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«ΔΙΚΗ ΤΩΝ ΕΞΙ», 86 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ

Προκαλούν τον Εφιάλτη του Διχασμού
Ενορχηστρωμένο σχέδιο για
την αποκατάσταση των υπαιτίων της Μικρασιατικής
Καταστροφής του 1922, που
προβλέπει μέχρι και προ-

σφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, βρίσκεται σε εξέλιξη
από τις αρχές Οκτωβρίου. Σε
πρώτη φάση δικάστηκε στο
7ο Ποινικό Τμήμα του Αρείου

Πάγου αίτηση του κ. Μιχ.
Πρωτοπαπαδάκη, εγγονού
του εκτελεσθέντος πρώην
πρωθυπουργού, που ζητούσε την αναψηλάφηση της

«Δίκης των Εξ» και ήδη αναμένεται η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου.
(Συνέχεια στη σελ. 8)

Το μεγάλο φαγοπότι
με τα υπόλοιπα του τέως ΤΑΠΑΠ

Ε

βδομήντα τρεις σύλλογοι μοιράστηκαν
–σύμφωνα με έγγραφο του υπουργείου Οικονομικών προς τον βουλευτή του
ΛΑ.Ο.Σ. (Β' Αθηνών) κ. Κ. Αϊβαλιώτη, που έφερε στο φως η εφημερίδα «Φωνή της Μαγνησίας»– το 2004, το 2007 και το 2008 (το
2005 και το 2006 δεν επιχορηγήθηκαν προ-

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Ο ΚΒ’ τόμος του επιστημονικού περιοδικού συγγράμματος
«ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΑ
ΧΡΟΝΙΚΑ» παρουσιάζεται τη
Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2008,
στις 7 μ.μ., στη Βιβλιοθήκη της
Ενώσεως Σμυρναίων (οδός
Καρύτση 3, γ’ όροφος). Θα μιλήσουν ο ιστορικός Βλάσης
Αγτζίδης και ο Χρήστος Μπαλόγλου, δρ. Οικονομικών και
Κοινωνικών Επιστημών του
Πανεπιστημίου Φρανκφούρτης.
Συντονίζει η Άννα Κελεσίδου.

σφυγικοί σύλλογοι γιατί δεν εστάλησαν αιτήματα) διακόσιες σαράντα εφτά χιλιάδες
πεντακόσια (247.500) ευρώ από τα υπόλοιπα της περιουσίας του αλήστου μνήμης
ΤΑΠΑΠ. Μόνο που όλοι οι σύλλογοι δεν είναι προσφυγικοί.
ΣΕΛ. 3

σε Μικρασιάτες Έλληνες
ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ Μικρασιατών Ελλήνων που
είχαν υπογράψει ασφαλιστήρια συμβόλαια
με την εταιρεία New York Life Insurance
Company μπορούν να προβάλουν αξιώσεις
για παροχές.
Από τον κατάλογο των ατόμων που έδωσε
στη δημοσιότητα η ασφαλιστική εταιρεία η
«Μ. Ηχ.» παραθέτει μόνο τα ονόματα Ελλήνων που κατοικούσαν στη Σμύρνη.
Για τους Έλληνες των άλλων περιοχών της
Μ. Ασίας, του Πόντου, της Κωνσταντινούπο-

XOPHΓIA

λης και της Θράκης, καθώς και για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα
www.greekinsuranceclaims.com ή να επικοινωνήσουν με το Πρόγραμμα Ελληνικών
Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων Ζωής στο τηλέφωνο 00 800 33 311144 (στην Ελλάδα η τηλεφωνική γραμμή είναι δωρεάν και θα παραμένει ανοικτή από 9 π.μ. έως 5 μ.μ.).
Περισσότερα στη σελ. 6

