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ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ

Απαρχή
νέου αγώνα
Π

ρωτοβουλία για να γίνει το Μουσείο του Ελληνισμού
της Ανατολής στις προσφυγικές πολυκατοικίες της
λεωφ. Αλεξάνδρας, πρόκειται να αναλάβει η Ένωση Σμυρναίων μετά την απόφαση του υπουργού Πολιτισμού με
την οποία επικυρώνεται η γνωμοδότηση του Κεντρικού
Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων και τα έξι κτίρια του συγκροτήματος κηρύχθηκαν διατηρητέα (τα άλλα δύο από
τα οκτώ είχαν κριθεί ως διατηρητέα με παλιότερη από-

διαβάστε...
«Χριστός Ανέστη»
στη Σμύρνη και
την Έφεσο
ΓΡΑΦΕΙ Ο ΑΡ.
ΒΙΚΕΤΟΣ
Σελ. 3

Ο Μικρασιάτης
πιονιέρος της
Ραδιοφωνικής
Επικοινωνίας
ΓΡΑΦΕΙ Ο Α.
ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ
Σελ. 12-13

Η Λαμπρή στη
Μικρασιατική
Ερυθραία
ΓΡΑΦΕΙ Ο Θ.
ΚΟΝΤΑΡΑΣ
Σελ. 8-9,14

φαση). Το θέμα θα απασχολήσει το Δ.Σ. της Ενώσεως
Σμυρναίων στην πρώτη συνεδρίασή του, μετά τις διακοπές του Πάσχα, κατά την οποία σχετική εισήγηση θα κάνει ο σύμβουλος κ. Φαίδων Παπαθεοδώρου, πολεοδόμος
- χωροτάκτης και πολιτικός μηχανικός.

ΣΤΑ ΙΧΝΗ ΤΗΣ ΡΕΠΟΥΣΗ

Για εθνοκάθαρση
εναντίον των Τούρκων,
μιλά καθηγητής του Παντείου
εν λένε να ησυχάσουν οι αΔ
ναθεωρητές της Ιστορίας
και συναγωνίζονται ποιος θα

ξεπεράσει τον άλλο σε «ανθελληνικές» κορώνες προς μεγάλη
ικανοποίηση των γειτόνων μας.

Στα ίχνη της κας Μαρίας Ρεπούση με τους ανιστόρητους ισχυρισμούς της για το «συνωστισμό» στο λιμάνι της Σμύρνης, ο συνάδελφός της καθηγητής του Παντείου κ. Αλέξης

Ηρακλείδης μιλά για εθνοκάθαρση των Τούρκων από τους
Έλληνες κατά τη Μικρασιατική
Εκστρατεία το 1919. Έντονες
αποδοκιμασίες ξεσηκώνουν οι
δηλώσεις του.
ΣΕΛ.

ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΣΜΥΡΝΑΙΩΝ

Ψηφίστηκε το νέο Καταστατικό
Ο

μόφωνα ψηφίστηκε από τη Γενική Συνέλευση των μελών της Ενώσεως Σμυρναίων στις
4 Απριλόου 2009 το νέο Καταστατικό του σωματείου.
Με την ψήφιση του επέρχεται πλήρης εκσυγχρονισμός της Ενώσεως Σμυρναίων, διευκολύνε-

ται η διοίκηση του σωματείου, η οποία απαλλάσσεται από άσκοπες γραφειοκρατικές διαδικασίες.
Μέλη του σημερινού Δ.Σ. εκτιμούν ότι μετά την
τροποποίηση του Καταστατικού θα αρχίσει μία
νέα δημιουργική περίοδος για την Ένωση Σμυρναίων.

