IKA
IO¢

¢E™ ¶EP
PI

AÚÈıÌﬁ˜ Õ‰ÂÈ·˜

(X+7)
EK¢OTøN

EºHME

¶§HPøMENO
TE§O™
T·¯. °Ú·ÊÂ›Ô
KEM¶A

ENTYΠO KΛEIΣTO AP. AΔEIAΣ 1067/96 – KΩΔIKOΣ 2966

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ
«ΕΝΩΣΕΩΣ ΣΜΥΡΝΑΙΩΝ»
ΕΤΟΣ 51ο - ΑΡΙΘ. ΦΥΛ. 398
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009
ΓΡΑΦΕΙΑ: ΣKOYΦA 71A & MAΣΣAΛIAΣ
106 80 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 210 3633618 - FAX: 210 3634636

Τιμή στον Τάκη Βεζυργιάννη
Τιμή στον Τάκη Βεζυργιάννη για την προσφορά
του στην Ένωση Σμυρναίων και τη συνεισφορά
του στο προσφυγικό κίνημα επεφύλαξε το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου. Η βράβευσή
του έγινε στο ξενοδοχείο ΠΑΡΚ, παρουσία εκλεκτών προσωπικοτήτων, από τον πρόεδρο της

Ενώσεως Ευάγγελο Τσίρκα. Ο κ. Βεζυργιάννης
υπηρετεί από το 1976 μέχρι σήμερα την Ένωση
Σμυρναίων από διάφορες θέσεις του Δ.Σ. Από
τον Απρίλιο του 1982 μέχρι τον Απρίλιο του 2008
διετέλεσε πρόεδρος του σωματείου.
ΣΕΛ. 8 – 9.

Διατηρητέες με απόφαση Σαμαρά
Αίσιο τέλος για τα προσφυγικά
της λεωφ. Αλεξάνδρας. Μετά τη
γνωμοδότηση του Κεντρικού
Συμβουλίου Νεοτέρων Μνημείων για τη διάσωσή τους, ο υπουργός Πολιτισμού κ. Αντώνης
Σαμαράς υπέγραψε απόφαση,
που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ
62/Α.Α.Π./13-02-2009, με την οποία χαρακτηρίζονται ως μνημεία οι 6 από τις 8 πολυκατοικίες
(οι δύο είχαν κριθεί διατηρητέες
με παλαιότερη απόφαση) του
συγκροτήματος που περικλείεται από τις οδούς Δεγλερή, Τριχωνίδος, Κούζη και λεωφ. Αλεξάνδρας και κατόπιν αυτού απαγορεύεται οποιαδήποτε ε-

πέμβαση ή οποιαδήποτε οικοδομική δραστηριότητα πλησίον
αυτού, χωρίς προηγουμένως να
ζητηθεί ή έγκριση του ΥΠΠΟ.
Στο αιτιολογικό της απόφα-

σης Σαμαρά αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι
οι προσφυγικές
πολυκατοικίες
της λεωφ. Αλεξάνδρας «αποτελούν κτίρια
με ιδιαίτερη κοινωνική και ιστορική σημασία,
άρρηκτα συνδεδεμένα με την
αποκατάσταση και ένταξη των
Μικρασιατών προσφύγων στον
παραγωγικό και κοινωνικό ιστό
της χώρας». Μένει να δούμε πώς
θα αξιοποιηθούν οι εν λόγω πο-

Νέα στοιχεία για το μεγάλο φαγοπότι
Συνέχεια στο θέμα της σκανδαλώδους υπόθεσης των επιχορηγήσεων
προσφυγικών σωματείων από τα χρήματα του πρώην ΤΑΠΑΠ! Η εφημερίδα «Φωνή της Μαγνησίας» φέρνει
στη δημοσιότητα και νέο κατάλογο
«πολιτιστικών ιδρυμάτων» (βλ. πίνακα) που επιχορηγήθηκαν το 2005 από το υπουργείο Οικονομικών.
«Αγνοούνται πανηγυρικά, σωματεία
με πολυετή και σημαντική δράση»
καταγγέλλει ο πρόεδρος της Ένωσης
Σπάρτης Μ. Ασίας κ. Χάρης Σαπουντζάκης.
Σελ. 7

λυκατοικίες μετά τη διάσωσή
τους!

διαβάστε...
ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Κειμήλια Προσφύγων
G

Σελ. 16

ΠΕΤΡΟΣ ΜΕΧΤΙΔΗΣ

Τα Κάστρα της
Σμύρνης
G Σελ. 4

ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ

«Κάτι αρχίζει
να αλλάζει …»

Ο Θεσσαλονικιός
ιστορικός
μιλά στη «Μ.Ηχ.»
G

Σελ. 7

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΑΒΡΙΗΛ

Ποιητικές
συνεργασίες
από τη Σμύρνη
στο περ. «Λόγος»
της Πόλης
G

Σελ. 10

