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100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΣΒΕΣΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ
Πριν 10 περίπου μήνες σκεφτήκαμε ένα εγχείρημα (ελληνιστί
project) που να αφορά κατά κύριο λόγο τα 100 χρόνια από τη
Μικρασιατική Καταστροφή.Θέλαμε να συνδυάσουμε τον ελ-
ληνισμό του Πόντου και της Μ.Ασίας με ένα ιδιαίτερο τρόπο
που να μην έχει καμιά σχέση με τις συνηθισμένες έως σή-
μερα παρουσιάσεις.Ξέραμε από την αρχή ότι βάζουμε τον
πήχη πολύ ψηλά και στο τέλος μάλλον τα καταφέραμε.
Την βραδιά της 6ης Νοεμβρίου όσοι βρέθηκαν στο Πολιτι-
στικό Κέντρο Γέρακα παρακολούθησαν ένα ταξίδι αλλιώτικο.
Ένα ταξίδι που ξεκινούσε από την Καταστροφή της Σμύρνης,
με σαφή αναφορά στα αίτια που οδήγησαν σε αυτή, συνεχί-
στηκε με την παρουσίαση του ελληνισμού που χάθηκε και
συνεχίστηκε με μια ιστορική αναδρομή που έφτανε μέχρι την
Τουρκία του σήμερα.
Στη σελίδα που αναλύουμε την εκδήλωση γράφουμε ότι οι
συντελεστές της εκδήλωσης ήταν καθηλωτικοί. Αυτή η λέξη
μας μεταφέρθηκε από όσους ήταν παρόντες και αντικειμε-
νικά έτσι ήταν.
Η  Άννα Σπυροπούλου με εξαιρετικό τρόπο  εξήγησε τα αίτια
παρουσιάζοντας τα πολιτικοοικονομικά δεδομένα της εποχής
με απόλυτη αντικειμενικότητα και μαεστρία σε ένα θέμα που
όπως λέμε ”βαδίζεις σε τεντωμένο σκοινί”.
Η Δέσποινα, εξαιρετικά συγκινημένη, μας δίδαξε πράγματα
για την Μ.Ασία και ιδιαίτερα την Σμύρνη που δεν φανταζόμα-
στε.Ξετύλιξε το κουβάρι της κοινωνικής, εμπορικής, αθλητι-
κής και πολιτιστικής ζωή της Σμύρνης και των περιχώρων  της
με ένα τρόπο που παρακαλούσες να μην τελειώσει. 
Και στο τέλος ο Αντώνης Παυλίδης μας συντάραξε με τον
άμεσο τρόπο που παρουσίαζε και αποδείκνυε ταυτόχρονα με
ποιο τρόπο οι γενοκτονίες έχουν παίξει ρόλο ακόμα και στη
σημερινή Τουρκία. Η αλήθεια είναι ότι δεν μας προβλημάτισε
απλά ο Αντώνης, αλλά μας ταρακούνησε. 
Το ποντιακό συγκρότημα στο τέλος ήταν απλά υπέροχο.
Θα μου πείτε όλα καλά? Όχι...Η αλήθεια είναι ότι περιμέναμε
λίγο παραπάνω κόσμο. Η ΕVA και το ντέρμπι ήταν οι κύριες
αιτίες. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι ήταν μόνο αυτές...
Εδώ αξίζει να αναφερθούμε ιδιαίτερα σε 2 άτομα. Στη Δέ-
σποινα Δαλιάνη και στον Χριστόφορο Πολυδώρου. Με άπει-
ρες ώρες δουλειάς που έκαναν για την επιλογή και την
παρουσίαση των φωτογραφιών και των στιγμιοτύπων ήταν οι
βασικοί άξονες για την επιτυχία της εκδήλωσης.
Η εκδήλωση έχει μαγνητοσκοπηθεί και στο άμεσο μέλλον
μετά την επεξεργασία θα προβληθεί και στα γραφεία του
Συλλόγου και στο διαδίκτυο.
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Έβρου25, Γέρακας Αττικής ΤΚ: 15344 Τηλ. 2106610069

Εκδότης: Γεωργία Διακολουκά
Διευθυντής: Παπαγεωργίου Κων/νος

Τελική Επιμέλεια: Χριστόφορος Πολυδώρου
Τυπογραφείο: Mάνος Σαξώνης 2106655050

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ: Κων/νος Παπαγεωργίου 6936848905
Email: ifonitougeraka@gmail.com

•   Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή του περιε-
     χομένου του περιοδικού, είτε έντυπης, είτε ηλε-
     κτρονικής μορφής, χωρίς την άδεια του εκδότη.
•    Τα ενυπόγραφα κείμενα εκφράζουν τις απόψεις 
     του υπογράφοντος ενώ τα ανυπόγραφα εκφράζουν
     τις απόψεις του Δ.Σ του Συλλόγου.
•    Η αποστολή κειμένων, φωτογραφιών ή άλλου υλι-
     κού, ΔΕΝ συνεπάγεται και υποχρέωση δημοσίευ-
     σής τους.
•    Για οποιαδήποτε δημοσίευση αποκλειστικά υπεύ-
     θυνα είναι τα μέλη του Δ.Σ του Συλλόγου «ΠΗΓΗ».

Ο Σύλλογος δέχεται οικονομικές ενισχύσεις
στο λογαριασμό της Τράπεζας EUROBANK

0026-0234-48-0100932801 
Τα γραφεία του Συλλόγου είναι ανοιχτά 

κάθε Τετάρτη 19:00 – 22:00

Τ Α Υ Τ Ο Τ Η Τ Α  Ε Ν Τ Υ Π Ο Υ
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Παρακαλούμε τους αγαπητούς μας αναγνώστες
όπως τα άρθρα και οι ανακοινώσεις φορέων προς
δημοσίευση στη “ΦΩΝΗ του Γέρακα” να στέλνον-
ται αποκλειστικά και μόνο στo email του περιοδι-

κού στην ηλεκτρονική  διεύθυνση:
ifonitougeraka@gmail.com  

(Υπόψη κ. Κώστα Παπαγεωργίου)
το αργότερο έως τις 20 κάθε μήνα.

Τα προς δημοσίευση κείμενα να μην ξεπερνούν
τις 300 λέξεις και τυχόν φωτογραφικό υλικό να

είναι σε μορφή JPG και με ανάλυση
τουλάχιστον 300 dpi.

Το Δ.Σ.

Γράφει ο Διευθυντής της “Φωνής” Κ. Παπαγεωργίου
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2022
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Γράφει η κ.Δέσποινα Βακάλη-Δαλιάνη

Hπιο παλιά μας φωτογραφία του
αρχείου μας

Στη φωτογραφία αυτού του τεύχους, χρονολογίας 1929,
βλέπουμε πως ήταν τα πρώτα λεωφορεία της Αθήνας και
των Μεσογείων. 
Το συγκεκριμένο, εάν δεν ήταν το πρώτο λεωφορείο της
γραμμής Αθήνα – Παιανία – Κορωπί – Μαρκόπουλο, σί-
γουρα ήταν από τα πρώτα. Ιδιοκτήτης ο Τάσσος Χούντας ή
Ρούσας όπως ήταν το παρανόμι του. Τον βλέπουμε σε
πρώτο πλάνο με το άσπρο πουκάμισο να κοιτάζει το φακό.
Νέος ακόμα και ήταν αυτοκινητιστής. Έτσι έλεγαν τότε,
όσους είχαν επαγγελματικά αυτοκίνητα. Την φωτογραφία,
μας είχε χαρίσει η κόρη του Σοφία Χούντα -Στουραϊτη,
μαζί με έγγραφα, τεκμήρια και βιβλία, όταν αναζητού-
σαμε φωτογραφίες και πληροφορίες για το βιβλίο του Γέ-
ρακα. Και είναι η πιο παλιά, από ένα αρχείο
φωτογραφιών της πόλης μας, που συνεχώς εμπλουτίζεται.
Ο Τάσσος Χούντας –  που  για μας ήταν ο μπάρμπα Τάσος

ο Ρούσας – είχε και την ταβέρνα στην πλατεία Μακεδο-
νίας, δίπλα στο σπιτάκι του Σταθμού. Εκεί που σήμερα
βρίσκεται η καφετέρια “Beliz”. Και δίπλα ήταν το σπίτι
του. Υπάρχει ακόμα η παλιά σιδερένια πόρτα. 
Ο νεαρός αυτοκινητιστής, όπως φαίνεται, κάποιο πρό-

βλημα του προέκυψε εν ώρα εργασίας και προσπαθεί να
το διορθώσει. 
Εντύπωση μας προκαλούν οι διαφορετικές ρόδες του λεω-
φορείου. Και σαν να μην έχει λάστιχο η μία εξ αυτών και
στέκεται στον αέρα. Επίσης, όπως φαίνεται, έχει αφαιρε-
θεί και η ζάντα, εκτός κι αν έφυγε στο δρόμο ή την είχε
αφαιρέσει για κάποιο λόγο εκείνη η στιγμή. Και αυτό που
μοιάζει με φτερό πάνω από τη ρόδα τι είναι; Μάλλον
χρειαζόμαστε τις γνώσεις κάποιου τεχνικού. Να πούμε και
για την πόρτα του οδηγού. Έχει πόρτα ή δεν έχει. Όσο για
τις κουρτίνες των παραθύρων, φαίνονται αρκετά ταλαιπω-
ρημένες.

300 λέξεις για μια φωτογραφία

Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΣΤΟ ΓΕΡΑΚΑ

Με πλήθος πιστών γιορτάστηκε και φέτος η εορτή του
Αγ.Δημητρίου στο μικρό εκκλησάκι στο Γέ-
ρακα.Με απόλυτη κατάνυξη πραγματοποι-
ήθηκε την παραμονή ο εσπερινός και στη
συνέχεια συνοδεία της μπάντας του Δήμου
έγινε η περιφορά της εικόνας στους γύρω
δρόμους,Την επόμενη μέρα πραγματοποι-
ήθηκε η θεία λειτουργία,με κλιματικές συν-
θήκες που παρέπεμπαν σε άνοιξη.

Αλλά ας πούμε δύο λόγια γι΄αυτό το εκκλησάκι.Ο  Άγιος
Δημήτριος είναι ένας μονόχωρος, καμαροσκέπαστος με-
ταβυζαντινός ναΐσκος, με δικλινή στέγη με κεραμίδια, του
οποίου η ανέγερση τοποθετείται στο τέλος του 16ου με

αρχές του 17ου αιώνα. 
Χαρακτηριστικά του ναού είναι η απλό-
τητα κατασκευής, χωρίς περιττά στοι-
χεία, η έλλειψη εξωτερικού διακόσμου,
τα ελάχιστα ανοίγματα, η αργολιθοδομή,
όλα αυτά τα χαρακτηριστικά της εκλαϊ-
κευμένης παράδοσης των ναών της
τουρκοκρατίας.
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Η ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΩΝ ΣΕΒΡΩΝ

Συνεχίζοντας το επετειακό αφιέρωμα για τη μικρασια-
τική καταστροφή ,θα πρέπει να μιλήσουμε για μία άλλη
ιστορική συνθήκη, τη συνθήκη των Σεβρών.
Ύστερα από μακρές διαπραγματεύσεις που είχαν ξεκινή-
σει από την υποβολή των υπομνημάτων των ενδιαφερο-
μένων προς το συμβούλιο των 4 μεγάλων, υπογράφτηκε
στις 28 Ιουλίου / 10 Αυγούστου 1920, στο δημαρχείο
των Σεβρών  (Sèvres), προάστιο του Παρισιού, η Συν-
θήκη των Σεβρών, που θα τερμάτιζε συμβατικά τον Α’
Παγκόσμιο Πόλεμο. Υποτίθεται ότι θα έφερνε την ειρήνη
ανάμεσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και τις Συμμα-
χικές και σχετιζόμενες δυνάμεις.
Όμως η συνθήκη αυτή άφηνε πολλές εκκρεμότητες
(όπως τα ακριβή όρια της Αρμενίας και του Κουρδι-
στάν),για να λυθούν αργότερα με νέες διαπραγματεύ-
σεις ή με τη δύναμη των όπλων.
Αμέσως μετά την υπογραφή της ,πολλοί από εκείνους
που την υπέγραψαν, επιδίωκαν για διαφορετικούς λό-
γους ο καθένας την αναθεώρησή της. Γιατί η συνθήκη
αυτή ,υπαγορευμένη από την πίεση ισχυρών συμφερόν-
των που συνθλίβουν τις αδύναμες αρχές ,προκάλεσε με-
γαλύτερα προβλήματα από αυτά που υποθετικά έλυσε,
αν και για την Ελλάδα αποτελούσε  δπλωματικό
θρίαμβο(έναν χρόνο πριν είχε πραγματοποιηθεί και δι-
μερής ''μυστική'' συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας,
γνωστή ως ''Συμφωνία Βενιζέλου- Τιτόνι'').
Από την πλευρά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας έγινε
αποδεκτή από τον σουλτάνο Μεχμέτ Στ,  ο οποίος προ-
σπαθούσε να σώσει τον θρόνο του, αλλά απορρίφθηκε
από το ανεξάρτητο κίνημα των Νεότουρκων. Το κίνημα
υπό την ηγεσία του Μουσταφά Κεμάλ χρησιμοποίησε
αυτή τη διένεξη για να αυτοανακηρυχτεί κυβέρνηση και

να καταργήσει την μοναρχία. Οι βασικοί όροι της συνθή-
κης ήταν:η Οθωμανική Αυτοκρατορία θα παρέδιδε την
κυριαρχία της Μεσοποταμίας (Ιράκ), της Παλαιστίνης και
της Υπεριορδανίας στην Βρετανία ως προτεκτοράτα της
Κοινωνίας των Εθνών, την Συρία και τον Λίβανο στην
Γαλλία επίσης ως προτεκτοράτα. 
Η Χετζάζ (μέρος της σημερινής Σαουδικής Αραβίας) το
Κουρδιστάν και η Αρμενία θα γίνονταν ανεξάρτητα
κράτη. Η Βόρεια Ήπειρος θα ενσωματωνόταν στο ιδρυό-
μενο Αλβανικό κράτος, ουσιαστικά προτεκτοράτο της

Ιταλίας. Τα Δωδεκάνησα θα παραδίδονταν στην Ιταλία η
οποία συμφώνησε να τα δώσει εκτός από την Ρόδο και
το Καστελόριζο στην Ελλάδα (προηγήθηκε Ελληνοϊταλική
συμφωνία), και αν η Βρετανία έδινε την Κύπρο στην Ελ-
λάδα (οι Τούρκοι θα αναγνώριζαν την προσάρτησή της
στην Αγγλία), τότε (μετά από δημοψήφισμα) θα έδιναν
κι αυτά τα νησιά (η συμφωνία ακυρώθηκε από την Ιτα-
λία το 1922).Στην Ελλάδα θα παραχωρούνταν τα νησιά
Ίμβρος και Τένεδος, και η Θράκη από την οποία η Βουλ-
γαρία θα παραιτούνταν οριστικά από κάθε δικαίωμά της
σε αυτή.

Μικρασιατική Καταστροφή 100 χρόνια
Γράφει η κ.Άννα Σπυροπούλου,φιλόλογος
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Η περιοχή της Σμύρνης θα έμενε υπό την ονομαστική
επικυριαρχία του Σουλτάνου αλλά θα διοικούνταν από
Έλληνα Αρμοστή ως εντολοδόχο των Συμμάχων, και θα
μπορούσε να προσαρτηθεί στην Ελλάδα μετά από
πέντε χρόνια με δημοψήφισμα. Τα στενά των Δαρδανε-
λίων και η θάλασσα του Μαρμαρά θα αποστρατικοποι-
ούνταν και θα γίνονταν διεθνής περιοχή, οι Σύμμαχοι
θα αποκτούσαν τον οικονομικό έλεγχο της Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας και τέλος, θα καθορίζονταν η ισότητα
και τα δικαιώματα των μειονοτήτων. Ο στρατός της
Τουρκίας θα περιοριζόταν σε 50.000 άντρες.Η Σοβιετική
Ένωση δεν θα συμμετείχε και θα έκανε ξεχωριστή συν-
θήκη με τους Οθωμανούς.
Ο Ελευθέριος Βενιζέλος, περιχαρής γι’ αυτή την τερά-
στια διπλωματική επιτυχία (έστω και πρόσκαιρα, όπως
αποδείχτηκε εκ των υστέρων, είχε συντελέσει στην δη-
μιουργία της Μεγάλης Ελλάδας των 2 ηπείρων και των
5 θαλασσών), αμέσως μετά την υπογραφή της συνθή-
κης των Σεβρών, την οποία ανακοίνωσε από το Παρίσι
με τηλεγράφημα.

Η συνθήκη όμως αυτή, που περιόριζε σημαντικά το
κράτος της Τουρκίας, όπως προαναφέρθηκε, είχε την
υπογραφή μόνο της Σουλτανικής κυβέρνησης και οι
Σύμμαχοι της Αντάντ δεν είχαν χερσαίες δυνάμεις για
να επιβάλλουν τους όρους της συνθήκης στους Κεμαλι-
κούς, παρά μόνο από τα δυτικά τον Ελληνικό στρατό,
όσο θα ήταν σε θέση να απομακρύνεται από τα παρά-
λια προς τα αφιλόξενα ενδότερα της Ανατολίας. 
Αμέσως μετά λοιπόν την υπογραφή της συνθήκης,οι
Τούρκοι του Κεμάλ αρνήθηκαν να την εφαρμόσουν και
πολέμησαν επίμονα για να την ανατρέψουν.  Μερικοί
από τους δημιουργούς της συνθήκης, μιλούσαν για
αναθεώρηση, ανάλογα με τα συμφέροντά τους. Οι Έλ-
ληνες αγωνίζονταν για να επιβάλλουν τους όρους που
τους αφορούσαν, αλλά στην πράξη εξυπηρετούσαν του
Συμμάχους, απασχολώντας αυτοί, οι Έλληνες, με δικές
τους θυσίες τους Τούρκους εθνικιστές. Επιπλέον, η ήττα
του Βενιζέλου στις εκλογές, 3 μήνες αργότερα και η αλ-
λαγή της διαχείρισης της εξωτερικής πολιτικής, είχε βα-
ρύτατες επιπτώσεις.
Γενικά, η συνθήκη των Σεβρών υπήρξε η πιο βραχύβια
από όσες σφράγισαν τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο και απο-
δείχτηκε ''πιο εύθραυστη από τις πορσελάνες των Σε-
βρών'',  σύμφωνα με μία φράση ενός Γάλλου πολιτικού
που βοήθησε στον θρυμματισμό της.

Πηγές-Βιβλιογραφία :
Douglas Dakin, Η ενοποίηση της Ελλάδας 1770-1923,Μορφω-
τικό Ίδρυμα Εθνικής Τράπεζας,εκδόσειςΑθήνα 2012
Σταματόπουλος Κ.,1922,Πώς φτάσαμε στην καταστροφή,εκδό-
σεις ΚΑΠΟΝ, 2020
http://mikrasiatikhekstrateia.gr/prologos
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Δημοφιλή προάστια της Σμύρνης 

Βουτζάς-Ένα από τα πιο όμορφα προάστια της Σμύρνης,
εκτός από το Αϊβαλί και το Μπουρνόβα που γράψαμε σε
προηγούμενα τεύχη, ήταν και ο Βουτζάς. Θα λέγαμε ότι
συνεχίζει να είναι μέχρι σήμερα όμορφο, εφ’ όσον οι γεί-
τονες Τούρκοι, διαμένουν σε πολλά από τα σπίτια των Ελ-
λήνων που έχουν διασωθεί και κάποια από αυτά
χρησιμοποιούν για τις δημόσιες υπηρεσίες τους, όπως το
Δημαρχείο, το γραφείο μεταναστευτικής πολιτικής και το
κτίριο που στεγάζει τις υπηρεσίες του ΝΑΤΟ. 
Ο Βουτζάς ή Μπουτζάς συναγωνιζόταν σε ομορφιά τον
Μουρνόβα. Απέχει  9 χιλ. νοτιοανατολικά από τη Σμύρνη
και βρίσκεται στο δυτικό άκρο του όρους Νυμφαίου. Άρ-
χισε να κατοικείται από τον 17ο αιώνα και στις αρχές του
20ου αιώνα είχε 10.000 – 12.000 κατοίκους, με τους πε-
ρισσότερους Έλληνες. Υπήρχαν επίσης λίγοι Τούρκοι, λίγοι
Αρμένιοι και αρκετοί Λεβαντίνοι, οι οποίοι τον είχαν δια-
λέξει για παραθεριστικούς λόγους. Στην συνέχεια έγιναν
μόνιμοι κάτοικοι κι έχτισαν μαζί με τους Έλληνες τα ωραι-
ότερα σπίτια. Ο Βουτζάς ήταν γνωστός για τα περιβόλια
και τους υπέροχους κήπους που είχαν οι βίλες της περιο-
χής. Λόγω του εξαιρετικού κλίματος, ήταν ιδανικός  για
καλλιέργειες. Οι κάτοικοι στα πρώτα χρόνια της εγκατά-
στασής τους, ασχολούνταν κατά κύριο λόγο με τη γεωρ-
γία. Τα προϊόντα που παρήγαγαν ήταν ελιές, λάδι, σύκα,
σταφίδες και πολλά κηπευτικά. Από το 1880 άρχισε και η
συστηματική καλλιέργεια του καπνού. Ο Βουτζάς ανα-
πτύχθηκε περισσότερο μετά το 1872, με την παράκαμψη
της σιδηροδρομικής γραμμής Σμύρνης – Αϊδινίου. Οι πο-
λυτελείς κατοικίες Ελλήνων και ξένων με τους εξαιρετι-
κούς κήπους, θύμιζαν περισσότερο ευρωπαϊκή πόλη παρά
εξοχικό προάστιο. Η ωραιότερη βίλα του Βουτζά, ανήκε
στον Έλληνα Δημοσθένη Μπαλτατζή, στην οποία μεταξύ

άλλων, είχε φιλοξενήσει το 1863 τον σουλτάνο Αβδούλ
Αζίζ. 
Το 1919 μία ομάδα πλούσιων Σμυρναίων, σε συνεργασία
με την Εθνική τράπεζα, αγόρασαν τη βίλα με το ποσό των
120.000 χρυσών λιρών και την έκαναν δωρεά στον Ελευ-
θέριο Βενιζέλο. Ο Βενιζέλος στη συνέχεια, την δώρισε
στην ελληνική κοινότητα της Σμύρνης για να γίνει ορφανο-
τροφείο. Στις βίλες του Βουτζά φιλοξενήθηκαν ο λόρδος
Μπάιρον, ο βασιλιάς Όθων και η βασίλισσα της Γαλλίας
Ευγενία. Ωστόσο, ο Βουτζάς είχε κι αυτός τις συνοικίες του
και οι γραφές λένε, πως τα ωραιότερα σπίτια, υπήρχαν
στη συνοικία του Παραδείσου, όπου πριν το 1922, έζησαν
γνωστές οικογένειες Ελλήνων και Λεβαντίνων επιχειρημα-
τιών. Εκεί χτίστηκε το 1912 το νέο στάδιο του Πανιωνίου 

και ο ιππόδρομος της Σμύρνης. Εκεί υπήρχε το υψηλών
προδιαγραφών αμερικανικό κολλέγιο “Μακ Λάχλαν”
όπου το κτήριο διατηρείται μέχρι σήμερα και στεγάζει
τις υπηρεσίες του ΝΑΤΟ.Το 1914 κατασκευάστηκε και
ένα μικρό στρατιωτικό αεροδρόμιο.  

Γράφει η κ.Δέσποινα Βακάλη-Δαλιάνη

Σπίτι Ελλήνων στο Βουτζά
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Στον Βουτζά μέχρι το 1922, υπήρχαν πέντε ελαιοτρι-
βεία, τέσσερις αλευρόμυλοι και δέκα οινοπνευματοποι-
εία. Υπήρχαν πέντε Έλληνες γιατροί και δύο φαρμακεία.
Για την ψυχαγωγία των κατοίκων, υπήρχαν καφενεία
και μπυραρίες, όπου δίνονταν χοροί και θεατρικές πα-
ραστάσεις και ένας κινηματογράφος που κατασκευά-
στηκε το 1830 και λεγόταν “Ακτίς”. 
Για την εκπαίδευση των Ελλήνων, λειτουργούσε η
Αστική Σχολή Αρρένων από το 1873, Παρθεναγωγείο
από το 1870, δύο Νηπιαγωγεία, τέσσερα ιδιωτικά σχο-
λεία και μια νυχτερινή σχολή για ενήλικες από το 1908.
Λειτουργούσαν επίσης δύο αγγλικά σχολεία και δύο
γαλλικά . Τα σχολεία της Σμύρνης και των
προαστίων της, εκτός από τα ιδιωτικά, συντη-
ρούσαν οι εκκλησίες και τα σωματεία. 
Στον Βουτζά, έντονη δραστηριότητα είχαν τα
σωματεία “Αναγέννησις” που ιδρύθηκε το
1873, η “Πνευματική Ανάπτυξις” το 1903 και
οι “Άγιοι Απόστολοι” το 1905. Για τα θρη-
σκευτικά καθήκοντα των κατοίκων, υπήρχαν
τρεις εκκλησίες. Ο Αγ. Ιωάννης ο “Πάνω ο
Φανιστής” που χτίστηκε το 1796, ανακαινί-
στηκε το 1854 και σωζόταν σε ερείπια μέχρι
το 1961. 
Σύμφωνα με έρευνα του Θοδωρή Κοντάρα, από την
Αγία τράπεζα του ναού, ο Έλληνας με καταγωγή από
τον Βουτζά Τηλέμαχος Τσιχλάκης, πήρε μία πέτρα, η
οποία τοποθετήθηκε ως θεμέλιος λίθος στον οικισμό
Νέος Βουτζάς της Ν.Α. Αττικής. Υπήρχε επίσης ο  Άγ.
Ιωάννης ο “Κάτω ο Αποκεφαλισθείς” που γιόρταζε στις
29 Αυγούστου και ήταν μια μικρή, παλαιά εκκλησία, η
οποία είχε ανακαινιστεί το 1865 και η “Βαγγελίστρα” η
οποία είχε χτιστεί το 1903. Για τους Λεβαντίνους
υπήρχε ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής των Καθολικών 

από το 1840 και οι Άγιοι Πάντες των Προτεσταντών από
το 1866. Και οι δύο σώζονται σε αρίστη κατάσταση και
λειτουργούν ακόμη. Αξίζει να σημειώσουμε, πως μέχρι
το 1922, τουρκικό τζαμί στον Βουτζά δεν υπήρχε. 
Για να προσευχηθούν οι Τούρκοι, τους είχε παραχωρη-
θεί μία αίθουσα στο διοικητήριο.                                                                                                             
Πηγές:Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού – Μικρά Ασία
Σμύρνη : Η Μητρόπολη του Μικρασιατικού Ελληνισμού Εκδόσεις ΕΦΕ-
ΣΟΣΑλησμόνητες πατρίδες - Το Αϊβαλί που χάθηκε – Εύα Μάντακα ΤΑ
ΝΕΑ      Η Σμύρνη πριν την καταστροφή Εκδόσεις ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ

Μέγαρο Forbes

Το σπίτι του Rees Σπίτια στο Βουτζά
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100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΣΒΕΣΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ- Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ 
Η κορυφαία εκδήλωση της «ΠΗΓΗΣ» για τη
φετινή χρονιά με τίτλο «100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΣΒΕ-
ΣΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ - Μικρασιατικός Ελληνισμός
Ιστορία - Λαογραφία - Πολιτισμός» πραγμα-
τοποιήθηκε με τεράστια επιτυχία, την Κυ-
ριακή 6 Νοεμβρίου στο Πολιτιστικό Κέντρο
Γέρακα. Η βραδιά ήταν αφιερωμένη στα 100
χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή.
Μια σημαντική επέτειο που δεν μπορούσε
να αφήσει αδιάφορο τον παλαιότερο πολιτι-
στικό σύλλογο του τόπου μας.
Ήδη από τον περασμένο Γενάρη στην τότε
εφημερίδα και τώρα περιοδικό «Η ΦΩΝΗ
ΤΟΥ ΓΕΡΑΚΑ» υπάρχουν 2 άρθρα σε κάθε
τεύχος αφιερωμένα στα 100 χρόνια. Μια θε-
ματολογία που ήταν συνέχεια μιας εξίσου
σημαντικής επετείου, των 200 χρόνων από
την Επανάσταση του 1821 και που δυστυχώς
οι υγειονομικές συνθήκες δεν μας επέτρε-
ψαν να κάνουμε μια ανάλογη παρουσίαση.
Η εκδήλωση ήταν ένα ταξίδι που ξεκινούσε
από τον Πόντο και έφτασε μέχρι το σήμερα.
Οι ομιλητές Άννα Σπυροπούλου (Φιλόλογος,
Ιστορικός), Δέσποινα Δαλιάνη (Ιστορικό
μέλος του Συλλόγου και απόγονος Μικρασια-
τών) και Αντώνης Παυλίδης (Καθηγητής, Ιστο-
ρικός, Συγγραφέας) ήταν καθηλωτικοί.
Kάλυψαν το ιστορικό και το πολιτικό πλαίσιο
της εποχής, την καθημερινότητα της ζωής
στην Σμύρνη και τις προκλήσεις για το μέλ-
λον.
Η κα Σπυροπούλου αναφέρθηκε στα αίτια
και το γεγονός της Μικρασιατικής καταστρο-
φής, η κα Δαλιάνη μας γέμισε γνώση και
συγκίνηση αναφερόμενη στον εξαιρετικό πο-
λιτισμό που χάθηκε, ενώ ο κος Παυλίδης με
τη παρουσίαση του και με μια διαφορετική
προσέγγιση έφτασε από τον Πόντο στο σή-
μερα και μας απέδειξε με ποιο τρόπο οι συγ-
κεκριμένες γενοκτονίες επηρέασαν και
επηρεάζουν την πολιτική και ιστορική ζωή
πολλών λαών δίνοντας μας όπως χαρακτηρι-
στικά είπε «γροθιά στο στομάχι».
Η βραδιά ολοκληρώθηκε με παραδοσιακούς
ποντιακούς χορούς από το ποντιακό συγκρό-
τημα της Ένωσης Ποντίων Μελισσίων ενώ
στον προθάλαμο του Πολιτιστικού υπήρχε
έκθεση φωτογραφίας με 100 σπάνιες 
φωτογραφίες από τον μικρασιατικό πολιτι-
σμό.
Τον συντονισμό της εκδήλωσης είχε ο Διευ-
θυντής του Περιοδικού "Η Φωνή του Γέρακα"
Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου και την επιμέ-
λεια παρουσίασης και επεξεργασίας του φω-

τογραφικού υλικού της έκθεσης και της παρουσίασης είχε ο αντιπρόεδρος του συλλόγου Χριστόφορος Πολυδώρου. 
Ευχαριστούμε θερμά τον κ. Αλέξανδρο Σαργό για τη φωτογραφική κάλυψη της εκδήλωσης.
Το Δ.Σ. ευχαριστεί όλα τα μέλη, τους φίλους και τις φίλες που υποστήριξαν την προσπάθεια αυτή.
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Επιτυχής η συμμετοχή αθλητών και μελών του
ΑΤΛΑΝΤΑ στον Αυθεντικό Μαραθώνιο και στα 5 Χλμ

Με επιτυχία τερμάτισαν όλοι οι αθλητές και τα μέλη
του ΑΤΛΑΝΤΑ στον 39ο Αυθεντικό Μαραθώνιο και στον
αγώνα δρόμου 5 χλμ. 
Το μέλος μας Ιορδάνης Παπαδόπουλος πήρε μέρος για
πρώτη φορά στον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας
και κατάφερε να τερματίσει στον χρόνο που ήθελε κερ-
δίζοντας το μεγάλο στοίχημα με τον εαυτό του.

Πολλά συγχαρητήρια στον
Ιορδάνη για την μεγάλη του
προσπάθεια.
Ο αθλητής μας Αλέξανδρος
Τζανακάκης συμμετείχε
στον αγώνα δρόμου 5 χλμ
μαζί με τον αδερφό του και
μέλος του συλλόγου μας
Χρήστο Τζανακάκη. Ο Χρή-
στος ήταν αυτός που δώ-
ρισε στον αδερφό του
Αλέξανδρο το νεφρό του
χαρίζοντας του μια καλύ-

τερη ποιότητα ζωής. Στον ίδιο αγώνα δρόμου των 5 χλμ
συμμετείχε επίσης ο αθλητής και πρόεδρος του 
ΑΤΛΑΝΤΑ Χριστόφορος Πολυδώρου. 
Ο καθένας έκανε τον δικό του προσωπικό αγώνα δίνον-
τας τον καλύτερό του εαυτό. Πολλά συγχαρητήρια σε
όλους τους δρομείς του συλλόγου.
Ας μην ξεχνάμε ότι σε αυτούς τους αγώνες την μεγαλύ-
τερη αξία την έχει η συμμετοχή.

Εκδήλωση με θέμα την  ιστορική ένωση της Κρήτης με
την μητέρα Ελλάδα η οποία πραγματοποιήθηκε την 1η
Δεκεμβρίου 1913, πραγματοποιεί ο Σύλλογος Κρητών
την Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου στο Πολιτιστικό Κέντρο Γέ-
ρακα. Συμμετέχει η παιδική χορωδία της Ιουλίας Τζαν-
νετουλάκου, το μουσικό συγκρότημα του Μανώλη
Μπουνταλάκη και η Ασημίνα Πέττα που θα μας παρου-
σιάσει με τους μαθητές της κάποιους χορούς από διά-
φορες περιοχές της Ελλάδας.



Η Φωνή του Γέρακα
10 Τα Νέα του Δήμου
Στην αξιοποίηση και των οργανικών απο-

βλήτων προχωρά ο Δήμος Παλλήνης – 
Γίνονται 9 τα ρεύματα ανακύκλωσης 

Σε ένα ακόμη βήμα για τη μείωση των στερεών αποβλή-
των και την αύξηση της ανακύκλωσης, προχωρά ο Δήμος
Παλλήνης, υλοποιώντας το Στρατηγικό του Σχέδιο για
την εναλλακτική διαχείριση των απορριμμάτων, το
οποίο ολοκλήρωσε και εφαρμόζει από το 2015, πρωτο-
πορώντας μεταξύ των ΟΤΑ της χώρας. 
Μετά τα οκτώ προγράμματα ανακύκλωσης για πλαστικό,
χαρτί, γυαλί, αλουμίνιο, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συ-
σκευές, τηγανέλαια, μπαταρίες και ενδύματα - υποδή-
ματα, προχωρά τώρα στην αξιοποίηση και των
οργανικών αποβλήτων της κουζίνας των νοικοκυριών και
των επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Το πρώτο βήμα έγινε τη Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 2022, με
την παραλαβή 820 καφέ κάδων για οργανικά από-
βλητα, οι οποίοι θα απλωθούν σε όλον Δήμο, καθώς και
3 υπερσύγχρονων, ειδικών απορριμματοφόρων.
H παραλαβή έγινε μέσω της Περιφέρειας Αττικής, πα-
ρουσία του Δημάρχου Παλλήνης, Θανάση Ζούτσου και
του Περιφερειάρχη Αττικής, Γιώργου Πατούλη. Το παρόν
έδωσαν επίσης, ο Αντιπεριφερειάρχης, Θανάσης Αυγερι-
νός και οι Αντιδήμαρχοι, Δημήτρης Καρράς, Πόπη Ζινέλη
και Βασίλης Δημητριάδης.
Στους καφέ κάδους, οι κάτοικοι και οι επιχειρηματίες θα
μπορούν να εναποθέσουν όλα τα οργανικά απόβλητα
που παράγονται κατά την προετοιμασία των φαγητών
καθώς και τα υπολείμματα από γεύματα, μαζί με τα χρη-
σιμοποιημένα χαρτιά κουζίνας.

Με την ξεχωριστή συλ-
λογή τους, ο Δήμος Παλ-
λήνης θα πετύχει την
εκτροπή τους από την
ταφή και θα δημιουργή-
σει τις προϋποθέσεις για
την αξιοποίηση τους, με
σημαντικά περιβαλλον-
τικά και οικονομικά
οφέλη για τους δημότες.

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 
ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΟ ΚΑΠΗ ΓΕΡΑΚΑ

ΚΑΙ ΩΡΕΣ 9:00 ΕΩΣ 12:30
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΜΕ ΑΝ.
ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ

Συνάντηση εργασίας είχε στις 27/10/2022, ο Δήμαρχος
Παλλήνης, κ. Αθανάσιος Ζούτσος με τον Αναπληρωτή
Υπουργό Εσωτερικών, κ. Στέλιο Πέτσα. Η συνάντηση
έλαβε χώρα στο Υπουργείο Εσωτερικών, με αντικείμενο
την αντιμετώπιση των καταστροφών που υπέστη ο
Δήμος Παλλήνης, από την πυρκαγιά της 19ης Ιουλίου.
Ο Δήμαρχος Παλλήνης επισήμανε ότι ο Δήμος Παλλήνης
είναι ο Δήμος που επλήγη περισσότερο από την κατα-
στροφική πυρκαγιά της 19ης Ιουλίου, αριθμώντας 346
κατοικίες, με διάφορα επίπεδα ζημιών, αρκετές επιχει-
ρήσεις  και καταστροφές σε δημοτικές υποδομές και εγ-
καταστάσεις που έως στιγμής υπερβαίνουν το ποσό του
1.500.000,00€.
Ο Δήμαρχος ενημέρωσε τον Υπουργό ότι ο Δήμος Παλ-
λήνης ήδη προβαίνει στην εκταμίευση του επιδόματος
πρώτων βιοτικών αναγκών προς τους δικαιούχους και
ζήτησε την επιτάχυνση της καταβολής των ποσών που
αντιστοιχούν στην οικονομική ενίσχυση για επισκευα-
στικές εργασίες και αντικατάσταση οικοσκευών το
οποίο ανέρχεται σε 385.892,00 €.

Ο Υπουργός δεσμεύτηκε
για την επίσπευση των
σχετικών ενεργειών κα-
ταβολής των οικονομι-
κών ενισχύσεων προς
τους δικαιούχους και για
την περαιτέρω επιχορή-
γηση του Δήμου Παλλή-
νης για την
αντιμετώπιση των ζη-
μιών από τις καταστρο-
φές, πέραν των
300.000,00€ με τα οποία
έχει επιχορηγηθεί έως
σήμερα. 
Παράλληλα, ο Υπουργός

ενημέρωσε για τις θετικές εξελίξεις στην πορεία έγκρι-
σης της πρότασης χρηματοδότησης του Δήμου Παλλή-
νης στον άξονα «Έξυπνες Πόλεις» του αναπτυξιακού

προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» και της πρότασης
χρηματοδότησης για την δημιουργία ασφαλών προσβά-
σεων στα σχολεία του Δήμου στο πλαίσιο του άξονα
«Οδική Ασφάλεια» του Ταμείου Ανάκαμψης.

Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΤΟ ΓΕΡΑΚΑ
Με ιδιαίτερη λαμπρότητα γιορτάστηκε η 28η Οκτω-
βρίου στο Γέρακα.Μετά τη δοξολογία ακολουθήθηκε το
πλήρες τελετουργικό και στο τέλος ολοκληρώθηκε ο
εορτασμός με την παρέλαση στην Ηρ.Πολυτεχνείου.

Οι εξαιρετικές καιρικές
συνθήκες βοήθησαν ώστε
να χαρούν τις εκδηλώσεις
μικροί και μεγάλοι.
Το στεφάνι εκ μέρους του

Δήμου κατέθεσε ο Αντιδή-
μαρχος κος Δημήτρης Καρ-
ράς (ο Δήμαρχος ήταν
στην Παλλήνη) ενώ εκ μέ-
ρους της “Πηγής” το στε-
φάνι κατέθεσε η
Γραμματέας του συλλό-
γου, κα Ελένη Καρούζου -
Κόκκαλη.

Ειδήσεις-Ενημέρωση
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Γράφει ο κ.Δημήτρης Βελαώρας

Αγαπημένοι μου συμπολίτες καλησπέρα! Πιθανολογώ
πως την στιγμή που θα δημοσιευτεί το κείμενό μου, θα
έχουμε αγωνιστική δράση, καθώς θα έχει ξεκινήσει αυτό
το πολύ πολύ παράξενο Μουντιάλ. Σε αυτό το κείμενο
όμως δεν θα δείτε κάποια πρόβλεψη για το ποιος θα κα-
τακτήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο κυρίως γιατί θα πέσω πα-
νηγυρικά έξω και θα γελάσει και
το παρδαλό κατσίκι... 
Σε αυτό το κείμενο λοιπόν θα

κάνω μια μικρή επισκόπηση για
το τι έχουμε δει στα μεγάλα πρω-
ταθλήματα της Ευρώπης! Δεν γί-
νεται λοιπόν να μην ξεκινήσω
από την αγαπημένη μου Αγγλία
(Η χώρα που θα πάρει το ΠΚ) και
την Πρέμιερ Λιγκ γιατί εκεί
έχουμε μια μεγάλη έκπληξη! Η
Άρσεναλ κυρίες και κύριοι είναι
πρώτη με διαφορά πέντε ολόκλη-
ρους βαθμούς από την ομάδα
του Πεπ Γκουαρδιόλα, την Μάν-
τσεστερ Σίτι. Ξέρω τι σκέφτεστε,
"από πότε είναι αυτή η εφημε-
ρίδα;" κι όμως αγαπημένοι μου
συμπολίτες η Άρσεναλ μετά από
πολλά πολλά χρόνια κάνει πρωτα-
θλητισμό με την ομάδα του Λονδί-
νου να παίζει πολύ όμορφο
ποδόσφαιρο και δίκαια να βρίσκε-
ται στην πρώτη θέση της βαθμο-
λογίας! 
Με βασικούς πρωταγωνιστές τους
Γκάμπριελ Μαρτινέλι, Γκάμπριελ Ζεσούς και Μάρτιν Έν-
τεγκαρντ η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα έχει βάλει γερά θεμέ-
λια για την κατάκτηση της Πρέμιερ Λιγκ μετά το μακρινό
2004! 
Αφήνω την αγαπημένη Αγγλία και πάω προς Ιβηρική

μεριά! Η Ισπανία φίλες και φίλοι είναι ακριβώς το ίδιο
έργο που έχουμε μάθει εδώ και πολλά πολλά χρόνια !
Μπαρτσελόνα και Ρεάλ Μαδρίτης μονοπωλούν το ενδια-
φέρον και κονταροχτυπιούντε όλη την χρονιά και την δε-

δομένη χρονική στιγμή οι Μπλαουγκράνα είναι δυο βαθ-
μούς μπροστά από τις Μερένχες, πράγμα παράξενο
καθώς στο μεταξύ τους παιχνίδι η Ρεάλ επιβλήθηκε της
Μπαρτσελόνα με το εμφατικό 3-1! Η Λα Λίγκα έχει πολύ
δρόμο ακόμα και είναι βέβαιο πως μετά το Μουντιάλ θα
προσφέρει θέαμα και σασπένς σε κάθε αγωνιστική μέχρι
το τέλος! 

Άφησα για τελευταίο και καλύτερο τους αγαπημένους
μας γείτονες, τους Ιταλούς! Η Σέριε Α είναι για ακόμα μια
χρονιά ένα συναρπαστικό πρωτάθλημα όπου δεν θα ξέ-
ρουμε ποιος θα το πάρει μέχρι την λήξη του τελευταίου
αγώνα της σεζόν! Η Νάπολι είναι πρώτη στην βαθμολογία

με οκτώ βαθμούς δια-
φορά από την δεύτερη
Μίλαν και δέκα (!) από την
τρίτη Γιουβέντους που
όμως είχε πολλές ελλεί-
ψεις! Οι Παρτενοπέι μοι-
άζουν για ακόμα μια φορά
να κατακτήσουν το Ιταλικό
πρωτάθλημα αλλά πάντα
στο τέλος κάπου το χά-
νουν... Μένει να δούμε αν
αυτή την χρονιά εκμεταλ-
λευτούν αυτή την μεγάλη
διαφορά που έχουν χτίσει,
αν και προσωπική μου
άποψη είναι πως στο
τέλος η ομάδα του Σπα-
λέτι κάπου θα ξεφουσκώ-
σει και η Μίλαν με την
Γιουβέντους θα είναι εκεί
για να το εκμεταλλευτούν! 
Αυτά έχουν γίνει λοιπόν

στα πέντε μεγάλα πρωτα-
θλήματα...τι; Δεν ανέφερα
πέντε αλλά τρία;;; Α ναι
φυσικά... Στην Γερμανία

Μπάγερν και στην Γαλλία Παρί... Εύκολα τα πράγματα
εκεί! Άντε λοιπόν να τελειώσει αυτή η παρωδία που έχουν
ονομάσει Παγκόσμιο Κύπελλο γιατί φέτος ειλικρινά είναι
παρωδία, για να μην πω δράμα, καθώς έχουν πεθάνει
τόσες χιλιάδες άνθρωποι για μερικά λεπτά ποδοσφαί-
ρου...αυτό όμως θα το αναλύσω σε ένα άλλο κείμενο! Να
τελειώσει λοιπόν το Μουντιάλ να επιστρέψουμε στα πρω-
ταθλήματα που έχουν τόσα πολλά ακόμα να δώσουν! 
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(μια κύρια αιτία βραχνάδας)

Γράφει ο κ.Ξεσφίγγης Δημήτριος,Χειρούργος
Ωτορινολαρυγγολόγος Παίδων & Ενηλίκων

Τόσο η «ίωση» όσο και η γρίπη προκαλούνται από ιούς.
Αυτό που διαφοροποιεί τις δυο περιπτώσεις είναι κυρίως
η βαρύτητά τους, καθώς συνήθως μια απλή ίωση δεν προ-
καλεί έντονα συμπτώματα, σε αντίθεση με τη γρίπη. Ας
δούμε όμως αναλυτικά τι ισχύει σε κάθε περίπτωση.
Είναι ίωση αν…
- Υπάρχει συνάχι, χωρίς πυώδη εκκρίματα
-  Ελαφρύς και ξηρός βήχας.
-  Πυρετός κάτω από 38  βαθμούς Κελσίου.
-  Ο πυρετός υποχωρεί κάτω από το 37 με αντιπυρετικό.
-  Τα συμπτώματα ξεκινούν ήπια και υποχωρούν μέσα σε
3  24ωρα.
Είναι γρίπη αν…

- Εμφανίζεται απότομα πυρετός (πάνω από 38,5 βαθμούς)
και ρίγη.
- Υπάρχει επίσης πονόλαιμος και καταρροή και συχνά
ισχυρός πονοκέφαλος.
- Πόνος σε όλο το σώμα, και ιδιαίτερα στην πλάτη και τα
πόδια, έντονη κόπωση και γενική αδιαθεσία.
- Bήχας με απόχρεμψη.
- Η καταρροή, ο πονόλαιμος και ο βήχας είναι ήπια στην
αρχή, αλλά τις επόμενες μέρες επιδεινώνονται. Σε γενικές
γραμμές, ο πυρετός διαρκεί τέσσερις  με πέντε ημέρες, τα
υπόλοιπα συμπτώματα τουλάχιστον επτά με δέκα ημέρες,
ενώ η κούραση διαρκεί ακόμη περισσότερο.
Οι υγειονομικές αρχές της χώρας προειδοποιούν για

έξαρση της γρίπης μέσα στο επόμενο διάστημα.
Με βάση τα δεδομένα των τελευταίων περιόδων εποχικής
γρίπης στη χώρα μας, φαίνεται ότι η επιδημιολογία του
νοσήματος, μετά την πανδημία του 2009, έχει πλέον απο-
κτήσει τα χαρακτηριστικά της συνήθους εποχικής έξαρ-
σης, και ειδικότερα:
α) το επιδημικό κύμα συμβαίνει μεταξύ Ιανουαρίου και
Μαρτίου,
β) η κορύφωση της δραστηριότητας συμβαίνει μεταξύ Φε-
βρουαρίου-Μαρτίου,
γ) κυκλοφορούν σε μεγαλύτερο ή μικρότερο ποσοστό όλα

τα στελέχη γρίπης [ Α(Η1Ν1)pdm09, Α(Η3Ν2) και Β],
δ) τα σοβαρά κρούσματα γρίπης που χρειάζονται νοση-
λεία σε Μ.Ε.Θ., οφείλονται ακόμα κατά κύριο λόγο στο
πανδημικό στέλεχος Α(Η1Ν1)pdm09.
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΘΟΥΝ ΚΑΠΟΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΟΠΩΣ
1. Είναι δυνατόν τα συμπτώματα από το κατώτερο ανα-
πνευστικό (πνευμονίτιδα), να εμφανισθούν πρώιμα, πριν
από την εμφάνιση των  κλασσικών συμπτωμάτων της γρί-
πης 
2. Το test άμεσης ανίχνευσης με δείγμα εκκρίματος από το
ρινοφάρυγγα μπορεί να είναι  ψευδώς αρνητικό  και για
το λόγο αυτό, σε περιπτώσεις σοβαρής υποψίας για
γρίπη, πρέπει να εφαρμόζεται και μοριακή ανίχνευση με PCR.
3. Σε παιδιά  και ενήλικες με έντονα συμπτώματα, συμ-
βατά με προσβολή από ιό γρίπης, ανεξάρτητα αν η ταχεία
δοκιμασία είναι αρνητική, συνιστάται η χορήγηση Tamiflu.
4. Το στέλεχος H3N2 που θα επικρατήσει φέτος προσβάλ-
λει άτομα μεγάλης ηλικίας, συνήθως άνω των 60 ετών
όπως και άτομα με συνοδά προβλήματα υγείας όπως σακ-
χαρώδη διαβήτη, καρδιακή ανεπάρκεια,  άτομα σε ανοσο-
καταστολή, χρόνια αναπνευστικά προβλήματα.
Πώς μεταδίδεται η γρίπη
Ο ιός της γρίπης είναι ένας μεταδοτικός ιός που προσβάλ-
λει συνήθως το ανώτερο και κατώτερο αναπνευστικό σύ-
στημα . Μεταδίδεται με σταγονίδια από τον αέρα. Όταν
κάποιος που είναι φορέας του ιού της γρίπης, βήχει ή
φτερνίζεται εκατομμύρια υγρά σταγονίδια ή μικρά σωμα-
τίδια εκπέμπονται στην ατμόσφαιρα και... εισπνέονται
από τους άλλους.
Πώς αντιμετωπίζεται η γρίπη

Κατ’ αρχήν επικοινωνούμε με τον γιατρό αν ο πυρετός
είναι πάνω από 39 βαθμούς ή αν τα άλλα συμπτώματα
διαρκούν με την ίδια ένταση περισσότερο από 4-5 ημέρες.
Αν κάποιος έχει γρίπη δεν χρειάζεται να πάρει αντιβιοτικό,
αφού αυτός ο ιός δεν αντιμετωπίζεται με αντιβιοτικά
σκευάσματα. Ο γιατρός θα υποδείξει πολλή ξεκούραση,
άφθονα υγρά, και αντιπυρετικά oπως επίσης και αντιικά
σκευάσματα.. Σε κάποιες περιπτώσεις ενδέχεται να χορη-
γήσει και αντιβίωση, ειδικότερα όταν λόγω της γρίπης έχει
προκληθεί άλλη δευτερογενής λοίμωξη στον οργανισμό
π.χ. ωτίτιδα ή βρογχίτιδα, ιγμοριτιδα, σφηνοειδίτιδα,ηθ-
μοειδίτιδα, μετωπιαία κολπίτιδα, βακτηριακή φαρυγγί-
τιδα, λαρυγγίτιδα. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι χρήσιμο
να επισκεφτούμε έναν ωτορινολαρυγγολόγο.
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Δράσεις του Συλλόγου
Μετά την εξαιρετικά πετυχημένη εκδήλωση για τα
100 χρονια από τη Μικρασιατική Καταστροφή και την
πρώτη συγκέντρωση γυναικών, το Δ.Σ. του Συλλόγου
αποφάσισε να επεκτείνει το πλάνο δράσεων έως το
τέλος της χρονιάς.
Ξεκινάμε από την Κυριακή 20 Νοεμβρίου που θα
πραγματοποιηθεί έκθεση ζωγραφικής και αγιογρα-
φίας στα γραφεία της “Πηγής” από τις 10:00-17:00.
Θα παρουσιαστούν έργα των μελών και φίλων του
συλλόγου κ.κ.Κυριάκου Σωτηρχέλλη, Παναγιώτας Αν-
τωνίου και Έφης Χατζηνάσου.
Στις 2 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η 2η συνάν-
τηση γυναικών, στις 4 Δεκεμβρίου το Χριστουγεν-
νιάτικο BAZAAR, ενώ στις 11 του ίδιου μήνα πάμε
θέατρο . 
Συγκεκριμένα στο “Θέατρο Πειραιώς 131” για να πα-
ρακολουθήσουμε την κλασσική κωμωδία «Της κακο-
μοίρας» (γνωστή και ως «Ο μπακαλόγατος») του
Ντίνου Κατσουρίδη (1963)που είναι  πιθανόν, η δη-
μοφιλέστερη κωμωδία του ελληνικού κινηματογρά-
φου και είναι βασισμένη στο ομώνυμο θεατρικό έργο
των Χρήστου και Γιώργου Γιαννακόπουλου( Ζουγανέ-
λης, Αρμένης, Βισκαδουράκης κ.α.).
Να υπενθυμίσουμε ότι συνεχίζονται τα μαθήματα
“Βελόνες-βελονάκι και Διακοσμητική Ραπτική με
την κα Ν.Πυρομάλλη

ΚΑΦΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Ένα πολύ ευχάριστο απόγευμα πέρασαν οι γυναίκες
της «ΠΗΓΗΣ» την Παρασκευή 4 Νοεμβρίου στα γρα-
φεία του συλλόγου. Σε μια συγκέντρωση αυστηρά
για γυναίκες πάνω από 30 κυρίες ήπιαν τον καφέ
τους με τα ανάλογα βουτήματα και φυσικά με την
ανάλογη κουβεντούλα.

Η επιτυχία ήταν τόσο μεγάλη ώστε μετά από απαί-
τηση των παρευρισκόμενων κυριών αποφασίστηκε
από το Δ.Σ. η ΠΡΩΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ κάθε  μήνα να
είναι η Παρασκευή των γυναικών.
Το ραντεβού ανανεώνεται για την Παρασκευή 2 Δε-
κεμβρίου.

Το Χριστουγιεννιάτικο BAZAAR του Συλλόγου
Το  BAZAAR της “ΠΗΓΗΣ” θα πραγματοποιηθεί στις 4
Δεκεμβρίου στα γραφεία του Συλλόγου.Οι εκθέτες
και το Δ.Σ.περιμένουν τα μέλη και τους φίλους στην
καθιερωμένη πλέον εκδήλωση.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ “ΠΗΓΗ”
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