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Από τον πρώην εισαγγελέα κ. Γ. Ζορμπά

Θέμα αποκατάστασης
των υπαιτίων της Καταστροφής του ’22

Ο

γδόντα πέντε χρόνια μετά την καταδίκη των υπαιτίων
της Μικρασιατικής Καταστροφής από το Έκτακτο
Επαναστατικό Στρατοδικείο, ο επίτιμος αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου και σημερινός πρόεδρος της Αρχής
Καταπολέμησης Βρώμικου Χρήματος κ. Γεώργιος Ζορμπάς
(φωτό) με ομιλία του στην αίθουσα της Παλαιάς Βουλής,
στον ίδιο δηλ. χώρο όπου το 1922 διεξήχθη η πολύκροτη «Δίκη των Έξι», έθεσε θέμα αποκατάστασης των καταδικασθέντων πολιτικών και στρατιωτικών, επικαλούμενος νομικούς
λόγους.
Η αναφορά του κ. Ζορμπά έγινε στην εκδήλωση που οργά-

ΚΚΛΟΦΟΡΗΣΕ
Ο 22ος ΤΟΜΟΣ ΤΩΝ
“ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΩΝ
ΧΡΟΝΙΚΩΝ”
ΑΠΟ τις εκδόσεις της Ενώσεως Σμυρναίων κυκλοφόρησε ο 22ος τόμος του επιστημονικού περιοδικού συγγράμματος «Μικρασιατικά
Χρονικά», το οποίο έχει
βραβευτεί από την Ένωση
Σμυρναίων.
Στις 326 σελίδες του νέου
τόμου περιλαμβάνονται δώδεκα μελέτες, που εκτείνονται θεματικά από την
Αρχαιότητα έως και τη Μικρασιατική Καταστροφή, επτά βιβλιοκρισίες και δύο
νεκρολογίες.
ΖΗΤΗΣΤΕ το από τα
κεντρικά Βιβλιοπωλεία.
Κεντρική διάθεση: Ένωση
Σμυρναίων, Σκουφά 71α
και Μασσαλίας, 106 80
Αθήνα, τηλέφ.: 2103633618,
φαξ: 210-3634636, e-mail:
ensmyrn@otenet.gr

νωσε, στις 14 Νοεμβρίου, ο Απεραθίτικος Σύλλογος της Αθήνας για να τιμήσει τη μνήμη του Ναξιώτη πρωθυπουργού και επιστήμονα Πέτρου
Πρωτοπαπαδάκη (1851-1922), ο οποίος –όπως είναι γνωστό– μαζί με
τους Δ. Γούναρη, Ν. Στράτο, Γ. Μπαλτατζή, Ν. Θεοτόκη και Γ. Χατζανέστη κηρύχθηκαν παμψηφεί
ένοχοι εσχάτης προδοσίας και καταδικάστηκαν στην ποινή
του θανάτου.
ΣΕΛ. 3

Αρχίζει η συγγραφή
του βιβλίου της Ιστορίας
ο «πράσινο φως» για να ξεκινήσει η συγγραφή του νέου βιΤ
βλίου Ιστορίας της Στ’ Δημοτικού

άναψε το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, δίνοντας στη δημοσιότητα
την προκήρυξη για τη συγγραφή
του διδακτικού πακέτου που περιλαμβάνει το βιβλίο μαθητή (150
σελ.), το βιβλίο δασκάλου (100
σελ.) και το τετράδιο εργασιών
(50 σελ.).
Το νέο βιβλίο θα αντικαταστήσει εκείνο της κυρίας Μαρίας
Ρεπούση που απέσυρε, μετά τις
αντιδράσεις που προκλήθηκαν, ο
υπουργός Παιδείας κ. Ευρ. Στυλιανίδης.
Σύμφωνα με την προκήρυξη
δικαίωμα συμμετοχής στη συγγραφική ομάδα ή στην ομάδα κριτών έχουν: (α) Μέλη Δ.Ε.Π. των
ΑΕ.Ι. (β) Σχολικοί Σύμβουλοι Πρω-

XOPHΓIA

τοβάθμιας Εκπαίδευσης. (γ)
Εκπαιδευτικοί (Δημόσιοι, Ιδιωτικοί) της Πρωτοβάθμιας ή της
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Όπως δήλωσε στην εφημερίδα «Το Βήμα» ο πρόεδρος του
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου κ.
Δημ. Βλάχος, ομότιμος καθηγητής
του Α.Π.Θ., «μετά την κατάθεση
των αιτήσεων θα γίνει αξιολόγησή τους και αφού επιλεγεί η συγγραφική ομάδα θα τεθούν και τα
χρονικά περιθώρια για τη συγγραφή των εγχειριδίων». Στόχος
του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
είναι το διδακτικό πακέτο να βρίσκεται στα σχολεία την ερχόμενη
σχολική χρονιά, κάτι όμως που
θεωρείται δύσκολο καθώς τα
χρονικά όρια είναι πολύ περιορισμένα.
Το νέο βιβλίο θα αξιολογηθεί

πάντως από τη νέα ηγεσία του
οργανισμού, καθώς ο υπουργός
Παιδείας ζήτησε από τον καθηγητή κ. Δημ. Βλάχο να του υποβάλουν ο ίδιος, οι επτά αντιπρόεδροι του οργανισμού και οι αναπληρωτές τους τις παραιτήσεις
τους.
Φυσικά το ίδιο θα γίνει και με
τα άλλα βιβλία που, έτοιμα από
καιρό, περιμένουν να αξιολογηθούν.
Και εδώ δεν λείπουν πάλι οι
καταγγελίες, όπως εκείνη του καθηγητή κ. Κώστα Ζουράρι ο οποίος, από τις στήλες της εφημερίδας «Μακεδονία» (22. 10.
2007), καταγγέλλει ότι στο φετινό βιβλίο «Γλώσσα μου» της Στ’
Δημοτικού έχει λογοκριθεί η ομιλία του Κολοκοτρώνη προς τους
μαθητές, στην Πνύκα το 1838.

