΝΩΣΕΩΣ µε την Ελλάδα. Εκλέγεται 
αρχιεπίσκοπος ο Μακάριος ο Γ'.  

16. 1953 Ορκωµοσία στας Αθήνας Μακαρίου-Γρίβα υπέρ του ΕΝΩΤΙΚΟΥ αγώνος.

18. 1955 Έναρξις του ενόπλου ενωτικού αγώνος της ΕΟΚΑ. Οι Άγγλοι συγκαλούν 
στο Λονδίνο την "Τριµερή ∆ιάσκεψη" µε συµµετοχή Ελλάδος-Τουρκίας. Λίγο 
πριν την λήξη της Τριµερούς ξεσπούν στην Κωνσταντινούπολη τα 
"Σεπτεµβριανά".  

19. 1956 Εξορία Μακαρίου στις Σεϋχέλλες. Οι Άγγλοι απαγχονίζουν τον Καραολή 
και τον ∆ηµητρίου. Σε όλη την Ελλάδα πραγµατοποιούνται πρωτοφανείς σε 
αγριότητα και πάθος αντιβρετανικές φιλοκυπριακές διαδηλώσεις.
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20. 1957 Μάρτιος: Ηρωικός θάνατος του Γρηγόρη Αυξεντίου. Απαγχονισµός του 
Ευαγόρα Παλληκαρίδη.

21. 1958 Σχέδιο Μακµίλλαν για τριπλή συγκυριαρχία στην Κύπρο. Ο Μακάριος 
αποδέχεται λύση Ανεξαρτησίας µε εγγύηση του ΟΗΕ. Οι Άγγλοι εφαρµόζουν το 
σιωνιστικό σχέδιο επαναφοράς των Τούρκων στην Κύπρο µε σκοπό την 
ενδυνάµωσή τους και την τελική διχοτόµηση. Ηρωικός θάνατος του Κυρριάκου 
Μάτση.

22. 1959 Το σιωνιστικό σχέδιο της Κυπριακής Ανεξαρτησίας υπό την εγγύηση της 
ΤΟΥΡΚΙΑΣ, δηλαδή η συµφωνία Ζυρίχης-Λονδίνου, προσυπογράφεται από τον 
Κωνσταντίνο Καραµανλή ο οποίος µετά την προδοτική υπογραφή του, δηλώνει 
δουλικά ότι ήταν η πιό όµορφη µέρα της ζωής του. Τον ∆εκέµβριο εκλέγεται 
πρόεδρος ο Μακάριος και αντιπρόεδρος ο Φαζίλ Κουτσούκ.

23. 1960 Επίσηµη ανακήρυξις, στις 16 Αυγούστου, της Κυπριακής Ανεξαρτησίας.

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ 
ΚΥΠΡΟΥ 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ 

�� ����� ��������� 

Με τον όρο Σιωνισµός εννοούµε την διαχρονική προσπάθεια της εβραϊκής τεχνητής και 
φυσικής διασποράς προς δηµιουργία του κράτους του Ισραήλ. Επειδή ο ναός του 
Σολοµώντα προς τιµή του Γιαχβέ ήταν κτισµένος στο όρος Σιών, και επειδή το ιερατείο 
επέβαλε σε κάθε εβραίο την προσκύνηση εκεί έστω άπαξ του βίου του, το κίνηµα προς 
επαναπατρισµό αποκαλείται σιωνιστικό. Η λέξη Σιών πιθανότατα είναι ελληνική. Οι 
∆ωριείς, το ∆ το επρόφεραν και Σ και έτσι απεκάλουν τον ∆ία Σία κατά το ∆ιός 
Βουλαί=Σιός Βουλαί=Σίβυλλαι. Έτσι, και επειδή οι κάτοικοι της Παλαιστίνης ήσαν 
ανέκαθεν και Έλληνες πριν έλθουν οι εβραίοι, και επειδή οι Έλληνες έκτιζαν τα ιερά στα 
υψώµατα, ο λόφος του Ναού του ∆ιός ήταν το ∆ίον και ∆ωριστί Σίον=Σιών, ∆ωρική 
αποικία στην Παλαιστίνη πιθανολογείται ότι ήτο η πόλις Ντορ ή ∆όρ. Μετά την 
κατάκτηση της Παλαιστίνης και σφαγή ή αφοµοίωση των Ελλήνων από τους εβραίους,
(όπως φαίνεται στην Π. ∆ιαθήκη), διετηρήθη το όνοµα Σιών. Γιά κάποιους λόγους, οι
εβραίοι άφησαν τον κόσµο να εννοήση ότι ο σιωνισµός ξεκίνησε το 1896 από τον 
Θεόδωρο Χέρτζλ µε την πρώτη σιωνιστική διεθνή στην Βασιλεία της Ελβετίας. Η
αλήθεια είναι ότι αυτό ήταν το πολλοστό σιωνιστικό κίνηµα και ΟΧΙ το µόνο επιτυχές.....
Η φυσική διασπορά των εβραίων, δηλαδή, η προελθούσα από την εκούσια µετανάστευση 
εβραίων, δηµιουργήθηκε κατά τα κλασσικά χρόνια στην Ανατολή και κατά τα 
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ελληνιστικά χρόνια στην ∆ύση. Στα πλαίσια αυτής της εκούσιας µετανάστευσης,
παρουσιάζονται και εγκαθίστανται οι εβραίοι, γιά πρώτη φορά, και στον Αιγιακό-
Ελλαδικό χώρο. Η εγκατάστασις αυτή έλαβε χώρα µετά την κατάκτηση της Ελλάδος από 
τους Ρωµαίους. Πολλοί εβραίοι ιστορικοί έγραψαν γιά αρχαιότερη εγκατάσταση εβραίων 
στην Ελλάδα, κάτι που όµως ούτε µπορεί να αποδειχθή ιστορικά, ούτε σε κάποιον µύθο ή
παράδοση αναφέρεται. Εβραίοι ιστορικοί της Θεσσαλονίκης, σε µία "ροµαντική"
περισσότερο προσπάθειά τους να υποστηρίξουν το δόγµα "Θεσσαλονίκη, εβραϊκή πόλη", 
µιλούν για εβραϊκή συναγωγή στην Πόλη µας το 148 π. Χ. Αυτό δεν έχει ιστορική βάση 
αλλά αναφέρεται γενικά και αόριστα "στην παράδοση". Ο διάσηµος ακαδηµαϊκός,
υπεύθυνος ιουδαϊκών σπουδών στο πανεπιστήµιο Σινσινάτι των ΗΠΑ, ελληνοµαθής 
εβραίος Ραβίνος, Στήβεν Μπάουµαν (Steven Bowman), στο βιβλίο του "Οι Ιουδαίοι στο 
Βυζάντιο", εκδόσεις πανεπιστηµίου Αλαµπάµα, στην σελίδα 133, δίνει την πιό υπεύθυνη 
απάντηση επί του θέµατος. "ο πρώτος εβραίος που απαντάται στην Ελλάδα είναι ένας 
δούλος στον Ωρωπό ονόµατι Μόσχος (από το Μοσέ) Μοσχίωνος το έτος 129 π. Χ.".
Στα πρώτα χριστιανικά χρόνια όµως, ήδη υπάρχουν οργανωµένες εβραϊκές κοινότητες σε 
όλη την ∆ύση και Β. Αφρική. Το έτος 70 µ.Χ., µετά από ιουδαϊκή επανάσταση, οι
ρωµαϊκές λεγεώνες ισοπεδώνουν την Ιερουσαλήµ και υποχρεώνουν τους κατοίκους της 
Ιουδαίας να εγκαταλείψουν τις προγονικές εστίες τους και να µεταναστεύσουν. Αυτή η
υποχρεωτική µετανάστευση δηµιούργησε την τεχνητή εβραϊκή διασπορά. Σύντοµα, σε 
κάθε εβραϊκή κοινότητα του εξωτερικού, οι διωχθέντες, ανεµίχθησαν µε τους 
προϋπάρχοντες. Μετά λίγα χρόνια, σε πλήρη αρµονία, οι µικτές εβραϊκές κοινότητες 
θεώρησαν εαυτούς διωχθέντες και έτσι δηµιουργήθηκε το όραµα της επιστροφής στο 
Ισραήλ, δηλαδή το σιωνιστικό όραµα.

�� ����� ���������� ������ 

Οι απανταχού εβραίοι, ζούσαν ειρηνικά µε τους ιθαγενείς κάθε τόπου και είχαν 
εξασφαλίση ήδη τα προνόµια που απαιτεί η ιδιαιτερότητα του δόγµατός των. Οι 
διωχθέντες το 70 µ.χ. συνετέλεσαν καταλυτικά στον ήδη υπάρχοντα "δηλητηριασµό" των 
εβραϊκών κοινοτήτων. Ο "δηλητηριασµός" αυτός είχε αρχίση ήδη από τα χρόνια του 
Χριστού. Λέµε "δηλητηριασµός" διότι το µίσος των εβραίων κατά των Ρωµαίων και 
στυγνών κατακτητών, ξεσπούσε, όλως περιέργως, κατά των ...Ελλήνων. Έτσι, το 38 µ.χ.
στην Αλεξάνδρεια, δεκάδες χιλιάδες Ελλήνων υπήρξαν θύµατα εβραϊκής εξεγέρσεως.
Πιθανώς οι εξεγερθέντες δεν πίστευαν ότι τελικά θα τιµωρηθούν, µιά και διεδίδετο ότι ο
αυτοκράτωρ Κλαύδιος ήταν εβραίος από την µητέρα του. Και είχαν δίκιο. Αν και 
πέρασαν 2.000 χρόνια από τότε, όχι µόνον οι ιστορικοί δεν µας έδωσαν µια ικανοποιητική 
απάντηση για αυτό το περίεργο µίσος κατά των Ελλήνων, αλλά αντίθετα έκαναν κάθε 
προσπάθεια να το αποκρύψουν. Τελικά, οι εβραϊκές κοινότητες, από το 70 µ.χ. έως το 115
µ.χ. ανασυντάσσονται, οργανώνονται και περιµένουν την κατάλληλη ευκαιρία, δηλαδή 
µια αδυναµία της Ρώµης, για να πορευθούν προς τα πατρογονικά τους εδάφη. Ένα 
τέτοιου είδους κίνηµα, απαιτεί ανοιχτές γραµµές επικοινωνίας της διασποράς,
καλλιέργεια, εκ µέρους του ιερατείου, συνωµοτικού κλίµατος, πολεµικής αρετής και 
υψηλού ηθικού, επί σειράν ετών. Επίσης απαιτεί ικανότατο "γραφείο πληροφοριών" ώστε 
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να γνωρίζουν οι ηγέτες του κινήµατος τις κινήσεις και αδυναµίες του αντιπάλου. Μέσω 
των κοινοτήτων της διασποράς, και της οργανωµένης διεισδύσεως στα ανώτερα κλιµάκια,
φαίνεται ότι οι στόχοι αυτοί θεωρήθηκαν εφικτοί και η ιστορία τους δικαίωσε. (Τέτοιου 
είδους άριστη εσω-κοινοτική και δια-κοινοτική οργάνωση και λειτουργία, θα αποτελέση 
την πυξίδα και τον οπλισµό των εβραϊκών κοινοτήτων µέχρι της ηµέρες µας. Μόνο που 
σήµερα, διαθέτοντας τελευταίου τύπου Τεχνολογία και καλολαδωµένους µηχανισµούς 
αυτοβελτιώσεως, έφθασαν στο σηµείο να επηρρεάζουν τις αποφάσεις όλων των δυτικών 
και ανατολικών κυβερνήσεων). Οι πληροφορίες της εποχής ήταν ότι, οι νεοκατακτηθείσες 
περιοχές της Παρθίας (Ιράκ, Περσία), επανεστάτησαν. Οι λαοί δυτικά της Μοσούλης,
ήταν αδύνατον να νικηθούν. Ο ίδιος ο αυτοκράτωρ Τραϊανός, κουρασµένος και καθόλου 
υγιής, παίρνει µηνύµατα ότι οι Βρεττανοί και οι Μαυριτανοί ετοιµάζονται για ξεσηκωµό.
Τον χειµώνα του 116 µ.χ. τον περνά στα ερείπια της ανατολικής πρωτεύουσάς του, της 
Αντιοχείας η οποία, τον προηγούµενο χρόνο είχε ισοπεδωθή από καταστρεπτικό σεισµό.
Εκεί, ο αυτοκράτωρ έµαθε ότι οι εβραίοι είχαν εξεγερθή. Τα νέα ήταν οτι, οι εβραίοι 
εξεγερθέντες, στην σηµερινή Λιβύη (Κυρηναϊκή), στην Αλεξάνδρεια, στην Κύπρο και 
στην Μεσοποταµία, ξεσηκώθηκαν εναντίον της Ρώµης, σφάζοντας όµως περίπου 
1.000.000 Έλληνες! Ο Τραϊανός, απεφάσισε να ανασυγκροτηθή στην Ρώµη αλλά, στις 
ακτές της Κιλικίας, στην Σελινούντα, απέναντι από την Β. Κύπρο, στις 8 Αυγούστου του 
116, πέθανε σε ηλικία 62 ετών. Τον διεδέχθη ο ικανότατος και φιλέλλην, Αδριανός ο
οποίος κατάφερε να βάλη σε τάξη την αυτοκρατορία.

Η ιστορία λέει ότι σε κάθε δύσκολη για τους εβραίους περίοδο, εµφανίζονται κάποιοι 
"περίεργοι" οι οποίοι δηλώνουν "Μεσσίες". Γεµάτη η ιστορία, από τα χρόνια του Ιησού 
και µετά, ως πριν 2-3 αιώνες από ιουδαίους "Μεσσίες", οι οποίοι παίζοντας µε τον πόνο 
του λαού, και µε την αφελή ανοχή ή σκοπιµότητα του ιερατείου, οδήγησαν τον ιουδαϊκό 
λαό σε ανείπωτες καταστροφές και εξευτελισµούς. (π.χ. Εσδρα εκ Βαβυλώνος, ∆ράχµα,
Κοχέµπα, Μωυσή εκ Κρήτης, Σισίνης εκ Συρίας, Αββαδίας εκ Περσίας, Ιεζεκίας, ∆αυίδ 
Ραµαρνέρ εκ Πόλης, Σολοµών Μόλχο, Σαµπετάι Σεβή, Μανασε Ισραήλ κλπ κλπ ). Η
ιστορία λοιπόν λέει, ότι ένας τέτοιος "Μεσσίας", ονόµατι Λουκούας ή Ανδρέας, ετέθη 
επικεφαλής του συντονισµένου κινήµατος. Το κίνηµα ξεκίνησε στην Κυρήνη της Λιβύης 
όπου οι εξεγερθέντες κατέσφαξαν τον ελληνικό πληθυσµό, ισοπέδωσαν την πόλη,
γκρέµισαν τους Ναούς και έφθασαν µέχρι του σηµείου να σκάψουν τον δρόµο που 
οδηγούσε στο επίνειο της πόλης, την Απολλωνία. Ο "Μεσσίας" υπεσχέθη ότι θα ηγηθή 
των εβραίων της Κυρήνης στον δρόµο προς την Σιών.... Οι δε εβραίοι της Κυρήνης θα 
ηγούντο των συµπατριωτών τους της Αιγύπτου. Οι εβραίοι της Μεσοποταµίας θα τους 
συναντούσαν εκεί... Τελικά, η εξέγερση κατεστάλη το 118 µ.χ. Στην ανατολική 
Μεσόγειο, την τάξη επέβαλλε ο στρατηγός Μάρκιος Τούρβων ενώ στην Μεσοποταµία,
ήδη ο Λούσιος Κουίετος το είχε επιτύχη αφού και οι δύο επέβαλαν την τιµωρία των 
λεγεώνων, σφάζοντας δεκάδες χιλιάδες εβραίων, οπωσδήποτε όµως λιγότερους από 
όσους Έλληνες οι ίδιοι εξόντωσαν. Σαν αντίδραση στην καταστροφή τους, οι εβραίοι 
....σταµάτησαν να µαθαίνουν στα παιδιά τους ελληνικά!!! Αυτό το εθνικο-ψυχοπαθητικό 
φαινόµενο του ανθελληνικού µένους καλούνται να εξηγήσουν οι ιστορικοί οι οποίοι 
σέβονται την επιστήµη και την ιστορική Αλήθεια. Για την Κύπρο όµως, η καταστροφή 
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ήταν ολοκληρωτική. Η αντιπαλότητα εβραίων-Κυπρίων ξεκίνησε από τα πρώτα χρόνια 
της υποδουλώσεως της Κύπρου στους Ρωµαίους. Ο Κάτων κατέλαβε την Κύπρο το 56
π.χ. και κυριολεκτικά την καταλεηλάτησε από κάθε είδος πλούτου οδηγώντας τους 
Κυπρίους σε πλήρη εξαθλίωση. Η εξαθλίωσις επί παραδείγµατι, έφθασε µέχρι του 
σηµείου, η άλλοτε πλουσία Σαλαµίς να αναγκασθή να συνάψη δάνειο από δύο ρωµαίους 
µεγαλεµπόρους, οι οποίοι λίγο αργότερα χρησιµοποίησαν τις λεγεώνες για να τους 
καταβληθούν οι υπέρογκοι τόκοι. Σώµα ρωµαίων ιππέων πολιόρκησε την γερουσία της 
Σαλαµίνος µε αποτέλεσµα πέντε γερουσιασταί να πεθάνουν από πείνα. Σύµµαχοι των 
Ρωµαίων σ' αυτή την καταπίεση ήταν οι εβραίοι έµποροι, οι οποίοι, ως υπεργολαβία,
ανέλαβαν να εκµεταλλεύονται, για λογαριασµό των Ρωµαίων, τα πλούσια ορυχεία χαλκού 
και κάθε άλλο πλουτοπαραγωγικό πόρο. Στα επόµενα χρόνια, και µετά το 70 µ.χ., ο
εβραϊκός πληθυσµός της Κύπρου αυξήθηκε κατά πολύ. Έτσι, υπήρχε αρκετό πλήθος για 
την εφαρµογή στην Κύπρο των σιωνιστικών σχεδίων. Το 117 µ.χ λοιπόν, όταν ο
σιωνισµός διέταξε, κάποιος εβραίος ονόµατι Αρτεµίων ηγήθηκε των εβραίων 
εξεγερθέντων. Ο Βυζαντινός ιεροµόναχος λόγιος και ιστορικός και µετέπειτα Πατριάρχης 
(1065-1075) Ιωάννης Ξιφιλίνος, ευτυχώς, διέσωσε το γεγονός ότι οι σφαγιασθέντες στο 
νησί έφθασαν τις 240.000 (απώλοντο µυριάδες τέτταρες και είκοσι.)αφού από αρχαίες 
πηγές µόνον ο ∆ίων ο Κάσιος αναφέρεται στην σφαγή στους "ΒΙΟΥΣ 
ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΩΝ" .

Αναλύοντας το γεγονός αυτής της σφαγής βλέπουµε ότι οι εβραίοι κατέσφαξαν χωρίς 
ιστορικό λόγο τους Έλληνες. Είχαν όµως εφαρµόση µια ρεαλ-πολιτικ έχοντας σκοπό να 
εξοντώσουν τους Έλληνες ολοκληρωτικά, και να µείνουν αυτοί, οι µόνοι κάτοικοι της 
νήσου. Εφήρµοσαν µε µεθοδικότητα και ψυχρή λογική ένα σχέδιο εθνικής πολιτικής το 
οποίο θα αποτελέση από τότε ως τώρα το δόγµα εξωτερικής πολιτικής του σιωνισµού και 
του Ισραήλ σχεικά µε την Κύπρο. Οτι δηλαδή "� ������ �������� ������ 
���� ��� �� ������". Όσο πιό γρήγορα οι ηγέτες µας κατανοήσουν αυτό το δόγµα
τόσο πιο ευκολα θα οργανωθή η αποτελεσµατική άµυνα του ελληνισµού. Η ιστορία 
τεκµηριώνει απόλυτα τους ισχυρισµούς µας όπως θα αποδείξουµε στο µέλλον. Οι πάντες 
σιωπούν σε ότι αφορά αυτό το συγκεκριµένα δόγµα.

Επανερχόµενοι στην ιστορία βλέπουµε ότι το µέγεθος της απώλειας, συνεκλόνισε τον 
φιλέλληνα Αδριανό τόσο πολύ, ώστε, διέταξε την ολοκληρωτική σφαγή των εβραίων της 
νήσου, και απηγόρευσε στο εξής, να εγκατασταθή έστω και ένας εβραίος στην Κύπρο.
Φυσικά, οι εβραίοι έκαναν πολιτικούς αγώνες να επανεγκατασταθούν στην νήσο και έτσι 
στα πρωτοβυζαντινά χρόνια, βρίσκουµε ολιγοµελείς εβραϊκές κοινότητες εκεί. Το 
σιωνιστικό σχέδιο θα είχε πιθανώς επιτύχη αν ο Αδριανός δεν ήτο φιλέλλην... Η µεγάλη 
σφαγή στην Κύπρο είχε απασχολήση τους ιστορικούς. Ο µεγάλος βρεττανός ιστορικός 
Γκίµπον, στα τέλη του 18 αι., αναφέρθηκε στην σφαγή. Η δράση του σιωνισµού όµως 
απέδωσε. Τα δικαιώµατα εκδόσεως του τετράτοµου έργου του Γκίµπον, αγοράσθηκαν 
από τον σιωνιστικό εκδοτικό οίκο Random House της Νέας Υόρκης περίπου το 1920.
Από τότε ο Γκίµπον εκδίδεται τρίτοµος, αφού πολύ µεθοδικά έχουν αφαιρεθή όσα 
καταγράφουν την αληθινή ιστορία σε σχέση µε τον σιωνισµό. Πιθανώς κάτι ανάλογο 
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συνέβη µε την εκδοτική εταιρεία 4Ε, η οποία εκδίδει την εγκυκλοπαίδεια Υ∆ΡΙΑ-
CAMBRIDGE-ΗΛΙΟΣ. (Ελπίζουµε να µην αληθεύει το ότι ο Όµιλος Βαρδινογιάννη 
αγόρασε τα δικαιώµατα εκδόσεως της παλαιάς ελληνικότατης και ελληνολατρικής 
εγκυκλοπαίδειας "ΗΛΙΟΣ" µε σκοπό την επιβολή της "σιωπής της ενοχής"). Ακατονόητες 
αυτές οι µεθοδεύσεις για µας τους ελληνικώς σκεπτοµένους. Η Ελληνική σκέψις δεν είναι 
δυνατόν να θεωρήση τους σηµερινούς εβραίους υπεύθυνους για κάτι που έκαναν οι
πρόγονοί τους πριν 2.000 χρόνια. Οι Έλληνες έχουν ευγένεια και αρετή που δεν θα τους 
επέτρεπε κάτι τέτοιο. Οι σιωνισταί όµως, αν και γνωρίζουν τις αρετές (κατ' αυτούς 
µειονεκτήµατα) των Ελλήνων, επιβάλλουν αδικαιολόγητα το ιστορικό σκότος. Έτσι,
εµφανιζόµεθα εµείς και άλλοι σαν εµάς να "συνωµοσιολογούν και να αποκαλύπτουν"
µόνο και µόνο επειδή προκαλείται η νοηµοσύνη µας....

Η µεθοδευµένη και οργανωµένη καταστροφή της Κύπρου, µε προφανή λόγο την 
προσάρτηση, είχε συνέχεια σε µελλοντικούς χρόνους. Εµείς θα καταδείξουµε αυτή την 
µεθόδευση. Πιστεύουµε όµως, ότι �� ������� ������υ� �� ��������υ� ���������� 
µ�ηµ��� �� ����� �� ��µ� �η� µ��µη �ω� ������ω� ��υ�, και θα θυµίζη στους 
νεωτέρους ότι ο εφησυχασµός και η εµπιστοσύνη χωρίς όρια, µπορεί να προξενήση κι 
άλλα παρόµοια δεινά, Μια τέτοια προσπάθεια θα είχε σαν αποτέλεσµα το ξεσκέπασµα
των οργάνων του σιωνισµού, τα οποία αγωνίζονται µε µέθοδο και αυταπάρνηση για να 
επιβάλλουν την "σιωπή της ενοχής". Για να είσαι ελεύθερος πρέπει, όχι µόνο να είσαι 
ισχυρός και µάχιµος (τέτοιοι ήταν και οι αρχαίοι Έλληνες) αλλά να βρίσκεσαι σε διαρκή 
εγρήγορση και να επισηµαίνης εγκαίρως συγκαλυµµένες ή και απροκάλυπτες,
συνωµοτικές, εναντίον όλου ή µέρους του έθνους, ενέργειες.

Ανω, φαίνεται η σελίς 729 της παλαιάςΕγκυκλοπαίδειας *ΗΛΙΟΣ* η οποία αναφέρεται 
στην σφαγή του 115 µ.Χ. και κάτω, η νέα Υ∆ΡΙΑ-ΚΑΙΜΠΡΙΤΖ-ΗΛΙΟΣ η οποία ή δεν 
θεώρησε την σφαγή αρκετά σηµαντική ή εφαρµόζει την *Σιωπή της Ενοχής*.
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ΤΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ 
ΚΥΠΡΟΥ 

Στο παρόν κείµενο, θα ασχοληθούµε µε το πάθηµα της µεσαιωνικής Κύπρου. Η ιστορία 
που θα µελετήσουµε είναι παντελώς άγνωστη στον ελλαδικό λαό και λόγω της εµπλοκής 
σ' αυτήν πάλι ισραήλ-σιωνισµού, οι ανθέλληνες και ελλαδικοί ιστορικοί-δηµοσιογράφοι 
δεν πρόκειται ποτέ να την µελετήσουν. Ο µηχανισµός αποδώσεως γελοίων 
χαρακτηρισµών όπως "αντισηµίτης" είναι πλήρως αναπτυγµένος και καραδοκεί.... Και 
δεν είναι ο χαρακτηρισµός που τροµάζει τον εσµό των ανεγκεφάλων αλλά η στέρησις των 
οικονοµικών οφεληµάτων που θα επακολουθήση καθώς και η αποµόνωσή τους από τα 
"κανάλια"..... και η οικονοµική στενότητα δεν βοηθά στην προβολή της µαταιοδοξίας των 
ουδαίων ρωµηών άρα δεν υποφέρεται..... έτσι στρέφονται µε πείσµα εναντίον της Φυλής 
και της Πατρίδος.... Και αυτό το γνωρίζουν καλά τα "ξένα κέντρα".  

Ο εβραϊκός λαός πάντα στα ιστορικά χρόνια είχε καλές σχέσεις µε την Ισπανία, το 
βιβλικό Σεφαράδ. Πολλές χιλιάδες εβραίων είχαν εγκατασταθεί εκεί και γνώρισαν την 
µεγαλύτερη από όλη την διασπορά οικονοµική και πολιτιστική πρόοδο. Αλλά και σε κάθε 
αυλή ευγενούς, Ισπανού ή Άραβα, υπήρχαν εβραίοι σύµβουλοι, διπλωµάτες, χρηµατιστές 
και γιατροί. Ακόµη και το προξενιό των βασιλέων Φερδινάδου και Ισαβέλλας 
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πραγµατοποιήθηκε από τον µεγαλο-χρηµατιστή Αβραάµ Σενιόρ, που ήταν και 
αρχιραββίνος της Καστίλης. Στην Ισπανία βέβαια είχαν εγκατασταθεί και πολλοί Άραβες 
οι οποίοι προσπάθησαν να κυριαρχήσουν. Ο πόλεµος Ισπανών-Αράβων έληξε µε την νίκη 
των Ισπανών στην Γρανάδα και µε την συνειδητή απόφαση των Ισπανών καθολικών γιά 
��� �µ���� �������� ������. Έτσι, στην Αλάµπρα στις 31 Μαρτίου 1492 υπεγράφη το 
έγγραφο ��ω�µ�� �ω� µη ��������� ��� �η� �������. �� ������� ����� �υµµ����η 
µ� ��υ� ������ κι όταν επεκράτησαν οι καθολικοί έπεσαν σε δυσµένεια. Οι καθολικοί 
διέταξαν τους µη ���������� να βαπτισθούν χριστιανοί ή εντός τετραµήνου να 
αποχωρήσουν από την Ισπανία δηµιουργώντας έτσι το απόλυτα καθολικό κράτος.
Αναγκαστικά τότε πολλοί εβραίοι βαπτίσθηκαν χριστιανοί ����η������ όµως στα σπίτια 
τους µε �������µ� την εβραϊκή πίστη και απετέλεσαν την κοινότητα των "µαράνος". 
Αυτός ήταν και ο λόγος για τον οποίο ο γνωστός ζωγράφος ∆οµήνικος Θεοτοκόπουλος, ο
επονοµαζόµενος Ελ Γκρέκο, αναγκάσθηκε να γίνη καθολικός για να µπορέση να 
εγκατασταθή στο Τολέδο όπου και µεγαλούργησε. Είναι τελείως λάθος να λέµε ότι οι
Ισπανοί εξεδίωξαν τους εβραίους από την Ισπανία. Το σωστό είναι οτι οι Ισπανοί 
���ω��� ���υ� ��υ� µη ���������� από την Ισπανία. Σήµερα οι εβραίοι, λόγω του ότι 
κατέχουν τα ΜΜΕ και ελέγχουν πολιτικούς και ακαδηµαϊκούς παγκοσµίως, προωθούν 
εντέχνως την ανιστόριτη άποψη ότι οι Ισπανοί κατεφέρθησαν ειδικά εναντίον των 
εβραίων και τους εξεδίωξαν. Φυσικά αυτό ισχυρίσθηκαν και εδώ σε χαζο-φιέστες τύπου 
"Θεσσαλονίκη-πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης" και το 1992 σε παγκόσµιες 
εκδηλώσεις για τα "400 χρόνια από τον διωγµό από την Ισπανία". (πρόεδρος του 
συντονιστικού οργάνου των παγκοσµίων εκδηλώσεων για τα 400 χρόνια του "διωγµού"
ήταν ο ελληνο-αµερικανός πρώην βουλευτής Τζων Μπραδήµας ο οποίος εξαργύρωσε 
έτσι τον διωρισµό του σαν πρόεδρος στο Πανεπιστήµιο της Νέας Υόρκης το οποίο είναι 
απόλυτο όργανο του σιωνισµού).  

Το γεγονός βέβαια παρέµεινε ότι πολλές χιλιάδες εβραίων της Ισπανίας, οι οποίοι λόγω 
βαθειάς θρησκευτικής πίστης δεν εδέχθησαν να χριστιανοποιηθούν έστω και στα 
ψέµµατα, οδηγήθηκαν στην εντός τετραµήνου απέλασή τους από την Ισπανία. Αυτός ο
ξεριζωµός ήταν οδυνηρός αν µπορούµε να φαντασθούµε φάλαγγες προσφύγων µε την 
κινητή τους περιουσία µόνο να οδεύουν προς έναν πιθανά φιλόξενο άγνωστο κόσµο, ο
οποίος κατέληξε (όχι τυχαία) ευτυχώς γι' αυτούς να είναι η Οθωµανική Αυτοκρατορία.
Είναι ευνόητο ότι αυτοί οι άνθρωποι ξεπούλησαν όσο-όσο την ακίνητη περιουσία τους σε 
χαµηλή τιµή. Είναι εκπληκτικό όµως το ότι οι πλούσιοι εβραίοι µε επιρροή σε κράτη και 
κυρίως στον Σουλτάνο, δηµιούργησαν ευνοϊκό κλίµα για την ασφαλή µετεγκατάσταση 
των προσφύγων µε προϋποθέσεις οικονοµικής και πολιτιστικής αναπτύξεως. Ανεπτύχθη 
ένα εκπληκτικό δίκτυο, σε όλες τις µεγάλες πόλεις της Ευρώπης, καθοδηγήσεως των 
εβραίων προσφύγων σε ασφαλείς περιοχές. Μέχρι το καλοκαίρι του 1492, περίπου εκατό 
χιλιάδες εβραίων πέρασαν στην γειτονική Πορτογαλία µε "εισητήριο" οκτώ κρουσάδα γιά 
κάθε ενήλικα αλλά µε την συµφωνία ότι θα παραµείνουν µόνο οκτώ µήνες και 
ακολούθως η κυβέρνηση θα τους βρή πλοία για να µεταβούν όπου επιθυµούν. Με 
διάφορες µεθοδεύσεις και "φιλοδωρήµατα" όµως η οκτάµηνη άδεια παραµονής έγινε 
απεριόριστη και η κατάσταση βελτιώθηκε µε την άνοδο στον θρόνο του νεαρού βασιλέα 
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Μανοέλ το 1495. Τον Νοέµβριο του 1496, υπεγράφη συµφωνία γάµου ανάµεσα στην 
κόρη των Ισπανών βασιλέων και τον Πορτογάλο µε ειδική όµως παράγραφο περί διωγµού
των �� ��������� από την Πορτογαλία εντός δέκα µηνών, κατ' απαίτηση των 
γονέων της νύφης. Το 1497 τον Μάρτιο έγινε στην Πορτογαλία υποχρεωτική βάπτιση 
20.000 εβραίων ώστε να µην απελαθούν. ∆εκάδες χιλιάδες άλλοι πλούσιοι εβραίοι έγιναν 
χριστιανοί διατηρώντας όµως κρυφά την πίστη τους.

Τα κύρια πρόσωπα της εξιστορήσεώς µας είναι οι, εκχριστιανισµένοι θεωρητικά αλλά 
�υ����η�� �������, απόγονοι κάποιας µεγάλης οικογένειας που έδωσε γιατρό και 
χρηµατιστή στον βασιλέα της Αραγωνίας τον 12ο αι., σύµβουλο στον Αλφόνσο ΧΙ της 
Καστίλης τον 14ο αι., οικονοµικό σύµβουλο στον βασιλέα της Αραγωνίας µέχρι το 1452.
Πρόκειται για απογόνους της οικογενείας Μπενβενίστε. Ο Σεµά και ο Μαΐρ Μπενβενίστε,
και σαν χριστιανοί Φρανσίσκο και Ντιόγκο Μεντές, βρίσκονται στην Πορτογαλία. Τό 
1497, ο Βάσκο Ντε Γκάµα, χρηµατοδοτούµενος, καθοδηγούµενος και υποστηριζόµενος 
υλικά και τεχνικά µ��� ��� ������υ�, ανοίγει τον εµπορικό δρόµο µέσω ακρωτηρίου 
Καλής Ελπίδας από Αφρική, δηµιουργώντας τεράστιες ευκαιρίες κέρδους σε 
επιχειρηµατίες της Πορτογαλίας για διανοµή σ' όλη την Ευρώπη των µπαχαρικών,
πολυτίµων λίθων και άλλων αγαθών της Ασίας τα οποία τώρα δεν έρχονται µε καραβάνια 
από Ερυθρά θάλασσα, µέσω Αιγύπτου στην Βενετία. Για τους µορφωµένους εβραίους, το 
κέρδος που µπορεί να έρθη από την Ινδία είναι δεδοµένο αφού περιγράφεται και στο ιερί 
τους βιβλίο της παλαιάς διαθήκης 1 ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ κεφ 10 εδάφια 10-11-12 κλπ. Και 
πράγµατι, ακολουθεί τεράστια οικονοµική πρόοδος για την Πορτογαλία και οικονοµικός 
µαρασµός για την Βενετία. Οι "Πορτογάλοι" έµποροι που εκµεταλλεύονται αυτή την 
τεράστια νέα ευκαιρία, είναι οι εβραίοι. Κυρίως όµως οι αδελφοί Μεντέζ ή Μπενβενίστε,
οι οποίοι ήσαν έµποροι πολυτίµων λίθων και τώρα ιδρύουν "τραπεζικό οίκο" και είναι οι
σχεδόν αποκλειστικοί εισαγωγείς των αγαθών τα οποία καταφθάνουν από την Ασία, από 
το 1503 και µετά, µε ξέφρενους ρυθµούς. (µέχρι και τριάντα πλοία σε µία ηµέρα). Ο
πρώτος σταθµός των πλοίων είναι η Λισαβώνα, η οποία, εκεί που ήταν έτοιµη να 
καταρεύση οικονοµικά, ξαφνικά άρχισε να αποκτά απίστευτο πλούτο. Οι αδελφοί Μεντέζ 
βρήκαν καταλληλότερο σταθµό εισαγωγής αγαθών στην κεντρική Ευρώπη, το λιµάνι της 
Αµβέρσας, το οποίο, µε ούριο άνεµο απείχε µόνο δέκα µέρες από την Λισαβώνα. Μία 
πόλη που φυτοζωούσε, ξαφνικά κι αυτή δεν πιστεύει τον πλούτο που την περιτριγυρίζει.
Απίστευτη οικονοµική άνοδος και εµπορικός οργασµός δηµιουργείται από τους εβραίους 
κυρίως και ταυτόχρονα αδυνατίζει και µαραζώνει η ωραία Μπρυζ, άλλοτε εµπορικό 
κέντρο της Φλάνδρας αλλά αδυνατίζει και η άλλοτε κραταιοτάτη Βενετία. Έχουµε την 
θλιβερή, ίσως και λίγο υπερβολική, διαπίστωση του Βενετού πρέσβυ, ότι, όση εµπορική 
κίνηση έχουµε εµείς (οι Βενετοί) σε ένα χρόνο την έχει η Αµβέρσα σε µία ηµέρα....

Οι Βενετοί, αντιλαµβανόµενοι αµέσως την δραµατική θέση στην οποία περιήλθαν,
αποφασίζουν να προτείνουν συµφωνία στον βασιλέα της Πορτογαλίας σχετικά µε την 
διακίνηση των αγαθών από Καλκούτα. Σαν διαπραγµατευτή επιλέγουν κάποιον εξόριστο 
κάτοικο Πορτογαλίας, πολύ µορφωµένο και ικανό, ο οποίος τώρα ζεί στην Ιταλία. "Όλως 
συµπτωµατικώς" είναι ο πολυταξιδεµένος εβραίος ∆όγης Ισαάκ Αµπραβανέλ. Παρά τις 
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"προσπάθειές" του, για τις οποίες τιµήθηκε από την Βενετική ηγεσία, δεν κατάφερε 
τίποτε. Ο Εβραϊσµός της Πορτογαλίας γνωρίζει τεράστια οικονοµική άνθιση ώστε 
αρχίζουν, για πρώτη φορά µετά από την καταστροφή της Ιερουσαλήµ το 70µ.χ., σκέψεις 
για εκπλήρωση των ονείρων του παγκόσµιου εβραϊσµού και οι Βενετοί είχαν την αφέλεια 
να πιστεύσουν ότι ήταν δυνατόν ένας ιδεολόγος-µορφωµένος συνειδητός Εβραίος θα 
µπορούσε να λειτουργήση κατά των συµφερόντων του λαού του. Αυτές είναι καλο-
στηµένες παγίδες στις οποίες οι εβραίοι έχουν γίνει ειδικοί πλέον. Έχουν την µοναδικοί 
ικανότητα να πείθουν ότι είναι αναντικατάστατοι διαµεσολαβητές αλλά λειτουργούν 
πρωτίστως για τα απόλυτα συµφέροντα του λαού τους και µετά για οτιδήποτε άλλο.
���υ υ������ ���ω υ�������� ������υ��� �υµ������ω� ������µ��-����υ �����υ�,
�� ������� ���µ������η��� ���υ� �η� ������η�� �� �����υ� ��� �������η��� 
�υ����η�� ���� ��� �� ���������. (Ή µήπως έχουµε την αφέλεια να πιστεύουµε κι 
εµείς ότι όταν κάνουν "πηγαδάκι" η υπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ, ο υπουργός Άµυνας 
των ΗΠΑ, ο υπεύθυνος του συµβουλίου ασφαλείας των ΗΠΑ και ο διαµεσολαβητής των 
ΗΠΑ για την Κύπρο, που είναι όλοι εβραίοι, συζητούν για το καλό της Κύπρου; Όχι 
βέβαια, τα συµφέροντα του Ισραήλ στην περιοχή κοιτούν να προασπίσουν και να πείσουν 
τους ανοήτους ότι δουλεύουν για το καλό της νήσου. Η ιστορία δίνει τις απαντήσεις σ'
αυτό το θέµα).  

Όσο κι αν ήταν απίστευτα προσοδοφόρα η νέα αυτή οικονοµική κατάσταση για τους 
εβραίους, δεν συνέβαινε το ίδιο µε την ασφαλή διαβίωσή τους. Αντίθετα, σ' αυτόν τον 
τοµέα διαρκώς χειροτέρευαν τα πράγµατα ώσπου το 1506, ξεσπούν ταραχές στην 
Λισσαβώνα εναντίον των νεο-χριστιανών κρυφο-εβραίων µε αποτέλεσµα την δολοφονία 
εκατοντάδων απ' αυτούς. Ακόµη χειρότερα, ο βασιλέας ζητά από τον Πάπα το 1515, να 
δηµιουργηθούν ιεροεξεταστήρια στην Πορτογαλία. Όµως, οι κρυφο-εβραίοι, µε άψογη 
συνέπεια, απόλυτο συντονισµό κινήσεων, διαρκή επαγρύπνηση και σκληρές 
διαπραγµατεύσεις, δωροδοκούν διαρκώς και µε πλούσια δώρα τους Παπικούς και 
µεταθέτουν συνεχώς την εφαρµογή της Ιεράς εξετάσεως. Κύριος µοχλός των 
κινητοποιήσεων των εβραίων είναι ο οίκος Μεντέζ. Ο οίκος Μεντέζ, λόγω των 
εµπορικών του δραστηριοτήτων δηµιουργεί αντιπροσωπείες σε πολλές µεγάλες πόλεις 
της Ευρώπης όπως, Λυών, Φερράρα, Βενετία κ.ά. Αυτό το εµπορικό δίκτυο αρχίζει να 
βοηθά στην διαφυγή κυνηγηµένων εβραίων στέλνοντάς τους από τον ένα εµπορικό 
σταθµό στον άλλο. Σε λίγο, η εµπειρία αυτών των κινήσεων αποδεικνύεται σωτήρια 
ακόµη και για τους πρωταγωνιστές. Εν τω µεταξύ, η εµπορική κίνηση στην Αµβέρσα 
ξεπερνά κάθε προσδοκία. Τα κέρδη είναι απίστευτα µεγάλα και οι συνθήκες διαβιώσεως 
των νεο-χριστιανών κρυφο-εβραίων είναι ικανοποιητικές. Η διοίκηση της πόλεως,
αναγνωρίζοντας το ότι ο ξαφνικός πλούτος τους προέρχεται από τους κρυφο-εβραίους,
τους χαρίζουν, το 1511, ακόµη και πολιτιστικά κέντρα. Η ανάπτυξη αυτή απαιτεί άριστη 
διαχείριση του εµπορικού οίκου Μεντέζ. Γι' αυτό ο Φρανσίσκο Μεντέζ στέλνει, το 1512,
τον αδελφό του Ντιόγκο για µόνιµη εγκατάσταση στην Αµβέρσα. Σύντοµα δε, το 
υποκατάστηµα της Αµβέρσας αποκτά µεγαλύτερη οικονοµική ευρωστία κι απ' αυτό το 
κεντρικό κατάστηµα της Λισαβώνος. Αυτό δεν είναι παράδοξο. Σίγουρα οι Μεντέζ 
θέλουν να αυξήσουν τις εργασίες του κύκλου τους έξω από την Ισπανία και Πορτογαλία,
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"τιµωρώντας" κατ' αυτό τον τρόπο τους ανηλεείς διώκτες του λαού των. Ως γνωστόν η
εκδίκηση µε οποιονδήποτε τρόπο και οποιαδήποτε στιγµή αποτελεί κύριο άξονα της 
εβραϊκής σκέψεως.... Ήδη, το 1525, το κατάστηµα της Αµβέρσας έχει την 
αποκλειστικότητα στο πιπέρι και τα µπαχαρικά. Επίσης, το ίδιο κατάστηµα είναι 
επικεφαλής του µεγάλου συνδικάτου εισαγωγέων Ευρώπης, το οποίο σε συνεργασία µε
τον αποκλειστικό εισαγωγέα από Ασία, βασιλιά Μανοέλ της Πορτογαλίας, κανονίζει τις 
αγορές ολοκλήρων φορτίων. Η συµφωνία µε τον βασιλιά γίνεται µε ετήσιο διακανονισµό
υπολογίζοντας περίπου τα φορτία και την τιµή τους. Ο βασιλιάς εισπράτει έτοιµο χρήµα
που το έχει ανάγκη, και οι εβραίοι µεταπωλούν το εµπόρευµα σε πολλαπλάσια τιµή
εισπράτωντας αστρονοµικά ποσά. Ο βασιλιάς έτσι, δεν έχει τρόπους και µηχανισµούς 
διανοµής και πωλήσεως των αγαθών και πλέον εξαρτάται απόλυτα από τους Μεντέζ διότι 
έχει συνηθίσει στο έτοιµο χρήµα. Κατ' αυτόν τον τρόπο άρχισε η οικονοµική εξάρτηση 
του βασιλικού οίκου από τους διωκοµένους. Η εκδίκηση αρχίζει.... Το κατάστηµα της 
Αµβέρσας, υπό την διεύθυνση του ικανότατου Ντιόγκο, µετατρέπεται σε κεντρικό της 
Ευρώπης και απλώνει τις δραστηριότητές του σε Αγγλία, Γαλλία, Γερµανία και Ιταλία,
επανδρώνοντας τις αντιπροσωπείες κυρίως µε κρυφο-εβραίους από την Πορτογαλία-
Ισπανία ενώ σύντοµα ο Ντιόγκο αναγορεύεται σε βασιλιά των µπαχαρικών. Ο µυθικός 
πλούτος που αποκοµίζει ο οίκος Μεντέζ, επιτρέπει δραστηριότητες όπως αυτή της 
αναλήψεως της ευθύνης της µεταφοράς 200.000 φιορινιών από τον βασιλέα της 
Πορτογαλίας προς τον Γερµανό αυτοκράτορα προς αντιµετώπισιν των Τούρκων. Να 
σηµειώσουµε εδώ ότι τα χρήµατα αυτά έδωσαν την νίκη στους Αυστριακούς επί των 
Τούρκων έξω από την Βιέννη, αλλά την ίδια ακριβώς εποχή οι Μεντέζ πείθουν τους 
Τούρκους να δέχονται εβραίους πρόσφυγες µε δικαιώµατα και φοροαπαλλαγές. ∆ιπλό 
παιχνίδι λοιπόν. Επίσης, δανείζουν στον βασιλέα της Αγγλίας Ερρίκο τον 8ο, ο οποίος 
µετέφερε την οικονοµική του έδρα στην ...Αµβέρσα αντί της Φλωρεντίας, µε αποτέλεσµα
την καταράκωση της Φλωρεντιανής οικονοµίας. Το κέρδος των Μεντέζ υπολογίζεται 
γύρω στα 400.000 φιορίνια Μετά το 1525 η Αµβέρσα αποκτά τόσο κρυφο-εβραϊκό 
πληθυσµό που την µετατρέπει σε δική τους αποικία γεµάτη µε εµπόρους, ανθρώπους των 
γραµµάτων και κάθε είδους επαγγελµατίες. Οι ντόπιοι, που έγιναν πλούσιοι λόγω των 
δραστηριοτήτων και των επιλογών των Μεντέζ, θα κάνουν τα αδύνατα δυνατά για να µην 
θιγούν οι νεο-χριστιανοί συµπολίτες τους. Το 1528 ο Φρανσίσκο Μεντέζ, στα φανερά 
χριστιανός αλλά µυστικά ραββίνος και µιας κάποιας ηλικίας, παντρεύεται την 
δεκαοκτάχρονη Βεατρίκη Ντε Λούνα στα φανερά, ή ������ ���� στα εβραϊκά (Γκρασία 
στα ισπανικά-->Άννα στα εβραϊκά-->Χαρά στα ελληνικά), αδελφή του πρώην γιατρού 
των ανακτόρων ∆όκτωρα Μιγκέζ. Το όνοµα ���� δεν είναι τυχαίο αλλά σηµαίνει 
πρίγκηπας. Νάσι υπήρξαν αρκετοί στην εβραϊκή ιστορία. Τον τίτλο έπαιρναν όσοι 
έπειθαν ότι ήταν άξιοι ηγέτες και µερικές φορές ο τίτλος ανεγνωρίσθη από χριστιανούς 
κυβερνήτες. Στην Ισπανία, τον 11ο µ.χ. αιώνα, Νάσι ήταν ο ραββίνος Σολοµών και ο γιός 
του Σεσέτ. Αυτή είναι καταγωγή της Ντόνα Γρασία η οποία θα καθιερωθή ως η
ηρωικότερη εβραία της σύγχρονης ιστορίας. Απ' αυτό τον γάµο βλέπουµε ότι ενώνονται 
δύο ιδιαίτερα προικισµένοι και ικανοί άνθρωποι, εκπρόσωποι δύο µεγάλων 
καταξιωµένων οικογενειών, µε τίτλους, µε ιστορία αλλά κυρίως µε βαθύτατη εβραϊκή 
κουλτούρα και γνώση του εβραϊσµού και των πεπρωµένων του αλλά κυρίως µε γνώση 
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της αποστολής της δικής των και του λαού των αλλά και µε οικονοµική αφθονία προς 
πραγµάτωση αυτών που οι ίδιοι θεωρούν ��������. Για την ώρα έθεσαν ως στόχο τον 
απεγκλωβισµό του λαού τους από την ιερά εξέταση και σταδιακή µεταφορά τους στην 
Οθωµανική γή (���υ ��� �� ������). 

Το µέγα ζήτηµα της ιεράς εξετάσεως απασχολεί έντονα τους Μεντέζ, οι οποίοι µπορούν 
να κατανοήσουν ότι τα πράγµατα είναι πολύ δύσκολα για τους εβραίους στην χριστιανική 
Ευρώπη. Η κατάσταση στην Ισπανία και Πορτογαλία µπορεί να επακολουθήση παντού.
Ήδη, ο νεοδιορισθής, το 1530, από τον βασιλιά περιφερειάρχης στην Αµβέρσα,
συλλαµβάνει τον Φεβρουάριο του 1531, σαν αιρετικούς, τον Ντιόγκο και άλλους δύο 
συνεργάτες τους. ∆είχνοντας όµως τις εγγυητικές επιστολές που είχαν καταφέρει 
προνοούντες να πάρουν από τον αυτοκράτορα προ πενταετίας, αφέθησαν την ίδια µέρα 
ελεύθεροι. Ένα χρόνο αργότερα όµως, το 1532 τον Ιούλιο, ένας εβραίος που κατέληξε 
στην Θεσσαλονίκης και ο οποίος ευεργετήθηκε από τους Μεντέζ, γυρίζει στην Αµβέρσα 
και προδίδει µε κάθε λεπτοµέρεια τις δραστηριότητες του Ντιόγκο. Όταν ο αυτοκράτωρ 
µαθαίνει τι ακριβώς συµβαίνει, σκανδαλίζεται και εξοργίζεται διατάσοντας την άµεση 
σύλληψη του Ντιόγκο ο οποίος δέσµιος µεταφέρεται στις φυλακές των Βρυξελλών και 
εκδίδει οδηγία απαγορεύουσα την είσοδο νεο-χριστιανών κρυφο-εβραίων στις Κάτω 
Χώρες. Τότε είναι που η παγκόσµια συντονισµένη δράση των απανταχού εβραίων γυρίζει 
κυριολεκτικά τον κόσµο ανάποδα. Ποτέ τόσοι επίσηµοι µαζί δεν υποστήριξαν την 
αθωότητα ενός ανθρώπου. Πρώτα-πρώτα οι κυβερνώντες την Αµβέρσα ούτε λίγο ούτε 
πολύ κατηγορούν τον αυτοκράτορα ότι παρανόµησε και ότι µόνο αυτοί και κανείς άλλος 
δεν µπορεί να κρίνει τον Ντιόγκο. Συντονισµένα οι πρέβεις της Ισπανίας, της Γένοβας και 
της Φλωρεντίας απευθύνουν διαµαρτυρίες. Φυσικά δωροδοκήθηκαν αδρά. Οι 
Πορτογάλοι διαµαρτύρονται στον αυτοκράτορα ότι χωρίς τις δραστηριότητες του 
Ντιόγκο δεν θα µπορέσουν να εξοφλήσουν τους Αψβούργους από τα 200.000 δουκάτα 
που χρωστούν. (Η οικονοµική εξάρτηση της Πορτογαλίας που είδαµε πριν...). ∆ύο 
επιφανείς εβραίοι ξεσηκώνουν και την βασίλισσα Μαρία της Ουγγαρίας. Ο βασιλιάς 
Ερρίκος ο 8ος της Αγγλίας κατέθεσε επίσηµα υπέρ της αθωότητος του Ντιόγκο!!! Μέσα 
στην γενική, ενορχηστρωµένη άριστα από τους εβραίους κατακραυγή, τον Σεπτέµβριο 
του 1532 και µετά δίµηνη φυλάκιση, αθωώνεται πανηγυρικά ο Ντιόγκο πληρώνοντας 
κάποιο "πρόστιµο". Επιβεβαιώνεται λοιπόν η δύναµη των Μεντέζ αφού ο αυτοκράτωρ 
υπέκυψε και µάλιστα η ειδική οδηγία που είχε εκδόσει παύει να ισχύη.

Ατυχώς για τους Μεντέζ, το 1536 ο Φρανσίσκο Μεντέζ πεθαίνει αφήνοντας χήρα την 
εικοσιεξάχρονη Ντόνα Γκρασία και βρέφος την κόρη του µε το φανερό χριστιανικό 
όνοµα Μπριάντα και για "εσωτερική" χρήσι το όνοµα Ρεϊνά (βασίλισσα). Σύµφωνα µε
την διαθήκη του, η τεράστια περιουσία του µοιράζεται ανάµεσα στην σύζυγό του Ντόνα 
Γκρασία Νάσι ή Βεατρίκη Ντε Λούνα και στον αδελφό και συνεταίρο του, Ντιόγκο. Με 
τον θάνατο του Φρανσίσκο όµως, αδυνατίζει ο άψογος συντονισµός αποτροπής της ιεράς 
εξετάσεως στην Πορτογαλία µε αποτέλεσµα στις 23 Μαΐου 1536, αυτός ο εφιάλτης να 
πραγµατοποιηθή. Έτσι, µη βλέποντας συµφέρουσα την παραµονή της οικογένειας στην 
Πορτογαλία, η Ντόνα Γκρασία παίρνει την οικογένειά της, δηλ. την κόρη της Μπριάντα ή
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Ρεϊνά, την αδελφή της και τα ανήψια της περιλαµβανοµένου και του ανηψιού ���� 
������ � �ω��� ����, ο οποίος θα ��ω���ω������η στο µέλλον. Η οικογένεια, µε όλη 
την κινητή περιουσία της, επιβιβάζεται σε πλοίο στην Λισαβώνα και κατευθύνεται στην 
Αγγλία όπου υπήρχαν εµπορικοί σταθµοί του οίκου Μεντέζ και που οι αντιπρόσωποι 
αναλαµβάνουν την ασφαλή διαβίωσή τους. Εκεί κάθεται κάποιο χρονικό διάστηµα και 
καταλήγει στην Αµβέρσα όπου και το κέντρο των επιχειρήσεών τους. Ο πλούτος της 
Ντόνα Γκρασία προστίθεται σε αυτόν του Ντιόγκο, δίπλα στον οποίο η ίδια αποκτά 
εµπορικές εµπειρίες ενώ έχει την δυνατότητα να αναπτύξη τις δικές της µεγάλες 
ικανότητες. Παντρεύει την λίγο µικρότερη αδελφή της µε τον Ντιόγκο κι έτσι οι άριστες 
σχέσεις της οικογένειας συσφίγγονται ακόµη περισσότερο. Στην Αµβέρσα ζουν σαν πολύ 
καλοί χριστιανοί στα φανερά, ακολουθώντας όλα τα τελετουργικά της καθολικής 
εκκλησίας, αλλά και σαν άριστοι εβραίοι στα σπίτια τους µέσα, όπου ακολουθούν όσο 
περισσότερο µπορούν, τα τελετουργικά της θρησκείας τους. Με τον πλούτο τους και την 
συµπεριφορά τους γίνονται πλέον σωτήρες των απανταχού διωκόµενων εβραίων που 
µέσω των εµπορικών σταθµών τους τους κατευθύνουν µέσω των Άλπεων προς την Ιταλία 
ή την Οθωµανική Αυτοκρατορία. Το 1537 καταφέρνουν να εκδοθή αυτοκρατορική 
οδηγία η οποία εγγυάται την ασφαλή διαβίωση των νεο-χριστιανών στην Αµβέρσα ακόµη
κι αν κατγορούνται σε άλλα µέρη. Θα τους κόστισε βέβαια αρκετά. Ο οίκος Μεντέζ, µε
τον περίπλοκο αυτό µηχανισµό, της µεταφοράς προσφύγων από την Ισπανία ή
Πορτογαλία µε τα πλοία της εταιρείας, τα οποία σταδιακά και κυρίως µέσω Αγγλίας, µε
την βοήθεια των τοπικών αντιπροσώπων, µεταφέρουν τους εβραίους στην Αµβέρσα, έχει 
και την δυνατότητα χρηµατοδοτήσεως των ξεριζωµένων αφού, µέσω του οίκου, µπορούν 
να παραλάβουν τα χρήµατά τους σε όποιο σηµείο θέλουν. Επίσης οι αντιπρόσωποι του 
οίκου έχουν τις πολιτικές γνώσεις να συµβουλεύουν τους πρόσφυγες, ανά πάσα στιγµή,
για την ασφαλέστερη διαδροµή και τους κινδύνους που εγκυµονεί η κάθε περιοχή. Με 
αυτόν τον τρόπο, το ταξίδι είναι ασφαλές. Ο εγκέφαλος ο οποίος οργανώνει και 
συντονίζει αυτό το τεράστιο δίκτυο το οποίο λειτουργεί σαν καλολαδωµένη µηχανή, είναι 
η ικανότατη νεαρή Ντόνα Γκρασία Νάσι.

Το 1540, είναι τόσο το πλήθος των προσφύγων, ώστε στο υπό Ισπανική διοίκηση Μιλάνο 
στήνεται επιτροπή ελέγχου των νεοεισερχοµένων µε κατεύθυνση την Αγκώνα ή την 
Θεσσαλονίκη. Αυτό θορυβεί τους Μεντέζ οι οποίοι στέλνουν 2000 δουκάτα για εξαγορά 
των υπευθύνων. Κάποιος εβραίος αντιπρόσωπός τους όµως τους προδίδει και τον 
∆εκέµβριο του 1540 αρχίζουν στην Αµβέρσα νέες διώξεις κατά των προσφύγων. Με την 
κτηθείσα εµπειρία καταφέρνουν και ανατρέπουν πάλι την κατάσταση αλλά 
συνειδητοποιούν ότι ήρθε η ώρα να αποσυρθούν οριστικά απ' την Αµβέρσα και να 
εγκατασταθούν στην Γερµανία ή την Ιταλία. Αποφασίζουν ότι θα εξασφαλίσουν και 
τακτοποιήσουν σε µερικούς µήνες τις επιχειρήσεις και την περιουσία τους αλλά η τύχη 
πάλι τους παίζει ένα άσχηµο παιγνίδι αφού αρχές του 1543 ο Ντιόγκο πεθαίνει αφήνοντας 
και ένα κοριτσάκι νεογέννητο. Στην διαθήκη του, αναγνωρίζοντας τις τεράστιες 
δυνατότητες της Ντόνα Γκρασίας Νάσι, την καθιστά γενική κληρονόµο του και θέτει την 
σύζυγο και την κόρη του υπό την προστασία τους. Έτσι λοιπόν η Βεατρίκη Ντε Λούνα 
Μεντέζ ή Γκρασία Νάσι γίνεται η πλουσιώτερη γυναίκα της Ευρώπης και γενική 
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διαχειρίστρια του µεγαλυτέρου και πλουσιωτέρου εµπορικού και τραπεζικού οίκου της 
Ευρώπης. Έχει λοιπόν την ευκαιρία να ξεδιπλώση τις ικανότητές της και να φανή 
ικανότερη του άνδρα της και του κουνιάδου της. Ο αιφνίδιος θάνατος του κουνιάδου και 
συνεταίρου της Ντιόγκο, ανατρέπει τα σχέδια της Ντόνα Γκρασίας προσωρινά 
τουλάχιστον.

Σαν γενική κληρονόµος της τεράστιας περιουσίας του εµπορικού και τραπεζικού οίκου 
Μεντέζ και επιπροσθέτως προστάτης επισήµως όλων των µελών της οικογενείας, έχει 
νέες τεράστιες υποχρεώσεις και διακανονισµούς προς ολοκλήρωσι πριν διανοηθή να 
εγκαταλείψη την Αµβέρσα. Σ' αυτή την δύσκολη περίοδο, ο ανιψιός της Ζοάο Μιγκές ή
Ιωσήφ Νάσι αναλαµβάνει µεγάλες εµπορικές υποχρεώσεις και γίνεται το "δεξί χέρι" και 
σύµβουλος της Ντόνα Γκρασίας. Σε ηλικία 23 περίπου ετών, ο Ζοάο-Ιωσήφ, έχει 
καλλιεργήση τις αρετές του ή µάλλον τις ικανότητές του αποκτώντας τα απαραίτητα 
εφόδια για εκπλήρωσι του σκοπού των Νάσι, που αποδεικνύεται ότι είναι η ���������� 
��υ ������. Ο Νάσι µεγάλωσε σαν καλός χριστιανός αφού ήταν υποχρεωµένος να 
παρουσιάζεται σαν τέτοιος. Στο σπίτι όµως κυριαρχούσε απόλυτα ο ιουδαϊσµός κι έτσι 
ανετράφη γνωρίζοντας άψογα και τους δύο κόσµους. Κυρίως όµως η οικογένειά του είχε 
την απαραίτητη οικονοµική δύναµι να τον αναθρέψη πραγµατικά σαν εβραίο πρίγκιπα 
όπως δηλώνει και το όνοµά του. Ο πατέρας του -βασιλικός γιατρός- πέθανε όταν ο Ζοάο 
αλλά και ο αδελφός του Σαµουήλ ήταν µικρά παιδιά. Την ανατροφή τους ανέλαβε η θεία 
τους Βεατρίκη Ντε Λούνα-Μεντέζ ή Γκρασία Νάσι. Η εξαιρετικά προικισµένη αυτή 
γυναίκα διέγνωσε τις εξαιρετικές έµφυτες ικανότητες του ανεψιoύ της και τον 
καλλιέργησε κατάλληλα. Ο Ζοάο-Ιωσήφ διδάσκεται πολλές ξένες γλώσσες, πολεµικές 
τέχνες όπως ξιφοµαχία, οπλοµαχία, µονοµαχία και οι επιδόσεις του ήταν άριστες. Από τα 
15 του, η θεία του τον ανέµιξε µε τα εµπορικά θέµατα δίδοντάς του την ευκαιρία να 
αποκτήση εµπειρίες µέσω των γραφείων της εταιρείας. Έφηβος ακόµη, κάνει εµπορικά 
ταξίδια, δικτυώνεται και γνωρίζεται µε ανθρώπους της αγοράς και των γραµµάτων.
Γνωρίζεται απ' ευθείας µε τους αρχηγούς των ���������� µ�����υ�µ�����, πράγµα που 
θα φανή χρήσιµο στο µέλλον. Λόγω των ικανοτήτων του αλλά και του αµύθητου πλούτου 
του �������� �����η� από τον Κάρολο τον 5ο της Αγίας Ρωµαϊκής Αυτοκρατορίας 
(προσβλέποντας ο βασιλεύς σε µελλοντικά οικονοµικά συµφέροντα) και γίνεται δεκτός 
από την βασίλισσα Μαρία στις Βρυξέλες (για τον ίδιο λόγο). Μάλιστα, γίνεται �υ����� 
��υ ��������� �������υ, µελλοντικού αυτοκράτορα ����µ������� µε τον οποίο 
ασκούνται µαζί στις πολεµικές τέχνες. ������� ���� µ���� �η� ��������� �υ���. Μέχρι 
τα 20 χρόνια του αναπτύσσει το εµπορικό του δαιµόνιο σε τέτοιο βαθµό ώστε να 
εδραιώση το υποκατάστηµα της Λυών και να δηµιουργήση ������µ��� �����η�� ���� 
������� �η� ������� µέσω σηµαντικών �����ω�. Η Λυών τότε ήταν το κέντρο της 
Ευρωπαϊκής µεταξουργικής βιοµηχανίας. Αυτός τώρα οργώνει την Ευρώπη,
οργανώνοντας τα εµπορικά τους γραφεία σε διάφορες πόλεις και προωθεί τα συµφέροντα 
της εταιρείας. Σαν τέτοιου µεγέθους έµπορος γίνεται γνωστός σε όλες τις µεγάλες πόλεις.
Οι εργασίες του οίκου συνεχίζουν να αποφέρουν µεγάλα κέρδη και ο οίκος συνεχίζει να 
δανείζη στους ηγεµόνες της Ευρώπης. Ταυτοχρόνως όµως αρχίζει κι ένα θλιβερό θέατρο 
του παραλόγου. Τα "αρπακτικά" των ανακτόρων έχουν εντοπίσει ότι ο οίκος Μεντέζ 
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προσφέρεται για έτοιµο χρήµα. Το µόνο που χρειάζεται είναι να κατηγορήσης κάποιον,
να τον περάσης από Ιερά Εξέταση, να κανονίσης να βρεθή ένοχος και να ξεκοκκαλίσης 
την περιουσία του. Βολεύει αρκετά αν ο κάποιος είναι ήδη νεκρός… Τα γεράκια των 
ανακτόρων κατηγορούν µετά θάνατον, τον Ντιόγκο για αιρετικό γνωρίζοντας από 
προηγούµενη εµπειρία ότι άσχετα µε την τελική έκβαση της υποθέσεως θα έχει µείνει 
αρκετό χρήµα από "λαδώµατα". Η Ντόνα Γκρασία υπεραµύνεται σθεναρά της µνήµης του 
κουνιάδου της, γνωρίζοντας ότι τυχόν αρνητική έκβασις της υποθέσεως θα εσήµαινε και 
την οικονοµική καταστροφή του οίκου Μεντέζ. Ταυτοχρόνως όµως γνωρίζει ότι 
µοιράζοντας γενναία φιλοδωρήµατα σε διαφόρους υπευθύνους η υπόθεσις θα έχει αίσιον 
τέλος. Όπερ και εγένετο. Μετά από κάποιο χρονικό διάστηµα ο Κάρολος ο 5ος ����υ�� 
τις κατηγορίες ����µ���� ������ 100.000 δουκάτων άτοκο για δύο χρόνια.
Τοιουτοτρόπως, η επιτυχία αυτή έχει πολλές όψεις διότι, αφ' ενός εδραιώθηκε και 
�����������η�� κατηγορηµατικά πλέον η "χριστιανικότητα" της οικογενείας αφ' ετέρου 
δε απεδείχθη το πόσο �����υ��� ����� �� �������� ���� ��������� ��� ������µ���� 
��������. Είναι πλέον φανερό ότι ένας πλούσιος τους εξαγοράζει σχετικά εύκολα. Αφού 
κερδίσθηκε η υπόθεσις στο τυπικό µέρος αποδεικνύοντας το ���� ����� ���������� 
�����, αρχίζει να παίζεται ένα διαφορετικό παιγνίδι. Είδαµε ότι ο ανιψιός Νάσι γίνεται 
συνοδός του Μαξιµιλιανού. Η χήρα Γκρασία όµως έχει µια κόρη και µια ανιψιά,
µοναδικές κληρονόµους µιας τεράστιας περιουσίας. Τέτοιου είδους γυναίκες ασφαλώς 
είναι περιζήτητες νύφες στους κύκλους των "ευγενών" και γαλαζοαίµατων. Μετά την 
άκαρπη προσπάθεια των βασιλικών κύκλων να υφαρπάξουν την περιουσία της 
οικογένειας Μεντέζ µέσω Ιεράς Εξετάσεως, αρχίζει το παζάρεµα για την προίκα. Οι 
επίσηµοι αυτοί κύκλοι, γελοιοποιούν κάθε έννοια σοβαρότητος αφού κάνουν "ουρά"
φλερτάροντας ουσιαστικά δύο παιδιά.

Κυριολεκτικά αρχίζει ένα ακόµη θέατρο του παραλόγου µε πρωταγωνιστές διάφορους 
"γαλαζο-αίµατους" να κανονίζουν γάµους από την µία και την Ντόνα Γκρασία από την 
άλλη να προσπαθή να κερδίση χρόνο µέχρι να τακτοποιήση τα οικονοµικά της και να 
"δραπετεύση". Πιεστικός "µνηστήρ" είναι ο δόγης Φραγκίσκος της Αραγωνίας,
ευνοούµενος του βασιλικού οίκου Ισπανίας. Ήταν γενικός επιθεωρητής των υποθέσεων 
εξετάσεως των κρυφο-εβραίων χριστιανών. Από αυτή την θέσι µπόρεσε να µάθη τα περί 
οίκου Μεντέζ και του πλούτου τους. Προξενητή έβαλε τον αυτοκράτορα Κάρολο στον 
οποίο υπεσχέθη δάνειο 200.000 δουκάτων από την προίκα της γυναίκας του σε περίπτωσι 
γάµου του. Ο Κάρολος κοινοποίησε το προξενιό στην αδελφή του Μαρία υποσχόµενός 
της 25% από τα "λάφυρα" του γάµου. Η Μαρία, που ήδη είχε αντιµετωπίση ανεπιτυχώς 
την Ντόνα Γκρασία, απήντησε ψυχρά για την δυσκολία του εγχειρήµατος. Υπεσχέθη 
όµως να µιλήση στην χήρα η οποία όµως διαρκώς ανέβαλε τις συναντήσεις 
προφασιζόµενη την άρρωστη. Ο Κάρολος, κατά προτροπή του Φραγκίσκου, έφθασε να 
προτείνη "κλείσιµο" της συµφωνίας ερήµην της µητρός. Η βασίλισσα Μαρία όµως,
γνωρίζοντας από πριν ��� ����� ���������ω� �ω� �µ���ω� της Αµβέρσας, δεν ήθελε 
ούτε να ονειρεύεται τέτοιο ενδεχόµενο. Τελικά, η ���� η ��������� ��������η�� να 
µεταβή στην Αµβέρσα προς συνάντησι της Ντόνας Γκρασίας και η οποία ξερά δήλωσε 
ότι προτιµά �η� ���η �η� ����� παρά παντρεµένη µε τον δόγη Φραγκίσκο. Αυτά τα 
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εξευτελιστικά συνέβαιναν (και συµβαίνουν;) στους βασιλικούς οίκους. Οι υποτιθέµενοι 
ευγενείς, στην ουσία ήταν (και είναι;) δούλοι του εύκολου κέρδους, µωροφιλόδοξοι και 
τιποτένιοι, έτοιµοι για κάθε εξευτελισµό προκειµένου για στενά οικονοµικά οφέλη. Αυτοί 
οι βασιλικοί οίκοι δυστυχώς προδιέγραψαν το µέλλον της Ευρώπης και των Ευρωπαίων,
��η������ ��υ� ��� ��µ� �η� �������η� ��� ���������� ��� �η� ����� ������� ��� 
��υ� ��������� ��������, µε αποτέλεσµα σήµερα να υφιστάµεθα την µονοφυλετική 
δικτατορία των αργυρόδουλων αντιανθρώπων...

Οι πιέσεις προς την Μαρία συνεχίζονται, οι αλληλογραφίες πηγαινοέρχονται και τελικά η
βασίλισσα προτείνει την σύναψι δανείου αφήνοντας να λησµονηθή το ζήτηµα του γάµου.
Ώσπου το πλήρωµα του χρόνου έφθασε και µία ηµέρα, περί τα τέλη του 1544,
ανεκαλύφθη ότι η χήρα µε την οικογένειά της και την περιουσία της είχαν εγκαταλείψη 
την Αµβέρσα αφήνοντας πίσω µόνο τον Ζοάο-Ιωσήφ να ξεκαθαρίση την κατάσταση.
Άφησαν να διαρρεύση η φήµη ότι έφυγαν εξ αιτίας ενός ειδυλλίου µεταξύ Ζοάο και της 
πρώτης του εξαδέλφης. Η αλήθεια όµως ήταν ότι η Ντόνα Γκρασία ���� ����η 
�υ�������� µ� ��� ������ �η� και όλα ήταν �υµ�ω�ηµ��� ��� ���������µ��� από 
πριν. Οι γελοίοι "ευγενείς" ξαφνιασµένοι, δεν ξέρουν πως να αντιδράσουν. Η Ιερά 
Εξέτασις φαίνεται σαν µοναδική τους διέξοδος. Εγκαλούν την Ντονα Γκρασία, σε 
συγκεκριµένη ηµεροµηνία να παρουσιασθή γιά εξέτασι και όταν η προθεσµία περνά,
δεσµεύουν στην περιουσία του Οίκου Μεντέζ. Στην περίπτωσι αυτή οι ικανότητες, οι
γνωριµίες και οι γνώσεις του Ζοάο θα αντιπαρατεθούν στην βασιλική φιλαργυρία.
Πράγµατι επιτυγχάνει επιστρατεύοντας κάθε επιχείρηµα και µε την ������ ������� 
�υ��� ��ω� �ω� �µ���ω� από την Αµβέρσα. Αυτό ήταν αρκετό επιχείρηµα για να 
υποχωρήση άτακτα ο Κάρολος και να ����� ω� "����" 30.000 κορώνες ��� �� 
������η ���� ���η�����. Τότε, ������ και τον ���� ������ � �ω��� ���� �����η 
ενώ εν τω µεταξύ, η Ντόνα Γκρασία, εν έτει 1546, καταλήγει µέσω Λυών, µε την 
περιουσία της, στην Βενετία αφού ��η ���� �������η �� ��η ����� �����������ω� 
εκεί. Η ειρωνία σ' αυτή την υπόθεσι είναι ότι εγκαθίστανται στην πόλη την οποία οι
δραστηριότητες της οικογενείας οδήγησαν σε σταδιακό οικονοµικό µαρασµό. Φυσικά το 
όνοµα Μεντέζ θα ήταν σαν κόκκινο πανί στους Βενετούς γι' αυτό χρησιµοποίησαν το 
πατρικό Ντε Λούνα. Και φυσικά δεν εγκατεστάθησαν στο εβραϊκό γκέττο της πόλεως 
αλλά, στο αριστοκρατικό κέντρο της µιά και παρουσιαζόταν σαν καλοί χριστιανοί. Γιά 
τον Ζοάο η περιπέτεια δεν τελειώνει µετά την συµφωνία µε τον Κάρολο διότι η αδελφή 
του η Μαρία ζητά µερίδιο της περιουσίας µιά και δεν έχει να πληρώση τους 
λογαριασµούς της. Θυµίζει "αδιάκριτα" στον αδελφό της το ������ των 100.000 
δουκάτων που αυτός �υ���� ��� ��� ���� ������ το 1543 και ότι δεν µπορεί πλέον να 
τον βοηθήση στην αποπληρωµή. Ο βασιλιάς, θορυβηµένος µπροστά στην υπενθύµιση της 
������µ���� ��υ ��������ω� από τους Μεντέζ υπαναχωρεί και ζητά από τον ιππότη του 
κι άλλα χρήµατα. Επιστολές πηγαινοέρχονται πάλι, δίνοντας πολύτιµο χρόνο στον Ζοάο 
Μιγκές να υλοποιήση και να εξαφανίση την περιουσία του µέσω των πρακτόρων του στα 
διάφορα υποκαταστήµατα της Ευρώπης. Κάνει µια προσφορά 200.000 λιβρών στον 
Κάρολο, εκείνος την απορρίπτει και µία των ηµερών και εν έτει 1546, ανακαλύπτει ότι 
και Ζοάο-Ιωσήφ εγκατέλειψε το βασίλειό του.
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Η Βενετία δεν είχε καταρρεύσει ακόµη κι έτσι είχαν την ευκαιρία και την οικονοµική 
δυνατότητα να απολαύσουν την µεγαλειώδη κοσµοπολίτικη ζωή τής πιό πλούσιας και 
όµορφης πόλεως στον τότε κόσµο. Για την Ντόνα Γκρασία, υπεύθυνη για την οικογένεια 
του κουνιάδου της και την κόρη της αλλά και της εταιρείας, η ζωή κυλούσε µε γρήγορους 
και κουραστικούς ρυθµούς. Το µερίδιό της στην καλοπέραση και τις απολαύσεις στον 
κύκλου των ευγενών της κραταιοτάτης Γαληνοτάτης ∆ηµοκρατίας, ανέλαβε να 
διεκπεραιώση η αδελφή της και χήρα του κουνιάδου της, η Μαντόνα Μπριάντα. Η
γυναίκα αυτή, δεν άργησε να καταλάβη ότι το νόηµα της ζωής της ήταν πολύ διαφορετικό 
από της αδελφής της. Εκνευρισµένη µε την απόφαση του µακαρίτη άντρα της να αφήση 
την Γκρασία διαχειρίστρια της τεράστιας περιουσίας, προσπαθεί να βρή ευκαιρία να 
απαλλαγή από αυτή την οικονοµική κηδεµονία Συνεχώς δηµιουργεί τριβές στην σχέσι 
τους και επιθυµεί µόνο να απολαύση την καλή ζωή. Έτσι, κάποτε απαιτεί την µισή 
περιουσία. Η σκληροτράχηλη Ντόνα Γκρασία όµως που δεν υπέκυψε σε πιέσεις 
µοναρχών και αυτοκρατόρων, πάντα �����ωµ��η ��η� υ�η����� ��υ ��ω���µ��, δεν 
ήταν διατεθειµένη να κάνη υποχωρήσεις. Μία απείρου κάλους ιστορία αρχίζει τώρα διότι 
η�������� ���������� ���� ����� �η� ��������, ��������� �η� ������ �η� ως 
κρυφή εβραία, φανερώνει το όνοµα της οικογενείας, αποκαλύπτει την πρόθεσι της 
οικογενείας �� ������������� µ���µ� ��η� ��υ���� ��� ����� µ����� και ζητά την 
µισή περιουσία της εν ονόµατι της κόρης της. Οι κατάπληκτοι από την προδοσία Βενετοί,
όταν πληροφορούνται ότι µπροστά τους είναι η µεγαλύτερη ίσως περιουσία της Ευρώπης 
κινητοποιούνται αµέσως, τοποθετούν τις κόρες της Μπριάντας και της Γκρασίας σε 
µοναστήρι ώστε να ανατραφούν χριστιανικά και ασκούν εµπάργκο στην περιουσία.
Θεωρούν αδιανόητο το χάσιµο για την Βενετία τέτοιας περιουσίας αφ' ενός και την 
µεταφορά αυτής της περιουσίας σε εχθρούς αφ' ετέρου. Η Ντόνα Γκρασία φυλακίζεται 
κατ' οίκον. Η Μπριάντα όµως δεν σταµατά εδώ. Γνωρίζοντας την άνθηση των 
καταστηµάτων τους στην Γαλλία, προσλαµβάνει κάποιον συνεργάτη µέσω του οποίου 
προδίδει τις δραστηριότητες του Οίκου στον βασιλιά της Γαλλίας, ο οποίος είχε ��η 
�υ����� �ηµ������ ������ µε τους Μεντέζ. Ζητά πάλι την µισή περιουσία και ο
έκπληκτος βασιλιάς ασκεί αµέσως εµπάργκο στην περιουσία του Οίκου στην Γαλλία. Η
πιθανότητα εύκολου κέρους είναι η παντοτινή επιδίωξη τέτοιων µοναρχών. Επειδή όµως 
το εύκολο κέρδος όπως φαίνεται αποκτηνώνει τους ανθρώπους, ο συνεργάτης της 
Μπριάντας αντιλαµβάνεται ότι και αυτή θα είναι εύκολος στόχος αν κατηγορηθή ως 
κρυφο-εβραία σαν την αδελφή της και την καταδίδει στους Γάλλους. Κατ' αυτόν τον 
τρόπο παύει η διεκδίκησή της και οι µονάρχες διεκδικούν τώρα το σύνολο της περιουσίας 
χωρίς "αποζηµιώσεις". Με αυτό τον τρόπο η µοίρα εκδικήθηκε την Μπριάντα η οποία 
πλέον θα ακολουθή πιστά την αδελφή της.

Για άλλη µία φορά, µε τις ίδιες κατηγορίες και προ του φάσµατος ολικής καταστροφής, η
οικογένεια Μεντέζ έρχεται αντιµέτωπη µε την �������� ����� �µ������ �η� στους 
"ιεροεξεταστάς". Ο τρόπος αντιδράσεως ����� ����� ��ω���� και εγγυάται επιτυχία µιάς 
και τα κίνητρα των διώξεων εναντίον τους είναι το ������ ������ ��� η ���η���� των 
ευγενών. Αρχίζουν αµέσως οι ���������� ���������� ���������, οι πολλές 
������η������ ενέργειες και ������ �ω��������. Γιά την οικογένεια, είναι σχετικά 
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εύκολο να πείσουν γιά το πόσο καλοί χριστιανοί είναι αρκεί να ξέρουν ������ 
�ω��������. Είναι σε θέση να ���������υ� �υ�������� ��������� µέσω �ω�������� 
και ������� ���ω�. Πάντα λειτουργώντας κυρίως ������η�����, όπως συνιστά η
διαχρονική κρατούσα εβραϊκή σκέψις, εξασφαλίζουν όχι µόνο συµµάχους εντός 
επικρατείας αλλά και άλλους στο εξωτερικό. Αυτό που δεν µπορούσαν να γνωρίζουν οι
Βενετοί ήταν το ότι ένα µεγάλο µέρος της περιουσίας των Μεντέζ, ���� ��η ��������� 
��η� �ω�������������η µέσω των αντιπροσώπων του Οίκου. Ο σουλτάνος Σελήµ Α'
και ο διάδοχός του Σουλεϊµάν ο Μεγαλοπρεπής είχαν ως γιατρό έναν ισπανοεβραίο, τον 
Μοσέ Χαµόν. Ο Μοσέ, ήδη είχε συνεννοηθεί µε τους Μεντέζ, αφού αλληλογραφούσε µε
τον Ζοάο-Ιωσήφ και γνώριζε ότι απώτερος σκοπός τους ήτο η εγκατάστασις στην 
Κωνσταντινούπολη. Επιπροσθέτως, υπελόγιζε σε µελλοντικό γάµο του υιού του, του 
Ιωσήφ, µε την κόρη της Ντόνα Γκρασίας, πράγµα που θα του ήταν ωφέλιµο οικονοµικά.
Με την επιρροή του στον σουλτάνο, ο Μοσέ, δεν έχει δυσκολία να τον πείση για την 
µοναδική ευκαιρία να έχη ως υπηκόους τους πλουσιότερους Ευρωπαίους. Η ���η���� 
��υ ��υ�����υ τον οδηγεί κι αυτόν να λειτουργήση άµεσα, θεωρώντας ��η υ�η���υ� 
��υ τους Μεντέζ και ������� µ���������� στην οιωνεί εχθρική του Βενετία µε σκοπό 
να �������η την έλευση της οικογενείας στην Τουρκία µ��� µ� �η� �����υ��� �η�. �
��υ���µ�� ������ ��� ��ω����� ��� ��η ������ ��� ����� ��υ ��ω� �� ���µ�
��������.

Η Τουρκική απειλή λειτουργεί ως καταλύτης εξελίξεων γιά τους Μεντέζ αφού οι 
πολιτικές συγκυρίες τους βοηθούν. Οι Βενετοί, ήδη αδυνατισµένοι από την δραµατική 
µείωσι των εσόδων τους λόγω δραστηριότητος των Μεντέζ, δεν διανοούνται πόλεµο µε
την Τουρκία. Οι Γάλλοι, σε διαρκή πόλεµο µε τον Κάρολο Α', έχουν συµµάχους τους 
Τούρκους και δεν τολµούν να σκεφθούν διάλυση της συµµαχίας. Στην µέση αυτής της 
διαπάλης, η Ντόνα Γκρασία και ο ανηψιός της Ζοάο-Ιωσήφ παίζουν παρασκηνιακά µε
όλους, στον συνηθισµένο τους ρόλο, ���ω� �� �υµ�ω���� ���� ��� �� ����ω���� µ�
������� προκειµένου να επιτύχουν τον σκοπό τους. Το να µετακοµίσουν τώρα στην 
Τουρκία, µε συνοδεία του Τούρκου αγγελιοφόρου, σήµαινε ότι θα έπρεπε να δηλώσουν 
την περιουσία τους πράγµα που θα άνοιγε την όρεξη του Σουλτάνου. ���������υ� 
λοιπόν ότι ��� ήλθε η ώρα για µετακόµιση στην Τουρκία, πριν επενδύσουν το 
µεγαλύτερο µέρος της περιουσίας τους. Έτσι, ψύχραιµα, µε πολλές δωροδοκίες, στις 
αρχές του 1549 επιτυγχάνουν την ����υ�η των κοριτσιών από το µοναστήρι και έναν 
µήνα διορία από την ηγεσία της Βενετίας να αποφασίσουν ότι ή γίνονται πιστοί 
χριστιανοί ή φεύγουν. Οι Βενετοί ευγενείς, αντιλαµβάνονται ότι δωροδοκήθηκαν αρκετά 
και αφού δεν οσµίζονται άλλο κέρδος, �����������υ� �η� ��ω�η. Η οικογένεια, γιά άλλη 
µία φορά, παίζει τους �υ�ω����υ� η��µ���� ��� ����υ��, δείχνοντας τον τρόπο µε τον 
οποίο µπορεί κανείς, �ω��� �� ��������, �� ����� �υ������� ��υ ����������. ����µ�
��υ �� �υµ��������� �η� �������η��� ��� ������ ��� µ�����.

Μη επιθυµώντας την παραµονή τους στην Βενετία κάτω από αυτούς τους όρους, η
οικογένεια εξασφαλίζει άδεια εγκαταστάσεως στην Φερράρα, της οποίας ο ηγεµών έχει 
διακηρύξει ανεξιθρησκία στην επικράτειά του και που τους διαβεβαιώνει εγγράφως ότι 
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δεν θα διωχθούν βάσει θρησκεύµατος. Από τις αρχές του 1549, όλα τα µέλη της 
οικογένειας είναι µόνιµοι κάτοικοι Φερράρας. � ������� ���� ������η ����� ��� ��υ� 
����, ��η� µ���η ����� �ω� ���� �����η��� ����ω�. Γιά να εκνευρίσουν τους 
Βενετούς περισσότερο, κάποια στιγµή το καλοκαίρι, η Ντόνα Γκρασία µεταβαίνει στην 
Βενετία όπου συναντάται µετά του Τούρκου απεσταλµένου µαντατοφόρου τον οποίον 
������� �����µ��� διότι ως ελέχθη δεν είναι έτοιµοι ακόµη για µετάβαση στην Τουρκία.
Η Βενετοί δεν τολµούν να την θίξουν διότι πλέον αυτή τελεί υπό την προστασία τόσο του 
δούκα της Φερράρας όσο και του σουλτάνου. Στις 8 Ιουλίου του εποµένου έτους όµως 
απαγορεύουν οποιεσδήποτε εµπορικές συναλλαγές µε τους νεοχριστιανούς τους οποίους 
διατάσσουν να εγκαταλείψουν την πόλη εντός δύο µηνών. Η οικογένεια παρακολουθεί το 
δράµα των υπό διωγµό κρυφοεβραίων από την Βενετία και τους συµπαραστέκεται µε
κάθε τρόπο. Εν τω µεταξύ στην Φερράρα έχουν εξασφαλίσει σηµαντικά προνόµια 
εξασφαλίζοντας την περιουσία τους ακόµη και για την περίπτωσι διαδοχής του θρόνου.
Ακόµη, λόγω της υφισταµένης ανεξιθρησκίας, είναι εγκατεστηµένοι πλέον ως εβραίοι 
χρησιµοποιώντας µόνο τα εβραϊκά ονόµατα αλλά επιλέγοντας το παλαιό πριγκιπικό 
επώνυµο Νάσι αντί του οικογενειακού Μπενβενίστε.

Πρέπει να τονίσουµε ότι από τα τέλη του 1544, οπότε η οικογένεια Μεντέζ-Νάσι 
εγκατέλειψε την Αµβέρσα, ο Ζοάο Μιγκέζ ή Ιωσήφ Νάσι δεν έχει µόνιµη κατοικία αλλά,
συµπεριφερόµενος ως "πολίτης του κόσµου", κατοικεί εκεί που τον καλούν τα οικονοµικά 
και οικογενειακά του συµφέροντα, δίχως να γνωρίζη διώξεις ή έστω ενοχλήσεις λόγω των 
υψηλών γνωριµιών και του πλούτου του. Με την δραστηριότητα αυτή του Ιωσή Νάσι 
µπορούµε να πούµε ότι ορίζεται πλέον ως κοσµοπολίτης αυτός ο οποίος κινείται παντού 
µε σκοπό το κέρδος που είναι πολύ διαφορετικός από τον ορισµό του κοσµοπολίτη που 
δόθηκε από τον ∆ιογένη που είχε ως στόχο την ελαχιστοποίηση του κέρδους υπέρ 
αποκτήσεως αρετής. Αυτή φυσικά είναι και µία θεµελιακή διαφορά ελληνισµού και 
ιουδαϊσµού Φαίνεται λοιπόν πόσο �����µ���� ����� �� ��������� ���η��� οι οποίοι 
καλοπροαίρετα δηλώνουν απλοϊκά κοσµοπολίτες. Γνωρίζει πλέον να εκµεταλλεύεται τις 
πολιτικές καταστάσεις προς όφελός του µιάς και ���� �ηµ��υ������ ������ 
������µ���� ��������ω� σε όλους σχεδόν τους µονάρχες και τιµάτε από τις αυλές της 
Ευρώπης. Είναι σε θέση και πολέµους να ξεκινήση όπως όπως θα δούµε αργότερα.

Η επιλογή της Φερράρα, σαν τόπος µονίµου κατοικίας των Νάσι µέχρι να έλθη η ώρα 
οριστικής εγκαταστάσεως στην Κωνσταντινούπολη, δεν έγινε καθόλου τυχαία. Η πόλις 
αυτή διοικείται από τον δούκα Ερκολε ΙΙ του Οίκου Έστε. Αυτός αντιλαµβάνεται ότι 
ευηµερία του τόπου του σηµαίνει καλή οικονοµία και γι' αυτό ενθαρρύνει την 
µετανάστευση στην περιοχή του εύπορων ανθρώπων ασχέτου θρησκείας ή εθνικότητος.
Έτσι η "πολυπολιτισµική" πόλη αποκτά ενδιαφέρον για τους νεο-χριστιανούς 
��υ��������υ� ����� �υ�� �� ���������� �����υ����� �������� ���������� �� ������ 
��υ�. ������� �� ������� ������������ �� ���µ���υ� �� "µ����" ������ µ��η ����� 
���� �� ���η �� ���µυ���� ��� ������ �ω� ��������� ���� ������ ��υ�. Οι αµιγώς 
εβραϊκές πόλεις ���� ���������µ���� �� �υ������������ ��ω� µ�� �������� ��� η
������� �η� �������� ������η��� ����������η�.
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Η Φερράρα, γίνεται πόλος έλξεως πλουσίων και µορφωµένων εβραίων οι οποίοι 
προστίθενται στους λιγοστούς ήδη υπάρχοντες εβραίους. Ακριβώς το ίδιο συµβαίνει 
σχεδόν ταυτόχρονα και στην Θεσσαλονίκη. Το 1538 ο Έρκολε διεκήρυξε ότι προσφέρει 
άσυλο στους διωκόµενους εβραίους της Ισπανίας και Πορτογαλίας. Εδώ λοιπόν 
βρίσκονται διάσηµοι εβραίοι µε πολλά χρήµατα και µόρφωση και οι οποίοι είναι 
πρόθυµοι να βοηθήσουν οποιαδήποτε προσπάθεια για το καλό του λαού τους. Άριστο 
περιβάλλον λοιπόν για τους Μεντέζ. Με την άφιξή τους εδώ οι Μεντέζ είναι ελεύθεροι να 
είναι και φανερά πλέον Ιουδαίοι. Αλλάζουν ονόµατα και κρατούν µόνο τα εβραϊκά. Από 
εδώ και πέρα η Βεατρίκη Ντε Λούνα λέγεται Ντόνα Γκρασία Νάσι και η κόρη της Ρεϊνά 
Νάσι. Η Μπριάντα ονοµάζεται Ρεϊνά και η κόρη της Γκρασία (γιά να ξεχωρίζει απ' την 
θεία της την φωνάζουν λα τσίκα που σηµαίνει η µικρή). Οι εµπορικές δραστηριότητες της 
οικογένειας Νάσι συνεχίζονται έντονα αλλά ταυτόχρονα αρχίζει και σηµαντική κοινοτική 
δράσις τους µε φιλανθρωπίες, µε ιδρύµατα µελετών ιουδαϊσµού και µε υποστήριξη 
εβραϊκών εκδόσεων. Ταυτόχρονη είναι πάντα και η λειτουργία οργανώσεων διαφυγών 
των κυνηγηµένων κρυφοεβραίων από την ιερά εξέτασι µέσω των πολλών 
υποκαταστηµάτων του Οίκου σε όλες τις µεγάλες πόλεις της Αγγλίας, της Γερµανίας, των 
κάτω χωρών, της Γαλλίας και της Ιβηρικής. Αυτούς τους κατευθύνουν µε µαεστρία 
κυρίως στην Τουρκία και µερικούς στην Φερράρα. Η ήρεµη και χωρίς διώξεις κατάστασις 
αυτή συνεχίζεται γιά δύο περίπου χρόνια ως το 1551. Τότε ξεσπά επιδηµία πανώλης στην 
Φερράρα Η κοινή γνώµη πιστεύει ότι η πανώλη ήλθε από την Γερµανία ή την Ελβετία 
µέσω των κρυφοεβραίων νεοεισελθόντων στην πόλη. Όσο η επιδηµία εξηπλώνετο τόσο 
περισσότερο οι κάτοικοι της Φερράρα εγένοντο εχθρικότεροι προς τους νέους κατοίκους.
Τοιουτοτρόπως, αναγκάσθηκε ο δούκας Έρκολε να εκδιώξη τους νεοαφιχθέντες από την 
Ιβηρική κρυφοεβραίους για λόγους υγιεινής. Οι Νάσι, όπως πάντα βοοηθώντας τον λαό 
τους, οργανώνουν την πορεία των διωχθέντων προς Τουρκία δίδοντάς τους χρήµατα και 
εφόδια. Όµως και οι Νάσι διώχνονται από την πόλη για τον ίδιο λόγο και εγκαθίστανται 
για λίγο καιρό στην Βενετία. � �������� ��υ� �� ����υ����υ� ��� �� ���υ������υ� 
��υ� �������� ����� ��������. Εξ άλλου, γιά τους εβραίους ζωή χωρίς εκδίκηση δεν 
είναι αποδεκτή. Με την άφιξή τους στην Βενετία, σαν ιουδαίοι πλέον, περιορίζονται κατ'
οίκον αλλά και ειδοποιούν τον Μοσέ Χαµόν στην Κωνσταντινούπολη να προκαλέση την 
επέµβαση του σουλτάνου. Πράγµατι, ο οθωµανός αγγελιοφόρος σύντοµα καταπλέει στην 
Βενετία ενώ η πολύ εκνευρισµένη οθωµανική κυβέρνησι απειλεί µε πόλεµο. Γιά άλλη µία 
φορά η Ευρώπη κρατά την αναπνοή της και γι' άλλη µία φορά οι Βενετοί αναγκάζονται 
να υποχωρήσουν. Ο Βενετός αγγελιοφόρος που αποστέλλεται στην Πόλη γιά να ηρεµήσει 
τα πράγµατα αλλά δεν καταφέρνει τίποτε. Η κρίσις συνεχίζεται. Σύντοµα οι Νάσι 
απελευθερώνονται, έχοντας εξευτελίσει τους εξαγριωµένους Βενετούς ενώ υπεχώρησε η
επιδηµία στην Φερράρα και επετράπη εις όλους τους διωχθέντας να επιστρέψουν. Με τον 
χρόνο να δουλεύουν γι' αυτούς, οι Νάσι τελικά -πλην του διαρκώς σε κίνησι Ζοάο-Ιωσήφ-
τον Αύγουστο του 1552 ξεκινούν γιά την Κωνσταντινούπολη στην οποία θα προκαλέσουν 
τέτοια διεθνή επεισόδια που θα αναταράξουν την Ευρώπη. Με την επιροή τους όµως, ήδη 
έχουν δροµολογήση απίστευτες καταστάσεις στην Τουρκία, προς όφελός τους. Γνωρίζουν 
από πρώτο χέρι επακριβώς τι συµβαίνει εκεί, και στην συνέχεια εξετάσουµε το πως 
επέβαλαν την πολιτική τους. Πρώτος σταθµός είναι η Ανγκόνα (η οποία σε λίγο καιρό θα 
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γίνη θύµα τους) από όπου επιβιβάζονται σε πλοίο και καταπλέουν στην όµορφη 
Ραγκούσα ή σηµερινό Ντουµπρόβνικ που θυµίζει Βενετία. Είναι τώρα αρχές του 1553.

�� ������ ��� ��������� ��� ������������� ��� ��� 
��������� � ������ ��� ���� ��������� 

Ενώ η οικογένεια Νάσι, εκτός του Ιωσήφ ή Ζοάο, βρίσκεται ήδη στην Ραγκούσα 
(Ντουµπρόβνικ), το παγκόσµιο εµπορικό-κατασκοπευτικό δίκτυο πληροφοριών του Ζοάο 
Μιγκέζ ή Ιωσήφ Νάσι, λειτουργεί νυχθηµερόν, κοµίζοντας πληροφορίες, τις οποίες ο
ίδιος αξιολογεί, και, κανονίζει αναλόγως την πορεία του. Εφ' όσον η απόφασις της 
οικογενείας ήτο η µετακόµισις εις την Οθωµανική Αυτοκρατορία και µάλιστα στην 
Κωνσταντινούπολη, το δίκτυο πληροφοριών ήτο και εκεί σε πλήρη ανάπτυξη. Οι Νάσι 
θέλουν να έχουν έγγυρη πληροφόρηση, για την Οθωµανική κυβέρνησι, τον Σουλτάνο, την 
οικονοµία, τον στρατό και κυρίως την κατάσταση του εβραϊσµού της Αυτοκρατορίας.
Από τα χρόνια της διαµονής τους στην Αµβέρσα, όπως είδαµε, είχαν ήδη ανοίξει τον 
δρόµο των εβραίων προσφύγων προς την οθωµανική επικράτεια. Αυτό φυσικά, δεν έγινε 
τυχαία. Έγινε µε πολύ προσεκτική πολιτική σκέψη και ανάλυση των εθνικοκοινωνικών 
δεδοµένων της Υψηλής Πύλης. Οι πληροφορίες εµπίστων πρακτόρων, ήταν 
καθοριστικές. Οι έµπιστοι αυτοί πράκτορες, σε αγαστή συνεργασία µε τους Νάσι, έχουν 
την δύναµη να προκαθορίσουν τις πολιτικές εξελίξεις στην οθωµανική αυτοκρατορία.
Γνωρίσαµε ήδη έναν τέτοιο έµπιστο πράκτορα της οικογενείας Νάσι, ο οποίος 
ταυτόχρονα ήτο ιατρός του Σουλεϊµάν του Μεγαλοπρεπούς. Πρόκειται για τον γιατρό 
Μοσέ Χαµόν. Ουσιαστικά, η οικογένεια Χαµόν είναι αυτοκρατορικοί γιατροί για τρείς 
τουλάχιστον γενεές. Ο Μοσέ Χαµόν βέβαια, έχει κι άλλο λόγο να είναι έµπιστος των 
Νάσι, αφού όπως είδαµε, θέλει να παντρέψη τον γιό του µε την κόρη της Ντόνα 
Γκρασίας. Πάντως, σαν έµπιστος του Σουλτάνου, είχε πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου 
πληροφόρηση αλλά και την δυνατότητα να επηρεάζη τον Σουλτάνο υπέρ του λαού του.

� ��������� ������������ ��� �� ������� ��� ������ ��� 
��������� 

Τα χρόνια που οι Νάσι ασχολούνται µε τους Οθωµανούς, είναι χρόνια ακµής των 
Τούρκων. Υπό την ηγεσία του ικανού και µεγαλωµένου στα στρατόπεδα Σουλεϊµάν του 
Μεγαλοπρεπούς, τα όρια της αυτοκρατορίας επεξετάθησαν σε τρείς ηπείρους, και µε την 
κατάληψη του Βελιγραδίου, το 1521 και της Ρόδου το 1522, άνοιξε ο δρόµος για 
µεγαλύτερες κατακτήσεις, επιβεβαιώνοντας την ισχύ των Οθωµανών στους ∆υτικούς και 
καθιερώνοντας την οθωµανική αυτοκρατορία σαν µεγάλη δύναµη και εφιάλτη των 
δυτικών. Μετά την άλωση της Ρόδου θα αρχίσουν και τελικά θα καρποφορήσουν οι
τουρκικές προσπάθειες γιά έλεγχο του Αιγαίου. Κατακτώντας δε το µεγαλύτερο τµήµα
της Ουγγαρίας, θα φθάσουν ως την Βιέννη. Εκτός όµως από τις στρατιωτικές επιτυχίες, ο
Σουλεϊµάν κατάφερε να περιβάλη την αυτοκρατορία µε ενιαίο διοικητικό σύστηµα και 
δηµιούργησε νοµικό-δικαιικό σύστηµα. Στο διοικητικό αυτό σύστηµα, οι Τούρκοι είναι 
στρατιωτικοί και γαιοκτήµονες αλλά υστερούν στο εµπόριο. ∆εν επιθυµούν να διακινείται 
το εµπόριο από χριστιανούς ραγιάδες και έτσι δηµιουργείται πρόσφορο έδαφος γιά 
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εβραίους. Οι Τούρκοι γνωρίζουν ότι η ∆ύση κυνηγά τους εβραίους και ότι οι ίδιοι τους 
προσφέρουν άσυλο. Για αντάλλαγµα, οι εβραίοι θα βοηθήσουν την οικονοµία και τις 
τέχνες, δηµιουργώντας µια απαραίτητη, στην µοντέρνα αυτοκρατορία, αστική τάξη και 
ζούν στην Τουρκία µε ασφάλεια, αφού είναι πολύ δύσκολο να ευηµερήσουν στην ∆ύση.
Το εβραϊκό αδιέξοδο, (δηλ. ή ζωή στην Οθωµανική Αυτοκρατορία ή ιερά εξέταση στην 
∆ύση), και οι γνώσεις και ικανότητές τους, τους καθιστούν απαραίτητους στους 
Οθωµανούς οι οποίοι προτιµούν την φιλία και συνεργασία των εβραίων έναντι των 
χριστιανών θεωρώντας ότι υπάρχει καλύτερη σχέσις εµπιστοσύνης. Φυσικά, οι Οθωµανοί 
δεν µπορούσαν να έχουν καµµία εµπιστοσύνη στους κατακτηµένους Έλληνες ή Σέρβους.
Οι εβραίοι τελικά προσφέρονται και παρουσιάζονται σαν µια πιό αξιόπιστη και αξιόλογη 
επένδυση.
Βασιζόµενοι, οι Οθωµανοί, σε τέτοιες συµβατικές και απλοϊκές σκέψεις, δείχνοντας 
απεριόριστη εµπιστοσύνη στους Εβραίους, δηµιουργούν την πολιτική τους αλλά θα το 
πληρώσουν ακριβά, όπως θα δούµε.

Ο παγκόσµιος εβραϊσµός, υπό την καθοδήγηση των Νάσι, µετακινείται στην Οθωµανική 
αυτοκρατορία και για έναν άλλο λόγο. ∆ιότι, θα είναι πιό κοντά στο Ισραήλ, όπου τελικά 
καταλήγει ο σιωνιστικός σχεδιασµός των Νάσι. Η δηµιουργία εβραϊκού κράτους 
κυριαρχεί στην σκέψη των εβραίων όπου τώρα, υπό την αρχηγία των Νάσι, υπάρχουν 
πιθανότητες επιτυχίας. Εξ άλλου, από τους 160.000 εβραίους που εδιώχθησαν από την 
Ισπανία, πάνω απ' τους µισούς κατέληξαν στην Τουρκία και περίπου 18.000 στην 
Θεσσαλονίκη. Θεωρούν την εγκατάστασή τους σ' αυτά τα εδάφη σαν διάδροµο και πύλη 
προς Παλαιστίνη.
Οι εβραίοι λοιπόν, αποκτούν οικονοµική δύναµη, ελέγχοντας τις διάφορες τέχνες και 
διακινώντας αγαθά. ∆ιορίζονται σύµβουλοι και γιατροί και µεταφραστές. Με αυτές τις 
δυνατότητες, αφού έχουν επιρροή, κερδίζουν φορολογικές ελαφρύνσεις και απαλλαγές 
και δηµιουργούν το γνωστό πλέγµα εξαρτήσεως σε όλη την αυτοκρατορία. ∆ηλαδή,
κάνουν την Αυτοκρατορία και τον Σουλτάνο να νοµίζουν ότι δεν υπάρχει µέλλον χωρίς 
αυτούς. Πείθουν τελικά, ότι είναι απολύτως απαραίτητοι και «δώρο Θεού» στους 
Τούρκους. Ακριβώς ότι προσπαθούν να κάνουν παγκοσµίως και σήµερα!!!! 
 
Ιδού οι ρίζες της «µεγάλης» Τουρκο-ισραηλινής φιλίας!!!! 

��������� �������������.

Περιγράφοντας τον Σουλεϊµαν τον Α' τον Μεγαλοπρεπή, βλέπουµε έναν υψηλόσωµο
άνδρα, σεβάσµιο και επιβλητικό, µε πρόσωπο που βλέποντάς το, δηµιουργούσε δέος.
Εστέφη αυτοκράτωρ το 1520, σε ηλικία 26 ετών, διαδεχόµενος τον πατέρα του Σελήµ Α'. 
Μεγάλωσε στα στρατόπεδα, όπως είπαµε, και είχε τις ικανότητες να επιλέγη ικανούς 
συνεργάτες και να αξιολογεί σωστά τις πληροφορίες των συµβούλων του. Ήταν 
ευνοηµένος από την µοίρα διότι εκληρονόµησε από τον πατέρα του, γεµάτο 
θησαυροφυλάκιο, µία πειθαρχηµένη χώρα και έναν ικανό, έµπειρο, αήττητο και αξιόµαχο 
στρατό. Είχε την ικανότητα, αυτά τα δώρα να τα αξιοποιήση προς ώφελος της 
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αυτοκρατορίας, οδηγώντας την στην ακµή της δόξας και της δυνάµεώς της. ∆ιπλασίασε 
το χρήµα του µε απάνθρωπη όµως φορολογία. Έκτισε πολλά δηµόσια κτήρια και 
κοινωφελή έργα όπως υδραγωγεία, γέφυρες και δρόµους. Στην εξωτερική πολιτική, σαν 
πολέµιος της Αυστροουγγαρίας, συνήψε συµµαχία µε την Γαλλία. Μια απαραίτητη 
συµµαχία και για τις δύο µεγάλες αυτές δυνάµεις. Την συµµαχία αυτή ενεπνεύσθη και 
εφήρµοσε ο ελληνικής καταγωγής, εκ Πάργας, µεγάλος βεζύρης του, ο
γλωσσοµαθέστατος και ικανότατος στην διοίκηση στρατού και κράτους, Ιµπραήµ Πασάς.
Μερικούς µήνες µετά την σηµαντικότατη αυτή συµφωνία, το 1536, ο Ιµπραήµ
δολοφονείται και την θέση του καταλαµβάνει ο γαµπρός και ευνοούµενος της σουλτάνας 
Ροξυλάνης, ο Ρουστάµ Πασάς. Η Ντόνα Γκρασία δεν θα ήθελε έναν βεζύρη σαν τον 
Ιµπραήµ, και εδώ βλέπουµε ταύτιση συµφερόντων της σουλτάνας και της οικογενείας 
Νάσι, η οποία ταύτιση οδήγησε στο να χάση η αυτοκρατορία έναν µοναδικό ηγέτη σαν 
τον Ιµπραήµ. 
Παρακάτω θα δούµε ποιοί καθοδηγούν την φιλόδοξη σουλτάνα.

Κάθε άνθρωπος, όσο ικανός και να είναι, έχει και ελαττώµατα. Άλλα ελαττώµατα 
κοστίζουν ακριβά και άλλα όχι. Το ελάττωµα του Σουλεµάν, κόστισε στους Οθωµανούς 
πανάκριβα, και έγινε αίτιο της παρακµής και των απωλειών τους. Το ελάττωµά του ήταν 
η µεγάλη αδυναµία του στο χαρέµι. Στον ποδόγυρο, όπως θα λέγαµε σήµερα.
Στα χρόνια του και εξ αιτίας του, το χαρέµι απέκτησε λόγο στα πολιτικά ζητήµατα. Οι 
ευνοούµενες χανούµισες, έφθασαν στο σηµείο να διορίζουν κρατικούς λειτουργούς αλλά 
και να επιτυγχάνουν διάφορα «ρουσφέτια». Αυτή η αδυναµία του, µέσω του δικτύου 
πρακτόρων, έγινε αµέσως γνωστή στους Νάσι οι οποίοι ήξεραν τα πάντα από πρώτο χέρι.
Κυρίως για την Ρωσσίδα Χουρέµ ή Ρωζαλάνα ή Ρωξυλάνη, η οποία ήτο η ευνοουµένη 
και η οποία ασκούσε τεράστια επιρροή στον σουλτάνο και µέσω αυτού στα πολιτικά 
πράγµατα και επενέβαινε στις αυτοκρατορικές υποθέσεις. Ήταν η πρώτη φορά που 
Οθωµανός αυτοκράτωρ εδέχετο επιδράσεις και επιρροές από γυναίκα. Και από τότε τους 
έγινε συνήθεια!!! 
Αξίζει να διερευνήσουµε το κατά πόσο οι εβραίοι χρησιµοποίησαν αυτό το ελάττωµα και 
επηρέσαν τον σουλτάνο µέσω του χαρεµιού.
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Πολλές εβραίες κυκλοφορούσαν στην αυτοκρατορική αυλή µε σκοπό να διδάξουν και να 
εµπορευθούν. Έκαναν κάθε δουλειά, από µοιρολογήτρες ώς οτιδήποτε µπορεί να 
πουλήση µια γυναίκα.
Οι χανούµισες τις χρησιµοποιούσαν για να µάθουν να κεντούν και να υφαίνουν, να 
µακιγιάρονται, να χρησιµοποιούν και να αγοράζουν αρώµατα κλπ. Σταδιακά, οι γυναίκες 
αυτές έγιναν τελείως απαραίτητες στις χανούµισες και δωροδοκούσαν τους ευνούχους 
φύλακες για άµεση πρόσβαση στα άδυτα του χαρεµιού. Όπως γράφουν οι ιστορικοί 
εκείνης της εποχής, οι εβραίες αυτές, τις έκαναν ότι ήθελαν αφού µπορούσαν να 
ικανοποιήσουν κάθε επιθυµία των χανουµισών που ήταν φυλακισµένες σε χρυσό κλουβί.
Επίσης, µεταπουλούσαν κοσµήµατα και τιµαλφή, τα οποία αγόραζαν από τις χανούµισες 
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σε χαµηλές τιµές. Φυσικά, οι αιχµάλωτες δεν ήξεραν ποτέ τις τρέχουσες τιµές! Στα 
χρόνια αυτά, η πιό διάσηµη εβραία που µπαινόβγαινε στο χαρέµι µε σκοπό το κέρδος 
ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ, ήταν η περίφηµη κυρά-Εστέρ. Άνδρας της ήταν ο ραβίνος Ελιά 
Χανδαλί, ο οποίος την άφησε χήρα στα 25 περίπου χρόνια της. Κατάφερε και έγινε δεκτή 
στο χαρέµι και απαραίτητη στις χανούµισες. Τις προµήθευε ότι επιθυµούσαν, τις 
βοηθούσε στους τοκετούς, µετέφερε κάθε είδους µηνύµατα και εθεωρείτο τελείως 
έµπιστη των γυναικών του χαρεµιού. Χρησιµοποιώντας αυτές τις κοπέλλες, αποσπά 
πλήρη φορολογική απαλλαγή και εύφηµο µνεία από τον ίδιο τον Σουλτάνο, ο οποίος 
επηρεάζετο από τις γυναίκες του. Το σουλτανικό φιρµάνει του 1539 απαλλάσσει ακόµη
και τους απογόνους της (3 αγόρια) από φορολογία, αλλά, της δίνει το δικαίωµα να έχη 
απόλυτη νόµιµη πρόσβαση στο χαρέµι. Γνωρίζοντας πολύ καλά την αδυναµία αυτή του 
σουλτάνου, η κυρά-Εστέρ, δέχεται πλούσια δώρα, διορίζοντας διάφορους σε διάφορες 
δηµόσιες θέσεις, χρησιµοποιώντας την επιρροή των χανουµισών. Έτσι, αποκτά τεράστια 
οικονοµική αλλά κυρίως πολιτική δύναµη, αφού όλοι οι επίσηµοι υποκλίνονται µπροστά 
της, επιζητώντας την εύνοιά της, καθότι όλοι γνωρίζουν πως εναντίωση µαζί της µπορεί 
να σηµαίνει το τέλος τους. Γίνεται χρήσιµη για πολλούς και κυρίως για τον λαό της αλλά 
και τους Νάσι. Ο µεγάλος πλούτος της την καθιστά ρυθµιστικό παράγοντα των εβραϊκών 
κοινοτήτων και οι ραβίνοι χρησιµοποιούν τον νόµο όπως αυτή θέλει...

Ανάµεσα στην κυρά-Εστέρ, τον γιατρό του σουλτάνου και άλλους παρατρεχάµενους της 
σουλτανικής αυλής, οι Νάσι έχουν πληροφόρηση άριστη σχετικά µε ότι θέµα κινείται 
στην Υψηλή Πύλη. Με αυτό τον τρόπο, διαθέτοντας και πλούσια εµπειρία, καταφέρνουν 
να σχεδιάσουν µε µεγάλη ακρίβεια και ικανότητα, τον τρόπο και χρόνο µεταβιβάσεώς 
τους στην Κωνσταντινούπολη. Οι µετακινήσεις της οικογενείας συνοδεύονται ....όλως 
....συµπτωµατικώς- µε γεγονότα υψίστης σηµασίας.
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Ο Μωάµεθ Β' ο Πολιορκητής, θεµελιωτής ουσιαστικά της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας,
όρισε σαφέστατα τον τρόπο ανακηρύξεως σουλτάνων από τους διαδόχους. Συγκεκριµένα,
η υποθήκη ή εντολή του έλεγε: «οιοσδήποτε από τους γιούς µου ή εγγονούς µου έρθει 
στην εξουσία µπορεί να θυσιάση τα αδέλφια του για να εξασφαλίση την ηρεµία του 
κόσµου». Ο Σουλεϊµάν είχε τρία παιδιά, τον Μουσταφά, τον Βαγιαζήτ και τον Σελήµ. 
Αυτά τα παιδιά µεγάλωναν σε ένα περιβάλον το οποίο διαρκώς τα αξιολογούσε όσον 
αφορούσε τις ικανότητές τους. Ο αυτοκρατορικός γιατρός και η κυρά-Εστέρ, τα 
εγνώριζαν άριστα και επίσης τα αξιολογούσαν... Ο πρωτότοκος, ο Μουσταφά,
κληρονοµικώ δικαιώµατι, θα κυβερνούσε και µάλλον θα «θυσίαζε» τ' αδέρφια του.
Ο Μουσταφά, γεννηµένος το 1516, ήταν γιός της πρώτης σουλτάνας, της Γκιούλµπαχάρ 
(Ανοιξιάτικο Ρόδο). Επροορίζετο να διαδεχθή τον πατέρα του. ∆εν ήτο ένας τυχαίος 
άνδρας. Είχε ισχυρότατη προσωπικότητα, ήτο αξιοσέβαστος, πολεµικότατος, και, κατά τα 
λεγόµενα της εποχής εκείνης, είχε όλα τα προτερήµατα του πατρός του χωρίς όµως τα 
ελαττώµατά του. Είχε επιβληθεί στον στρατό, και ελατρεύετο από τον στρατό και τους 
γενιτσάρους. Το µέλλον της αυτοκρατορίας προεβλέπετο λαµπρότατο, υπό την ηγεσία 
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του.

Ο Σουλτάνος Μουσταφά όµως, δεν θα ήταν το άβουλο πιόνι στα χέρια των δολοπλόκων 
Νάσι και αυτοί, µέσω του γνωστού κυκλώµατος, το εγνώριζαν καλά. Το πρόβληµα θα το 
µεταφέρουν στην φιλόδοξη και ανόητη Ροξυλάνη. Η οποία, προφανώς επηρεασµένη από 
τους γνωστούς κύκλους, επείσθη ότι ένα τα δικά της παιδιά έπρεπε να γίνη σουλτάνος.
Ένας σουλτάνος βολικός για τις σιωνιστικές επιδιώξεις των Νάσι. Καταφέρνει και πείθει 
τον ηδυπαθή Σουλεϊµάν ότι ο Μουσταφά συνωµοτεί εναντίον του. Στην προσπάθειά της 
συµµετέχει και ο Ρουστάµ Πασάς, τον οποίο αντιπαθούσε ο Μουσταφά και θα τον 
«απέλυε». Σε µία εκστρατεία κατά των Περσών, το µοιραίο 1553, ο Μουσταφά καλείται 
στο αυτοκρατορικό κατάλυµα στο Εργελή. Εκεί δολοφονείται, και αµέσως στασιάζουν οι
γενίτσαροι, εξαγριωµένοι από την άνανδρη και άδικη δολοφονία. Θαρρεί κανείς ότι 
διαισθάνθηκαν την τεράστια απώλεια για την αυτοκρατορία.
Με τεράστια δυσκολία και δωροδοκίες καταστέλεται η εξέγερση των γενιτσάρων, αφού 
όµως στην θέση του Ρουστάµ διορίζεται ο Αχµέτ Πασάς. Ένα από τα δύο παιδιά της 
Ρωξυλάνης θα γίνη σουλτάνος. Και µετά την έλευση της οικογενείας, το 1533, θα 
αποφασισθή ποιός από τους δύο που απέµειναν.

� ������ ��� ������ ��� ���� ���� ���������������� 

Ενώ αυτά συµβαίνουν στην Οθωµανική Αυτοκρατορία, η οικογένεια, πλήν του Ιωσήφ ή
Ζοάο, στις αρχές του 1533 βρίσκεται στην Ραγκούσα (Ντουµπρόβνικ), όπως είδαµε στο 
προηγούµενο τεύχος. Εκεί γίνονται δεκτοί µε τιµές από την τοπική εξουσία. Το έδαφος 
είχαν προλειάνει οι τοπικοί αντιπρόσωποι του εµπορικού οίκου των. Ο λόγος της 
µεγαλοπρεπούς υποδοχής ήτο µόνο οικονοµικός. Η Ντόνα Γκρασία είχε εκµισθώσει µια 
ολόκληρη περιοχή του λιµένος, στην οποία αυτή και πράκτορές της φορτωεκφόρτωναν 
τεράστιες ποσότητες εµπορευµάτων, αφήνοντας µεγάλα ποσά φόρων εκτελωνισµού και 
ενοικίων στην πόλη. Το αντάλλαγµα ήταν η συµφωνία για µη κατασχέσεις για κανένα 
λόγο (π.χ. Ιερά Εξέτασις) και η πληρωµή µε 6µηνη εξόφληση. Οι αρχές της Ραγκούσας 
τίµησαν την συµφωνία τους. Και µάλιστα επέτρεψαν στους αντιπροσώπους της να 
κατοικούν εκτός της εβραϊκής συνοικίας.

Από την Ραγκούσα, η οικογένεια κατηφορίζει µε µεγαλοπρέπεια, στην Θεσσαλονίκη. Η
Θεσσαλονίκη, αποτελεί τώρα έναν εβραϊκό µικρόκοσµο, µιάς και υπάρχουν συναγωγές 
και πρόσφυγες από παντού. Κανείς δεν δούλευε το Σάββατο, τηρώντας τον νόµο. Ούτε 
και στο λιµάνι κανείς ξεφόρτωνε πλοία αυτή την ηµέρα. Υπήρχε εβραϊκή κυριαρχία στην 
πόλη. Η οικογένεια δηµιούργησε συναγωγή στην πόλη και αγόρασε ακίνητα. Στην 
Θεσσαλονίκη ξεκουράστηκαν αλλά και χρησιµοποίησαν τον χρόνο τους για να 
προετοιµάσουν την φαντασµαγορική και εντυπωσιακή τους είσοδο στην 
Κωνσταντινούπολη. Την είχαν ανάγκη τέτοιου είδους υποδοχή, για να κάνουν αισθητή 
την παρουσία τους, να εντυπωσιάσουν τους απολίτιστους Τούρκους, να δώσουν στους 
εβραίους το µήνυµα ότι ήρθαν οι ηγέτες τους και να γίνουν δεκτοί από τον Σουλτάνο,
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περίπου σαν αρχηγοί κράτους. Ήταν ένα καλοστηµένο παιγνίδι. Και όλα τα 
ενδιαφερόµενα µέρη ανταποκρίθηκαν όπως όριζε το σχέδιο. Ακόµη και ο Σουλτάνος,
παραµυθιασµένος από τον γιατρό του, πίστευε ούτε λίγο ούτε πολύ, ότι δέχεται θείο 
δώρο. Την άνοιξη λοιπόν, η οικογένεια Νάσι, εισέρχεται θριαµβευτικά στην Πόλη.
Τέσσερεις καλοδουλεµένες και πανέµορφες άµαξες κουβαλούν τα µέλη της οικογενείας.
Ακολουθούν πολλά κάρα µε την συνοδεία και τις οικοσκευές. 40 έφιπποι οπλισµένοι 
άνδρες προστατεύουν την περιουσία. Οι εβραίοι της Κωνσταντινουπόλεως,
παρακολουθούν την «παρέλαση» εκστατικοί. Ήδη η οικογένεια είχε ξοδεύσει αρκετά 
χρήµατα για φιλανθρωπίες, απαραίτητες για την δηµιουργία καταλλήλου θετικού 
κλίµατος. ∆ηµιουργήθηκε λοιπόν «αυθόρµητα» κλίµα γιορταστικό εκείνη την ηµέρα....Η
παρέλαση τερµατίσθηκε στην κατοικία-ανάκτορο που πλέον θα αποτελούσε την µόνιµη
κατοικία της οικογένειας και ήταν στον Γαλατά ή στο Πέρα. Η κατοικία ήταν σαν ένα 
µικρό ανάκτορο µε µεγάλο κήπο και µαγευτική θέα στην θάλασσα. Σ' αυτή την 
επιβλητική έπαυλη εδέχοντο υψηλούς ξένους, αξιωµατούχους, επισήµους,
αντιπροσώπους κλπ και έδιδαν καθηµερινώς τροφή σε 80 ζητιάνους. Μπορεί να ήταν ένα 
σπίτι σε οθωµανικό έδαφος, µε κλειστούς δεσµούς µε την υψηλή Πύλη, αλλά, οι κάτοικοί 
του ζούσαν σαν να ήταν δυτικοί και οι υπηρέτες εντύνοντο και εφέροντο αναλόγως.
Μιλούσαν µεταξύ τους Ισπανικά και ζούσαν σαν Ιταλοί ή Ισπανοί. Φυσικό επόµενο, διότι 
δεν ήρθαν εδώ για ποιοτική ζωή αλλά εξ ανάγκης αφ' ενός και λόγω σιωνισµού αφ'
ετέρου. Απλώς, έπειθαν τους Τούρκους για το αντίθετο.

Αµέσως επεβλήθησαν ως αρχηγοί των πολυπληθών εβραίων και άρχισαν την σιωνιστική 
δράση. Επέστρεψαν επισήµως στον ιουδαϊσµό και πήραν πλέον τα εβραϊκά ονόµατα 
Νάσι. Συµπεριεφέροντο περίπου ως αρχηγοί κράτους και συνεχώς περιεβάλοντο από 
σοφούς, γιατρούς, επισκέπτες, υπηρέτες, συµβούλους κλπ δηµιουργώντας την Αυλή τους.
Ενισχύουν τις ραβινικές σχολές και τις Ιουδαϊκές σχολές. Ακολούθως, η Ντόνα Γκρασία 
ξεκαθαρίζει το θέµα της περιουσίας της µε την ανηψιά της, την Γκρασία σύζυγο Σαµουήλ 
Νάσι και την µητέρα της. Μετά αρκετές χρονοβόρες προσεγγίσεις, οι ραβίνοι 
αποφασίζουν να λύσουν την διαφορά υπέρ της Ντόνας Γκρασίας. Όποιος κατέχει 
χρήµατα, όπως φαίνεται, κερδίζει τον νόµο.

Η Οθωµανική Αυλή είχε κάθε συµφέρον να λυθή ευνοϊκά υπέρ της το ζήτηµα αυτό, διότι 
προσέβλεπαν ΑΦΕΛΩΣ στην τεράστια περιουσία της. Ούτε µπορούσαν να διανοηθούν το 
µέγεθος της ικανότητος και εµπειρίας της οικογενείας στο να επενδύει και να 
«εξαφανίζει» τα χρήµατα. Πάντως, για αρκετό διάστηµα µετά την άφιξη της Γκρασίας,
τεράστιες ποσότητες ειδών διεκινούντο, µάλλον επιδεικτικά, για να ηρεµήσουν οι
αχόρταγοι, αδηφάγοι και άπληστοι Τούρκοι Αξιωµατούχοι. Ακόµη και δικά της πλοία 
είχε η οικογένεια για να µεταφέρη βαµβάκι, µαλλί, πιπέρι και σίτο στην Ευρώπη και 
κυνηγηµένους εβραίους και ρούχα, υφάσµατα και άλλα βιοµηχανικά είδη στην Τουρκία.
Το κέντρο των εµπορικών δραστηριοτήτων τους, προς ικανοποίηση των Οθωµανών,
µεταφέρθηκε στην Πόλη και τα πρακτορεία τους, µε αποκλειστικά εβραίους ως 
προσωπικό, ευρίσκονται σε όλες τις πόλεις του κόσµου. Φυσικό επόµενο, ο σουλτάνος να 
εγγυάται προσωπικά όλα τα φορτία. Ετσι, όταν φορτία εχάνοντο ή κάποιοι υπάλληλοί 
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τους ευρίσκοντο αιχµάλωτοι πειρατών, επενέβαινε ο ίδιος ο Σουλτάνος υπέρ αυτών...

Τοιουτοτρόπως, ο πλούτος τους ηύξανε µε µεγάλους ρυθµούς.

����� ���� � ��������� 

Η οικογένεια λοιπόν συνεχίζει το έργο της µε ασφάλεια. Ο Ζοάο Μιγκέζ ή Ιωσήφ Νάσι 
είχε παραµείνει για δουλειές στην Ευρώπη. Η απόφασίς του γιά εγκατάσταση στην Πόλη 
ήταν γνωστή. Απέµενε, η οικογένειά του να προλειάνη το έδαφος για την µεγαλοπρεπή 
και φαντασµαγορική έλευσή του, και την δηµιουργία «θρύλου» γύρω απ' το όνοµά του,
για να πιστέψουν οι άξεστοι Οθωµανοί ότι έρχεται ο Σωτήρ.

Η Οθωµανική Αυτοκρατορία ευρίσκετο στην επεκτατική της ακµή. Ο στρατός ήταν 
µάχιµος και ετοιµοπόλεµος, υποσχόµενος θριάµβους. Ο Σουλεϊµάν ήταν σε διαρκή 
πολεµική ετοιµότητα µε τις χριστιανικές δυνάµεις της ∆ύσεως. Ήταν µία αντιπαλότητα 
που πιθανώς να είχε απρόβλεπτες συνέπειες και που επέβαλε συµµαχίες σαν αυτή µε την 
Γαλλία. Σαφώς χρειζόταν έµπειρους και ικανούς συνεργάτες-πολιτικούς σαν τον άτυχο 
ελληνικής καταγωγής Ιµπραήµ. Εκλείποντας ο Ιµπραήµ, αφήνει χώρο σε κάποιον σαν τον 
Νάσι. Κάθε πληροφορία και γνώση περί των ικανοτήτων, δυνατοτήτων, αδυναµιών,
πολιτικής καταστάσεως, εθνικών στόχων, οικονοµικής βάσεως και στρατιωτικής ισχύος 
των αντιπάλων είναι απαραίτητη για τους Οθωµανούς. Οι Οθωµανοι γνωρίζουν την 
διαφορετικότητά τους απ' τους δυτικούς σε όλους τους τοµείς και χρειάζονται έναν 
"δυτικότροπο", ο οποίος θα τους βοηθά να κατανοούν την δύση. Για όλα τα παραπάνω,
παρουσιασµένα µε δραµατικούς τόνους και εµφατικά στον Σουλτάνο, πείθουν ότι ο Νάσι 
θα καλύψη όλα τα κενά. Πράγµατι, φαίνεται ότι οι υπηρεσίες ενός ανδρός ο οποίος είναι 
φίλος του αυτοκράτορος των Γάλλων, ιππότης κεχρισµένος από τον ίδιο τον αυτοκράτορα 
των Αψβούργων, γνώστη όλων απολύτως των βασιλικών αυλών και των οίκων των 
ευγενών της Ευρώπης, µε την µοναδική ικανότητα να ελίσσεται ανάµεσά τους και να τους 
έχει όλους δεµένους µε εξαρτήσεις κυρίως οικονοµικές, είναι σαν δώρο εξ ουρανού. Αν 
δε, σε όλα αυτά προσθέσουµε το ότι οι Νάσι παρουσιάζονται στην Κωνσταντινούπολη 
σαν κυνηγηµένοι, η εµπιστοσύνη των Οθωµανών σε αυτούς είναι απόλυτη διότι θεωρούν 
δεδοµένο τον πατιωτισµό των µια και δεν µπορούν να έχουν άλλη πατρίδα. Αυτές οι
πεποιθήσεις των Οθωµανών όµως, εξυπηρετούν απόλυτα τις σιωνιστικές επιδιώξεις των 
ικανοτάτων ραδιούργων Νάσι. Οι οποίοι εξ άλλου, δεν θα αφήσουν καµµία ευκαιρία 
χαµένη για να εκδικηθούν τις χριστιανικές δυνάµεις για την συµπεριφορά τους έναντι των 
εβραίων. Η εκδικητική αυτή µανία, θα συντελέση σε ένα ποσοστό, στην καταστροφή 
τους.

Εποµένως, µε την έλευση του «εθνοσωτήρα» Νάσι, και οι Οθωµανοί αλλά και η
οικογένεια, ο καθένας γιά δικούς του λόγους, είναι απόλυτα ευχαριστηµένοι και 
ικανοποιηµένοι. Οι πιθανοί ουσιαστικοί αντίπαλοί τους, οι οποίοι θα είχαν αντιληφθεί τις 
πραγµατικές προθέσεις τους, ο Ιµπραήµ Πασά και ο πανάξιος διάδοχος Μουσταφά -όλως 
....συµπτωµατικώς!!!- είναι νεκροί. Ο δρόµος λοιπόν είναι ανοικτός 
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∆εν θα έφευγε όµως και το τελευταίο µέλος της οικογενείας από την Ευρώπη, πριν ρίξει 
τον σπόρο γιά ένα κανονικό ευρωπαϊκό ανακάτωµα. Όλως συµπτωµατικώς, τα ευρωπαϊκά 
µεταρρυθµιστικά κινήµατα, του Λουθήρου, του Ζβίγγλιου και του Καλβίνου,
ανδρώνονται µετά το 1515, επί µεσουρανήµατος των Νάσι. Ο Λούθηρος και ο Ζβίγγλιος 
εκλείπουν σχετικά νωρίς από το προσκήνιο. Ο πρώτος το 1546 και ανεκάτωσε την καρδιά 
της αυτοκρατορίας των Αψβούργων και ο δεύτερος το 1531 αφήνοντας έργο στην 
Ελβετία. Αποµένει λοπόν ο Καλβίνος, ο οποίος θα λειτουργήση στην Ελβετία αρχικώς 
και αργότερα κυρίως στην πρωτεύουσα των χριστιανών κρυφο-εβραίων την Αµβέρσα,
στον βορρά της Γαλλικής Αυτοκρατορίας. Παραµένει µυστήριο το πού βρέθηκε 
χρηµατοδότηση για την εξάπλωση του Καλβινισµού µέσω µεγάλου αριθµού
ιεροκηρύκων, σταλµένων απ' τον ίδιο σε όλον τον κόσµο.
Στο έργο των µεταρρυθµιστών, οι εβραίοι βρήκαν έναν σύµµαχο (ή ταύτιση 
συµφερόντων). Ως γνωστόν, οι µεταρρυθµισταί δηµιουργήθηκαν και απέκτησαν οπαδούς,
διότι ξεκίνησαν πολεµική κατά του Πάπα και της τελείως διεφθαρµένης Καθολικής 
Εξουσίας. Συγκεκριµένα, η αντίδρασίς τους ξεκίνησε από τα γελοιωδέστατα παπικά 
«συγχωροχάρτια». Με ενθουσιασµό λοιπόν οι εβραίοι, ταλανισµένοι από την µη ανοχή 
των καθολικών καθώς και την τραγική Ιερά Εξέταση, παρακολουθούν την χριστιανική 
διαµάχη.
∆εν είναι όµως η διαµάχη η οποία τους ενδιαφέρει πρωτίστως. Πολύ περισσότερο τους 
ενδιαφέρει το ίδιο το περιεχόµενο της µεταρρυθµιστικής διδασκαλίας. Όπως ήδη 
γνωρίζουµε, οι εβραίοι εξαναγκάσθηκαν να γίνουν χριστιανοί στα φανερά για να µείνουν 
στην χριστιανική Ευρώπη. Στα σπίτια τους, όσο ήτο δυνατόν, διετήρουν την εβραϊκή 
πίστη.

Σαν χριστιανοί, ήταν υποχρεωµένοι, για να µην δίδουν υποψίες, να τηρούν µε ευλάβεια 
και άψογη τυπικότητα το τελετουργικό της Καθολικής εκκλησίας. Αυτό το τελετουργικό 
περιελάµβανε πράγµατα τελείως αντίθετα αλλά και βλάσφηµα για τους Ιουδαίους. Για 
παράδειγµα, η αναπαράστασις φυσικών προσώπων, όπως εικόνες και αγάλµατα, είναι 
τελείως απαγορευµένα στους Ιουδαίους. Γι' αυτό και δεν είχαν καµµία σχέση, σαν λαός,
µε τις εικαστικές τέχνες, (έως ότου ανεκάλυψαν την «µοντέρνα τέχνη», µέσω 
Γκούγκενχάιµ, για να µπορούν να εκφράζονται, έστω θολά).  
Επίσης, σαν χριστιανούς, θα τους εξυπηρετούσε αν δεν υπήρχαν τα πατερικά κείµενα, οι
βίοι των Αγίων κλπ. Ακριβώς όλα αυτά που έθιγαν τους κρυφο-εβραίους χριστιανούς 
ήρθαν να καταργήσουν οι µεταρρυθµίσεις. Σαφέστερα, καταργούν τις εικόνες-
αγιογραφίες και τα αγάλµατα, χρησιµοποιούν ΜΟΝΟ την παλαιά και κενή διαθήκη,
«αποκαθηλώνουν» τους Αγίους, καταργούν τα µυστήρια κρατώντας µόνο την βάπτιση 
και την κοινωνία, (όχι όµως µε το νόηµά της), δεν αποδέχονται «ιερά» λείψανα, δεν 
τηρούν τυπικά, όπως νηστείες κλπ αλλά, και καταδικάζουν τα καλογερικά τάγµατα και 
τον µοναχισµό. Επίσης καταργούν την ιερότητα της Κυριακής. Καταλήγουν δε σε έναν 
ιουδαιοχριστιανισµό ο οποίος είναι ουσιαστικά γνήσιος ιουδαϊσµός σύν κενή διαθήκη.
Έτσι, οι κρυφο-εβραίοι χριστιανοί που θα τους υποστηρίξουν, θα είναι κοντά στην 
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επιθυµητή πίστη τους. Στην αρχή των µεταρρυθµιστικών κινηµάτων, αρκεί και µόνον η
χρηµατοδότησις των µεταρρυθµιστών, πράγµα που αν επικρατούσε θα ανκούφιζε 
πραγµατικά τους εβραίους. Και, όλως συµπτωµατικώς, οι µεταρρυθµισταί επεκράτησαν.
Πρέπει, έχοντας εµβαθύνει στα παραπάνω, να µελετήσουµε ένα χαρακτηριστικό 
φαινόµενο, το οποίον καθορίζει τον εβραϊκό τρόπο δράσεως.

Το 1992, «γιορτάσθηκαν» παγκοσµίως, τα 500 έτη του διωγµού των εβραίων απ' την 
Ισπανία. Στην αρχή της σειράς των άρθρων είδαµε ότι ο διωγµός ήτο καθαρά 
θρησκευτικός. Πράγµατι, όποιος εβαπτίζετο, ∆ΕΝ Ε∆ΙΩΚΕΤΟ. Οι εβραίοι υπέστησαν τα 
πάνδεινα για την διατήρηση της πίστεώς των. Έχουµε περιπτώσεις αυτοκτονιών και 
θυσιών για να αποφύγουν υποχρεωτική αλλαγή πίστεως. Εφθασαν στο σηµείο να 
εξισώνουν τον γενιτσαρισµό των Οθωµανών, µε την αρπαγή κάποιων παιδιών εβραϊκών 
οικογενειών, µόνο στην Πορτογαλία, µε σκοπό να γαλουχηθούν χριστιανικά, γιά να 
τονίσουν την φρίκη του παιδοµαζώµατος.
Γεγονός είναι ότι εδιώχθησαν αµείλικτα και επεβίωσαν σαν εβραίοι, µόνο χάρις στην 
ικανότητα της φυλής τους. Χάρις δε στους Νάσι, οι διωγµένοι έβρισκαν δουλειές,
µετανάστευαν στην Τουρκία και είχαν παντού στηρίγµατα µέσω του πολιτικο-εµπορικού 
δικτύου του Οίκου Μεντέζ. Ένα µεγάλο µέρος των διωγµένων, είδαµε ότι εγκατεστάθη 
στην Αµβέρσα. Αργότερα, η Αµβέρσα γίνεται Καλβινικό κέντρο. Επικεφαλής του 
Καλβινικού κινήµατος στις Κάτω Χώρες, µε κατάπληξη βλέπουµε να είναι οι κρυφο-
εβραίοι.
Ηγέτης είναι κάποιος Μάρκος Περέζ από Σαραγόσσα, του οποίου ο πατέρας, Λούης 
Περέζ, πρωτοστατούσε εξ αρχής. Γνωρίζουµε σαν ηγετική µορφή τον επίσης κρυφο-
εβραίο Μαρτίν Λοπέζ ντε Βιλλανουέβα (θείος του µεγάλου «Γάλλου» λογοτέχνη Μισέλ 
ντε Μονταίν).  
 
Ο προβληµατισµός που προκύπτει αυθόρµητα είναι ότι άν ήθελαν να είναι χριστιανοί θα 
ζούσαν στην Ισπανία, χωρίς διωγµούς, προπηλακισµούς, εξευτελισµούς, µετακινήσεις,
κυνηγητά καί θα κρατούσαν τις περιουσίες τους και δεν θα τολµούσε να τους βλάψη 
κανείς. Όµως, χρηµατοδότησαν αλλά και εστήριξαν µε δικούς τους ανθρώπους µία νέα 
αίρεση-θρησκεία, ΘΥΣΙΑΖΟΝΤΑΣ στον βωµό του εθνικού συµφέροντος κάποιους 
δικούς τους ανθρώπους.
∆ηλαδή, όταν απεφασίσθη ότι το εθνικό συµφέρον επέβαλε την υπέρτατη θυσία, της 
ΑΠΟΚΟΠΗΣ από τον εβραϊσµό, κάποιοι ΘΥΣΙΑΣΘΗΚΑΝ.

Αυτό είναι εκπληκτικό, και κάνει κάποιον να αναρωτηθή άν οι εβραίοι 
ξαναδηµιούργησαν θρησκείες ή αιρέσεις και στο παρελθόν, ΘΥΣΙΑΖΟΝΤΑΣ 
ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ εφ' όσον το επέβαλε το γενικό εθνικό συµφέρον..... 

Τέλος πάντων, αυτό ήταν το κλίµα της εποχής που δηµιούργησαν και εκµεταλλεύθηκαν 
οι Νάσι πριν εγκατασταθούν πλησίον του Ισραήλ. Όσπου ήλθε το πλήρωµα του χρόνου,
και, αφού τακτοποιήθηκαν όλες οι υποθέσεις κατά τον ευνοϊκότερο τρόπο, στις αρχές του 
1554, ο Ζοάο Μιγκές ή Ιωσήφ Νάσι, εισέρχεται, ως αρχηγός κράτους, στην 
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Κωνσταντινούπολη.

Μόνο οι εξ επαγγέλµατος ιστορικοί αρνούνται να προβάλλουν αυτή την ιστορία. ∆ιότι 
επάγγελµα σηµαίνει εξάρτησις και το σιωνιστικό πλέγµα εξαρτήσεως απλώθηκε στην 
υδρόγειο σαν τεράστιο χταπόδι.....

ΤΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (συνέχεια)

...σύνδεση µε τα προηγούµενα...

O εµπαιγµός εξακολουθεί. Οι αδιάλλακτοι Τούρκοι, βιάζουν τις συµφωνίες δείχνοντας 
την ισχύ τους ενώ οι Ελλαδικοί συνεχώς υποχωρούν δείχνοντας τα ερείπια της ψυχής και 
των συνειδήσεών των. Οι ....προσεγγίσεις ΤζέµΠαπανδρέου έφεραν τους Τούρκους ένα 
βήµα µπροστά στο Κυπριακό. Αν γίνουν πιό ...στενές οι σχέσεις ίσως να λυθή το 
κυπριακό γιατί θα καταλάβουν οι Τούρκοι το νησί. Αυτό βέβαια δεν πρόκειται να γίνη 
διότι ο σιωνισµός θέλει την Κύπρο να µην είναι ολόκληρη και δυνατή ώστε στο µέλλον 
να δηµιουργήση τις ευκαιρίες που θέλει για κατάληψή της. Αυτό προσπαθούµε να 
καταδείξουµε σ' αυτή την σειρά των άρθρων. Οι ηγέτες οι δικοί µας βέβαια δεν είναι σε 
θέση ούτε να αντιληφθούν την ουσία κι ούτε να αντισταθούν. Το µέλλον προβλέπεται 
ζοφερό....

Στην προσπάθειά µας να διερευνήσουµε την κακοδαιµονία της Κύπρου, περιγράφουµε
την ιστορία της καταλήψεώς της από τους Οθωµανούς το 1571. Η Κύπρος είχε ορισθή 
από τους τότε ηγέτες των εβραίων να γίνη µέρος του Ισραήλ. Από απρόβλεπτους 
παράγοντες αυτό δεν έγινε. Η συνεχής προσπάθεια όµως των εβραίων έφερε την τωρινή 
καταστροφή και το σιωνιστικό σχέδιο ψάχνει να δηµιουργήση σήµερα την ευκαιρία να 
πραγµατοποιήση τον αρχαίο τους σχεδιασµό (ο οποίος ξεκινά το 115µχ όπως είδαµε στο 
τεύχος 12). Από µέρους των σηµερινών Ελλήνων επισήµων υπάρχουν µόνο άγνοια,
ανικανότης, συµπλέγµατα κατωτερότητος και πλήρης αδυναµία επαγρυπνήσεως. Αρα το 
µέλλον για τέτοιου είδους λαό θα είναι αποτέλεσµα του ραγιαδισµού των...

Εδώ και τρία τεύχη εξετάζουµε τον βίο και την πολιτεία της εβραϊκής οικογενείας Νάσι η
οποία κυριαρχούσε στην πολιτική και οικονοµική ζωή της ∆ύσεως και της Ανατολής τον 
17ο αιώνα και η οποία τελικά έφερε τους Τούρκους στην Κύπρο. Ο πλούτος της 
οικογενείας ήτο µεγαλύτερος αυτού των Μεδίκων και η πολιτική τους επιρροή 
µεγαλύτερη. Αφού οι Νάσι έκαναν άνωκάτω την ∆ύση, τώρα βρίσκονται ασφαλείς στην 
Κωνσταντινούπολη και φθάνουν στο σηµείο να καθορίζουν τις εξελίξεις…

�� ���� ���� ���������������� 
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Η έκφρασις "σαν αρχηγός κράτους", κατά τη είσοδό του στην Κωσταντινούπολη, είναι 
δύσκολο να περιγράψη την ηγεµονική επίδειξη του Ζοάο Μιγκέζ ή Ιωσήφ Νάσι.
Επρόκειτο για µία µικρή παρέλαση, µε σκοπό την δηµιουργία εντυπώσεων, τις οποίες 
αργότερα θα ήτο δυνατόν να τις εκµεταλλευθή κατά τον αποδοτικότερο τρόπο.

Προηγούντο δύο έφιπποι γενίτσαροι, σαν προστασία, ακολουθούµενοι από τη άµαξα του 
Ζοάο, ο οποίος ήτο ενδεδυµένος σύµφωνα µε τη τελευταία λέξη της δυτικής µόδας, και 
τον οποίο περιέβαλαν 20 υπηρέτες επίσηµα ενδεδυµένοι µε λιβρέες. Πιό πίσω 
ακολουθούσε ένα πλήθος από 500 κρυφοεβραίους εκ Πορτογαλίας και Ισπανίας. Η
κουστωδία αυτή, αφού διέσχισε τους κεντρικούς δρόµους της Πόλεως µε µεγαλοπρέπεια,
κατέληξε στην έπαυλη της Ντόνας Γκρασίας.

Σε λίγο καιρό δε, τον Απρίλιο το 1554, όλος αυτός ο κόσµος περιτµήθηκε και ασπάσθηκε 
επίσηµα τον Ιουδαϊσµό. Από εδώ και πέρα ο Ζοάο Μιγκέζ λέγεται πλέον επίσηµα Ιωσήφ 
Νάσι. Και τον Αύγουστο του ιδίου έτους, εν µέσω πολυηµέρων εορτασµών,
φιλανθρωπικών δείπνων και δεξιώσεων και µε µεγαλοπρέπεια, ο Ιωσήφ Νάσι 
παντρεύεται την πρώτη του εξαδέλφη Ρεϊνά, την κόρη της Ντόνα Γκρασίας. Εδώ κλείνει 
ο κύκλος της οικογενείας και αρχίζουν οι έντονες και πραγµατικά πολυµέτωπες 
οικονοµικοπολιτικές δραστηριότητες και επιδιώξεις.

Από τις πρώτες ηµέρες δράσεως, ο Ιωσήφ Νάσι, διορίζει και περιβάλλεται διαρκώς από 
επίσηµο πληρεξούσιο, συµβούλους, γραµµατείς, µεταφραστές (ποτέ δεν κατάφερε να 
µάθη καλά τουρκικά), οικονοµικούς διευθυντές, βοηθούς και υπηρέτες. Έχει δηλαδή 
δηµιουργήσει την επίσηµη Αυλή του, σαν αρχηγός Κράτους. Πολλοί από τους αυλικούς 
τον συνοδεύουν σε κάθε µετακίνησή του και µερικοί παρίστανται σε επίσηµες επισκέψεις 
στο Ανάκτορο.

Από τις πρώτες επιδιώξεις είναι η επίσκεψις στον Σουλτάνο. Ο Σουλεϊµάν, γνωρίζει από 
τον γιατρό του και άλλους τα περί Νάσι. Τίποτε από όσα του έχουν πει δεν είναι δυνατόν 
να είναι υπερβολικό. Ο Ιωσήφ είναι ένας άνθρωπος 35 ετών τώρα, µεγαλωµένος µε την 
αριστοκρατία της ∆ύσεως, τιµηµένος από αυτοκράτορες, φίλος µε τους περισσότερους 
ηγεµόνες, γνώστης όλων των πολιτικών παρασκηνίων και των ζωτικών συµφερόντων 
όλων των ∆υτικών ηγεµονιών, και ουσιαστικά, δεν υπάρχει άνθρωπος ηγεσίας στην ∆ύση 
που ο Νάσι να µην τον γνωρίζει. Εκτός αυτού, ήταν εύσωµος, καλοφτιαγµένος,
επιβλητικός και άριστος χρήστης όλων των ειδών των όπλων. Αν σε αυτά προσθέσουµε
την παιδεία, τους καλούς τρόπους, την οξυδέρκεια και παρατηρητικότητα, την αναλυτική 
ικανότητα και τον τεράστιο πλούτο, τον αναγάγουµε αυτοµάτως στην καταπληκτικότερη 
φυσιογνωµία του 16ου αιώνος. Ήταν ο µόνος που ήξερε όλον τον κόσµο. Όντως, ήταν 
αρκετά προσοδοφόρο να του κάνει κανείς παρέα. Κι αυτός όµως κατάφερε, δανείζοντας 
σε όλους τεράστια ποσά, να δηµιουργήση οικονοµικές εξαρτήσεις και µοχλούς πιέσεως 
κατά των σπουδαιοτέρων ηγεµόνων. Το ίδιο θα έκανε πολύ γρήγορα και στους 
Οθωµανούς.
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Εκπληκτικότερο όλων όµως ήταν η "υπηρεσία πληροφοριών" που είχε ιδρύσει η θεία του 
κατ' αρχάς και που αυτός την τελειοποίησε. Ως γνωστόν, δεν υπήρχε ευρωπαϊκή πόλις 
στην οποία οι Νάσι να µην είχαν αντιπροσώπους. Αυτοί οι αντιπρόσωποι, εκτός από 
έµποροι, ήταν και κατάσκοποι. Μέσω τοπικών δικτύων τα οποία ανέπτυξαν οι έµποροι,
µάθαιναν τα πάντα στην περιοχή τους και ιδίως τα απόρρητα των τοπικών αρχόντων 
(αφού δεν υπήρχε άρχων που να µην είχε και κάποιους εβραίους στην Αυλή του σαν 
γιατρούς ή γραµµατείς ή µεταφραστές κλπ) και έστελναν συνεχώς λεπτοµερείς αναφορές 
στον Ιωσήφ. Αυτός, έχοντας τις επιµέρους αναφορές, εγνώριζε το όλον και καθόριζε την 
πολιτική του. Γνώριζε αµέσως τα απόκρυφα όλων των Αυλών της Ευρώπης. Πολλές 
φορές ο Ιωσήφ γνώριζε τον λόγο για τον οποίο κάποιος πρέσβυς θα επεσκέπτετο τον 
Σουλτάνο και ελάµβανε τα µέτρα του. Πρέπει να πούµε ότι τέτοιο σύστηµα κατασκοπείας 
ανέπτυξε ο εβραίος Καρβανχάλ για λογαριασµό του Κρόµβελ αλλά πολύ πιό εξελιγµένο 
και περίπλοκο ήταν αυτό που εγκατέστησε η σιωνιστική οικογένεια Ρότσιλντ, όταν τον 
προηγούµενο αιώνα είχε τον κόσµο στα πόδια της. Παροµοίως λειτουργεί η ΜΟΣΑΝΤ 
σήµερα, όπως µπορούµε να διαβάσουµε στο βιβλίο ΣΤΑ Α∆ΥΤΑ ΤΗΣ ΜΟΣΑΝΤ 
εκδόσεις ΠΟΝΤΙΚΙ.

Η Οθωµανική αυτοκρατορία ευρίσκετο στο απόγειο του επεκτατισµού της εις βάρος της 
χριστιανικής ∆ύσεως. Σε διαρκή πολεµική ετοιµότητα θα λέγαµε. Οι ισορροπίες ήταν 
πολύ λεπτές και κάθε είδους πληροφορία για την κατάσταση του αντιπάλου, στρατιωτική,
οικονοµική, και κοινωνική ήταν ανεκτίµητης αξίας. Εξ άλλου, οι Οθωµανοί, πάντα 
αγράµµατοι και ακαλλιέργητοι, µε κοινωνικές συνθήκες ανατολικές, δεν ήταν δυνατόν να 
αντιληφθούν κάν τι εσήµαινε ∆ύση. Απ' την άλλη µεριά, δεν µπορούσαν να εµπιστευθούν 
κανένα δυτικό για πληροφορίες. Ο Ιωσήφ Νάσι έµοιαζε δώρο Αλλάχ διότι τα συµφέροντα 
των Οθωµανών (θεωρητικά) εταυτίζοντο µε αυτά του Νάσι.

Πριν ο Σουλεϊµάν λάβει οποιαδήποτε απόφαση περί δυτικών, οπωσδήποτε τον 
συµβούλευε ο Ιωσήφ. Σχεδόν κάθε ηµέρα ήταν στα ανάκτορα….

Τα ανάκτορα, µπορεί σαν χώρος να του ήταν άγνωστα στην αρχή, σαν Αυλή όµως, ήξερε 
τα πάντα. Ήξερε ποιοί ήταν εχθροί και φίλοι, ποιοί ήταν αξιοποιήσιµοι, ποιοί εκβιάσιµοι
και ποιοί ενδοτικοί. Το γραφείο πληροφοριών του λειτουργούσε άψογα από χρόνια τώρα.
Είδαµε ότι οι επικίνδυνοι για τα σχέδιά του αντίπαλοι, ο Ιµπραήµ Πασάς και ο ικανότατος 
διάδοχος Μουσταφά έχουν δολοφονηθεί πριν αυτός καταφθάσει και έτσι είναι υπεράνω 
υποψίας. Τώρα, υπάρχει ο µεγάλος βεζύρης Αχµέτ Πασάς ο οποίος δεν είναι τόσο πιστός 
υπηρέτης των συµφερόντων του όσο θα ήταν ο γαµπρός της σουλτάνας Ροξυλάνης, ο
Ρουστάµ. Αυτό όµως θα κανονισθή αργότερα. ∆ιάδοχοι του θρόνου απέµειναν τα δύο 
παιδιά της Ρωξυλάνης ο Σελήµ και ο Βαγιαζήτ. Ο πρώτος πιό µεγάλος, 30 ετών, ήρεµος,
νωθρός, άβουλος, φιλήδονος, µαλθακός και αλκοολικός, ο δε δεύτερος, δυναµικός,
πολεµικός και ιδιαίτερα αγαπητός στο στράτευµα. ∆εν χρειάζεται να πούµε ότι ο Ιωσήφ 
Νάσι τάχθηκε µε τον ανίκανο Σελήµ, γεµίζοντάς τον δώρα. Για την ώρα έκανε τον καλό 
φίλο και στον Βαγιαζήτ. Μέχρι να γίνη το ξεκαθάρισµα. Ο Σελήµ τον διόρισε 
θησαυροφύλακά του (τζιβαϊρτζή) από την διοικητική έδρα του την Μαγνησία. Ο Ιωσήφ 
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τον προµηθεύει λιχουδιές και κρασί. Το καλύτερο κρασί της αυτοκρατορίας, επιλέγεται 
και παρανόµως διοχετεύεται στον Σελήµ. Έτσι, σιγάσιγά καταντά ένα άβουλο πιόνι στο 
χέρι του Ιωσήφ. Η ιστορία τον αναφέρει Σελήµ ο Αλκοολικός και µ' αυτόν τον τρόπο 
µεθοδεύεται η αρχή της πτώσεως των Οθωµανών.

Επειδή δυσκολεύει την καθηµερινή σχεδόν παρουσία του στα ανάκτορα το ότι είναι ένας 
απλός ραγιάς, ο Σουλτάνος, κατόπιν "προτροπών", του απονέµει τον τίτλο του ιδιαιτέρου 
συµβούλου µε µισθό 55 άσπρα ή 5.5 δουκάτα ή πιάστρα την ηµέρα, ένα πολύ µεγάλο 
ποσόν. Σε αυτή την απόφαση συνετέλεσαν πολλοί παρατρεχάµενοι υψηλόβαθµοι
αξιωµατούχοι οι οποίοι απελάµβαναν τα δώρα του Νάσι. Τυπικά λοιπόν είναι µέλος της 
κυβερνήσεως αλλά ουσιαστικά είναι δεύτερος µετά τον Σουλτάνο και τον Αχµέτ.

Το έτος 1555 βρίσκει την οικογένεια Νάσι να θριαµβεύη. Από την στιγµή της αφίξεως 
του Ιωσήφ στην Πόλη, αυτός και η θεία του, ενωµένοι πλέον, συνεργάζονται γιά όλα τα 
θέµατα. Η εµπειρία και η υψηλού βαθµού συναίσθησις της σιωνιστικής αποστολής της 
θείας ενώνονται µε τις γνώσεις και την ζωτικότητα του Ιωσήφ και έτσι αγωνίζονται στα 
µέτωπα της πολιτικής, των επιχειρήσεων και της ιδεολογίας τους. Μελανό σηµείο πάντα 
ο πόθος για εκδίκηση που βράζει µέσα τους εναντίον όλων όσων νοµίζουν ότι τους 
αδίκησαν και που οδηγεί πάντα αυτόν τον λαό σε λάθος κινήσεις.

Στα µέσα του έτους 1555 πεθαίνει η Ρωξυλάνη, αφήνοντας παρακαταθήκη πριν πεθάνει,
να δολοφονηθή ο Αχµέτ και την θέση του να ξαναπάρη ο Ρουστάµ Πασάς. Η βολική για 
τον Νάσι παρακαταθήκη (µην ξεχνούµε ότι στο νεκροκρέββατο δίπλα είναι ο γιατρός 
Μοσέ Χαµόν) εκτελείται. Ο Ρουστάµ παίρνει την θέση του πάραυτα δολοφονηθέντος 
Αχµέτ και τα εµπόδια λιγοστεύουν για τους Νάσι. Μοναδικό εµπόδιο παραµένει ο
Βαγιαζήτ.

�� ��������� ��� ������ 

Σύντοµα οι ενωµένοι Νάσι θα µπορέσουν να αποδείξουν την ισχύ τους στους οµοεθνείς 
τους και σε άλλους. Τα γεγονότα της Αγκόνα αποτελούν ένα µεγάλο κεφάλαιο της 
εβραϊκής ιστορίας και κυρίως των Νάσι, διότι δίδεται στον εβραϊσµό η δυνατότης να 
εκδικηθή (πόσο τους σαγηνεύει η λέξη αυτή!!!) µε δραστικά µέτρα τους διώκτες του.
Αναδεικνύεται µέσα απ' το επεισόδιο αυτό η ηγετική µορφή της Ντόνα Γκρασίας, τραγική 
µορφή µε τεράστια αποθέµατα αγωνιστικού πάθους και αποφασιστικότητος µε αντιλήψεις 
µερικών επιπέδων ανώτερες απ' αυτές των οµοεθνών της.

Στην Αγκόνα, όπως σε όλες τις πόλεις, υπήρχε εµπορικός σταθµός των Νάσι 
επανδρωµένος όπως όλοι µε οµοεθνείς των. Οι άρχοντες της πόλεως αυτής κατάφεραν 
και δηµιούργησαν έναν εµπορικό λιµένα µεγάλο και ανταγωνιστικό της Βενετίας. Για 
πολλές ελευθερίες δεν µπορούµε να µιλάµε διότι η πόλις ήτο υπό την "πνευµατική"
ηγεσία του Πάπα. Ανέχθηκαν υποχρεωτικά τους εβραίους διότι αυτοί ήταν που 
διακινούσαν κυρίως το εµπόριο και οι άρχοντες της πόλεως δεν είχαν την πολυτέλεια να 
διανοηθούν διωγµό τους. Έτσι, από τον 13ο αιώνα υπήρχε µία µικρή εβραϊκή κοινότης 
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εγκατεστηµένη εκεί και µετά τους διωγµούς από Ισπανία και Πορτογαλία, αρκετοί 
φυγάδες ήλθαν να ενωθούν µε την υπάρχουσα κοινότητα. Μάλιστα ο πάπας Παύλος ΙΙΙ 
τους έδωσε ασυλία, άδεια να µην φορούν διακριτικά ότι είναι εβραίοι και φορολογικές 
ελαφρύνσεις. Το δε 1549 κάποιοι κρυφοεβραίοι γιατροί από Πορτογαλία πήραν άδεια από 
την πόλη για ίδρυση τραπέζης και έλαβαν άδεια εγκαταστάσεως στην πόλη άλλων 35
οικογενειών κρυφοεβραίων µε εγγυήσεις πλήρους ασυλίας. Με συνεχείς αποφάσεις, από 
το 1552, ο πάπας Ιούλιος ΙΙΙ ανανεώνει κάθε χρόνο τις εγγυήσεις ελευθερίας των εβραίων 
µε αντάλλαγµα 1000 δουκάτα ετησίως. Κατ' αυτό τον τρόπο η εβραϊκή κοινότης 
µεγάλωνε ελεύθερα και το λιµάνι έφερνε εξαιρετικό πλούτο και ταχύτατους ρυθµούς 
αναπτύξεως στην πόλη.

Αυτά µέχρι το 1555, οπότε πάπας γίνεται ο φανατικός µεσαιωνιστής Παύλος IV (πρώην 
καρδινάλιος Καράφα). Αυτός αναδεικνύεται σε κορυφαίο διώκτη του εβραϊκού στοιχείου 
στην Ιταλία. ∆εν ανέχεται την ύπαρξη εβραίων που προηγουµένως έζησαν σαν 
χριστιανοί. Ξαφνικά, τον Ιούλιο του 1555 στέλνει ιεροεξεταστή στην Αγκόνα, ο οποίος,
παρά τις υπάρχουσες εγγυήσεις, συλλαµβάνει 100 εβραίους πρώην χριστιανούς και τους 
φυλακίζει ενώ µερικοί άλλοι κατάφεραν και ξέφυγαν. Η εβραϊκές κοινότητες αρχίζουν 
αµέσως τις δωροδοκίες προς τον ιεροεξεταστή, ο οποίος ταυτόχρονα εφήρµοσε 
κατασχέσεις των περιουσιών των συλληφθέντων. Ο τεράστιος πλούτος που έρχεται στα 
χέρια του ξαφνικά, τον κάνει να παραβλέψη την απόδραση των µισών κρατουµένων… Ο
πάπας όµως τον αντικαθιστά πριν "δραπετεύσουν" και οι υπόλοιποι. Ο νέος 
ιεροεξεταστής είναι µη εξαγοράσιµος.

Αρχίζει δηµόσια βασανιστήρια τα οποία παρακολουθούν ακόµη και τα πληρώµατα των 
εµπορικών πλοίων τα οποία µεταφέρουν τα νέα στα τέσσερα σηµεία του ορίζοντα.
Τελικά, στις 13 Απριλίου του 1556, πρώτα στραγγαλίζονται και µετά καίγονται τα πρώτα 
24 θύµατα. Κάποιοι φυλακισµένοι ισχυρίζονται ότι κακώς κρατούνται διότι ποτέ δεν 
είχαν βαπτισθεί χριστιανοί αλλά πάντα ζούσαν σαν εβραίοι. Μετά από λίγο καιρό, ο
ιεροεξεταστής απέρριψε την θέση τους µε τον ισχυρισµό ότι τα τελευταία 60 χρόνια 
απαγορευόταν να ζουν σαν εβραίοι στην Πορτογαλία, άρα ζούσαν σαν χριστιανοί. Έτσι,
στις 15 και 20 Ιουνίου 1556 καίγονται άλλοι 11 εβραίοι σε δηµόσια θέα. Αλλοι 26 
καταδικάζονται σε υπηρεσία κωπηλάτου στις γαλέρες των ιπποτών του τάγµατος του 
Αγίου Ιωάννου. Αυτοί όµως κατάφεραν και σώθηκαν αφού δραπέτευσαν. Αυτά 
συνέβησαν στην Αγκόνα.

Από το καλοκαίρι του 1555, πριν κανείς µάθη κάτι, έφθασαν στους Νάσι οι πρώτες 
αναφορές περί της καταστάσεως. Τους κατέλαβε φρίκη. Η Ντόνα Γκρασία είχε 
προσωπικές και εµπορικές σχέσεις µε όλους αυτούς. Η Οθωµανική αυτοκρατορία ήταν 
παράδεισος για τους εβραίους και η ∆ύση κόλαση. Εκεί όµως ήταν το χρήµα. Και αφού η
απώτερη επιδίωξη αυτού του λαού ήταν η οικονοµική επικράτηση πάσει θυσία (πράγµα
που πέτυχαν σήµερα), υφίσταντο θυσίες τις οποίες προσπαθούν να ελαχιστοποιήσουν. Αν 
τους ενδιέφερε µόνο η έντιµη και άνετη επιβίωσις, απλώς έπρεπε να εγκατασταθούν στην 



- 42 -

Οθωµανική Αυτοκρατορία όπου κανείς δεν θα τους πείραζε αλλά χωρίς να έχουν το 
χρήµα και την οικονοµική κυριαρχία της ∆ύσεως.

Η Ντόνα Γκρασία κινητοποιεί αµέσως τον Σουλτανικό µηχανισµό διότι πολλές εβραϊκές 
εταιρείες της Θεσσαλονίκης και της Πόλης οδηγήθηκαν λόγω Αγκόνας σε κήρυξη 
πτωχεύσεως αλλά και πολλοί συλληφθέντες στην Αγκόνα ήσαν υπό την προστασία του 
Σουλτάνου. Ο Σουλτάνος, µετά από προτροπή της, στέλνει τον ∆εκέµβριο απεσταλµένους 
στην Αγκόνα και απαιτεί την άµεση αποφυλάκιση των υπηκόων του απειλώντας µε
αντίποινα. Οι µη εβραίοι έµποροι της πόλεως στέλνουν απεσταλµένους στον πάπα 
τονίζοντάς του ότι επειδή εβραίοι Οθωµανοί υπήκοοι έχασαν ζωές και περιουσίες, το 
εµπόριο από την Ανατολή πηγαίνει προς Βενετία παρά Αγκόνα κι έτσι αυτοί 
αναγκάζονται σε πτωχεύσεις. Ζήτησαν επίσης οι βασανισµοί και εκτελέσεις να µην 
γίνονται σε δηµόσια θέα.

Τον Μάρτιο του 1556, ο Ρουστάµ Πασάς, όργανο των Νάσι, εγκαλεί τον πρόξενο της 
Αγκόνα στην Κωνσταντινούπολη και του κοινοποιεί ότι η Αυτοκρατορία, εξ αιτίας των 
γεγονότων απαιτεί αποζηµίωση για διαφυγόντα κέρδη ύψους 400.000 δουκάτων και 
άµεση απόλυση όλων των φυλακισµένων εβραίων Οθωµανών υπηκόων και απειλεί µε
αντίποινα. Ταυτοχρόνως, τα ίδια αποστέλλονται γραπτώς µε σουλτανικό φιρµάνι και στην 
διοίκηση της Αγκόνα. Για να δοθή σοβαρότης σε όλα αυτά, όλα τα πλοία της Αγκόνα που 
έτυχε να βρίσκονται σε Οθωµανικά λιµάνια αιχµαλωτίζονται για αντίποινα. Επίσης 
εκλήθησαν οι πρέσβεις Φλωρεντίας και Γαλλίας να προτείνουν στις χώρες τους 
διαµεσολάβηση µε τον Πάπα εν όψει γενικής συρράξεως. Οι αποστολές των χωρών 
έφθασαν λίγο µετά τις πρώτες 24 εκτελέσεις. Οι έµποροι και κάτοικοι της Αγκόνα 
βρίσκονται σε απόγνωση. Στέλνουν αντιπρόσωπο στον Πάπα, χωρίς αποτέλεσµα. Ο
Πάπας απαντά στα τελεσίγραφα ότι είναι πρόθυµος να απελευθερώση και αποζηµιώση 
κάθε Οθωµανό υπήκοο που ποτέ δεν ήταν επισήµως χριστιανός. Ταυτοχρόνως, για να 
δείξη καλή πίστη, όλη η περιουσία των Νάσι και των αντιπροσώπων τους,
επιστρέφεται… Τόση ήταν η δύναµή τους… Οι επιχειρηµατολογία του Πάπα και οι
πράξεις του ήταν µέσα στα όρια του διεθνούς δικαίου και έτσι ο Σουλτάνος, µια και φίλοι 
του οι Νάσι αποζηµιώθηκαν, δεν µπορούσε να κάνη τίποτε άλλο. Ακολουθεί το δεύτερο 
κύµα εκτελέσεων.

Ακολουθεί όµως και η προσπάθεια των Νάσι για εκδίκηση.

Μερικοί διασωθέντες εβραίοι από την Αγκόνα κατέληξαν κάπου 80 χιλιόµετρα βόρεια,
στο δουκάτο του Ουρβίνο, στην λιµανούπολη Πέζαρο. Η διοίκηση της περιοχής,
επιχειρώντας από καιρό την αναβάθµιση του λιµανιού της, βρήκε στους νέους κατοίκους 
την ευκαιρία που ζητούσε. Υπήρχε από καιρό κι εκεί µια µικρή εβραϊκή κοινότης και 
εύκολα πήραν άδεια ελεύθερης εγκαταστάσεως οµοεθνών τους µε αντάλλαγµα την 
αύξηση του εµπορίου. Όµως, επειδή οι δυνάµεις τους ήταν µικρές, απευθύνθηκαν στον 
παγκόσµιο εβραϊσµό και µάλιστα στους Νάσι. Οι εβραίοι κατήχον αποκλειστικά σχεδόν 
το Οθωµανικό εµπόριο και θα µπορούσαν αντί να χρησιµοποιούν την Αγκόνα, να 
χρησιµοποιήσουν το Πέζαρο. Έτσι, θα έπαιρναν εκδίκηση απ' την Αγκόνα η οποία θα 
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κατέρεε. Ο αντιπρόσωπος των εβραίων του Πέζαρο, ανακοινώνει την πρόταση στην 
οµιλία του στην Κωνσταντινούπολη και µε προτροπή των Νάσι, αποφασίζεται αµέσως 
κανένα Οθωµανικό και εβραϊκό πλοίο να µην πλευρίση στην Αγκόνα αλλά όλοι να 
υποστηρίξουν το Πέζαρο µέχρι το επόµενο Πάσχα µε ιερά ποινή τον αφορισµό. Μετά θα 
έβλεπαν. Το παγκόσµιο δίκτυο πληροφοριών των Νάσι, έδωσε παντού την εντολή και 
όλοι οι εβραίοι ανταποκρίθηκαν µε ενθουσιασµό.

Στην Αγκόνα, οι πτωχεύσεις διαδέχονται η µία την άλλη. Οι τιµές των ανατολικών 
προϊόντων εκτινάσσονται στα ύψη. Εξαγωγές δεν γίνονται. Μέχρι το τέλος του 
Αυγούστου, η Αγκόνα έχει γονατίσει και το Πέζαρο θριαµβεύει αφού γίνεται και η έδρα 
δραστηριοτήτων των Νάσι. Φαίνεται ότι ο παγκόσµιος εβραϊσµός, µε κυρίαρχη σκέψη 
την εκδίκηση θα θριαµβεύση.

Σιγά σιγά όµως αρχίζουν να ανακύπτουν προβλήµατα. Κατ' αρχάς το Πέζαρο δεν είχε 
τόσο µεγάλο λιµάνι όσο απαιτείτο µε αποτέλεσµα να έχουν αρχίσει να γίνονται πολλά και 
σοβαρά ατυχήµατα και να χάνονται φορτία. Οι κοινότητες της Προύσας δεν αντέχουν τον 
αποκλεισµό και υπαναχωρούν. Όµως, η Αγκόνα έχει και µία πολύ παλιά οργανωµένη 
εβραϊκή κοινότητα η οποία δεν φταίει σε τίποτε και οδηγείται στον όλεθρο. Μετά την 
ολική καταστροφή της πόλεως είναι βέβαιο ότι αυτοί θα είναι τα εξιλαστήρια θύµατα της 
εκδικήσεως που θα ακολουθήση. Έτσι, µέσω του ραββίνου τους αρχίζουν να 
κυκλοφορούν σε όλες τις κοινότητες γράµµα εκλιπαρώντας την άρση του αποκλεισµού. Ο
ίδιος ο ραββίνος της Αγκόνα επισκέπτεται τις κοινότητες της Ανατολής. Αρχισε έτσι ο
διχασµός των κοινοτήτων της Τουρκίας. Επίσης άρχισαν κάποιοι εβραίοι να σπάζουν τον 
αποκλεισµό µη δίνοντας σηµασία στον αφορισµό και σταδιακά αρχίζουν νάρχονται πάλι 
πλοία στο άδειο λιµάνι της Αγκόνα. Οι εβραίοι του Πέζαρο θορυβούνται διότι αν δεν 
επιτύχει ο σκοπός τους τότε η δική τους µοίρα κινδυνεύει. Και στέλνουν κι αυτοί 
εκπρόσωπο. Πλησιάζει ο καιρός για το Πάσχα και όλες οι κοινότητες είναι σε ταραχή. Το 
σχέδιο των Νάσι κινδυνεύει να αποτύχη. Την προηγµένη πολιτική σκέψη τους µε σκοπό 
την προστασία του λαού τους δεν µπορούν να την καταλάβουν όλοι. Επικεφαλής της 
αντιδράσεως τίθεται ο ραββίνος της αρχαιότερης συναγωγής της Κωνσταντινουπόλεως, ο
Τζάσουα Σονσίνο. Με το κύρος του αποκτά πολλούς υποστηρικτές και οι ασυνήθιστοι σε 
αντιπολίτευση Νάσι τον εγκαλούν για συζήτηση. Ο Ιωσήφ λείπει ταξείδι στην 
Αδριανούπολη και δεν παρέστη στην συζήτηση. Η Ντόνα Γκρασία τελικά δεν κατάφερε 
να πείση τον ραββίνο και πείσµωσαν καί οι δύο. Ο ραββίνος ζητά λύση µέσω µωσαϊκού 
νόµου από πολλούς "µελετητές των γραφών" για πράγµα που στην προκειµένη περίπτωση 
χρειαζόταν λεπτούς πολιτικούς χειρισµούς και δεν υπήρχε χρόνος για χάσιµο. Για πρώτη 
φορά στην ιστορία, οι συναγωγές της Πόλης δεν συµφωνούν αφού η παλαιότερη αρνείται 
πεισµατικά τον αποκλεισµό και ο ραββίνος της, κηρύσσει τους αφορισµούς ως 
παρανόµους και διακηρύσσει ότι αυτοί που γλύτωσαν από Ισπανία και Πορτογαλία,
κάνουν κακό του κεφαλιού τους να ζούν παράνοµα στην χριστιανική ∆ύση αντί να 
έρθουν ελεύθερα στην Ανατολή. Επρότεινε επίσης να κάνουν έρανο για δώρο 20.000 
δουκάτων στον δούκα του Ουρµπίνο και να σταµατήση ο αποκλεισµός. Αυτό το 
καταλυτικό επιχείρηµα ήταν η χαριστική βολή στα σχέδια των Νάσι. Ο αποκλεισµός
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τελείωσε µε νίκη του ραββίνου και ήττα όχι των Νάσι, διότι αυτοί δεν έχασαν τίποτε,
αλλά του λαού των εβραίων.

Η εξέλιξη των γεγονότων δικαίωσε φυσικά τους πολιτικά σκεπτοµένους Νάσι. Πράγµατι,
οργισµένος ο δούξ του Ουρβίνο για την ασυνέπεια, ξεριζώνει απ' την επικράτειά του όχι 
µόνο τους πρόσφατα ελθόντες αλλά και τους παλιούς εβραίους. Πάλι καλά διότι θα 
µπορούσε να καλέση την ιερά εξέταση. Οι φυγάδες µπήκαν σε πλοία αλλά οι κάτοικοι της 
Αγκόνα, διψασµένοι για εκδίκηση, κυνήγησαν και πρόλαβαν τα πλοία και αφού τους 
λήστεψαν όλους, πούλησαν αρκετούς σαν σκλάβους. Επίσης, ο Πάπας έκλεισε το εβραϊκό 
τυπογραφείο της Φερράρα, έκαψε όλα τα βιβλία και τιµώρησε τους ιδιοκτήτες. Το κακό 
ήταν όµως ότι η Αγκόνα δεν τιµωρήθηκε όσο έπρεπε. Μία φορά που οι εβραίοι είχαν την 
µεγάλη ευκαιρία να τιµωρήσουν διώκτες τους, χάρις σ' έναν κοντόφθαλµο ραββίνο την 
έχασαν. Το δίδαγµα είναι ότι δεν είχε δουλειά ο ιερωµένος µε την πολιτική και ο
παγκόσµιος εβραϊσµός αργότερα, αφού µελέτησε αυτό το παράδειγµα, λαµβάνει 
συµφέρουσες γι' αυτούς αποφάσεις εκτός συναγωγής.

Οι δραστηριότητες της οικογενείας συνεχίζονται µε επιτυχία κατά το 1557 και µετά. Ο
Ιωσήφ Νάσι καταφέρνει και γίνεται εργολάβος τελωνειακών φόρων. ∆ηλαδή, συµφωνεί 
µε τον Σουλτάνο σε ένα ποσό το οποίο αντικατοπτρίζει περίπου το τι περιµένει ο
Σουλτάνος να κερδίση από φόρους τελωνείων όλον τον χρόνο. Πληρώνει τον Σουλτάνο 
αυτό το ποσόν και από κει και πέρα εισπράττει ο ίδιος τους φόρους. Αν εισπράξη 
λιγότερα απ' όσα έδωσε, απλώς έχασε, αν όµως εισπράξει περισσότερα κέρδισε. Οι Νάσι 
όµως δεν χάνουν. Από αυτή την εργολαβία κερδίζουν τεράστια ποσά. Επίσης κερδίζει 
πολλά από εµπόριο κρασιού. Σε αυτή την περιοχή, που οι µουσουλµάνοι δεν πίνουν,
υπάρχει τεράστια παραγωγή. Οι Νάσι έχουν και ιδιόκτητες τεράστιες εκτάσεις σε Χίο,
Κύπρο και Σικελία και παράγουν άριστη ποιότητα. Οι αποθήκες του είναι πάντα γεµάτες 
µε τα καλύτερα κρασιά. Και ο Σελήµ ο πρώτος πελάτης του.

Στην πολιτική, οι σχέσεις των Οθωµανών είναι εξ ανάγκης καλές µε τους Γάλλους. Το 
1555 ο Γάλλος Αυτοκράτωρ έχει τεράστια ανάγκη χρηµάτων. Τόσο µεγάλη που τα έξοδα 
του πρέσβυ του στην Κωνσταντινούπολη τα αναλαµβάνει ο Νάσι. ∆είχνει καλή θέληση 
ώστε να µπορεί µετά να ζητήση τα τεράστια ποσά που του χρωστά ο Αυτοκράτωρ. Αρχές 
του 1557 έρχεται νέος Γάλλος πρέβυς ο οποίος αντιλαµβάνεται αµέσως την λειτουργία 
του δικτύου πληροφοριών του Ιωσήφ. Αµέσως το αναφέρει στον Αυτοκράτωρα 
εφιστώντας του την προσοχή. Ο Αυτοκράτωρ επηρεάζεται και ζητά από τον Ιωσήφ να 
υποβάλλη αµέσως αποδείξεις περί του χρέους. Κατ' αυτόν τον τρόπο οι σχέσεις του 
Ιωσήφ µε την Γαλλία γίνονται εχθρικές κάτι όµως που δεν συµφέρει την Τουρκία. Οι 
εχθρικές επιστολές πηγαινοέρχονται για χρόνια. Ο Αυτοκράτωρ κατέληξε στο ότι οι Νάσι 
παρανόµως µπήκαν και πλούτισαν στην Γαλλία διότι ήταν απαγορευµένη η είσοδος σε 
εβραίους. Αρα δεν χρωστά τίποτε.

Το έτος 1559 ήταν ίσως το καθοριστικότερο για την οικογένεια. Τώρα θα φαινόταν αν 
τόσος κόπος και προσπάθεια θα εδικαιώνετο γι' αυτούς εις βάρος βέβαια των Οθωµανών.
Τώρα ξεσπά η διαµάχη για την διαδοχή ανάµεσα στον ευνοούµενό τους αλκοολικό,
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µαλθακό και νωθρό Σελήµ και τον ικανότατο Βαγιαζήτ. Ο Νάσι γνωρίζει ότι αν κερδίσει 
ο πατριώτης και έξυπνος Βαγιαζήτ, χάνει τα πάντα. Κινείται δραστήρια, πείθει πολλούς 
µε µεγάλα δώρα και παίρνει άδεια απ' τον Σουλτάνο να επισκεφθή τον Σελήµ στην 
Κιουτάχεια. Μαζί του παίρνει θησαυρούς από χρυσό, ρούχα, πολλά όπλα και ίππους.
Τελικά, οργανώνει και χρηµατοδοτεί έναν ολόκληρο στρατό. Τα τεράστια έξοδα που 
κάνει είναι µία επένδυση και παίζει όλα για όλα. Το καλοκαίρι του 1559 ξεσπά ο πόλεµος
και ο στρατός του Σελήµ αµύνεται ενώ ο Βαγιαζήτ επιτίθεται. Ο Σουλτάνος,
αντικειµενικός µέχρι τότε, χωρίς κανείς να µπορή να εξηγήση το γιατί, παίρνει απρόοοπτα 
το µέρος του αλκοολικού. Θα κόστισε πολλά στον Νάσι!!! 

Ηττηµένος στο Ικόνιο ο Βαγιαζήτ ζητά άσυλο στην Περσία άλλα ο Νάσι τον θέλει νεκρό.
Οι Οθωµανοί πληρώνουν ένα τεράστιο ποσόν στους Πέρσες και εκείνοι παραδίδουν τον 
Βαγιαζήτ και τους 4 γιούς του και όλοι εκτελούνται…. Ο Νάσι κέρδισε και ό Σελήµ θα 
γίνη αυτοκράτωρ. Ουσιαστικά, ο Νάσι θα κυβερνά και θα κερδίση και το µονοπώλειο 
οίνου στην Οθωµανική Αυτοκρατορία…

Μετά την απόλυτη και σταθερή εδραίωση της θέσεώς του και της εξουσίας του στην 
Υψηλή Πύλη, ήρθε και ο καιρός για την πραγµατοποίηση του σιωνιστικού σχεδίου. Αυτό 
ήταν η κινητήριος δύναµη της Ντόνα Γκρασίας, η οποία είχε ήδη καταφέρει να 
εκταφιάση από Πορτογαλία και ενταφιάση στην Παλαιστίνη τα οστά του άνδρα της. Το 
σχέδιο δηµιουργίας του Ισραήλ, ο Νάσι το είχε ήδη συζητήσει µε την ηγεσία της 
Γαληνοτάτης ∆ηµοκρατίας (Βενετίας) κατά το 1544. Συγκεκριµένα, είχε ζητήσει κάποια 
εδάφη κοντά στο Ισραήλ τα οποία θα εγένοντο αυτόνοµα και στα οποία θα µπορούσε να 
καταφύγη κάθε εβραίος και όχι µόνο και τα οποία θα είχαν τεράστια οικονοµική 
ανάπτυξη πράγµα που θα οφελούσε µε κάποιους τρόπους την Βενετία. Η Βενετία εκείνη 
την εποχή κατείχε πολλά νησιά ανάµεσα στα οποία ήταν η Κρήτη και η Κύπρος. Στην 
τελευταία, ή και στις δύο, απέβλεπε ο Ιωσήφ. Οι Βενετοί απέρριψαν το σχέδιο αλλά οι
Νάσι απλώς περίµεναν υποµονετικά και δούλευαν µεθοδικά ώστε να δηµιουργήσουν µια 
νέα ευκαιρία και να πραγµατοποιήσουν τον σιωνιστικό τους σκοπό.

Και η δηµιουργία του Ισραήλ έγινε το 1561.

Στην συνέχεια της προσπαθείας διερευνήσεως της Κυπριακής τραγωδίας και του 
τεχνητού αδιεξόδου στο οποίο έχει περιέλθει σκοπίµως το Κυπριακό, αναλύουµε τις 
συνθήκες εκείνες οι οποίες οδήγησαν την Κύπρο στην άλωσί της από τις ορδές των 
οθωµανών το 1570. Έχουµε επεκταθεί πολύ στην εξιχνίαση των υπογείων δυνάµεων που 
οδήγησαν το νησί σ' αυτή την κατάστασι µόνο και µόνο διότι µας δίδεται µία µοναδική 
ευκαιρία παρουσιάζοντας αυτά τα γεγονότα του τότε να τα συγκρίνουµε µε καταστάσεις 
του σήµερα και να αντλήσουµε διδάγµατα και µεθόδους εργασίας και επιβολής των 
εξουσιαστών. ∆εν θα πούµε ότι πάντα η ιστορία επαναλαµβάνεται αλλά η εξιστόρησις 
αυτή αποδεικνύει ότι κάποιοι, διδαχθέντες από επιτυχείς στρατηγικές προσπάθειες του 
παρελθόντος, τις επαναλαµβάνουν σε γενικές γραµµές, χρησιµοποιώντας πιό σύγχρονα 
µέσα, ελαχιστοποιώντας τα λάθη τακτικής και τελειοποιώντας παλαιές ατέλιες. Ο
αναγνώστης οφείλει να συγκρίνει τις τότε υπερδυνάµεις και τους τότε "πλανητάρχες" µε
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τους σήµερα, τους τότε οικονοµικούς παράγοντες µε τους σήµερα, τους τότε 
παρατρεχάµενους µε τους σηµερινούς υπουργούς και τις τότε εδαφικές διεκδικήσεις µε
τις σηµερινές. Μόνο τότε θα είναι χρήσιµη η εργασία αυτή.Τότε µόνο θα κατανοήση το 
πραγµατικό νόηµα της επερωτήσεως στην βουλή των "ελλήνων"(;) του πρώην αναπλ.
υπουργού εξωτερικών κ. Γ. Καψή τον περασµένο Νοέµβριο κατά την οποία απεκάλυψε 
ότι το θεωρητικά φιλελληνικό υπουργείο εξωτερικών της Ελλάδος χρηµατοδότησε 
έρευνα που παρουσιάζεται στα "Ελληνικά χρονικά" η οποία καταλήγει στο συµπέρασµα
ότι οι Κύπριοι εξελληνίσθηκαν µετά το 1821. (ΤΑ ΝΕΑ 20111999, Ο
ΜΙΚΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ). Ας ελπίσουµε ότι και το ελλαδικό ΥΠΕΞ που αποτελεί το 
ελλαδικό παράρτηµα του Στέιτ Ντιπάρτµεντ µε υπεύθυνο έναν σχετικά φιλέλληνα 
αµερικανοελληνοεβραίο, τον George Papandreou, θα εξελληνισθή κάποτε!!! Και έτσι η
Κύπρος θα αποκτήση τον ...δικό της εθνικό ύµνο...

� ���������� ��� ������ (1561) 

Οι διαρκείς αγώνες των Νάσι για την "προστασία" των εβραίων κλιµακώνονται περίπου 
το 1561. Έχοντας υπ' όψιν τους τις διάφορες διεθνείς εξελίξεις, τις οποίες σε µεγάλο 
βαθµό δροµολογούν όπως είδαµε ως τώρα, και κυρίως έχοντας υπ' όψιν την δική τους 
ισχύ στην οθωµανική αυλή, ετοιµάζονται για την εφαρµογή του σιωνιστικού ονείρου,
δηλαδή την δηµιουργία του νέου Ισραήλ στην Παλαιστίνη.

Οι Ρωµαίοι ισοπέδωσαν την Ιερουσαλήµ το 70µχ και εξεδίωξαν από εκεί τους εβραίους.
Οι υπόλοιποι εβραίοι της Παλαιστίνης όµως, αν και δεν εδιώχθησαν από κανέναν,
εγκατέλειψαν τον άγονο τόπο τους και επραγµατοποίησαν µια πολύ οργανωµένη 
διείσδυση στις ψυχές, καρδιές και κοινωνίες των Εθνών. Τα Έθνη δεν αντελήφθησαν την 
δόλια συµπεριφορά ούτε και αντέδρασαν δυναµικά ενάντια στην ψυχοπαθητική εξουσία 
που επεβλήθη πάνω τους κυρίως µέσω "χριστιανισµού". Αυτό το πλήρωσαν µε εκατόµβες 
αίµατος (π.χ. σφαγές του 115µχ, Αρκάδιος, Θεοδόσιος κλπ). Η οργανωµένη αυτή 
διείσδυση, µε περικάλυµµα φαινοµενικά πολιτιστικό και πνευµατικό αλλά ουσιαστικά 
αντιπολιτιστικό και αντιπνευµατικό, ήταν συνεπής προς την αρρωστηµένη αντίληψη του 
"περιούσιου λαού" ο οποίος οδηγούµενος από ψυχικά διαταραγµένους "προφήτες"
επιθυµεί την υποδούλωση των λαών υπό την ψυχασθενή εξουσία των.

Οι απανταχού εβραίοι βέβαια ποτέ δεν είχαν αποσπασθεί πνευµατικά από την Παλαιστίνη 
µια και την εµνηµόνευαν διαρκώς στις συζητήσεις αλλά και τις προσευχές τους. Ο
διακαής πόθος τους ήταν η επιστροφή στην Σιών δηλαδή ο σιωνισµός, άσχετο πόσο αυτό 
θα εκόστιζε τόσο σε χρήµα όσο και σε ζωές. Έµενε βέβαια να δηµιουργηθούν οι 
κατάλληλες γι' αυτούς οικονοµικοπολιτικές συνθήκες που θα επέτρεπαν αυτόν τον 
ιδιότυπο "επαναπατρισµό" τον οποίον όµως ποτέ δεν τους τον αρνήθηκε κανείς.

Με τον Ιωσήφ να συµµετέχη ουσιαστικά και δυναµικά στην διοίκηση της οθωµανικής 
αυτοκρατορίας αλλά και έχοντας τις πηγές πλούτου στα χέρια του, το σιωνιστικό όνειρο 
δεν φαίνεται τώρα να είναι τόσο άπιαστο. Εξ άλλου, λίγα χρόνια πριν, το 1516, ο
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οθωµανικός στρατός κατέλαβε τα εδάφη της Παλαιστίνης από τους Μαµελούκους της 
Αιγύπτου.

Η Παλαιστίνη διατηρούσε κάποιους θύλακες µε ανέκαθεν εβραϊκό πληθυσµό. Είναι 
γνωστό ότι οι εβραϊκοί θύλακες γύρω απ' την µοναδική λίµνη της Παλαιστίνης, υπό τον 
Βενιαµίν εκ Τιβεριάδος, συµµαχούν µε τους Πέρσες του Χοσρόη εναντίον των 
Βυζαντινών το 614 µχ µε αποτέλεσµα την σφαγή δεκάδων χιλιάδων χριστιανών. Οι 
θύλακες αυτοί, ενισχύοντο πληθυσµιακά διαρκώς µε λίγους εβραίους της διασποράς. Ο
φτωχός και άγονος αυτός τόπος (γη της ...επαγγελίας!!!) αλλά και οι συνεχείς επιδροµές 
των Αράβων κατά τους τελευταίους αιώνες, δεν επέτρεπαν την ανάπτυξη. Μετά όµως 
τους διωγµούς της Ιβηρικής και το κατάλληλο φιλοεβραϊκό κλίµα που επικρατούσε στην 
Τουρκία, αρχίζουν όλο και περισσότεροι φίλεργοι εβραίοι να εγκαθίστανται στην 
Παλαιστίνη. Η αρωγή της Ντόνα Γκρασίας είναι δεδοµένη και έτσι δηµιουργούνται 
ραβινικές σχολές και κοινότητες µε δικά της χρήµατα. Το δίκτυο διασώσεως 
κυνηγηµένων εβραίων των Νάσι, το οποίο όπως είδαµε ήταν σε πλήρη ανάπτυξη,
µπορούσε να προµηθεύη πληθυσµό σε κοινότητες της Παλαιστίνης. Η γυναίκα αυτή 
καλλιεργούσε το σιωνιστικό πνεύµα στους γύρω της και µε θάρρος και παρρησία θα 
προωθούσε τον ιερό γι' αυτήν σκοπό τον οποίο µε τα χρήµατα που διέθετε µπορούσε να 
χρηµατοδοτήση. Προσέφερε δηλαδή στον σιωνισµό την δύναµη για ανάπτυξη της 
απαραίτητης σε τέτοια κινήµατα "φιλοσοφίας" και "ακαδηµαϊκής" κινήσεως ή
"ιντελιτζένσιας". Στο θέµα της αναπτύξεως των κοινοτήτων όµως, δηλαδή στο διά ταύτα 
του σιωνισµού και της βιωσιµότητός του, η Ντόνα Γκρασία είχε την ανάγκη του ανεψιού 
της του Ιωσήφ, ο οποίος, σαν πρακτικός άνθρωπος, µε τις οργανωτικές και διοικητικές 
ικανότητές του, ήταν αυτός που εγγυάτο την επιτυχία. Με προσεκτικές πολιτικές 
αναλύσεις και µε στόχο την "ιστορική συνέχεια" του κινήµατος, κατέληξαν οι Νάσι, ότι η
επανεγκατάσταση και γενικά ο σιωνισµός έπρεπε να γίνη εκτός Ιερουσαλήµ. Οι λόγοι 
αυτής της αποφάσεως ήταν πολιτικοί. Η εγκατάστασις έπρεπε να γίνη σταδιακά και χωρίς 
να ξεσηκώση θύελλα στον χριστιανικό κόσµο στον οποίο ήδη ζούσαν τόσοι εβραίοι.
Επελέγη λοιπόν η παραθαλασσία Τιβεριάς, ως η πιλοτική σιωνιστική πόλις. Η πόλις αυτή 
είχε ήδη πλούσια εβραϊκή ιστορία αλλά και την δυνατότητα οικονοµικής αναπτύξεως.

Ο Ιωσήφ επιθυµούσε την ανάπτυξη µια ηµιαυτονόµου ή αυτονόµου φόρου υποτελούς 
περιοχής, η οποία θα είχε την πλήρη υποστήριξη µιάς µεγάλης υπερδυνάµεως της εποχής 
εκείνης, δηλαδή της Τουρκίας. Τόσο το καλύτερο βέβαια που ουσιαστικά διοικούσαν (και 
διοικούν βέβαια) εβραίοι την Τουρκία. Η βιωσιµότης του νέου Ισραήλ, κατ' αυτόν τον 
τρόπο, εθεωρείτο εξασφαλισµένη από τους Νάσι.

Έχοντας όλα αυτά υπ' όψιν του, ο Ιωσήφ Νάσι, το έτος 1561 εξασφάλισε (πιθανώς µε
κάποιου είδους δωροδοκίας) από τον Σουλτάνο την ηµιαυτόνοµο ηγεµονία της ευρυτέρας 
περιοχής της Τιβεριάδος η οποία περιελάµβανε πλην της Τιβεριάδος άλλα επτά χωριά.
Για περισσότερη σιγουριά, το κείµενο της παραχωρήσεως, εκτός του Σουλτάνου το 
υπέγραψαν και ο διάδοχος Σελήµ αλλά και ο πρωτότοκος του Σελήµ, ο Μουράτ. Ο ίδιος 
εχρίσθη κυβερνήτης της περιοχής µε την υποχρέωση να καταθέτη ετησίως ένα µικρό 
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χρηµατικό ποσόν στο θησαυροφυλάκιο του Σουλτάνου. ∆εν πρέπει να είχε δυσκολία ο
Ιωσήφ Νάσι να πείση τον Σουλτάνο για το πόσο µεγάλη ευκαιρία παρουσιαζόταν σε µια 
άγονη και φτωχή γωνιά της αυτοκρατορίας, σαν την Παλαιστίνη, να δηµιουργηθή 
ανάπτυξις και να εγκατασταθούν εκεί "προοδευτικοί" φιλότουρκοι πληθυσµοί.

Τυπικά, όλα είναι έτοιµα για την δηµιουργία προϋποθέσεων προς εγκατάσταση εβραίων.
Υπάρχει η άδεια, ο χώρος και το χρήµα. Υπάρχει βέβαια πάντα και ο αστάθµητος 
παράγων. Ο φίλος του Ιωσήφ (ή καλύτερα υπηρέτης του) ο µεγάλος βεζύρης Ρουστάµ
Πασάς πεθαίνει το 1561 και αναλαµβάνει ο ουδέτερος αλλά όχι και εξαγορασµένος, Αλή 
Πασάς. Αυτό γίνεται αιτία να µην µπορεί ο ίδιος ο Ιωσήφ να επιβλέψη την ανοικοδόµηση 
της Τιβεριάδος µένοντας στην πρωτεύουσα ώστε να προλαβαίνη τις πιθανές 
"τρικλοποδιές" και προδοσίες εις βάρος του και να οργανώνη τις πάµπολλες 
δραστηριότητές του. Στα επόµενα χρόνια, οι Νάσι περιτειχίζουν την Τιβεριάδα (σε 
περίµετρο 1.5χλµ), κτίζουν σπίτια, ραβινική σχολή και συναγωγές. Ο δε εβραϊκός 
πληθυσµός εκεί αυξάνει αλµατωδώς. Σκοπός του Ιωσήφ είναι η περιοχή να αποκτήση 
δυνατή και όσο το δυνατόν αυτάρκη οικονοµία διότι έτσι θα επιστρέψουν περισσότεροι 
εβραίοι για εγκατάσταση.

Σαν λύση, βρίσκει την υφαντουργία. Οι εβραίοι είναι απόλυτοι κυρίαρχοι της κατασκευής 
και διακινήσεως υφαντών. Η υφαντουργική έδωσε πλούτο στους εβραίους στην Λυών,
στην Θεσσαλονίκη και αλλού. Ο Ιωσήφ οργάνωσε λοιπόν την αποστολή µεγάλων 
ποσοτήτων µαλλιού από την Ιβηρική προς την Τιβεριάδα µε σκοπό την παραγωγή 
υφαντών ανωτάτης ποιότητος. Επίσης εισήγαγε πρόβατα µερίνο των οποίων το µαλλί 
είναι αρίστης ποιότητος. Επειδή οι εβραίοι επεδίδοντο στην καλλιέργεια και επεξεργασία 
µετάξης, στην οποία είχαν σχεδόν την αποκλειστικότητα, φύτεψε παντού µουριές σαν 
υποδοµή σηροτροφίας. Ενίσχυσε όµως και τον αλιευτικό στόλο της περιοχής γύρω απ'
την λίµνη της Τιβεριάδος καθώς και την γεωργία. Η µεθοδικότης µε την οποία όλα αυτά 
συνετελέσθησαν, ήταν η αιτία που το 1564, η παραλίµνια πόλις της Τιβεριάδος ήταν 
γεµάτη αµπέλια, φοίνικες, πεύκα, πορτοκαλλιές και µουριές, περιεβάλλετο από ισχυρά 
τείχη και ήταν γεµάτη κόσµο.

Αξίζει να σηµειώσουµε ένα επεισόδιο το οποίο συνέβη κατά την ανοικοδόµησι της 
πόλεως. Τις εργασίες επέβλεπε µια επιτροπή εµµίσθων από τον Σουλτάνο εβραίων 
διορισµένων από τον Ιωσήφ. Οι τοπικοί οθωµανοί άρχοντες, κατά ρητή διαταγή του 
Σουλτάνου, υπεχρεώθησαν να στείλουν εργάτες και κτίστες. Αυτοί, στην διάρκεια των 
έργων ανεκάλυψαν µία κρύπτη η οποία µέσω µιάς σκάλας οδηγούσε σε κάποιο υπόγειο.
Έκπληκτοι είδαν ότι επρόκειτο για αρχαίο ελληνικό κρυφό ναό µε βωµό και αγάλµατα.
Γεµάτοι ένθεο µίσος και κεραυνόπληκτοι από την ανακάλυψη διατάσσουν τους εργάτες 
να κονιορτοποιήσουν τα γλυπτά έργα τέχνης και να γεµίσουν µε χώµα τον ναό. Η
ειρωνεία παρουσιάσθηκε µεγαλόπρεπα µπροστά τους. Αυτοί, µεθυσµένοι από το όνειρο 
του σιωνισµού ξεθάβουν και κτίζουν µία ιερά πόλη των προγόνων τους και 
παρουσιάζονται µπροστά τους έργα των Ελλήνων. Η αρρωστηµένη σκέψις τους δεν το 
ανέχθηκε και λειτούργησαν βαρβαρικά.
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Την ίδια εποχή, πολλοί ραβίνοι της γειτονικής αρχαίας πόλεως Σαφέντ επεδίδοντο σε 
εσωτερικές ασκήσεις και αποκρυφισµό. Πιστεύουν ότι µόνο ο Μεσσίας θα επανιδρύση το 
Ισραήλ. Εκλαµβάνουν τον σιωνισµό του Ιωσήφ σαν φάρσα και διδάσκουν παρόµοια 
θέµατα στους νεοεγκατεστηµένους. Η Ντόνα Γκρασία ενισχύει τους ραβίνους λόγω της 
πίστεώς της αλλά ο Ιωσήφ δεν καταδέχεται καν να ασχοληθή µαζί τους. Όµως και οι
εβραίοι της διασποράς δεν αποικούν κατά χιλιάδες την Παλαιστίνη όπως θα νόµιζε 
κανείς. Αν και διωγµένοι από παντού, αν και καταδικασµένοι να κρύβονται, προτιµούν το 
πλούσιο ρίσκο της Ευρώπης παρά την φτωχή ασφάλεια της Παλαιστίνης. Αν και η
Παλαιστίνη υπάρχει ροµαντικά στις καθηµερινές προσευχές τους, η άγονη γη δεν 
θεωρείται λύσις. Όταν λοιπόν το 1569 πεθαίνει η Ντόνα Γκρασία, οι ραβίνοι δεν έχουν 
χρηµατοδότηση µιας και ο Ιωσήφ τους απεχθάνεται. Ο Ιωσήφ, πιθανώς απογοητευµένος 
από την µη αυθόρµητο έλευση εβραϊκού πληθυσµού θα αφήση την Τιβεριάδα στην τύχη 
της. Η Τιβεριάς σε λίγες δεκαετίες θα πεθάνη, και το σιωνιστικό πείραµα θα αποτύχη. Οι 
µετέπειτα σιωνιστές µελετητές και αναλυτές της ιστορίας αυτής, αβίαστα θα έβγαλαν το 
συµπέρασµα ότι η Παλαιστίνη δεν αποτελούσε δέλεαρ για την εβραϊκή διασπορά και ότι 
µόνο διά της βίας και της βεβαίας θανατικής καταδίκης θα επείθοντο οι απειλούµενοι 
εβραίοι, σαν εσχάτη λύση να µεταναστεύσουν ή καλύτερα να οδηγηθούν εκεί. Όπως κι 
έγινε.

Το επιµύθιο αυτής της ιστορίας είναι ότι το 1561 οι εβραίοι ΕΙΧΑΝ κράτος και το 
περιφρόνησαν κι έτσι δεν δικαιούνται να κλαίγονται σήµερα ότι ποτέ δεν είχαν πατρίδα.
Το δίδαγµα όµως είναι ότι επετεύχθη η δηµιουργία Ισραήλ µόνο µε την άλωση µίας 
υπερδυνάµεως εκ των έσω και κατόπιν χρησιµοποίησις αυτής της υπερδυνάµεως προς 
όφελός τους. Γι' αυτόν τον λόγο η ιστορία του 1561 αποσιωπάται σήµερα πλήρως από 
όλους τους παγκοσµιοποιηµένους υποδούλους στην νέα τάξη ιστορικούς....
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Η επιχείρησις της επανιδρύσεως του Ισραήλ όµως δεν ήταν η µόνη δραστηριότης του 
Ιωσήφ. Πάντα δραστήριος, κυνηγά φανατικά την ευκαιρία για πλουτισµό και για πολιτική 
επιβίωση. Σαφώς λειτουργώντας πολλές φορές εναντίον των συµφερόντων των 
οθωµανών.

Όπως είδαµε (τεύχος 20) οι σχέσεις του Ιωσήφ µε τον Γάλλο Αυτοκράτορα γίνονται 
εχθρικές λόγω οικονοµικών διεκδικήσεων του πρώτου. Αν οι Οθωµανοί επιθυµούν (και 
όντως επιθυµούν) να παίξουν κάποιον ρόλο στα ευρωπαϊκά πολιτικά πράγµατα,
χρειάζονται συµµαχίες. Συµµαχία έχουν εδώ και πολλά χρόνια µε την Γαλλία και αυτό 
λειτουργεί προς το συµφέρον και των δύο. Βέβαια µόνο οι Γάλλοι δέχθηκαν να 
συµµαχήσουν µε τους οθωµανούς οι οποίοι δεν είχαν κανένα πρόβληµα µ' αυτή την τόσο 
πολύτιµη και σηµαντική συµµαχία. Αυτό ίσχυε µέχρις ότου η εκδικητική µανία και 
απληστία του Ιωσήφ θα προκαλέση τριγµούς στην συµµαχία.

Ο Ιωσήφ, ραδιουργώντας συνεχώς, είχε καταφέρει να κερδίση το αυτοκρατορικό 
µονοπώλιο σε µερικά είδη αλλά και να ενοικιάζει, όπως είδαµε, τους τελωνειακούς 
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φόρους. Αυτές οι δραστηριότητες του απέφεραν τεράστια κέρδη. Όταν όµως απεφάσισε 
να αρχίση η εκδίκησις και ταπείνωσις των Γάλλων, έκανε κάτι απλό. Ανέφερε στην 
οθωµανική εξουσία ότι αδυνατεί να εκπληρώση τις οικονοµικές του υποχρεώσεις λόγω 
των χρηµάτων που του χρωστά η Γαλλική Αυλή. Κατ' αυτόν τον πανούργο τρόπο, το 
πρόβληµά του µε τους Γάλλους αυτοµάτως µετετέθη σε πρόβληµα των οθωµανών µε
τους Γάλλους. Αυτό έγινε το 1561. Το δε 1562, οι αγγελιοφόροι του Σουλτάνου 
διεκπεραιώνονται στην Γαλλία και επισήµως καταθέτουν την απαίτηση του Σουλτάνου 
για οικονοµική ικανοποίηση του Ιωσήφ Νάσι. Εν τω µεταξύ οι Γάλλοι στέλνουν 
αγγελιοφόρο στην Κωνσταντινούπολη µε σκοπό να εκθέση στον διάδοχο Σελήµ τους 
λόγους για τους οποίους δεν αναγνωρίζουν οι ίδιοι οικονοµική διεκδίκηση του Νάσι. Το 
κατασκοπευτικό δίκτυο του Νάσι, σε πλήρη λειτουργία, του εγνώρισε τις λεπτοµέρειες 
περί του Γάλλου αγγελιοφόρου µε αποτέλεσµα, όταν εκείνος έφθασε στην 
Κωνσταντινούπολη, να γνωρίζη ο Ιωσήφ ήδη το περιεχόµενο του γράµµατος και να έχη 
λάβει τα µέτρα του. Έτσι ο Γάλλος αγγελιοφόρος εξέθεσε την θέση του Αυτοκράτορά του 
στον εκπρόσωπο των οθωµανών που δεν ήταν άλλος από τον ίδιο τον Ιωσήφ!!! Οι 
Γάλλοι, µέσω των πρέσβεών τους, εγνώριζαν άριστα το τι σηµαίνει Ιωσήφ Νάσι και ποιόν 
πραγµατικά ρόλο παίζει στην Υψηλή Πύλη αλλά είχαν ανάγκη την οθωµανική συµµαχία.
Και η ανταλλαγή επιστολών µε τους Γάλλους εσυνεχίζετο.
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Εν τω µεταξύ, η πρώτη κρούσις για την "Ισραηλοποίηση" της Κύπρου γίνεται το 1563. Ο
Ιωσήφ, λειτουργώντας περίπου σαν υπουργός εξωτερικών της Οθωµανικής 
Αυτοκρατορίας, αποφασίζει να θέση σε λειτουργία τον µηχανισµό διωγµού των Βενετών 
από το νησί.

Χρησιµοποιώντας την επιρροή του στον Σουλεϊµάν, τον πείθει ότι ο ∆ούξ της Σαβοΐας 
έχει κληρονοµικά δικαιώµατα στην Κύπρο και µπορεί να την διεκδικήση από τους 
Βενετούς. Ο Σουλεϊµάν τότε στέλνει έναν αγγελιοφόρο µε σκοπό να ξεσηκώση τον 
∆ούκα σε πόλεµο µε τους Βενετούς. Το επίσηµο έγγραφο των Οθωµανών προς τον 
∆ούκα έφερε και την υπογραφή του Ιωσήφ Νάσι. Έαν αυτό το σχέδιό του επετύγχανε, θα 
ικανοποιούσε δύο πόθους του. Πρώτον, θα είχε επιφέρει µεγάλο πλήγµα στους Βενετούς 
παίρνοντας έτσι την πολυπόθητη και σαγηνευτική γι' αυτόν εκδίκηση και δεύτερον, θα 
είχε δηµιουργήσει προϋποθέσεις εγκαταστάσεως Ιουδαίων στην Κύπρο.

Ο ∆ούξ, προφανώς ενθουσιασµένος κατ' αρχάς, σκέπτεται τις προϋποθέσεις που 
δηµιουργούνται και αλληλογραφεί µε τον Ιωσήφ µε σκοπό την επιτυχία του 
εγχειρήµατος. Τότε ο ∆ούξ, άγνωστο για ποιόν λόγο, προσπαθεί να ξεσηκώση σε 
επανάσταση τους Μανιάτες. Το 1565, ο Ιωσήφ, µε γράµµα του, ενηµερώνει τον ∆ούκα 
ότι οι Πασάδες είναι αποφασισµένοι να τον υποστηρίξουν στρατιωτικώς και ότι όλα είναι 
έτοιµα για την επιχείρηση. Τελικά όµως ο ∆ούξ συνέρχεται και ειδοποιεί τον Πάπα και τις 
Ιταλικές ηγεµονίες περί των τεκταινοµένων. Η απόπειρα αυτή του Ιωσήφ για την Κύπρο 
αποτυγχάνει αλλά µόνο για λίγα χρόνια όπως θα δούµε αργότερα.
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Ενώ ο σιωνισµός, η Κύπρος και η Γαλλία κινούνται στην πολιτική σκακιέρα του Ιωσήφ,
σε µία άλλη µεριά της σκακιέρας παίζεται η Μολδαβία.

Από τις αρχές του 16ου αιώνος που η Μολδοβλαχία κατέστη υποτελής στους οθωµανούς,
γνωρίζουµε για τις ίντριγκες και ραδιουργίες των επιδόξων ηγεµόνων της περιοχής αυτής.
Από το 1541, η κυρά Εσθέρ, µέσω της επιρροής της, βοηθά µε το αζηµίωτο τον Ράρη να 
ξαναπάρη την ηγεµονία. Αυτός από την αρχή της ηγεµονίας του προσπάθησε να ελέγξη 
τους εβραίους εµπόρους. Το παράδειγµά του ακουλούθησε και ο βοεβόδας Λαπουσεάνου 
τον οποίον το 1561 διεδέχθη µε σουλτανικό φιρµάνι ο Ιάκωβος Βασιλικός Ηρακλείδης.
Αυτός ακολούθησε κοινωνική πολιτική και ανεγνωρίσθη, χωρίς να γνωρίζουµε πόσο του 
κόστισε, ως Μαρκήσιος της Σάµου και Πάρου. Ο Νάσι επωφθαλµιούσε αυτούς τους 
τίτλους και σε δύο χρόνια, το 1563, ο Ηρακλείδης δολοφονείται. Στις ραδιουργίες που 
επηκολούθησαν για την διαδοχή φυσικά ο Νάσι πρωταγωνιστεί και ξαναδιορίζει τον 
Λαπουσεάνου µε την συµφωνία να µην ενοχλεί τους εβραίους, όπως κι έγινε. Ο διορισµός
κόστισε αρκετές χιλιάδες άσπρα στον Λαπουσεάνου και 10.000 δουκάτα για αγορά 
κρασιού απ' το µονοπώλιο του Ιωσήφ. Αργότερα ο ίδιος ο Νάσι έγινε Βοεβόδας της 
Βλαχίας. Από αυτή την θέση ερχόταν σε εύκολη διαπραγµάτευση µε τους Πολωνούς και 
κατάφερε, για λογαριασµό των οθωµανών, να συνάψη συµµαχία µαζί τους το 1562. Ο
ίδιος ενδιαφερόταν βέβαια για την εξάπλωση των πολιτικών και οικονοµικών 
δραστηριοτήτων του στην Πολωνία. Ο κύριος λόγος που ανάγκασε τον Ιωσήφ να 
ασχοληθή µε την Μολδοβλαχία δεν ήταν αυτός. Μπορεί ο Σουλεϊµάν, αποµονωµένος 
κάπως σαν αυτοκράτωρ, να µην είχε εννοήση τον τεράστιο πλούτο που απεκόµιζαν οι
Νάσι από τις οικονοµικές δραστηριότητές τους στην Τουρκία, µπορεί ο αλκοολικός (και 
κατά πάσα πιθανότητα ναρκοµανής) διάδοχος Σελήµ να µην είχε κανένα ενδιαφέρον να 
ξέρη τέτοιες λεπτοµέρειες, δεν συνέβαινε το ίδιο και µε τον µεγάλο βεζύρη. Όσο µεγάλος 
βεζύρης ήτο ο Ρουστάµ, ο Ιωσήφ δεν ανησυχούσε. Από το 1561 όµως, που αυτός πέθανε 
και ανέλαβε ο Αλή, τα πράγµατα αλλάζουν. Ο Αλή δεν είναι και τόσο "συνεργάσιµος"
αλλά και γνωρίζει τι ακριβώς κάνει ο Ιωσήφ. Καταφέρνει να πείση τον Σουλεϊµάν να 
εκδώση διαταγή η οποία να απαγορεύη το κρασί στην Κωνσταντινούπολη ακόµη και σε 
χριστιανούς, ελπίζοντας έτσι να κτυπήση τον Ιωσήφ. Ο Νάσι όµως ανταπεξέρχεται αφού 
καταφέρνει να εκδοθή φιρµάνι το οποίο του επιτρέπει να µεταφέρει κρασιά µέσω 
Κωνσταντινουπόλεως στην Μολδοβλαχία κι από εκεί στην Ευρώπη. Τότε περίπου, όλως 
συµπτωµατικώς πεθαίνει κι ο Αλή Πασάς.

Εν τω µεταξύ, η ιστορία της οικονοµικής διαφοράς οθωµανών Γάλλων ελέω Νάσι 
συνεχίσθηκε µε ανταλλαγές γραµµάτων έως τον Μάρτιο του 1565, οπότε ο Σουλεϊµάν 
στέλνει πλέον τελεσίγραφο στους Γάλλους απαιτώντας την οικονοµική ικανοποίηση του 
Νάσι. Το τελεσίγραφο µεταφέρει ο Ναύαρχος Μουσταφά Πασάς ο οποίος έφερε 
επιδεικτικά τον οθωµανικό στόλο στα ανοικτά της Γαλλίας. Η συµµαχία αυτή που δεν 
είχε κανένα πρόβληµα και που την είχαν ανάγκη καί οι δύο χώρες, µε την είσοδο του 
Νάσι στην σκηνή, αρχίζει να γίνεται προβληµατική.
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Αυτό το εννοεί ο νέος Μεγάλος Βεζύρης βοσνιακής καταγωγής και γαµπρός του 
Σουλτάνου, ο Μεχµέτ Σόκολιτς, και θέτει σκοπό της ζωής του την απαγκίστρωση της 
αυτοκρατορίας από τον Νάσι, ή µε άλλα λόγια ζητά το συµφέρον της χώρας του. Είναι 
ικανότητος (αφού κατάφερε να επιβιώση και να γίνη µέγας βεζύρης), φιλόδοξος και 
πολιτικά διορατικός και αποφασίζει να υποστηρίξη τον πάµπλουτο Έλληνα Μιχαήλ 
Κατακουζηνό. Έτσι στο ανάκτορο δηµιουργείται πόλωσις µε τον Νάσι και τους δικούς 
του απ' την µία µεριά και τον Σόκολιτς και την παρέα του απ' την άλλη.

Οι παραπάνω πολυσχιδείς πολιτικοοικονοµικές δραστηριότητες και ραδιουργίες 
απορροφούν καθηµερινώς τον Νάσι ο οποίος σαν µεγάλος µαέστρος ρυθµίζει τα πάντα 
γύρω του χρησιµοποιώντας και αξιοποιώντας κατά τον παραγωγικότερο τρόπο τους 
πολυπληθείς οθωµανούς αργυρώνητους γύρω του. Είναι σε θέση να οργανώνη 
καταστάσεις αλλά και να σχεδιάζη προσεκτικά τα επόµενα βήµατά του ώστε να επιτύχη 
στους υψηλούς στόχους που έθεσε ο ίδιος και η θεία του γι' αυτούς και τον λαό τους. Ένα 
µικρό πρόβληµα παραµένει διότι ο υποχείριός του Σελήµ είναι διάδοχος και όχι 
αυτοκράτωρ. Ο Νάσι όµως έχει σχεδιάσει τα µετά Σουλεϊµάν βήµατά του και όταν οι
σχεδιασµοί αυτοί τελειώνουν, όλως συµπτωµατικώς τελειώνει κι ο Σουλεϊµάν!!! Εν έτει 
1566. 
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Ο Οθωµανικός στρατός είναι συγκεντρωµένος στην Κωνσταντινούπολη κι έτοιµος για 
µία ακόµη νικηφόρα εκστρατεία. Ο στόχος τους βρίσκεται στην Ουγγαρία... Την 1η
Μαΐου 1566, µε επικεφαλής τον γεροΣουλεϊµάν, ο οθωµανικός συρφετός ξεκινά για να 
επιβάλλη το "πολιτιστικό φώς" του και σε άλλους λαούς. Τον Αύγουστο αρχίζει η
πολιορκία της Σιγκετβάρ. Στις 5 Σεπτεµβρίου έχει καταστραφεί µέρος των τειχών µε
ανατίναξη από υπονόµους και όλα είναι έτοιµα για την τελική έφοδο. Το βράδυ όµως ο
Σουλεϊµάν πεθαίνει. Ο Βόσνιος µεγάλος βεζύρης Μεχµέτ Σόκολιτς, σκεπτόµενος την 
έκβαση του πολέµου, αποφασίζει και επιβάλλει την αποσιώπηση του γεγονότος ενώ 
ταυτοχρόνως στέλνει κατεπείγον µήνυµα στην Κωνσταντινούπολη, στον διάδοχο Σελήµ
να σπεύση στο Βελιγράδι για να αναλάβη την εξουσία. Ο Σελήµ και η συνοδεία του, στην 
οποία πρώτος και καλύτερος είναι ο Νάσι, ξεκινά αµέσως. Εν τω µεταξύ η πολιορκία 
τελειώνει µε νίκη των οθωµανών οι οποίοι βέβαια αγνοούσαν ότι ο αυτοκράτωρ τους είχε 
πάει να συναντήση τους προγόνους τους. Μετά την νίκη ο θριαµβευτής οθωµανικός 
στρατός γυρίζει προς το Βελιγράδι, όπου θα τους συναντήση ο Σελήµ και εκεί θα 
ανακηρυχθή αυτοκράτωρ. Έτσι κι έγινε. Όµως ο πρώτος από την συνοδεία του νέου 
Σουλτάνου, ο Ιωσήφ Νάσι, δεν ήταν µαζί του και παρών στην στέψη. Εκπληκτικό 
γεγονός συνέβη κατά την διάρκεια της πορείας προς Βελιγράδι. Στην Φιλιππούπολη, ο
νέος Σουλτάνος, χωρίς να έχη καν στεφεί επισήµως Σουλτάνος, δεν είχε άλλες σκέψεις 
στο µακάριο και αλκοολικό µυαλό του παρά το να ικανοποιήση τον Νάσι. Όπως φαίνεται,
δεν είχε συνειδητοποιήσει το βάρος των ευθυνών και της σοβαρότητος των καταστάσεων 
και της θέσεώς του διότι εξέδωσε φιρµάνι µε το οποίο καθιστούσε τον Ιωσήφ Νάσι 
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∆ΟΥΚΑ ΤΗΣ ΝΑΞΟΥ! Και ο Νάσι δεν έχασε καιρό για ανούσια πράγµατα όπως την 
αυτοκρατορική στέψη του δηµιουργήµατός του.

Μετά από τόσο αγώνα που έκανε και µη έχοντας ανταγωνισµούς ο υποχείριός του Σελήµ, 
η στέψις θα ακολουθούσε φυσιολογικά και αυτός, χωρίς πλέον τον Σουλεϊµάν, θα γινόταν 
κύριος των Κυκλάδων... Φυσικά θα ήταν περιττό να θεωρήσουµε ότι την ηγεµονία του 
δουκάτου της Νάξου την σκέφθηκε ο Νάσι στην Φιλιππούπολη.

Ήταν ένας στόχος ο οποίος θα επραγµατοποιήτο προφανώς µόνο µετά θάνατον του 
Σουλεϊµάν και ο Ιωσήφ περίµενε και προχωρούσε µε σίγουρα βήµατα.... κι αλλοίµονο σ'
όποιον ευρίσκετο στον δρόµο του... ο δε εβραίος γιατρός του Σουλεϊµάν, κατά 
πληροφορίες εκείνης της εποχής, στραγγαλίσθηκε αµέσως µετά τον θάνατο του 
αυτοκράτωρος από τον µεγάλο βεζύρη Μεχµέτ Σόκολιτς....
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Αν η παρούσα εξιστόρησις είχε ως κυρίους αποδέκτες µη Έλληνες, τότε θα ήτο σκόπιµος
µία αναδροµή στην προϊστορία και ιστορία τόσον της Νάξου όσον και των Κυκλάδων 
γενικώς. Θα ήτο τότε σκόπιµο να δείχναµε κατά ροµαντικό τρόπο τις µυθολογικές 
αναφορές στις νήσους, τον πολιτισµό τους, την κοσµοκρατορία τους κλπ. Όµως 
απευθυνόµεθα εις Έλληνας και θεωρούµε περιττές τέτοιες αναφορές στην αρχαία 
ιστορία.. Φυσικά θεωρούµε ότι ο Ιωσήφ Νάσι εγνώριζε πολλά από την δοξασµένη 
ελληνική πάντα ιστορία των Κυκλάδων 

Οπωσδήποτε πρέπει να γνωρίζουµε ότι η βυζαντινή κυριαρχία στην περιοχή παύει 
οριστικά κατά την ληστρική σταυροφορία που κατέλυσε την αυτοκρατορία και 
κατέστρεψε την Κωνσταντινούπολη στις αρχές του 13ου αι. µχ. Ο Ενετός τυχοδιώκτης 
Μάρκο Σανούδο θα κατακτήση τις Κυκλάδες και θα εγκατασταθή στην Νάξο. Ο
Αυτοκράτωρ Ερρίκος ανεκήρυξε την περιοχή του ∆ουκάτο και αυτόν τον ονόµασε ∆ούκα 
του Αρχιπελάγους. Ο Σανούδος προσπάθησε να εκλατινίση το ∆ουκάτο του 
δηµιουργώντας ρωµαιοκαθολική επισκοπή και κτίζοντας καθολικούς ναούς οι οποίοι 
είχαν επανδρωθεί µε λατίνους ιερείς. Για περίπου 150 χρόνια οι Σανούδοι διοικούν την 
πανέµορφη αυτή περιοχή έως το 1383 οπότε µία Βερονέζικη οικογένεια, οι Κρίσπι, υπό 
την προστασία των Ενετών, θα αναλάβουν την εξουσία. Το 1536, στην διάρκεια του 
Ενετοτουρκικού πολέµου, ο περίφηµος πειρατής Χαϊρεντίν Μπαρµπαρόσσα κατέκτησε 
αµαχητί τις Κυκλάδες και κατέστησε το δουκάτο φόρου υποτελές στους οθωµανούς 
έναντι 5.000 δουκάτων ετησίως διατηρώντας στην εξουσία της Νάξου (µαζί µε τις Μήλο,
Πάρο, Θήρα, Σύρο) τον δούκα Κρίσπι Τζοβάνι τον 4ο ενώ κατά τον ίδιο τρόπο διετήρησε 
τους λατίνους ηγεµόνες και στα άλλα νησιά. Συγκεκριµένα, η Αντίπαρος, η Ίος και η
Ανάφη διοικούνται από την λατινική οικογένεια Πιζάνι, η Σέριφος από τους λατίνους 
Μιχιέλι, η Αµοργός και η Αστυπάλαια από τους Γκουερίνι, η Σίφνος και η µισή Κέα από 
τους Γκοζαντίνι και οι Ανδρος, Μύκονος και η άλλη µισή Κέα ανήκουν στον 
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Ζανφρανσίσκο Σοµµαρίπα. Στην συνέχεια, κατά τον γνωστό ληστρικό και αχόρταγο 
τρόπο, όπως διδάσκει η τουρκική ιστορία, οι απαιτήσεις των οθωµανών αυξάνονταν 
συνεχώς διότι γι' αυτούς η δωροδοκία ή ρουσφέτι ή µπαχτσίσι είναι τρόπος ζωής. Ο ∆ούξ 
αναγκάζεται και αυξάνει διαρκώς τους φόρους για να ανταπεξέλθη στις απαιτήσεις των 
διαφόρων οθωµανών αξιωµατούχων µε αποτέλεσµα την δυσαρέσκεια των Ελλήνων 
υπηκόων του. Η άσχηµη αυτή κατάστασις συνεχίζεται ως το 1564 οπότε ο Τζιοβάνι 
πεθαίνει και αναλαµβάνει ο υιός του Γιάκοµο ο 4ος. Στα δύο χρόνια της διοικήσεώς του η
κατάστασις µε τους Έλληνες ξέφυγε από κάθε έλεγχο. Η κυβέρνησις του Γιάκοµο ήταν 
εντελώς άδικη και διεφθαρµένη ενώ οι οθωµανοί απαιτούν όλο και περισσότερα. Οι 
βαρύτατα φορολογούµενοι Έλληνες αρχίζουν να εξεγείρονται ενώ βέβαια και οι
πράκτορες του Νάσι είχαν εντολή να χρηµατοδοτούν και να υποκινούν εξεγέρσεις. Οι 
πράκτορες για τον κάθε Νάσι της διαχρονικής ιστορίας προκύπτουν εύκολα από τα µέλη 
των ντόπιων εβραϊκών κοινοτήτων. Ανέκαθεν, όπως σήµερα, έτσι τότε, έτσι και πάντα, οι
απανταχού εβραίοι είναι στρατευµένοι και απόλυτα πειθαρχηµένοι στην όποια ιουδαϊκή 
εξουσία µε οποιοδήποτε τίµηµα. Πόσο ακόµη πρέπει να τιµωρηθούν τα έθνη για να 
κατανοήσουν αυτή την τόσο άψογα παραλλαγµένη, ύπουλη, εθνοφθόρο και εθνοκτόνο 
πολιτική των απανταχού εβραίων;

Λίγο πριν τον θάνατο του Σουλεϊµάν, οι µέν Νάξιοι στέλνουν αντιπροσωπεία στον 
Σουλτάνο απαιτώντας αλλαγή κυβερνήτου οι δε Ανδρειώτες επαναστατούν εκδιώκουν 
τον κυβερνήτη τους και γαµπρό του Γιάκοµο, τον Ζανφρανσίσκο Σοµµαρίπα. Ο Γιάκοµο
φυσικά δεν έµεινε απαθής αλλά συνεκέντρωσε ρουσφέτι 12.000 δουκάτων το οποίο 
έστειλε στον Σουλτάνο για εξαγορά διατηρήσεως της θέσεώς του και αυτός λίγο 
αργότερα ταξιδεύει για Κωνσταντινούπολη.

Εκεί συλλαµβάνεται αµέσως και φυλακίζεται ενώ δεν είναι δύσκολο να δούµε τον Νάσι 
πίσω από αυτήν την εξέλιξη. Οι Κυκλαδίτες τώρα περιµένουν εναγωνίως την απόφασι 
του Σουλτάνου. Ακριβώς αυτή την κρίσιµη στιγµή που παίζεται η ηγεµονία των 
Κυκλάδων και την οποία διακαώς επιθυµεί ο Ιωσήφ, ξαφνικά ο Σουλεϊµάν, όλως 
συµπτωµατικώς, πεθαίνει αφήνοντάς του τον δρόµο ανοικτό και τον Σελήµ να αποφασίση 
ηγεµόνα.... Και όλως συµπτωµατικώς επελέγη, εν µέσω ταξειδίου, ο Νάσι ο οποίος θα 
ηγεµονεύη σε όλα τα παραπάνω νησιά συν την ακατοίκητη ∆ήλο! Ο επίσηµος
βαρύγδουπος τίτλος του ήταν ∆ΟΥΞ ΤΗΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΚΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΑΝ∆ΡΟΥ ΚΑΙ 
ΠΑΡΟΥ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΣ ΤΗΣ ΜΗΛΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΗΣΩΝ!!!  

∆εν είναι δύσκολο να κατανοήσουµε τον εθνικό και πολιτικό λόγο για τον οποίο ο Νάσι 
ήθελε τις Κυκλάδες. Εγνώριζε άριστα την ποιότητα της στρατηγικής σηµασίας του χώρου 
αυτού ο οποίος ελέγχει ουσιαστικά τον θαλάσσιο δρόµο προς και από τον Εύξεινο Πόντο 
αλλά και ελέγχει τον θαλάσσιο δρόµο Αφρικής Ευρώπης, από Θεσσαλονίκης µέχρι 
Παλαιστίνης που σχεδόν ήταν ήδη εβραϊκές περιοχές ...όλως συµπτωµατικώς.
Εκπληκτικός ο σχεδιασµός του Ιωσήφ για να ολοκληρωθή και εβραιοποιηθή ο θαλάσσιος 
αυτός εµπορικός δρόµος και προχωρεί υποµονετικά και σίγουρα ενώ ακόµη απαιτούνται 
η Κύπρος και η Κρήτη για την τελείωσή του. Αν παρατηρήσουµε τον χάρτη θα 
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καταλάβουµε ότι ο Νάσι σχεδίαζε το ισραηλιτικό τόξο το οποίο θα αποτελούσε αφ' ενός 
την πολύτιµη και προσοδοφόρα ασπίδα και προφυλακή του ισραήλ αλλά και σιγά σιγά 
τον περιορισµό και στραγγαλισµό του ζωτικού χώρου των Ελλήνων. Σχέδια παλαιά τα 
οποία επεξεργάζονται σήµερα οι αρρωστηµένοι εγκέφαλοι υπερατλαντικών "αναλυτών"
και τα εφαρµόζουν µε διάφορους Κίσσινγκερ και Σόρος και "ντόπιους" εφιάλτες 
αξιωµατούχους (όλως συµπτωµατικώς όλοι οµοεθνείς του Νάσι). ∆εν ευσταθεί η άποψις 
των εβραίων ή αργυρωνήτων ιστορικών οι οποίοι όπως πάντα επιθυµούν να αποκρύψουν 
και να καλύψουν την αλήθεια παραπλανώντας µας ότι οι λόγοι του Ιωσήφ ήταν 
οικονοµικοί διότι αυτό ήτο δευτερεύον. Βέβαιον είναι ότι µόνο οικονοµικό χάσιµο δεν θα 
είχε κανείς κατέχοντας τις πανέµορφες και πλουτοπαραγωγές Κυκλάδες.

Η τεραστίας στρατηγικής σηµασίας αυτή περιοχή είχε επιλεγεί προσεκτικά από τον 
Ιωσήφ αλλά ο Σουλεϊµάν δεν ενέδιδε στις πιέσεις του προς εκχώρησιν αυτής της 
ηγεµονίας. Ο Σελήµ ο Αλκοολικός φυσικά ενέδωσε και για να κάνουν την συµφωνία να 
φανή θετική στους οθωµανούς και να µην δωθή δικαίωµα σχολιασµών, ο Νάσι 
υποχρεώνεται να πληρώνη φόρο υποτελείας 6.000 δουκάτα ετησίως από 5.000 που ήταν 
ως τότε.

Η εγκατάστασις του ∆ούκα Ιωσήφ έγινε στην Νάξο. Όπως είδαµε εγκατέλειψε τον Σελήµ
στην Φιλιππούπολη περί τα µέσα Σεπτεµβρίου. Χρειάστηκε κάποιον χρόνο να επιστρέψη 
στην Κωνσταντινούπολη, να συγκεντρώση την οικοσκευή του, να τακτοποιήση τις 
επαγγελµατικές του εκκρεµότητες, να πάρη την γυναίκα του και να ταξιδεύση για Νάξο.
Θα έφθασε εκεί στις αρχές του χειµώνα. Κατοικία του ήταν η 4όροφη εξαιρετικά 
οχυρωµένη κατοικία των Σανούδων, µε καταπληκτική θέα, στη αρχαία ακρόπολη.
Υπήρχε αξιωµατικός υπεύθυνος της κατοικίας κάστρου και γύρω του το επιτελείο (οι
απανωκυνηγάροι) οι οποίοι και θα προετοίµασαν κάποιου είδους µεγαλειώδη υποδοχή.

Από τις πρώτες ηµέρες ο δούξ διαπιστώνει µε απογοήτευση ότι η κατάσταση δεν είναι η
επιθυµητή. Αν και ο νόµος απαγόρευε στους µουσουλµάνους να κατοικούν στα νησιά, το 
δουκάτο ήταν υπό στρατιωτική κατοχή και ο πληθυσµός υπέφερε τα πάνδεινα από τους 
άρπαγες και αχόρταγους οθωµανούς στρατιώτες. Οι οπαδοί του Κρίσπι κρατούσαν την 
φρουρά σε διαρκή επαγρύπνηση και αποτελούσαν διαρκή απειλή.

Από την άλλη µεριά, περνά κάποιος χρόνος µέχρι να συνειδητοποιήσουν οι ντόπιοι 
Έλληνες την φυλετική καταγωγή του αφεντικού τους. Αρχέγονες µνήµες ξυπνούν και 
αρχέτυπα πιστώµατα ταράζουν τις ψυχές των νησιωτών. Ήταν οι εποχές που ο
τοκογλύφος τύπου Ρότσιλντ δεν λεγόταν "διεθνής τραπεζίτης", δεν γινόταν 
καταστρεπτικοί σεισµοί µε απ' ευθείας τηλεοπτική σύνδεση και Ακούτ και Εµάκ, δεν 
υπήρχε χόλλυγουντ µε πληθώρα "ολοκαυτωµατικών" ταινιών και δεν υπήρχαν ΗΠΑ της 
Ολµπράιτ και του Κοέν µε χιλιάδες βοµβαρδιστικά και πολλά αεροπλανοφόρα. ∆εν 
υπήρχαν άγραπτοι νόµοι επιβολής λατρείας και απυροβλήτου του διεθνούς εβραίου µε
αποτέλεσµα οι νησιώτες να βράζουν από θυµό. Οι λίγες πληροφορίες που έχουµε από 
εκείνη την εποχή µιλούν για ανοικτά εκδηλωµένη αντιπάθεια των κατοίκων προς τον 
αφεντικό, πλήρη αποχή των κατοίκων από τις εκδηλώσεις που ο αφεντικός οργάνωνε και 
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ακόµη ζωγραφισµένη αποστροφή στα πρόσωπα των κατοίκων όταν διεσταυρώνοντο µε
τους Νάσι. ∆εν γνωρίζουµε αν εθεώρησε την εκεί παραµονή του επισφαλή ή αν απλώς 
δεν άντεχε τέτοιου είδους περιφρονητική ζωή ή ακόµη αν τα µεγαλεπίβολα σχέδιά του 
δεν του επέτρεπαν την εκεί παραµονή που είναι και το πιθανώτερο. Είναι γεγονός όµως 
ότι τα επόµενα 3 χρόνια ήταν αυτά που καθώρισαν τις τύχες πολλών και κυρίως της 
Κύπρου όπως θα δούµε.

µείωσις των εξοπλισµών της Ελλάδος δεν θα ήτο ανησυχητική εάν δεν εσυνοδεύετο από 
γενική µείωση της µαχητικής ικανότητος και ηθικού του στρατού αλλά και από άλλες 
µειώσεις. ∆ηλαδή µείωση της ελληνογνωσίας, µείωση της ιστορικής γνώσεως, µείωση 
της ελληνικής γλώσσας, µείωση της εθνικής κυριαρχίας µε περίεργα ανοίγµατα συνόρων,
µείωση οικονοµικής κυριαρχίας µε ξεπούληµα όλων των πλουτοπαραγωγών πόρων και 
των µονοπωλίων, µείωση εθνισµού, µείωση εθνικών αντανακλαστικών, µείωση αξιών,
µείωση πνεύµατος, µείωση ηθικής, µείωση παιδείας, µείωση κοινωνικών και 
οικογενειακών δεσµών, µείωση γενικά της ελληνικής ανθρωπουσίας...

Και λέµε µείωση γιά να µην πούµε εξαφάνιση και φανεί στους αδαείς υπερβολή. Και η
Κύπρος όµως ακολουθεί πιστά αυτή την παρακµή, αφού η ποιότης των εκεί πολιτικών δεν 
είναι και πολύ καλύτερη των Ελλαδιτών. Μάλλον τραγικώτερη είναι...

Με τέτοιες πλήρως παρακµιακές προϋποθέσεις και τραγική κατάπτωση στο εθνικό 
κέντρο ∆ΕΝ υπάρχει περίπτωσις προόδου στην περιφέρεια και µάλιστα στο Κυπριακό. Οι 
µπούρδες γιά ενιαίο αµυντικό δόγµα δεν είναι τίποτε παραπάνω από παιδικά παραµύθια 
που απευθύνονται σε άτοµα µη διαθέτοντα το ελάχιστο ποσόν κριτικής ικανότητος 
(κοµµατόσκυλα ας πούµε). Εκτός αν πρόοδο εννοούµε την διχοτόµηση... Ειδικά τώρα 
που έγινε ευρέως γνωστό ότι η Κύπρος πλέει πάνω στο πετρέλαιο και είναι το Κουβέιτ 
της Ανατολικής Μεσογείου.... αλλά και τόσο κοντά στην ...γη της επαγγελίας...

Η εξιστόρησις των γεγονότων και του παρασκηνίου που ωδήγησε στον πόλεµο του 1570
συνεχίζεται και καταδεικνύει τον τρόπο µε τον οποίο, οι διαχρονικές δυνάµεις του 
σιωνισµού τότε, επέτυχαν την άλωση της Κύπρου.

Επί Σουλεϊµάν του Μεγαλοπρεπούς ήταν όντως πανίσχυρος ο Ιωσήφ Νάσι. Είχε δε τον 
απαιτούµενο χρόνο, τα απαιτούµενα µέσα και την απαιτούµενη πονηριά για να σχεδιάση 
επιτυχώς τα µετά Σουλεϊµάν βήµατά του αφού, ως άριστος ραδιούργος, κατήντησε 
εξαρτηµένο στις ορέξεις του τον διάδοχο Σελήµ τον Αλκοολικό. Μετά λοιπόν τον 
περίεργο θάνατο του Σουλεϊµάν και την άνοδο στον θώκο του Σελήµ, δεν υπάρχουν 
δυνατά λόγια για να περιγράψη κανείς την Παντοδυναµία του Νάσι. Η Αυτοκρατορία 
ήταν κυριολεκτικά στα χέρια του. Από αυτόν περνούσε η κάθε µεγάλη απόφασις και η
κάθε συνθήκη. Είχε ανοικτά όλα τα µέτωπα και δούλευε σε όλες τις σκακιέρες.
Αποµυζούσε για λογαριασµό του και του λαού του τον πλούτο των Οθωµανών οι οποίοι 
ούτως ή άλλως ήταν ανίκανοι να τον εκµεταλλευθούν (ακριβώς σαν την σηµερινή 
οθωµανίζουσα Ελλάδα). Ελειτούργη ως επίσηµο ιδιωτικό υπουργείο εξωτερικών και οι
αποφάσεις του έκριναν µακροπρόθεσµα την τύχη των Οθωµανών (κάτι σαν το σηµερινό 
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ιδιωτικό ΥΠΕΞ των Ωλµπράιτ, Χόλµπρουκ, Κίσσινγκερ, Σόρος). Η συµπεριφορά του 
ΕΠΡΕΠΕ να αποτελή πυξίδα εκτενών και ενδελεχών µελετών γιά όλους τους πολιτικούς,
διπλωµατικούς, στρατιωτικούς και νέους ιστορικούς. Αντ' αυτού όµως, οι διάφοροι 
ιστορικοί, από αυτούς που υπηρετούν το οικονοµικοπολιτικοακαδηµαϊκό κατεστηµένο,
ΑΡΝΟΥΝΤΑΙ να εξετάσουν κάν τον όχι και εντελώς παρασκηνιακό ρόλο του Νάσι. Οι δε 
εβραίοι ιστορικοί, (Μπάτο Γιοµτόµπ, Αβραάµ Γκαλάντε, Μ. Λεβύ, Χ. Χίρσµπεργκ, Ντ.
Κάουφµαν, Σ. Κόν, Τζ. Κλάουσνερ, Τζ. Μπαρσλάβσκι, Σέσιλ Ρόθ κλπ κλπ), όταν αυτοί 
επέλεξαν, ανεφέρθησαν εκτενώς στο θέµα. Ιδού η αντίφασις. Οι εβραίοι ιστορικοί 
γράφουν κάτι ενώ οι ιστορικοί των Εθνών, έχοντας τροµοκρατηθεί από την επίπλαστη 
αγριάδα του παγκοσµίου σιωνισµού, ∆ΕΝ τολµούν να ενηµερώσουν τους λαούς για τις 
πραγµατικές διαστάσεις και παραµέτρους των πολιτικών καταστάσεων οι οποίες στο 
κάτω κάτω έφεραν τον πλανήτη στην σηµερινή απόγνωσή του. Αφού λοιπόν οι ιστορικοί 
κυρίως, αρνούνται να ενηµερώσουν τον λαό για καταστάσεις που συνέβησαν 500 - 1500 
έτη πρίν, είναι δυνατόν να µπορή κανείς να διανοηθή ότι θα µας ενηµερώσουν για 
σηµερινές καταστάσεις; Φυσικά όχι λόγω ελλείψεως στοιχειώδους ανδρισµού. Πρέπει να 
γίνη συνείδησις σε όλους και πρέπει όλοι να διαλαλήσουν ότι οι ιστορικοί του 
κατεστηµένου είναι οι ΕΥΝΟΥΧΟΙ της Ιστορικής επιστήµης. Είναι οι δούλοι του 
κατεστηµένου και νεροκουβαλητές των πιό απανθρώπων και λειψεγκεφάλων 
εξουσιαστικών κέντρων. Έναντι αµοιβής φυσικά. Και το πιό απογοητευτικό για τους 
λαούς είναι πως ότι ισχύει για τους ιστορικούς ισχύει για τους (ψευδο)πολιτικούς εις την 
νιοστή. Με τέτοιους λοιπόν ανάνδρους σφουγγοκωλαρίους έχει σχεδόν επιτευχθεί η
µονοφυλετική οικονοµικοπολιτική δικτατορία στον πλανήτη. Αρωγοί δε οι άνθρωποι του 
πνεύµατος(;) και του οινοπνεύµατος.

Όσον δε αφορά το οινόπνευµα, ο Ιωσήφ είχε την µερίδα του λέοντος. Στο προηγούµενο 
τεύχος είδαµε τον τρόπο µε τον οποίο επλούτισε µεταφέροντας οίνους µέσω Μολδαβίας 
(1.000 βαρέλια µόνο από Κρήτη) και όταν του εναντιώθηκε ο µεγάλος βεζύρης Αλή, το 
1561, όλως συµπτωµατικώς ...πέθανε. Η αποκλειστικότητα. οίνου όµως έρχεται, όπως 
εύκολα µαντεύει κανείς, µετά την ενθρόνιση του Σελήµ. Πράγµατι, το 1568, οι
αξιωµατούχοι της Αυτοκρατορίας διατάσσονται να επιτρέπουν αποκλειστικά και µόνο 
την διακίνηση των οίνων του Νάσι στην Αυτοκρατορία και να θεωρήσουν άκυρη κάθε 
άλλη συµφωνία!!! Επειδή όµως, από τα µέσα του 1567 και εντεύθεν, ο Νάσι ουσιαστικά 
διοικούσε την Οθωµανική Αυτοκρατορία, αυτό δεν του ήταν αρκετό. Έτσι, σε λίγο,
αναλαµβάνει να εκτελωνίζη αυτός όλα τα εισαγόµενα κρασιά µε προµήθεια 10% και να 
αποδίδη στην Αυτοκρατορία 2.000 δουκάτα ετησίως. Οι υπάλληλοί του ανέβαιναν σε όλα 
τα ξένα πλοία, µετρούσαν το φορτίο και επί τόπου αφαιρούσαν τα ποσοστά τους. Όλοι οι
πλοιοκτήτες όλων των χωρών εγνώριζαν πλέον την δύναµη του Ιωσήφ και το όνοµά του 
σαν θρύλος ταξίδευε µε τα ξένα πλοία παντού. Τα κέρδη του ήταν τεράστια και πρέπει 
κάποιος να αναλογισθή το τί εσήµαινε οίνος εκείνη την εποχή. Ήταν είδος πρώτης 
ανάγκης ακόµη και για τα φτωχότερα νοικοκυριά. Σαν το ψωµί. Έτσι, µε Σουλτανικό 
φιρµάνι και χωρίς σκληρή εργασία καθιερώθηκε το µονοπώλιο του Ιωσήφ µετά το 1567.
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Εκτός του εκτελωνισµού οίνου, η οικονοµικές του δραστηριότητες το 1567 επεκτείνονται,
πάλι µε σουλτανικό φιρµάνι, στην Πολωνία.

Καταφέρνει καί πείθει τον Πολωνό Αυτοκράτορα Σιγισµούνδο ότι κινδυνεύει από τον 
Αυστροουγγρικό επεκτατισµό και ότι η συµµαχία του µε την Οθωµανική Αυτοκρατορία 
θα αποτελούσε λύση. Σαν ανταµοιβή αυτών των υπηρεσιών παίρνει ο ίδιος άδεια 
αφορολόγητης αποκλειστικότητος εισαγωγών οίνου, κηρού και άλλων αγαθών για µία 
πενταετία. Αυτό το εµπόριο, σύντοµα απέφερε τεράστια κέρδη στον Ιωσήφ σε σηµείο που 
ο ίδιος πλέον να καθορίζη στην Πολωνία τους όρους των συµφωνιών αλλά και να 
δανείση στον Σιγκισµούνδο το τεράστιο ποσόν των 150.000 δουκάτων καθιστώντας τον 
τοιουτοτρόπως οικονοµικώς εξαρτηµένο. Το πρώτο αίτηµα του Ιωσήφ µετά την 
οικονοµική άλωση της Πολωνίας ήταν η εξασφάλισις προνοµίων για τους εκεί εβραίους.
Κατ' αυτόν τον απότοµο τρόπο τα έθνη ξαφνικά αιχµαλωτίζονται....

Αξίζει να σηµειωθή ένα γεγονός το οποίον συνέβη λίγο µετά την ενθρόνιση του Σελήµ
του Αλκοολικού και που αποδεικνύει και τεκµηριώνει την ισχύ του Ιωσήφ Νάσι στην 
Υψηλή Πύλη και φαίνεται ότι ήταν κοινό µυστικό στην Κωνσταντινούπολη πως ο Σελήµ
ήταν πιόνι στα χέρια του Ιωσήφ.

Μετά την εκάστοτε ενθρόνιση νέου Αυτοκράτορος, ο Ορθόδοξος Πατριάρχης 
επαρουσιάζετο µε τα ανάλογα δώρα (ρουσφέτια) και παρακαλούσε την επιβεβαίωση των 
γνωστών Προνοµίων. Στην συγκεκριµένη περίπτωση, ο Πατριάρχης επαρουσιάσθη στον 
Ιωσήφ Νάσι µε δώρο 1.000 λίρες και τον παρεκάλεσε να µεσολαβήση για την 
επιβεβαίωση των Προνοµίων. Φυσικά ο Νάσι δεν είχε κανένα πρόβληµα να 
διεκπεραιώση την υπόθεση και να εξασφαλίση τις απαιτούµενες υπογραφές. Υπάρχει το 
κείµενο κάποιου τότε ραββίνου της Θεσσαλονίκης ονόµατι Μοσέ Αλµοσνίνο, ο οποίος 
συµπτωµατικώς ήτο παρών όταν ο Πατριάρχης ξανασυνήντησε τον Ιωσήφ για να 
παραλάβη την επιβεβαίωση. Ήταν τόση η χαρά του Πατριάρχη, λέει ο ραββίνος, που 
έσκυψε να φιλήση το χέρι του Ιωσήφ. Αυτός όµως δεν τον άφησε και απλώς έλαβε µε
ευχαρίστηση την ...προµήθειά του.

Οι δραστηριότητες αυτές δεν περνούν απαρατήρητες από τους πρέσβεις των Ευρωπαίων 
και µάλιστα των Ενετών οι οποίοι διαρκώς ενηµερώνουν τις κυβερνήσεις τους. Οι ίδιοι 
υποστηρίζουν τον εχθρό του Ιωσήφ τον µεγάλο βεζύρη Μεχµέτ Σόκολι διότι όλοι 
αισθάνονται ως εχθρό τους τον Νάσι. Επαναλαµβάνουµε πάλι ότι ο Νάσι, µέσω των 
απανταχού πρακτορείων των εταιρειών του, µέσω των απανταχού εβραϊκών κοινοτήτων 
και µέσω των απανταχού εβραίων που υπηρετούσαν ως γιατροί, µεταφρασταί κλπ στις 
διάφορες Αυλές, είχε αναπτύξει το τελειότερο κατασκοπευτικό δίκτυο γνωρίζοντας από 
πρώτο χέρι πράγµατα που οι επίσηµοι πρόξενοι τα µάθαιναν πολύ αργότερα. Έτσι, όλοι οι
πρόξενοι ευρίσκοντο διαρκώς εκτεθιµένοι αλλά σαν έξυπνοι άνθρωποι εγνώριζαν πολύ 
καλά την αιτία της κακοδαιµονίας των. Ο αγών ανάµεσα στον Μεχµέτ Σόκολι και τον 
Νάσι ήταν άνισος. Ο Ιωσήφ, παµπόνηρος ραδιούργος, ήταν καλυµµένος από παντού µέσα 
στην Υψηλή Πύλη και είχε την εύνοια των κυριωτέρων αξιωµατούχων. Ασχετο αν ο Νάσι 
εργαζόταν για το συµφέρον του περισσότερο παρά για το συµφέρον των Οθωµανών. Ο
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Σόκολι επιθυµούσε συµµαχία µε την Γαλλία και την Βενετία και επιθυµούσε εξόντωση 
των Ισπανών. Αν εξόντωναν τους Ισπανούς, οι σύµµαχοι και οµόθρησκοί τους Αραβες θα 
κατακτούσαν την Ισπανία και έτσι ο Νότος της Ευρώπης και η Μεσόγειος θα γινόταν 
σχεδόν Οθωµανικά εδάφη και θάλασσες αφού όλοι µαζί θα εξουδετέρωναν τους 
Βενετούς. Η ισχύς των Οθωµανών θα ήτο τεραστία. Ο Νάσι όµως είχε άλλες βλέψεις.
Επίστευε ότι το µέλλον είναι η Βόρεια Ευρώπη και εκεί ήθελε να βάλη τα στοιχήµατά 
του. Ήδη η Πολωνία αποτελούσε, όπως είδαµε, µέρος αυτού του παιχνιδιού. Αυτός ήταν 
και ο λόγος που ο ίδιος και η παρέα του εδηµιούργησαν την Χριστιανική Μεταρρύθµιση 
στην Βόρειο και Κεντρική Ευρώπη µε τους ∆ιαµαρτυροµένους και τον Καλβίνο όπως ήδη 
έχουµε εξετάσει σε προηγούµενο τεύχος. Η θέσις αυτή του Νάσι έγινε όπως ήταν φυσικό,
και θέσις της Αυτοκρατορίας. Πιό συγκεκριµένα, είδαµε ότι ο Σουλεϊµάν απέθανε στην 
Ουγγαρία κατά την διάρκεια του πολέµου. Όταν ανέλαβε ο Σελήµ, δηλαδή ουσιαστικά ο
Νάσι, ο πόλεµος ήτο περιττός σύµφωνα µε την Βορειοευρωπαϊκή πολιτική του. Με την 
ευκαιρία των εθιµοτυπικών συγχαρητηρίων του Γερµανού αυτοκράτορος των 
Αψβούργων Μαξιµιλιανού προς τον Σελήµ για την ενθρόνησή του, προτείνουν οι
Αψβούργοι ειρηνευτικές διαπραγµατεύσεις τις οποίες αποδέχεται ο Ιωσήφ, για 
λογαριασµό του Σελήµ. Η ειρηνευτική αντιπροσωπεία των Αψβούργων, µε επικεφαλής 
τον Αρχιεπίσκοπο Βεράντιο, καταφθάνει το καλοκαίρι του 1567 στην Κωνσταντινούπολη 
και δίδει τα πρέποντα δώρα (ρουσφέτια) στον Ιωσήφ και την παρέα του. Στην αρχή αυτής 
της εξιστορήσεως είδαµε ότι ο Ιωσήφ ήταν παιδικός φίλος του Μαξιµιλιανού και µάλιστα 
ο τελευταίος τον έχρισε ιππότη (χωρίς να γνωρίζουµε πόσο εκόστισε). Η ειρηνευτική 
διαδικασία λοιπόν ήτο και αποτέλεσµα αυτής της λυκοφιλίας σε συνάρτηση µε το 
βορειοευρωπαϊκό σχέδιο του Ιωσήφ.

Τελικώς, τον Φεβρουάριο του 1568 η ανακωχή και οκταετής ειρήνη υπεγράφη και Ιωσήφ 
Νάσι επέρασε και στην µισθοδοσία των Αψβούργων.

Το 1568 όµως είναι το έτος µε τις εκπλήξεις. Ο Ιωσήφ, µε µία µόνο κίνηση στην 
σκακιέρα της διπλωµατίας, αποδεικνύει στον Σελήµ την ισχύ την δική του και των 
εβραίων και θέτει εκτός µάχης το επιχείρηµα του Σόκολι Τουρκία-Γαλλία=συµµαχία 
εναντίον των Ισπανών. ∆ιότι ο Ιωσήφ γνωρίζει από πρώτο χέρι πως η οικονοµική ισχύς 
των Ισπανών προέρχεται από το εµπόριο µε έδρα την Αµβέρσα και τις Κάτω Χώρες. Εξ 
άλλου, οι πολυπληθείς εβραίοι της περιοχής υποφέρουν από τον Ισπανικό καθολικισµό
και την Ιερά Εξέταση. Εκεί, µέσω των πρακτόρων του των κρυφοεβραίων έχει ήδη 
δηµιουργήση το καλβινιστικό κίνηµα το οποίο λειτουργεί σαν ανοικτή πληγή στα πλευρά 
των Ισπανών. Ήδη από το 1555 οι Ισπανοί απεκεφάλισαν δύο αποσχιστικούς ∆ούκες 
(Χορν και Έγκµοντ) και έθεσαν εκτός νόµου τον Γουλιέλµο τον Σιωπηλό, ∆ούκα της 
Οράγγης. Όλως ...συµπτωµατικώς λοιπόν ξεσπά επανάστασις στην Ολλανδία µε αίτηµα
την απόσχιση από την Ισπανία. Αυτό το κίνηµα αν επιτύχη θα σηµαίνη την έξωση του 
καθολικισµού από την περιοχή, την πλήρη διοίκηση της περιοχής από εβραίους, την 
πλήρη αποδυνάµωση της Ισπανίας και άρα καθιστώντας µη χρήσιµη την συµµαχία µε
Γαλλία. Εξ άλλου επιβάλλοντας τον Καλβινισµό ή προτεσταντισµό στην περιοχή είναι 
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σαν να δηµιουργούνται τεχνητοί ιουδαίοι µιάς και αυτά τα δόγµατα είναι ουσιαστικά 
ιουδαϊσµός µε ολίγο χριστό.

Το 1568, ο ∆ούξ της Οράγγης ξεκινά την επανάσταση και ο ίδιος το 1569, όταν οι
Ισπανοί ξεσπούν σε αντίποινα, στέλνει απελπισµένο γράµµα στον Νάσι ζητώντας 
Οθωµανική υποστήριξη. Ο Ιωσήφ, µε κάθε τρόπο ενισχύει την επανάσταση. Ο ιστορικός 
εκείνης της εποχής, Στράντα, αναφέρει ότι διαβάσθηκε η απάντηση του Ιωσήφ στην 
οποία βεβαίωνε την πίεση που θα εδέχετο η Ισπανία µέσω Οθωµανών, αρκεί να 
εσυνεχίζετο η επανάστασις. Όπερ και εγένετο. Στην φάση αυτή της επαναστάσεως, ο
Μεχµέτ Σόκολι, σαν έξυπνος άνθρωπος, κατανοεί την παγίδα του Νάση και αναγκάζεται 
να παίξη το ίδιο παιχνίδι ώστε η απογύµνωσις της Ισπανίας να φανή και δικό του έργο.
Στέλνει κι αυτός µε την σειρά του επιβεβαιώσεις υποστηρίξεως στον ∆ούκα της Οράγγης 
και τον παρακινεί να µην ενδώση στις διαπραγµατεύσεις µε τους Ισπανούς δίδοντας 
έµφαση στην στρατιωτική ισχύ των Οθωµανών. Όµως, όταν οι Ισπανοί εζήτησαν 
συµµαχία µε τους Οθωµανούς, ο Σόκολι επέµενε να συµπεριλαµβάνεται όρος για 
ανεξαρτησία των Κάτω Χωρών, πράγµα που έκανε τους Ισπανούς να απορρίψουν την 
ιδέα συµµαχίας. Τελικώς, µε την επέµβαση του νέου κυβερνήτου, ∆ον Ζουάν του 
Αυστριακού, επέρχεται συµφωνία (της Ουτρέχτης) η οποία καθορίζει ουσιαστικά την 
απόσχιση της Ολλανδίας και πλήρη αποχώρηση των Ισπανών (1595). � �ω��� ���� �� 
������ �� ��ω������ � ������� �η� �������η���� (ανεξαρτησία από Ισπανία αλλά 
υποταγή στον σιωνισµό) �ω� ���ω �ω��� ��� �� ����µ� ��υ �� ������ �� υ����η 
�� ���� ��� ��ω����υ��� �υ��� �ω� �ω���. Η δε ιστορία αυτών των χωρών θα 
ξεκινούσε από αυτόν και την παρέα του. Όµως το να διδάσκης τέτοιες ιστορίες οι οποίες 
ουσιαστικά είναι συνωµοσιολογίες, θα ήταν αφυπνιστικό για τα έθνη διότι θα µάθαιναν 
ακριβώς αυτά που οι δυνάµεις του σιωνισµού κρατούν µε κάθε θυσία µυστικά ή
απόµακρα. ������� ��' ����� ��� ���� � �ω��� ���� ��������� ���� ������� �������. Και 
οι συµπατριώτες του, άριστοι γνώστες των διδαγµάτων του, επαναλαµβάνουν και 
ξαναεπαναλαµβάνουν την ιστορία ενώ οι ξεπουληµένοι ιστορικοί των εθνών, µας 
κοιµίζουν και µας ξανακοιµίζουν. Και εύκολα λοιδορούν και κατηγορούν ως αντισηµίτη 
όποιον οµολογεί τα σιωνιστικά άρρητα.

Στην πολιτική αποδυναµώσεως του Νότου, ο Νάσι στρέφεται τώρα ανοικτά κατά της 
Γαλλίας ενεργοποιώντας την δυναµική της οικονοµικής εξαρτήσεως. Το περίφηµο χρέος 
του Γάλλου Αυτοκράτορα προς αυτόν, αποτελεί τον καταλύτη διαλύσεως της πολυετούς 
Γαλλοτουρκικής φιλίας. Όπως είδαµε (ΤΕΎΧΟΣ 21), ο Ιωσήφ µετέφερε το πρόβληµα
από δικό του σε πρόβληµα των Οθωµανών. ∆ιότι, οι φόροι που ο Ιωσήφ χρωστούσε 
έφθασαν στα ύψη και τυπικά έδειχνε ανήµπορος να πληρώση αν δεν έπαιρνε χρήµατα 
από τους Γάλλους. Οργάνωσε ο ίδιος τον εξευτελισµό των Γάλλων. Ο εξευτελισµός όπως 
τον εννοούν οι δυτικοί δεν έχει να κάνη τίποτε µε τον εξευτελισµό στο οθωµανικό 
περιβάλλον. Οι αγριοβάρβαροι µογγολογενείς, έχουν αναπτύξει αξεπέραστη ειδικότητα 
σε βαρβαρισµούς κάθε είδους. Τέλος πάντων, δεν έχουµε πηγές να αναφέρουν το τι 
είδους εξευτελισµούς και κάθε είδους βαρβαρισµού υπέστη ο ταλαίπωρος Γάλλος πρέβυς 
ο οποίος κάποια στιγµή κατάφερε να διαµηνύση στον Γάλλο Αυτοκράτορα ότι "ποτέ 
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κανείς από τους υπηρέτες σου δεν υπέστη τέτοια µεταχείριση". Ο τάλας εσύρθη σε 
τουρκικό δικαστήριο (τουρκική δικαιοσύνη=σχήµα οξύµωρον) και τον ανάγκασαν να 
αποδεχθή το χρέος των Γάλλων προς τον Νάσι. Θα υπέστη προφανώς τα πάνδεινα ώστε 
να αναγκασθή να συµφωνήση µε τους Οθωµανούς ότι ο καλύτερος τρόπος αποπληρωµής 
είναι η κατάληψις όλων των Γαλλικών πλοίων στην Ανατολή και αφαίρεσις των αγαθών 
µέχρις ότου συµπληρωθή το ποσόν του χρέους.

Η πρωτοφανής αυτή τιµωρία των Γάλλων, πέρα από τον ιουδαιογενή σαδισµό της, δείχνει 
ξεκάθαρα την θλιβερή πλέον κατάντια της οθωµανικής Αυλής. Μία κατάντια που την 
χρωστούν στον Νάσι και που από την οποία ποτέ πλέον δεν ανένηψαν. Με συνοπτικές 
διαδικασίες, ο Νάσι καταργεί την 35ετή συνθήκη του 1535 Τουρκίας-Γαλλίας περί 
ελευθέρας ναυσιπλοΐας στην Ανατολή. Κάποια στιγµή κατά το σωτήριον έτος 1568, 
εκδίδεται σουλτανικό φιρµάνι το οποίο διατάσσει την αφαίρεση του 1/3 των 
εµπορευµάτων κάθε πλοίου υπό Γαλλική σηµαία. Τα πλοία του Νάσι, µε µισθοφορικά 
δικά του πληρώµατα, ενεργοποιούν το φιρµάνι αρχίζοντας από την Αλεξάνδρεια η οποία 
είχε τον πιό πολυάσχολο λιµένα. Εδώ τώρα εκτυλίσσεται το θέατρο του παραλόγου. Οι 
ξένοι έµποροι, διαφόρων σηµαιών και εθνικοτήτων, θύµατα της αγραµµατοσύνης των 
εκτελωνιστών οι οποίοι δεν µπορούν να ξεχωρίσουν σηµαίες, κατάσχουν το 1/3 από τους 
πάντες και τα πάντα. Οι ξένες κοινότητες βράζουν και βρίσκονται σε απόγνωση. Έκτακτο 
φιρµάνι τον ∆εκέµβριο του 1568 προσπαθεί να ξεκαθαρίση το τοπίο. Πλοία αλλάζουν 
σηµαίες για να µην φαίνονται Γαλλικά ενώ οι Γάλλοι έµποροι σαν κεραυνόπληκτοι 
προσπαθούν να καταλάβουν τι έγινε. Εν τω µεταξύ, το πλιάτσικο στην Αλεξάνδρεια 
συνεχίζεται ενώ ο Αιγύπτιος Πασάς έχει τσεπώσει παράνοµα κάπου 40.000 δουκάτα και 
φυσικά δεν επιθυµεί να τερµατισθούν οι κατασχέσεις. Ο Νάσι, προσπαθεί να εφαρµόση 
το φιρµάνι στην Τρίπολη και την Αλγερία, οι Γάλλοι το µαθαίνουν και µεταφέρουν τα 
πλοία και τους εµπορικούς σταθµούς τους στην Κύπρο. Οι εµπορικές κοινότητες στην 
Μεσόγειο είναι στα πρόθυρα νευρικής κρίσεως. Τότε οι Γάλλοι αφυπνίζονται, παίρνουν 
πρωτοβουλία και µε σύµµαχο τον Σόκολι, υπέρµαχο της τουρκογαλλικής συµµαχίας και 
αρχίζουν την αντεπίθεσή τους.

Οι ενασχολήσεις του Νάσι όµως µε Γάλλους, Γερµανούς, Πολωνούς, Ισπανούς,
Ολλανδούς κλπ δεν τον απερρόφησαν από την προστασία των εβραϊκών κοινοτήτων και 
µάλιστα της κυριοτέρας εξ αυτών στην Θεσσαλονίκη. Η κοινότης της Θεσσαλονίκης,
αρχές του 1568 περνούσε άλλη µία θανατηφόρο επιδηµία χολέρας. Το χειρότερο κακό γι'
αυτούς όµως δεν ήταν τόσο η χολέρα όσο το ότι εκάηκε σε πυρκαϊά το 1545 το 
σουλτανικό φιρµάνι του 1537 του Σουλεϊµάν που έδιδε µοναδικά προνόµια στην 
κοινότητα Θεσσαλονίκης. Από τό 1545 η κοινότης επεδόθη σε µεγάλο αγώνα 
προκειµένου να εξασφαλίση εκ νέου αυτά που θεωρούσε δικαίωµά της. Και καλύτερη 
ευκαιρία από το 1568 δεν υπήρχε. Πράγµατι, στις 15 Φεβρουαρίου του 1568, µε ρουσφέτι 
300.000 άσπρων, η κοινότης εκηρύχθη Μουσελεµλίκι, δηλαδή αυτόνοµη και 
αφορολόγητη. Ο ραββίνος Αλµοσνίνο, επι κεφαλής της αποστολής στον Σουλτάνο,
επέστρεψε στην Θεσσαλονίκη σαν θριαµβευτής και επραγµατοποίησε ευχαριστήριο θεία 
λειτουργία στην οποία εµνηµόνευσε 12 άτοµα τα οποία υπήρξαν οι κύριοι συνετελεσταί 
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της λήψεως του φιρµανιού επιβεβαιώσεως των παλαιών προνοµίων. Από αυτά τα 
ονόµατα, φυσικά πρώτο και καλύτερο ήταν αυτό του Ιωσήφ Νάσι. �� ������υ� �����υ� 
����� ���� ������� η ����������η....

Ενώ όλα αυτά τα συγκλονιστικά συµβαίνουν το 1568 στην Ευρώπη εξ αιτίας κυρίως του 
Νάσι, οι διάφοροι άσχετοι και περίεργα ανιστόρητοι ιστορικοί τολµούν να ισχυρισθούν 
ότι ακριβώς τότε, το 1568, στο κορύφωµα της εβραϊκής παντοδυναµίας, υπήρχε 
αντισηµιτικό κλίµα στην Οθωµανική Αυτοκρατορία. Εδώ ισχύει η λαϊκή παροιµία "σε 
δέρνει ο εβραίος και φωνάζει και βοήθεια". Αυτό το βασίζουν στο ότι εξεδόθη 
Σουλτανικό φιρµάνι το οποίο καθώριζε την ενδυµασία Οθωµανών και ραγιάδων. Το πόσο 
εξευτελισµένοι και πουληµένοι είναι οι διάφοροι ιστορικοί της εποχής µας µπορεί κανείς 
να το κατανοήση σ' αυτό ακριβώς το σηµείο. Προσπαθούν να µας πείσουν ότι το 
Σουλτανικό αυτό φιρµάνι είναι πράξις αντισηµιτισµού (!!!) αποσιωπώντας το ��� �����η 
�η� ����� η �υ���������� ���� �������µ��η ��� ������υ� και ότι ΑΝ αυτό το 
φιρµάνι κατάφεραν και το εξέδωσαν κάποιοι οθωµανοί πατριώτες ας πούµε, ήταν η πιό 
σπουδαία εθνική πράξις που µπόρεσαν, δηλαδή που τους επέτρεψαν να 
πραγµατοποιήσουν. Τίποτε περισσότερο από κανένα τέτοιο φιρµανάκι δεν µπορούσαν να 
επιτύχουν. Ήταν δέµιοι των ορέξεων του Ιωσήφ. Το οποίο φιρµάνι στο κάτωκάτω 
αφορούσε και τους χριστιανούς οι οποίοι ήσαν και πολυπληθέστεροι. Εξ άλλου ο
αντισηµιτισµός λόγω εµφανίσεως καθόλου δεν µας πείθει. Όλοι είµεθα µάρτυρες εβραίων 
οι οποίοι θέλουν να ξεχωρίζουν είτε φορώντας µε τσιµπιδάκια κάτι σεµεδάκια στρόγγυλα 
στο κεφάλι τους είτε κάτι άλλοι που χειµώνα-καλοκαίρι φορούν κάτι µαύρα ρούχα και 
καπέλλα από όπου κρέµονται πλαγίως κάτι πολύ χαριτωµένες µπούκλες. ∆ηλαδή οι ίδιοι 
θέλουν να ξεχωρίζουν και ίσως οι ίδιοι προκάλεσαν την έκδοση του φιρµανιού διότι 
ένοιωθαν δυνατοί και ήθελαν να ξεχωρίζουν από το πλήθος των απίστων γκογίµ. �� 
������� ������ ���� �� ����� ��������µ��� ���� ������µ����µ�� ��� ���� ������� ��� 
�������� � ��� ���� ��������� ������� ��� ��������µ�� �� ������ µ����� ��� 
������µ����µ� ���µ� �� �� ������ � ������ ��� ������.

Η συνέχισις αυτής της ιστορίας γίνεται για να συνειδητοποιήση ο κάθε νοήµων το 
µέγεθος και τον όγκο του παρασκηνίου το οποίο οδήγησε τον οθωµανικό στρατό εις την 
Κύπρο. Η Κύπρος ήταν στον σχεδιασµό του Νάσι και της οικογενείας του και το κίνητρο 
είναι γνωστό. Η Κύπρος ήταν και είναι το κλειδί του περάσµατος της Ανατολικής 
Μεσογείου προς την Μέση Ανατολή, ήταν και είναι αυτάρκης σε ότι αφορά την 
συντήρηση πληθυσµού και θα απετέλη για πάντα ασφαλή χώρο διαβιώσεως εβραίων µε
ποιότητα ζωής άριστη. Η γεωγραφική της αποµόνωσις εγγυάτο πολιτική ανεξαρτησία.
Αυτά όλα συν το πετρέλαιο αποτελούν και τον λόγο της σηµερινής κακοδαιµονίας της 
Κύπρου. Η ατυχία είναι ότι οι σηµερινοί πολιτικοί και ακαδηµαϊκοί που νοµίζουν ότι 
προωθούν το Κυπριακό, στην ουσία προωθούν τους εαυτούς τους σε πλουσιώτερους 
χώρους δεξιώσεων προδίδοντας ταυτοχρόνως την Φυλή µας και τα ∆ίκαιά µας. Το 
νοητικό τους επίπεδο είναι τέτοιο που κάνουν τους εξουσιαστές να γελούν µαζί µας.
Αυτοί οι άνθρωποι δεν κάνουν όχι για ηγέτες αλλά ούτε γιά βοηθοί σε πανηγύρια. Οι 
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εξουσιαστές όµως γνωρίζουν να πλανεύουν τους λαούς και εγκαθιστούν στις εξουσίες 
ανδρείκελα σαν αυτά που έχουµε τώρα ή σαν τον Σελήµ τον Μέθυσο τότε...

Το κατασκοπευτικό δίκτυο του Νάσι στην Κύπρο ήταν σε πλήρη ανάπτυξη. Ο ίδιος 
κατείχε τεράστιους αµπελώνες στο νησί και δεν έπαυε να τονίζη στο Αλκοολικό 
υποχείριό του ότι τα καλύτερα κρασιά προέρχονται απ' την Κύπρο. Ο Νάσι επιθυµεί 
διακαώς την Κύπρο ώστε να δηµιουργήση υποδοµή οργανωµένης εβραϊκής 
µεταναστεύσεως µε προοπτικές µονιµότητος των οικισµών και µε εξασφαλισµένη 
ασφάλεια από επιδροµείς (κάτι αδύνατον γιά την Παλαιστίνη και φοβερά δύσκολο για τις 
ελληνικότατες Κυκλάδες) νοµίζοντας ότι έδινε έτσι οριστική λύση στο εδαφικό τους 
πρόβληµα. Οι Ενετοί το εγνώριζαν διότι εγνώριζαν πολύ καλά τον τρόπο δράσεως του 
Νάσι ειδικά τώρα που τους είχε πάρει τις Κυκλάδες µέσα από τα χέρια τους και φυσικά 
τον είχαν κηρύξει εκτός νόµου. Εξ άλλου έχουµε αναφέρει σε προηγούµενη εξιστόρηση 
ότι ο Ιωσήφ ήδη είχε ζητήσει απ' αυτούς µία νήσο για εβραϊκή εγκατάσταση. Έχουµε
µαρτυρία ότι οι Βενετοί έλαβαν κάποια µέτρα όταν αντελήφθησαν την ύπουλη δράσι των 
πρακτόρων του Ιωσήφ στην Κύπρο. Ο διοικητής της Αµµοχώστου διέταξε την σύλληψη 
κάποιων χριστιανών και εβραίων αλλά και πολλών εξισλαµισθέντων Κυπρίων οι οποίοι 
περιεφέροντο στην νήσο και έστελναν αναφορές στον Ζοάο Μιγκέζ ή Τζοβάνι Μιτσέζ ή
Ιωσήφ Νάσι.

Επίσης οι Ενετοί ζήτησαν να µάθουν τον αριθµό των εβραίων στο Νησί. (Lamansky 
"secrets d' etat de Venice" σελ. 31). Είναι ενδιαφέρον το ότι γινόταν τόση φασαρία 
µε τους πράκτορες αυτούς σε τόσο σύντοµο χρόνο. ∆ιότι ο ραββίνος του Πέζαρο Ελιγιά,
στο ταξίδι προσκυνήµατος προς Παλαιστίνη το 1563, βρήκε στην Αµµόχωστο 25 µόνο 
ευκατάστατες εβραϊκές οικογένειες µε ωραία συναγωγή. Αν λέει αλήθεια, ο Νάσι εκινήθη 
δραστηρίως ώστε να στείλη στα επόµενα πέντε έτη αρκετούς δικούς του οι οποίοι να 
µπορέσουν να λειτουργήσουν ως αποσταθεροποιητικοί παράγοντες (�������� ������ 
����� µ� ���� � ��� �� �������υ� �� ���� ����µ�). 

Ο Ελιάζαρ Ασκενάζυ, γνωστός ταλµουδιστής και συγγραφέας, πολύ φανερά αναφέρεται 
στην φιλία του µε τον Ιωσήφ και µάλιστα του αφιέρωσε ένα βιβλίο. Φανερά µιλά για 
γνωριµία µαζί του στην Κωνσταντινούπολη αλλά µε πολύ λίγα λόγια και προφύλαξη 
µιλάει για τον κίνδυνο που πέρασε όταν ζούσε στην Κύπρο. Σαν απεσταλµένος του 
Ιωσήφ εκεί, σε συνεργασία µε τους άλλους σταλµένους, είχαν την πεµπτοφαλαγγίτικη 
αποστολή να προϊδεάσουν τον κόσµο της Κύπρου για την επερχόµενη τουρκική 
κατάκτηση και να δηµιουργήσουν αντιβενετικές αντιδράσεις. Η δηµιουργία τέτοιου 
αποσταθεροποιητικού κλίµατος αναταραχής και λαϊκής αντιδράσεως κατά των Ενετών 
ήταν απαραίτητη για την οµαλή κατάκτηση και εν συνεχεία εβραιοποίηση της Νήσου.
Τελικά, οι Ενετοί µιλούσαν για προσπάθεια του Νάσι να δηµιουργήση επανάσταση στην 
Κύπρο προς όφελος των οθωµανών ενώ ο Ενετός πρέσβυς στην Κωνσταντινούπολη 
ισχυρίζετο ότι η κήρυξις πολέµου από Τουρκία προς Βενετία ήταν ήδη γραµµένη.
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Ενώ τελειώνει το 1568, οι Οθωµανοί εξ αιτίας του Νάσι έχουν ανοικτό οικονοµικό 
πόλεµο µε τους Γάλλους, θεωρούνται υπεύθυνοι και υποκινηταί της αποσχιστικής 
επαναστάσεως των Κάτω Χωρών εις βάρος της Ισπανίας και στέλνουν µηνύµατα 
πολέµου στους Βενετούς για πόλεµο στην Κύπρο. ∆ηλαδή ο ευρωπαϊκός νότος είναι σε 
αναβρασµό ενώ ο βοράς ήταν ήρεµος µέχρι στιγµής. Με άλλα λόγια έχουµε πλήρη 
εφαρµογή του δόγµατος της εξωτερικής πολιτικής του Ιωσήφ.

Μπαίνοντας όµως το 1569, όπως είναι αναµενόµενο να γίνη κάποια στιγµή, ξεσπούν οι
αντιδράσεις καί από µέρους των Γάλλων ειδικά αλλά κυρίως από µέρους των καθολικών 
γενικά. Είναι γεγονός ότι σε τέτοιες περιπτώσεις όπου παίζονται µεγάλα συµφέροντα, ο
αντίκτυπος ή οι όποιες αντιδράσεις ακούγονται πολύ αργότερα. Είναι λογικό λοιπόν να 
αρχίσουν το 1569 διεθνείς αντιδράσεις στα σχέδια του Ιωσήφ. Ένα είναι βέβαιο. Ότι οι
∆υτικοί, µε την µεθοδικότητα και τον ορθολογισµό που τους διέκρινε και τους διακρίνει 
εστιάσθηκαν στο πρόβληµα και έκριναν εξ αρχής ένοχο τον Νάσι αλλά και το σύνολο 
περίπου των εβραίων διότι εγνώριζαν πολύ καλά το πως λειτουργούσε το διεθνές 
κοινοτικοεµπορικό κύκλωµά τους.

Όπως είδαµε λίγο πριν, οι πρώτοι που αντέδρσαν δυναµικά και µεθοδικά, εξασφαλίζοντας 
την συνεργασία του Μεγάλου Βεζύρη, ήταν οι Γάλλοι. Τον Μάρτιο του 1569, καταφθάνει 
στην Κωνσταντινούπολη ο Γάλλος θησαυροφύλαξ µε δικαιοδοσίες πρέσβεως. Αρχίζουν 
σκληρές διαπραγµατεύσεις τις οποίες είναι βέβαιον ότι ο Νάσι ανέµενε. Ακριβώς τώρα 
όµως που οι περιστάσεις απαιτούσαν εκ µέρους του Ιωσήφ κάθε εφεδρεία ικανότητος και 
ραδιουργίας, αλλά και συνεχή παρουσία στις διαπραγµατευτικές συνεδριάσεις, συµβαίνει 
το γεγονός του θανάτου της πεθεράς και θείας του Ντόνα Γκρασίας Νάσι. Η γυναίκα 
αυτή, δεν ήταν απλώς µία δυναµική προσωπικότης. Ήταν η πιό ικανή εβραία της 
ιστορίας, µε τροµερές ικανότητες, απαράµιλλο σθένος και αυστηρή σιωνιστική 
κατεύθυνση. Η ίδια εγαλούχησε τοιουτοτρόπως την κόρη της αλλά και τον ίδιο τον 
Ιωσήφ. Όταν ο Ιωσήφ κατέκτησε τα κατά το δυνατόν υψηλότερα αξιώµατα, αυτή 
επέρασε στο παρασκήνιο της πολιτικής. Μπορούµε όµως να την δούµε σαν την κινητήριο 
δύναµη πίσω από τον Ιωσήφ, σαν µία ακαταβλητη πηγή ενέργειας και ισορροπίας του µε
φανερά τα σηµάδια της επιρροής επάνω του. Το κτύπηµα ήταν µεγάλο τόσο γιά τον ίδιο 
όσο και για τις κοινότητες του λαού τους τις οποίες εστήριζε η γυναίκα αυτή. Ο Ιωσήφ 
προσπαθεί να συνέλθη όταν ένα ακόµη σκληρό κτύπηµα τον περιµένει λίγες εβδοµάδες 
αργότερα. Ο ασθενικός αδελφός του Σαµουήλ, ο αφανής αλλά και ο πιό έµπιστος βοηθός 
του πεθαίνει κι αυτός. Σε αυτήν ακριβώς την εποχή αποφασίζουν οι Γάλλοι να εντείνουν 
τις προσπάθειές τους. Η επιτυχία τους, µε τον Ιωσήφ να παραπατάει προσωρινά, ήταν 
απόλυτη διότι τον Αύγουστο του 1569 εκδίδεται σουλτανικό φιρµάνι το οποίο διατάσσει 
την παύση του µέτρου κατά των φορτίων των υπό Γαλλική σηµαία πλοίων. Η ζηµία για 
τον Ιωσήφ είναι καίρια διότι στο έγγραφο της νέας Γαλλοτουρκικής συνθήκης, ο
Σουλτάνος "�������� �η� ���η ��υ ��� �� �υµ��� ����� ��������η ��� �������η 
��� ��� ����� �η� ����υ". Αξίζει να σηµειωθή ότι το κείµενο αυτής της συµφωνίας 
εγράφη στα εβραϊκά, πράγµα που δείχνει την επιρροή των εβραίων και στις δύο χώρες!!! 
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Η συµφωνία µε την Γαλλία εθεωρήθη προσωρινός θρίαµβος του Μεγάλου Βεζύρη 
Μεχµέτ Σόκολι ο οποίος την επέτυχε βασιζόµενος στο προσωπικό δράµα του Ιωσήφ.
Καθόλου επιτυχής όµως διότι η συµφωνία ανανέωσε το εξοντωτικό για τους οθωµανούς 
καθεστώς των διοµολογήσεων.
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