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Ανοίγει ο δρόμος

για το Μουσείο του Ελληνισμού της Ανατολής

Επινίκια για την απόφαση του
Κ.Σ.Ν.Μ. που δικαίωσε πανηγυρικά τους αγώνες των κατοίκων (Φωτό Γιαν. Μπαρδόπουλος από τον
«Τήλεφο» της Καθημερινής).

Με ψήφους 14 υπέρ και 1
κατά το Κεντρικό Συμβούλιο
Νεοτέρων Μνημείων (ΚΣΝΜ)
του υπουργείου Πολιτισμού,
έπειτα από μια θυελλώδη συνεδρίαση στις 27 Νοεμβρίου
2008, χαρακτήρισε διατηρητέες και τις 8 προσφυγικές
πολυκατοικίες της λεωφ. Αλεξάνδρας, θέτοντας τέρμα σε
μια πολύχρονη διαμάχη ανάμεσα στους ιδιοκτήτες των

Ευρύτατες αλλαγές στην Ένωση
Σμυρναίωνμε με το νέο Καταστατικό
• Σελ. 3

ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Ενθουσιασμός και
συγκίνηση για
τον Πατριάρχη
Βαρθολομαίο
G Σελ. 4

Η Δίκη των Έξι
Γράφει
ο Φ. Παπαθεοδώρου
Συνέντευξη
του Μ. Πρωτοπαπαδάκη
G Σελ. 8-9

διαμερισμάτων από τη μια και
το κράτος από την άλλη.
Μετά την ιστορική απόφαση του ΚΣΝΜ με την οποία
χαρακτηρίζεται ως «Μνημείο
διατηρητέο» ολόκληρο το συγκρότημα των 8 προσφυγικών πολυκατοικιών της λεωφ. Αλεξάνδρας, ανοίγει ο
δρόμος για τη δημιουργία του
Μουσείου του Ελληνισμού της
Ανατολής. Πάντως και επειδή

υπάρχουν και άλλες προτάσεις, ενισχυμένες με σοβαρά
πλεονεκτήματα, η «Μ. Ηχ.»
καλεί σε συστράτευση και αγώνα τις οργανώσεις ολόκληρου του προσφυγικού κόσμου για να αποκατασταθούν τα κτίρια και να στεγάσουν τα κάθε λογής κειμήλια
και ενθυμήματα του τρισχιλιόχρονου πολιτισμού των
Ελλήνων της Ανατολής, όπως
εδώ και δεκαετίες ζητούν κορυφαίοι παράγοντες του
προσφυγικού κόσμου και μικρασιατικές οργανώσεις.
Σελ. 3

Κυνική ομολογία Τούρκου υπουργού
για τις διώξεις Ελλήνων και Αρμενίων
Ε

άν δεν εκτοπίζονταν οι Έλληνες και οι
Αρμένιοι από την Τουρκία, δεν θα είχε «οικοδομηθεί» το τουρκικό έθνος. Την κυνική αυτή δήλωση έκανε στην τουρκική πρεσβεία στις
Βρυξέλλες ο υπουργός Άμυνας της κυβέρνησης Ερντογάν, κ. Βετζνίτ Γκιονούλ, με αφορμή
την επέτειο του θανάτου του ιδρυτή της Τουρκικής Δημοκρατίας, Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ.
Ειδικότερα ο Τούρκος υπουργός τόνισε μεταξύ άλλων: «Εάν σήμερα εξακολουθούσαν να
υπάρχουν Έλληνες στα παράλια του Αιγαίου
και οι Αρμένιοι σε πολλά σημεία της Τουρκίας,

XOPHΓIA

θα είχαμε άραγε σήμερα το ίδιο έθνος-κράτος;
Δεν ξέρω πώς να εκφράσω τη σημασία της ανταλλαγής αυτής (σ. «Μ.Ηχ.»: πρόκειται για
την ανταλλαγή των ελληνοτουρκικών πληθυσμών του 1923), αλλά φαίνεται, αν ρίξετε μια
ματιά στις ισορροπίες του παρελθόντος». Ο κ.
Γκιονούλ στις δηλώσεις του άφησε να εννοηθεί ότι η εθνοκάθαρση Ελλήνων και Αρμενίων
ήταν τελικά ελλιπής γιατί δεν συμπεριέλαβε
τους Κούρδους στη νοτιανατολική Τουρκία.
Αντιδράσεις για τις δηλώσεις του κ. Γκιονούλ.
Σελ. 5

