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Αναβολή
εκδρομής
στη Σμύρνη
Η ΑΝΑΓΓΕΛΘΕΙΣΑ εκδρομή
των μελών και των φίλων της
Ενώσεως Σμυρναίων για τη Σμύρνη, που είχε προγραμματιστεί να
γίνει στα τέλη Σεπτεμβρίου ή στις
αρχές Οκτωβρίου (σχετικά γράψαμε στο προηγούμενο φύλλο της
Μ. Ηχ.) αναβάλλεται λόγω της αδυναμίας των τουριστικών γραφείων να ρυθμίσουν εγκαίρως τις
λεπτομέρειες του προγράμματος,
προφανώς λόγω του φόρτου εργασίας που αντιμετωπίζουν μέσα
στη θερινή περίοδο.
Ζητούμε την κατανόηση όλων
εκείνων που είχαν εκφράσει την
επιθυμία να συμμετάσχουν στην
εκδρομή, η οποία θα προγραμματιστεί εγκαίρως και θα πραγματοποιηθεί –Θεού θέλοντος–
την άνοιξη του 2009.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Π. ΜΕΧΤΙΔΗΣ

Η Σμύρνη κατά τον
17ο αιώνα
• Σελ. 6-7
Τ. ΣΑΛΚΙΤΖΟΓΛΟΥ

Οι φιλαπόδημοι
Καππαδόκες
• Σελ. 8-9
Ν. ΒΙΚΕΤΟΣ

Το θρησκευτικό
περ. «Ι. Πολύκαρπος»
• Σελ. 6-7

Πέτρινες ώρες για τους προσφυγικούς Δήμους

Ο «Καποδίστριας 2» σβήνει
τις πατρίδες της ψυχής
Με δικαιολογία ότι οι Οργανισμοί Τοπικής
Αυτοδιοίκησης θα πρέπει να αποκτήσουν διαχειριστική επάρκεια για να καταστούν βιώσιμοι ο «Καποδίστριας 2», που προωθεί η Κυβέρνηση, συγχωνεύει Δήμους και Κοινότητες
έτσι ώστε από 1.034 που είχαν απομείνει στο
διοικητικό χάρτη της χώρας, μετά την εφαρμογή του πρώτου Καποδίστρια, να περιοριστούν τώρα σε 380 με 390. Διασώζονται προς

το παρόν οι Δήμοι (και οι Κοινότητες) στη Β’
Αθηνών, στη Β’ Πειραιώς και στη Β’ Θεσσαλονίκης. Η εφαρμογή του «Καποδίστρια 2» απειλεί με εξαφάνιση τις πατρίδες των προσφύγων που δημιουργήθηκαν στην Ελλάδα μετά το 1922 και αποκόπτει το προσφυγικό
στοιχείο από τις ρίζες και τις παραδόσεις του.
Ποιοι προσφυγικοί Δήμοι και Κοινότητες απειλούνται βλ. σελ. 5.

ΚΑΛΕΣΜΑ

για «Κοινή Δράση»
Νέα δυναμική αποκτά ο αγώνας για
την αναγνώριση της Γενοκτονίας των
Ελλήνων της Ανατολής, μετά τη διεθνή
ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στην
Κομοτηνή τον περασμένο Μάιο, η οποία
έκρινε αναγκαία τη συνεργασία όλων
των χριστιανικών λαών της Ανατολής
(Ελλήνων, Αρμενίων και Ασσυρίων)
που γνώρισαν την γενοκτόνο πολιτική
των Τούρκων. Σημαντικό βήμα η αναγνώριση των διωγμών που υπέστησαν οι
Μικρασιάτες Έλληνες. ΣΕΛ. … 3
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Ζητούνται δικαιούχοι

ΕΛΛΗΝΕΣ από τη Μ. Ασία (Σμύρνη, Πόντο,
Καππαδοκία), την Κωνσταντινούπολη και τη
Θράκη δικαιούνται να λάβουν, ως κληρονόμοι,
αποζημιώσεις για ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής, τα οποία οι πρόγονοί τους συνήψαν πριν το
1914 με την αμερικανική ασφαλιστική εταιρεία
«NEW YORK LIFE».

XOPHΓIA

Η Μικρασιατική Ηχώ, παρακολουθεί στενά το
θέμα και θα δώσει στη δημοσιότητα, όταν ανακοινωθούν, τα ονόματα των ατόμων που είχαν αγοράσει συμβόλαιο ζωής από την αμερικανική εταιρεία, καθώς και άλλες χρήσιμες πληροφορίες
για τη λήψη αποζημιώσεων από τους δικαιούχους.

