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ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΣΤΗ ΣΜΥΡΝΗ
Από τις εκδόσεις της Ενώσεως
Σμυρναίων κυκλοφόρησε το βιβλίο
του κ. Λάζαρου Ε.
Βλαδίμηρου «Η
Ιστορία της Ελληνικής Ιατρικής στη
Σμύρνη» (σελ. 317). Ο συγγραφέας,
διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών, γνωστός και από άλλες μελέτες του ιστορικού ενδιαφέροντος
πάνω σε θέματα της Ιατρικής, καταπιάνεται σ’ αυτό τον τόμο με την
ελληνική ιατρική παρουσία στη
Σμύρνη, ένα θέμα που του είναι πολύ οικείο αν λάβουμε υπόψη μας
προγενέστερα δημοσιεύματα και ανακοινώσεις του. Στο νέο του πόνημα «αποτυπώνει με άκρα ευαισθησία», όπως γράφει στον πρόλογό
του ο (πρώην) πρόεδρος της Ενώσεως Σμυρναίων Τάκης Βεζυργιάννης, «το σύστημα υγείας στην πρωτεύουσα του Μικρασιατικού Ελληνισμού, όταν ο Ελληνισμός, παρά τις
δυσκολίες που αντιμετώπισε, πέτυχε να φθάσει σε θαυμαστό επίπεδο
ανάπτυξης και προβάλλει την ηγετική θέση των Ελλήνων στον υγειονομικό τομέα· μια ηγετική θέση που
οφείλεται όχι μόνο στο μεγάλο αριθμό των Σμυρναίων ιατρών, αλλά
και στην υποδειγματική λειτουργία
των φαρμακείων που ανήκαν σε
Έλληνες φαρμακοποιούς και στο
πρωτοποριακό σύστημα νοσηλευτικής περίθαλψης που παρείχε το
Γραικικό Νοσοκομείο “Άγιος Χαράλαμπος”». Το βιβλίο εκδόθηκε με
χορηγία του σμυρναϊκής καταγωγής
γιατρού Δημήτρη Λινού εις μνήμην
των γονέων του.

Ζητείστε το από
τα γραφεία μας

ΜΕ ΝΕΟ ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η Ένωση Σμυρναίων
συνεχίζει το έργο της

Η

Γενική Συνέλευση της Ενώσεως Σμυρναίων που πραγματοποιήθηκε στις 29 Μαρτίου 2008 αιφνιδίασε ευχάριστα.
Το αποτέλεσμα των αρχαιρεσιών, που οδήγησε έξι μέλη για
πρώτη φορά στη διοίκηση του Σωματείου, ανανέωση πρωτοφανής στην υπέρ 70χρονη ζωή του, σε συνδυασμό με την ανάδειξη ως νέου προέδρου του αντιστράτηγου ε.α. Ευάγγελου Τσίρκα (φωτό) αποτελεί εγγύηση για τη συνέχιση του έργου της.
ΣΕΛ. 3
Ο νέος πρόεδρος της Ενώσεως Σμυρναίων κ. Ευάγγελος Τσίρκας,
αντιστράτηγος ε.α. – επιτ. διοικητής Γ’ Σ.Σ.

Στα «Ματωμένα Χώματα»
ο Οικουμενικός Πατριάρχης
ΤΡΙΣΑΓΙΟ για τη Διδώ Σωτηρίου και όλους τους αδελφούς και
πατέρες μας, που έζησαν στη Μ.
Ασία, τέλεσε στο Κιρκιτζέ, στις
8 Μαρτίου 2008, ο Οικουμενικός
Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Την
επομένη, ο Προκαθήμενος της
Ορθοδοξίας χοροστάτησε στη Θ.
Λειτουργία που έγινε στο
ναΰδριο της Αγίας Φωτεινής και
φωτογραφήθηκε με τις ελάχιστες
Ελληνίδες που ζουν σήμερα στη
Σμύρνη (φωτό δεξιά). Μιλώντας
στο εκκλησίασμα ο κ. κ. Βαρθολομαίος εξήρε τη συμβολή των
Μικρασιατών προσφύγων στην
ανάπτυξη της χώρας μας.
ΣΕΛ. 5

XOPHΓIA

