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ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΣΜΥΡΝΑΙΩΝ

5/νθήμερη
εκδρομή
στη Σμύρνη
ΠΕΝΘΗΜΕΡΗ εκδρομή –
προσκύνημα στην προγονική πατρίδα θα πραγματοποιήσει η
Ένωση Σμυρναίων στα τέλη Σεπτεμβρίου ή πρώτο δεκαήμερο
Οκτωβρίου. (Ο ακριβής χρόνος
θα προσδιοριστεί μετά τις διαπραγματεύσεις με τα τουριστικά
γραφεία και θα γνωστοποιηθεί έγκαιρα στους επιθυμούντες να
συμμετάσχουν).
Το πρόγραμμα της εκδρομής σε
γενικές γραμμές περιλαμβάνει:
1η Ημέρα: Αθήνα – Χίος – Τσεσμέ – Σμύρνη (διανυκτέρευση)
2η Ημέρα: Σμύρνη – Ξενάγηση
πόλης
3η Ημέρα: Ιεράπολη – Φιλαδέλφεια – Σάρδεις
4η Ημέρα: Έφεσος
5η Ημέρα: Επιστροφή στην Αθήνα
Τιμή κατ’ άτομο 495 ευρώ, επιβαρυνόμενη με τους φόρους αεροδρομίου 80 ευρώ. Στην τιμή περιλαμβάνονται μεταφορές με κλιματιζόμενο πούλμαν, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια, τέσσερις διανυκτερεύσεις στη Σμύρνη σε ξενοδοχείο 5 αστέρων με
πρωινό, περιηγήσεις και ελληνόφωνος ξεναγός.
Όσα από τα μέλη της Ενώσεως
επιθυμούν να συμμετάσχουν στην
εκδρομή, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τα γραφεία μας
(τηλεφ. 210-3633618). Με τη δήλωση συμμετοχής θα καταβληθεί
από τους συμμετέχοντες το ποσό
των 175 Ε (30% στο σύνολο της
δαπάνης), ως προκαταβολή και
το υπόλοιπο κατά την έναρξη της
εκδρομής.

Στον Πειραιά ο φετινός εορτασμός
του Αγίου Χρυσοστόμου Σμύρνης
Μ

ε την ευλογία του σεβ. Μητροπολίτη
Πειραιώς και Φαλήρου κ. Σεραφείμ, η
ετήσια πανήγυρη της Ενώσεως Σμυρναίων για τον Άγιο Χρυσόστομο Σμύρνης και
τους συν αυτώ αναιρεθέντας κληρικούς
και λαϊκούς κατά τη Μικρασιατική Καταστροφή θα πραγματοποιηθεί εφέτος στο

Μητροπολιτικό Ναό της Αγίας Τριάδος την
Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου, το πρωί.
Η Ένωση Σμυρναίων καλεί τα μέλη και
τους φίλους της να συμμετάσχουν και να
συμπροσευχηθούν στη Θ. Λειτουργία, που
θα τελεστεί στον παραπάνω Ιερό Ναό.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ «ΤΑ ΝΕΑ»
ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΒΡΕΤΑΝΟΥ ΤΖ. ΜΙΛΤΟΝ

Διαψεύδει την Άγκυρα
για τη φωτιά της Σμύρνης
Με ένα αποκαλυπτικό δημοσίευμά τους
(φωτογραφία δεξια), που επιμελήθηκε η Νατάσα Μπασέα, η εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ» (2829 Ιουνίου) ξεκαθαρίζει «διά στόματος» του
Τζ. Μίλτον ποιός έβαλε τη φωτιά στη Σμύρνη. Ο Βρετανός συγγραφέας στο βιβλίο του
«Ο Χαμένος Παράδεισος, Σμύρνη 1922» με
βάση ανέκδοτα γράμματα και ημερολόγια
Αμερικανών, Βρετανών και Γάλλων, δίνει την
πιο κατηγορηματική απάντηση στο ιστορικό
ερώτημα, διαψεύδοντας τους ισχυρισμούς της
τουρκικής προπαγάνδας που επιχείρησε να
φορτώσει την ευθύνη για την πυρκαγιά στους
Έλληνες και στους Αρμενίους.
ΣΕΛ. 6.

XOPHΓIA

ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ

Έφυγε ο Δημήτρης Ψαρρός
Ο τελευταίος ιστοριογράφος του Αϊβαλιού μας άφησε για πάντα, σε ηλικία 69 ετών, χωρίς να προλάβει να δει το βιβλίο του για την «πικρή Πολιτεία» της Ανατολής. ΣΕΛ. 7-9.

