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Ελπήνωρ

Ἐλπῆνορ, πῶς ἦλθες...
ΟΜΗΡΟΣ

Τοπίο θανάτου. Η πετρωμένη θάλασσα, τα μαύρα κυπαρίσσια,
το χαμηλό ακρογιάλι ρημαγμένο από τ’ αλάτι και το φως,
τα κούφια βράχια, ο αδυσώπητος ήλιος απάνω,
και μήτε κύλισμα νερού μήτε πουλιού φτερούγα,
μονάχα απέραντη, αρυτίδωτη, πηχτή σιγή.
Ήταν κάποιος από τη συνοδεία που τον αντίκρισε,
όχι ο πιο γέροντας: Κοιτάχτε, ο Ελπήνωρ πρέπει να ’ναι εκείνος...
Εστρίψαμε τα μάτια γρήγορα. Παράξενο πως θυμηθήκαμε,
αφού είχε η μνήμη ξεραθεί σαν ποταμιά το καλοκαίρι.
Ήταν αυτός ο Ελπήνωρ, πράγματι, στα μαύρα κυπαρίσσια,
τυφλός από τον ήλιο και τους στοχασμούς,
σκαλίζοντας την άμμο μ’ ακρωτηριασμένα δάχτυλα.
Και τότε τον εφώναξα με μια χαρούμενη φωνή: Ελπήνορα,
Ελπήνορα πως βρέθηκες ξάφνου σ’ αυτή τη χώρα;
είχες τελειώσει με το μαύρο σίδερο μπηγμένο στα πλευρά,
τον περσινό χειμώνα, κ’ είδαμε στα χείλη σου το αίμα πηχτό,
καθώς εστέγνωνε η καρδιά σου δίπλα στου σκαρμού το ξύλο.
Μ’ ένα κουπί σπασμένο σε φυτέψαμε στην άκρη του γιαλού,
ν’ ακούς τ’ ανέμου το μουρμούρισμα το ρόχθο της θαλάσσης.
Τώρα πώς είσαι τόσο ζωντανός; πώς βρέθηκες σ’ αυτή τη χώρα
τυφλός από την πίκρα και τους στοχασμούς;
Δε γύρισε να ιδεί. Δεν άκουσε. Και τότε πάλι εφώναξα
βαθιά τρομάζοντας: Ελπήνορα, που ’χες λαγού μαλλί
για φυλαχτάρι κρεμασμένο στο λαιμό σου, Ελπήνορα,
χαμένε στις απέραντες παράγραφους της ιστορίας,
εγώ σε κράζω και σα σπήλαιο αντιλαλούν τα στήθια μου
πώς ήρθες, φίλε αλλοτινέ, πώς μπόρεσες
να φτάσεις το κατάμαυρο καράβι που μας φέρνει
περιπλανώμενους νεκρούς κάτω απ’ τον ήλιον, αποκρίσου.
αν η καρδιά σου επιθυμεί μαζί μας νάρθεις, αποκρίσου.
Δε γύρισε να ιδεί. Δεν άκουσε. Ξανάδεσε η σιωπή τριγύρω.
Το φως σκάβοντας ακατάπαυστα βαθούλωνε τη γη.
Η θάλασσα, τα κυπαρίσσια, τ’ ακρογιάλι, πετρωμένα
σ’ ακινησία θανατερή. Και μόνο αυτός, ο Ελπήνωρ
που τον γυρεύαμε με τόση επιμονή μες στα παλιά χειρόγραφα
τυραννισμένος απ’ την πίκρα της παντοτινής του μοναξιάς,
με τον ήλιο να πέφτει στα κενά των στοχασμών του,
σκαλίζοντας τυφλός την άμμο μ’ ακρωτηριασμένα δάχτυλα,
σαν όραμα έφευγε και χάνονταν αργά
στον αδειανό, χωρίς φτερά, χωρίς ηχώ, γαλάζιο αιθέρα.

Τάκης Σινόπουλος

Εισαγωγή

Τ

ο Κέντρο Σπουδής και Ανάδειξης Μικρασιατικού Πολιτισμού (ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.)
Δήμου Ν. Ιωνίας οργανώνοντας τον ιδρυτικό του κανονισμό φρόντισε να
περιλάβει ένα ιδιαίτερο τμήμα στο οργανόγραμμά του, με τον τίτλο “Ιστορικό Αρχείο της Ν. Ιωνίας”, έτσι ώστε πέρα από τις μελέτες, δράσεις, εκδόσεις,
συμπόσιά του κλπ. που θα αφορούσαν στην Ιστορία και στον Πολιτισμό των εκείθεν του Αιγαίου αξέχαστων πατρίδων μας, να υπάρξει έδαφος για την έρευνα, τη
σπουδή και την προβολή της Ιστορίας της Ν. Ιωνίας από της ιδρύσεώς της, το
1923, έως σήμερα.
Πρόνοιες για την επιτυχία αυτού του επί μέρους στόχου είχαν απ΄ αρχής ληφθεί
με την αναζήτηση, επεξεργασία και τελικά έκδοση ερευνών και μελετών, κατ΄
απόλυτη προτεραιότητα συμπολιτών μας, που θα προέβαλλαν πτυχές της Τοπικής μας Ιστορίας!
Έτσι από το 2003 έως σήμερα δημοσιεύτηκαν στα 19 τεύχη του περιοδικού μας
“το ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.”, αλλά και στους 7 τόμους των Συμποσίων μας, δεκάδες άρθρα, μελέτες, ανακοινώσεις κλπ. ενώ παράλληλα 3 από τα εκδοθέντα 15 βιβλία μας αναφέρονταν αποκλειστικά σ΄ αυτόν τον τομέα.
Το βιβλίο με τον τίτλο: "Εκλογές στη Νέα Ιωνία (Βουλευτικές, Δημοτικές, Γερουσιαστικές, Δημοψηφίσματα) από το 1923-1975", του Προέδρου του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.
κ. Λουκά Χριστοδούλου, συγγραφέα και ερευνητή, με σημαντική δουλειά στην
Ιστορία της Νέας Ιωνίας, κρίθηκε ότι θα ήταν χρήσιμο να εκδοθεί από το Κέντρο
μας, διότι θεωρήσαμε ότι ασφαλώς υπηρετεί ένα σημαντικό κεφάλαιο της Τοπικής Ιστορίας που είναι οι Βουλευτικές και Δημοτικές Εκλογές, από το 1923 ως το
1975, με βασικό στόχο να ιδωθούν αυτές μέσα από την ατμόσφαιρα των καιρών
στο συνοικισμό αρχικά των Ποδαράδων και μετά βέβαια στον Δήμο Ν. Ιωνίας και
όπως αποτυπώθηκαν ως τεκμήρια Ιστορίας, που θα βοηθήσουν σημαντικά παλαιότερους και νεότερους στην κατανόηση των εξελίξεων στην πόλη μας αλλά και
γενικότερα στην Ελλάδα.
Η έκδοση αυτή θα πρέπει να δηλωθεί εξ υπαρχής ότι δεν πραγματεύεται συνολικά την Ιστορία της Ν. Ιωνίας. Ωστόσο κάθε μία εκλογική αναμέτρηση (σε βουλευτικές εκλογές, δημοψηφίσματα, γερουσιαστικές εκλογές, δημοτικές εκλογές)
αποτελεί μίαν σημαντική ενότητα αυτής της Ιστορίας που προσδοκά να αναδείξει
πέραν των ηρώων της (κόμματα, δημοτικές παρατάξεις, υποψήφιοι βουλευτές,
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δήμαρχοι, σύμβουλοι κλπ) την καθόλου ιστορική συγκυρία στο πρώτο επίπεδο
(Ελλάδα) πριν εξαντλητικότερα προχωρήσει στο δεύτερο (Νέα Ιωνία).
Ο συγγραφέας προσπάθησε να παραμείνει ουδέτερος καταγραφέας. Αν κάπουκάπου φαίνεται να καταθέτει προσωπική άποψη, πιστεύουμε ότι νομιμοποιείται
να το κάνει, εφόσον κρίνει τα πράγματα με αίσθημα ευθύνης εξ αποστάσεως
αλλά και ως εκ του αποτελέσματος, αλλιώς θα ήταν εντελώς “αποστειρωμένη” η
γραφή του και ίσως κουραστική.
Η πόλη μάς παρακολουθεί, οι άνθρωποί της γνωρίζονται μεταξύ τους. Ακόμη
και αυτοί που έχουν φύγει από τη ζωή αναγνωρίζονται μέσα από τα ίχνη που
έχουν αφήσει ανεξίτηλα πάνω στους σκονισμένους δρόμους της. Σεβασμός και
κατανόηση. Αλλά πρώτα απ΄ όλα η αλήθεια!
Η δομή του βιβλίου είναι απλή. Κάθε μια εκλογή αποτελεί ξεχωριστό κεφάλαιο,
το οποίο αρχίζει με τη σύντομη παρουσίαση ιστορικού πλαισίου της εποχής. Ακολουθεί η ταυτότητα της εκλογής με την ανάλυση του συστήματος και των κανόνων που ίσχυαν, καθώς σχεδόν κάθε φορά, όπως όλοι ξέρουμε, αυτά αλλάζουν.
Δίνεται μετά το στίγμα των κομμάτων ή παρατάξεων αλλά και η σκιαγράφηση της
προσωπικότητας των υποψηφίων βουλευτών, των δημάρχων, των συμβούλων
κλπ. με ξεχωριστή έμφαση φυσικά σ΄ όσους ήσαν Ιωνιώτες και κατά τον ένα ή τον
άλλον τρόπο συνδέονταν με την πολιτική.
Στη συνέχεια και σε αδρές γραμμές δίνονται οι χώροι των συγκεντρώσεων, η
χωροταξία των εκλογικών τμημάτων, κατά συνοικία, για να δοθεί χώρος μετά στα
επίσημα και ακριβή αποτελέσματα, κατά τμήμα, πράγμα σημαντικό για την ανάδειξη της ανθρωπογεωγραφίας της Ν. Ιωνίας και για τις τάσεις που κυριάρχησαν
και τελικά βέβαια στην κριτική ανάλυση των αποτελεσμάτων.
Σημαντικό στοιχείο που αναδεικνύει την ποιότητα και το βάθος της έρευνας είναι η παράθεση διαφόρων ντοκουμέντων, όπως αυτά καταγράφησαν στον ημερήσιο αθηναϊκό αλλά και τοπικό τύπο ή ανασύρθηκαν μέσα από επίσημα αρχεία του
Υπουργείου Εσωτερικών, από Βιβλιοθήκες, συλλογές ή ως ένα βαθμό, είχαν καθαρά πρωτογενή πηγή (αναμνήσεις, προφορικές συζητήσεις, συνεντεύξεις κλπ.),
από το πλούσιο αρχείο του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ., τέλος από άμεση επαφή, με την ευκαιρία
αυτής της συγγραφής, με ανθρώπους που είχαν ζήσει παλιές εκλογικές αναμετρήσεις στη Νέα Ιωνία και είχαν πολλά να πουν.
Θέλουμε να ελπίζουμε, ως Διοικητικό Συμβούλιο, ότι με την έκδοση αυτή από το
Κέντρο μας καλύπτει εμφανές κενό στην καταγραφή ενός εκ των επί μέρους κεφαλαίων της Τοπικής μας Ιστορίας, αυτό των Εκλογών.
Με φιλικούς χαιρετισμούς
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.

Σημείωμα του συγγραφέα

Ε

ίναι πράγματι πολύ τιμητικό ένας Οργανισμός που εδώ και αρκετά χρόνια
έχει πανελλαδικά καταξιωθεί για το έργο του, εννοώ φυσικά το ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.
να αποφασίσει την έκδοση μιας εργασίας μου, ιδιαίτερα όταν αυτή είναι
καρπός πολύχρονης και επίπονης έρευνας.
Θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω θερμά το Διοικητικό Συμβούλιο αυτού του Οργανισμού, τον οποίο επί 5 χρόνια τώρα υπηρετώ από την θέση του Αντιπροέδρου και
Προέδρου, για την απόφασή του. Ελπίζω η ανάγνωση της εργασίας μου να ικανοποιήσει τα ενδιαφέροντα των συμπολιτών μου. Κι αυτό θα είναι για μένα η μέγιστη
ικανοποίηση.
Το ευχαριστώ ακόμη, γιατί το ίδιο θέλησε να συγγράψει την κατατοπιστική εισαγωγή, που θα βοηθήσει τον αναγνώστη στη διαδρομή του από το βαθύ παρελθόν
στο εντελώς πρόσφατο, προσπερνώντας ένα προς ένα τα κεφάλαια των εκλογών,
όπως αυτές έγιναν στην πολιτεία μας.
Ιδιαίτερα οφείλω να ευχαριστήσω τον αγαπητό μας επίτιμο Πρόεδρο, τον Χάρη
Σαπουντζάκη, για τις οδηγίες του και τις πολύτιμες συμβουλές του αλλά και το
αρχειακό υλικό του που μου εμπιστεύτηκε, προκειμένου να ολοκληρωθεί και να
καταστεί πληρέστερη αυτή η εργασία και για τις ολοζώντανες αφηγήσεις αυτών
που είχε ζήσει από κοντά σε παλιότερες δεκαετίες.

Λουκάς Π. Χριστοδούλου

ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
ΣΤΗ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ (1923 - 1974)
Εισαγωγή
Ψήφος, κυριολεκτικά σημαίνει το μικρό λειασμένο λιθάρι και κατ’ επέκταση
κάθε μέσο που χρησιμοποιείται από τις συντεταγμένες πολιτείες, προκειμένου
να δηλώσει ο πολίτης - ψηφοφόρος τη βούλησή του, στο πλαίσιο μιας εκλογικής
διαδικασίας. Στη χώρα μας, ως μέσα ψηφοφορίας έχουν χρησιμοποιηθεί το σφαιρίδιο και το ψηφοδέλτιο.
Το 1829 έγιναν οι πρώτες Ελληνικές εκλογές, με άμεση ψηφοφορία, στο νεοσύστατο Ελληνικό κράτος: την Ελληνική Πολιτεία. Από αυτές, προέκυψαν 236 πληρεξούσιοι που αποτέλεσαν την Δ’ Εθνοσυνέλευση που έλαβε χώρα στο Άργος
στις 11 Ιουλίου 1829. Το πλαίσιο των εκλογών καθορίστηκε με απόφαση του Κυβερνήτη Ιωάν. Καποδίστρια σύμφωνα με την οποία, δικαίωμα ψήφου είχαν όλοι
οι ευρισκόμενοι στην Ελλάδα οι οποίοι ήταν “Έλληνες το γένος”.
Ακολούθησαν οι εκλογές του 1843 που προκηρύχθηκαν στις 7 Σεπτεμβρίου
1843 από την προσωρινή κυβέρνηση του Ανδρ. Μεταξά που προέκυψε μετά την
επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου 1843. Οι εκλογές των πληρεξούσιων για την
Eθνοσυνέλευση έγιναν με τον Νόμο της 4ης Μαρτίου του 1829 και διήρκεσαν δύο
μήνες, Οκτώβριο-Νοέμβριο. Εξελέγησαν 243 πληρεξούσιοι από 92 εκλογικές περιφέρειες ανάμεσά τους και εκπρόσωποι υποδουλωμένων περιοχών. Οι πληρεξούσιοι αποτέλεσαν το σώμα της Συνταγματικής Εθνοσυνέλευσης που έγινε στην
Αθήνα.
Οι πρώτες βουλευτικές εκλογές στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκαν το 1844
(μετά την επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου 1843 και τη δημιουργία του Βασιλείου της Ελλάδος – Συνταγματικής μοναρχίας) και έκτοτε μέχρι το 1920, πραγματοποιήθηκαν 33 βουλευτικές αναμετρήσεις: 1844, 1847, 1850, 1853, 1856,
1859, 1861, 1862, 1865, 1868, 1869, 1872, 1873, 1874, 1875, 1879, 1881,
1882, 1885, 1887, 1890, 1892, 1895, 1899, 1902, 1905, 1906, Αυγ. 1910 Αναθ.,
Νοεμ. 1910 Αναθ., 1912, Μάιος 1915, Δεκ. 1915, και 1920, με μ.ο. διάρκεια της
βουλευτικής περιόδου τα 2,2 χρόνια.
Σχηματίσθηκαν πάνω από 100 κυβερνήσεις (!) (μ.ο. κάθε κυβέρνησης λιγότερο
από ένας χρόνος) που είχαν ως Πρωθυπουργούς πάνω από 40 αρχηγούς διαφό-
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ρων πολιτικών κομμάτων ή ανεξάρτητες προσωπικότητες.
Την εν λόγω περίοδο (1829-1920), η Ελλάδα προσπάθησε να μεγαλώσει τα γεωγραφικά της όρια (που αρχικά έφταναν μέχρι τη Θεσσαλία) με συνεχείς και διαρκείς πολέμους που κόστισαν αρκετά σε αίμα και χρήμα, αφού οι απελευθερωτικοί αγώνες ήθελαν χρηματοδότηση για αγορά πολεμικού εξοπλισμού και πολεμοφοδίων. Η έλευση της Διεθνούς Οικονομικής Επιτροπής (Δ.O.E.), η αντίστοιχη
Τρόϊκα της εποχής, το 1897 μετά τον αποτυχημένο Ελληνοτουρκικό Πόλεμο, δείχνει την εξάρτηση της Ελλάδας από τον διεθνή οικονομικό παράγοντα, από τότε.
Οι Βασιλείς και οι πολιτικοί της εν λόγω περιόδου, έχοντας συχνά αντιθέσεις για
πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα, δεν φρόντισαν για τη σύσταση ενός
υγιούς κράτους. Η επανάσταση στου Γουδή και η έλευση του Ελ. Βενιζέλου στην
Αθήνα το 1909, άφησαν μια χαραμάδα ελπίδας, που παρέμεινε όμως ελπίδα.
Μέχρι τους Βαλκανικούς Πολέμους, η συνεργασία του Πρωθυπουργού Ελ. Βενιζέλου και του Βασιλιά Κωνσταντίνου Α΄ ήταν αγαστή, με αφορμή όμως την είσοδο
της Ελλάδας στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, ο Ελ. Βενιζέλος έρχεται σε ρήξη με τον
Βασιλιά Κωνσταντίνο και προκύπτει εθνικός διχασμός που οδηγεί στην ύπαρξη 2
κυβερνήσεων, της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Η περίοδος αυτή θα αφήσει τα
σημάδια της, για τουλάχιστον 20 χρόνια στην πολιτική και στρατιωτική ζωή της
χώρας, αφού διαχωρίστηκαν πολιτικοί και στρατιωτικοί, σε δύο στρατόπεδα.
Η επικράτηση του Ελ. Βενιζέλου το 1917 και η απομάκρυνση του Βασιλιά Κωνσταντίνου, ήταν η πρώτη πύρρειος νίκη του Κρητικού πολιτικού. Το 1920 μετά τις
βουλευτικές εκλογές του Νοεμβρίου και την ήττα του Ελ. Βενιζέλου ακολουθεί η
δεύτερη φάση και αντίστροφη πορεία. Επιστροφή του Κωνσταντίνου και απομάκρυνση (οικειοθελώς) του Βενιζέλου στο Παρίσι.
Τα πολιτικά κόμματα και οι αρχηγοί τους ήταν πολλές φορές προσανατολισμένα
στον “εξωτερικό σύμμαχο” που αναλόγως λεγόταν: “Αγγλία”, “Γαλλία”, “Ρωσία”,
“Γερμανία” ή “ΑΝΤΑΝΤ” ενώ ακόμα η πολιτική επιβίωση των κυβερνήσεων τους
εξηρτώντο από τη λήψη δανείων από το εξωτερικό. Ωστόσο όμως δεν έδειξαν και
την ανάλογη διάθεση για την οργάνωση του κράτους. Δεν ασχολήθηκαν ποτέ για
μία ανεξάρτητη και στιβαρή Δημόσια Διοίκηση που θα έθετε τις βάσεις για τη δημιουργία ενός κράτους με νόμους και αρχές που θα σεβόταν τον Ελληνα πολίτη και
θα δημιουργούσε τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της χώρας πάνω στα πρότυπα των ανεπτυγμένων χωρών της Δύσης. Τους βόλευε αυτό που γνωρίζουμε
και αποκαλούμε “πελατειακό κράτος”, φοβούμενοι όλοι το “πολιτικό κόστος”.
Η περίοδος που θα αναφερθούμε και αφορά στο πλαίσιο των βουλευτικών
εκλογών και όχι μόνο, ξεκινάει από το 1922 παραμονές της Μικρασιατικής Καταστροφής και την εγκατάσταση των προσφύγων στην Ελλάδα (με τη θεμελίωση
και ίδρυση της πόλης της Ν. Ιωνίας - 30 Ιουνίου 1923) και τελειώνει λίγο αμέσως
μετά τη Μεταπολίτευση (1974) και τη διενέργεια των Βουλευτικών εκλογών.
Στις 28 Αυγούστου 1922, η Κυβέρνηση Νικ. Τριανταφυλλάκου που διόρισε ο
Κωνσταντίνος Α΄, ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας, και έμεινε στην εξουσία
για 18 ημέρες, μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου 1922. Είχε αντικαταστήσει την κυβέρνηση Πέτρ. Πρωτοπαπαδάκη, όταν αυτή παραιτήθηκε, λόγω των γεγονότων στη
Μ. Ασία.
Στην περίοδο αυτών των 18 ημερών, συντελέστηκε η Μικρασιατική Καταστροφή και ακολούθησε η Επανάσταση του Στρατού και Ναυτικού που με αρχη-
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γούς τον Νικ. Πλαστήρα και Στυλ. Γονατά, αξίωσαν μέσω ρίψης προκηρύξεων με
αεροπλάνο στην Αθήνα, τον Σεπτέμβριο του 1922:
- την παραίτηση της κυβέρνησης Νικ. Τριανταφυλλάκου,
- την απομάκρυνση του Βασιλιά Κωνσταντίνου Α΄,
- τη διάλυση της Εθνοσυνέλευσης,
- την ενίσχυση του Θρακικού μετώπου,
- τον σχηματισμό κυβέρνησης εμπιστοσύνης της “ΑΝΤΑΝΤ”.
Έτσι μετά την άφιξη τμημάτων του επαναστατημένου στρατού στην Αθήνα
(από την Μυτιλήνη και Χίο όπου εκδηλώθηκε το κίνημα του στρατού και ναυτικού) ακολουθεί, στις 14 Σεπτεμβρίου 1922, η απομάκρυνση του Βασιλιά Κωνσταντίνου Α΄ και η αντικατάστασή του, από τον γιό του Γεώργιο Β΄, ενώ στις 16 Σεπτεμβρίου ακολουθεί η παραίτηση της κυβέρνησης του Νικ. Τριανταφυλλάκου.
Η Επαναστατική Επιτροπή πρόσφερε την πρωθυπουργική θέση στον Αλέξ. Ζαΐμη, ο οποίος δεν τη δέχτηκε και έτσι διόρισε πρωθυπουργό τον Σωτ. Κροκιδά.
Επειδή έλειπε εκτός Αθηνών, όρκισε μόνο για μια ημέρα Πρωθυπουργό, τον ταυτόχρονα ορκισθέντα υπουργό Στρατιωτικών αντιστράτηγο Αναστ. Χαραλάμπη.
Η κυβέρνηση του Σωτ. Κροκιδά δεν έκλεισε 2 μήνες στην εξουσία και παραιτήθηκε, πριν την εκτέλεση των Έξι στου Γουδή, λόγω της διαφωνίας στην απόφαση
του Έκτακτου Στρατοδικείου Αθηνών να εκτελεσθούν οι πρωταίτιοι της Μικρασιατικής Καταστροφής.
Τη διακυβέρνηση της χώρας τότε, ανέλαβε ο εκ των αρχηγών της “Επανάστασης 1922”, Στυλ. Γονατάς που παρέμεινε Πρωθυπουργός μέχρι 4 Ιανουαρίου
1924, όταν και παρέδωσε την εξουσία στους πολιτικούς που εξελέγησαν από τις
Βουλευτικές εκλογές της 16ης Δεκεμβρίου 1923.

Συσσίτιο προσφύγων σε συνοικισμό της Αθήνας.

Ο Νικόλαος Πλαστήρας εκφωνεί λόγο στο συλλαλητήριο της Κυριακής 22 Οκτωβρίου 1922.

ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ εκλογές
16ης Δεκεμβρίου 1923

Η “Επανάστασις 1922”, με τους αρχηγούς της Νικ. Πλαστήρα και Στυλ. Γονατά,
που ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας, τον Σεπτέμβριο του 1922, αφού κατόρθωσε να ηρεμήσει την κατάσταση στο εσωτερικό και να αποτρέψει τις επεκτατικές βλέψεις των Τούρκων στη Θράκη, ένα χρόνο μετά, προκήρυξε εκλογές για τις
16 Δεκεμβρίου 1923, προς ανάδειξη της Δ΄ Συντακτικής Εθνοσυνέλευσης, η οποία
και θα αποφάσιζε για το πολίτευμα της Ελλάδας.
Οι εκλογές αυτές πραγματοποιήθηκαν με 2 τρόπους όσον αφορά στην ψηφοφορία. Με ψηφοδέλτιο και με σφαιρίδιο. Με σφαιρίδιο έγιναν οι εκλογές σε όλες τις
περιοχές, εκτός της Αθήνας, του Πειραιά και των Νέων Χωρών που έγιναν με χάρτινο ψηφοδέλτιο.
Η διοικητική διαίρεση της χώρας ορίστηκε για εκλογικούς λόγους (εκλογικό
σύστημα) με στενή περιφέρεια στις περιοχές της παλιάς Ελλάδας και με ευρεία
(νομός) περιφέρεια στις Νέες Χώρες (οι περιοχές που είχαν πρόσφατα απελευθερωθεί).
Εμπνευστής αυτού του συστήματος ήταν ο Γεώργιος Παπανδρέου και ήταν
“κομμένο και ραμμένο” στα μέτρα της βενιζελικής παράταξης. Πολλά χρόνια αργότερα ο Γεώργ. Παπανδρέου θα δώσει την δική του απάντηση για την επιλογή
του συστήματος και τη διοικητική διαίρεση: “Πολλοί την κατηγόρησαν εκείνην την
εκλογική διαίρεση της χώρας. Όλοι όμως την διατήρησαν. Όσες φορές έγιναν εκλογές με πλειοψηφικό, η στενο-ευρεία εφαρμόστηκε. Το 1928, το 1933 και το 1952
μεταπολεμικά. Δύο φορές η αντιβενιζελική παράταξη με αρχηγούς τους Παν. Τσαλδάρη ή τον Αλέξ. Παπάγο επικράτησε με το σύστημα εκείνο. Δεν ήταν λοιπόν ούτε
άδικο, ούτε παράλογο. Ήταν το καλύτερο δυνατό”.

Α. Η ψηφοφορία με ψηφοδέλτιο
Στην Αθήνα (περιοχή τέως Δήμου Αθηναίων όπου ανήκε και η Ν. Ιωνία), οι εκλογές έγιναν με ψηφοδέλτιο (έντυπο). Οι υποψήφιοι είχαν το δικαίωμα να θέσουν
υποψηφιότητα σε περισσότερο της μιας εκλογικής περιφέρειας.
Για τα ψηφοδέλτια μεριμνούσαν οι ίδιοι οι υποψήφιοι. Πάνω σε τυποποιημένα
κομμάτια χαρτιού, έγραφαν καθαρά το όνομά τους και τα παρέδιδαν στα εκλογικά
τμήματα.
Οι συμμετέχοντες υποψήφιοι των συνδυασμών της περιοχής Αθηνών, ανακη-
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ρύσσονταν από το Πρωτοδικείο Αθηνών και τα ονόματά τους δημοσιεύονταν στις
αθηναϊκές εφημερίδες, ενώ τοιχοκολλούνταν και στους δρόμους της Αθήνας.
Επιπροσθέτως οι εκλογείς μπορούσαν επίσης να πληροφορηθούν που ψηφίζουν και τους υποψηφίους βουλευτές, από τη Νομαρχία, τη Δημαρχία και όλα τα
εκλογικά τμήματα.
Ο ψηφοφόρος μπορούσε επίσης να ετοιμάσει από το σπίτι του το ψηφοδέλτιο,
αναγράφοντας σε ένα απλό χαρτί ιδιοχείρως ή με γραφομηχανή, μέχρι 33 ονόματα
υποψηφίων βουλευτών (για την περιοχή Αθηνών) που προτιμούσε από διαφορετικούς πολιτικούς συνδυασμούς. Δεν υπήρχε δηλαδή αυτούσιο κομματικό ψηφοδέλτιο. Ψήφιζαν βουλευτές και όχι κόμματα. Αν ανέγραφε παραπάνω από 33 ονόματα η Εφορευτική Επιτροπή υπολόγιζε τα πρώτα 33 ονόματα των υποψηφίων.
Προσερχόμενος στο εκλογικό τμήμα ο ψηφοφόρος ζητούσε ένα φάκελο από την
Εφορευτική Επιτροπή, αποσυρόταν σε ιδιαίτερο χώρο, στο οποίο τοποθετούσε
το ψηφοδέλτιο και επικολλούσε τον φάκελο. Εξερχόμενος το έριχνε σε ψηφοδόχο
κιβώτιο (κάλπη).

Β. Η ψηφοφορία με σφαιρίδιο
Η ψηφοφορία με σφαιρίδια, είχε καθορισθεί από το Σύνταγμα του 1864, ύστερα
και από προτάσεις των Επτανήσιων βουλευτών, που πριν από την ενσωμάτωση
των Επτανήσων στην Ελλάδα, το 1863, χρησιμοποιούσαν για τις εκλογές στα νησιά, το σύστημα των σφαιριδίων.
Ο Γ. Σουρής έχει γράψει στο “Ρωμηό”, τους ακόλουθους χαρακτηριστικούς στίχους, για κάποια διάλυση Βουλής, που την ακολουθούσαν εκλογές:
Νέα διάλυσις Βουλής
αγγέλματα χαράς τρελής,
ανέλπιστα και αιφνίδια.
Διάλυσιν κηρύξετε
και τα τουφέκια ρίξετε
και πάρτε τα σφαιρίδια.

Κάλπη για σφαιρίδια

Γελοιογραφία των εκλογών του 1920.
Ο ψηφοφόρος μεταξύ των Δ. Γούναρη & Ελ. Βενιζέλου.
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Οι πρώτες εθνικές εκλογές με σφαιρίδιο έγιναν το 1865. Στο Σύνταγμα του
1911, που από την κυβέρνηση του Ελ. Βενιζέλου, δεν συμπεριελήφθη η διάταξη
του Συντάγματος του 1864 για το σφαιρίδιο αφέθηκε στον κοινό νομοθέτη η πρωτοβουλία να ορίζει με νόμο, το μέσο ψηφοφορίας. Το (έντυπο) ψηφοδέλτιο επανήλθε στις δημοτικές εκλογές του 1914 και από τις βουλευτικές εκλογές του
1926 είναι το μέσο ψηφοφορίας (μαζί με τον σταυρό προτίμησης) που ισχύει μέχρι σήμερα.
Η κάλπη για την υποδοχή των σφαιριδίων ήταν κατασκευασμένη από λευκοσίδηρο (τσίγκο) και ήταν χωρισμένη σε δύο μέρη, τα οποία εξωτερικά ξεχώριζαν
από το διαφορετικό τους χρώμα. Το δεξιό μέρος ήταν λευκό και έγραφε ΝΑΙ και
το αριστερό ήταν μαύρο και έγραφε ΟΧΙ. Επάνω στην κάλπη υπήρχε κολλημένος
ένας σωλήνας υπό γωνία ο οποίος κατέληγε σε στρογγυλή οπή. Ο ψηφοφόρος
έπαιρνε από τον σφαιροδότη ένα μολυβένιο σφαιρίδιο, το σήκωνε ψηλά στο χέρι
του για να το δουν τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής ότι κρατά μόνο ένα σφαιρίδιο και στη συνέχεια πλησίαζε την κάλπη, έβαζε το χέρι του μέσα στην οπή του
σωλήνα και έριχνε το σφαιρίδιο στο χώρισμα που αντιστοιχούσε στο ΝΑΙ ή το
ΟΧΙ. Το ΝΑΙ αντιστοιχούσε στη θετική ψήφο και το ΟΧΙ στην αρνητική.
Ο ψηφοφόρος που ήθελε να καταψηφίσει κάποιον έριχνε το σφαιρίδιο στο τμήμα
της κάλπης που είχε μαύρο χρώμα εξ ου και οι εκφράσεις “τον μαύρισαν”. Κάποιοι
ψηφοφόροι δάγκωναν το σφαιρίδιο ώστε να αφήσουν τα ίχνη των δοντιών τους
στην επιφάνειά του και να δείξουν την αφοσίωσή τους στον εκλεκτό τους και από
εκεί προέρχεται η έκφραση “το έριξα δαγκωτό”. Υπήρχαν τόσες κάλπες όσοι και
οι υποψήφιοι. Ηταν μία χρονοβόρος διαδικασία αλλά είχε την αξιοπιστία της.
Εννοείται ότι στην καταμέτρηση ελαμβάνοντο υπόψη μόνο τα σφαιρίδια, που
συγκεντρώνονταν στο λευκό μέρος της κάλπης. Πρόβλημα, βεβαίως, εδημιουργείτο στις βουλευτικές εκλογές, με τον υπολογισμό του αριθμού των ψήφων ή
του ποσοστού που αποσπούσαν τα κόμματα.
Αυτός είναι και ο βασικός λόγος για την ύπαρξη μόνο αριθμού βουλευτών των
κομμάτων και όχι αριθμού ψήφων και ποσοστών στις εκλογές που πραγματοποιούνταν και με σφαιρίδια. Για να εξαχθεί ο αριθμός των κομματικών ψήφων, λόγου
χάρη, σ’ ένα εκλογικό τμήμα έπρεπε να ληφθεί υπόψη ο μεγαλύτερος και ο μικρότερος αριθμός NAI, που συγκέντρωσαν δυο υποψήφιοι του ίδιου κόμματος, να
προστεθούν και ύστερα να διαιρεθούν διά του δύο.
Ο τρόπος αυτής της ψηφοφορίας μοναδικός σε όλον τον κόσμο, παρείχε στον
εκλογέα το δικαίωμα να ψηφίζει όποιον ήθελε εκ των υποψηφίων, ακόμη και
όλους. Δεν ήταν υποχρεωμένος να επιλέξει μεταξύ διαφόρων συνδυασμών, μεταξύ των τίτλων διαφόρων κομμάτων. Χωρίς να παρεμποδίζεται να εκφράσει την
προτίμησή του προς ένα κόμμα, μπορούσε συγχρόνως να προβάλει τις προτιμήσεις του προς ένα κόμμα και συγχρόνως να προβάλει τις αντιρρήσεις του εναντίον ορισμένων κομματικών υποψηφίων με την υπερψήφιση άλλων.
Οι βουλευτικές εκλογές του 1923 υπήρξαν μονόπλευρες, επειδή ο κύριος σχηματισμός των αντιβενιζελικών η “Ηνωμένη Αντιπολίτευσις” (Λαϊκό Κόμμα και
σύμμαχοι) επέλεξε την αποχή, 15 ημέρες πριν την διενέργειά τους, με αποτέλεσμα να υπάρχει πολιτική όξυνση, που οδήγησαν σε βιαία επεισόδια με 8 νεκρούς
και πολλούς τραυματίες στην Αθήνα αλλά και σε άλλες περιοχές.
Η ψηφοφορία είχε διάρκεια από την ανατολή του ηλίου, μέχρι τις 5 το απόγευμα.
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Τα κόμματα που συμμετείχαν στις εν λόγω εκλογές, έλαβαν τις παρακάτω έδρες:
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ - ΚΟΜΜΑΤΑ

ΑΡΧΗΓΟΙ

Κόμμα Φιλελευθέρων

Ελ. Βενιζέλος

ΨΗΦΟΙ

ΕΔΡΕΣ
250

Δημοκρατική Ένωση και
Δημοκράτες Φιλελεύθεροι

Αλ. Παπαναστασίου

120

Αντιβενιζελικοί

6

Αγροτικοί

3

Μουσουλμάνοι Δ. Θράκης

3

Εβραίοι Θεσσαλονίκης

4

Ανεξάρτητοι Δημοκρατικοί

7

Σοσιαλιστές

1

Ανεξάρτητοι

3
ΣΥΝΟΛΟ

694.448

397

Κατά την εκτίμηση του Αρχηγού της Επανάστασης Νικ. Πλαστήρα, ψήφισαν τα
4/5 των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων. Κατ΄ άλλους η αποχή ήταν 30%. Περισσότερα επίσημα στοιχεία για τις εκλογές αυτές δεν ανευρέθηκαν στο Υπουργείο
Εσωτερικών. Το μόνο που γνωρίζουμε είναι ότι ψήφισαν 694.448 και εξελέγησαν
397 βουλευτές. Για ψήφους και ποσοστά ούτε λόγος λόγω της ιδιομορφίας της
ψηφοφορίας (με ψηφοδέλτιο και σφαιρίδιο).
Σε δηλώσεις του αμέσως μετά τις εκλογές ο Νικ. Πλαστήρας, δήλωσε:
“…Πρέπει να ομολογηθεί ότι αι σημεριναί εκλογαί απέδειξαν ότι το ψηφοδέλτιον είνε από πολλών απόψεων το προτιμότερον του σφαιριδίου. Με το σύστημα του ψηφοδελτίου, η διαδικασία του οποίου είναι απλουστάτη και ευχερής εκλείπουν οι συνωστισμοί προ των εκλογικών τμημάτων και αι εξ αιτίας
αυτών αναπόφευκται αταξίαι και ασχημίαι. Ο εκλογεύς αποφεύγει τας εισηγήσεις και την επίδρασιν των κομματαρχών και των αντιπροσώπων αυτών προσερχόμενος δε εις τας κάλπας διατηρεί πλήρη την ψυχραιμίαν του. …Ευχής έργον θα ήτο όπως η μέλλουσα Εθνοσυνέλευσις καταστήση το ψηφοδέλτιον γενικόν καθ΄ άπαν το Κράτος εν συνδυασμώ με την αναλογικήν αντιπροσωπείαν.
Ούτω και μόνον θα εκλείψη ο φανατισμός μεταξύ των κομμάτων και εις την
Βουλήν θα αντιπροσωπεύωνται όλαι αι τάξεις και όλαι αι μερίδες αναλόγως
της δυνάμεώς των”.
Μεγάλοι πρωταγωνιστές των εκλογών ήταν: ο Ελ. Βενιζέλος που βρισκόταν στο
Παρίσι (και δεν έλαβε μέρος στην προεκλογική περίοδο) και το “Κόμμα των Φιλελευθέρων” που κέρδισαν τις εκλογές. Οι αντιρρήσεις που είχε ο Ελ. Βενιζέλος
στην αρχή για την κάθοδό του στην κεντρική πολιτική σκηνή κάμπτονται και επανέρχεται στην Ελλάδα, μετά την απομάκρυνσή του, τον Νοέμβριο του 1920, λόγω
της αποτυχίας του στις εκλογές.
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Οι βουλευτικές εκλογές της 16ης Δεκεμβρίου, έγιναν μία εβδομάδα μετά τα
εγκαίνια του συνοικισμού “ΙΩΝΙΑ” (δηλ. της Ν. Ιωνίας), που πραγματοποιήθηκαν
στις 9 Δεκεμβρίου 1923 και ως εκ τούτου οι περισσότεροι Ιωνιώτες δεν είχαν
προλάβει να εγκατασταθούν, να προσαρμοσθούν στις νέες συνθήκες ζωής τους,
αλλά και να αποκτήσουν εκλογικά βιβλιάρια για να εγγραφούν στους εκλογικούς
καταλόγους. Έτσι δεν δημιουργήθηκαν εκλογικά τμήματα στην πόλη και οι πρώτοι
οικιστές της, ήταν θεατές των πολιτικών εξελίξεων που για πολλούς εξ αυτών,
ήταν πρωτόγνωρες, αφού οι περισσότεροι δεν ψήφιζαν στις πατρογονικές τους
εστίες.
Την επομένη των εκλογών, στο υπουργικό συμβούλιο της Κυβέρνησης Στ. Γονατά, που συνέρχεται την Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 1923 με εισηγητή τον αρχηγό

Πρωτοσέλιδο Εφημερίδας “ΕΛ. ΒΗΜΑ” της 18/12/1923.

Στρατηγός Νικ. Πλαστήρας

Βασιλιάς Γεώργιος Β’

Ελευθέριος Βενιζέλος

της Επανάστασης, Νικ. Πλαστήρα, αποφασίζεται:
“…να υποδειχθή εις τον Βασιλέα η ανάγκη να αποδημήση και αναμείνη την
λύσιν του πολιτειακού ζητήματος εις το εξωτερικόν” γεγονός που επικροτεί και
ο “Σύνδεσμος των Αξιωματικών του Στρατού και του Στόλου” που ζητεί την έκπτωση του Βασιλιά.“
Έτσι στις 19 Δεκεμβρίου 1923, ο Βασιλιάς Γεώργιος Β΄ αναχωρεί προσωρινά
από την Ελλάδα με προορισμό τη Ρουμανία, ώσπου να αποφασιστεί η τύχη του
πολιτεύματος, ενώ ορίζεται Αντιβασιλεύς ο ναύαρχος Παύλος Κουντουριώτης.
Στις εκλογές του 1923 πήραν μέρος πολλοί πρόσφυγες βουλευτές και με δεδομένο ότι ανήκαν στο “Κόμμα των Φιλελευθέρων”, με επικεφαλής τον Ελευθέριο
Βενιζέλο, το οποίο είχε εκλέξει 250 από τους 397 βουλευτές ή στη “Δημοκρατική
Ένωση”, η οποία είχε εκλέξει 120 βουλευτές, παρουσίασαν μια πολύ σημαντική
δυναμική, αφού πανελλαδικά υπολογίζονταν σε 56, δηλαδή το 15% περίπου των
βουλευτών του Κοινοβουλίου. Πολλοί απ΄ αυτούς ήταν ιδιαιτέρως μορφωμένοι,
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με σημαντική δράση στις πατρίδες της Ανατολής, ώστε αργότερα προτιμήθηκαν
αρκετοί απ΄ αυτούς σε υπουργικές θέσεις.
Στην ενιαία περιφέρεια Αθηνών-Πειραιώς εξελέγησαν 10 πρόσφυγες βουλευτές, οι εξής κατά σειρά ψήφων:
1.
Σάββας Παπαγρηγοριάδης
62.158 ψήφοι
2.
Απόστολος Δοξιάδης
62.074
»
3.
Απόστ. Ορφανίδης
61.563
»
4.
Εμμ. Εμμανουηλίδης
61.080
»
5.
Βασ. Αρτεμιάδης
60.930
»
6.
Σκεύος Ζερβός
60.891
»
7.
Δημ. Μαρσέλλος
60.634
»
8.
Δημ. Πολυκράτης
60.475
»
9.
Ελευθ. Παυλίδης
60.451
»
10.
Άγγ. Κωνσταντιλιέρης
60.128
»
Από αυτούς δύο: ο Σάββας Παπαγρηγοριάδης από τα Βουρλά και ο Βασιλ. Αρτεμιάδης από τη Σπάρτη Πισιδίας, είχαν το ξεχωριστό ενδιαφέρον βέβαια για τους
Ιωνιώτες γιατί, κατά μία έννοια ήταν και δικοί τους άνθρωποι.
Τα μέλη της Δ΄ Συντακτικής Εθνοσυνέλευσης συνέρχονται στις 2 Ιανουαρίου
1924 και ο Νικ. Πλαστήρας καταθέτει την εξουσία στη νόμιμη εκλεγμένη Βουλή.

2/1/1924: Ο Νικ. Πλαστήρας καταθέτει την εξουσία
ενώπιον της Δ’ Συντακτικής Εθνοσυνέλευσης.

Ιαν. 1924: Ο Ελ. Βενιζέλος στην Παλαιά Βουλή
με τους βουλευτές του.

Στις 4 Ιανουαρίου ο Ελ. Βενιζέλος σχηματίζει κυβέρνηση και ένα (1) μήνα μετά,
στις 6 Φεβρουαρίου παραιτείται και αναχωρεί για το εξωτερικό, (προφασιζόμενους λόγους υγείας) αφού συναντά αρκετές αντιρρήσεις και στο εσωτερικό του
κόμματός του.
Μετά την παραίτηση του Ελ. Βενιζέλου, σχηματίζονται από τη Βουλή, μέχρι τις
επόμενες βουλευτικές εκλογές του 1926, οι παρακάτω βραχύβιες κυβερνήσεις,
από πολιτικούς που θεωρούσαν ο καθένας τον εαυτό του “αρχηγό” της φιλελεύθερης παράταξης, αλλά αμφισβητούνταν συγχρόνως από τους άλλους “μνηστήρες” ή ακόμα κάποιοι (Θεόδ. Πάγκαλος), τα ήθελαν όλα. Έτσι για λίγους μήνες,
έγινε ο καθένας τους πρωθυπουργός:
• Η κυβέρνηση Γεωργ. Καφαντάρη (6/2/1924 – 12/3/1924),
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Γεώργ. Καφαντάρης
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Αλέξ. Παπαναστασίου

• Η κυβέρνηση Αλεξ. Παπαναστασίου (12/3/1924 – 19/7/1924),
Ο Αλέξ. Παπαναστασίου ήταν οραματιστής και διαδραμάτισε σπουδαίο ρόλο,
στην εγκαθίδρυση της Πρώτης Ελληνικής Δημοκρατίας. (Βλ. Κεφάλαιο “ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΑ”).
• Η κυβέρνηση Θεμ. Σοφούλη (24/7/1924 – 1/10/1924),
• Η Κυβέρνηση Ανδρ. Μιχαλακόπουλου (7/10/1924 – 25/6/1925).
• Η δικτατορική κυβέρνηση Θεόδ. Πάγκαλου, ανέλαβε στις 25 Ιουνίου 1925
μετά το πραξικόπημα του Θεόδ. Πάγκαλου και την ανατροπή της νόμιμης κυβέρνησης του Ανδρ. Μιχαλακόπουλου και έμεινε στην εξουσία για 13 μήνες μέχρι τις
19 Ιουλίου 1926,
• Η Κυβέρνηση Αθαν. Ευταξία (19/7/1926–22/8/1926), διορίστηκε από τον δικτάτορα Θεόδ. Πάγκαλο ο οποίος είχε τη θέση και του Προέδρου της Δημοκρατίας, όταν αποφάσισε να “πολιτικοποιήσει” το δικτατορικό καθεστώς του, δείχνοντας τον φιλελευθερισμό του.
Με ένα ακόμη στρατιωτικό κίνημα που δεν απέβλεπε στην επιβολή μόνιμου καθεστώτος αλλά στην επίτευξη ομαλής πολιτικής ζωής, ο στρατηγός Γεώργ. Κονδύλης ανατρέπει στις 22 Αυγούστου 1926, τον δικτάτορα Θεόδ. Πάγκαλο και την
κυβέρνηση του Αθαν. Ευταξία και στη συνέχεια καταστέλλει το φιλοπαγκαλικό κίνημα των Ναπ. Ζέρβα και Βασ. Ντερτιλή, στις 9 Σεπτεμβρίου 1926.
Κυβέρνησε και αυτός αυταρχικά - δικτατορικά αλλά από την πρώτη ημέρα της
εξουσίας του, είχε καταστήσει σαφές ότι σύντομα θα διενεργήσει εκλογές. Και
πράγματι τις προκήρυξε για τις 24 Οκτωβρίου 1926 αλλά τελικά πραγματοποιήθηκαν λίγο αργότερα, στις 7 Νοεμβρίου 1926.

Από το βιβλίο «ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ 1922 - Veritas»

ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ εκλογές
7ης Νοεμβρίου 1926

Οι βουλευτικές εκλογές έγιναν για πρώτη φορά με αναλογικό εκλογικό σύστημα
και έντυπο κομματικό ψηφοδέλτιο. Η χώρα είχε χωριστεί σε 37 περιφέρειες, ενώ
εφαρμόστηκε ο Ν. 3363 της 2/9/1926 “Περί εκλογής βουλευτών” (Φ.Ε.Κ. αρ. 291
της 2/9/1926). Το σύνολο των υποψηφίων βουλευτών που έλαβαν μέρος στην
εκλογική διαδικασία ήταν 2.025, δηλαδή 7 άτομα διεκδικούσαν μία έδρα.
Ήταν οι τελευταίες εκλογές όπου χρησιμοποιήθηκε το σφαιρίδιο στις προνομιούχες περιφέρειες Ύδρας, Σπετσών και Ψαρών. Στην προεκλογική εκστρατεία επικράτησε ήρεμο πολιτικό κλίμα, πρωτόγνωρο για τα ελληνικά πολιτικά ήθη. Ίσως
να συνέβαλε και η απλή αναλογική, που άμβλυνε τη μετωπική πολιτική αντιπαράθεση.
Κάθε ψηφοφόρος μπορούσε να ψηφίσει ή ένα συνδυασμό ή ένα μόνο μεμονωμένο υποψήφιο (ορφανός). Εάν ήθελε να ψηφίσει ένα συνδυασμό θα τον ψήφιζε
ολόκληρο όπως είχε καταρτισθεί από το κόμμα χωρίς να επιφέρει μεταβολή στα
ονόματα των υποψηφίων τα οποία τον αποτελούσαν.
Δεν μπορούσε να ψηφίσει υποψηφίους από διαφόρους συνδυασμούς, όπως γίνονταν στις βουλευτικές εκλογές του 1923, ούτε να ψηφίσει ένα συνδυασμό ή μερικούς υποψηφίους από τον συνδυασμό και ένα μεμονωμένο υποψήφιο (ορφανός) μαζί, ούτε να ψηφίσει περισσότερους μεμονωμένους υποψηφίους (ορφανοί).
Εάν έπραττε αντιθέτως προς αυτά, το ψηφοδέλτιο ήταν άκυρο.
Επίσης δεν μπορούσε να διαγράψει από το ψηφοδέλτιο του συνδυασμού ένα ή
περισσοτέρους υποψηφίους, τους οποίους τυχόν δεν ήθελε. Αν το έπραττε δεν
λαμβανόταν υπόψη, όμως το ψηφοδέλτιο ήταν έγκυρο, διότι λογιζόταν υπέρ ολόκληρου του συνδυασμού αφού εθεωρείτο ότι ο ψηφοφόρος ψηφίζει το κόμμα, την
ιδεολογία του οποίου συμμερίζεται και όχι τα πρόσωπα.
Ο κάθε ψηφοφόρος είχε το δικαίωμα να εκφράσει την προτίμησή του για 2 μεταξύ των υποψηφίων του συνδυασμού (δισταυρία), γιατί κατά την κρίση του πρέπει να προτιμηθούν για τις βουλευτικές έδρες, σημειώνοντας παραπλεύρως του
ονόματος καθενός εξ αυτών των δύο, από ένα σταυρό. Εάν σημείωνε παραπάνω
σταυρούς, τότε οι σταυροί δεν λαμβάνονταν υπόψη, όμως το ψηφοδέλτιο ήταν
έγκυρο.
Στις εκλογές δεν συμμετείχε ο Ελ. Βενιζέλος ο οποίος βρισκόταν στο Παρίσι, από
το 1924, δηλώνοντας ότι απέχει των εκλογών και έτσι δεν κατέρχεται το “Κόμμα
των Φιλελευθέρων”. Στελέχη των Φιλελευθέρων συγκροτούν τον συνασπισμό
“Ένωσις Φιλελευθέρων” με έμβλημα ένα άστρο, έχοντας αρχηγούς τους πρώην
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πρωθυπουργούς, Γεώργ. Καφαντάρη (από την Ευρυτανία) και Ανδρ. Μιχαλακόπουλο (από την Πάτρα), ενώ το Κ.Κ.Ε. κάνει την παρθενική του εμφάνιση στην
Βουλή, ως “Ενιαίο Μέτωπο Αγροτών, Εργατών και Προσφύγων”.
Στη Νέα Ιωνία, οι πρόσφυγες κάτοικοί της θα ψηφίσουν για πρώτη φορά σε
βουλευτικές εκλογές, αφού έχουν γραφτεί στο Παράρτημα των εκλογικών καταλόγων, ως πρόσφυγες. Καθώς πια συγκροτούνται οι συνοικισμοί (και κατοικείται
και η Καλογρέζα) αρχίζει η ζωή να βρίσκει ένα ρυθμό, οι υποψήφιοι των κομμάτων, και ιδιαίτερα των Φιλελεύθερων (Βενιζελικών), θα κάνουν τις περιοδείες
τους. Θα περάσουν απαραίτητα από την οδό Ηρακλείου, να χαιρετήσουν καταστηματάρχες και βέβαια να μπουν στα πολλά καφενεία της!
Συνήθεια των προσφύγων, εάν επρόκειτο για σημαντικές προσωπικότητες,
ήταν να τους υποδέχονται στην είσοδο της πόλης (Τροχονόμος) και να τους συνοδεύουν με ζητωκραυγές ως τα εκλογικά κέντρα τους (ή συνήθως στο Δημοτικό
Σχολείο Αγ. Αναργύρων, από τον εξώστη του οποίου εκφωνούσαν τους λόγους
τους).
Επισκέφθηκαν την πόλη, παραμονές των εκλογών:
- Την Πέμπτη 5/11/1926, οι υποψήφιοι της “ Ένωσις Φιλελευθέρων”, Σταματόπουλος και Αμηράς, όπου γίνονται ενθουσιωδώς δεκτοί από τους κατοίκους,
και οι οποίοι αναπτύσσουν στους συγκεντρωθέντες τη σημασία της μεθαυριανής ψήφου, διακοπτόμενοι υπό ζωηρών ζητωκραυγών υπέρ της δημοκρατίας.
Ακολούθως κατευθύνθηκαν στη Σαφράμπολη και Καλογρέζα. (Εφημ. “ΕΛ. ΒΗΜΑ”
5/11/1926).
- Την Παρασκευή 6/11/1926, ο Μ. Αργυρόπουλος (αδελφός της Σοφίας Σημηριώτου) της “Ένωσις Φιλελευθέρων” και μίλησε στους κατοίκους οι οποίοι εξεδήλωσαν την απεριόριστο αφοσίωσή τους υπέρ της “Ένωσις των Φιλελευθέρων.” Οι
οδοί και τα καταστήματα ήταν κατάμεστα από εικόνες-φωτογραφίες των υποψηφίων του κόμματος των Φιλελευθέρων. Ακολούθως μετέβη στη Σαφράμπολη και
Καλογρέζα. (Εφημ. “ΕΛ. ΒΗΜΑ” 6/11/1926).

7/11/1926: Πρωτοσέλιδο της “Βραδυνής” που απεικονίζει
Ιωνιώτες να ψηφίζουν στο Δημ. Σχολείο Αγ. Αναργύρων.

Φέιγ βολάν για τους πρόσφυγες
να προσέλθουν στις κάλπες.
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- Βέβαια την πόλη δεν μπορούσαν να μην επισκεφθούν οι αρχηγοί της “Ένωσις
Φιλελευθέρων”, Γεώργ. Καφαντάρης και Ανδρ. Μιχαλακόπουλος όπου τους υποδέχθηκαν σε παλλαϊκό συναγερμό οι κάτοικοι, το Σάββατο 6 Νοεμβρίου, παραμονή
των εκλογών. Η υποδοχή, κατά την εφημερίδα “ΕΛ. ΒΗΜΑ” της 7/11/1926 υπήρξε
αποθεωτική!
Ο Γεώργ. Καφαντάρης απευθυνόμενος στους Ιωνιώτες, είπε μεταξύ άλλων:
“Ο αγνός σας ενθουσιασμός είνε ο καλλίτερος οιωνός δια την αυριανήν ημέραν. Όλαι αι προσπάθειαι των αντιθέτων όπως εμπνεύσουν την δυσπιστίαν
του προσφυγικού κόσμου προς τους φιλελευθέρους απέτυχον οικτρώς. Αυταί
αι ανεξάρτητοι ομάδες συναισθανθείσαι την κρισιμότητα των περιστάσεων,
απεσύρθησαν αξιεπαίνως υπέρ του κόμματός μας. Η νίκη τοιουτοτρόπως, η
οποία αποτελεί εθνικήν αυτόχρημα ανάγκην, είνε ασφαλής.
Ηρωτήθην από μέρους του αρχηγού της επαναστάσεως του 1922 εάν είνε
ανάγκη να απευθύνη συστάσεις προς τους πρόσφυγας να υποστηρίξουν ομοθύμως την Ένωσιν των Φιλελευθέρων. Γνωρίζω την αφοσίωσιν και την ευλάβειαν του προσφυγικού κόσμου προς τον αρχηγόν της σωτηρίου του 1922 επαναστάσεως, αλλά απήντησα ότι περιττεύει η σύστασις, καθ΄ όσον ουδείς φόβος
υπάρχει αποσπάσεως των προσφύγων υπέρ άλλων κομμάτων. Είνε περιττόν
να σας ομιλήσω περί των ζητημάτων σας και να σας επαναλάβω ό,τι πολλάκις
παρ΄ ημών ελέχθη, ότι δηλαδή θα προσπαθήσωμεν το ταχύτερον την προσφυγικήν αποκατάστασιν.
Επιθυμώ μόνον να διαψεύσω ως κατάπτυστον συκοφαντίαν την κοινολογηθείσαν αυτοβούλως είδησιν ότι θέλει διακοπή μετά τας εκλογάς η χορήγησις
των αποζημιώσεων εις τους δικαιούχους. Δεν προτιθέμεθα να άρωμεν αλλά να
επεκτείνωμεν τα υπέρ των προσφύγων μέτρα. Θα συνεχίσωμεν τας χορηγήσεις και θα προσπαθήσωμεν να συμπληρώσωμεν αυτάς. Διότι, επαναλέγομεν,
το πρώτιστον των μελημάτων μας θα είνε ο διακανονισμός και η επίλυσις των
προσφυγικών ζητημάτων”
		
Στη συνέχεια ο Ανδρ. Μιχαλακόπουλος αφού ανέβηκε στο βήμα, είπε:
“Η νίκη είνε βεβαία. Προ ολίγων ημερών εις διάφορα μέρη της πατρίδος μας,
χθες εις τας Αθήνας, σήμερον εις τον Πειραιά και αυτήν την στιγμήν ενώπιον
υμών, εσχηματίσαμεν την ακλόνητον πεποίθησιν ότι η αυριανή νίκη θα στέψη
την ημετέραν παράταξιν Το θέαμα το οποίον κατά τας ημέρας ταύτας εξετυλίχθη ενώπιόν μας υπήρξε πράγματι ευφρόσυνον. Η αυριανή ημέρα θα επιστέψη
τους αγώνας ημών δια της νίκης εις την οποίαν μέγα μέρος συνετέλεσε και θα
συντελέση ο προσφυγικός κόσμος. Κατά την αυριανήν ημέραν θα συντριβούν
εκείνοι οι οποίοι σας εξερίζωσαν από τας εστίας σας.
Θα ήτο ανοσιούργημα αφάνταστον εάν οι πρόσφυγες δεν συνετέλουν εις τον
κοινόν μας αγώνα. Είς μόνος φόβος υπήρχε μήπως τινές εκμεταλλευόμενοι
τους πόνους σας ήθελον σας παρασύρη εις την ανεξαρτησίαν, ήτις αποτελεί
αναρχίαν και ήτις ημπόδισε την παράταξίν μας να δώση την πλήρη αποκατάστασιν του προσφυγικού κόσμου. Αλλά γνωρίζετε καλώς ότι παρά την αναρχίαν εκείνην η ημετέρα παράταξις ηδυνήθη να επιτύχη το προσφυγικόν δάνειον
ως επίσης ηδυνήθη να εξασφαλίση την μετά της Εθνικής Τραπέζης σύμβασιν
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και την εξακολούθησιν της καταβολής των αποζημιώσεων εις τους πρόσφυγας.
Αναγνωρίζομεν ότι ελάχιστα ηδυνήθημεν να προσφέρομεν εις υμάς απέναντι
εκείνων τα οποία σας οφείλομεν. Υπισχνούμεθα όμως ότι το καλύτερον μέρος
των σκέψεών μας θα απορροφά το προσφυγικόν δάνειον.
Γνωρίζομεν καλώς ότι ο προσφυγικός κόσμος προσεβλήθη από τρομακτικήν
ασθένειαν την οποίαν μετέδωσεν η βασιλεία. Η ασθένεια αυτή επιβάλλει μακράν θεραπείαν δια τους πρόσφυγας. Εκλέξατε τους ιατρούς οίτινες θα απασχολούνται νυχθημερόν με σας οίτινες θα σας θεραπεύσουν. Η αυθόρμητος συγκέντρωσίς σας με πείθει περί αυτού. Είσθε μία εθνική ελπίς. Και ελπίζομεν ότι
δι’ υμών θα ενισχύσωμεν τον μαραθέντα εις τας ψυχάς ημών των Παλαιοελλαδιτών πατριωτισμόν. Είμαι βέβαιος περί της αυριανής νίκης και αναφωνώ μεθ΄
υμών «Ζήτω ο Προσφυγικός κόσμος».”
- Αντίθετα τόσο οι υποψήφιοι του “Λαϊκού Κόμματος” (Παν. Τσαλδάρης) όσο και
οι των “Ελευθεροφρόνων” (Ιωάν. Μεταξάς) προπηλακίζονταν, μόλις αποτολμούσαν να εμφανισθούν στους Ποδαράδες, όπως περιγράφει το “ΕΛ. ΒΗΜΑ”, στις
8/11/1926:
“Μεταξικός υποψήφιος είχε το θάρρος να μεταβή εις τους Ποδαράδες, να κατέβη από το αυτοκίνητόν του, να πλησιάση μερικούς ψηφοφόρους και να τους
συστήση τον εαυτόν του. Και, όταν οι πρόσφυγες επληροφορήθησαν επί τέλους με ποιον είχαν να κάνουν, τον εξεδίωξαν μετά τιμών και γιουχαϊσμών.”
“Το Λαϊκόν κόμμα απέδωσε πομπώδη χαρακτήρα εις την επ΄ αυτοκινήτων εμφάνισίν των: Στολισμένα με κλάδους δάφνης, εν είδει πρωτομαγιάτικων λεωφορείων, τα αυτοκίνητα αυτά διέδραμον εν θορύβω τας κεντρικάς οδούς, κινούντα την θυμηδίαν με την αστείαν εμφάνισίν των. Όταν όμως επρόβαλαν εις
τα σύνορα των Ποδαράδων, οι πρόσφυγες τα εμάδησαν κυριολεκτικώς. Και τα
θριαμβευτικά αυτοκίνητα ηναγκάσθησαν να φύγουν προτροπάδην, πνιγόμενα
εις πυκνά σύννεφα σκόνης”.
- Ο Γεώργ. Koνδύλης που πρωτοστάτησε στην αποκατάσταση της νομιμότητας
και το κόμμα του “Εθνικόν Δημοκρατικόν” δεν κατήλθαν στις εκλογές.
- Στις εκλογές αυτές κατέρχεται για πρώτη φορά ο Ιωάν. Μεταξάς, ως αρχηγός
του “Κόμματος των Ελευθεροφρόνων” και καταγράφει στο ενεργητικό του, ένα
μεγάλο ποσοστό 15,76%.
Επίσης το σύστημα της απλής αναλογικής παρακίνησε πολλούς πρόσφυγες να
κατέλθουν στο πολιτικό στίβο με την δημιουργία αρκετών προσφυγικών κομμάτων. Στην Αθήνα κατήλθαν τα εξής:
“Ανεξάρτητο Προσφυγικό Κόμμα”, “Κόμμα Ανεξαρτήτων και Προσφύγων”, “Φιλελεύθερο Προσφυγικό Κόμμα”, “Κόμμα Αποκαταστάσεως Προσφύγων” τα οποία
όμως δεν είχαν απήχηση, αφού η συντριπτική πλειοψηφία τους, τάχθηκε στον Συνασπισμό “Ενωσις Φιλελευθέρων” των Γ. Καφαντάρη και Ανδ. Μιχαλακόπουλου.
Οι Ιωνιώτες ψήφισαν, στα εξής (4) εκλογικά κέντρα που δημιουργήθηκαν:
• 94o Τμήμα Συνοικισμού Ν. Ιωνίας – Ποδαράδων, στο Α΄ Δημοτικό Σχολείο Αγ.
Αναργύρων Ν. Ιωνίας, όπου ψήφισαν οι από 1 – 810, εγγεγραμμένοι στους εκλο-
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γικούς καταλόγους,
• 95o Τμήμα Συνοικισμού Ν. Ιωνίας – Ποδαράδων στο Β΄ Δημοτικό Σχολείο Αγ.
Αναργύρων Ν. Ιωνίας, όπου ψήφισαν οι από 811 – 1620,
• 96o Τμήμα Ενορίας Σαφραμπόλεως, στο Δημοτικό Σχολείο Θηλέων Σαφραμπόλεως (ξύλινη παράγκα), όπου ψήφισαν οι από 1621 – 2444,
• 97o Τμήμα Ενορίας Καλογρέζας, στο Δημοτικό Σχολείο Αρρένων Σαφραμπόλεως (ξύλινη παράγκα), όπου ψήφισαν οι εγγεγραμμένοι Καλογρεζιώτες.
Ο πληθυσμός της Ελλάδας βάσει απογραφής ήταν 6.004.431 κάτοικοι και οι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους 1.567.378. (26,1% του πληθυσμού),
ενώ ψήφισαν 962.304. Τα πολιτικά κόμματα που έλαβαν μέρος στις εκλογές, πανελλαδικά έλαβαν:
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ - ΚΟΜΜΑΤΑ

ΑΡΧΗΓΟΙ

ΨΗΦΟΙ

ΠΟΣΟΣΤΑ

ΕΔΡΕΣ

Συνασπισμός “Ένωσις
Φιλελευθέρων”

Γεώργ. Καφαντάρης και
Ανδρ. Μιχαλακόπουλος

303.140

31,63%

102

Λαϊκό Κόμμα

Παν. Τσαλδάρης

194.293

20,27%

60

Κόμμα Ελευθεροφρόνων

Ιωάν. Μεταξάς

151.044

15,76%

54

Κόμμα Δημοκρ. Ενώσεως

Αλέξ. Παπαναστασίου

62.086

6,48%

17

Ενιαίο Μέτωπο Εργατών,
Αγροτών και Προσφύγων

Διοικ. Επιτροπή

41.982

4,38%

10

Αγροτικό Κόμμα Ελλάδος

Αλέξ. Μυλωνάς

28.318

2,95%

10

Κόμμα Ανεξαρτήτων και Προσφύγων*

17.140

1,82%

2

Φιλελ. Προσφυγικό Κόμμα Θεμ. Σοφούλης*

13.798

1,44%

4

Κόμμα Συμπράξεως Συντηρητικών*

12.661

1,32%

3

9.728

1,01%

Επαρχιακό Κόμμα*
Συνεργατικό Αγροτικό Κόμμα*
Κόμμα Δημοκρατών Φιλελευθέρων
Κόμμα Εβραϊκής Πολιτικής Ενώσεως

2
3
3

43.732

4,54%

2

Κόμμα Εθνικοφρόνων Λαϊκών

1

Κόμμα Λαϊκοελευθεροφρόνων

1

Ανεξάρτητοι Υποψήφιοι
Μεμονωμένοι Υποψήφιοι
Έγκυρα
Άκυρα - Λευκά
Σύνολο

70.901

7,40%

8

9.569

1,00%

0

958.392

100%

282

3.912
962.304

(*) Συστήθηκαν ένεκα των εκλογών και διαλύθηκαν την επομένη.
Ειδικότερα στη Ν. Ιωνία (Εφημ. ΕΛ. ΒΗΜΑ 9/11/1926), τα αποτελέσματα ήταν:
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ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΣΑΝ ΦΙΛΕΛΕΥΘ. ΛΑΪΚΟΙ ΔΗΜ. ΕΝΩΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡ.

ΛΟΙΠΟΙ

94ο Τμήμα Συνοικισμού
Ν. Ιωνίας-Ποδαράδων

268

258

2

3

0

5

95ο Τμήμα Συνοικισμού
Ν. Ιωνίας-Ποδαράδων

722

666

7

12

7

30

96ο Τμήμα Ενορίας
Σαφραμπόλεως

723

651

10

25

7

30

97ο Τμήμα Ενορίας
Καλογρέζας

723

691

7

14

5

6

ΣΥΝΟΛΑ

2.436

2.266

26

54

19

71

ΠΟΣΟΣΤΑ

100%

93,02%

1,06%

2,23%

0,78%

2,91%

Οι Ιωνιώτες που ψηφίζουν για πρώτη φορά σε βουλευτικές εκλογές τις αντιμετωπίζουν ως ένα πανηγύρι. Το ποσοστό που δίνουν στον συνασπισμό “Ένωσις
Φιλελευθέρων” είναι 93,02%. Ποσοστό τεράστιο αν και δεν συμμετείχε ο Ελ. Βενιζέλος. Οι Λαϊκοί έμειναν στο 1,06%, και ο Ι. Μεταξάς στο 0,78% .
Αντίθετα στις γειτονικές Κουκουβάουνες (Μεταμόρφωση), όπου ήταν οι περισσότεροι γηγενείς (μη πρόσφυγες) τα αποτελέσματα ήταν:
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΣΑΝ ΦΙΛΕΛΕΥΘ. ΛΑΪΚΟΙ ΔΗΜ. ΕΝΩΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡ. ΛΟΙΠΟΙ
98ο Τμήμα Χωρίου
Κουκουβαούνων

ΠΟΣΟΣΤΑ

261

74

113

0

100%

28,36%

43,29%

0%

33

41

12,65% 15,07%

Η κάλπη έδωσε τη νίκη στο Συνασπισμό “Ένωσις Φιλελευθέρων” των Γεωργ.
Καφαντάρη και Ανδρ. Μιχαλακόπουλου με το 31,63% των ψήφων, χωρίς όμως να
έχει τη δυνατότητα να σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Ακολούθησαν το “Λαϊκό Κόμμα” του Παν. Τσαλδάρη με (20,27%), το “Κόμμα Ελευθεροφρόνων” του
Ιωάν. Μεταξά με (15,76%) και το “Κόμμα Δημοκρατικής Ενώσεως” του Αλεξ. Παπαναστασίου με (6,48%).
Ο Γρ. Δαφνής αναφέρει χαρακτηριστικά για αυτές τις εκλογές:
«Αι εκλογαί της 7ης Νοεμβρίου 1926 αποτελούν σταθμόν εις την πολιτικήν
ιστορίαν της χώρας. Διότι κατ΄ αυτάς ο ελληνικός λαός, δια της ψήφου του, απέδειξεν ότι ήθελε να εξέλθη από το τέλμα του διχασμού και εκάλεσε τα αστικά
κόμματα να συνεργασθούν. Η κατά τας εκλογάς αυτάς ενίσχυσις της δεξιάς
πτέρυγος των Φιλελευθέρων, επικεφαλής της οποίας ευρίσκοντο οι Καφαντάρης και Μιχαλακόπουλος (Ένωσις Φιλελευθέρων) και της διαλλακτικής μερίδος των αντιβενιζελικών (Κόμμα Ελευθεροφρόνων) της οποίας ηγείτο ο Ι. Μεταξάς, απέδιδε την διάθεσιν του ελληνικού λαού, όπως η πολιτική ζωή της χώρας κινηθή εκτός πλαισίων των αντιθέσεων του παρελθόντος…».
Ο συνοικισμός της Ν. Ιωνίας, εντάσσονταν στην περιφέρεια τέως Δήμου Αθηναίων, που εξέλεξε τους κάτωθι 18 βουλευτές (13 στην Α΄ κατανομή και 5 στην Γ΄
κατανομή):
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• “ΕΝΩΣΙΣ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ”: (10)
Αλκιβ. Δουλγερίδης, Παντ. Τσιτσεκλής, Εμμαν. Εμμανουηλίδης,
Γεώργ. Γεωργιάδης, Αναστ. Στρατηγόπουλος, Νικ. Αμηράς, Γεώργ. Μ. Εμπειρίκος,
Μιχ. Αργυρόπουλος, Ιωάν. Καλογεράς, Χρήστ. Λαδάς
• “ΛΑΪΚΟ ΚΟΜΜΑ”: (5)
Γεώρ. Μερκούρης, Ιωάν. Δ. Ράλλης, Κων/νος Β. Δεμερτζής, Νικ. Χ. Κρανιωτάκης,
Χαρ. Κ. Βοζίκης
• “ΚΟΜΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΦΡΟΝΩΝ”: (3):
Κων/νος Ι. Αγγελόπουλος, Θεολ. Νικολούδης, Δημ. Μπαμπάκος
Στο Ψηφοδέλτιο της “Ένωσις Φιλελευθέρων” συμμετείχε και ο Γεώργ. Μαυρολέων (εφοπλιστής) που δεν κατάφερε να εκλεγεί βουλευτής. Ήταν ο Πρόεδρος
του Ταμείου Περίθαλψης Προσφύγων (Τ.Π.Π.) και εκ των ιδρυτών του εργοστασίου “ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΤΑΠΗΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.” που ήταν εγκατεστημένο, στον σημερινό
χώρο του Ο.Τ. 150 (Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Ν. Ιωνίας), όπου υπάρχει και
σήμερα το φουγάρο του εργοστασίου.
Αμέσως μετά τις εκλογές, ο Γεώργ. Κονδύλης υποβάλλει την παραίτηση της κυβέρνησής του, πιστός στις προαγγελίες του, μετά το κίνημα που πραγματοποίησε
για την ανατροπή του Προέδρου της Δημοκρατίας Θεόδ. Πάγκαλου και της Κυβέρνησης του Αθ. Ευταξία.
Τα τέσσερα κόμματα: “Ενωσις Φιλελευθέρων”, “Λαϊκό Κόμμα”, “Κόμμα Ελευθεροφρόνων” και “Κόμμα Δημοκρατικής Ενώσεως” αφού δεν έχουν αυτοδυναμία θα
αναγκαστούν να συνεργαστούν για τον σχηματισμό κυβέρνησης συνεργασίας υπό
τον εξωκοινοβουλευτικό “πρωθυπουργό των δυσχερών και μεταβατικών καταστάσεων” Αλέξ. Ζαΐμη (4 Δεκεμβρίου 1926), ο οποίος θα χρειαστεί να παραιτηθεί 2 φορές από Πρωθυπουργός, αλλά και να ορκιστεί άλλες τόσες, με διαφορετική σύνθεση υπουργικού συμβουλίου, μέχρι να παραιτηθεί οριστικά στις 4 Ιουλίου 1928. Στην κυβέρνηση μετείχαν όλοι: Καφαντάρης, Μιχαλακόπουλος, Παπαναστασίου, Τσαλδάρης, Μεταξάς. Πρόεδρος της Βουλής ήταν ο Θεμ. Σοφούλης. Ο
μόνος που δεν συμμετείχε ήταν ο Γεώργ. Κονδύλης.
Και βέβαια μέσα σε αυτή τη διετία υπάρχει πολιτική αστάθεια αφού η τοποθέτηση των υπουργών είναι προϋπόθεση πολιτικών συσχετισμών και ισορροπιών
και όχι επιλογή ενός ισχυρού πρωθυπουργού.
Έτσι πέρα από τις 3 κυβερνήσεις Ζαΐμη: 4 Δεκ. 1926 - 16 Αυγ. 1927, 17 Αυγ.
1927 - 8 Φεβρ. 1928 και 9 Φεβρ. 1928 - 4 Ιουλ. 1928, ενδιάμεσα είχαμε και παραιτήσεις και αντικαταστάσεις Υπουργών. Τι έργο να παράγει μια κυβέρνηση με μ.ο.
θητείας τους 6 μήνες και υπουργοί που μέχρι να μάθουν τους υπαλλήλους του
υπουργείου τους, είχαν αντικατασταθεί;
Είναι χαρακτηριστικό ότι από τον Αύγουστο του 1922 (Μικρασιατική Καταστροφή) μέχρι τον Αύγουστο του 1928, είχαμε ένα ασταθές πολιτικό πλαίσιο,
αφού είχαν ορκιστεί και σχηματίσει Κυβερνήσεις 16 Πρωθυπουργοί, είχαν απομα-
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κρυνθεί 2 Βασιλείς (Κωνσταντίνος Α’ και Γεώργιος Β΄) είχε αλλάξει το πολίτευμα
από Βασιλευόμενη σε Ελληνική Δημοκρατία και είχαν προλάβει να αλλάξουν 3
Πρόεδροι Δημοκρατίας (Παύλ. Κουντουριώτης, Θεόδ. Πάγκαλος και ξανά Παύλ.
Κουντουριώτης), είχαν οριστεί 2 Αντιβασιλείς (Παύλ. Κουντουριώτης και Γεώργ.
Κονδύλης) και είχαν πραγματοποιηθεί επιτυχώς ή ανεπιτυχώς αρκετά στρατιωτικά κινήματα (“Επανάστασις 1922”, Κίνημα” Γαργαλίδη-Λεοναρδόπουλου”, Κίνημα “Πάγκαλου”, Κίνημα “Κονδύλη”, Κίνημα “Ντερτιλή” και άλλες μικρότερες
στρατιωτικές κινήσεις)!
Ο λαός ψηφίζει μεν όταν καλείται στις κάλπες, αλλά αρκετές φορές ο “στρατιωτικός παράγων” είναι απρόβλεπτος στις πολιτικές εξελίξεις της χώρας.
Στις 4 Ιουλίου 1928 και μετά την παραίτηση της Κυβέρνησης Ζαΐμη, με εντολή
του Προέδρου της Δημοκρατίας Παύλ. Κουντουριώτη, θα αναλάβει Πρωθυπουργός, ένας άλλος εξωκοινοβουλευτικός, ο Ελ. Βενιζέλος (είχε γυρίσει από το εξωτερικό λίγους μήνες νωρίτερα) που θα οδηγήσει την χώρα σε εκλογές, στις 19
Αυγούστου 1928.

Παν. Τσαλδάρης

Ιωάν. Μεταξάς

Αλέξ. Ζαΐμης

ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ εκλογές
19ης Αυγούστου 1928

Το 1927, ο Ελ. Βενιζέλος επέστρεψε στην Ελλάδα και έγινε δεκτός ως μεσσίας
από τον Ελληνικό λαό. Μετά από πολλή σκέψη και πιέσεις από το περιβάλλον του,
ανακάλεσε την απόφασή του την προ τετραετίας (Φεβρουάριος 1924) για παραίτηση από την πολιτική και επανήλθε σε αυτή, ως αρχηγός του “Κόμματος Φιλελευθέρων”, στις 23 Μαΐου 1928.
Στις 4 Ιουλίου 1928, παραιτείται η Κυβέρνηση του Αλέξ. Ζαΐμη και ο Ελ. Βενιζέλος ανέλαβε τον σχηματισμό προσωρινής Κυβέρνησης με εντολή του προέδρου
της Δημοκρατίας Παύλ. Κουντουριώτη. Δεν ήταν βουλευτής, εξωκοινοβουλευτικός ήταν και θέτει ως όρο, τη διάλυση της Βουλής και τη διενέργεια εκλογών στις
19 Αυγούστου 1928 με ψηφοδέλτιο και πλειοψηφικό σύστημα με στενή περιφέρεια. Ήταν το ίδιο εκλογικό σύστημα που εφαρμόστηκε στις εκλογές της 16ης Δεκεμβρίου 1923. Γρήγορα κάμφθηκαν οι αντιρρήσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας, Π. Κουντουριώτη, για την αλλαγή του εκλογικού συστήματος.
Όπως αναφέρει ο Γρηγ. Δαφνής, στο βιβλίο του “Τα ελληνικά πολιτικά κόμματα
1821-1960”:
“ο Κρης πολιτικός, συνεπής προς τας αρχάς του, όταν αντελήφθη ότι το λαϊκόν ρεύμα ήτο υπέρ αυτού, ηδιαφόρησε δια τους τύπους και απέβλεψεν εις δημοψηφισματικήν, εκ νέου, επικύρωσιν της ανόδου του εις την εξουσίαν”.
Με την επάνοδο του Ελ. Βενιζέλου που κατέρχεται πλέον ως αρχηγός του “Κόμματος Φιλελευθέρων” έχουμε τη διάλυση του Συνασπισμού “Ενωσις Φιλελευθέρων” των Γ. Καφαντάρη και Ανδ. Μιχαλακόπουλου και την ίδρυση των κομμάτων
“Προοδευτικό” του Γεώργ. Καφαντάρη και του “Συντηρητικοί Δημοκρατικοί” του
Ανδρ. Μιχαλακόπουλου.
Ειδικότερα σε αυτές τις εκλογές, εφαρμόστηκαν οι διατάξεις: Ν.Δ. “Περί εκλογής Βουλευτών” (Φ.Ε.Κ. τ. Α΄ αρ. 122 της 11/7/1928), το Διάταγμα “Περί ορισμού
του αριθμού των βουλευτικών θέσεων εκάστης εκλογικής περιφερείας κατά τας
προσεχείς εκλογάς της 19/8/1928” (Φ.Ε.Κ. τ. Α΄ αρ. 124 της 14/7/1928) και το
Ν.Δ. “Περί συμπληρώσεως διατάξεων του Ν.Δ. της 11/7/1928 Περί εκλογής Βουλευτών” (Φ.Ε.Κ. τ. Α΄ αρ. 161 της 16/8/1928). Οι εκλογικές περιφέρειες ήταν 98,
ενώ το σύνολο των υποψηφίων 1.354, ήτοι 5,4 υποψήφιοι κατά έδρα.
Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτού του εκλογικού νόμου, ήταν:
Τα κόμματα ή οι ανεξάρτητοι μπορούσαν να κατασκευάσουν με δαπάνες τους
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κομματικά ψηφοδέλτια (με μηχανικά μέσα που έφεραν το όνομα και το έμβλημα
του συνδυασμού καθώς και τα ονόματα των υποψηφίων βουλευτών) και να τα διαθέσουν στους ψηφοφόρους τους, πέραν εκείνων που θα διέθετε το Υπουργείο
Εσωτερικών μέσω των εφορευτικών επιτροπών των εκλογικών τμημάτων.
Ο ψηφοφόρος μπορούσε να ψηφίζει με δικό του ψηφοδέλτιο, που θα ανέγραφε
τα ονόματα υποψηφίων που ανήκαν σε διαφόρους συνδυασμούς ή ονόματα μεμονωμένων υποψηφίων.
Ο ψηφοφόρος που ψήφιζε με κομματικό ψηφοδέλτιο εδικαιούτο να αντικαταστήσει, εάν μεν η περιφέρεια είχε 8-10 βουλευτές, ένα όνομα υποψηφίου, εάν δε
η περιφέρεια είχε άνω των 10 βουλευτών δύο ονόματα υποψηφίων. (βλ. Ν. Ιωνία). Εάν παρέβαινε τις εν λόγω διατάξεις τότε οι αντικαταστάσεις θεωρούνταν
ως να μην είχαν πραγματοποιηθεί.
Στα ψηφοδέλτια μπορούσαν να αναγραφούν τόσα ονόματα όσες και οι βουλευτικές έδρες. (Στην εκλογική περιφέρεια πρώην Δήμου Αθηναίων που ανήκε και ο
συνοικισμός της Ν. Ιωνίας εκλέγονταν 22 βουλευτές). Αν αναγράφονταν παραπάνω ίσχυαν μέχρι του νόμιμου αριθμού των θέσεων κατά σειρά της αναγραφής.
Πανελλαδικά οι εν λόγω εκλογές πραγματοποιήθηκαν σε κλίμα ήπιας έντασης
αφού η επάνοδος του Ελ. Βενιζέλου ξύπνησε σε κάποιους μνήμες “εθνικού διχασμού”. Η αντιπαράθεση έμεινε όμως μόνο στα δημοσιεύματα εφημερίδων και δεν
επεκτάθηκε με επεισόδια στους δρόμους και τις πλατείες.
Οι αντιπολιτευόμενες τον Ελ. Βενιζέλο εφημερίδες, ξιφουλκούν για την επιστροφή του και τον αντιμετωπίζουν “αρκετά σκληρά”. Χαρακτηριστικό είναι το
πρωτοσέλιδο της εφημερίδας “Η ΠΡΩΪΑ” της Τρίτης 14 Αυγούστου 1928:

Η προεκλογική περίοδος σημαδεύεται από την απαγωγή δύο υποψηφίων του
Καφανταρικού κόμματος στα Ιωάννινα από ληστές: του πρώην υπουργού Αλέξ.
Μυλωνά και του Αλέξ. Μελά από την ληστρική ομάδα του Τάκη Κουμπή, ο οποίος
ζητούσε για λύτρα το ποσό των έξι εκατομμυρίων δραχμών. Μαζί με τους δύο
υποψήφιους απήχθησαν και ο πρώην βουλευτής Χασιώτης ο οποίος τελικά αφέθηκε ελεύθερος λόγω της προχωρημένης ηλικίας του. Ο Ελ. Βενιζέλος δήλωσε
πως θα αγωνιζόταν για την κατάργηση της ληστείας και θα παραιτείτο αν δεν πετύχαινε αυτόν τον στόχο, ακόμα κι αν πετύχαινε το υπόλοιπο κυβερνητικό του
πρόγραμμα. Επίσης δήλωσε πως θα αναβάλλονταν οι εκλογές αν δεν ελευθερωνόταν ο Μυλωνάς.
Η καθιέρωση του πλειοψηφικού ανάγκασε τα μικρά δημοκρατικά κόμματα να
ζητήσουν εκλογική συνεργασία με τους Φιλελευθέρους και ο Ελ. Βενιζέλος δέχθηκε. Έτσι στους συνδυασμούς των Φιλελευθέρων συνεργάστηκαν 21 υποψή-
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φιοι του Παπαναστασίου, 9 του Κονδύλη, 5 του Μιχαλακόπουλου και 5 του Ζαβιτσιάνου.
Ο Γ. Καφαντάρης δεν δέχθηκε να συνεργαστεί, παρά τις εκκλήσεις των Φιλελευθέρων και κατάρτισε συνδυασμούς σε 25 από 98 εκλογικές περιφέρειες.
Η αντιβενιζελική παράταξη κατήλθε διαιρεμένη. Στην προσπάθεια δημιουργίας
κοινού αντιβενιζελικού μετώπου κλήθηκε από το εξωτερικό ο Γεώργιος Στρέϊτ,
αλλά δεν έγινε δεκτός ως επικεφαλής του αντιβενιζελισμού. Κατέβηκε ως υποψήφιος των Λαϊκών.
Οι πρόσφυγες ως ένα ιδιαίτερο κομμάτι της κοινωνίας με ανοιχτά ακόμα τα θέματα της αστικής-αγροτικής αποκατάστασης αλλά και των αποζημιώσεων των
εγκαταλειφθεισών περιουσιών στη Μ. Ασία, είναι ένα από τα κοινωνικά θέματα
των εκλογών. Οι επισκέψεις των πολιτικών ιδίως του “Κόμματος των Φιλελευθέρων” στους λεγόμενους προσφυγικούς συνοικισμούς στην Αθήνα και Πειραιά (Ν.
Ιωνία, Βύρωνα, Καισαριανή, Κοκκινιά κ.α.) κατά την προεκλογική περίοδο, είναι
μία γιορτή, ιδίως όταν συμμετέχει και ο Ελ. Βενιζέλος.
Μια ματιά στα πολιτικά “γεγονότα” που διαδραματίζονται, στη Ν. Ιωνία.
- Ο Ελ. Βενιζέλος είχε έλθει στη Ν. Ιωνία για πρώτη φορά, δύο μήνες πριν τις
εκλογές, “διερευνώντας τις προθέσεις των προσφύγων” καλεσμένος από την εκκλησιαστική επιτροπή των Αγ. Αναργύρων, την Κυριακή 10 Ιουνίου 1928, κατά

την τελετή θεμελίωσης του Ιερού Ναού Αγ. Αναργύρων, όπου και τότε έτυχε μεγαλειώδους υποδοχής.
- Ο Ελ. Βενιζέλος έρχεται πάλι στη Ν. Ιωνία, για δεύτερη φορά (ήδη Πρωθυπουργός και αρχηγός του “Κόμματος Φιλελευθέρων”), στις 12 Αυγούστου 1928
και απευθύνει χαιρετισμό στους πρόσφυγες από τον εξώστη του 1ου Δημ. Σχολείου Αγ. Αναργύρων. Η υποδοχή που του επιφυλάχθηκε ήταν μεγαλειώδης.
Από την εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΒΗΜΑ» της 13/8/1928, πληροφορούμαστε για την προεκλογική παρουσία του Ελ. Βενιζέλου στη Ν. Ιωνία:
“Την 5 και 30 απογευματινήν ο κ. Βενιζέλος επί κεφαλής του συνδυασμού
Αθηνών επεσκέφθη τον συνοικισμόν της Νέας Ιωνίας (Ποδαράδες). Ο συνοικισμός είχε διακοσμηθή καταλλήλως με σημαίας, δάφνας, αψίδας, εικόνας του κ.
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Βενιζέλου και με μεγάλας επιγραφάς: Καλώς ήλθες πατέρα!
Οι κάτοικοι του συνοικισμού από ενωρίς εξήλθον εν σώματι εις την κεντρικήν
οδόν του συνοικισμού και παρετάχθησαν εκατέρωθεν αυτής, εν αναμονή του κ.
πρωθυπουργού.
Εις απόστασιν ενός περίπου τετάρτου έξωθι του συνοικισμού, ανέμενε αντιπροσωπεία των κατοίκων, όπως προϋπαντήση και χαιρετίση τον αρχηγόν των
Φιλελευθέρων, πολλά δε αυτοκίνητα επερίμεναν εκεί, ίνα σπεύσουν και ειδοποιήσουν το ανυπομονούν πλήθος περί της αφίξεως του κ. Βενιζέλου.
Μόλις ενεφανίσθη ο κ. Βενιζέλος τα αναμένοντα αυτοκίνητα υπό τας ζητωκραυγάς των επιβαινόντων κατοίκων συναγωνίζονταν ποίον πρώτον θα σπεύση
να μεταδώση εις το συγκεντρωμένον πλήθος την χαρμόσυνον είδησιν.
Η είσοδος του κ. Βενιζέλου και των υποψηφίων εις τον συνοικισμόν χαιρετίζεται με πρωτοφανείς εκδηλώσεις ενθουσιασμού. Η ατμόσφαιρα της Νέας Ιωνίας δονείται απ΄ άκρου εις άκρον από ουρανομήκεις ζητωκραυγάς.
Τα κύματα του κόσμου διασπούν την στρατιωτικήν παράταξιν, όλοι δε έξαλλοι από την συγκίνησιν και τον ενθουσιασμόν σπεύδουν προς το προεδρικόν
αυτοκίνητον, το οποίον αδυνατεί να προχωρήση.
Μετά πολλάς προσπαθείας ο κ. Βενιζέλος κατώρθωσε να φθάση εις το δημοτικόν σχολείον του συνοικισμού από του εξώστου του οποίου προσεφώνησε με
ολίγα απλά λόγια το συγκεντρωμένον πλήθος.
Συντόμως ο κ. Πρωθυπουργός ανέπτυξε τα κύρια σημεία του προγράμματός
του, εξέφρασε δε την βεβαιότητα ότι αν ο λαός του δώση ισχυράν πλειοψηφίαν
θα κάμη και πάλιν την Ελλάδα αγνώριστον εντός ολίγων ετών. Δια την εκπλήρωσιν όμως του ανορθωτικού αυτού προγράμματος ο κ. Βενιζέλος ετόνισε και
πάλιν την ανάγκην μιάς ισχυράς πλειοψηφίας η οποία θα επιτρέψη εις την μελλοντικήν κυβέρνησιν να προχωρήση ασκόπως εις το έργον της”.
- Επίσης την πόλη επισκέπτεται την Παρασκευή 17 Αυγούστου, ο υπουργός
Πρόνοιας Εμμ. Εμμανουηλίδης και κάνει περιοδεία στους συνοικισμούς Ελευθερούπολης, Σαφράμπολης και Καλογρέζας όπου τον υποδέχονται συν γυναιξί και
τέκνοις ζητωκραυγάζοντες υπέρ αυτού και του αρχηγού του Ελ. Βενιζέλου.
- Βέβαια αυτό που συνέβη στον Γεώργ. Καφαντάρη (δεν συνεργάστηκε με το
“Κόμμα των Φιλελευθέρων” και ήταν αντίπαλος του Ελ. Βενιζέλου σε αυτές τις
εκλογές) στη Ν. Ιωνία και έλαβε μεγάλη έκταση στις εφημερίδες, θα του είχε μείνει αξέχαστο. (Δύο χρόνια πριν οι Ιωνιώτες τον αποθέωναν και λάμβανε ποσοστό
93,02% μαζί με τον Ανδ. Μιχαλακόπουλο επικεφαλής του Συνασπισμού “Ένωσις
Φιλελευθέρων”, αφού ο Ελ. Βενιζέλος δεν συμμετείχε). Σας παραθέτουμε το εκτενές δημοσίευμα όπως τα κατέγραψε ο ρεπόρτερ στο “ΕΛ. ΒΗΜΑ” στις 20/8/1926
για τα γεγονότα στη Ν. Ιωνία, την ημέρα των εκλογών:
ΤΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΝ ΤΟΥ κ. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ
Ο αρχηγός του Προοδευτικού Κόμματος κ. Καφαντάρης επιθυμών να εξακριβώσει αυτοπροσώπως την έκτασιν των παραπόνων των φίλων του μετέβη ολίγον προ της 4ης απογευματινής εις τον συνοικισμόν Ποδαράδων, συνοδευόμενος υπό διαφόρων φίλων του.

Κεφάλαιο 1: ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ (1923 - 1974)

39

Ο κ. Καφαντάρης εισήλθεν εις τον συνοικισμόν και έφθασεν μέχρις ενός τμήματος χωρίς σοβαρά επεισόδια, υπό τας αποδοκιμασίας όμως των προσφύγων. Κατά την έξοδόν του εκ του συνοικισμού το αυτοκίνητον του κ. Καφαντάρη
ευρέθη αντιμέτωπον προς λεωφορείον, του οποίου επέβαινον πρόσφυγες. Δύο
εκ των συνοδών του κ. Καφαντάρη ύψωσαν τότε τας χείρας των δια να σταματήσουν, ως λέγουν το λεωφορείον και ερωτήσουν τον σωφέρ αυτού μήπως
είδε τα άλλα αυτοκίνητα της συνοδείας του κ. Καφαντάρη, τα οποία εν τω μεταξύ είχον εξαφανισθή.
Η κατ΄ αυτόν τον τρόπον όμως ύψωσις των χειρών εκ μέρους των συνοδών
του κ. Καφαντάρη φαίνεται ότι παρεξηγήθη εκ μέρους των επιβατών του λεωφορείου, οι οποίοι την θεώρησαν προσβλητικήν χειρονομίαν στρεφομένην εναντίον των. Συνεπεία τούτου οι επιβάται του λεωφορείου προήλθον εις ζωηροτάτας αποδοκιμασίας κατά του κ. Καφαντάρη, οι ζωηρότεροι δε εξ αυτών κατήλθον του λεωφορείου και επετέθησαν κατά του αυτοκινήτου των Προοδευτικών.
Επηκολούθησε αληθής συμπλοκή κατά την οποίαν εμωλωπίσθη ελαφρώς ο κ.
Καφαντάρης και τινες των συνεπιβατών του. Κατά την συμπλοκήν ερρίφθησαν
και τινές πυροβολισμοί χωρίς να εξακριβωθή ποίος έκαμε την αρχήν.
Ευτυχώς κατέφθασεν μετ΄ ολίγην ώραν αστυνομική δύναμις και αποκατέστησεν την τάξιν, διηυκόλυνε τον κ. Καφαντάρην να επιβιβασθή άλλου αυτοκινήτου και να επανέλθη εις τας Αθήνας.
Η αστυνομία συνέλαβε 5-6 εκ των πρωτοαιτίων των σκηνών, τους οποίους
απέλυσε την νύκτα.
Οι εφημερίδες έγραψαν τότε:
ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΤΟΥ κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
Ο κ. Βενιζέλος πληροφορηθείς τα διατρέξαντα εξέφρασεν πάλιν την βαθείαν
λύπην για την τοιαύτην συμπεριφοράν πολιτών έναντι αντιπάλων των πολιτικών, συμπεριφορά ήκιστα συμβιβαζόμενην προς τας υψηλάς αρχάς του κόμματος των Φιλελευθέρων.
Ο κ. Βενιζέλος ευθύς ως επληροφορήθη τας σκηνάς εκάλεσε παρ’ αυτώ τον
Διευθυντήν της Ασφαλείας, τον οποίον διέταξε όπως μεταβή εις τον κ. Καφαντάρην και εκφράση προς αυτόν την λύπην της κυβερνήσεως δια τα γεγονότα,
πληροφορηθή δε προσθέτως παρ’ αυτού ποία άλλα εκλογικά τμήματα προτίθεται να επισκεφθή και τούτο ίνα ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα τάξεως.
Πράγματι ο κ. Διευθυντής της Ασφαλείας επεσκέφθη αργά το απόγευμα τον
κ. Καφαντάρην εις τον οποίον διεβίβασε την λύπην του κ. πρωθυπουργού δια
τας μεταμεσημβρινάς σκηνάς.
Ο κ. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ ΠΡΟΕΒΗ ΤΗΝ ΝΥΚΤΑ ΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Κατόπιν των χθεσινών και σημερινών αχαρακτηρίστων σκηνών και επιθέσεων εναντίον των υποψηφίων και φίλων του Προοδευτικού Κόμματος εκ μέρους των εγκαθέτων της κυβερνήσεως και πλήρης δικαίας αγανακτήσεως εκ
των αφηγήσεων των συνυποψηφίων μου κ.κ. Κρεμεζή και Βλαστού όστις έφερε
σοβαρόν τραύμα εις τον οφθαλμόν, απηύθυνα εις τον Πρόεδρον της Κυβερνήσεως επιστολήν εις ην εχαρακτήριζα την κατάστασιν, οία και είνε πράγματι, ως
κηλίδα της δημοκρατίας.

40

ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

Την 4ην μ.μ. εν συνοδεία φίλων μου μετέβην εις τον συνοικισμόν Ποδαράδων
όπως και εξ ιδίας αντιλήψεως διαπιστώσω τον τρόπον της ενεργείας των εκλογών. Άμα τη εισόδω μας εις τον συνοικισμόν οι εγκάθετοι ήρχισαν τας αποδοκιμασίας και ύβρεις, επροχωρήσαμεν όμως μέχρι του τμήματος άνευ σοβαρωτέρου επεισοδίου. Κατά την έξοδόν μας το σμήνος των εγκαθέτων επληθύνθη,
έμαθον δε ότι από εξώστου τινός παρηκολούθη αγαλλιάσεως την καταρράκωσιν του κράτους, ο υπουργός της Προνοίας.
Ευθύς ως τα αυτοκίνητα εξεκίνησαν, ήρχισαν να ρίπτωνται εναντίον των χάλαζα λίθων και ομοβροντία πυροβολισμών. Το αυτοκίνητόν μου, εν τούτοις,
επροχώρησε όταν όμως ευρέθη εκτός επαφής με τα σμήνη των μπράβων παρετήρησα ότι τα λοιπά αυτοκίνητα δεν ηκολούθουν. Εζήτησα τότε να επιστρέψουμε δια να πληροφορηθώμεν τι συμβαίνει και κατόπιν της επιμονής μου
όντως ο σωφέρ ήρχισε να στρέφη το αυτοκίνητον. Την στιγμήν όμως εκείνην
ήρχετο δρομαίως εν λεωφορείον πλήρες επιβατών, δύο δε εκ των συνοδών
μου, υψώσαντες τας χείρας το εσταμάτησαν δια να ερωτήσουν αν τα άλλα αυτοκίνητα της συνοδείας έφυγαν δι΄ άλλων οδών.
Όλοι οι επιβάται του λεωφορείου κατήλθον και διηυθύνθησαν προς ημάς και
μεταξύ αυτών είς ανθυπασπιστής της χωροφυλακής και είς οπλίτης, όταν όμως
επλησίασαν ευρέθημεν προ αιφνιδιαστικής επιθέσεως, διότι όλοι αυτοί δεν
ήσαν άλλο τι ειμή μπράβοι ερχόμενοι προς καταδίωξίν μας. Εκτύπησαν τον σωφέρ και τον έρριψαν εκτός του αυτοκινήτου, κατέστρεψαν το αυτοκίνητόν μου
και εζήτησαν να μας απαγάγουν εις το λεωφορείον και να μας ωδηγήσουν και
πάλιν εις τον συνοικισμόν. Εις αυτό συνέπραττον και δύο όργανα της τάξεως,
αιχμάλωτοι των μπράβων.
Όταν όμως απηύθυνα προς τους δύο τελευταίους δριμείας παρατηρήσεις δια
την στάσιν των, τότε προσεπάθησαν να καθησυχάσουν τους εγκάθετους, επιμένοντες βιαίως να μας μεταφέρουν εις το λεωφορείον.
Ήρχισεν τότε ομηρικός αγών εκ του συστάδην, εμού δηλώσαντος ότι δεν θα
απηγώμην ζών. Ο αγών αυτός εγένετο καθ΄ ομάδας και η αντίστασίς μου υπήρξε
ανένδοτος. Μετά αρκετής ώρας πάλιν, επεβιβάσθην μετά του κ. Στρατηγοπούλου ετέρου αυτοκινήτου και απήλθον φέρων μώλωπας εις τας χείρας και κατεστραμμένα τα ενδύματά μου εκ της πάλης. Οι λοιποί ως ήτο επόμενον, συνελήφθησαν, κρατούνται δε εξ εκ των συνοδών μου εις την αστυνομίαν, με την πρόφασιν ότι επυροβόλησαν.
Αυτή είνε η ιστορία και το επιμύθιον αμφότερα αντάξια του καταντήματος εις
το οποίον περιήλθον σήμερον η έννοια της τάξεως και του σεβασμού της ελευθερίας. Από ηλικίας δέκα ετών αναμιγνύομαι ενεργώς και δεν ενθυμούμαι παρόμοιον αίσχος. Ο αρχηγός της δημοσίας ασφαλείας, ελθών εις την οικίαν μου,
εξέφρασεν την λύπην του κ. Προέδρου της Κυβερνήσεως και επρόβαλε την δικαιολογίαν της ανεπάρκειας της δημοσίας δυνάμεως και με παρεκάλεσεν εκ
μέρους του κ. Προέδρου της Κυβερνήσεως να πληροφορήσω την Kυβέρνησιν
εις ποια τμήματα επρόκειτο να μεταβώ δια να μου δώση συνοδεία.
Απήντησα εις τον προϊστάμενον της δημοσίας ασφαλείας ότι η ανεπάρκεια
της δημοσίας δυνάμεως είνε απλή πρόφασις, καθόσον η απουσία της παρατηρείται μόνον εις τα τμήματα άτινα χρήζουν δυνάμεως και απόδειξις ότι κατά
την επιστροφήν μας συναντήσαμεν εις την οδόν Πατησίων πολυάριθμους πε-
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ζούς και εφίππους περιπόλους. Ότι επίσης ευχαριστώ τον Πρόεδρον της Κυβερνήσεως δια την ευμενήν αυτήν προσφοράν, αλλά ότι την αποκρούω με όλην
την δύναμιν της ψυχής μου, καθότι πιστοποιεί την κατάλυσιν της εννοίας του
κράτους και αίρει το στοιχειώδες δικαίωμα του πολίτου και του υποψηφίου της
ελευθέρας κινήσεως.
Δεν έχομεν, είπον, καμμίαν ανάγκην να ειδοποιήσωμεν την Κυβέρνησιν εις
ποια τμήματα θα μεταβώμεν, υποχρέωσιν έχει αυτή να ασφαλίση την ελευθερίαν
των εκλογέων και των υποψηφίων εις παν τμήμα της πόλεως. Ατυχώς όμως αι
υποχρεώσεις αύται εγγράφησαν εις τα παλαιά παπούτσια των κυβερνώντων”.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ
ΑΝΕΚΟΙΝΩΣΕ ΤΑ ΕΞΗΣ ΕΝ ΣΧΕΣΕΙ ΠΡΟΣ ΤΑΣ ΣΚΗΝΑΣ
“Από δημοσιογράφους επληροφορήθην την απίστευτον είδησιν ότι ο κ. Καφαντάρης ηθέλησε να με θεωρήση υπεύθυνον των σκηνών της Ν. Ιωνίας, επωφελούμενος εκ τυχαίου γεγονότος ότι κατά την πρωΐαν της ημέρας των εκλογών παρέμεινα εν Ν. Ιωνία παρά συγγενή οικογενεία.
Αλλ΄ η σκέψις αυτή του κ. Καφαντάρη παρουσιάζει το εξής πλημμελές. Δια να
είμαι υπαίτιος δεν ήρκει να παραμείνω την πρωΐαν εις Ν. Ιωνίαν, αλλ΄ έπρεπε
να ήμην εκεί καθ΄ ην ώραν ο κ. Καφαντάρης αφικνείτο απροσδοκήτως εις τον
συνοικισμόν.
Αλλ΄ εκείνην την ώραν ευρισκόμην εις το Υπουργείον Προνοίας και απέστειλα
εις το Υπουργείον Εσωτερικών κρυπτογραφικόν τηλεγράφημα προς μετάφρασιν. Το τηλεγράφημα τούτο υπεβλήθη εις τον κ. Πρόεδρον της Κυβερνήσεως ο
οποίος και την περί σκηνών πληροφορίαν είχεν ενωρίτερον εμού.
Επανήλθον εις Νέαν Ιωνίαν κατόπιν και εξέφρασα εις τον λαόν την λύπην του
κ. Προέδρου δια τα γενομένα και συνέστησα εις αυτόν να διαλυθή.
Ένα όμως γεγονός μένει αναμφισβήτητον, ότι ο κ. Καφαντάρης διαρκώς έστελλεν αυτοκίνητα εις τον συνοικισμόν προκαλών ούτω τον λαόν, μη συμπαθούντα
προς αυτόν και εν τέλει εξέδραμεν εις Ν. Ιωνίαν και αυτός ο ίδιος συνοδευόμενος
από οπλοφόρους, οι οποίοι και επυροβόλησαν εν μέσω φιλονόμου συνοικισμού.”
Αλλά και η αντιπολιτευόμενη το “Κόμμα των Φιλελευθέρων” εφημερίδα “ΠΡΩΪΑ”
την επομένη των εκλογών, αφιερώνει ένα μεγάλο μέρος της πρώτης και της τελευταίας σελίδας της, στις “Πρωτοφανούς αγριότητος σκηναί των Ποδαράδων”,
θέλοντας να μεγιστοποιήσει τα γεγονότα και να εμφανίσει τους πρόσφυγες …δολοφόνους …και κλέφτες.
Στο δημοσίευμά της αναφέρει μεταξύ άλλων:
“… ΗΘΕΛΗΣΑΝ ΝΑ ΤΟΝ ΦΟΝΕΥΣΟΥΝ
Πριν όμως κατορθώση εισέτι να επιβή του αυτοκινήτου, (ο Καφαντάρης)
ηπειλήθη να δολοφονηθή από σπεύδοντα με το περίστροφον προτεταμένον
πρόσφυγα. Ο συντάκτης μας ειδοποίησε περί τούτου τον κ. Καφαντάρην όστις
επρόφθασεν να επιβή επί του αυτοκινήτου ευρισκομένου εν κινήσει.
ΕΚΙΝΔΥΝΕΥΣΕ ΝΑ ΕΥΡΕΘΗ ΥΠΟ ΤΟΥΣ ΤΡΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΑΜΑΞΟΣΤΟΙΧΙΑΣ
Το αυτοκίνητον παρά τον συνοικισμόν Ριζουπόλεως παρ’ ολίγον να ευρεθή υπό
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τους τροχούς της διερχόμενης εκείνην
την στιγμήν αμαξοστοιχίας της Κηφισιάς, καθόσον ο σωφέρ προσεπάθη να
διέλθη δια των αλύσεων, αίτινες απαγόρευον την δίοδον. Τέλος το αυτοκίνητον θραύσαν τας αλύσεις, επέρασε
εις το απέναντι σημείον δύο μόλις
δευτερόλεπτα προ της διελεύσεως
του τραίνου.
ΕΛΗΣΤΕΥΘΗΣΑΝ
Ο κ. Καφαντάρης ούτω κατώρ- Δεκαετία 1930. Η βίλα Ριζόπουλου και η διασταύρωση
(δρόμου και γραμμής) με την αλυσίδα.
θωσε να σωθή απωλέσας και το
πορτοφόλιον του, καθ΄ ην ώραν οι
πρόσφυγες τον έσυρον. Επίσης εγένετο απόπειρα αφαιρέσεως των χρηματοφυλακίων των συντακτών μας και του κ. Στρατηγοπούλου, αλλά οι αποπειραθέντες πρόσφυγες εγένετο εγκαίρως αντιληπτοί.”
Ο πληθυσμός της Ελλάδας με βάση την τελευταία απογραφή ήταν 6.189.237.
Ψήφισαν 1.021.434, άρα συμμετείχε στην εκλογική διαδικασία το 16,50% του
πληθυσμού.
Αναγκαία υπενθύμιση: Ψήφιζαν μόνο άνδρες με συμπληρωμένο το 21ο έτος
της ηλικίας τους.
Τα αποτελέσματα σε όλη την επικράτεια ήταν:
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ - ΚΟΜΜΑΤΑ

ΑΡΧΗΓΟΙ

Κόμμα Φιλελευθέρων

Ελ. Βενιζέλος

Λαϊκό Κόμμα

Παναγ. Τσαλδάρης

Αγροτικό Εργατικό Κόμμα*

Αλέξ. Παπαναστασίου

Κόμμα Ελευθεροφρόνων

ΠΟΣΟΣΤΑ

ΕΔΡΕΣ

477.502

46,94%

178

243.543

23,94%

19

68.278

6,71%

20

Ιωάν. Μεταξάς

53.958

5,30%

1

38.556

3,79%

4

Κόμμα Εθνικό Δημοκρατικό*

Γεώργιος Κονδύλης

27.603

2,71%

9

Προοδευτικό Κόμμα

Γεώργιος Καφαντάρης

25.729

2,53%

3

Ανεξάρτητοι Βασιλόφρονες

Ανεξάρτητοι Δημοκρατικοί*

ΨΗΦΟΙ

18.069

1,78%

6

Κόμμα Συντ. Δημοκρατ.*

Ανδ. Μιχαλόπουλος

15.852

1,56%

5

Κόμμα Προοδ. Ένωσης

Κων. Ζαβιτσάνος

13.452

1,32%

5

Αγροτικό Κόμμα

17.042

1,68%

0

Ενιαίο Μέτωπο (ΚΚΕ)

14.325

1,41%

0

1.958

0,19%

0

1.414

0,14%

0

1.017.281

100%

250

Εθνική Ένωσις
Ανεξάρτητοι κ.λπ.
Έγκυρα
Άκυρα - Λευκά
Σύνολο

4.153
1.021.434
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(*) Τα κόμματα: “Δημοκρατική Ένωσις-Αγροτικό Εργατικό Κόμμα” του Αλέξ. Παπαναστασίου, “Συντηρητικοί Δημοκρατικοί” του Ανδρ. Μιχαλακόπουλου, “Εθνικό
Δημοκρατικό” του Γεωργ. Κονδύλη και “Ανεξάρτητοι Δημοκρατικοί” συνεργάστηκαν σε κοινούς συνδυασμούς με το “Κόμμα Φιλελευθέρων”. Αντιθέτως διαχώρισε
την θέση του ο Γ. Καφαντάρης και κατήλθε με δικό του κόμμα, εκφράζοντας έτσι
τη δυσαρέσκειά του προς τον Ελ. Βενιζέλο.
Στη Ν. Ιωνία λειτούργησαν, τα εξής πέντε (5) εκλογικά κέντρα:
• Αρ. 129: Στη Β΄ Τάξη του Δημ. Σχολείου Αγ. Αναργύρων, ψήφισαν οι έχοντες
εκλογικά βιβλιάρια από Νο 1 – 1280.
• Αρ. 130: Στο Ελληνικό Σχολείο (Παράρτημα) στη Ν. Ιωνία, ψήφισαν οι έχοντες
βιβλιάρια από Νο 1281-1920.
• Αρ. 131: Στον Ιερό Ναό Αγ. Αναργύρων., ψήφισαν οι έχοντες βιβλιάρια
από Νο 1921 – 2444.
• Αρ. 132: Στο Δημοτικό Σχολείο Σαφράμπολης, ψήφισαν όλοι οι εγγεγραμμένοι
στους εκλογικούς καταλόγους της ενορίας Αγ. Στεφάνου Σαφράμπολης.
• Αρ. 133: Στον Ιερό Ναό Ζωοδ. Πηγής Καλογρέζας, ψήφισαν όλοι οι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους της ενορίας Ζωοδ. Πηγής Καλογρέζας.
Και τα αποτελέσματα κατά εκλογικό τμήμα, ήταν:
ΤΜΗΜΑ
129ο

ΕΓΚΥΡΑ ΦΙΛΕΛΕΥΘ.
622

609

ΛΑΪΚΟΙ ΛΟΙΠΑ ΚΟΜ.
7

6

130ο

556

543

9

4

131ο

527

516

5

6

132ο

439

430

6

3

392

384

6

2

ΣΥΝΟΛΑ

2.536

2.482

33

21

ΠΟΣΟΣΤΑ

100%

97,87%

1,30%

0,83%

133ο

Από τα παραπάνω αποτελέσματα προκύπτει ότι στη Ν. Ιωνία, ο Ελ. Βενιζέλος
πλησίαζε σχεδόν στο απόλυτο, με το εκκωφαντικό 97,87% ποσοστό!
Είναι χαρακτηριστικό ότι στην περιφέρεια του πρώην Δήμου Αθηναίων που
ανήκε και ο συνοικισμός της Ν. Ιωνίας, το “Κόμμα Φιλελευθέρων” με το πλειοψηφικό σύστημα κερδίζει και τις 22 έδρες της Βουλής.
Εδώ οι Ιωνιώτες εφαρμόζοντας το σύστημα “κορδόνι” και ψηφίζοντας με κομματικό ψηφοδέλτιο, ψηφίζουν σχεδόν όλους τους υποψηφίους του ψηφοδελτίου
(μπορούσαν να διαγράψουν μέχρι 2) και πειθαρχούν σε ποσοστό 97-98%, όπως
δείχνουν τα αναλυτικά στοιχεία του Υπουργείου Εσωτερικών. Τέτοια πειθαρχία
δεν παρατηρείται σε κανένα άλλο συνοικισμό ή περιοχή των Αθηνών.
Οι 22 Φιλελεύθεροι βουλευτές που εκλέχτηκαν στη περιφέρεια Τέως Δήμου
Αθηναίων, στη Ν. Ιωνία, έλαβαν επί 2.536 εγκύρων ψηφοδελτίων:
Ι. Αθανασιάδης 2.482 ψ., Μιχ. Αιλιανός 2.478 ψ., Μιχ. Αργυρόπουλος 2.479 ψ.,
Περ. Αργυρόπουλος 2.482 ψ., Άγ. Βαρβαγιάννης 2.482 ψ., Κυρ. Βενιζέλος 2.482 ψ.,
Παν. Βουρλούμης 2.483 ψ., Βασ. Δεληγιάννης 2.482, Εμμ. Εμμανουηλίδης 2.480 ψ.,
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Δημήτρ. Ζάνος 2.480 ψ., Αθαν. Ζωγράφος 2.483 ψ., Κων/νος Ζωγράφος 2.483 ψ.,
Χρήστ. Καλαντίδης 2.479 ψ., Ιωάν. Καλογεράς 2.482 ψ., Αλέξ. Κασσαβέτης ψ.,
Χρ. Λαδάς 2.481 ψ., Λέων Μακκάς 2.482 ψ., Λουκ. Νάκας 2.482 ψ., Αλ. Παππάς 2.483 ψ.,
Φραγκ. Σαράντης 2.483 ψ., Μιχ. Τσιγδέμογλου 2.477 ψ., Στ. Χούρσογλου 2.479 ψ.
Πολλοί οι πρόσφυγες βουλευτές και μεταξύ αυτών ο Μιχ. Αργυρόπουλος, ο Εμμ.
Εμμανουηλίδης, ο Μιχ. Τσιγδέμογλου κ.α. Όμως κανένας Ιωνιώτης. ΄Ισως “Ιωνιώτης” θα μπορούσε μόνο να χαρακτηρισθεί ο Εμμ. Εμμανουηλίδης που είχε αρκετούς συγγενείς στη Ν. Ιωνία.
Οι σταυροί των υποψηφίων του “Λαϊκού Κόμματος”, δεν ξεπέρασαν τους 33 ψήφους και των “Προοδευτικών” τη μία (1) ψήφο.
Οι εκλογές τις οποίες κέρδισε με μεγάλη κοινοβουλευτική πλειοψηφία ο Ελ. Βενιζέλος, έδωσε το χαρακτηρισμό κοινοβουλευτική δικτατορία, στην περίοδο αυτή.
Η κατάπληξη που προκάλεσε το εκλογικό αποτέλεσμα στον Ελ. Βενιζέλο αποτυπώνεται εύγλωττα στο γράμμα που έστειλε, δύο ημέρες μετά, στη γυναίκα του.
“Μολονότι όλαι αι προβλέψεις ήσαν ότι πηγαίνομεν προς μιαν μεγάλην δημοκρατικήν νίκην, εγώ, μετά τα απροσδόκητα αποτελέσματα των εκλογών της 1ης
Νοεμβρίου 1920, ήμουν πολύ επιφυλακτικός. Δι’ αυτό και το μεσονύκτιον της Κυριακής (...) σου έλεγα ότι περιμένω να κερδίσω 140 έως 180 έδρας επί συνόλου
250. Το πρωί της Δευτέρας σου ετηλεγράφησα ότι περιμένω να κερδίσω περί
τας 180, το μεσημέρι περί τας 200 και το απόγευμα περί τας 220 (...). Πραγματικώς η νίκη αυτή είναι απαραδειγμάτιστος διά το μέγεθός της (...). Ουσιαστικώς
ο ελληνικός λαός με εγκατέστηκε κοινοβουλευτικόν δικτάτορα”.
Από τα αποτελέσματα των εκλογών προκύπτει ότι κορυφαίοι αντιβενιζελικοί
πολιτικοί αποτυγχάνουν να εκλεγούν: Ο Ιωάν. Θεοτόκης στην Κέρκυρα, ο Γ. Στρέϊτ
στην Πάτρα, ο Χαρ. Βοζίκης στην Κυνουρία, οι Κων. Δεμερτζής και Δημ. Αγγελόπουλος στην Αθήνα, ο Κ. Καρτάλης στο Βόλο, ο Αγαμ. Σλήμαν στη Λάρισα, ο Πέτρ.
Πρωτοπαπαδάκης στη Νάξο, ο Θ. Τουρκοβασίλης στη Μαντινεία κ.α.
Αλλά μεγάλος ηττημένος των εκλογών ήταν και ο Ιωάν. Μεταξάς επικεφαλής
των “Ελευθεροφρόνων” (και υποψήφιος στη Κραναία Κεφαλονιάς), που από το
15,76% των εκλογών του 1926, λαμβάνει τώρα μόλις 5,3%. Απογοητευμένος τηλεγράφησε στην σύζυγό του από το Αργοστόλι:
“Εχασα την εκλογήν. Παραιτούμαι της πολιτικής. Θα ζήσω πλέον ως άνθρωπος”.
		
Το αξιοσημείωτο είναι ότι μετά τις εκλογές της 19ης Αυγούστου και την μεγάλη
νίκη του, ο Ελ. Βενιζέλος, δεν προχώρησε στην κατάρτιση νέας κυβέρνησης αλλά
άφησε την δομή της κυβέρνησης, όπως ορκίστηκε στις 4/7/1928, πριν τις εκλογές όταν έλαβε την εντολή σχηματισμού Κυβέρνησης. Ανασχηματίσθηκε η κυβέρνησή του αργότερα στις 7/6/1929 και στις 16/12/1929.
Κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης του Ελ. Βενιζέλου, επήλθε η μεγάλη οικονομική κρίση (κραχ) του 1929, ενώ λίγο αργότερα απόρροια του εν λόγω γεγονότος
ήταν ότι το Ελληνικό Κράτος πτώχευσε. Η πτώχευση της Ελλάδας έγινε επίσημα
τον Μάϊο του 1932 με την κήρυξη της παύσης πληρωμών, ως αποτέλεσμα της διόγκωσης του εξωτερικού χρέους της χώρας λόγω της διεθνούς οικονομικής κρίσης
και της μείωσης των εξαγωγών. Οι διεθνείς αιτήσεις του Ελ. Βενιζέλου για την στή-
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ριξη της Ελλάδας στις δανειακές της υποχρεώσεις, δεν είχαν θετικό αποτέλεσμα.
Την Τετάρτη 27 Απριλίου 1932, η Ελλάδα εγκατέλειψε επισήμως τον “κανόνα
του χρυσού”. Η δραχμή υποτιμήθηκε ραγδαία και στις 5 Μαΐου η ισοτιμία της με
την στερλίνα έπεσε από τις 456 δραχμές στις 539. Τον ίδιο μήνα το κράτος επισημοποίησε την χρεοκοπία του, κηρύσσοντας παύση πληρωμών.
Το κύρος του Βενιζέλου είχε τρωθεί ανεπανόρθωτα στην λαϊκή συνείδηση, ενώ
ένα πανελλαδικό απεργιακό κύμα παρέλυε την χώρα. Στις 21 Μαΐου 1932, ο Ελ.
Βενιζέλος παραιτήθηκε από πρωθυπουργός δηλώνοντας δημοσίως πως δεν θα
επέστρεφε αν δεν ενισχυόταν η εκτελεστική εξουσία και δεν περιοριζόταν η ελευθεροτυπία.
Τότε ο Αλέξ. Παπαναστασίου σχηματίζει κυβέρνηση, που είχε ζωή μόλις 6 ημερών. Στις 26 Μαΐου 1932 ανέλαβε και στις 5 Ιουνίου 1932, παραιτήθηκε. Ο Βενιζέλος είχε δηλώσει στον Παπαναστασίου ότι θα τον υποστήριζε, αλλά στην ψήφο
εμπιστοσύνης, ο Βενιζέλος δήλωσε ότι θα ψήφιζε υπέρ της κυβέρνησης με επιφυλάξεις επειδή δε συμφωνούσε με τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης,
θεωρώντας ότι προωθούσε κοινωνικές μεταρρυθμίσεις. Ο Παπαναστασίου δε θεώρησε επαρκή τη στήριξη αυτή και υπέβαλε την παραίτησή του.
Ο Ελ. Βενιζέλος ξανασχημάτισε νέα κυβέρνηση στις 5 Ιουνίου 1932, μετά την
παραίτηση της εξαήμερης Κυβέρνησης Παπαναστασίου και παρέμεινε στην εξουσία, λίγους μήνες, μέχρι την 3η Νοεμβρίου 1932, αφού πραγματοποίησε τις εκλογές της 25ης Σεπτεμβρίου 1932.

7/10/1928. Ο Βενιζέλος αναπτύσσει τις
προγραμματικές δηλώσεις.

1928. Μιχαλακόπουλος - Βενιζέλος

1928. Η κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου.

ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ εκλογές
25ης Σεπτεμβρίου 1932

Οι εν λόγω εκλογές έγιναν στη σκιά της χρεοκοπίας της Ελλάδας, αφού 4 μήνες
νωρίτερα (Μάιος 1932) είχε γίνει παύση πληρωμών και το κλίμα ήταν ιδιαίτερα
φορτισμένο και ηλεκτρισμένο. Ο υπουργός Βαρβαρέσος αναζητεί τη χρυσή τομή για
κούρεμα του χρέους ζητώντας να πληρωθεί μόνο το 30% των τόκων! Ο Ελ. Βενιζέλος του 1928 δεν έχει καμία σχέση με τον Ελ. Βενιζέλο του 1932, ούτε τον Βενιζέλο
του 1920. Οι εφημερίδες παραμονές των εκλογών δυναμιτίζουν το κλίμα γράφοντας “Κάτω οι κλέφτες”, υπονοώντας σαφώς τον Ελ. Βενιζέλο και τις κυβερνήσεις
του. Άλλωστε είχε ενοχλήσει πολύ τους πρόσφυγες, το γεγονός ότι με τη συνηγορία του Μουσολίνι, είχε προτείνει τον Κεμάλ Ατατούρκ για το Νόμπελ Ειρήνης!
Οι εν λόγω εκλογές, πραγματοποιήθηκαν με το σύστημα της απλής αναλογικής.
Όποτε πραγματοποιήθηκαν εκλογές με το σύστημα της απλής αναλογικής, δεν
προέκυψαν αυτοδύναμες κυβερνήσεις και πάντα υπήρχε πολιτική αστάθεια που
οδηγούσε σε “οικουμενικές κυβερνήσεις ανάγκης” χωρίς προοπτική και μέλλον.
Έτσι συνήθως οι επόμενες εκλογές πραγματοποιούνταν με πλειοψηφικό σύστημα. Εφαρμόστηκε ο Ν. 3542/1929 (Φ.Ε.Κ. 27 τ. Α΄ της 25/1/1929) όπως τροποποιήθηκε με τους Ν. 5295/1931 και Ν. 5493/21 Μαΐου 1932 με στενή περιφέρεια “Περί εκλογής Βουλευτών” που δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. τ. Α΄ αρ. 168 της
21/5/1932. Οι εκλογικές περιφέρειες ήταν 43, ενώ το σύνολο των υποψηφίων
1.496, ήτοι 6 υποψήφιοι κατά έδρα.
Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτού του εκλογικού νόμου ήταν ότι: Είχαμε για
πρώτη φορά, είτε συνδυασμό κόμματος (αυτούσιο ψηφοδέλτιο κόμματος χωρίς
προσθήκες άλλων), είτε συνδυασμό ανεξαρτήτων (ανεξάρτητοι συνεργαζόμενοι
σε μια εκλογική περιφέρεια),
Κανείς δεν μπορούσε να θέσει υποψηφιότητα, πέρα από μία εκλογική περιφέρεια. Επιτρεπόταν μόνο ένας σταυρός επί του ψηφοδελτίου (μονοσταυρία).
Στις εν λόγω εκλογές κατέρχονται νέοι πολιτικοί σχηματισμοί:
- Το “Εθνικό Ριζοσπαστικό Κόμμα” με αρχηγό τον Γεώργ. Κονδύλη από στελέχη
που αποσπώνται κυρίως από το “Κόμμα Φιλελευθέρων” διαφωνούντα με τον Ελ.
Βενιζέλο,
- ενώ στο “Κόμμα Προοδευτικό” του Γεωργ. Καφαντάρη προσαρτάται η ομάδα στελεχών του Κ. Ζαβιτσάνου που αποχωρούν επίσης από το “Κόμμα Φιλελευθέρων”
Σε αυτές τις εκλογές πήραν μέρος τα εξής κόμματα με τα εμβλήματα και τους
αρχηγούς:
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Α/Α ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ - ΚΟΜΜΑΤΑ

ΕΜΒΛΗΜΑΤΑ

ΑΡΧΗΓ. ΚΟΜΜΑΤ.

1

Λαϊκόν

Δάφνη

Παν. Τσαλδάρης

2

Ελευθεροφρόνων

Στάχυς

Ιωάν. Μεταξάς

3

Συντηρητικόν Δημοκρατικόν

Ελάτη

Α. Μιχαλακόπουλος

4

Φιλελευθέρων

Εικών Ελ. Βενιζέλου

Ελ. Βενιζέλος

5

Προοδευτικόν, Τρίτη Κατάστασις

Αστήρ εκ 5 ακτίνων

Γ. Καφαντάρης &
Κων. Ζαβιτσάνος

6

Εθνικόν Ριζοσπαστικόν

Σκαπάνη

Γεώργ. Κονδύλης

7

Αγροτικόν και Εργατικόν

Εργάτης ωθών άροτρον

Αλ. Παπαναστασίου

8

Αγροτικόν

Άροτρον

Διοικ. Επιτροπή

9

Σοσιαλιστικόν (Τμήμα Δ. Σοσιαλ.) Εργάτης κρατών σφύραν Διοικ. Επιτροπή

10

Εν. Μέτωπο Αγροτών Εργατών

Σφυροδρέπανο

11

Εργατοϋπαλληλικόν

Εργάτης

12

Εργατοεπαγγελματικόν

Σφύρα

13

Προσφυγικόν Δημοκρατικόν

Αλέκτωρ και ήλιος

Διοικ. Επιτροπή

Και σε αυτές τις εκλογές, οι περισσότερες ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες των
Αθηνών, έχουν την δική τους πολιτική χροιά. Υποστηρίζουν κάποια παράταξη. Γεγονός όμως είναι ότι έχουν ξεφύγει από τα όρια της ευπρέπειας. Η αποδόμηση
του Ελ. Βενιζέλου έχει αρχίσει για την εφημερίδα “ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ” που σε καθημερινή βάση τον σατιρίζει με καυστικό τρόπο. Παραθέτουμε 2 πρωτοσέλιδα:

Πρωτοσέλιδο της εφημερίδας “ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ” της 21/9/1932

Πρωτοσέλιδο της εφημερίδας “ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ” της 23/9/1932

Ας ανατρέξουμε στις εφημερίδες της εποχής, για να αντλήσουμε πλούσιο ενημερωτικό υλικό για την προεκλογική περίοδο στη Ν. Ιωνία, αφού διαδραματίσθηκαν γεγονότα που απασχόλησαν τις Αθηναϊκές εφημερίδες για πολλές ημέρες:
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•Η εφημερίδα “ΕΛΕΥΘ. ΒΗΜΑ” της 12/9/1932, γράφει:
Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΖΩΗΡΑ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
“Χθες την πρωΐαν (Κυριακή) ετελέσθη εις τον ναόν των Αγίων Αναργύρων
του προσφυγικού συνοικισμού της Νέας Ιωνίας το ετήσιον μνημόσυνον υπέρ
των πεσόντων εις την μικρασιατικήν εκστρατείαν.
Παρέστησαν χιλιάδες κόσμου και εν σώματι οι υποψήφιοι του φιλελευθέρου
συνδυασμού Αθηνών.
Μετά το μνημόσυνον οι παριστάμενοι μετέβησαν εις τα εγκαίνια του κέντρου
της φιλελευθέρας νεολαίας Νέας Ιωνίας.
Εκεί ωμίλησεν ο πρόεδρος της νεολαίας, μετ΄ αυτόν δε έλαβον τον λόγον αλληλοδιαδόχως οι εκ των υποψηφίων κ.κ. Μ. Αργυρόπουλος, Ε. Εμμανουηλίδης,
Σ. Χούρσογλου, Σ. Θεοφανίδης, Λ. Μακκάς, Π. Βουρλούμης, Π. Αργυρόπουλος, Π.
Τσιμπιδάρος, Α. Βαρβαγιάννης, Χ. Λαδάς, Σ. Ζερβός, Α. Φιξ, και Κ. Νικολετόπουλος. Όλοι οι ανωτέρω ωμίλησαν επί της προσφυγικής δυστυχίας και των προσπαθειών του κόμματος των φιλελευθέρων όπως παράσχη βοήθειαν εις τον
προσφυγικόν κόσμον, αναλύσαντες το μέχρι σήμερον συντελεσθέν έργον.
Ο κ. Τσιμπιδάρος ομιλών απηύθυνε θερμόν χαιρετισμόν προς την φιλελευθέραν νεολαίαν, τονίσας ότι αντιπροσωπεύουν το μέλλον της ελληνικής φυλής,
γεγονός το οποίον επιβάλλει εις αυτούς ειδικάς υποχρεώσεις. Δια την εκτέλεσιν των υποχρεώσεων αυτών – εσυνέχισε - δύναται να λάβουν οι νέοι πολύτιμα διδάγματα από την σημερινήν γενεάν, η οποία επετέλεσεν εις το ακέραιον
το καθήκον και έφερε το βάρος της διεξαγωγής όλων των εθνικών αγώνων.
Ο κ. Τσιμπιδάρος καταλήγων είπεν ότι όταν της έδωκεν το σύνθημα ο κ. Βενιζέλος, η παρούσα γενεά εξώρμησεν έως τα βάθη της Ασίας, μέχρι Δουνάβεως
και Ουκρανίας και ανύψωσε την Ελλάδα εις τον κοινόν θαυμασμόν. Ο ίδιος άνθρωπος ζητεί σήμερον τας ψήφους του ελληνικού λαού και ειδικώς των προσφύγων και είνε προφανές ότι οι πρόσφυγες αλλά και όλος ο ελληνικός λαός
όχι μόνον δια τας υπηρεσίας του εις το παρελθόν, αλλά και διότι ενδιαφέρεται
δια το μέλλον του θα περιβάλη δια της εμπιστοσύνης του τον αρχηγόν των φιλελευθέρων, καταψηφίζων όλα τα άλλα κόμματα.
Επίσης ο εκ των υποψηφίων κ. Κ. Νικολετόπουλος ομιλών είπεν ότι χαιρετίζει
ως ευτυχή δι΄ αυτόν οιωνόν το ότι κάμνει την απαρχήν της πολιτικής του σταδιοδρομίας αγορεύων το πρώτον νέος πολιτευτής αυτός, αφ΄ ενός προ της φιλελευθέρας νεολαίας και αφετέρου προ των κατοίκων μιας περιφερείας όπου ανθούν τόσαι βιομηχανίαι. Συνεχίζων ο κ. Νικολετόπουλος είπεν ότι απευθύνεται
μετ΄ οικειότητος προς την κυψέλην αυτής της εργασίας, διότι επί δεκαετηρίδας
διακονών εις τον ναόν του εμπορίου και της βιομηχανίας, ως νομικός σύμβουλος
επιχειρήσεων, επιμελητηρίων κλπ. αισθάνεται τον παλμόν της τάξεως προς την
οποίαν απευθύνεται”.
Βέβαια η κόντρα που είχε ξεσπάσει από τις εκλογές του 1928, μεταξύ “Φιλελευθέρων” και “Προοδευτικών” στη Ν. Ιωνία, έχει συνέχεια και στις εκλογές του 1932.
- Η εφημερίδα “ΠΡΩΪΑ” της 12/9/1932, αναφέρεται σε γεγονότα που διαδραματίσθηκαν την Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου το πρωί, στον κινηματογράφο “ΑΣΤΕΡΑ”,
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υπό τον βαρύγδουπο τίτλο:
Η ΛΕΣΧΗ ΤΩΝ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΑΣ
ΣΚΗΝΑΣ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΥΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥΣ
ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΟΜΕΝΩΝ
“Αι πληροφορίαι τας οποίας είχον από ημερών τα κόμματα της αντιπολιτεύσεως ότι η Λέσχη των Φιλελευθέρων οργανώνει τρομοκρατικάς ομάδας ίνα
παρεμποδίση τους υποψηφίους των άλλων κομμάτων να ομιλήσουν εις τους
προσφυγικούς συνοικισμούς, απεδείχθησαν χθες εκ των πραγμάτων αληθείς.
Ούτω βανδαλικαί σκηναί εσημειώθησαν χθες επ΄ ευκαιρία της μεταβάσεως των
Καφανταρικών υποψηφίων εις Ποδαράδες. Τα γεγονότα έχουν ως εξής:
Κατόπιν προειδοποιήσεως γενομένης προ διημέρου, οι υποψήφιοι του Προοδευτικού Συνδυασμού κ.κ. Παπαστράτος, Σταυρίδης (Ιωνιώτης), Αρτεμιάδης
(Σπάρταλης), Θωμόπουλος, Βλαβιανός, Αναστασόπουλος, Πουρνάρας, Βλαστός κλπ. μετέβησαν εις τον συνοικισμόν Ποδαράδες. Άφθονος κόσμος είχε κατακλύσει το κινηματοθέατρον «Αστήρ» και ήκουσε μετά ενθουσιασμού τους
ρήτορας αναπτύσσοντες το πρόγραμμα του Κόμματος των Προοδευτικών.
Κατά την διάρκειαν όμως της
προαγγελθείσης αυτής συγκεντρώσεως, οι Φιλελεύθεροι πολιτευταί κ.κ. Πάτσης και Λαδάς και
άλλοι προέβαινον εις τα εγκαίνια
του εκλογικού των κέντρου ευρισκομένου εις την οδόν Ηρακλείου
και εις αρκετήν απόστασιν από
του κινηματοθεάτρου όπου είχον
συγκεντρωθή οι Προοδευτικοί.
Ενώ δε εξηκολούθει η συγκέντρωσις των τελευταίων, αρκετοί θορυβοποιοί αναχωρήσαντες από το κέντρον των
Φιλελευθέρων, περικύκλωσαν το κινηματοθέατρον «Αστήρ» και ήρχισαν να
φωνασκούν, να βρίζουν και να πυροβολούν συνεχώς εις τον αέρα προς εκφοβισμόν των Προοδευτικών. Ούτοι όμως, παρέμεινον απαθείς μέχρι του τέλους
των αγορεύσεων ενώ εν τω μεταξύ η αστυνομική δύναμις εσχημάτισε ζώνην. Ο
αστυνόμος Ποδαράδων εζήτησε τότε από τους Προοδευτικούς υποψηφίους να
διαλύσουν την συγκέντρωσιν, πράγμα το οποίον ούτοι και έκαμον, ενώ τουναντίον ουδέ έλαβεν εναντίον των θορυβοποιών, οίτινες είχον οργανώσει μικροδιαδηλώσεις γύρω από θέατρον και εξηκολούθουν ανενόχλητοι να πυροβολούν. Πολλοί εξ αυτών εκράτουν επιδεικτικώς εις τα χέρια των χειροβομβίδας,
ερρίφθησαν δε και δύο ή τρεις, ως βεβαιούν υπευθύνως οι Προοδευτικοί αντιπρόσωποι.
Κατά την αποχώρησιν των υποψηφίων, οι θορυβοποιοί ανενόχλητοι από την
αστυνομίαν εξετράπησαν πλέον ακωλύτως και ήρχισαν να πυροβολούν εναντίον των αυτοκινήτων των και να τα λιθοβολούν. Μία σφαίρα ηύρε το αυτοκίνητον υπ΄ αριθ. 19623, παρά την θέσιν του οδηγού. Ο εκ των υποψηφίων κ. Παπαστράτος ετραυματίσθη ελαφρώς δια λίθου εις την χείρα, ο δε πρόσφυξ Γ.
Βάκας κάπως σοβαρώτερον εις την κεφαλήν.
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Ο αστυνόμος των Ποδαράδων κ. Βαρβέρης, ερωτηθείς σχετικώς, διέψευσε ότι
ερρίφθησαν πυροβολισμοί, παρεδέχθη μόνον ότι ελιθοβολήθησαν τα αυτοκίνητα
των υποψηφίων από μίαν ομάδα νέων εκ των οποίων και συνέλαβε τους Μ. Παπαδόπουλον ετών 20, Γ. Κουτρουμπέλην ετών 15 και Π. Ευθυμόγλου ετών 18.
Ο υποψήφιος του Προοδευτικού Κόμματος Αθηνών κ. Ανδρέας Πουρνάρας
υποβάλλει σήμερον μήνυσιν εναντίον του υπομοιράρχου Ν. Ιωνίας και των
εγκαθέτων πρωτουργών της χθεσινής δολοφονικής αποπείρας, τους οποίους
ανεγνώρισαν διάφοροι πολίται”.
Στην ίδια σελίδα δημοσιεύεται διαμαρτυρία της “Κεντρικής Διοικήσεως της
Προοδευτικής Νεολαίας”, σχετικά με τα γεγονότα:
“Η Προοδευτική Νεολαία Αθηνών, εκφράζουσα τας ευχαριστίας της προς το
κοινόν του συνοικισμού της Ν. Ιωνίας όπερ αθρόον συνέρρευσε και παρηκολούθησε μέχρι τέλους μετ΄ ενθουσιασμού την σημερινήν πολιτικήν μας συγκέντρωσιν, μετ΄ αποτροπιασμού διαμαρτύρεται εναντίον των βενιζελικών εγκαθέτων οι οποίοι ωργάνωσαν υπό τα όμματα των αρχών τας βαρβάρους απρεπείας και την άνανδρον δολοφονικήν ενέδραν κατά των υποψηφίων του κατ΄
εξοχήν κόμματος της τάξεως και των ανυπόπτων φιλησύχων πολιτών. Θεωρεί
προσωπικώς υπεύθυνον τον κ. υπουργόν των Εσωτερικών, του οποίου ο υιός,
βενιζελικός υποψήφιος Αθηνών πρωτοστατεί εκάστοτε εις την δια τρομοκρατικών μέτρων προσπάθειαν καταπνίξεως πάσης λαϊκής αντικυβερνητικής εκδηλώσεως και δηλοί ότι, εις περίπτωσιν καθ΄ ην μελλοντικώς επαναληφθούν παρόμοιαι σκηναί, απεκδύεται πάσης ευθύνης δια τα συμβησόμενα, κατόπιν μάλιστα της διαπιστωθείσης πλήρους αδυναμίας, αν μη συνενοχής των αρχών να
προστατεύσουν τους φιλησύχους πολίτας εις την ελευθέραν εκδήλωσιν των
πολιτικών φρονημάτων αυτών”.
Τα εν λόγω γεγονότα ήταν σημείο αναφοράς των πολιτικών αρχηγών και των
εφημερίδων σε όλη την προεκλογική περίοδο.
- Στην εφημερίδα “ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ” της 13/9/1932, υπάρχει δήλωση του Γ. Καφαντάρη, που βρισκόταν στον Πύργο της Ηλείας, σχετικά με τα γεγονότα:
“Το ζήτημα είνε τόσης εξαιρετικής σπουδαιότητος, ώστε θα περιμένω πριν
ομιλήσω, να γίνω ενήμερος όλων των λεπτομερειών των σκηνών. Θα ευρίσκομαι αύριον το πρωΐ εις τας Αθήνας και εκεί θα λάβω, μετά την ενημέρωσίν μου
επί των γεγονότων, αποφάσεις περί του πρακτέου. Το ζήτημα οπωσδήποτε
αφορά προσωπικώς τον κ. Πρωθυπουργόν και η διευθέτησίς του αποτελεί καθήκον αρρήκτως συνδεδεμένον προς τας υποχρεώσεις του κυβερνήτου του
Κράτους, το οποίον θέλει να παραστήση ευνομούμενον και προς τας υποχρεώσεις του ως ανθρώπου, αξιούντος ότι δεν στερείται και πολιτισμού και ευθιξίας.
Ελπίζω ότι η οικτρότης των σκηνών, θα παράσχη αφορμήν εκκαθαρίσεως της
καταστάσεως επί του υψίστου ζητήματος της διεξαγωγής ελευθέρων εκλογών”.
- Την ίδια ημέρα, στην ίδια εφημερίδα, δημοσιεύεται ανακοίνωση του Διοικ.
Συμβουλίου της “Λέσχης Φιλελευθέρων Ν. Ιωνίας” (Πρόεδρος Π.Θ. Παγιασλής και
Γεν. Γραμματέας Η. Κασιμάτης) που έχει ως εξής:
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“Φίλε Κύριε Διευθυντά
Αφορμήν λαβόντες από την περιγραφήν των γεγονότων της Κυριακής 11 τρέχοντος λόγω της επισκέψεως του συνοικισμού Ν. Ιωνίας υπό του Καφανταρικού συνδυασμού, θεωρούμεν υποχρέωσίν μας να διαψεύσωμεν μετ΄ αγανακτήσεως τας αποδιδομένας εκ συνθήματος μομφάς τόσον εις τους κατοίκους της
Ν. Ιωνίας, όσον και κατά της αστυνομίας, της οποίας η εν γένει στάσις εις τοιαύτα γεγονότα είνε πλέον η αμερόληπτος. Και τούτο διότι ο συνοικισμός μας
ουδέποτε εχρησιμοποίησε χειροβομβίδας ή περίστροφα εις την εκδήλωσιν του
φρονήματός του, αλλα ούτε ηνέχθη τους εγκαθέτους μπράβους τόσον του κόμματός μας, όσον και των αντιπάλων κομμάτων, εκπρόσωποι των οποίων εννοούν σώνει και καλά να επισκέπτωνατι τον συνοικισμόν μας συνοδευόμενοι από
προκλητικούς και ενόπλους αρκετών δεκάδων μπράβους, όπως και ο ως άνω
συνδυασμός. Τούτο φυσικόν είνε να δυσαρεστή τους κατοίκους, οι οποίοι εις
απλήν και μόνον αποδοκιμασίαν περιορίζονται εν ανάγκη, και όχι εις πυροβολισμούς, ως ανέγραψαν αι εν λόγω εφημερίδες”.
- Η Εφημερίδα “ΠΡΩΪΑ” της 14/9/1932, ενημερώνει ότι αυστηρές ποινές επιβλήθηκαν από το αυτόφωρο Πλημμελειοδικείο Αθηνών, για τα έκτροπα των Ποδαράδων:
“Το δικαστήριον κατεδίκασε: Τον Παπαδόπουλον εις φυλάκισιν 5 μηνών, τον
Ευθυμόγλου εις φυλάκισιν 3 μηνών και τον Κοντοπίνην εις φυλάκισιν 2 μηνών,
μη δεχθέν ούτε αναστολήν, ούτε εξαγοράν της ποινής των”.
- Η εφημερίδα “ΑΘΗΝΑΪΚΑ ΝΕΑ” της 18/9/1932, σχολιάζει:
ΜΕ ΙΣΟΝ ΜΕΤΡΟΝ
“Χρειάζεται άραγε να εκφράσωμεν την αποστροφήν μας δια τας σημειουμένας,
εδώ και εκεί, προεκλογικάς ασχημίας; Δια τας προκλητικάς απρεπείας των μοναρχικών εγκαθέτων εις το Αίγιον; Δια τας αναλόγους τοιαύτας των ιδίων εις τα
Καλάβρυτα; Δια τας δολοφονικάς επιθέσεις κατά φιλελευθέρων εις τους Αμπελοκήπους και τον συνοικισμόν Κοπανά; Δια τας χθεσινάς σκηνάς της Θεσσαλονίκης και των Ποδαράδων; Η αποδοκιμασία μας είνε ίση δι΄ όλας αυτάς τας αναχρονιστικάς εκδηλώσεις, τόσον αντιθέτους προς την έννοιαν της πολιτισμένης
διεξαγωγής του εκλογικού αγώνος, της οποίας βάσιν αποτελεί ο σεβασμός ή η
ανοχή τουλάχιστον του αντιπάλου. Διαμαρτυρόμεθα όμως δια την τάσιν μερικών
εφημερίδων να ρίπτουν μονοπωλιακώς τας ευθύνας εις τους φιλελευθέρους. Η
δε τραγικοποίησις των συμβάντων χθες εις τους Ποδαράδες υπερβαίνει όλα τα
όρια της διαστροφής. Ούτε πυροβολισμοί ερρίφθησαν, ούτε χειροβομβίδες εξερράγησαν. Απλούστατα θερμόαιμοι τινες εκ των φιλελευθέρων εγιουχάϊσαν τους
προοδευτικούς. Τούτο είνε αξιοκατάκριτον, αλλά δεν ημπορεί να αναχθή εις διαστάσεις “τρομερών γεγονότων”. Υποθέτομεν δε ότι αυτοί που ωνειρεύθησαν
χειροβομβίδες και...πυρά πεζικού, θα ώφειλαν να εξηγήσουν πως κατόπιν τοιούτου ευρωπαϊκού πολέμου δεν εφονεύθησαν μερικαί χιλιάδες προοδευτικών –
αλλ΄ ούτε σταγών αίματος εχύθη. Ίσως επειδή οι προοδευτικοί ήσαν πάρα πολύ
ολίγοι; Όσον αφορά την συσχέτισιν των σκηνών με την παρουσίαν του κ. Πάτση
εις τους Ποδαράδες, πρόκειται περί κακοηθείας. Ο κ. Πάτσης παρίστατο εις τα
εγκαίνια του κέντρου, των Φιλελευθέρων και η επέμβασις του συνετέλεσε μόνον
εις τον κατευνασμόν των πνευμάτων.”

Κεφάλαιο 1: ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ (1923 - 1974)

53

- Η εφημερίδα “ΑΘΗΝΑΪΚΑ ΝΕΑ”, της Δευτέρας 12/9/1932, αναφέρεται για
συμβάντα, στην “Ελληνική Εριουργία Α.Ε.”:
ΣΟΒΑΡΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟΝ ΣΚΑΝΔΑΛΟΝ – ΚΑΤΑΚΡΑΤΟΥΝΤΑΙ ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ ΕΡΓΑΤΩΝ
“Πληροφορούμεθα ασφαλώς ότι εις τας αρμοδίας αρχάς πρόκειται να καταγγελθή εντός της εσπέρας σοβαρόν εκλογικόν σκάνδαλον, έχον ως εξής:
Ο παρά τη Εριουργία Κυρκίνη επί της οποίας ως γνωστόν ασκεί οικονομικήν
επίβλεψιν η Εθνική Τράπεζα δια του παρ΄ αυτή συμβούλου κ. Μινέου, τοποθετημένος ως ανώτερος διοικητικός υπάλληλος απότακτος αξιωματικός κ. Αμούργης, πιέζων ηθικώς τους εργαζομένους πρόσφυγας έλαβε παρ΄ αυτών και κατακρατεί εβδομήκοντα εκλογικά βιβλιάρια.
Το γεγονός κατηγγέλθη εις τον κ. Μινέαν όστις όμως θεωρήσας το πράγμα
ασήμαντον δεν έλαβε κανέν σχετικόν μέτρον.
Συνεπεία τούτου ομάς πολιτών έλαβε την απόφασιν να καταγγείλει το πράγμα
εις το Υπουργείον Δικαιοσύνης προς ενέργειαν των δεόντων ίνα αφ’ ενός μεν κατασχεθούν αμέσως αποδιδόμενα εις τους δικαιούχους τα βιβλιάρια, αφ΄ ετέρου δε
διωχθή ο υπεύθυνος”.
Η εφημερίδα “ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ” με σχετικά δημοσιεύματα, πληροφορεί ότι:
- Την Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου επισκέφθηκε τα υφαντουργικά εργοστάσια των
Σινάνογλου και Κεσίσογλου, ο υποψήφιος βουλευτής των Φιλελευθέρων Ι. Αθανασιάδης γενόμενος ενθουσιωδώς δεκτός από τους διευθυντές και το προσωπικό των εργοστασίων και
- Την Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου, επισκέφθηκε τον συνοικισμό της Ν. Ιωνίας ο αρχηγός του “Εθνικού Ριζοσπαστικού Κόμματος”, Γεώργ. Κονδύλης.
Είναι γεγονός ότι οι Λαϊκοί δεν είχαν ερείσματα στους προσφυγικούς συνοικισμούς, επειδή οι πρόσφυγες τους θεωρούσαν υπεύθυνους για την Μικρασιατική
Καταστροφή και ως εκ τούτου για μια 10ετία (1922-1932) ήταν “κόκκινο πανί”
κάθε απόπειρα προσέγγισης τους. Μετά κυρίως το 1930 πρόσφυγες, πλαισιώνουν τα ψηφοδέλτια τους και έτσι γίνονται αποδέκτες προσφυγικών ψήφων, αφού
το όραμα του Ελ. Βενιζέλου είχε αρχίσει να δύει. Με αυτή την λογική, στις εν λόγω
εκλογές, αντί οι λαϊκοί να επισκεφθούν τους προσφυγικούς συνοικισμούς διοργανώνουν ομιλία του Παν. Τσαλδάρη αρχηγού του “Λαϊκού Κόμματος”, στο Θέατρο
“ΤΡΙΑΝΟΝ” την Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου το βράδυ, όπου εκθέτει το πρόγραμμά του σχετικά με το προσφυγικό πρόβλημα.

Εφημερίδα ΠΡΩΪΑ, Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου, από τη συγκέντρωση στο θέατρο “ΤΡΙΑΝΟΝ”.
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Από την Ν. Ιωνία στην εν λόγω συγκέντρωση δίνουν το παρόν: H “Τοπική Οργάνωσις Προσφύγων Ν. Ιωνίας” και ο “Σύλλογος Προσφύγων Περισσού”.
Πραγματικά η συχνή-πυκνή αναφορά στον τύπο για επεισόδια στους Ποδαράδες, όπως εξακολουθούσαν να ονομάζουν τη Νέα Ιωνία, στις εκλογές από Φιλελευθέρους κατά Λαϊκών, Καφανταρικών κλπ., δεν θα μπορούσε να ήταν ό,τι το καλύτερο για τον προσφυγικό κόσμο της περιοχής μας κι έδινε τροφή για αντιπροσφυγικά ξεσπάσματα και χαρακτηρισμούς που και ακόμα ως τις ημέρες μας φαίνεται να έχουν αφήσει τα ίχνη τους. Οι πρόσφυγες χρειάστηκε με τον καθημερινό
αγώνα τους με το δημιουργικό πνεύμα τους, τη συμβολή στην ανάπτυξη της Βιομηχανίας και της Βιοτεχνίας να παλέψουν σκληρά, ώστε να περάσουμε από την
περίοδο της “απλής” συγκατοίκησης με τους ντόπιους, στην αφομοίωση και την
ομογενοποίηση!
Και ενώ όλα αυτά συμβαίνουν στην πολιτική, ένα δράμα ξετυλίγεται στην οικογένεια Κυρκίνη. Ο ιδρυτής της εταιρείας “Ελληνική Εριουργία Α.Ε.” Νικ. Κυρκίνης,
αφήνει την τελευταία του πνοή, αυτοκτονεί την Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου μετά
από θανατηφόρο κάταγμα που υπέστη από την πτώση του, στο Νοσοκομείο των
Μελισσίων. Ειδοποιείται ο γιός του που δουλεύει ως απλός εργάτης στα εργοστάσια της Εριουργίας, να παραλάβει το άψυχο σώμα του πατέρα του. Ο Νικ. Κυρκίνης είχε συλληφθεί για καταχρήσεις του, στην “Ελληνική Εριουργία Α.Ε.” ανερχόμενες σε 70 εκατ. δραχμές στα τέλη της δεκαετίας του 1920. Παραπέμφθηκε
σε δίκη και αθωώθηκε. Αργότερα προσεβλήθη από φυματίωση στο τρίτο στάδιο
της αρρώστιας.
- Η εφημερίδα “ΕΛ. ΒΗΜΑ” της 19/9/1932 περιγράφει την (τρίτη) επίσκεψη του
Ελ. Βενιζέλου προεκλογικά, στη Ν. Iωνία, την Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου, ως εξής:
ΕΙΣ ΤΗΝ ΝΕΑΝ ΙΩΝΙΑΝ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Την 5ην απογευματινήν ο κ. Βενιζέλος συνοδευόμενος υπό των υποψηφίων
του συνδυασμού κατηυθύνθη εν πομπή εις την Νέαν Ιωνίαν. Κατά την διέλευσιν του εκ του συνοικισμού Ριζοπόλεως οι κάτοικοι αυτής συγκεντρωμένοι τον
υπεδέχθησαν εις το κεντρικόν καφενείον του συνοικισμού και εζήτησαν όπως
τους ομιλήση. Ο κ. πρωθυπουργός τον οποίον προσεφώνησεν δι΄ ολίγον μέλος
των οικιστών Ριζοπόλεως παρά την επιθυμίαν του δεν κατήλθε του αυτοκινήτου και εσυνέχισεν υπό τας ζητωκραυγάς του πλήθους την διαδρομήν του προς
την Νέαν Ιωνίαν.
Περί της υποδοχής αυτού εις τον συνοικισμόν Ποδαράδων ό,τι και να λεχθή
είνε κατώτερον της πραγματικότητας. Αρκεί να σημειωθή ότι οι κάτοικοι του συνοικισμού είχον κατέλθη εν σώματι με τα λάβαρά των μέχρι της γεφύρας και παρέλαβον τον κ. πρωθυπουργόν και την συνοδείαν του εν μέσω εκδηλώσεων αληθώς αποθεωτικών. Την διαδρομήν μεταξύ της γέφυρας του συνοικισμού και του
σχολείου αυτού – όπου και ωμίλησεν ο κ. Βενιζέλος- μόλις και μετά δυσκολίας
κατώρθωσε να κάμη το αυτοκίνητον του κ. Πρωθυπουργού και τα αυτοκίνητα
των υποψηφίων εντός ημισείας ώρας, λόγω του αφαντάστου συνωστισμού.
Ολόκληρος ο πληθυσμός του συνοικισμού επί ποδός υπεδέχθη τον κ. πρωθυπουργόν με εκδηλώσεις ανωτέρας κάθε περιγραφής. Την άφιξιν του κ. πρωθυ-
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πουργού εις την σχολήν υπεδέχθησαν οι κάτοικοι του συνοικισμού δια κωδωνοκρουσιών.
Δαφνοστόλιστος η σχολή του συνοικισμού και ο κήπος αυτής – έργον της κυβερνήσεως Βενιζέλου (*) – ήταν ανεπαρκής δια να περιλάβουν τας χιλιάδας
του συρρεύσαντος κόσμου. Επί έν τέταρτον της ώρας ήτο αδύνατον ο κ. πρωθυπουργός να κατορθώση παρ΄ όλας τας προσπαθείας της αστυνομικής δυνάμεως να εξέλθη του αυτοκινήτου του και να πλησιάση εις την είσοδον της σχολής. Μετά πολλής δυσκολίας επετεύχθη εν τέλει το τοιούτον. Εκεί επί δαφνοστολίστου εξέδρας, προσεφώνησεν τον κ. πρόεδρο ο πρόεδρος της φιλελευθέρας νεολαίας του
συνοικισμού.
Μετά ωμίλησεν, εν
μέσω εξαιρετικών εκδηλώσεων δι ολίγον ο κ.
πρωθυπουργός,
όστις
ετόνισε την σημασίαν
των εκλογών και επανέλαβε τα και εις τους πρωϊνους του λόγους λεχθέντα περί ελλείψεως προγράμματος εκ μέρους των λοιπών κομμάτων και περί συκοφαντικής προσπαθείας
αυτών.
Πρέπει -είπεν εν συνεχεία ο κ. Βενιζέλος- να μου παρασχεθούν τα μέσα από
τας εκλογάς της 25ης Σεπτεμβρίου, ώστε να εξαναγκάσω το Λαϊκόν κόμμα να
ξεκαθαρίση οριστικώς την θέσιν απέναντι του πολιτεύματος. Διότι δεν δύναται
επ΄ αόριστον να συνεχίζεται αυτή η κατάστασις.
Τους λόγους του κ. Βενιζέλου εκάλυψαν ζωηρόταται ζητωκραυγαί υπέρ της
δημοκρατίας και αυτού.
Μετά η συνοδεία του κ. Πρωθυπουργού κατηυθύνθη προς την Ν. Φιλαδέλφειαν.
(*) Βέβαια αυτό δεν ήταν απολύτως σωστό. Το 1ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ιωνίας ιδρύθηκε και άρχισε
να λειτουργεί το 1924. Στεγάστηκε στο επιβλητικό διδακτήριο που ανηγέρθηκε βασικά από την Επιτροπή Αποκαταστάσεως Προσφύγων (Ε.Α.Π.). Πάντως η σύζυγος του Ελ. Βενιζέλου είχε κάνει σημαντική δωρεά. Μετά τους σεισμούς του 1999 είχε αποφασισθεί αρχικά να κατεδαφιστεί το ιστορικό διδακτήριο, αλλά πολλοί, μεταξύ των οποίων και ο Χάρης Σαπουντζάκης διαμαρτυρήθηκαν ζητώντας να
γίνει γενική επισκευή μεν αλλά να κρατηθεί οιονεί ως διατηρητέο το κτίριο και φυσικά κι ο ιστορικός
εξώστης, από τον οποίον είχε μιλήσει ο Ελευθέριος Βενιζέλος, στις χιλιάδες των Ιωνιωτών εκείνα τα
χρόνια. Έτσι κι έγινε.

- Στις 20/9/1932 επισκέπτεται τους συνοικισμούς Ν. Ιωνίας και Ελευθερούπολης ο υποψήφιος των Φιλελευθέρων Ι. Μογκογιάννης και ομιλεί στους συγκεντρωθέντες κατοίκους, ενώ το βράδυ της ίδιας μέρας ομιλεί στην Σαφράμπολη ο
υποψήφιος των Φιλελευθέρων, Στεφάνου (“ΕΛ. ΒΗΜΑ” της 21/9/1932).
Ο πληθυσμός της Ελλάδας τότε ήταν 6.199.826 κάτοικοι. Ψήφισαν 1.175.983,
δηλαδή το 18,97%, του πληθυσμού. Τα αποτελέσματα πανελλαδικά, ήταν:
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ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ - ΚΟΜΜΑΤΑ

ΑΡΧΗΓΟΙ

ΠΟΣΟΣΤΑ

ΕΔΡΕΣ

Λαϊκό Κόμμα

Παν. Τσαλδάρης

ΨΗΦΟΙ
395.974

33,80%

95

Κόμμα Φιλελευθέρων

Ελ. Βενιζέλος

391.521

33,42%

98

Προοδευτικό Κόμμα

Γεώργ. Καφαντάρης

97.836

8,35%

15

Αγροτικό Κόμμα

Κ. Ζαβιτσάνος Αλ. Μυλωνάς

72.311

6,17%

11

Αγροτικό Εργατικό Κόμμα

Αλ. Παπαναστασίου

69.057

5,89%

8

58.223

4,97%

10

Ενιαίο Μέτωπο Εργατών Ι. Σοφιανόπουλος
Αγροτών (υποστ. από το ΚΚΕ)
Εθνικό Ριζοσπαστικό Κόμμα

Γεώργιος Κονδύλης

47.698

4,07%

6

Κόμμα Ελευθεροφρόνων

Ιωάν. Μεταξάς

18.591

1,59%

3

Κόμμα Συντ. Δημοκρατικών

Ανδ. Μιχαλακόπουλος

11.494

0,98%

2

Ανεξάρτητοι Υποψήφιοι

7.421

0,63%

2

Σοσιαλιστικό Κόμμα

849

0,07%

0

Λοιπά μικρά Κόμματα

662

0,06%

0

1.171.637

100%

250

Έγκυρα
Άκυρα - Λευκά

4.346

Σύνολο

1.175.983

Στη Ν. Ιωνία, λειτούργησαν τα εξής 6 εκλογικά τμήματα:
• Τμήμα 149: Δημοτικό Σχολείο Ν. Ιωνίας, ψήφισαν οι έχοντες εκλογικά
βιβλιάρια με αρ. 1 – 815
• Τμήμα 150: Δημοτικό Σχολείο Ν. Ιωνίας, ψήφισαν οι έχοντες εκλογικά
βιβλιάρια με αρ. 816 – 1.630
• Τμήμα 15: Ημιγυμνάσιο Ν. Ιωνίας, ψήφισαν οι έχοντες εκλογικά βιβλιάρια
με αρ. 1631 – 2.444
• Τμήμα 152: Ναός Αγ. Αναργύρων, ψήφισαν οι έχοντες εκλογικά βιβλιάρια
εκδόσεως έτους 1927 και 1928
• Τμήμα 153: Δημ. Σχολ. Σαφραμπόλεως (ξύλινες παράγκες), ψήφισαν όλοι
οι Σαφραμπολίτες
• Τμήμα 154: Δημ. Σχολείο Καλογρέζας (ξύλινη παράγκα), ψήφισαν όλοι
οι Καλογρεζιώτες
		
Τα αποτελέσματα στα εκλογικά τμήματα της Ν. Ιωνίας, ήταν:
ΤΜΗΜΑ

ΕΓΚΥΡΑ

ΦΙΛΕΛ.

ΛΑΪΚΟΙ

ΠΡΟΟΔ.

ΕΝ. ΜΕΤ.

ΕΘΝ. ΡΙΖ.

ΛΟΙΠΟΙ

149ο

654

476

25

20

26

59

48

150ο

11

25

48

32

642

497

29

151ο

623

449

37

21

34

48

34

152ο

450

277

50

17

57

30

19

153ο

444

274

57

12

40

54

7

154ο

432

340

24

21

17

20

10
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ΣΥΝΟΛΑ

3.245

2.313

222

102

199

259

150

ΠΟΣΟΣΤΑ

100%

71,27%

6,82%

3,14%

6,15%

7,98%

4,64%

Λαμβάνοντας υπόψη ότι υπήρχε μονοσταυρία (ένας σταυρός υποψηφίου σε
κάθε ψηφοδέλτιο), στη Ν. Ιωνία διακρίθηκαν οι:
Ιωάννης Μογγογιάννης 393 ψήφους (εξελέγη βουλευτής με 1.924 ψήφους),
Εμμ. Εμμανουηλίδης 288 ψ., Στ. Θεοφανίδης 269 ψ. (εξελέγη βουλευτής με 1.752
ψ.), Αντ. Φίξ 198 (εξελέγη βουλευτής με 2.720 ψ.), Περ. Αργυρόπουλος 144 ψ.
(εξελέγη βουλευτής με 1.744 ψ.),
Η Ν. Ιωνία ανήκε στην εκλογική περιφέρεια Πρώην Δήμου Αθηναίων, όπου εξελέγησαν οι κάτωθι 22 βουλευτές:
• “ΚΟΜΜΑ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ”: Ένδεκα (11)
Περ. Αργυρόπουλος, Παναγ. Βουρλούμης, Βασ. Δεληγιάννης, Σταυρ. Θεοφανίδης, Ιωάν. Καλογεράς, Χρ. Λαδάς, Ιωάν. Μογκογιάννης, Λέων Μακκάς, Κων. Σπανούδης, Παναγ. Τσιμπιδάρος, Αντ. Φίξ.
• “ΛΑΪΚΟ ΚΟΜΜΑ”: Δέκα (10)
Χαρ. Βοζίκης, Κανέλ. Κανελλόπουλος, Λάζαρος Κριεζής, Γεώργ. Μερκούρης, Γ.
Τσόχας, Δημήτρ. Μπαμπάκος, Ιωάν. Ράλλης, Γεώργ. Στράτος, Κων. Τσαλδάρης,
Κων. Τσουκαλάς
• “ΕΝΙΑΙΟ ΜΕΤΩΠΟ ΕΡΓΑΤΩΝ & ΑΓΡΟΤΩΝ”: Ένας (1) Βασίλ. Νεφελούδης
Στα ψηφοδέλτια των κομμάτων, διακρίνει κανείς και τις παρουσίες των Ιωνιωτών:
- Του Σταύρου Σταυρίδη, Προέδρου Αθλ. Συλλόγων και Κοινωνικών Σωματείων
στο Ψηφοδέλτιο “Συνδυασμός Προοδευτικών - Τρίτη Κατάστασις” και
- Του Κων/νου Βαρουτσή, υποψ. Δημάρχου Ν. Ιωνίας το 1934, στο Ψηφοδέλτιο
“Συνδυασμός Ενιαίου Μετώπου Εργατών και Αγροτών”, που υποστηριζόταν από
το Κ.Κ.Ε.
Κανένα κόμμα από τα δύο μεγάλα (“Κόμμα Φιλελευθέρων” και “Κόμμα Λαϊκό”)
δεν κέρδισε την αυτοδυναμία αφού σχεδόν ισοψήφισαν και σε ποσοστά και σε
έδρες, με αποτέλεσμα να ήταν πολύ δύσκολη η συνεργασία κομμάτων, για το
σχηματισμό κυβέρνησης.
Μετά από διαβουλεύσεις, κυβέρνηση σχηματίζει ο Παναγής Τσαλδάρης από τις
3 Νοεμβρίου 1932 μέχρι τις 16 Ιανουαρίου 1933 και ακολούθως αναλαμβάνει
ξανά Πρωθυπουργός ο Ελ. Βενιζέλος για να οδηγήσει την χώρα στις εκλογές της
5ης Μαρτίου 1933. Είναι η τελευταία Κυβέρνηση Βενιζέλου!

ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ εκλογές
5ης Μαρτίου 1933

Τις εκλογές της 5ης Μαρτίου 1933, διενήργησε η Κυβέρνηση του Ελ. Βενιζέλου
(είχε αναλάβει πριν από 1,5 μήνα, μετά την πτώση της κυβέρνησης Παν. Τσαλδάρη), εφαρμόζοντας το πλειοψηφικό σύστημα με στενή περιφέρεια (Ν. 3824
/1929). Οι περιφέρειες ήταν 100. Στις εν λόγω εκλογές έλαβαν μέρος 825 υποψήφιοι, δηλαδή 3,3 υποψήφιοι κατά βουλευτική έδρα.
Έτσι ενώ οι εκλογές του 1932 έγιναν με το σύστημα της απλής αναλογικής που
δεν ανέδειξε αυτοδύναμη ή βιώσιμη κυβέρνηση, το 1933 γίνονται με το πλειοψηφικό σύστημα κάτι που οδηγεί τα κόμματα εξουσίας να αντιπαρατεθούν σε 2 μεγάλους εκλογικούς σχηματισμούς:
• τον δεξιό συνασπισμό “Ηνωμένη Αντιπολίτευσις”, με έμβλημα κλωνάρι δάφνης, που αποτελείται από το “Λαϊκό Κόμμα” του Παν. Τσαλδάρη, το “Εθνικό Ριζοσπαστικό” του Γεωργ. Κονδύλη, το “Κόμμα Ελευθεροφρόνων” του Ι. Μεταξά και το
“ Αγροτικόν Κόμμα” και
• τον κεντρώο “Εθνικό Συνασπισμό”, με έμβλημα ένα αστέρα (Βηθλεέμ) με 5
ακτίνες, που αποτελείται από τo “Κόμμα Φιλελευθέρων” του Ελ. Βενιζέλου, το
“Προοδευτικό” του Γεωργ. Καφαντάρη, το “Αγροτο-εργατικό” του Αλ. Παπαναστασίου, το “Αγροτικό Κόμμα” του Αλ. Μυλωνά και το “Συντηρητικό Δημοκρατικό” του
Ανδρ. Μιχαλακόπουλου.
Βέβαια εκτός των παραπάνω συνασπισμών κατέρχεται αυτόνομο το “Ενιαίο Μέτωπο”-Κ.Κ.Ε., ο συνδυασμός των “Αρχειομαρξιστών” και 5 μεμονωμένοι υποψήφιοι
στην εκλογική περιφέρεια “Περιφέρεια πρώην Δήμου Αθηναίων” όπου ανήκει και η
Ν. Ιωνία.
Με το ισχύον εκλογικό σύστημα, βουλευτές θα εκλέγονταν, αυτοί που θα συγκέντρωναν τις περισσότερες ψήφους. Ο ψηφοφόρος είχε την δυνατότητα να ψηφίσει με “κομματικό” ή “εκλεκτικό” ψηφοδέλτιο. Τα ψηφοδέλτια και στις 2 περιπτώσεις έπρεπε να είχαν διαστάσεις 14Χ20 cm ή περίπου το 1/4 μιας κόλλας διαγωνισμού.
Αν κάποιος επέλεγε να ψηφίσει με “κομματικό” ψηφοδέλτιο, μπορούσε να το
προμηθευτεί νωρίτερα από την ημέρα των εκλογών, από το εκλογικό κέντρο του
κόμματός του και ανάλογα με το πόσοι βουλευτές εκλέγονταν σε κάθε περιοχή,
να το τροποποιήσει δηλ. να διαγράψει 1 ή 2 βουλευτές που δεν επιθυμούσε και
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να τους αντικαταστήσει με υποψήφιους βουλευτές άλλου κόμματος της ίδιας περιοχής (στην περιοχή της Ν. Ιωνίας και Αθήνας μπορούσε μέχρι 2) ή ακόμα να
τους διαγράψει χωρίς να τους αντικαταστήσει. Οι διορθώσεις έπρεπε να γίνονταν
με μολυβδοκόνδυλο. Πάντως όσοι ψήφιζαν με “κομματικό” ψηφοδέλτιο επικρατούσε η άποψη να ψηφίζουν “κορδόνι” χωρίς διαγραφές και αντικαταστάσεις
υποψηφίων.
Αυτός που ψήφιζε με “εκλεκτικό” ψηφοδέλτιο μπορούσε να το ετοιμάσει και
από το σπίτι του, αν δεν ήθελε να το συντάξει μέσα στο εκλογικό τμήμα λαμβάνοντας λευκό χαρτί από την Εφορευτική Επιτροπή. Δηλ. μπορούσε να πάρει ένα
λευκό χαρτί περίπου διαστάσεων 14Χ20 cm (συνήθως χρησιμοποιούσαν το ¼
μιας κόλας διαγωνισμού) και να αναγράψει τόσους υποψήφιους βουλευτές όσους
είχε η περιφέρεια του (στην περιοχή της Ν. Ιωνίας και Αθήνας μπορούσε και μέχρι 21), που ενδεχόμενα να ανήκαν όμως σε διαφορετικούς συνδυασμούς ή ακόμα
και σε ανεξάρτητους υποψήφιους. Τα ονόματα έπρεπε οπωσδήποτε να ήταν
γραμμένα με μελάνι.
Δεν ήταν υποχρεωτική η λήψη ψηφοδελτίων από την Εφορευτική Επιτροπή
κατά την προσέλευσή του στο εκλογικό τμήμα. Ο ψηφοφόρος έπαιρνε μόνο σφραγισμένο φάκελο, αν είχε έτοιμο το ψηφοδέλτιο από το σπίτι του, το έβαζε στο φάκελο και το έριχνε στην κάλπη.
Οι εκλογές της 25ης Σεπτεμβρίου 1932, είχαν δείξει ότι τα πολιτικά πράγματα
στην Ελλάδα είχαν αλλάξει. Είχε διαφανεί ότι ο Βενιζελισμός ήταν πλέον παρελθόν, κάτι που το γνώριζε πολύ περισσότερο και ο ίδιος ο Ελ. Βενιζέλος και οι άμεσοι συνεργάτες του. Έναντι λοιπόν του “Εθνικού Συνασπισμού” με κύριο εκφραστή τον Ελ. Βενιζέλο, αντιτασσόταν τώρα μια συμπαγής αντιβενιζελική φανατική
παράταξη κομμάτων, των Παν. Τσαλδάρη, Ι. Μεταξά και ακόμα οι Μερκουραίοι, οι
Ράλληδες (Πέτρος και Ιωάννης) ενώ ακόμα μαζί τους ήταν και οι Γ. Κονδύλης (είχε
αποχωρήσει από το Βενιζελικό στρατόπεδο) και Αλέξ. Χατζηκυριάκος. Επίσης συνεργάστηκαν μαζί τους, και οι του “Αγροτικού Κόμματος” που διασπάστηκαν από
τους “Αγροτικούς Συμπράξαντες”.
Οι εκλογές σημαδεύτηκαν από την προεκλογική εξαγγελία του “Λαϊκού Κόμματος”
περί καταβολής στους πρόσφυγες του 25% της αποζημίωσης των ανταλλαξίμων
περιουσιών. Αυτό έφερε αναταραχή στις προσφυγικές οργανώσεις αλλά και στη
συνοχή εν γένει των προσφύγων, που ζούσαν με το όνειρο της αποκατάστασης.
Στις 23 Φεβρουαρίου, αντιπρόσωποι προσφυγικών οργανώσεων (μεταξύ αυτών και η “Παμπροσφυγική Ένωσις Συνοικισμών Ν. Ιωνίας”) συνεδριάζουν και
αποφασίζουν, να απευθύνουν στον Παν. Τσαλδάρη, την κάτωθι επιστολή:
Κύριε Πρόεδρε,
Το εκτάκτως συνελθόν χθες την εσπέραν εις ολονύκτιον σύσκεψιν συνέδριον
των προσφυγικών οργανώσεων της Ελλάδος, ως εκπροσωπούν την ολότητα
του προσφυγικού κόσμου, κατόπιν της υπό του κόμματος υμών εξαγγελλομένης προθέσεως περί καταβολής του 25% εις τους δικαιούχους ανταλλαξίμους
και εκπλησσόμενον διότι μόλις 10 ημέρας προ των εκλογών, υμείς ο οποίος
επανειλημμένως κατηγορήσατε το φιλελεύθερον κόμμα, διότι εδημοκόπει με
τας αποζημιώσεις των προσφύγων, εξαγγέλλετε τοιαύτα πράγματα.
Λαμβάνει την τιμήν να παρακαλέση υμάς όπως εφ΄ όσον το υφ΄ υμάς κόμμα
έθιξε, το ζήτημα της περαιτέρω αποζημιώσεως των προσφύγων, λάβητε την
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καλωσύνην να μας απαντήσετε ρητώς, συγκεκριμμένως και άνευ επιφυλάξεων
εις τα εξής ερωτήματά μας:
Εάν το κόμμα σας δεν θεωρή λήξαν το ζήτημα των αποζημιώσεων. Εάν το
κόμμα σας αναγνωρίζη υφισταμένην την νομικήν υποχρέωσιν του κράτους έναντι των προσφύγων και δια ποίων πόρων (σοβαρών εννοείται) θα επιτευχθή
είτε η συμβίωσις, είτε η ολοκληρωτική αποζημίωσις των δικαιούχων εν γένει
προσφύγων.
Κύριε πρόεδρε, η ολότης του προσφυγικού κόσμου αναμένει την εις τα ερωτήματά μας απάντησίν σας δια να σχηματίση γνώμην περί των καλών προθέσεων και διαθέσεων του κόμματός σας έναντι των προσφύγων”
Αλλά και οι παμπροσφυγικές οργανώσεις Αθηνών, Πειραιώς, Ν. Φιλαδέλφειας,
Καισαριανής, Παγκρατίου, Ν. Σμύρνης, Ν. Κοκκινιάς και Ν. Ιωνίας, απευθύνουν προς
τους αδελφούς των πρόσφυγας Θεσσαλονίκης, των συνοικισμών Καλαμαριάς, Τούμπας κλπ. και όλους εν γένει τους εν Μακεδονία εγκατεσπαρμένους αδελφούς τους,
το εξής διάγγελμα:
“Αδέλφια μας πρόσφυγες,
Η εξαπολυθείσα, εις τας παραμονάς των εκλογών, υπό των μέχρι τούδε υβριστών μας μικρών και αξιοθρηνήτων πολιτικίσκων Τσαλδάρη, Κονδύλη και του
γνωστού επιχειρηματίου και εκμεταλλευτού της οδοποιΐας Μεταξά, ρουκέτα
των 25% μας υποχρεώνει, ως ευρισκομένους εγγύς των προσώπων και πραγμάτων, να σας εξηγήσωμεν ότι πρόκειται περί θρασυτάτης πολιτικής μπλόφας,
μπλόφας μικρών και αναξίων δημαγωγών, η οποία κατά τας παρούσας στιγμάς
της δυστυχίας του προσφυγικού κόσμου, πλημμυρίζει από πόνο την ψυχή μας
και εξεγείρει τας συνειδήσεις μας διότι ακριβώς μας εκλαμβάνουν, οι αχαρακτήριστοι αυτοί δημαγωγοί, ως απολίτιστους ζουλού και μη δυναμένους τάχα
ν΄ αντιληφθώμεν και να κρίνωμεν, ποίος πρέπει να αναλάβη την διακυβέρνησιν
της χώρας και ποίοι είνε οι άνθρωποι αυτοί οίτινες από του επισήμου βήματος
της Βουλής διεκήρυττον άλλοτε: «Ας μη παραπλανηθή παρ΄ ουδενός ο προσφυγικός κόσμος, διότι ανεξαρτήτως της νομικής απόψεως του ζητήματος είνε η
σκληρά πραγματικότης η οποία δεν δύναται να επιτρέψη τίποτε πλέον εις αυτούς. Οι πρόσφυγες ας μη λησμονούν ότι κατηρτίσθησαν πίνακες και ότι επι τη
βάσει αυτών εδόθησαν απέναντι της εγκαταλειφθείσης περισουσίας των ό,τι
εδόθησαν και οφείλουν να αποβάλουν από την ψυχήν των την ιδέαν ότι έχουν
λαμβάνειν». Αυτά διεκήρυττεν άλλοτε ο αρχηγός του κόμματος των Ταρταρίνων με τας δικτατορικάς των απειλάς δια να φωραθή ψευδόμενος και αντιφάσκων προς όσα άλλοτε έλεγε δια του δολώματος των 25%.
Αδέλφια μας πρόσφυγες,
Κυττάξτε! Γύρω από τα κύπτοντα από την δυστυχίαν κορμιά μας, πετούν οι
ψευτοαετοί της δικτατορίας – τα μαύρα αυτά κοράκια – και σκούζουν θλιβερά
για το κόκκαλο! Ε, λοιπόν, εμείς δεν είμεθα το κόκκαλο των κοράκων αυτών,
αλλά πατριώται υπερήφανοι, παρ΄ όλη την δυστυχίαν που μας δέρνει, είμεθα
΄Eλληνες πολίται με όσην δεν φαντάζονται οι κ.κ. Τσαλδάρης, Kονδύλης και Μεταξάς νοημοσύνην, δια να αποδείξωμεν ότι δεν παρασυρόμεθα ευκόλως από
μικρούς και αναξίους δημαγωγούς.
Αδέλφια μας πρόσφυγες,
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Οι κρωγμοί των κοράκων δύο μέρες θ΄ ακούγωνται ακόμα. Την προσεχή Δευτέραν πανηγυρίζoντες την θριαμβευτικήν νίκην του μεγάλου Βενιζέλου και των
ανταξίων αυτού συνεργατών Καφαντάρη, Παπαναστασίου, Μιχαλακοπούλου,
Γκότση, Μακκά, Μυλωνά και λοιπών επιλέκτων πολιτευτών του, από κάποια
γωνιά θα παρακολουθήσωμεν το κωμικοτραγικόν γεγονός της παρελάσεως
των απεριγράπτων προσφυγοκαπήλων δημαγωγών!....”
Την πόλη της Ν. Ιωνίας, επισκέπτονται για προεκλογικούς σκοπούς, μεταξύ άλλων:
- Στις 28 Φεβρουαρίου, κλιμάκιο υποψηφίων του “Εθνικού Συνασπισμού”. H
εφημερίδα “ΕΛΕΥΘ. ΒΗΜΑ” μας ενημερώνει:
“ΕΙΣ ΝΕΑΝ ΙΩΝΙΑΝ
Εις την Νέαν Ιωνίαν εγένετο την 7.30 μ.μ. μεγαλειώδης υποδοχή προς τους
υποψηφίους του εθνικού συνασπισμού.
Πρώτος ωμίλησε ο κ. Εμμανουηλίδης, ο οποίος υπό τας ενθουσιώδης επευφημίας είπεν ότι, μετ΄ ολίγας ημέρας θα δώσουν την μεγάλην μάχην δύο παρατάξεις, δύο κόμματα.
Ακολούθως ωμίλησαν οι κ.κ. Μογγογιάννης κα Γιουρουκέλης.
…Ζούμε όλοι σήμερα εις μίαν περίοδον κρίσεως, μεγάλης φτώχειας. Υπάρχει
ανάγκη μιας κυβερνήσεως ισχυράς δια να μας βγάλη από τας δυσκολίας και τέτοιαν κυβέρνησιν μόνον ο Εθνικός Συνασπισμός ημπορεί να μας δώση.
Μη πλανάσθε από υποσχέσεις. Δεν ημπορεί να γίνη τίποτε εφ΄ όσον δεν ληφθούν μέτρα ριζικώτερα. Η προσπάθειά μας είνε να επαναφέρωμεν τον τόπον
εις την οικονομικήν άνθησιν εις την οποίαν ευρίσκετο άλλοτε. Διότι έτσι μόνον
θα ημπορέσωμεν να επιληφθώμεν των ζητημάτων σας τα οποία μένουν άλυτα.
Διότι πολλά ζητήματά σας μένουν άλυτα. Μόνον δια μιας νέας δυνάμεως, δια
μιας προσπαθείας περισυλλογής θα ημπορέσωμεν να αντλήσωμεν νέους πόρους. Το Λαϊκό Κόμμα δεν υπήρξε ποτέ γόνιμον εις σκέψιν. Όσα σας υπόσχεται
τώρα, είνε μόνον λογιστικοί εικασμοί. Μετρητόν ουδόλως υπάρχει. Η υπόσχεσις του 25% είνε χονδροειδής φενάκη. Ζητεί να ρίψη μεταξύ μας ζιζάνια.
Φωναί: Όχι. Όχι
- Δεν τα καταφέρνει!
Το τέλος του λόγου του κ. Διομήδη εκάλυψαν ζωηρότατα χειροκροτήματα.
Μετ΄ αυτόν ωμίλησαν δια μακρών ο κ. Σπανούδης και ο κ. Αργυρόπουλος, υπό
τον ακράτητον ενθουσιασμόν του πλήθους”.
Συμπληρωματικά στοιχεία για αυτήν την εκδήλωση που έγινε στις 7:30 το απόγευμα στον κινηματογράφο “ΑΣΤΕΡΑ”, μας δίδει και η εφημερίδα “ΠΑΤΡΙΣ”:
Ο κ. Μογγογιάννης, είπε μεταξύ άλλων:
“…Το κόμμα το οποίον έχει ο Εθνικός Συνασπισμός αντίπαλον κατά τας εκλογάς, είνε το κόμμα της Εθνικής Καταστροφής, του ψεύδους και της απάτης.
Απαριθμεί τας παγίδας τας οποίας εκάστοτε το Λαϊκόν κόμμα έστησεν εις τους
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πρόσφυγας και αναφέρει εν τέλει το 25% το οποίον είπεν, εφευρέθη με τον
σκοπόν να αγορασθούν οι πρόσφυγες”.
Ο κ. Γιαρουκέλλης, αφού απαρίθμησε τα έργα τα οποία έπραξεν υπέρ του
Έθνους το κόμμα των Φιλελευθέρων, είπε:
“…ότι μόνον η παράταξις του Εθνικού Συνασπισμού ημπορεί να δώσει εις την
χώραν την κυβέρνησιν που χρειάζεται εις τας δυσκόλους αυτάς στιγμάς διότι
συγκεντρώνει τα σπουδαιότερα και πολυτιμώτερα κεφάλαια του τόπου. Η υπόσχεσις του 25% είνε χονδροειδής φενάκη. Ζητεί να ρίψη μεταξύ μας ζιζάνια.”
- Στις 4 Μαρτίου 1933, ο Ελ. Βενιζέλος, επισκέπτεται την Ν. Ιωνία (για 4η και
τελευταία φορά) και η εφημερίδα “ΕΛΕΥΘ. ΒΗΜΑ” περιγράφει την υποδοχή του:
“Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΑΠΟΘΕΩΣΙΣ ΤΟΥ κ. ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΝΕΑΝ ΙΩΝΙΑΝ
Εκ Καισαριανής ο κ. Βενιζέλος κατηυθύνθη εις Νέαν Ιωνίαν όπου του εγένετο
ενθουσιώδης υποδοχή.
Ο πληθυσμός του μεγάλου προσφυγικού συνοικισμού πληροφορηθείς εκ των
εφημερίδων την επίσκεψιν του κ. Βενιζέλου και ότι ούτος επρόκειτο να ομιλήση
από του σχολείου του προ της πλατείας των Αγ. Αναργύρων, ενωρίς είχε κατακλύσει την λεωφόρον και τας παρόδους τας αγούσας προς την εν λόγω πλατείαν, αψίδες θριαμβευτικαί εκ μύρτων και δάφνης εστεφάνωναν καθ΄ όλον το
μήκος αυτής και μέχρι της πλατείας την λεωφόρον εκ της οποίας θα διήρχετο ο
κ. Βενιζέλος.
Και ολόκληρος η ανθρωποπλημμύρα των τριάκοντα και πλέον χιλιάδων κόσμου εν εξάλλω ενθουσιασμώ άμα τη εισόδω του αυτοκινήτου του κ. Βενιζέλου
και της ακολουθίας του εις τον συνοικισμόν, εξέσπασεν εις φρενιτιώδεις ζητωκραυγάς και επευφημίας.
Ο κ. Πρωθυπουργός διαρκώς επευφημούμενος και κατασυγκινημένος ανήλθεν εις τον εξώστην του σχολείου όπου προσεφέρθη εις αυτόν ανθοδέσμη και
προσεφώνησεν αυτόν εκ μέρους της νεολαίας ο κ. Πολάτογλου.
Ο κ. Πρωθυπουργός απευθυνόμενος προς το κατακλύσαν την πλατείαν Αναργύρων πλήθος και διαρκώς επευφημούμενος και διακοπτόμενος από ζητωκραυγάς ωμίλησεν περί της ρουκέτας των λαϊκών περί του 25%, ανέλυσε τους
λόγους, οίτινες επέφεραν την πτώσιν της Κυβερνήσεως Τσαλδάρη, ετόνισε την
αδιαφορίαν της Κυβερνήσεως Τσαλδάρη δια τα προσφυγικά ζητήματα και εκάκισε το δημοκοπικόν ενδιαφέρον του υπέρ του προσφυγικού κόσμου, πράγμα
όπερ, ως είπεν, αποτελεί ανεξάλειπτον στίγμα εις την πολιτικήν σταδιοδρομίαν
του. Περαίνων, αφού ηυχαρίστησε θερμότατα τους κατοίκους της Νέας Ιωνίας
οίτινες κυριολεκτικώς τον αποθέωσαν, εζήτησε την ψήφον των δι΄ ολόκληρον
τον συνδυασμόν και συνέστησεν όπως ουδείς απόσχη από του να ψηφίση σήμερον και όχι μόνον τούτο, αλλά και να παρακινή τους φίλους του και τους τυχόν αδιαφορούντας δια την άσκησιν του εκλογικού των δικαιώματος. Διότι, ως
είπεν ουδεμία προσφυγική ψήφος δεν πρέπει να χαθή καθ΄ ότι τούτο θα αποτέλει δολοφονικόν πλήγμα κατά των ιδίων των στηθών.
Από την Ν. Ιωνίαν, ο κ. Βενιζέλος μετέβη εις Ν. Φιλαδέλφειαν…”
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Μια άλλη χαρακτηριστική περιγραφή για την προεκλογική περιοδεία του Ελ.
Βενιζέλου, παραμονή των εκλογών, στη Ν. Ιωνία και στους άλλους προσφυγικούς
συνοικισμός, δίνεται από την εφημερίδα “ΠΑΤΡΙΣ” της 5/3/1933.
“ΕΙΣ ΤΗΝ ΝΕΑΝ ΙΩΝΙΑΝ
Εις τους Ποδαράδες η άφιξις του κ. Βενιζέλου, σημαίνει Πάσχα, Ανάστασιν.
Όλοι οι δρόμοι είνε γεμάτοι με πλήθη κρατούντα εικόνας του Βενιζέλου σημαιοστολίστους και προβολείς που κατευγάζουν τον ενθουσιώντα κόσμο.
20 αυτοκίνητα γεμάτα πρόσφυγας έρχονται να προϋπαντήσουν τον κ. πρωθυπουργό και μεγάλη επιγραφή «Καλώς μας ήρθες μεγάλε αρχηγέ» έχει στηθεί εις την είσοδον του συνοικισμού. Αι χιλιάδες των προσφύγων ως μία μάζα
κατευθύνονται εις την μεγάλην πλατείαν του Σχολείου, η οποία γεμίζει μέχρι
της εκκλησίας, ζητωκραυγάζοντας ζωηρώς τον κ. Πρωθυπουργό. Όλο εκείνο το
πλήθος εμαίνετο από ενθουσιασμό. Το αυτοκίνητον του κ. Βενιζέλου σηκώνεται στα χέρια και με ζητωκραυγάς οδηγείται εις το μεγαλοπρεπές σχολικόν μέγαρον που ανήγειρεν η κυβέρνησις Βενιζέλου, από του ανθοστολίστου εξώστου του οποίου ομιλεί ο κ. πρωθυπουργός.
Ο κ. Βενιζέλος είνε εξαιρετικά συγκινημένος. Εκείνο δεν ήταν υποδοχή, ήτο
φρενίτις, ήτο πανηγυρισμός.
- Αγαπητοί φίλοι αρχίζει.
Αλλά δεν τον αφήνουν τα πλήθη να προχωρήση.
- Το καπέλο κ. Πρόεδρε.
Ο κ. Βενιζέλος ικανοποιεί την επιθυμίαν του λαού. Βγάζει το καπέλο του και
φορεί το σκουφάκι, πράγμα που προκαλεί θύελλαν χειροκροτημάτων και φρενίτιδα ενθουσιασμού.
- Να μας ζήσης πατέρα μας!
- Χιλιόχρονε γέρο μας!
- Γειά σου Βενιζέλε μας, φωνάζουν οι χιλιάδες των προσφύγων.
Ο κ. Πρόεδρος συνεχίζει έπειτα τον λόγον του διακοπτόμενος διαρκώς από
τας φωνάς «κάτω ο λεγάμενος», «κάτω ο αποστάτης λοχίας», «κάτω ο ψευτοναπολέων» και αναφέρει την κατάπτυστον ιστορίαν του 25% την οποίαν υποκίνησεν ο κ. Τσαλδάρης.
Εις το σημείον αυτό οι χιλιάδες των προσφύγων ωρύονται κυριολεκτικώς. Το
τι φωνάζουν εναντίον των κ.κ. Τσαλδάρη και Κονδύλη είνε αφάνταστον.
- Δεν πουλιώνται οι πρόσφυγες!
- Θα του βγάλουμε το μάτι του Τσαλδάρη, αύριο!
- Κάτω ο ψευτοναπολέων!
Με τον ίδιο ενθουσιασμόν και φρενίτιδα προπέμπουνε οι πρόσφυγες τον κ.
Βενιζέλο, όστις κατευθύνεται εις την Νέαν Φιλαδέλφειαν”
Αυτή ήταν η τελευταία επίσκεψη του Ελ. Βενιζέλου, στη Ν. Ιωνία, αφού στις
επόμενες Βουλευτικές Εκλογές του 1935, δεν συμμετείχε ευρισκόμενος εκτός Ελλάδος, ενώ τον επόμενο χρόνο, Μάρτιο του 1936 πεθαίνει στο Παρίσι.
- Την Παρασκευή 3 Μαρτίου, ο Γεώργ. Κονδύλης, ο οποίος είχε αλλάξει ρότα και
τώρα ήταν με τον συνασπισμό “Ηνωμένη Αντιπολίτευση” απευθύνει διάγγελμα
προς τον προσφυγικό κόσμο, με κύριο χαρακτηριστικό την διαβεβαίωσή του για
την παροχή του 25%”.
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Εφημερίδα “ΠΑΤΡΙΣ” 5 Μαρτίου 1933, την ημέρα των εκλογών.

“Μετά τας προγραμματικάς δηλώσεις του αξιοτίμου Αρχηγού του Λαϊκού κόμματος εις Θεσσαλονίκην εν σχέσει με το προσφυγικόν ζήτημα, αίτινες διατυπώθησαν κατόπιν συσκέψεως, ενδελεχούς μελέτης και κοινής αποφάσεως των Αρχηγών των συμπραττόντων εν της Αντιπολιτεύσει κομμάτων, πάσαν εκ μέρους
μου συμπληρωματικήν δήλωσιν θεωρώ παρέλκουσαν.
Οπωσδήποτε διαβεβαιώ τον προσφυγικόν κόσμον με τον κατηγορηματικώτερον τρόπον, ότι η πληρωμή του 25% θεωρείται από τα συνηνωμένα κόμματα
ως δικαίωμά σας αναμφισβήτητον και υποχρέωσις ημών ιερά και θέλει επιδιωχθή ευθύς ως η προσφυγική ψήφος επιτρέψη την άνοδον ημών εις την Αρχήν…”
- Και ενώ ο Κονδύλης ζητεί την προσφυγική ψήφο, η Εφημερίδα “ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ”
μας περιγράφει την επίσκεψη των υποψηφίων του συνασπισμού “Ηνωμένη Αντιπολίτευσις” στη Ν. Ιωνία, στις 2 Μαρτίου, υπό τον τίτλο “Σκηναί εις Ποδαράδες
κατά την επίσκεψιν των Λαϊκών”:
“Κατά την χθεσινήν επίσκεψιν των υποψηφίων του συνδυασμού της Αντιπολιτεύσεως Αθηνών εις τον συνοικισμόν Νέας Ιωνίας, έλαβον χώραν λυπηραί
σκηναί. Βενιζελικοί κάτοικοι του συνοικισμού συγκεντρωθέντες ολίγον πέραν
της συγκεντρώσεως, προέβησαν εις ζωηράς αποδοκιμασίας των υποψηφίων
της Αντιπολιτεύσεως ζητωκραυγάζοντες υπέρ του κ. Βενιζέλου. Αι δύο ομάδες,
αλληλοαποδοκιμαζόμεναι παρ΄ ολίγον θα συνεκρούοντο, εάν δεν επενέβαινον
εγκαίρως τα αστυνομικά όργανα δια να προστατεύσουν τους κινδυνεύοντας
Λαϊκούς υποψηφίους. Ερρίφθησαν μόνον λίθοι τινές και εσημειώθησαν μικρομωλωπισμοί”.
- Για την επίσκεψη των βουλευτών της “Ηνωμένης Αντιπολιτεύσεως” γράφει
και η εφημερίδα “ΠΡΩΪΑ” σε εκτενές ρεπορτάζ:
“ΘΕΡΜΟΤΑΤΗ ΥΠΟΔΟΧΗ
Οι υποψήφιοι του συνδυασμού της Ηνωμένης Αντιπολιτεύσεως κ.κ. Κ. Τσαλδάρης, Ν. Κρανιωτάκης, Τσουκαλάς, Λιβιεράτος, Λόντος, Αθηνογένης, και Τσιγδέμογλου επισκέφθησαν χθες την 6ην απογευματινήν τον συνοικισμόν της
Νέας Ιωνίας, γενόμενοι ενθουσιωδώς δεκτοί υπό των κατοίκων, μέγας αριθμός
των οποίων τους εδεξιώθη εις την είσοδον του συνοικισμού και τους συνόδευσεν δια των κεντρικωτέρων οδών μέχρι του θεάτρου “ΚΡΟΝΟΣ” όπου ωμίλησαν
όλοι οι υποψήφιοι αναπτύξαντες την προσφυγικήν πολιτικήν του Λαϊκού κόμματος και των συμπραττόντων κομμάτων της αντιπολιτεύσεως. Το θέατρον ήτο
ασφυκτικώς πεπληρωμένον κόσμου, ο οποίος παρά τας προσπαθείας μερικών
εγκαθέτων, ήκουσε τους υποψηφίους. Προς τους συγκεντρωμένους πρώτος
ωμίλησε ο κ. Κ. Τσαλδάρης όστις αφού μετέδωκε τον χαιρετισμόν του Λαϊκού

66

ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

κόμματος ενδιέτριψεν επί της ουσίας του προσφυγικού ζητήματος εξηγήσας τον
τρόπον με τον οποίον η Ηνωμένη Αντιπολίτευσις σκέπτεται να ικανοποιήση τα
δίκαια αιτήματα του προσφυγικού κόσμου. Ακολούθως ωμίλησεν ο κ. Αθηνογένης όστις και εξήγησε πως το Λαϊκόν κόμμα κατόπιν βαθείας και εμπεριστατωμένης μελέτης του ζητήματος, έφθασεν εις το συμπέρασμα της καταβολής του
25% εις τους πρόσφυγες, χαρακτηρίσαντες την επ΄ αυτού συμφωνίαν των αρχηγών της Ηνωμένης Αντιπολιτεύσεως ως συμφωνίαν κυρίων. Ωμίλησε κατόπιν
ο κ. Ν. Κριτσωτάκης, όστις επευφημούμενος από τους πολυπληθείς φίλους του,
ετόνισεν ότι οι πρόσφυγες δεν έχουν να περιμένουν πλέον τίποτε από τον κ. Βενιζέλον, ο οποίος τους εξηπάτησεν μέχρι τούδε δι΄ απατηλών υποσχέσεων, ίνα
τους μεταχειρισθή ως εκλογικόν υλικόν. Είπεν επίσης ότι η πολιτική του Λαϊκού
κόμματος καταδείχθη κατά το δίμηνο διάστημα της διακυβερνήσεως και εζήτησε την ενίσχυσιν των προσφύγων υπέρ της αντιπολιτεύσεως δια την ανόρθωσιν της χώρας.
Οι υποψήφιοι της Ηνωμένης Αντιπολιτεύσεως αφού παρέμεινον επί 2ωρον εις
τον συνοικισμόν ανεχώρησαν προπεμπόμενοι υπό των κατοίκων. Μερικοί εξ
αυτών κατευθύνθηκαν εις τον συνοικισμόν της Καλογρέζης όπου έτυχον επίσης
θερμής υποδοχής παρά τας προσπαθείας της Λέσχης των Φιλελευθέρων όπως
δημιουργήση δια σκηνοθετημένων αποδοκιμασιών αντίθετον εντύπωσιν”.
Την ίδια ημέρα (2/3/1933) στην εφημερίδα “ΠΑΤΡΙΣ” υπάρχει μία έρευναανάλυση, το τι αντιπροσώπευε το 25% και όχι μόνο, που υποσχόταν ο συνασπισμός “Ηνωμένη Αντιπολίτευσις” ως παροχή για τους πρόσφυγες:
• Για το 25% στους αστούς πρόσφυγες, χρειάζονταν 2.474.754.397 δρχ.
• Για το 25% στους αγρότες πρόσφυγες, απαιτούνταν 1.025.740.703 δρχ.
• Για τους εκπρόθεσμους δικαιούχους, άμεση καταβολή 150.000.000 δρχ.
• Για τους μη αποζημιωθέντες πρόσφυγες, χρειάζονταν 177.500.000 δρχ.
• Για τους 2.500 Κωνσταντινουπολίτες, απαιτούνταν 100.000.000 δρχ.
• Για τους πρόσφυγες που συμμετείχαν στα καταρτιζόμενα μητρώα,
319.770.000 δρχ.
• Για τους αντίστοιχους αγρότες πρόσφυγες απαιτούνταν 110.000.000 δρχ.
Ένα σύνολο 4.357.765.100 δρχ. που αντιπροσώπευε το ήμισυ του Ελληνικού Προϋπολογισμού.
Που θα βρίσκονταν τόσα χρήματα, όταν από τα μπαλκόνια οι πολιτικοί έλεγαν
ότι έχουν μελετήσει το θέμα και δεν θα επιβαρυνθεί ο κρατικός προϋπολογισμός;
Και όμως με τέτοια τεχνάσματα ξεγέλασαν ή επηρέασαν ένα ποσοστό των προσφύγων και έγειραν την πλάστιγγα προς την παράταξή τους.
Την παραμονή των εκλογών σε μια μεγάλη συγκέντρωση ο Πειραιάς, αποθέωσε
τον Παν. Τσαλδάρη. Οι φήμες, οι περισσότερες εξωφρενικές, οργίαζαν, όπως π.χ.
“Ο Βενιζέλος δεν θα παραδώσει την εξουσία”, “Θα γίνουν νοθείες”, “Θα γίνουν
παρανομίες”, “Θα χυθεί αίμα” κ.λπ.
Κάτω από αυτές τις συνθήκες ξημερώνει η ημέρα των εκλογών της 5ης Μαρτίου που βρίσκει την Αθήνα στρατοκρατούμενη. Συγκεκριμένα το Α΄ Σώμα Στρατού είχε απαγορεύσει το άνοιγμα καταστημάτων. Απαγορευόταν κάθε κίνηση
οχήματος, μοτοσυκλέτας, τραμ, κάρου, κ.λπ. εκτός εκείνων που είχαν ειδική άδεια
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κυκλοφορίας. Τα πάντα είχαν νεκρώσει. Ένοπλες ομάδες στρατιωτών κινούμενες
με στρατιωτικά οχήματα περιπολούσαν τους κεντρικούς δρόμους και πλατείες.
Στο τότε Υπουργείο Ναυτικών (στη πλατεία Κλαυθμώνος) οπλισμένο άγημα κάλυπτε το χώρο, στο δε Υπουργείο Στρατιωτικών, (στη συμβολή Ακαδημίας - Β. Σοφίας, εκεί που σήμερα είναι το μεγάλο κτίριο του ΥΠ.ΕΞ.) τον χώρο κάλυπταν ολόκληροι λόχοι στρατιωτών. Ο κόσμος εν τούτοις έφθανε στις κάλπες με φανατισμό,
στο πλευρό του Ελ. Βενιζέλου και σε κάποια τμήματα σημειώθηκαν συμπλοκές
και πυροβολισμοί.
Η έκπληξη όμως των εκλογών, ήταν η υποστήριξη του Δημάρχου Αθηναίων Σπ. Μερκούρη, που τάχθηκε στο πλευρό
του Ελ. Βενιζέλου προτείνοντας στους υπαλλήλους και εργάτες του Δήμου Αθηναίων, να υπερψηφίσουν τον “Εθνικό
Συνασπισμό” και μόνο τους υποψηφίους βουλευτές της
“Ηνωμένης Αντιπολιτεύσεως” Ν. Κρανιωτάκη και Ι. Ράλλη.
Ο Σπ. Μερκούρης το 1929 είχε εκλεγεί δήμαρχος Αθηναίων
κερδίζοντας οριακά τον Σπ. Πάτση υποστηριζόμενος από
Το έμβλημα της
όλα τα αντιβενιζελικά κόμματα, ενώ είχε απέναντι του και
“Ηνωμένης Αντιπολίτευσις”
την αρνητική στάση του Ελ. Βενιζέλου. Οι αντιβενιζελικές
εφημερίδες μιλούν για “προδοσία”. Έτσι τον επόμενο χρόνο που πραγματοποιούνται δημοτικές εκλογές στην Αθήνα, και στην Κυβέρνηση είναι ο συνασπισμός
“Ηνωμένη Αντιπολίτευσις” δεν υποστηρίζουν τον Σπ. Μερκούρη, αλλά τον Κων. Κοτζιά που εκλέγεται και Δήμαρχος Αθηναίων.
Το κλίμα την ημέρα των εκλογών στη Ν. Ιωνία, μεταφέρει η Εφημερίδα “ΕΛΕΥΘ.
ΒΗΜΑ” της 5.3.1933:
ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΠΟΔΑΡΑΔΕΣ
Άκρα τάξις απ΄ άκρου εις άκρον του συνοικισμού.
Οι ψηφοφόροι από βαθείας πρωΐας έσπευσαν εις τα εκλογικά των τμήματα ίνα
εξασκήσουν το εκλογικόν των καθήκον. Οι τοίχοι των δρόμων του συνοικισμού
πλήρεις από εικόνας των υποψηφίων του Εθνικού Συνασπισμού. Ουδαμού διακρίνεται και ίχνος καν διελεύσεως των υποψηφίων των αντιπάλων. Ο παμβενιζελισμός που επικρατεί είναι έκδηλος.
Εις το 149ον εκλογικόν τμήμα του συνοικισμού μέχρι της 11.30΄ είχαν ψηφίσει 250 ψηφοφόροι. Μικροανωμαλίαι παρουσιάζονται διότι μερικοί εκ των
κατόχων εκλογικών βιβλιαρίων δεν φέρονται εγγεγραμμένοι εις τους εκλογικούς καταλόγους.
Εις το 151ον εψήφισαν μέχρι της μεσημβρίας 222. Παρατηρείται μεγάλη προθυμία εις την προσέλευσιν των εκλογέων. Φανατισμός δεν υφίσταται διότι αντίπαλοι δεν υπάρχουν.
Οι μόνοι αντιφρονούντες είνε οι αντιπρόσωποι της ηνωμένης αντιπολίτευσης
τους οποίους οι ψηφοφόροι κυττούν καχυπόπτως, μερικοί δε διερωτώνται δια
ποίον λόγον ευρίσκονται μέσα εις το τμήμα.
Αυτοί αφ’ ετέρου δίδουν με πάσαν περίσκεψιν το αντίπαλον ψηφοδέλτιον το
οποίον όμως αρνούνται και να εγγίσουν καν οι εκλογείς, μόνον δε η επέμβασις
του προέδρου των εφορευτικών επιτροπών τους πείθει ότι υποχρεούνται να
το πάρουν έστω και προσωρινώς.
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Στη Ν. Ιωνία, για αυτές τις εκλογές, λειτούργησαν τα εξής εκλογικά τμήματα:
• Τμήμα 149: Δημοτικό Σχολείο Ν. Ιωνίας, ψήφισαν οι έχοντες βιβλιάρια
αρ. 1 – 815
• Τμήμα 150: Δημοτικό Σχολείο Ν. Ιωνίας ψήφισαν οι έχοντες βιβλιάρια
αρ. 816 – 1630
• Τμήμα 151: Ημιγυμνάσιο Ν. Ιωνίας, ψήφισαν οι έχοντες βιβλιάρια
αρ. 1631 – 2444
• Τμήμα 152: Ναός Αγ. Αναργύρων, ψήφισαν οι έχοντες βιβλιάρια
έτους 1927, 1928
• Τμήμα 153: Δημοτικό Σχολείο Σαφράμπολης, ψήφισαν όλοι οι Σαφραμπολίτες
• Τμήμα 154: Δημοτικό Σχολείο Καλογρέζας, ψήφισαν όλοι οι Καλογρεζιώτες
Την Κυριακή των εκλογών, ο Ελ. Βενιζέλος, απευθύνει διάγγελμα προς τον Ελληνικό Λαό.

Πάνω: Το έμβλημα της παράταξης
«Εθνικός Συνασπισμός»
και πάνω δεξιά: το διάγγελμα του Ελ. Βενιζέλου.

Ο πραγματικός πληθυσμός ήταν
6.199.826 κάτοικοι, ενώ ψήφισαν
1.146.943, ήτοι το 18,5% του πληθυσμού. Τα αποτελέσματα των εκλογών
πανελλαδικά, ήταν:

5/3/1933. Ο στρατός επιβλέπει την τήρηση
της τάξης την ημέρα των εκλογών.
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ΨΗΦΟΙ

ΠΟΣΟΣΤΑ

ΕΔΡΕΣ

434.550

38,07%

118

Ηνωμένη Αντιπολίτευσις
α. Λαϊκό Κόμμα

Παν. Τσαλδάρης

β. Εθνικό Ριζοσπ. Κόμμα

Γεώργ. Κονδύλης

46.692

4,09%

11

γ. Κόμμα Ελευθεροφρόνων

Ιωάν. Μεταξάς

25.758

2,26%

6

20.200

1,77%

1

δ. Αγροτικόν Κόμμα
Εθνικός Συνασπισμός
α. Κόμμα Φιλελευθέρων

Ελ. Βενιζέλος

379.968

33,29%

80

β. Προοδευτικό Κόμμα

Γ. Καφαντάρης

77.254

6,77%

10

γ. Αγροτ. Εργατικό Κόμμα

Αλ. Παπαναστασίου

47.460

4,16%

13

14.302

1,25%

5

9.672

0,85%

2

δ. Αγροτικό Κόμμα Ελλάδος

Αλ. Μυλωνάς

ε. Κόμμα Συντηρ. Δημοκρατ.

Α. Μιχαλακόπουλος

Ενιαίο Μέτωπο Εργατών
Αγροτών (Κομμουνιστές)

Διοικούσα
Επιτροπή

52.958

4,64%

0

Αγροτικοί Συμπράξαντες

Ι. Σοφιανόπουλος

22.985

2,01%

2

Αρχειομαρξιστές

9.532

0,84%

0

Κ.Ο.Μ.ΛΕ.Α.

1.387

Έγκυρα
Άκυρα - Λευκά
Σύνολο

1.141.331

0
100%

248

5.610
1.146.943

Το βράδυ ο Βενιζελισμός είχε ηττηθεί. Ο κόσμος που από το απόβραδο είχε κατακλύσει τις εφημερίδες, γύρω στις 2 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα όταν πείσθηκε
ότι η λαϊκή ετυμηγορία είχε ανατρέψει τον Βενιζέλο, ξεκίνησε κατά ομάδες και
έσμιξε σε μια τεράστια αυθόρμητη πορεία στους δρόμους της Αθήνας με συνθήματα: “Χριστός Ανέστη”, “Κάτω οι κλέφτες”, “Ανάσταση”.
Την εποχή εκείνη δεν είχε ξεκινήσει ακόμα η λειτουργία ραδιοφωνικών σταθμών. Τα αποτελέσματα των εκλογών διανέμονταν αργά-αργά με επίσημα σημειώματα στις εφημερίδες απ΄ όπου και γίνονταν η δημοσιοποίησή τους. Τα δε τηλέφωνα της υπαίθρου ήταν μαγνητικά και η μετάδοση των αποτελεσμάτων ήταν ιδιαίτερα αργή.

Η Εφημερίδα “ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ” την επομένη των εκλογών
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Τελικά στις εκλογές αυτές ο “Εθνικός Συνασπισμός” των Βενιζέλου, Μυλωνά, Καφαντάρη, Παπαναστασίου πήρε 46,32 % και 110 έδρες ενώ η “Ηνωμένη Αντιπολίτευση” των Τσαλδάρη, Κονδύλη, Μεταξά πήρε 46,19% και 136 έδρες. Δύο έδρες
και ποσοστό 2,01% πήρε το “Αγροτικό κόμμα Ελλάδος” του I. Σοφιανόπουλου το
οποίο κατέβηκε στις εκλογές ως “Αγροτικοί Συμπράξαντες” και οι διαφωνούντες
του κόμματος ως “Αγροτικό Κόμμα”. Το “Ενιαίο Μέτωπο Εργατών-Αγροτών”
(Κ.Κ.Ε.) με ποσοστό 4,64% δεν εξέλεξε κανένα βουλευτή.
Οι δύο πολιτικοί αρχηγοί που κατήλθαν: ο Αλέξ. Παπαναστασίου στη Μαντινεία
και ο Ανδρ. Μιχαλακόπουλος στην Πάτρα, δεν κατάφεραν να εκλεγούν όπως και οι
υπουργοί του Βενιζέλου, Γκότσης και Μάρκου.
Βέβαια στη Ν. Ιωνία, πιστεύουν σε άλλο “Θεό”. Ακολουθώντας την παράδοση
των προηγουμένων εκλογών δίνουν στον “Εθνικό Συνασπισμό” άνω του 80%
ενώ από 8% λαμβάνουν η “Ηνωμένη Αντιπολίτευσις” και το “Ενιαίο Μέτωπο Εργατών - Αγροτών” (Κ.Κ.Ε.).
Αναλυτικά στοιχεία δεν έχουμε από το Υπουργείο Εσωτερικών, για τα τμήματα
της Ν. Ιωνίας. Αλλά και ούτε από τις εφημερίδες, γιατί έριξαν το βάρος της ενημέρωσης στην τρέχουσα κατάσταση (απόπειρα πραξικοπήματος) παρά στη δημοσίευση αποτελεσμάτων.
Τα παρακάτω στοιχεία δημοσιεύτηκαν στην εφημερίδα “ΠΑΤΡΙΣ” της 6/3/1933:
ΕΚΛ. ΤΜΗΜΑ

ΕΘΝ. ΣΥΝΑΣ.

ΗΝ. ΑΝΤΙΠ.

658

542

52

64

0

601

466

65

58

12

ΣΥΝΟΛΑ

1.259

1.008

117

122

12

ΠΟΣΟΣΤΑ

100%

80,06%

9,29%

9,69%

0,96%

149ο

ΨΗΦΙΣΑΝ

Κ.Κ.Ε.

ΛΟΙΠΑ-ΑΚΥΡΑ

150ο
151ο
152ο
153ο ΣΑΦΡΑΜΠ.

Βάσει άλλων στοιχείων επί 3.142 εγκύρων ψηφοδελτίων στη Ν. Ιωνία, οι “Φιλελεύθεροι” έλαβαν 76%, οι “Λαϊκοί” 11.3% και για πρώτη φορά το “Κ.Κ.Ε.” ξεπερνά το 10% και παίρνει το εντυπωσιακό 12,4% !
Ενώ στην Καλογρέζα, τα αποτελέσματα κατά την ίδια εφημερίδα, ήταν:
ΕΚΛ. ΤΜΗΜΑ
154ο ΚΑΛΟΓΡ.
ΠΟΣΟΣΤΑ

ΨΗΦΙΣΑΝ

ΕΘΝ. ΣΥΝΑΣ.

ΗΝ. ΑΝΤΙΠ.

Κ.Κ.Ε.

ΛΟΙΠΑ-ΑΚΥΡΑ

338

323

15

0

0

100%

95,56%

4,44%

0%

0%

Είναι χαρακτηριστικό ότι τo απόγευμα των εκλογών “η κα Βενιζέλου με τον μικρόν ανηψιόν της Λευτεράκη Βενιζέλο, την Λαίδη Κρώσφιλντ και άλλας κυρίας
εξέδραμαν χάριν περιπάτου μέχρι του συνοικισμού Νέας Ιωνίας”, μας πληροφορεί η εφημερίδα “ΠΑΤΡΙΣ”.
Η Ν. Ιωνία ανήκε στην εκλογική περιφέρεια πρώην Δήμου Αθηναίων, όπου πλει-

Κεφάλαιο 1: ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ (1923 - 1974)

71

οψήφησε η “Ηνωμένη Αντιπολίτευσις” για πρώτη φορά μετά το 1920 και εξέλεξε
και τους 20 βουλευτές της περιφέρειας, με βάση το πλειοψηφικό σύστημα εκ των
οποίων:
• “ΛΑΪΚΟ ΚΟΜΜΑ”: Δεκαεπτά (17) - Κων/νος Βερροιόπουλος (43.737 ψ.), Μιχ.
Ευλάμπιος (44.048), Γρηγ. Ευστρατιάδης (43.500), Κανέλ. Κανελλόπουλος
(43.435), Νικ. Κρανιωτάκης (43.719), Λάζ. Κριεζής (43.554), Αντών. Λιβιεράτος
(43.712), Δημ. Λόντος (43.381), Γεώργ. Μπακόπουλος (43.831), Δημ. Μπαμπάκος
(43.913), Γεώργ. Ράλλης (43.872), Ιωάν. Ράλλης (44.282), Κων. Τσαλδάρης
(43.824), Κων/νος Τσουκαλάς (44.062), Γ. Στράτος (44.000), Γ. Τσόχας (43.649),
Δημ. Χέλμης (43.895),
• “ΕΘΝΙΚΟ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ”: Δύο (2) - Αντ. Αθηνογένης (43.796 ψ.), Κων.
Ψάρρας (43.359 ψ.)
• “ΚΟΜΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΦΡΟΝΩΝ”: Ένας (1) - Ευστ. Μανωλάτος (43.700)
Στις εν λόγω βουλευτικές εκλογές εμφανίζεται στο Ψηφοδέλτιο του “Ενιαίου
Μετώπου” Κ.Κ.Ε., ως υποψήφιος βουλευτής ο Κων. Βαρουτσής, που το 1934 θα
κατέλθει ως υποψήφιος δήμαρχος Ν. Ιωνίας.
Την επομένη των εκλογών στις 6 Μαρτίου 1933, εκδηλώθηκε στρατιωτικό κίνημα με πρωταγωνιστή τον Νικ. Πλαστήρα, που είχε σκοπό να εμποδίσει το “Λαϊκό Κόμμα” να σχηματίσει κυβέρνηση. Το κίνημα αυτό, το οποίο δε φαίνεται να
προσπάθησε σοβαρά να αποτρέψει ο Ελ. Βενιζέλος, απέτυχε και κατάφερε σοβαρότατο χτύπημα κατά της βενιζελικής παράταξης, της συνταγματικής νομιμότητας, του κοινοβουλευτικού θεσμού και της αβασίλευτης δημοκρατίας, για τη σωτηρία της οποίας επιχειρήθηκε. Μετά την αποτυχία του κινήματος, ο Nικ. Πλαστήρας πρόλαβε να διαφύγει στο εξωτερικό.
Στις 6 Μαρτίου 1933, διορίζεται μεταβατική κυβέρνηση υπό τον στρατηγό Αλέξ.
Οθωναίο και στις 10 Μαρτίου 1933 ορκίζεται Πρωθυπουργός ο Παναγ. Τσαλδάρης.
Τρείς μήνες αργότερα γίνεται δολοφονική απόπειρα εναντίον του Ελ. Βενιζέλου
στη Λεωφ. Κηφισίας. Από αυτό το σημείο και μετά, αυτός ο μεγάλος ηγέτης αλλάζει πολιτική συμπεριφορά βλέποντας ότι οι αντίπαλοι του αποβλέπουν στην φυσική εξόντωσή του, αναλογιζόμενος ότι για δεύτερη φορά υπέστη
δολοφονική απόπειρα (η πρώτη
ήταν στο Παρίσι το 1920, μετά την
υπογραφή της συνθήκης των Σεβρών).
Εισερχόμαστε έτσι σε μια πολύ
δύσκολη περίοδο, όπου τα δύο μεγάλα κόμματα “Λαϊκοί” και “Φιλελεύθεροι”, αντιστρατεύονται τις
έννοιες του “πολιτικώς αγωνίζεσθαι” και κατά κάποιο τρόπο, επιζητούν την εξόντωση του αντιπάλου, αντιλαμβανόμενα ούτω την

Το αυτοκίνητο του Ελ. Βενιζέλου διάτρητο από σφαίρες,
μετά τη δολοφονική απόπειρα.
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δημοκρατική εναλλαγή των κομμάτων στην εξουσία. Προσπαθούν να πάρουν με το
μέρος τους τον κρατικό μηχανισμό και τις Ένοπλες Δυνάμεις. Κάθε νομοθέτημα γίνεται αντικείμενο πολιτικής πόλωσης.
Ακολουθεί μια δύσκολη πολιτική περίοδος με διαρκείς αμφισβητήσεις και εντάσεις που οξύνουν τα πολιτικά πνεύματα και οδηγούν τους πολίτες, ιδίως στην
επαρχία στον φανατισμό και την μισαλλοδοξία.
Αλλά και στην Αθήνα, το Νομοσχέδιο για τον διαχωρισμό των συνοικισμών από
την Αθήνα και τη δημιουργία δήμων, οξύνει την κατάσταση, πόσο μάλιστα όταν η
νομιμότητά του αμφισβητείται από το Συμβούλιο Επικρατείας (Σεπτέμβριος 1933).
Φτάνουμε στις αρχές του 1934, όπου πλέον με νέο Διάταγμα, η Ν. Ιωνία γίνεται
Δήμος, πραγματοποιούνται οι Δημοτικές εκλογές (Φεβρουάριος και Απρίλιος 1934)
και εκλέγεται ο πρώτος Δήμαρχος Ν. Ιωνίας, Γεώργ. Φελέκης.
Οι αποφάσεις και επιλογές του δημάρχου Γεωργ. Φελέκη, (πρόσκειται στο
“Kόμμα Φιλελευθέρων ή Λέσχη των Φιλελευθέρων”) αμφισβητούνται από τους
αντιπολιτευόμενους δημοτικούς συμβούλους και τον οδηγούν στα δικαστήρια για
την επίλυση των διαφορών τους. Σε ένα νεοσύστατο δήμο που δεν είχε γραφεία
και καρέκλες και συνεδρίαζε πότε σε αίθουσα του Δημοτικού Σχολείου Ελευθερούπολης και πότε σε ένα κτίσμα της Λεωφ. Ηρακλείου που ήταν και το πρώτο δημαρχείο, οι έντονες πολιτικές αντιπαραθέσεις της κεντρικής πολιτικής σκηνής, μεταφέρονται και στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Η κρίση δεν άργησε να
εμφανιστεί.
Στις 1 Μαρτίου 1935, εκδηλώνεται το Κίνημα της “Δημοκρατικής Άμυνας” για
την ανατροπή της Κυβέρνησης των “Λαϊκών”. Ο Ελ. Βενιζέλος πληροφορείται για
το κίνημα της “Δημοκρατικής Άμυνας” μετά την εκδήλωσή του και την επομένη
τίθεται επικεφαλής, αφού ο Νικ. Πλαστήρας ευρισκόμενος στο εξωτερικό, δεν κατορθώνει να επιστρέψει έγκαιρα και να τεθεί επικεφαλής.
Οι στασιαστές χάνοντας το πλεονέκτημα του αιφνιδιασμού αφενός και έχοντες
την κακή οργάνωση αφετέρου, γρήγορα αποτυγχάνουν και οι στρατιωτικοί αρχηγοί τους παραδίδονται μετά από λίγες μάχες, που έδωσαν στη Βόρειο Ελλάδα.
Ο Ελ. Βενιζέλος ευρισκόμενος στην Κρήτη επιβιβάζεται στον “ΑΒΕΡΩΦ” και καταπλέει στην Ιταλοκρατούμενη Κάσο. Από εκεί μεταφέρεται στη Ρόδο, όπου στις 17

1935. Μετά το αποτυχόν κίνημα. Διαδηλώσεις και “κρεμάλα” για τον Ελ. Βενιζέλο.
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Μαρτίου αναχωρεί για την Νάπολη που έφτασε 2 μέρες αργότερα. Έτσι έληξε άδοξα
η πολιτική σταδιοδρομία του, αφού ένα χρόνο μετά θα πεθάνει, στο Παρίσι.
Μετά το αποτυχημένο κίνημα της “Δημοκρατικής άμυνας” έχουμε συλλήψεις,
πολιτικών και στρατιωτικών, τα στρατοδικεία συνεδριάζουν συνεχώς, ακολουθούν οι εκτελέσεις των υπαιτίων και προπάντων η δημόσια διαπόμπευση των
στρατιωτικών που θεωρήθηκαν συμμετέχοντες του κινήματος. Ο Γεώργ. Κονδύλης, υπουργός των Στρατιωτικών (στις 12 Μαρτίου ανακλήθηκε στην στρατιωτική
υπηρεσία) έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, αφού θεωρείται “ότι με την δυναμική του
επέμβαση έβαλε τέλος σε οποιεσδήποτε σκέψεις ανατροπής της κυβέρνησης
Τσαλδάρη” και ως εκ τούτου αργότερα στις εκλογές, συμπράττει εκ νέου με το
Κόμμα των “Λαϊκών”.
Καταδικάζονται σε θάνατο 60 στρατιωτικοί και πολιτικοί. Από αυτούς οι 55
έχουν διαφύγει στο εξωτερικό κι ανάμεσα τους οι Βενιζέλος και Πλαστήρας ! Εκ
των παρόντων 5 εκτελέστηκαν, θα έλεγε κανείς οι λιγότερο ένοχοι: οι στρατηγοί
Παπούλας και Κοιμήσης στην Αθήνα και ο Βολάνης στη Θεσσαλονίκη! Και να φανταστεί κανείς ότι κάποτε ήταν δικοί τους (αντιβενιζελικοί)!
Στη Ν. Ιωνία υπάρχουν πολιτικές εξελίξεις, αφού με την εκδήλωση του κινήματος της “Δημοκρατικής Άμυνας” ακολουθεί η σύλληψη του Δημάρχου Γεωργ. Φελέκη (και του γραμματέα της Τοπικής Οργάνωσης “Δημοκρατικής Άμυνας” Παν.
Γιανναρέλλη), με την κατηγορία της συμμετοχής του, ενώ 2 μήνες αργότερα δικάζεται και εκπίπτει του αξιώματος του Δημάρχου.
Ο απόηχος του εν λόγω πραξικοπήματος ήταν ότι οι αντιβενιζελικές οργανώσεις πίεζαν την κυβέρνηση σε εκκαθάριση του στρατού και του κρατικού μηχανισμού από τους βενιζελικούς ενώ άλλοι με επικεφαλής τον Ιωάν. Μεταξά έθεσαν
θέμα πολιτειακό, ζητώντας την επιστροφή του Βασιλιά Γεωργίου Β’. Έτσι η κυβέρνηση του Παν. Τσαλδάρη με σειρά Συντακτικών Πράξεων αναστέλλει, καταργεί ή
τροποποιεί διατάξεις του Συντάγματος και οδηγεί τη χώρα σε πρόωρες εκλογές
στις 9 Ιουνίου 1935, για την ανάδειξη αντιπροσώπων της Ε’ Εθνοσυνέλευσης.

1935. Ο Γ. Κονδύλης μπροστά σε ένα στρατιωτικό άρμα της εποχής

Αναφορά του Παν. Γιανναρέλλη, Γεν. Γραμματέα της “Δημοκρατικής Άμυνας” στο Κόμμα Φιλελευθέρων.
(Αρχείο Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών “Ελ. Βενιζέλος”).

ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ εκλογές
9ης Ιουνίου 1935

Ο στρατιωτικός νόμος που είχε επιβληθεί λόγω του κινήματος της 1ης Μαρτίου
1935 διατηρήθηκε μέχρι τις 15 Μαΐου. Η άρση του, δεν σήμαινε και αποκατάσταση της Δημοκρατίας και της ελεύθερης έκφρασης του πολιτικού φρονήματος.
Οι βενιζελικές και αριστερές εφημερίδες άρχισαν να επανακυκλοφορούν 25 ημέρες πριν τις εκλογές. Η κρατική μηχανή είχε εκκαθαρισθεί από τους βενιζελικούς
και ο Στρατός βρισκόταν υπό τον απόλυτο έλεγχο του Γ. Κονδύλη και των βασιλικών αξιωματικών. Η τρομοκρατία βασίλευε…
Το εκλογικό σύστημα με το οποίο πραγματοποιήθηκαν οι εν λόγω εκλογές ήταν
πλειοψηφικό, με ευρεία περιφέρεια. Εφαρμόστηκε ο εκλογικός Ν. 6396/12-111934, όπως τροποποιήθηκε με τις συντακτικές πράξεις Ε΄ της 4-4-1935, ΙΣΤ΄ της
6/17 Απριλίου 1935, ΚΣΤ΄ της 17 Μαΐου 1935 και των Α.Ν. της 17/18 Απριλίου
1935 και της 1ης Ιουνίου 1935. Οι εκλογικές περιφέρεις περιορίσθηκαν σε 38
ενώ συμμετείχαν 808 υποψήφιοι βουλευτές, δηλαδή 2,7 κατά έδρα.
Ειδικότερα με τον εν λόγο εκλογικό νόμο:
Στο ψηφοδέλτιο αναγράφονταν τόσα ονόματα όσες και οι βουλευτικές έδρες της
περιφέρειας (η Ν. Ιωνία ανήκε στην περιοχή Αττικοβοιωτίας που είχε 31 έδρες).
Σε κάθε ψηφοδέλτιο αναγράφονταν ονόματα υποψηφίων που ανήκαν στον ίδιο
συνδυασμό. Απαγορευόταν η αναγραφή υποψηφίων που ανήκαν σε άλλους συνδυασμούς.
Ψηφοδέλτιο που έφερε μόνο το έμβλημα και το όνομα κόμματος ή και το όνομα
μόνο του υποψηφίου ήταν έγκυρο.
Το ψηφοδέλτιο μπορούσε να φέρει το όνομα ενός μεμονωμένου υποψηφίου ή
τα ονόματα περισσότερων και μέχρι της συμπληρώσεως του αριθμού των βουλευτικών εδρών της εκλογικής περιφέρειας.
Σε περιφέρειες όπου εκλέγονταν περισσότεροι από 30 βουλευτές (βλ. Ν. Ιωνία) επιτρέπονταν στα κομματικά ψηφοδέλτια, η διαγραφή 2 εξ αυτών.
Εκφράζοντας την δυσαρέσκειά και την αντίθεσή τους δεν συμμετέχουν προτρέποντας τον κόσμο σε αποχή: το “Κόμμα Φιλελευθέρων” και τα συνεργαζόμενα
κόμματα “Αγροτικό Κόμμα”, “Προοδευτικό Κόμμα”, “Αγροτικό και Εργατικό Κόμμα”
και το “Κόμμα Συντηρητικών Δημοκρατικών”, συμβάλλοντας όμως με την στάση
τους στην ενδυνάμωση των αντιπάλων θέσεων.
Προεκλογικά τη Ν. Ιωνία και Καλογρέζα επισκέπτονται:
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- Tην Τρίτη 4 Ιουνίου, τη Ν. Ιωνία, ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και αρχηγός
του “Εθνικού Ριζοσπαστικού Κόμματος” Γεώργ. Κονδύλης, επικεφαλής κλιμακίου
υποψηφίων του συνασπισμού “Συμπράττοντα Κυβερνητικά Κόμματα”, ο οποίος
εκφωνεί πολιτικό λόγο, λέγοντας μεταξύ άλλων:
“Παλαιός και ειλικρινής φίλος του προσφυγικού κόσμου νομίζω ότι έχω επιτακτικόν καθήκον κατά την κρίσιμον αυτήν ώραν δια την χώραν μας να εξηγήσω εις υμάς την σημασίαν των προσεχών εκλογών. Αι εκλογαί αυταί ερχόμεναι, μετά μίαν δραματικήν περιπέτειαν, της οποίας, εκτός άλλων, συνέπεια ήτο
να εκλείψη από τας εκλογάς αυτάς το ήμισυ του πολιτικού κόσμου της χώρας
ασφαλώς αποτελούν ιστορικόν σημείον διά το Έθνος. Εκ του μεγέθους της
εμπιστοσύνης σας προς την Κυβέρνησιν θα εξαρτηθούν κατά το μέγιστον αι τύχαι της χώρας. Κατά τα δύο τελευταία έτη, κατά τα οποία το Εθνικόν Ριζοσπαστικόν κόμμα συνεργάσθη μετά του Λαϊκού κόμματος, μου εδόθη η ευκαιρία να
εξηγήσω την αιτίαν της πολιτικής μεταβολής, την οποία εθεώρησεν αναγκαίαν
να κάμη το Εθνικόν Ριζοσπαστικόν κόμμα κατά το 1932. Ήτο πρόδηλον από μακρού χρόνου και καθώς έγραψα το 1931 που ήμουν εις το Παρίσι εις έναν φίλον μου εις Δράμαν, ότι η πολιτική του Βενιζέλου μας έφερε το ολιγώτερον εις
την αναρχίαν. Η πολιτική αυτή απέβαινεν ολοένα προς γενίκευσιν του διχασμού και προς σύγκρουσιν της Νέας Ελλάδος μετά των Παλαιοελλαδιτών. Διά
να προλάβω την σύγκρουσιν αυτήν συνεργάσθην με το Λαϊκόν κόμμα, εκπρόσωπον της πλειοψηφίας της Παλαιάς Ελλάδος, όπως τούτο αναλάβη την διοίκησιν της χώρας μετά την διακυβέρνησιν αυτής υπό του βενιζελικού συγκροτήματος παραταθείσα περί τα 20 έτη. Πρέπει να σας είπω ότι η πολιτική του Βενιζέλου δεν επέτρεπε την συμφιλίωσιν του πολιτικού κόσμου και την συνένωσιν των πολιτικών δυνάμεων.
Εάν εκυβέρνα ένα κόμμα συνεχώς, τότε δεν είχομεν ελεύθερον πολίτευμα,
τότε θα έπρεπε να έχωμεν δικτατορίαν ή απόλυτον μοναρχίαν. Αυτό ήταν το
πνεύμα της πολιτικής του Βενιζέλου. Εβλέπομεν ότι η προϊούσα τριβή των φιλελευθέρων και η κακοδιοίκησις υπ΄ αυτών του τόπου, θα έδιδε την πλειοψηφίαν εις το κόμμα το εκπροσωπούν την Παλαιάν Ελλάδα. Εσκέφθην λοιπόν να
επιταχύνω την αλλαγήν αυτήν, δια να έλθει ηπιωτέρα και δια τον κόσμον αυτόν
ο οποίος άλλως εγαλουχήθη και εστρέφετο κατά του Λαϊκού κόμματος. Δύναμαι να βεβαιώσω ότι θα επετύγχανον των ιερών αυτών σκοπών εάν ο Βενιζέλος δεν εξαπόλυσε το κίνημα Πλαστήρα και δεν προπαρασκεύαζε τον εμφύλιον
πόλεμον του παρελθόντος Μαρτίου. Θα απετύγχανον, διότι ο κ. Τσαλδάρης είναι έμπλεος αγαθότητος και σωφροσύνης, ουδέποτε αισθανθείς πικρίαν διότι
η μία μερίς του λαού τον επολέμα λυσσωδώς. Τον έβλεπον πρόθυμον να θεραπεύση τας προσφυγικάς ανάγκας και να επιτύχη την συμφιλίωσιν. Δυστυχώς
αυτά δεν συνέβησαν ολοκληρωτικώς με την αντίδρασιν την οποία ανέπτυξεν ο
λεγόμενος Εθνικός Συναγερμός. Αλλά εις τον προσφυγικόν κόσμον εδόθη η ευκαιρία κατά την τελευταία διετία να εξετάση κατά πόσον ήταν αληθής αι συκοφαντίαι, ότι εάν το Λαϊκό κόμμα ήρχετο εις την αρχήν θα έκαιε τους συνοικισμούς και θα κατασπάραζε τους πρόσφυγες.
ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Το κίνημα του Μαρτίου, τεράστιον πραγματικώς όπερ έθεσεν αντιμέτωπον
ένα μέρος της Ελλάδος προς έτερον και μας ηνάγκασεν να διεξάγωμεν τας
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γνωστάς πολεμικάς επιχειρήσεις μας απεκάλυψε πλήρως τους σκοπούς του
αντιπάλου πολιτικού κόσμου. Ισχυρίσθησαν ότι κινδύνευσεν η Δημοκρατία. Η
Δημοκρατία ετέθη εν κινδύνω από του κινήματος, διότι οι οργανώσαντες αυτό
απέδειξαν ότι δεν σέβονται την αρχήν να κυβερνούν τον τόπον εκείνοι τους
οποίους ο λαός ηθέλησε. Παρά ταύτα η κυβέρνησις, παρά την πίεσιν άλλων πολιτικών τυχοδιωκτών, αι οποίαι ήρπασαν το βασιλικόν λάβαρον ως σωσίβιον, η
κυβέρνησις επολιτεύθη σωφρόνως και νομίμως παρ΄ όλην την παντοδυναμίαν
της με την οποίαν την περιέβαλε ο λαός. Συνεπώς ούτε ηθικήν βάσιν είχε το κίνημα εκείνο, απόδειξις δε αυτών είνε ότι ολόκληρος η κοινωνία και η παγκόσμιος κοινή γνώμη το κατεδίκασε και ενίσχυσε την εθνικήν κυβέρνησιν. Η νίκη
της κυβερνήσεως εξασφαλισθείσα με την πρόθυμον συμμετοχήν εις το μέτωπον του Στρυμώνος, εξύψωσε την Ελλάδα εις τα διεθνή όμματα, διότι απεδείχθη ότι ο ελληνικός λαός δεν επιτρέπει τον ζυγόν ουδενός. Είπον ότε επέστρεψα εκ Θεσσαλονίκης ότι αι ζημίαι εκ του κινήματος εκείνου ας γίνουν «χαλάλι», αφού εξ αυτών θα προέλθη το κέρδος της ομόνοιας, της αγάπης και της
συμφιλιώσεως του ελληνικού λαού.”
ενώ προβαίνει και σε δηλώσεις, μετά την ομιλία του:
“Αι πληροφορίαι τας οποίας έχω, είνε ότι οι λόγοι μου είχαν βαθείαν απήχησιν εις την προσφυγικήν ψυχήν. Ελπίζω ότι αι εκλογαί της προσεχούς Κυριακής
δεν θα διαψεύσουν τας ελπίδας τας οποίας έχομεν δια την επίτευξιν μιας ειλικρινούς συνεννοήσεως των δύο πολιτικών κόσμων της χώρας, εκ της οποίας
εξαρτάται η αποκατάστασις πλήρους ομαλότητος εις την χώραν, άνευ της
οποίας καμμία διοικητική ή οικονομική ανάπλασις δεν είνε δυνατή”.
Ακολούθως μίλησαν οι: Μπαμπάκος, Ντ. Τσαλδάρης, Λιβιεράτος, Ψάρρας, Αθηνογένης, Κτενίδης, Τσιγδέμογλου και Μπακόπουλος.
- Την Τετάρτη 5 Ιουνίου, την Καλογρέζα, οι υποψήφιοι του κυβερνητικού συνασπισμού Αθηνογένης, Ευστρατίου, Λαμπρινάκος, Τσιγδέμογλου και Κτενίδης που
ζητούν να υπερψηφιστούν οι συνδυασμοί του κυβερνητικού συνασπισμού.
Στις εν λόγω εκλογές εκτός της αποχής των κομμάτων, έχουμε και φαινόμενα
νοθείας. Και μάλιστα από την “Ένωση Βασιλοφρόνων”, στον εισαγγελέα εφετών
Γαρέζο:
“..ότι από το πολιτικό γραφείο του κ. Πρωθυπουργού, είχαν εκδοθεί πλαστά βιβλιάρια φέροντα φωτογραφία του ιδίου προσώπου, αλλά με διαφορετικά ονοματεπώνυμα έκαστο. Επίσης κατήγγειλαν ότι στα εκλογικά τμήματα των συνοικισμών (και ιδίως της Ν. Ιωνίας) θα ψηφίσουν για δεύτερη και τρίτη φορά πολλοί
φίλοι της Κυβέρνησης. Μετά από αυτή την καταγγελία μετέβη και επιθεώρησε τα
εκλογικά τμήματα της Ν. Ιωνίας ο εισαγγελέας εφετών κ. Γαρέζος.”
Εκτός από τα ανωτέρω γεγονότα που καταγράφονται στην εφημερίδα “ΑΘΗΝΑΪΚΑ ΝΕΑ” της 9/6/1935, συμπληρώνει η εφημερίδα, ότι μετά από καταγγελίες
αναγνωστών έξωθι των εκλογικών τμημάτων είχαν τοποθετηθεί τρομοκρατικές
ομάδες λαϊκών μπράβων, οι οποίοι επιτακτικά έδιναν κυβερνητικά ψηφοδέλτια
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στους ψηφοφόρους ενώ ασκούσαν και ψυχολογική βία σε όσους αρνούνταν να
προσέλθουν να ψηφίσουν λέγοντας ότι θα καταδιωχθούν αγρίως την επομένη
των εκλογών.
Ο πληθυσμός της χώρας ήταν 6.127.593 κάτοικοι και τα αποτελέσματα, σε όλη
την επικράτεια, ήταν:
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ - ΚΟΜΜΑΤΑ

ΑΡΧΗΓΟΙ

Συμπρ. Κυβερνητικά
Κόμματα

ΨΗΦΟΙ
669.434

ΠΟΣΟΣΤΑ

ΕΔΡΕΣ

65,04%

Λαϊκό Κόμμα

Παν. Τσαλδάρης

255

Εθνικό Ριζοσπαστικό Κόμμα

Γεώργ. Κονδύλης

32

Ένωσις Βασιλοφρόνων

152.285

14,80%

98.669

9,59%

Κόμμα Ελευθεροφρόνων

Ιωάν. Μεταξάς

5

Ανεξάρτητοι Πολιτευτές

Ράλληδες

2

Παλ. Μέτωπο Εργατών-Αγρ.

Διοικ. Επιτροπή

0

Κοινό Μέτωπο Εργατών κ.α.

Λυσ. Μηλιαρέσης

Ενιαίο Μέτωπο Εργατών
& Αγροτών

Βασ. Νεφελούδης

Κομμουνιστές Συμπράττοντ.

0

Μακεδονική Ένωσις

Διοικ. Επιτροπή

29.664

2,88%

0

Εθνικό Κόμμα

Θεόδ. Πάγκαλος

5.636

0,55%

0

Εθνική Ένωσις

Αρ. Μητσοτάκης

2.590

0,25%

0

70.788

6,89%

6

1.029.066

100%

300

Λοιποί Ανεξάρτητοι
Σύνολο
Άκυρα - Λευκά
Ψηφίσαντες

61.166
1.090.362

Στη Ν. Ιωνία θα λειτουργήσουν έξι (6) εκλογικά τμήματα:
• Τμήμα 151 - 1o: Ημιγυμνάσιο Ν. Ιωνίας, ψήφισαν οι έχοντες βιβλιάρια
αρ. 1-800,
• Τμήμα 152 - 2o: Δημ. Σχολείο Ν. Ιωνίας, ψήφισαν οι έχοντες βιβλιάρια
αρ. 801–1600,
• Τμήμα 153 – 3o: Δημ. Σχολείο Ελευθερούπολης, ψήφισαν οι έχοντες
βιβλιάρια αρ. 1601- τέλος και οι αναγραφόμενοι στον συμπληρωματικό
εκλογικό κατάλογο,
• Τμήμα 154 – 4ο: Δημ. Σχολείο Ελευθερούπολης, ψήφισαν οι έχοντες βιβλιάρια
ενορίας Αγ. Γεωργίου και οι αναγραφόμενοι στον συμπληρωματικό κατάλογο,
• Τμήμα 155 - 5ο: Δημοτικό Σχολείο Σαφράμπολης, ψήφισαν οι έχοντες
βιβλιάρια της ενορίας Αγ. Στεφάνου,
• Τμήμα 156 - 6ο: Ιερός Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου Ινέπολης, ψήφισαν οι
έχοντες εκλογικά βιβλιάρια ενοριών Κοιμ. Θεοτόκου και Αγ. Αναστασίας.
Κατά τμήμα τα αποτελέσματα, κατά την εφημερίδα “ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ” και “ΙΩΝΙΚΑ
ΝΕΑ” ήταν:
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ΕΓΓΕΓΡ.

ΨΗΦΙΣΑΝ

ΣΥΜΠΡΑΤ.
ΚΥΒΕΡΝ.
ΚΟΜΜΑΤΑ

ΕΝΩΣΙΣ
ΒΑΣΙΛΟΦΡΟΝΩΝ

Κ.Κ.Ε.

ΑΚΥΡΑ
ΛΕΥΚΑ

151ο - 1ο

800

359

196

20

115

28

152ο - 2ο

800

305

169

12

74

50

153ο - 3ο

779

439

272

27

124

16

154ο - 4ο

675

258

107

11

110

30

155ο - 5ο

524

300

186

21

79

14

156ο - 6ο

616

333

144

31

130

28

ΣΥΝΟΛΑ

4.194

1.994

1.074

122

632

166

100%

53,91%

6,11%

31,69%

8,29%

ΠΟΣΟΣΤΑ

Με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα η συμμετοχή των δημοτών στη Ν. Ιωνία,
ήταν περίπου στο 47,5%, ενώ τα λευκά ήταν 8,29%! (κάποιοι πρόσφυγες ψήφισαν λευκό, φοβούμενοι τα επακόλουθα). Το ποσοστό που λαμβάνουν τα “Συμπράττοντα Κυβερνητικά Κόμματα” είναι 53,91%, (ευκαιριακό ποσοστό) που δεν
του ανήκε αφού μετά ένα εξάμηνο στις εκλογές του Ιανουαρίου λαμβάνει περίπου
10%. Το ίδιο συμβαίνει με το ποσοστό του Κ.Κ.Ε. Έλαβε σε αυτές τις εκλογές ποσοστό 31,69% που δεν του ανήκε (προφανώς ήταν ψήφοι διαμαρτυρίας) γιατί
στις εκλογές του 1933 είχε λάβει 12,4%, ενώ στις εκλογές που θα γίνουν 6 μήνες
αργότερα, θα λάβει 5,25%.
Στην Καλογρέζα, που είναι ανεξάρτητη Κοινότητα (από το 1934), έχουμε ένα
(1) εκλογικό τμήμα. Τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:
ΤΜΗΜΑ
157ο - 1ο

ΠΟΣΟΣΤΑ

ΕΓΓΕΓΡ.

ΨΗΦΙΣΑΝ

ΣΥΜΠΡΑΤ.
ΚΥΒΕΡΝ.
ΚΟΜΜΑΤΑ

ΕΝΩΣΙΣ
ΒΑΣΙΛΟΦΡΟΝΩΝ

Κ.Κ.Ε.

ΑΚΥΡΑ
ΛΕΥΚΑ

319

148

45

91

35

100%

46,39%

14,10%

28,52%

10,99%

Με την αντιπολίτευση να απέχει, τα “Συμπράττοντα Κυβερνητικά Κόμματα”
“Λαϊκό Κόμμα” με τον Παν. Τσαλδάρη και “Εθνικό Ριζοσπαστικό Κόμμα” με τον

1935. Η κυβέρνηση Παν. Τσαλδάρη που προήλθε από τις εκλογές του 1935.
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Γεώργ. Κονδύλη, λαμβάνουν συνολικά 65,04 % και 287 έδρες στις 300 και σχηματίζουν κυβέρνηση.
Και οι 31 βουλευτές της Περιφέρειας Αττικοβοιωτίας (όπου εντάσσεται και η Ν.
Ιωνία) είναι από τον συνδυασμό “Συμπράττοντα Κυβερνητικά Κόμματα” και είναι οι:
• “ΛΑΪΚΟ ΚΟΜΜΑ”: (28) Περ. Αργυρόπουλος, Κων. Βερροιόπουλος, Χαρ. Βοζίκης,
Δημήτρ. Βουρδουμπάς, Νικ. Ευστρατίου, Θεμιστ. Κονίτσας, Κων/νος Κορόζος,
Νικόλ. Κρανιωτάκης, Λάζ. Κριεζής, Φιλ. Κτενίδης, Γεώργ. Λαμπρινάκος,
Αντ. Λιβιεράτος, Δημ. Λόντος, Μιλτ. Μαντάς, Αν. Μεταξάς, Γεώργ. Μπακόπουλος,
Νικόλ. Μπαλτατζής, Δημ. Μπαμπάκος, Αριστ. Μπασιάκος, Παναγ. Νικολαΐδης,
Γεώργ. Πεσματζόγλου, Γεώργ. Ράλλης, Σπυρ. Σχοινάς, Κων/νος Τσαλδάρης,
Κων. Τσουκαλάς, Γεώργ. Τσόχας, Μιχ. Τσιγδέμογλου, Δημ. Χέλμης
• “ΕΘΝΙΚΟ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ”: (3) Αντ. Αθηνογένης, Σταμάτ. Μερκούριος
και Κων. Ψάρρας.
Οι δύο κυρίως εκφραστές της άποψης για διενέργεια δημοψηφίσματος και επιστροφής του Βασιλιά Γεωργίου Β΄ (Κονδύλης και Μεταξάς) λαμβάνουν πολύ χαμηλά ποσοστά και αντιπροσωπεύονται στη Βουλή με 32 και 5 Βουλευτές αντιστοίχως.
Ο Παν. Τσαλδάρης βρίσκεται εγκλωβισμένος, ενώ η αντιπολίτευση που απείχε
θεωρεί ότι ο λαός ψήφισε δημοκρατία και όχι δημοψήφισμα.
Ο Ι. Μεταξάς σε δηλώσεις του εκφράζει την άποψη της επιστροφής του Βασιλιά
και χωρίς δημοψήφισμα. Δηλώνει μάλιστα ερμηνεύοντας διαφορετικά το εκλογικό αποτέλεσμα:
“Η Βασιλική ιδέα, όχι μόνον δεν ετάφη, αλλά τουναντίον εκεί που ήτο θαμμένη και εκινδύνευε να καταστή απλή ανάμνησις, ήδη ανέζησεν, ανέθαλλε και
επεκράτησε… Τονίζομεν δε, ότι η αποχή παρ΄ όλα τα κηρύγματα, υπήρξε συνολικώς αναξία λόγου…Αι νοθείαι, αι ακατανόμαστοι και πρωτοφανείς εις τα
εκλογικά χρονικά, εγένοντο εις βάρος ημών και ουχί εις βάρος των παλαιοδημοκρατικών κομμάτων, τα οποία δεν ηθέλησαν ή δεν ετόλμησαν να μετάσχουν
του αγώνος…”
Με βάση το Σύνταγμα, η Εθνοσυνέλευση συνεδρίασε στις 1 Ιουλίου και συγκροτήθηκε σε σώμα. Ακολουθούν συζητήσεις επ΄ ολίγον και διακόπτει τις εργασίες
της, λόγω καλοκαιρινών διακοπών.
Βέβαια ο Γεώργ. Κονδύλης, δεν πήγε διακοπές, αφού είχε άλλες σκέψεις και θέσεις, από την εκπεφρασμένη θέληση του λαού. Όλο το καλοκαίρι, δούλευε το
σχέδιο επιστροφής του Βασιλιά Γεωργίου Β΄, συνεπικουρούμενος από τον Ιωάν.
Μεταξά, μόνο που δεν γνώριζε την άποψη που είχε ο Βασιλιάς Γεώργιος γι΄ αυτόν.
Στις 10 Οκτωβρίου 1935 εκδηλώνεται φιλοβασιλικό στρατιωτικό κίνημα, που
επικράτησε αμέσως αναίμακτα. Συγκεκριμένα, οι αρχηγοί των Ενόπλων Δυνάμεων, υποστράτηγος Αλέξ. Παπάγος, πτέραρχος Γ. Ρέππας και υποναύαρχος Δ.
Οικονόμου, αξίωσαν τελεσιγραφικά από τον πρωθυπουργό Παν. Τσαλδάρη να παραιτηθεί, πράγμα που ο τελευταίος υποχρεώθηκε να κάνει, γιατί δεν είχε καμιά
δυνατότητα να ενεργήσει διαφορετικά.
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Αμέσως σχηματίστηκε κυβέρνηση με
πρωθυπουργό τον Γεώργ. Κονδύλη και
υπουργό Στρατιωτικών τον Αλέξ. Παπάγο και την ίδια μέρα παρουσιάστηκε
στη συνεδρίαση της Βουλής (Ε΄ Συντακτική Εθνοσυνέλευση), που ήταν η
εναρκτήρια μετά τις θερινές διακοπές,
και ορκίστηκε.
Σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την κατάληψη της εξουσίας, ο Παν. Τσαλδάρης και 165 βουλευτές του κόμματός
10/10/1935. Ο πρωθυπουργός Γ. Κονδύλης
του
αποχώρησαν από τη συνεδρίαση.
με το Υπουργικό Συμβούλιο.
Οι υπόλοιποι 82 βουλευτές που έμειναν ενέκριναν Ψήφισμα της Κυβέρνησης Κονδύλη, σύμφωνα με το οποίο καταργήθηκε το πολίτευμα της Αβασίλευτης Δημοκρατίας, ενώ επαναφέρθηκε προσωρινά σε ισχύ το Σύνταγμα του 1911 και ορίστηκε η διεξαγωγή δημοψηφίσματος.
Το δημοψήφισμα προκηρύχθηκε την ίδια ημέρα (ΦΕΚ Α΄ 456) και διενεργήθηκε
στις 3 Νοεμβρίου 1935. Έμεινε στην ιστορία ως Νόθο δημοψήφισμα. Τα βενιζελικά κόμματα δεν συμμετέχουν και σε αυτές τις εκλογές και με την αποχή τους
συνέβαλαν στην προώθηση της καθεστωτικής αλλαγής. (Βλέπε Κεφάλαιο “ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΑ”).
Ο Γεώργ. Κονδύλης έγινε Αντιβασιλιάς, διατηρώντας ταυτόχρονα το αξίωμα του
πρωθυπουργού, ενώ ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Αλέξ. Ζαΐμης υποχρεώθηκε σε
παραίτηση.
Στις 25 Νοεμβρίου 1935, όταν ήλθε ο βασιλιάς Γεώργιος Β΄, ο Γεώργ. Κονδύλης
παραιτήθηκε αφού ο βασιλιάς έδειξε φανερά, ότι δεν ήταν διατεθειμένος να τον
ανεχθεί στην εξουσία (παρόλο τον αγώνα που πραγματοποίησε για να τον επαναφέρει στο Θρόνο).
Ο Γεώργιος Β΄ παρουσιάστηκε ως συμφιλιωτής των δύο αντιμαχόμενων παρατάξεων και επιθυμώντας να αποκαταστήσει την ενότητα του έθνους, χορήγησε
γενική αμνηστία σε όσους είχαν καταδικαστεί για το κίνημα της 1ης Μαρτίου
1935, ενώ η παροχή χάριτος αφορούσε τους στρατιωτικούς και δημόσιους υπαλλήλους που διώκονταν για τη συμμετοχή τους στο εν λόγω κίνημα.
Ανέθεσε τον σχηματισμό κυβέρνησης στον Κ. Δεμερτζή,
καθηγητή του Αστικού Δικαίου, που ορκίστηκε στις 30 Νοεμβρίου 1935, ενώ στις 17 Δεκεμβρίου 1935 εκδόθηκε το
Διάταγμα διενέργειας των βουλευτικών εκλογών στις 26
Ιανουαρίου 1936.
Με την εν λόγω αμνηστία αποφυλακίστηκε και ο Δήμαρχος Ν. Ιωνίας Γεώργ. Φελέκης, που ήταν φυλακισμένος στις φυλακές Συγγρού, για συμμετοχή του στο κίνημα
της “Δημοκρατικής Άμυνας”.

Κων/νος Δεμερτζής

ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ εκλογές
26ης Ιανουαρίου 1936

Οι εκλογές διεξήχθησαν από την κυβέρνηση του Κων. Δεμερτζή με το σύστημα
της απλής αναλογικής με ευρεία περιφέρεια και εφαρμόστηκε ο αναγκαστικός Ν.
5493/1932 “Περί εκλογής Βουλευτών” όπως τροποποιήθηκε από τον Α.Ν. της
30/12/1935 (Φ.Ε.Κ. 636/30.12.1935).
Στις τροποποιήσεις του εν λόγω νόμου αναφέρεται ότι:
“Δύναται ο εκλογεύς να εκφράση την προτίμησιν του υπέρ ενός ή πλειόνων
υποψηφίων του συνδυασμού απεριορίστως, σημειών δια μολυβδίδος ή μελάνης
έναν σταυρόν παραπλεύρως του ονόματος των προτιμωμένων υποψηφίων”.
Το σύστημα της απλής αναλογικής οδήγησε 1.665 υποψηφίους να διεκδικήσουν
τις 300 έδρες, ήτοι 5,5 βουλευτές κατά βουλευτική έδρα.
Στις εν λόγω εκλογές, εκτός των 2 μεγάλων κομμάτων “Φιλελευθέρων” και “Λαϊκών” έχουμε και 2 συνασπισμούς κομμάτων, που αποτελούνται από μικρά “αρχηγικά” κόμματα, που γίνονται αιτία και λόγω του συστήματος της απλής αναλογικής, να μην υπάρξει αυτοδύναμο κόμμα:
- Την “Γενική Λαϊκή Ριζοσπαστική Ένωση” που αποτελείται από το “Εθνικό Ριζοσπαστικό” του Γεωργ. Κονδύλη, το “Εθνικό Λαϊκό” του Ιωάν. Θεοτόκη και το “Ανεξαρτήτων” του Ιωάν. Ράλλη.
- Τον “Δημοκρατικό Συνασπισμό” που αποτελείται από το “Προοδευτικό” του Γεωργ. Καφαντάρη, το “Δημοκρατικό” του Γεωργ. Παπανδρέου, το “Αγροτικό” του Αλ.
Παπαναστασίου και το “Αγροτικό Δημοκρατικό” του Αλ. Μυλωνά.
Στις εκλογές υπήρχε έντονη πολιτική αντιπαράθεση, αφού το “Κόμμα των Φιλελευθέρων” είχε απόσχει από τις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές της 9ης Ιουνίου 1935 αλλά και από το Δημοψήφισμα της 3ης Νοεμβρίου 1935, για την επάνοδο του Γεωργίου Β΄, εκφράζοντας την αντίθεσή του και αμφισβητώντας την νομιμότητά τους.
Έτσι κατά την προεκλογική περίοδο σημειώνονται επεισόδια σε όλη την επικράτεια. Μάλιστα στην Αθήνα μετά από επεισόδια, είχαμε ένα νεκρό πρόσφυγα (βενιζελικό) από την Ν. Χαλκηδόνα, ενώ στο Χαλάνδρι τραυματίστηκε στο κεφάλι από
πυροβολισμό, ο υποψήφιος από το “Κόμμα Φιλελευθέρων”, Ιωάν. Μογγογιάννης.
Για να δούμε ποιοί υποψήφιοι ήρθαν την πόλη:
• Την Ν. Ιωνία επισκέφθηκε και μίλησε στις 16/1/1936 ο υποψήφιος των “Φιλελευθέρων” Κων. Ζαρίφης:
“Τον υπεδέχθη εις την είσοδον του συνοικισμού πολυπληθεστάτη συγκέ-
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ντρωσις των κατοίκων του συνοικισμού και τον προσεφώνησεν εκ μέρους των
κατοίκων ο πρώην δήμαρχος Νέας Ιωνίας κ. Φελέκης υποσχεθείς εις τον κ. Ζαρίφην ότι άπαντες οι ψηφοφόροι της Nέας Ιωνίας θα υπερψηφίσουν τον συνδυασμόν των φιλελευθέρων, διότι μόνον δια της εκλογικής νίκης, πιστεύουν οι
πρόσφυγες ότι η Ελλάς θα ζήση ευτυχεστέρας ημέρας. Απήντησεν ο κ. Ζαρίφης
όστις ευχαριστήσας δια την αποθεωτικήν υποδοχήν του, και ανέπτυξεν την πολιτικήν του κόμματος των Φιλελευθέρων. Τέλος ο κ. Ζαρίφης παρεκλήθη υπό
των κατοίκων να περιέλθη την Νέαν Ιωνίαν, πανταχού δε εγένετο κατά την διαδρομήν αντικείμενον θερμοτάτων εκδηλώσεων συνοδευομένων υπό ζητωκραυγάς υπέρ του κ. Βενιζέλου και του κ. Σοφούλη.”
Εφημ. “ΑΘΗΝΑΪΚΑ ΝΕΑ” της 17/1/1936.
• Την Καλογρέζα, επισκέφθηκε κλιμάκιο υποψηφίων της “Γενικής Λαϊκής Ριζοσπαστικής Ενώσεως”
• Την Δευτέρα 20/1/1936, κλιμάκιο των “Φιλελευθέρων” υπό τον Στ. Γονατά
(Εμμανουηλίδης, Μογγογιάννης, Ζαρίφης, Θεοφανίδης, Σπανούδης, Ανδρεόπουλος
και Πάτσης) ήρθε στη Ν. Ιωνία, όπου έτυχε θερμής υποδοχής από τους κατοίκους,
ενώ τους προσφώνησε ο τ. δήμαρχος Γεώργ. Φελέκης. Κατόπιν παράκλησης των
κατοίκων Καλογρέζας επισκέφθηκαν και τον συνοικισμό τους.
• Tην Τρίτη 21/1/1936, ο Αλέξ. Παπαναστασίου, αρχηγός του “Αγροτικού και
Εργατικού Κόμματος” περιόδευσε στη πόλη.
• Το Παλλαϊκό Μέτωπο (Κ.Κ.Ε.) οργάνωσε συγκέντρωση στο “ΚΡΟΝΟ”, όπου μίλησαν ο Κ. Βαρουτσής (τ. υποψήφιος δήμαρχος Ν. Ιωνίας) και ο μεγάλος Σμυρνιός
παιδαγωγός Δημήτριος Γληνός. Ο Γληνός τελικά εξελέγη βουλευτής μαζί με τον
Νεφελούδη, ο Βαρουτσής ήλθε 4ος (με 2.457 ψήφους).
Πανελλαδικά τα αποτελέσματα, ήταν επί πληθυσμού 6.127.593 και ψηφισάντων 1.278.085 (20,86%):
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ - ΚΟΜΜΑΤΑ

ΑΡΧΗΓΟΙ

Κόμμα Φιλελευθέρων

Θεμ. Σοφούλης

474.651

37,26%

126

Λαϊκόν Κόμμα

Παν. Τσαλδάρης

281.597

22,10%

73

253.384

19,89%

63

73.411

5,76%

15

53.693

4,21%

7

50.137

3,94%

7

Γεν. Λαϊκή Ριζοσπ. Ένωσις
- Εθνικό Ριζοσπαστ. Κόμμα

Γεώργ. Κονδύλης

- Εθνικό Λαϊκό Κόμμα

Ιωάν. Θεοτόκης

- Κόμμα Ανεξ. Λαϊκού Κομ.

Ιωάνν. Ράλλης

Παλλαϊκό Μέτωπο (ΚΚΕ)

Νικ. Πλουμπίδης

Δημοκρατ. Συνασπισμός
- Προοδευτικόν Κόμμα

Γεώργ. Καφαντάρης

- Δημοκρατικόν Κόμμα

Γεώργ. Παπανδρέου

- Αγροτικόν & Εργατ. Κόμμα

Αλ. Παπαναστασίου

Κόμμα Ελευθεροφρόνων

Ιωάν. Μεταξάς

ΨΗΦΟΙ ΠΟΣΟΣΤΑ

ΕΔΡΕΣ

Μεταρρυθμ. Εθνικόν Κόμμα

Σωτ. Γκοτζαμάνης

17.822

1,40%

4

Παλαιοδημ. Ένωσις Κρήτης

Νικ. Κουσουρελάκης

13.762

1,08%

3
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Αγροτικόν Κόμμα Ελλάδος

Ι. Σοφιανόπουλος

13.006

1,02%

1

Αγροτικόν Δημοκρατ. Κόμμα

Αλ. Μυλωνάς

12.333

0,97%

0

Εθνικόν Ενωτικόν Κόμμα

Π. Κανελλόπουλος

9.870

0,77%

0

Κομ. Αρχειομαρξ. Κόμμα

Χαρ. Αλεξόπουλος

1.148

0,09%

0

Εθνική Ένωσις «Ελλάς»

Κλ. Παπανικολάου

505

0,04%

0

Κομμουν. Διεθν. Μέτωπον

Α. Γιαννακόπουλος

296

0,02%

0

11.178

0,88%

1

7.209

0,57%

0

1.274.002

100%

300

Συνασπ. Ανεξ. Υποψηφίων
Λοιποί Μεμον. Υποψήφιοι
Έγκυρα
Άκυρα - Λευκά

4.083

Σύνολο

1.278.085

Στην Ν. Ιωνία λειτούργησαν 6 εκλογικά τμήματα. Τα αποτελέσματα ήταν:
ΤΜΗΜΑ

Γ.Λ.Ρ.Ε.
Κονδυλ.

151ο - 1ο

732

17

152ο - 2ο

680

30

32

5

153ο - 3ο

509

32

37

1

154ο - 4ο

586

18

14

1

3

155ο - 5ο

475

32

24

1

156ο - 6ο

527

37

26

2

ΣΥΝΟΛΑ

3.509

166

160

100

4,73

4,56

%

ΛΑΪΚΟΙ
ΕΛΕΥΘ.
Τσαλδάρ. Μεταξάς

Κανελ.

ΨΗΦΙΣΑΝ

27

3

4

ΔΗΜ.
ΦΙΛΕΛ.
Σοφ. ΣΥΝΑΣΠ.

ΚΚΕ Λοιποί

622

36

21

2

4

537

43

24

5

4

372

22

39

2

498

13

38

1

1

356

27

32

2

2

381

28

48

3

13

18

2.766

169

202

15

0,37

0,51

78,82

4,81

5,75

0,42

Από τα στοιχεία εκλογών της Ν. Ιωνίας, προκύπτουν ότι:
- Oι κάτοικοι της Ν. Ιωνίας ξαναγύρισαν στο “Κόμμα Φιλελευθέρων” με ποσοστό
78,82% (συν 4,82% ο Δημοκρατικός Συνασπισμός) όπως ήταν τα ποσοστά των
εκλογών του 1933, θεωρώντας ότι τα ποσοστά των εκλογών του 1935 ήταν μία
παρένθεση, αφού απείχαν των εκλογών, τα βενιζελογενή κόμματα και υπήρχε ο φόβος της δίωξης των πολιτών από τη μη συμμετοχή τους στην εκλογική διαδικασία.
- Δεύτερη πολιτική δύναμη αναδεικνύεται το Παλλαϊκό Μέτωπο (Κ.Κ.Ε.) με
5,75% , όσος είναι και ο μ.ο. (5,76%) πανελλαδικά.
Σε επίπεδο σταυροδοσίας υποψηφίων βουλευτών προτιμήθηκαν από τους
Ιωνιώτες:
• “ΚΟΜΜΑ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ” οι: Στ. Γονατάς 2.472 ψ., Κων/νος Ζαρίφης 2.259 ψ.,
Ι. Μογγογιάνης 2.196 ψ., Στ. Θεοφανίδης 1.922 ψ., Εμ. Εμμανουηλίδης 1.786 ψ.,
• “ΛΑΪΚΟ ΚΟΜΜΑ” οι: Κων. Τσαλδάρης 85 ψ. και Δημ. Χέλμης 71 ψ.
• “ΓΕΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ” οι: Αντ. Λιβιεράτος 89 ψ. και
Νικ. Κρανιωτάκης 84 ψ.
• “ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ” οι: Βασ. Νεφελούδης 182 ψ., Κων. Βαρουξής
(υποψ. Δήμαρχος Ν. Ιωνίας το 1934) 174 ψ. και Δημ. Γληνός 172 ψ.
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• “ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ”: ο Ιωνιώτης δικηγόρος και υποψήφιος
δήμαρχος το 1934, Αθαν. Διακάκης με 140 ψ.
• “ΚΟΜΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΦΡΟΝΩΝ”: ο Ιωάν. Μεταξάς έλαβε 3 ψ. σε σύνολο
13 ψηφοδελτίων.
Η Καλογρέζα έχει ένα (1) εκλογικό τμήμα. Τα αποτελέσματά του, ήταν:
ΤΜΗΜΑ

ΛΑΪΚΟΙ
ΕΛΕΥΘ.
Τσαλδάρ. Μεταξάς

Κανελ.

ΔΗΜ.
ΦΙΛΕΛ.
Σοφ. ΣΥΝΑΣΠ.

ΨΗΦΙΣΑΝ

Γ.Λ.Ρ.Ε.
Κονδυλ.

188ο

566

17

52

0

1

459

%

100

3,00

9,19

0

0,17

81,10

8

ΚΚΕ Λοιποί
26

3

1,42 4,59 0,53

Τα αποτελέσματα της Καλογρέζας, συγκρινόμενα με τα αντίστοιχα της Ν. Ιωνίας,
δείχνουν:
- To “Κόμμα των Φιλελευθέρων” λαμβάνει υψηλότερα ποσοστά 81,10%,
- Δεύτερη πολιτική δύναμη, είναι το “Λαϊκό Κόμμα ” με 9,19%,
- Το Παλλαϊκό Μέτωπο (Κ.Κ.Ε.) κυμαίνεται περίπου στα ίδια επίπεδα 4,59% .

1936. Ψηφοδέλτιο συνδυασμού “Ελευθεροφρόνων” (Ιωάν. Μεταξά)

Μετά τις εκλογές, κατά την εφημερίδα “ΕΛΕΥΘ. ΒΗΜΑ” της 28/1/1936:
“Mικροεπεισόδια έλαβον χώραν και εις την Νέαν Ιωνίαν, όπου τα αστυνομικά
όργανα συνέλαβον και εκακοποίησαν τον φιλελεύθερον πολίτην Ι. Ανδρονιώτην, διότι εζητωκραύγαζεν υπέρ του κ. Βενιζέλου”
Στην περιοχή Τέως Δήμου Αθηναίων (ανήκε και η Ν. Ιωνία) εκλέγονται 21 βουλευτές:
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• “ΚΟΜΜΑ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ”: Δέκα (10)
Στυλ. Γονατάς, Κων/νος Ζαρίφης, Σπ. Πάτσης, Ιωάν. Μογγογιάννης,
Βασ. Δεληγιάννης, Χρήστος Λαδάς, Στ. Θεοφανίδης, Γεώργ. Μελλάς,
Εμμαν. Εμμανουηλίδης, Θεμ. Τσάτσος
• “ΓΕΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ”: Πέντε (5)
Νικ. Κρανιωτάκης, Γεώργ. Στράτος, Ιωάν. Ράλλης, Αντ. Λιβιεράτος, Γεώργ. Ράλλης
• “ΛΑΪΚΟ ΚΟΜΜΑ”: Τέσσερις (4)
Κων. Τσαλδάρης, Δημήτρ. Χέλμης, Χαρ. Βοζίκης, Κων. Αγγελόπουλος
• “ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ”: Δύο (2) Βασ. Νεφελούδης, Δημ. Γληνός

Γεώργιος Κονδύλης

1936. Ψηφοδέλτιο του “Κόμματος Φιλελευθέρων”

Παναγ. Τσαλδάρης

Ελευθέριος Βενιζέλος

Ήταν οι τελευταίες ελληνικές εκλογές του Mεσοπολέμου. Τα πολιτικά κόμματα
αδυνατούσαν να σχηματίσουν κυβέρνηση και έτσι η κυβέρνηση Κων. Δεμερτζή παρέμεινε στην εξουσία. Στις 9 Μαρτίου 1936, μετά την άρνηση του Θεμ. Σοφούλη να
σχηματίσει κυβέρνηση, ο Βασιλιάς Γεώργιος Β΄ ξαναδιορίζει Πρωθυπουργό τον
Κων. Δεμερτζή με Αντιπρόεδρο και υπουργό Στρατιωτικών, τον Ιωάν. Μεταξά.
Πλην του Κ.Κ.Ε., κανένα άλλο κόμμα δεν διαμαρτύρεται.
Να σημειώσουμε εδώ, ότι ο Ιωάν. Μεταξάς είχε εκλεγεί βουλευτής, στην ιδιαίτερη πατρίδα του την Κεφαλονιά, αφού αποδοκιμάστηκε στην ευρύτερη περιοχή
των Αθηνών όπου και εκεί είχε θέσει υποψηφιότητα.
Βέβαια το πρώτο πεντάμηνο του 1936, σημαδεύτηκε από τον θάνατο, σπουδαίων πολιτικών. Του Γεωργ. Κονδύλη στις 31 Ιανουαρίου (πολλοί λένε ότι “έσκασε
από την στεναχώρια του για την αντιμετώπιση που είχε από τον Βασιλιά Γεώργιο
Β΄), του Ελ. Βενιζέλου στις 17 Μαρτίου στο Παρίσι και του Παν. Τσαλδάρη στις 17
Μαΐου. Τα πολιτικά κόμματα με την απουσία των εν λόγω πολιτικών αρχηγών είχαν χάσει τον “προσανατολισμό” τους. (Επίσης τον Νοέμβριο του ιδίου έτους, πε-
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θαίνει και ο Αλέξ. Παπαναστασίου).
Μετά τον αιφνίδιο θάνατο του Κων. Δεμερτζή στις 13 Απριλίου 1936, ο Βασιλιάς
χωρίς να ρωτήσει τα πολιτικά κόμματα, αναθέτει την πρωθυπουργία στον Ιωάν.
Μεταξά, ο οποίος και ζητάει ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή. Την λαμβάνει κατά
εντυπωσιακό τρόπο με ψήφους και των “Λαϊκών” και των “Φιλελευθέρων” αλλά
και των άλλων κομμάτων, (241 υπέρ! 16 κατά και 4 αποχές,) και έτσι συνεχίζει να
κυβερνάει, κάνοντας όνειρα για το μέλλον του κοινοβουλευτισμού… έχοντας την
ανοχή αν όχι την συμπαράσταση του Γεωργίου Β΄.
Αλλά η Βουλή μετά την ψήφο εμπιστοσύνης στον Ιωάν. Μεταξά, του κάνει άλλο
“ένα δωράκι”. Με ψήφισμά της, διακόπτει τις εργασίες της, για το διάστημα (30
Απριλίου έως 30 Σεπτεμβρίου), ενώ παρέχει εξουσιοδότηση στην εκτελεστική
εξουσία να εκδίδει νομοθετικά διατάγματα για όλα τα θέματα, υπό την επίβλεψη
μιας 40μελούς επιτροπής, η οποία όμως τελικά δεν λειτούργησε!
Λίγες μέρες αργότερα (1η Μαΐου 1936) γίνεται η εξέγερση των εργατών στη
Θεσσαλονίκη που κατεστάλη με αίμα και με προσωπική διαταγή του Ιωάν. Μεταξά. Ήταν μία από τις αιτίες που θα δικαιολογούσε την επιβολή της δικτατορίας
του, 3 μήνες αργότερα.

1η Μαΐου 1936 Θεσσαλονίκη. “Μέρα Μαγιού μου μίσεψες” Γιάν. Ρίτσος

Από τα πρώτα μέτρα της κυβέρνησης Ι. Μεταξά είναι η αποκατάσταση με Νομοθετικό Διάταγμα των δημοτικών αρχόντων (Δημάρχων και Δημοτικών Συμβούλων),
που είχαν διωχθεί για τη συμμετοχή τους στο κίνημα της “Δημοκρατικής Άμυνας”.
Έτσι τον Ιούνιο του 1936, επανέρχεται ως Δήμαρχος Ν. Ιωνίας ο Γεώργ. Φελέκης
και οι απομακρυθέντες δημοτικοί σύμβουλοι στο Δημοτικό Συμβούλιο Ν. Ιωνίας.
Στις 4 Αυγούστου 1936, και ενώ οι πολιτικοί κάνουν τα μπάνια τους, (προηγουμένως είχαν διαμαρτυρηθεί στον Γεώργιο Β΄ τα δύο μεγάλα κόμματα ζητώντας να
τους επιτραπεί η συγκρότηση οικουμενικής κυβέρνησης), ο Ιωάν. Μεταξάς αναστέλλει την ισχύ άρθρων του Συντάγματος, με την έγκριση του Γεωργίου Β΄, επιβάλλοντας έτσι δικτατορικό καθεστώς. Την δικτατορία που έμεινε στην ιστορία
ως “4η Αυγούστου 1936”.
Οι επόμενες βουλευτικές εκλογές θα αργήσουν να πραγματοποιηθούν, αφού με
τον θάνατο του Ιωάν. Μεταξά στις 29 Ιανουαρίου 1941, διορίζεται Πρωθυπουργός
ο Αλέξ. Κορυζής και το δικτατορικό καθεστώς της 4ης Αυγούστου αρχίζει να πα-
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ραπαίει. Η αυτοκτονία του πρωθυπουργού Αλεξ. Κορυζή στις 18 Απριλίου 1941,
δείχνει την αδυναμία διακυβέρνησης της χώρας.
Λίγες μέρες αργότερα ο Γεώργιος Β΄ με την Κυβέρνηση του Πρωθυπουργού Εμμ.
Τσουδερού (ο Γεώργιος Β΄ στις 21 Απριλίου 1941 τον είχε διορίσει Πρωθυπουργό
μετά την τραγική αυτοκτονία του Αλ. Κορυζή) και ενώ οι Γερμανοί πλησιάζουν
στην Αθήνα, αναχωρούν αρχικά για την Κρήτη και στη συνεχεία για Αίγυπτο προκειμένου να συνεχίζουν τον αγώνα για την αποτίναξη του Γερμανικού ζυγού.

Ιωάν. Μεταξάς και Γεώργιος Β΄

Αλέξανδρος Κορυζής

Εμμανουήλ Τσουδερός

Ακολουθεί η Κατοχή (1941-1944) που βυθίζει την χώρα στην πείνα, την καταστροφή, τις εκτελέσεις. …και φθάνουμε στον Οκτώβριο του 1944, που αρχίζει η
αποχώρηση των Γερμανών από την Ελλάδα, ενώ φουντώνει η Αντίσταση του
λαού. Ακολουθούν τα Δεκεμβριανά, ο Εμφύλιος Πόλεμος…
Οκτώβρης 1944. Στην Ελλάδα έρχεται ο Γεώργ. Παπανδρέου που σχηματίζει
την Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητος στις 18 Οκτωβρίου 1944 που αντικατέστησε τη
διορισμένη από τους Γερμανούς Κυβέρνηση Ι. Ράλλη η οποία διοικούσε τα κατεχόμενα εδάφη της Ελλάδας, καθώς επίσης και την εξόριστη Κυβέρνηση Παπανδρέου που για τη διάρκεια της Κατοχής βρισκόταν στο εξωτερικό ως “Κυβέρνηση
του Καΐρου”. Λίγες ημέρες πιο πριν, στις 9 Οκτωβρίου 1944, διαλύθηκε και η Πολιτική Επιτροπή Εθνικής Απελευθέρωσης (η “Κυβέρνηση του Βουνού”).
Η Κυβέρνηση του Γεωργ. Παπανδρέου, “χρεώθηκε με τα Δεκεμβριανά” και γρήγορα αντικαταστάθηκε από την κυβέρνηση του Νικ. Πλαστήρα που σχηματίστηκε
στις 3 Ιανουαρίου 1945 και έμεινε στην εξουσία έως τις 8 Απριλίου 1945, δηλαδή
είχε ζωή τριών μηνών περίπου. Ο στρατηγός Νικ. Πλαστήρας κλήθηκε ως πρόσωπο ευρείας αποδοχής από τον Αρχιεπίσκοπο Δαμασκηνό που μόλις είχε διοριστεί Αντιβασιλέας, να σχηματίσει κυβέρνηση μετά την πτώση της Κυβέρνησης
Γεωρ. Παπανδρέου.
Η Κυβέρνηση Πέτρ. Βούλγαρη, ανέλαβε στις 8 Απριλίου 1945 μετά την πτώση
της κυβέρνησης Νικ. Πλαστήρα και μετά από ανακατατάξεις και διαφωνίες για την
στελέχωσή της τερμάτισε τον βίο της τον Οκτώβριο.
Η Κυβέρνηση του Αρχιεπισκόπου και Αντιβασιλέα Δαμασκηνού (17 Οκτωβρίου
1945 – 1 Νοεμβρίου 1945) σχηματίστηκε μετά την παραίτηση της Κυβέρνησης Π.
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Οκτώβριος 1940.
Επιστράτευση για το μέτωπο.

Απρίλιος 1941.
Είσοδος των Γερμανών
στην Αθήνα.

18 Οκτωβρίου 1944.
Η απελευθέρωση της Αθήνας.
Ο Γ. Παπανδρέου στην
Ακρόπολη.
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Βούλγαρη που είχε ήδη ανακοινώσει την παραίτησή του από τις 9 Οκτωβρίου. Ο
Δαμασκηνός έδωσε χωρίς επιτυχία εντολή σχηματισμού κυβέρνησης συνασπισμού στον Θεμ. Σοφούλη (με τον όρο να συμμετέχει και το Λαϊκό Κόμμα που δεν
αποδέχτηκε την εντολή), μετά στον Εμμ. Τσουδερό και τέλος στον παλαιό δικαστικό Στ. Δημητρακάκη. Μπροστά στο αδιέξοδο ο Αντιβασιλέας Δαμασκηνός όρισε
στις 17 Οκτωβρίου 1945 κυβέρνηση, με πρωθυπουργό τον ίδιο.
Βέβαια σε ένα θολό πολιτικό τοπίο με τους πολιτικούς να συνωστίζονται για τις
“καρέκλες” η Κυβέρνηση Δαμασκηνού έδωσε τη θέση της στην Κυβέρνηση Παν.
Κανελλόπουλου που είχε διάρκεια ζωής μόλις 21 ημερών. Από την 1η Νοεμβρίου
μέχρι τις 22 Νοεμβρίου 1945.
Αλλά αφού δεν γίνονταν εκλογές, ο ξένος παράγοντας ανεβοκατέβαζε κυβερνήσεις και πρωθυπουργούς. Έτσι η Κυβέρνηση Θεμ. Σοφούλη (22 Νοεμβρίου 1945
– 4 Απριλίου 1946) ανέλαβε όταν επενέβη η Μ. Βρετανία προσφέροντας οικονομική βοήθεια υπό τους εξής 2 όρους: H νέα κυβέρνηση, να προκηρύξει εκλογές μέχρι το επόμενο Μάρτιο και δημοψήφισμα για το πολιτειακό ζήτημα μέχρι το Μάρτιο του 1948. Και πράγματι προκηρύσσονται και διενεργούνται οι πρώτες βουλευτικές εκλογές μετά τον πόλεμο και 10 χρόνια μετά τις τελευταίες εκλογές του Ιανουαρίου 1936.

Η απόφαση αποστράτευσης των δυνάμεων του Ε.Λ.Α.Σ. (2/12/1944).

ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ εκλογές
31ης Μαρτίου 1946

Οι εν λόγω εκλογές, ήταν οι πρώτες βουλευτικές εκλογές μετά από περίοδο
δέκα ετών, δεδομένου ότι το καθεστώς της 4ης Αυγούστου του Ι. Μεταξά είχε
επιβάλλει δικτατορία το 1936 και είχε καταργήσει τη Βουλή. Στη συνέχεια, κατά
τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και της Κατοχής της Ελλάδας από τις δυνάμεις του Άξονα, αλλά και από την Απελευθέρωση μέχρι τον Μάρτιο του 1946
δεν είχαν προκηρυχθεί εκλογές.
Οι εκλογές έγιναν με τον Ν. 5493/1932 όπως τροποποιήθηκε από τον Α.Ν.
1020/46 (Φ.Ε.Κ. 71/27-2-46) και το σύστημα της απλής αναλογικής με ευρεία
περιφέρεια. Τις διεξήγαγε η κυβέρνηση Θεμ. Σοφούλη. Μέχρι τις επόμενες βουλευτικές εκλογές της 5ης Μαρτίου 1950, σχηματίστηκαν 10 κυβερνήσεις συνασπισμού, μιας και λόγω του εκλογικού συστήματος, κυρίως, αλλά και των πολλών
κομμάτων που έλαβαν μέρος στις πρώτες μεταπολεμικές εκλογές, κανένα από τα
κόμματα της Βουλής δεν διέθετε την απόλυτη πλειοψηφία.
Οι εκλογές πραγματοποιήθηκαν με την εποπτεία της Διεθνούς Επιτροπής, αλλά
δεν έλειψαν οι παρατυπίες. Τότε επικρατούσε καθεστώς διώξεων για τους φιλικά

  Οι αφίσες επί το έργον.

Προεκλογικές κουβέντες σε καφενείο

ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

94

προσκείμενους στο Ε.Α.Μ., Έλληνες. Το καθεστώς αυτό ονομάστηκε «Λευκή Τρομοκρατία» και τα θύματα του ήταν χιλιάδες. Το Ε.Α.Μ. και το Κ.Κ.Ε. κατήγγειλαν το
πλαίσιο αυτό και υποστήριξαν την αποχή από τις εκλογές. Τη θέση αυτή εκμεταλλεύτηκε η συντηρητική παράταξη και οι κρατικές αρχές για να κλιμακώσουν το
κλίμα τρομοκρατίας που ίσχυε, ενώ ο δεξιός τύπος κήρυττε πως «όσοι δεν ψηφίσουν θα τιμωρηθούν». Η Δεξιά από την πλευρά της, θεωρούσε ότι η αποχή του
ΕΑΜ-ΚΚΕ ήταν μία προσπάθεια των τελευταίων να μην φανεί η μικρή εκλογική
τους απήχηση.
Κατέρχονται στην ουσία 2 πολιτικοί σχηματισμοί: Η “Ηνωμένη Παράταξη Εθνικοφρόνων” που έχει στις τάξεις της, τους: Ι. Θεοτόκη, Π. Μαυρομιχάλη, Στ. Στεφανόπουλο, Κων. Τσαλδάρη Στυλ. Γονατά κ.α. και λαμβάνει 55,12% και η “Εθνική
Πολιτική Ένωσις” που στεγάζει τους: Σοφ. Βενιζέλο, Γεώργ. Παπανδρέου, Παναγ.
Κανελλόπουλο κ.α. και λαμβάνει 19,28%. Ο Θεμ. Σοφούλης επικεφαλής του “Κόμματος των Φιλελευθέρων” έρχεται τρίτος με 14,39%.
Άξιο προσοχής είναι οι ονομασίες των συνασπισμών και των κομμάτων που θέλοντας να δείξουν την προσήλωση στα εθνικά ιδεώδη, φέρουν βαρύγδουπες ονομασίες: Η “Ηνωμένη Παράταξη Εθνικοφρόνων” αγκαλιάζει: το “Κόμμα Εθνικών Φιλελευθέρων”, το “Πανελλήνιο Εθνικό Κόμμα”, το “Κόμμα Πατριωτικής Ενώσεως”
αλλά και το “Κόμμα Βασιλοφρόνων” και ο κύριος αντίπαλός του η “Εθνική Πολιτική

Ο Θεμ. Σοφούλης σε προεκλογική ομιλία.

Αφίσα προπαγάνδας υπέρ της αποχής.

Ένωση” που έχει στις τάξεις της: το “Κόμμα Βενιζελικών Φιλελευθέρων”, το “Δημοκρατικό Σοσιαλιστικό Κόμμα” και το “Εθνικό Ενωτικό Κόμμα”.
Εκείνη βέβαια η έννοια που “υποφέρει” είναι η των Φιλελευθέρων, αφού και στα
3 πρώτα κόμματα τη συναντάμε: “Κόμμα Εθνικών Φιλελευθέρων”, “Κόμμα Βενιζελικών Φιλελευθέρων” και “Κόμμα Φιλελευθέρων”. Που να ζούσε ο ιδρυτής του;
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Με τον πληθυσμό να ανέρχεται σε: 7.232.543 κατοίκους, ψήφισαν: 1.121.693
ενώ η αποχή ήταν 50% περίπου (Επίσημη Ανακοίνωση Υπουργείου Εσωτερικών
στις 3/4/1946: Σε 3.291 τμήματα- απέμεναν 107-ποσοστό αποχής: 51,5%).
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ - ΚΟΜΜΑΤΑ

ΑΡΧΗΓΟΙ

ΗΝΩΜΕΝΗ
ΠΑΡΑΤΑΞΗ
ΕΘΝΙΚΟΦΡΟΝΩΝ

(ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ)
Ι. Θεοτόκης,
Π. Μαυρομιχάλης,
Κων/νος Τσαλδάρης

ΨΗΦΟΙ ΠΟΣΟΣΤΑ

Λαϊκό Κόμμα

Κων. Τσαλδάρης

156

Κόμμα Εθνικ. Φιλελευθέρων

Στυλιανός Γονατάς

38

Μεταρρυθμιστικό Κόμμα

Απόστ. Αλεξανδρής

5

Πανελλήνιο Εθνικό Κόμμα

610.935

ΕΔΡΕΣ

55,12%

206

Αλέξ. Σακελλαρίου

1

Κόμμα Πατριωτικής Ενώσεως Ηρακλής Μπάτσιος

1

Κόμμα Βασιλοφρόνων

Περικλής Λυκίδης

3

Πολιτική Ομάς «Εμπρός»

Δημήτριος Σφαέλλος

1

Εργατικό Κόμμα Ελλάδος

Αριστ. Δημητράτος

1

ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ

Σοφ. Βενιζέλος

Κόμμα Βενιζελικών Φιλελευθέρων

213.721

Σοφοκλής Βενιζέλος

31

Δημοκρατικό Σοσιαλιστικό Κόμμα

Γεώργ. Παπανδρέου

27
9

Εθνικό Ενωτικό Κόμμα

Παν. Κανελλόπουλος

Σοσιαλιστική Ελληνική Ένωσις

Γρηγόριος Κασιμάτης

ΚΟΜΜΑ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ

Θεμιστ. Σοφούλης

159.525

ΕΘΝΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ναπολέων Ζέρβας

ΕΝΩΣΙΣ ΕΘΝΙΚΟΦΡΟΝΩΝ
Κόμμα Φιλελευθέρων

Θεόδ. Τουρκοβασίλης

Λαϊκό Αγροτικό Κόμμα

Γεώργ. Παμπούκας

19,28%

68

1
14,39%

48

66.027

5,96%

20

32.538

2,94%

9
7
2

ΕΝΩΣΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ

7.447

0,67%

1

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ κλπ

18.280

1,64%

2

7.209

0,57%

Λοιποί Μεμον. Υποψήφιοι
Σύνολο

1.108.473

0
354

Στη Ν. Ιωνία προσέρχονται και ομιλούν στους οπαδούς τους, μεταξύ άλλων:
- Στον Κινηματογράφο “ΑΣΤΗΡ” ο αρχηγός των “Βενιζελικών - Φιλελευθέρων”
Σοφ. Βενιζέλος με υποψήφιους βουλευτές του και
- Στον Κινηματογράφο “KΡONOΣ” o πρώην υπουργός Αντ. Αθηνογένης και πολλοί πολιτευτές της “Ηνωμένης Παράταξης Εθνικοφρόνων” (Χέλμης, Βαρβαγιάννης, Θεοφανόπουλος κλπ.)
Στη Ν. Ιωνία λειτούργησαν 9 εκλογικά τμήματα:
- τo 247ο τμήμα, στο Ημιγυμνάσιο, στη πλατεία Αγίων Αναργύρων,
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- το 248ο και 249 τμήματα, στο Δημοτικό Σχολείο Αγ. Αναργύρων,
- το 250ο και 251ο τμήματα, στο Δημοτικό Σχολείο Ελευθερούπολης,
- το 252ο τμήμα στην εκκλησία του Αγίου Στεφάνου στη Σαφράμπολη,
- το 253ο τμήμα στην εκκλησία της Αγ. Αναστασίας στο Περισσό,
- το 254ο τμήμα στην εκκλησία Κοιμήσεως Θεοτόκου στην Ινέπολη,
- και το 255ο τμήμα στο Δημοτικό Καλογρέζας (ξύλινες παράγκες)
Ειδικότερα, τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα, στη Ν. Ιωνία και Καλογρέζα, έχουν
ως εξής:
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ - ΚΟΜΜΑΤΑ

ΑΡΧΗΓΟΙ

ΨΗΦΟΙ

ΠΟΣΟΣΤΑ

ΗΝΩΜΕΝΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ
ΕΘΝΙΚΟΦΡΟΝΩΝ

Ι. Θεοτόκης,
Π. Μαυρομιχάλης,
Κων/νος Τσαλδάρης

751

33,63%

ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ

Σοφ. Βενιζέλος

440

19,70%

ΚΟΜΜΑ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ

Θεμιστ. Σοφούλης

983

44,03%

ΕΘΝΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ναπολέων Ζέρβας

20

0,89%

ΕΝΩΣΙΣ ΕΘΝΙΚΟΦΡΟΝΩΝ

0

0%

ΧΙΤΕΣ

3

0,13%

36

1,62%

2.233

100%

Λοιποί
Σύνολο
Άκυρα
Σύνολο Ψηφισάντων

27
2.260

Σημ. Η Καλογρέζα σε αυτές τις εκλογές αναφέρεται ξεχωριστά στα αποτελέσματα του Υπουργείου Εσωτερικών, ανεξάρτητα αν είχε ενσωματωθεί στο Δήμο
Ν. Ιωνίας, από τον Αύγουστο του 1940.
Στη Ν. Ιωνία, τα αποτελέσματα δεν έχουν καμία σχέση με τα ποσοστά των κομμάτων πανελλαδικά, αφού η πλειονότητα των κατοίκων της είναι ακόμα πρόσφυγες και ακολουθούν πιστά το “Kόμμα των Φιλελευθέρων” που ίδρυσε ο Ελευθ. Βενιζέλος και τώρα έχει εκφραστή του τον Θεμ. Σοφούλη που λαμβάνει 44,03%.
Υπάρχει σαφώς μια μείωση και ψήφων και ποσοστών που ίσως να οφείλεται και
στη διάσπαση των Φιλελευθέρων μετά το θάνατο του ιδρυτή Ελ. Βενιζέλου. Ο γιός
του Ελ. Βενιζέλου, Σοφοκλής δεν είναι ο μαγνήτης που θα έκανε την διαφορά και
ανεξάρτητα αν το κόμμα του λέγεται “Κόμμα Βενιζελικών Φιλελευθέρων” λαμβάνει μόνο 19,70% καταλαμβάνοντας την τρίτη θέση, έναντι 33,63% της δεύτερης
παράταξης της “Ηνωμένης Παράταξης Εθνικοφρόνων”.
Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα των εκλογών του 1946 με εκείνα του 1936, βλέπουμε μια μετατόπιση του εκλογικού σώματος προς τα δεξιά, λόγω και των ειδικών συνθηκών (τρομοκρατία, φόβος, διωγμοί κλπ.) ενώ άγνωστο μας είναι το ποσοστό που θα έπαιρνε η Αριστερά που υπέδειξε στους ψηφοφόρους να απέχουν
των εκλογών. Κάτι που θα λειτουργήσει για τις επόμενες δύο δεκαετίες ως μέσον
διωγμού των πολιτικών τους πεποιθήσεων.
Βλέποντας όμως τα αναλυτικά αποτελέσματα κατά εκλογικό τμήμα μπορούμε να
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κάνουμε εκτιμήσεις για το ποσοστό της αποχής, λαμβάνοντας υπόψη πόσοι Ιωνιώτες ψήφισαν το 1950 στις αντίστοιχες βουλευτικές εκλογές. Το 1950 ψήφισαν
5.940 ενώ το 1946 μόνο 2.260! Δηλαδή απείχαν τουλάχιστον 3.000 ψηφοφόροι!
Αριθμός εντυπωσιακός! Έτσι εξηγείται ότι στις εκλογές του 1950 η “Δημοκρατική
Παράταξη” των Σβώλου-Σοφιανόπουλου στη Ν. Ιωνία λαμβάνει 2.627 ψήφους ή
44,22%.
Έτσι τα αναλυτικά αποτελέσματα σε Ν. Ιωνία έχουν:
ΤΜΗΜΑ

ΨΗΦΙΣΑΝ

ΠΑΡΑΤ.

ΗΝΩΜ.

ΕΘΝΙΚ.
ΠΟΛ.

ΦΙΛΕΛΕΥΘ.

ΕΘΝΙΚΟΦΡΟΝΕΣ

ΧΙΤΕΣ

ΛΟΙΠΟ
+ ΑΚΥΡΑ

247ο

549

154

122

259

1

2

11

248ο

489

169

77

230

6

0

7

249ο

113

14

14

76

1

0

8

250ο

293

105

43

137

1

0

7

251ο

53*

12

26

1

0

0

14

252ο

4

0

4

133

47

41

37

253ο

281

122

44

101

5

0

9

254ο

170

53

43

69

2

0

3

2.081

676

410

910

20

2

63

ΣΥΝΟΛΑ

* Η μεγαλύτερη αποχή εμφανίζεται στο εκλογικό τμήμα της Ελευθερούπολης.
και στην Καλογρέζα:
ΤΜΗΜΑ
255ο

ΨΗΦΙΣΑΝ

179

ΕΘΝΙΚ.
ΠΟΛ.

ΦΙΛΕΛΕΥΘ.

ΕΘΝΙΚΟΦΡΟΝΕΣ

ΧΙΤΕΣ

ΠΑΡΑΤ.

ΛΟΙΠΟ
+ ΑΚΥΡΑ

75

30

73

0

1

0

ΗΝΩΜ.

Τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης στη Ν. Ιωνία και Καλογρέζα, έλαβαν
οι υποψήφιοι:
•“ΗΝΩΜΕΝΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΕΘΝΙΚΟΦΡΟΝΩΝ”: Στυλ. Γονατάς 482 ψ.,
Κων. Τσαλδάρης 481 ψ., Φώτ. Μακρής 419 ψ. και Γεώρ. Στράτος 364 ψ., κ.α.
• “ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ”: Σοφ. Βενιζέλος 309 ψ., Γεώρ. Παπανδρέου 283 ψ.,
Παναγ. Κανελλόπουλος 221 ψ., Θεμ. Τσάτσος 213 ψ. και Ι. Πολίτης 163 ψ., κ.α.
• “ΚΟΜΜΑ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ”: Θεμ. Σοφούλης 829 ψ., Ι. Μογγογιάννης 505 ψ.,
Γ. Μελάς 393 ψ., Απόστ. Ορφανίδης 377 ψ. και Βασ. Αρτεμιάδης 367 ψ., κ.α.
Οι εκλεγέντες βουλευτές “πρώην Δήμου Αθηναίων” Αθηνών (όπου ανήκε και η
Ν. Ιωνία) εξέλεξε τους παρακάτω 31 βουλευτές:
- “ΗΝΩΜΕΝΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΕΘΝΙΚΟΦΡΟΝΩΝ” 16 βουλευτές, ήτοι:
• Λαϊκό Κόμμα: 13 (Κων. Τσαλδάρης, Γεώργ. Στράτος, Ευστρ. Κουλουμβάκης,
Κλεάνθ. Θεοφανόπουλος, Γεώργ. Δρόσος, Δημ. Χέλμης, Μιχ. Αιλιανός,
Χρ. Ζαλοκώστας, Γεώργ. Μπακόπουλος, Δημ. Λόντος, Κων. Καλαμαράς,
Μιλτ. Βαρβιτσιώτης και Φωτ. Μακρής)
• Κόμμα Εθνικών Φιλελευθέρων: 2 (Στυλ. Γονατάς, Ιωάν. Μπερνίτσας)
• Μεταρρυθμιστικό Κόμμα: 1 (Εμμαν. Καρζής)
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- “ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ” 7 βουλευτές, ήτοι:
• Σοσιαλ. Δημοκρατικό Κέντρο: 3 (Γ. Παπανδρέου, Θεμ. Τσάτσος, Λ. Μακκάς)
• Κόμμα Βενιζελικών Φιλελευθέρων: 2 (Σοφ. Βενιζέλος, Ιωάν. Πολίτης)
• Εθνικό Ενωτικό Κόμμα: 1 (Παν. Κανελλόπουλος)
• Συνεργαζόμενοι: 1 (Γρηγ. Κασιμάτης)
- “ΚΟΜΜΑ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ” 7 βουλευτές, ήτοι:
(Θεμ. Σοφούλης, Χρ. Λαδάς, Γεώργ. Μελάς, Γεώργ. Μαύρος, Απ. Ορφανίδης,
Γεώργ. Σιδέρης, Ιωάν. Μογγογιάννης):
- “ΕΘΝΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ” (Εθνικής Αντιστάσεως)
1 βουλευτή: (Ναπ. Ζέρβας)
- 4 Απριλίου 1946. Το “Λαϊκό Κόμμα” είναι το κερδισμένο από τα συνασπισμένα
κόμματα της “Ηνωμένης Παράταξης Εθνικοφρόνων” και μέχρι το “Λαϊκό Κόμμα”
να εκλέξει τον αρχηγό του, ανέλαβε η προσωρινή-υπηρεσιακή Κυβέρνηση Παν.
Πουλίτσα μέχρι 18 Απριλίου 1946.
- 18 Απριλίου 1946. Ο Κων. Τσαλδάρης εκλέγεται αρχηγός του “Λαϊκού Κόμματος” και αναλαμβάνει Πρωθυπουργός, σχηματίζοντας την δική του Κυβέρνηση
που η θητεία της έληξε τον Ιανουάριο του 1947, αφού πρόλαβε να πραγματοποιήσει ανασχηματισμό, τον Οκτώβριο του 1946.

18/4/1946. Η κυβέρνηση Κων. Τσαλδάρη.

Κων. Τσαλδάρης.

Ο «ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ»
την ημέρα των εκλογών.
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Έτσι ξαναρχίζει πάλι για την επόμενη διετία (1947-1948) ένα γαϊτανάκι κυβερνήσεων που προέρχονται από “πολιτικές ισορροπίες” μικροδελφίνων, απουσία
μιας ισχυρής πολιτικής προσωπικότητας που θα μπορούσε να έχει κυρίαρχο λόγο
στα πολιτικά δρώμενα. Και κοντά σε όλα αυτά που διαδραματίζονται στην κεντρική πολιτική σκηνή έχουμε σε εξέλιξη τον εμφύλιο σπαραγμό των Ελλήνων
στην ύπαιθρο κυρίως, ενώ Βρετανοί και Αμερικανοί προσπαθούν να επηρεάσουν
πρόσωπα και καταστάσεις για δικά τους οικονομικά και γεωπολιτικά οφέλη. Έτσι
διαδοχικά έχουμε:
Την κυβέρνηση Δημ. Μαξίμου (24 Ιανουαρίου 1947 – 29 Αυγούστου 1947), που
αντικατέστησε την κυβέρνηση Κων. Τσαλδάρη, με πρωθυπουργό τον εξωκοινοβουλευτικό Δημ. Μάξιμο.
Την κυβέρνηση Κων. Τσαλδάρη (29 Αυγούστου 1947 – 7 Σεπτεμβρίου 1947), με
διάρκεια λίγων ημερών. Στη κυβέρνησή που σχημάτισε ο Κ. Τσαλδάρης, ως ηγέτης του πρώτου κόμματος, δεν έλαβαν μέρος οι Στ. Στεφανόπουλος, Στ. Γονατάς,
ούτε ο Απ. Αλεξανδρής και δεν ήταν βέβαιο ότι θα μπορούσε να έχει τον απαιτούμενο αριθμό βουλευτών για να μείνει στην εξουσία. Και έτσι γίνεται. Δεν λαμβάνει ψήφο εμπιστοσύνης και ακολουθεί γαϊτανάκι κυβερνήσεων μέχρι τις επόμενες βουλευτικές εκλογές του 1950.
Η κυβέρνηση Θεμ. Σοφούλη (7 Σεπτεμβρίου 1947 – 18 Νοεμβρίου 1948), ήταν
κυβέρνηση συνασπισμού με Αντιπρόεδρο τον Κων. Τσαλδάρη, δηλαδή ήταν κυβέρνηση συνεργασίας του “Κόμματος Φιλελευθέρων” του Θεμ. Σοφούλη και του
“Λαϊκού κόμματος”, την ηγεσία του οποίου είχε ο Κων. Τσαλδάρης, ενώ δεν συμμετείχε το Νέο Κόμμα (Σπ. Μαρκεζίνη), παρά την επιθυμία του Θεμ. Σοφούλη.
Η κυβέρνηση Θεμ. Σοφούλη (18 Νοεμβρίου 1948 – 20 Ιανουαρίου 1949) που
ακολούθησε μετά, ήταν επίσης κυβέρνηση συνασπισμού του “Λαϊκού” και του
“Φιλελεύθερου κόμματος” και έλαβε ψήφο εμπιστοσύνης με πλειοψηφία μίας μόνης ψήφου.
Η κυβέρνηση Θεμ. Σοφούλη (20 Ιανουαρίου 1949 – 14 Απριλίου 1949), που ο
Σπ. Μαρκεζίνης την αποκαλεί “κυβέρνηση εθνικής συνεργασίας”, σε κρίσιμες
ώρες του Εμφυλίου πολέμου.
Η κυβέρνηση Θεμ. Σοφούλη (14 Απριλίου 1949 – 30 Ιουνίου 1949) που έπεσε
μετά την κυβερνητική κρίση του Μαρτίου-Απριλίου 1949. Στην εν λόγω κυβέρνηση Θεμ. Σοφούλη, εισήλθε ο Σοφ. Βενιζέλος που κατά την κρίση, είχε κατηγορηθεί «επί λαθρεμπορία», ενώ δε συμμετείχε το “Νέον Κόμμα” του Σπ. Μαρκεζίνη,
ο οποίος επίσης είχε απαλλαχθεί με το ίδιο βούλευμα. Στους μήνες της διακυβέρνησης από την κυβέρνηση Θεμ. Σοφούλη βρίσκεται σε εξέλιξη ο Εμφύλιος Πόλεμος, όχι όμως υπό την εποπτεία της πολιτικής ηγεσίας, αλλά του στρατιωτικού
και δη του ξένου παράγοντα.
Η κυβέρνηση Αλέξ. Διομήδη (30 Ιουνίου 1949 – 6 Ιανουαρίου 1950), σχηματίσθηκε, όταν απεβίωσε ο Θεμ. Σοφούλης, στις 30 Ιουνίου. Την κυβέρνηση ανέλαβε
ο Αλέξ. Διομήδης που ήδη ασκούσε καθήκοντα πρωθυπουργού ως Αντιπρόεδρος
της προηγούμενης κυβέρνησης. Στους μήνες που ακολούθησαν κορυφώθηκε και
έληξε ο Εμφύλιος Πόλεμος.
Ακολούθησε η υπηρεσιακή κυβέρνηση Ιωάν. Θεοτόκη (6 Ιανουαρίου 1950 – 23
Μαρτίου 1950) που πραγματοποίησε στις 5 Μαρτίου 1950 τις πρώτες εκλογές
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μετά το τέλος του εμφυλίου πολέμου. Η κυβέρνηση απαρτίζονταν κατά κύριο λόγο
από εξωκοινοβουλευτικές προσωπικότητες, διέλυσε αμέσως την Βουλή και προκήρυξε εκλογές. Μετά την άρνηση από το σύνολο σχεδόν του πολιτικού φάσματος
να αποδεχτεί μια μορφή πλειοψηφικού συστήματος αποφασίστηκε οι εκλογές να
διεξαχθούν με το σύστημα της απλής αναλογικής του 1946 με τον περιορισμό των
εδρών σε 250 και την λειτουργία ειδικών εκλογικών τμημάτων για στρατιωτικούς.
Ο Εμφύλιος πόλεμος (1946-1949) ουσιαστικά καλύφθηκε με κυβερνήσεις του
γηραιού Θεμ. Σοφούλη, στον οποίο “πιστώθηκε” ότι η ήττα της Αριστεράς (!)
επήλθε με δημοκρατικά εκλεγμένη Κυβέρνηση!

Θεμ. Σοφούλης

Δημ. Μάξιμος

Αλέξ. Διομήδης

ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ εκλογές
5ης Μαρτίου 1950

Διεξήχθησαν από την υπηρεσιακή κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον Ιωάν.
(Τζων) Θεοτόκη με το σύστημα της απλής αναλογικής του 1946 με ευρεία περιφέρεια και περιορισμό αριθμού των εδρών από 354 σε 250. Εκλογικός νόμος
ήταν ο Ν. 5493/1932 όπως τροποποιήθηκε από τον Α.Ν. 1020/46. Οι εκλογικές
περιφέρειες ήταν 39 και οι υποψήφιοι 3.042!
Η “Εθνική Προοδευτική Ένωσις Κέντρου”, (Ε.Π.Ε.Κ.) ιδρύθηκε το 1950 από τον
Νικόλαο Πλαστήρα, στην οποία συντάχθηκε το “Δημοκρατικό Προοδευτικό Κόμμα”
του Εμμ. Τσουδερού, και διεμβόλισε στις εκλογές το “Κόμμα των Φιλελευθέρων”
(είχε απορροφήσει το “Κόμμα Βενιζελικών Φιλελευθέρων”) που τώρα έχουν αρχηγό τον Σοφ. Βενιζέλο, μετά τον θάνατο του Θεμ. Σοφούλη (1949). Η Ε.Π.Ε.Κ. μετείχε στις βουλευτικές εκλογές του 1950 και του 1951. Και στις δύο αυτές δεν πέτυχε πλειοψηφία προκειμένου να σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Πλην όμως,
κατάφερε να συμμετάσχει στη κυβέρνηση που σχηματίσθηκε στις 15 Απριλίου του
1950 σε συνεργασία με το “Κόμμα των Φιλελευθέρων” του Σ. Βενιζέλου και του
“Δημοκρατικού Κόμματος” του Γ. Παπανδρέου υπό την προεδρία του Ν. Πλαστήρα.
Η Αριστερά που δεν έλαβε μέρος στις εκλογές του 1946, παρουσιάστηκε τώρα
με το σχήμα της “Δημοκρατικής Παράταξης” (Δ.Π.) που ιδρύθηκε στις 2 Φεβρουαρίου από τον Αλ. Σβώλο (Σ.Κ.-Ε.Λ.Δ.), τον Σ. Χατζήμπεη (Αριστεροί Φιλελεύθεροι)
και τον Ι. Σοφιανόπουλο που είχαν ήδη συνεργαστεί με το Ε.Α.Μ. στο δημοψήφισμα του 1946. Η Δ.Π. είχε και την υποστήριξη του παράνομου μηχανισμού του
Κ.Κ.Ε., υπό τον Νικ. Πλουμπίδη, που ήδη από τα τέλη του 1949 προωθούσαν την
συγκρότηση ενός “Δημοκρατικού Μετώπου”. Η υποστήριξη αυτή του Κ.Κ.Ε. εκφράστηκε τελικά με την “πριμοδότηση” ορισμένων υποψηφίων της Δ.Π., κυρίως στα
αστικά κέντρα. Η Δ.Π. συγκέντρωσε τελικά το 9,70% των ψήφων και 18 έδρες.
Ο πληθυσμός της χώρας ήταν 7.395.219 και ψήφισαν 1.696.146 (άκυρα 7.223).
Η ψηφοφορία άρχιζε στις 6.54΄ π.μ. και ολοκληρώθηκε στις 6.20΄ μ.μ.
Τα αποτελέσματα πανελλαδικά, επί 1.688.923 εγκύρων ψηφοδελτίων, είχαν ως
εξής:

ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

102

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ - ΚΟΜΜΑΤΑ

ΑΡΧΗΓΟΙ

ΨΗΦΟΙ

ΠΟΣΟΣΤΑ

ΕΔΡΕΣ

ΛΑΪΚΟ ΚΟΜΜΑ

Κων/νος Τσαλδάρης

317.512

18,80%

62

ΚΟΜΜΑ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ

Σοφοκλής Βενιζέλος

291.083

17,24%

56

ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ
ΕΝΩΣΙΣ ΚΕΝΤΡΟΥ (Ε.Π.Ε.Κ.)

Νικόλαος Πλαστήρας

277.739

16,44%

45

ΚΟΜΜΑ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

Γεώρ. Παπανδρέου

180.185

10,67%

35

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ

Σβώλος-Σοφιανόπουλος

163.824

9,70%

18

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΕΞ. ΠΑΡΑΤΑΞΗ

ΤουρκοβασίληςΜανιαδάκης

137.618

8,15%

16

ΜΕΤΩΠΟ ΕΘΝΙΚΗΣ
ΑΝΑΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ

Κανελλόπουλος
κ.λ.π.

88.979

5,27%

7

ΕΘΝΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ναπ. Ζέρβας

61.575

3,65%

7

ΑΓΡΟΤΕΣ & ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

Μπαλτατζής-Μυλωνάς

44.308

2,62%

3

ΝΕΟ ΚΟΜΜΑ

Σπυρ. Μαρκεζίνης

42.157

2,50%

1

83.943

4,96%

1.688.923

100%

Λοιποί
ΣΥΝΟΛΟ

250

Στη Ν. Ιωνία έχει ιδρυθεί από το 1947 ο σύλλογος “Κόμμα Φιλελευθέρων Ν. Ιωνίας” με γραφεία στην οδό Ελ Αλαμέιν και Διοικ. Συμβούλιο κατά τον Ιούνιο του
1949 (θάνατος Θεμ. Σοφούλη) τους:
Πρόεδρος: Ιωάν. Κουτράκης, Γεν. Γραμματέας: Δημήτριος Μπανούσης
Μέλη: Αρ. Γεωργουλίδης, Αν. Μόρτογλου, Χ. Ιασονίδης, Κ. Κοντός,
Ελ. Οικονόμου, Μιχ. Καθαίρης, Χαρ. Μαβής, Στ. Σταυρίδης, Παν. Μαυράκης,
Νικ. Μαυρίδης, Κ. Αμανετίδης, Οδυσ. Ζωγραφάκης και Στυλ. Μπιρμπίλης
ενώ το 1950 με την ίδρυση της Ε.Π.Ε.Κ. δημιουργείται η “Τοπική Επιτροπή Ε.Π.Ε.Κ.”
με κύριο εκφραστή της, τον Γεώργ. Φελέκη (πρώτος αιρετός δήμαρχος Ν. Ιωνίας
στις δημοτικές εκλογές του 1934) γεγονός που δημιουργεί προβληματισμό στους
πρόσφυγες της πόλης, τι να ψηφίσουν.

1950. Ο πρωθυπουργός Ν. Πλαστήρας με τον
αντιπρόεδρο Γ. Παπανδρέου.

1950. Γ. Παπανδρέου – Π. Κανελλόπουλος
Σοφ. Βενιζέλος

Είναι γεγονός ότι η ίδρυση του κόμματος Ε.Π.Ε.Κ. του Νικ. Πλαστήρα το 1950,
έφερε προβλήματα στο “Κόμμα των Φιλελευθέρων” και μάλιστα στους προσφυγικούς συνοικισμούς το κόμμα του Νικ. Πλαστήρα είχε μεγάλη απήχηση, που στη
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Ν. Ιωνία αποτυπώθηκε πολύ έντονα στην κάλπη. Το “Κόμμα Φιλελευθέρων” του
Σοφ. Βενιζέλου έλαβε 467 ψ. ενώ το κόμμα “Ε.Π.Ε.Κ.” του Νικ. Πλαστήρα 1.762 ψ.!
Οι Ιωνιώτες έστρεψαν το βλέμμα από το κόμμα του Ελ. Βενιζέλου έχοντας πίστη
για καλύτερες μέρες στον Νικ. Πλαστήρα.
Στη Ν. Ιωνία δημιουργήθηκαν τα εξής 9 εκλογικά τμήματα:
- 268ο (1o), 269ο (2o) και 270ο (3ο) στο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ιωνίας
(Αγ. Αναργύρων),
- 271ο (4ο) και 272ο (5ο) στο Δημοτικό Σχολείο Ελευθερούπολης,
- 273ο (6ο) στο Δημοτικό Σχολείο Σαφραμπόλεως (ξύλινες παράγκες),
- 274ο (7ο) στην εκκλησία της Αγ. Αναστασίας Περισσού,
- 275ο (8ο) στην εκκλησία της Κοιμήσεως Θεοτόκου Ινεπόλεως και
- 276ο (9ο) στο Δημοτικό Σχολείο Καλογρέζας (ξύλινες παράγκες),
Τα αποτελέσματα των εκλογών στη Ν. Ιωνία, ήταν:
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ - ΚΟΜΜΑΤΑ

ΑΡΧΗΓΟΙ

ΛΑΪΚΟ ΚΟΜΜΑ

Κων/νος Τσαλδάρης

ΚΟΜΜΑ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ

Σοφοκλής Βενιζέλος

ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ Νικόλαος Πλαστήρας
ΚΟΜΜΑ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

Γεώρ. Παπανδρέου

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ

Σβώλος-Σοφιανόπουλος

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΕΞ. ΠΑΡΑΤΑΞΗ

ΤουρκοβασίληςΜανιαδάκης

ΨΗΦΟΙ

ΠΟΣΟΣΤΑ

371

6,24%

467

7,86%

1.762

29,66%

246

4,14%

2.627

44,22%

121

2,03%

ΜΕΤΩΠΟ ΕΘΝ. ΑΝΑΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ Κανελλόπουλος κ.λπ.

87

1,46%

ΕΘΝΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ναπ. Ζέρβας

74

1,24%

ΑΓΡΟΤΕΣ & ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

Μπαλτατζής-Μυλωνάς

34

0,57%

ΝΕΟ ΚΟΜΜΑ

Σπυρ. Μαρκεζίνης

Λοιποί (Χίτες κ.λπ.)
ΣΥΝΟΛΟ

48

0,80%

103

1,78%

5.940

100%

Από τα παραπάνω εκλογικά αποτελέσματα της Ν. Ιωνίας, διαπιστώνουμε μια μεταστροφή των ψηφοφόρων, που αναδεικνύουν πρώτη πολιτική δύναμη την “Δημοκρατική Παράταξη” των Σβώλου και Σοφιανόπουλου τοποθετώντας στη δεύτερη
θέση την “E.Π.E.K.” του Νικ. Πλαστήρα ενός κόμματος που μόλις είχε ιδρυθεί (αλλά
οι Ιωνιώτες είχαν ακόμα στα σπίτια τους τις φωτογραφίες του “Μαύρου Καβαλλάρη” που ήταν παρών και στη θεμελίωση της πόλης στις 30/6/1923 και στην
ίδρυσή της στις 9 Δεκεμβρίου 1923) και πολύ πιο κάτω τον Σοφ. Βενιζέλο και τον
Γεώργ. Παπανδρέου.
Στη Ν. Ιωνία, τους περισσότερους σταυρούς, έλαβαν οι υποψήφιοι βουλευτές:
• “ΛΑΪΚΟ ΚΟΜΜΑ”: Κων/νος Τσαλδάρης 300 ψ., Μιλτ. Βαρβιτσιώτης 174 ψ.,
Μιχαήλ Αιλιανός 90 ψ., Ν. Κρανιωτάκης 84 ψ., Δημ. Χέλμης 79 ψ. κ.α.
• “ΚΟΜΜΑ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ”: Σοφ. Βενιζέλος 387 ψ., Ιωάν. Μογγογιάννης 164 ψ.,

104

ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

Απόστ. Ορφανίδης 147 ψ., Χρήστ. Τούντας 88 ψ., Τ. Κολοκυθάς 83 ψ.,
Στυλ. Γονατάς 83 ψ., κ.α.
• “ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΚΕΝΤΡΟΥ (Ε.Π.Ε.Κ.)”: Νικ. Πλαστήρας 1.632 ψ.,
Σωκρ. Κολοκοτρώνης 748 ψ., Ανδρέας Ιωσήφ 503 ψ., Ανδρ. Ζάκκας 498,
Παν. Κερασιώτης 441 ψ.

• “ΚΟΜΜΑ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ”: Γεώργ. Παπανδρέου 209 ψ., Λέων Μακκάς 59 ψ.,
Μιχαήλ Κιουρκτσόγλου 57, Θεμιστ. Τσάτσος 52, Ανδρ. Λαμπρόπουλος 51, κ.α.
• “ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ”: Ν. Γρηγοριάδης 2.302 ψ., Ι. Σοφιανόπουλος 1.873 ψ.,
Ανδ. Μπικάκης 870 ψ., Ηλίας Τσιριμώκος 455 ψ., Αλέξ. Σβώλος 373 ψ., κ.α.
Στις εν λόγω εκλογές:
- Με το κόμμα του Γεωργ. Παπανδρέου κατέρχεται κι ο πολιτικός μηχανικός Μιχάλης Κιουρκτσόγλου, εκ των προσωπικοτήτων του συλλόγου των Σπαρταλήδων
που αργότερα θα διορισθεί διοικητής του Ο.Τ.Ε.
- Με το “Νέο Κόμμα” και αρχηγό τον Σπ. Μαρκεζίνη, κατέρχεται ως υποψήφιος
Βουλευτής, ο Ιωνιώτης Στ. Σταυρίδης. Συνολικά έλαβε 20ψ. εκ των οποίων 12
στην Καλογρέζα.
Στην εκλογική περιφέρεια “πρώην δήμου Αθηναίων” που ανήκε και η Ν. Ιωνία,
εκλέχτηκαν οι εξής 22 βουλευτές κατά κόμμα:
• “ΛΑΪΚΟ ΚΟΜΜΑ” 3 βουλευτές: Κων. Τσαλδάρης, Γεώργ. Στράτος, Γεώργ. Ράλλης
• “ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ” 6 βουλευτές: Ιωάν. Σοφιανόπουλος,
Νεοκ. Γρηγοριάδης, Φιλ. Χατζήμπεης, Αλ. Σβώλος, Ηλ. Τσιριμώκος, Νικ. Βέης
• “Ε.Π.Ε.Κ.” 4 βουλευτές:
Νικ. Πλαστήρας, Σταμ. Μερκούρης, Ανδρ. Ζάκκας, Ανδρ. Ιωσήφ
• “ΚΟΜΜΑ ΓΕΩΡΓ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ” 3 βουλευτές:
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Γεώργ. Παπανδρέου, Λέων Μακκάς, Θεμ. Τσάτσος
• “ΚΟΜΜΑ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ” 3 βουλευτές:
Σοφ. Βενιζέλος, Γρηγ. Κασιμάτης, Γεώργ. Μαύρος
• “ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ” 2 βουλευτές: Κων. Μανιαδάκης, Κων. Κοτζιάς
• “ΜΕΤΩΠΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΑΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ” 1 βουλευτής: Παν. Κανελλόπουλος
23 Μαρτίου. Οι βουλευτικές εκλογές δεν έδωσαν πλειοψηφία σε κανένα κόμμα.
Ο Βασιλιάς Παύλος έδωσε πρώτα εντολή σχηματισμού κυβέρνησης στο πρώτο
κόμμα, στο “Λαϊκό Κόμμα”. Ο αρχηγός του, Κων. Τσαλδάρης, δεν μπόρεσε να συγκεντρώσει αρκετή υποστήριξη για να έχει πλειοψηφία και κατέθεσε την εντολή.
Δεύτερος πήρε την εντολή ο Σοφ. Βενιζέλος, αρχηγός του “Κόμματος των Φιλελευθέρων”, ο οποίος σχημάτισε κυβέρνηση με την υποστήριξη του “Λαϊκού Κόμματος” και του “Μετώπου Εθνικής Αναδημιουργίας” του Π. Κανελλόπουλου, αντίθετα με τη συμφωνία των τριών κομμάτων του Κέντρου που λίγες μέρες μετά τις
εκλογές είχαν υπογράψει πρωτόκολλο κυβερνητικής συνεργασίας υπό τον Νικ.
Πλαστήρα. Η θητεία της κυβέρνησης όμως ήταν λιγότερο από ένα μήνα.
Την διαδέχεται η κυβέρνηση Νικ. Πλαστήρα (15 Απριλίου 1950 – 21 Αυγούστου
1950) που ήταν κυβέρνηση συνασπισμού, μετά την καταψήφιση της κυβέρνησης
Σοφ. Βενιζέλου. Η εντολή δόθηκε από τον Βασιλιά Παύλο στον αρχηγό της “Ε.Π.Ε.Κ.”
Νικ. Πλαστήρα που ορκίστηκε στις 15 Απριλίου 1950 (ο βασιλιάς Παύλος είχε διαδεχθεί, τον αδελφό του Γεώργιο Β΄, ύστερα από το θάνατό του, την 1η Απριλίου
1946). Ο Πλαστήρας αναγκάστηκε να παραιτηθεί αμέσως μετά το λόγο που έβγαλε
στην Τήνο στις 15 Αυγούστου για τα “μέτρα επιείκειας” και τις αντιδράσεις που
προκάλεσαν.
Η κυβέρνηση Σοφ. Βενιζέλου (21 Αυγούστου 1950 - 9 Σεπτεμβρίου 1950) ήταν
η βραχύβια κυβέρνηση συνασπισμού “Φιλελευθέρων” – “Δ.Σ.Κ.” (Σοφ. Βενιζέλου
– Γεωργ. Παπανδρέου), με τον Γεώργ. Παπανδρέου, αντιπρόεδρο της κυβέρνησης.
Η κυβέρνηση Σοφ. Βενιζέλου (13 Σεπτεμβρίου 1950 – 3 Νοεμβρίου 1950) προέκυψε μετά την καταψήφιση της κυβέρνησης Βενιζέλου-Παπανδρέου στις 9 Σεπτεμβρίου. Τότε η εντολή σχηματισμού κυβέρνησης δόθηκε πάλι στον Σοφ. Βενιζέλο που ορκίστηκε επικεφαλής τρικομματικής κυβέρνησης (“Κόμμα Φιλελευθέρων”, “Δημοκρατικό Σοσιαλιστικό Κόμμα” και “Λαϊκό Κόμμα” με αντιπροέδρους
τον Γ. Παπανδρέου και τον Κων. Τσαλδάρη. Η κυβέρνηση αυτή ονομάστηκε από τον
τύπο της εποχής “Κυβέρνηση Εθνικής Συγκεντρώσεως” και εξασφάλισε άνετη
πλειοψηφία (153 υπέρ, 43 κατά) στη Βουλή. Ατυχώς όμως ο βίος της διεκόπη μετά
από 51 ημέρες, μετά την αποκάλυψη από τον τύπο του σκανδάλου του Ο.Λ.Π. και
την αποχώρηση του “Λαϊκού κόμματος” από την κυβέρνηση.
Ακολουθεί η κυβέρνηση Σοφ. Βενιζέλου που σχηματίστηκε στις 3 Νοεμβρίου με
συμμετοχή υπουργών μόνο από τους “Φιλελεύθερους” και το “κόμμα του Γεωργίου Παπανδρέου” και πάλι υπό τον Σοφοκλή Βενιζέλο. Πήρε ψήφο εμπιστοσύνης
χάρη στην υποστήριξη της “Ε.Π.Ε.Κ.” του Νικολάου Πλαστήρα, που όμως δεν συμμετείχε στην κυβέρνηση. Η υποστήριξη της “Ε.Π.Ε.Κ.” έγινε δυνατή λόγω της ρητής δέσμευσης του πρωθυπουργού ότι στις 15 Απριλίου 1951 θα διεξαχθούν οι
πρώτες μετά από μια σχεδόν εικοσαετία δημοτικές εκλογές (οι προηγούμενες είχαν διεξαχθεί το 1934).

Σοφ. Βενιζέλος

1950.
Αλ. Παπάγος - Νικ. Πλαστήρας

ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ εκλογές
9ης Σεπτεμβρίου 1951

Διενεργούνται από την κυβέρνηση του Σοφ. Βενιζέλου, με το σύστημα της απλής
αναλογικής, ενώ εφαρμόστηκε ο κωδικοποιημένος νόμος 5493/1932. Έτσι σε αυτές τις εκλογές μετείχαν 4 συνασπισμοί και 12 μεμονωμένα κόμματα.
Από το εκλογικό σύστημα ευνοήθηκαν: ο “Ελληνικός Συναγερμός”, η νεοσύστατη
τότε “Ε.Δ.Α.”, το “Κόμμα Φιλελευθέρων” και η “Ε.Π.Ε.Κ.” που τηρούν μεταξύ τους
υπόσχεση. Αξιοσημείωτο είναι πως το “Κόμμα Γεωργ. Παπανδρέου” εξαφανίζεται
από το κοινοβούλιο, παίρνοντας μόνο 2,10% των ψήφων όπως και το “Λαϊκό
Κόμμα” που χάθηκε από τότε.
Σε αυτές τις εκλογές κατέρχεται για πρώτη φορά υποψήφιος, ο Στρατάρχης
Αλέξ. Παπάγος ως επικεφαλής του νεοσύστατου κόμματος “Ελληνικός Συναγερμός” και παίρνει τις περισσότερες ψήφους, δεν αποκτά όμως αυτοδυναμία στη
Βουλή, παρά την απροκάλυπτη εύνοια του αμερικανικού παράγοντα και ειδικότερα του τότε σταθμάρχη της CIA στην Αθήνα Ελληνοαμερικανού Τομ Καραμεσίνη.
Και τούτο γιατί με την συμφωνημένη συμμαχία του “Κόμματος των Φιλελευθέρων” και της”Ε.Π.Ε.Κ.” του Πλαστήρα, σχηματίστηκε κυβέρνηση συνασπισμού εξ
αυτών όπου μαζί είχαν την απόλυτη πλειοψηφία των εδρών στη Βουλή (131 από
258 έδρες).
Με σύνολο πληθυσμού 7.335.219 και εγγεγραμμένους 2.244.246, ψήφισαν
1.717.012 ενώ είχαμε και 8.108 άκυρα ψηφοδέλτια.
Πανελλαδικά τα κόμματα έλαβαν:
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ - ΚΟΜΜΑΤΑ

ΑΡΧΗΓΟΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ

Αλέξανδρος Παπάγος

624.316

ΨΗΦΟΙ ΠΟΣΟΣΤΑ
36,53%

ΕΔΡΕΣ
114

ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤ. ΕΝΩΣΙΣ ΚΕΝΤΡΟΥ

Νικόλαος Πλαστήρας

401.379

23,49%

74

ΚΟΜΜΑ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ

Σοφοκλής Βενιζέλος

325.390

19,04%

57

ΕΝΙΑΙΑ ΔΗΜΟΚΡ. ΑΡΙΣΤΕΡΑ (ΕΔΑ) Ιωάννης Πασαλίδης

180.640

10,57%

10

ΛΑΪΚΟ ΚΟΜΜΑ

Κων/νος Τσαλδάρης

113.876

6,66%

2

ΣΥΝΑΓΕΡ. ΕΡΓΑΤΩΝ &
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Αλέξ. Μπαλτατζής

21.009

1,23%

1

35.810

2,10%

0

6.484

0,38%

1.708.904

100%

ΚΟΜΜΑ ΓΕΩΡΓ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Γεώρ. Παπανδρέου
Διάφοροι Ανεξάρτητοι
ΣΥΝΟΛΟ

258
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9 και 10 Σεπτ. 1951.
Πρωτοσέλιδα της Εφημερίδας “ΕΜΠΡΟΣ”.

Στη Ν. Ιωνία, δεκάδες ομιλίες υποψηφίων βουλευτών πραγματοποιούνται στα
εκλογικά “στέκια” των συνδυασμών στην πόλη μας, που έχουν ανοίξει στη Λεωφ.
Ηρακλείου, ενώ ομιλίες πραγματοποιούνται στους Κινηματογράφους “ΜΥΡΙΑΜ” και
“ΑΣΤΗΡ”, σε καφενεία αλλά και στα σπίτια επωνύμων Ιωνιωτών (πρώτη φορά έχουμε
δημοσίευση ονομάτων), φίλων των υποψηφίων βουλευτών. Ας καταγράψουμε μερικές εξ αυτών από τις αρχές Αυγούστου μέχρι την παραμονή των εκλογών:
- Ο στρατηγός Δημ. Μαχάς, υποψήφιος του “Κόμματος Φιλελευθέρων” μίλησε
στην οικία του Σίμου Τουρσιτζόγλου σε συγκέντρωση φίλων,
- Επισκέπτεται το Δημαρχείο Ν. Ιωνίας, ο Δημ. Νίτσος, τέως υποψ. του “Κόμματος Παπανδρέου” που προσχώρησε στην “Ε.Π.Ε.Κ.”,
- Ομάδα υποψηφίων βουλευτών του “Κόμματος Φιλελευθέρων” αποτελούμενη
από τους Απ. Ορφανίδη, Γρ. Κασιμάτη, Παν. Τσιμπιδάρο και Αλ. Μακρίδη τους
οποίους συνόδευαν οι Παπαντελής και Σταματόπουλος της “Λέσχης Φιλελευθέρων” δέχεται τους φίλους της στην οικία του Ι. Κουτράκη (υποψ. Πάρεδρος του Γ.
Φελέκη στις δημοτικές εκλογές του 1934),
- Οι υποψ. βουλευτές του “Κόμματος Φιλελευθέρων” Γεώργ. Μαύρος και Ιωάν.
Πολίτης επισκέφθησαν τον δήμαρχο (Κ. Κιοφτερτζή) ως κομματικό τους φίλο,
- Εδέχθησαν φίλους τους: Ο υποψ. του “Κόμματος Φιλελευθέρων” Στρατηγός
Δημ. Μαχάς στην οικία του Παν. Καραγιαννόπουλου και Χ. Ψαρρός στην οικία του
Γρηγ. Παντελίδη,
- Οι υποψήφιοι του “Κόμματος Γεωργ. Παπανδρέου” Θ. Τσάτσος, Αγγ. Βαρβαγιάννης, Θεοκλ. Ζούνης και συνταγματάρχης ε.α. Μ. Κιουρκτσόγλου δέχονται τους
φίλους τους, στην οικία του Γεωργ. Γαρυφαλλίδου,
- Ο υποψήφιος του “Κόμματος Φιλελευθέρων” Γρηγ. Κασιμάτης στην οικία του
Σωκρ. Χατζή Σάρρου,
- Στο Καφενείο “Ν. Υόρκη” στην οδό Δαρδανελλίων (28ης Οκτωβρίου) μίλησαν
οι υποψ. του “Κόμματος Φιλελευθέρων” Γεώργ. Μαύρος, Υπουργός των Οικονομικών και Γ. Οικονομόπουλος πρώην Γεν. Διοικητής Ηπείρου. Τους παρουσίασε ο
Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ν. Ιωνίας Κοσμάς Νικολαΐδης,
- Πραγματοποιεί περιοδεία στην πόλη ο Χρήστος Τούντας, πρώην βουλευτής
και υπουργός, υποψ. του “Κόμματος Γ. Παπανδρέου”,
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- Στην οικία του μηχανουργού Ι. Μακρόπουλου μιλάει σε φίλους του, ο αρχηγός
Γ. Παπανδρέου και οι υποψ. Θ. Τσάτσος, Αγ. Βαρβαγιάννης, Μ. Κιουρκτσόγλου, Θεοκλ. Ζούνης, Αριστ. Σκληρός και Κων. Καλαντζής του “Κόμματος Γ. Παπανδρέου”,
- Ο Κων. Τσάτσος του “Κόμματος Φιλελευθέρων” δέχεται τους κομματικούς του
φίλους στο Καφενείο “Ν. Υόρκη”,
- Η Τοπική Οργανωτική Επιτροπή εκλογικού αγώνα “Εθνικού Συναγερμού” διοργανώνει ομιλία του Λ. Μακκά στον κινηματογράφο “ΑΣΤΗΡ”,
- Στην οικία του τ. Δημάρχου Γ. Φελέκη, μίλησαν οι υποψ. της “Ε.Π.Ε.Κ.” Λουκής
Ακρίτας, Ι. Μογγογιάννης, Κ. Γιαβάσογλου, Γ. Βαλούρδος, Κ. Παπούλας, Ιωάν. Νικολόπουλος και Σωκρ. Κολοκοτρώνης.
Αλλά και με καταχωρήσεις στον τύπο Ιωνιώτες (Γ. Αραμπατζόγλου, Βρ. Νικολαΐδης και Ι. Κουτράκης), προτρέπουν τους φίλους τους να ψηφίσουν τον υποψ. βουλευτή Απ. Ορφανίδη του “Κόμματος Φιλελευθέρων”
Στη Ν. Ιωνία: εγγεγραμμένοι 7.008, ψήφισαν 6.199, άκυρα 8, έγκυρα 6.191),
έχουμε,
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ - ΚΟΜΜΑΤΑ

ΑΡΧΗΓΟΙ

ΨΗΦΟΙ

ΠΟΣΟΣΤΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ

Αλέξανδρος Παπάγος

677

10,92%

ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤ. ΕΝΩΣΙΣ ΚΕΝΤΡΟΥ

Νικόλαος Πλαστήρας

3.024

48,84%

ΚΟΜΜΑ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ

Σοφοκλής Βενιζέλος

492

7,94%

ΕΝΙΑΙΑ ΔΗΜΟΚΡ. ΑΡΙΣΤΕΡΑ (ΕΔΑ)

Ιωάννης Πασαλίδης

1.776

28,68%

ΛΑΪΚΟ ΚΟΜΜΑ

Κων/νος Τσαλδάρης

142

2,29%

ΣΥΝΑΓΕΡ. ΕΡΓΑΤΩΝ & ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Αλέξ. Μπαλτατζής

17

0,27%

ΚΟΜΜΑ ΓΕΩΡΓ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

63

1,06%

6.191

100%

Γεώρ. Παπανδρέου

ΣΥΝΟΛΟ

Στα 10 εκλογικά κέντρα, που ευρίσκονται κυρίως στα δημοτικά σχολεία του δήμου και στον κινηματογράφο “ΑΣΤΗΡ”, έχουμε τα εξής αναλυτικά αποτελέσματα
ανά εκλογικό τμήμα (Βλ. Εφημερίδα “ΤΟ ΘΑΡΡΟΣ” της 7/12/1952):
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΣΥΝΑΓ.

ΛΑΪΚΟΙ

ΦΙΛΕΛ.

ΕΠΕΚ

ΠΑΠΑΝ.

Ε.Δ.Α.

Σ.Ε.Ε.

315 τμήμα - 1ο τμήμα
(Ημιγυμνάσιο Ν. Ιωνίας)

113

22

103

436

14

68

0

316 τμήμα - 2ο τμήμα
(Δημ. Σχολείο Αγ. Αναργύρων)

102

21

74

381

12

112

1

317 τμήμα - 3ο τμήμα
(Δημ. Σχολείο Αγ. Αναργύρων)

18

2

22

273

5

253

2

318 τμήμα - 4ο τμήμα
(Κινηματογράφος «ΑΣΤΗΡ»)

62

8

37

251

4

111

2

319 τμήμα - 5ο τμήμα
(Δημ. Σχολείο Ελευθερούπολης)

78

15

46

293

1

78

0

320 τμήμα - 6ο τμήμα
(Δημ. Σχολείο Ελευθερούπολης)

18

8

25

242

1

237

3
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41

21

43

261

6

206

2

107

24

51

285

7

164

0

323 τμήμα - 9ο τμήμα
(Δημ. Σχολείο Ινέπολης)

61

14

40

256

7

242

4

324 τμήμα - 10ο τμήμα
(Δημ. Σχολείο Καλογρέζας)

76

7

50

347

6

306

1

676

142

491

3.025

63

1.777

15

321 τμήμα - 7ο τμήμα
(Δημ. Σχολείο Σαφράμπολης)
322 τμήμα - 8ο τμήμα
(Εκπαιδ. Δριμυλιώτου-Πετρίδη)

ΣΥΝΟΛΑ

Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα των εκλογών της 5ης Μαρτίου 1950 και 9ης Σεπτεμβρίου 1951 στη Ν. Ιωνία, βλέπουμε ότι μέσα σε 1,5 χρόνο έχουμε μια τεράστια μεταστροφή του εκλογικού σώματος:
H Αριστερά του 1950 ως “Δημοκρατική Παράταξη” είχε 2.627 ψ. και 44,22%
ενώ το 1951 ως Ε.Δ.Α. λαμβάνει 1.776 ψ. και 28,68%, ενώ αντίθετα η Ε.Π.Ε.Κ.
του Νικ. Πλαστήρα από 1.762 ψ. και 29,66% το 1950, λαμβάνει 3.024 ψ. και
48,84% το 1951! Είναι επιτυχία της Τοπικής Οργάνωσης Ε.Π.Ε.Κ, Ν. Ιωνίας που
είχε ως δραστήρια μέλη, τους: Γεώργ. Φελέκη, Χαρ. Ιασονίδη, Δημ. Μπανούση,
Οδυσ. Ζωγραφάκη, Ελευθ. Οικονόμου, Κων. Κοντό, Νικ. Συκαμενίδη, Θεοδ. Τζακωνιάτη, Γεώργ. Προμπονά, Παν. Ασλανίδη και Κων. Αμανετίδη.
Τις περισσότερες ψήφους στη Ν. Ιωνία, έλαβαν οι υποψήφιοι βουλευτές:
- “ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ”: Αλ. Παπάγος 677 ψ., Παν. Κανελλόπουλος 468 ψ.,
Σπυρ. Μαρκεζίνης 380ψ., Λέων Μακκάς 241, Παν. Πουλίτσας 220 ψ. κ.α.
- “ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΚΕΝΤΡΟΥ”: Νικ. Πλαστήρας 3.024 ψ.,
Ι. Μογγογιάννης 1.318 ψ., Σωκρ. Κολοκοτρώνης 1.135 ψ., Ανδρ. Ιωσήφ 843 ψ.,
Λ. Ακρίτας 822 ψ.
- “ΚΟΜΜΑ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ”: Σοφ. Βενιζέλος 492 ψ., Αποστ. Ορφανίδης 197 ψ.,
Κων/νος Τσάτσος 185 ψ., Γεώρ. Μαύρος 159 ψ., Χαρ. Ψαρρός 126 ψ. κ.α.
- “ΕΝΙΑΙΑ ΔΗΜΟΚΡ. ΑΡΙΣΤΕΡΑ (ΕΔΑ)”: Βασ. Εφραιμίδης 700 ψ.,
Ιωάν. Φιλίνης 609 ψ., Γεωργ. Σπηλιόπουλος 519 ψ., Μιχαήλ Κύρκος 509 ψ.,
Αντώνης Μπριλλάκης 540 ψ. κ.α.
- “ΛΑΪΚΟ ΚΟΜΜΑ”: Μιλτ. Βαρβιτσιώτης 75, Νικ. Κρανιωτάκης 40 ψ.,
Απ. Λιβιεράτος 37 ψ., Στ. Παπαδάκης 28 ψ. κ.α.
- “ΚΟΜΜΑ ΓΕΩΡΓ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ”: Γ. Παπανδρέου 63 ψ., Θεμ. Τσάτσος 40 ψ.,
Μιχ. Κιουρκτσόγλου 24 ψ. κ.α.
Στην εκλογική περιφέρεια “πρώην Δήμος Αθηναίων” που υπαγόταν και η Ν. Ιωνία, εκλέχτηκαν οι εξής 27 βουλευτές:
- “ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ” 12 βουλευτές:
Αλ. Παπάγος, Παν. Κανελλόπουλος, Σπυρ. Μαρκεζίνης, Παν. Πουλίτσας,
Γεώργ. Ράλλης, Ανδρ. Λαμπρόπουλος, Δημ. Χατζίσκος, Λέων Μακκάς,
Δημ. Μπαμπάκος, Ιωάν. Κυριακός, Λεων. Δερτιλής, Ελευθ. Γονής
- “Ε.Π.Ε.Κ.” 8 βουλευτές:
Νικ. Πλαστήρας, Λουκής Ακρίτας, Ανδρ. Ιωσήφ, Χρ. Τούντας
Εμμαν. Καμινόπετρος, Νικ. Ασκούτσης, Ιωάν. Μογγογιάννης, Πάνος Κερασιώτης
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- “ΕΝΙΑΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ” (Ε.Δ.Α.) 4 βουλευτές:
Γεώργιος Σπηλιόπουλος, Μιχ. Κύρκος, Βασ. Ευφραιμίδης, Αντών. Μπριλλάκης
- “ΚΟΜΜΑ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ” 3 βουλευτές:
Σοφ. Βενιζέλος, Γεώργ. Μαύρος, Γρηγ. Κασιμάτης
Μεγάλος νικητής ο Αλεξ. Παπάγος, με ποσοστό 36,5% (κατέρχεται στον πολιτικό στίβο παρά τις αντιδράσεις του Παλατιού), ο οποίος αρνείται να σχηματίσει
κυβέρνηση αφού δεν διαθέτει τον απόλυτο αριθμό βουλευτικών εδρών (114
έδρες σε σύνολο 258).
Η νέα κυβέρνηση σχηματίζεται από τον Νικ. Πλαστήρα (27 Οκτωβρίου 1951
-11 Οκτωβρίου 1952), με συνεργασία του δευτέρου κόμματος του Νικ. Πλαστήρα
και του τρίτου κόμματος του Σοφ. Βενιζέλου, αφού διαθέτουν 131 έδρες σε σύνολο 258. Ο σχηματισμός της κυβέρνησης Πλαστήρα, έγινε εφικτός μετά από
πολλές διαβουλεύσεις και διαπραγματεύσεις, με άμεση ανάμειξη του Αμερικανού
πρεσβευτή Πιουριφόι και του Βασιλιά
Παύλου, με αντιπρόεδρο και υπουργό
Εξωτερικών τον Σοφ. Βενιζέλο, και θα
ορκιστεί στις 27 Οκτωβρίου, 48 ημέρες μετά τις εκλογές!

1951. Ο Ν. Πλαστήρας εισέρχεται στη Βουλή
με στελέχη της Ε.Π.Ε.Κ.
(από αριστερά: Δημ. Παπασπύρου,
Σαβ. Παπαπολίτης και Στ. Αλαμανής).

Η τελευταία κυβέρνηση του άρρωστου Νικ. Πλαστήρα, έμελλε να σημαδευτεί από πολλά σημαντικά πολιτικά γεγονότα, όπως η συμμετοχή
στον πόλεμο της Κορέας (αποστολή
Ελληνικών στρατευμάτων στην μακρινή αυτή χώρα) και η καταδίκη και
εκτέλεση του ηγετικού στελέχους του
παράνομου τότε Κ.Κ.Ε. Νίκου Μπελογιάννη.
Μετά την παραίτηση της κυβέρνησης Νικ. Πλαστήρα, ορκίστηκε η υπηρεσιακή κυβέρνηση Δημ. Κιουσόπουλου (11 Οκτωβρίου 1952 – 19 Νοεμβρίου 1952), με πρωθυπουργό τον
εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Δημήτριο Κιουσόπουλο που διεξήγαγε τις
εκλογές της 16ης Νοεμβρίου 1952,
με πλειοψηφικό σύστημα.

ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ εκλογές
16ης Νοεμβρίου 1952

Οι εκλογές έγιναν από την υπηρεσιακή κυβέρνηση Δημ. Κιουσόπουλου, με τον
Ν. 5493/1932, όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 2228/1952 και εκλογικό σύστημα πλειοψηφικό με στενή περιφέρεια, ύστερα από συμφωνία Παπάγου και
Πλαστήρα. Ο αριθμός των εδρών του κοινοβουλίου είναι τώρα σταθερός, μη μεταβαλλόμενος (300).
Ο Παπάγος έχει την υποστήριξη του Αμερικανικού παράγοντα αλλά κυρίως του
Τύπου. Λόγω της ακυβερνησίας και της συχνής εναλλαγής κυβερνήσεων τα τελευταία χρόνια, ακόμα και εφημερίδες του φιλελεύθερου κεντρώου χώρου, υποστήριξαν τον Παπάγο. Εναντίον της καθόδου του Παπάγου στη πολιτική ήταν οι Bασιλείς.
Στις εκλογές αυτές η “Ε.Δ.Α.”, που εκπροσωπούσε το παράνομο “Κ.Κ.Ε.”, έριξε
το σύνθημα “Τι Παπάγος, τι Πλαστήρας”. Λόγω του πλειοψηφικού συστήματος, ο
“Ελληνικός Συναγερμός” πέτυχε μία από τις μεγαλύτερες κοινοβουλευτικές πλειοψηφίες. Επί 300 εδρών έλαβε 247, το 82,33% των εδρών. Η “Ε.Δ.Α.” έμεινε
εκτός κοινοβουλίου. Ο Γεώργ. Παπανδρέου συνεργάζεται με τον “Ελληνικό Συναγερμό” και εξασφαλίζει την παρουσία του στη νέα Βουλή.
Στην πόλη μας, το εκλογικό κέντρο της Ένωσης κομμάτων “Ε.Π.Ε.Κ. – ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ” εγκαταστάθηκε πάνω από το ζαχαροπλαστείο “ΙΩΝΙΚΟΝ” (γωνία Καρολίδου και Παλ. Πατρών Γερμανού) και το κέντρο του “ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ”,
στην οδό Βασ. Γεωργίου Β΄ (σήμερα Λ. Ηρακλείου) πάνω από το ζαχαροπλαστείο
“Βαλκάνια”.
Οι εν λόγω εκλογές δεν είχαν την κινητικότητα των εκλογών της προηγούμενης
χρονιάς στη Ν. Ιωνία. Έγιναν περιορισμένες συγκεντρώσεις σε σπίτια και στέκια
πολιτικά.
Για να δούμε τι καταγράφονται στον τοπικό τύπο (Εφημερίδα “ΤΟ ΘΑΡΡΟΣ”):
- Στην οικία του Γρ. Παντελίδη, γίνεται συγκέντρωση φίλων όπου ο υποψ. Βουλευτής του “Ελληνικού Συναγερμού” Χαρ. Ψαρρός, αναπτύσσει τις θέσεις του
γιατί εγκατέλειψε το “κόμμα των Φιλελευθέρων” και προσχώρησε στο κόμμα του
Παπάγου. (Στις εκλογές του 1958 έχει επιστρέψει στο “Κόμμα των Φιλελευθέρων” και κατέρχεται στη Β΄Αθηνών).
- Στον κινηματογράφο “ΚΡΟΝΟΣ” πραγματοποιείται πολιτική συγκέντρωση της
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Ένωσης κομμάτων “Ε.Π.Ε.Κ. – ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ” όπου μιλούν οι υποψ. Βουλευτές:
Ζάκας, Κασιμάτης, Κύρκος, Τσάτσος, Τούντας, Μουγγογιάννης, Μαχλάς και Μπρεδήμας που αναπτύσσουν το πρόγραμμα του συνδυασμού τους.
Ο Νικ. Πλαστήρας φθάνει για να χαιρετίσει τον κόσμο που συνωστίζετο στην
Παλ. Πατρών Γερμανού, το βράδυ της προπαραμονής. Μόλις αρχίζει …κόβεται το
ρεύμα κι ο στρατηγός προσπαθεί με δυσκολία να μιλήσει χωρίς μικρόφωνο. Ζητεί από τους Ιωνιώτες να προσέξουν τι θα ψηφίσουν την Κυριακή, γιατί μετά θα
είναι αργά! Πράγματι για τον ίδιο ήταν ήδη αργά! Θα φύγει σε λίγο από τη ζωή φοβερά απογοητευμένος από τα αποτελέσματα, αφού ο ίδιος δεν εξελέγη καν βουλευτής! Είναι γεγονός όμως ότι οι Ιωνιώτες σε κάθε περίπτωση του είχαν δείξει
την αγάπη τους.
- Λίγες ημέρες πριν τις εκλογές επισκέπτεται τη Ν.
Ιωνία και εκφωνεί πολιτικό λόγο ο Αλέξ. Παπάγος, από
τα γραφεία του κόμματός του πάνω από το Ζαχαροπλαστείο “Βαλκάνια” του Δημ. Μωραλόγλου, κοντά στη
διασταύρωση των οδών Ηρακλείου και Ελ. Βενιζέλου.
Η εφημερίδα “ΤΟ ΘΑΡΡΟΣ” μας πληροφορεί σχετικά:

1952. Από τη συγκέντρωση του Αλ. Παπάγου στη Ν. Ιωνία.

Ο Αλ. Παπάγος και πίσω του
ο Σπ. Μαρκεζίνης.

“Τα αυτοκίνητα τα φέροντα τον Στρατάρχην και την ακολουθίαν του έφθασαν εις
το κέντρον της πόλεως και συγκεκριμμένως εις το σημείον της διασταυρώσεως
των οδών Ελ. Βενιζέλου, Αγ. Βασιλείου, Μ. Ασίας μετά της οδού Βασ. Γεωργίου Β΄
ένθα το κέντρον του Ελληνικού Συναγερμού, την 6.30΄ απογευματινήν. Ενθουσιώντα πλήθη κόσμου είχον κατακλύσει τον εκτεταμένον χώρον και οι εξώσται και τα
παράθυρα ήσαν κατάμεστα. Επί πολλήν ώραν εδονείτο η ατμόσφαιρα από ζητωκραυγές και χειροκροτήματα και με πρωτοφανή ενθουσιασμόν συνωθούντο τα
πλήθη περί το αυτοκίνητον του στρατάρχου.
Όταν ο Στρατάρχης ήρχισε να ομιλή διεκόπτετο συνεχώς υπό τας επευθυμίας
των χιλιάδων του λαού. Ο λόγος του Στρατάρχου προς τον λαόν της Ν. Ιωνίας,
έχει ως εξής:
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Αγαπητοί φίλοι,
Σας ευχαριστώ πολύ δια την συγκινητικήν αυτήν υποδοχήν την οποίαν μου
εκάμετε. Την Κυριακήν κάθε Έλλην πολίτης θα επιτελέση ένα ύψιστον καθήκον.
Θα προσέλθη εις τας κάλπας δια να ψηφίση. Καλείσθε να εκλέξετε μεταξύ του
Ελληνικού Συναγερμού και των Κομμάτων της ΕΠΕΚ και των Φιλελευθέρων τα
οποία συνεργάζονται με τους κομμουνιστές.
Είμαι βέβαιος, ότι θα ψηφίσετε ό,τι υπαγορεύει το εθνικόν συμφέρον.
Αγαπητοί φίλοι,
Και εις την Θεσσαλονίκην και χθές εις τας Αθήνας, εδήλωσα ότι ο Συναγερμός, ερχόμενος εις την εξουσίαν θα εξασφαλίση ησυχίαν, τάξιν, ασφάλειαν και
θα επιδείξη μεγάλην στοργήν δι΄ όλους τους εργαζομένους.
Θα δημιουργήσει εν έντιμον κράτος και θα νοικοκυρεύσει την Ελλάδα. Όταν
ομιλώ δια τους εργαζόμενους εννοώ όλους εκείνους που βιοπαλεύουν. Όλοι
πρέπει να μπορέσετε να ζήσετε καλύτερα.
Η ανύψωσις του βιοτικού επιπέδου των εργαζομένων θα είναι το κύριον μέλημα της κυβερνήσεώς μου.
Γνωρίζω ότι σας έχουν πη ότι ο Συναγερμός ερχόμενος εις την εξουσίαν θα
διώξη τους βιοτέχνας και θα ενισχύση τας μεγάλας βιομηχανίας. Ουδέν αναληθέστερον. Θα δήτε πόσο θα προστατεύσω τους βιοτέχνας και θα μεριμνήσω
δια την μικράν βιοτεχνίαν. Σας λέγουν επίσης και το επαναλαμβάνουν εις τους
λόγους των, ότι η άνοδος του Ελληνικού Συναγερμού εις την Αρχήν σημαίνει
κατάργησιν της ελευθερίας του ατόμου. Κανείς δεν θα διωχθή. Όλοι είμεθα Έλληνες. Δι΄ όλους τους καλούς Έλληνας θα φροντίσωμεν.
Και δια το ζήτημα της ειρηνεύσεως θέλω να σας πω δυό λέξεις. Πρέπει να
λησμονηθή το παρελθόν. Έγιναν δυστυχώς και αυθαιρεσίαι και αδικίαι. Πρέπει
όσοι παραπλανήθησαν να επανέλθουν εις την κοινωνίαν. Αυτήν την πολιτικήν
της ειρηνεύσεως, μόνον ο Ελληνικός Συναγερμός μπορεί να την κάμη δια να
έχη εμπιστοσύνην ο πολίτης ότι δεν πρόκειται να κινδυνεύση.
(Φωναί. Πεινάμε! Πεινάμε!)
Απαντώ εις αυτό, που είπεν ο νεαρός φίλος. Δι΄ αυτό θα έλθη ο Ελληνικός Συναγερμός δια να σταματήση το αίσχος της δυστυχίας, της αθλιότητας και της
πείνας. Σας υπόσχομαι καλλίτερες μέρες. Σας υπόσχομαι να καταβληθή ιδιαιτέρα μέριμνα δια τον εργαζόμενον κόσμον και δια τον προσφυγικόν κόσμον.
(Φωναί. Είμαστε Έλληνες!)
Αυτό ακριβώς ετόνισα και σε προηγούμενους λόγους μου. Δεν υπάρχει διάκρισις μεταξύ προσφύγων. Όλοι Έλληνες είμεθα.”
Παρατεταμέναι επευφημίαι εκάλυψαν το τέλος της ομιλίας του Στρατάρχου.
Τον Αλέξ. Παπάγο παρουσίασε ένας πολλά υποσχόμενος τότε στην πολιτική Ιωνιώτης, ο Χρήστος Σχοινάς, με το αμίμητο σύνθημα “Είμεθα συνεπίκουροι”!
Με πληθυσμό 7.935.219 κατοίκους, αυτοί που ψήφισαν ήταν 1.600.172. Ακυρα
8.365. Έγκυρα 1.591.807. Οι κάλπες άνοιξαν με την ανατολή του ηλίου (7.09΄
π.μ.) και έκλεισαν με τη δύση (5.11΄ μ.μ.).
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Τα αποτελέσματα πανελλαδικά ήταν:
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ - ΚΟΜΜΑΤΑ

ΑΡΧΗΓΟΙ

ΨΗΦΟΙ ΠΟΣΟΣΤΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ

Αλέξανδρος Παπάγος

ΕΝΩΣΙΣ Ε.Π.Ε.Κ.-ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ

49,22%

544.834

34,22%

247

Νικόλαος Πλαστήρας

31

Σοφοκλής Βενιζέλος

20

ΕΝΙΑΙΑ ΔΗΜΟΚΡ. ΑΡΙΣΤΕΡΑ (ΕΔΑ) Ιωάννης Πασαλίδης
ΛΑΪΚΟ ΚΟΜΜΑ

783.541

ΕΔΡΕΣ

152.011

9,55%

0

16.767

1,05%

0

94.654

5,96%

2

1.591.807

100%

300

Κων/νος Τσαλδάρης

Διάφοροι
ΣΥΝΟΛΟ

Στη Ν. Ιωνία (δήμαρχος ήδη έχει εκλεγεί ο Κυρ. Κιοφτερτζής) δημιουργούνται τα
εξής 10 εκλογικά κέντρα, από το υπ΄ αριθ. 257 έως το 266 τμήμα που λειτούργησαν στο:
- Ημιγυμνάσιο στη Πλατεία Αγ. Αναργύρων,
- Δημοτικό Σχολείο Αγ. Αναργύρων Ν. Ιωνίας (2 τμήματα),
- Κινηματογράφο “ΑΣΤΗΡ”,
- Δημοτικό Σχολείο Ελευθερούπολης (2 τμήματα),
- Δημοτικό Σχολείο Σαφράμπολης,
- Εκπαιδευτήριο “Γεωργ. Δριμυλιώτου-Πετρίδου” στην οδό Κολοκοτρώνη
στον Περισσό,
- Δημοτικό Σχολείο Ινέπολης (Κοραή 32) και
- Δημοτικό Σχολείο Καλογρέζας.
Τα αποτελέσματα των εκλογών στη Ν. Ιωνία, (εγγεγραμμένοι 7.389, έγκυρα
6.435) ήταν:
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ - ΚΟΜΜΑΤΑ

ΑΡΧΗΓΟΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ

Αλέξανδρος Παπάγος

ΕΝΩΣΙΣ Ε.Π.Ε.Κ.-ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ

ΨΗΦΟΙ

ΠΟΣΟΣΤΑ

1.108

17,22%

3.705

57,58%

1.619

25,16%

3

0,04%

6.435

100%

Νικόλαος Πλαστήρας
Σοφοκλής Βενιζέλος
ΕΝΙΑΙΑ ΔΗΜΟΚΡ. ΑΡΙΣΤΕΡΑ (ΕΔΑ)

Ιωάννης Πασαλίδης

ΛΑΪΚΟ ΚΟΜΜΑ

Κων/νος Τσαλδάρης

Διάφοροι
ΣΥΝΟΛΟ

και αναλυτικά ανά εκλογικό τμήμα (Βλ. Εφημερίδα “ΤΟ ΘΑΡΡΟΣ” της 7/12/1952):
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜ.

ΨΗΦΙΣΑΝ

ΕΛΛ. ΣΥΝΑΓ.

Ε.Π.Ε.Κ.

Ε.Δ.Α.

257ο τμήμα Ν. Ιωνίας

857

737

180

499

58

258ο τμήμα Ν. Ιωνίας

918

788

167

512

109
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259ο τμήμα Ν. Ιωνίας

682

583

260ο τμήμα Ν. Ιωνίας

606

261ο τμήμα Ν. Ιωνίας

610

262ο τμήμα Ν. Ιωνίας

117

31

339

213

507

99

309

99

508

117

326

65

640

575

53

328

194

263ο τμήμα Ν. Ιωνίας

681

590

76

316

198

264ο τμήμα Ν. Ιωνίας

756

665

156

372

137

265ο τμήμα Ν. Ιωνίας

742

668

104

329

235

266ο τμήμα Ν. Ιωνίας

932

823

124

380

319

7.424

6.444

1.107

3.710

1.627

ΣΥΝΟΛΑ

Συγκρίνοντας στη Ν. Ιωνία, τις ψήφους των εκλογών της 9ης Σεπτεμβρίου 1951
και της 16ης Νοεμβρίου 1952 εξάγουμε τα εξής συμπεράσματα:
- Ο συνασπισμός των κομμάτων “Ε.Π.Ε.Κ. και Φιλελευθέρων” όχι μόνον κράτησε τις δυνάμεις του αλλά και τις αύξησε επ΄ ολίγον, από 56,78% σε 57,58%
- Η Ε.Δ.Α. έχασε έδαφος από 28,68% σε 25,16%
- Ενώ ο “Ελληνικός Συναγερμός” αύξησε κατά πολύ τις δυνάμεις του από 10,92%
σε 17,22%.
Καθοριστικό ρόλο έπαιξε το πλειοψηφικό σύστημα που ο “Ελληνικός Συναγερμός” με 49,22% έβγαλε 247 έδρες και η “Ένωση Κομμάτων ΕΠΕΚ-Φιλελευθέρων”
με 34,22% έβγαλε μόνο 51 βουλευτές!
Στη Ν. Ιωνία, τις περισσότερες ψήφους, έλαβαν οι υποψήφιοι βουλευτές:
• “ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ”: Λεων. Δερτιλής 1.113 ψ., Λέων Μακκάς 1.127 ψ.,
Χαρ. Ψαρρός 1.119 ψ., Αλεξ. Παπάγος 1.112 ψ., Γ. Ράλλης 1.111 ψ.,
Χρ. Σολομωνίδης 1.111 ψ. κ.α.
• “ΕΝΩΣΙΣ ΚΟΜΜΑΤΩΝ Ε.Π.Ε.Κ. – ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ”: Αγ. Τσουκαλάς 4.351 ψ.,
Ηλίας Μπερεδήμας 4.335 ψ., Νικ. Πλαστήρας 3.725 ψ.,
Μιλτ. Βαρβιτσιώτης 3.729 ψ., Μ. Κύρκος 3.707 ψ.
• “ΕΝΙΑΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤ. ΑΡΙΣΤΕΡΑ”: Μ. Γλέζος 1.834 ψ.,
Γεωρ. Σπηλιόπουλος 1.678 ψ., Μιχ. Χατζημιχαήλ 1.653 ψ.,
Αγαμ. Βασιλείου 1.628 ψ., Θεμ. Κορνάρος 1.632 ψ. κ.α.
Στην εκλογική περιφέρεια που υπαγόταν η Ν. Ιωνία (εκλογική περιφέρεια Αθηνών) εκλέγονταν 25 βουλευτές, και οι 25 ήταν βουλευτές από τον “Ελληνικό Συναγερμό” λόγω πλειοψηφικού συστήματος, και ήταν οι:
Αλέξ. Παπάγος, Περ. Αργυρόπουλος, Κων. Βάσσος, Σπυρ. Γεωργούλης, Κων. Γιαβάσογλου, Ελευθ. Γονής, Σέργ. Γυαλίστρας, Λεων. Δερτιλής, Γεώργ. Εξηντάρης,
Χρήστ. Ζαλοκώστας, Κλεάνθ. Θεοφανόπουλος, Θάν. Καψάλης, Νικόλ. Κωνσταντόπουλος, Ανδρ. Λαμπρόπουλος, Δημ. Λόντος, Λέων Μακκάς, Σπυρ. Μαρκεζίνης, Σταμ.
Μερκούρης, Δημ. Μπαμπάκος, Κων. Παπαγιάννης, Γεώργ. Ράλλης, Χρήστ. Σολομωνίδης, Ιωάν. Τριανταφύλλης, Εμμαν. Τσουδερός, Χαράλ. Ψαρρός.
19 Νοεμβρίου 1952. Oρκίζεται Πρωθυπουργός ο Αλέξ. Παπάγος.
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18 Ιανουαρίου 1953. Επαναληπτικη εκλογή στη Θεσσαλονίκη. Είναι
γεγονός ότι λόγω του πλειοψηφικού
συστήματος δεν υπήρχαν επιλαχόντες βουλευτές. Έτσι είχαμε αρκετές
επαναληπτικές εκλογές, την περίοδο
αυτή, αλλά μία παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον αφού εκλέγεται η
πρώτη Ελληνίδα Βουλευτής.
Η Ελένη Σκούρα, υποψήφια του
“Ελληνικού Συναγερμού” κέρδισε
την έδρα στη Θεσσαλονίκη με
47.112 ψήφους, επικρατώντας του
Ιωάν. Πασαλίδη της Ε.Δ.Α. (43.034)
1952. Η Κυβέρνηση Αλεξ. Παπάγου.
και της Βιργινίας Ζάννα του Κέντρου,
εκλογή που έγινε λόγω του θανάτου του βουλευτή Βασ. Μπακονίκα (Ελληνικός
Συναγερμός) στις 7 Δεκεμβρίου 1952. Όντας η πρώτη εκλεγμένη γυναίκα στην
ιστορία του Ελληνικού Κοινοβουλίου, η ίδια αμέσως μετά την εκλογή της δήλωσε:
“Θα προσπαθήσω να πράξω παν το δυνατόν διά να φανώ ανταξία της εμπιστοσύνης των ψηφοφόρων μου, τους οποίους θερμώς ευχαριστώ. Γνωρίζω ότι
ως πρώτη και μοναδική γυναίκα εις την Βουλήν έχω μεγάλας ευθύνας και
πολλά καθήκοντα. Είναι πολλά εκείνα που πρέπει να πράξωμεν υπέρ των Ελληνίδων, ιδίως εις τον τομέα της κοινωνικής μερίμνη”.
21 Ιανουαρίου 1955. Με ανακοίνωση του Ελληνικού Συναγερμού που υπογράφει ο Στρατάρχης Αλ. Παπάγος, ορίζεται το Διοικ. Συμβούλιο Νέων της Επιτροπής
“Ελληνικού Συναγερμού” Ν. Ιωνίας, που αποτελείται από τους:
Πρόεδρο: Χρίστο Σχοινά - Γραμματέα: Κων/νο Σιούλη,
Υπεύθυνο διαφωτιστή: Αναστάσιο Παπαδόπουλο,
Συμβούλους: Κων/νο Ζακόπουλο, Παναγ. Πετρά, Φραγκ. Λίκο
4 Οκτωβρίου 1955. Ο Αλέξανδρος Παπάγος πεθαίνει πριν κλείσει 3 χρόνια πρωθυπουργίας.
Τον διαδέχεται στην Πρωθυπουργία, ο Κων. Καραμανλής (6 Οκτωβρίου 1955 –
29 Φεβρουαρίου 1956) που ήταν Υπουργός Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων
της Κυβέρνησης του Παπάγου και διορίζεται από τον Βασιλιά Παύλο.

ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ εκλογές
19ης Φεβρουαρίου 1956

Το εκλογικό σύστημα, που έγινε από την κυβέρνηση Κων. Καραμανλή, Ν.
3457/1955 (Φ.Ε.Κ. 340/22-12-1955) ήταν πλειοψηφικό με περιορισμένη εκπροσώπηση της μειοψηφίας και αναλογική για τις μεγάλες περιφέρειες (Τριφασικό),
προέβλεπε δε 41 εκλογικές περιφέρειες.
Σκοπό είχε να περιορίσει τη δύναμη της “Δημοκρατικής Ένωσης”. Στις εκλογικές περιφέρειες όπου η “Ε.Ρ.Ε.”(“Εθνική Ριζοσπαστική Ένωσις”) ήταν αδύναμη
(κυρίως στα αστικά κέντρα) ίσχυε η απλή αναλογική, ενώ στην επαρχία όπου η
“Ε.Ρ.Ε.” είχε σημαντική δύναμη ίσχυε το πλειοψηφικό. Το αποτέλεσμα ήταν, η
“Ε.Ρ.Ε.” με λιγότερες ψήφους πανελλαδικά (25.000 λιγότερους ψήφους) να λάβει
τις περισσότερες έδρες (165 επί των 300, δηλαδή το 55% επί του συνόλου των
εδρών) και μάλιστα να σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση.
Σε αυτές τις εκλογές, ανεξαρτήτως πόσοι εκλέγονταν σε κάθε εκλογική περιφέρεια οι ψηφοφόροι μπορούσαν να ψηφίσουν (σταυρώσουν) ένα υποψήφιο της
αρεσκείας τους. Επίσης οι εκλογείς μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν κομματικό ή
χειρόγραφο ψηφοδέλτιο. Το χειρόγραφο ψηφοδέλτιο αποτελείτο από ένα κομμάτι
χαρτί στο μέγεθος του ψηφοδελτίου (14Χ20 cm) πάνω στο οποίο μπορούσαν να
γράψουν το κόμμα που επιθυμούν και τον βουλευτή που προτιμούν. ΄Ηταν εξίσου
έγκυρο όσο και αυτά που τύπωναν τα κόμματα.
Αυτοί που ψήφιζαν με καταστάσεις (και όχι εκλογικά βιβλιάρια) δηλ. οι δημόσιοι
υπάλληλοι και οι στρατιωτικοί που δεν μπορούσαν να μεταβούν στους τόπους καταγωγής τους όπου ήταν εγγεγραμμένοι, μπορούσαν να ψηφίσουν αφού χρησιμοποιούσαν ειδικούς εκλογικούς καταλόγους από τις υπηρεσίες τους και ψήφιζαν
μόνο κομματικό συνδυασμό, χωρίς σταυρό σε υποψηφίους βουλευτές. Το ιδιαίτερο γνώρισμα των εκλογών ήταν ότι η Ιερά Σύνοδος της Ελλάδος με ανακοίνωσή
της απαγόρευσε στους κληρικούς να ψηφίσουν και να συμμετάσχουν στην εκλογική διαδικασία.
Είναι οι πρώτες βουλευτικές εκλογές στην Ελλάδα που ψηφίζουν και οι γυναίκες
(άνω των 21 ετών) που στην πλειονότητά τους ψηφίζουν συντηρητικά, επιζητώντας πολιτική σταθερότητα και ευνοούν βέβαια τον Κων. Καραμανλή.
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1956. Ο Κ. Καραμανλής σε εκλογικό κέντρο γυναικών.

Σε αυτήν την εκλογική αναμέτρηση συνασπίζονται 7 κόμματα στην “Δημοκρατική Ένωση”, για να αντιμετωπίσουν την “Ε.Ρ.Ε.” που είχε ιδρύσει το 1955, ο Κων.
Καραμανλής. Αξιοσημείωτο είναι ότι για πρώτη φορά τα αστικά κόμματα δέχονται
να συμμαχήσουν με την “Ε.Δ.Α.”, η οποία κατηγορείτο από την ίδρυσή της το
1951, πως κυριαρχείται από κομμουνιστές. Στόχος της “Δημοκρατικής Ένωσης”,
με την τόσο ετερογενή σύσταση, ήταν να καταλάβει την εξουσία και να διεξαγάγει εκ νέου εκλογές με αναλογικό σύστημα. Επικεφαλής της “Δημοκρατικής Ένωσης” τίθενται ο Σοφ. Βενιζέλος και ο Γεώργ. Παπανδρέου, ο οποίος στις εκλογές
του 1952 είχε συνεργαστεί ως ανεξάρτητος με το κόμμα του “Ελληνικού Συναγερμού” του Αλέξ. Παπάγου, προκειμένου να εκλεγεί βουλευτής.
Η ιδιομορφία αυτού του εκλογικού συνασπισμού αποτυπωνόταν και στα ψηφοδέλτια. Τα ονόματα των υποψηφίων του Δημοκρατικού Κέντρου, δηλαδή των
υποψηφίων των ανηκόντων στην “Φιλελεύθερη Δημοκρατική Ένωση - (Φ.Δ.Ε.)”,
το “Κόμμα των Φιλελευθέρων - (Κ.Φ.)”, την “Ε.Π.Ε.Κ.” και το “Αγροτικό Κόμμα (Α.Κ.)” αποτυπώνονταν με κεφαλαία γράμματα. Τα ονόματα των υποψηφίων των
ανηκόντων στον συνδυασμό Ε.Κ.Α., δηλαδή των κομμάτων “Ε.Δ.Α.”, “Δημοκρατικού Κέντρου – Δ.Κ.” και της “Πρωτοβουλίας” δημοσιεύονταν με πεζά γράμματα.
Ήταν προφανής ο ιδεολογικός συμβιβασμός των επιμέρους μονάδων της “Δημοκρατικής Ένωσης” για μικρόπνοες εκλογικές σκοπιμότητες. Η κοινή εναντίωσή
τους στη διακυβέρνηση Καραμανλή επέτεινε την εντύπωση ότι στις εκλογές συγκρούονταν ανανεωτικά στοιχεία με τον παλαιοκομματισμό, που για να επιβιώσει,
δεν δίσταζε να συμμαχήσει ακόμα και με τον απόλυτο αντίπαλο, την Αριστερά. Τα
κεντρώα κόμματα δεν έδειχναν καμία αυθεντική διάθεση να διαμορφώσουν κοινές θέσεις με την Αριστερά, τονίζοντας ότι συνεργάζονταν μόνον για τις εκλογές
και όχι για κοινή κυβέρνηση. Πνιγμένη σε αντιφάσεις, η “Δημοκρατική Ένωσις”
αδυνατούσε να αντιμετωπίσει την ηγετική κινητοποίηση του Κ. Καραμανλή.
Ως τρίτο κόμμα μετά την “Ε.Ρ.Ε.” και την “Δημοκρατική Ένωση” κατέρχεται για

Κεφάλαιο 1: ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ (1923 - 1974)

121

πρώτη φορά αυτόνομο το “Κόμμα Προοδευτικών” με αρχηγό τον Σπ. Μαρκεζίνη.
Βέβαια δεν το ευνοούσε το εκλογικό σύστημα και γι αυτό δεν κατόρθωσε να εισέλθει στη Βουλή. Την ίδια τύχη με πολύ λιγότερες ψήφους είχε και το κόμμα του
Στεφ. Στεφανόπουλου “Λαϊκό Κοινωνικό Κόμμα”.
Οι εκλογές πραγματοποιούνται με άσχημες καιρικές συνθήκες (χιόνια, πολικό
κρύο και βροχές, παγωμένες λίμνες και ποτάμια) όπου καθημερινά διαπιστώνονται θάνατοι από το κρύο και πλημμύρες σε κατοικημένες περιοχές και αγροτικές
εκτάσεις.
Το κεντρικό σύνθημα του Κ. Καραμανλή ήταν “Εργα και όχι λόγια”, και ήταν ένας
από τους βασικούς λόγους που τον οδήγησαν στη νίκη.

Προεκλογική συγκέντρωση του Κ. Καραμανλή.

Επίσκεψη Κ. Καραμανλή στη Ν. Ιωνία.
Διακρίνονται ο Κ. Τσάτσος και ο Γεώργ. Φελέκης.

Για πρώτη και τελευταία φορά έρχεται στη Ν. Ιωνία για προεκλογικούς σκοπούς,
ο Κων. Καραμανλής, τον Φεβρουάριο του 1956.
Επίσης την επισκέπτονται κλιμάκια υποψηφίων βουλευτών των 2 μεγαλύτερων
κομμάτων στην προσπάθειά τους να εξασφαλίσουν τον πολυπόθητο σταυρό προτίμησης. Πραγματοποιούνται ανοικτές συγκεντρώσεις αλλά και φίλων σε σπίτια τους.

Εφημερίδα “ΤΟ ΘΑΡΡΟΣ”.

ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

122

Εν όψει των βουλευτικών εκλογών, από τις 11 Δεκεμβρίου 1955, η “Ενιαία Δημοκρατική Αριστερά” (Ε.Δ.Α.) έχει εγκαινιάσει τα γραφεία της στη Ν. Ιωνία, παρουσία στελεχών της και εκφωνεί πολιτικό λόγο, ο πρόεδρός της, δημοτικός σύμβουλος Ν. Ιωνίας, Ν. Μαλλίδης.
Η εφημερίδα “ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ” παρουσιάζει τις κινήσεις των υποψηφίων βουλευτών της “Δημοκρατικής Ενωσης – (Δ.Ε.)” που επισκέπτονται προεκλογικά την
πόλη μας:
- Το Σάββατο 11/2/1956, ομιλεί ο Ιωάν. Πολίτης,
- Την Κυριακή 12/2/1956, γίνεται η κεντρική συγκέντρωση της Δ.Ε. για τη
Ν. Ιωνία, στον κινηματογράφο “ΚΡΟΝΟΣ”, όπου προσέρχονται πολλοί
υποψ. βουλευτές μεταξύ αυτών και ο Τάσος Κολοκυθάς,
- Την Δευτέρα 13/2/1956, ο Γ. Μαύρος, υπουργός περιόδευσε στην πόλη
ενώ σε άλλες συγκεντρώσεις μίλησαν σε φίλους τους οι: Α. Ζάκκας και
Α. Μπακάλμπασης,
- Την Τρίτη 14/2/1956, ο Λουκής Ακρίτας,
- Την Τετάρτη 15/2/1956, ο Θεμ. Τσάτσος και ο Α. Μπακάλμπασης
(Καλογρέζα),
- Την Πέμπτη 16/2/1956, ο Βασ. Χατζηδάκης.
Στη Ν. Ιωνία λειτούργησαν 24 εκλογικά τμήματα. Από το υπ΄ αριθ. 456 τμήμα
έως το υπ΄ αριθ. 479, που βρίσκονταν στο:
- Ημιγυμνάσιο Ν. Ιωνίας (Πλ. Αγ. Αναργύρων),
- Δημοτικό Σχολείο Αγ. Αναργύρων (3 τμήματα),
- Κινηματοθέατρο “ΚΡΟΝΟΣ”,
- Καφενείο “ΠΡΟΞΕΝΙΚΟ” Λεωφ. Ηρακλείου 35,
- Εκπαιδευτήρια “ΚΑΔΜΟΣ” οδός Π. Μελά (2 τμήματα),
- Καφενείο “Καραγκιαούρη”, οδός Βασ. Αμαλίας 19α,
- Κινηματοθέατρο “ΑΣΤΕΡΑΣ”,
- Δημοτικό Σχολείο Ελευθερούπολης (4 τμήματα),
- Δημοτικό Σχολείο Σαφραμπόλεως (4 τμήματα),
- Δημοτικό Σχολείο Περισσού (2 τμήματα),
- Γραφεία του Συλλόγου “Προσφυγική Κοινότης Ινεπόλεως” στην οδό Κοραή 32,
- Καφενείο των “Στ. Παπαδόπουλου- Ελευθεριάδη” στη γωνία των οδών
Γραβιάς και Σαφραμπόλεως και
- Δημοτικό Σχολείο Καλογρέζας (2 τμήματα).
Η ψηφοφορία άρχισε στις 7.12΄ και ολοκληρώθηκε στις 18.06΄. Το σύνολο των
υποψηφίων βουλευτών πανελλαδικά ήταν 976, οι ψηφίσαντες ήταν 3.379.445, τα
άκυρα-λευκά 15.084, ενώ τα εκλογικά αποτελέσματα ήταν:
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ - ΚΟΜΜΑΤΑ

ΨΗΦΟΙ

ΠΟΣΟΣΤΑ

ΕΔΡΕΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ (Ε.Ρ.Ε.)

1.594.112

47,38%

165

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ (Δ.Ε.)

1.620.007

48,15%

132

74.545

2,22%

0

ΚΟΜΜΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΩΝ (Κ.Π.)
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ΛΑΪΚΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ (Λ.Κ.Κ.)

29.375

0,88%

0

Ανεξάρτητοι κ.λπ.

46.322

1,37%

0

3.364.361

100%

297

ΣΥΝΟΛΟ

Οι εγγεγραμμένοι στη Ν. Ιωνία, ήταν 17.441 και τα έγκυρα ψηφοδέλτια 15.216.
Συγκεντρωτικά τα αποτελέσματα ήταν:
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ - ΚΟΜΜΑΤΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ (Ε.Ρ.Ε.)
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ (Δ.Ε.)

ΨΗΦΟΙ

ΠΟΣΟΣΤΑ

2.940

19,30%

12.177

80,00%

99

0,7%

ΚΟΜΜΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΩΝ (Κ.Π.)
ΛΑΪΚΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ (Λ.Κ.Κ.)

0

0%

Ανεξάρτητοι κ.λπ.

0

0%

15.216

100%

ΣΥΝΟΛΟ

και αναλυτικά ανά εκλογικό τμήμα:
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΕΓΓΕΓΡ.

ΨΗΦΙΣΑΝ

Ε.Ρ.Ε.

Δ.Ε. Κ.Π.

456ο - 1ο τμήμα Ανδρών Ν. Ιωνίας

857

682

182

498

2

457ο - 2ο τμήμα Ανδρών Ν. Ιωνίας

664

555

129

423

3

458ο - 3ο τμήμα Ανδρών Ν. Ιωνίας

686

570

33

535

2

459ο - 4ο τμήμα Ανδρών Ν. Ιωνίας

670

591

104

477 10

460ο - 5ο τμήμα Γυναικών Ν. Ιωνίας

700

610

132

476

461ο - 6ο τμήμα Γυναικών Ν. Ιωνίας

700

619

149

469

2

462ο - 7ο τμήμα Γυναικών Ν. Ιωνίας

789

674

199

471

4

463ο - 8ο τμήμα Γυναικών Ν. Ιωνίας

763

687

184

496

7

2

464ο - 9ο τμήμα Ανδρών Αγ. Κων/νου

783

604

115

481

8

465ο - 10ο τμήμα Γυναικών Αγ. Κων/νου

663

593

121

470

2

466ο - 11ο τμήμα Ανδρών Ελευθερουπόλεως

699

586

126

457

3

467ο - 12ο τμήμα Ανδρών Ελευθερουπόλεως

751

671

72

597

2

468ο - 13ο τμ. Γυναικών Ελευθερουπόλεως

709

625

93

531

1

469ο - 14ο τμ. Γυναικών Ελευθερουπόλεως

700

642

146

492

4

470ο - 15ο τμήμα Ανδρών Σαφραμπόλεως

759

645

91

551

3

471ο - 16ο τμήμα Γυναικών Σαφραμπόλεως

739

665

96

565

3

472ο - 17ο τμήμα Ανδρών Νεαπόλεως

368

328

51

275

2

473ο - 18ο τμήμα Γυναικών Νεαπόλεως

392

363

49

313

1

474ο - 19ο τμήμα Ανδρών Περισσού

929

808

175

624

9

475ο - 20ο τμήμα Γυναικών Περισσού

894

813

223

583

7

476ο - 21ο τμήμα Ανδρών Κοιμ. Θεοτόκου

520

449

88

357

4

477ο - 22ο τμήμα Γυναικών Κοιμ. Θεοτόκου

499

461

95

361

5
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478ο - 23ο τμήμα Ανδρών Καλογρέζας

1.120

972

128

839

5

479ο - 24ο τμήμα Γυναικών Καλογρέζας

1.087

1.003

159

836

8

17.441 15.216

2.940

12.177

99

ΣΥΝΟΛΑ

Στη Ν. Ιωνία κατέρχεται ως ανεξάρτητος υποψήφιος βουλευτής ο Γεώργ. Φελέκης (αφού δεν μπορεί να εκλεγεί ξανά δήμαρχος) και λαμβάνει 2 ψήφους!
Τα εκλογικά τμήματα ήταν χωρισμένα σε ανδρών και γυναικών. Για να δούμε
πως ψήφισαν οι άνδρες και οι γυναίκες στη Ν. Ιωνία:
ΦΥΛΟ

ΕΓΓΕΓΡ.

ΨΗΦΙΣΑΝ

Άνδρες

8.761

Γυναίκες
ΣΥΝΟΛΑ

Ε.Ρ.Ε.

%.

Δ.Ε.

%

7.479

1.293 17,30

6.133

82,00

53 0,70

8.630

7.737

1.646 21,27

6.045

78,14

46

17.391

15.216

2.939

12.178

Κ.Π.

%

0,59

99

Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα των εκλογών στη Ν. Ιωνία μεταξύ 1952 και
1956 διαπιστώνουμε ότι:
- H “Δημοκρατική Παράταξη” το 1956 έλαβε 80%, άρα έχασε ένα ποσοστό
περίπου 2,7% από τις εκλογές του 1952 όταν τα συνασπισμένα κόμματα
“Ε.Π.Ε.Κ.”, “Φιλελεύθεροι” και “Ε.Δ.Α.” συγκέντρωναν συνολικά 82,74%.
- Η “E.Ρ.Ε.” του Κ. Καραμανλή το 1956 πήρε 19,3%, όταν ο αντίστοιχος
“Ελληνικός Συναγερμός” του Αλ. Παπάγου το 1952 έλαβε 17,22%.
Αύξησε τα ποσοστά κατά 2%.
- Οι γυναίκες στη Ν. Ιωνία, επιβεβαιώνουν τα προγνωστικά και ψήφισαν πιο
συντηρητικά από τους άνδρες (περίπου 4%.)
Τους περισσότερους σταυρούς στη Ν. Ιωνία, έλαβαν οι υποψήφιοι:
• “ΕΘΝΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ (Ε.Ρ.Ε.)”: Κων. Τσάτσος 467 ψ.,
Λίνα Τσαλδάρη 275 ψ., Λεων. Δερτιλής 158 ψ., Γεώργ. Ράλλης 158 ψ.,
Χρήστος Σολομωνίδης 157 ψ., κ.α.
• “ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ (Δ.Ε.)”: Δημ. Στρατής 7.992 ψ., Γεώργ. Μαύρος 787 ψ.,
Απόστ. Ορφανίδης 408 ψ., Λουκής Ακρίτας 293 ψ., Θεμ. Τσάτσος 289 ψ., κ.α.
• “ΚΟΜΜΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΩΝ (Κ.Π.)”: Κων. Παπαγιάννης 16 ψ., κ.α.
Η Ν. Ιωνία ήταν στην εκλογική περιφέρεια Αθηνών, όπου υπαγόταν ο δήμος
Αθηναίων και οι περί αυτόν δήμοι (σήμερα Α΄ και Β΄ Αθηνών), και όπου ο πληθυσμός με βάση την τελευταία απογραφή ήταν 627.531, οι εγγεγραμμένοι 459.716
και αυτοί που ψήφισαν 365.055. Τα έγκυρα ψηφοδέλτια ήταν 363.172 και υπήρχαν 1.883 λευκά-άκυρα. Συγκεντρωτικά τα αποτελέσματα ήταν:
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ - ΚΟΜΜΑΤΑ

ΨΗΦΟΙ

ΠΟΣΟΣΤΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ (Ε.Ρ.Ε.)

159.099

43,81%

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ (Δ.Ε.)

196.052

53,98%

7.984

2,20%

0

0%

ΚΟΜΜΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΩΝ (Κ.Π.)
ΛΑΪΚΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ (Λ.Κ.Κ.)
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37

0,01%

363.172

100%

όπου και εξελέγησαν οι παρακάτω 25 βουλευτές:
• “ΕΘΝΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ (Ε.Ρ.Ε.)”: 11 Βουλευτές
Λίνα Τσαλδάρη, Γεώργ. Ράλλης, Ιωάν. Τριανταφύλλης, Λεων. Δερτιλής,
Γρηγ. Κασιμάτης, Δημ. Βρανόπουλος, Δημ. Χέλμης, Χαρ. Ψαρρός, Σάβ. Λοϊζίδης,
Κων. Τσάτσος, Χρ. Θηβαίος.
• “ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ”: 14 Βουλευτές
Κων. Τσαλδάρης (ναι ο αρχηγός του “Λαϊκού Κόμματος”, κατήλθε απέναντι
στον Κων. Καραμανλή και εξελέγη χωρίς σταυρό αφού είχε διατελέσει
Πρωθυπουργός), Γεώργ. Σπηλιόπουλος, Νικ. Κιτσίκης, Γερ. Αυγερόπουλος,
Βάσω Θανασέκου, Ανδρ. Ζάκκας, Γεώργ. Μαύρος, Δημ. Στρατής,
Ηλίας Μπρεδήμας, Αναστ. Κολοκυθάς, Ιωάν. Τούμπας, Θεμ. Τσάτσος,
Στυλ. Πιστολάκης, Άγγελ. Τσουκαλάς.
Βλέποντας τα ποσοστά των κομμάτων στην Α΄ και Β΄ Αθηνών όπου υπερτερεί η
“Δημοκρατική Ένωσις” έναντι της “Εθνικής Ριζοσπαστικής Ενώσεως” με 37.000 ψ.,
διαπιστώνουμε ότι ο συντάκτης του εκλογικού νόμου, είχε με λεπτομέρεια “στήσει” ένα τέτοιο εκλογικό σύστημα όπου αν κάποιο κόμμα ακόμα και αν υπερτερούσε σε ψήφους θα μπορούσε να βγάλει ακόμα και 30 βουλευτές λιγότερους,
όπως και έγινε στην εν λόγω εκλογική διαδικασία.
- 29 Φεβρουαρίου 1956. Σχηματίζεται κυβέρνηση από τον Κων. Καραμανλή,
αφού διαθέτει την απόλυτη πλειοψηφία στη Βουλή (165 από τις 300 έδρες) και
θα διατηρηθεί στην εξουσία μέχρι τον Μάρτιο του 1958, όταν θα χάσει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία μετά διαφωνία – αποσκιρτήσεις των Γεωργ. Ράλλη και
Παν. Παπαληγούρα, που διαφώνησαν με τον υπό κατάθεση εκλογικό νόμο.
- 5 Μαρτίου 1958. Ορκίζεται υπηρεσιακή Κυβέρνηση υπό τον Κων. Γεωργακόπουλο, Πρόεδρο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (5 Μαρτίου 1958 – 17 Μαΐου
1958) για τη διενέργεια βουλευτικών εκλογών στις 11 Μαΐου 1958.

1957. Πρωτοχρονιά στη Λ. Ηρακλείου (Αρχείο ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.).

Η είσοδος της πόλης από τη Φιλοθέη (Αρχείο Χάρη Σαπουντζάκη).

ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ εκλογές
11ης Μαΐου 1958

Οι εκλογές πραγματοποιήθηκαν στις 11 Μαΐου 1958 από την υπηρεσιακή κυβέρνηση του Κων. Γεωργακόπουλου. Έγιναν με το νέο εκλογικό Ν. 3822/1958
(ΦΕΚ 45/31-3-1958) που είχε ψηφιστεί επί υπηρεσιακής κυβέρνησης και προέβλεπε ενισχυμένη αναλογική με 55 εκλογικές περιφέρειες. Στη ψήφισή του είχαν
συμφωνήσει τα δύο μεγάλα κόμματα της εποχής, η “Ε.Ρ.Ε.” και το “Κόμμα Φιλελευθέρων” θεωρώντας ότι αυτά τα δύο θα πρωταγωνιστούσαν. Το εκλογικό σύστημα πριμοδοτούσε με βουλευτικές έδρες τα δύο πρώτα κόμματα σε βάρος των
υπολοίπων (κυρίως του τρίτου) και σκοπό είχε, πλην της πριμοδότησης του νικητή, τη μείωση της δύναμης της αριστερής “Ε.Δ.Α.”, η οποία προβλεπόταν να
έρθει τρίτη.
Βέβαια άλλα υπολόγιζαν οι εκλογολόγοι των κομμάτων και άλλα τους βγήκαν,
αφού ο λαός έκανε την έκπληξη και έστειλε την ” Ε.Δ.Α.” ως σφήνα ανάμεσά τους.

1958. Προεκλογική συγκέντρωση της ΕΔΑ, στην Αθήνα.

Στην αναμέτρηση αυτή πέντε σχηματισμοί (τρία κόμματα και δύο συνασπισμοί)
ήταν αντιμέτωποι. Η “Εθνική Ριζοσπαστική Ένωσις - Ε.Ρ.Ε.” με τον Κ. Καραμανλή,
η Ε.Δ.Α. με τον Ιωάν. Πασαλίδη, το “Κόμμα των Φιλελευθέρων” με τον Σοφ. Βενιζέλο, η “Προοδευτική Αγροτική Δημοκρατική Ένωσις - Π.Α.Δ.Ε”. με τον Σπ. Μαρκεζίνη και η “Ένωσις Λαϊκού Κόμματος – Ε.Λ.Κ.”
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1958. Ο Κων. Καραμανλής στο μπαλκόνι.

Η “Προοδευτική Αγροτική Δημοκρατική Ένωσις” (Π.Α.Δ.Ε.), ιδρύθηκε στις 9 Απριλίου 1958, λίγο πριν τις εκλογές, από τον Σπ. Μαρκεζίνη και ήταν μια συμμαχία 4
κομμάτων, που διαπραγματεύονταν μέχρι τον Απρίλιο του 1958 τη σύμπραξη με
την ΕΔΑ. Τελικά στις εκλογές του 1958, η Π.Α.Δ.Ε. έλαβε μέρος μόνη της. Τα κόμματα που ίδρυσαν την Π.Α.Δ.Ε. ήταν: το “Δημοκρατικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού”,
πρόεδρος: Στυλιανός Αλλαμανής, το “Κόμμα Αγροτών και Εργαζομένων”, πρόεδρος: Αλέξανδρος Μπαλτατζής, η “Εθνική Πολιτική Ένωσις Κέντρου”, πρόεδρος:
Σάββας Παπαπολίτης και το “Κόμμα Προοδευτικών” του Σπ. Μαρκεζίνη.
Η “Ενωσις Λαϊκού Κόμματος” (Ε.Λ.Κ.), ήταν συνασπισμός μικρών κομμάτων,
που τον αποτελούσαν το “Λαϊκό Κόμμα” του Κων. Τσαλδάρη, το “Λαϊκό Κοινωνικό
Κόμμα” του Στέφ. Στεφανόπουλου, το “Κόμμα Εθνικοφρόνων” του Θεόδ. Τουρκοβασίλη, κ.α. και δημιουργήθηκε κυρίως από δυσαρεστημένους πολιτικούς της δεξιάς, που δεν αποδέχονταν τον Κ. Καραμανλή.
Σε αυτές τις εκλογές δημιουργούνται για πρώτη φορά οι εκλογικές περιφέρειες:
Α’ και Β’ Αθηνών (ή υπόλοιπο πρώην Δήμου Αθηναίων). Και βέβαια η Ν. Ιωνία
έκτοτε ανήκει στην εκλογική περιφέρεια Β΄ Αθηνών που αριθμούσε τότε 251.353
κατοίκους και αποτελείτο από τους δήμους και κοινότητες του τέως Δήμου Αθηναίων. Η Ν. Ιωνία ήταν περίπου το 1/9 του εκλογικού σώματος, και οι εκλογείς
της δικαιούνταν να θέσουν μόνο ένα (1) σταυρό παραπλεύρως του ονόματος του
υποψηφίου βουλευτή ενός συνδυασμού. Όταν υπήρχαν περισσότεροι του ενός
επί του ψηφοδελτίου, θεωρούνταν ως να μην έχει τεθεί κανένας σταυρός και το
ψηφοδέλτιο ήταν έγκυρο.
Στη Β’ Περιφέρεια Αθηνών (όπου υπαγόταν και ο Δήμος Ν. Ιωνίας) εκλέγονταν
10 βουλευτές. Τα ψηφοδέλτια των κομμάτων είχαν στη Β’ Περιφέρεια Αθηνών,
μόνο 10 υποψηφίους και οι εκλογείς μπορούσαν να ψηφίσουν με κομματικό ή χειρόγραφο ή δακτυλογραφημένο ψηφοδέλτιο, αρκεί να ήταν το μέγεθος του χαρτιού στις διαστάσεις των κομματικών ψηφοδελτίων και να αναγράφουν το όνομα
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του κόμματος που ψηφίζουν και το όνομα του υποψηφίου βουλευτή που επιθυμούσαν. Ψήφιζαν με εκλογικά βιβλιάρια και ο ψηφοφόρος μπορούσε να φέρει μαζί
του το ψηφοδέλτιο της προτίμησής του χωρίς να υποχρεούτο να παραλάβει ψηφοδέλτια από την εφορευτική επιτροπή. (Μέχρι τις προηγούμενες εκλογές, ήταν
υποχρεωμένοι, απειλούμενοι με ποινή φυλάκισης, να παραλαμβάνουν τα ψηφοδέλτια όλων των κομμάτων από την Εφορευτική Επιτροπή).
Οι εκλογείς ψήφιζαν με εκλογικά βιβλιάρια (στους μεγάλους δήμους) ή με εκλογικές καταστάσεις (κυρίως στην επαρχία). Αν είχες χάσει το εκλογικό σου βιβλιάριο δεν μπορούσες να ασκήσεις το εκλογικό σου δικαίωμα. Η μη προσέλευση των
εκλογέων να ψηφίσουν, ετιμωρείτο μέχρι 6 μήνες φυλάκιση.
Το σύνολο των υποψηφίων βουλευτών ήταν 1.483, ο νόμιμος πληθυσμός ήταν
7.395.219 και αυτοί που ψήφισαν ήταν 3.863.982. 16.197 ψηφοδέλτια ήταν άκυρα.
Όλα τα εκλογικά κέντρα ανέρχονταν σε 8.828. Η ψηφοφορία άρχισε στις 5.21΄ και
περατώθηκε στις 7.22΄. Τα αποτελέσματα πανελλαδικά, ήταν:
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ - ΚΟΜΜΑΤΑ

ΨΗΦΟΙ

ΠΟΣΟΣΤΑ

ΕΔΡΕΣ

1.583.885

41,16%

171

939.902

24,42%

79

ΚΟΜΜΑ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ (Κ.Φ.)

795.445

20,67%

36

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ (Π.Α.Δ.Ε.)

408.787

10,62%

10

ΕΝΩΣΙΣ ΛΑΪΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ (Ε.Λ.Κ.)

113.358

2,94%

4

6.408

0,16%

0

3.847.785

100%

300

ΕΘΝΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ (Ε.Ρ.Ε.)
ΕΝΙΑΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ (Ε.Δ.Α.)

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ
ΣΥΝΟΛΟ

Η “Ε.Ρ.Ε.” του Κων. Καραμανλή κερδίζει με μεγάλη διαφορά, σχηματίζοντας κυβέρνηση με απόλυτη πλειοψηφία. Τη μεγάλη έκπληξη κάνει η “Ε.Δ.Α.”, που καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση και ενισχυόμενη από την δεύτερη κατανομή ψήφων,
φτάνει τις 79 έδρες. Είναι η πρώτη φορά στην ελληνική κοινοβουλευτική ιστορία
που η Αριστερά γίνεται Αξιωματική Αντιπολίτευση. Η κεντρώα παράταξη καταποντίστηκε, λαμβάνοντας ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά στην ιστορία της. Το
“Κόμμα Φιλελευθέρων” ήρθε τρίτο και ο αριθμός των εδρών του, ελαχιστοποιήθηκε. Η φιλελεύθερη-βενιζελική παράταξη έλαβε ποσοστό 20,67%, πληρώνοντας την παροιμιώδη πλέον ενδοπαραταξιακή διαμάχη Σοφ. Βενιζέλου και Γεωργ.
Παπανδρέου.
Αρκετοί υποψήφιοι βουλευτές του “Κόμματος Φιλελευθέρων” κατά την εφημερίδα “ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ” προσέρχονται και ομιλούν στη Ν. Ιωνία:
- Την Παρασκευή 2/5/1958, οι Μ. Κιουρκτσόγλου και Αντ. Τζιτζής,
- Το Σάββατο 3/5/1958, ο Τ. Κολοκυθάς,
- Την Κυριακή 4/5/1958, ο Απ. Ορφανίδης,
- Την Τετάρτη 7/5/1958 ο Λ. Ακρίτας σε Σαφράμπολη, Περισσό και Καλογρέζα,
- Την Πέμπτη 8/5/1958 επισκέπτεται την πόλη ο εκ των συναρχηγών του
“Κόμματος Φιλελευθέρων” Σοφ. Βενιζέλος,
- Την Παρασκευή 9/5/1958 οι Απ. Ορφανίδης και Τ. Κολοκυθάς.
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Γυναικείο εκλογικό
τμήμα στη Ν. Ιωνία.

Ο Σοφοκλής Βενιζέλος είχε έρθει αρκετές φορές στη Ν. Ιωνία, γιατί εγνώριζε
ότι είχε αρκετούς ισχυρούς φίλους, επικεφαλής των οποίων ήταν βέβαια ο Χρυσάφης Δουβλίδης!
Ιδιαιτέρως συμπαθής στη Ν. Ιωνία, ήταν ο Κύπριος Λουκής Ακρίτας, στον
οποίον αργότερα όταν γίνει Πρωθυπουργός ο Γεώργ. Παπανδρέου, θα τον ονομάσει υφυπουργό Παιδείας!
Ο Μιχάλης Κιουρκτσόγλου δεν λείπει ούτε κι απ΄ αυτές τις εκλογές. Στη Ν. Ιωνία
παίρνει πολλές ψήφους, αλλά αυτό δεν φτάνει δυστυχώς!
Από τον χώρο της Ε.Ρ.Ε. ιδιαίτερα συμπαθής στη Ν. Ιωνία, ήταν ο Μιλτιάδης
Βαρβιτσιώτης, τον οποίο προσεκτικά αλλά με πάθος υποστήριζε μια δασκάλα της
εποχής, ο σύζυγος της αργότερα επί επταετίας διορίστηκε δήμαρχος Ν. Ιωνίας!
Οι Ιωνιώτες θα ψηφίσουν σε 30 εκλογικά τμήματα, από το 161ο έως το 190ο
που έχουν δημιουργηθεί, στα:
- Ημιγυμνάσιο Ν. Ιωνίας,
- Δημοτικό Σχολείο Αγ. Αναργύρων (2 τμήματα),
- Καφενείο “ΜΠΟΛΑ”, στην Λεωφ. Ηρακλείου 2,
- Κινηματογράφο “ΚΡΟΝΟΣ”, στην οδό Καρολίδου,
- Καφενείο “ΑΚΡΩΤΗΡΙ”, στην Λεωφ. Ηρακλείου 21,
- Καφενείο “ΑΒΕΡΩΦ”, γωνία Ελ. Βενιζέλου και Ηρακλείου,
- Κινηματογράφο “ΑΣΤΗΡ”, στην οδό Ασκληπιού,
- Καφενείο “Θ. ΚΑΡΑΓΚΙΑΟΥΡΗ”, στην οδό Βασ. Αμαλίας 19,
- Εκπαιδευτήριο “ΙΩΝΙΚΟΝ ΛΥΚΕΙΟΝ”, στην οδό Ταπητουργίας (Αγ. Κων/νου),
- Εκπαιδευτήριο “ΚΑΔΜΟΣ”, στην οδό Παύλ. Μελά,
- Καφενείο “Ν. ΥΟΡΚΗ”, στην οδό Δαρδανελλίων,
- Δημοτικό Σχολείο Ελευθερουπόλεως (4 τμήματα),
- Δημοτικό Σχολείο Σαφραμπόλεως-Νεαπόλεως (4 τμήματα),
- Δημοτικό Σχολείο Περισσού (4 τμήματα),
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- “Προσφυγική Κοινότητα Ινεπόλεως” στην οδό Κοραή 32,
- Καφενείο “ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ”, στη γωνία των οδών Τραπεζούντος και Ευθ. Ζήλων,
- Δημοτικό Σχολείο Καλογρέζας (4 τμήματα).
Ο αριθμός των εγγεγραμμένων στους εκλογικούς καταλόγους ψηφοφόρων της
Ν. Ιωνίας, ανέρχονταν σε 23.914 εκ των οποίων 11.675 άνδρες και 12.239 γυναίκες. Ψήφισαν τελικά 21.605 εκ των οποίων 21.466 τα έγκυρα και 139 τα άκυρα
ψηφοδέλτια. Τα αποτελέσματα κατά συνδυασμό στη Ν. Ιωνία:
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ - ΚΟΜΜΑΤΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ (Ε.Ρ.Ε.)
ΕΝΙΑΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ (Ε.Δ.Α.)
ΚΟΜΜΑ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ (Κ.Φ.)

ΨΗΦΟΙ

ΠΟΣΟΣΤΑ

3.885

18,09%

12.936

60,26%

3.523

16,41%

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ (Π.Α.Δ.Ε.)

696

3,24%

ΕΝΩΣΙΣ ΛΑΪΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ (Ε.Λ.Κ.)

330

1,56%

96

0,44%

21.466

100%

ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΧΟΙΝΑΣ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ

Τα αποτελέσματα της Ν. Ιωνίας, ήταν εντυπωσιακά για τα ποσοστά της “Ε.Δ.Α.”
(60,26%!). Δεύτερη η Ε.Ρ.Ε. με 18,09% και τρίτο το “Κόμμα των Φιλελευθέρων”
με 16,41%.
Οι σταυροί προτιμήσεως των υποψηφίων στο Δήμο Ν. Ιωνίας, ήταν:
• “ΕΘΝΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ (Ε.Ρ.Ε.)”: Κων. Τσάτσος 1.110 ψ.,
Κων. Ράλλης 792 ψ., Αριστ. Δημητράτος 586 ψ., Μιλτ. Βαρβιτσιώτης 302 ψ.
• “ΕΝΙΑΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ (Ε.Δ.Α.)”: Μαρ. Σβώλου 9.331 ψ.,
Κομν. Πυρομάγλου 678 ψ., Δανιήλ Ρωμαΐδης 611 ψ., Γιώργ. Βαλούρδος 495 ψ.,
• “ΚΟΜΜΑ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ (Κ.Φ.)”: Σ. Βενιζέλος 3.523 ψ., Λουκ. Ακρίτας 746 ψ.,
Απόστ. Ορφανίδης 675 ψ. Μιχ. Κιουρκτσόγλου 551 ψ., Τάσος Κολοκυθάς 372 ψ.,
• “ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ (Π.Α.Δ.Ε.)”: Θ. Καψάλης 248 ψ., Ν. Μηλιώρης 235 ψ.
Η εκλογική περιφέρεια Β΄
Αθηνών (344 εκλογικά κέντρα,
εκ των οποίων 169 Ανδρών και
155 Γυναικών), στην οποία
υπαγόταν η Ν. Ιωνία, είχε εγγεγραμμένους στους εκλογικούς
καταλόγους 268.97 κατοίκους
εκ των οποίων ψήφισαν
234.701 (Άκυρα 2.235), είχε τα
εξής ποσοστά και εξέλεξε τους
παρακάτω 10 βουλευτές.
1958. Η κοινοβουλευτική ομάδα της Ε.Δ.Α.

ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

132

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ - ΚΟΜΜΑΤΑ

ΨΗΦΟΙ

ΠΟΣΟΣΤΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ (Ε.Ρ.Ε.)

67.906

29,21%

107.277

46,15%

ΚΟΜΜΑ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ (Κ.Φ.)

41.942

18,05%

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ (Π.Α.Δ.Ε.)

12.078

5,19%

ΕΝΩΣΙΣ ΛΑΪΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ (Ε.Λ.Κ.)

3.097

1,33%

166

0,07%

232.466

100%

ΕΝΙΑΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ (Ε.Δ.Α.)

ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΧΟΙΝΑΣ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ

- ΕΘΝΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ (Ε.Ρ.Ε.): 3 βουλευτές:
Κων. Τσάτσος, Κων. Ράλλης, Αριστ. Δημητράτος
- ΕΝΙΑΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ (Ε.Δ.Α.): 6 βουλευτές:
Μαρ. Σβώλου, Γεράσ. Αυγερόπουλος, Δημ. Γιαχνής, Κομν. Πυρομάγλου,
Στ. Ηλιόπουλος, Γεώργ. Βαλούρδος
- ΚΟΜΜΑ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ (Κ.Φ.): 1 βουλευτής: Σοφ. Βενιζέλος.
(Ως αρχηγός κόμματος ο Σοφ. Βενιζέλος δεν χρειάζονταν σταυρό και έτσι εκλέχτηκε λαμβάνοντας τα ψηφοδέλτια όλης της Β΄ Περιφέρειας Αθηνών του “Kόμματος Φιλελευθέρων”).
Στη Β΄ Αθηνών βλέπουμε την τεράστια απήχηση που είχε η “Ενιαία Δημοκρατική
Αριστερά” αφού υπερτερεί κατά πολύ των δύο άλλων κομμάτων.
Ο Ιωνιώτης Χρίστος Σχοινάς κατέρχεται με τον ανεξάρτητο συνδυασμό “Ένωσις
Ελλήνων Προμάχων Ελλάδος” σε όλη την εκλογική περιφέρεια (υπόλοιπο Δήμου
Αθήνας) και λαμβάνει 166 ψ. εκ των οποίων 96 ψ. στη Ν. Ιωνία.
Ο Χρίστος Σχοινάς έδωσε αφορμή στους Ιωνιώτες ψηφοφόρους να τον…περιγελάσουν.Δεν τον πήραν στα σοβαρά!...Οι συνομήλικοι του ιδίως παρουσιάστηκαν στην δημόσια εμφάνισή του και τον λόγο του στην Πλατεία της Μάνας κρατώντας πανό που έγραφαν “Οι αγρότες της Ν. Ιωνίας στο πλευρό σου!” “Οι ρητινοσυλλέκτες (!) Ν. Ιωνίας μαζί σου” κλπ. Γιός ενός γνωστού γιατρού, που ήδη είχε
εκλεγεί στο παρελθόν μεταξύ των πρώτων δημοτικών συμβούλων του Κιοφτερτζή φαινόταν ως φαιδρός και γραφικός, ενώ και προσόντα είχε και καλός ρήτορας
ήταν και κέρδιζε σημαντικές θέσεις (Πρόεδρος των φίλων της Α.Ε.Κ. στη Ν. Ιωνία
κλπ). Για ένα διάστημα μάλιστα, δεν θα το βάλει κάτω, αλλά θα παρουσιαστεί ως
ο άνθρωπος του Γρίβα Διγενή στη Ν. Ιωνία, έδειξε να μπορεί να εξελιχθεί… Αλλά
ο Διγενής ούτε τις ικανότητες, ούτε τα φόντα είχε στην πολιτική, όσο όταν πολεμούσε ως αρχηγός της Ε.Ο.Κ.Α. στην Κύπρο. Το 1957 ο Σχινάς μάλιστα εξέδωσε
την εφημερίδα ο “Προμαχών” όπου σε άκρα καθαρεύουσα έγραφε εθνικολαϊκιστικά άρθρα. Ο “Προμαχών” βέβαια έβγαλε 3-4 φύλλα…
Στις εν λόγω εκλογές κατέρχεται και ο Ιωνιώτης λογοτέχνης-συγγραφέας Νικ.
Μηλιώρης με την Π.Α.Δ.Ε. και λαμβάνει 235 ψ. στη Ν. Ιωνία. (Σε όλη την Β΄ Αθηνών
έλαβε 512 ψ.)
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Μετά τις εκλογές ο Νικ. Μηλιώρης, απηύθυνε το παρακάτω ευχαριστήριο:
“Με ειλικρινή συγκίνηση ευχαριστώ όλες και όλους που με ετίμησαν με την
ιδιαίτερη προτίμησή τους κατά τις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές. Αν μάλιστα ληφθή υπόψιν η ειδική ατμόσφαιρα που διαμορφώθηκε ιδίως κατά την τελευταία φάση της προεκλογικής περιόδου και τα ισχυρά ρεύματα που τελικά
διαμορφωθήκανε, είναι ευεξήγητο γιατί τόσο πολύ με συγκίνησε αυτή η εκδήλωση αγάπης και εκτιμήσεως προς εμένα ενός αξιολόγου μάλιστα οπωσδήποτε αριθμού ψηφοφόρων.
Επί πλέον θέλω να παραδεχτώ ότι στην εκδήλωση αυτήν υπήρξεν και μια κατανόηση, μια
επικρότηση της γραμμής την οποία ετήρησα σ΄
όλες τις προεκλογικές μου ενέργειες. Επίστευσα από καιρό ότι είναι απόλυτος ανάγκη η
δημιουργία και στον τόπο μας μιας υγιώς προοδευτικής πολιτικής παρατάξεως. Για τον λόγον αυτόν και μόνο δέχθηκα να πολιτευθώ. Και
τούτο σε κάθε περίπτωση διεκήρυττα.
Τα αποτελέσματα των εκλογών ήλθαν να δικαιώσουν εξ αντικειμένου και εμένα στο σημείο αυτό. Η δημιουργία και η οργάνωση αυτής
της προοδευτικής δημοκρατικής παρατάξεως
προβάλλει ως εθνική ανάγκη σήμερον επιτακτικότερα υπέρ ποτέ και άλλοτε. Ας ευχηθούμε
ότι όλοι όσοι έχουν την ευθύνη για την πραγΝίκος Μηλιώρης
μάτωση του σκοπού αυτού θα παραμερίσουν
κάθε άλλη σκέψη οπουδήποτε εδραζομένη και θα σταθούν στο ύψος αυτών
των κρισίμων περιστάσεων που υφίστανται για πολλούς λόγους, σήμερον στην
πατρίδα μας.
Αξίζει άλλως τε κάθε προσπάθεια και κάθε θυσία από μέρους όλων μας, για
την ευημερία του τόπου αυτού, για την πρόοδο του λαού μας, για το μέλλον αυτών τούτων των παιδιών μας σε υστάτη κατάληξη”.
- 17 Μαΐου 1958. Ορκίζεται η νέα κυβέρνηση του Κων. Καραμανλή, που θα παραμείνει στην εξουσία μέχρι 20 Σεπτεμβρίου 1961.
Η υπηρεσιακή κυβέρνηση Κων. Δόβα (20 Σεπτεμβρίου 1961 – 4 Νοεμβρίου
1961) που διαδέχθηκε την κυβέρνηση του Κ. Καραμανλή, ορκίστηκε στις 20 Σεπτεμβρίου 1961 με σκοπό τη διεξαγωγή των εκλογών της 29ης Οκτωβρίου 1961.
Μετά την παραίτησή του, ο Κων. Καραμανλής είχε εισηγηθεί στον Βασιλιά Παύλο
τον σχηματισμό υπηρεσιακής κυβέρνησης υπό τον επίτιμο αρχηγό του Γενικού
Επιτελείου Στρατού, Θρασύβ. Τσακαλώτο. Ο βασιλιάς δέχτηκε, υπό τον όρο να
αναλάβει το Υπουργείο Άμυνας ο πρώην υπασπιστής του, απόστρατος υποπτέραρχος Χαράλαμπος Ποταμιάνος. Ο Τσακαλώτος αρνήθηκε και έτσι επελέγη ως
πρωθυπουργός ο αρχηγός του στρατιωτικού οίκου του βασιλιά, Κων. Δόβας.

1958. Η Καλογρέζα από την πλευρά του Βεΐκου
(Συλλογή Λάζαρου Νικολαΐδη).

ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ εκλογές
29ης Οκτωβρίου 1961

Το εκλογικό σύστημα με το οποίο ορίσθηκε η διενέργεια των βουλευτικών εκλογών του 1961 ήταν ένα πρωτότυπο σύστημα ενισχυμένης αναλογικής, με 55
εκλογικές περιφέρειες, σύμφωνα με το οποίο, στη δεύτερη κατανομή θα μετείχαν
μόνο όσα αυτοτελή κόμματα θα συγκέντρωναν τουλάχιστον το 15% του συνόλου
των ψήφων, ενώ το ποσοστό αυτό αυξανόταν στο 25% για συνασπισμό δύο κομμάτων και στο 30% για μεγαλύτερους συνασπισμούς. (Ν. 4173/1961 (Φ.Ε.Κ.
104/27-6-1961). Ήταν μία παραλλαγή του εκλογικού νόμου του 1958 με αλλαγές στα ποσοστά κομμάτων και συνασπισμών για την είσοδο τους, στη Β΄ κατανομή των εδρών.
Σκοπός των μεγάλων αυτών ποσοστών ήταν, όπως δηλώθηκε, η καθολική επιδίωξη των άλλων πολιτικών παρατάξεων να μην επαναληφθεί αυτό που συνέβη
το 1958 με την ανάδειξη της “Ε.Δ.Α.” ως δεύτερο, σε αριθμό εδρών, κόμμα στη
Βουλή. Εμπνευστής του συστήματος αυτού θεωρήθηκε ο Γεώργ. Ράλλης, το οποίο
και αποδέχτηκαν εκτός από την “Ε.Ρ.Ε.” και τα άλλα κόμματα που τα ευνοούσε σε
συνένωσή τους με συνέπεια τον τερματισμό της παρατηρούμενης μέχρι τότε, πολυδιάσπασής τους.
Έτσι, με αυτή τη ρύθμιση συμμετείχαν τρεις παρατάξεις: η “Ε.Ρ.Ε.”, η “Ένωσις
Κέντρου” και το “Πανδημοκρατικό Μέτωπο Ελλάδας - (ΠΑ.Μ.Ε.)”.
Οι εκλογές διεξήχθησαν από την υπηρεσιακή κυβέρνηση Κων. Δόβα, σε κλίμα
τρομοκρατίας και έμειναν στην ιστορία ως εκλογές «βίας και νοθείας» με υποκινητές και αυτουργούς στρατιωτικούς και αξιωματικούς των σωμάτων ασφαλείας,
οι οποίοι ήταν οργανωμένοι σε παραστρατιωτικές ομάδες και είχαν αυτονομήσει
τη δράση τους από το επίσημο κράτος. Η ανάθεση της πρωθυπουργίας στον αρχηγό του στρατιωτικού οίκου του βασιλιά και η συμμετοχή πολλών φίλων των
ανακτόρων στην υπηρεσιακή κυβέρνηση θεωρήθηκε έμμεση επιβεβαίωση της
συμμετοχής του παλατιού στα γεγονότα.
Η κυβέρνηση Καραμανλή, τα σώματα ασφαλείας και ο στρατός κατηγορήθηκαν
ότι προέβησαν προεκλογικά σε εκτεταμένη τρομοκρατία εναντίον των κομμάτων
του Κέντρου και της Αριστεράς αλλά και σε νοθεία του εκλογικού αποτελέσματος.
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Σημειώθηκαν βίαια επεισόδια κατά την προεκλογική εκστρατεία κατά των οπαδών της “Ε.Δ.Α.” (η οποία συμμετείχε με την ονομασία «Π.Α.Μ.Ε.»), ακόμη και
κατά υποψηφίων βουλευτών της. Στις συμπλοκές υπήρξαν και νεκροί από πυρά
του στρατού και της χωροφυλακής. Ιδιαίτερα στην επαρχία στρατός, χωροφυλακή και παρακρατικοί (“μαγκουροφόροι”) άσκησαν ψυχολογική πίεση στους πολίτες να μη συμμετάσχουν στις προεκλογικές εκδηλώσεις της “Ε.Δ.Α.” και να μην
την ψηφίσουν. Προεκλογικό υλικό της “Ε.Δ.Α.” κατασχέθηκε κατ’ επανάληψη, ενώ
πολλές συγκεντρώσεις της παρεμποδίστηκαν, είτε με την επέμβαση του στρατού
και της αστυνομίας είτε με τη δημιουργία επεισοδίων από πολίτες που εκτελούσαν διαταγές των τελευταίων.
Επεισόδια βίας ή τρομοκρατίας σημειώθηκαν και σε βάρος
υποψηφίων της “Ένωσης Κέντρου”. Η “παρέμβαση” της Χωροφυλακής σε ορισμένα εκλογικά τμήματα της Ν. Ιωνίας,
ιδίως στην Ελευθερούπολη και
την Καλογρέζα ήταν εμφανής. Η
νοθεία είχε να κάνει με ψευδείς
εγγραφές στους εκλογικούς καταλόγους και διπλοψηφίες. Χα1961. Ο στρατός …εποπτεύει τους ψηφοφόρους.
ρακτηριστικό είναι ότι βρέθηκαν
εγγεγραμμένοι 218 χωροφύλακες να δηλώνουν διεύθυνση κατοικίας την ίδια διώροφη μονοκατοικία. Ο Κων. Καραμανλής αρνήθηκε πάντοτε σθεναρά την οποιαδήποτε υποκίνηση της βίας ή της νοθείας από το κόμμα του και κατήγγειλε ότι η
όποια βία ή νοθεία ενορχηστρώθηκε από τα ανάκτορα χωρίς συμμετοχή του και εν
γνώσει του Γεωργ. Παπανδρέου, στον οποίο ο βασιλιάς υποσχέθηκε ισοκαταμερισμό των ψήφων που είχαν υπεξαιρεθεί. Ως αίτιο για τη βία κατά της “Ε.Δ.Α.” θεωρείται η μεγάλη επιτυχία που αυτή είχε σημειώσει κατά τις προηγούμενες εκλογές,
η οποία είχε ανησυχήσει έντονα τους ακραιφνείς “εθνικόφρονες”.
Στις εκλογικές περιφέρειες Α΄ και Β΄ Αθηνών, (που εκλέγουν άνω των 10 βουλευτών) επιτρέπεται η πολυσταυρία, ενώ στις υπόλοιπες εκλογικές περιφέρειες επιτρέπεται η ψήφιση ενός μόνου υποψηφίου (μονοσταυρία).
Από τις τρεις πολιτικές παρατάξεις που συγκροτήθηκαν:
• η μεν “Ε.Ρ.Ε.” ήταν αυτοτελές κόμμα υπό τον Κων. Καραμανλή,
• η “Ένωσις Κέντρου”, που αναγγέλθηκε η ίδρυσή της ανήμερα της ορκωμοσίας
της υπό τον Κ. Δόβα υπηρεσιακής κυβέρνησης, στις 19 Σεπτεμβρίου 1961, συγκροτήθηκε από τα πρώην κόμματα: “Κόμμα Φιλελευθέρων” του Σοφ. Βενιζέλου,
“Λαϊκό Κοινωνικό” του Στ. Στεφανόπουλου, “Κόμμα Προοδευτικών” του Σπ. Μαρκεζίνη (συνεργαζόμενο κόμμα με την Ε.Κ.), “Προοδευτικό Εργατοτεχνικό” του Παυσ.
Κατσώτα, “Ε.Π.Ε.Κ.” του Σάβ. Παπαπολίτη, “Δημοκρατικό Κέντρο-Αγροτική Φιλελευθέρα Ένωσις” του Ηλ. Τσιριμώκου και ένα μικρό δεξιό κόμμα του Θ. Τουρκοβασίλη. Η “Ένωσις Κέντρου” διοικείτο από 8ελή επιτροπή, της οποίας πρόεδρος
ανέλαβε ο Γεώργ. Παπανδρέου.
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• Και τέλος, το ΠΑ.Μ.Ε. που συγκροτήθηκε από την “Ε.Δ.Α.” και το “Εθνικό Αγροτικό Κόμμα”.
Με τον πληθυσμό της χώρας να είναι 7.643.808 κάτοικοι, ψήφισαν 4.640.512,
ενώ οι υποψήφιοι βουλευτές ήταν 995.
Τα αποτελέσματα σε όλη την επικράτεια ήταν:
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ - ΚΟΜΜΑΤΑ

ΨΗΦΟΙ

ΠΟΣΟΣΤΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ (Ε.Ρ.Ε.)

2.347.824

50,80%

176

ΕΝΩΣΙΣ ΚΕΝΤΡΟΥ & ΚΟΜΜΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΩΝ

1.555.442

33,65%

100

675.867

14,62%

24

41.618

0,89%

0

4.620.751

100%

300

Π.Α.Μ.Ε. (Ε.Δ.Α. κ.λπ.)
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ
ΣΥΝΟΛΟ

ΕΔΡΕΣ

Στη Ν. Ιωνία το “Π.Α.Μ.Ε.” (Ε.Δ.Α. – Ε.Α.Κ. – Συνεργαζόμενοι) κυκλοφορεί ένα
αναλυτικό τευχίδιο που πληροφορεί για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η
πόλη των 50.000 κατοίκων:
- Έκλεισαν τα εργοστάσια της “Εριουργίας”, της” Βαμβακουργίας”, της
“Μεταξουργίας”, του “Μποσταντζόγλου” και του “Σινάνογλου” που απασχολούσαν περίπου 4.000 εργάτες.
- Πολύ πρόσφατα έκλεισαν τα εργοστάσια της “ΛΑΝΑΤΕΞ”, του “Σαραντόπουλου”, του “Έσπερου”, του “Τεγόπουλου” που απασχολούσαν 1.200
εργάτες.
- Τα εργοστάσια “ΕΛΛΗΝΙΣ”, “ΕΒΥΠ”
και “ΜΠΡΙΤΑΝΝΙΑ” περιόρισαν το
προσωπικό τους και απέλυσαν τους
1961. Η συγκέντρωση του Π.Α.Μ.Ε. στην Αθήνα.
μισούς εργάτες.
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Η Ν. Ιωνία την περίοδο αυτή είναι μια εργατούπολη που έχει προβλήματα ανεργίας, αφού έχει έρθει η περίοδος της ύφεσης στην κλωστοϋφαντουργία, έχουν
αρχίσει οι εισαγωγές υφασμάτων, πέφτουν τα προστατευτικά τείχη επιδότησης
των εξαγωγών, οι έμποροι ζητούν φθηνά εμπορεύματα από το εξωτερικό και τον
καταναλωτή δεν τον ενδιαφέρει μόνο η ποιότητα, αλλά και η μόδα ενώ η εισαγωγή ετοίμων ενδυμάτων από το εξωτερικό μειώνει στο κατακόρυφο την κατανάλωση στο εσωτερικό.
Από την άλλη πλευρά έχουμε την ανοικοδόμηση και την εσωτερική μετανάστευση που οδηγούν την δημιουργία νέων συνοικιών στη Νεάπολη και στον Περισσό. Μεταξύ 1958 και 1961 αυξάνονται οι ψηφοφόροι στη Ν. Ιωνία κατά 4.200
άτομα γεγονός που δείχνει ότι με ρυθμό 2.000 κατά έτος αυξάνεται την περίοδο
αυτή, ο πληθυσμός της πόλης.
Απόρροια όλων αυτών είναι ότι από τα 30 εκλογικά κέντρα που είχαμε το 1958
το 1961 έχουμε 39 (από 201ο έως το 239ο) τα οποία κατατάσσονται κατά ενορία
ως εξής:
- Ενορία Αγ. Αναργύρων: 11 τμήματα
Ημιγυμνάσιο Ν. Ιωνίας στη Πλ. Αγ. Αναργύρων, Δημοτικό Σχολείο
Αγ. Αναργύρων (3 τμήματα), Καφενείο “ΜΠΟΛΑ” στη γωνία των οδών
Ηρακλείου και Πάρσης, οι κινηματογράφοι “ΑΣΤΗΡ” και “ΚΡΟΝΟΣ”,
το Καφενείο “ΑΚΡΩΤΗΡΙ” στην Ηρακλείου 21, το Καφενείο “ΑΒΕΡΩΦ”
στη γωνία των οδών Ελ. Βενιζέλου και Ηρακλείου,
το Καφενείο “Ν. ΠΑΣΠΑΤΗ” στη γωνία των οδών Ηρακλείου και Ελ-Αλαμέιν,
και στο Κατάστημα “ΧΑΡ. ΠΥΡΓΕΡΟΥ” στη γωνία των οδών Π.Π. Γερμανού
και Βασ. Αμαλίας.
- Ενορία Αγ. Αναστασίας: 4 τμήματα
Το Δημοτικό Σχολείο Περισσού επί της οδού Μιλήτου (και τα 4 τμήματα)
- Ενορία Αγ. Ευσταθίου Νεαπόλεως: 4 τμήματα
Το Δημοτικό Σχολείο Σαφραμπόλεως-Νεαπόλεως επί της οδού
Βασ. Γεωργίου Α΄ (στην Πλατεία Τυάννων) (και τα 4 τμήματα)
- Ενορία Αγ. Γεωργίου Ελευθερουπόλεως: 5 τμήματα
Το Δημοτικό Σχολείο Ελευθερουπόλεως επί της οδού Πατρ. Ιωακείμ
(τα 4 τμήματα) και το Καφενείο Λ. Δρούλια “Η ΒΡΑΖΙΛΙΑ” επί της οδού
Σαμψούντος (σήμερα Αγ. Γεωργίου).
- Ενορία Αγ. Κωνσταντίνου: 4 τμήματα
Το Εκπαιδευτήριο “ΙΩΝΙΚΟΝ ΛΥΚΕΙΟΝ” επί της οδού Ταπητουργίας
(Αγ. Κωνσταντίνου) 2 τμήματα, Εκπαιδευτήριο “ΚΑΔΜΟΣ” επί της οδού
Π. Μελά και το καφενείο “NEA YOΡKH” επί της οδού Δαρδανελλίων
(28ης Οκτωβρίου).
- Ενορία Αγ. Στεφάνου: 4 τμήματα
Το Δημοτικό Σχολείο Σαφραμπόλεως-Νεαπόλεως επί της οδού
Βασ. Γεωργίου Α΄ (στην Πλατεία Τυάννων), το Καφενείο
“ΣΙΜΟΥ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ” επί της οδού Σινώπης 50, το Καφέ-Μπαρ
“ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ” επί της οδού Παλαιολόγων 10 και
το Καφενείο “ΣΤ. ΒΕΖΥΡΟΠΟΥΛΟΥ” επί της οδού Σινώπης 33
- Ενορία Κοιμήσεως Θεοτόκου: 2 τμήματα
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Τα γραφεία του Συλλόγου “ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΙΝΕΠΟΛΕΩΣ” επί
της οδού Κοραή 32 και το “ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΥΚΤΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΝΕΠΟΛΕΩΣ”
επί της οδού Κοραή 32.
- Ενορία Ζωοδόχου Πηγής Καλογρέζας: 5 τμήματα
Το Δημοτικό Σχολείο Καλογρέζας επί της οδού Μουταλάσκη και
Κωνσταντινουπόλεως (και τα 5 τμήματα).
Από την εφημερίδα “ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ” πληροφορούμαστε ότι στη Ν. Ιωνία, πραγματοποίησαν συγκεντρώσεις, οι υποψήφιοι βουλευτές της “Ενώσεως Κέντρου”:
- το Σάββατο 21/10/1961 ο Π. Αντωνίου
- Την Κυριακή 22/10/1961 ο Λουκ. Ακρίτας και
- Την Τρίτη 24/10/1961 ο Μιχ. Κιουρκτσόγλου
Τα αποτελέσματα στη Ν. Ιωνία συγκεντρωτικά, όπου οι εγγεγραμμένοι ήταν
29.730, και τα έγκυρα ψηφοδέλτια ήταν 25.360:
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ - ΚΟΜΜΑΤΑ

ΨΗΦΟΙ

ΠΟΣΟΣΤΑ

5.951

23,47%

ΕΘΝΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ (Ε.Ρ.Ε.)
ΕΝΩΣΙΣ ΚΕΝΤΡΟΥ & ΚΟΜΜΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΩΝ
Π.Α.Μ.Ε. (Ε.Δ.Α. κ.λπ.)

7.898

31,15%

11.504

45,36%

7

0,02%

25.360

100%

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ
ΣΥΝΟΛΟ

Και τα αποτελέσματα σε επίπεδο ενοριών, (όπως δημοσιεύονται στην εφημερίδα
“ΤΟ ΘΑΡΡΟΣ” με μικρές αποκλίσεις από τα επίσημα αποτελέσματα του Υπουργείου
Εσωτερικών) ήταν:
ΕΝΟΡΙΑ

ΕΓΓΕΓΡ.

ΕΓΚΥΡΑ

Ε.Ρ.Ε.

%

Ε.Κ.

%

ΠΑ.Μ.Ε.

%

Αγ. Αναργύρων

8.703

7.194

1.971

24,89

2.633

36,59

2.768

38,47

Αγ. Αναστασίας

3.203

2.672

731

27,35

862

32,26

1.079

40,38

Αγ. Ευσταθίου

2.620

2.342

599

25,57

611

26,08

1.132

48,32

Αγ. Γεωργίου

4.029

3.453

694

20,09

1.045

30,26

1.714

49,63

Αγ. Κωνσταντίνου

2.833

2.390

580

24,26

829

34,68

981

41,04

Αγ. Στεφάνου

2.320

2.254

472

20,94

666

29,54

1.116

49,51

Κοιμ. Θεοτόκου

1.700

1.472

333

22,62

461

31,31

678

46,05

25,01

2.036

52,78

31,48 11.504

44,87

Ζωοδόχου Πηγής

4.322

3.857

851

22,06

965

ΣΥΝΟΛΑ

29.730

25.634

6.051

23,60

8.072

Το “ΠΑ.Μ.Ε.” (Ε.Δ.Α. – Ε.Α.Κ. – Συνεργαζόμενοι) στη Ν. Ιωνία, κατορθώνει με
44,9% να είναι η πρώτη πολιτική δύναμη στο δήμο, αν και έχασε ένα ικανό ποσοστό από τις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές (60,26%). Ακολουθεί η “ΕΝΩΣΙΣ
ΚΕΝΤΡΟΥ” με 31,5% που υπερβαίνει (σε σχέση με τις εκλογές του 1958) την
“Ε.Ρ.Ε.” που καταλαμβάνει τώρα την τρίτη θέση με 23,6%.
Σε επίπεδο συνοικιών, το υψηλότερο ποσοστό το “ΠΑ.Μ.Ε.” λαμβάνει στην Κα-
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λογρέζα με 52,78%!, ενώ ακολουθούν με υψηλά ποσοστά: η Ελευθερούπολη με
49,63% και η Σαφράμπολη με 49,51%. Αντίθετα οι πιο συντηρητικοί βρίσκονται
στο Ιστορικό Κέντρο, όπου το ποσοστό ήταν 38,47%.
Η “Ενωσις Κέντρου” συγκεντρώνει το υψηλότερο ποσοστό στο Ιστορικό Κέντρο
με 36,59% και το χαμηλότερο στην Καλογρέζα με 25,01%.
Η “Ε.Ρ.Ε.” το μεγαλύτερο ποσοστό λαμβάνει στην ενορία της Αγ. Αναστασίας
(27,35%) και το χαμηλότερο στην ενορία Αγ. Γεωργίου με (20,09%)
Με τον συνδυασμό “Ενωσις Κέντρου” κατέρχεται και πάλι ο Ιωνιώτης Παύλος
Αντωνίου, ο οποίος όμως αν και πρώτευσε σε σταυρούς στη Ν. Ιωνία (2.184 στ.),
δεν μπόρεσε να εκλεγεί βουλευτής. Σε όλη την περιφέρεια συγκέντρωσε 7.404 ψ.
Από τους υποψήφιους βουλευτές, προτιμήθηκαν (σταυρώθηκαν) στη πόλη μας, οι:
• “ΕΘΝΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ - (Ε.Ρ.Ε.)”: Κων. Ράλλης 2.412 ψ.,
Κων. Τσάτσος 1.760 ψ., Αριστ. Δημητράτος 1.611 ψ.,
Αθαν. Τσαλδάρης 1.478 ψ., Ιωάν. Βαρβιτσιώτης 1.338 ψ., κ.α.
• “ΕΝΩΣΙΣ ΚΕΝΤΡΟΥ”: Παύλ. Αντωνίου 2.184 ψ.,
Μιχαήλ Κιουρκτσόγλου 2.151 ψ.,
Λουκής Ακρίτας 1.943 ψ.,
Φίλιππος Μαύρος 1.789 ψ.,
Θάνος Καψάλης 1.659 ψ.
• “ΠΑ.Μ.Ε”.: Μαρία Σβώλου 9.801 ψ.,
Κομν. Πυρομάγλου 8.412 ψ.,
Ιωάν. Ευαγγελίδης 8.349 ψ.,
Στ. Ηλιόπουλος 8.422 ψ.,
Γερ. Αυγερόπουλος 1.882 ψ.,
Περ. Αργυρόπουλος 1.561 ψ. κ.α.
H Β΄ Αθηνών (ανήκει και η Ν. Ιωνία) έχει τα
εξής ποσοστά,
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ - ΚΟΜΜΑΤΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ (Ε.Ρ.Ε.)

Π. Αντωνίου

ΨΗΦΟΙ

ΠΟΣΟΣΤΑ

115.275

35,41%

ΕΝΩΣΙΣ ΚΕΝΤΡΟΥ & ΚΟΜΜΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΩΝ

105.799

32,49%

Π.Α.Μ.Ε. (Ε.Δ.Α. κ.λπ.)

104.088

31,97%

378

0,13%

325.540

100%

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ
ΣΥΝΟΛΟ

και εκλέγει τους εξής 13 βουλευτές:
• “ΕΘΝΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ - (Ε.Ρ.Ε.)”: 5 βουλευτές
Κων. Τσάτσος, Κων. Ράλλης, Αριστ. Δημητράτος,Ιωάν. Βαρβιτσιώτης,
Στυλ. Παπαδάκης
• “ΕΝΩΣΙΣ ΚΕΝΤΡΟΥ – (Ε.Κ.)”: 4 βουλευτές
Σοφ. Βενιζέλος, Θάνος Καψάλης, Φιλ. Μαύρος, Γερ. Βασιλάτος
• “ΠΑ.Μ.Ε.”: 4 βουλευτές
Μαρ. Σβώλου, Γερ. Αυγερινόπουλος, Ιωάν. Ευαγγελίδης, Στ. Ηλιόπουλος
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Είναι γεγονός ότι μέσα σε μία 3ετία έχει αυξηθεί το εκλογικό σώμα της Β΄ Αθηνών κατά 100 χιλ. ψηφοφόρους κάτι που αλλάζει και τους συσχετισμούς δυνάμεων. Έτσι η Αριστερά από πρώτο κόμμα γίνεται τρίτο και η δεξιά από δεύτερη
καταλαμβάνει την πρώτη θέση με 35,41%. Βέβαια η “Ένωσις Κέντρου” διπλασιάζει τις ψήφους της.
- 4 Νοεμβρίου 1961. Ορκίστηκε η νέα κυβέρνηση Κων. Καραμανλή, που παρέμεινε στην εξουσία μέχρι τον Ιούνιο του 1963, όταν ανέλαβε η κυβέρνηση Παναγ.
Πιπινέλη (17 Ιουνίου 1963 – 29 Σεπτεμβρίου 1963).
Ο Κων. Καραμανλής παραιτήθηκε από την πρωθυπουργία μετά από μια διαφωνία με τα Ανάκτορα εξ αιτίας της προσπάθειας του να αναθεωρήσει το Σύνταγμα
του 1952 (που θα προέβλεπε μείωση των Βασιλικών αρμοδιοτήτων) και πυροδοτούμενη κατά τα φαινόμενα από την έντονη αντιπάθεια της βασίλισσας Φρειδερίκης προς το πρόσωπό του, που τον ανάγκασε να περάσει τέσσερις μήνες στο
εξωτερικό.
Ο Βασιλιάς Παύλος ανέθεσε στον Υπουργό Εμπορίου Παν. Πιπινέλη να αναλάβει
την πρωθυπουργία. Η κυβέρνηση διορίστηκε στις 19 Ιουνίου 1963 και ονομάστηκε “ημιπολιτική” ή και “πολιτικοϋπηρεσιακή”. Η κατεύθυνση της κυβέρνησης
ήταν να έχει τον ρόλο υπηρεσιακής κυβέρνησης και με τη λογική αυτή είχε και αρκετούς εξωκοινοβουλευτικούς υπουργούς.
Η υπηρεσιακή κυβέρνηση Στυλ. Μαυρομιχάλη (29 Σεπτεμβρίου 1963 – 8 Νοεμβρίου 1963) ανέλαβε μετά την Κυβέρνηση Παν. Πιπινέλη, όταν αυτή δεν έγινε δεκτή ως υπηρεσιακή από την αντιπολίτευση. Πρωθυπουργός ορίστηκε ο Πρόεδρος
του Αρείου Πάγου Στυλ. Μαυρομιχάλης που οδήγησε την χώρα στις βουλευτικές
εκλογές της 3ης Νοεμβρίου 1963.

Συλλεκτικά ποτήρια της εποχής με τους δύο «μονομάχους».
(Συλλογή Λάζαρου Νικολαΐδη)

ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ εκλογές
3ης Νοεμβρίου 1963

Οι εκλογές έγιναν από την υπηρεσιακή κυβέρνηση Στυλ. Μαυρομιχάλη, με ενισχυμένη αναλογική και εφαρμόστηκαν οι Ν. 4173/1961 και Ν. 4322/63 (Φ.Ε.Κ.
104/11-9-1963) με 55 εκλογικές περιφέρειες. Ο Στ. Μαυρομιχάλης ήταν αποφασισμένος να οργανώσει εκλογές όσο το δυνατό περισσότερο αδιάβλητες. Για
πρώτη φορά δεν γίνονται βάσει των εκλογικών καταλόγων του 1940, αλλά βάσει
της απογραφής του 1961.
Το εκλογικό σύστημα ευνοεί τα δύο μεγάλα κόμματα της εποχής: την “Ένωση
Κέντρου – Ε.Κ.” και την “Εθνική Ριζοσπαστική Ένωση – Ε.Ρ.Ε.” αφού μαζί κερδίζουν
το 90% των εδρών με κάτι περισσότερο από το 80% των ψήφων. Σε αυτές τις
εκλογές από την “Ένωση Κέντρου” αποσπάται το “Κόμμα Προοδευτικών” που κατέρχεται αυτόνομα, ενώ ο Κων. Καραμανλής επιστρέφει από το Παρίσι για να συμμετάσχει στις εκλογές.
Στις εκλογικές περιφέρειες Α’ και Β’ Αθηνών, (που εκλέγουν άνω των 10 βουλευτών) επιτρέπεται η πολυσταυρία, ενώ στις υπόλοιπες εκλογικές περιφέρειες επιτρέπεται η “σταύρωση” ενός μόνου υποψηφίου (μονοσταυρία).

Προεκλογική συγκέντρωση Γ. Παπανδρέου
στην Πλ. Κλαυθμώνος στις 31/10/1963.

1963. Οι Αθηναίοι ψηφίζουν
και μεταξύ αυτών ο Γ. Πάντζας.

Ο πληθυσμός ανέρχονταν σε 8.404.080 κατοίκους ενώ ψήφισαν 4.708.791. Οι
υποψήφιοι βουλευτές ήταν 1.263.
Τα αποτελέσματα σε όλη την επικράτεια, έχουν ως εξής:
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ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ - ΚΟΜΜΑΤΑ

ΨΗΦΟΙ

ΠΟΣΟΣΤΑ

ΕΔΡΕΣ

ΕΝΩΣΙΣ ΚΕΝΤΡΟΥ (Ε.Κ.)

1.962.079

42,04%

138

ΕΘΝΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ (Ε.Ρ.Ε.)

1.837.377

39,37%

132

ΕΝΙΑΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ (Ε.Δ.Α.)

669.267

14,34%

28

ΚΟΜΜΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΩΝ (Κ.Π.)

173.981

3,73%

2

24.450

0,52%

0

4.667.154

100%

300

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ
ΣΥΝΟΛΟ

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων που πρόσκεινται στην “Ενωση Κέντρου” είναι λίγο-πολύ ίδια:

Πρωτοσέλιδο της Εφημερίδας “ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ”,
την επομένη των εκλογών.

Ο Γεώργ. Παπανδρέου
ψηφίζει.

Από την εφημερίδα “ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ”, αλιεύουμε τα προεκλογικά στη Ν. Ιωνία που
αφορούσαν την “Ενωση Κέντρου”:
- Το Σάββατο 26/10/1963 ο υποψ. Βουλευτής και Ιωνιώτης Παύλ. Αντωνίου,
μιλά σε συγκέντρωση στα Νεόκτιστα Περισσού ενώ την Κυριακή 27/10/1963,
αναπτύσσει το πρόγραμμα του κόμματος της “Ενωσης Κέντρου” σε πολυπληθή
συγκέντρωση φίλων στον κινηματογράφο “ΑΦΡΟΔΙΤΗ”,
- Την ίδια μέρα μιλά σε συγκέντρωση φίλων του, ο Μιχ. Κιουρκτσόγλου, στον κινηματογράφο “ΑΛΦΑ”,
- Την Τετάρτη 30/10/1963 μιλά σε συγκέντρωση φίλων στον Περισσό, ο Γερ.
Βασιλάτος,
- Την Παρασκευή 1/11/1963, κάνει περιοδεία στην πόλη, ο Λουκ. Ακρίτας
Από τις εφημερίδες της εποχής δεν εντοπίσαμε άλλες εκδηλώσεις των άλλων
κομμάτων που σίγουρα θα έγιναν όπως και συγκεντρώσεις σε σπίτια φίλων των
υποψηφίων, μόνο που δεν δημοσιοποιήθηκαν.
Με τον συνδυασμό της “Ένωσης Κέντρου” κατέρχεται και ο Ιωνιώτης Παύλος
Αντωνίου, ο οποίος όμως αν και πρώτευσε σε σταυρούς στη Ν. Ιωνία (3.197 ψ.),
δεν μπόρεσε να εκλεγεί βουλευτής. Στη Β’ περιφέρεια Αθηνών συγκέντρωσε
11.111 ψήφους. Είναι πράγματι αξιοσημείωτη η παρουσία του Π. Αντωνίου στις
εκλογές και άξιον απορίας πως ως υποψήφιος δήμαρχος λίγο μετά πήγε τόσο
άσχημα!...
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Στη Ν. Ιωνία οι εγγεγραμμένοι ήταν 27.595. Άνδρες 12.781 και γυναίκες 14.814.
Ψήφισαν 26.443, εκ των οποίων είχαμε 210 άκυρα-λευκά και 26.233 έγκυρα ψηφοδέλτια. Υπήρχαν 35 εκλογικά κέντρα, αντί των 39, των εκλογών του 1961 (από
το 202ο έως το 236ο ) τα οποία κατατάσσονται κατά ενορία ως εξής:
- Ενορία Αγ. Αναργύρων: 9 τμήματα
Το Ημιγυμνάσιο Ν. Ιωνίας στην Πλ. Αγ. Αναργύρων, το Δημοτικό Σχολείο
Αγ. Αναργύρων (3 τμημ.), το Καφενείο “ΜΠΟΛΑ” στη γωνία των οδών
Ηρακλείου και Πάρσης, οι κινηματογράφοι “ΑΣΤΗΡ” και “ΑΛΦΑ”, το Καφέ –
Μπαρ “Π. ΜΠΑΛΤΖΟΓΛΟΥ” στην Βασ. Αμαλίας 13 και το Καφενείο “ΚΕΝΤΡΟΝ”
του Ν. Πασπάτη στη γωνία των οδών Ηρακλείου και Ελ-Αλαμέϊν.
- Ενορία Αγ. Αναστασίας: 4 τμήματα
Το Δημοτικό Σχολείο Περισσού επί της οδού Μιλήτου (και τα 4 τμήματα)
- Ενορία Αγ. Ευσταθίου Νεαπόλεως: 4 τμήματα
Το Δημοτικό Σχολείο Σαφραμπόλεως-Νεαπόλεως επί της οδού
Βασ. Γεωργίου Α΄, στην Πλατεία Τυάννων (και τα 4 τμήματα)
- Ενορία Αγ. Γεωργίου Ελευθερουπόλεως: 4 τμήματα
Το Δημοτικό Σχολείο Ελευθερουπόλεως επί της οδού Πατρ. Ιωακείμ
(τα 4 τμήματα)
- Ενορία Αγ. Κωνσταντίνου: 4 τμήματα
Το Εκπαιδευτήριο “ΙΩΝΙΚΟΝ ΛΥΚΕΙΟΝ” επί της οδού Ταπητουργίας
(Αγ. Κωνσταντίνου) 2 τμήματα, το Εκπαιδευτήριο “ΚΑΔΜΟΣ” επί της οδού
Π. Μελά και το Kαφενείο “NEA YOΡKH” επί της οδού Δαρδανελλίων
(28ης Οκτωβρίου).
- Ενορία Αγ. Στεφάνου: 2 τμήματα
Το Μαγειρείο “Ο ΣΤΑΘΜΟΣ” του Καρακυριακόπουλου, επί της οδού
Παλαιολόγων 10 και το Καφενείο “ΤΟ ΚΕΝΤΡΟΝ” του Στ. Βεζυρόπουλου,
επί της οδού Σινώπης 33
- Ενορία Κοιμήσεως Θεοτόκου: 2 τμήματα
- Ενορία Ζωοδόχου Πηγής Καλογρέζας: 4 τμήματα
Το Δημοτικό Σχολείο Καλογρέζας επί της οδού Μουταλάσκη και
Κωνσταντινουπόλεως (και τα 4 τμήματα).
- Ενορία Αγίου Σπυρίδωνος: 1 τμήμα
Το γραφείο του Ιερού Ναού Αγ. Σπυρίδωνος
- Ενορία Μεταμορφώσεως Σωτήρος Αλσουπόλεως: 1 τμήμα
Το Δημοτικό Σχολείο Αλσουπόλεως
Να τα αποτελέσματα στην πόλη μας:
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ - ΚΟΜΜΑΤΑ

ΨΗΦΟΙ

ΠΟΣΟΣΤΑ

ΕΝΩΣΙΣ ΚΕΝΤΡΟΥ (Ε.Κ.)

10.367

39,52%

ΕΘΝΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ (Ε.Ρ.Ε.)
ΕΝΙΑΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ (Ε.Δ.Α.)
ΚΟΜΜΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΩΝ (Κ.Π.)
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ
ΣΥΝΟΛΟ

5.263

20,06%

10.233

39,00%

324

1,23%

46

0,19%

26.233

100%
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Στη Ν. Ιωνία τις περισσότερες ψήφους, λαμβάνουν, οι:
• “ΕΝΩΣΙΣ ΚΕΝΤΡΟΥ”: Παύλ. Αντωνίου 3.197 ψ., Μιχ. Κιουρκτσόγλου 2.864 ψ.,
Αντ. Τζιζής 2.845 ψ., Λουκ. Ακρίτας 2.722 ψ., Φιλ. Μαύρος 2.536 ψ. κ.α.
• “ΕΘΝΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ”: Ιωάν. Βαρβιτσιώτης 1.823 ψ.,
Αθαν. Τσαλδάρης 1.753 ψ., Κων. Ράλλης 1.555 ψ., Κων. Τσάτσος 1.384 ψ.,
Κων. Παπαρρηγόπουλος 1.373 ψ. κ.α.
• “ΕΝΙΑΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ”: Περ. Αργυρόπουλος 8.954 ψ.,
Στ. Ηλιόπουλος 8.573 ψ., Δημ. Στρατής 8.478 ψ., Μιχ. Κύρκος 8.220 ψ.,
Βασ. Νεφελούδης 8.008 ψ. κ.α.
• “ΚΟΜΜΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΩΝ”: Θαν. Καψάλης 164 ψ., Κ. Νεστορίδης* 37 ψ. κ.α.
* Είναι ο γνωστός ποδοσφαιριστής της Α.Ε.Κ.

Στη Β΄ Περιφέρεια Αθηνών (όπου ανήκει και η Ν. Ιωνία) οι εγγεγραμμένοι ήταν
359.120, ψήφισαν 345.789 σε 489 εκλογικά τμήματα και τα έγκυρα ψηφοδέλτια
ήταν 342.296
Τα αποτελέσματα στη Β΄ Αθηνών, ήταν:
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ - ΚΟΜΜΑΤΑ

ΨΗΦΟΙ

ΠΟΣΟΣΤΑ

ΕΝΩΣΙΣ ΚΕΝΤΡΟΥ (Ε.Κ.)

138.373

40,42%

ΕΘΝΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ (Ε.Ρ.Ε.)

101.502

29,67%

93.719

27,38%

8.030

2,34%

672

0,19%

342.296

100%

ΕΝΙΑΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ (Ε.Δ.Α.)
ΚΟΜΜΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΩΝ (Κ.Π.)
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ
ΣΥΝΟΛΟ

Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα του Δήμου Ν. Ιωνίας και της Β΄ Αθηνών, διαπιστώνουμε ότι:
- Τα ποσοστά που λαμβάνει η “Ένωσις Κέντρου” στη Ν. Ιωνία (39,52%) και τη
Β΄ Αθηνών (40,42%), είναι περίπου τα ίδια.
- Η “Ε.Ρ.Ε.” στη Ν. Ιωνία λαμβάνει 20,06% και είναι τρίτη δύναμη, ενώ στη Β΄
Αθηνών, με 29,67% λαμβάνει την 2η θέση.
- Η “Ε.Δ.Α.” στη Ν. Ιωνία λαμβάνει 39% (όσο περίπου και η “Ε.Κ.” 39,52%) ενώ
στη Β΄ Αθηνών καταλαμβάνει την 3η θέση με 27,38%.
Στη Β΄ Αθηνών εκλέγονται οι παρακάτω 17 βουλευτές, κατά κόμμα:
• “ΕΝΩΣΙΣ ΚΕΝΤΡΟΥ”: 8 βουλευτές
Φιλ. Μαύρος, Λουκ. Ακρίτας, Χρ. Αποστολάκος, Ιωάν. Παπαγεωργίου,
Γερ. Βασιλάτος, Αναστ. Κολοκυθάς, Χρ. Τούντας και Ιωάν. Τσιριμώκος
• “ΕΘΝΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ”: 5 βουλευτές
Ιωάν. Βαρβιτσιώτης, Αθ. Τσαλδάρης, Γεώργ. Ράλλης, Κων. Τσάτσος,
Κων. Παπαρρηγόπουλος.
• “ΕΝΙΑΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ”: 4 βουλευτές
Περ. Αργυρόπουλος, Δημ. Στρατής, Μιχ. Κύρκος, Στ. Ηλιόπουλος.
- 8 Νοεμβρίου. Ορκίζεται η κυβέρνηση μειοψηφίας του Γεωργ. Παπανδρέου (8
Νοεμβρίου 1963 – 30 Δεκεμβρίου 1963).

Κεφάλαιο 1: ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ (1923 - 1974)
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Ο Γεώργ. Παπανδρέου ξεκαθαρίζει με δηλώσεις του, αμέσως μετά τη νίκη του,
πως δεν προτίθεται να δεχτεί υποστήριξη ούτε από την Ε.Ρ.Ε. (κάτι αναμενόμενο), ούτε όμως και από την Ε.Δ.Α. (κάτι εξίσου αναμενόμενο για όσους γνώριζαν τις έντονα αντικομμουνιστικές του πεποιθήσεις). Τι θα γίνει λοιπόν; O ανώτατος άρχων, βασιλεύς Παύλος, επιλέγει και δίνει στον Γεώργ. Παπανδρέου εντολή
σχηματισμού κυβέρνησης.

Η Ε.Ρ.Ε. ξεσηκώνεται, ο Κ. Καραμανλής αντιδρά. Πώς είναι δυνατόν να παίρνει ο
Γ. Παπανδρέου εντολή σχηματισμού κυβέρνησης χωρίς να διαθέτει τη “δεδηλωμένη”; Έτσι ο Κων. Καραμανλής δυσανασχέτησε και αναχώρησε ξανά στο εξωτερικό, αφήνοντας την αρχηγία, του κόμματός του, στον Παν. Κανελλόπουλο.

Η Ε.Δ.Α. έχει ήδη δηλώσει πως θα παράσχει ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου, ο Γ. Παπανδρέου όμως έχει καταστήσει σαφές πως δεν πρόκειται να δεχτεί καμία στήριξη από την Ε.Δ.Α. και πως αν συμβεί κάτι τέτοιο, θα
επιλέξει να πάει σε νέες εκλογές. Δέχεται όμως να σχηματίσει κυβέρνηση μειοψηφίας και δηλώνει πως θα πάει για ψήφο εμπιστοσύνης στη Βουλή στις 10 Δεκεμβρίου, δηλαδή ένα μήνα αργότερα! Η Ε.Ρ.Ε. συνεχίζει να φωνάζει, πως οι διαδικασίες είναι αντισυνταγματικές. Τελικά η Ένωση Κέντρου θα ζητήσει ψήφο
εμπιστοσύνης από τη Βουλή όχι στις 10 αλλά στις 24 Δεκεμβρίου! Σε όλο αυτό το
διάστημα των 51 ημερών ο Γεώργιος Παπανδρέου πήρε πολλά και σημαντικά μέτρα, που άλλαξαν κατά πολύ την απόφαση του εκλογικού σώματος.
Στις 17 Δεκεμβρίου 1963, με τη συνεργασία της Ε.Δ.Α., πρόεδρος της Βουλής
των Ελλήνων, εκλέχθηκε ο Ηλίας Τσιριμώκος. Στις 3:30΄ το πρωί της 24ης Δεκεμβρίου η κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου πήρε 167 θετικές ψήφους επί των προγραμματικών της δηλώσεων (137 της “Ένωσης Κέντρου”, 28 της “Ε.Δ.Α.” και 2 βουλευτών που αποσκίρτησαν από την “Ε.Ρ.Ε.”) Ο Γ. Παπανδρέου αρνήθηκε όμως να
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στηριχθεί στις ψήφους της “Ε.Δ.Α.” και το μεσημέρι της ίδιας ημέρας υπέβαλε την
παραίτηση της κυβέρνησής του, εισηγούμενος διάλυση της Βουλής και προκήρυξη νέων εκλογών, με στόχο την αυτοδυναμία.
Μη θέλοντας να κυβερνήσει με τις ψήφους της “Ε.Δ.Α.”, η κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου θα παραιτηθεί στις 30 Δεκεμβρίου 1963.

31 Δεκεμβρίου 1963. Πρωτοσέλιδο της εφημερίδας “ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ”.

ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ εκλογές
16ης Φεβρουαρίου 1964

Η 1η Ιανουαρίου 1964 βρήκε την Ελλάδα με νέα κυβέρνηση. Έξι ώρες πριν εκπνεύσει το 1963 ο Ιωάν. Παρασκευόπουλος, υποδιοικητής της Εθνικής Τράπεζας,
ορκίστηκε ενώπιον του βασιλιά Παύλου, Πρόεδρος υπηρεσιακής κυβέρνησης και
υποσχέθηκε στους Έλληνες:
“Θα ενεργήσω εκλογάς τόσον εντίμους και τόσον αδιαβλήτους, ώστε η Ελλάς
από απόψεως απροσκόπτου λειτουργίας των ελευθέρων θεσμών να μη υπολειφθή κατά τίποτε εν συγκρίσει προς τα λοιπάς χώρας του ελευθέρου κόσμου”.
Το εκλογικό σύστημα ήταν ασθενώς ενισχυμένη αναλογική (Ν.4173/1961 και
Ν. 4322/63 (Φ.Ε.Κ. 104/11-9-1963), ενώ οι εκλογικές περιφέρειες ήταν 55.
Στις εκλογικές περιφέρειες Α’ και Β’ Αθηνών, (που εκλέγουν άνω των 10 βουλευτών) επιτρέπεται η πολυσταυρία, ενώ στις υπόλοιπες εκλογικές περιφέρειες
επιτρέπεται η ψήφιση ενός μόνου υποψηφίου (μονοσταυρία). Για να μην υπάρξουν δε διπλοψηφίες διατρούσαν με καρφίτσα την αστυνομική ταυτότητα σε συγκεκριμένο σημείο.
Οι εκλογές που διεξήχθησαν στην Ελλάδα στις 16 Φεβρουαρίου 1964, ήταν οι
τελευταίες βουλευτικές εκλογές πριν τη δικτατορία. Κατά τη διάρκεια του προεκλογικού αγώνα απεβίωσε και ο συναρχηγός της “Ενώσεως Κέντρου”, Σοφ. Βενιζέλος, γιός του Ελ. Βενιζέλου.

Η Εφημερίδα “ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ” για τον θάνατο του Σοφ. Βενιζέλου.

Δύο ήταν οι κύριοι αντίπαλοι της αναμέτρησης: ο Γεώργ. Παπανδρέου και ο Παν.
Κανελλόπουλος. Ο πρώτος, αρχηγός της “Ενώσεως Κέντρου”, ήταν ο νικητής των
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προηγουμένων εκλογών, ο οποίος, αναλαμβάνοντας την πρωθυπουργία χωρίς
κοινοβουλευτική αυτοδυναμία, αρνήθηκε να στηριχθεί στις ψήφους της “Ε.Δ.Α.”
αλλά και της “Ε.Ρ.Ε.” και είχε ζητήσει τη διεξαγωγή των εκλογών. Ο δεύτερος
ηγείτο του κόμματός του, από το Δεκέμβριο του 1963. Άνθρωπος ηπίων τόνων
και δημοκρατικών αρχών, αλλά πολύ λίγος για να συναγωνισθεί τον Γεώργ. Παπανδρέου.

14 Φεβρ. 1964. Η κεντρική προεκλογική συγκέντρωση του Γ. Παπανδρέου στην Πλατ. Κλαυθμώνος.

Ήταν και οι δύο τέκνα της Αχαΐας και είχαν διατελέσει πρωθυπουργοί. Ο τρίτος
πόλος από πλευράς πολιτικής δύναμης ήταν η “Ενιαία Δημοκρατική Αριστερά –
Ε.Δ.Α.” με επικεφαλής τον Ιωάν. Πασαλίδη και “υπαρχηγό” τον Ηλία Ηλιού. Η
“Ε.Δ.Α.” εκπροσωπούσε ουσιαστικά και τις δυνάμεις του “Κ.Κ.Ε.” στο εκλογικό
σώμα, καθώς το κόμμα αυτό βρισκόταν εκτός νόμου από το 1947. Τέταρτος, αν και
πολύ μικρός, πόλος ήταν το “Κόμμα Προοδευτικών” του Σπ. Μαρκεζίνη, το οποίο
σ’ αυτές τις εκλογές συγκρότησε συνασπισμό με την “Ε.Ρ.Ε.” με βάση τη συμφωνία Κανελλόπουλου και Μαρκεζίνη της 11ης Ιανουαρίου, η οποία προέβλεπε ισότιμη εκλογική συνεργασία των δύο κομμάτων και προγραμματική αυτοτέλεια.
Η μεγάλη τελευταία ομιλία του Παπανδρέου, την Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου
1964, στην Πλατεία Κλαυθμώνος, ενώ έπεφτε χιόνι ήταν πρωτοφανής σε παλμό
και μέγεθος. Δεν είχε ξαναγίνει, τέτοια συγκέντρωση ενώ οι εντυπώσεις προέβλεπαν σαρωτική νίκη! Ο Γεώργιος Παπανδρέου είχε φθάσει στον κολοφώνα! Με το
που άρχιζε κάθε ομιλία του με εκείνη τη βαρειά φωνή του και το “Λαέ των Αθηνών”
είχε κιόλας κερδίσει το ακροατήριο του. Οι εξελίξεις δυστυχώς γι αυτόν δεν τον
ευνόησαν!
Τις τελευταίες ημέρες προ των εκλογών κυκλοφόρησαν φήμες για στρατιωτικό
πραξικόπημα. Ωστόσο κάθε τέτοια κίνηση είχε αποθαρρυνθεί από τους Αμερικανούς, οι οποίοι στις εμπιστευτικές συνομιλίες τους με διάφορους παράγοντες δήλωναν αντίθετοι σε παρόμοιο εγχείρημα, φοβούμενοι ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε
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να επιδεινώσει τις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας και να οδηγήσει σε σύγκρουση.
Την εκδήλωση πραξικοπήματος θεώρησε απίθανη και η βασίλισσα Φρειδερίκη
σε συζήτησή της με τους Αμερικανούς, λέγοντας ό,τι ο στρατός δεν θα εκινείτο
χωρίς σύμφωνη γνώμη του βασιλιά και συμπλήρωσε ότι θα ανησυχούσε μόνο αν
ο Παπανδρέου συμπεριλάμβανε τους κομμουνιστές στην κυβέρνηση.
Με την πληθυσμό να είναι 8.404.008, οι ψηφίσαντες ήταν 4.626.936, ενώ εξ αυτών άκυρα ήταν 27.577. Τα αποτελέσματα σε όλη την επικράτεια έχουν ως εξής:
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ - ΚΟΜΜΑΤΑ

ΨΗΦΟΙ

ΠΟΣΟΣΤΑ

ΕΔΡΕΣ

ΕΝΩΣΙΣ ΚΕΝΤΡΟΥ (Ε.Κ.)

2.424.477

52,72%

171

ΕΘΝΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ (Ε.Ρ.Ε.)
& ΚΟΜΜΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΩΝ (Κ.Π.)

1.621.546

35,26%

107

542.865

11,80%

22

9.951

0,22%

0

4.598.839

100%

300

ΕΝΙΑΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ (Ε.Δ.Α.)
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ
ΣΥΝΟΛΟ

Η “Ένωση Κέντρου” επέτυχε πρωτοφανή σε έκταση νίκη, λαμβάνοντας ένα από
τα μεγαλύτερα ποσοστά που έχει λάβει ποτέ πολιτικός σχηματισμός. (52,72%).
Το εκλογικό αποτέλεσμα αποτέλεσε μεγάλη επιτυχία για τον Γεώργ. Παπανδρέου,
αφού δικαίωσε την πολιτική που ακολούθησε από το 1961 με την κήρυξη του
“ανένδοτου αγώνα”.

Πρωτοσέλιδο της Εφημερίδας “ΤΟ ΒΗΜΑ” την επομένη των εκλογών.

Οι εγγεγραμμένοι στη Ν. Ιωνία ήταν 27.639 εκ των οποίων άνδρες 12.803 και
γυναίκες 14.836. Οι ψηφίσαντες ήταν 26.100 και είχαμε 25.949 έγκυρα και 151
άκυρα ψηφοδέλτια.
Λειτούργησαν τα παρακάτω 47 εκλογικά τμήματα (από α/α 264-310):
- Ενορία Αγ. Αναστασίας: 5 τμήματα
Το Δημοτικό Σχολείο Περισσού επί της οδού Μιλήτου (τα 4 τμήματα) και
το Καφενείο “Οι Φίλοι της Α.Ε.Κ.”, οδός Κολοκοτρώνη 25.
- Ενορία Αγ. Γεωργίου Ελευθερουπόλεως: 6 τμήματα
Το Δημοτικό Σχολείο Ελευθερουπόλεως επί της οδού Πατρ. Ιωακείμ
(4 τμήματα) και το Κτίριο του Ι.Κ.Α. οδός Χρυσ. Σμύρνης 1 (2 τμήματα).
- Ενορία Αγ. Ευσταθίου Νεαπόλεως: 5 τμήματα
Το Δημοτικό Σχολείο Σαφραμπόλεως-Νεαπόλεως επί της οδού Βασ.
Γεωργίου Α’, στην Πλατεία Τυάννων (4 τμήματα) και η Ιδιωτική Σχολή
“Γεωργαρίου” οδός Λευκωσίας 7.
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- Ενορία Αγίου Σπυρίδωνος: 1 τμήμα
Το γραφείο του Ιερού Ναού Αγ. Σπυρίδωνος
- Ενορία Αγ. Αναργύρων: 11 τμήματα
Το Ημιγυμνάσιο Ν. Ιωνίας στη Πλ. Αγ. Αναργύρων, το Δημοτικό Σχολείο Αγ.
Αναργύρων (3 τμήματα), ο “Οίκος Σπάρτης” Αλατσάτων 27, το Υπόγειο Ι.Ν.
Αγίων Αναργύρων, το Κατάστημα Χατζησάββα στην οδός Ικαρίας 1,
οι κινηματογράφοι “ΑΣΤΗΡ” και “ΑΛΦΑ”, το Καφενείο “ΜΠΟΛΑ” στη γωνία
των οδών Ηρακλείου και Πάρσης και το Καφενείο “ΚΕΝΤΡΟΝ” του Ν. Πασπάτη στη γωνία των οδών Ηρακλείου και Ελ-Αλαμέϊν.
- Ενορία Αγ. Κωνσταντίνου: 4 τμήματα
Το Εκπαιδευτήριο “ΙΩΝΙΚΟΝ ΛΥΚΕΙΟΝ” επί της οδού Ταπητουργίας
(Αγ. Κωνσταντίνου) (2 τμήματα), Εκπαιδευτήριο “ΚΑΔΜΟΣ” επί της οδού
Π. Μελά (2 τμήματα).
- Ενορία Αγ. Στεφάνου: 4 τμήματα
Το Καφενείο “Ο ΣΤΑΘΜΟΣ” επί της οδού Παλαιολόγων 10, το Καφενείο
“ΤΟ ΚΕΝΤΡΟΝ” του Στ. Βεζυρόπουλου, επί της οδού Σινώπης 33,
το Καφέ-Μπάρ “Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ” οδός Σινώπης 38 και το Καφενείο
“ΚΡΥΣΤΑΛ” οδός Σινώπης 50.
- Ενορία Ζωοδόχου Πηγής Καλογρέζας: 6 τμήματα
Το Δημοτικό Σχολείο Καλογρέζας επί της οδού Μουταλάσκη και
Κωνσταντινουπόλεως (τα 4 τμήματα), το Καφεζυθοπωλείο “ΧΑΡΑΥΓΗ”
οδός Ανδ. Δημητρίου (Σμύρνης) και το κατάστημα Γρ. Κικίδη στην οδό
Μουταλάσκη και Κωνσταντινουπόλεως.
- Ενορία Κοιμήσεως Θεοτόκου: 3 τμήματα
Τα γραφεία του Συλλόγου “ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΙΝΕΠΟΛΕΩΣ” επί της
οδού Κοραή 32, το “ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΥΚΤΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΝΕΠΟΛΕΩΣ” επί της
οδού Κοραή 32 και το Καφενείο Θ. Ζουμπουλόγλου οδός Τραπεζούντος
και Ζήλωνος.
- Ενορία Μεταμορφώσεως Σωτήρος Αλσουπόλεως: 2 τμήματα
Το Καφενείο Γ. Βλαχάκη οδός Κασταμονής 115β΄ και η αίθουσα
“Παναιτωλίου” στην πλατεία Αλσουπόλεως.
Με τον συνδυασμό της “Ενιαίας Δημοκρατικής Αριστεράς” στη Β΄ Αθηνών, κατέρχεται ο Ιωάν. Αμπατζόγλου, που λαμβάνει 16.550 σταυρούς εκ των οποίων 8.437
στη Ν. Ιωνία.
Την Ν. Ιωνία, επισκέπτονται με βάση δημοσιεύματα της εφημερίδας “ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ”
οι υποψήφιοι της “Ενώσεως Κέντρου”:
- Μ. Κιουρκτσόγλου την Πέμπτη 6/2/1964 και μιλάει στον Περισσό,
- Γεράσ. Βασιλάτος, Χαρ. Ψαρρός και Ν. Παναγιώτου, την Δευτέρα 10/2/1964
- Χρ. Τούντας, την Τρίτη 11/2/1964
- Λ. Ακρίτας και Μ. Κιουρκτσόγλου, την Τετάρτη 12/2/1964
- Λ. Ακρίτας και Αντ. Τζιζής την Πέμπτη 13/2/1964
- Ν. Παναγιώτου την Παρασκευή 14/2/1964
Να δούμε τα αποτελέσματα στην πόλη μας:
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ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ - ΚΟΜΜΑΤΑ

ΨΗΦΟΙ

ΠΟΣΟΣΤΑ

ΕΝΩΣΙΣ ΚΕΝΤΡΟΥ (Ε.Κ.)

12.219

47,09%

ΕΘΝΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ (Ε.Ρ.Ε.)
& ΚΟΜΜΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΩΝ (Κ.Π.)

4.384

16,89%

ΕΝΙΑΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ (Ε.Δ.Α.)

9.328

35,95%

18

0,07%

25.949

100%

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ
ΣΥΝΟΛΟ

Στη Ν. Ιωνία τις περισσότερες ψήφους, λαμβάνουν οι υποψήφιοι βουλευτές:
• “ΕΝΩΣΙΣ ΚΕΝΤΡΟΥ”:
Λουκ. Ακρίτας 4.798 ψ., Μ. Κιουρκτσόγλου 4.416 ψ., Αντ. Τζιζής 3.910 ψ.,
Φιλ. Μαύρος 3.747 ψ., Ι. Παπαγεωργίου 2.754 ψ., Χρ. Τούντας 2.621 ψ.
• “ΕΘΝΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ” & “ΚΟΜΜΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΩΝ”:
Ι. Βαρβιτσιώτης 1.723 ψ., Αθ. Τσαλδάρης 1.699 ψ., Κων. Τσάτσος 1.447 ψ.,
Κ. Παπαρρηγόπουλος 1.410 ψ., Κων. Ράλλης 1.141 ψ., Θ. Καψάλης 675 ψ. κ.α.
• “ΕΝΙΑΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ – Ε.Δ.Α.”: Ι. Αμπατζόγλου 8.437 ψ.,
Λ. Κύρκος 7.868 ψ., Σπ. Ηλιόπουλος 7.730 ψ., Δημ. Στρατής 7.523 ψ.,
Χρ. Τσεσμελής 6.973 ψ., Παν. Παρασκευόπουλος 6.849 ψ. κ.α.
Από τα αξιοσημείωτα της εκλογικής διαδικασίας είναι ότι το απόγευμα της ημέρας των εκλογών
(16/2/1964) μια φοβερή καταιγίδα με σφοδρή χαλαζόπτωση αφήνει τα ίχνη της στην Καλογρέζα. Μαγαζιά
και σπίτια πλημμυρίζουν και όγκοι χαλαζιού αποκλείουν δρόμους στην Καλογρέζα. Οι κάτοικοι παλεύουν
μόνοι τους να σώσουν σπίτια, καταστήματα και αυτοκίνητα (Εφημερίδα “ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ της 17/2/1964”). Η
εκλογική διαδικασία όμως δεν σταματά και ολοκληρώνεται κανονικά.
Συγκρίνοντας τα εκλογικά αποτελέσματα στη Ν. Ιωνία μεταξύ Νοεμβρίου 1963
και Φεβρουαρίου 1964 (διαφορά 3,5 μηνών) διαπιστώνουμε ότι:
- H “E.K.” αύξησε την δύναμη της, από 39,52% σε 47,09% (7,57%)
- Η “Ε.Ρ.Ε.” αν και προσεταιρίστηκε το “Κόμμα Προοδευτικών”,
έχασε 3,17% (από 20,06 σε 16,89%) και
- Η “Ε.Δ.Α.” είχε και αυτή μείωση της τάξης του 3,05% (από 39% σε 35,95%).
Στη Β΄ Αθηνών (ανήκει και η Ν. Ιωνία), τα αποτελέσματα, ήταν:
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ - ΚΟΜΜΑΤΑ

ΨΗΦΟΙ

ΠΟΣΟΣΤΑ

136.992

48,36%

ΕΘΝΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ (Ε.Ρ.Ε.)
& ΚΟΜΜΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΩΝ (Κ.Π.)

91.296

26,92%

ΕΝΙΑΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ (Ε.Δ.Α.)

83.854

24,72%

339.142

100%

ΕΝΩΣΙΣ ΚΕΝΤΡΟΥ (Ε.Κ.)

ΣΥΝΟΛΟ
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Η Β’ Αθηνών (όπου ανήκει και η Ν. Ιωνία) εκλέγει τους κάτωθι 17 βουλευτές:
• “ΕΝΩΣΙΣ ΚΕΝΤΡΟΥ” 9 βουλευτές:
Λουκ. Ακρίτας, Φιλ. Μαύρος, Γερ. Βασιλάτος, Ι. Τσιριμώκος, Χρ. Αποστολάκος,
Ιωάν. Παπαγεωργίου, Αναστ. Κολοκυθάς, Αντ. Τζιζής, Χρ. Τούντας,
• “ΕΘΝΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ” 4 βουλευτές:
Κων. Τσάτσος, Ιωάν. Βαρβιτσιώτης, Αθ. Τσαλδάρης, Γεωργ. Ράλλης,
• “ΕΝΙΑΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ” 4 βουλευτές:
Δημ. Στρατής, Λεων. Κύρκος, Στ. Ηλιόπουλος, Πότης Παρασκευόπουλος
- 18 Φεβρουαρίου 1964. Ορκίστηκε η κυβέρνηση Γεωρ. Παπανδρέου στο Τατόϊ,
λόγω της ασθένειας του Βασιλιά Παύλου Α΄.
- 6 Μαρτίου. Πεθαίνει ο Βασιλιάς Παύλος και αναλαμβάνει ο διάδοχος Κωνσταντίνος.
- 15 Ιουλίου 1965. Βασιλικό Πραξικόπημα. Αποπομπή του εκλεγμένου Πρωθυπουργού του 53% Γεωρ. Παπανδρέου. Αποστασία. Διαδηλώσεις.

Η κυβέρνηση Γεωργ. Αθανασιάδη-Νόβα (15 Ιουλίου 1965 – 20 Αυγούστου 1965)
ανέλαβε μετά την παραίτηση του Γ. Παπανδρέου, αφού ο Βασιλιάς έδωσε την
εντολή σχηματισμού κυβέρνησης στον πρόεδρο της Βουλής και μέλος της “΄Ένωσις Κέντρου” Γεώργ. Αθανασιάδη – Νόβα, η οποία δεν έχει μέλλον.
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- 20 Αυγούστου 1965. Ορκίζεται κυβέρνηση υπό τον Ηλ. Τσιριμώκο. Η κυβέρνηση Ηλ. Τσιριμώκου (20 Αυγούστου 1965 – 17 Σεπτεμβρίου 1965) σχηματίστηκε 16 ημέρες μετά την παραίτηση της Κυβέρνησης Γεωργ. Αθανασιάδη-Νόβα
και μετά την απροθυμία της κοινοβουλευτικής ομάδας του Στέφ. Στεφανόπουλου
να σχηματίσει κυβέρνηση παρά το ότι είχε πάρει από τον βασιλιά εντολή σχηματισμού κυβέρνησης. Η ζωή της κυβέρνησης ήταν λιγότερο από ένα μήνα, δεδομένου ότι καταψηφίστηκε 8 ημέρες μετά το σχηματισμό της.
- 17 Σεπτεμβρίου 1965. Ορκίζεται νέα κυβέρνηση υπό τον Στέφ.
Στεφανόπουλο. Η κυβέρνηση Στέφ.
Στεφανόπουλου (17 Σεπτεμβρίου
1965 – 22 Δεκεμβρίου 1966) προέκυψε μετά την παραίτηση της Κυβέρνησης Τσιριμώκου, με συνεργασία βουλευτών της Ε.Ρ.Ε. (70%) και του “Κόμματος των Προοδευτικών”.
- 22 Δεκεμβρίου 1966. Ορκίζεται Κυβέρνηση υπό τον Ιωάν. Παρασκευόπουλο. Η
κυβέρνηση Ιωάν. Παρασκευόπουλου (22 Δεκεμβρίου 1966 – 3 Απριλίου 1967)
ανέλαβε μετά την πτώση της κυβέρνησης Στεφ. Στεφανόπουλου για να διεξαγάγει
εκλογές. Είχε χαρακτηριστικά υπηρεσιακής κυβέρνησης (ο πρωθυπουργός δεν
ήταν πολιτικός και είχε διατελέσει στο παρελθόν υπηρεσιακός πρωθυπουργός),
ωστόσο ζήτησε και έλαβε ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή (στις 13 Ιανουαρίου
1967), αφού προβλεπόταν να έχει πολύμηνη θητεία, ενώ συμπεριέλαβε στην αποστολή της, την αντιμετώπιση εθνικών θεμάτων. Σε 3 μήνες τελειώνει η θητεία της.

1967. Η Κυβέρνηση Παν. Κανελλόπουλου έξω από το Πολιτικό Γραφείο.

- 3 Απριλίου 1967. Ορκίζεται κυβέρνηση υπό τον Παν. Κανελλόπουλο. Κατά τη
διετία 1965-1967 οξύνθηκε πάρα πολύ η πολιτική κρίση. Μετά την αποστασία
(Ιουλιανά), όπου διασπάστηκε το κυβερνών κόμμα της “Ένωσης Κέντρου” του
Γεωργ. Παπανδρέου, και τις τρεις διαδοχικές κυβερνήσεις Γ. Αθανασιάδη - Νόβα,
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Ηλ. Τσιριμώκου και Στ. Στεφανόπουλου, ο Βασιλιάς Κωνσταντίνος Β΄ ανέθεσε στον
Παν. Κανελλόπουλο να σχηματίσει υπηρεσιακή κυβέρνηση με σκοπό να προπαρασκευάσει και να διεξάγει βουλευτικές εκλογές για την 28η Μαΐου 1967, παρά
το γεγονός ότι η “Ε.Ρ.Ε.” ήταν το δεύτερο σε δύναμη βουλευτών πολιτικό κόμμα
στο κοινοβούλιο (το πρώτο ήταν η “Ένωσις Κέντρου”). Η κυβέρνηση Παν. Κανελλόπουλου, ήταν η κυβέρνηση που ανατράπηκε από το πραξικόπημα της Χούντας
των συνταγματαρχών.
- 21 Απριλίου 1967. Κατάλυση του Συντάγματος από την Χούντα των συνταγματαρχών. Ορκίζεται Κυβέρνηση υπό τον Κων. Κόλλια, Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Μετέχουν και οι τρείς πρωτεργάτες του πραξικοπήματος: Γεώργιος Παπαδόπουλος, Στυλιανός Παττακός, Νικ. Μακαρέζος! Αρχίζει μια μακρά περίοδος
(1967-1974) δικτατορίας και καταπάτησης όλων των ελευθεριών!

ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ εκλογές
17ης Νοεμβρίου 1974

Οι εκλογές διεξήχθησαν με την “Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας” του Κων. Καραμανλή, με το σύστημα της ενισχυμένης αναλογικής του Ν.Δ. 65/1974 που είχε εκδώσει η κυβέρνηση, πριν τις εκλογές και τα Π.Δ. 651/1974, 676/1974 (Φ.Ε.Κ.
283/4-10-1974) Η διενέργεια, στις 17 Νοεμβρίου των πρώτων ελεύθερων εκλογών, μετά από μία δεκαετία, αποτέλεσε καμπή στην πορεία προς την πλήρη ομαλοποίηση της πολιτικής ζωής, καθώς ανέδειξε μια ισχυρή κυβέρνηση που διέθετε
αδιαμφισβήτη τη λαϊκή εντολή, ενώ επέτρεψε και την καταγραφή της λαϊκής απήχησης όλων των πολιτικών δυνάμεων της χώρας.
Στις εν λόγω εκλογές (από τους 300 βουλευτές) εξελέγησαν 288 βουλευτές ενώ καθιερώθηκε ο θεσμός των βουλευτών Επικρατείας (12 Βουλευτές).
Επιπλέον ανέδειξε την Ε΄ Αναθεωρητική
Βουλή, επιφορτισμένη με την εκπόνηση
νέου Συντάγματος. Στην προεκλογική εκστρατεία έγινε για πρώτη φορά στην Ελλάδα χρήση του τηλεοπτικού δικτύου από
τα κόμματα.
Γεώργιος Μαύρος

Τέσσερις ήταν οι πολιτικοί συνδυασμοί που πρωταγωνίστησαν:
• το νέο κόμμα του Κων. Καραμανλή η “Νέα Δημοκρατία”,
• ο συνασπισμός “Ένωσις Κέντρου – Νέες Δυνάμεις”, με αρχηγό
τον Γεώργ. Μαύρο,
• το “Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα – ΠΑ.ΣΟ.Κ.”, με αρχηγό
τον Ανδρ. Παπανδρέου,
• και ο συνασπισμός της “Ενωμένης Αριστεράς” όπου συμμετείχε το
“Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας” (Κ.Κ.Ε.), το “Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας
Εσωτερικού” (Κ.Κ.Ε. εσ.) και η “Ενιαία Δημοκρατική Αριστερά” (Ε.Δ.Α.).
με επικεφαλής τον Ηλ. Ηλιού.
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Ανδρέας Παπανδρέου

Νοέμβριος 1974. Η ηγεσία της Ενωμένης Αριστεράς
στο μπαλκόνι.

Ο Κων. Καραμανλής ψηφίζει.
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Ο πληθυσμός της χώρας, ανέρχονταν σε 8.893.835 κατοίκους και τα έγκυρα ψηφοδέλτια ήταν 4.908.974. Τα αποτελέσματα πανελλαδικά, ήταν:
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ - ΚΟΜΜΑΤΑ

ΑΡΧΗΓΟΙ

ΨΗΦΟΙ

% ΕΔΡΕΣ

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

2.669.133 54,37 220

ΕΝΩΣΙΣ ΚΕΝΤΡΟΥ - ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

ΓΕΩΡ. ΜΑΥΡΟΣ

1.002.559 20,42

60

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ

ΑΝΔΡ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

666.413 13,58

12

ΕΝΩΜΕΝΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

464.787

9,47

8

52.768

1,08

0

ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΓΔΗΣ

8.509

0,17

0

ΕΠΑΝΑΣΤ. ΚΟΜΜΟΥΝ. ΚΙΝΗΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1.539

0,03

0

975

0,02

0

42.291

0,86

0

ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ

ΠΕΤΡ. ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑΣ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΦΙΛΕΛΕΥΘ. ΔΗΜ. ΕΝΩΣΗ
- ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΙΑΚ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ - ΔΙΟΝ.
ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΣ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ
ΣΥΝΟΛΟ

4.908.974 100% 300

Στη Ν. Ιωνία, οι εγγεγραμμένοι ήταν 36.252, ψήφισαν 31.576 ενώ τα έγκυρα
ψηφοδέλτια ήταν 31.019 (άκυρα-λευκά 557). Τα αποτελέσματα ήταν:
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ - ΚΟΜΜΑΤΑ

ΑΡΧΗΓΟΙ

ΨΗΦΟΙ

%

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

11.417

36,80

ΕΝΩΣΙΣ ΚΕΝΤΡΟΥ - ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

ΓΕΩΡ. ΜΑΥΡΟΣ

6.823

21,99

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ

ΑΝΔΡ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

ΕΝΩΜΕΝΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ
ΛΟΙΠΟΙ
ΣΥΝΟΛΟ

ΠΕΤΡ. ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑΣ

3.866

12,46

8.617

27,80

216

0,70

80

0,25

31.019

100%

Το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας στη Νέα Ιωνία παραμένει βέβαια για κόμμα
της δεξιάς ακατάρριπτο!

Ψηφοδέλτια των κομμάτων.
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Και τα εκλογικά αποτελέσματα κατά ενορία:
ΕΝΟΡΙΑ

ΕΓΚΥΡΑ

Ν.Δ.

Αγ. Αναστασίας

3.338

1.385

758

Αγ. Γεωργίου

4.162

1.542

Αγ. Ευσταθίου

3.762

Αγ. Σπυρίδωνος

Ε.Κ. Ν.Δ. ΠΑ.ΣΟ.Κ.

Ε.Δ.Ε.

Ε.Α.

ΛΟΙΠΟΙ

475

22

743

5

938

477

19

1.172

14

1.437

645

475

35

1.162

8

617

198

195

94

5

124

2

Αγ. Στεφάνου

2.119

631

387

240

9

841

11

Αγ. Αναργύρων

7.558

2.974

1.904

941

66

1.661

17

Αγ. Κων/νου

2.505

890

626

347

21

610

8

Ζωοδόχου Πηγής

3.835

1.314

695

396

21

1.401

5

Κοιμ. Θεοτόκου

1.767

567

409

228

15

542

6

Μετ. Σωτήρος

1.306

479

266

193

3

361

23

ΣΥΝΟΛΑ

31.019

11.417

6.823

3.866

216

8.617

80

Συμπεράσματα:
- H “Ν.Δ.” υπερτερεί σχεδόν σε όλες τις ενορίες των άλλων κομμάτων εκτός των
ενοριών Αγ. Στεφάνου Σαφράμπολης και Ζωοδ. Πηγής Καλογρέζας όπου υπερτερεί
η “Ενωμένη Αριστερά”.
- Η “Ν.Δ.” το μεγαλύτερο ποσοστό 43,45% λαμβάνει στην ενορία Αγ. Αναργύρων.
Στη Ν. Ιωνία, τις περισσότερους ψήφους λαμβάνουν οι υποψήφιοι βουλευτές:
• “Ν.Δ.”: I. Βαρβιτσιώτης 3.319 ψ. Κων. Παπαρρηγόπουλος 1.795 ψ.,
Αθ. Τσαλδάρης 1.431 ψ.
• “Ε.Κ. – Ν.Δ.”: Γ.Α. Μαγκάκης 2.789 ψ., Μιχ. Κιουρκτσόγλου 1.419 ψ.,
Φιλ. Μαύρος 1.185 ψ., Κων. Αλαβάνος 775 ψ., Αν. Μήνης 771 ψ.
• “ΠΑ.ΣΟ.Κ.”: Σύλβα Ακρίτα 3.625 ψ., Απ. Κακλαμάνης 1.082 ψ.,
Ι. Χαραλαμπόπουλος 1.016 ψ.
• “E.A.”: Χαρ. Φλωράκης 4.899 ψ., Κων. Κάππος 3.607 ψ.,
Χαρ. Δρακόπουλος 2.084 ψ., Λεων. Κύρκος 1.214 ψ.
Στη Β΄ Αθηνών (όπου ανήκε και η Ν. Ιωνία), δημιουργήθηκαν 905 εκλογικά τμήματα στα οποία ψήφισαν 469.061, εκ των οποίων άκυρα – λευκά 7.037 ενώ τα
έγκυρα ψηφοδέλτια 462.024 κατανεμήθηκαν, ως εξής:
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ - ΚΟΜΜΑΤΑ

ΑΡΧΗΓΟΙ

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

215.216

46,58

ΕΝΩΣΙΣ ΚΕΝΤΡΟΥ - ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

ΓΕΩΡ. ΜΑΥΡΟΣ

98.309

21,27

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ

ΑΝΔΡ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

60.850

13,17

82.336

17,82

4.316

0,93

997

0,23

462.024

100%

ΕΝΩΜΕΝΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ
ΛΟΙΠΟΙ
ΣΥΝΟΛΟ

ΠΕΤΡ. ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑΣ

ΨΗΦΟΙ

%
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Οι εκλογές της 17ης Νοεμβρίου 1974, οι πρώτες μετά τη δικτατορία των συνταγματαρχών, ανέδειξαν νικήτρια τη “Νέα Δημοκρατία” με ευρύτατη κοινοβουλευτική
πλειοψηφία και με μοναδικό στην ελληνική πολιτική ιστορία αριθμό ψήφων.
Μετά τις επαναληπτικές και αναπληρωματικές εκλογές που έγιναν στις 20
Απριλίου 1975, η δύναμη των κομμάτων σε έδρες διαμορφώθηκε ως εξής: “Ν.Δ.
“216 έδρες, η “Ε.Κ.-Ν.Δ.” 61 έδρες, το “ΠΑ.ΣΟ.Κ.” 15 έδρες και η “Ενωμένη Αριστερά” 8 έδρες.

Η Ν. Ιωνία υπαγόταν στην περιφέρεια Β΄ Αθηνών (Υπόλοιπο πρώην Δήμου Αθηναίων) όπου εκλέγησαν οι εξής 28 βουλευτές κατά κόμμα:
• “ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ” 15 βουλευτές:
Ιωάν. Βαρβιτσιώτης 61.797 ψ., Αθαν. Τσαλδάρης 30.123 ψ.,
Κ. Παπαρρηγόπουλος, 26.407 ψ. Χάρης Καρατζάς 25.961 ψ.,
Κων. Λάσκαρης, 21.813 ψ. Ιωάν. Δαβάκης 19.864,
Στυλ. Παπαδάκης 18.111 ψ., Λίνα Κουτήφαρη 16.390 ψ.,
Αθαν. Τσουκαντάς 6.278 ψ., Αθαν. Κρίκος 12.935 ψ.,
Ιπποκρ. Σαβούρας 12.882 ψ., Γεώργ. Δαλακούρας 12.657 ψ.,
Απ. Κράτσας 11.679 ψ., Δημ. Βρεττάκος 10.351 ψ.,
Κων. Παπακωνσταντίνου 9.886 ψ.
• “ΕΝΩΣΙΣ ΚΕΝΤΡΟΥ - ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ” 6 βουλευτές:
Γεώργ.-Αλέξ. Μαγκάκης 39.699 ψ., Φίλ. Μαύρος 17.145 ψ.,
Κων. Αλαβάνος 14.035 ψ., Αναστ. Μήνης 12.896 ψ.,
Βιργινία Τσουδερού 9.938 ψ., Αλέξ. Παναγούλης 9.057 ψ.
• “ΕΝΩΜΕΝΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ” 4 βουλευτές:
“Κ.Κ.Ε.”: Χαρ. Φλωράκης 42.793 ψ., Κων. Κάππος 17.436 ψ.
“Κ.Κ.Ε. Εσωτ.”: Χαρ. Δρακόπουλος 19.438 ψ., Λεων. Κύρκος 17.436 ψ.
• “ΠΑ.ΣΟ.Κ.” 3 βουλευτές: Ι. Χαραλαμπόπουλος 15.627 ψ.,
Απ. Κακλαμάνης 14.483 ψ., Σύλβα-Καίτη Ακρίτα 11.656 ψ.
- 21 Νοεμβρίου 1974. Ορκίζεται η Κυβέρνηση Κων/νου Καραμανλή που προέκυψε από τις εκλογές της 17/11/1974 και διαδέχεται την “Κυβέρνηση Εθνικής
Ενότητος”.

Κυριακή, 1 Ιουλίου 1923. Εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΒΗΜΑ».

ΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
ΣΤΗ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ (1923 - 1975)
Εισαγωγή
Μετά την πυρπόληση της Σμύρνης τον Αύγουστο του 1922 που σήμαινε και το
τέλος του Ελληνισμού στη Μ. Ασία μετά από παρουσία 3.000 χρόνων, οι χιλιάδες
πρόσφυγες της Μικρασιατικής Καταστροφής βρήκαν καταφύγιο στην ηπειρωτική
και νησιωτική Ελλάδα όπου προσπάθησαν με ό,τι μέσα διέθεταν και με τη βοήθεια του Κράτους και των οργανώσεων (ελληνικών και διεθνών) να εγκατασταθούν και να επιβιώσουν.

Η περιοχή Ποδαράδες κατά την εγκατάσταση των προσφύγων

Το κύριο βάρος των προσφύγων δέχθηκαν η Αθήνα και ο Πειραιάς, στη Νότια
Ελλάδα και η Θεσσαλονίκη, στη Βόρεια. Επειδή αυτές οι πόλεις είχαν ήδη οικοδο-
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μηθεί και δεν μπορούσαν να απορροφήσουν για εγκατάσταση χιλιάδες νέους
πρόσφυγες, ούτε είχαν στα μελλοντικά τους σχέδια επέκταση των ορίων τους,
επιλέχτηκαν περιοχές γύρω από αυτές τις πόλεις, ώστε να πραγματοποιηθεί η
λεγόμενη “αστική αποκατάσταση” των προσφύγων, όσων επέλεξαν να εγκατασταθούν εκεί. Στην Αθήνα ως περιοχές επιλέχτηκαν πρωταρχικά από το Ταμείο
Περίθαλψης Προσφύγων και εν συνεχεία από την Επιτροπή Αποκαταστάσεως
Προσφύγων, το Παγκράτι (Βύρωνας), η Καισαριανή, οι Ποδαράδες (Ν. Ιωνία) και
στον Πειραιά η Κοκκινιά (Νίκαια). Αργότερα προστέθηκαν και άλλες (Ν. Σμύρνη,
Ν. Φιλαδέλφεια, Κερατσίνι κ.α.).
Μια περιοχή που επιλέχτηκε για να εγκατασταθούν πρόσφυγες ήταν βόρεια της
Αθήνας, 7 χιλ. από το κέντρο της, η περιοχή των Ποδαράδων, όπως μας αναφέρει
λεπτομερώς στα “Απομνημονεύματα” του ο Παπαϊωακείμ Πεσματζόγλου ο επιλεγόμενος και “Μωϋσής των Πισιδών”, καθώς είχε οδηγήσει περισσότερα από
4.500 γυναικόπεδα, μέσω Αττάλειας, στην Ελλάδα από την πατρίδα τους Σπάρτη
Πισιδίας. Ένας τόπος κατάλληλος μόνο για βοσκοτόπια που διέθετε όμως αρκετά
νερά. Νερά που θα τους ήταν χρήσιμα στην κατασκευή ταπήτων αφού οι περισσότεροι από αυτούς που θα εγκαθίσταντο, ήταν γνώστες της τέχνης του χαλιού.
Έτσι με την βοήθεια του κράτους και αφού ανοίχθηκαν κάποιοι δρόμοι, και τοποθετήθηκε μια δεξαμενή, οριοθετήθηκε η περιοχή που θα ανοικοδομείτο (αγορά
έκτασης 1.320 στρεμμάτων από το “Ταμείο Περίθαλψης Προσφύγων” που ανήκε
στη δικαιοδοσία του “Παναγίου Τάφου του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων”) έφτασε
η ώρα να τεθεί το πρώτο λιθαράκι. Ο προσφυγικός συνοικισμός που έφερε αρχικά
το όνομα “Νέα Πισιδία”, θεμελιώθηκε στις 30 Ιουνίου 1923, από τον Αρχηγό της
Επανάστασης 1922, Νικ. Πλαστήρα, παρουσία του Πρωθυπουργού Στυλ. Γονατά,
του Υπουργού Προνοίας Απ. Δοξιάδη και άλλων επισήμων. Ο Νικ. Πλαστήρας στον
λόγο του μετά τον αγιασμό:
“…συνέστησεν εις αυτούς να μην χάνουν το θάρρος των, αλλά να εμμείνουν
εις τας αρχάς των βέβαιοι όντες ότι η παρούσα κατάστασις είνε μεταβατική,
πολύ δε ταχέως, ως ελπίζει, θα καταστή δυνατή η οριστική αυτών αποκατάστασις…”
Οι εργασίες ανοικοδόμησης δωματίων – σε κάθε δωμάτιο προοριζόταν να εγκατασταθεί μία οικογένεια – προχώρησαν αρκετά γρήγορα, στο χώρο που έμεινε
και έκτοτε ονομαζόταν “Ιστορικό Κέντρο”. Τα εγκαίνια του συνοικισμού (400 νεόκτιστα δωμάτια χωρίς κουζίνα και αποχωρητήριο-υπήρχαν κοινόχρηστα αποχωρητήρια στους ελεύθερους χώρους) έγιναν στις 9 Δεκεμβρίου 1923, από τον Νικ.
Πλαστήρα, παρουσία του Πρωθυπουργού Στυλ. Γονατά, Υπουργών, Στρατιωτικών
και του Χένρυ Μοργκεντάου Προέδρου της “Επιτροπής Αποκαταστάσεως Προσφύγων” (Ε.Α.Π.). Ο αναγνώστης θα βρει τις λεπτομέρειες της ίδρυσης της Νέας
Ιωνίας (τότε Ποδαράδες) στο βιβλίο: “Η Ν. Ιωνία στο Μεσοπόλεμο 1922 -1941”των
Χάρη Σαπουντζάκη και Λουκά Χριστοδούλου (έκδοση Ένωση Σπάρτης, 2013).
Η Ν. Ιωνία αφού δέχθηκε τους πρόσφυγες κατοίκους της, έγινε πλέον συνοικισμός της Αθήνας και ως συνοικισμός της Αθήνας θα έχει δήμαρχο μέχρι τη σύστασή της ως δήμου (1934), τον εκάστοτε Δήμαρχο Αθηναίων. Στην περίοδο 1923
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έως 1934 δήμαρχοι Αθηναίων, ήταν οι:
• Σπύρος Πάτσης: 21 Σεπτεμβρίου 1922 - 31 Αυγούστου 1929
• Σπύρος Μερκούρης: 1 Σεπτεμβρίου 1929 - 31 Μαρτίου 1934.
Για να ψηφίσουν όμως οι πρόσφυγες (όπως οι κάτοικοι της Ν. Ιωνίας) οι περισσότεροι των οποίων δεν είχαν νομιμοποιητικά έγγραφα (ταυτότητες κ.α.) έπρεπε
να δημοσιευθεί στο Φ.Ε.Κ. τ. Α’ αρ. 110 της 4//1925 το Ν.Δ. “Περί εγγραφής των
προσφύγων εις εκλογικούς καταλόγους” με ιδιαίτερα κεφάλαια για την σύνταξη
παραρτημάτων εκλογικών καταλόγων προσφύγων, παραρτημάτων καταλόγων
βιβλιαρίων και χορήγησης ταυτότητας.
Ουσιαστικά οι Ιωνιώτες συμμετέχουν για πρώτη φορά σε εκλογική διαδικασία
στις δημοτικές εκλογές της 25ης Οκτωβρίου 1925, για την ανάδειξη του Δημάρχου Αθηναίων.

9 Δεκεμβρίου 1923. Εγκαίνια συνοικισμού “ΙΩΝΙΑ”. Στο κέντρο ο Παπαϊωακείμ.

9/12/1923. Ο πρόεδρος της Ε.Α.Π. Χένρυ Μοργκεντάου
και ο λογοτέχνης Κώστας Ουράνης στα εγκαίνια του συνοικισμού “ΙΩΝΙΑ”.

1924. Ο Γεώργιος Παπανδρέου σε επίσκεψή του στον συνοικισμό “ΙΩΝΙΑ”.

Εκλογές ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
25ης Οκτωβρίου 1925

Ήταν οι πρώτες αυτοδιοικητικές εκλογές που διεξήχθησαν από το 1914, με
πρωθυπουργό τον Θεόδ. Πάγκαλο που είχε καταλάβει αυθαίρετα – με πραξικόπημα - την εξουσία στις 25 Ιουνίου 1925, απομακρύνοντας τη νόμιμη κυβέρνηση
του Ανδρ. Μιχαλακόπουλου. Η προκήρυξη και διενέργεια των δημοτικών εκλογών, ήταν μία πράξη αντιπερισπασμού του Θ. Πάγκαλου προκειμένου να στρέψει
τα βλέμματα της κοινής γνώμης από πάνω του, ενώ την παραμονή των εκλογών
συνελήφθη και απελάθη (με το αντιτορπιλικό “ΛΕΩΝ”) στο Βρινδήσιον της Ιταλίας, ο αρχηγός της Επανάστασης του 1922, Νικ. Πλαστήρας. Στα εξωτερικά θέματα, η Κυβέρνηση Πάγκαλου είχε έντονο πρόβλημα με τους Βουλγάρους όσον
αφορά την οριστικοποίηση των συνόρων μας στο Βορρά και ο Θ. Πάγκαλος διέταξε τον Ελληνικό Στρατό να βαδίσει προς το Πετρίτσι, παρά την αντίθετη άποψη
της Κοινωνίας των Εθνών. Λίγο αργότερα θα αναγκασθούμε να αποχωρήσουμε
και να καταβάλλουμε αποζημίωση για την ενέργειά μας αυτή.
Από την ίδρυση της πόλης μας στις 30 Ιουνίου 1923, μέχρι τη διάλυση της “Επιτροπής Αποκαταστάσεως Προσφύγων” (Ε.Α.Π.) το 1930, η Ν. Ιωνία ως συνοικισμός ανήκε διοικητικά στον Δήμο Αθηναίων για θέματα καθαριότητας, διαμόρφωσης δρόμων και πλατειών κλπ., ενώ για θέματα ανοικοδόμησης της πόλης, αρμόδια ήταν η Ε.Α.Π. Σε αυτήν ανήκε όλη η έκταση – του λεγόμενου Ιστορικού Κέντρου και όχι μόνο - που είχε περιέλθει στην κυριότητά της, από το “Ταμείο Περίθαλψης Προσφύγων” (Τ.Π.Π.) όταν την είχε αγοράσει ή απαλλοτριώσει προκειμένου να στεγάσει τους πρόσφυγες.
Έτσι στις δημοτικές εκλογές της 25ης Οκτωβρίου 1925, για την ανάδειξη δημάρχου στην Αθήνα, (η Ν. Ιωνία αποτελεί ήδη συνοικισμό της Αθήνας), ψηφίζουν
όσοι Ιωνιώτες κατάφεραν να εκδώσουν έγκαιρα εκλογικά βιβλιάρια και να εγγραφούν στα Παραρτήματα των εκλογικών τους καταλόγων.
Από την άφιξη των προσφύγων το 1922, μέχρι το 1925, ο Σπ. Πάτσης (έγινε δήμαρχος το 1922 όταν παραιτήθηκε ο Εμμ. Μπενάκης) συναντάται αρκετές φορές
με εκπροσώπους φορέων και συλλόγων της περιοχής, προκειμένου να συζητήσουν και να λύσουν προβλήματα οδοποιΐας, ύδρευσης κ.α. ενώ στο Δημοτικό Συμβούλιο Αθηνών, συζητούνται και λαμβάνονται αποφάσεις για θέματα που αφορούν
στον συνοικισμό της Ν. Ιωνίας (ίδρυση εκκλησίας Αγ. Αναργύρων, διανοίξεις οδών,
συντηρήσεις κ.α.).
Η προκήρυξη των εκλογών, προέβλεπε για τα ψηφοδέλτια τα εξής:
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“Ο Δήμαρχος Αθηναίων δηλοποιεί κατ΄ εντολήν της Νομαρχίας Αττικής και
Βοιωτίας, ότι τα ψηφοδέλτια δια τας δημαιρεσίας της 25ης τρ.μ. θα παρέχωνται υπό της υπηρεσίας του Δήμου, εις τους ζητούντες εκλογείς. Σχετικώς γνωστοποιείται, ότι έκαστος των εκλογέων προ της εισόδου του εις το εκλογικόν
Τμήμα, θα φέρη μεθ΄ αυτού δύο ψηφοδέλτια συμπληρωμένα, είτε χειρογράφως, είτε δια γραφομηχανής, είτε δια του τύπου, θα λαμβάνη δε παρά της Επιτροπής μόνον τους φακέλλους, εις τους οποίους θα εγκλείωνται ταύτα”.
Οι εκλογείς ψήφιζαν με 2 ψηφοδέλτια. Ένα ψηφοδέλτιο που περιείχε τα ονόματα των υποψηφίων δημάρχων και δημαρχιακών παρέδρων (ψήφιζαν ένα δήμαρχο και μέχρι 4 δημοτικούς παρέδρους) και ένα ψηφοδέλτιο που περιείχε όλα
τα ονόματα των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων (ψήφιζαν μέχρι 30).
Στην Αθήνα κατέρχονται επτά (7), ως υποψήφιοι δήμαρχοι:
1. O Σπύρος Α. Πάτσης, υποστηριζόμενος από τη Λέσχη των Φιλελευθέρων
(Βενιζελικούς),
2. Ο Σπύρος Μερκούρης, υποστηριζόμενος από τα αντιβενιζελικά κόμματα,
3. Ο ΄Αγγελος Καν. Κανελλόπουλος, υποστηριζόμενος από τον Ιωάν. Μεταξά,
4. Ο Γεώργιος Νικ. Βραχηνός,
5. Ο Αντώνιος Φραγκ. Πραντούνας,
6. Ο Σεραφείμ Μάξ. Μάξιμος, υποστηριζόμενος από τους Κομμουνιστές,
7. Ο Σπύρος Βασ. Βασιλειάδης.
Παραθέτουμε τα πλήρη, ψηφοδέλτια των 3 μεγαλυτέρων συνδυασμών:
1. ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΤΣΗΣ – Υποψ. Δήμαρχος
Υποψ. Πάρεδροι: Ε. Αναγνωσταράς, Κ. Κομνηνός, Παν. Καραβέλης, Κ. Νίκας.
Υποψ. Δημ. Σύμβουλοι: Ιωάν. Αθανασιάδης, Νικ. Αμηράς, Γεώργ. Βαλαβάνης,
Ιγν. Βαφειάδης, Αχιλ. Βεάκης, Κωνστ. Βελισσάριος, Γεώργ. Βεντούρης,
Ιωάν. Βλαβιανός, Αντ. Γαζής, Θεόδ. Γιαννάκης, Αριστ. Δελλημαρκάκης,
Παναγ. Ζερβός, Τάκης Καλμούχος, Ηλ. Καραλόπουλος, Νικ. Κυρκίνης,
Στ. Κωνσταντινίδης, Αναστ. Λεονάρδος, Πλάτ. Μαζαράκης, Ανδρ. Μπρούμης,
Αλέξ. Νικολούδης, Μ. Πεσματζόγλου, Ιωάν. Πλατής, Ανδρ. Ροσόλυμος,
Σπυρ. Σαββόπουλος, Ορ. Σαλιάρης, Φράγκ. Σαράντης, Μιχ. Σταμούλης,
Μιχ. Τσιγδέμογλου, Αρ. Τσούτσος, Δ. Τυπάλδος.
Το εκλογικό του κέντρο, ήταν στην οδό Χαλκοκονδύλη. Οι υποψήφιοι πάρεδροι
και δημ. σύμβουλοι που αναφέρονταν στο ψηφοδέλτιό του, στις ιδιότητες /επαγγέλματα, δεν αναγράφουν αν είναι πρόσφυγες, αν και 2-3 ήταν (Πεσματζόγλου,
Τσιγδέμογλου), εν αντιθέσει με τα άλλα ψηφοδέλτια όπου αρκετοί, αναγράφουν
πρόσφυξ. Και όμως. Κέρδισε μεγάλα ποσοστά στους προσφυγικούς συνοικισμούς
γιατί είχε το χρίσμα του κόμματος των Φιλελευθέρων, που κυριάρχησε στα πολιτικά δρώμενα της χώρας, την 10ετία 1923 - 1932.
Στο πλευρό του, τάσσεται η “Επιτροπή Αλυτρώτων και Προσφύγων Επιτροπεία” με μεγάλη επιρροή στους πρόσφυγες, που σε ανακοίνωσή της τονίζει:
“Συνεπής προς την ιδεολογικήν αυτής ιδεολογίαν, θεωρεί καθήκον της να συστήση εις τους πρόσφυγας, εν σχέσει προς την δημαρχιακήν εκλογήν Αθηνών,
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όπως χάριν των δημοκρατικών ιδεών ας ανέκαθεν πρέσβευεν και εφάρμοζεν
και ας και μετά την καταστροφήν των υπεστήριζεν, ψηφίσωσι υπέρ του υποψηφίου της Δημοκρατικής παρατάξεως κ. Σπ. Πάτση, αποφεύγοντας την διάσπασιν των ψήφων”.
Επίσης τον Σπ. Πάτση υποστηρίζει και ο “Σύλλογος Σπάρτη της Πισιδίας”, αφού
το Διοικ. Συμβούλιό της (Β. Πετράκης, Β. Ιατρίδης, Β. Θεμελίδης, Δημ. Δανόπουλος, Δαμ. Γεωργιάδης, Ι. Αρτεμιάδης, Ν. Πατσόγλου και Χρ. Χεκίμογλου) με ανακοίνωσή του, απευθύνει “…σύσταση στα μέλη του, να τον υπερψηφίσουν”. Πρόκειται για τον Σύλλογο που με έδρα την Αθήνα είχε ιδρυθεί ήδη από τον Μάρτιο
του 1923. Ο σύλλογος δεν είχε μεγάλη διάρκεια. Τον αντικατέστησε στη Ν. Ιωνία
η “Ένωσις Σπαρταλήδων - Τα Σπάρτα” που ιδρύθηκε το 1933 και με μικρές διαφοροποιήσεις στο τίτλο της, λειτουργεί ευδοκίμως έως σήμερα ως “Ένωση Σπάρτης Μ. Ασίας”.
2. ΣΠΥΡΟΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ – Υποψ. Δήμαρχος (ήδη 4 φορές δήμαρχος Αθηναίων).
Υποψ. Πάρεδροι: Κ. Γεμενάκης, Γ. Καρελλάς, Κ. Μιχαηλίδης, Κ. Πολύδωρος
Υποψ. Δημ. Σύμβουλοι: Γ. Αγγελόπουλος-Αθάνατος, Μ. Αθανασόπουλος,
Σ. Αντωνιάδης, Β. Βέργης, Γ. Γεωργαντής, Ι. Γκινάκας, Κ. Δελήγιαννης,
Ι. Διαμαντάκης, Σ. Ζωγράφος, Σ. Ιορδανίδης, Θ. Κατσούλης, Μ. Κατσουρός,
Χ. Κουλουριώτης, Α. Κριεζής, Λ. Κωστόπουλος, Π. Λιβιεράτος, Δ. Λιμπέρης,
Σ. Μπενούκας, Χρ. Νικολόπουλος, Α. Παπαγεωργίου, Η. Παπαπαύλου,
Ε. Πατσουράκος, Χ. Παστιάδης, Δ. Σαγιάς, Ι. Σιμητόπουλος, Ι. Τσέλιος,
Ι. Τσιφλάκος, Π. Φιλιππίδης, Π. Φραγκίδης, Σ. Χατζημιχάλης

Σπύρος Πάτσης

Σπύρος Μερκούρης

Άγγελος Κανελλόπουλος

Το εκλογικό του κέντρο, ήταν στην οδό Πανεπιστημίου. Στο ψηφοδέλτιο του Σπ.
Μερκούρη, συμπεριλαμβάνονταν ένας υποψ. πάρεδρος και 4 υποψ. δημοτικοί
σύμβουλοι που είναι μικρασιάτες. Δεν βοήθησε όμως η παρουσία τους, στην προσέλκυση προσφυγικών ψήφων.
Φαίνεται όμως ότι οι εν λόγω εκλογές δεν ξημέρωσαν με τους καλύτερους οιωνούς, για τον Σπ. Μερκούρη, αφού την παραμονή των εκλογών, το βράδυ του Σαββάτου κατέρρευσε ο εξώστης του προεκλογικού του κέντρου, όταν και ο ίδιος ήταν
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επάνω, από υπερφόρτωση, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο ίδιος και οι συνεργάτες του και να μεταφερθούν στο νοσοκομείο για την περιποίηση των τραυμάτων τους.
3. ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ – Υποψ. Δήμαρχος
(Πολιτευτής κόμ. “Ελευθεροφρόνων”).
Υποψ. Πάρεδροι: Γ. Σκορδίλης, Παν. Κολλινιάτης, Αλκ. Σαρόγλου,
Βρασ. Συλιβριώτης
Υποψ. Δημ. Σύμβουλοι: Χρ. Αθανάσουλας, Ανδρ. Βάκας ή Διαλέκος,
Δ. Βερτίτσης, Κων. Βερροιόπουλος, Πέτρ. Βλαχάνης, Νικητ. Δασκαλάκης,
Σωτ. Ζαχαριάς, Ιπποκράτης Κιοκπάσογλου, Θεόδ. Κολιότσος, Ανδρ. Κριεζής,
Γεώργ. Κωνσταντινίδης, Παναγ. Λεβέντης, Σ. Μανιάτης, Εμμ. Μπούκης,
Γεώργ. Μπουκλάκος, Δημ. Οικονομόπουλος, Ιωάν. Παπαδόπουλος,
Γ. Πεσματζόγλου, Θεόδ. Πετρόπουλος, Πέτρ. Πρωτοπαπαδάκης,
Αποστ. Σαραντόπουλος, Παναγ. Σουλόπουλος, Ιωάν. Στάμου,
Κων/νος. Σγούρδας, Νικ. Στίνης, Γεώργ. Τοτόμης, Σ. Τσουρουτσόγλου,
Ιωάν. Φαραντάτος, Χ. Χρηστίδης.
Το εκλογικό του κέντρο, ήταν πάνω από το Καφέ “Πανελλήνιον” στην Ομόνοια.
Στο ψηφοδέλτιο του Άγγ. Κανελλόπουλου, περιλαμβάνονταν ένας υποψ. πάρεδρος
και 4 υποψ. δημοτικοί σύμβουλοι μικρασιατικής καταγωγής, χωρίς όμως να έχουν
τη δυναμική για να προσελκύσουν το ενδιαφέρον των προσφύγων ψηφοφόρων.
Η προεκλογική περίοδος που ήταν αρκετά σύντομη, είχε και τα “στοιχήματά”
της. Πέραν των χρηματικών ποσών που στοιχηματίζονταν υπέρ κάποιου υποψηφίου δημάρχου, ορισμένοι στοιχημάτιζαν και την επαγγελματική τους υπόσταση.
Τόσο σίγουροι θεωρούσαν την νίκη “του δικού τους”. Έτσι διαβάζουμε για κάποιο
αμαξηλάτη ότι στοιχηματίζει την άμαξά του με το άλογό της, ή κάποιου άλλου για
την διάθεση λεωφορείου 14 θέσεων σε συμβολική τιμή.
Ας γνωρίσουμε τώρα την προεκλογική κίνηση του συνοικισμού μας:
1. Ο Σπ. Πάτσης ως υποψήφιος δήμαρχος, την προεκλογική περίοδο,
επικεφαλής των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων του έρχεται την Κυριακή
10 Οκτωβρίου 1925 στην Ν. Ιωνία (Ποδαράδες) και εκφωνεί προεκλογικό
λόγο. Στη συνέχεια συνοδευόμενος από ομάδες προσφύγων διατρέχει
την αγορά της πόλης. (Εφημ. “ΕΛ. ΒΗΜΑ”).
2. Στην εφημερίδα “ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ” αναφέρεται ότι στο πρόγραμμα του
Σπ. Μερκούρη ήταν το Σάββατο 17 Οκτωβρίου να επισκεφθεί τους
Ποδαράδες, αλλά από το ρεπορτάζ της εφημερίδας την επομένη, δεν
προκύπτει κάτι τέτοιο. Προφανώς αναβλήθηκε.
Αντίθετα τον προσφυγικό συνοικισμό επισκέπτεται ο υποψ. δήμαρχος
Γεώργ. Βραχηνός.
3. Η εφημερίδα “ΕΣΠΕΡΙΝΗ” της 23/10/1925, γράφει ότι:
“Πυκναί ομάδες προσφύγων του συνοικισμού Ποδαράδων επιβαίνουσαι δέκα
μεγάλων φορτηγών αυτοκινήτων σημαιοστολίστων με εικόνας του λαοφιλούς
υποψηφίου δημάρχου μας κ. Μερκούρη, περιέρχοντο ολόκληρον την πόλιν και
εζητωκραύγαζαν ενθουσιωδώς, υπέρ του κ. Μερκούρη. Μόλις έφθασαν εις Ομό-
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νοιαν όλος ο συνωθούμενος εις αυτήν κόσμος εξερράγη εις χειροκροτήματα και
ζητωκραυγάς υπέρ του κ. Μερκούρη, συγχαιρόμενος τους πρόσφυγες Ποδαράδων οίτινες τόσον εμφατικώς διαδήλωναν τα υπέρ του κ. Μερκούρη αγνά αισθήματά τους”.
4. Επίσης τους Ποδαράδες επισκέπτεται την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου,
ο υποψ. Δήμαρχος Άγγελ. Κανελλόπουλος, αλλά οι πρόσφυγες φωνάζουν
συνθήματα υπέρ του Σπ. Πάτση. Στην ομιλία του υπόσχεται
“…ανέγερση εκκλησίας και σχολείου δια την εκπαίδευσιν των προσφυγοπαίδων και έργων δια την πλήρη εξυπηρέτησιν των αναγκών του προσφυγικού
συνοικισμού.” (Εφημ. “ΕΛΕΥΘ. ΤΥΠΟΣ”).
Στη Ν. Ιωνία (Ποδαράδες), είχαν δημιουργηθεί τα εξής εκλογικά κέντρα:
• 134ο Τμήμα: στο Δημοτικό Σχολείο Αγ. Αναργύρων, όπου ψηφίζουν οι
δημότες υπό τα στοιχεία Α - Ι,
• 135ο Τμήμα: στο Λαϊκό Φαρμακείο. Πρόκειται για το λεγόμενο
“Παράρτημα” ακριβώς απέναντι από τον ναό των Αγίων Αναργύρων,
όπου ψηφίζουν οι με τα στοιχεία Κ – Ν,
• 136ο Τμήμα: στον Ιερό Ναό Αγ. Αναργύρων, όπου ψηφίζουν οι με τα
στοιχεία Ξ – Ω.
• 137ο Τμήμα: στο Ειδικό Παράπηγμα στην Καλογρέζα, ψηφίζουν όλοι οι
εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους Καλογρέζας.
Σε αυτές τις δημοτικές εκλογές κατέρχεται και εκλέγεται 1ος δημοτικός σύμβουλος σε σταυρούς προτίμησης, με τον συνδυασμό του Σπ. Πάτση, ο βιομήχανος
Νικ. Κυρκίνης, ιδρυτής και ιδιοκτήτης του μεγάλου βιομηχανικού συγκροτήματος
“ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ A.E.” και είναι αυτονόητο, ότι θα τον ψήφισαν, οι χιλιάδες εργάτες
που απασχολούνταν στα εργοστάσιά του.

Γελοιογραφία υπέρ του Άγγ. Κανελλόπουλου
Εφημ. “Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ”.

Ο Νικ. Κυρκίνης στο Περιοδικό
“Ο Ελλην Σηροτρόφος και Μεταξουργός”.
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Επίσης κατέρχεται ως υποψ. δημοτικός σύμβουλος, ο Βουρλιώτης Ιωάν. Διαμαντάκης (μετέπειτα ιδρυτής της εφημερίδας “ΤΟ ΘΑΡΡΟΣ”) με τον συνδυασμό του
Σπ. Μερκούρη, αλλά δεν εκλέγεται.
Οι Χρ. Αθανάσουλας και Ιππ. Κιοκπάσογλου που συμπεριλαμβάνονταν στο ψηφοδέλτιο του Άγγ. Κανελλόπουλου, ήταν Ιωνιώτες, αφού αρκετές οικογένειες επιχειρηματιών με αυτά τα επώνυμα δραστηριοποιήθηκαν στην πόλη μας.
Με βάση την εκλογική νομοθεσία, οι ψηφοφόροι έπρεπε να ψηφίσουν: Ένα (1)
από τους 7 δημάρχους, τέσσερεις (4) από τους 28 παρέδρους και τριάντα (30)
από τους 201 υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους, που είχε ανακηρύξει το Πρωτοδικείο Αθηνών.
Κατά την εφημερίδα “ΕΜΠΡΟΣ” της 26/10/1925 σ. 4, τα αποτελέσματα στα 4
τμήματα της Ν. Ιωνίας και Καλογρέζας, ήταν:
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

134ο Τμήμα

135ο Τμήμα

136ο Τμήμα

137ο Τμήμα

ΣΥΝΟΛΑ

396

408

443

24

1.271

ΣΠ. ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ

11

3

8

5

27

ΑΓΓ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

19

4

7

2

32

ΣΠΥΡ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ

0

3

4

1

8

ΓΕΩΡΓ. ΒΡΑΧΗΝΟΣ

7

8

14

1

30

ΑΝΤΩΝ. ΠΡΑΝΤΟΥΝΑΣ

2

4

0

0

6

ΣΠ. ΠΑΤΣΗΣ

ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΜΑΞΙΜΟΣ
ΣΥΝΟΛΑ

3

9

3

0

15

438

439

479

33

1.389

Με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα της εφημερίδας, ο Σπ. Πάτσης λαμβάνει
το 91,5% (1.271 ψήφοι στο σύνολο των 1.389) των ψήφων της Ν. Ιωνίας και της
Καλογρέζας, ενώ το υπόλοιπο 8,5% μοιράζονται οι άλλοι 6 υποψήφιοι δήμαρχοι.

25/10/1925. Από την ψηφοφορία την ημέρα των εκλογών.

Την επομένη των εκλογών η Εφημερίδα “ΕΛΕΥΘ. ΒΗΜΑ” περιγράφει το κλίμα
στα εκλογικά κέντρα που ψήφισαν οι πρόσφυγες:
“Οι συνοικισμοί Παλαιών και Νέων Σφαγείων, Βύρωνος και Ποδαράδων εσημείωσαν την μεγαλειτέραν κίνησιν. Προ των θυρών της εισόδου των εκλογικών
κέντρων συνωθούντο ενθουσιώδεις οι πρόσφυγες, οι οποίοι εξερχόμενοι μετά
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την ψηφοφορίαν δεν απέκρυπτον τα δημοκρατικά αισθήματα προβαίνοντας εις
ζητωκραυγάς υπέρ του κ. Πάτση.
Οι πρόσφυγες απέδειξαν χθες δια μίαν ακόμη φοράν ότι είνε ιδεολόγοι, άνθρωποι οι οποίοι δεν δωροδοκούνται. Η καταπληκτική πλειοψηφία του δημοκρατικού αντιπροσώπου, σχεδόν παμψηφία, υπήρξε ένα καλόν μάθημα δια τον
αντιβενιζελισμόν, την αιτίαν και τον μόνον υπεύθυνον της καταστροφής”.

Ο Σπ. Πάτσης με φίλους του, την επομένη της εκλογής του. Εφημ. “ΕΛΕΥΘ. ΒΗΜΑ”.

Κατά την εφημερίδα “ΕΛΕΥΘ. ΤΥΠΟΣ”, δεν ψήφισαν πολλοί πρόσφυγες στους
Ποδαράδες, γιατί “οι άνδρες δεν είχαν σφραγίσει τα απολυτήρια τους”!
Και η εφημερίδα “ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΛΟΓΟΣ”, αναφέρεται στο εν λόγω γεγονός ότι στα
εκλογικά τμήματα της Ν. Ιωνίας, οι εφορευτικές επιτροπές απαγόρευαν στους
κατόχους εκλογικών βιβλιαρίων, να ψηφίσουν διότι:
“πλείστοι των εκλογέων, αγνοούντες το πράγμα, δεν είχον θεωρήσει το απολυτήριον αυτών από την Νομαρχίαν και αποκλείοντο του δικαιώματος της ψηφοφορίας. Και εδόθη μεν, ως επληροφορήθημεν, προφορική εντολή, όπως επιτραπή ούτω παρουσιαζόμενους εκλογείς η ψήφισις, αλλά δεν εφηρμόσθη. Ο δε
προσφυγικός κόσμος διατελεί ως εκ τούτου εν εξεγέρσει.”
Με τα αποτελέσματα από τα 133 εκλογικά τμήματα (σε σύνολο 141), στο σύνολο του Δήμου Αθηναίων, οι υποψήφιοι δήμαρχοι, έλαβαν:
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΨΗΦΟΙ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΣΠ. ΠΑΤΣΗΣ

24.210

54,13%

ΣΠ. ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ

15.974

35,71%

3.451

7,71%

ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΜΑΞΙΜΟΣ

514

1,15%

ΣΠΥΡ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ

249

0,56%

ΑΓΓ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
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ΓΕΩΡΓ. ΒΡΑΧΗΝΟΣ

205

0,46%

ΑΝΤΩΝ. ΠΡΑΝΤΟΥΝΑΣ

122

0,28%

44.725

100%

ΣΥΝΟΛΟ

Για να δούμε πως υποδέχτηκε τα αποτελέσματα των εκλογών, η αντιπολιτευόμενη τον Σπ. Πάτση και αντιβενιζελική εφημερίδα “ΣΚΡΙΠ”:

και η προσκείμενη στον Σπ. Πάτση, εφημερίδα “ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΛΟΓΟΣ”:

Να σημειώσουμε ότι την ανακήρυξη του δημάρχου και των παρέδρων έκανε το
Πρωτοδικείο Αθηνών, ενώ των δημοτικών συμβούλων και των αναπληρωματικών
τους, οι εφορευτικές επιτροπές των εκλογικών τμημάτων που συνεδρίαζαν σε
κοινή σύσκεψη, στο Δημαρχείο Αθηνών, έχοντας λάβει όλα τα τελικά αποτελέσματα των εκλογικών τμημάτων.
Και οι 4 εκλεγέντες πάρεδροι (Παν. Κουραβέλος, ηλεκτρολόγος, Ελ. Αναγνωσταράς, απόστρ. συνταγματάρχης, Κων. Κομνηνός, καπνέμπορος και Κων. Νίκας,
επιχειρηματίας), ήταν του συνδυασμού του Σπ. Πάτση.
Οι 20 εκλεγέντες δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας (Σπ. Πάτση) ήταν οι:
Ιωάν. Αθανασιάδης, Νικόλ. Αμηράς, Γεώργ. Βαλαβάνης, Ιγν. Βαφειάδης,
Γεώργ. Βεντούρης, Ιωάν. Βλαβιανός, Αντ. Γαζής, Θεόδ. Γιαννάκης,Παναγ. Ζερβός,
Ηλ. Καραλόπουλος, Νικ. Κυρκίνης, Στ. Κωνσταντινίδης, Αναστ. Λεονάρδος,
Πλάτων Μαζαράκης, Αλέξ. Νικολούδης, Ν. Πεσματζόγλου, Ιωάν. Πλατής,
Σπυρ. Σαββόπουλος, Ο. Σαλιάρης, Ρ. Σαράντης.
Οι 10 εκλεγέντες της μειοψηφίας (Σπ. Μερκούρη) ήταν οι:
Γ. Γεωργαντής, Α. Παπαγεωργίου, Σ. Χατζημιχάλης, Σ. Αντωνιάδης, Δ. Γούναρης,
Ι. Γκινάκος, Γ. Αγγελόπουλος, Λ. Κριεζής, Κ. Δεληγιάννης, Ε. Πατσουράκος.
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Από τα παράξενα των δημοτικών εκλογών ήταν, ότι τα αποτελέσματα εκλογής
του Δήμου Θεσσαλονίκης, ακυρώνονται από τον τότε Πρωθυπουργό Θεόδ. Πάγκαλο, γιατί επεκράτησε ο υποστηριζόμενος από το Κ.Κ.Ε., Μ. Πατρίκιος.
Οι πρόσφυγες της Μικρασιατικής Καταστροφής, που είχαν εγκατασταθεί σε συνοικισμούς γύρω από την πόλη των Αθηνών (Βύρωνα, Ν. Ιωνία, Καισαριανή κ.α.)
και συμμετείχαν στις εν λόγω δημοτικές εκλογές και όχι μόνο, είχαν επηρεάσει το
εκλογικό σώμα, αφού επρόσκειντο στη βενιζελική παράταξη και με την ψήφο
τους, είχαν αλλάξει το πολιτικό γίγνεσθαι. Εφημερίδες και πολιτικοί αναφέρονται
σε αυτούς εγκωμιαστικώς ή απαξιωτικώς, ανάλογα σε ποια πλευρά ανήκαν:
Όπως η δήλωση του Π. Τσαλδάρη, για το αποτέλεσμα της εκλογής:
“Το αποτέλεσμα της εκλογής Αθηνών είνε πρόδηλον ότι ανεξαρτήτως των
καταγγελλομένων νοθειών οφείλεται βεβαίως αφ΄ ενός μεν εις την μονομερή
εν τω συνόλω περίπου υποστήριξιν του επιτυχόντος υποψηφίου παρά του
προσφυγικού πληθυσμού, αφ΄ ετέρου δε εις την διάσπασιν της αντιβενιζελικής
παρατάξεως, ήτις όχι μόνον δυνάμεις απέσπασεν, αλλά και ουσιωδώς ψυχολογικώς επέδρασε εις μείωσιν της ψηφοφορίας ως προς τον ημέτερον υποψήφιον
κατά διαφόρους τρόπους και ιδία συνεπεία της εντεύθεν επελθούσης προδήλου αποχής”.
Αλλά και η εφημερίδα “ΕΣΠΕΡΙΝΗ” της 26/10/1925, γράφει:
“ΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Θ΄ απευθυνθώμεν προς τους αδελφούς πρόσφυγας. Και θα είπωμεν εις αυτούς ότι δίδουν αυτοί εις την πρωτεύουσαν ένα δήμαρχο ο οποίος ούτε αυτόν
τιμά, ούτε αυτούς. Δια της ψήφου των καταδικάζουν εις μαρασμόν την πρωτεύουσαν της οποίας είνε πολίται. Ατυχώς δεν δυνάμεθα να συνεννοηθώμεν μετ΄
αυτών εις πολιτικά ζητήματα. Απομένουν αντίπαλοι διότι και μόνον επιτρέπουν
να χρησιμοποιή αυτούς ο βενιζελισμός ως όργανά του, ως εν απόθεμα το οποίον
χρησιμοποιεί δια τους σκοπούς του. Οι πρόσφυγες πάλι μας έδωσαν τον κ. Πάτσην. Ας μην απαιτούν τώρα την ικανοποίησιν των αξιώσεών των, αφού από της
σήμερον θα λησμονήση αυτούς”.
Λίγες μέρες αργότερα και μετά την επίσημη ανακήρυξή του ως δημάρχου Αθηναίων, ο Σπ. Πάτσης απευθύνει το εξής ευχαριστήριο προς τους δημότες :
“Είμαι ευτυχής, αλλά και ευγνώμων προς τον Αθηναϊκόν Λαόν, διότι κατά την
περίοδον ταύτην της αναδημιουργίας και ανακαινισμού της Πρωτεύουσας, δια
πλειοψηφίας 8.023 ψήφων, με ετίμησε δια το αξίωμα του Δημάρχου Αθηναίων.
Βαθείαν έχων την συνείδησιν της υψηλής ταύτης τιμής και απέναντι των συνδημοτών μου, αλλά και απέναντι σύμπαντος του Ελληνισμού, ούτινος καρδία και
νούς είνε αι Αθήναι, υπόσχομαι ότι πάσαν θα καταβάλω προσπάθειαν και φροντίδα, ίνα ταχέως δώσω την λύσιν των κατατρεχόντων τον Δήμον Αθηναίων μεγάλων προβλημάτων.
Γνωρίζοντες καλώς τας από οικονομικής, υγειονολογικής και κοινωνικής
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ακόμη τάξεως δημιουργηθείσας νέας συνθήκας της πόλεώς μας εκ της αποτόμου εις πληθυσμόν και έκτασιν αυξήσεώς της ευθύς ως συγκροτηθή το εξ εκλεκτών μελών της κοινωνίας μας απαρτιζόμενον νέον Δημοτικόν Συμβούλιον, θα
θέσωμεν προ αυτού ευρύτατον πρόγραμμα δια τε την διοικητικήν αυτοδιοίκησιν του Δήμου και δια την οικονομικήν αυτού αρτιότητα.
Κατακτήσαντες την λαϊκήν εμπιστοσύνην ουχί δι΄ εκλογικών τεχνασμάτων και
προγραφών των αντιπάλων (τούτο είνε σήμα εκλογικόν άλλων), αλλά δια της
εκτελέσεως έργων, θα ζητήσωμεν την απαλλαγήν του Δήμου από τας διαφόρους κρατικάς τροχοπέδας και την ενίσχυσιν τούτου οικονομικώς ίνα την πόλιν
μας κατακοσμήσομεν νέα μεγάλα έργα ικανά και αντάξια της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και του σημερινού πολιτισμού.
Ευγνώμων και αύθις δια την υψηλήν τιμήν, δηλώ προς άπαντας τους συμπολίτας ημών ότι, ως και προγενεστέρως, ούτω και εφεξής η δημοτική φροντίς θα
είνε ακούραστος προς όλους ανεξαιρέτως τους έχοντες ανάγκην ταύτης.
Με ειλικρινή αφοσίωσιν και αγάπην.”

1924. Η λεωφόρος Βασ. Σοφίας.

Εκλογές ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
4ης Αυγούστου 1929

Οι εκλογές, έγιναν στη σκιά του Ν. 4229/24.7.1929 “Περί των μέτρων ασφαλείας του κοινωνικού καθεστώτος και προστασίας των ελευθεριών των πολιτών”
που έμεινε στην ιστορία ως “Ιδιώνυμο”, δηλαδή ειδικό αδίκημα. Στόχος του νόμου ήταν η ποινικοποίηση των “ανατρεπτικών” ιδεών, ιδιαίτερα δε η δίωξη κομμουνιστών, αναρχικών και η καταστολή των συνδικαλιστικών κινητοποιήσεων.
Ο νόμος αυτός προέβλεπε ποινή φυλακίσεως τουλάχιστον 6 μηνών για όποιον
“επιδιώκει την εφαρμογήν ιδεών εχουσών ως έκδηλον σκοπόν την δια βιαίων μέσων ανατροπήν του κρατούντος κοινωνικού συστήματος ή την απόσπασιν μέρους
εκ του όλου της Επικρατείας ή ενεργεί υπέρ της εφαρμογής αυτών προσηλυτισμόν”. Ήταν το πρώτο νομοθετικό μέτρο κατά του Κ.Κ.Ε. που άρχιζε από τότε σιγά-σιγά να έχει επιρροή στις εργατικές μάζες.
Ως εκ τούτου στις πόλεις είχαν ληφθεί αυστηρά μέτρα ασφαλείας - ιδίως στην
Αθήνα - επειδή υπήρχαν φόβοι για διαδηλώσεις και ταραχές, ενώ η εφημερίδα
“ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ” αναφέρει ότι την ημέρα των εκλογών
“Ο προ του Νοσοκομείου Ποδαράδων χώρος είχε καταληφθεί υπό ενόπλου
δυνάμεως, κάτοικος μάλιστα του συνοικισμού αφηγήθη ότι μάλωναν δύο άτομα
εις το κέντρον του συνοικισμού και συγκεντρώθηκαν διάφοροι περίεργοι.
Ομάδα αστυφυλάκων ηύρε την ευκαιρία να δείξει την ανδρείαν της χρησιμοποιώντας γκλόμπς εναντίον αθώων πολιτών”.
Έτσι οι συλλήψεις και οι με συνοπτικές διαδικασίες εκτοπίσεις σε άτομα με αριστερές ιδέες άρχισαν να εφαρμόζονται και με τον νόμο. Για την εφαρμογή του νόμου χρησιμοποιήθηκαν και τμήματα του Στρατού και Ναυτικού που περιπολούσαν
στην πόλη της Αθήνας και στις άλλες μεγάλες πόλεις.
Στις δημοτικές εκλογές της 4ης Αυγούστου 1929 - που διεξήχθησαν επί πρωθυπουργίας Ελ. Βενιζέλου - οι κάτοικοι της Ν. Ιωνίας (Ποδαράδων) συμμετείχαν
στην ψηφοφορία ως δημότες Αθηναίων, αφού βέβαια είχαν έγκαιρα ανανεώσει τα
εκλογικά τους βιβλιάρια και είχαν εγγραφεί στους εκλογικούς καταλόγους. Ήταν
η τελευταία φορά που ψήφιζαν για την εκλογή δημάρχου της Αθήνας. Πέντε χρόνια μετά, το 1934, στις επόμενες δημοτικές εκλογές, θα ψηφίζουν για να εκλέγουν τον δικό τους δήμαρχο, αφού είχε γίνει η σύσταση του Δήμου Ν. Ιωνίας.
Με βάση τον εκλογικό νόμο στην Αθήνα, θα εκλέγονταν 1 δήμαρχος, 4 δημαρχιακοί πάρεδροι και 30 δημοτικοί σύμβουλοι. Οι ψηφοφόροι ψήφιζαν με 2 ξεχωριστούς
φακέλους (λευκός και κόκκινος) και 2 ξεχωριστά ψηφοδέλτια (λευκό και κόκκινο).
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Στο κόκκινο ψηφοδέλτιο κάθε ψηφοφόρος έγραφε το όνομα του Δημάρχου και
των 4 δημοτικών παρέδρων που επιθυμούσε. Το ψηφοδέλτιο χωρίζονταν σε 2
μέρη όπου στο επάνω μέρος, στο 1/3 του ψηφοδελτίου αναγραφόταν το όνομα
του υποψηφίου δημάρχου και στο υπόλοιπο τμήμα στα 2/3 αναγράφονταν τα
ονόματα των υποψηφίων δημοτικών παρέδρων. Το κόκκινο ψηφοδέλτιο το τοποθετούσαν στον κόκκινο φάκελο και το έριχναν στο κόκκινο κιβώτιο (κάλπη).
Στο λευκό ψηφοδέλτιο αναγράφονταν τα ονόματα των 30 υποψηφίων δημοτικών συμβούλων της εκλογής τους, π.χ. ο ψηφοφόρος είχε την δυνατότητα να ψηφίσει δήμαρχο τον Σπ. Πάτση και τους 30 δημοτικούς συμβούλους του Σπ. Μερκούρη ή συνδυασμό δημοτικών συμβούλων από όλους τους συνδυασμούς υποψηφίων με μέγιστο αριθμό συμβούλων, τους 30. Αντίστοιχα το λευκό ψηφοδέλτιο
στον λευκό φάκελο και το έριχναν στο λευκό κιβώτιο (κάλπη).
Άκυρα ήταν τα ψηφοδέλτια στα οποία αναγράφονταν δύο ή περισσότεροι δήμαρχοι, πέντε ή περισσότεροι πάρεδροι και 31 ή περισσότεροι δημοτικοί σύμβουλοι.
Άκυρα ωσαύτως ήταν τα ψηφοδέλτια στα οποία αναγράφονταν φράσεις, λέξεις
ή σημεία. Τα ονόματα μπορούσαν να ήταν γραμμένα με μολύβι, μελάνι ή στοιχεία
τυπογραφείου.
Η ανακήρυξη των υποψηφίων γινόταν κατά τον εξής τρόπο: Μετά τη διαλογήν
όλων των ψηφοδελτίων και την καταχώρισή τους στο βιβλίο διαλογής, η Εφορευτική Επιτροπή και o δικαστικός αντιπρόσωπος προσδιόριζαν τη σειρά της σχετικής πλειονοψηφίας εκάστου υποψηφίου συμβούλου. Έτσι λαμβάνονταν οι 20
πρώτοι (τα 2/3) των σχετικώς πλειοψηφησάντων συμβούλων και ανακηρύσσονταν εκλεγέντα τακτικά μέλη της πλειονοψηφίας του Δημ. Συμβουλίου. Οι επόμενοι 10 (το έτερον 1/3) αμέσως σχετικώς πλειοψηφήσαντες, ανακηρύσσονταν
αναπληρωματικά μέλη της πλειονοψηφίας, οι οποίοι κατά την σειράν της ανακηρύξεως των θα αναπλήρωναν τις οιασδήποτε κενούμενας θέσεις των τακτικών
μελών της πλειονοψηφίας.
Για την αντιπροσώπευση της μειονοψηφίας λαμβάνονταν οι κατά σειράν ψήφων
ερχόμενοι αμέσως, έτεροι δέκα από του αριθμού 31ου έως 40ου και ανακηρύσσονταν τακτικά μέλη της μειονοψηφίας, ενώ οι επόμενοι έτεροι 10 ήτοι από 41ου
μέχρι και του 50ου ανακηρύσσονταν αναπληρωματικά μέλη της μειονοψηφίας.
Στις εν λόγω δημοτικές εκλογές κατήλθαν οι παρακάτω υποψήφιοι δήμαρχοι, με
τους παρέδρους και δημοτικούς συμβούλους τους:
1. Σπύρος Πάτσης (1862 -1954).
Δικηγόρος, Δήμαρχος ήδη από το 1922.
Πάρεδροι: Γεώργ. Βαλαβάνης, Ιωάν. Διαμαντόπουλος, Κων. Κομνηνός,
Παναγ. Κουραβέλος.
Δημοτικοί Σύμβουλοι: Νικ. Αμηράς, Ανδρ. Βήχος, Ιωάν. Βλαβιανός,
Ιωάν. Βουδούρης, Γεώργ. Γεωργαντής, Ιωάν. Γκινάκας, Κων. Δελήγιαννης,
Γεώργ. Διαμαντίδης, Χρυσ. Θεοδωρίδης, Διον. Θωμόπουλος, Δημ. Καπράλος,
Ηλ. Καραλόπουλος, Κυρ. Κιοφτερτζής, Νικ. Κοκολάτος, Άγ. Κωνσταντιλιέρης,
Στ. Κωνσταντινίδης, Λεων. Κωστάκης, Αλκιβ. Λασκαρίδης, Μιχ. Λυκούδης,
Φραγκ. Μαυρομμάτης, Ανδρ. Μπρούμης, Αλεξ. Νικολούδης, Κων. Νιτσόλας,
Δημ. Παπανικολάου, Ιωάν. Πλατής, Δημ. Πολυκράτης, Φραγκ. Σαράντης,
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Δημήτρ. Σινάνης, Εμμ. Τριποδάκης, Σωκρ. Χατζημιχάλης.
Το εκλογικό του κέντρο, ήταν στo θέατρο “ΟΛΥΜΠΙΑ” επί της οδού Ακαδημίας.
Στο ψηφοδέλτιό του συμμετέχουν ένας (1) υποψ. πάρεδρος και οκτώ (8) υποψ.
δημοτικοί σύμβουλοι, πρόσφυγες.
2. Σπύρος Μερκούρης (1856 – 1939).
Πολιτικός, Βουλευτής και 4 φορές Δήμαρχος Αθηναίων.
Πάρεδροι: Κ. Αναστασίου, Ι. Καούρης, Δημ. Μαυρομιχάλης, Δ. Πολύδωρος.
Δημοτικοί Σύμβουλοι: Γ. Αγγελλόπουλος Αθάνατος, Στ. Αντωνιάδης, Κ. Βάλβης,
Ι. Βασιλόπουλος, Κ. Γερασίμου, Β. Γκίζης, Ευάγγ. Δημητρίου, Σταύρ. Ζωτιάδης,
Ι. Καμπάσης, Γεώργ. Καρελλάς, Κων. Κοτσέας, Χαρίλ. Κουλουριώτης,
Δημ. Λυμπέρης, Μην. Μαραβέλιας, Α. Μεταξάς, Κ. Μιχαηλίδης, Α. Παπαγεωργίου,
Δ. Παπακυριακόπουλος, Γ. Παπαλεξανδρής, Η. Παπαπαύλου,
Γ. Παρασκευόπουλος, Ευάγγ. Πατσουράκος, Α. Πέτας, Θ. Πετρόπουλος,
Γ. Πρωτέκδικος, Δ. Ριζολής, Δημ. Σαγιάς, Η. Σιμιτόπουλος, Ι. Στάμου.
Το εκλογικό του κέντρο, ήταν στην οδό Ιπποκράτους.
Στο ψηφοδέλτιό του κατέρχονται 3 πρόσφυγες, ως υποψ. δημοτικοί σύμβουλοι.
3. Σπύρος Βασιλειάδης
Μηχανικός – Αρχιτέκτων, Στέλεχος Δήμου Αθηναίων
Πάρεδροι: Σπ. Λέκκας, Παναγ. Στάης, Ιωάν. Ζαχάρωφ, Δ. Κοσμίδης.
Δημοτικοί Σύμβουλοι: Κων. Αντωνόπουλος, Αριστ. Αραχωβίτης, Άρης Αργυρίου,
Ιωάν. Αποντίδης, Θεοδ. Βασιλειάδης, Αλκιβ. Ζαχαριάδης, Γεώργ. Ζαβές,
Νικόλ. Ιορδανίδης, Περ. Κλάρας, Ιωάν. Κρανιάδης, Δημ. Καραγιαννόπουλος,
Νικ. Καραμιχάλης, Οδυσ. Κολάσης, Γεώργ. Καριπίδης,
Ιωάν. Καραμπέσης, Φωτ. Κατσίνας.
4. Ιωάννης Αθανασιάδης
Βουλευτής “Κόμματος Φιλελευθέρων” από το 1928.
Πάρεδροι: Κων. Νίκας, Παντ. Γαλάνης, Γεώργ. Κουτρουμπάκης,
Αργύριος Κοτσιφάκης ή Κατσιφόπουλος.
Δημοτικοί Σύμβουλοι: Κων. Αληφέρης, Φιλ. Καχραμάνος, Ευάγγ. Τζίνης,
Ιωάν. Λεμπέσης, Σωτ. Βλάχος, Νικ. Βάκης, Νικ. Νικολαΐδης, Δημ. Μηλιδώνης,
Αρ. Δικμόγλου, Αριστ. Τσούτσος, Αρ. Δημητριάδης, Νικ. Ιακώβου,
Αναστ. Δούρος, Μιχ. Παπαδόπουλος, Ιωάν. Ιωαννίδης, Γεώργ. Κοσμάδης,
Εμ. Βλασσερός, Πούλος Πολυχρόνης, Γεώργ. Δεσύπρης, Αλέξ. Γέροντας,
Κων. Διαμαντόπουλος, Κων. Ψαλτάκης, Γεωργ. Ρεμουντάκης,
Κων. Ταμπακόπουλος, Γρηγ. Σούλης, Αριστ. Βουτυράς, Κων. Σεραφετινίδης,
Αναστ. Δουζίνας,Ιωάν. Φαλακρός, Δημ. Κατσούλης.
Στο ψηφοδέλτιό του συμμετείχαν 8 υποψ. δημοτικοί σύμβουλοι, πρόσφυγες.
5. Αντώνιος Χρηστομάνος (1871 – 1933).
Διδάκτωρ Ιατρικής, Πολιτευτής, Βουλευτής, Υφυπουργός, Υπουργός
Πάρεδροι: Στ. Βρεττός, Ρήγας Ρηγόπουλος, Σ. Ιωσηφίδης, Κων. Γεμενάκης.
Δημοτικοί Σύμβουλοι: Κων. Κοτζιάς, Περ. Καραπάνος,
Σωτ. Παπαζαφειρόπουλος, Γεώργ. Ιακωβίδης, Χρήστ. Σπηλιωτόπουλος,
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Αμβρ. Πλυτάς, Κων. Ελευθερουδάκης, Σωτ. Ζωγράφος, Αποστ. Αποστολίδης,
Γερ. Μακρής, Κων. Καλαμαράς, Ελ. Παυλίδης, Δημ. Σισιλιάνος,
Θεοδ. Πετρακόπουλος, Σταμ. Χατζήμπεης, Κων. Νέγρης,
Αλεξ. Παπάζογλου, Αντ. Μάτσας, Κων. Μαζαράκης, Δημ. Ιωακειμίδης,
Κων. Περάκης, Σπυρ. Κοσμετάτος, Κοσμ. Συμεώνογλου, Ανδρ. Κριεζής,
Σπυρ. Λέκκας, Επαμ. Σημαντήρας, Αναστ. Καραϊωσηφόγλου,
Κων. Κυριακός, Χρ. Ζορμπάς, Θεοδ. Γιαννάκης.
To εκλογικό του κέντρο ήταν στην οδό Πανεπιστημίου 40, ενώ στο ψηφοδέλτιό
του συμμετείχαν οκτώ (8) πρόσφυγες, ως υποψ. δημοτικοί σύμβουλοι.
6. Λυκoύργος Τσουκαλάς, Πρώην Βουλευτής
Πάρεδροι: Μ. Μελετόπουλος, Παν. Καλλινιάτης, Σ. Παναγιώτης, Δημ. Ροβάκης.
Δημοτικοί Σύμβουλοι: Αντ. Μαράτος, Ιωάν. Καρέκλης, Πέτρ. Πολυκράτης,
Ιωάν. Μανωλάς, Σωκρ. Προκοπάκης, Σαράντ. Ορφανουδάκης, Δημ. Αδάμ,
Κων. Βλαχόπουλος, Δημήτρ. Μπακόγιαννης, Ιωάν. Γιαννίκης, Πέτρ. Δούνης,
Παντ. Ραπτάρχης, Γιώργ. Μιχαλόπουλος, Μιχ. Κοντελιέρης, Εμμ. Κόττης,
Αναστ. Ιατρέλης, Μιχ. Γεωργαντζόγλου, Νικ. Αρώνης, Νικ. Τατουδάκης,
Στ. Σταυρίδης, Παναγ. Σταμπούλος, Κόττης Κυριάκος, Δημ. Κυλισμανής,
Κων. Μαυρομμάτης, Νικόλ. Κόνδης.
7. Ηλίας Μπερκέτης
Ο Ηλ. Μπερκέτης υποστηριζόταν από το Κ.Κ.Ε. Με το νόμο του “Ιδιώνυμου” συνελήφθη λίγες ημέρες πριν τις εκλογές εξερχόμενος από το Συνέδριο της Ομοσπονδίας Εργατών Ηλεκτρισμού και φυλακίστηκε στις Φυλακές Συγγρού.
Κατά την εφημερίδα “Ριζοσπάστης” δεν τους επετράπησαν προεκλογικές συγκεντρώσεις και δεν υπήρχαν εκλογικοί τους αντιπρόσωποι στα εκλογικά τμήματα.
Στις εν λόγω δημοτικές εκλογές κατέρχονται ως υποψήφιοι πάρεδροι ή δημοτικοί σύμβουλοι, 4 Ιωνιώτες:
• Στο συνδυασμό του Σπ. Πάτση, ο νεαρός Ιωνιώτης δικηγόρος Κυριάκος Γαβρ.
Κιοφτερτζής, ως υποψ. δημοτικός σύμβουλος, αλλά δεν καταφέρνει να εκλεγεί.
Λαμβάνει 5.329 ψήφους (με καταμετρημένα τα 40 από τα 134 τμήματα) και έρχεται 26ος στην κατάταξη μεταξύ 30, του ψηφοδελτίου Πάτση. Είναι η πρώτη
απόπειρά του να ασχοληθεί με την Τοπική Αυτοδιοίκηση κάτι που τον οδηγεί 5
χρόνια αργότερα (1934) να θέσει υποψηφιότητα για δήμαρχος της Ν. Ιωνίας. Δεν
θα εκλεγεί και πάλι, δεν θα απογοητευθεί, αλλά θα πρωταγωνιστήσει στην δημοτικά δρώμενα από το 1945 έως το θάνατό του το 1970.
• Στο συνδυασμό τού Ιωάν. Αθανασιάδη, ο βιομήχανος χαλιών Φιλ. Καχραμάνος, και ο ιατρός Κων. Ψαλτάκης, ως υποψ. δημοτικοί σύμβουλοι.
• Στο συνδυασμό του Σπ. Βασιλειάδη, ο Κ. Ζαχάρωφ διευθυντής του εργοστασίου της “Α.Ε. Ελληνικής Ταπητουργίας”, (εργοστάσιο στο χώρο του σημερινού
Ο.Τ. 150), ως υποψ. δημοτικός πάρεδρος.
Οι περισσότεροι κάτοικοι της Ν. Ιωνίας πρόσφυγες και φιλελευθέρωνβενιζελικών συναισθημάτων υποστηρίζουν τον Σπ. Πάτση. Μάλιστα είχαν μία ιδι-

Κεφάλαιο 2: ΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗ ΝΕΑ Ι ΩΝΙΑ (1923 - 1975)

181

αίτερη σχέση μαζί του, αφού είχε έρθει στη Ν. Ιωνία, ένα χρόνο πριν, στις 10 Ιουνίου 1928, όπου παρουσία του Ελ. Βενιζέλου, έθεσε τον θεμέλιο λίθο του Ιερού
Ναού Αγίων Αναργύρων. Τώρα όμως “σφήνα” στον Σπ. Πάτση μπαίνει ένας άλλος
φιλελεύθερος, ο βουλευτής Ιωάν. Αθανασιάδης προκειμένου να κερδίσει τον
Δήμο, ο οποίος στο τέλος θα καταφέρει να διασπάσει τους ψήφους των φιλελευθέρων, με αποτέλεσμα να κερδίσει τις εκλογές, ο Σπ. Μερκούρης.
Η δημοτική κίνηση στη Ν. Ιωνία, παραμονές εκλογών:
1. Από τις μεγαλύτερες οργανώσεις στη Ν. Ιωνία, η “Γενική Οργάνωση Κατοίκων” είχε επισκεφθεί τις προηγούμενες μέρες τον Δήμαρχο Σπ. Πάτση, για να του
θέσει κάποια αιτήματα, αλλά υπήρχαν αρκετές διαφωνίες μεταξύ των μελών του
Δ.Σ. της Οργάνωσης που σε έκτακτη συνεδρίαση αποφασίζουν με ψήφους 9 κατά
3 όπως τα διαμειφθέντα μεταξύ της επιτροπής και του δημάρχου, να διανεμηθούν στους κατοίκους με ανακοινωθέν. Παρά τις διαφωνίες αρκετών μελών, που
διαφωνούσαν με το περιεχόμενο του ανακοινωθέντος αφού θεωρούσαν ότι ήταν
ασύμφορο για τον συνοικισμό, το ανακοινωθέν διανεμήθηκε. Σε αυτό αναφέρονταν εκφράσεις του Σπ. Πάτση “ότι εφέτος θα βγή Δήμαρχος από την συνοικίαν
Ψυρρή και από την Πλάκαν και ότι είνε διατεθειμένος να βοηθήση τους πρόσφυγες
της Νέας Ιωνίας να κάμουν κοινότητα”. (Εφημ. “ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ” της 21/7/1929).
Η απάντηση του Σπ. Πάτση, έρχεται μέσω της ίδιας εφημερίδας στις 23/7/1929,
όπου δηλώνει:
“Η κατασκευή του ασφαλτικού οδοστρώματος της οδού ταύτης (Ν. Ιωνίας)
περιλαμβάνετο εις το πρόγραμμα της οδοποιίας της πόλεως μεταξύ των πρώτων, η δε δαπάνη ανερχόμενη εις 8 εκατομμύρια θα κατεβάλλετο εκ του δανείου ΧΑΜΠΡΟ. Μη πραγματοποιηθέντος όμως του δανείου τούτου, ο Δήμος
προήλθεν εις σύμβασιν μετά του Ταμείου Μονίμων Οδοστρωμάτων όπως η
οδός αύτη κατασκευασθή παρ΄ αυτού δαπάναις του Δήμου. Δυστυχώς το ειρημένον Ταμείον λόγω προσωρινής ταμειακής του ανεπαρκείας ανέβαλε την
εκτέλεσιν του έργου. Ο Δήμος θεωρών εν τούτοις το έργον αυτό ως απολύτως
απαραίτητον και επείγον, περιέλαβε τούτο μεταξύ των πρώτων εις το πρόγραμμα των εκτελεσθησομένων έργων εκ του νέου μετά της Εθνικής Τραπέζης
συναφθησομένου δανείου των 50 εκατ. όπερ εγκριθέν ήδη παρά του Συμβουλίου της Εθνικής Τραπέζης, θέλει τεθεί εις την διάθεσιν του Δήμου ευθύς μετά
την ενέργειαν των δημοτικών εκλογών, οπότε και θ΄ αρχίσουν αμέσως αι εργασίαι της οδού ταύτης. Ενώ εξέφρασε την λύπην του…”
2. Στην εφημερίδα “ΕΛ. ΒΗΜΑ” της 21/7/1929 υπάρχει η εξής καταχώριση:
“Επιτροπή εκ των κ.κ. Καρυώτη, Τσικοπούλου, Σταυριανού, Κασαπά, Μαναλλέ
και άλλων, αντιπροσωπεύουσα πλείστας οργανώσεις των συνοικισμών Νέας
Ιωνίας και Σαφραμπόλεως, παρουσιασθείσα την μεσημβρίαν ενώπιον του κ. δημάρχου διεβεβαίωσεν αυτόν περί της αμερίστου υποστηρίξεώς των”
ενώ και ετέρα πεντηκονταμελής επιτροπή κατοίκων της Ν. Ιωνίας, επισκέπτεται τον Δήμαρχο Σπ. Πάτση και δηλώνει την υποστήριξη στο πρόσωπό του. (Εφημ.
“ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ” της 29/7/1929).
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3. Στην εφημερίδα “ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ” της 27/7/1929 δημοσιεύεται, μια συνάντηση
που πραγματοποιήθηκε με αντιπροσωπεία συμβούλων του συνδυασμού Αντ.
Χρηστομάνου και
“σημαινόντων προκρίτων του Συνοικισμού οι οποίοι μετ΄ ενθουσιασμού επεδέχθησαν να υποστηρίξουν την υποψηφιότητα του κ. Χρηστομάνου και των δημοτικών συμβούλων του, προς το συμφέρον της Νέας Ιωνίας, η οποία παρουσιάζει εγκατάλειψιν.
Πάντες συνεφώνησαν όπως καταρτισθή επιτροπή η οποία ν΄ αναλάβη την διεξαγωγήν του αγώνος, προσφέρθησαν δε πολλοί όπως παραχωρήσουν τας εις
την κεντρικήν πλατείαν οικίας των, ίνα εκ του εξώστου μιας εξ αυτών ομιλήση ο
κ. Χρηστομάνος κατά την αυριανήν επίσκεψίν του.
Η επιτροπή αύτη απετελέσθη εκ των κ.κ. Βαρότση ιατρού, Ζερό ιατρού, Αλ.
Κυπαρισσόπουλου επαγγελματίου, Παντελή εμπόρου, Πετρίτση εμπόρου, Μιχαηλίδη κτηματίου, Ν. Πασπάτη επαγγελματίου, Γ. Σιδερά ιατρού, Ι. Βαλούρδου
κτηματία, Π. Γλυτσού φαρμακοποιού, Α. Μπαλόγλου, Γ. Γεωργούλη, Δ. Νταή και
Φρ. Καραϊωσηφίδη.
Η επιτροπή αύτη θα κανονίση τα της υποδοχής του κ. Χρηστομάνου και των
Δημοτικών Συμβούλων, οι οποίοι αύριον το εσπέρας θα μεταβούν εν σώματι εις
Νέαν Ιωνίαν, ίνα αναπτύξουν εις τους προσφυγικούς πληθυσμούς το πρόγραμμα
προς ανάπλασιν του Δήμου.”
4. Στην εφημερίδα “ΕΛ. ΒΗΜΑ”, στις 29/7/1929 δίνεται μια εικόνα από τις δημοτικές εκλογές και την επίσκεψη του υποψηφίου δημάρχου Σπ. Πάτση, στην Ν. Ιωνία:
ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΑΛΟΓΡΕΖΑΝ
Το απόγευμα ο κ. Δήμαρχος μετά της συνοδείας του επεσκέφθη τον προσφυγικόν συνοικισμόν Καλογρέζας όπου του εγένετο απερίγραπτος υποδοχή. Τον
κ. Πάτσην προσεφώνησε εκ μέρους των κατοίκων του συνοικισμού ο πρόεδρος
αυτών κ. Παζαρόπουλος, ο οποίος τον διαβεβαίωσεν ότι ολόκληρος ο πληθυσμός του συνοικισμού εκτιμών τας προς αυτόν και τας Αθήνας υπηρεσίας του,
τάσσεται ανεπιφυλάκτως παρά το πλευρόν του και θα εργασθή δια την θριαμβευτικήν νίκην του ήτις θα είνε και νίκη της δημοκρατίας.
Ο κ. δήμαρχος ηυχαρίστησε καταλλήλως.
Μετά ταύτα ο κ. Πάτσης επεσκέφθη τον συνοικισμόν Σαφραμπόλεως όπου
έτυχε της αυτής αποθεωτικής υποδοχής.
Ο κ. ΧΡΗΣΤΟΜΑΝΟΣ ΑΠΟΔΟΚΙΜΑΖΕΤΑΙ
Την στιγμήν καθ΄ ην το πλήθος εν εξάλλω ενθουσιασμώ εζητωκραύγαζε υπέρ
του κ. Πάτση διήλθεν εκ του συνοικισμού αυτοκίνητον φέρον τον υφυπουργόν
κ. Χρηστομάνον ο οποίος επεσκέφθη τον συνοικισμόν με την πρόθεσιν να εκθέση το πρόγραμμά του. Η αποδοκιμασία όμως ήτις υπεδέχθη την εμφάνισιν
του ήτο τοιαύτη ώστε ηναγκάσθη να κατευθυνθή προς τον συνοικισμόν Καλογρέζας όπου έτυχε της αυτής παταγώδους αποδοκιμασίας αναγκασθείς εν τέλει ν΄ αποχωρήση άπρακτος. Εις τον πρώτον μάλιστα συνοικισμόν το πλήθος
θα εχειροδίκει κατά του αυτοκινήτου του κ. Χρηστομάνου, αλλά συνεκρατήθη
παρά του κ. δημάρχου. (Σπ. Πάτση).
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Η ΑΠΟΘΕΩΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΝΕΑΝ ΙΩΝΙΑΝ
Ο προσφυγικός συνοικισμός της Νέας Ιωνίας μη θέλων να υστερήση των άλλων συνοικισμών, είχε προετοιμάσει μια πραγματικώς απερίγραπτον υποδοχήν δια τον κ. Πάτσην
Ο κ. δήμαρχος συνοδευόμενος από ολόκληρον τον συνοικισμόν Σαφραμπόλεως διηυθύνθη πεζή εκείθεν προς Νέαν Ιωνίαν. Εις την γέφυραν την ενώνουσαν τους δύο συνοικισμούς, ανέμενον τον κ. δήμαρχον και την συνοδείαν του
πλήθος κόσμου, το οποίον εξερράγη εις παταγώδη χειροκροτήματα και θύελλαν ζητωκραυγών ευθύς ως αντίκρυσε τον κ. Πάτσην. Δέον να τονισθή ότι η
υποδοχή ήτις εγένετο εις τον κ. δήμαρχον υπό των κατοίκων του συνοικισμού
τούτου υπήρξεν ανωτέρα όλων των προηγουμένων υποδοχών, αίτινες εγένοντο εις αυτόν. Ολόκληρος η λεωφόρος η άγουσα από της γεφύρας προς την κεντρικήν πλατείαν του συνοικισμού είχε καταληφθή υπό του πλήθους. Ολόκληρος ο συνοικισμός είχε στολισθή καταλλήλως με φωτογραφίας αυτού. Οι κάτοικοι από τους εξώστας έρραινον την συνοδείαν του κ. δημάρχου με κόκκους
ορύζης και σίτου, άλλοι δε με άνθη.
Εις οκτώ και πλέον χιλιάδας υπολογίζεται το πλήθος το οποίον υπεδέχθη τον
κ. Πάτσην.
Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ κ. ΣΤΕΛΙΟΥ
(σ.σ. Ο ρεπόρτερ μάλλον εννοεί τον Χρ. Χατζηστέλιο, μετέπειτα Πρόεδρο του
Δημ. Συμβουλίου Δήμου Νέας Ιωνίας)
Πρώτος προσεφώνησε τον κ. Πάτση, ο κ. Στέλιος ως εξής:
“Φίλτατε κ. δήμαρχε, κ. σύμβουλοι. Η Νέα Ιωνία σήμερον θεωρεί μεγάλην της
τιμή βλέπουσα εν μέσω αυτής τον λατρευτόν της δήμαρχον μετά του επιτελείου του.
Κύριε δήμαρχε, την στιγμήν αυτήν δεν θα εξετάσωμεν τι έργα δια την Νέαν
Ιωνίαν εκάματε, διότι όλα και εις όλους είναι γνωστά. Η τελευταία μάλιστα επίσημος δήλωσίς σας δια την μετά των εκλογών κατασκευήν της μεγάλης μας
οδού μας είνε αρκετή εγγύησις.
Θέλομεν μόνον να εκδηλώσωμεν την προς υμάς αφοσίωσιν των κατοίκων και
γενικώς του προσφυγικού κόσμου διότι αυτή είνε και η πραγματική αντίληψις
κάθε πρόσφυγος και τούτο διότι είνε πλέον γνωστή η προς τους πρόσφυγας
αγάπη σας και το προς αυτήν ενδιαφέρον σας. Και δι΄ αυτό τολμώ να είπω ότι
δεν θα ευρεθή την τελευταίαν ώραν ουδείς που να μη σας τιμήση δια της ψήφου του. Να είσθε βέβαιος δι΄ αυτό απολύτως, διότι γενικώς οι πρόσφυγες χαρακτηρίζονται δια το προτέρημα αυτό ότι γνωρίζουν να εκτιμούν τους πραγματικούς φίλους των και τας προς αυτούς υπηρεσίας των και ψηφίζουν εκείνον εις
τον οποίον η ψήφος των ανήκει. Και ούτος είσθε εσείς κ. δήμαρχε. Σεις ο Πάτσης, η ψυχή των προσφύγων και της δημοκρατίας επί τη ευκαιρία δε αυτή
αναφωνώ:
- Ζήτω ο Πάτσης
- Ζήτω ο λαός της Ν. Ιωνίας”
Η ΑΝΤΙΦΩΝΗΣΙΣ ΤΟΥ κ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ο κ. δήμαρχος λίαν συγκινημένος ωμίλησε προς τα πλήθη ως εξής:
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“Ταύτην την στιγμήν επληροφορήθην ότι και άλλοι υποψήφιοι δια το αξίωμα
του δημάρχου επεσκέφθησαν την πόλιν της Νέας Ιωνίας. Την σύμπτωσιν ταύτην ευρίσκω ευτυχή διότι θα έχετε εις την μνήμην σας πάντες υμείς, αγαπητοί
φίλοι, την φυσιογνωμίαν όλων όσων μας καταπολεμούν είνε ότι έτσι κρίνετε
καλλίτερον ημάς και εκείνους.
Εάν ανατρέξετε εις το παρελθόν θα δήτε ότι ημείς μεν ηρχόμεθα εις την μεγάλην σας πατρίδα δια να σας χαιρετίσωμεν, εκείνοι δε χαιρεκακούντες ηύχοντο δια την καταστροφήν σας.
Εκείνους απογοητευμένους, διότι η Ελλάς εμεγαλούργησε, ημάς δε χαίροντας διότι σας εβλέπαμεν ελευθέρους. Και αυτά ανάγονται εις το παρελθόν. Ας
εξετάσωμεν ήδη το παρόν. Εάν υπήρξε κάτι, δια το οποίον οι αντίπαλοί μας
μεμψιμοιρούν και μας κατακρίνουνεάν ευρίσκουν κάτι τρωτόν δια να μας καταπολεμούν είδετε ότι εδείχθημεν φίλοι των αδελφών προσφύγων.
Εν συνεχεία ο κ. δήμαρχος αναφέρεται εις την δημοτικήν δράσιν του εις τον
συνοικισμόν τούτον και τονίζει ότι ό,τι ήτο ανθρωπίνως δυνατόν επράχθη δια
την εξυγίανσιν της πόλεως της Νέας Ιωνίας. Περαιτέρω υπόσχεται ότι εκ των
πρώτων μελημάτων του θα είνε η κατασκευή της οδού της συνδεούσης τον συνοικισμόν με την κυρίως πόλιν και κατέληξε ως εξής:
Υπόσχομαι και εγώ και το εκλεκτόν συμβούλιον μου ενώπιον τόσου ογκώδους και εκλεκτού ακροατηρίου ότι εκλεγόμενοι και πάλιν δεν θα στερήσωμεν
τον συνοικισμόν σας όπως και τους άλλους της προνοίας μας. Βεβαιωθήτε ότι
θα εξακολουθήσωμεν να σας περιβάλλομεν με την αυτήν πάντοτε στοργήν και
αγάπην. Σας ευγνωμονούμεν δια την τόσον θερμήν υποδοχήν σας και σας βεβαιούμεν ότι αύτη θα αποτελή μίαν των καλλιτέρων αναμνήσεων εις το μέλλον.
Δεν θα παύσωμεν να είμεθα παραστάται σας και θα συνδέσωμεν την ιδικήν
σας ευτυχίαν με την ιδικήν μας. Θα αφοσιωθώμεν δια τον καλλωπισμόν της πόλεώς σας και σας υποσχόμεθα ότι θα το επιτύχωμεν. Θα το επιτύχωμεν διότι
θα σας έχωμεν συναγωνιστάς μας.
- Ζήτω η πόλις της Ν. Ιωνίας
- Ζήτω η δημοκρατία”
Θύελλα χειροκροτημάτων και ζητωκραυγών εκάλυψαν τους τελευταίους λόγους του κ. δημάρχου.
- Ζήτω ο Πάτσης
- Κάτω ο Χρηστομάνος.
- Κάτω ο Μερκούρης.
- Θα σε βγάλωμεν και πάλιν νικητή.
Το πλήθος συνόδευσε κατά την αναχώρησίν του τον κ. δήμαρχον μέχρι της
γεφύρας.
Διαφορετική άποψη όμως για τα παραπάνω αναφερόμενα στην εφημερίδα
“ΕΛΕΥΘ. ΒΗΜΑ”, είχαν:
• Ο υποψήφιος του Ι. Αθανασιάδη, Ιωνιώτης Βιομήχανος Φιλ. Καχραμάνος που
διαμαρτύρεται με επιστολή του στην εφημερίδα “ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ” την 30/7/1929,
λέγων :
“…ότι ο κ. Πάτσης δεν έτυχε ενθουσιώδους υποδοχής, εν Ν. Ιωνία, αλλά ότι
ο πραγματικός κόσμος του συνοικισμού απεδοκίμαζε συνεχώς τον κ. Πάτσην
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δια συνθημάτων και δριμύων φράσεων.”
• H εφημερίδα “ΠΡΩΪΑ” της 30/7/1929, όπου απαντά, με τον τίτλο:
ΤΟ ΛΑΪΚΟΝ ΡΕΥΜΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ κ. ΧΡΗΣΤΟΜΑΝΟΥ
Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ ΠΛΕΟΝ
ΤΟΝ κ. ΠΑΤΣΗΝ
Το ρεύμα υπέρ της υποψηφιότητος του κ. Χρηστομάνου και του ψηφοδελτίου
του ογκούται συνεχώς περισσότερον με κάθε παρερχομένην ημέραν. …Η επίσκεψις του κ. Χρηστομάνου εις τους προσφυγικούς συνοικισμούς και η γενομένη εις αυτόν ενθουσιώδης υποδοχή έδωσαν αφορμή εις νέας εκδηλώσεις εκ
μέρους διαφόρων προσφυγικών επιτροπών και οργανώσεων.
Υπό του γραφείου του κ. Πάτση εδόθησαν προς δημοσίευσιν επί πληρωμή εις
τινός εφημερίδος δημοσιεύματα αναφέροντας ότι ο κ. Χρηστομάνος απεδοκιμάσθη κατά την επίσκεψίν του εις την Νέαν Ιωνίαν και Σαφράμπολιν και ότι κατόρθωσε να σωθή από την …χειροδικίαν μόνον χάρις εις την γενναίαν επέμβασιν του κ. Πάτση. Η πληροφορία αυτή είναι αστεία και αναξία πάσης διαψεύσεως. Ο κ. Χρηστομάνος εγένετο δεκτός με πραγματικόν ενθουσιασμόν. Χαρακτηριστικόν δε του σεβασμού είνε το γεγονός ότι και αυτοί οι ολιγάριθμοι φίλοι του κ. Πάτση προσήλθον εν ησυχία εις την συγκέντρωσιν του κ. Χρηστομάνου και ήκουσαν μετά προσοχής τον λόγον του. Σχετικώς ο πρόεδρος της Σαφραμπόλεως κ. Ν. Φιλιππίδης δια σημερινού ανακοινωθέντος του διαψεύδει
τας βεβαιώσεις του κ. Πάτση ως εντελώς φαντασιώδεις…
Στο ίδιο ρεπορτάζ της εφημερίδας υπάρχει επιστολή των κ.κ. Χρ. Φιλιππίδη,
Δημ. Μωϋσιάδη και Στ. Κιριμλίδη που με τον τίτλο: “Η αγανάκτησις των προσφύγων δια τας δήθεν αποδοκιμασίας”, αναφέρουν ότι δεν έγινε καμμία χειροδικία
κατά του κ. Χρηστομάνου.

Σπ. Πάτσης

Αντ. Χρηστομάνος

Σπ. Μερκούρης

Ιωάν. Αθανασιάδης Σπ. Βασιλειάδης

5. Η εφημερίδα “ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ” της 29/7/1929, περιγράφει την επίσκεψη του
υποψηφίου δημάρχου Ι. Αθανασιάδη στη Ν. Ιωνία, που πραγματοποιήθηκε στις
28/7/1929 αλλά και τις επισκέψεις των άλλων υποψηφίων Σπ. Μερκούρη και Σπ.
Βασιλειάδη που πραγματοποιήθηκαν την ίδια ημέρα:
Η ΚΙΝΗΣΙΣ ΤΟΥ κ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥΣ
…Από το Γαλάτσι ο κ. Αθανασιάδης μετά των συμβούλων του κατηυθύνθη εις
τον προσφυγικόν συνοικισμόν Καλογρέζας όπου τον υπεδέχθησαν οι πλείστοι
των κατοίκων, διαβεβαιώσαντες αυτόν ότι άπαντες οι κάτοικοι της Καλογρέζας
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όντες τελείως απογοητευμένοι από την αηδίαν της υφιστάμενης δημοτικής αρχής αποβλέπουν εις το πρόσωπον του κ. Αθανασιάδου, τον οποίον και θα ψηφίσουν.
Ο κ. Αθανασιάδης αφού ηυχαρίστησε τους κατοίκους Καλογρέζας κατηυθύνθη εις τον συνοικισμόν Σαφραμπόλεως, ένθα τον ανέμενεν επίσης υποδοχή.
Μετά την Σαφράμπολιν, ο κ. Αθανασιάδης κατηυθύνθη εις Ν. Ιωνίαν (Ποδαράδες).
Έξω της οικίας του ιατρού κ. Μαυρομμάτη ένθα κατήλθεν ο κ. Αθανασιάδης,
συνηθροίσθησαν πολλοί των κατοίκων προς τους οποίους ωμίλησε πρώτος ο
πρόσφυξ σύμβουλος κ. Καχραμάνος, βιομήχανος, κάτοικος Ποδαράδων. Ο κ.
Καχραμάνος εξέθεσε τας ανάγκας του συνοικισμού, εκάκισε την πολιτικήν του
κ. Πάτση και συνέστησεν εις τους συμπολίτας του να ψηφίσουν τον κ. Αθανασιάδη εάν θέλουν να ιδή ο συνοικισμός των καλάς ημέρας.
Μετά τον κ. Καχραμάνον ωμίλησε δια βραχέων επίσης ο κ. Αθανασιάδης. Ηυχαρίστησε τον λαόν της Ν. Ιωνίας δια την υποδοχήν που του προετοίμασε και
υπεσχέθη ότι θα είνε όταν εκλεγή δήμαρχος να θεραπεύση τας πολλάς ανάγκας του πολυπαθούς συνοικισμού της Ν. Ιωνίας.
Μετά τον κ. Αθανασιάδη ωμίλησαν διάφοροι σύμβουλοι, μεθ΄ ό ο κ. Αθανασιάδης ανεχώρησε προπεμπόμενος υπό των κατοίκων του συνοικισμού.
Στο ρεπορτάζ της ίδιας εφημερίδας, αναφέρονται και οι επισκέψεις των Σπ.
Μερκούρη και Σπ. Βασιλειάδη, στη Ν. Ιωνία:
Ο κ. ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ
…Μετά το Γαλάτσι ο κ. Μερκούρης μετά του επιτελείου του κατηυθύνθη εις
τον συνοικισμόν της Ν. Ιωνίας.
Ο κ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ
…Ο κ. Βασιλειάδης το απόγευμα συνοδευόμενος υπό υποψηφίων δημοτικών
συμβούλων, μετέβη εις τον συνοικισμόν Ν. Ιωνίας (Ποδαράδες) όπου τω εγένετο εκ μέρους των κατοίκων, υποδοχή. Ο κ. Βασιλειάδης προς τους συγκεντρωθέντες, ανέπτυξε το πρόγραμμά του, δηλώσας εν τέλει ότι τα έργα του θα
αποδείξουν πόσον ηπατώντο ψηφίζοντες δημάρχους ουχί επιστημονικώς μορφωμένους.
6. Αλλά και στην εφημερίδα “ΠΡΩΪΑ” της 29/7/1929, που υποστηρίζει τον Αντ.
Χρηστομάνο, υπάρχει λεπτομερής περιγραφή της επίσκεψης του υποψηφίου δημάρχου και του επιτελείου του στη Ν. Ιωνία, μόνο που τα βλέπει από διαφορετική
γωνία:
Ο υποψήφιος δήμαρχος κ. Χρηστομάνος, συνοδευόμενος υπό των περισσοτέρων μελών και υποψηφίων Δημοτικών συμβούλων, περιόδευσε χθες το απόγευμα εις τους προσφυγικούς συνοικισμούς. Ο κ. Χρηστομάνος και οι συνοδεύοντες αυτόν επεσκέφθησαν κατά πρώτον τον προσφυγικόν συνοικισμόν Καλογρέζας, εις την είσοδον του συνοικισμού υπεδέχθησαν αυτόν δεκάδες πολιτών
καθώς και επιτροπή εκ του συνοικισμού της Νέας Ιωνίας. Εν μέσω ζωηροτάτων
εκδηλώσεων ο κ. Χρηστομάνος και οι συνυποψήφιοί του μετέβησαν εις την εκκλησίαν του συνοικισμού, από των προπυλαίων της οποίας ο κ. Χρηστομάνος
ωμίλησε προς τον λαόν. Ανεγνώρισε την μεγάλην αθλιότητα υπό τον οποίον ζη
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ο συνοικισμός και την οποίαν με την ολιγόωρον αυτήν επίσκεψιν αντελήφθη
και ο ίδιος και ετόνισε ότι αυτή και μόνη αποτελεί σαφές δείγμα της επιδειχθείσης υπό της δημοτικής αρχής αδιαφορίας. Εξήγησεν κατόπιν ότι αποφάσισε να
εγκαταλείψη το υπουργείον της Υγιεινής, έπραξε τούτο ακριβώς διότι εκ της
θέσεώς του ως υπουργού αντελήφθη τους άθλιους υγιεινούς όρους υπό τους
οποίους ζη τόσον η πόλις όσον και οι συνοικισμοί αυτής και επείσθη πόσον μεγάλη είνε η ανάγκη της λήψεως σχετικών δραστηρίων μέτρων. Είνε, είπε,
πλέον ζήτημα φιλανθρωπίας.
Ο κ. Περράκης κατόπιν ετόνισε ότι η εκλεκτή φυσιογνωμία του κ. Χρηστομάνου, ανθρώπου επιστήμονος και γνωρίζοντος τα πράγματα αποτελεί εγγύησιν
δια το έργον το οποίον, τιμώμενος δια της ψήφου του λαού, θα αναλάβη χάριν
αυτής ταύτης πλέον της ζωής των κατοίκων κινδυνευούσης εκ της σημερινής
αθλιότητας εις την οποίαν περιήγαγαν την πόλιν και τους συνοικισμούς οι μέχρι τούδε δημοτικοί άρχοντες.
Ο κ. Παπαζαφειρόπουλος κατόπιν ετόνισε και αυτός πόσον απελπιστική είνε
η κατάστασις και υπεσχέθη επί τω λόγω της τιμής του, εξ ονόματος και των συναδέλφων του συνυποψηφίων, ότι εκλεγόμενοι ούτοι θα φροντίσουν ιδιαιτέρως δια τους προσφυγικούς συνοικισμούς, τους οποίους και θα επισκέπτονται
συχνότατα εντός εκάστου μηνός.
Ο κ. Καραπάνος ωμίλησε και αυτός δι΄ ολίγων ειπών ότι η Δημοκρατική Ένωσις την οποίαν γνωρίζει πολύ καλά ο προσφυγικός κόσμος, υποστηρίζουσα εκθύμως την υποψηφιότητα του κ. Χρηστομάνου, πράττει τούτο διότι έχει απόλυτον πεποίθησιν εις την θέλησιν του ανδρός να εργασθή υπέρ της σωτηρίας της
πόλεως.
Εκείθεν ο κ. Χρηστομάνος και η συνοδεία αυτού μετέβησαν πεζή εις τον συνοικισμόν της Σαφραμπόλεως όπου εγένοντο δεκτοί μετά των αυτών ζωηρών
εκδηλώσεων εκ μέρους των κατοίκων. Εκεί ωμίλησε ο κ. Χρηστομάνος επαναλαβών περίπου όσα είπε εις την Καλογρέζαν.
Ακολούθως ωμίλησε ο κ. Μακρής που είπε: Όταν την προσεχήν Κυριακήν θα
προσέλθητε εις τα εκλογικά κέντρα ως εκλογείς συνειδητοί, να σκεφθήτε ότι
είσθε πατέρες, σκεφθείτε ότι τα παιδιά σας θερίζουν οι επιδημίες λόγω της καταστάσεως των συνοικισμών σας που αφέθησαν εις την τύχην των από την σημερινήν δημοτικήν αρχήν. Όταν προ τετραετίας ο κ. Πάτσης εζήτησε τις ψήφους
σας, σας υπεσχέθη πολλά, αλλά όπως βλέπετε, σας ενέπεξε, διότι τίποτε δεν
εξετέλεσε, διορίσας μόνον μερικούς αργομίσθους. Ήδη δεν πρέπει να σας παρασύρουν και πάλιν οι αργόμισθοι των, διότι ψηφίζοντες Πάτσην, καταδικάζετε
τα παιδιά σας, καταστρέφετε το μέλλον τους, κακουργείτε κατά της πόλεως.
Ψηφίζοντες τον Υπουργόν Υγιεινής της Κυβερνήσεως Βενιζέλου, τον διαπρεπή
επιστήμονα και ιδεώδη άνθρωπον, όπως ο κ. Χρηστομάνος, να είσθε βέβαιοι
ότι εξυγιάνετε τον συνοικισμόν σας και ότι αι Αθήναι και οι συνοικισμοί σας δεν
θα είνε πλέον κέντρα ρυπαρότητος.
Ο κ. Μακρής απευθυνόμενος προς όσες γυναίκες είχαν επίσης προσέλθη εις
την συγκέντρωσιν είπεν: Σεις που είσθε μανάδες, σύζυγοι, αδελφαί και εξενυχτάγατε κοντά στους δικούς σας που έπεσαν θύματα των επιδημιών, πείσατε
τους συζύγους σας, τους αδελφούς σας ότι χάριν της σωτηρίας της πόλεως
πρέπει να ψηφίσουν τον κ. Χρηστομάνον, τον άνθρωπον που χρειάζονται, τον
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ιστάμενον υπεράνω παντός προσωπικού υπολογισμού.
Εκείθεν ο κ. Χρηστομάνος και οι συνοδεύσαντες αυτόν μετέβησαν εις τον συνοικισμόν της Νέας Ιωνίας, όπου ευρέθησαν προ μεγάλου ενθουσιασμού των
κατοίκων. Διερχόμενοι δια της κεντρικής λεωφόρου του συνοικισμού, πλήρους
εικόνων του κ. Χρηστομάνου, εζητωκραυγάζοντο και εχειροκροτούντο ενθουσιωδώς. Γενική εντύπωσις υπήρξεν ότι εις την ψυχήν των κατοίκων του συνοικισμού υπάρχει βαθύ αίσθημα εκτιμήσεως προς τον κ. Χρηστομάνον. Χαρακτηριστικαί υπήρξαν αι εκδηλώσεις και των γυναικών ακόμη και των παιδιών που
ασφαλώς ερμηνεύουν και αυτά το λαϊκόν αίσθημα. Ο κ. Χρηστομάνος κατηυθύνθη εις την οικίαν του ιατρού κ. Βαρώτου ο οποίος και τον προσεφώνησεν
συγχαρείς αυτόν δια το έργον το οποίον ανέλαβεν να εκτελέση. Ο κ. Χρηστομάνος ανταπαντών ηυχαρίστησε δια την μεγάλην υποδοχήν και ότι αντιλαμβάνεται και γνωρίζει τας ελλείψεις του Συνοικισμού και υπόσχεται να εργασθή δια
να θεραπεύση αυτά.
Ο κ. Ιωακειμίδης ωμίλησε δι’ ολίγον δια την εξυγίανσιν του συνοικισμού, διότι οι συνοικισμοί σήμερον έχουν ως στόλισμα τα χανδάκια, τους βρωμερούς
οχετούς και γενικώς την ρυπαρότητα.
Ο κ. Χρηστομάνος απεχώρησεν εν μέσω ζητωκραυγών και χειροκροτημάτων.

Πρωτοσέλιδο της εφημερίδας “Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ”, υπέρ του Σπ. Μερκούρη.

7. Η εφημερίδα “ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ” στις 29/7/1929, που υποστηρίζει εμφανώς τον
Χρηστομάνο, του αφιερώνει το περισσότερον μέρος του ρεπορτάζ των δημοτικών εκλογών:
“Ο υποψήφιος δήμαρχος κ. Χρηστομάνος, συνοδευόμενος μεθ΄ όλων των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων και παρέδρων, επεσκέφθη χθές τον προσφυγικόν συνοικισμόν Καλογρέζας. Οι κάτοικοι του συνοικισμού πληροφορηθέντες
την εκεί μετάβασίν του, εξήλθον άλλοι δι΄ αυτοκινήτων και άλλοι πεζή προς προϋπάντησιν του κ. Χρηστομάνου εν μέσω παρατεταμένων χειροκροτημάτων και
ζητωκραυγών.
Ο κ. Χρηστομάνος κατηυθύνθη εις τον περίβολον της εκκλησίας, όπου ωμίλησε προς τους συγκεντρωθέντας αναπτύξας τα μέτρα άτινα, θα λάβη ευθύς ως
εκλεγεί δήμαρχος, δια την καθαριότητα, την εξυγίανσιν και τας άλλας ανάγκας
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του συνοικισμού. Μετά τον κ. Χρηστομάνον ωμίλησε εκ των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων ο κ. Καραπάνος όστις ανέπτυξε το μελλοντικόν έργον του κ.
Χρηστομάνου, όσον αφορά την βελτίωσιν τόσον των προσφυγικών συνοικισμών
και της καθόλου καταστάσεως της πρωτευούσης.
Ακολούθως ωμίλησε ο κ. Παπαζαφειρίου, όστις διαβεβαίωσεν τους κατοίκους
ότι ο κ. Χρηστομάνος εκλεγόμενος δήμαρχος θα επιληφθή των αναγκών του συνοικισμού και θα φροντίση το ταχύτερον δια την θεραπείαν αυτών.
ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΑΦΡΑΜΠΟΛΙΝ
Τέλος ωμίλησε δι΄ ολίγον ο κ. Περράκης και ακολούθως ο κ. Χρηστομάνος
μετά των φίλων κατευθύνθη εις τον συνοικισμόν της Σαφραμπόλεως, όπου ευρέθησαν προ εκπλήξεως. ΄Ανδρες, γυναίκες και παιδιά, με φωτογραφίας του κ.
Χρηστομάνου ανά χείρας, τους υπεδέχθησαν εν μέσω ζωηρών ζητωκραυγών.
Εις το πλήθος ωμίλησεν ο κ. Χρηστομάνος, υποσχεθείς ότι το πρώτον αυτού
έργον, ευθύς ως αναλάβη την αρχήν, θα είναι η θεραπεία των πολλαπλών αναγκών του συνοικισμού.Εν συνεχεία ετόνισεν ότι θα φροντίση δια την συγκοινωνίαν, δια την υγείαν, δια την καθαριότητα, δια την ύδρευσιν και τον φωτισμόν
του συνοικισμού.
Μετά τον κ. Χρηστομάνον, ο πρόσφυξ ιατρός κ. Ιωσηφίδης, λαβών τον λόγον
ετόνισεν την αντίθεσιν ήτις υφίστατο μεταξύ των ιδιωτικών προσπαθειών των
προσφύγων και της ολιγωρίας την οποίαν επιδεικνύουν οι σημερινοί δημοτικοί
άρχοντες. Εν συνεχεία εξήρε την δράσιν του κ. Χρηστομάνου, ήτις εγγυάται και
δια την δράσιν αυτού ως δημάρχου και κατέληξεν με την σύστασιν όπως υπερψηφισθή ο κ. Χρηστομάνος και ολόκληρος ο συνδυασμός.
Ακολούθως ο κ. Χρηστομάνος κατηυθύνηθη εις τον συνοικισμόν της Ν. Ιωνίας, όπου έτυχεν υποδοχής πολύ μεγαλυτέρας των προηγηθεισών. Όλοι οι κάτοικοι του συνοικισμού με εικόνας και ζητωκραυγάς υπεδέχθησαν τον κ. Χρηστομάνον και το συμβούλιόν του εν εξαλλω ενθουσιασμώ.
Ο κ. Χρηστομάνος κατηυθύνθη εις την κεντρικήν πλατείαν του συνοικισμού
και εις την οικίαν του κ. Βαρότση, όστις προσεφώνησεν αυτόν τονίσας ότι οι
πρόσφυγες θα κάμουν το παν δια να τον ενισχύσουν εις την επίτευξιν του προγράμματός του.
Ακολούθως από τον εξώστην του κ. Βαρότση, ο κ. Χρηστομάνος ηυχαρίστησε
δια την θερμήν υποδοχήν και ετόνισεν ότι αντιλαμβάνεται και γνωρίζει τας ελλείψεις του συνοικισμού και ότι υπόσχεται να εργασθή δια την θεραπείαν αυτών.
Ο κ. Ιωακειμίδης ωμίλησε δι΄ ολίγων, τονίσας ότι σήμερον προέχει η ανάγκη
της εξυγιάνσεως και όχι του εξωραϊσμού, διότι οι συνοικισμοί έχουν σήμερον ως
στόλισμα, την σκόνιν, τα χανδάκια, τους βρωμερούς οχετούς και γενικώς την ρυπαρότητα.
Ο κ. Καλαμάρας είπεν ότι ο ενθουσιασμός με τον οποίον οι κάτοικοι της Ν.
Ιωνίας υπεδέχθησαν τον κ. Χρηστομάνον, ερμηνεύει πολύ καλά την επιθυμίαν
των κατοίκων να υποστηρίξουν αυτόν δια να εξυγιανθή η πόλις και οι συνοικισμοί. Ο λαός είπεν, είναι καιρός να επαναστατήση κατά των ανθρώπων του παρελθόντος, οι οποίοι έφαγαν χίλια περίπου εκατομμύρια ως τώρα, χωρίς τίποτε αν κάνουν.
Ο κ. Χρηστομάνος ανεχώρησεν εν μέσω πολυπληθούς συγκεντρώσεως συνοδευόμενος δια ζητωκραυγών και χειροκροτημάτων”.
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8. Σε άλλο δημοσίευμα της ίδιας εφημερίδας (ΠΡΩΪΑ της 29/7/1929), αναγράφονταν “ότι μεταξύ των οπαδών του Σπ. Πάτση και του Αντ. Χρηστομάνου, υπήρχε
μεγάλη αντιπαλότητα”, ότι “ο Σπ. Πάτσης δεν θα κατορθώση να λάβη το 10% των
ψήφων της Ν. Ιωνίας”, ενώ οπαδοί του Χρηστομάνου είχαν κρεμάσει στην κεντρική αγορά ένα πανό που έγραφε: “ΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΘΕΛΟΥΝ ΔΗΜΑΡΧΟΝ ΠΟΥ ΝΑ
ΚΡΑΤΑ ΤΟΝ ΛΟΓΟΝ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΟΥ”.
9. Η εφημερίδα “ΕΣΠΕΡΙΝΗ” της 29/7/1929, που πρόσκειται στον Σπ. Μερκούρη, αναφέρεται στην επίσκεψη του Σπ. Μερκούρη, στον συνοικισμό της Ν. Ιωνίας, στις 28/8/1929:
“Αυτοκινητοπομπή με επικεφαλής τον Σπ. Μερκούρη, επισκέπτεται το Γαλάτσι όπου έχει γιορτή ο Σύλλογος Κομμωτών Αθήνας.
Οι πολυπληθείς κάτοικοι της Ν. Ιωνίας πληροφορηθέντες περί της επικείμενης επισκέψεώς του κ. Μερκούρη εις τον συνοικισμόν των, εξήλθον συν γυναιξί
και τέκνοις μέχρι γεφύρας ίνα προϋπαντήσουν αυτόν ζητωκραυγάζοντας “Ζήτω
ο Μερκούρης”, “Ζήτω ο Δήμαρχος των έργων”.
Ο κ. Μερκούρης και οι σύμβουλοι του, επιβαίνοντες αυτοκινήτων εν μέσω ζητωκραυγών και επευφημιών ακολουθούμενοι από πλήθος λαού ανήρχοντο την
κεντρικήν λεωφόρον της Ν. Ιωνίας, ενώ οι εκατέρωθεν της οδού καθήμενοι πολίτες εγειρόμενοι εχειροκρότουν αυτούς ανακράζοντας: Λαός και Έργα!, καταφερόμενοι δριμύτατα κατά του σημερινού δημοτικού καθεστώτος, το οποίον
εγκατέλειψε τον σημερινόν συνοικισμόν εις την τύχην του, δια τούτο και ηκούοντο αι φωναί: Κάτω ο Πάτσης. Εις το κέντρον της αφετηρίας του συνοικισμού
μια μεγάλη ταινία από το ένα άκρον έως το άλλον έγραφε: “Κάτω ο δήμαρχος
που δεν τηρεί τον λόγο του” εννοούντες δια τούτο την μη πραγματοποίησιντων
υποσχέσεων του κ. Πάτση.”
ΜΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΡΚΟΥΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ κ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ
Εκεί που ανήρχετο η Μερκουρική διαδήλωσις, ίνα κατευθυνθή εις το κέντρον
της, συνήντησε ομάδα φίλων του υποψηφίου δημάρχου κ. Αθανασιάδη, ο δε κ.
Μερκούρης ίνα προληφθούν τυχόν έκτροπα εκ της συναντήσεως ταύτης, συνέστησεν όπως οι φίλοι του στρέψωσιν προς αριστερά και δι΄ άλλης οδού κατευθυνθούν εις το κέντρον του. Αλλά μόλις τους αντελήφθησαν οι φίλοι του κ. Αθανασιάδη προκάλεσαν αυτούς να διέλθουν εκ της κεντρικής λεωφόρου ανοίγοντας μάλιστα δίοδον καθήν ώρα ωμίλει ο κ. Αθανασιάδης και διήλθον δια μέσου αυτών οι φίλοι του κ. Μερκούρη τους οποίους οι φίλοι του κ. Αθανασιάδη
εχειροκρότουν. Το αυτό έπραξαν και οι φίλοι του κ. Μερκούρη. Το γεγονός
τούτο προξένησε αρίστην εντύπωσιν εις τον προσφυγικόν κόσμον όλων των
αποχρώσεων, εθεωρήθη δε ως μία ευγενής και ανδρική χειρονομία εξημέρωσης των πολιτικών ηθών.
Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ κ. ΜΕΡΚΟΥΡΗ
Όταν δε επροχώρησεν από το κέντρον του κ. Αθανασιάδου οι Μερκουρικοί
κατέφθανον εις το ιδικόν των κέντρον, οικία του κ. Καρώνη ο δε κ. Μερκούρης
από του εξώστη αυτής, γενομένης ησυχίας, είπε τα εξής:
“Αγαπητοί συνδημόται της Ν. Ιωνίας. Είναι η δεύτερη φορά που σας επισκέ-
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πτομαι σήμερον, αλλά σας υπόσχομαι να σας επισκεφθώ συχνότερον και καθ΄
εκάστην μάλιστα μόλις την 5ην Αυγούστου με αναδείξετε σεις και ο αθηναϊκός
λαός δια μεγάλης πλειοψηφίας, δήμαρχόν σας. Και δεν θα έρχομαι τότε ως
απλός επισκέπτης, αλλά θα συνοδεύομαι από μηχανικούς του δήμου μας δια να
εργασθώ και να δώσω μορφήν ευρωπαϊκήν εις τον ωραίον τούτον από φυσικής
καλλονής αλλά από όχι κοινωνικής προνοίας, εξοχικόν τμήμα της πόλεως. Και
πρώτον μου έργον θα είναι η στρώσις της μεγάλης αρτηρίας, εις την οποίαν
σήμερα κολυμπάτε εις την σκόνιν και τσακίζεσθε εις τα χανδάκια με το τελειώτερον σύστημα της ασφαλτοστρώσεως. Και δεν θα περιορισθώ εις αυτό, αλλά
θα αποτανθώ σε σας ως συνεργάτας μου να μου υποδείξετε ποίαι είνε αι ανάγκαι σας δια να σπεύσω να τας θεραπεύσω και όσο εγώ υπόσχομαι ως τίμιος
άνθρωπος θα τηρήσω τον λόγον μου όπως ετήρησα επί δεκαπενταετίαν τον
λόγον που έδωσα εις τον αθηναϊκόν λαόν, πραγματοποιήσας ό,τι υπεσχέθην εις
αυτόν. Με την πεποίθησιν ότι σεις οι αγαπητοί μου συνδημότες γνωρίζοντες
πλέον, επί τόσα χρόνια που ευρίσκεσθε κοντά μου πόσους κόπους και ποίας
θυσίας κατέβαλα προς εξευρωπαϊσμόν της πρωτευούσης και των περιχώρων,
θα μου δώσετε αμέριστον την συνδρομήν σας, δια να διαμορφώσω τον συνοικισμόν σας εις ευρωπαϊκόν τμήμα, αναφωνώ:
Ζήτω ο λαός της Ν. Ιωνίας! Ζητωκραυγές επαναλήφθησαν υπέρ του κ. Μερκούρη”
Ακολούθως ωμίλησαν οι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι Παρασκευόπουλος
και Μαραβέλιας (πρόσφυξ).
10. Στην εφημερίδα “ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ” στις 2/8/1929 (2 ημέρες προ των εκλογών),
ο Σπ. Μερκούρης, προέβη εις τας κάτωθι ανακοινώσεις, που περιγράφει την κατάσταση στους συνοικισμούς:
“Συνεπλήρωσα χθες μίαν εκλογικήν περιοδείαν ανά τους προσφυγικούς συνοικισμούς του Δήμου Αθηναίων, η κατάστασις των οποίων είναι απελπιστική.
Είναι περίεργον πως οι άνθρωποι αυτοί ζουν ακόμη καίτοι είναι αληθές ότι δεκατίζονται υπό επιδημιών και παντοίων νόσων. Και είναι ακόμη περίεργον πως
οι δυστυχείς πρόσφυγες δεν εξηγέρθησαν δια την σκληροτάτην εγκατάλειψιν
και πως ηνέχθησαν επί τόσα έτη το άστοργον δημοτικόν καθεστώς Η κατάστασις εις τους συνοικισμούς ιδία Καισαριανής, Ασυρμάτου, Αεριόφωτος και Νέων
Σφαγείων είναι φρικτή. Το θέαμα το οποίον είδον εις τα Νέα Σφαγεία είναι θέαμα κολάσεως. Προ των ποδών μας έρρεεν είς βδελυρός ακάλυπτος ποταμός,
κυλίων βρωμερά κύματα αιμάτων, ακαθαρσιών και σκορπίζων πανταχού το μόλυσμα και τον θάνατον.
Οι αντίπαλοί μου έλεγον κακοβούλως, ότι εγώ επρόκειτο να πυρπολήσω τους
συνοικισμούς. Εκείνος, όμως ο οποίος υπούλως και απανθρώπως πυρπολεί
πράγματι τους συνοικισμούς, είναι ο σημερινός ανάλγητος δημοτικός άρχων των
Αθηνών. Και δια να συμπληρώσω τις εντυπώσεις μου. Εις τους συνοικισμούς δεν
υπάρχουν μόνον οικίαι, έστω και πλινθόκτισται. Υπάρχουν και «παράγκες» από
σεσαθρωμένα και άθλια σανιδώματα. Υπάρχουν χαμοκέλαι, αχαρακτήριστοι,
αποτελούμενοι από λίθους. Εις έν δωμάτιον ελαχίστων μέτρων διαβιούν πολλά
άτομα, ενίοτε δε συγκατοικούν ο πατήρ και η μήτηρ, ο υιός και η σύζυγός του, η
κόρη και ο σύζυγός της και τα άλλα τέκνα και αδελφοί και αδελφαί.

192

ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

Ύδρευσις σχεδόν ελλείπει από τους συνοικισμούς και εις πολλούς από αυτούς ελλείππει και αυτό το αποχωρητήριον ολοσχερώς. Την νύχτα βασιλεύει
απόλυτον σκότος, το δε θέρος οι κάτοικοι υποφέρουν τα πάνδεινα από την ζέστην και τας δυσαρέστους συνεπείας της, ενώ τον χειμώνα μαστίζονται από
όλα τα παραμαρτούντα χειμέρια δεινά. Οι περισσότεροι συνοικισμοί πλημμυρίζουν κυριολεκτικώς με την πρώτην βροχήν. Ουδεμία διοχετευτική πρόνοια έχει
ληφθή και οι κάτοικοι μολύνονται και σχηματίζονται έλη και και το ελώδες μίασμα μεταδίδεται ανά τους συνοικισμούς και τα πέριξ.
Ευρισκόμεθα ήδη εις την ενδεκάτην προεκλογικήν ώραν και δεν υπάρχει
πλέον χρόνος αγρεύσεως ψήφων και συμπαθειών. Είμαι ευτυχής δια τούτο. Διότι τούτο ακριβώς μοι επιτρέπει, χωρίς τον κίνδυνον μήπως φανώ δημαγωγών,
να διακηρύξω ότι αποτελεί ζήτημα τιμής δια τον αυριανόν Δήμαρχον Αθηναίων
να μεριμνήση όση αυτώ δύναμις και δια παντός τρόπου ίνα εξασφαλίσει στοιχειωδώς ανθρωπινάς συνθήκας ζωής, υπέρ των κατοίκων της προσφυγικής
κολάσεως”.
Αλλά ο Σπ. Μερκούρης, γνωρίζοντας ότι για να γίνει δήμαρχος, πρέπει να εισχωρήσει στις προσφυγικές μάζες, απευθύνει και μήνυμα στους πρόσφυγες που
τελειώνει ως εξής :
“…Αν με εκλέξετε Δήμαρχον σας, θα ευρίσκομαι εις τους συνοικισμούς σας,
πριν εξυπνήσετε εσείς και θα προλαμβάνω τας ανάγκας πριν εμφανισθούν.
Οι Αθηναίοι δημόται λέγουν τώρα:
- Ο Μερκούρης παρέλαβε τας Αθήνας χωριό και τας έκαμε πρωτεύουσαν.
Έχω την φιλοδοξίαν να λέγετε μετά τινα χρόνον και σεις:
- Ο Μερκούρης έκαμε τους συνοικισμούς πόλιν και έσωσε τους πρόσφυγας.
Έχω την φιλοδοξίαν να συνδεθή το όνομά μου με την αληθινήν προσφυγικήν
αποκατάστασιν και να το ευλογούν όλοι”.
Η εφημερίδα “ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ” στο πρωτοσέλιδό άρθρο της, την παραμονή των
εκλογών (3/8/1929), αναφέρει ότι οι ψηφοφόροι του Χρηστομάνου ήταν εγγεγραμμένοι σε εκλογικούς συλλόγους ανά εκλογικό τμήμα για την παρακολούθηση
της εκλογικής διαδικασίας. Ήδη είχαν εγγραφεί 15.481 ψηφοφόροι. Και βέβαια

Πρωτοσέλιδο της “ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ” την ημέρα των εκλογών υπέρ του Αντ. Χρηστομάνου.

αναφέρει και τα ονόματα εκπροσώπων του Χρηστομάνου στους εκλογικούς συλλόγους των τμημάτων της Ν. Ιωνίας. Είναι άξιον απορίας ότι την επομένη ο Χρηστομάνος δεν έλαβε ούτε τους μισούς ψήφους από αυτούς που ήταν εγγεγραμμένοι!
Είναι γεγονός ότι ο Σπ. Πάτσης από το 1924 μέχρι το 1929, δεν έδειξε αξιόλογο
έργο στην ευρύτερη περιοχή της Ν. Ιωνίας. Η οδική σύνδεση Αλυσσίδας (Πατήσια)
– Ν. Ιωνία, που ήταν ο βασικός οδικός άξονας, ήταν ένας απαίσιος χωματόδρομος
ο οποίος μετά από κάθε βροχή ήταν αδιάβατος για τα αυτοκίνητα με αποτέλεσμα
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να αποκόπτεται η πόλη από την Αθήνα. Και όμως δεν κατάφερε να τον ασφαλτοστρώσει. Έτσι οι ψήφοι που έλαβε στις εκλογές του 1929 ήταν ψήφοι περισσότερο συναισθηματικοί, παρά αξιολόγησης του παραγόμενου δημοτικού έργου.
Άλλωστε στις εκλογές του 1929, πολλοί Ιωνιώτες θέλοντας να διακριθούν και
να προσφέρουν στελεχώνουν αρκετά ψηφοδέλτια. Οι υποψηφιότητες των Κυρ.
Κιοφτερτζή, Κ. Ζαχάρωφ, Κων. Ψαλτάκη και Φιλ. Καχραμάνου είναι οι μόνες διασταυρωμένες υποψηφιότητες στα ψηφοδέλτια.
Οι δημοτικές εκλογές του 1929 είχαν το χαρακτηριστικό γνώρισμα, ότι όλοι οι
υποψήφιοι δήμαρχοι ζητούν και παλεύουν για να διεκδικήσουν την προσφυγική
ψήφο. Μαζί με τα επιτελεία τους περάσανε από όλους σχεδόν τους προσφυγικούς
συνοικισμούς και γνώρισαν τα προβλήματά τους (πολλοί απ΄ αυτούς δεν είχαν ξαναπάει εκεί ποτέ). Αλλά και οι πρόσφυγες για πρώτη φορά διασκορπίστηκαν σε
όλα τα ψηφοδέλτια διεκδικώντας μία διάκριση που θα τους έφερνε πιο κοντά
στην επίλυση των τοπικών τους προβλημάτων.

Πρωτοσέλιδο της Εφημερίδας “ΠΑΤΡΙΣ”, την ημέραν των εκλογών.

Στην Αθήνα και τους συνοικισμούς της, θα λειτουργήσουν συνολικά 134 εκλογικά τμήματα, 6 εκλογικά κέντρα εξ αυτών θα λειτουργήσουν στη Ν. Ιωνία και Καλογρέζα:
•
•
•
•
•
•

Τμήμα 128, στο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ιωνίας, Β΄ Τάξη, ψηφίζουν 672,
Τμήμα 129, στο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ιωνίας, Δ΄ Τάξη, ψηφίζουν 673,
Τμήμα 130, στο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ιωνίας, ψηφίζουν 673,
Τμήμα 131, στον Ιερό Ναό Αγ. Αναργύρων Ν. Ιωνίας, ψηφίζουν 425 ,
Τμήμα 132, στο Δημοτικό Σχολείο Θηλέων Σαφραμπόλεως, ψηφίζουν 425,
Τμήμα 133, στο Μικτό Δημοτικό Σχολείο Καλογρέζας, ψηφίζουν 425

Η ψηφοφορία άρχισε με την ανατολή του ηλίου (5.33 π.μ.) και ολοκληρώθηκε με
την δύση(7.28 μ.μ.). Οι υποψήφιοι δήμαρχοι στη Ν. Ιωνία, έλαβαν:
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ
ΣΠ. ΠΑΤΣΗΣ

128ο Τμ.

129ο Τμ.

130ο Τμ.

131ο Τμ.

132ο Τμ.

133ο Τμ.

249

296

220

242

184

141

ΣΠ. ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ

36

20

34

40

23

43

ΑΝΤ. ΧΡΗΣΤΟΜΑΝΟΣ

59

47

40

65

24

46
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Ι. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ

80

67

76

62

0

36

ΣΠ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ

0

0

0

15

0

14

ΛΥΚ. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ

0

0

0

3

0

16

ΗΛ. ΜΠΕΡΚΕΤΗΣ
ΣΥΝΟΛΑ

0

0

0

2

0

4

424

430

370

429

231

300

Η Εφημερίδα “ΠΡΩΪΑ” που πρόσκειται στον Χρηστομάνο, αναφέρει ότι το βράδυ
των εκλογών “φίλοι του Σπ. Πάτση στους Ποδαράδες, επιτέθηκαν σε οπαδούς του
Σπ. Μερκούρη τους οποίους διεχώρησε εγκαίρως η αστυνομία. Οι Πατσικοί έφεραν όπλα τα οποία δεν πρόλαβαν να χρησιμοποιήσουν.”
Η υπεροχή του Σπ. Πάτση στα τμήματα της Ν. Ιωνίας ήταν εμφανής. Έλαβε
53,6%, (έναντι 92% το 1925) αλλά με μεγάλες απώλειες εν σχέσει με το 1925.
Απώλειες 1.152 ψ. που αν ο Σπ. Πάτσης έπαιρνε τις ίδιες ψήφους με το 1925 στη
Ν. Ιωνία, θα έβγαινε δήμαρχος Αθηναίων, αφού η τελική διαφορά από τον Σπ. Μερκούρη, ήταν μόνο 1.019 ψ.
Το 1929 δεν είναι 1925. Ο Ελ. Βενιζέλος 5 ημέρες πριν από τις εκλογές συναντάται με τον Μουσσολίνι στην Ιταλία σε μια προσπάθεια διαμεσολάβησής του με
τους Τούρκους, για την επίλυση των αποζημιώσεων των προσφύγων, κάτι που οι
πρόσφυγες το αντιλαμβάνονται ως αθέτηση των υποσχέσεών του, αφού δεν

4/8/1929. Έξω από εκλογικό τμήμα των Αθηνών. Εφημ. “ΕΛΕΥΘ. ΒΗΜΑ”.

μπορούν να λάβουν τίποτα απ’ αυτά που τους είχε υποσχεθεί. Και όχι μόνο αυτό,
αλλά τους πιέζουν να πληρώσουν τα χρέη στην Ε.Α.Π. από την παραχώρηση των
σπιτιών που ανοικοδόμησε για λογαριασμό τους.
Εξάλλου η δήλωση του πρωθυπουργού Ελ. Βενιζέλου, ότι: “Τηρώ απόλυτον ουδετερότητα εις τας δημοτικάς εκλογάς, αφήνων τους φίλους μου ελευθέρους να
ψηφίσουν εκείνον τον υποψήφιον τον οποίον θεωρούν ως δυνάμενον να εξυπηρετήση καλλίτερον τα συμφέροντα της πόλεως” και το γεγονός ότι ο Σπ. Πάτσης, ο
υποψήφιος της “Λέσχης των Φιλελευθέρων”, είχε να αντιμετωπίσει και τον Ιωάν.
Αθανασιάδη (δημοτικό σύμβουλο της παράταξής του στις προηγούμενες εκλογές
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και Βουλευτή των Φιλελευθέρων που του ασκούνταν πιέσεις μέχρι την τελευταία
ημέρα να παραιτηθεί), έγειραν την πλάστιγγα προς την εκλογή του Σπ. Μερκούρη
(ήταν τότε 73 ετών) προς γενική έκπληξη όλων, αφού αποδοκιμάστηκε και ο συντηρητικότερος Αντ. Χρηστομάνος που υπεστήριζαν αρκετοί αντιβενιζελικοί και
οι εφημερίδες “Καθημερινή”, “Πρωΐα” και “Ακρόπολις”.
Τα τελικά αποτελέσματα του δήμου Αθηναίων, επί 58.423 ψηφισάντων, ήταν:
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΨΗΦΟΙ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΣΠ. ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ

23.701

40,56%

ΣΠ. ΠΑΤΣΗΣ

22.682

38,83%

ΑΝΤ. ΧΡΗΣΤΟΜΑΝΟΣ

8.027

13,74%

ΛΟΙΠΟΙ

4.013

6,87%

ΣΥΝΟΛΟ

58.423

100%

Μετά την εκλογική του νίκη, ο Δήμαρχος Αθηναίων Σπ. Μερκούρης δήλωσε:
“Οσάκις ήκουον ή ανεγίγνωσκον απευθυνόμενην εναντίον μου την κατηγορίαν ότι δεν έπρεπε να εκλεγώ Δήμαρχος της πόλεως των Αθηνών, διότι είμαι
– λόγω ηλικίας – παλαιοτέρων δήθεν αρχών και αντιλήψεων, απλώς εγέλων
επί τη ασφαλεία των διατυπούντων την γνώμην αυτήν, εάν μη και επί τη κακία.
Οι Αθηναίοι δύνανται να έχουν ακράδαντον την πεποίθησιν ότι, όχι μόνον δεν
είμαι – ως θέλουν οι κατήγοροί μου – ασυγχρόνιστος και ξένος προς τας νεωτάτας απαιτήσεις μιας μεγάλης πρωτευούσης, όπως αι Αθήναι, αλλ΄ αντιθέτως
μάλιστα ας είναι βέβαιοι, ότι ουδείς άλλος Έλλην
γνωρίζει καλλίτερον ποίας ανάγκας έχει η πόλις
των Αθηνών και πως πρέπει να θεραπευθώσι επιτυχέστερον, όσον εγώ.
Διότι δι΄ εμέ – συνέχισεν ο κ. Μερκούρης – η πόλις
των Αθηνών απετέλεσε και αποτελεί αντικείμενον
μιας απεριόριστου λατρείας, την οποία εξεδήλωσα
και ως Δήμαρχος Αθηναίων δια μιας εργασίας εκτάκτως καρποφόρου, αλλά και έξω της Δημαρχίας ευρισκόμενος παρακολουθών ενδελεχώς τα ζητήματα της πόλεως, ως εάν να εδημάρχουν εγώ ο
ίδιος. Και πρόχειρον παράδειγμα φέρω την σταυροφορίαν την οποίαν ήγειρον, μόνος εγώ αν και
απλούς ιδιώτης, προ τετραετίας περίπου, κατά των
σχεδίων μερικών βεβήλων και ιεροσύλων ανθρώπων, οι οποίοι είχον επιτύχει την άδειαν να κατακρημνίσωσι, μίαν φυσικήν καλλονήν της πόλεως,
του Λυκαβηττού και ν΄ ανεγείρουν επ΄ αυτού μπαρ
και κέντρα πολυτελείας.
Ο εκλεγείς Δήμαρχος
Ήδη, εκεί όπου κυρίως θα επιφέρω μεταβολήν
Σπ. Μερκούρης.
ριζικήν, αναλαμβάνων εκ νέου την Δημαρχίαν, θα
είναι η μέθοδος εν τη διοικήσει και το σύστημα εις την εργασίαν. Τα έργα και αι
προμήθειαι του Δήμου θα γίνωνται μόνον δια δημοπρασιών, δεν θα αδρανήσω
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περί την είσπραξιν των εσόδων του Δήμου και των οφειλών προς αυτόν, δεν θα
εγκαταλείψω επί έτη εις αναρμοδίους νομείς δωρεάς και κληροδοτήματα ανήκονται εις τον Δήμον και θα είμαι φρουρός και αληθής Κέρβερος δια τον Δημοτικόν προΰπολογισμόν.
Εννοείται ότι με το να επιδοθώ με όλας μου τας δυνάμεις εις το έργον της περισυλλογής και της δημιουργίας σταθεράς βάσεως οικονομικής - πράγμα το
οποίον θεωρώ ως πρώτον καθήκον παντός καλού Δημάρχου - δεν σημαίνει, ότι
δεν θα στρέψω την προσοχήν μου και εις την αναδημιουργίαν των Αθηνών, δηλαδή εις την εκτέλεσιν μιας μακράς σειράς έργων εξωραϊστικών, αλλά και κοινωνικώς χρησίμων, των οποίων η ανάγκη έχει γίνει προ πολλού επιτακτικωτάτη.
Η εκτέλεσις του γενικού σχεδίου της αναμορφώσεως των Αθηνών, ήτις περιλαμβάνει έργα εξωραϊσμού και καλλωπισμού των αρχαιολογικών χώρων, διανοίξεως λεωφόρων, έργα οδοποιΐας και φωτισμού όλων ανεξαιρέτως των
οδών της πόλεως, κεντρικών και αποκέντρων, κατασκευήν ολοκλήρου και πλήρους δικτύου υπονόμων την οποίαν κατασκευήν από δεκαπενταετίας είχομεν
προετοιμάσει – την κατασκευήν τεραστίου γυμναστηρίου εν καταλλήλω χώρω
προς ενίσχυσιν της αρχαίας αθλητικής παραδόσεως και πλείστα άλλα, τα οποία
θα είναι τα πρώτα μελήματά μου, ως Δημάρχου Αθηναίων”.

6/8/1929. Πρωτοσέλιδο της “ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ”, την επομένη των εκλογών.

Ο Σπ. Πάτσης αμφισβήτησε το αποτέλεσμα και τo κύρος των εκλογών και κατέθεσε ενστάσεις που όμως όλες απερρίφθηκαν. Συγκεκριμμένα ισχυρίστηκε ότι
μεταξύ άλλων “και στα εκλογικά κέντρα 128, 129, 130, 131 και 132 της Ν. Ιωνίας
η ψηφοφορία δεν ήρξατο άμα τη ανατολή του ηλίου, διεκόπη την μεσημβρίαν επί
τρίωρον περίπου και εκηρύχθη το πέρας ταύτης περί την 7 και 30΄ μ.μ. χωρίς να
προσκληθώσιν δια κήρυκος οι παρόντες και μη ψηφοφορήσαντες εκλογείς να ενασκήσωσι το δικαίωμα αυτών και ως εκ τούτου και συνεπεία της επελθούσης συρράξεως εγγύς των εκλογικών τμημάτων, δεν εψήφισαν περί τους 1.200 εκλογείς...”
Αντιθέτως κάποιες ενστάσεις δημοτικών συμβούλων ως προς το δικαίωμα συμμετοχής συναδέλφων τους ή λάθος καταμέτρησης σταυρών, (ο Κυρ. Κιοφτερτζής
έκανε 3 ενστάσεις) δικαιώθηκαν και έτσι με την υπ΄ αριθ. 6112/29 Αυγούστου
1929 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών, ανακοινώθηκαν τα τελικά αποτελέσματα:
Δήμαρχος: Σπ. Μερκούρης με 23.701 ψ. επί 58.423 ψηφισάντων με 40,56%
Πάρεδροι: Α. Μαυρομιχάλης 22.955, Κ. Αναστασίου 22.519,
Γ. Καούρης 22.463. (Σπ. Μερκούρη) και Π. Κουραβέλος 21.807 (συνδ. Σπ. Πάτση).
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Τακτικοί Δημοτικοί Σύμβουλοι Πλειοψηφίας (20):
Ε. Πατσουράκος, Α. Παπαγεωργίου, Κ. Γερασίμου, Ε. Δημητρίου, Δ. Σαγιάς,
Ι. Καμπάσης, Ι. Βασιλόπουλος, Γ. Αγγελόπουλος Αθάνατος, Κ. Βάλβης,
Γ. Παρασκευόπουλος, Β. Γκίζης, Δ. Παπακυριακόπουλος, Χ. Κουλουριώτης,
Γ. Παπαλεξανδρής, Δ. Λυμπέρης, Κ. Κοτσέας, Ι. Βλαβιανός, Α. Πέτας.
Οι Γ. Καρελάς, Θ. Πετρόπουλος αντικατέστησαν τους Αλέξ. Μεταξά και Σπ. Αντωνιάδη, η εκλογή των οποίων κρίθηκε παράνομη από το Πρωτοδικείο Αθηνών.
Αναπληρ. Δημοτικοί Σύμβουλοι Πλειοψηφίας (8):
Γ. Καρελάς, Θ. Πετρόπουλος, Δ. Ριζολής, Στ. Φωτιάδης, Η. Παπαπαύλου,
Γ. Γεωργαντής, Μ. Λυκούδης και Μ. Μαραβέλιας.
Τακτικοί Δημοτικοί Σύμβουλοι Μειοψηφίας (10):
Γ. Πρωτέκδικος, Γ. Διαμαντίδης, Η. Σιμιτόπουλος, Κ. Μιχαηλίδης, Δ. Σινάνης,
Δ. Θωμόπουλος, Σ. Χατζημιχάλης, Φ. Μαυρομμάτης, Σ. Κωνσταντινίδης,
Κ. Δεληγιάννης.
Αναπληρωμ. Δημοτικοί Σύμβουλοι Μειοψηφίας (10):
Δ. Πολυκράτης, Η. Καραλόπουλος, Ι. Βουδούρης, Χ. Θεοδωρίδης, Ι. Πλατής,
Δ. Κωνσταντιλιέρης, Δ. Παπανικολάου, Α. Μπρούμης, Ν. Κοκολάτος και
Λ. Κωττάκης.
Να σημειώσουμε ότι από τους 3 πρόσφυγες υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους του συνδυασμού Σπ. Μερκούρη, ο ένας εκλέχτηκε τελευταίος αναπληρωματικός σύμβουλος της πλειοψηφίας και οι άλλοι δύο τακτικοί δημοτικοί σύμβουλοι
της μειοψηφίας!
H νέα δημοτική αρχή ορκίστηκε στο Δημαρχείο Αθηνών, την Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου 1929, στις 11 το πρωί και εγκαταστάθηκε αμέσως. Το Δημαρχείο (στην οδό
Αθηνάς) ήταν κατάμεστο από κόσμο που επεκτεινόταν από την πλατεία Ομονοίας
μέχρι την Κεντρική Αγορά. Αντιπροσωπείες οργανώσεων και συνοικισμών είχαν
λάβει θέσεις αρκετή ώρα πριν, ενώ μεταξύ των στεφάνων δάφνης και ανθοδεσμών που είχαν αποσταλεί σε εμφανή θέση διακρινόταν του “Συνοικισμού Ν. Ιωνίας”. Την ορκωμοσία πραγματοποίησε απουσιάζοντος του Νομάρχη Τρικούπη, ο
αναπληρωτής του Λιακόπουλος.
Εάν ήθελε κάποιος να κάνει μια γενικότερη κριτική για τις δημοτικές εκλογές
του 1929 στο Δήμο της Αθήνας θα μπορούσε να διαπιστώσει τα εξής:
1. Παρά την προσπάθεια απαγκίστρωσής του από συγκεκριμένες υποψηφιότητες (Σπ. Πάτση) ο Ελευθέριος Βενιζέλος εισέπραξε την έντονη δυσαρέσκεια, για
πρώτη φορά στους προσφυγικούς συνοικισμούς της Αθήνας και ιδιαίτερα βέβαια
στη Νέα Ιωνία, όπου Μερκούρης και Χρηστομάνος, ως αντιβενιζελικοί, πήραν περίπου το 22% των ψήφων, ποσοστό εξαιρετικά μεγάλο για τη Νέα Ιωνία, όπου οι
αντιβενιζελικοί συγκέντρωναν 2-3% των ψήφων!
2. Η υποψηφιότητα του Ιωάν. Αθανασιάδη, στη Ν. Ιωνία, πήγε πολύ καλά, αφού
συγκέντρωσε το 14% των ψήφων. Εδώ ασφαλώς σημαντική υπήρξε η συμβολή
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του Σπάρταλη βιομήχανου υποψήφιου συμβούλου Φίλ. Καχραμάνου.
3. Οι εκλογές αυτές, παρά την ένταση, έγιναν σ΄ ένα μάλλον καλό κλίμα, χωρίς
τσακωμούς, προπηλακισμούς και…ντουφεκιές στους προσφυγικούς συνοικισμούς.
Μία βδομάδα μετά τις δημοτικές εκλογές της 4ης Αυγούστου 1929, η εφημερίδα “ΕΣΠΕΡΙΝΗ” που υποστήριξε στις δημοτικές εκλογές τον Σπ. Μερκούρη, ο
οποίος εκλέχτηκε δήμαρχος Αθηναίων, δημοσιεύει σε 4 συνέχειες, ρεπορτάζ για
τη Ν. Ιωνία, τη Σαφράμπολη και την Ινέπολη.
Θεωρούμε ότι η παράθεση του ρεπορτάζ της εφημερίδας “ΕΣΠΕΡΙΝΗ”, μας δίνει, αφενός χρήσιμες πληροφορίες για τη ζωή των κατοίκων και τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετώπιζαν την περίοδο εκείνη (1929), αλλά αφετέρου θα συγκρίνουμε αργότερα πόσα από τα προβλήματα τους λύθηκαν ή αντιμετωπίστηκαν, από τον διάδοχο του Σπ. Πάτση, τον Σπ. Μερκούρη. (Παράρτημα 1).

1929. Προεκλογικό του Κυρ. Κιοφτερτζή.

1929. Το κόκκινο ψηφοδέλτιο
του συνδυασμού Σπύρου Πάτση
με τον δήμαρχο και τους παρέδρους.

Προσπάθειες για σύσταση
του ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

Μετά το 1930 και ενώ η πόλη των Αθηνών αρχίζει να δέχεται όλο και περισσότερους εσωτερικούς μετανάστες που ψάχνουν να βρουν δουλειά στα εργοστάσια
των συνοικισμών της Αθήνας, αρχίζουν και οι πρώτες συζητήσεις για ανεξαρτησία των συνοικισμών και την μετατροπή τους σε ανεξάρτητους Δήμους και Κοινότητες, ανάλογα με τον πληθυσμό τους.
Έτσι το 1933 αποφασίζεται, για πρώτη φορά, ν’ αποσπασθούν από το δήμο
Αθηναίων (Δήμαρχος ο Σπ. Μερκούρης, παππούς της Μελ. Μερκούρη), η Νέα Ιωνία, ο Βύρωνας, η Καισαριανή, το Περιστέρι, κλπ. και ν’ αποτελέσουν ξεχωριστούς, αυτόνομους δήμους.
Το Π.Δ. «Περί αναγνωρίσεως Δήμων και Κοινοτήτων εν τω νομώ Αττικής και
Βοιωτίας», που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 109/7-5-1933 τ. Β΄ δεν εφαρμόστηκε
άμεσα, όπως προβλεπόταν, γιατί προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων και από τον
αντιπολιτευόμενο πολιτικό κόσμο (Βενιζέλο, Καφαντάρη, κ.α.) αλλά και από τον
προσφυγικό, που ξεσηκώθηκε διοργανώνοντας συλλαλητήρια στο κέντρο της
Αθήνας (Σύνταγμα).
Η πλευρά των προσφύγων, όσων τουλάχιστον εκφράζονταν αρνητικά, διαμαρτυρόταν ότι οι νέοι δήμοι για να σταθούν στα πόδια τους θα χρειάζονταν και νέους
φόρους (δημοτικούς), που θα οδηγούσαν σε μαρασμό εμπόριο και βιομηχανίες.
Τη θέση αυτή - πράγμα παράδοξο - ίσως και για πρόσκαιρο πολιτικό όφελοςστήριζε κι ο Βενιζέλος κι ο Καφαντάρης, οι οποίοι κατηγορούσαν την κυβέρνηση
Τσαλδάρη, ότι προχωρούσε στην απόφαση του διαχωρισμού παραμονές δημοτικών εκλογών για να έχει πολιτικά οφέλη! Ο Κονδύλης, μάλιστα, που υποστήριζε
την κυβέρνηση είχε πει: «Πώς είναι δυνατόν η Καλλιθέα ν’ αποτελεί ξεχωριστή
κοινότητα και να μην αποτελούν κοινότητα οι Ποδαράδες;»
Στη Νέα Ιωνία έγινε μεγάλη συγκέντρωση (τα “Αθηναϊκά Νέα” μιλούν για συνέλευση των σωματείων και των εκκλησιαστικών επιτροπών) η οποία με ψήφισμά
της διατράνωνε την απόφαση για το μη χωρισμό από την Αθήνα. Εξουσιοδότησε
μάλιστα επιτροπή, της οποίας επικεφαλής ήταν ο Γεώργ. Φελέκης, ο Χαρίτ. Πολάτογλου κι ο Πέτρ. Κοπτερίδης για να προχωρήσει σε αγώνα. Βέβαια οι δύο πρώτοι έσπευσαν μετά από λίγους μήνες, να βάλουν υποψηφιότητα για δήμαρχοι στις
εκλογές της 11ης Φεβρουαρίου 1934!
To θέμα της αναγνώρισης ως ανεξαρτήτων δήμων των προσφυγικών συνοικισμών είχε αναχθεί πέραν του πολιτικού και ως μείζον κοινωνικό θέμα. Η μια
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πλευρά που ήθελε την αυτονόμηση πίστευε ότι θα μπορούσε ν’ απεξαρτηθεί από
το τεράστιο υδροκεφαλισμό της Αθήνας και να παραγάγει ουσιαστικό έργο, με
βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και προβλήματα του χώρου και των ανθρώπων του, η άλλη όμως θεωρούσε ότι με την αυτονόμηση ουσιαστικά «γκετοποιούνταν» οι πρόσφυγες, οι φτωχοί και ταλαιπωρημένοι άνθρωποι, από τους λοιπούς αστούς Αθηναίους και μάλιστα των περιοχών που γειτνίαζαν (Φιλοθέη - Ψυχικό - Κολωνάκι). Μάλιστα έλεγαν ότι τα Τουρκοβούνια ήταν ένα φυσικό διαχωριστικό εμπόδιο μεταξύ των μεν και των δε.
Μια άλλη εκδοχή που πέρασε διαχρονικά για το ζήτημα, ήταν ότι η κρατούσα πολιτική αρχή ήθελε να έχει εγκλωβισμένους τους πρόσφυγες για να εξασφαλίζει την
υπερψήφισή της στην Αθήνα. Ο Νόμος έγινε όταν στην εξουσία, ήταν το Λαϊκό
κόμμα. Όμως ο διαχωρισμός των δήμων θα εξυπηρετούσε απολύτως… το Βενιζέλο και τους φιλελευθέρους, αφού θα κέρδιζαν όλους τους προσφυγικούς συνοικισμούς που είχαν γίνει τώρα δήμοι. Η υποκρισία της πολιτικής και τα καμώματα
των πολιτικών!
Και μια τρίτη, τρόπον τινά ανατρεπτική, θεωρούσε ότι η ίδρυση των δήμων
έτσι κι αλλιώς ήταν μια αδήριτη ανάγκη. Πού αλλού θα έπρεπε να γίνουν οι προσφυγικοί συνοικισμοί, για να επιβιώσουν, παρά μόνο γύρω από την Αθήνα και τον
Πειραιά. Δεν τους έβαλαν λοιπόν εκεί για να τους μειώσουν και να τους εκμεταλλευθούν, φυσικό επακόλουθο ήταν να εξελιχθούν κάποτε σε δήμους, αυτές οι
προσφυγικές συνοικίες.
Όλα αυτά βέβαια μπορεί να είχαν κάποια βάση, αλλά η μη εφαρμογή του ανωτέρω Π.Δ. οφείλεται στην απόρριψή του από το Συμβούλιο Επικρατείας στις 12
Ιουνίου 1933 με ψήφους 7 έναντι 6.

Το πρώτο Δημαρχείο της Νέας Ιωνίας, απέναντι από τον ηλεκτρικό σταθμό Ν. Ιωνίας
(γωνία Μ. Ασίας και Κάλβου).
(Φωτογραφία Ευαγγ. Βουλγαρέλη - Αρχείο Χάρη Σαπουντζάκη)

ΠΡΩΤΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
ΔΗΜΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ

11ης Φεβρουαρίου 1934
Έτσι όσες προσπάθειες δεν καρποφόρησαν το 1933, πήραν σάρκα και οστά το
1934. Ένα πανομοιότυπο Π.Δ. που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ 22/18.1.1934, τ. Β΄,
καθόριζε τα ακριβή όρια του νέου δήμου, το “περί αναγνωρίσεως Δήμων και Κοινοτήτων εν τω νομώ Αττικοβοιωτίας”, δηλαδή, αποφασίστηκε ν΄ αποσπασθεί από
το δήμο Αθηναίων εκτός των άλλων προσφυγικών συνοικισμών και ο συνοικισμός Νέας Ιωνίας και να συσταθεί δήμος, υπό την επωνυμία “Δήμος Νέας Ιωνίας”, στον οποίο θα προσαρτηθούν οι συνοικισμοί: “Ελευθερούπολις”, “Περισσός”, “Σαφράμπολις”, “Ινέπολις” ενώ ο συνοικισμός “Καλογρέζας” θ’ αποτελέσει
ξεχωριστή κοινότητα την “Κοινότητα Καλογρέζας”.
Το παραπάνω Διάταγμα «στηρίχθηκε» στις αποφάσεις των Επιτροπών Αθηνών
και Θεσσαλονίκης που δημοσιεύτηκαν στο Φ.Ε.Κ. αρ. 14 της 29ης Ιανουαρίου
1934 (Τεύχος Β΄) που καθόρισαν τα όρια των νέων Δήμων και Κοινοτήτων και ειδικότερα του Δήμου της Ν. Ιωνίας και της Κοινότητας της Καλογρέζας, ως εξής:
ΟΙ ΠΟΔΑΡΑΔΕΣ
3) Δήμος Νέας Ιωνίας. Πληθυσμός 23.435. ΄Ορια: Βορείως εργοστάσιον Σαραντοπούλου συμπεριλαμβανομένου, μέχρις οδού Τατοΐου, δυτικώς όρια κοινότητας Φιλαδελφείας, νοτιοδυτικώς Ριζόπολις, μετά της οποίας χωρίζεται δια
μιας ανωνύμου οδού αρχομένης από του τετραγώνου 201 ένθα οικία Δαλίζου,
νοτιοανατολικώς όρια κοινότητας Καλογρέζας, ανατολικώς όρια κοινότητος
Ηρακλείου.
ΚΑΛΟΓΡΕΖΑ
11) Κοινότης Καλογρέζας. Πληθυσμός 2.247. Όρια: Δυτικώς ερείπια παλαιού
υδραγωγείου, ένθα όρια Δήμου Ν. Ιωνίας μέχρι κορυφής λόφου Ομορφοκκλησιάς, Νοτιοδυτικώς όρια συνοικισμού Υπαλλήλων Εθνικής Τραπέζης, Ανατολικώς σιδηροδρομική γραμμή Λαυρίου, Βορειοανατολικώς όρια Κοινότητας Ηρακλείου και εν συνεχεία όρια Νέας Ιωνίας.
Το διάταγμα αυτό θεωρεί τη Νέα Ιωνία ως υπαρκτό συνοικισμό με το όνομα
“Ιωνία”, δηλαδή αυτό που έχει επικρατήσει σήμερα να ονομάζουμε “Ιστορικό Κέντρο” και που τρόπον τινά εθεωρείτο και ήταν ο βασικός κορμός της Ν. Ιωνίας,
στον οποίο θα προσαρτώντο οι περιφερειακοί συνοικισμοί. Δεν αναφέρεται ως
συνοικισμός η “Νεάπολις”, γιατί ακόμη δεν είχε διαμορφωθεί, ούτε το λεγόμενο
“Κομμάτι Λαζάρου”, γιατί στο μεγαλύτερο μέρος του είχε παραχωρηθεί στο γει-
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τονικό Ηράκλειο (το έως τότε αποκαλούμενο “Μεγάλο Ηράκλειο”), αν και οι πρόσφυγες κάτοικοί του ψήφιζαν στη Ν. Ιωνία.
Η Πολιτεία διαβλέποντας την μετατροπή των συνοικισμών σε Δήμους και την
μετέπειτα εκλογή δημαρχιακών αρχών κατά συνοικισμό/δήμο και θέλοντας να
θέσει κανόνες για την συμμετοχή των πολιτών στις εκλογές είχε ψηφίσει τον Ν.
5892/1933 (Φ.Ε.Κ. 327/25.10.1933) “Περί ανανεώσεως των εκλογικών βιβλιαρίων ταυτότητος” όπου όριζε την διαδικασία εγγραφής των δημοτών στους εκλογικούς καταλόγους κατά ενορία. Με τον εν λόγο νόμο ορίζονταν επιτροπή ανά
ενορία ανά Δήμο, που ετοίμαζε ή συμπλήρωνε τους εκλογικούς καταλόγους και
τους υπέβαλλε στο Πρωτοδικείο Αθηνών για έγκριση. Το Πρωτοδικείο με αντίστοιχες πράξεις του, επικύρωνε τους εκλογικούς καταλόγους οι οποίοι και χρησιμοποιήθηκαν στις Δημοτικές Εκλογές της 11/2/1934.
Ας δούμε ένα απόσπασμα από μία ανάλογη πράξη:
«Η συσταθείσα δυνάμει του Νόμου 5892 Eπιτροπή αναθεωρήσεως εκλογικών βιβλιαρίων ταυτότητος εις τους εκλογείς του πρώην Δήμου Αθηναίων περατώσασα τας εργασίας της παρέδωκε τω Προέδρω τω Δικαστηρίω τούτου,
πάντα τα σχετικά βιβλία προς κύρωσιν κατά τα άρθρα 9 και 11 του Νόμου τούτου. Ο δε Πρόεδρος δια της υπ΄ αριθ. 6 πράξεώς του ώρισε δικάσιμον την άνω
συνεδρίασιν, καθ΄ ην ακούσαν του εισηγητού δικαστού αναγνώντος την κατά
νόμον έκθεσιν του
Του Εισαγγελέως αφεθέντος εις την κρίσιν του Δικαστηρίου
Ιδόν τα σχετικά
Σκεφθέν κατά Νόμον
Επειδή νομίμως εισάγεται προς εκδίκασιν ο υπό της Επιτροπής της Ενορίας…συνταχθείς βάσει του Νόμου 5892 κατάλογος ανανεώσεως εκλογικών
βιβλιαρίων δια την κατάρτισιν του οποίου ετηρήθησαν πάσαι αι υπό του Νόμου
προϋποθέσεις, μη υποβληθείσης δε κατ΄ αυτού ενστάσεως τινός δέον να κηρυχθή οριστικός (Νόμος 5892 αρθρ. 11) και να αναγνωσθή ότι τα εν αυτώ αναφερόμενα πρόσωπα κέκτηνται τας νομίμους του εκλογέως ιδιότητας
Δια ταύτα
Κηρύσσει οριστικόν τον ανανεωθέντα κατάλογον εκλογικών βιβλιαρίων ταυτότητος της ενορίας…περιλαμβάνει τους κάτωθι εκλογείς:»
Με το Ν. 5972/8.1.1934 οριζόταν ότι οι εκλογές που αρχικά προορίζονταν να γίνουν τον Ιούλιο του 1933, θα διεξαχθούν τελικά στις 11 Φεβρουαρίου 1934. Η δημαρχιακή περίοδος, ωστόσο, θα έληγε την 31.12.1937. Η βασική νομοθεσία για
τον τρόπο διεξαγωγής των εκλογών μας ανατρέχει ανατρέχει στο Ν. 4189/1929
με τις πολλές τροποποιήσεις που έγιναν μέχρι τον Ιανουάριο του 1934.
Για να μην υπάρχει αμφισβήτηση για τους όρους και τα μέτρα τάξης που θα
ίσχυαν στη περίοδο και την ημέρα των εκλογών δημοσιεύτηκε και η υπουργική
απόφαση 250 (Φ.Ε.Κ. αρ. 6 τ. Β΄ 13/1/1934) “Περί δημοσίων συγκεντρώσεων και
περί μέτρων τάξεως και του τρόπου διαφημίσεων κατά τας εκλογάς” που όριζε
μεταξύ άλλων ότι:
• Απαγορεύονταν σε ανοιχτό χώρο οι πολιτικές διαδηλώσεις και παρελάσεις,
• Οι πολιτικές συγκεντρώσεις επιτρέπονταν να γίνονται σε θέατρα,
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κινηματογράφους ή περιφραγμένους χώρους, αφού είχαν λάβει την άδεια της
Αστυνομίας, 2 ημέρες νωρίτερα,
• Απαγορευόταν η ταυτόχρονη τέλεση συγκεντρώσεων πολιτών δύο
αντίθετων κομμάτων σε κοντινές αίθουσες,
• Απαγορευόταν η ίδρυση πολιτικού κέντρου χωρίς την άδεια της Αστυνομίας,
• Απαγορευόταν η πώληση οινοπνευματωδών ποτών και οίνου την παραμονή
και την ημέρα των εκλογών,
• Απαγορευόταν η ανακοίνωση αποτελεσμάτων εκλογών με προβολή
φωτεινών εικόνων, τοιχοκολλήσεως σε κεντρικά σημεία ή εξαγγελία αυτών
με μεγάφωνα,
• Απαγορεύονταν οι επικολλήσεις διαφημίσεων χωρίς την άδεια της
αστυνομικής αρχής αφού βεβαιώνονταν με την προσκόμιση γραμματίου
όπου εμφαίνετο η κατάθεση χρηματικού ποσού στο Ταμείο του Δήμου
(σ.σ. ποιανού Δήμου αφού δεν είχε δημιουργηθεί;)
Και αμέσως μετά αφού έχει συσταθεί ο Δήμος Ν. Ιωνίας και η Κοινότητα Καλογρέζας, προκηρύσσονται Δημοτικές και Κοινοτικές εκλογές, για την Κυριακή, 11
Φεβρουαρίου 1934. Έτσι έχουμε Δημοτικές εκλογές για τη Νέα Ιωνία και Κοινοτικές για την Καλογρέζα.
Ο Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, ύστερα από πολλές διορθώσεις και προσθήκες, που έχουν γίνει, προβλέπει για τη Νέα Ιωνία την εκλογή: Δημάρχου, 3 Παρέδρων και 18 Δημοτικών Συμβούλων. Για την Καλογρέζα 9μελούς Κοινοτικού Συμβουλίου.
Όπως και στις προηγούμενες δημοτικές εκλογές, υπήρχαν: Ψηφοδέλτια και φάκελοι κόκκινοι για το δήμαρχο και τους παρέδρους και ψηφοδέλτια και λευκοί φάκελοι για τους δημοτικούς συμβούλους ενώ υπήρχαν και ξεχωριστά κουτιά (κάλπες) κόκκινα και άσπρα.
Αλλά τι ήσαν οι πάρεδροι; Θα μπορούσε κανείς να πει κάτι σαν τους σημερινούς
αντιδημάρχους. Σ’ αυτούς ο δήμαρχος ανέθετε ορισμένες αρμοδιότητες: Ήσαν
βοηθοί του. Όμως δεν είχαν δικαίωμα ψήφου στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπως οι
δημοτικοί σύμβουλοι.
Το σύστημα ακόμη προέβλεπε επαναληπτικές εκλογές μέσα σ’ ένα μήνα, στην
περίπτωση, που κατά την πρώτη Κυριακή, δεν συγκέντρωνε ο πρώτος υποψήφιος δήμαρχος ποσοστό πάνω από 30%!
Στα ψηφοδέλτια των δημοτικών συμβούλων ίσχυε δυνατότητα διαγραφής ή και
προσθήκης υποψηφίου, αρκεί στο σύνολο να μην υπερέβαιναν, τα ονόματα, τον
αριθμό 18.
Ίδια αντιμετώπιση υπήρχε με την εκλογή των παρέδρων. Συμπλήρωναν, διέγραφαν υποψηφίους μέχρι 3 τον αριθμό.
Αυτό δημιουργούσε πρόβλημα στους δημάρχους-επικεφαλής, γιατί δεν μπορούσαν να ελέγξουν αν και κατά πόσον θα εκλέγονταν οι δικοί του σύμβουλοι ή πάρεδροι, ιδιαίτερα αν η διαφορά μεταξύ πρώτου-δεύτερου συνδυασμού ήταν μικρή.
Έτσι ακουγόταν το σύνθημα “ψηφίστε κορδόνι το συνδυασμό” που σήμαινε: ψηφίστε ολόκληρο το ψηφοδέλτιο, χωρίς διαγραφή ή προσθήκη.
Πέραν του δημάρχου η αναλογία των παρέδρων και δημοτικών συμβούλων ήταν
2:1 δηλαδή η πλειοψηφία απαρτιζόταν από 12 δημοτικούς συμβούλους και 2 πα-
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ρέδρους κι η μειοψηφία από 6 και 1. Με τον όρο πλειοψηφία δεν εννοούμε δημοτικούς συμβούλους του νικητή των εκλογών και του συνδυασμού του, αλλά τους
πλειοψηφήσαντες δημοτικούς συμβούλους, στην κατάταξη των δημοτικών συμβούλων που καθορίζοταν από ενιαίο πίνακα δημοτικών συμβούλων.
Κι εδώ βρίσκεται το περίεργο. Η εκλογή των δημοτικών συμβούλων και παρέδρων καθοριζόταν απ’ την πρώτη Κυριακή. Σε περίπτωση επαναληπτικής εκλογής είχαμε μόνον εκλογή δημάρχου, όπου υποψήφιοι δήμαρχοι μπορούσαν να είναι όσοι συμμετείχαν στις εκλογές της πρώτης Κυριακής (11 Φεβρουαρίου) αλλά
και όποιος άλλος ήθελε να εκτεθεί μεταγενέστερα. Ο αποτυχών ή οι αποτυχόντες
υποψήφιοι δήμαρχοι δεν συμμετείχαν, βάσει ψήφων, ως δημοτικοί σύμβουλοι στο
εκλεγησόμενο δημοτικό συμβούλιο.
Η σειρά των τακτικών κι αναπληρωματικών δημοτικών συμβούλων, καθοριζόταν μόνο με τον αριθμό των ψήφων τους (σταυρών) της πρώτης Κυριακής.
Έτσι είχαμε πίνακα “πλειονοψηφίας” με 12 συμβούλους, ως τακτικά μέλη. Στη
συνέχεια πίνακα αναπληρωματικών της “πλειονοψηφίας” με 6 μέλη. Κατόπιν πίνακα “μειονοψηφίας” με 6 μέλη και πίνακα αναπληρωματικών της “μειονοψηφίας” με 6 μέλη.
Τα πολιτικά κόμματα από την περίοδο εκείνη, επηρέαζαν τους συνδυασμούς
που κατέρχονταν στις εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης και στους περισσότερους δήμους έδιναν το “χρίσμα” σε υποψήφιους της επιρροής τους, αφού μάλιστα και πολλοί υποψήφιοι δήμαρχοι το επιζητούσαν. Μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις είχαμε και το φαινόμενο να διαπληκτίζονται ποιος είναι ο “εκλεκτός” του
κόμματος όπως στον Δήμο Καλλιθέας που αναγκάστηκε να αποστείλει τηλεγράφημα από την Κρήτη, ο Ελευθ. Βενιζέλος για να δώσει το χρίσμα στον υποψήφιο
των Φιλελευθέρων.
Τα περισσότερα εκλογικά κέντρα των υποψηφίων δημάρχων στη Ν. Ιωνία, ήταν
στη οδό Ηρακλείου και επί των παρόδων της, τα οποία χάριν της περιστάσεως μετεβλήθησαν σε …σαλόνια εκλογικά με άφθονη διακόσμηση φωτογραφιών του υποψηφίου Δημάρχου και των υποψηφίων παρέδρων και δημοτικών συμβούλων του.
Εκλογικά τμήματα - κέντρα ορίστηκαν:
• το Ημιγυμνάσιο Ν. Ιωνίας (απέναντι απ’ τους Αγ. Αναργύρους). Ψήφισαν οι
έχοντες βιβλιάρια της ενορίας Αγ. Αναργύρων από τους αριθ. 1-515 και οι γυναίκες εκλογείς της ίδιας ενορίας από τους αριθ. 1-209.
• o Ναός των Αγ. Αναργύρων. Ψήφισαν οι έχοντες βιβλιάρια της ενορίας Αγ.
Αναργύρων από τους αριθ. 516-1239.
• το Δημοτικό Σχολείο Ελευθερούπολης.Ψήφισαν οι έχοντες βιβλιάρια της ενορίας Αγ. Αναργύρων από τους αριθ. 1240-1963
• το Δημοτικό Σχολείο Ελευθερούπολης, σε άλλη αίθουσα. Ψήφισαν οι έχοντες
βιβλιάρια της ενορίας Αγ. Γεωργίου Ελευθερουπόλεως, άρρενες από τους αρ. 1
– 496, οι γυναίκες της ίδιας ενορίας από τους αρ. 1-7 και οι έχοντες βιβλιάρια της
ενορίας Κοιμήσεως Θεοτόκου Ινεπόλεως, άρρενες από τους αρ. (1-195) και οι
γυναίκες εκλογείς της ίδιας ενορίας από τους αρ. (1-36)
• το Δημοτικό Σχολείο Σαφράμπολης (ξύλινες παράγκες). Ψήφισαν οι έχοντες
βιβλιάρια της ενορίας Αγίου Στεφάνου Σαφράμπολης, άρρενες από τους αριθ. (1421), οι γυναίκες της ίδιας ενορίας από τους αρ. (1-15), και οι εκλογείς της ενορίας Αγίας Αναστασίας Περισσού, οι έχοντες βιβλιάρια άρρενες από τους αρ. (1-
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312) και οι γυναίκες από τους αρ. (1-17).
Σύμφωνα με τους εκλογικούς καταλόγους, συνταγμένους κατά ενορία, δικαιούνταν ψήφο συνολικά οι εγγεγραμμένοι 3.671 κάτοικοι στη Ν. Ιωνία.
Αναλυτικά κατά ενορία, οι εγγεγραμμένοι ήταν:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΛΟΓΕΩΝ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ

ΕΝΟΡΙΑ

1

Αγ. Αναργύρων

2

ΑΝΔΡΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ

1.963

209

2.172

Αγ. Γεωργίου Ελευθερουπόλεως

496

7

503

3

Αγ. Στεφάνου Σαφραμπόλεως

421

15

436

4

Κοιμήσεως Θεοτόκου Ινεπόλεως

195

36

231

5

Αγ. Αναστασίας Περισσού

ΣΥΝΟΛΑ

312

17

329

3.387

284

3.671

Εύκολα θα παρατηρήσει κανείς ότι η υπεροχή των ψηφοφόρων στο λεγόμενο
“Ιστορικό Κέντρο” είναι καταφανής (ενορία Αγίων Αναργύρων). Οι γυναίκες εκλογείς δεν έφταναν ούτε το 8% του συνόλου των ψηφοφόρων και κατά βάση ήσαν
συγγενείς των υποψηφίων!
Κάθε υποψήφιος θα έπρεπε να προτεινόταν απαραίτητα από 3 εκλογείς του δήμου. Επειδή υπήρχε μια κάποια ασάφεια μερικές, ελάχιστες, μετρημένες στα δάχτυλα του ενός χεριού, γυναίκες «τολμούν» να θέσουν υποψηφιότητα, κυρίως
παρέδρων.
Στις εν λόγω δημοτικές εκλογές συμμετέχουν για
πρώτη φορά και οι γυναίκες αφού έχει ψηφιστεί το
Διάταγμα “Περί παροχής εις τας γυναίκας δικαιώματος ψήφου κατά τας δημοτικάς και κοινοτικάς
εκλογάς” (Φ.Ε.Κ. αρ. 40 τ. Α΄ της 5.2.1930).
Υπόψη βέβαια ότι σε αντίθεση με τους άνδρες,
που ψήφιζαν στα 21 και ψηφίζονταν στα 25 χρόνια
τους, οι γυναίκες θα έπρεπε να είχαν συμπληρώσει
το 30ο έτος και να γνώριζαν ανάγνωση και γραφή
(απόφοιτες τουλάχιστον δημοτικού σχολείου!).
Επίσης οι γυναίκες δεν δικαιούνταν να θέσουν
υποψηφιότητα, ενώ εγγράφονταν σε ξεχωριστους
εκλογικούς καταλόγους.
Μεταξύ των ελαχίστων γυναικών που τολμούν
να θέσουν υποψηφιότητα είναι και η μοναδική για
τη Νέα Ιωνία, η Σοφία Σημηριώτη, σύζυγος του
γνωστού ποιητή Άγγελου Σημηριώτη και αδελφή
του σπουδαίου Σμυρνιού ποιητή και πολιτικού ΜιΗ Σοφία Σημηριώτη.
χάλη Αργυρόπουλου, που θέτει υποψηφιότητα για
Πάρεδρος αλλά η υποψηφιότητά της απορρίπτεται. Όπως κι ο σύζυγός της στη
Σμύρνη που είχε διακριθεί για τους φεμινιστικούς αγώνες του, έτσι και η ίδια είχε
ξεχωρίσει ως λόγια, αγωνίστρια και πρωτοπόρα στην ισότητα των δικαιωμάτων
ανδρών και γυναικών. Εκείνον τον καιρό η γυναικεία ψήφος δεν ήταν κάτι απλό
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και δεδομένο. Αντίθετα είχε απέναντί της, όχι μόνον τους άνδρες αλλά και τις
ίδιες τις γυναίκες, που θεωρούσαν ότι δεν ταίριαζε στο φύλο τους αυτή η ενασχόληση και με πρωτοστατούσα τη Μαρίκα Κοτοπούλη επετίθεντο στις φεμινίστριες
και τις ειρωνεύονταν λέγοντας ότι «μόνον οι άσχημες πηγαίνουν να ψηφίσουν...».
Οι υποψήφιοι δήμαρχοι κατ΄ επάγγελμα ήσαν: 3 δικηγόροι (Κιοφτερτζής, Τσακίρης, Διακάκης), ένας εκδότης εφημερίδας (Πολάτογλου), ένας παντοπώλης (Φελέκης), ένας βιομήχανος (Ανδριτσάκης), ένας εργολάβος (Τζιβράς) και ένας λογιστής (Βαρουτσής). Πλην ενός (του Τζιβρά) οι άλλοι είναι μικρασιατικής καταγωγής. Ήταν λοιπόν ολοφάνερο ότι οι κοινότητες των Ελλήνων στη Μικρασία θα έδιναν τη μάχη για την εκλογή δικού τους υποψηφίου (Σπαρταλήδες, Καππαδόκες,
Σμυρνιοί, Πόντιοι, Βουρλιώτες, Κονιαλήδες, Αϊβαλιώτες, πρόσφυγες από την περιοχή της Καρίας κ.α.). Ήταν πλέον θέμα γοήτρου γι΄ αυτές.
Ο προεκλογικός αγώνας ήταν μεν σύντομος, αλλά όλοι ήσαν ουσιαστικά υποψιασμένοι από το 1933. Η Κυβέρνηση Π. Τσαλδάρη είχε ρίξει όλο το βάρος της, στην
υπογραφή του Βαλκανικού Συμφώνου που υπεγράφη στην Ακαδημία Αθηνών
τρείς μέρες πριν την διεξαγωγή των δημοτικών εκλογών.

Πρωτοσέλιδο Εφημ. “ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ” Σάββατο 10/2/1934.

Στο κλίμα της εποχής οι υποψήφιοι δήμαρχοι δεν ήσαν ακομμάτιστοι! Παρότι
στην εξουσία ήσαν τότε οι Λαϊκοί, οι περισσότεροι υποψήφιοι ήσαν Βενιζελικοί,
ενώ υπήρχε κι ο Κ. Βαρουτσής ο οποίος στηριζόταν από το Κ.Κ.Ε., με παράταξη
υπό τον τίτλο “Ε.Μ.Ε.Α.” (Ενιαίο Μέτωπο Εργατών και Αγροτών). Ο Φελέκης, ο
Τσακίρης, ο Διακάκης, ο Πολάτογλου θεωρούνταν “Φιλελεύθεροι”, ο Ανδριτσάκης, ο Τζιβράς “Λαϊκοί”. Το πρόβλημα ήταν με τον Κιοφτερτζή. Ο ίδιος έπαιζε και
στα δυο ταμπλό καθώς οι περισσότεροι σύμβουλοί του ήσαν φιλελεύθεροι. Οι
αντίπαλοί του πάντως επέμειναν να τον θεωρούν ως “Λαϊκό”.
Μάλιστα στην εφημερίδα “ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ” την ημέρα των εκλογών δημοσιεύεται
ανακοίνωση του “Λαϊκού Πολιτικού Συλλόγου Ν. Ιωνίας” ότι “οι Λαϊκοί πολιτικοί
κάτοικοι του συνοικισμού θα απόσχουν των σημερινών εκλογών λόγω του ότι ουδείς υποψήφιος κατέρχεται με το χρίσμα του Λαϊκού Κόμματος. Εις την ανακοίνωσιν τονίζεται ότι το αποτέλεσμα των εκλογών δεν θα έχει σημασίαν μεγαλυτέραν
από όσην έχει ένα ζήτημα καθαρώς τοπικού χαρακτήρα.”
Ο αγώνας ήταν σκληρός. Καθένας σχεδόν εκ των δυνατών υποψηφίων στηριζόταν από ένα έντυπο. Ο Τσακίρης είχε την ειδική έκδοση του συμπατριώτη του,
Σπάρταλη, Σωκράτη Σινανίδη, τον “Προσφυγικό Κόσμο” (που στήριξε στο β΄ γύρο
τον Φελέκη), ο Κιοφτερτζής είχε το “Φύλακα”, ο Ανδριτσάκης τη “Νέα Ιωνία” του
Ιωάν. Διαμαντάκη, που ήταν άλλωστε υποψήφιος δημοτικός σύμβουλός του, ο
Πολάτογλου είχε την “Προσφυγική Φωνή”, μια εφημερίδα πανελλήνιας κυκλοφο-
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ρίας γραμμένη στα ελληνικά και στα “καραμανλίδικα”. Ο Βαρουτσής υποστηριζόταν από τον “NEO Ριζοσπάστη”, ο Αθ. Διακάκης είχε πάντα τη στήριξη των ανθρώπων της “Κυριακάτικης”.
Οι υποψήφιοι οργάνωναν συγκεντρώσεις στα σπίτια ή στα καφενεία και ζαχαροπλαστεία της εποχής: το “Τέλειον”, το “Κόρσο”, τα “Κυβέλεια”, το “Λούνα
Παρκ”, τον “Αβέρωφ”, κλπ. Οι πιο δυνατοί απ’ αυτούς μιλούσαν στους δύο κινηματογράφους: τον “Αστέρα” και τον “Κρόνο”. Κυριαρχούσε ο φανατισμός, η πλειοδοσία των «θα», η προβολή του αρχηγού, μέσα από προσόντα (ανύπαρκτα μερικές
φορές), η έντονη προπαγάνδα με πανό, φωτογραφίες, επισκέψεις στα σπίτια και
δυστυχώς οι αλληλοκατηγορίες, ακόμη και σε …θέματα που θα μπορούσαν να
μειώσουν και να θίξουν τον εθνισμό και τον πατριωτισμό ορισμένων, που επίτηδες είχαν στοχοποιηθεί!
Οι γυναίκες, παρότι στη συντριπτική τους πλειοψηφία δεν ψήφιζαν, έκαναν τα
πάντα, ακόμη και “παρανομίες” (διπλο-τριπλοψηφίες, πλαστογραφίες κλπ.), επικαλούμενες την όχι καλή γνώση της γλώσσας και την άγνοια των εκλογικών νόμων! Άλλωστε και μόνο το γεγονός ότι 3.300 εκλογείς καλούνταν να εκλέξουν περίπου 170 πρόσωπα (ένας λόγος δηλαδή 1:20, όταν στην Αθήνα, για παράδειγμα,
ο λόγος ήταν 1:250) έκανε αυτές τις εκλογές κάτι το προσωπικό, το απολύτως
άμεσο κι απτό. Ο ημερήσιος τύπος των Αθηνών είχε να διηγείται για υποψηφίους
που μοίραζαν ψωμιά ή πορτοκάλια. Παρ’ όλα αυτά ο ίδιος τύπος, την επομένη
ημέρα εξέφραζε την κατάπληξή του για την ωριμότητα των προσφύγων εκλογέων, οι οποίοι “μοίρασαν ψήφους σε πολλούς υποψήφιους…”.
Με την την υπ΄ αρ. 881 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών (Παρ. 2), έγινε η
ανακήρυξη των υποψηφίων δημάρχων, παρέδρων και δημοτικών συμβούλων και
η απόρριψη της υποψηφιότητας της Σοφίας Σημιριώτου.
Επειδή οι συνδυασμοί δεν κατατίθεντο αυτοτελώς, αλλά ο καθένας υποψήφιος
δήμαρχος, πάρεδρος ή σύμβουλος κατέθετε ξεχωριστά την υποψηφιότητά του,
παρουσιάζονται τα ψηφοδέλτια των υποψηφίων δημάρχων με την σειρά ανακήρυξής τους από το Πρωτοδικείο Αθηνών, ως και σχετικές πληροφορίες για τον
προεκλογικό τους αγώνα.
Χρειάστηκε πολύς κόπος, γιατί δεν ανευρέθηκαν “κομματικά” ψηφοδέλτια όλων
των υποψηφίων δημάρχων για να μπορέσει κανείς να καταγράψει τα ονόματα
των παρέδρων και δημοτικών συμβούλων κάθε συνδυασμού.
Όπου υπάρχουν κενά αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δεν μπορούσαμε με βεβαιότητα να τακτοποιήσουμε τα ονόματα μόνον εκ της αντιπαραθέσεως με τον
κατάλογο της ανακήρυξης των υποψηφίων όλων των συνδυασμών, όπως δόθηκε
από το Πρωτοδικείο Αθηνών.
1. Συνδυασμός “ΓΑΒΡΙΗΛ Κ. ΤΣΑΚΙΡΗ”
Φιλελεύθερου Υποψηφίου Δημάρχου της Νέας Ιωνίας
Ο Γαβριήλ Τσακίρης από τη Σπάρτη της Πισιδίας ήταν πολύ αγαπητός στους συμπατριώτες του, σχετικά νέος στην ηλικία δικηγόρος. Όμως δεν είχε αρκετή πείρα
με τα κοινά, όπως π.χ. είχαν ο Κιοφτερτζής, ο Φελέκης, ο Διακάκης.
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Το εκλογικό κέντρο του συνδυασμού βρισκόταν μέσα στη Στοά Διαμαντάκη, στη
Λεωφ. Ηρακλείου. Την πρώτη προεκλογική συγκέντρωσή του πραγματοποίησε
στο Κινηματοθέατρο “ΑΣΤΗΡ” την Κυριακή 21 Ιανουαρίου στις 11 το πρωί, ενώ το
απόγευμα της ίδιας ημέρας, έκανε περιοδεία στη Σαφράμπολη και Περισσό (στα
καφενεία του “Τσάκωνα” και το “Κέντρον” του Αρίστου”).
Ακολούθησαν ομιλίες στο Κινηματοθέατρο “ΚΡΟΝΟΣ” και στα Καφενεία “Ν.
Υόρκη”, “Κόρσο”, “Κρυστάλ”, “Θ. Καραγκιαούρη”.
Τις προγραμματικές του θέσεις παρουσίασε την Κυριακή 4 Φεβρουαρίου, στις 3
το μεσημέρι, στο Κινηματοθέατρο “ΑΣΤΗΡ” ενώ αμέσως μετά πραγματοποιήθηκε
πορεία, με επικεφαλής τον Γ. Τσακίρη, στη Σαφράμπολη και τον Περισσό, παρά το
δριμύ ψύχος που επικρατούσε. Είπε μεταξύ άλλων:
“Το έργον, είπε είνε βαρύ και τραχύς ο δρόμος τον οποίον καλούμεθα ν΄ ακολουθήσωμεν. Χρειάζονται κόποι και μόχθοι και υπομονή δια να αχθή εις αίσιον
και ευτυχές πέρας το δυσχερές έργον. Όμως με πίστιν και πεποίθησιν εις τας
ιδίας μας δυνάμεις και την συνδρομήν των λαμπρών συνεργατών μου που με
τας αρετάς των κοσμούν τους συνδημότας μου, θα το επιτύχωμεν. Ως οδηγήτριαι σκέψεις θα μας διέπουν οι πατροπαράδοτοι αρχαί και τα θέσμια που
υπήρξαν δημιούργημα μακραίωνος πείρας και με τας οποίας εγαλουχήθημεν εκ
μικράς ηλικίας. Εννοώ τας κοινότητας τας αξεχάστους της μαρτυρικής μας πατρίδος, της Μ. Ασίας, της Θράκης και του Πόντου, αι οποίαι παρά τον επαχθή
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ζυγόν και τας διώξεις του δυνάστου, είχον αναπτυχθή εις τοιούτον βαθμόν ανθηρότητος ώστε να δύναται να ανταποκρίνωνται κατά τον πλέον αποτελεσματικόν και θετικόν τρόπον εις τας αξιώσεις του πολιτισμού. Ούτε σχολεία, ούτε
εκκλησίαι, ούτε περίθαλψις των απόρων, ούτε Νοσοκομεία και άλλα ευαγή
ιδρύματα, αλλ΄ ούτε ψυχαγωγικά και μορφωτικά εντευκτήρια και λέσχαι, θαυμασίως λειτουργούσαι, έλειπον από τας Κοινότητας εκείνας. Αλλ΄ εκτός από
τας ιεράς αυτάς αναμνήσεις, θα μας είνε ακοίμητοι παραστάται κατά την επιτέλεσιν των καθηκόντων μας και εκ παραλλήλου προς αυτάς ρυθμίστρια των
ενεργειών μας θα υπάρξουν και τα εκ της μελέτης της εξελίξεως των νεωτέρων
ελληνικών δήμων διδάγματα, ιδία εξ εκείνων από αυτάς που κατήγαγον, πράγματι λαμπράς επιτυχίας εις την εκπλήρωσιν της αποστολής των.
Πρώτον έργον θα είναι ο καθορισμός των ορίων, αφενός προς αποφυγήν πάσης διενέξεως μετά των ομόρων και αφετέρου ίνα καταστή εφικτή η βαθμιαία
αλλά και παγία διοργάνωσις του δήμου εν τω συνόλω και καθ΄ όλην του την περιφέρειαν βάσει συγκεκριμμένης μελέτης και καθορισμού διαγράμματος. Επίσης εκ των πρώτων του μελημάτων θα είνε η επί υγιών βάσεων οικονομική συγκρότησις του Δήμου.Θα καθορισθούν οι πάγιοι πόροι του, κατόπιν εμπεριστατωμένης μελέτης και κατά τρόπον μη αδικούντα τον δήμον. Μεταξύ άλλων θα
ζητήσωμεν και θα επιτύχωμεν να μας αποδοθή ό,τι αναλογεί εις τον συνοικισμόν από τας προσόδους των τελωνείων Πειραιώς και Αθηνών.
Κατά πρώτον μέρος περιλαμβάνεται η άμεσος αντιμετώπισις όλων εκείνων
των αναγκών και ελλείψεων του δήμου, που χρήζουν επειγούσης διευθετήσεως,
ενάρξεως γενομένης από τα απώτερα σημεία του συνοικισμού και προχωρούσης προς το κέντρον. Τοιαύτα ζητήματα είνε:
1. Η παροχή πλήρους φωτισμού από την Πάουερ, είτε δι΄ άλλης εταιρείας,
υπό όρους συμφέροντας εις τον δήμον.
2. Ως προς την ύδρευσιν. Η υγιεινή συντήρησις του ύδατος, επαρκούς δι΄
όλας τας ανάγκας των δημοτών και των εργοστασίων, η επέκτασις και βελτίωσις του υδρευτικού δικτύου δεδομένου ότι, ως διαπιστώσαμεν προσωπικώς
πλείστα σημεία του συνοικισμού στερούνται ύδατος.
3. Εκ των σοβαρωτέρων μας μελημάτων θα είνε η εξασφάλισις της υγείας
των δημοτών. Προς τούτο συστηματική θα καταβληθή προσπάθεια δια την
βαθμιαίαν εξυγίανσιν των ρευμάτων και χαραδρών του συνοικισμού, αι οποίαι
έχουν μεταβληθή εις επικινδύνας εστίας νόσων. Θα συσταθή ή θα αναδιοργανωθή το νοσοκομείον, ανταποκρινόμενον πλήρως εις την αποστολήν του. Η ιατρική περίθαλψις θα παρασχεθή δωρεάν εις πάντας τους απόρους δημότας. Θα
λειτουργήσουν ιατρεία εις Σαφράμπολιν, Ελευθερούπολιν κλπ.
4. Πλείστοι δρόμοι και περιφέρειαι του Δήμου είνε παντελώς αδιάβατοι. Βεβαίως δεν υποσχόμεθα ότι θα κάμωμεν αγνώριστον την Ν. Ιωνίαν από απόψεως δρόμων. Πάντως μέγα μέρος του προϋπολογισμού μας θα διατεθή δια
την κατασκευήν δρόμων.
5. Δια τον εξωραϊσμόν του συνοικισμού. Θα δενδροφυτευθούν οι δρόμοι και
θα επιτευχθεί η βαθμιαία διαμόρφωσις πλατειών προς εξασφάλισιν τόπου ευχαρίστου και υγιεινούς διαμονής δια τα παιδιά και τους δημότας. Επίσης εις την θέσιν των εν τη εισόδω του συνοικισμού υπαρχουσών παραγκών θα ανεγερθούν
δια δανείου συναφθησομένου υπό του Δήμου καταστήματα ευπρεπή, τα οποία
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θα παραχωρηθούν κατά πλήρη κυριότητα εις τους ήδη δικαιούχους, εντίμους βιοπαλαιστάς, της αξίας εξωφλουμένης με μικράς τοκοχρεωλυτικάς δόσεις.
6. Η ηλεκτροκίνησις του σιδηροδρόμου, η ανέγερσις του σταθμού και γενικώτερον η τακτική συγκοινωνία θα αποτελέσουν αντικείμενο ιδιαιτέρας μερίμνης του.
Κατά δεύτερον μέρος που αφορά την κοινωνική μέριμνα, θα μεριμνήσωμεν
δια την αποπεράτωσιν των εκκλησιών, την αρτίαν λειτουργίαν του Γυμνασίου
ή την ίδρυσιν Πρακτικού Λυκείου, την ίδρυσιν νυκτερινών επαγγελματικών
σχολών δια τα εργαζόμενα την ημέρα παιδιά και νέους, από της φιλανθρωπικής και κοινωνικής απόψεως θα μεριμνήσωμεν δια την ενοποίησιν των φιλανθρωπικών σωματείων προς πληρεστέραν εκπλήρωσιν του σκοπού των, την διοργάνωσιν κατά τρόπον άρτιον της υγειονομικής αντιλήψεως, την καταπολέμησιν της ανεργίας κατά τρόπον ριζικόν, την ίδρυσιν συσσιτίων δια τους ανέργους, την αποτελεσματικήν προστασίαν της μητρότητος και του παιδιού.
Επίσης μέριμνα μας θα είναι η προαγωγή του εμπορίου και της βιομηχανίας
ως και η προώθησις και η ανάπτυξις της σωματικής αγωγής δια της κατά τον
προσφορώτερον τρόπον υποστηρίξεως των αθλητικών σωματείων του συνοικισμού που αποτελούν βασικά μέρη του προγράμματός μας.
Ουδεμία ομοίως θα απολίπη φροντίς δια την καλήν διοικητικήν οργάνωσιν
του Δήμου. Δια την εξυπηρέτησιν των δημοτών θα συσταθή ιδιαίτερον γραφείον το οποίον θα διεκπεραιώνη δωρεάν τας παρά ταις δημοσίαις υπηρεσίαις
εκκρεμούσας υποθέσεις των δημοτών. Δεν επαγγέλλομαι θαύματα αλλά θα εκπληρώσω μη φειδόμενος κόπων και με την πολύτιμον βοήθειαν των εκλεκτών
συνεργατών μου ό,τι υπόσχομαι.”
Το ψηφοδέλτιο του, αποτελείτο από τους:
Υποψήφιος Δήμαρχος:
1. ΓΑΒΡΙΗΛ Κ. ΤΣΑΚΙΡΗΣ

Δικηγόρος

Υποψήφιοι Δημοτικοί Πάρεδροι:
1. Μαλτέζος Στ. Κωνσταντίνος
2. Μαυρομμάτης Κ. Λεωνίδας
3. Νικολαΐδης Ν. Κοσμάς

Έμπορος
Τέως Δ/ντής Σχολών Ν. Ιωνίας
Έμπορος

Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι:
1. Αγαθαγγέλου Ι. Άγγελος
2. Αβραμίδης Ν. Γεώργιος
3. Ακκάσογλου Π. Κοσμάς
4. Βαμβακάς Π. Ευστάθιος
5. Βασιλειάδης Λαζ. Βασίλειος
6. Θεοφράστου Μ. Ανδρέας
7. Κασιμάτης Ι. Ηλίας
8. Κιοσόγλου Π. Μιχαήλ
9. Κούρτης Μ. Κωνσταντίνος
10. Ρήγος Λαζ. Νικόλαος

Αρχιλογιστής
Πρατηριούχος, Αντιπ. συν. Σαφραμπ.
Μεγαλέμπορος
Καταστηματάρχης
Σιδηρουργός
Βιομήχανος
Πρόεδρος Σωμ. Εργαζ. Τάξεων Ν. Ι.
Αρτοβιομήχανος
Κρεοπώλης
Δικηγόρος
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Σιγαράς Β. Μιχαήλ
Στάθης Κ. Αντώνιος
Στεφανίδης Στ. Δημήτριος
Τουστζόγλου Γ. Ιωάννης
Τριανταφυλλίδης Στ. Απόστολος
Τσοντάνογλου Γ. Χρήστος
Χατζηγαβριήλογλου Λ. Γαβριήλ
Χερουβείμ Χρ. Ιωάννης
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Βιομήχανος, Αντιπ. συν. Περισσού
Ανώτ. Ασφαλιστικός πράκτορας
Υφασματέμπορος
Ασφαλιστής
Ιδ. υπάλ., Αντιπ. συν. Περισσού
Έμπορος
Έμπορος
Έμπορος, Αντιπ. συν. Σαφραμπόλεως

∞∞∞∞∞
2. Συνδυασμός “ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜ. ΦΕΛΕΚΗ”
Ο Γεώργιος Φελέκης καταγόταν από τον Πόντο. Στη Ν. Ιωνία είχε παντοπωλείο
στην Ελευθερούπολη. Εκινείτο συνεχώς στο φιλελεύθερο χώρο και προβαλλόταν
ως ο “ακραιφνής” φιλελεύθερος.
Κατερχόταν στις δημοτικές εκλογές, απευθύνοντας ανοικτή επιστολή προς τους
κατοίκους, (αρχές προεκλογικού προγράμματος), που έχει ως εξής:
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Ο ΑΚΡΑΙΦΝΗΣ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΦΕΛΕΚΗΣ
Προς άπαντας τους κατοίκους Νέας Ιωνίας και πέριξ
Αγαπητοί Συμπολίται,
Αι Δημοτικαί εκλογαί της 11ης Φεβρουαρίου, έχουν δια τον τόπον μας ανακηρυχθέντα εις ιδιαίτερον Δήμον, ιστορικήν σημασίαν.
Με την αγνήν μου πρόθεσίν μου, όπως συντείνω δι’ όλων μου των δυνάμεων
εις την εγκαθίδρυσιν της ιδανικωτέρας πρώτης Δημοτικής αρχής, εν συνεργασία πάντοτε μετά του του υπό την ηγεσίαν μου συνδυασμού, περιλαμβάνοντος
τα εκλεκτότερα και υγιέστερα στοιχεία του τόπου μας, εξ επαγγελματιών, εμπόρων, τεχνιτών και εργατών, κατέρχομαι εις τον εκλογικόν αγώνα, ως ακραιφνής
Υποψήφιος Δήμαρχος, με την απόλυτον πεποίθησιν, ότι θέλετε περιβάλει ημάς
με την απόλυτον εμπιστοσύνην σας.
Μετά την επιτυχίαν μου ως Δημάρχου θέλω εφαρμόσει το κάτωθι πρόγραμμά μου:
1) Εξυγίανσιν του τόπου, προς πρόληψιν και απαλλαγήν αυτού από πάσης
επιδημικής και ενδημικής νόσου, αι οποίαι επέφεραν και εξακολουθούν να επιφέρουν την αποδεκάτισιν ημών.
2) Ηλεκτροφωτισμόν, προς πρόληψιν αφ΄ ενός παντός κινδύνου κατά της
ασφαλείας των κατοίκων και αφ΄ ετέρου ευχερή κυκλοφορίαν αυτών κατά τας
νυκτερινάς ώρας.
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3) Οδοποιΐαν, κατασκευή και συντήρησις των άχρις ώρας εγκαταλελειμμένων εγκαρσίων οδών και επισκευή των καταστραφεισών κεντρικωτέρων τοιούτων.
4) Διοχέτευσιν των υδάτων, τακτικήν καθαριότητα των ρείθρων και ρευμάτων και ιδία των βόθρων δι΄ ιδιαιτέρας υπηρεσίας.
5) ΄Υδρευσιν, εξασφάλισις κατά το δυνατόν περισσότερου ύδατος τη ενισχύσει του Κράτους και επέκτασις του δικτύου εν μέρει ένθα στερούνται τοιούτου.
6) Δενδροφύτευσιν, καθιέρωσις της ημέρας του πρασίνου και αναδάσωσις
των καταλλήλων χώρων.
7) Μονιμοποίησιν του ήδη λειτουργούντος Γυμνασίου και ανακήρυξιν αυτού
εις ανεξάρτητον. Ενίσχυσις των Δημοτικών Σχολών και ίδρυσιν συστηματικών
νυκτερινών τοιούτων.
8) Ενίσχυσιν του ευγενούς αθλητισμού, προς ηθικήν διάπλασιν της νεολαίας.
9) Συγκοινωνίαν, επέκτασις των οδικών δικτύων προς καλλιτέραν συγκοινωνίαν μετά των προαστείων (οδός Σμύρνης – Τατοΐου κλπ.).
10) Ηλεκτροκίνησιν του Σιδηροδρόμου Κηφισιάς, σύντονος ενέργεια δια την
εφαρμογήν της σχετικής συμβάσεως.
11) Αντικατάστασιν, των εν τη εισόδω του Συνοικισμού μας παραγκών δια
λαϊκής αγοράς κατά το πρότυπον της Βαρβακείου.
12) Συστηματικοποίησις του ιχθυοπωλείου, δια την καλλιτέραν εμφάνισιν
και ευχέρειαν καθαριότητος ιδία την θερινήν εποχήν.
13) Προστασίαν των ανέργων δι΄ εξευρέσεως εργασίας, εφαρμογήν της εκ
περιτροπής εργασίας, ιδιαιτέραν μέριμναν δια την εφαρμογήν του ισχύοντος
εργατικού νόμου υπέρ των εργατών και εργατριών των εργοστασίων και επίδειξιν ζωηρού ενδιαφέροντος δια την επιψήφισιν και εφαρμογήν του θεσμού
περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
14) Κατάργησις των κλικών των αργομίσθων, αργοσχόλων και επιτηδείων,
αι οποίαι μαστίζουν την Κοινωνίαν και στερούν του ψωμιού των, ανθρώπους
οικογενειάρχας τιμίους και εργατικούς αλλ΄ ανέργους διότι δεν διαθέτουν μέσα
παρασκηνιακά, ως και των μεσαζόντων και εργολάβων δι΄ αναθέσεως των τυχόν εργασιών εις συνεργεία εργατών και τεχνιτών υπό την τεχνικήν επίβλεψιν
του Δήμου.
Τοπική μου Δράσις:
Μόνιμος κάτοικος του συνοικισμού μας από της αρχής της ανεγέρσεως αυτού
προσέφερα τας υπηρεσίας μου αλτρουϊστικώς κατά καιρούς γενικώς ιδιαίτερα
δε κατά τα δύο τελευταία έτη ως Πρόεδρος των Ελευθερουπολιτών Νέας Ιωνίας εν συνεργασία κατά τι και με τας λοιπάς Οργανώσεις.
Ούτω εμερίμνησα:
1) Δια την ύδρευσιν, την αποστείρωσιν υπό της αρμοδίας υπηρεσίας του
ύδατος, την απολύμανσιν των κοινοχρήστων χώρων και ρείθρων, την δωρεάν
εισόδου εις Νοσοκομεία απόρων κατοίκων και δια την Ηλεκτροκίνησιν του Σιδηροδρόμου Κηφισιάς.
2) Την τακτικήν εν τω μέτρω του δυνατού αποστολήν βυτίων εκ μέρους των
υπουργείου Προνοίας δια την καθαριότητα.
3) Την ίδρυσιν και λειτουργίαν του Γυμνασίου, του μεγαλύτερου ευεργετή-
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ματος δια τους γονείς και φοιτώσαν νεολαίαν και
4) Δια την τροπολογίαν επί το ευνοϊκώτερον υπέρ των προσφύγων, του πολυθρυλήτου νομοσχεδίου “περί αστικής αποκαταστάσεως Προσφύγων”.
Το ψηφοδέλτιο του, αποτελείτο, από τους:
Υποψήφιος Δήμαρχος:
1. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜ. ΦΕΛΕΚΗΣ

Παντοπώλης

Υποψήφιοι Δημοτικοί Πάρεδροι:
1. Γιακουμής Δημ. Βασίλειος
Ιδιωτικός υπάλληλος
2. Εβλίας Προδρ. Ελευθέριος
Ιδιωτικός υπάλληλος
3. Σιμιτσόπουλος ή Τσεσμελής Αδαμάντιος Κτηματίας
Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι:
1. Αιγιπίδης Βασ. Μιχαήλ
2. Βαλούρδος Παναγ. Ιωάννης
3. Γιαννικίογλου Αναστ. Νικόλαος
4. Δουβλίδης Αθαν. Χρυσάφης
5. Ζαραφίδης Σαβ. Παντελής
6. Καΐρης Ηρακλ. Πέτρος
7. Καρφόπουλος Δημητρ. Πέτρος
8. Κουβαράς Δημ. Μιχαήλ
9. Κουκουμίδης Ιωάν. Εμμανουήλ
10. Κιουλπαλόγλου Γεώργ. Ιωάννης

Τυρέμπορος
Αρτοποιός
Παντοπώλης
Ποτοποιός
Κτηματίας
Ιδιωτικός υπάλληλος
Καθηγητής, Συνταξιούχος
Ανώτ. υπάλ. “Εριουργίας”
Εργατικός
Τυπογράφος

Το εκλογικό κέντρο του Φελέκη στη Λεωφ. Ηρακλείου (Αρχείο Χ. Σαπουντζάκη) και το ψηφοδέλτιό του.
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Μαμελετζής Σαβ. Ιορδάνης
Μόρτογλου Αναστ. Ανδρέας
Παλτζόγλου Λεοντ. Θεόδωρος
Προμπονάς Ιωάν. Γεώργιος
Σακαλόγλου Δημητρ. Ιάκωβος
Σιδηρόπουλος Ιωάν. Ιορδάνης
Τατάκας Κωνστ. Αριστοτέλης
Τσοπάνογλου Νικολ. Ελευθέριος
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Βιομήχανος
Έμπορος
Έμπορος
Ιχθυέμπορος
Εργολάβος
Παντοπώλης
Έμπορος
Αρτοποιός

∞∞∞∞∞
3. Συνδυασμός “ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΓΑΒΡ. ΚΙΟΦΤΕΡΤΖΗ”
Ο Κυριάκος Κιοφτερτζής από το Γούρδουνος της Καππαδοκίας, εθεωρείτο ως ο
περισσότερο έμπειρος στα της διοικήσεως και είχε το χάρισμα της πειθούς! ΄Ηταν
δικηγόρος και είχε γνώσεις οικονομικών.
Την πρώτη του συγκέντρωση, πραγματοποίησε στο Κινηματοθέατρο “ΚΡΟΝΟΣ”
Κατερχόταν με την εξής 10σέλιδη προκήρυξη, αποσπάσματα της οποίας παραθέτουμε, αφού δεν κατέστη δυνατόν να την έχουμε ολόκληρη:

Ο Κυριάκος Κιοφτερτζής.
Δεξιά: η 1η Σελίδα της Προκήρυξής του.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΥ Γ. ΚΙΟΦΤΕΡΤΖΗ
ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Αγαπητοί μου εκλογείς της Νέας Ιωνίας, Συνδημόται και Συνδημότριαι,
Κατερχόμενος εις τον αγώνα των Δημοτικών εκλογών της 11ης Φεβρουαρίου
ε.ε. ως υποψήφιος Δήμαρχος του αρτισύστατου Δήμου Ν. Ιωνίας μετ΄ εκλεκτού
επιτελείου διακεκριμένων συνδημοτών, ως υποψηφίων Παρέδρων και Δημοτικών Συμβούλων, θεωρώ καθήκον μου εν σαφηνεία, ειλικρίνεια και ακριβολογία
να εκθέσω προς τους αγαπητούς συνδημότας και συνδημοτρίας της Νέας Ιωνίας τας κατευθυντηρίους γραμμάς του προγράμματος ημών, όπερ, εάν τιμηθώμεν δια της ψήφου της πλειοψηφίας των συμπολιτών και συμπολιτίδων
ημών θα θέσωμεν εις άμεσον εφαρμογήν ευθύς από της επομένης της εκλογής.
Κατ’ αρχήν, αγαπητοί μου Συνδημόται και Συνδημότριαι, αισθάνομαι ως όγκον
πολύτιμον το ένδοξον όνομα της μεγάλης του Ελληνισμού κοιτίδος, της έκπαλαι
ενδόξου Μικρασιατικής ΙΩΝΙΑΣ, όπερ ο παρά την πρωτεύουσαν και εν συνεχεία
προς αυτήν κείμενος νεαρός ημών Δήμος φέρει, αλλά συνάμα και ως τίτλον του
αγαπητού ημών Δήμου, δημιουργούντα και επιβάλλοντα βαρείας υποχρεώσεις
και ευθύνας, σημασίας ιστορικής, εθνικής, ηθικής και εκπολιτιστικής, λόγω των
οποίων οφείλομεν να θέσωμεν τα θεμέλια μιας οργώσης και προοδευτικής
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ, ανταξίας της ομωνύμου και αρχαιόθεν μεγάλης Μικρασιατικής
του Ελληνισμού εστίας, ήτις ατυχώς εναγκαλισθείσα προ 15 ετών την μεγαλυνομένην και θριαμβεύουσαν Ελλάδα, χάρις εις την γενναιότητα των ηρωϊκών
της πατρίδος τέκνων, επέπρωτο μετά το βραχύ διάστημα τριετούς ως έγγιστα
ελευθέρου βίου να βυθισθή εις το πένθος της απομονώσεως, του αποχωρισμού
και της αποστερήσεως του μεγάλου όγκου των τέκνων της, επιβληθείσαν μοιραίως δια της περί ανταλλαγής των πληθυσμών συνθήκης της Λωζάνης.
Παρά ταύτα ημείς, οι εκ του υποδούλου Ελληνισμού έχοντες την προέλευσιν
και επί εκατονταετηρίδας ολοκλήρους αντιμετωπίσαντες νικηφόρως δι΄ εντατικής μορφωτικής και εκπολιτιστικής δράσεως σκληρόν και τυραννικόν ζυγόν,
μηδέποτε καμφθέντες, αναμφιβόλως έχομεν την θέλησιν και την ικανότητα να
συνεχίσωμεν την ένδοξον ημών μακραίωνα παράδοσιν και να δημιουργήσωμεν
και παρά την πόλιν της Παλλάδος, εν συνεργασία μετά των γηγενών συνδημοτών, εστίαν προοδευτικήν, ν΄αναδείξωμεν την Νέαν Ιωνίαν ημών όντως Νέαν
και ζηλευτήν από απόψεως δημοτικής διοικήσεως, ανορθώσεως και προαγωγής, εμφανισομένην γοργώ τω βήματι ως Πρότυπον από τους Δήμους της Ελλάδος, συγχρόνως όμως και συνεχίζουσαν την παλαιάν αιγλήεσσαν παράδοσιν,
την οποίαν εκ των Μικρασιατικών και Θρακικών εδαφών της γενετείρας ημών
και των πατέρων μας εκομίσαμεν εις την ελευθέραν πατρίδα.
Ιδού, αγαπητοί Συμπολίται, Συνδημόται και Συνδημότριαι της Νέας Ιωνίας, ο
στόχος, η κατεύθυνσις και το πρόγραμμα, προς το οποίον εγώ και οι περί εμέ
πολύτιμοι συνεργάται και συναγωνισταί αποβλέπομεν, δυνάμενον εν γενηκότητι και συντομία να διατυπωθή ούτω:
Ο νεαρός Δήμος της ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ δι΄ εργασίας αόκνου, μεθοδικής και συστη-
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ματικής οφείλει να αποτελέση ΠΡΟΤΥΠΟΝ ανακαινιστικής δημοτικής Διοικήσεως και δράσεως καταλαμβάνων ταχέως εξέχουσαν θέσιν εις τον κατάλογον
των Δήμων και Κοινοτήτων ολοκλήρου της Ελλάδος.
Αλλ΄ η γενικότης, φίλοι Συνδημόται και Συνδημότριαι, αποτελούσα το απάνθισμα και οιονεί την συγκέντρωσιν της επί μέρους και κατ΄ ειδικά θέματα εργασίας και δράσεως δεν γίνεται νοητή ειμή εκ της εξετάσεως των κατ΄ ιδίαν γραμμών του τιθεμένου προγράμματος.
Επί των κατ΄ ιδίαν τούτων θεμάτων επικαλούμαι ήδη την προσοχήν και την λελογισμένην κρίσιν Υμών, ήτις μέλλει να εκδηλωθή δια της τιμητικής Υμών ψήφου.
Α. ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΕΡΓΑ
Είναι γνωστόν ότι ο Δήμος ημών ανηγέρθη εν τη εποχή της σκληροτέρας δοκιμασίας ημών και του Έθνους ολοκλήρου, ότε δηλαδή προ 11ετίας περίπου αι
πένθιμαι νηοπομπαί απεβίβαζον νυχθημερόν κατά χιλιάδας ημάς και τους λοιπούς ανά το Κράτος εκδιωκομένους εκ της γενετείρας πρόσφυγας αδελφούς, η
δε σκληρά ανάγκη επέβαλε τότε την πάση θυσία ταχείαν και εκ των ενόντων
στέγασιν των ανθρωπίνων ρακών της μεγάλης Μικρασιατικής καταστροφής.
Υπό τοιαύτας συνθήκας, ούτε ρυμοτομία, έστω και στοιχειώδης, ηδύνατο να
τηρηθή εν τη ανεγέρσει της καθ΄ ημάς Νέας Ιωνίας, ούτε και οικήματα κατά το
πλείστον επαρκή ήτο δυνατόν να κατασκευασθούν. Εντεύθεν προέκυψεν οι
στενοί και ακανόνιστοι δρόμοι, η αφθονία των καλυβών-οικημάτων, τα κοινά
και αποκρουστικά εις πολλά σημεία αποχωρητήρια, εκ παραλλήλου δε και ανύπαρκτα ή πλημμελή κοινόχρηστα έργα (πλατείαι, δίκτυον υδρεύσεως και φωτισμού, κτλ.)
Το πρώτον και κύριον μέλημα ημών θα αποτελέση ο ταχύτερος καταρτισμός
αρτίου ανακαινιστικού σχεδίου όλου του Δήμου, εκτεινομένου εις όλα τα τμήματα αυτού (της κυρίως Νέας Ιωνίας, Ελευθερουπόλεως, Σαφραμπόλεως, Ινεμπόλεως, Περισσού κλπ.) και προβλέποντες την ταχείαν απαλλαγήν του συνοικισμού από των ανορθογραφιών τούτων και παραλλήλως την δημιουργίαν των
αναγκαίων κοινοχρήστων έργων και την εγκατάστασιν δικτύου ηλεκτροφωτισμού και υδρεύσεως αρτιωτάτου, ούτως ώστε η απωτέρα εσχατιά του Δήμου
να απολαύση απλέτου φωτισμού και πλουσίας παροχής ύδατος.
ΟΔΟΠΟΙΪΑ και ΡΕΥΜΑΤΑ
Εξαιρετική προσπάθεια θέλει καταβληθή δια την οδοποιίαν προτιμημένων
των μονίμων οδοστρωμάτων
Ο Δήμος επίσης θα δημιουργήσει νυκτερινάς σχολάς υπέρ των απόρων παίδων αμφοτέρων των φύλων και των εργαζομένων αγραμμάτων, ανηλίκων και
μη, εν τη επιθυμία όπως τα πνευματικά αγαθά της παιδείας, γίνωνται κτήμα των
περισσοτέρων ή ακριβέστερον ειπείν του συνόλου.
Ο Δήμος ωσαύτα δια παντός μέσου θα ενισχύση την διαπαιδαγώγησιν και
πνευματικήν ανάπτυξιν των μελών του, ζητών και την του κλήρου και της Εκκλησίας πολύτιμον αρωγήν, της οποίας αναμφιβόλως θα τύχη, αφού μάλιστα
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κατ΄ αγαθήν συγκυρίαν εν τη αγαπητή ημών Νέα Ιωνία έχομεν κληρικούς ζηλωτάς της προόδου και μοχθούντας υπέρ του καλού και ανακαινιστικού.
Ο Δήμος επί πλέον θα ενδιαφερθή αμειώτως και δια την πνευματικήν των δημοτών και δημοτριών του ψυχαγωγίαν, δημιουργών εκ των πρώτων δια την νεολαίαν ευπρόσωπον φιλαρμονικήν και συν τω χρόνω και όμιλον παρά μεμορφωμένων, προς ειδικήν καλλιέργειαν και ανάπτυξιν πάσης προαγωγικής και
μορφωτικής κινήσεως.
Ειδικώτερον δια την εκπαίδευσιν των τέκνων του λαού, αρρένων και θηλέων,
προέχουν τα ακόλουθα σημεία εις το πρόγραμμά μου, τα οποία ιδιαιτέρωςεπιθυμώ να υπογραμμίσω:
1. Ενέργειαι και πίεσις εις το Υπουργείον της Παιδείας, ίνα το ταχύτερον προστεθή εις τα υπάρχοντα εν τω Συνοικισμών ημών δημοτικά σχολεία και εν εισέτι προς εξυπηρέτησιν της πληθώρας των μικρών μαθητών και μαθητριών και
αραίωσιν των εκ των λειτουργούντων δημοτικών σχολείων.
2. Εξαιρετική ενίσχυσις των απόρων μαθητών και μαθητριών, ως και των
παιδιών των πολυτέκνων, δια της υπό του Δήμου δωρεάν εις αυτά παροχής
συσσιτίου καθ΄ όλον το σχολικόν έτος, βιβλίων και σχολικών εν γένει ειδών.
3. Το Γυμνάσιον, το προ ολίγου αρξάμενον να λειτουργή, να καταστή και λειτουργήση εφεξής ως εξάρτημα Αθηναϊκού Γυμνασίου, αλλ΄ ως ανεξάρτητον και
άρτιον τοιούτον υπό το όνομα “Γυμνάσιον Νέας Ιωνίας”.
4. ΄Ιδρυσις ειδικής “Οικοκυρικής” σχολής των θηλέων, κατά το σύστημα παρεμφερών σχολών, αίτινες λειτουργούσι εν Μακεδονία συντηρούμεναι υπό των
Δήμων. Αποτελεί μίαν εκ των σημαντικωτέρων φιλοδοξιών μου η ίδρυσις της
τοιαύτης οικοκυρικής σχολής δια τα κοράσια του συνοικισμού μας, άτινα κατά
πρώτον λόγον έχουσιν ανάγκην να μάθουν ραπτικήν, κοπτικήν, μαγειρικήν και
να καταρτισθούν ως καλαί νοικοκυράδες, έπειτα δε να ασχοληθούν-όσαι μέλλουν να ασχοληθούν-εις τον Όμηρον, τον Θουκυδίδην και τον Πλάτωνα. Η ίδρυσις και αρτία οργάνωσις μιας τοιαύτης σχολής αποτελεί δι΄ εμέ έμμονον ιδέαν,
διότι πιστεύω ότι θα παράσχη πολυτίμους, ουσιαστικάς και πρακτικάς, υπηρεσίας εις πάσας τας οικογενείας του Συνοικισμού μας.
Ζ. Οργάνωσις και οικονομική διαχείρησις
Αναχωρούντες εκ της αρχής ότι το Δημοτικόν Κατάστημα αποτελεί εν τω
δήμω το μεγάλο ΣΠΙΤΙ του συνόλου των δημοτών και δημοτριών, εις το οποίον
ως εις δεύτερον στέγην και κατοικίαν των θα προσφεύγουν ανά πάσαν περίπτωσιν, θα επιμεληθώμεν εξαιρετικώς της αρτίας οργανώσεως των εν αυτώ και
των εκ του Δήμου εξαρτωμένων υπηρεσιών, ούτως ώστε δι΄ επιλέκτου προσωπικού να λειτουργώσιν αύται ως χρονόμετρον, ο δε δημότης και η δημότρια να
ευρίσκη εν τω Δήμω πρόθυμον, άνετον και ταχίστην εξυπηρέτησιν, μακράν πάσης αναβλητικότητος και γραφειοκρατικής δυσχερείας. Επί πάσι δε τούτοις και
η ατομική του δημάρχου κατοικία θα θεωρηθή ως Παράρτημα οιονεί του Δημοτικού καταστήματος, ούτως ώστε οι συνδημόται και συνδημότριαι και κατά την
νύκτα ακόμη, τυχούσης ανάγκης, να ευρίσκωσιν άμεσον ακρόασιν των αιτημάτων και παραπόνων αυτών και άμεσον ενέργειαν δια την εξυπηρέτησίν των.
Η οικονομική διαχείρισις των του Δήμου, αποτελούσα την λυδίαν λίθον της
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επιτυχίας του υψηλού αυτού προορισμού, θα οργανωθή και θα λειτουργήσει με
έμβλημα την φειδώ και το αυστηρό νοικοκυριό, ούτως ώστε και η τελευταία
δραχμή, η εξερχομένη εκ του δημοτικού Ταμείου, να διατίθεται δια την εξυπηρέτησιν των πραγματικών δημοτικών αναγκών.
Ευτυχήσας, αγαπητοί Συμπολίται και Συμπολίτιδες, να τύχω, εν συνεχεία προς
τας νομικάς μου σπουδάς, και ειδικής οικονομολογικής μορφώσεως, λόγω της
οποίας πολλάκις υπήρξα συνεργάτης των Ανακριτικών και Δικαστικών αρχών
ως Δικαστικός πραγματογνώμων εις σοβαράς δίκας, μεταξύ των οποίων και εις
την μεγάλην δίκην Παναγιωτοπούλου των καταχρήσεων του Δήμου Πειραιώς,
θα δυνηθώ – το ελπίζω – τιμώμενος δια της εκλεκτής ψήφου Σας και καλούμενος επικεφαλής των Δημοτικών πραγμάτων του νεαρού ημών Δήμου, να εμφανίσω αρτίαν οργάνωσιν εις το λίαν λεπτόν σημείον της οικονομικής διαχειρίσεως, σύμφωνον προς τα διδάγματα της Επιστήμης και ανάλογον προς τας πρακτικάς ανάγκας του δήμου ημών.
Ο Δήμος, το μεγάλο αυτό ΣΠΙΤΙ, ως το ονόμασα, του συνόλου των δημοτών
και δημοτριών, δια την εν παντί αρτίαν αυτού οργάνωσιν θα ενημερωθείτε εκ
των πρώτων δημογραφικώς δια λεπτομερούς και ακριβολόγου καταγραφής
των δημοτών, των δημοτριών και των οικογενειών αυτών, καταρτιζομένων ειδικώς επί τούτω βιβλίων, έχων ούτω πρόχειρον και πλήρη αυτού καθρέπτην
των οιονεί ενοίκων του, δημοτών και δημοτριών υπέρ των οποίων θα υπάρχη
και θα εργάζεται.
Το ψηφοδέλτιό του, αποτελείτο από τους:
Υποψήφιος Δήμαρχος:
1. ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΑΒΡ. ΚΙΟΦΤΕΡΤΖΗΣ

Δικηγόρος

Υποψήφιοι Δημοτικοί Πάρεδροι:
1. Κουγιουμτζόγλου Αριστ. Εμμανουήλ
2. Κουτράκης Κων. Ιωάννης

Έμπορος Ποτών

Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι:
1. Βαρβαρέσσος Παναγ. Κωνσταντίνος
2. Γεωργουλίδης Λεοντ. Αριστείδης
3. Καννάς Αντων. Ιωάννης
4. Κεσίσσογλου Προδρ. Ιωάννης
5. Κουτρουλής Αριστ. Παναγιώτης
6. Μάρκογλου Γεωργ. Μάρκος
7. Μωϋσιάδης Χρ. Δημήτριος
8. Ρεμούνδος Κωνστ. Ιωάννης
9. Σινάνογλου Ιωάν. Ηλίας
10. Σκαμάκης Αλεξ. Χρήστος
11. Φραγκιάς ή Φραγκιάδης Λεων. Μαρίνος
12. Χατζηβασιλείου Χρ. Ιωάννης
13. Χατζηστέλιος Σιδερή Χρήστος

Βιομήχανος

Έμπορος

Βιομήχανος

Βιοτέχνης
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4. Συνδυασμός “ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΤΑΥΡ. ΒΑΡΟΥΤΣΗ”
“ΕΝΙΑΙΟ ΜΕΤΩΠΟ ΕΡΓΑΤΩΝ και ΑΓΡΟΤΩΝ”

Εφημερίδα “Ν. ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ” 7.1.1934

Ο Κων. Βαρουτσής από την Καρία της Μ. Ασίας, λογιστής στο επάγγελμα ήταν
διακεκριμμένο στέλεχος του Κ.Κ.Ε. και στηριζόταν απολύτως στις ψήφους των
ομοϊδεατών του.
Τον εν λόγω συνδυασμό υποστήριζε το Κ.Κ.Ε. που κατεβάζει συνδυασμούς σε
πολλούς δήμους της Αττικής αλλά και σε μεγάλες επαρχιακές πόλεις με τον διακριτικό τίτλο “ΕΝΙΑΙΟ ΜΕΤΩΠΟ ΕΡΓΑΤΩΝ και ΑΓΡΟΤΩΝ” τους οποίους υποστήριζε
η εφημερίδα “ΝΕΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ”. Δεν είχε κάποιες ιδιαίτερες προγραμματικές
αρχές που να εστιάζονται στα προβλήματα της Ν. Ιωνίας, αλλά πίστευε στις αρχές που πρέσβευε το “Κόμμα των Εργατών-Αγροτών”.
Έτσι και ενώ έχει αρχίσει άτυπα ο προεκλογικός αγώνας, ο “ΝΕΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ” αποκαλεί τον Κ. Κιοφτερτζή “Λαϊκό” και τον Γ. Φελέκη “Τοκογλύφο”. Το γεγονός αυτό εκνευρίζει ιδιαίτερα τον Κιοφτερτζή που διαμαρτύρεται έντονα επισκεπτόμενος τα γραφεία της εφημερίδας λέγοντας ότι είναι “ακραιφνής Βενιζελικός”.
Έτσι η εφημερίδα στις 10 Ιανουαρίου 1934 επανέρχεται και σχολιάζει:
«“…Για τους εργάτες και φτωχούς πρόσφυγες είτε Βενιζελικός, είτε λαϊκός
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το ίδιο κάνει. Ανήκει πάντα στο εχθρικό στρατόπεδο. Οι βιοπαλαιστές των Ποδαράδων θα μαυρίσουν και λαϊκούς και Βενιζελικούς προσφυγοπατέρες και
τσορμπατζήδες»
		
ΟΧΙ ΤΟΚΟΓΛΥΦΟΣ, ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΦΥΓΟΚΑΠΗΛΟΣ
Άλλη “σπουδαία προσωπικότης” είναι ο Γεώργιος Φελέκης του κόμματος των
Φιλελευθέρων που γι αυτόν γράφηκε ότι είναι τοκογλύφος. Αυτό διαψεύδεται
από ωρισμένους κατοίκους, γιατί φανερά δεν εκδηλώνει την ιδιότητά του αυτή
στους Ποδαράδες…»

Εφημερίδα “Ν. ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ” 20/1/1934

Στις 14 Ιανουαρίου ανοίγει το προεκλογικό κέντρο του Ενιαίου Μετώπου, στην
οδό Λάρνακος (σήμερα Ευαγγ. Σχολής) και 3 μέρες αργότερα γίνονται τα εγκαίνια
παρουσία 400 εργαζομένων.
Η πρώτη προεκλογική συγκέντρωση του “Ενιαίου - Παλλαϊκού Μετώπου” στη Ν.
Ιωνία γίνεται την Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 1934 (το Π.Δ. δημοσιεύτηκε στις 18 Ιανουαρίου) στον κινηματογράφο “ΚΡΟΝΟΣ” στις 7 μ.μ. με ομιλητές τον Κ. Βαρουτσή
και τον μεγάλο δημοτικιστή Δημήτρη Γληνό.
Την Κυριακή 28 Ιανουαρίου, πραγματοποιείται εκλογική συγκέντρωση με πάνω
από 600 εργαζόμενους, όπου διαβάστηκε γράμμα του Κ. Βαρουτσή (κρυβόταν για
να μην εκτοπιστεί) ενώ μίλησε ο Μωϋσής Κωνσταντινίδης (υποψ. Δημοτικός σύμβουλος) και εκ μέρους του Κομμουνιστικού Κόμματος ο Ιορδ. Ιορδανίδης (υποψ.
Δημοτικός Πάρεδρος). Στο τέλος η συγκέντρωση ψήφισε χαιρετιστήριο μήνυμα
προς την Κεντρική Επιτροπή του Κομμ. Κόμματος για το κλείσιμο του Εργατικού
Κέντρου της Αθήνας και για τη μελετώμενη μεταφορά των φυλακισμένων στην
Ακροναυπλία.
Η τελευταία εκδήλωση πριν τις εκλογές έγινε στις 9 Φεβρουαρίου στον κινηματογράφο “ΚΡΟΝΟΣ” παρουσία 1.000 εργατών, (Εφημερίδα “ΝΕΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ”)
όπου ξαφνικά εμφανίστηκε ο κόκκινος υποψήφιος δήμαρχος Κ. Βαρουτσής που καταδιωκόταν για εξορία και αποθεώθηκε από τους παρευρισκόμενους. …Στο τέλος
της συγκέντρωσης οι κάτοικοι της Σαφράμπολης και Καλογρέζας φύγανε από τους
Ποδαράδες και τράβηξαν στους συνοικισμούς τους διαδηλώνοντας και ζητωκραυγάζοντας υπέρ της κόκκινης δημαρχίας των Ποδαράδων.
O “ΝΕΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ” την επομένη των εκλογών (12/2/1934) αναφέρεται σε
αρκετές πληροφορίες των ανταποκριτών του, δημοσιεύοντας και σχετικές φωτογραφίες:
• «…ψήφιζαν αράδα οι χωροφύλακες…»
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• «…ίλες ιππικού και μεγάλες αστυνομικές δυνάμεις συγκεντρώθηκαν από
το πρωί στους Ποδαράδες για την τρομοκράτηση των κόκκινων ψηφοφόρων…»
• «…το απόγευμα ομάδα έφιππης χωροφυλακής με επικεφαλής ένα ανθυπασπιστή επιτέθηκε και διέλυσε συγκέντρωση εργατών στην πλατεία των Ποδαράδων. Ο ανθυπασπιστής μπήκε με το περίστροφο στο εκλογικό κέντρο του
Ενιαίου Μετώπου και απειλούσε τους οπαδούς του…».
• «…Στην Καλογρέζα οι ψηφοφόροι του Ενιαίου Μετώπου πήγαν να ψηφίσουν φορώντας κόκκινες κονκάρδες..»
• «…φανερή καλπονόθευση στους Ποδαράδες … από συγκεντρωθέντα αποτελέσματα δίνει 157 ψηφοδέλτια στον Κ. Βαρουτσή.» (Τα επίσημα αποτελέσματα του Πρωτοδικείου Αθηνών, δίνουν 195 ψηφοδέλτια σε σύνολο 3.300
ψηφισάντων).

• «…τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν φανερή καλπονόθευση αφού ο αστικός
τύπος προέλεγε την βέβαιη νίκη του κόκκινου ψηφοδελτίου στους Ποδαράδες…»
• Οι αστοί υποψήφιοι ωργίασαν στους Ποδαράδες στην εξαγορά ψήφων. Οι
λαϊκοί μάζευαν στα κέντρα τους ανέργους τσακισμένους από τη δυστυχία και
τους δίνανε ψηφοδέλτια δικά τους μέσα σε φακέλλους σφραγισμένους από την
εφορευτική επιτροπή. Σ΄ αντάλλαγμα τους δίνανε από ένα 50άρι ή 100άρικο
κομμένο στη μέση, με τη συμφωνία να τους δώσουν το άλλο μισό του χαρτονομίσματος όταν θα τους παρουσίαζαν μετά την ψηφοφορία το φάκελλο που θα
έδινε η εφορευτική επιτροπή.
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Το ψηφοδέλτιό του, αποτελείτο από τους:
Υποψήφιος Δήμαρχος:
1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΥΡ. ΒΑΡΟΥΤΣΗΣ
Υποψήφιοι Δημοτικοί Πάρεδροι:
1. Ιορδανίδης Ιωάν. Ιορδάνης
2. Τεχλεμετζής Παυλ. Γρηγόριος
3. Καμτζόγλου Ευαγ. Γεώργιος
Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι:
1. Ζαδές Παναγ. Αριστείδης
2. Ζαχαρίου Δημ. Αναστάσιος
3. Ζενέτος Νικ. Τρύφωνας
4. Κοκκινάκης Ιωάν. Αλέξανδρος
5. Κωνσταντινίδης Κων. Μωϋσής
6. Μακρίδης Αθαν. Γεώργιος
7. Μαλτέζος Σταμ. Εμμανουήλ
8. Μαυρουδάκης Κυρ. Γεώργιος
9. Μπουλτής Θεοδ. Γεώργιος
10. Νικολαΐδης Ιωάν. Ιωάννης
11. Ουσταδόπουλος Χρ. Δημήτριος
12. Ουτουτζής Εμμαν. Κωνσταντίνος
13. Παπαναστασίου Νικ. Μιχαήλ
14. Σπανόπουλος Κυρ. Ιωάννης
15. Σπιθάκης Νικ. Στέφανος
16. Τρανάκος Σπυρ. Γεώργιος
17. Χρυσανθίδης Β. Κωνσταντίνος*
(*) Δεν ανακηρύχθηκε από το Πρωτοδικείο, διότι δεν είχε παράβολο.

∞∞∞∞∞
5. Συνδυασμός “ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΡΑΛ. ΤΖΙΒΡΑ”
Υποστηριζόταν από τους Προέδρους των τοπικών οργανώσεων του “Λαϊκού
Κόμματος”, στην Σαφράμπολη Μηνιόπουλο και στην Ελευθερούπολη Σακελλαρίδη.
Ο Μιχ. Τζιβράς από την Κεφαλονιά ήταν εργολάβος-εργολήπτης δημοσίων έργων. Είχε γίνει γνωστός στη Ν. Ιωνία εξ αιτίας της ιδιότητάς του αυτής, καθώς
είχε αναλάβει έργα της Ε.Α.Π. που αφορούσαν, την στέγαση των προσφύγων.
Υποψήφιος Δήμαρχος:
1. ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΡ. ΤΖΙΒΡΑΣ

Εργολάβος – Εργολήπτης Δ.Ε.
∞∞∞∞∞
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6. Συνδυασμός “ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΠΥΡ. ΔΙΑΚΑΚΗ”
Ο Αθαν. Διακάκης από τη Σμύρνη ήταν περισσότερο γνωστός ως μαχητικός δημοσιογράφος στην τοπική εφημερίδα “Κυριακάτικη” αλλά και ως σημαντικό στέλεχος πολιτιστικών φορέων της Ν. Ιωνίας.
Υποψήφιος Δήμαρχος:
1. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΑΚΑΚΗΣ

Δικηγόρος - δημοσιογράφος
∞∞∞∞∞

7. Συνδυασμός “ΠΑΝΤΕΛΗ ΔΗΜ. ΑΝΔΡΙΤΣΑΚΗ”
“ΕΝΩΣΙΣ, ΕΡΓΑ, ΠΡΟΟΔΟΣ”
Σύνθημα: ΟΣΑ ΣΑΣ ΥΠΟΣΧΟΜΕΘΑ, ΘΑ ΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΩΜΕΝ
Ο Παντ. Ανδριτσάκης ήταν εργοστασιάρχης και καταγόταν από τη Σμύρνη. Προσπαθούσε να εκφράσει τις αρχές και τις αξίες του Λαϊκού Κόμματος, για τον ιδιωτικό τομέα. Οι Ιωνιώτες “ενοχλούντο” να τον βλέπουν να κυκλοφορεί με το ιδιόκτητο αυτοκίνητό του ιδιαίτερα σπάνιο εκείνη την εποχή.
Ο Παντ. Ανδριτσάκης, κατερχόταν ως υποψήφιος δήμαρχος, έχοντας στο προεκλογικό πρόγραμμα (Παρ. 3), σε γενικές γραμμές τα εξής:

- Λήψη άμεσων μέτρων για τον ηλεκτροφωτισμόν, την ύδρευση,
την καθαριότητα. Κάλυψη των ρεμάτων που διασχίζουν την πόλη.
- Κατασκευή οδών και συντήρηση των υπαρχόντων.
- Την στέγαση του ιδρυθέντος Γυμνασίου.
- Την ευρεία δενδροφύτευση και την δημιουργία κήπων
- Την τόνωση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας.
- Την ίδρυση Δημοτικού Νοσοκομείου και Νεκροταφείου κλπ.κλπ.
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Το ψηφοδέλτιό του, αποτελείτο από τους:
Υποψήφιος Δήμαρχος:
1. ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΔΗΜ. ΑΝΔΡΙΤΣΑΚΗΣ

Εργοστασιάρχης

Υποψήφιοι Δημοτικοί Πάρεδροι:
1. Αθανάσογλου Χαρ. Δαμιανός
2. Δημάρατος Ιωάν. Κύρκας
3. Μωϋσιάδης Μωϋσ. Ιορδάνης

Δικηγόρος
Δημοσιογράφος
Κτηματίας

Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι:
1. Βιαρόπουλος ή Αρώνης Γ. Παναγιώτης
2. Γεωργαντζής Γεωργ. Απόστολος
3. Δημόπουλος Αθαν. Βασίλειος
4. Διαμαντάκης Γεωργ. Ιωάννης
5. Ζαρμπόνης Ευαγ. Γεώργιος
6. Ηλιόπουλος Δημοσθ. Νικόλαος
7. Θεολογίδης Δημ. Βασίλειος
8. Λεοντιάδης Λεοντ. Κυριάκος
9. Μερκούρογλου Πασχ. Μιχαήλ
10. Παπαΐσιος Ιακ. Παΐσιος
11. Παυλόπουλος Αθαν. Φίλιππας
12. Πιπιλής Γεωργ. Πιπιλής
13. Ριζογιαννόπουλος Στ. Ιωάννης
14. Τζανιδάκης Δημοσθ. Τιμολέων
15. Τρωαδίτσας Χρ. Παναγιώτης
16. Τσαλίκογλου Ισαάκ Ιάκωβος

Κτηματίας
Αρχιλογιστής
Επιχειρηματίας
Χημικός
Πρών εργ. Ζαχαροπλάστης
Μηχανικός
Επαγγελματίας
Ιατρός
Κτηματίας
Ανωτ. Υπαλ. “Εριουργίας”
Δικηγόρος
Επαγγελματίας
Εργοστ. Αρτοποιός
Βιομήχανος

Σε προεκλογικό έντυπο, αλιεύσαμε και το παρακάτω ποίημα υπέρ του Παντ. Ανδριτσάκη, από το οποίο ευχερώς προκύπτει ότι πολιτικοί συγγενείς του Ανδριτσάκη εθεωρούντο ο Διακάκης, ο Τζιβράς κι ο Κιοφτερτζής:
Εγώ κρατώ το στυλό και εσείς τα κορδελάκια
ας κάνουμε ένα γύρο μαζύ στα αλανάκια
Να πλέξομ΄ το κορδόνι τ΄ αποκριάτικο
επιτυχία θάχει; ψέμμα πρωταπριλιάτικο.
Πλέχτε το κορδονάκι σας θα παίζω το σκοπό
Και μη με κοροϊδεύετε γιατί τώρα τα σπώ.
Ζήτω φωνάζει η μαρίδα το μάτι της γαρίδα
κ΄ αφού πάρει το τάληρο ξαπλώνει την αρίδα.
Ζήτω φωνάζει μια φορά, ζήτω φωνάζ΄ αβέρτα
κ΄ υποψηφίων εναλλάξ κέντρα αλλάζει δέκα.
Εσένα θέλουμε εμείς να ζήσης Ανδριτσάκη
γιατί να μη φωνάζουμε και ζήτω στο Διακάκη;
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Μα και Τζιβράς και Κιοφτερτζής και αυτοί δικοί μας είναι
κι΄ όλοι μαζύ φωνάζουμε Δήμαρχε κέρνα πίνε.
Μα πάλι μας πεισμώνουνε μ΄ αυτόν τον Ανδριτσάκη
αυτός με τα μεταξωτά και τ΄ αυτοκινητάκι
Αυτός μας λένε κατάλληλος πως είν΄ για Δημαρχία
Αυτός μονάχα πολεμά τη φτωχοανεργία.
Σ΄ αυτόν λοιπόν την ψήφο μας θα δώσουμε δίχως άλλο
Καλό δε θέλει ο τόπος μας να ίδη πιο μεγάλο.
Δουλειές θα έχει ο λαός και γλέντια και μεθύσια
Κι οι νέοι Δήμοι θα γενούν όλοι μικρά Παρίσια.
∞∞∞∞∞
8. Συνδυασμός “ΧΑΡΙΤΩΝΑ ΣΩΦΡ. ΠΟΛΑΤΟΓΛΟΥ”
Ο Χαρ. Πολάτογλου, κατέρχεται με τον αέρα του εκδότη της “ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗΣ ΦΩΝΗΣ”. Η εφημερίδα “ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΦΩΝΗ” ήταν πανελλήνιας εμβέλειας και είχε
σελίδα γραμμένη στα “Καραμανλίδικα”.
Στα εγκαίνια του προεκλογικού του κέντρου, εκφώνησε προεκλογικό λόγο αναλύοντας το πρόγραμμά του, που σε γενικές γραμμές, ήταν μια αναφορά στη δημογεροντία της Μ. Ασίας και την ικανότητά του να γνωρίζει από διοίκηση, τη
στιγμή που όλοι οι άλλοι δεν είχαν την ικανότητα του διοικείν.
Ο ίδιος προερχόμενος από το Νεβ-Σεχίρ της Καππαδοκίας είχε συμμετοχή στο
σύστημα αυτοδιοικήσεως της Ελληνικής Κοινότητας.

Χαρ. Πολάτογλου: Εκδότης της εφημερίδας “ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΦΩΝΗ”. (Αρχείο Χάρη Σαπουντζάκη)
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Το ψηφοδέλτιό του, αποτελείτο από τους:
Υποψήφιος Δήμαρχος:
1. ΧΑΡΙΤΩΝ ΣΩΦΡ. ΠΟΛΑΤΟΓΛΟΥ

Εκδότης, δημοσιογράφος

Υποψήφιοι Δημοτικοί Πάρεδροι:
1. Ασλάνογλου Λουϊζ. Μιχαήλ
Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι:
1. Βαρελάς Αθαν. Αναστάσιος
2. Δασκαλόπουλος Παναγ. Νικόλαος
3. Εξήνογλου Γεωργ. Δημήτριος
4. Ευστρατιάδης Λεων. Κωνσταντίνος
5. Κενάνογλου Μην. Πρόδρομος
6. Κεραμιτζόγλου Αντ. Νεόφυτος
7. Κιαλγιόγλου Αλεξ. Αντώνιος
8. Κυπαρισσόπουλος Εμμαν. Αλέξανδρος
9. Μαγγανιώτης Νικ. Δημήτριος
10. Μαυρομμάτης Δημ. Ιωσήφ
11. Νομίδης Θεοφ. Ιωάννης
12. Παναγόπουλος Βασ. Μιχαήλ
13. Παπαδόπουλος Μιχ. Κωνσταντίνος
14. Παυλής Κων. Μιχαήλ
15. Τζάλλας Ισιδ. Δημήτριος
16. Χατζημπαλόγλου Λαζ. Ραφαήλ
Κατά την εφημερίδα “ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΒΗΜΑ” της 4/2/1934 οι: Κυρ. Κιοφτερτζής,
Γεώργ. Φελέκης, Γαβρ. Τσακίρης και Αθαν. Διακάκης θεωρούνταν αντικυβερνητικοί, δηλαδή φιλελεύθεροι, ο Π. Ανδριτσάκης κυβερνητικός, δηλαδή λαϊκός και ο
Κ. Βαρουτσής κομμουνιστής. (Στην κυβέρνηση ήταν το “Λαϊκό Κόμμα”, με πρωθυπουργό τον Παν. Τσαλδάρη).
Και ώ του θαύματος! Για έναν πρωτοσυστηνόμενο δήμο, χωρίς καμία υποδομή,
χωρίς ταμείο, χωρίς καν γραφεία και υπαλλήλους, εμφανίζονται να διεκδικούν την
ψήφο των Ιωνιωτών ούτε λίγοι ούτε πολλοί: 9 υποψήφιοι δήμαρχοι, 24 πάρεδροι,
133 δημοτικοί σύμβουλοι όταν στον Δήμο της Αθήνας είχαμε 8 υποψηφίους Δημάρχους (Σπ. Μερκούρης, Κων. Χαρίλαος, Κων. Κοτζιάς, Σπ. Πάτσης, Φιλ. Βανδώρος,
Βασ. Νεφελούδης, Χαρ. Αλεξόπουλος, Κίμων Ευαγγελάτος), 23 υποψηφίους Δημαρχιακούς Παρέδρους και 182 Υποψηφίους Δημοτικούς Συμβούλους με δυνατότητα
μάλιστα υποψηφίων από κάθε συνδυασμό στην Αθήνα από 40 υποψηφίους.
Άγνοια κινδύνου; Υπέρμετρη φιλοδοξία; Αγώνας κατίσχυσης της μιας έναντι της
άλλης κοινότητας της καθ’ ημάς Ανατολής; Μάλλον όλα μαζί σχεδόν κατά ισομοιρία!
Αν κρίνουμε εκ του αποτελέσματος ωστόσο θα δούμε ότι σοβαρός παράγων
επιτυχίας ήταν η ισχυρή κομματική ταυτότητα, που φαίνεται μόνον ένας, ανεξαρτήτως προσόντων, κατείχε στο έπακρο: ο Γεώργ. Φελέκης!
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Οι εκλογές της 11ης Φεβρουαρίου 1934, πραγματοποιήθηκαν στη σκιά της
υπογραφής του “Βαλκανικού Συμφώνου” που υπεγράφη στην Ακαδημία Αθηνών
από τους Υπουργούς Εξωτερικών της Ελλάδος, Τουρκίας, Ρουμανίας και Γιουγκοσλαβίας, που εγγυώνταν την ασφάλεια των Βαλκανικών Κρατών. Διεθνώς, στο
Παρίσι υπήρχε εξέγερση εργατών, απεργίες και επεισόδια με δεκάδες νεκρούς
και τραυματίες.

Εφημερίδα «Ν. ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ» της 12.2.1934

Πραγματικά τ’ αποτελέσματα της ψηφοφορίας της Κυριακής, 11ης Φεβρουαρίου 1934, έδειξαν ανάγλυφα τη σκληρή πάλη που είχε γίνει…Σε σύνολο 3.300
ψηφισάντων (αποχή 10%) έλαβαν:
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ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΨΗΦΟΙ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΙΟΦΤΕΡΤΖΗΣ

806

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΕΛΕΚΗΣ

763

ΓΑΒΡΙΗΛ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

555

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΑΚΑΚΗΣ

386

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΚΗΣ

266

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΑΡΟΥΤΣΗΣ

195

ΧΑΡΙΤΩΝ ΠΟΛΑΤΟΓΛΟΥ

188

ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΙΒΡΑΣ
ΣΥΝΟΛΑ

53
3.232

(Η διαφορά 3.300 – 3.232 = 68 ψηφοδέλτια είναι τα άκυρα/λευκά)

Μόνον η εφημερίδα “N. ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ” μίλησε για “φανερή καλπονόθευση”
στους Ποδαράδες. (Φύλλο 12/2/1934) και έδωσε στον υποψήφιο του Κ.Κ.Ε., Κ.
Βαρουτσή 357 ψήφους, αντί των 195 που έδωσαν τα επίσημα πρακτικά.
Στους γειτονικούς μας Δήμους όμως εξελέγησαν δήμαρχοι, από την πρώτη Κυριακή: Στο Χαλάνδρι ο “Φιλελεύθερος” (Θεοδοσίου), στο Ηράκλειο ο “Λαϊκός”
(Μαλιαγρός) και στη Κηφισιά ο “Φιλελεύθερος” (Βαρουξής).
Επίσης εξελέγησαν: Στην Αθήνα ο Κ. Κοτζιάς, στον Πειραιά ο Στρ. Στρατήγης και
στη Θεσσαλονίκη ο Ν. Μάνος, όλοι υποστηριζόμενοι από το “Λαϊκό Κόμμα”.
Χαρακτηριστικό του τι επικρατούσε στη περίοδο προ των εκλογών, την ημέρα
των εκλογών, και την επομένη των εκλογών, στους υπό ίδρυση νέους Δήμους (Ν.
Ιωνία, Βύρωνα, Καισαριανή κλπ.) είναι τα δημοσιεύματα των εφημερίδων:
Ας περιπλανηθούμε στον τύπο της εποχής για να δούμε το “κλίμα” των εκλογών αλλά και τι τερτίπια χρησιμοποίησαν οι υποψήφιοι δήμαρχοι προκειμένου να
επηρεάσουν την ψήφο των δημοτών:
• Από την εφημερίδα «ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ» της Δευτέρας 12/2/1934, διαβάζουμε:
ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥΣ
Εις τους προσφυγικούς συνοικισμούς η εκλογή διεξήχθη με ζωηρότητα. Η
προσέλευσις των ψηφοφόρων ήταν αθρόα, διαφαίνετο δε από πρωΐαν η επιτυχία των Φιλελευθέρων υποψηφίων. Εις μερικούς συνοικισμούς μετά τον φιλελεύθερον υποψήφιον εφαίνετο ερχόμενος ο κομμουνιστής. Εις μερικά τμήματα
του Βύρωνος εσημειώθησαν καθυστερήσεις της ψηφοφορίας λόγω αργοπορίας της εφορευτικής επιτροπής, εις το 3ο δε τμήμα της Ν. Ιωνίας ανεκαλύφθησαν 25 πλαστά βιβλιάρια και συνελήφθη ο Ι. Τρικαλιώτης, διότι μετέβη να ψηφίσει ως Θεοφάνης Δερβίσογλου. Επίσης ενώπιον του ίδιου τμήματος έγιναν
μικροσυμπλοκές.
Γενικώς όμως εις όλα τα τμήματα των Αθηνών και των συνοικιών επεκράτησε
τάξις, τηρηθείσα αυστηρώς από το Α΄ Σώμα Στρατού, μέχρι του κλεισίματος της
διαλογής.
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Πρωτοσέλιδο της εφημ. “ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ” της 12/2/1934

• Από την εφημερίδα «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» της 18/2/1934, με τίτλο:
KAI EINE H ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΠΟΥ ΨΗΦΙΖΟΥΝ
Μετά την ανακαλυφθείσαν την πρώτην ημέραν των εκλογών περίπτωσιν
πλαστογραφίας εκλογικού βιβλιαρίου υπό γυναικός εκλογέως, ανεκαλύφθη και
άλλη περίπτωσις εις Ποδαράδες. Εις τους Ποδαράδες ήτο εκλογεύς εγγεγραμμένη εις τους εκλογικούς καταλόγους μία Γεσθημανή Καζαντζή, αλλ΄ εις το
εκλογικό τμήμα ενεφανίσθη η γραία μητέρα της δια να ψηφίση με το εκλογικό
βιβλιάριον της θυγατρός της εις το οποίον είχεν επικολήση της την ιδικήν της
φωτογραφίαν. Εναντίον της μητρός και κόρης Καζαντζή υπεβλήθη μήνυσις η
οποία διεβιβάσθη εις την Εισαγγελίαν Πλημμελειοδικών.
• Από την εφημερίδα «ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ» της 13/2/1934 διαβάζουμε:
Η ΤΑΞΙΣ ΕΙΣ Ν. ΙΩΝΙΑΝ
Ο πλειοψηφίσας υποψήφιος Δήμαρχος Ν. Ιωνίας κ. Κ. Κιοφτερτζής συνοδευόμενος υπό πολλών εκλογέων του συνοικισμού, επεσκέφθη προχθές την νύκτα
τον διοικητήν του εκεί αστυνομικού τμήματος μοίραρχον, κ. Κασόλαν ως και τον
στρατιωτικόν επόπτην των εκλογών και ηυχαρίστησε αυτούς δια την παραδειγματικήν τάξιν, την τηρηθείσαν κατά την διάρκειαν της ψηφοφορίας εις όλα
τα εκλογικά τμήματα του συνοικισμού.
O ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ
ΠΩΣ ΕΨΗΦΙΣΑΝ ΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΤΩΝ ΑΡΧΟΝΤΑΣ
΄Οσοι νομίζετε ότι οι πρόσφυγες δεν απέκτησαν ακόμη συναίσθησιν των πολιτικών των δικαιωμάτων, ας ρίψουν ένα βλέμμα εις τα αποτελέσματα των
προχθεσινών δημοτικών και κοινοτικών εκλογών των συνοικισμών. Το γεγονός
ότι εις όλους τους προσφυγικούς Δήμους εκτός των Ταμπουρίων, όπου εξελέγη
ο πρώην υπουργός κ. Κ. Φίλανδρος, ουδείς υποψήφιος συνεκέντρωσε την βάσιν, αποτελεί τρανωτάτη απόδειξιν, ότι οι πρόσφυγες εψήφισαν εκλεκτικώς και
κατά συνείδησιν, χωρίς να επηρεασθούν ούτε από τα σχηματισθέντα ρεύματα
περί τους διαφόρους υποψηφίους, αλλά ούτε από την υλικήν υπεροχήν ωρισμένων υποψηφίων απέναντι των αντιπάλων των.
Υπήρχαν εις τους νέους Δήμους υποψήφιοι οι οποίοι και χρήμα άφθονον διέθεταν και προσωπικόν κύρος και εκλογικήν δύναμιν αρκετήν και όμως οι οπαδοί των αντιπάλων των δεν επτοήθηκαν καθόλου αλλά τουναντίον έμειναν πι-
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στοί εις το πλευρόν εκείνου, τον οποίον υπεστήριζαν. Φυσικά μέσα εις τους διαφόρους υποψηφίους δημάρχους που εξετέθησαν υπήρχαν και μερικοί οι οποίοι
έλαβαν ελαχίστους ψήφους.
Η μεγάλη όμως μάζα των προσφύγων εις τους συνοικισμούς Ν. Κοκκινιάς, Ν.
Ιωνίας, Καισαριανής, Περιστερίου και Βύρωνος διεμοιράσθη κατά τέτοιον τρόπο
μεταξύ των αντιπάλων υποψηφίων, ώστε να ημπορεί να λεγχθή με πεποίθησιν,
ότι όλοι οι πρόσφυγες εψήφισαν αναλόγως των προσωπικών των συμπαθειών
και της εκτιμήσεως προς ένα έκαστον των υποψηφίων.
Αλλά και ένα άλλο γεγονός αποδεικνύει, ότι οι πρόσφυγες απέκτησαν πολιτική ωριμότητα. Το ότι οι εκλογές διεξήχθησαν με αφάνταστον φανατισμόν, χωρίς εν τούτοις να οξυνθή ο αγών και να υποβιβασθή εις χαμηλόν επίπεδον. Εάν
εξαιρέσει κανείς μερικά συκοφαντιικά μέσα, τα οποία ετέθησαν εις ενέργειαν
εναντίον ωρισμένων υποψηφίων, από ανεύθυνα στοιχεία, ημπορεί να ειπή κανείς, ότι όλοι οι αντίπαλοι υποψήφιοι δήμαρχοι εις τους συνοικισμούς εκράτησαν τον αγώνα υψηλά και τον διεξήγαν με αξιοθαύμαστον ψυχραιμίαν.
Εκείνο όμως που αξίζει να σημειωθή ιδιαιτέρως, είναι το ενδιαφέρον των
εκλογέων για το αποτέλεσμα των εκλογών εις τον τόπον των. Παρ΄όλον ότι η
προσοχή ολοκλήρου σχεδόν της Ελλάδος εστρέφετο εις τας Αθήνας και τας μεγάλας πόλεις, εν τούτοις εις τους συνοικισμούς το γεγονός θέμα συζητήσεων
ήτο καθ΄ όλην την προεκλογικήν περίοδον, η τοπική εκλογή. Επί 15 ημέρας
υπήρχαν πρόσφυγες που δεν εδιάβασαν ούτε μίαν αθηναϊκήν εφημερίδα. Η
υπογραφή του βαλκανικού συμφώνου και η αίτησις περί άρσεως της ασυλίας
του κ. Ι. Ράλλη, επέρασαν τελείως απαρατήρητα από τους συνοικισμούς.
Εις τα διάφορα κέντρα, τα καφενεία και τα ζαχαροπλαστεία οι πρόσφυγες
δεν συνεζήτουν τίποτα άλλο εκτός από τα δημοτικά των πράγματα. Ο ίδιος ενθουσιασμός και το ίδιο ενδιαφέρον παρετηρήθη και μεταξύ των γυναικών ψηφοφόρων. Εις την Ν. Ιωνίαν εγνώρισα μίαν γυναίκα καταγομένην από την Αλάϊα
της Μ. Ασίας, η οποία μολονότι δεν εγνώριζε ελληνικά, ούτε γράμματα, έτρεχε
από το πρωί ως το βράδυ υπέρ ενός εκ των υποψηφίων, προς τον οποίον είχε
υποχρέωσιν. ΄Οταν μάλιστα ετόλμησα να της πω, ότι πρέπει να προσέχει για να
μην την γελάσουν και της δώσουν άλλο ψηφοδέλτιο, έβγαλε το βιβλιάριο και
μου έδειξε τα ψηφοδέλτια, προσθέτουσα χαρακτηριστικά τουρκιστί:
- Εγώ από το πρωί έβαλα και ψήφισα πέντε πατριώτας μου, αυτόν τον υποψήφιο. Εχω ξοδέψει μάλιστα και 500 δραχμές.
Υπήρξε δε τόσον το ενδιαφέρον των γυναικών εις τους συνοικισμούς υπέρ
των υποψηφίων δημάρχων, ώστε πολλαί ήσκησαν και προπαγάνδαν υπέρ του
ευνοουμένου των, μέχρι του σημείου να μοιράζουν οι ίδιες τα προγράμματα και
τα ψηφοδέλτια του εις τους εκλογείς. Ας σημειωθεί ακόμη ότι αι δημοτικαί
εκλογαί εις τους συνοικισμούς έκαμαν πολλές γυναίκες που άλλοτε δεν ήθελαν
να ακούσουν για ψήφο, τώρα να ζητούν μόνες τους να βγάλουν εκλογικά βιβλιάρια για να μπορούν να ψηφίσουν. Μερικές μάλιστα κατά πολύ νεαρές ακόμη,
έφθαναν στο σημείο να δεχθούν προκαταβολικώς να αυξήσουν την ηλικία τους,
μόνο και μόνο για να αποκτήσουν εκλογικό βιβλιάριο.
ΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΚΟΛΠΑ
Οι βετεράνοι των εκλογών, ημπορούν αν θέλουν, να περάσουν από τους προ-
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σφυγικούς συνοικισμούς και να πάρουν μερικά μαθήματα διαφημίσεων και
προεκλογικών κόλπων. Αν και για πρώτη φορά διεξήχθησαν εκλογαί δημοτικών αρχόντων εις τους συνοικισμούς, εν τούτοις θα ενόμιζε κανείς ότι οι υποψήφιοι δήμαρχοι έχουν μπεί σε εκλογές τουλάχιστον δέκα φορές. Δεν τους
έλειπαν ούτε οι φωτογραφίες, ούτε τα πανώ, ούτε οι προσωπογραφίες, ούτε τα
μεγάφωνα, ούτε οι εφημερίδες. Κάθε υποψήφιος εξέδωκε και από μία εφημερίδα. Μερικοί μάλιστα δεν έπεσαν καθόλου κάτω από τους υποψήφιους Δημάρχους των Αθηνών από διαφημιστικής απόψεως.
Εις την Κοκκινιά και οι τοίχοι μεταβλήθησαν εις κράχτας υποψηφίων με τεραστίας επιγραφάς και φωτεινές διαφημίσεις εχρησιμοποιήθηκαν δια τον αυτόν
σκοπόν. Ένας υποψήφιος δήμαρχος εις την Νέαν Ιωνίαν εμοίρασε τέσσερα κοφίνια πορτοκάλια εις τους εκλογείς μιας συνοικίας που επεσκέφθη. Ενας άλλος
μοίρασε από 2 οκάδες ψωμί εις τους εργάτες. Και ο κόσμος αφού έφαγε το
ψωμί και το φρούτο του, τους εμαύρισε ασπλάγχνως. Η μετακόμισις φίλων από
τους άλλους συνοικισμούς προς δημιουργίαν ρεύματος ή τεχνητή κατασκευή
ενθουσιωδών υποδοχών, η αναχαίτισις της διαρροής των ψηφοφόρων δια της
διαδόσεως ότι ο Α υποψήφιος έχει το χρίσμα και ότι ο Β θα μοιράση εκατομμύρια, όλα αυτά τα εκλογικά κόλπα εχρησιμοποιήθησαν εις ευρείαν κλίμακα από
τους υποψηφίους.
Αλλά ό,τι δεν εφαντάσθη κανείς από τους υποψηφίους δημάρχους να θέση
εις εφαρμογήν, το επιχείρησεν ένας υποψήφιος εις κάποιον συνοικισμόν. Επρομηθεύθη, άγνωστον πως, λευκούς και ερυθρούς φακέλλους σφραγισμένους με
την σφραγίδα της εφορευτικής επιτροπής και αφού έκλεισε μέσα τα ψηφοδέλτια του, εκαλούσε τους αφελείς να τα ρίψουν εις την κάλπην και εις την επιστροφήν να του κομίσουν τους άδειους φακέλλους που θα έπαιρναν από το
εκλογικό τμήμα δια να πάρουν το αντίτιμο της ψήφου. Το κόλπο εγνώσθη, ευτυχώς εγκαίρως και δεν έπιασε διότι, τη αιτήσει των ενδιαφερομένων υποψηφίων οι εφορευτικαί επιτροπαί απεφάσισαν να σφραγίζουν τους φακέλλους
κατά την στιγμή που θα ερρίπτοντο εις τας κάλπας.
Δεν έλειψαν επίσης και τα παραρτήματα των εφημερίδων των διαφόρων
υποψηφίων την ημέραν των εκλογών δια των οποίων φυσικά ανηγγέλλετο ο
θρίαμβος του ενός και η κατατρόπωσις των άλλων υποψηφίων. Εννοείται ότι
όλα αυτά δεν έκαμαν καμμίαν εντύπωσιν εις τους εκλογείς και το αποτέλεσμα
υπήρξε παντού σχεδόν, να μην πιάσει κανείς την βάσιν. Αι εκλογαί επομένως
θα επαναληφθούν εντός μηνός το αργότερον. Εγνώσθη εν τούτοις χθές ότι υπό
των σχετικώς πλειοψηφισάντων θα καταβληθούν ενέργειαι όπως η Κυβέρνησις τη συγκατανεύσει της Αντιπολιτεύσεως άρη δια νόμου την βάσιν και επικυρώσει τας εκλογάς υπέρ των σχετικώς πλειοψηφισάντων εις τους συνοικισμούς. Κατά πόσον όμως τούτο είναι δυνατόν να γίνη δεν γνωρίζομεν.
• Η εφημερίδα «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» της 15/2/1934 έγραψε:
Οι Μ. Λέκκας και Γ. Κανατάς, μέλη της εφορευτικής επιτροπής του τμήματος
Κουκουβαούνων, παρουσιασθέντες εις την Εισαγγελίαν Πλημμελειοδικών, κατήγγειλαν ότι άγνωστοι την παρελθούσαν νύχταν εισήλθαν εις το δημοτικόν σχολείον Κουκουβαούνων το οποίον εχρησιμοποιείτο ως εκλογικό τμήμα και αφαίρεσαν την ψηφοδόχο και τα ψηφοδέλτια των εκλεγέντων δημοτικών συμβούλων και
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όλα τα εκλογικά είδη. Διετάχθησαν ανακρίσεις.
Φαίνεται όμως ότι οι ανακρίσεις απέδωσαν και ιδού τα αποτελέσματα:
• Aπό την εφημερίδα «ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ» της 16/2/1934:
Εις το χωρίον Κουκουβάουνες συνελήφθησαν οι Χ. Καβαλλάρης, Δ. Τζίτζηφας,
Δ. Πάλλης, Μ. Λένας και Δ. Πάλλης διότι αφήρεσαν την ψηφοδόχον μετά των ψηφοδελτίων του από το εκλογικόν τμήμα του ως άνω χωρίου.
• Επίσης η εφημερίδα «ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ» της 20/2/1934 γράφει:
ΤΑ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΣΜΟΥ
ΟΙ ΝΕΟΙ ΔΗΜΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΚΑΙ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ !
ΜΙΑ ΚΩΜΙΚΟΤΡΑΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
Ο ΟΡΓΑΣΜΟΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΝ ΕΚΛΟΓΗΝ - ΕΝ ΤΩ ΜΕΤΑΞΥ
ΟΙ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΙ ΜΑΡΑΙΝΟΝΤΑΙ, ΕΝΩ ΕΧΟΥΝ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΝ
ΝΕΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
Έξη (6) δήμοι και πέντε (5) κοινότητες εδημιουργήθηκαν γύρω από την Αθήνα
και τον Πειραιά, μετά τον χωρισμό των προσφυγικών συνοικισμών. Από τους
νέους αυτούς διοικητικούς οργανισμούς, μόνον οι κοινότητες απέκτησαν τους
προέδρους των και το συμβούλιον των, από δε τους Δήμους μόνον τα Ταμπούρια δήμαρχον.
Οι άλλοι πέντε (5) νέοι δήμοι η Ν. Κοκκινιά, η Ν. Ιωνία, η Καισαριανή, ο Βύρωνας και το Περιστέρι οι πολυπληθέστεροι δηλαδή συνοικισμοί θα ριχθούν εκ
νέου εις εκλογικόν αγώνα. Εις την Ν. Κοκκινιάν ετοιμάζονται να εκτεθούν και
πάλιν οι τέσσερεις πρώτοι υποψήφιοι δήμαρχοι οι κ.κ. Αμοιραδάκης πλειοψηφήσας, Κυριακίδης, Κοραής και Σκλήρης, εις δε την Ν. Ιωνίαν ο πλειοψηφήσας
κ. Κ. Κιοφτερτζής, ο ελθών δεύτερος Γ. Φελέκης και οι Γ. Τσακίρης, Α. Διακάκης
και Χ. Πολάτογλου ηνωμένοι την φοράν αυτήν ως διαδίδεται. Το αυτό προβλέπεται ότι θα γίνει και εις άλλους συνοικισμούς.
Ετσι η προεκλογική κίνησις εξακολουθεί εις τους συνοικισμούς εκτός αν επικρατήσει η ριφθείσα ιδέα της κυρώσεως των εκλογών υπέρ των σχετικώς πλειοψηφισάντων υποψηφίων προς αποφυγήν νέας εκλογικής αναστατώσεως. Εάν
υπερισχύσει η άποψις αυτή, οι συνοικισμοί θα αποκτήσουν αμέσως δημοτικούς
άρχοντας και το έργον της οργανώσεως των νέων δήμων θα αρχίσει το ταχύτερον. Εάν όμως προκηρυχθούν επαναληπτικαί εκλογαί; Τότε οι συνοικισμοί που
εγκαταλείφθησαν εις το έλεος του Θεού από τον παρελθόντα Μάϊον, είνε ζήτημα
αν μέχρι του προσεχούς Ιουνίου θα ιδούν την σκούπα ή τον καταβρεχτήρα της
Δημαρχίας.
ΧΩΡΙΣ ΣΤΕΓΗΝ
Εν τω μεταξύ όμως τι γίνεται; Γύρω από την Αθήνα και τον Πειραιά όπως είπαμε γεννήθηκαν πέντε κοινότητες και έξη δήμοι. Οι οργανισμοί αυτοί θα πρέπει να στεγασθούν κάπου, να τυπώσουν μητρώα, διπλότυπα τεφτέρια και άλλα
διάφορα πράγματα, να κατασκευάσουν σφραγίδες, να οργανώσουν υπηρεσίας,
να κάμουν μελέτας να προβούν εις έργα και τέλος να αποκτήσουν μίαν διοικητικήν οντότητα δια να ημπορούν οι νέοι δημόται να καταφεύγουν εις αυτούς,
δια κάθε ζήτημα που τους ενδιαφέρει.
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Εάν εξαιρέσει κανείς την Ν. Φιλαδέλφεια και την Ν. Σμύρνην, οι άλλοι συνοικισμοί δεν διαθέτουν ούτε ένα κοτέτσι δια να στεγάσουν την υπηρεσία του Δήμου.
Ο δήμαρχος αίφνης του Περιστερίου ή της Ν. Ιωνίας ή της Κοκκινιάς εφόσον δεν
υπάρχει κανένα μεγάλο οίκημα κατάλληλο να ενοικιασθή ως Δημαρχείον, θα
είνε υποχρεωμένος να δέχεται στο σπίτι του τους δημότας και να τους παραπέμψει από εκεί εις τα σπίτια των άλλων υπαλλήλων δια τα περαιτέρω.
Ο πρόεδρος της κοινότητας Καλογρέζας θα υποχρεωθή ελλείψει καταλλήλου
οικήματος εφ΄ όσον τα περισσότερα σπίτια είναι παράγκες να συγκαλή το Συμβούλιό του κάτω από τα πεύκα στου Βέϊκου και εκεί να λαμβάνη τας αποφάσεις
του. Τώρα που είναι χειμώνας το Συμβούλιον της Κοινότητας Καλογρέζας δεν
θα συνέρχεται καθόλου, εκτός εάν τα υπάρχοντα εκεί δύο μοναδικά παραπήγματα που χρησιμεύουν ως καφενεία παραχωρήσουν τις ολίγες καρέκλες των εκ
περιτροπής δια τας συνεδριάσεις του κοινοτικού Συμβουλίου. Και εκεί μεταξύ
πρέφας και καφέ, θα λαμβάνονται όλαι αι αποφάσεις αι αφορώσαι την….πρόοδον της κοινότητος!
ΑΙ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΖΟΝΤΑΙ
Αλλά δεν είναι μόνον αι ελλείψεις αύται που καθιστούν προβληματικήν την
ομαλήν λειτουργίαν των νέων οργανισμών. Ας υποτεθεί ότι την 1ην Απριλίου
αναλαμβάνει ο νέος Δήμαρχος Αθηναίων. Οι συνοικισμοί θα παλαίσουν ακόμα
να αποκτήσουν τον δημοτικόν τους άρχοντα, ενώ αι δημοτικαί ανάγκαι των δεν
θα παύσουν να υφίστανται αλλά και θα πολλαπλασιασθούν.
Εις ποίον θα αποτανθούν οι δημόται Ν. Ιωνίας, Περιστερίου και Καισαριανής
προκειμένου να δηλώσουν την 2αν Απριλίου, ένα αρτιγέννητο βρέφος ή έναν
γάμον ή έναν θάνατον; Ο Δήμος Αθηναίων θα λέγη δεν ανακατώνομαι διότι δεν
ανήκετε πλέον σε μένα. Ο ληξίαρχος δεν θα ξεύρη σε ποιο βιβλίο να καταγράψη
μια γέννησι και ένα θάνατο, αφού τα βιβλία που κρατεί είνε του Δήμου Αθηναίων. Και θα είνε υποχρεωμένοι οι νεκροί να περιμένουν την εκτύπωσιν των
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νέων ληξιαρχικών βιβλίων δια να μεταβούν εις τας τελευταίας των κατοικίας,
τα δε βρέφη δεν αποκλείεται να φθάσουν σε ηλικία για να πάνε μόνα τους να
εγγραφούν εις τα μητρώα του νέου Δήμου.
Αλλά την μεγαλυτέραν αναστάτωσιν εις τους συνοικισμούς θα επιφέρουν αι
ελλείψεις, από απόψεως φωτισμού δρόμων και καθαριότητας. Εις την Νέαν Ιωνίαν αίφνης, από τον περασμένον Μάϊον δεν έμεινε ούτε ένας λαμπτήρ εις τους
δρόμους. Και ολόκληρος ο συνοικισμός μετά την δύσιν του ηλίου πλέει εις το
σκότος. Η έλλειψη δρόμων εξ άλλου, τον καθιστά τώρα τον χειμώνα σχεδόν
αδιάβατον και από απόψεως καθαριότητας κατήντησε χειρότερος από την χειροτέραν τουρκόπολιν του παλιού καιρού. Από αύριον ίσως τόσον εις τον συνοικισμόν αυτόν, όσον και εις τους άλλους συνοικισμούς θα παύσουν να περνούν
από τα σπίτια τα δημοτικά κάρα. Τι θα γίνουν όλα τα σκουπίδια των σπιτιών; Θα
πετιώνται φυσικά στους δρόμους. Και μέχρις ότου οι νέοι Δήμοι αποκτήσουν Δημάρχους θα μεταβληθούν οι συνοικισμοί εις απέραντον σκουπιδαριό. Και όταν
μετά δύο μήνες αρχίσει η σκόνη να καταπνίγη τους συνοικισμούς ασφαλώς δεν
θα είνε ο δήμαρχος Αθηναίων εκείνος ο οποίος θα έχει την ευθύνην απέναντι
των δημοτών αυτών, ούτε την υποχρέωσιν να στείλει κανένα καταβρεχτήρα.
Ποιος λοιπόν θα φροντίσει για όλα αυτά;
Γι΄ αυτό οι δημόται των νέων Δήμων ζητούν να αποκτήσουν μία ώρα αρχήτερα Δημάρχους δια να γνωρίζουν σε ποίον θα αποταθούν αύριον. Ας προκηρυχθούν λοιπόν το ταχύτερον αι επαναληπτικαί εκλογαί ή ας επικυρωθούν αι γενόμεναι. Πάντως δεν πρέπει την 1ην Απριλίου οι νέοι Δήμοι να μείνωσι χωρίς
δημοτικάς αρχάς.
Με την εκλογή της 11ης Φεβρουαρίου 1934, υπήρξε ένα πρώτο μήνυμα: Η πόλη
ήθελε δήμαρχο τον Κ. Κιοφτερτζή αλλά συμβούλους του Γ. Φελέκη!
Κι εδώ υπάρχει το πρόβλημα, αν κατ΄ ανάγκη αυτό είναι πρόβλημα! Οι πάρεδροι
κι οι δημοτικοί σύμβουλοι εκλέγονται από την πρώτη Κυριακή, με το σύστημα
«πλειοψηφία»-«μειοψηφία». Με δεδομένο ότι ο νικητής Κ. Κιοφτερτζής, δεν είχε
περάσει το 30% των ψήφων, θα έπρεπε, μόνον όμως ως προς το δήμαρχο να γίνουν επαναληπτικές εκλογές, όπου θα μπορούσαν να λάβουν μέρος όλοι οι υποψήφιοι δήμαρχοι, κι ακόμη όσοι άλλοι θα έκαναν αίτηση.
Έτσι ο Κ. Κιοφτερτζής, ανεξάρτητα αν εκλεγόταν ή όχι, τελικά θα περνούσε στο
Δημοτικό Συμβούλιο (9) δικούς του συμβούλους και 2 παρέδρους που είχαν εκλεγεί από την 1η Κυριακή (11/2/1934)!
Και ενώ αυτά γράφονται στις εφημερίδες, η αγωνία των υποψηφίων Δημοτικών
Συμβούλων έφτασε στο κατακόρυφο, όταν διαπιστώνεται ισοψηφία μεταξύ 4 υποψηφίων δημοτικών συμβούλων, των:
1. Δημ . Μωϋσιάδη και Μαρ. Φραγκιάδη ή Φραγκιά με 765 ψ. και
2. Νικ. Γιαννίκογλου και Ελευθ. Τσομπάνογλου με 754 ψ.
Την λύση θα δώσει το Πρωτοδικείο με την υπ΄ αριθ. 1448 απόφασή του (Παρ. 5)
όπου μετά από κληρώσεις που πραγματοποιήθηκαν παρουσία των ενδιαφερομένων προεκρίθησαν οι Δημ. Μωϋσιάδης και Νικ. Γιαννίκογλου.
Αφού δόθηκε λύση στο πρόβλημα των ισοψηφιών, το Πρωτοδικείο έλεγξε τις
ενστάσεις των ενισταμένων και έτσι προέκυψε η ανακήρυξη των Παρέδρων και
Δημοτικών Συμβούλων του Δήμου Ν. Ιωνίας, με την υπ΄ αριθ. 1531/1934 από-
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φασή του (Παρ. 6) που εξεδόθη την 1η Μαρτίου 1934. Με αυτήν εκλέγονται:
Α. Δημοτικοί Πάρεδροι:
1

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΡΑΚΗΣ

Λαβών έγκυρες ψήφους εν όλω

838

2

ΕΜΜΑΝ. ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ

»

807

3

ΑΔΑΜ. ΣΙΜΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ή ΤΣΕΣΜΕΛΗΣ

»

791

(σ.σ. Εκλέγονται δηλ. ο Κουτράκης και ο Κουγιουμτζόγλου του συνδυασμού Κιοφτερτζή και ο Σιμιτσόπουλος του συνδυασμού Φελέκη. Δηλαδή τις αρμοδιότητες
των παρέδρων θα ασκούσαν κατά 2/3 άνθρωποι του Κιοφτερτζή και κατά το 1/3
του Φελέκη).
Β. Δημοτικοί Σύμβουλοι της πλειοψηφίας:
1

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΛΟΥΡΔΟΣ

2

ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΔΟΥΒΛΙΔΗΣ

Λαβών έγκυρες ψήφους εν όλω
»

835
826

3

ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΜΑΜΕΛΕΤΖΗΣ

»

825

4

ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΡΦΟΠΟΥΛΟΣ

»

818

5

ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΪΡΗΣ

»

808

6.

ΗΛΙΑΣ ΣΙΝΑΝΟΓΛΟΥ

»

807

7

ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΒΑΡΑΣ

»

806

8

ΜΙΧΑΗΛ ΑΙΓΙΠΙΔΗΣ

»

804

9

ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΣΤΕΛΙΟΣ

»

803

10

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΜΠΟΝΑΣ

»

800

11

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΚΑΜΑΚΗΣ

»

799

12

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΟΡΤΟΓΛΟΥ

»

791

(σ.σ. Εκλέγονται δηλ. οι: Βαλούρδος, Δουβλίδης, Μαμελετζής Καρφόπουλος, Καΐρης, Κουβαράς, Αιγιπίδης, Προμπονάς και Μόρτογλου του συνδυασμού Φελέκη
και Σινάνογλου, Χατζηστέλιος και Σκαμάκης του συνδυασμού Κιοφτερτζή).
Γ. Δημοτικοί Σύμβουλοι της μειοψηφίας:
1

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΩΫΣΙΑΔΗΣ

Λαβών έγκυρες ψήφους εν όλω

765

2

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ

»

763

3

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΝΝΑΣ

»

761

4

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ

»

760

5

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΔΗΣ

»

759

6.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ

»

757

(σ.σ. Εκλέγονται δηλ. οι: Μωϋσιάδης, Κεσίσογλου, Κανάς, Βαρβαρέσσος, Γεωργουλίδης και Ρεμούνδος του συνδυασμού Κιοφτερτζή).
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Για να μην υπάρξει προβληματισμός, οι όροι “δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας” και “δημοτικοί σύμβουλοι της μειοψηφίας” χρησιμοποιήθηκαν από τον
εκλογικό νόμο και δεν εξέφραζαν απαραίτητα τη δύναμη των δύο μεγαλύτερων
κομμάτων σε συμβούλους της συμπολίτευσης ή της αντιπολίτευσης γιατί δεν
υπήρχε κομματικό ψηφοδέλτιο δημάρχου.
Η ορκωμοσία των συμβούλων έγινε στις 20 Μαρτίου 1934 μετά την εκδίκαση
των ενστάσεων, ενώ οι επαναληπτικές εκλογές για τον δήμαρχο, ορίστηκαν για
την Κυριακή, 1 Απριλίου 1934! (Ανακήρυξη Δημάρχου την Πρωταπριλιά!)
Μετά την ανακήρυξη των παρέδρων και δημοτικών συμβούλων, αρχίζουν διεργασίες και συζητήσεις για συμμαχίες, εν όψει των επαναληπτικών εκλογών της 1
Απριλίου 1934, για την ανάδειξη δημάρχου. (Οξύμωρο σχήμα να έχουν εκλεγεί οι
πάρεδροι και δημοτικοί σύμβουλοι και να περιμένουν την εκλογή δημάρχου, που
μπορεί αν εκλεγόταν κάποιος να μην είχε κανένα πάρεδρο ή δημοτικό σύμβουλο
της παράταξής του). Το σύστημα ήθελε να ξεχωρίσει το δήμαρχο από το Δημοτικό
Συμβούλιο.
Εδώ μια παρατήρηση: Ανάμεσα στην πρώτη Κυριακή και τη δεύτερη μεσολάβησαν τελικά περίπου 50 ημέρες!
Το τι έγινε σ’ αυτό το διάστημα δεν περιγράφεται!
Κατ΄ αρχήν θα μπορούσαν μεν όλοι να είναι πάλι υποψήφιοι δήμαρχοι, αλλά ορισμένοι αντιλαμβάνονται ότι δεν έχει νόημα η συμμετοχή τους. Έτσι γίνονται προσπάθειες για έναν τρίτο πόλο μεταξύ των: Τσακίρη-Διακάκη-Πολάτογλου, Φιλελεύθεροι και οι τρεις, δικηγόροι, άνθρωποι μιας αξιόλογης παιδείας. Θα περίμενε
κανείς να υποστηριχθεί ο υπερέχων σε ψήφους Τσακίρης και γιατί είχε πίσω του
μια σημαντική κοινότητα (τους Σπαρταλήδες) και γιατί είχε αντιμετωπίσει με ψυχραιμία και ευγένεια την απαράδεκτη επίθεση των δυο πρώτων μονομάχων (Κιοφτερτζή-Φελέκη), οι οποίοι άλλωστε ενόψει του δεύτερου γύρου έσπευσαν να
ζητήσουν συγγνώμη (Κιοφτερτζής) ή ν’ αποκηρύξουν “όποιον προσέβαλε τους
εκλεκτούς συμπολίτες Σπαρταλήδες” μέχρι του σημείου να δηλώνουν ότι “θα παραιτηθούν σύσσωμοι εάν αποδειχθεί η ύβρις” (Φελέκης), προκειμένου να προσεταιρισθούν τις ψήφους των.
Οι εγωισμοί υπερίσχυσαν κι ο Γ. Τσακίρης αποσύρεται χωρίς να υποδείξει κανέναν εκ των δυο στους ψηφοφόρους του. Εξηγεί δε τους λόγους για τους οποίους
απέχει των εκλογών με την προκήρυξή του στις 22 Μαρτίου 1934 (παρ. 7).
Αποσύρονται κι οι άλλοι δύο, όπως αποσύρονται και οι Ανδριτσάκης και Τζιβράς, γιατί βλέπουν ότι δεν έχουν καμιά ελπίδα.
O Χαρ. Πολάτογλου παραιτήθηκε υπέρ της υποψηφιότητας του Κυρ. Κιοφτερτζή,
ενώ αρκετοί σύμβουλοι του υπεστήριξαν τον Γ. Φελέκη. (Δ. Μαγγανιώτης, Μ. Παναγόπουλος, Δ. Τζάλας, Δ. Εξούζογλου, Μ. Αρσλάνογλου, Ν. Κιεμαμτζόγλου, Ν. Δασκαλόπουλος, Ν. Μαυρομμάτης, Παπαδόπουλος, Ισαάκ Τσαλίκογλου, Π. Παυλής,
Ζαχαρίας και Πρ. Κενάνογλου).
Στη πορεία όμως για την δημαρχία εκτός των Κυρ. Κιοφτερτζή και Γ. Φελέκη παραμένει και ο Κ. Βαρουτσής που υποστηρίζεται από το Κ.Κ.Ε.
Πριν από τις επαναληπτικές εκλογές της 1ης Απριλίου πραγματοποιούνται
προεκλογικές συγκεντρώσεις στη Ν. Ιωνία, από τους 3 εναπομείναντες για τη δημαρχία της Ν. Ιωνίας όπου ρίχνουν και τα τελευταία τους χαρτιά:
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• Ο Γεώργ. Φελέκης την Κυριακή 18 Μαρτίου στις 4 το απόγευμα, στο κινηματοθέατρο “ΑΣΤΕΡΑ”, (παρίστανται πολλοί σύμβουλοι των συνδυασμών Τσακίρη, Διακάκη, Πολάτογλου και οι αποσκιρτήσαντες από το ψηφοδέλτιο Κυρ. Κιοφτερτζή
υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι Ι. Χατζηβασιλείου και Μ. Μάρκογλου).
• ο Κων. Βαρουτσής το Σάββατο 24 Μαρτίου (παρευρίσκεται και προλογίζει ο
Μήτσος Παρτσαλίδης, ο πρώτος κόκκινος δήμαρχος της Καβάλας που είχε εκλεγεί λίγο πριν στις 11 Φεβρουαρίου 1934) και
• ο Κυρ. Κιοφτερτζής την Κυριακή 25 Μαρτίου στο κινηματοθέταρο “ΚΡΟΝΟΣ”
στις 4 το απόγευμα (όπου παρίσταται και ομιλεί ο Χαρ. Πολάτογλου).
Oυσιαστικά – παρά την παρουσία του Κ. Βαρουτσή - έχουμε 2 κυρίως πρωταγωνιστές, τον Κ. Κιοφτερτζή και το Γ. Φελέκη. Η αντιπαράθεση είναι σκληρή. Ο Φελέκης δεν έχει τα πολλά προσόντα του Κιοφτερτζή, αλλά έχει από καιρό δουλέψει
την εκλογή του και συνεχώς προβάλλει την πολιτική του ταυτότητα: ότι είναι δηλαδή βέρος Φιλελεύθερος. Εδώ είναι άλλωστε το αδύνατο σημείο του Κιοφτερτζή.
Ο πολύς κόσμος τον θεωρεί «λαϊκό» κι αφού οι λαϊκοί είναι στην εξουσία κι ο Βενιζέλος-Φιλελεύθεροι εκτός, σ’ ένα δήμο καθαρά βενιζελικό, τα πράγματα γίνονται δύσκολα γι αυτόν.
Ο Φελέκης ζητεί τη στήριξη από την αρχηγία των Φιλελευθέρων κι ο Στυλιανός
Γονατάς, σπεύδει να στείλει επιστολή:
“Η διοίκηση του Κόμματος των Φιλελευθέρων βεβαιοί ότι θεωρεί τούτον
(τον Φελέκη) εκ των παλαιότερων και σταθεροτέρων φίλων”.
Πολλά ελέχθησαν κατά την προεκλογική περίοδο μέσα από τις εφημερίδες
“ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ” που υπεστήριζε την υποψηφιότητα Γ. ΦΕΛΕΚΗ (αγωνι-

29/3/1934
Εφημερίδα “ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ” 1/4/1934
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στής, συνοικιακός παντοπώλης, τίμιος και κοντά στα προβλήματα των επαγγελματιών και των προσφύγων) και της εφημερίδας “Ο ΦΥΛΑΞ” που υπεστήριζε την
υποψηφιότητα ΚΥΡ. ΚΙΟΦΤΕΡΤΖΗ (μορφωμένος, δικηγόρος με 2 πτυχία, γλωσσομαθής κλπ).
Και βέβαια η αντιπαλότητα στις ιδιότητες των παραπάνω υποψηφίων μετατρέποταν στο:
• Ο Φελέκης είναι “τίμιος” – Η απάντηση: Εάν είναι τόσο πολύ τίμιος δεν έχετε
παρά να υποβάλετε υποψηφιότητα στην Ακαδημίαν Αθηνών, για το βραβείον
της αρετής.
• Ο Κιοφτερτζής είναι “μορφωμένος” – Η απάντηση: Δεν ψηφίζουμε για ξεναγό του Οργανισμού Τουρισμού, αξίωμα που είναι απαραίτητο η γλωσσομάθεια, αλλά για δήμαρχο της Ν. Ιωνίας.
• Ο Κιοφτερτζής έχει “κολοσσιαία ικανότητα” – Η απάντηση: Το ενδιαφέρον
του για την Ν. Ιωνία εστιάζεται από την στιγμή που χωρίσθηκε από την Αθήνα
ο συνοικισμός και έγινε Δήμος.
• Ο Φελέκης είναι ένας “συνοικιακός μπακάλης”και η Ν. Ιωνία δεν μπορεί να
έχει μπακάλη Δήμαρχο.
• Μάλιστα η φιλική εφημερίδα του Φελέκη “Προσφυγικός Κόσμος” γράφει:
«μόνο δούλοι μπορούν να ψηφίζουν Κιοφτερτζή!».
Και βέβαια υπήρχαν και χτυπήματα …κάτω από τη μέση, αφού ρίπτονται συκοφαντικά φέιγ-βολάν κατά του Γ. Φελέκη που ανέγραφαν:
“…ότι τον Σεπτέμβριο του 1932, είχε διαπραγματευθεί με τον Γεώργ. Ράλλη,
την εξαγοράν των ψήφων της Ν. Ιωνίας έναντι ποσού 80.000 δρχ.”
Βαδίζοντας προς τις εκλογές της 1ης Απριλίου 1934, θέτουν υποψηφιότητα 2
νέοι υποψήφιοι δήμαρχοι. (Παρ. 8). Οι Γεώργιος Πιππιλής, δικηγόρος (υποψήφιος
δημοτικός σύμβουλος του Παντ. Ανδριτσάκη που δεν εξελέγη) και ο Ιωάννης Νικολάου Παλαιολόγος-Δραγάσης ο γιατρός με το υπερήφανο επώνυμο (στην κορυφή του λόφου προς τη Ριζούπολη έστεκε ως πριν λίγα χρόνια ερειπωμένο το
νοσοκομείο που είχε φιλοδοξήσει ν’ ανεγείρει στη Ν. Ιωνία. Απ’ αυτόν πήρε και τ’
όνομα η συνοικία «Παλαιολόγου»).
Η 1η Απριλίου έφτασε. Η πλάστιγγα, όπως ήταν φυσικό, έγειρε υπέρ του κομματικού πατριωτισμού, αφού ο Γεώρ. Φελέκης νίκησε, ενώ ο Κυρ. Κιοφτερτζής ήταν
ο μεγάλος ηττημένος. Ακολούθησε ο Κ. Βαρουτσής (από τα Μούγλα της Καρίας) με
225 ψήφους και ο Ιωάν. Παλαιολόγος με 18 ψήφους. Ο Γεώργ. Πιππιλής προφανώς
απεσύρθη πριν από τις εκλογές αφού δεν έλαβε καμία ψήφο. Η αποχή ήταν περίπου η ίδια.
Αναλυτικά έλαβαν:
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΨΗΦΟΙ

ΠΟΣΟΣΤΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΕΛΕΚΗΣ

1.603

51,32%

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΙΟΦΤΕΡΤΖΗΣ

1.278

40,90%

225

7,20%

18

0,58%

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΑΡΟΥΤΣΗΣ
Ιωάν. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ-ΔΡΑΓΑΣΗΣ
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Είναι φανερό ότι ο Φελέκης πήρε τη μερίδα του λέοντος από τους μη μετασχόντας Τσακίρη, Διακάκη, Πολάτογλου! Οι εκ του Ανδριτσάκη και Τζιβρά που πιθανώς ψήφισαν Κιοφτερτζή ήταν σαφώς λιγότεροι. Η προσπάθεια του Κιοφτερτζή, ο
οποίος σαφώς υπερείχε, ως προς τα προσόντα, να “αποχρωματισθεί” κάπως, ότι
δηλαδή είναι κι αυτός Φιλελεύθερος δεν πέρασε!
Αξιοσημείωτο είναι το ποσοστό του Κ. Βαρουτσή, που πιστώνεται στο Κ.Κ.Ε.
(7,2%) αν λάβει κανείς υπόψη τις συνθήκες της εποχής. Οπωσδήποτε μέτρησε
και η εικόνα του συνεπούς αγωνιστή!
Στις 3 Απριλίου (2 ημέρες μετά τις εκλογές) και αφού το αποτέλεσμα δεν είχε
επικυρωθεί από το Πρωτοδικείο, ο νικητής Γεώργ. Φελέκης ευχαριστεί τους δημότες, με την κατωτέρω επιστολή του;
ΠΡΟΣ ΑΠΑΝΤΑΣ
Τους αγαπητούς μου Συνδημότας και Συνδημότιδας
Νέας Ιωνίας, Ελευθερουπόλεως, Ινεμπόλεως, Περισσού και Σαφραμπόλεως
Η εξαιρετικώς τιμητική και πανηγυρική ψήφος σας της παρελθούσης Κυριακής, δια της οποίας ευηρεστήθητε να με αναδείξητε ως τον πρώτον δημοτικόν
άρχοντα του νεοσυστάτου Δήμου μας, μοι επιβάλλουν την ιεράν υποχρέωσιν,
όπως και δημοσία εκφράσω προς όλους σας τας θερμοτάτας μου ευχαριστίας
και την βαθυτάτην μου ευγνωμοσύνην.
Η απεριόριστος συμπάθεια και αδελφική αγάπη με την οποίαν με περιεβάλατε, μου δίδουν το θάρρος, όπως καταβάλλω όλας μου τας δυνάμεις δια την
προαγωγήν των καλώς εννοουμένων γενικών συμφερόντων του τόπου ημών.
Εκτιμώ το βαρύτατον έργον, το οποίον ανελάβομεν να διοργανώσουμε την
πρώτην Δημοτικήν αρχήν εις τον τόπον μας, όπου στερούμεθα και των στοιχειωδεστάτων Δημοτικών έργων. Είμαι όμως απολύτως πεπεισμένος, ότι με την
ειλικρινή ενίσχυσιν όλων σας, θέλομεν καταστήσει τον τόπον μας μίαν συγχρονισμένην πόλιν αξίαν του ονόματός της.
Από της Δευτέρας Απριλίου ε.ε. δεν υπάρχουν πλέον παρατάξεις αντίπαλοι.
Είμεθα όλοι αδελφοί συνδημόται μιας και της αυτής οικογενείας αποβλέποντες
εις ένα μόνον σκοπόν, την καλήν και τιμίαν εξυπηρέτησιν του τόπου μας.
Ιδιαιτέρως οφείλομεν απεριόριστον εκτίμησιν εις όλας τας παρατάξεις και
τους προϊσταμένους αυτών, οι οποίοι μετ΄ αυταπαρνήσεως συνετέλεσαν εις
την πανηγυρικήν επιτυχίαν ημών επ΄ αγαθώ του τόπου μας.
Επικαλούμενος και αύθις την ηθικήν ενίσχυσιν όλων ανεξαιρέτως υμών των
συνδημοτών και συνδημοτίδων μας απευθύνω προς υμάς τους ειλικρινείς αδελφικούς μου χαιρετισμούς και τας θερμοτάτας μου ευχαριστίας.
Εν Ν. Ιωνία τη 3η Απριλίου 1934
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΦΕΛΕΚΗΣ
Δήμαρχος Νέας Ιωνίας
Το αποτέλεσμα όμως των εκλογών και το κύρος τους, αμφισβητήθηκε από τον Κ.
Κιοφτερτζή και 10 δημότες που υποβάλλουν ενστάσεις. Υποστηρίζουν ότι υπήρ-
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χαν εξαγορές ψηφοφόρων, δεν πρόλαβαν να ψηφίσουν οι ψηφοφόροι, γίνονταν
ανταλλαγές φακέλων και ψηφοδελτίων και οι κάλπες με τα ψηφοδέλτια δεν φυλάχθηκαν σε δημόσιο κτίριο, αλλά στα γραφεία της “Ενώσεως Εμπόρων και Καταστηματαρχών” στην οδό Γυθείου (Παλ. Πατρών Γερμανού). Με την υπ΄ αριθ. 3113
απόφαση το Πρωτοδικείο Αθηνών (Παρ. 9) δίνει απαντήσεις στις ενστάσεις τους
και τις απορρίπτει και επικυρώνει τη νίκη του Γ. Φελέκη. Από 17 Απριλίου 1934 η
Ν. Ιωνία είχε τον πρώτο αιρετό της δήμαρχο. Τον Γεώργιο Φελέκη. Καθώς και το
πρώτο αιρετό της Δημοτικό Συμβούλιο!
Δυστυχώς ούτε ο δήμαρχος, ούτε το δημοτικό συμβούλιο ευτύχησαν να παραγάγουν κάποιο αξιόλογο έργο. Ήταν που ήταν οι συνθήκες κακές, όπως ήδη έχει
αναφερθεί, αφού δεν υπήρχε απολύτως καμιά υποδομή γι αυτόν τον αρτισύστατο
Δήμο αλλά κι οι ελάχιστοι πόροι του έπρεπε να διεκδικηθούν από τον Δήμο Αθηναίων, ως μέρος των εσόδων του. Αλλά δεν έφταναν μόνον αυτοί οι λόγοι, που
άλλωστε υπήρχαν και στους άλλους προσφυγικούς δήμους.
Ο Γ. Φελέκης ήταν αδύνατο να συνεργαστεί με τους δημοτικούς συμβούλους,
γιατί το σύστημα είχε μπερδέψει τόσο τα πράγματα, ώστε ουσιαστικά να λειτουργεί ως μειοψηφία. Προσέφυγε στα δικαστήρια γρήγορα για την επίλυση των διαφορών, χωρίς κάτι το ουσιαστικό. Ήρθε και η απόλυση και φυλάκισή του για πολιτικούς λόγους, πριν κλείσει ένα (1) χρόνο στη Δημαρχία. Αυτό βέβαια ιδιαίτερα
ευχαρίστησε τους αντιπάλους του! Γίνονταν λάθη συνεχώς, γίνονταν αλλαγές
στρατοπέδου, παραιτούνταν σύμβουλοι, απολύονταν, διορίζονταν άλλοι. Αδύνατον να καταλάβει κανείς πώς ασκείτο η διοίκηση!
Με τον έναν ή τον άλλο τρόπο στην τόσο πολυκύμαντη αυτή πρώτη θητεία δήμαρχος και δημοτικό συμβούλιο σπάνια βρέθηκαν σε κανονική σύνθεση και νόμιμη!
Ας δούμε όμως, για την ιστορία, πως ξεκίνησε τη ζωή του το πρώτο δημοτικό
συμβούλιο: Την 13η Απριλίου 1934, σε αίθουσα του Δημοτικού σχολείου Ελευθερουπόλεως γίνεται η πρώτη συνεδρίαση. Την καλεί ο αρχαιότερος δημοτικός σύμβουλος, ο Π. Καρφόπουλος, άνθρωπος ήπιος, καθηγητής, από την Καππαδοκία.
Στην ψηφοφορία ισοψηφούν για τη θέση του Προέδρου, παίρνοντας από 9 ψήφους οι: Βαλούρδος και Ρεμούνδος! Το πρώτο πρόβλημα. Ισοψηφία παράταξης.
Φελέκη και Κιοφτερτζή! Γίνεται κλήρωση και βγαίνει το όνομα του Ρεμούνδου. Η
Νομαρχία όμως ακυρώνει την εκλογή γιατί (σωστά) σ’ αυτήν θα έπρεπε να είχε
προεδρεύσει ο πλειοψηφήσας σύμβουλος κι αυτός ήταν ο Βαλούρδος.
Η εγκατάσταση της πρώτης δημοτικής αρχής έγινε επισήμως την Κυριακή, 22
Απριλίου 1934, στον Ιερό Ναό των Αγίων Αναργύρων χοροστατούντος του Επισκόπου Πατάρων Μελετίου.
Ο Δήμαρχος Γ. Φελέκης εξεφώνησε τον πρώτο του λόγο, ο οποίος πράγματι είχε
στοιχεία θετικά ως προς το ήθος και το ύφος αλλά και τη δημοκρατικότητα των
προθέσεων:
«Θεωρώ τον εαυτόν μου ευτυχή, διότι η ευγενής συμπάθεια και προτίμησίς
σας προς με, μου έδωσε όλον το ευχάριστον δικαίωμα να εμφανισθώ ενώπιόν
σας, ως πρώτος Δημοτικός σας Άρχων κατά την ιστορικήν ταύτην ημέραν της
εγκαταστάσεως των πρώτων Δημοτικών Αρχών του τόπου μας και να απευθύνω προς όλους σας, τας θερμάς μου ευχαριστίας και τον ειλικρινή αδελφικόν
μου χαιρετισμόν.
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Γεώργιος Φελέκης:
ο πρώτος αιρετός δήμαρχος
της Ν. Ιωνίας.

Είνε γνωστότατον εις όλους σας, ότι παραλαμβάνομεν σήμερον την Νέαν Ιωνίαν εις μίαν χαώδη κατάστασιν και καλούμεθα να την καταστήσωμεν πόλιν
άξιαν του ενδόξου ονόματός της.
Είμαι βέβαιος ότι η σεβαστή Κυβέρνησις θα μας βοηθήση εις το βαρύ μας έργον ενισχύουσα ημάς οικονομικώς εν τω μέτρω του δικαίου και του δυνατού.
Ιδιαιτέραν όλως ενίσχυσιν ηθικήν θέλομεν αντλήση από το αξιότιμον Συμβούλιον μας, το οποίον εκλεγέν δια των ψήφων όλων σας ενετάλη να εργασθή
εν άκρα συμπνοία μετά του Δημάρχου δια την προαγωγήν του τόπου μας, όστις
στερείται των πάντων.
Δεν πιστεύω να εμφιλοχωρήση εις το πνεύμα των αξιοτίμων Συμβούλων και
Παρέδρων ότι οφείλουν να κάνουν πολιτικήν των παρατάξεων με τας οποίας
κατήλθον εις τον εκλογικόν αγώνα.
Από της 2ας Απριλίου ε.ε. δεν υπάρχουν πλέον παρατάξεις, υπάρχουν Δημόται Νέας Ιωνίας, και Σύμβουλοι Νέας Ιωνίας οι οποίοι καλούνται εν αδελφική
συμπνοία να βοηθήσουν την Δημοτικήν Αρχήν δια την επιτυχίαν του προορισμού της.
Είμεθα αποφασισμένοι να τηρήσωμεν απαρεγκλίτως τον ιερόν όρκον τον
οποίον εδώσαμεν και να επιληφθώμεν της εφαρμογής του προγράμματός μας
το οποίον εν καιρώ είχομεν υποσχεθή.
Βεβαίως θα υπάρχουν ίσως και ανεύθυνοι άνθρωποι οι οποίοι θα θελήσουν
να μας αντιπολιτευθούν μερικοί δε να αντιδράσουν. Δεχόμεθα ηθικήν αντιπολίτευσιν. Αλλά θα περιφρονήσωμεν πάσαν αντίδρασιν κακόπιστον την οποίαν
θέλομεν καταγγείλει.
Θα χωρήσωμεν προς το έργον μας, ανεπηρέαστοι από οιανδήποτε έξωθεν
έστω και έσωθεν πίεσιν, έχοντες ως μόνον στόχον και προορισμόν μας το υπεράνω όλων τα συμφέροντα του τόπου, τα συμφέροντα ολόκληρου του λαού της
Νέας Ιωνίας και πέριξ.
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Επικαλούμεθα την αμέριστον και ειλικρινή συνεργασίαν όλων των συμβούλων και την ηθικήν ενίσχυσιν όλων των συνδημοτών μας διότι έχομεν να παλαίσωμεν με σοβαρώτατα ζητήματα και δεν πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι
επιδιώκοντες την μελλοντικήν επικράτησίν των εν τη αντιδράσει κατά του έργου μας διότι η κοινή γνώμη το Δαμόκλειον τούτο ξίφος επικρέμαται επί των
κεφαλών μας.
Εν τέλει σας ευχαριστώ και πάλιν και εκ μέρους μου αλλά και εκ μέρους του
Συμβουλίου και αναφωνώ ζήτωσαν οι Δημόται Νέας Ιωνίας.»
Ο δήμαρχος ουσιαστικά άνοιγε τον δρόμο για τη μετακίνηση κάποιων συμβούλων και εν προκειμένω του Χρ. Χατζηστέλιου, έτσι ώστε ν΄ ανατραπεί η ισορροπία…του τρόμου των 9-9 δημοτικών συμβούλων, δεδομένου ότι η εκλογή ήταν
φανερό ότι θ΄ ακυρωνόταν (όπως εξηγήθηκε παραπάνω). Είναι ωστόσο απορίας
άξιο πως η Νομαρχία Αττικοβοιωτίας, αρχικά έδωσε διαταγή να διενεργηθεί κλήρωση μεταξύ Βαλούρδου και Ρεμούνδου που τελικά είχε ευνοήσει για τη θέση
του Προέδρου του Δημ. Συμβουλίου τον Ρεμούνδο, και είχε φέρει στις άλλες θέσεις τον Σινάνογλου ως αντιπρόεδρο του Δ.Σ. έναντι του Κουβαρά και τον Καΐρη
ως Γραμματέα, έναντι του Γεωργουλίδη, που επίσης είχαν ισοψηφίσει.
Η κανονική ψηφοφορία για το Προεδρείο του Δ.Σ. γίνεται στις …6 Ιουνίου 1934,
κι έχουμε επιτέλους, νόμιμο προεδρείο. Το παρακάτω:
Πρόεδρος: Χρήστος Χατζηστέλιος, με 10 ψήφους
Αντιπρόεδρος: Μιχ. Κουβαράς, με 10 ψήφους
Γραμματέας: Πέτρος Καΐρης, με 10 ψήφους
Όλοι της πλευράς Φελέκη, αφού πλέον ο Χατζηστέλιος έχει προσχωρήσει σ’ αυτήν.
Πρόεδρος λοιπόν ο εκ της παρατάξεως Κιοφτερτζή ορμώμενος Χρήστος Χατζηστέλιος, ένας ικανότατος Βουρλιώτης. Οι γραμμές είχαν σπάσει. Ο Χατζηστέλιος
και επαινέθηκε, γιατί έδινε λύση και βέβαια κατακρίθηκε γιατί άλλαξε στρατόπεδο, αυτό όμως έγινε από αρκετούς στην πορεία, έτσι, ώστε θα μπορούσε σχηματικά μόνον να πει κανείς ότι πλειοψηφία και μειοψηφία είχαν την ακόλουθη διάταξη:
Πλειοψηφία (συμπολίτευση), με το δήμαρχο Φελέκη:
Βαλούρδος, Δουβλίδης, Καρφόπουλος, Καΐρης, Κουβαράς, Αιγιπίδης, Χατζηστέλιος, Προμπονάς, Μαμαλετζής, Μόρτογλου. Σύνολο: 10
Μειοψηφία (αντιπολίτευση), με τον Κιοφτερτζή:
Μωϋσιάδης, Κεσίσογλου, Κανάς, Βαρβαρέσσος, Γεωργουλίδης, Ρεμούνδος, Σκαμάκης, Σινάνογλου. Σύνολο: 8. Ο Κιοφτερτζής βέβαια δεν εκλέγεται ούτε ως δημοτικός σύμβουλος!
Εάν θα έπρεπε να αξιολογήσουμε την προσφορά τους, δεδομένων των συνθηκών, θα προτάσσαμε τους: Δουβλίδη, Κουβαρά, Χατζηστέλιο, Μωϋσιάδη, Βαρβαρέσσο, Μαμελετζή. Εξ αυτών οι Μωϋσιάδης και Μαμελετζής διετέλεσαν δημαρχεύοντες.
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Η Ν. Ιωνία ως δήμος με τα προβλήματά του γινόταν στόχος των “περιηγητών”
δημοσιογράφων των αθηναϊκών εφημερίδων που τα τόνιζαν με τα μελανότερα
χρώματα (έβλεπαν παντού βρώμικα νερά, σύννεφο τη σκόνη, απέραντη τη λασπουριά, έλλειψη στο φωτισμό, ανεργία, φτώχεια) αλλά έβρισκαν να πουν και
καλά λόγια για τις νοικοκυρές που είχαν λουλούδια στα παραθύρια τους, για τα
πολλά μαγαζιά στην αγορά και στην Ηρακλείου, αλλά και τα κέντρα διασκέδασης!
Ήδη όμως στις πρώτες συνεδριάσεις του, το Δημοτικό Συμβούλιο, με την μη
έγκυρη σύνθεση του Προεδρείου του είχε «..εγκρίνει τα έξοδα παράστασης του
δημάρχου σε 144.000 δρχ. ετησίως και σε 3.000 δρχ. μηνιαίως ως έξοδα κινήσεως!». Λες και δεν υπήρχαν άλλα θέματα φλέγοντα και επείγοντα.
Πού όμως είχε εγκατασταθεί το πρώτο Δημαρχείο, έστω προσωρινά;
Στις ημέρες των εκλογών, ως προσωρινό Δημαρχείο χρησιμοποιήθηκε το γραφείο της “Ενώσεως Εμπόρων και Καταστηματαρχών” στην οδό Γυθείου 4 (Παλ.
Πατρών Γερμανού) και αμέσως μετά τις εκλογές, ένα γραφείο στην οδό Ηρακλείου.
Το περιγράφει με τα μελανότερα χρώματα ο “Προσφυγικός Κόσμος”:
«...Ήταν δύο δωμάτια στην Ηρακλείου με ένα γραφείο, με 5-6 καρέκλες καφενείου. Αργότερα θα προστεθούν ένα-δύο δωμάτια. Δεν θα πάψει όμως να είναι ένα συνηθισμένον προσφυγικόν οίκημα, όχι από τα καλύτερα, χαμηλό, σκοτεινό, άκομψο, καθαρό όμως και καινούργιο σουβαντισμένο…»
Ο δήμαρχος διαμαρτύρεται στον δημοσιογράφο της εφημερίδας “Προσφυγικός
Κόσμος”, γιατί η Αθήνα του έστειλε μεν κάρρα για την αποκομιδή των σκουπιδιών, αλλά μαζί με τον καρραγωγέα έστειλε και έναν …εργάτη, χρεώνοντας όλα
τα έξοδα στον αρτισύστατο δήμο …Υπόσχεται να μειώσει αυτήν τη σπατάλη…
Ας παρακολουθήσουμε τα πολιτικά γεγονότα της εποχής, λίγο αργότερα (δεν
έχει κλείσει χρόνο η νέα δημοτική αρχή) γιατί είναι στενά συνδεδεμένα με τη δημοτική αρχή της Ν. Ιωνίας:
Παρασκευή, 1 Μαρτίου 1935: Εκδηλώνεται Κίνημα, το γνωστό ως “Κίνημα της
Δημοκρατικής Αμύνης”. Η επικράτεια τίθεται σε κατάσταση πολιορκίας. Το κίνημα
αποτυγχάνει και συλλαμβάνονται ως πρωταίτιοι οι αδελφοί Τσιγάντε, ο Σαράφης
και ο Σπαής. Βενιζέλος, Πλαστήρας και άλλοι 58 καταδικάζονται σε θάνατο (αλλά
έχουν διαφύγει στο εξωτερικό). Εκτελούνται όμως τρείς: ο επίλαρχος Στ. Βολάνης
στη Θεσσαλονίκη (ως αρχηγός των στασιαστών στη Βορ. Ελλάδα) και οι Αναστάσιος Παπούλας (ο Αρχιστράτηγος της Μ. Ασίας και Πρόεδρος της “Πανελλήνιας
Δημοκρατικής Αμύνης”) και Μιλ. Κοιμήσης, στην Αθήνα (μάλιστα τη Μεγάλη Τετάρτη). Αυτοί ίσως ήταν οι λιγότερο ένοχοι, αλλά δεν σκέφθηκαν να αποδράσουν!
Ήταν η απάντηση των “Λαϊκών” στην εκτέλεση των έξι (6) στου Γουδή το 1922.
Μεταξύ αυτών που συλλαμβάνονται ως “αμυνίτες” είναι και ο δήμαρχος Ν. Ιωνίας Γ. Φελέκης! Συλλαμβάνεται, απολύεται, ξανασυλλαμβάνεται και φυλακίζεται
στις φυλακές Συγγρού. Παίρνει όμως μαζί του και …τα κλειδιά του Δήμου ή αν θέλετε τα βιβλία του Ταμείου, αφού ο Δήμαρχος είχε το Ταμείο του Δήμου.
- Κυριακή, 18 Μαρτίου 1935: Γίνεται Δοξολογία στον Ιερό Ναό των Αγ. Αναργύρων “επί τη καταστολή του εθνοκτόνου κινήματος”. Παρίστανται ο υπουργός Συγκοινωνιών Κων. Τσαλδάρης, ο Δήμαρχος Αθηναίων Κ. Κοτζιάς, ο Διοικητής της
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Αστυνομίας Ν. Ιωνίας Δημ. Κασόλας κ.α. Στο ναό θα μιλήσει ο δημαρχών Ιορδ.
Μαμελετζής και μετά στο προαύλιο του 1ου Δημοτικού Σχολείου θα μιλήσουν ο
Κυρ. Κιοφτερτζής, ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου Χρ. Χατζηστέλιος, ο Γυμνασιάρχης Ευθ. Παπαθανασίου και οι Ντ. Τσαλδάρης και Κ. Κοτζιάς.
Την επομένη θα απομακρυνθεί επισήμως από τα καθήκοντά του ο δήμαρχος Γ.
Φελέκης! Στη θέση του θα εκλεγεί ως δημαρχεύων ο Δημ. Μωϋσιάδης. Ο Μωϋσιάδης μαζί με τον μοίραρχο Δημ. Κασόλα επισκέπτονται στη φυλακή το Δήμαρχο και
ζητούν να τους παραδώσει … τα κλειδιά του χρηματοκιβωτίου του δήμου, πράγμα
που τελικά θα γίνει αρκετά επεισοδιακά!
- Πέμπτη, 9 Μαΐου 1935: Στο Έκτακτο Στρατοδικείο Αθηνών, διεξάγεται η δίκη
του Δημάρχου Ν. Ιωνίας Γ. Φελέκη και του Γραμματέα της “Δημοκρατικής Άμυνας”
Ν. Ιωνίας Π. Γιανναρέλλη. Συμβαίνουν πάλι “περίεργα πράγματα”. Μάρτυρας κατηγορίας (Κ. Πέτσας) δηλώνει ότι τον έβαλε να πει ψέματα ο Α. Βύζιος, αντίπαλος
του Γ. Φελέκη. Ενώ ο μάρτυς-ψευδομάρτυς τιμωρείται με ποινή 2 ετών φυλάκισης, ο Βύζιος, σε ένδειξη ευθιξίας παραιτείται από την “Κοινωφελή Ένωση Κατοίκων Ν. Ιωνίας” και με επιστολή του στον Πρόεδρο του Στρατοδικείου, Τζιώνη, δηλώνει ότι ο Γ. Φελέκης …είναι αθώος!
Παρ’ όλα αυτά ο Γ. Φελέκης καταδικάζεται σε ποινή φυλάκισης 14 μηνών κι ο Π.
Γιανναρέλλης 12 μηνών. Κλείνονται στις φυλακές Ακροναυπλίας, αλλά δεν δημεύονται οι περιουσίες τους.
Αυθημερόν παύεται και επισήμως ο Γ. Φελέκης από δήμαρχος, αλλά μαζί του
απολύονται και οι 12 από τους 18 δημοτικούς συμβούλους: Ι. Βαλούρδος, Χρ. Δουβλίδης, Μ. Κουβαράς, Π. Καρφόπουλος, Π. Καΐρης, Αρ. Γεωργουλίδης, Ι. Ρεμούνδος,
Γ. Προμπονάς, Μ. Αιγιπίδης, Α. Μόρτογλου, Χ. Σκαμάκης και Ιορδ. Μαμελετζής. Σχεδόν ολόκληρο το Δημοτικό Συμβούλιο. 9 του Φελέκη και 3 του Κιοφτερτζή.
Αντικαθίστανται από τους: Π. Ανδριτσάκη, Μ. Τζιβρά, Α. Γεωργαντζή, Κ. Δημάρατο, Ιωάν. Ριζογιαννόπουλο, Ισαάκ Τσαλίκογλου, Τ. Τζανιδάκη, Μ. Μερκούρογλου,
Β. Δημόπουλο, Ιωάν. Διαμαντάκη και Π. Βιαρόπουλο. Όλοι είναι από το συνδυασμό
του “Λαϊκού” υποψηφίου δημάρχου Παντ. Ανδριτσάκη, πλην βεβαίως του ιδίου του
Τζιβρά, υποψηφίου δημάρχου, το 1934, επίσης “Λαϊκού”. Δήμαρχος/δημαρχεύων
εκλέγεται και αναλαμβάνει ο Ιωάννης Ριζογιαννόπουλος.
Το προεδρείο του Δ.Σ. συγκροτείται τώρα ως εξής:
Πρόεδρος: Χρ. Χατζηστέλιος, Αντιπρόεδρος: Κων. Βαρβαρέσσος,
Γραμματέας: Κύρκας Δημάρατος
Δημαρχιακή Επιτροπή: Ι. Κανάς, Β. Δημόπουλος, Π. Βιαρόπουλος
Ο Δήμαρχος Ιωάννης Ριζογιαννόπουλος θα δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την
επαναφορά του Γεωργίου Β΄, λίγους μήνες αργότερα, τον Νοέμβριο του 1935
(βλέπε Κεφ. ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΑ), ενώ θα πρωτοστατήσει με άλλους Δημάρχους
(οι οποίοι δεν εξελέγησαν στις δημοτικές εκλογές του 1934, αλλά διορίστηκαν
μετά την απομάκρυνση των εκλεγμένων λόγω πολιτικών διώξεων) στον Πρωθυπουργό Κων. Δεμερτζή, να οριστούν δήμαρχοι με νομοθετική διάταξη σε αντίθεση με κινήσεις πολιτών που ζητούσαν εκλογές και πάλι στους Δήμους για την
ανάδειξη αιρετών δημάρχων και δημοτικών συμβούλων.
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- Τετάρτη, 10 Ιουνίου 1936: O Ιωάν. Μεταξάς (Πρωθυπουργός με κοινοβουλευτικό μανδύα) θέλοντας να δώσει σημάδια κατευνασμού και επιστροφής στην
ομαλότητα, αποκαθιστά τους απολυθέντες δημάρχους, κοινοτάρχες και συμβούλους. Έτσι επανέρχεται ο δήμαρχος Γ. Φελέκης (ο οποίος είχε ήδη αποφυλακισθεί
από το Δεκέμβριο του 1935, ύστερα από παροχή αμνηστίας) αλλά και οι παυθέντες 12 Δημοτικοί Σύμβουλοι στα δημοτικά τους καθήκοντα.
- Τετάρτη 17 Ιουνίου 1936: Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα έλεγε
κανείς ότι ήταν πανηγυρική. Προεδρεύει ο πρώτος σε ψήφους Ιωάννης Βαλούρδος, ο οποίος και εκφράζει την συγκίνησή του για την αποκατάσταση του θεσμού
της Τοπικής Αυτοδιοικήσεως. Προτείνει μάλιστα η ημερομηνία αυτή να θεωρηθεί
…ως Τοπική Εορτή! Ανάλογα μιλούν και οι Χρ. Χατζηστέλιος, Μιχ. Κουβαράς.
Ο δήμαρχος Γ. Φελέκης είναι καταπέλτης, λέει μεταξύ άλλων:
“…δεν πρόκειται να συγκαλυφθούν διαχειριστικά λάθη και ατασθαλίες στον
δήμο, εξαιτίας της λήθης του παρελθόντος» και εννοεί φυσικά την πολιτεία του
Ι. Ριζογιαννόπουλου. Λέει και άλλα (προς ποίον άραγε απευθύνονται ;) έχω την
ελπίδα ότι ο Ελληνικός Λαός θα παραδειγματισθεί εκ των όσων επαισχύντων
συνετελέσθησαν εις βάρος μου από …την εγκαθιδρυθεί σαν τυραννίδα...”.
Ακολουθεί η εκλογή για το νέο Προεδρείο του Δ.Σ., που τελικά θα ήταν το πρώτο-πρώτο:
Πρόεδρος: Χρ. Χατζηστέλιος
Αντιπρόεδρος: Μιχ. Κουβαράς, Γραμματέας: Π. Καΐρης.
- Τρίτη, 4 Αυγούστου 1936: Ο Πρωθυπουργός Ιωάννης Μεταξάς κι ο Βασιλιάς Γεώργιος Β΄, υπογράφουν διατάγματα για τη διάλυση της Γ΄ Αναθεωρητικής Βουλής
των Ελλήνων και την αναστολή των άρθρων 5, 6, 10, 11, 12, 14, 20 και 95 του Συντάγματος! Η δικτατορία, το πολίτευμα που ονειρευόταν ο Ιωάννης Μεταξάς είναι
γεγονός!
Ο δήμαρχος Γ. Φελέκης εξακολουθεί να βγάζει ανακοινώσεις, με κάθε ευκαιρία,
για το δικτάτορα Ιωάννη Μεταξά. Παραμονές της 4ης Αυγούστου 1938, εκδίδει
προκήρυξη προς το λαό της Ν. Ιωνίας, με την οποία προτρέπει τους κατοίκους:
“Έχουμε λοιπόν ιερή υποχρέωση και καθήκον να πανηγυρίσουμε με ακράτητο
ενθουσιασμό και με όλην την δύναμιν της ψυχής μας την επέτειο της μεγάλης ημέρας, που εσήμανε η σωτηρία της Ελλάδος…”
Όμως τι αχαριστία! Ο Ιωάννης Μεταξάς αμέσως μετά απολύει το δήμαρχο Γ. Φελέκη, “…λόγω μεγάλης ραθυμίας και οξυτάτης προς τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου αντιθέσεως, συνεπεία της οποίας επήλθε ζημία εις τον δήμον” (Β.Δ. από
5.8.1938).
Απαράδεκτος ο τρόπος απόλυσης και ιδιαίτερα για τον δήμαρχο εξευτελιστικός, αλλά δυστυχώς ως ένα βαθμό τα πράγματα δεν πήγαιναν καθόλου καλά και
θα έπρεπε να δοθεί λύση.
Την απόλυση του δημάρχου θ΄ ακολουθήσει η απόλυση του Δημοτικού Συμβουλίου και ο ορισμός επταμελούς Διοικούσας Επιτροπής, της οποίας ο επικεφαλής
θα είχε δύο ρόλους: του Δημάρχου και του Προέδρου της Επιτροπής! Και πάλι αιτιολογία της απόλυσης του δημοτικού συμβουλίου είναι η ίδια: “αντιθέσεις του
Δημάρχου με τους συμβούλους και παρακώλυση της λειτουργίας του δήμου”!
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15.3.1934 - Εφημερίδα “ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ” - 24.3.1934

Εφημερίδα “ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ” μετά τη συγκέντρωση του Κ. Βαρουτσή.
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25/3/1938. Το Κοινοτικό Συμβούλιο Καλογρέζας έξω από το κοινοτικό κατάστημα
στη γωνία των οδών Βυζαντίου και Κωνσταντινουπόλεως.

ΠΡΩΤΕΣ και ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
ΣΤΗΝ ΚΑΛΟΓΡΕΖΑ
11ης Φεβρουαρίου 1934

Στις αρχές του 1934 η Καλογρέζα ήταν ένας προσφυγικός συνοικισμός εγκαταλελειμμένος στην τύχη του, που οι οποιοδήποτε πολιτικοί, τους επισκέπτονται
τις παραμονές των βουλευτικών και δημοτικών εκλογών πρωτίστως για να πάρουν την ψήφο τους με χίλιες υποσχέσεις και τάματα, παρά για να λύσουν τα ζωτικά τους προβλήμαστα. Όλα τα σπίτια είναι ξύλινα (παράγκες) όχι καλής κατασκευής (πολλά είχαν κατασκευαστεί προ 12ετίας) και με αξεπέραστα τα προβλήματα ύδρευσης, φωτισμού και συγκοινωνίας. Οι δρόμοι είναι χωμάτινοι που με
τις βροχές μεταβάλλονται σε λασπόδρομους και συγχρόνως αδιάβατους.
Μάλιστα την Πρωτοχρονιά του 1934 ένας δυνατός αέρας προκάλεσε μεγάλα
προβλήματα για άλλη μια φορά, στις παράγκες των κατοίκων αφού άλλων πήρε
τη στέγη ενώ σε άλλους προξένησε μεγάλες ζημιές. Έτσι αναγκάζονται 30 οικογένειες να φιλοξενηθούν στο δημοτικό σχολείο Καλογρέζας μέχρι να αποκατασταθούν οι ζημιές.
Δεν γνωρίζουμε ποιά ήταν τα κριτήρια που οδήγησαν το Υπουργείο Εσωτερικών το 1934, να ανακηρύξει Κοινότητα την Καλογρέζα με το Φ.Ε.Κ 22/18.1.1934,
τ. Β΄ που καθόριζε τα ακριβή όρια της νέας Κοινότητας, στο «περί αναγνωρίσεως
Δήμων και Κοινοτήτων εν τω νομώ Αττικοβοιωτίας», όταν αποφασίστηκε ν΄ αποσπασθεί από το δήμο Αθηναίων “…ο συνοικισμός “Καλογρέζας” και ν’ αποτελέσει ξεχωριστή κοινότητα την “Κοινότητα Καλογρέζας”.
11) Κοινότης Καλογρέζας. Πληθυσμός 2.247. Όρια: Δυτικώς ερείπια παλαιού
υδραγωγείου, ένθα όρια Δήμου Ν. Ιωνίας μέχρι κορυφής λόφου Ομορφοκκλησιάς, Νοτιοδυτικώς όρια συνοικισμού Υπαλλήλων Εθνικής Τραπέζης, Ανατολικώς σιδηροδρομική γραμμή Λαυρίου, Βορειοανατολικώς όρια Κοινότητας Ηρακλείου και εν συνεχεία όρια Νέας Ιωνίας.
Θεωρούμε ότι ο απομονωμένος αυτός συνοικισμός δεν “έδενε” πάνω στον
κορμό του νεοϊδρυθησόμενου Δήμου Ν. Ιωνίας και προκειμένου να μην του δημιουργεί νέα προβλήματα, τον ονόμασαν Κοινότητα. Έτσι η Καλογρέζα αποκτά τη Διοικητική αυτοτέλειά της μέχρι το 1940, όταν θα προσαρτηθεί στον Δήμο Ν. Ιωνίας, ως συνοικισμός της.
Οι εκλογές στην Κοινότητα Καλογρέζας, διεξήχθησαν την ίδια ημέρα, (11/2/1934)
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που διεξήχθησαν και οι δημοτικές εκλογές στη Ν. Ιωνία, αφού με το ίδιο διάταγμα
που έγινε Δήμος η Ν. Ιωνία, έγινε και η Καλογρέζα Κοινότητα ανεξάρτητη. Είναι οι
μοναδικές Κοινοτικές εκλογές που πραγματοποιήθηκαν στην Καλογρέζα, αφού τον
Αύγουστο του 1940, όπως προαναφέρθηκε ενσωματώθηκε στην Ν. Ιωνία.
Η Καλογρέζα είχε ένα εκλογικό τμήμα. Της ενορίας Ζωοδόχου Πηγής, όπου ψήφισαν (άνδρες και γυναίκες) στο δημοτικό σχολείο (παράγκα της Καλογρέζας). Το
Κοινοτικό Συμβούλιο θα είχε 9 μέλη.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΛΟΓΕΩΝ ΚΑΛΟΓΡΕΖΑΣ
Ενορία
Άνδρες
Γυναίκες
Ενορία Ζωοδόχου Πηγής
516
21

Σύνολο
537

Το Κ.Κ.Ε. με τον συνδυασμό “Ενιαίο Μέτωπο Αγροτών και Εργατών – Ε.Μ.Α.Ε.”
υποστηρίζει τους 6 υποψηφίους κοινοτικούς συμβούλους που κατέρχονται με ξεχωριστό ψηφοδέλτιο: Δημήτριο Ι. Γουρλή, Ανδρέα Σ. Τσακιρίδη, Μιχαήλ Ι. Διακογιώργη, Χρήστο Θ. Ραγιά, Ιωάννη Γ. Στάγια. Οι εν λόγω υποψήφιοι προτάθηκαν
από επιτροπή 15 εργατών που συνήλθαν σε σύσκεψη στα μέσα Ιανουαρίου στην
Καλογρέζα και αποφάσισαν την συγκρότηση του ψηφοδελτίου. Η εφημερίδα “Ν.
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ” μας πληροφορεί ότι οι ψηφόφοροι του “Ενιαίου Μετώπου” πήγαν
να ψηφίσουν φορώντας κόκκινες κονκάρδες, ενώ την ίδια μέρα πουλήθηκαν 200
εφημερίδες του στην Καλογρέζα.
Από την Εφημερίδα “ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ” της 14/2/1934 προέρχεται η πληροφορία
για την εκλογή των κοινοτικών συμβούλων :
Εις τον συνοικισμόν Καλογρέζας, εξελέγησαν οι κ.κ. Ν. Παππάς, Σ. Βουτσάς,
Π. Κοσμίδης, Ε. Μαυρόπουλος, Μ. Πίττας, Ν. Νεσιάδης, Β. Φερμάνογλου, Επαμ.
Πετρίδης και Δ. Δημητριάδης.
Μέσα σε 1 μήνα από την εγκατάστασή τους έπρεπε
να εκλέξουν με μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο και
τον Αντιπρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου.
Επίσημα έγγραφα δεν έχουμε για την άντληση πληροφοριών για την σύνθεση του Κοινοτικού Συμβουλίου. Συμπεραίνουμε διαβάζοντας την Εφημερίδα
“ΙΩΝΙΚΑ ΝΕΑ” της 10/2/1935 που αξιολογεί το Προεδρείο της Κοινότας Καλογρέζας, ότι στις διεξαχθείσες δημαιρεσίες το αποτέλεσμα είχε ως εξής:
• Πρόεδρος Κοινότητας: Νικόλ. Παππάς
(Πρώτος πρόεδρος της Καλογρέζας)
• Αντιπρόεδρος: Ευάγγ. Μαυρόπουλος
• Μέλη: Μάξιμος Πίττας, Παρασκ. Κοσμίδης,
Νικ. Νεσιάδης, Στέφ. Βουτσάς, Β. Φερμάνογλου,
Επαμ. Πετρίδης, Δ. Δημητριάδης
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Αργότερα ανασυντάχθηκε και είχε την παρακάτω σύνθεση:
• Πρόεδρος Κοινότητας: Ευάγ. Μαυρόπουλος
• Αντιπρόεδρος: Στέφ. Βουτσάς
• Μέλη: Νικόλ. Παππάς, Μάξιμος Πίττας, Παρ. Κοσμίδης, Ν. Νεσιάδης,
Β. Φερμάνογλου, Επαμ. Πετρίδης, Δ. Δημητριάδης
Το “Κίνημα της Δημοκρατικής Άμυνας” του Μαρτίου 1935, είχε τις επιδράσεις
του όχι μόνο στη Ν. Ιωνία, αλλά και στην Καλογρέζα.
- Δευτέρα 20 Μαΐου 1935. Συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το Κοινοτικό Συμβούλιο Καλογρέζας για την ανάδειξη Προέδρου και Αντιπροέδρου του Κοινοτικού
Συμβουλίου, με την παρουσία των νεοδιορισθέντων κοινοτικών συμβούλων Ιωάννη Βλαχοσωτήρη, Ιωάννη Χατζηγιάννη, Σεραφείμ Αλεξόπουλου, Ελευθ. Σοφιανόπουλου και Στεφανίδη σε αντικατάσταση ισαρίθμων συναδέλφων τους.
Προήδρευσε ο Μάξιμος Πίττας.
Πρόεδρος της Κοινότητας Καλογρέζας εξελέγη ο Ιωάννης Σακκουλής με 7 ψ.
και Αντιπρόεδρος ο Ιωάννης Χατζηγιάννης με 9 ψ.
Τον Δεκέμβριο του 1939, ήρθε η σειρά να απολυθεί το Κοινοτικό Συμβούλιο Καλογρέζας. Στο Φ.Ε.Κ. αρ. 550/19.12.1939 τ. Α΄ καταχωρείται το «Περί διαλύσεως
του Κοινοτικού Συμβουλίου Καλογρέζης και διορισμού διοικούσης Επιτροπής».
“Το Κοινοτικόν Συμβούλιον Καλογρέζης της περιφερείας της Διοικήσεως της
Πρωτευούσης, διαλύεται λόγω της επιδεικνυομένης υπό των μελών αυτού μεγάλης ραθυμίας περί την εκτέλεσιν των καθηκόντων αυτών.
Δια την άσκησιν των αρμοδιοτήτων του Κοινοτικού Συμβουλίου διορίζεται
πενταμελής Διοικούσα Επιτροπή εκ των: Αχιλλέως Δ. Σαββίδη ως Προέδρου
και Αγγέλου Σ. Μαλαγαρδή, Μαξίμου Εμμ. Πίττα, Γρηγορίου Ι. Σωφρονιάδη και
Ιωάν. Γεωργ. Τρανοπούλου, ως μελών.”
- 1 Αυγούστου 1940. Προσαρτάται η Κοινότητα Καλογρέζας στο Δήμο Ν. Ιωνίας.
Το Φ.Ε.Κ. αρ. 235 τ. Α΄, αναφέρει:
“Καταργείται η εν τη περιφερεία της Διοικήσεως Πρωτευούσης Κοινότητα Καλογρέζας και προσαρτάται εις τον όμορον Δήμον Νέας Ιωνίας της αυτής περιφερείας”.
- Κυριακή 6 Οκτωβρίου. Στον Ιερό Ναό της Ζωοδόχου Πηγής τελείται αρχιερατική θεία λειτουργία με πρωτοβουλία του τέως Κοινοτικού Συμβουλίου Καλογρέζας και της Εκκλησιαστικής Επιτροπής του Ιερού Ναού της Ζωοδόχου Πηγής “για
την προσάρτηση της Καλογρέζας στον δήμο Ν. Ιωνίας”. Πρωτοστατεί ο μητροπολίτης Δράμας Κωνσταντίνος.
Έτσι τελειώνει η αυτονομία της Κοινότητας Καλογρέζας και πλέον γίνεται συνοικισμός τoυ Δήμου Ν. Ιωνίας

1937. Αστυνομικό Τμήμα Ν. Ιωνίας. Στο μέσον ο δήμαρχος Γεώργιος Φελέκης.

Η Καλογρέζα στις αρχές του 20ου αιώνα.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΞΑ
ΚΑΤΟΧΗ - ΕΜΦΥΛΙΟΣ
1938 - 1951:
Διορισμοί Δημάρχων-Διοικ. Επιτροπών

Η περίοδος 1938-1951, χαρακτηρίζεται από τον διορισμό Δημάρχων, Διοικ.
Επιτροπών και Δημ. Συμβούλων, που οφείλεται αρχικά στη δικτατορία Μεταξά
(Σεπτ. 1938 - 1941), στη συνέχεια στην περίοδο των κατοχικών κυβερνήσεων
(1941-1944) και κλείνει με την περίοδο (1945-1951) που πραγματοποιήθηκαν
από τις νόμιμες βραχύβιες κυβερνήσεις που προσπαθούσαν να ορθοποδήσουν
μέσα σε ένα πολύ δύσκολο πολιτικό κλίμα (Εμφύλιος, Δημοψήφισμα επανόδου
του Βασιλιά Γεωργίου Β΄ κλπ.) και ενδιαφέρονταν πρωτίστως για τα τεκταινόμενα
στην κεντρική πολιτική σκηνή, βάζοντας σε δεύτερη προτεραιότητα τα θέματα
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Ας παρακολουθήσουμε αυτήν την πορεία:
- 27 Σεπτεμβρίου 1938. Η Διοικούσα Επιτροπή του Δήμου, είχε ως Δήμαρχο-Πρόεδρο
τον εκδότη Αθανάσιο Παράσχο, και ως μέλη
τους: Μενέλαο Κονταξόπουλο, Ιωάννη Μακρόπουλο, Μιχαήλ Ιορδανίδη, Γεώργιο Μυτιληνέλη, Αντώνιο Καστάνα και Αλέξ. Γιαγτζόγλου, που έχουν τοποθετηθεί με το Διάταγμα “Περί διαλύσεως του δημοτικού συμβουλίου Νέας Ιωνίας και διορισμού Διοικούσας Επιτροπής” (Φ.Ε.Κ. αρ. 350/27.9.1938
τ. Α΄), από την “κυβέρνηση του Ιωάννη. Μεταξά”.
Η νέα δημοτική αρχή ορκίστηκε την 1η
Οκτωβρίου 1938, και βέβαια κι αυτή ξεκίνησε, πως μπορούσε να γίνει αλλιώς, με
προκήρυξη προς το λαό της πόλης, όπου
«εκφράζεται η πίστη στο καθεστώς και το
βασιλιά και …η διάθεση για δουλειά.»

Ο δήμαρχος Αθανάσιος Παράσχος
με στελέχη του δήμου.
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Ο Δήμαρχος Αθαν. Παράσχος, διορισμένος και άρα φίλα προσκείμενος με το καθεστώς δεν υπήρξε κακός δήμαρχος. Έκανε ό,τι μπορούσε για την πόλη. Το γεγονός ότι παύθηκε με την έναρξη της Κατοχής, γιατί καταγγέλθηκε από υπάλληλο
του Δήμου Ν. Ιωνίας, ότι μίλησε κατά των Ιταλών και της Ιταλίας, δείχνει τον πατριωτισμό του.
Στις 27 Απριλίου 1941, εισέρχονται οι Γερμανοί στην Αθήνα. Η κατοχή αρχίζει.
- Ιούνιος 1941. Καταδικάζεται σε 5 χρόνια φυλάκιση ο Δήμαρχος Ν. Ιωνίας Αθαν.
Παράσχος, γιατί κατηγορήθηκε από υπαλλήλους του Δήμου, ότι καταφέρθηκε
κατά των Ιταλών.
- 19 Ιουλίου 1941. Αλλαγή Δημάρχου. Από τις εφημερίδες πληροφορούμαστε
ότι:
“Ενώπιον του Νομάρχη Αττικοβοιωτίας πραγματοποιείται η ορκωμοσία των
νέων Δημάρχων Κερατσινίου, Καλλιθέας και Ν. Ιωνίας Σταύρου Γκούμα” συνταγματάρχη ε.α. που είχε αποφασιστεί τον προηγούμενο μήνα από το Υπουργικό Συμβούλιο.”
- 1 Σεπτεμβρίου 1941. Έχουμε αλλαγή και των μελών της Διοικούσας Επιτροπής (Δ.Ε.). Έτσι την ηγετική ομάδα του Δήμου, αποτελούν :
Πρόεδρος της Δ.Ε. και Δήμαρχος o Σταύρος Γκούμας, Αντιπρόεδρος ο Αλέξ. Γιαγτζόγλου (γιατρός) και μέλη οι Χαράλ. Σαραντόπουλος (βιομήχανος), Ιωάν. Δούμπας (βιομήχανος), Σ. Γαβριήλογλου, Κ. Παρετσόγλου, και Ι. Μακρόπουλος.
- 2 Σεπτεμβρίου 1943. Νέα αλλαγή Δημάρχου. Στη θέση του Στ. Γκούμα, ο Νικ.
Βέσσης και στις 15 Οκτωβρίου 1943, συντελείται αλλαγή και των μελών της Διοικούσας Επιτροπής:
Πρόεδρος της Δ. Ε. και Δήμαρχος o Νικ. Βέσσης. Αντιπρόεδρος ο Αλέξ. Βασιλειάδης (αρχιτέκτονας μηχανικός) και μέλη οι Ιασ. Μποσταντζόγλου, Αριστ. Παπακωνσταντίνου, Χρ. Καρέντζος, Ιωάνν. Ζήσης και Δημ. Παπαδόπουλος.
- Αύγουστος 1944. Έχουμε νέα αλλαγή Δημάρχου. Στη θέση του Νικ. Βέσση, ο
Γεώργ. Μωραΐτης (Ο εν λόγω πρώην αξιωματικός, πρωτοστάτησε στο Μπλόκο
της Καλογρέζας, και ήταν πληροφοριοδότης των Γερμανών. Τέσσερις (4) μήνες
μετά το Μπλόκο, διορίζεται Δήμαρχος Ν. Ιωνίας), και έχουμε και νέα αλλαγή των
μελών της Δ.Ε.:
Πρόεδρος της Δ. Ε. και Δήμαρχος o Γεώργ. Μωραΐτης - Μέλη: Γ. Ιωσηφίδης, Δ.
Βαλλιάνος, Αρ. Παπακωνσταντίνου, Χρ. Καρέντζος, Ιωάνν. Ζήσης και Δημ. Παπαδόπουλος.
- 29 Αυγούστου 1944. Έχουμε νέα μέλη στη Δ.Ε.: Χαρ. Ιασωνίδης, Σ. Δελφός,
Ιπποκρ. Αρναούτογλου, Νικ. Πασπάτης, Ι. Κούρτογλου, Δημήτρ. Στεφανίδης.
Στις 18 Οκτωβρίου 1944, εισέρχεται στην Αθήνα η Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας με τον Πρωθυπουργό Γεώργ. Παπανδρέου.
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- 16 Ιανουαρίου 1945. Και αφού άλλαξε η Κυβέρνηση (Πρωθυπουργός ο Νικ.
Πλαστήρας) και ο Δήμαρχος της πόλης Γεώρ. Μωραΐτης είναι άφαντος ή κρύβεται,
με την υπ΄ αριθ. 237/13.1.1945 απόφαση του Υπουργού των επί των Εσωτερικών
Περικλή Ράλλη (Φ.Ε.Κ. αρ. 4 / 16.1.1945 τ. Γ΄) απελύθη της Υπηρεσίας και αντ΄
αυτού διορίσθηκε Δήμαρχος ο Δημήτριος Λαγός, υποστράτηγος ε.α.
- 15 Μαρτίου 1945. Αφού πριν 2 μήνες άλλαξε ο Δήμαρχος ήρθε η σειρά να αλλάξουν και τα μέλη της Διοικ. Επιτροπής (Δ.Ε.). Με την υπ΄ αριθ. 12676/15.3.
1945 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Γ. Αθανασιάδη – Νόβα (Φ.Ε.Κ. αρ. 59 /
20.3.1945 τ. Α΄) διελύθη η Δ.Ε. του Δήμου Νέας Ιωνίας και διορίσθηκε νέα, αποτελούμενη εκ των Ιπποκρ. Αρναούτογλου, Ιωάν. Κούρτογλου, Χρυσ. Δουβλίδη,
Ιωάνν. Δούμπα, Μιχ. Σιγαρά και Αλέξ. Γιαγτζόγλου.
- 13 Ιουνίου 1945. Με το από 11.6.1945 Β.Δ., που εκδόθηκε στην Αθήνα, σύμφωνα προς τις διατάξεις του άρθρ. 1 παρ. 1 εδαφ. α΄ και 2 εδάφιον α΄ του υπ΄ αριθ.
229 Α.Ν. “περί διατάξεων αφορωσών εις τους Δήμους και τας Κοινότητας, προτάσει του επί Εσωτερικού Υπουργού” Κων. Τσάτσου, διορίζεται Δήμαρχος ο Κυριάκος Κιοφτερτζής στη θέση του απολυθέντος δημάρχου Δημ. Λαγού. (Φ.Ε.Κ.
135/13.6.1945 τ. Γ΄ ).
- Με την υπ΄ αριθ. 43242/45 επίσης απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Κων.
Τσάτσου, διορίσθηκαν δημοτικοί σύμβουλοι στη θέση των μελών της καταργηθείσης Διοικούσας Επιτροπής, οι:
1. Χρυσ. Δουβλίδης
10. Γεώργιος Προμπονάς
2. Θεόδ. Μπαλτζόγλου
11. Κων/νος Βαρβαρέσσος
3. Ιάκωβος Σακαλόγλου
12. Ιωάννης Κανάς
4. Παντ. Σαράφογλου
13. Σταύρος Σταυρίδης
5. Ιωάννης Ρεμούνδος
14. Αντ. Αθανάσογλου
6. Ελευθ. Τσομπάνογλου
15. Βασ. Κατιμερτζόγλου
7. Ιωάννης Γκιουλμπαλόγλου
16. Γεώργιος Αμπατζής
8. Χρήστος Χατζηστέλιος
17. Αν. Μποσταντζόγλου
9. Αριστ. Γεωργουλίδης
18. Ιωάννης Κεσίσογλου
οι οποίοι συνέρχονται σε πρώτη συνεδρίαση στις 9 Ιουλίου 1945 και προβαίνουν στην εκλογή ως Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Χρυσ. Δουβλίδη,
Αντιπροέδρου του Χρ. Χατζηστέλιου και Γραμματέα του Αν. Μποσταντζόγλου.
- 22 Ιανουαρίου 1946. Έχουμε αντικατάσταση του Δημάρχου Κυρ. Κιοφτερτζή
από τον πρώτο αιρετό Δήμαρχο της πόλης, Γεώρ. Φελέκη, δυνάμει του από 13 Ιανουαρίου 1946 Β.Δ. και σχετικής πρότασης του Υπουργού Εσωτερικών Κων. Ρέντη. (Φ.Ε.Κ. Αρ. 20/22.1.1946 τ. Γ΄).
- 14 Μαρτίου 1946. Δεν πρόλαβε να συμπληρώσει ενάμιση μήνα στη Δημαρχία
ο Γ. Φελέκης και ο Κ. Κιοφτερτζής επανέρχεται στη θέση του Δημάρχου Ν. Ιωνίας,
έπειτα από προσφυγή που κατέθεσε στο Συμβούλιο Επικρατείας.
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- 9 Ιουλίου 1946. Αντικατάσταση του Δημάρχου Κυρ.
Κιοφτερτζή από τον Αλέξ. Παγουλάτο, δυνάμει του από
5/7/1946 Β.Δ. και την πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών Ιωάν. Θεοτόκη. (Φ.Ε.Κ. αρ. 183/9.7.1946 τ. Γ΄).
Με την πρόφαση ότι δεν ενημερώθηκε εγκαίρως,
απουσιάζει από την ορκωμοσία του νέου Δημάρχου
Αλέξ. Παγουλάτου, ολόκληρο το Δημοτικό Συμβούλιο,
εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του!
- Σεπτέμβριος 1946. Μετά την αντικατάσταση του
Δημάρχου Κιοφτερτζή από τον Αλέξ. Παγουλάτο και
αφού υπάρχει δυσαρέσκεια μεταξύ δημάρχου και δημοτικών συμβούλων επέρχεται η αντικατάστασή τους.
Αλέξ. Παγουλάτος

Απολύονται ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Χρυσ. Δουβλίδης
και οι δημοτικοί σύμβουλοι Στ. Σταυρίδης, Ιωάννης Κανάς, Γεώργ. Προμπονάς,
Ιωάνν. Γκιουλμπαλόγλου, ενώ αντικαταστάτες τους ορίζονται οι Αβρ. Καχραμάνογλου, Ιορδ. Σιδηρόπουλος, Φλώρος Νταής, Παναγ. Τιράσκης, Κων. Παπαδημούλης
και Θεοδ. Νοταράς. Με βάση την υπ΄ αριθ. 29500 απόφαση του Νομάρχη Αττικής
γίνονται και άλλες αντικαταστάσεις. Στις επόμενες 2 συνεδριάσεις του Δημοτικού
Συμβουλίου (10 και 18 Σεπτ.) για εκλογή Προεδρείου και Δημαρχιακής Επιτροπής,
δεν επιτυγχάνεται απαρτία του Δημοτικού Συμβουλίου.
- Το νέο Δημοτικό συμβούλιο που συνέρχεται σε συνεδρίαση στις 24 Σεπτεμβρίου 1946, για την εκλογή Προεδρείου και Δημαρχιακής Επιτροπής, απαρτίζουν
τώρα, οι:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ελευθέριος Τσομπάνογλου
Γεώργιος Αμπατζής
Ιωάννης Τατσιράμος
Ευστάθιος Βαμβακάς
Δημήτριος Καλλιγέρης
Μενέλαος Κονταξόπουλος
Θεόδωρος Νοταράς
Κων/νος Παπαδημούλης
Μιχαήλ Μπαχάρης

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Παναγιώτης Τιράσκης
Ιορδάνης Σιδηρόπουλος
Φλώρος Νταής
Αβραάμ Καχραμάνογλου
Κ. Βαρβαρέσος
Αν. Μόρτογλου
Π. Σαραφίδης
Ιωάννης Ρεμούνδος
Βασίλειος Μεταξάς

Είναι φανερό ότι ουσιαστικά επανέρχονται πολλοί παλαιοί υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι του Συνδυασμού Κιοφτερτζή.
Εκλέγονται για το Προεδρείο του Δημ. Συμβουλίου:
Πρόεδρος: Ιορδ. Σιδηρόπουλος
Αντιπρόεδρος: Παναγ. Τιράσκης και Γραμματέας: Μενέλ. Κονταξόπουλος
και για τη Δημαρχιακή Επιτροπή: Τακτικοί οι Φλώρος Νταής, Αβραάμ Καχραμάνογλου και Ιωάννης Τατσιράμος και αναπληρωματικοί οι Eυστάθ. Βαμβακάς και
Κων. Παπαδημούλης.

Κεφάλαιο 2: ΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗ ΝΕΑ Ι ΩΝΙΑ (1923 - 1975)

257

- 17 Οκτωβρίου 1947. Διορίζεται δήμαρχος ο Βασ. Δημόπουλος, (που δεν είχε

Νοέμβριος 1947. Ο δήμαρχος Β. Δημόπουλος καταθέτει στέφανο στο μνημόσυνο
για τον Βασιλέα Γεώργιο Β’, στο Τατόϊ.

εκλεγεί ούτε δημοτικός σύμβουλος στις δημοτικές εκλογές του 1934 όταν είχε
υποβάλει υποψηφιότητα ως υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος του “λαϊκού υποψηφίου Παντ. Ανδριτσάκη”), αλλά λίγους μήνες αργότερα διορίσθηκε δημοτικός
σύμβουλος από την Κυβέρνηση του “Λαϊκού Κόμματος”.
Μετά τον δήμαρχο, αλλάζουν και οι δημοτικοί σύμβουλοι:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ιορδ. Σιδηρόπουλος
Βασίλειος Βιδάλης
Δημ. Καλογερόπουλος
Ευάγγ. Αγγελόπουλος
Γεράσιμος Χυτήρης
Φλώρος Νταής
Παναγ. Βιαρόπουλος
Θεοδ. Νοταράς
Νικολ. Αμπατζόπουλος

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Σπύρος Φατούρος
Περίανδρος Ξύδης
Σταύρος Σταυρίδης
Αβρ. Καχραμάνογλου
Τιμολέων Τζανιδάκης
Μιχαήλ Μπαχάρης
Ιωάννης Κουτράκης*
Ηλίας Σινάνογλου*
Ανδρέας Μόρτογλου*

* Δεν εδέχθηκαν τον διορισμό τους και δεν oρκίσθηκαν.

- 17 Μαρτίου 1949. Απομακρύνεται από την Δημαρχία ο Βασ. Δημόπουλος που
“δυσκολεύεται” να απομακρυνθεί από το Δημαρχείο. “Του συμπαραστέκονται” οι
δημοτικοί σύμβουλοι Ν. Αμπατζόπουλος, Ι. Παπαρίζος Ι., (νεοδιορισθείς), Κ. Τόπακας, Παν. Βιαρόπουλος, Σταύρος Σταυρίδης, Περίανδρος Ξύδης, Β. Βιδάλης, Δ.
Καλογερόπουλος, Χαρ. Μπασδέκης.
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- Αναλαμβάνει Δήμαρχος και πάλι ο Κ. Κιοφτερτζής. Λίγο αργότερα αλλάζει και το
Δημοτικό Συμβούλιο που το απαρτίζουν τώρα οι παρακάτω 16 δημοτ. σύμβουλοι:
1. Χρυσ. Δουβλίδης – Πρόεδρος Δ.Σ.
9. Ι. Κουτράκης
2. Μιχ. Σιγαράς – Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
10. Ι. Αρναούτογλου
3. Ιωάννης Γκιουλμπαλόγλου
11. Β. Νικολαΐδης
4. Γεώργιος Προμπονάς
12. Χρ. Καραγιάννης
5. Β. Κατιμερτζόγλου
13. Θ. Μπαλτζόγλου
6. Χρήστος Χατζηστέλιος
14. Λεων. Δαούτης
7. Π. Σαραφίδης
15. Γ. Αραμπατζόγλου
8. Αν. Μόρτογλου
16. Μ. Αιγιπίδης
- 17 Αυγούστου. Διορίζεται υπηρεσιακός δήμαρχος ο Πρωτοδίκης Δημήτριος Γαλανός, σε αντικατάσταση του Κυρ. Κιοφτερτζή, που θα είναι υποψήφιος Δήμαρχος
λόγω των επικείμενων δημοτικών εκλογών. Ο Κυρ. Κιοφτερτζής παραμένει δημοτικός σύμβουλος μέχρι της επισήμου δηλώσεώς του ως υποψήφιος δήμαρχος.
Οι Δημοτικές εκλογές είχαν προγραμματιστεί για τις 24 Σεπτεμβρίου 1950 και
η εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, θα γινόταν την 1η Νοεμβρίου.
Αργότερα μετατέθηκαν για τις 26 Νοεμβρίου (Φ.Ε.Κ. 212/1950) και τελικά
πραγματοποιήθηκαν 5 1/2 μήνες αργότερα. Στις 15 Απριλίου 1951.
Έτσι ο Πρωτοδίκης Δημ. Γαλανός που ορίσθηκε υπηρεσιακός δήμαρχος για ένα
(1) μήνα παρέμεινε δήμαρχος 9 μήνες. Μάλιστα αν και υπηρεσιακός δήμαρχος
είχε να επιδείξει ένα αρκετά σημαντικό έργο, ιδιαίτερα στον τομέα της ύδρευσης.

Ο υπηρεσιακός Δήμαρχος - Πρωτοδίκης, Δημήτριος Γαλανός.

ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΕΠΑΝΟΔΟΣ ΣΤΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
15ης Απριλίου 1951

Οι πρώτες δημοτικές εκλογές μετά την Κατοχή και τον Εμφύλιο, ήταν περιπετειώδεις. Είχαν δρομολογηθεί να πραγματοποιηθούν στις 24 Σεπτεμβρίου 1950 από
την Κυβέρνηση Νικ. Πλαστήρα (15 Απριλίου – 21 Αυγούστου 1950), αλλά δεν
πραγματοποιήθηκαν, γιατί παραιτήθηκε ο Πρωθυπουργός Νικ. Πλαστήρας, μετά
τον λόγο που εκφώνησε στις 15 Αυγούστου, στην Τήνο για τα “μέτρα επιείκειας”
και τις αντιδράσεις που προκάλεσαν.
Ενδιάμεσα, στις 17 Αυγούστου, είχε αντικατασταθεί ο δήμαρχος Κυρ. Κιοφτερτζής (παρέμεινε δημοτικός σύμβουλος μέχρι της επισήμου δηλώσεώς του ότι θα
εκθέσει υποψηφιότητα) από τον Πρωτοδίκη Δ. Γαλανό (υπηρεσιακός δήμαρχος),
που θα παρέμενε στη δημαρχία μέχρι την 1η Νοεμβρίου, όταν και θα παρέδιδε
στον εκλεγμένο δήμαρχο που θα προέκυπτε από τις εκλογές της 24ης Σεπτεμβρίου 1950.
Οι εκλογές όμως δεν πραγματοποιήθηκαν στις 24 Σεπτεμβρίου, γιατί το Β.Δ.
που έπρεπε να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μέχρι 23 Αυγούστου, δεν δημοσιεύτηκε λόγω της κυβερνητικής αλλαγής και ως εκ τούτου μετατέθηκαν οι δημοτικές εκλογές για τις 8 Οκτωβρίου.
Οι δύο μετέπειτα βραχύβιες κυβερνήσεις, με Πρωθυπουργό τον Σοφ. Βενιζέλο
που ακολούθησαν: η Κυβέρνηση “Συνασπισμού Φιλελευθέρων του Σοφ. Βενιζέλου
και Δημοκρατικού Σοσιαλιστικού Κόμματος (Δ.Σ.Κ.) του Γεωργ. Παπανδρέου” είχε
διάρκεια μόνο 19 ημερών: 21 Αυγούστου έως 9 Σεπτεμβρίου, γιατί καταψηφίστηκε
και η Κυβέρνηση των 3 κομμάτων “Συνασπισμού Φιλελευθέρων του Σοφ. Βενιζέλου, Δ.Σ.Κ. του Γεωργ. Παπανδρέου και Λαϊκού Κόμματος του Κων. Τσαλδάρη” που
ακολούθησε, είχε λίγο περισσότερη διάρκεια (50 ημέρες): 13 Σεπτεμβρίου έως 3
Νοεμβρίου, δεν μπόρεσαν να συμφωνήσουν για να τις πραγματοποιήσουν.
Και έτσι οδηγηθήκαμε σε νέα, τρίτη Κυβέρνηση, με Πρωθυπουργό πάλι τον Σοφ.
Βενιζέλο, επικεφαλής του Κόμματος των Φιλελευθέρων, (αποχώρησαν οι Λαϊκοί)
με συμμετοχή μόνο του Κόμματος του Γεωργ. Παπανδρέου αλλά παίρνοντας ψήφο
εμπιστοσύνης από την Εθνική Προοδευτική Ένωση Κέντρου (Ε.Π.Ε.Κ.) του Νικ.
Πλαστήρα με τη ρητή δέσμευση του Πρωθυπουργού ότι στις 15 Απριλίου 1951, θα
διεξαχθούν δημοτικές εκλογές.
Βέβαια πρόβλημα δημιουργήθηκε με τους 40 δικαστικούς λειτουργούς (στη Ν.
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Ιωνία τον Δ. Γαλανό) που αποσπάστηκαν από το δικαστικό σώμα για να γίνουν
υπηρεσιακοί δήμαρχοι για 2,5 μήνες και παραλίγο να κλείσουν χρόνο, δίνοντας
λύση σε θέματα όχι μόνο τρέχοντα υπηρεσιακά όπως προέβλεπε η αρχική τους
τοποθέτηση αλλά και ζωτικά (ύδρευση με αρτεσιανά φρέατα, φωτισμός, διάνοιξη
οδών κλπ.).
Τελικά όταν διεξήχθησαν οι δημοτικές εκλογές εφαρμόστηκε ο Ν. 1454/18.7.1950,
(Φ.Ε.Κ. αρ. 158/19.7.1950 τ. Α’) ο οποίος επέφερε ουσιώδεις μεταρρυθμίσεις στις
διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. Οι κυριότερες αλλαγές ήταν:
- Όποιος επιθυμούσε να εκλεγεί δήμαρχος υποχρεούτο να καταρτίσει συνδυασμό, όπου θα συμπεριελάμβανε και το όνομά του. Απαγορευόταν να χρησιμοποιήσει ως έμβλημα το όνομα ή το έμβλημα κάποιου πολιτικού κόμματος.
- Η έμμεση εκλογή του δημάρχου θα γινόταν πλέον από τους δημοτικούς συμβούλους - τακτικούς και αναπληρωματικούς - που αποτελούσαν το ειδικό δημαρχιακό
σώμα, ενώ στις εκλογές του 1934 ο δήμαρχος εκλέγονταν απευθείας από τους
εκλογείς. Καταργήθηκε ο θεσμός των παρέδρων.
- Εισήχθηκε το πλειοψηφικό σύστημα (40% εκλογή δημάρχου από την πρώτη
Κυριακή).
- Δικαίωμα εκλέγεσθαι είχαν και οι γυναίκες αλλά μόνο για το αξίωμα της δημοτικής συμβούλου. Ανώτατο όριο κάθε συνδυασμού ήταν να συμπεριλάβει 36 υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους.
- Τα ψηφοδέλτια μπορεί να ήταν τυπωμένα ή με γραφομηχανή ή χειρόγραφα.
Κάθε ψηφοφόρος μπορούσε να ψηφίσει με κομματικό ή λευκό ψηφοδέλτιο.
- Στο κομματικό ψηφοδέλτιο μπορούσαν να υπήρχαν διαγραφές ονομάτων και να
προσετίθεντο ονόματα άλλων υποψηφίων άλλου συνδυασμού. Στην πραγματικότητα οι εκλογείς διαγράφοντας υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους του κομματικού συνδυασμού (αυτούς που δεν θέλανε), ψηφίζανε αυτούς που θέλανε.
- Τα λευκά ψηφοδέλτια δεν έφεραν έμβλημα και σε αυτά οι εκλογείς μπορεί να
ανέγραφαν τα ονόματα των υποψηφίων, ανεξαρτήτως σε ποιο κομματικό ψηφοδέλτιο ανήκαν ακόμα να ψηφίσουν και μεμονωμένους.
- Η διάκρισις των ψηφοδελτίων σε ψηφοδέλτια συνδυασμού και λευκά, είχε μεγάλη σημασία, γιατί τα ψηφοδέλτια των συνδυασμών υπολογίζονταν στην εκλογική δύναμη για τον υπολογισμό της κατανομής των εδρών, παρά τις μεταβολές
(διαγραφές, προσθήκες κλπ.) ενώ τα λευκά ψηφοδέλτια υπολογίζονταν μόνον για
τις ψήφους κάθε υποψηφίου.
- Επιτρέπονταν μεμονωμένες υποψηφιότητες.
- Οι υποψηφιότητες των δημοτικών συμβούλων έπρεπε να προτείνονταν από 3
εκλογείς και να υποβάλλονταν 16 ημέρες προ των εκλογών στο Πρωτοδικείο, αλλά
μπορούσαν και να αυτοπροταθούν.
- Με τον νέο νόμο καθιερωνόταν μικτό σύστημα εκλογής δημοτικών συμβούλων.
Δηλαδή υπήρχε πλειοψηφικό και αναλογικό. Επιτυχόντες σύμβουλοι θεωρούνταν
οι κατά σειράν συγκεντρώσαντες δημοτικοί σύμβουλοι που έλαβαν προσωπικές
ψήφους πέραν του ημίσεως του όλου αριθμού των εκλογέων του δήμου. Εάν δεν
καλύπτονταν όλες οι έδρες, τότε οι αδιάθετες έδρες κατανέμονταν μεταξύ των
συνδυασμών αναλόγως με την εκλογική τους δύναμη.
Έτσι, έπειτα από 17 χρόνια οι Ιωνιώτες και αφού έχουν προηγηθεί αρκετές
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αναβολές, προσέρχονται στις κάλπες για την ανάδειξη του νέου Δημάρχου τους.
Τώρα κατέρχονται 3 συνδυασμοί, αφού έχει θεσπιστεί το κομματικό ψηφοδέλτιο:
1. “Συνδυασμός Κυριάκος Κιοφτερτζής”
με έμβλημα τη φωτογραφία του, και επικεφαλής τον Κυριάκο Κιοφτερτζή, που
έχει και την υποστήριξη του κόμματος των Φιλελευθέρων (Σοφ. Βενιζέλος).
Το εκλογικό κέντρο του συνδυασμού, ήταν στην οδό Βασ.
Γεωργίου Β΄ 21 (Πρώην Καφενείο “ΜΠΑΛΗ”, στη Πλατεία Σημηριώτη), όπου το 1934 ήταν το εκλογικό κέντρο του αντιπάλου του, Γεωρ. Φελέκη.
Την Κυριακή 8 Μαρτίου 1951 και ώρα 11 π.μ. στον “ΑΣΤΕΡΑ” ο Κυρ. Κιοφτερτζής εκθέτει το πρόγραμμα του, προς
τον λαό της Ν. Ιωνίας.
Στις εκλογές, η τοπική
Εφημερίδα “ΤΟ ΘΑΡΡΟΣ”
υποστήριξε περισσότερο
την υποψηφιότητα του
Βασ. Δημόπουλου και για
Κυριάκος Κιοφτερτζής
τον λόγο αυτό δεν γνωρίζουμε κάτι από το προεκλογικό πρόγραμμα του
Κυρ. Κιοφτερτζή, σε αντίθεση με τις θέσεις του
άλλου συνδυασμού (Φελέκη-Βασιλείου), που εύρισκε χώρο στις στήλες της εφημερίδας. Αυτό το
γεγονός φαίνεται ότι δρομολόγησε την ίδρυση
της Τοπικής Εφημερίδας “ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ” που κυκλοφόρησε τους επόμενους μήνες (25 ΟκτωΚυρ. Κιοφτερτζής. Χρυσ. Δουβλίδης
βρίου 1951) και υποστήριζε καθαρά, τον Κυρ.
στην
προεκλογική ομιλία στον “ΑΣΤΕΡΑ”.
Κιοφτερτζή.
∞∞∞∞∞
2. “Προοδευτικός Συνδυασμός Δημοτικής Αναπλάσεως”
με επικεφαλής τους Γεώργ. Φελέκη και Εμμ. Βασιλείου,
που έχει και την υποστήριξη του κόμματος της Ε.Π.Ε.Κ. (Νικ.
Πλαστήρας).
Την Πέμπτη 5 Απριλίου, πραγματοποιούνται τα εγκαίνια
του εκλογικού κέντρου του συνδυασμού και την Κυριακή 8
Απριλίου 1951 (μία βδομάδα πριν τις εκλογές) στις 11 το
πρωί, στον Κινηματογράφο “ΚΡΟΝΟΣ” μιλούν οι επικεφαλής
του Συνδυασμού, Γ. Φελέκης και Ε. Βασιλείου και απευθύνονται στον Ιωνιώτικο λαό με προκήρυξη. (Παρ. 10)
Στους συνδυασμούς των Κυρ. Κιοφτερτζή και Βασ. Δημόπουλου δεν κατέρχεται για δημοτική σύμβουλος καμία γυΔέσποινα Καρακώστα
ναίκα, ενώ στο συνδυασμό των Γ. Φελέκη – Ε. Βασιλείου θέ- Εφημερίδα “ΤΟ ΘΑΡΡΟΣ”.
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τει υποψηφιότητα η Δέσποινα Καρακώστα, που είναι και η πρώτη υποψηφία Δημοτική Σύμβουλος Ν. Ιωνίας, με το γράμμα του Νόμου. (Το 1934 είχε «τολμήσει»
να θέσει υποψηφιότητα Παρέδρου, η Σοφία Σημηριώτη, σύζυγος του ποιητή Άγγ.
Σημηριώτη, αλλά η υποψηφιότητά της, δεν έγινε αποδεκτή από το Πρωτοδικείο
Αθηνών για τυπικούς λόγους). Στη σταυροδοσία η Δεσπ. Καρακώστα πήγε πολύ
καλά συγκεντρώνοντας 4.980 ψήφους, ερχόμενη 5η με το ψηφοδέλτιο του “Προοδευτικού Συνδυασμού Δημοτικής Αναπλάσεως”, λαμβάνοντας μάλιστα περισσότερους ψήφους από τον επικεφαλής και πρώην δήμαρχο Ν. Ιωνίας Γεώργ. Φελέκη
(4.862 ψ.).
∞∞∞∞∞
3. Συνδυασμός “ Έργα-Πρόοδος-Δημόπουλος-Νέα
Ιωνία”,
με επικεφαλής τον Βασ. Δημόπουλο, που κινείται στο
χώρο της Δεξιάς.
Θέλοντας να προσελκύσει τους Ιωνιώτες ψηφοφόρους,
υπενθυμίζει μέσω των στηλών της εφημερίδας “ΤΟ ΘΑΡΡΟΣ” αναλυτικά το πραγματοποιηθέν έργο επί δημαρχίας
του (1947-1949), ενώ απευθύνει και Ανοικτή Επιστολή
(Παρ.11) “Προς τας Οικογενείας των Στρατευθέντων Συμπολιτών μας”.
Και οι τρείς υποψήφιοι είχαν συμμετάσχει στις δημοτικές εκλογές του 1934, (οι Κιοφτερτζής και Φελέκης ως
Βασ. Δημόπουλος
υποψήφιοι Δήμαρχοι, ο Δημόπουλος ως υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος) αλλά και οι τρείς τώρα, είχαν διατελέσει διορισμένοι δήμαρχοι
Ν. Ιωνίας, μετά την απελευθέρωση.
Ως ανεξάρτητοι κατέρχονται και οι:
• Αλέξανδρος Βασιλειάδης, Αρχιτέκτων μηχανικός
• Αριστείδης Παπακωνσταντίνου, Πρόεδρος Ζαχαροπλαστών Αθηνών & Πέριξ
• Άγγελος Μαρτάκης
• Παναγιώτης Μαυράκης

∞∞∞∞∞
Με την υπ΄ αριθ. 3617/51 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών, που συνεδρίασε
στις 6/4/1951, ανακηρύχθηκαν οι υποψήφιοι Συνδυασμοί και Δημοτικοί Σύμβου-
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λοι του Δήμου Ν. Ιωνίας, (δεν ανακηρύχθηκαν υποψήφιοι δήμαρχοι γιατί αυτοί θα
εκλέγονταν εμμέσως μετα την εκλογή των δημοτικών συμβούλων).
Οι Ιωνιώτες ψήφισαν σε 19 εκλογικά κέντρα. Ακόμα και οι εκκλησίες μετατρέπονται σε εκλογικά κέντρα για να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες της ψηφοφορίας.
Έτσι ψηφίζουν: Στο Ημιγυμνάσιο (Πλατεία Αγ. Αναργύρων), στο Δημοτικό Σχολείο Αγ. Αναργύρων, στην εκκλησία των Αγ. Αναργύρων, στα Εκπαιδευτήρια “ΚΑΔΜΟΣ” οδός Π. Μελά, στην εκκλησία του Αγ. Κωνσταντίνου, στο Δημοτικό Σχολείο
Ελευθερούπολης, στην εκκλησία του Αγ. Γεωργίου Ελευθερούπολης, στο Δημοτικό Σχολείο Σαφράμπολης (παράγκα), στην εκκλησία του Αγ. Στεφάνου Σαφράμπολης, στην εκκλησία της Αγ. Αναστασίας Περισσού, στο Εκπαιδευτήριο Γεωργίας Δρυμιλιώτου-Πετρίδου (οδός Κολοκοτρώνη – Περισσός), στην εκκλησία Κοιμήσεως Θεοτόκου Ινέπολης, στην εκκλησία του Αγ. Ευσταθίου Νεαπόλεως, στην
εκκλησία της Ζωοδόχου Πηγής στη Καλογρέζα, ενώ επίσης ψηφίζουν και στο Δημ.
Σχολείο Καλογρέζας (παράγκα).
Η ψηφοφορία άρχισε με την ανατολή του ηλίου στις 5:52 π.μ. και ολοκληρώθηκε
με την δύση στις 6:58 μ.μ.

Οι ψηφοφόροι ψηφίζουν στο Παράρτημα (Ημιγυμνάσιο). (Αρχείο Χάρη Σαπουντζάκη).

Νικητής των εκλογών ήταν ο συνδυασμός του Κυρ. Κιοφτερτζή, δεύτερος ο συνδυασμός των Γ. Φελέκη – Ε. Βασιλείου και τρίτος ο συνδυασμός του Β. Δημόπουλου.
Με βάση την τελευταία απογραφή, ο πληθυσμός της πόλης ήταν 33.821, άρα το
Δημοτικό Συμβούλιο θα απαρτιζόταν από 18 Δημοτικούς Συμβούλους.
Οι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους ήταν 13.858 (6.993 άνδρες
και 6.865 γυναίκες), ενώ οι ψηφίσαντες ήταν 12.614 (5.950 άνδρες και 6.664
γυναίκες).
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ΠΟΣΟΣΤΟ

ΕΔΡΕΣ

Συνδυασμός ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΙΟΦΤΕΡΤΖΗ - Φωτ. Κυρ. Κιοφτερτζής

6.794

53,86%

18

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔ. ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΣ - Γ. Φελέκης

4.960

39,32%

0

777

6,16%

0

83

0,66%

12.614

100%

Συνδυασμός ΕΡΓΑ ΠΡΟΟΔΟΣ - Βασ. Δημόπουλος
ΑΚΥΡΑ
ΣΥΝΟΛΟ

ΨΗΦΟΙ

18

(ΣΗΜ. Τα ψηφοδέλτια δεν αναφέρουν υποψήφιο δήμαρχο, γιατί ο δήμαρχος εκλεγόταν
μετά την ανακήρυξη των δημοτικών συμβούλων, από το ειδικό δημαρχιακό σώμα).

Από την εφημερίδα “ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ” της 17/4/1951, πληροφορούμαστε τα αποτελέσματα για την Καλογρέζα: Κυρ. Κιοφτερτζής 810 ψ., Γεώργ. Φελέκης 720 ψ. και
Βασ. Δημόπουλος 62 ψ.
Από τα ανωτέρω αποτελέσματα προκύπτει ότι οι Κυρ. Κιοφτερτζής και Κλεάνθης Μαρόπουλος όχι μόνο ψηφίστηκαν από το 100% των ψηφοφόρων του συνδυασμού τους, αλλά έλαβαν και τουλάχιστον 100 ψήφους από τους …αντιπάλους
τους. Με βάση την εκλογική νομοθεσία ο Δήμαρχος δεν εκλεγόταν άμεσα από το
εκλογικό σώμα, αλλά από τους εκλεγέντες δημοτικούς συμβούλους σε ειδική συνεδρίαση μετά τις εκλογές.
Πρώτος δημοτικός σύμβουλος εκλέγεται ο Κλ. Μαρόπουλος, ο οποίος αφού ξεκίνησε ερασιτεχνικά να παίζει ποδόσφαιρο στις αλάνες της Καλογρέζας την 10ετία
του 1930, εξελίχθηκε σε ένα σπουδαίο ποδοσφαιριστή που έκανε μεγάλη καριέρα
με την ΑΕΚ και την Εθνική Ομάδα. Έτσι το όνομα του έγινε μαγνήτης που του
έδωσε την πρωτοκαθεδρία στη σταυροδοσία των δημοτικών συμβούλων και τη
θέση του αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Ν. Ιωνίας
Δεύτερος εκλέγεται ο Κοσμάς Νικολαΐδης, που καταλαμβάνει και τη θέση του
Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, μία αξιόλογη μορφή Σπάρταλη, που στη
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συνέχεια διακρίθηκε στη διοίκηση του Σωματείου "Ένωση Σπάρτης Μ. Ασίας”
εκλεγόμενος Πρόεδρός του επί 25 χρόνια περίπου.
Η έκπληξη αυτών των εκλογών ήταν ότι ο Χρυσ. Δουβλίδης που ήταν «πρωτοκλασσάτο όνομα» του Γ. Φελέκη στις εκλογές του 1934 και αντίπαλος του Κυρ.
Κιοφτερτζή, τώρα κατήλθε με τον Κυρ. Κιοφτερτζή και ήρθε 32ος στη σειρά κατάταξης του ψηφοδελτίου μεταξύ 36. Μάλιστα μετά το 1945 και ως το 1951 ηγείτο
των δημοτικών συμβούλων που υπεστήριζαν με θέρμη τον Κυρ. Κιοφτερτζή, όσες
φορές είχε διοριστεί δήμαρχος Ν. Ιωνίας και είχε αμφισβητηθεί από τον Γ. Φελέκη.
Ομοίως δεν εξελέγη και ο Χρήστος Χατζηστέλιος που στις εκλογές του 1934
κατήλθε ως υποψήφιος σύμβουλος του Κυρ. Κιοφτερτζή και λίγο αργότερα (Μάϊος
1934) «εισπήδησε» στο στρατόπεδο του Γ. Φελέκη και έγινε Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Στις εν λόγω εκλογές ήρθε τελευταίος σε ψήφους. 36ος σε 36
συμμετέχοντες!
Ο συνδυασμός των Φελέκη-Βασιλείου βασίστηκε στην ιδέα ότι οι αριστεροί ψήφοι στην εργατούπολη της Ν. Ιωνίας μαζί με ψήφους κεντρώων και φιλελευθέρων θα νικούσαν άνετα τον θεωρούμενο από πολλούς “δεξιό” Κ. Κιοφτερτζή”.
Όμως ενώ οι εκ της αριστεράς υποψήφιοι (Βασιλείου, Καραθανάσης, Χατζηιωάννου, Καρακώστα κλπ.) εθριάμβευσαν ερχόμενοι πρώτοι, ο ίδιος ο υποψήφιος
δήμαρχος Γ. Φελέκης κατατροπώθηκε ερχόμενος μετά βίας 12ος στη σειρά. Μόνο
ο Δημ. Μπανούσης, με τη βοήθεια της Ε.Π.Ε.Κ. είχε επιπλεύσει (3ος). Έτσι η επικράτηση του Κιοφτερτζή δεν μπορούσε παρά να ήταν άνετη, αφού συγκέντρωσε
δεξιούς και κεντρώους!
Με βάση το υπάρχον εκλογικό σύστημα όλοι οι εκλεγέντες δημοτικοί σύμβουλοι (18) προέρχονταν από τον συνδυασμό του Κυρ. Κιοφτερτζή. Έτσι την Τετάρτη
16 Μαΐου 1951, ο Νομάρχης Αττικής, ορκίζει τους 18 πρώτους τακτικούς Δημοτικούς Συμβούλους κατά σειρά επιτυχίας του ψηφοδελτίου του Κυρ. Κιοφτερτζή,
στους οποίους ευχήθηκε “καλή επιτυχία και ότι θα τους ενισχύσει στα πλαίσια
της δικαιοδοσίας του και την πραγματοποίηση των ευγενών του προσπαθειών
για την πρόοδο της Ν. Ιωνίας”.
Στις 27 Μαΐου 1951, συνέρχεται στο Δημαρχείο, το ειδικό δημαρχιακό σώμα
(τακτικοί και αναπληρωματικοί δημοτικοί σύμβουλοι) για την εκλογή δημάρχου,
σύμφωνα με το άρθρ. 15 του Ν. 1454. Πολλοί ισχυρίζονταν πριν από την εκλογή
Δημάρχου, ότι οι αποτυχόντες “δημοτικοί σύμβουλοι” Χρυσ. Δουβλίδης και Χρήστος Χατζηστέλιος δεν θα ψήφιζαν για Δήμαρχο τον Κυρ. Κιοφτερτζή στην έμμεση
εκλογή του. Κάτι τέτοιο δεν συνέβη. Μάλιστα πριν την ψηφοφορία για την εκλογή
δημάρχου, ο Χρυσ. Δουβλίδης έλαβε τον λόγο και αφού έπλεξε το εγκώμιο του
αποχωρούντος δημάρχου Δ. Γαλανού δήλωσε την εκτίμησή του προς τον ηγηθέντα του συνδυασμού στον οποίο συμμετείχε κατά τις πρόσφατες εκλογές και δήλωσε ότι η εκλογή του δημάρχου Κυρ. Κιοφτερτζή θα επιτευχθεί δια παμψηφίας,
όπερ και εγένετο.
Στη συνέχεια προσήλθαν ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Πατάρων Μελέτιος, ο Νομάρχης Αττικής Γεωργιάδης και ο Γεν. Δ/ντής της Νομαρχίας Σπ. Τριανταφύλλου
και έγινε η ορκωμοσία του νεοεκλεγέντος Δημάρχου. Ο δήμαρχος έδωσε τον εξής
όρκο:
“Ομνύω εις το όνομα της αγίας και Ομοουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδος και εις
το Ιερόν Ευαγγέλιον, να φυλάξω πίστιν εις την Πατρίδα και εις τον Συνταγματι-
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κόν Βασιλέα των Ελλήνων, υπακοήν εις το Σύνταγμα και τους Νόμους του κράτους και να εκπληρώσω ευσυνειδήτως τα καθήκοντά μου, να μη μεταχειρισθώ
ποτέ την εμπιστευθείσαν μοι εξουσίαν προς ίδιον όφελος ή χαριζόμενος προς
άλλους, αλλά να μεταχειρισθώ αυτήν μετά ζήλου και κατά νόμον προς το συμφέρον του Κράτους και του Δήμου, να μη δεχθώ ποτέ δώρον ή υποσχέσεις αμέσως ή εμμέσως και να προσπαθώ πάντοτε, εκτελών ως Δήμαρχος τας υπάρχουσας και εκδοθησόμενας νομικάς διατάξεις, να απομακρύνω από τον Δήμον
πάσαν βλάβην και ζημίαν και να προάξω παντί σθένει την ευτυχίαν αυτού”.
Μετά την εκλογή του Κυρ. Κιοφτερτζή ως δημάρχου, στη θέση του ορκίσθηκε
δημοτικός σύμβουλος ο Ιωάνν. Σαμψάκης.
Στο Προεδρείο του Δημ. Συμβουλίου, λίγες ημέρες αργότερα, εκλέγονται:
Πρόεδρος: Κοσμάς Νικολαΐδης, Αντιπρόεδρος: Κλεάνθης Μαρόπουλος,
Γραμματέας: Γεώργ. Παντελίδης

1951. Το Δημοτικό Συμβούλιο και ο Δήμαρχος Κυρ. Κιοφτερτζής (Αρχείο Χάρη Σαπουντζάκη).

Τα ψηφοδέλτια των συνδυασμών των υποψηφίων Δημάρχων, με τους σταυρούς
που έλαβε, έκαστος εξ αυτών ήταν τα εξής:
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ “ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΙΟΦΤΕΡΤΖΗ”
(Έμβλημα Φωτογραφία Κ. Κιοφτερτζή)
Εκλέχτηκαν 18 Δημοτικοί Σύμβουλοι
1. Κιοφτερτζής Κυριάκος ψ. 6.900
10. Χατζόπουλος Γεώργιος
2. Μαρόπουλος Κλεάνθης
6.859
11. Βασιλειάδης Θεόδωρος
3. Νικολαΐδης Κοσμάς
6.725
12. Σακαλόγλου Ιάκωβος
4. Μισαηλίδης Σωκράτης
6.686
13. Τομπέας Γεώργιος
5. Θεοδωρίδης Αναστάσιος 6.608
14. Ακιανίδης Βασίλειος

ψ. 6.502
6.490
6.488
6.485
6.469
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6. Παντελίδης Γεώργιος
7. Σιγαράς Μιχαήλ
8. Φιλιππίδης Πλούταρχος
9. Ευθυμιάδης Θεόφιλος

6.587
6.583
6.512
6.503

15.
16.
17.
18.

Μπαλόγλου ή Χ΄΄ Αριστείδης
Κικίδης Γρηγόριος
Σερέφογλου Παρασκευάς
Παρετσόγλου Κων/νος
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6.468
6.426
6.418
6.402

Αναπληρωματικοί Δημοτικοί Σύμβουλοι
1. Σαμψάκης Ιωάννης
ψ. 6.382
10. Καραγιαννόπουλος Παναγ. ψ. 6.225
2. Χανάς Μιχαήλ
6.361
11. Φύκιας Ιωάννης
6.224
3. Κατερινόπουλος Αθαν.
6.356
12. Κιουλπαλόγλου Ιωάννης
6.216
4. Χριστοδούλου Ιορδάνης
6.349
13. Παπαστάμου Ευάγγελος
6.179
5. Νικολινάκας Χαρίλαος
6.325
14. Δουβλίδης Χρυσάφης
6.095
6. Αραμπατζόγλου Γεώργιος 6.317
15. Χορευτής Παντελής
6.050
7. Παπαλουκάς Αριστοτέλης 6.300
16. Κουτράκης Ιωάννης
5.883
8. Κενανίδης Πρόδρομος
6.288
17. Νικολαΐδης Βρασίδας
5.826
9. Κοντογιαννάτος Σπύρος
6.287
18. Χατζηστέλιος Χρήστος
5.714

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

“ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΣ”
Δεν εκλέχτηκε κανένας δημοτικός σύμβουλος.
Βασιλείου Εμμανουήλ ψ. 5.165
19. Σκαρβελάκης Σταύρος
ψ. 4.837
Καραθανάσης Νικόλαος 5.140
20. Καραμπίνης Διονύσιος
4.821
Μπανούσης Δημήτριος
5.100
21. Κουλούλιας Νικόλαος
4.815
Χατζηϊωάννου Ιωάννης 4.991
22. Μακρής Αλέξανδρος
4.807
Καρακώστα Δέσποινα
4.980
23. Ασλανίδης Παναγιώτης
4.844
Γεωργιάδης Ακύλας
4.924
24. Δελίτσικας Κων/νος
4.842
Χατζηβασιλείου Ιωάννης 4.920
25. Ιασωνίδης Χαράλαμπος
4.841
Χαριτωνίδης Χαρίτων
4.889
26. Μαργαρίτης Βασίλειος
4.813
Μανίκας Εμμανουήλ
4.876
27. Σιδηρόπουλος Αναστάσιος 4.786
Αμανατίδης Κων/νος
4.874
28. Μιχαηλίδης Νικόλαος
4.775
Αυγουστής Ελευθέριος 4.873
29. Χατζηποντόζης Κων/νος
4.763
Φελέκης Γεώργιος
4.862
30. Σικαμινίδης ή Σκαμνίδης Ν. 4.735
Τσακαλάκης Παναγιώτης 4.857
31. Ιακώβου Πέτρος
4.510
Σαπουντζής Ιπποκράτης 4.856
32. Ζωγραφάκης Οδυσσέας
4.487
Κοντός Κωνσταντίνος
4.853
33. Ριζογιαννόπουλος Ιωάννης 4.434
Δαλάκας Δημήτριος
4.853
34. Σπυριδάκης Ιωάννης
4.315
Τζακωνιάτης Θεόδωρος 4.852
35. Πετράς Ηρακλής
4.208
Ραφαηλίδης Σάββας
4.851
36. Χιώτης ή Τσιμούνης Ευάγ. 4.054
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ “ΕΡΓΑ - ΠΡΟΟΔΟΣ - ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ - ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ”
Δεν εκλέχτηκε κανένας δημοτικός σύμβουλος
Δεν βρέθηκαν στοιχεία των σταυρών των υποψηφίων

1.
2.
3.
4.

(Το ψηφοδέλτιό του αποτελείτο από 22 υποψηφίους, που ήταν το minimum των
συμμετεχόντων δημοτικών συμβούλων)

Δημόπουλος Βασίλειος
Τριανταφυλλίδης Απόστολος
Αγγελόπουλος Ευάγγελος
Αμπατζόπουλος Νίκος

12.
13.
14.
15.

Νταής Φλώρος
Ξύδης Περίανδρος
Ρεβύθης Γεώργιος
Ροϊλός Χρήστος
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Βιδάλης Βασίλειος
Βογιαντζόπουλος Μενέλαος
Θεοφύλακτος Δημήτριος
Καλογερόπουλος Δημήτριος
Λασκαρίδης Παναγιώτης
Μεταξάς Βασίλειος
Μπασδέκης Χαράλαμπος

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Ρούμπουλας Γεώργιος
Στεφανίδης Νικόλαος
Τόπακας Κωνσταντίνος
Τιράσκης Παναγιώτης
Τσιρίκος Γεώργιος
Χατζηϊωάννου Ιωάννης
Χρυσοχοΐδης ή Κουγιουμτζόγλου Πρ.

Στα ψηφοδέλτια δεν ήταν υποχρεωτικά η αναγραφή των ονομάτων κατά αλφαβητική σειρά.

Φέϊγ – βολάν 2 υποψηφίων δημοτικών συμβούλων του Βασ. Δημόπουλου

Και εκ των τεσσάρων παρακάτω μεμονωμένων υποψηφίων, ουδείς εξελέγη σύμβουλος:
Βασιλειάδης Αλέξανδρος: 1.253 ψ.
Παπακωνσταντίνου Αριστείδης: 139 ψ.
Μαρτάκης Άγγελος: 135 ψ.
Μαυράκης Παναγιώτης: 87 ψ.

9/4/1952. Εγκαίνια Δημοτικού Σχολείου Καλογρέζας.

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
21ης Νοεμβρίου 1954

Με δεδομένο ότι από τον Νοέμβριο του 1952 κυρίαρχος της πολιτικής σκηνής είναι πλέον ο Στρατάρχης Αλέξ. Παπάγος και το πολιτικό κλίμα έχει δραματικά αλλάξει, ύστερα από τη συντριβή που γνώρισαν Ε.Π.Ε.Κ. και Φιλελεύθεροι στις βουλευτικές εκλογές του 1952, πολλοί αναρωτιόντουσταν ποιος θα ήταν ο αντίκτυπος στην τοπική κοινωνία. Πολλοί υποψήφιοι δήμαρχοι για να κερδίσουν πόντους
στη δημαρχιακή σκακιέρα, δηλώνουν “αντισυναγερμικοί” δηλ. αντίθετοι στο
κόμμα του Αλέξ. Παπάγου που ήταν ο “Εθνικός Συναγερμός” για να δείξουν την
αντίθεσή τους στην κεντρική πολιτική σκηνή, αλλά και για να συσπειρώσουν
όλους τους δυσαρεστημένους.
Οι δημοτικές εκλογές πραγματοποιήθηκαν με το Ν. 2888/1954 «Περί κυρώσεως
Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα» όπου όριζε ότι οι εκλογές θα πραγματοποιούνταν την 17η Οκτωβρίου και η εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών οριζόταν
για την 1η Ιανουαρίου 1955. Με Νομοθετικό Διάταγμα όμως καθορίσθηκε νέα ημερομηνία, η 21η Νοεμβρίου και εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, η 1η Φεβρουαρίου 1955.
Ο εκλογικός νόμος είχε αρκετές διαφοροποιήσεις από τις δύο προηγούμενες
δημοτικές εκλογικές αναμετρήσεις. Του 1934 και του 1951. Οι κυριότερες μεταρρυθμίσεις, ήταν:
- Ο κάθε υποψήφιος δήμαρχος κατήρτιζε, συνδυασμό υποψηφίων δημοτικών
συμβούλων όπου προέτασσε το όνομά του. Ο συνδυασμός δύναται να είχε όνομα
και έμβλημα.
- Ο δήμαρχος εκλεγόταν με άμεση εκλογή ενώ αποκλείονταν μεμονωμένες υποψηφιότητες.
- Οι εκλογείς ψήφιζαν με ψηφοδέλτια συνδυασμών που οι διαστάσεις τους καθορίζονταν με Β.Δ. Απαγορεύονταν εγγραφές και διαγραφές επί των ψηφοδελτίων.
Αν γίνονταν όμως, τα ψηφοδέλτια θεωρούνταν έγκυρα.
- Επιτυχών εθεωρείτο ο συνδυασμός που συγκέντρωνε την πρώτη Κυριακή το
40% των ψηφισάντων και επιλαχών, ο συνδυασμός που είχε τις περισσότερες ψήφους μετά τον επιτυχόντα συνδυασμό. Γινόταν επανάληψη της ψηφοφορίας την
επομένη Κυριακή μεταξύ των 2 συνδυασμών που έλαβαν τις περισσότερους ψήφους σε περίπτωση που κάποιος συνδυασμός δεν είχε το 40% των ψήφων, την
πρώτη Κυριακή.
- Σταυρό προτίμησης δεν χρειάζονταν οι υποψήφιοι δήμαρχοι.
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- Ο επιτυχών συνδυασμός κέρδιζε τα ¾ των δημοτικών εδρών και ο επιλαχών το
¼, έτσι ώστε να υπάρχει πάντα η συμμετοχή της μειοψηφίας.
- Οι εκλογείς μπορούσαν να εκφράσουν την προτίμησή τους υπέρ ενός ή περισσοτέρων υποψηφίων δημοτικών συμβούλων, σημειώνοντας ένα σταυρό παραπλεύρως του ονόματος των προτεινομένων συμβούλων.
- Οι υποψηφιότητες έπρεπε να έχουν υποβληθεί μέχρι 5 Νοεμβρίου, ήτοι δεκαέξη ημέρες πριν τη διενέργεια των εκλογών.
- Τα ψηφοδέλτια είχαν μέγεθος 14 Χ 33 cm. Στη Ν. Ιωνία λόγω πληθυσμού, εκλέγονταν τώρα 25 αντί 18 δημοτικοί σύμβουλοι που εκλέχτηκαν το 1951.
- Επιβάλλεται η αναγραφή των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων κατ΄ αλφαβητική σειρά.
Λίγο πριν την οριστικοποίηση των εκλογικών συνδυασμών, υπήρχε προβληματισμός αν θα έθετε υποψηφιότητα για δήμαρχος ο Ν. Μηλιώρης, ο οποίος είχε
ερείσματα όχι μόνον στον πολιτισμό αλλά και στη σπουδάζουσα νεολαία. Με δήλωσή του στην εφημερίδα “ΤΟ ΘΑΡΡΟΣ” στις 6/10/1954 ξεκαθαρίζει την θέση
του:
“Αισθάνομαι την ανάγκην κατά πρώτιστον λόγον να ευχαριστήσω όλους εκείνους τους αγαπημένους συμπολίτας μου οι οποίοι εξεδήλωσαν την επιθυμίαν
όπως προταθώ υποψήφιος Δήμαρχος Ν. Ιωνίας, καθώς και όλους εκείνους οι
οποίοι εν συνεχεία εξεδήλωσαν και αυτοί ζωηρόν και θερμόν το ενδιαφέρον
και την πρόθεσιν όπως υποστηρίξουν την τοιαύτην υποψηφιότητά μου. ΄Ηταν
πράγματι πράξεις αι οποίαι βαθύτατα με συνεκίνησαν.
Δια λόγους όμως γενικώτερου συμφέροντος έκρινα σκόπιμον να μη επιμείνω
εις την τιμητικήν αυτήν προς το άτομόν μου εκδήλωσιν. Και κατόπιν τούτου
προβαίνω εις την δήλωσιν ότι παραιτούμαι της υποψηφιότητός μου ως Δημάρχου Ν. Ιωνίας υπέρ του συμπολίτου μας κ. Κοσμά Νικολαΐδου, την υποψηφιότητα του οποίου θα υποστηρίξω ανεπιφυλάκτως.
Επικαλούμαι δε προς τούτο την εξ ίσου ζωηράν και ανεπιφύλακτον συμπαράστασιν εις τον αγώνα τον οποίον αναλαμβάνει ο κ. Νικολαΐδης όλων των φίλων
μου, διότι πιστεύω ότι η σημερινή δημοτική κατάστασις εν τη πόλει μας κατέστη εξαιρετικώς επιζήμιος, ως χρέος όσων πονούν τον τόπον αυτόν, η πάση
θυσία αλλαγή αυτής”.
Και η απάντηση-δήλωση του Κοσμά Νικολαΐδη, ήταν:
“Κατόπιν κοινής συνεννοήσεώς μετά του κ. Ν. Μηλιώρη και των ενδιαφερομένων δια την βελτίωσιν των δημοτικών πραγμάτων της πόλεώς μας συμπολιτών, απεφασίσθη όπως ηγηθώ του ηνωμένου συνδυασμού κατά τας επικειμένας δημοτικάς εκλογάς.
Συναισθανόμενος την προσγενομένην εις το άτομόν μου τιμητικήν διάκρισιν
κατέρχομαι εις τον εκλογικόν αγώνα επι κεφαλής συνδυασμού από εκλεκτούς
συνεργάτας με αντικειμενικόν σκοπόν την πρόοδον της Νέας Ιωνίας”.
Στη Ν. Ιωνία κυκλοφορούν 2 εβδομαδιαίες ή δεκαπενθήμερες, τοπικές εφημερίδες:
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• To “ΘΑΡΡΟΣ” του Ιωάνν. Διαμαντάκη που τάσσεται ανεπιφύλακτα υπέρ του
Κοσμά Νικολαΐδη, ασκώντας δριμεία κριτική στα έργα και τις ημέρες του Κ. Κιοφτερτζή. Μάλιστα καυτηριάζοντας την στάση του Κιοφτερτζή, αναφέρει ότι επιδιώκει την εκλογή του για να “λάβει σύνταξη ως δήμαρχος”, και
• Τα “ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ” που υποστηρίζουν τον Κ. Κιοφτερτζή. Πολλοί λέγουν, ότι όλη
την εφημερίδα γράφει ο ίδιος ο Κ. Κιοφτερτζής και ότι τυγχάνει χρηματοδότης της.
Στις δημοτικές εκλογές, κατέρχονται 3 υποψήφιοι δήμαρχοι, που σχηματίζουν
τους παρακάτω εκλογικούς συνδυασμούς:
1. Ο Κυριάκος Κιοφτερτζής,
με τον “Συνδυασμό Κ. Κιοφτερτζής” και έμβλημα
τον “Οδοστρωτήρα”. Ήταν ήδη εκλεγμένος Δήμαρχος από το 1951, ενώ είχε διοριστεί και είχε δημαρχεύσει κατά διαστήματα από το 1945 έως το 1951.
Είχε να επιδείξει ένα αξιόλογο έργο στην οδοποιΐα
και την ύδρευση, ενώ επί των ημερών του είχαν επισκεφθεί την πόλη τουλάχιστον 3 φορές οι Βασιλείς
(Βασιλεύς Παύλος και Βασίλισσα Φρειδερίκη), γεγονότα που ανέβαζαν την δημοφιλία του. Διέθετε ένα
ψηφοδέλτιο πολλών επωνύμων Ιωνιωτών και είχε
ένα προβάδισμα. Στη θητεία του, είχαν κατασκευασθεί 3 κτίρια δημοτικών σχολείων (“Πέτρινο” Καλογρέζας, “Πέτρινο” Σαφραμπόλεως-Νεαπόλεως και
Δημοτικό Περισσού) λύνοντας έτσι αρκετά προβλήματα στέγασης των μαθητών.
Στο ψηφοδέλτιό του δεν συμμετείχε καμμία γυναίκα.
Έντυπο προεκλογικό υλικό δεν μπορέσαμε να
εντοπίσουμε, αλλά προεκλογικός λόγος μπορεί να
θεωρηθεί μία ομιλία του στην Καλογρέζα στις 18
Οκτωβρίου 1954 (1 μήνα πριν τις δημοτικές εκλογές) όπου στον αγιασμό για την έναρξη των έργων
ασφαλτόστρωσης των οδών Βυζαντίου και Ιωνίας,
Ψηφοδέλτιο Κ. Κιοφτερτζή
αναφέρει :
“…Η Καλογρέζα θα αποκτήση 4 μεγάλας παραλλήλους λεωφόρους, αι οποίαι
θα αλλάξουν άρδην την όψιν της Καλογρέζας. Τέσσερα (4) σπίτια τα οποία επί
τόσα έτη εμπόδιζαν την κατασκευήν της μεγάλης λεωφόρου Βυζαντίου θα κατεδαφισθούν την επομένη εβδομάδα, καθόσον οι ένοικοι αυτών ήρχισαν να κατασκευάζουν οικίας επί γηπέδων παραχωρηθέντων υπό του Υπουργείου Κοιν.
Προνοίας και δια χρημάτων του Δημοσίου.
Η ασφαλτόστρωσις της οδού Βοσπόρου θα προεκταθή μέχρι της οδού Χαλανδρίου παραπλεύρως της “Μουταλάσκη” και εκείθεν μέσω της οδού Ηρακλείου
θα φθάσει μέχρι της οδού Τατοΐου.
Εντός των προσεχών 6 μηνών το δίκτυον υδρεύσεως θα προεκταθή μέχρι των
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ακροτάτων σημείων της Καλογρέζας, περιλαμβανομένης και της Αλσουπόλεως.
Θα καταβληθή προσπάθεια όπως κατασκευασθή και η οδός η συνδέουσα την
Ν. Ιωνίαν με το Μενίδι, οπότε η κίνησις μέσω Καλογρέζας προς την Πάρνηθα
και τον σιδηροδρομικόν σταθμόν Μενιδίου θα πολλαπλασιασθή…”

Ο Κ. Κιοφτερτζής με δημοτικούς συμβούλους, σε εθνική επέτειο στη Νέα Ιωνία.

Η εφημερίδα “ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ” που κυκλοφορεί την ημέρα των εκλογών στη πρώτη
και τέταρτη σελίδα έχει συνθήματα-σλόγκαν:
• “Συμπολίται! Μη λησμονείτε ότι μόνον ο Κιοφτερτζής είναι ικανός
να κάμη ότι υποσχεθή”,
• “Εις την Νέαν Ιωνίαν τα κόμματα δεν έχουν θέσιν κατά τας Δημοτικάς
εκλογάς. Ο Δήμαρχος πρέπει να είναι ο ακομμάτιστος κ. Κ. ΚΙΟΦΤΕΡΤΖΗΣ”,
• “Μόνον κακόπιστοι ή τυφλοί δεν ημπορούν να ιδούν τα έργα που έκαμεν
ο κ. Κιοφτερτζής εντός τεσσάρων ετών. Και μόνον οι αχάριστοι
δεν θα τον ψηφίσουν”.
• Παντού σχεδόν θα γίνουν δεύτεραι εκλογαί διότι με τας πρώτας ελάχιστοι
θα συγκεντρώσουν την βάσιν. Η Νέα Ιωνία θα αναδείξει με την πρώτην
εκλογήν δήμαρχον τον κ. Κ. ΚΙΟΦΤΕΡΤΖΗΝ.
• Μετά τας εκλογάς το Δημοτικόν Συμβούλιον θα αποτελείται από
πλειοψηφίαν και μειοψηφίαν και όχι από συμπολίτευσιν και αντιπολίτευσιν.
• Εις τας εκλογάς της Κυριακής δεν υπάρχουν παρά μόνον δημόται και
εκλέγουν μόνον Δήμαρχον.
Μάλιστα στα σχόλιά της η εφημερίδα για τις εκλογές, αναφέρει ότι ο Κ. Κιοφτερτζής θα λάβει το 80% των ψήφων. Είναι τυχαίο ότι στις ευχαριστίες του ο Κ.
Κιοφτερτζής μετά την νίκη του στις εκλογές, αναφέρει το ίδιο ποσοστό;
∞∞∞∞∞
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2. Ο Γιάννης Αμπατζόγλου
(στέλεχος της Αριστεράς και συνδικαλιστής)
με το συνδυασμό «ΙΩΝΙΑ – ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΙΣ»
Κατέρχεται επικεφαλής μιας ομάδας αριστερών και
προοδευτικών δυνάμεων και γίνεται ένας πόλος της ευρύτερης κεντροαριστεράς που παρουσιάζει ένα όραμα
για λύση των προβλημάτων, μέσα από κοινωνικούς αγώνες και διεκδικήσεις για μια καλύτερη ζωή.
Το προεκλογικό του κέντρο ήταν στη οδό Σπάρτης 94
(στο κέντρο της πόλης), όπου την Κυριακή 14 Νοεμβρίου
Ο Γιάννης Αμπατζόγλου
στις 6 το απόγευμα εκφωνεί και τον πρώτο προεκλογικό
του λόγο. Στο σημείο αυτό να πούμε ότι όσοι υποστηρίζονταν από τα αντιπολιτευτικά κόμματα αποκαλούνταν “αντισυναγερμικοί συνδυασμοί ή δήμαρχοι” για να
δείξουν ότι ήταν αντίθετοι στον κυβερνητικό “Ελληνικό Συναγερμό” του Πρωθυπουργού Αλέξ. Παπάγου.
Οι τοπικές εφημερίδες “ΤΟ ΘΑΡΡΟΣ” και “ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ” δεν κάνουν καμία αναφορά, δεν δίνουν καθόλου στοιχεία για τον προεκλογικό λόγο του.
Η εφημερίδα “ΑΥΓΗ” στις 18 Νοεμβρίου, μας ενημερώνει για την τελευταία ομιλία του Γιάν. Αμπατζόγλου που έγινε στον κινηματογράφο “ΚΡΟΝΟ” την προηγούμενη μέρα, όπου παρέστησαν και εκπρόσωποι των συνεργαζομένων κομμάτων,
οι: τ. Υπουργός Εργασίας Ζάκκας του Δημοκρατικού Κόμματος (ΔΚΕΛ), ο πολιτευτής Η. Μπρεδήμας της ΕΠΕΚ, Αγγελινός και Μάρκου της Προοδευτικής Κινήσεως
Κέντρου (Ρέντης) και Τ. Κόντος της ΕΔΑ οι οποίοι και απευθύνθηκαν στους συγκεντρωμένους με επαινετικά λόγια για την “τιμιότητα, το ήθος και τις συνδικαλιστικές αρετές του Γιαν. Αμπατζόγλου”.
Ο Γιάννης Αμπατζόγλου, μεταξύ άλλων στον σύντομο λόγο του, απευθυνόμενος
στο πυκνό ακροατήριο που είχε γεμίσει τον κινηματογράφο και τους γύρω δρόμους και αποτελείτο από εργάτες και εργάτριες, που μόλις σχολούσαν από τις
δουλειές τους, από υπαλλήλους, βασανισμένες νοικοκυρές και μανάδες κρατουμένων, είπε μεταξύ άλλων, αφού καυτηρίασε την πολιτική του Δημάρχου και συναγερμικού υποψηφίου, Κυρ. Κιοφτερτζή:
“…Οι δημοτικές εκλογές διεξάγονται κάτω από από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Ο Συναγερμός στα δύο χρόνια που κυβερνάει τον τόπο μας, μας έφερε
στο χείλος της καταστροφής. Υποσχέθηκε να κρατήση τις τιμές και έφερε την
ακρίβεια. Υποσχέθηκε να δώσει δουλειά και έσπειρε ανεργία. Υποσχέθηκε να
προστατεύση τους εργάτες και πήρε τα πιο συστηματικά αντεργατικά μέτρα. Να
γιατί οι δημοτικές εκλογές παίρνουν αυτόματα πολιτικό χαρακτήρα. Με την
ψήφο του και τη Νίκη του ο δημοκρατικός Λαός θα ανοίξη τον δρόμο για μια αληθινή δημοκρατική αλλαγή, για να καλυτερεύση η οικονομική ζωή, να καταργηθούν οι αντεργατικοί και οι ανελεύθεροι νόμοι, νάχουμε ειρήνη και ησυχία στον
τόπο μας, να σβήση κάθε ατμόσφαιρα φοβίας με την Γενική Αμνηστία…"
Στο ψηφοδέλτιό του συμμετείχαν 4 γυναίκες εκ των οποίων μία, η Δέσποινα
(Πέπα) Καρακώστα θα εκλεγεί και δημοτικός σύμβουλος και θα είναι η πρώτη γυναίκα Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Ν. Ιωνίας.
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3. Ο Κοσμάς Νικολαΐδης,
με το συνδυασμό “ΠΡΟΟΔΟΣ – ΠΡΟΝΟΙΑ”.
Ήταν στέλεχος μέχρι τότε του Κυρ. Κιοφτερτζή και
είχε διατελέσει, επί διετία, Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου, αλλά είτε είχε μεγαλύτερες βλέψεις, είτε
είχε απογοητευθεί από τον χειρισμό ορισμένων υποθέσεων του Δημάρχου, κατέρχεται για υποψήφιος Δήμαρχος έχοντας σημαία τον Ν. Μηλιώρη και μερικούς
επώνυμους Ιωνιώτες που όμως δεν είχαν δοκιμαστεί
και δεν διέθεταν “πολιτική” εμπειρία. Η επιμονή του
να διεκδικήσει την δημαρχία αντί να συνασπιστεί,
ίσως στέρησε τη νίκη από τον Γιάννη Αμπατζόγλου.
Το εκλογικό κέντρο του ήταν σε διώροφη κατοικία
Κ. Νικολαΐδης
επί της οδού Ηρακλείου, κοντά στο Ταχυδρομείο της
Ν. Ιωνίας. Την πρώτη του προεκλογική εκδήλωση πραγματοποιεί την Κυριακή 14
Νοεμβρίου, στις 11 το πρωί στον κινηματογράφο “ΚΡΟΝΟΣ” (Εφημερίδα “ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ”) όπου εκτός του ιδίου, μίλησαν και οι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι
Ιασωνίδης, Ιμβριώτης, Παπαστάμου, Σιδηρόπουλος Σίμος ή Μάγειρας, Αναστασιάδης, Τσαγκάρης, και η Ελισάβετ Αγγέλη, γιατρός.
Η εφημερίδα “ΤΟ ΘΑΡΡΟΣ” της 21/11/1954, δημοσίευσε τον λόγο του (Παρ. 12).
Επίσης την ίδια μέρα στη συγκέντρωση απευθύνεται και ο Νικ. Μηλιώρης που
προβαίνει σε μια πολύ σοβαρή καταγγελία που έχει γίνει από τον Ιωνιώτη Περ.
Ξύδη κατά του Κ. Κιοφτερτζή για ατασθαλίες και για “κουκούλωμα” από τον
Υπουργό Εσωτερικών Λυκουρέζο, που δεν απαντήθηκε ούτε από την εφημερίδα
“ΤΟΠΙΚΑ NEA” ούτε από τον ίδιο, παρά τις απειλές του Κ. Κιοφτερτζή για μηνύσεις
κλπ.
Ο λόγος του Ν. Μηλιώρη, δημοσιεύτηκε επίσης στο “ΘΑΡΡΟΣ” στις 21/11/1954
(Παρ. 13).
Ο λογοτέχης Νικ. Μηλιώρης που κατέρχεται ως υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος
με τον Κοσμά Νικολαΐδη, δημοσιεύει ένα άρθρο στην τοπική εφημερίδα “ΤΟ ΘΑΡΡΟΣ”, με τον τίτλο “Στο κεφάλαιο της Νεότητος”, όπου αναλύει τη θέση του και την
αντίθεσή του με τον Κ. Κιοφτερτζή στον τομέα των αλλαγών, τη στροφή στη νεολαία και τον πολιτισμό (Παρ. 14).
Οι Ιωνιώτες εκλογείς μπορούσαν να ψηφίσουν από την ανατολή (7.14’) έως την
δύση (5.08΄) του ηλίου, στα 21 εκλογικά κέντρα που είχαν δημιουργηθεί, και ήταν
κατά ενορία:
- Αγ. Αναργύρων: Στο Δημ. Σχολείο Αγ. Αναργύρων,
στον Κιν/φο “ΚΡΟΝΟΣ”,
στο Καφενείο Αδελφοί Χανά (οδός Ηρακλείου 35),
στα Εκπαιδευτήρια “ΚΑΔΜΟΣ” του Αντ. Σαπουντζάκη και στο
Καφενείο Καραγκιαούρη (οδός Βασ. Αμαλίας 19α).
- Αγ. Κωνσταντίνου: Στον Κιν/φο “ΑΣΤΕΡΑ” και
στα Εκπαιδευτήρια “ΚΑΔΜΟΣ” του Αντ. Σαπουντζάκη.
- Αγ. Γεωργίου: Στο Δημοτικό Σχολείο Ελευθερούπολης.
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- Αγ. Στεφάνου και Αγίου Ευσταθίου:
Στο νεοαναγερθέν τότε Δημοτικό Σχολείο Σαφραμπόλεως-Νεαπόλεως
(Πλατεία Τυάννων).
- Κοιμήσεως Θεοτόκου:
Στην αίθουσα του Συλλόγου “Προσφυγική Κοινότης Ινεπόλεως”.
- Αγ. Αναστασίας Περισσού: Στο νεόδμητο τότε Δημοτικό Σχολείο Περισσού.
- Ενορία Ζωοδόχου Πηγής Καλογρέζας:
Στο νεόδμητο τότε Δημοτικό Σχολείο Καλογρέζας.
Με βάση την τελευταία απογραφή ο πληθυσμός της πόλης ήταν 33.821, (όσος
ήταν και τις προηγούμενες δημοτικές εκλογές) αλλά τώρα το Δημοτικό Συμβούλιο
θα απαρτιζόταν από 25 Δημοτικούς Συμβούλους, αντί 18 που ήταν στις δημοτικές
εκλογές του 1951.
Οι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους ήταν 16.189 (8.058 άνδρες
και 8.131 γυναίκες) ενώ οι ψηφίσαντες ήταν 14.112 (6.127 άνδρες και 7.985 γυναίκες).
Η ανακήρυξη των υποψηφίων συνδυασμών έγινε με την υπ΄ αριθ. 12614/54
απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών.

25/11/1954. Στο 4ο Εκλογικό Τμήμα Αγ. Αναργύρων.
Στη φωτογραφία εξ αριστερών Ε. Κατερινόπουλος, μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής (Ε.Ε.),
Εμπρός 2ος ο Γουναρίδης μέλος της Ε.Ε., 3ος ο Καρπούζης, γραμματέας της Ε.Ε., 4ος ο δικαστικός
αντιπρόσωπος, Ανδρ. Βασιλόπουλος, όρθιοι οι αντιπρόσωποι των συνδυασμών: Ε Βαμβακάς,
δ/νίς Κουτράκη, δ/νίς Νταή, εμπρός καθήμενος ο Χατζηβασιλείου μέλος της Ε.Ε. και όρθιοι ο Ιωάννης
Διαμαντάκης – Δ/ντής “του Θάρρους” και η υποψηφία Δέσποινα (Πέπα) Καρακώστα.

Ο Χάρης Σαπουντζάκης, αγαπημένος ανηψιός του Κοσμά Νικολαΐδη που έζησε
από κοντά τις εκλογές του 1954, έχει δηλώσει σε ομιλία του:
“Ο θείος μου Κοσμάς Νικολαΐδης είχε σπουδαία διοικητικά προσόντα και ήταν
μάλιστα Πρόεδρος της Ενώσεως Σπάρτης Μ. Ασίας. Όμως βιάστηκε να βάλει
υποψηφιότητα για δήμαρχος, όταν είχε υπάρξει προβεβλημένο στέλεχος (Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου) της προηγούμενης δημοτικής αρχής και του Κυριάκου Κιοφτερτζή. Αυτή η διαφοροποίησή του δεν έπειθε! Άλλωστε δεν είχε
φανταστεί ότι μια πλειάδα πρωτοκλασσάτων συμπατριωτών του, γνωστών φιλελευθέρων-βενιζελικών (Βασ. Ακιανίδης, Ηλίας Βογιατζόγλου, Νικ. Χατζηστα-
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θόγλου κλπ.) θα συστρατεύονταν με τον “δεξιό” Κιοφτερτζή.
Ένας άλλος θείος μου στενός συγγενής του, όταν τον είχα ρωτήσει τι θα ψήφιζε, μου απάντησε: «Άκουσε Χαράλαμπε, ο Κοσμάς είναι συγγενής μου, έχω
υποχρέωση να τον ψηφίσω. Πιστεύω ότι ο Κιοφτερτζής είναι καταλληλότερος.
Έτσι τελικά αποφάσισα να βάλω στο φάκελο και τα 2 ψηφοδέλτια!». ΄Ηταν φανερό ότι ο θυμόσοφος Σπάρταλης, είχε αποφασίσει να στηρίξει Κιοφτερτζή!"
Η συστράτευση μαζί του, του Νίκου Μηλιώρη θεώρησε ότι θα ισορροπήσει τα
πράγματα. Ο Μηλιώρης ήταν αξιόλογος συγγραφέας και λαογράφος. Όμως παρότι η επαγγελματική του ιδιότητα δεν βοηθούσε (ανώτερος αξιωματικός του
στρατού), είχε απασχοληθεί πολύ με πολιτιστικές δραστηριότητες στον Ιωνικό
Σύνδεσμο και κυρίως είχε εξαιρετική σχέση με την «Προοδευτική» νεολαία της
εποχής, η οποία τον ακολουθούσε με ενθουσιασμό. Ασφαλώς αν κρίνει κανείς
μεταξύ όλων των υποψηφίων συμβούλων όλων των συνδυασμών, αυτός θα
ήταν ο καλύτερος, όμως ο συνδυασμός που συμμετείχε δεν είχε καμία δυναμική. Ο Μηλιώρης, όπως ειπώθηκε ήταν σπουδαίος άνθρωπος του πνεύματος
και του πολιτισμού, όμως η ενασχόλησή του με τις εκλογές (δημοτικές και βουλευτικές) δεν συνοδεύτηκε από επιτυχίες!
Δεν μπορεί κανείς να εξηγήσει τη στάση του. Ένα χρόνο πριν τις εκλογές είχε
ξεκινήσει σκληρό αγώνα κατά του Κιοφτερτζή κατηγορώντας τον για σκάνδαλα
κι ατασθαλίες, στις αναθέσεις έργων. Είχε κινητοποιήσει ακόμα και ψηφοφόρους προσφυγικών δήμων (Νίκαια κλπ) να προτρέψουν τους Ιωνιώτες να τον
υποστηρίξουν. Παρότι άνθρωπος του πολιτισμού δεν δίστασε να κατακρίνει με
βαρείς χαρακτηρισμούς ένα αξιόλογο γλυπτό (το άγαλμα της Μάνας του Φερεντίνου) μόνο και μόνο γιατί είχε παραγγελθεί από τον Κιοφτερτζή!
Κι όμως τελικά έκανε πίσω. Περιορίστηκε σε θέση υποψήφιου συμβούλου. Ο
Μηλιώρης, ως επικεφαλής θα μπορούσε ίσως να συγκεντρώσει ένα σημαντικότερο ποσοστό και να εγγράψει υποθήκη για τις επόμενες εκλογές. Θα μπορούσε να ήταν ένας σπουδαίος δήμαρχος που θα ανταποκρινόταν στις ελπίδες
των συμπατριωτών του για ένα άλλο δημαρχιακό στυλ!
Νικητής των εκλογών ήταν ο Κυρ. Κιοφτερτζής, δεύτερος ο Γιάννης Αμπατζόγλου και τρίτος ο Κοσμάς Νικολαΐδης. Ο Κ. Κιοφτερτζής, γνώστης του πολιτικού
παιχνιδιού σήκωσε προσωπικά το βάρος του προεκλογικού αγώνα, βαπτιζόμενος
“ακομμάτιστος” και ήρθε σε ευθεία αντιπαράθεση μόνο με τον κύριο αντίπαλό
του, τον Γιάννη Αμπατζόγλου προβάλλοντας το έργο της οδοποιΐας και της ύδρευσης που είχε επιτελέσει στα κεντρικά σημεία της πόλης και που θα συνέχιζε την
επόμενη τετραετία στους απομακρυσμένους ή νεοαναγειρομένους συνοικισμούς.
Σε κάθε περίπτωση το μεγάλο ατού του ήταν οι γυναίκες ψηφοφόροι, γιατί τις
είχε απαλλάξει από το μαρτύριο της ουράς στις δημόσιες βρύσες!
Ο Κ. Νικολαΐδης έχοντας ως μόνο “βαρύ χαρτί” το όνομα του Ν. Μηλιώρη δεν θα
πρέπει να προσδοκούσε κάτι καλύτερο, πέρα από μια απλή καταγραφή στα εκλογικά δρώμενα της πόλης.
Τα αποτελέσματα των εκλογών και τα ποσοστά τους, ήταν:
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ΠΟΣΟΣΤΟ

ΕΔΡΕΣ

Συνδυασμός ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΙΟΦΤΕΡΤΖΗ - Κυριάκος Κιοφτερτζής

7.068

50,19%

19

Συνδυασμός ΙΩΝΙΑ - ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΙΣ - Ιωάννης Αμπατζόγλου

5.782

41,06%

6

1.231

8,75%

0

14.081

100%

25

Συνδυασμός ΠΡΟΝΟΙΑ - ΠΡΟΟΔΟΣ - Κοσμάς Νικολαΐδης
ΣΥΝΟΛΟ
ΑΚΥΡΑ

ΨΗΦΟΙ

41

Με το νέο εκλογικό νόμο, (Ν.Δ. 2888/54) ο Κυρ. Κιοφτερτζής λαμβάνοντας πάνω
από 40% έλαβε 19 δημοτικές έδρες και εκλέχτηκε άμεσα Δήμαρχος Ν. Ιωνίας, ο
Γιάννης Αμπατζόγλου έλαβε 6 έδρες (αλλά δεν εκλέχτηκε ούτε δημοτικός σύμβουλος λόγω εκλογικού συστήματος αφού δεν υπήρχε πρόνοια για την ex officio
εκλογή του ως αρχηγού του ψηφοδελτίου, δεδομένου ότι δεν ήταν υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος, αλλά υποψήφιος δήμαρχος), όπως επίσης και ο Κοσμάς Νικολαΐδης ως τρίτος κατά σειρά, δεν έλαβε καμία έδρα και φυσικά δεν εκλέχτηκε
ούτε δημοτικός σύμβουλος.

1954. Οι γυναίκες δίνουν δυναμικό “παρών”, για να αναδείξουν γυναίκα δημοτικό σύμβουλο.
Εφημερίδα “ΤΟ ΘΑΡΡΟΣ”.

Η εκλογή δημάρχου και δημοτικών συμβούλων, εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθ.
14238/54 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών. Το αποτέλεσμα των εκλογών δεν
αμφισβητήθηκε και δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις επί του κύρους ή της σταυροδοσίας των συμβούλων.
Εκλέγονται (19) δημοτικοί σύμβουλοι από τον συνδυασμό του Κ. Κιοφτερτζή:
1. Κλεάνθης Μαρόπουλος ψ. 1.853
11. Χαράλαμπος Μαβής
ψ. 1.124
2. Νικόλαος Σχοινάς
1.672
12. Μιχαήλ Χανάς
1.111
3. Βασίλειος Ακιανίδης
1.630
13, Δημήτριος Μαγκαφόσης
1.008
4. Πλούταρχος Φιλιππίδης
1.620
14. Αθαν. Κατερινόπουλος
986
5. Μιχάλης Σιγαράς
1.434
15. Χρήστος Ροϊλός
975
6. Ιάκωβος Σακαλόγλου
1.427
16. Θεόφιλος Ευθυμιάδης
903
7. Γεώργιος Παντελίδης
1.217
17. Αριστείδης Μπαλόγλου
902
8. Γεώργιος Τομπέας
1.189
18. Χαρίλαος Μακελλαράκης
864
9. Ηλίας Βογιατζόγλου
1.160
19. Χρήστος Νεσιάδης
853
10. Μηνάς Χρηστίδης
1.155			
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Αναπληρωματικοί είναι οι:
1. Γεώργιος Αντωνολουκάς ψ. 852
10. Παναγιώτης Ασλανίδης
ψ.616
2. Νικόλαος Χατζησταθόγλου 841
11. Ευάγγελος Λουλετζόγλου
574
3. Γεώργιος Αβραμίδης
793
12. Αλέξιος Κοροντζής
501
4. Γρηγόριος Κικκίδης
790
13. Ετεοκλής Φαρασόπουλος
480
5. Γεώργιος Προμπονάς
783
14. Σάββας Ραφαηλίδης
460
6. Ιωάννης Σαμψάκης
727
15. Γεώργιος Τολίσιος
451
7. Ελευθέριος Αυγουστίδης
705
16. Παρασκευάς Σαράφογλου
393
8. Θεόδωρος Βασιλειάδης
688
17. Σάββας Κουμουσκιόσογλου
9. Ζαφείριος Τζουλούφης
649		 ή Αργυρομματίδης
391
			 18. Σπυρίδων Κοντογιαννάτος
354
Εκλέγονται (6) δημοτικοί σύμβουλοι από τον συνδυασμό
του Γιάννη Αμπατζόγλου:
1. Κων/νος Καρπούζης
ψ. 4.044
4. Κων/νος Παφίτης
2. Δέσποινα Καρακώστα
3.720
5. Τριαντάφ. Αυγερινός
3. Αλέξανδρος Μακρής
3.680
6. Νικ. Μαλλίδης
Αναπληρωματικοί είναι οι:
1. Φίλιππος Τσαπάλας
ψ.3.206
16. Γεώργιος Ψαρρός
2. Γεώργιος Χατζηγιασκίδης 2.965
17. Γεώργιος Τσιμέας
3. Αικατερίνη Σχετή
2.473
18. Ιωσήφ Αδαλόγλου
4. Σίμος Γαβριηλίδης
2.356
19. ΄Ομηρος Αναστασιάδης
5. Κων/νος Καπουλάρος
2.039
20. Κων/νος Δελίτσικας
6. Γεώργιος Διαμαντής
994
21. Παναγιώτης Τενεκετζής
7. Φωτεινή Λύγκου
970
22. Διονύσιος Χρονόπουλος
8. Αικατερίνη Χατζηπέτρου
787
23. Ευάγγελος Μπουτάκης
9. Γεώργιος Φουσκάκης
724
24. Ιωάννης Ξένος
10. Ευστράτιος Κλειδαράς
721
25. Δημήτριος Μουτζεβάκης
11. Αναστάσιος Σιδηρόπουλος 620
26. Νικόλαος Χατζηποντός
12. Χρήστος Μασμανίδης
572
27. Δημήτριος Κοντογιάννης
13. Διονύσιος Καραμπίνης
534
28. Γεώργιος Μουστακιάς
14. Ιωάννης Σπυριδάκης
527
29. Βασίλειος Νικολαΐδης
15. Βασίλειος Μαρμαρινός
514			

ψ. 3.653
3.651
3.588
ψ.489
457
452
438
420
400
364
345
254
246
212
181
163
90

Από την σταυροδοσία των ψηφοδελτίων βλέπουμε ότι τα ψηφοδέλτια του Κ.
Κιοφτερτζή ελάχιστα είναι «φορτωμένα» από σταυρούς υποψηφίων σε αντίθεση
με τα ψηφοδέλτια του Γιάννη Αμπατζόγλου. Ο πρώτος δημοτικός σύμβουλος του
Κιοφτερτζή, Κλ. Μαρόπουλος λαμβάνει 1.853 ψ. στα 7.068 ψηφοδέλτια της παράταξης του, ενώ ο πρώτος του Αμπατζόγλου, Κων. Καρπούζης λαμβάνει 4.044 ψ.
στα 5.782 ψηφοδέλτια της παράταξής του.
Λέγεται ότι τα πάνω από τα μισά ψηφοδέλτια του Κ. Κιοφτερτζή δεν έφεραν
σταυρούς προτίμησης στους δημοτικούς συμβούλους, σημείο ότι ήθελαν δήμαρχο τον Κ. Κιοφτερτζή και δεν ενδιαφέρονταν για τους δημοτικούς συμβούλους
του. Η εφημερίδα “ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ” αναφέρει χαρακτηριστικά ότι από τα 7.068 ψηφοδέλτια του Κ. Κιοφτερτζή τα 3.892 ήταν άνευ σταυρού προτίμησης.
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Είναι απορίας άξιο το πώς δεν συμμετείχαν στις εκλογές, οι 2 μεγάλοι αδικημένοι του 1951: ο Χρυσ. Δουβλίδης και ο Χρ. Χατζηστέλιος !
Από τον συνδυασμό του Κοσμά Νικολαΐδη, δεν εκλέγεται κανένας δημοτικός
σύμβουλος, λόγω εκλογικού συστήματος, και οι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι,
έλαβαν:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Νικ. Μηλιώρης ή Γρατσίας
ψ. 585
19. Ιορδάνης Μαμελετζής
ψ.101
Ελισάβετ συζ. Αριστ. Αγγέλη
415
20. Ιορδάνης Σιδηρόπουλος
101
Χαράλαμπος Ιασωνίδης
298
21. Κων/νος Δανιηλίδης
98
Λουκάς Ουλκέρογλου
282
22. Δημήτριος Ρογγάρης
98
Δημήτριος Μπανούσης
257
23. Αχιλλεύς Γερασιμίδης
94
Κων/νος Αναστασιάδης
252
24. Ιωακείμ Αμπατζόγλου
89
Κων/νος Καρφόπουλος
238
25. Ιωάννης Πατζόγλου
79
Θωμάς Θωμαΐδης
227
26. Ιωάννης Αλεξίου
68
Γεώργιος Σίμος ή Χαραλάμπους
ή Μάγειρας
211
27. Παναγιώτης Μαυράκης
65
Αγγελική σ. Γεωργ. Πισσάνου
193
28. Χρήστος Μανιατάκος
64
Ευάγγελος Παπαστάμου
191
29. Ιωάννης Μερσινιάς
51
Ιορδάνης Μακεδονόπουλος
156
30. Αριστείδης Μαυρομμάτης
47
Κίμων Χαραλάμπους
146
31 Κων/νος Αμανετίδης
46
Κων/νος Ιμβριώτης
143
32. Σπυρίδων Λυκόπουλος
39
Αναστάσιος Κεχαγιόπουλος
136
33. Σπυρίδων Φατούρος
38
Λουκάς Πετρίτσης
129
34. Ιωάννης Κουζινόπουλος
36
Ιωάννης Κουτράκης
127
35. Χρήστος Τσαγκάρης
24
Παναγ. Καραγιαννόπουλος
119			

Είναι χαρακτηριστικό της δημοφιλίας του Μηλιώρη, το γεγονός ότι περίπου 1
στα 2 ψηφοδέλτια του συνδυασμού του Κ. Νικολαΐδη είχαν το όνομά του. Στο συνδυασμό του Κ. Νικολαΐδη συμμετείχε ένας ακόμη μεγάλος ποδοσφαιριστής της Ν.
Ιωνίας, ο επιλεγόμενος Μάγειρας, ο οποίος όμως δεν πήγε τόσο καλά όσο ο Μαρόπουλος, ο οποίος βέβαια είχε όλη την Καλογρέζα δική του.
Μετά την νίκη του, ο Δήμαρχος Κυρ. Κιοφτερτζής, απευθύνει το παρακάτω ευχαριστήριο, στους δημότες της Ν. Ιωνίας:
Συμπολίτες και Συμπολίτισσες
Δημότες και Δημότιδες της Νέας Ιωνίας
Η επανεκλογή μου ως Δημάρχου μου δίδει την ευκαιρίαν, και μαζί και την χαράν, να επικοινωνήσω με Σας, με ένα έκαστον συμπολίτην μου, και με μίαν εκάστην συμπολίτιδά μου, και, σφίγγοντας θερμά το χέρι Σας, να είπω, ολίγα λόγια
βγαλμένα από τα βάθη της καρδιάς μου, κτυπητά, αληθινά, καθαρά και στρωτά.
Ετιμήσατε, και το ταπεινόν μου πρόσωπον, και το ψηφοδέλτιόν μου, με την
πολύτιμη και μεγαλειώδη εμπιστοσύνη Σας. Ολόψυχα και ολόθερμα Σας ευχαριστώ, και από μέρους μου και από μέρους των λοιπών συμπολιτών μας του
Ψηφοδελτίου.
Επιτρέψατέ μοι να δώσω την εξήγησιν, που ταιριάζει στην εμπιστοσύνη, που
εξεδήλωσαν οι ψηφίσαντες το ψηφοδέλτιον μου. Την θεωρώ σαν εγγραφή υπο-
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θήκης από μέρους Σας επί της συνεχούς επαγρυπνήσεώς μου δια τον Δήμον
μας, δια τους Δημότας μας και δια τας Δημότιδας μας. ΄Η ύπαρξις μου, αι δυνάμεις μου, το είναι μου, ολόκληρον θα αφοσιωθή εις την εξυπηρέτησίν Σας.
Και ακόμη:
Δια την εξυπηρέτησιν όλων ανεξαιρέτως των Δημοτών και Δημοτίδων, χωρίς
καμμιά απολύτως διάκρισιν φίλων ή αντιπάλων, ψηφισάντων ή καταψηφισάντων εμέ και το ψηφοδέλτιόν μου.
Είναι αναμφισβήτητον ότι εάν δεν ετίθετο πολιτικόν ζήτημα, το ψηφοδέλτιόν
μου θα είχε συγκεντρώσει τα 80% και πλέον των ψηφισάντων.
Σφίγγω ολόθερμα το χέρι, χωρίς υπολογισμό, χωρίς διάκριση, χωρίς το ελάχιστο ξεχώρισμα, όλων των δημοτών μας και συνδημοτίδων μας και δηλώνω
ότι, απηλλαγμένος παντός προσωπικού ή κομματικού δεσμού προς οιανδήποτε
κατεύθυνσιν, ένα κύριον και αποκλειστικόν θα έχω μέλημα: Πώς ο Δήμος, ο Δήμαρχος, οι Οργανισμοί και αι υπηρεσίαι του Δήμου να είναι αφοσιωμένοι εις
την πρόθυμον, άοκνον και ανελλιπή εξυπηρέτησιν του Λαού της Νέας Ιωνίας.
Καθένας – ανεξαιρέτως κάθε ένας – κάθε μία –ανεξαιρέτως κάθε μία – είτε
ψηφίσας με, είτε μη, ας θεωρούν εφεξής τον Δήμον, δεύτερον σπίτι των και ας
εντυπώσουν στην καρδιά των ότι ο δήμαρχος, Δημοτικοί Οργανισμοί και Δημοτικαί Υπηρεσίαι θα είναι πάντοτε πρόθυμοι στο πλευρό των, στις ανάγκες των,
σε κάθε δίκαιο, εύλογο, νόμιμο και πραγματοποιήσιμο αίτημά των.
Ζητώ όλων την ενίσχυση και τη βοήθεια για το μεγάλο μας κοινό έργο της δημιουργίας δήμου στη Νέα Ιωνία, αξίου του προοδευτικού Λαού μας.
Νοέμβριος 1954
Ζήτω ο Λαός της Ν. Ιωνίας
Σημ. Ο δήμαρχος Κιοφτερτζής απευθύνεται με ένα “λυρικό” τρόπο αν και άχρηστη μεγαλαυχία στους ψηφοφόρους του μετά τη νίκη του. Δικαιούτο ως ένα σημείο να καυχάται,
αλλά το να μιλάει για 80% σ΄ ένα δήμο αριστερών και κεντρώων είναι τουλάχιστον υπερβολικό!

Η εγκατάσταση της νέας δημοτικής αρχής πραγματοποιήθηκε την 1η Φεβρουαρίου 1955 και το πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο της νέας δημοτικής αρχής, συνήλθε
στις 27 Φεβρουαρίου για την ανάδειξη του Προεδρείου του.
Κυριακή 27 Φεβρουαρίου. Συνέρχεται το νεοεκλεγέν Δημ. Συμβούλιο και εκλέγει Προεδρείο Δημ. Συμβουλίου.
Πρόεδρος Δ.Σ.: Μιχάλης Σιγαράς, Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Τομπέας,
Γραμματέας: Γεώργιος Παντελίδης
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Νοέμβριος 1954. Η ορκωμοσία του Κ. Κιοφτερτζή.
Αριστερά ο Κλ. Μαρόπουλος και δεξιά ο Μιχ. Σιγαράς

1954. Ο δήμαρχος Κ. Κιοφτερτζής και το Δημοτικό Συμβούλιο.
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17/9/1953. Εγκαίνια έργων οδοποιϊας.

15/8/1947. Εγκαίνια δεξαμενής πλατείας Αγ. Γεωργίου.

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
5ης Απριλίου 1959

ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ, Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΚΙΟΦΤΕΡΤΖΗ
Οι εκλογές πραγματοποιούνται ένα χρόνο μετά τις βουλευτικές εκλογές που
έχουν αναδείξει κυρίαρχο της κεντρικής πολιτικής σκηνής τον Κων/νο Καραμανλή,
αλλά και αντιπολίτευση την “Ε.Δ.Α.”, με τόσες έδρες, όσες ποτέ μέχρι τότε δεν
είχε συγκεντρώσει αριστερό κόμμα. Έχει γίνει πια “αξιωματική” αντιπολίτευση.
Υπάρχει πάλι νέος εκλογικός νόμος (Ν. 3938/59-Φ.Ε.Κ. αρ. 32/21.2.1959), που
τροποποιεί τον αντίστοιχο των δημοτικών εκλογών του 1954. Οι κυριότερες διατάξεις του είναι:
- Επειδή οι δημοτικοί σύμβουλοι που εκλέγονται στο δήμο θα είναι 25 τα
ψηφοδέλτια των συνδυασμών θα πρέπει να απαρτίζονται τουλάχιστον από
37 έως 50 υποψήφιους συμβούλους,
- Οι έδρες των συμβούλων, κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών κατά
την αναλογία της εκλογικής δύναμης κάθε συνδυασμού,
- Οι ψηφοφόροι μπορούσαν να εκφράσουν την προτίμησή τους με σταυρό
σε ένα ή δύο το πολύ υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους,
- Δήμαρχος εκλέγεται με φανερή ψηφοφορία (έμμεση) από τους εκλεγέντες δημοτικούς συμβούλους που συνεδριάζουν την πρώτη Κυριακή από
την εγκατάστασή τους και εφόσον έχει λάβει τα 2/3 των δημοτικών συμβούλων. Αν δεν εκλεγεί δήμαρχος από αυτή την ψηφοφορία επαναλαμβάνεται για δεύτερη φορά την επόμενη Κυριακή. Και αν δεν επιτευχθεί ούτε την
δεύτερη Κυριακή η πλειοψηφία των 2/3 των δημοτικών συμβούλων, τότε
την επόμενη Κυριακή (3η κατά σειρά) απαιτείτο η απόλυτη πλειοψηφία των
παρόντων.
- Ο δήμαρχος υποχρεούνταν να διαμένει στο δήμο ή να έχει την επαγγελματική του εγκατάσταση.
Θα παρατηρήσει κανείς ότι επαναλαμβάνεται η ρήτρα της έμμεσης εκλογής του
δημάρχου από τους δημοτικούς συμβούλους, με φανερή μάλιστα ψηφοφορία. Τι
είχε κατά νου ο Νομοθέτης; Να μην ψηφίσουν τον αρχηγό τους οι μόλις εκλεγμένοι σύμβουλοι;
Ωστόσο θα πρέπει να σημειωθεί ότι αυτό το εκλογικό σύστημα ήταν το αναλογικότερο που είχε ως τότε εφαρμοστεί.
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Με το Β.Δ. της 6 Μαρτίου 1959 (Φ.Ε.Κ. αρ.43/6.3.1959 τ. Α’) καθορίσθηκε ως
ημέρα των Δημοτικών Εκλογών η 5η Απριλίου και ως ημέρα εγκατάστασης των
νέων δημοτικών αρχών η 7η Ιουνίου.
Στις εν λόγω εκλογές, συμμετείχαν 3 υποψήφιοι δήμαρχοι:
1. Ο Κυρ. Κιοφτερτζής κατέρχεται με τον αέρα του δημάρχου (επί μία 10ετία
τουλάχιστον) και έχοντας ήδη δύο δημοτικές εκλογικές νίκες και τον αέρα του
«πετυχημένου δημάρχου των έργων» γεγονός που αποτυπώνει και ως έμβλημα
στο συνδυασμό του “ΕΡΓΑ” με τον οδοστρωτήρα. Το γεγονός ότι εκλέγεται αντιπρόεδρος της τότε Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. (ασκώντας στην ουσία χρέη Προέδρου λόγω παραμονής του στην Αθήνα), του δίνει ξεχωριστή αίγλη.

Η πρώτη προεκλογική του ομιλία έγινε την Κυριακή 29 Μαρτίου στις 11 το πρωί
στον Κινηματογράφο “ΑΣΤΕΡΑ” (τον προλόγισε ο Δημ. Σύμβουλος Χρυσ. Δουβλίδης), ενώ η κεντρική προεκλογική του συγκέντρωση έγινε την Παρασκευή 3 Απριλίου, από το μπαλκόνι του προεκλογικού του κέντρου στην οδό Παλ. Πατρών Γερμανού (πίσω από το Δημαρχείο, τότε). Ενδιάμεσα, από 30 Μαρτίου μέχρι 3 Απριλίου πραγματοποιεί με δημοτικούς συμβούλους, περιοδείες στις συνοικίες Περισσού, Μαυροκορδάτου, Φάρου, Κομμάτι Λαζάρου, Πευκακίων, Νεαπόλεως, Ελευθερουπόλεως, Αλσουπόλεως και Καλογρέζας.
Στις ομιλίες του αναφέρεται στο έργο που έχει επιτελέσει και αφορά στο ότι :
• η Νέα Ιωνία έχει το καλύτερο ασφαλτικό δίκτυο ολοκλήρου της Ελλάδος,
• κατασκευάσθηκε η μεγάλη λεωφόρος Βυζαντίου που συνέδεσε την
Καλογρέζα με τη Λεωφ. Κηφισίας μέσω της Φιλοθέης,
• επεξετάθη το δίκτυο ύδρευσης και στην πιο απομακρυσμένη περιοχή της
πόλης,
• κατασκευάσθηκαν οι υπόγειες διαβάσεις του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου,
που διέσωσαν την πόλη από τη διχοτόμηση
• απέκτησε έκταση 42 στρεμμάτων για τη δημιουργία σύγχρονου
αθλητικού σταδίου,
ενώ αναφέρεται και στα έργα διάνοιξης οδών και διαμόρφωσης των πλατειών,
στις συνοικίες Καλογρέζας, Αλσούπολης και Περισσού που θα πραγματοποιήσει,
όταν θα ξαναψηφιζόταν για δήμαρχος.
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Στο πολιτικό σκέλος, αναφέρει ότι:
“Αι δημοτικαί εκλογαί έχουν καθαρώς τοπικόν χαρακτήρα, οι δε δημόται της
Ν. Ιωνίας καλούνται να εκλέξουν Δήμαρχον και όχι πράκτορες των κομμάτων.
Δεν ανήκομεν εις κανένα κόμμα και κατερχόμεθα εις τας εκλογάς ως ακομμάτιστοι με μοναδικόν σκοπόν να εξυπηρετήσωμεν την αγαπημένην μας πόλιν, την
Νέαν Ιωνίαν.. ”

3/4/1959. Ομιλία του Κυρ. Κιοφτερτζή από το μπαλκόνι του εκλογικού του κέντρου.

2. Ο Δημ. Καμάρης (απόστρατος ταξίαρχος της Χωροφυλακής) κεντρώας προέλευσης κατέρχεται με τον
συνδυασμό “ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ν. ΙΩΝΙΑΣ”, υποστηριζόμενος από την Ένωση Κέντρου και την ΕΔΑ, με
μία ιδιότητα που δεν έχει την τάση να συσπειρώνει,
αφού προέρχεται από τη Χωροφυλακή που εκείνη την
περίοδο είναι σε “στιγμές εθνικής έξαρσης” και δεν γίνεται μαγνήτης να συσπειρώσει ή να διεισδύσει και σε
άλλους χώρους.
Ο Γιάννης Αμπατζόγλου δεν κατέρχεται προς γενική
έκπληξη (αφού η αριστερά-ΕΔΑ είναι πλέον μείζων
αντιπολίτευση στην κεντρική εκλογική σκηνή), αλλά
κατέρχεται ως υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος του
Δημ. Καμάρη. Ο Δημ. Καμάρης χωρίς την υποστήριξη
κάποιας τοπικής εφημερίδας και με περιορισμένο προεκλογικό υλικό δεν μπόρεσε να ενημερώσει, δεν έπεισε
το εκλογικό σώμα ότι μπορεί να προσφέρει κάτι διαφορετικό από τον αντίπαλό του Κυρ. Κιοφτερτζή. Παρόλα αυτά προσπάθησε λαμβάνοντας υπόψη και τις συνθήκες που “πάλεψε”.
Θα μπορούσε να πει κανείς ότι ο Γιάννης Αμπατζόγλου έξυπνος και δυναμικός
αγωνιστής έκανε πολύ κακή εκτίμηση των πραγμάτων. Χαρίστηκε στον ανίκητο
ως τότε Κιοφτερτζή προσφέροντάς του έναν απόστρατο αξιωματικό της Χωροφυλακής, έστω κεντρώων πεποιθήσεων, αλλά άπειρο έως αδέξιο άνθρωπο για να
χειρισθεί την αρχηγία ενός συνασπισμού δυνάμεων και να νικήσει.
Αποτέλεσμα η παταγώδης αποτυχία! ΄Υστερα από 10 χρόνια ο Κιοφτερτζής ξαναβγαίνει δήμαρχος με το μεγαλύτερο ποσοστό που είχε λάβει ποτέ: 55%!
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Μία προσπάθεια του Δημ. Καμάρη να έχει την υποστήριξη του “Κόμματος των
Φιλελευθέρων” απέβη άκαρπος. Ήδη από το 1956 ο Καμάρης προετοιμαζόμενος
για τις εκλογές του 1959 είχε εκδώσει για λίγα φύλλα είναι αλήθεια, την τοπική
εφημερίδα “Η Προοδευτική Ν. Ιωνίας και Περιχώρων”. Σοβαρό και καλαίσθητο
έντυπο που στόχευε κυρίως στην αρθρογραφία σημαντικών Ιωνιωτών (του Ν.
Μηλιώρη) ή γνωστών Καθηγητών Πανεπιστημίων (του Γ. Δασκαλάκη κλπ.) Δεν
τον βοήθησε όμως τελικά…
Η πολιτική αντιπαράθεση των κύριων εκφραστών, εμφανίζεται και μέσα από τις
στήλες των τοπικών εφημερίδων:
Στην εφημερίδα “ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ” και υπό τον τίτλο “Η ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΑ ΘΑ ΠΑΤΑΧΘΕΙ
ΑΜΕΙΛΙΚΤΩΣ – ΠΡΟΣ ΓΝΩΣΙΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΙΝ” αναφέρονται οι απειλές του Κ.
Κιοφτερτζή για θέματα “συκοφαντικής δυσφήμισης” που αναφέρονται στο άρθ.
362 του Ποιν. Νόμου που καταλήγει:
“..Ελπίζομεν ότι ο εκλογικός αγών θα διεξαχθή όπως και κατά το παρελθόν
με κοσμιότητα και χωρίς συκοφαντίας. Εάν όμως ευρεθούν ωρισμένοι υποψήφιοι ή όργανα αυτών οι οποίοι θα χρησιμοποιήσουν ως μέσον επικρατήσεώς
των την συκοφαντίαν, ας έχουν υπόψιν των ότι θα κληθούν να δώσουν λόγον
και μάλιστα σκληρόν ενώπιον της Δικαιοσύνης. Εις το σημείον τούτο θα είμαστε αμείλικτοι. Ας έχουν επίσης υπ΄ όψιν των ότι θα διωχθούν τόσον οι αυτουργοί όσον και οι ηθικοί αυτουργοί τούτων. Ας έχουν τέλος υπόψιν των ότι εκτός
της ποινικής των ευθύνης υποχρεούνται και εις την καταβολήν χρηματικής ικανοποιήσεως λόγω ηθικής βλάβης η οποία αποζημίωσις είναι βαρυτάτη… ”
Η απάντηση του Δημ. Καμάρη, έρχεται μέσω της άλλης εφημερίδας “ΤΟ ΘΑΡΡΟΣ”:
“Η ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΑ ΘΑ ΠΑΤΑΧΘΗ ΑΜΕΙΛΙΚΤΩΣ” είναι ο τίτλος συνεντεύξεως του
αντιπάλου μας κ. Κ. Κιοφτερτζή και νυν Δημάρχου “ΠΡΟΣ ΓΝΩΣΙΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΙΝ” είναι ο επίλογος της αυτής συνεντεύξεώς του προς την εφημερίδα του
“ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ”.
Ημείς δεν έχομεν ανάγκην γνώσεως των ποινικών διατάξεων αι οποίαι αφορούν τ΄ αδικήματα της εξυβρίσεως, απλής δυσφημίσεως, ηθικής αυτουργίας,
κλπ. των άρθρων 361, 362, 363, 364 κλπ. Ποινικού Κώδικος, από παράθεσιν αυτών αυτουσίων, εις κομματικήν εφημερίδα. Ούτε περισσότερον ερμηνείας αυτών. Ούτε ανάγκη μαθημάτων εν προκειμένω προβάλλει δι΄ ημάς. Ας τα κρατήση
δια τον εαυτόν του και δια τους συνεργάτας του. Μόνον τούτο θεωρούμεν υποχρέωσιν να τονίσωμεν:
Εις μίαν Δημοκρατικήν και ευνομούμενην πολιτείαν, η κρίσις και κατάκρισις
(εις ας περιπτώσεις ενυπάρχουν αι προϋποθέσεις και αποδείξεις) των δημοσίων ανδρών, είναι όχι μόνον δικαίωμα, αλλά και καθήκον του λαού, πολύ περισσότερον δε των πολιτευομένων, συνταγματικώς και εννόμως κατοχυρωμένον. Ημείς από της πλευράς μας θα ασκήσωμεν τα λειτούργημα της κριτικής και
ελέγχου της όλης εν τω Δήμω πολιτείας του, επικειμένων των εκλογών, με
πνεύμα Δημοκρατικόν, διάθεσιν καλής πίστεως και θελήσεως, με κοσμιότητα
και αρετήν που εμπρέπουν εις ευγενείς και γενναίους αγωνιστάς.
Νέα Ιωνία 30/3/1959”
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Την πρώτη ομιλία του στο κέντρο, πραγματοποίησε την Τρίτη 31 Μαρτίου στον
Κινηματογράφο “ΚΡΟΝΟ”. Η επόμενη όμως ομιλία του, είχε άδοξο τέλος.
Την κεντρική του λοιπόν ομιλία θέλησε να πραγματοποιήσει την Πέμπτη 2 Απριλίου έξω από το εκλογικό κέντρο του συνδυασμού “ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ν.
ΙΩΝΙΑΣ” που ήταν στη γωνία των σημερινών οδών Κ. Βάρναλη και Αγν. Ηρώων,
στο κέντρο της πόλης. Θέλησαν να παραβρεθούν και να χαιρετήσουν και οι Βουλευτές της ΕΔΑ Δημ. Γιαχνής και Μαρία Σβώλου, αλλά η συγκέντρωση διαλύθηκε
βιαίως από την Αστυνομία, για τον λόγο “ότι σε προεκλογικές δημοτικές συγκεντρώσεις δεν μπορούν να συμμετέχουν βουλευτές. ”
Η εφημερίδα “ΑΥΓΗ” την επομένη (3 Απριλίου) στην πρώτη μάλιστα σελίδα,
αναφέρεται στα γεγονότα, με πηχαίους τίτλους:
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΣ ΣΤΗ Ν. ΙΩΝΙΑ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΕΚΑΚΟΠΟΙΗΣΑΝ
ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΑΣ κ.κ. Μ. ΣΒΩΛΟΥ, Δ. ΓΙΑΧΝΗ
Ένας πολίτης υπέστη από το ξύλο εγκεφαλικήν διάσεισιν
ΤΟ ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
Οι βουλευτές κ.κ. Μαρία Σβώλου και Δημ. Γιαχνής, που υπήρξαν τα θύματα της
αστυνομικής αυθαιρεσίας, απέστειλαν προς τον Πρόεδρον της κυβερνήσεως, τον
υπουργό και υφυπουργό Εσωτερικών, τον Άρειο Πάγο, τους αρχηγούς των κομμάτων, το παρακάτω τηλεγράφημα:
“Καταγγέλλομεν πρωτοφανούς αγριότητος επίθεσιν οργάνων χωροφυλακής
Νέας Ιωνίας με επικεφαλής αντισυνταγματάρχην Σταυρόπουλον, μοίραρχον
Βοριά, εναντίον συγκεντρώσεως συνδυασμού “Προοδευτιικής Ενότητας Ν. Ιωνίας” του στρατηγού Καμάρη. ΄Οργανα χωροφυλακής εισβαλόντα εις το εκλογικόν κέντρον επετέθησαν, επροπηλάκισαν βουλευτήν Αθηνών Μαρίαν Σβώλου
και εκακοποίησαν εκβαλόντες βιαίως εκ του εκλογικού κέντρου τον βουλευτήν
Αθηνών Δημήτριον Γιαχνήν δια να τους εμποδίσουν να χαιρετίσουν την συγκέντρωσιν. Έθραυσαν υαλοπίνακας και εξέβαλαν δια γρονθοκοπημάτων παριστάμενους εις το κέντρον άνδρας και γυναίκας. ΄Υστερα δε διέλυσαν βιαίως
τους συγκεντρωμένους έξω του κέντρου πολίτας δι΄ αγρίου ξυλοδαρμού. Ενεργούντες και συλλήψεις ως και μεταφοράν εις το τμήμα.
Διαμαρτυρόμεθα εντονώτατα δι΄ απροσχημάτιστον προσπάθειαν κατατρομοκρατήσεως λαού, παραμονάς εκλογών και καταρράκωσιν οφειλομένου σεβασμού προς εκλεκτούς του λαού βουλευτάς.
Θεωρούμεν απαραίτητον Υμετέραν επέμβασιν προς αποκατάστασιν συνταγματικώς κατοχυρωμένων στοιχειωδών ελευθεριών και επιβολήν κυρώσεων
εις υπευθύνους.
Αύριον θα υποβάλωμεν μηνύσεις εναντίον των υπευθύνων οργάνων χωροφυλακής”.
ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Συνελήφθη χθές ενώ εξήρχετο από τα γραφεία της ΕΔΑ Ν. Ιωνίας, ο κ. Αλεξιάδης και οδηγήθη στο τμήμα Ασφαλείας της περιοχής, όπου επί μιάμιση ώρα
εβασανίσθη από τον ενωματάρχη Γεωργ. Χριστόπουλο με διαταγή του υπομοιράρχου Αρμονίου. Ο Αλεξιάδης μετεφέρθη στο Σταθμό Πρώτων Βοηθειών,
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όπου διεπιστώθη εγκεφαλική διάσεισις και θλάσις του αριστερού μηρού. Επίσης, αιμοπτύει και αιματουργεί. Ο κ. Αλεξιάδης νοσηλεύεται στην κλινική Κοέν.
Επίσης στην εφημερίδα “ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ” της 4.4.1959, γράφει:
«ΥΠΕΒΛΗΘΗ ΜΗΝΥΣΙΣ ΔΙΑ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΙΝ ΒΟΥΛΕΥΤΟΥ»
Εξ άλλου ο βουλευτής της ΕΔΑ κ. Δ. Γιαχνής υπέβαλε χθες μήνυσιν εναντίον
αξιωματικών και ανδρών της Χωροφυλακής Νέας Ιωνίας επί αποπείρα ανθρωποκτονίας, σωματικών βλαβών, εξυβρίσεως, αδίκου επιθέσεως και παραβάσεως καθήκοντος».
Την επομένη (5/4/1959) παραμονή των δημοτικών εκλογών, η εφημερίδα
“ΑΥΓΗ” επανέρχεται και καυτηριάζει τα γεγονότα με την παρακάτω επιφυλλίδα:
Οι εν λόγω εκλογές διεξήχθησαν μέσα σε κλίμα οξύτητας και αναφέρονται γεγονότα βίας και νοθείας τα οποία όμως έρχονται στην επιφάνεια χρόνια μετά,
όταν έχει αλλάξει το πολιτικό κλίμα και οι πολίτες αλλά και οι εφημερίδες δεν φοβούνται “το κράτος της δεξιάς”.

Η εφημερίδα “ΑΥΓΗ” η μόνη αριστερή εφημερίδα της αντιπολίτευσης, σε δημοσιεύματά της αρκετές μέρες προ των δημοτικών εκλογών, αναφέρει δεκάδες γεγονότα βίας και τρομοκρατίας απέναντι στους υποψηφίους “ακομμάτιστους” της
“δεξιάς”.
3. Και βέβαια επανεμφανίζεται για άλλη μια φορά ο Βασ. Δημόπουλος, εκπροσωπώντας τον “Εθνικό χώρο”, με τον συνδυασμό “ΠΡΟΟΔΟΣ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ Ν. ΙΩΝΙΑΣ”. Θέλοντας να εκλεγεί τουλάχιστον δημοτικός σύμβουλος, να έχει παρουσία
και λόγο στα δημοτικά συμβούλια, καταρτίζει ολόκληρο ψηφοδέλτιο και “καρπούται” τις ψήφους που του φέρουν οι δημοτικοί του σύμβουλοι.
Θα πραγματοποιήσει προεκλογική ομιλία στην Καλογρέζα την Τρίτη 31 Μαρτίου (εφημερίδα “ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ”)
Στη πόλη θα λειτουργήσουν 30 εκλογικά κέντρα για την διενέργεια των εκλογών:
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• Στην Ενορία Αγ. Αναργύρων: στο Ημιγυμνάσιο,
στο Δημοτικό Σχολείο Αγ. Αναργύρων,
στα Καφενεία “ΜΠΟΛΟΥ” (Ηρακλείου και Πάρσης),
“ΑΚΡΩΤΗΡΙ” (Ηρακλείου 21), “ΑΒΕΡΩΦ” (Ελ. Βενιζέλου και Ηρακλείου),
“ΚΕΝΤΡΟ” (Ηρακλείου 1) και στους κινηματογράφους “ΚΡΟΝΟ” και “ΑΣΤΗΡ”,
• Στην Ενορία Αγ. Κωνσταντίνου:
στο εκπαιδευτήριο “ΙΩΝΙΚΟΝ ΛΥΚΕΙΟΝ” (οδός Ταπητουργίας 3 σήμερα
οδός Αγ. Κωνσταντίνου),
στο Εκπαιδευτήριο “ΚΑΔΜΟΣ” (Π. Μελά 37)
και στο Καφενείο “Ν. ΥΟΡΚΗ” (οδός Δαρδανελλίων σήμερα 28ης Οκτωβρίου)
• Στην Ενορία Αγ. Γεωργίου Ελευθερουπόλεως:
στο Δημοτικό Σχολείο Ελευθερούπολης,
• Στην Ενορία Αγ. Στεφάνου Σαφραμπόλεως:
στο Δημοτικό Σχολείο Σαφραμπόλεως-Νεαπόλεως
• Στην Ενορία Αγ. Ευσταθίου Νεαπόλεως:
στο Δημοτικό Σχολείο Σαφραμπόλεως-Νεαπόλεως,
• Στην Ενορία Αγ. Αναστασίας Περισσού: στο Δημοτικό Σχολείο Περισσού,
• Στην Ενορία Κοιμήσεως Θεοτόκου Ινεπόλεως:
στα γραφεία του Συλλόγου “Προσφυγική Κοινότης Ινεπόλεως” (Κοραή 32)
και στο Ιδιωτικό Νυχτερινό Γυμνάσιον Ινεπόλεως (Κοραή 32)
• Στην Ενορία Ζωοδ. Πηγής Καλογρέζας: στο Δημοτικό Σχολείο Καλογρέζας.
Ο αριθμός των ψηφοφόρων είναι 24.175 εκ των οποίων 11.359 άνδρες και
12.816 γυναίκες. Δηλαδή υπερτερούν οι γυναίκες κατά 1.457. Αναλυτικά κατά
ενορία, έχουμε:
α/α

ΕΝΟΡΙΑ

ΑΝΔΡΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ

1

Αγ. Αναργύρων

3.400

3.983

7.383

2

Αγ. Γεωργίου Ελευθερουπόλεως

1.690

1.861

3.551

3

Αγ. Κωνσταντίνου

1.059

1.106

2.165

4

Κοιμήσεως Θεοτόκου Ινεπόλεως

943

1.048

1.991

5

Αγ. Στεφάνου

664

766

1.430

6

Αγίου Ευσταθίου

786

893

1.679

7

Αγίας Αναστασίας

1.210

1.354

2.564

8

Ζωοδόχου Πηγής

1.607

1.805

3.412

11.359

12.816

24.175*

ΣΥΝΟΛΑ

(*). Βέβαια τα στοιχεία που παρουσιάζει το Υπουργείο Εσωτερικών, στα επί-
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σημα αποτελέσματα των Δημοτικών Εκλογών για όλη την Ελλάδα, παρουσιάζουν
αποκλίσεις. Έτσι το σύνολο εγγεγραμμένων είναι 24.990 εκ των οποίων 12.198
άνδρες και 12.792 γυναίκες.
Ο Κυρ. Κιοφτερτζής, με το έργο που έχει παρουσιάσει κατά την τελευταία 8ετία,
θα έρθει πρώτος, ο Δημ. Καμάρης, παρά τη στήριξη του Γιάννη Αμπατζόγλου και
της Αριστεράς, θα έρθει δεύτερος ενώ ο Βασ. Δημόπουλος θα έρθει πάλι τρίτος
και θα πετύχει να εκλεγεί δημοτικός σύμβουλος, αφού άλλωστε αυτός ήταν ο
σκοπός της συγκρότησης του ψηφοδελτίου του και η πορεία του μέχρι τότε.
Στις εν λόγω εκλογές επί εγγεγραμμένων 24.990, ψήφισαν 21.789 ως εξής:
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ - ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ
Συνδυασμός “Έργα” - Κυρ. Κιοφτερτζής
Συνδυασμός “Προοδ. Ενότητος Ν. Ιωνίας” Δημ. Καμάρης
Συνδυασμός “Πρόοδος - Δικαιοσύνη” Βασ. Δημόπουλος
ΣΥΝΟΛΑ

ΨΗΦΟΙ

%

ΕΔΡΕΣ

11.909

54,65

14

8.795

39,32

10

1.085

6,16

1

21.789

100

25

Έτσι με την υπ΄ αριθ. 7306/59 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών εκλέγονται
(14) από τον συνδυασμό του Κυρ. Κιοφτερτζή:
1. Κυριάκος Κιοφτερτζής ψ. 10.263
8. Γεώργιος Παντελίδης
ψ.432
2. Χρυσάφης Δουβλίδης
1.065
9. Χρήστος Νεσιάδης
398
3. Μιχαήλ Σιγαράς
872
10. Θωμάς Θωμαΐδης
398
4. Χαρίλαος Μακελλαράκης
613
11. Μενέλαος Κουρτίδης
389
5. Βασίλειος Μπατζόγλου
586
12. Ζαννής Κονδύλης
369
6. Βασίλειος Ακιανίδης
475
13. Μηνάς Χρηστίδης
364
7. Βρασίδας Νικολαΐδης
474
14. Ιάκωβος Σακαλόγλου
362
και αναπληρωματικοί τους, οι:
1. Θεόφιλος Ευθυμιάδης
ψ. 352
17. Αντώνιος Θαλασσινός ψ.162
2. Δημήτριος Μαγκαφώσης
324
18. Ευστάθιος Βαμβακάς
161
3. Ιωάννης Καρσής
318
19. Γεώργιος Προμπονάς
157
4. Δημ. Παλτζόγλου
316
20. Χαρ. Πατσιώτης
155
5. Γρηγόριος Κικίδης
289
21. Παναγ. Μαυροφρύδης
153
6. Γεώργιος Τομπέας
279
22. Βασίλειος Βιδάλης
143
7. Αναστάσιος Πανούσης
243
23. Δαμιανός Δαμιανίδης
141
8. Θεόδωρος Βασιλειάδης
207
24. Πολυδ. Πολυδευκίδης
133
9. Γεώργιος Ανθίμου
201
25. Ετεοκλής Φαρασόπουλος 129
10. Θωμάς Θωμαΐδης του Ηλ. 197
26. Παναγιώτης Λιάκης
121
11. Χαράλαμπος Μαβής
194
27. Κυριάκος Τουρσουνίδης
110
12. Ιωάννης Πεσματζόγλου
194
28. Γεώργιος Μαθιουδάκης
108
13. Στέφανος Μαστοράκης
193
29. Γρηγόριος Παντελίδης
97
14. Αθαν. Κατερινόπουλος
191
30. Μιχαήλ Χανάς
94
15. Παναγιώτης Τηράσκης
178
31. Λεωνίδας Χρυσοστομίδης 87
16. Στυλιανός Φατσής
168			
Από τα αποτελέσματα της σταυροδοσίας προκύπτει ότι ο Χρυσ. Δουβλίδης ήταν
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ο μεγάλος νικητής των εκλογών και η επιστροφή του επιβραβεύτηκε με τον εντυπωσιακό αριθμό σταυρών. Λίγο αργότερα θα γίνει και πάλι Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου.
Και πάλι στο ψηφοδέλτιο του Κιοφτερτζή διακρίνει κανείς την ολιγοσταυρία. Ο
πρώτος παίρνει 1.065 ψήφους, ο δεύτερος 872 και μετά η κάθετη πτώση. Και πάλι
απουσιάζουν παντελώς οι γυναίκες!
Εκλέγονται (10) από τον συνδυασμό του Δημ. Καμάρη:
1. Δημήτρης Καμάρης
ψ. 4.212
6. Γεώργιος Φουσκάκης
ψ. 723
2. Ιωάννης Αμπατζόγλου
3.565
7. Τριαντάφυλλος Αυγερινός 627
3. Δέσποινα Μακρίδου*
1.111
8. Κωνσταντίνος Καρπούζης 626
4. Νικόλαος Καραθανάσης 1.020
9. Ιωάννης Κιτσόπουλος
607
5. Αναστ. Παπαδημητρίου
843
10. Δημήτριος Μπανούσης
487
* Είναι η Δέσποινα Βενετσανοπούλου με το επίθετο του συζύγου από τον πρώτο γάμο της.

και οι αναπληρωματικοί τους:
1. Βασιλεία Μαλαφέκα
ψ. 369
17. Δέσποινα Καρακώστα ψ.112
2. Ιωάννης Χατζηϊωάννου
285
18. Δημήτριος Γαρυφαλλάκης 103
3. Νικόλαος Μιχαηλίδης
270
19. Νικόλαος Μουστάκας
101
4. Κων/νος Παπάζογλου
264
20. Εμμανουήλ Ψαραδάκης
78
5. Εμμανουήλ Μανίκας
240
21. Γεώργιος Αγγελιδάκης
69
6. Κων/νος Παφίτης
236
22. Πέτρος Κοτταρίδης
64
7. Γεώργιος Μανώλης
204
23. Αντιγόνη Ταμβακάκη
63
8. Σταύρος Σπιθουράκης
195
24. Ελευθερία Ιωαννίδου
60
9. Φίλιππος Τσαπάλας
192
25. Μαρία Τσαούσογλου
58
10. Μαρία Απαλού
180
26. Βασίλειος Πετράκης
55
11. Παν. Καραγιαννόπουλος
177
27. Λάζαρος Αυγερίδης
43
12. Αναστ. Σιδηρόπουλος
159
28. Διονύσιος Καραμπίνης
40
13. Αλέξανδρος Μακρής
155
29. ΄Ομηρος Αναστασιάδης
24
14. Κων/νος Κοντός
150
30. Ιωάννης Λαυρεντιάδης
21
15. Στέφανος Σπιθάκης
130
31. Διονύσιος Μαγουλιανός
15
16. Κων/νος Αμανατίδης
112
32. Στυλ. Πετρούλης
4
Ο Δημ. Καμάρης δεν ευτύχησε καθόλου με τη συνεργασία της Αριστεράς. Ενώ ο
Κιοφτερτζής (έμπαιναν σταυροί και στους υποψήφιους δημάρχους) έφθασε να πάρει περίπουτο 90% των σταυρών, ο Καμάρης περιορίστηκε στο 50% περίπου! Άλλωστε όλοι οι εκλεγέντες δημοτικοί σύμβουλοί του (πλην του Δημ. Μπανούση)
ανήκαν στην ΕΔΑ! Που ήξερε να περνάει τη γραμμή στα μέλη τους ποιους να ψηφίσουν έτσι ώστε να επιλέγονται όσον το δυνατόν περισσότεροι παρά ένας ή δύο
υποψήφιοι να συγκεντρώνουν μεγάλο αριθμό ψήφων. Και αν μάλιστα από πριν έχει
συμφωνηθεί πόσους συμβούλους θα εκλέγει κάθε πλευρά ώστε να υπάρξει “υπέρβαση” της αναλογίας, να ακολουθήσουν παραιτήσεις, τότε…ας είχε το νου του!
Εκλέγεται (1) από τον συνδυασμό του Β. Δημόπουλου:
1. Βασίλειος Δημόπουλος ψ. 928
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και οι αναπληρωματικοί του, έλαβαν:
1. Πρόδρ. Χρυσοχοΐδης
ψ. 126
22. Κων/νος Χαρίδης
ψ.19
2. Πηνελόπη Γκούμα
118
23. Στυλ. Καλιντζόπουλος
19
3. Σταύρος Σαριτζόγλου
57
24. Δημήτριος Σακαδάκης
17
4. Κων/νος Γεωργιάδης
57
25. Κυριάκος Δεληγιαννίδης
16
5. Αντώνιος Μέγκουλας
50
26. Κων/νος Στεφανάκος
14
6. Δημήτρ. Μαυριδόπουλος
45
27. Ιωάννης Γοζαδίνος
14
7. Μωϋσής Παυλίδης
45
28. Στυλιανός Μόρτογλου
13
8. Ξενοφών Τσακονιάτης
39
29. Αλέξανδρος Μπάρκουρας 12
9. Νικόλαος Καμπούρης
37
30. Γεώργιος Κουκουδάκης
11
10. Αναστάσιος Συκαμινίδης
36
31. Ελευθ. Νικολαΐδης
11
11. Ζαχαρίας Γαβριηλίδης
34
32. Δημήτριος Θεοφύλακτος
9
12. Λουκάς Πετρίτσης
33
33. Χρήστος Θεοτικός
9
13. Μαρία Πετροπούλου
25
34. Θεόδ. Κωνσταντινίδης
8
14. Νικόλαος Αγγελίδης
24
35. Αναστάσιος Χρόνης
8
15. Βασίλειος Ραϊκόπουλος
23
36. Γεώργιος Κανακάρης
8
16. Γεώργ. Σταμπούλογλου
22
37. Σταύρος Μαυρίδης
6
17. ΄Ομηρος Μαρκάκης
21
38. Παντελής Διαμαντής
5
18. Γεώργιος Ναστούλης
20
39. Εριέτα Μοσχοβάκη
4
19. Ελένη Τζιρίτη
20
40. Γεώργιος Δηλιέρης
3
20. Κων/νος Βουβουλάκης
19
41. Ηλίας Μωϋσιάδης
2
21. Σταύρος Ατάλογλου
19			
Την Κυριακή 31 Μαΐου συνήλθαν οι δημοτικοί σύμβουλοι προς ανάδειξη Δημάρχου. Σύμφωνα με τον Νόμο ο Δήμαρχος για να εκλεγεί έπρεπε να συγκεντρώσει
τα 2/3 των δημοτικών συμβούλων. Στη ψηφοφορία συγκέντρωσαν Κ. Κιοφτερτζής 14, Δημ. Καμάρης 10 και Βασ. Δημόπουλος 1.
Στις 7 Ιουνίου επανελήφθη η ψηφοφορία και ο Κυρ. Κιοφτερτζής συγκεντρώσας
την απόλυτη πλειοψηφία εξελέγη δήμαρχος.

27/5/1959.
Από την ορκωμοσία
των Δημοτικών Συμβούλων
Η γυναίκα είναι
η Δέσποινα
Βενετσανοπούλου.
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Το Δημοτικό Συμβούλιο Ν. Ιωνίας.

Μετά τις εκλογές, ο Δήμαρχος Κυρ. Κιοφτερτζής, απηύθυνε το παρακάτω ευχαριστήριο μήνυμα:
Συμπολίτες και Συμπολίτισσες
Δημότες και Δημότισσες της Νέας Ιωνίας
Η υπερψήφισις του ψηφοδελτίου μας “Έργα Κιοφτερτζής” μας δίδει την ευκαιρίαν, και μαζί και την χαράν, να επικοινωνήσω μαζί σας και σφίγγοντας θερμά το
χέρι σας να είπω ολίγα λόγια βγαλμένα από τα βάθη της καρδιάς μου.
Ετιμήσατε εμέ και το ψηφοδέλτιον μου με την πολύτιμη και μεγαλειώδη εμπιστοσύνη σας. Ολόψυχα και ολόθερμα σας ευχαριστώ, και από μέρους μου και
από μέρους των λοιπών συμπολιτών μας του ψηφοδελτίου μας.
Επιτρέψατε μοι να δώσω την εξήγησιν, που ταιριάζει στην εμπιστοσύνη, που
εξεδήλωσαν οι ψηφίσαντες το ψηφοδέλτιον μας. Την θεωρούμεν σαν εγγραφή
υποθήκης από μέρους σας επί της συνεχούς επαγρυπνήσεώς μας δια τον Δήμον
μας και δια τους Δημότας μας. Η ύπαρξίς μας, αι δυνάμεις μας, το είναι μας ολόκληρον θα αφοσιωθή εις την εξυπηρέτησίν σας.
Και ακόμη:
Δια την εξυπηρέτησιν όλων ανεξαιρέτως των Δημοτών, χωρίς καμμιά απολύτως διάκρισι φίλων ή αντιπάλων, ψηφισάντων ή καταψηφισάντων εμέ και το
ψηφοδέλτιόν μας.
Είναι αναμφισβήτητον ότι εάν δεν ετίθετο πολιτικόν ζήτημα, το ψηφοδέλτιον
μας θα είχε συγκεντρώσει το 90% και πλέον των ψηφισάντων.
Σφίγγω ολόθερμα το χέρι χωρίς διάκρισι, χωρίς το ελάχιστο ξεχώρισμα όλων
των δημοτών μας και απηλλαγμένοι παντός προσωπικού ή ΚΟΜΜΑΤΙΚΟΥ δεσμού προς οιανδήποτε κατεύθυνσιν ένα κύριον και αποκλειστικόν θα έχωμεν
μέλημα: Την εξυπηρέτησιν του λαού της Ν. Ιωνίας.
Όλοι και όλαι ανεξαιρέτως είτε ψηφίσαντες είτε μη, ας θεωρούν εφεξής τον
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δήμον δεύτερον σπίτι των και ας είναι βέβαιοι ότι τόσον ημείς όσον και οι συνεργάται μας θα είναι πάντοτε πρόθυμοι εις το πλευρόν των, στις ανάγκες των,
σε κάθε δίκαιο, εύλογο, νόμιμο και πραγματοποιήσιμο αίτημά των.
Ζητούμεν όλων την ενίσχυση και τη βοήθεια για το μεγάλο μας κοινό έργο της
δημιουργίας Δήμου στη Νέα Ιωνία, αξίου του προοδευτικού λαού μας.
Απρίλιος 1959
Ζήτω ο Λαός της Ν. Ιωνίας
Σημ. Η μεγαλαυχία του Κιοφτερτζή έχει εδώ υπερβεί κάθε όριο! Μιλάει για 90%.
Δεν του ταίριαζαν, δεν τα είχε ανάγκη αυτά τα μεγάλα λόγια!
ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ
Στις εν λόγω εκλογές σημειώθηκαν αρκετές “παρεκτροπές βίας και νοθείας”, οι
οποίες δεν έγιναν γνωστές λόγω του κλίματος φοβίας που επικρατούσε την
εποχή εκείνη (1959), αλλά γνωστοποιήθηκαν στις επόμενες δημοτικές εκλογές
του 1964 όπου πλέον το πολιτικό κλίμα είχε αλλάξει και στην κυβέρνηση ήταν ο
Γεώργ. Παπανδρέου. Ειδικότερα:
1. Η τοπική Εφημερίδα “ΙΩΝΙΚΗ” του Γιάν. Κορίδη στις 20 Μαρτίου 1965 και υπό
τον τίτλο ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΚΑΙ “ΠΕΡΙΚΛΗΣ” αναγράφει στη 1η σελίδα στις “ΓΝΩΜΕΣ”:
“Έφριξε το πανελλήνιον με όσα από στόματος του Πρωθυπουργού κ. Παπανδρέου απεκαλύφθησαν εις την Βουλήν δια το σχέδιον «Περικλής», το σχέδιον
δηλαδή βιασμού της θελήσεως του ελληνικού λαού, βάσει του οποίου εξετελέσθη το εκλογικόν πραξικόπημα του 1961.
Έφριξε και η Νέα Ιωνία, που είχε το θλιβερόν προνόμιον να επιλεγή ως τόπος
διεξαγωγής της τελικής δοκιμής κατά τις δημοτικές εκλογές του 1959, δύο χρόνια δηλαδή προ της μεγάλης εξορμήσεως.
Ποιός δεν θυμάται τις μαύρες εκείνες ημέρες, όπου οι υποψήφιοι Δημοτικοί
Άρχοντες της Δημοκρατικής παρατάξεως αντί χειροκροτημάτων εδέχοντο απειλές, ύβρεις και ξυλοδαρμούς από τα τοπικά εκτελεστικά όργανα του «Περικλή».
Ο στρατηγός κ. Δ. Καμάρης, ο σημερινός Αντιδήμαρχος κ. Γ. Αμπατζόγλου, ο σημερινός πρόεδρος της Ε.Κ. Ν. Ιωνίας κ. Δ. Μπανούσης, ήσαν μερικά από τα θύματα.”
Έτσι, μέσα από αυτές τις συνθήκες είχεν αναπηδήσει Δήμαρχος λαοπρόβλητος ο κ. Κυριάκος Κιοφτερτζής, ο δικαίως μετέπειτα αποκληθείς και «μικρός Καραμανλής».
Αλλά «έχει ο καιρός γυρίσματα», που λέει κι ο πολύπαθος, αλλά αδάμαστος
αυτός Λαός”.
2. Η ΕΔΑ με μία σκληρή προκήρυξή της αναφέρεται προσωπικά στον Κυρ. Κιοφτερτζή και τον κατηγορεί για “ψηφοφόρους φαντάσματα”. (Όλη η προκήρυξη είναι στο επόμενο κεφάλαιο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ»)
3. Ο Δημ. Καμάρης “λύει την σιωπή του” και περιγράφει τα γεγονότα που έζησε,
ως πολιτικός αντίπαλος του Κυρ. Κιοφτερτζή το 1959. Στην τοπική εφημερίδα
“ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ” της 27 Ιουνίου 1964 δημοσιεύει ένα εκτενές άρθρο του με τον
τίτλο “Ο ΚΥΡΙΟΣ ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΟΣ” όπου μεταξύ άλλων αναφέρει:
“…Ο κ. Κιοφτερτζής τότε, ως εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος της
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ΕΡΕ μετεχειρίσθη όλα τα μέσα θεμιτά και αθέμιτα εναντίον μου. Με τη βία, τη
νοθεία και τη φοβία – εφευρέσεις δικές του και οι τρεις καθόσον αυτός τις
πρωτοεμφάνισε – μεταχειρίσθηκε τα πάντα για να με βλάψη. Και το επέτυχε.
Με προσωπική του επέμβαση με κάλεσε δύο φορές ο τότε Υπουργός κ. Καλαντζής και μου συνέστησε με αυστηρό μάλιστα τρόπο να παραιτηθώ υπέρ αυτού, δηλαδή του κ. Κιοφτερτζή. Και όταν δις αρνήθηκα, απαντήσας εις τον κ.
Καλαντζήν ότι «δεν έχετε δικαίωμα κ. Υπουργέ, να επιδιώκετε κατ΄αυτόν τον
τρόπον να βγάλετε δια της βίας Δήμαρχον Ν. Ιωνίας τον κ. Κιοφτερτζήν», εξεδιώχθην από το Υπουργείον, με την απειλήν –παρόντος μάλιστα και του Διευθυντού Ασφαλείας στρατηγού κ. Βαρδουλάκη – ότι θα το μετανοήσω πικρά!
Και πράγματι την επομένη κιόλας έδωσεν διαταγήν εις τον Διοικητή Χωροφυλακής Ν. Ιωνίας να μεταχειρισθή τα πάντα εναντίον μου δια να με αναγκάση να
εγκαταλείψω τον αγώνα. Τα όργανα της Χωροφυλακής, επιλήσμονα και αυτά
του όρκου που είχαν δώσει, ετέθησαν, αλληλέγγυα με τον υποψήφιον Δήμαρχον της Ε.Ρ.Ε. και μου απηγόρευσαν ομιλίες, κινήσεις και κάθε εκδήλωση εμού
και των συμβούλων μου μέχρι του σημείου να επιτεθούν τελικά κατά του εκλογικού μου κέντρου και να επιτύχουν έτσι την διάλυσίν μας. Αυτό ακριβώς που
επεδίωκαν. Ποιός τολμούσε τότε να τα βάλη ανοιχτά με το αστυνομικό κράτος
της ΕΡΕ! Γεγονότα τα οποία γνωρίζετε ασφαλώς όλοι σας…”
΄Ισως ο Καμάρης να λέει την αλήθεια, αλλά γιατί ένας άνθρωπος με δύναμη και
κύρος χρειάστηκε 5 χρόνια για να …εξομολογηθεί;

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
5ης Ιουλίου 1964

ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Οι δημοτικές εκλογές διεξήχθησαν με το Ν. 4337 (Φ.Ε.Κ. 76/8.5.1964 τ. Α΄) που
είχε αρκετές αλλαγές από τον εκλογικό νόμο του 1959. Οι κυριότερες ήταν:
- Ο υποψήφιος δήμαρχος κάθε συνδυασμού δεν χρειαζόταν σταυρό προτίμησης, αλλά εθεωρείτο ότι ελάμβανε τόσους σταυρούς όσα τα έγκυρα ψηφοδέλτια του συνδυασμού του. Ετσι δεν κινδύνευαν οι αρχηγοί να μην εκλεγούν,
- Συνδυασμός που δεν λάμβανε το 10% των ψηφοδελτίων, δεν συμμετείχε
στη κατανομή των εδρών,
- Από την πρώτη Κυριακή εκλεγόταν δήμαρχος που θα συμπλήρωνε το
40% των εγκύρων ψηφοδελτίων, (πολύ μικρό ποσοστό για πρώτη Κυριακή,
ίσως για να εξυπηρετηθούν κάποιοι υποψήφιοι, που θα μπορούσαν με τη δυναμική της Αλλαγής του Γ. Παπανδρέου να εκλεγούν χωρίς συμπράξεις),
- Αναπληρωτής δημάρχου οριζόταν ο πλειοψηφίσας σύμβουλος του συνδυασμού του δημάρχου,
- Επιτρεπόταν μόνο ένας (1) σταυρός επί του ψηφοδελτίου, με μαύρο ή
μπλε μελάνι μπικ ή στυλό κόκκινο. Πράσινο και κίτρινο χρώμα απαγορευόταν.
Αν υπήρχαν περισσότεροι σταυροί επί του ψηφοδελτίου, δεν μετρούσαν οι
σταυροί προτίμησης, αλλά το ψηφοδέλτιο εθεωρείτο έγκυρο ως προς τον
συνδυασμό.
Κάπου εδώ, μέσα του 1964, έφθασε το τέλος της εποχής του Κυρ. Κιοφτερτζή
και η αρχή της “παντοδυναμίας” του Γιάννη Δομνάκη. Έχουμε μπει στη δραματική
εκείνη δεκαετία του ΄60, που σημαδεύτηκε από αποστασίες, από προπηλακισμούς και εξευτελισμούς βουλευτών ενώ η κοινωνική αναταραχή ήταν στην ημερήσια διάταξη. Καινούριος άνεμος φυσάει! Ο Γεώργ. Παπανδρέου έχει κερδίσει τις
εκλογές τον Φεβρουάριο του 1964 και η “Ενωση Κέντρου” είναι στην κυβέρνηση.
Λίγο πριν έχει πεθάνει ο Βασιλιάς Παύλος (6 Μαρτίου 1964) και έχει αναλάβει ο
νεαρός Βασιλιάς Κωνσταντίνος. Ο Κων. Καραμανλής έχει φύγει στο Παρίσι, ως
“Τριανταφυλλίδης”.
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Στις 16 Φεβρουαρίου 1964, 5 μήνες προ των δημοτικών εκλογών, είχαν γίνει
βουλευτικές εκλογές και τα αποτελέσματα στη Ν. Ιωνία ήταν: Ένωση Κέντρου
47%, Ε.Ρ.Ε. 17% και Ε.Δ.Α. 36%. Αυτό φαίνεται ότι επηρέασε τις αποφάσεις 2 κεντρώας προέλευσης υποψηφίων (Παύλ. Αντωνίου, πολιτευτής, νομάρχης της Ε.Κ.
και Μιχ. Μανδάλακας, μικροβιομήχανος-υφαντουργός) να διεκδικήσουν τον πολιτικό χώρο της “Ενώσεως Κέντρου” χωρίς να έχουν επαρκή κοινωνικά ερείσματα
στην κοινωνία.
Υπήρχε τέτοια πόλωση μεταξύ Π. Αντωνίου και Μ. Μανδάλακα ποιός θα έχει το
χρίσμα του κόμματος της “Ενώσεως Κέντρου” ή ποιός θα χρησιμοποιήσει τα “εμβλήματα της Ενώσεως Κέντρου” που αναγκάζει τη “Διεύθυνση Οργανωτικού της
Ενώσεως Κέντρου” να αποστείλει έγγραφο στις 20.6.1964 στον Δ/ντή Ασφαλείας
Ν. Ιωνίας και να του γνωστοποιεί:
“…ότι δεν υφίσταται θέμα επεμβάσεως εις το Εκλογικόν Κέντρον του υποψηφίου Δημάρχου Ν. Ιωνίας κ. Μανδάλακα Μιχαήλ, προς αφαίρεσιν εμβλημάτων
κλπ. της Ε.Κ…”
Μία άλλη ανακοίνωση της “Επιτροπής Ενώσεως Κέντρου Ν. Ιωνίας” αμφισβητεί έγγραφο που εξέδωσε ο Δημ. Καμάρης στον Παύλο Αντωνίου με τη σφραγίδα
της “Ενώσεως Κέντρου” θεωρώντας ότι είναι προσωπικό.
Η “Επιτροπή Ανενδότου Αγώνος Ενώσεως Κέντρου Ν. Ιωνίας” αποστέλλει τηλεγράφημα στους Βουλευτές της Ε.Κ. και τους γνωρίζει ότι:
“…οι Χρυσ. Δουβλίδης, Βρασ. Νικολαΐδης, Χρ. Χατζηστέλιος, Ε. Βαμβακάς, Β.
Μπατζόγλου, Χ. Ιασωνίδης και Γ. Παντελίδης τυγχάνουν υποψήφιοι δημοτικοί
σύμβουλοι συνδυασμού Κ. Κιοφτερτζή ενεργούντες κατ΄ εντολήν του, με σκοπόν όπως παραπλανούντες κοινήν γνώμην Ν. Ιωνίας, επιτύχουν ανάδειξιν και
πάλιν του γνωστού ερετζή δημάρχου Κιοφτερτζή, αντιστρατευόμενοι ούτω
ιδεώδη Ενώσεως Κέντρου”.
Το αστυνομικό τμήμα Ν. Ιωνίας αδυνατεί να εκτελέσει εντολές για “κατέβασμα”
εμβλημάτων από προεκλογικά κέντρα φοβούμενο την αντίδραση των ενδιαφερομένων, αφού οι εντολές που λαμβάνει είναι αντικρουόμενες.
Έτσι λίγο πριν τις εκλογές ο κόσμος που ψήφισε “Ένωση Κέντρου (Ε.Κ.)” πριν
λίγους μήνες είναι όχι μόνο διχασμένος, αλλά και ζαλισμένος. Επώνυμοι Ιωνιώτες
– στελέχη της Ε.Κ. κατέρχονται με 3 διαφορετικά ψηφοδέλτια. Του “ακομμάτιστου” Κυρ. Κιοφτερτζή και τα ψηφοδέλτια των “αποδεδειγμένα Κεντρώων” Παύλου Αντωνίου και Μιχ. Μανδάλακα.
Οι 5 υποψήφιοι δήμαρχοι, κατ’ αλφαβητική σειρά:
1. Ο Παύλος Αντωνίου, (καθηγητής, τ. νομάρχης και συγγραφέας), δεν συμμετείχε στις Βουλευτικές εκλογές του Φεβρουαρίου 1964 προκειμένου να προετοιμάσει την κάθοδό του στις δημοτικές της 5ης Ιουλίου 1964. Για να προλάβει τα
μελλούμενα, πρώτος εκδίδει στις 30 Μαΐου 1964, την εφημερίδα “Η ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ” και έχει το εκλογικό του κέντρο στη Λεωφ. Ηρακλείου 48, απέναντι από το
Ταχυδρομείο Ν. Ιωνίας.
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Ο συνδυασμός του είναι: “ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ- ΑΛΛΑΓΗ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 1964” και
εστιάζει την προεκλογική του εκστρατεία πάνω σε αυτά τα συνθήματα.

Ο Παύλος Αντωνίου. Το έμβλημα του συνδυασμού του.

Το προσωπικό του στυλ με παπιγιόν σε όλες τις εκδηλώσεις, τον καθιστούν
“αναγνωρίσιμο” αλλά μέχρι εκεί. Η προεκλογική του καμπάνια βασίστηκε σε λάθος στρατηγική αφού έριξε το βάρος των προσπαθειών του στην αποδόμηση “ως
κεντρώου” του Μιχ. Μανδάλακα, θεωρώντας ότι θα λάβει το μεγαλύτερο μερίδιο
των ψηφοφόρων της Ε.Κ. στη Ν. Ιωνία (47%). Τελικά όμως δεν έπεισε τους ψηφοφόρους της Ενώσεως Κέντρου ότι έχει την ικανότητα να διοικήσει τον Δήμο.
Με συγκεντρώσεις και ομιλίες σε όλες τις συνοικίες (Κυριακή 21 Ιουνίου, μετά
το τέλος της Θείας Λειτουργίας, στην Πλατεία Αγ. Αναστασίας, Πέμπτη 25 Ιουνίου
βράδυ στη Πλατεία Αγ. Ευσταθίου, κ.α.) προσπαθεί να συσπειρώσει τον κόσμο
που ψήφισε την Ένωση Κέντρου, αλλά οι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι που
απαρτίζουν το ψηφοδέλτιό του, δεν είναι “πρωτοκλασάτα ονόματα”. Δεν ήταν οι
άνθρωποι που θα κάνανε την “διαφορά” και θα δίνανε ώθηση στο ψηφοδέλτιο.
Περιμένανε να κερδίσουν από το ψηφοδέλτιο, παρά να δώσουν.

Ο Παύλ. Αντωνίου
στον εξώστη
του εκλογικού κέντρου
στην κεντρική ομιλία του.
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Την κεντρική του ομιλία πραγματοποιεί την Τετάρτη 1η Ιουλίου 1964 το βράδυ,
από το μπαλκόνι του προεκλογικού του κέντρου στη Λεωφ. Ηρακλείου.
Από τους υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους, μπορούμε να διακρίνουμε τους:
Ιωάννη Σαμψάκη μικροβιομήχανο και δημ. σύμβουλο του Κυρ. Κιοφτερτζή (19511955), τον καλτσοποιό Στέλιο Κούρτογλου, τον μηχανικό Γρηγ. Αλευρά, τον καθηγητή Μαθηματικών Ιωάννη Τζεβελέκη, τον ταπητουργό Στέφ. Κατιρτζόγλου, τον
Πρόεδρο των Βυρσοδεψών Γρηγ. Τοκούρογλου, ενώ στο πλευρό του τάσσονται: ο
Δημ. Καμάρης ταξίαρχος ε.α. και υποψ. Δήμαρχος Ν. Ιωνίας το 1959 και ο Γιώργ.
Μπίγαλης χρυσοχόος (μετά τη μεταπολίτευση επί χρόνια δημοτικός σύμβουλος
και αντιδήμαρχος).

Βασίλειος Δημόπουλος

2. Ο Βασ. Δημόπουλος, κατέρχεται για άλλη μια φορά με τον
νέο συνδυασμό “ΠΡΟΟΔΟΣ – ΑΝΑΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ” αν και γνώριζε
ότι δεν έχει καμία πιθανότητα να εκλεγεί ακόμα και ως δημοτικός σύμβουλος, αφού χρειαζόταν το 10% των ψήφων. ΄Ηταν
πολιτικός αντίπαλος του Κυρ. Κιοφτερτζή και δεν μπορούσε
“να ξεχάσει την αντικατάστασή του από τον Κυρ. Κιοφτερτζή
τον Μάρτιο του 1949, από τον δημαρχιακό θώκο”. Εκπροσωπούσε τον λεγόμενο “Εθνικό χώρο”. Εν τούτοις κατήρτιζε ψηφοδέλτιο Υποψηφίου Δημάρχου και του αρκούσε να δίνει τον
δικό του αγώνα.

3. Ο Γιάννης Δομνάκης, μηχανικός και εργολήπτης Δ.Ε. στο επάγγελμα, κατέρχεται για πρώτη φορά σε δημοτικές εκλογές, υποστηρίζεται από την Αριστερά και
κατεβάζει ένα δυναμικό ψηφοδέλτιο που χωράει όλη την κεντροαριστερά. Το
όνομα του συνδυασμού “ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ” τα λέει όλα. Δείχνει συνεργασία και όχι αυταρχισμό κάτι που προσάπτουν στον χαρακτήρα του δημάρχου
Κυρ. Κιοφτερτζή και το καλλιεργούν έντεχνα από την επομένη των εκλογών του
1959. Το έργο του είχε αποδομηθεί. (Οι δρόμοι ασφαλτοστρώθηκαν και η ύδρευση
έχει παραδοθεί στην ΟΥΛΕΝ) και ο κόσμος διψάει για άλλα, αφού έχει λύσει τα βασικά του προβλήματα.
Το τι θέλει ο κόσμος, εκφράζεται μέσα από μια Διακήρυξη Πολιτικών, Επιστημονικών, Κοινωνικών παραγόντων και υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων που υποστηρίζουν τον Γιάννη Δομνάκη και τη διανέμουν πόρτα-πόρτα σε όλη τη Ν. Ιωνία
και αναφέρει ότι θα αγωνισθούν:
- Για να δημοτικοποιηθούν τα λεωφορεία και οι ξένες ληστρικές
εταιρείες ΟΥΛΕΝ και ΗΕΜ, ώστε να αποκτήσουμε φθηνό εισιτήριο
και φθηνό νερό,
- Για να ολοκληρωθεί το μέγα θέμα στεγάσεως των προσφύγων και
να εξαλειφθεί το αίσχος της παράγκας
- Για να αποκτήσει η πόλη μας υπονόμους, πράσινο,
καλοφτιαγμένους δρόμους, Δημοτικά Ιατρεία, Νεκροταφείο,
- Για Νοσοκομειακή και Ιατρική περίθαλψη των απόρων κατοίκων,
- Για Δημαρχιακό Μέγαρο, Δημοτική Μουσική, Δημοτική Βιβλιοθήκη,
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- Για να αισθανθεί τη φροντίδα και την στοργή του Δήμου η Νεολαία,
η γυναίκα και το παιδί με την κατασκευή αθλητικού σταδίου,
κολυμβητικής δεξαμενής, εκπολιτιστικής λέσχης, βρεφικών και
παιδικών σταθμών, παιδικών κατασκηνώσεων κλπ.
Μια πραγματική μαξιμαλιστική υποσχεσιολογία, αφού πολλά εξ όσων υποσχόταν ήταν μάλλον στη σφαίρα του αδύνατου, όπως η ιστορία απέδειξε (π.χ. Νεκροταφείο στη Ν. Ιωνία, δημοτικοποίηση της ΟΥΛΕΝ κλπ). Όμως ποιος τα πρόσεχε
αυτά; Ο κόσμος είχε κουραστεί από τον Κιοφτερτζή και ξεχνούσε εύκολα το ουσιαστικό έργο του. Το ψηφοδέλτιο απαρτιζόταν από νέους, φρέσκους ανθρώπους,
με πολλές φιλοδοξίες και διάθεση για ανάδειξη και πολλή όρεξη για κυνηγητό της
ψήφου! Βέβαια ο αγωνιστής Γιάννης Αμπατζόγλου θα ήθελε να ήταν αυτός ο υποψήφιος, όταν διαφαινόταν η νίκη. Σε δηλώσεις του αργότερα είχε πεί ότι προτιμήθηκε όχι ένας “κόκκινος” αλλά ένας “ροζέ” για δήμαρχος, ώστε να κερδηθούν ψήφοι από το Κέντρο!
Τα εγκαίνια του εκλογικού κέντρου του, θα γίνουν την Τρίτη 16 Ιουνίου, στη γωνία των οδών Ηρακλείου και Ανατολής (απέναντι από τη σημερινή Πλατ. Σημηριώτη), παρουσία πλήθους κόσμου. Την ογκωδέστατη εκδήλωση προλογίζει ο οδοντίατρος Ιωάννης Κιτσόπουλος, ενώ ο υποψ. Δήμαρχος Γιάννης Δομνάκης “…καυτηριάζει και αναλύει την πολύχρονη καταστρεπτική πολιτεία του Κ. Κιοφτερτζή”.

H ΕΔΑ Ν. Ιωνίας, που υποστηρίζει τον Γιάννη Δομνάκη, σε μια σκληρή Προκήρυξή της λίγες μέρες πριν τις εκλογές, προς “Όλους τους πραγματικούς δημοκράτες Ν. Ιωνίας” τους καλεί να καταψηφίσουν τον Κιοφτερτζή, τον δήμαρχο της βίας,
της νοθείας και του νεοφασισμού. (Παρ. 15).
Αλλά και βουλευτές της ΕΔΑ (Σ. Ηλιόπουλος, Λ. Κύρκος και Π. Παρασκευόπουλος) καταθέτουν στις 6 Ιουνίου επερώτηση στη Βουλή για “ατασθαλίες” του δημάρχου Κυρ. Κιοφτερτζή, κατά την κατασκευή δικτύου ύδρευσης στη περιοχή Βεΐκου – Παλαιολόγου.
Ο συνδυασμός του Γιάννη Δομνάκη “ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ” πλαισιώνεται
από ένα εξαίρετο επιτελείο Ιωνιωτών (γιατρών, δικηγόρων εργατών, υπαλλή-
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λων, συνταξιούχων, επαγγελματιών, επιχειρηματιών) που ο καθένας τους “έχει
ζυμωθεί” στη πάλη των λαϊκών, κοινωνικών και εργατικών αγώνων, ανθρώπων
που δεν διστάζουν να επισκεφθούν τους δημότες πόρτα-πόρτα και να μεταφέρουν το νέο πνεύμα που θέλουν να φέρουν στο Δημαρχείο. Σε μια πόλη που έχει
μονοκατοικίες και οι κάτοικοι είναι συγχρόνως και δημότες-ψηφοφόροι είναι εύκολο να τους πλησιάσεις και να τους γνωρίσεις. Έτσι γνώριζαν από πολύ κοντά
και “ήλεγχαν” τους ψηφοφόρους τους (διάβαζε πλέον του Κ.Κ.Ε.) και για αρκετά
χρόνια μετά θα μπορεί ο κομματικός μηχανισμός της Αριστεράς να ελέγχει την
σταυροδοσία δημοτικών συμβούλων και βουλευτών.

Την υποψηφιότητα του Γιάννη Δομνάκη, υποστηρίζουν με διακήρυξή τους αρκετοί Ιωνιώτες επαγγελματίες, συνδικαλιστές, έμποροι κλπ. Είναι η πρώτη φορά
που σε δημοτικές εκλογές έχουμε εμφάνιση διακηρύξεων υπέρ υποψηφίου.
Ο Γιάννης Δομνάκης κατερχόμενος στις δημοτικές εκλογές για πρώτη φορά, δεν
είχε την πείρα ούτε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που να τον διακρίνουν από τους
άλλους υποψηφίους. Όπως αποδείχθηκε όμως αργότερα, είχε δύο μεγάλα προτερήματα.
1). Ήταν ευγενής, πράος, επικοινωνιακός. Δεν καθόταν καθόλου στο Δημαρχείο,
αλλά όλη μέρα θα αλώνιζε την πόλη μιλώντας με τους κατοίκους και ακούοντας
αυτά που του έλεγαν. Ό,τι δηλαδή δεν έκανε ο Κιοφτερτζής.
2). Είχε πάντα ένα στενό επιτελείο 4-5 στελεχών, που ανελάμβαναν από ένα
συγκεκριμμένο τομέα (έργα, πολιτισμό, εκπαίδευση, καθημερινότητα κλπ.) έχοντας τα απαραίτητα προσόντα και γνώσεις να τον υπηρετήσουν.
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Και ενώ οι “κεντρώοι” Π. Αντωνίου και Μ. Μανδάλακας κάνουν πόλεμο στον Κ.
Κιοφτερτζή θεωρώντας τον αυριανό δήμαρχο, τη δημαρχία έχει “καπαρώσει” ο
Γιάννης Δομνάκης που δουλεύει αθόρυβα και μεθοδικά βοηθούμενος από ένα μεγάλο κομμάτι της Νεολαίας (ΕΔΑ και Λαμπράκηδες), κάτι που αντανακλάται και με
υποψηφίους στο ψηφοδέλτιό του (Χρ. Ρουμελιωτάκης, Κων. Σιαμίδης κ.α.)
Επίσης οι γυναίκες έχουν ισχυρή παρουσία στο ψηφοδέλτιό του. Για πρώτη φορά
συμμετέχουν 5 γυναίκες σε ψηφοδέλτιο υποψηφίου δημάρχου και εκλέγονται οι 3:
Ελευθερία Φιλιππάκη, Δέσποινα Βενετσανοπούλου και Δέσποινα Ελευθεριάδου.
(Στα άλλα ψηφοδέλτια συμμετείχαν: Κιοφτερτζή 0, Μανδάλακα 4, Αντωνίου 1, Δημόπουλου 1).
Ένα άλλο χαρακτηριστικό, είναι ο αριθμός των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων. Ο Δομνάκης έχει το πιο πλήρες ψηφοδέλτιο, 50 υποψήφιους (ο μέγιστος αριθμός), ο Δημόπουλος 37, ο Μανδάλακας 35, ο Κιοφτερτζής 34 και ο Αντωνίου 32.
4. O Κυρ. Κιοφτερτζής, ήδη δήμαρχος Ν. Ιωνίας, (όνομα συνδυασμού: ΕΡΓΑ Έμβλημα: ΟΔΟΣΤΡΩΤΗΡΑΣ) και συνεχώς εκλεγόμενος από το 1951, υποστηρίζεται από την τοπική Εφημερίδα “ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ” που εκδίδεται από το 1951. Πολλοί
λέγανε ότι ήταν ιδιοκτησία του. Η εφημερίδα κυκλοφορεί στις 20 Ιουνίου 1964
όχι ως εφημερίδα αλλά ως ένα 32σέλιδο τευχίδιο – ως φύλλο 200ο της εφημερίδας– που αποστέλλεται σε όλους τους Ιωνιώτες και τους ενημερώνει για το έργο
που επιτελέσθηκε από τον Κυρ. Κιοφτερτζή από το 1951 έως το 1964.
Στο εν λόγω τευχίδιο γίνεται ένας απολογισμός των δράσεων της 15ετούς διοίκησης του Δήμου από τον Κ. Κιοφτερτζή που αφορά στις ασφαλτοστρώσεις δρόμων, στο θέμα του νερού, στην ηλεκτροκίνηση του σιδηροδρόμου που διχοτόμησε την πόλη, στην καθαριότητα, στην κάλυψη των ρεμάτων, στον φωτισμό,
στις παράγκες στην είσοδο της πόλης, στις κατασκευασθείσες πλατείες και
πάρκα, στο νεκροταφείο, στις τεχνικές σχολές, στην ποιότητα των εκτελεσθέντων έργων, στη δημιουργία των νέων συνοικιών (Εριουργίας – Αλσουπόλεως Βεΐκου/Παλαιολόγου - Εράνου Βορ. Επαρχιών), στο θέμα της είσπραξης των συντάξεων από τους συνταξιούχους μέσω των ταχυδρόμων, στη συνοικία ΦΑΡΟΣ,
στα Γυμνάσια και τα Δημοτικά Σχολεία, στο Αθλητικό Γήπεδο, στην εκκλησία της
Ζωοδόχου Πηγής Καλογρέζας και απαντάει στους επικριτές του για τα αξιώματα
που έχει και δεν έχει, αλλά και για το τι πρόκειται να δημιουργήσει γενικά.
Δεν αναφέρει όμως κανένα συγκεκριμένο πρόγραμμα εκτέλεσης έργων κοινωνικής πολιτικής και πολιτισμού. Είναι το αδύνατο σημείο του, που το εκμεταλλεύεται ο κύριος αντίπαλός του Γιάννης Δομνάκης που στηρίζει την προεκλογική του
καμπάνια σε θέματα κοινωνικά, περιβαλλοντικά (κλείσιμο ρεμάτων) και πολιτιστικά. Ιδίως πολιτιστικά, γιατί διαθέτει ένα εξαιρετικό επιτελείο καλλιτεχνών,
λογοτεχνών, δημιουργών.
Ο Κυρ. Κιοφτερτζής βάλλεται στην κυριολεξία και από τους 4 συνυποψηφίους
του. Τον αποκαλούν “Ερετζή”, “Μικρό Καραμανλή”, “Καισαρίσκο” ενώ έρχονται στο
προσκήνιο γεγονότα “βίας και νοθείας” που πραγματοποιήθηκαν στις δημοτικές
εκλογές του 1959, αλλά που τότε δεν ανεδείχθησαν λόγω του ότι υπήρχε “το αστυνομικό κράτος της Δεξιάς”. Πίστευε ότι θα ξεπεράσει το 40% και θα πάρει τις εκλογές από την πρώτη Κυριακή, ενώ η πολυδιάσπαση του Κεντρώου χώρου, θα του
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έδινε την νίκη, άσχετα αν στα δεξιά του εμφανίστηκε και πάλι ο Βασ. Δημόπουλος
που σίγουρα του “έκοβε” ψήφους που σε άλλες συνθήκες θα ήταν δικοί του.

Προεκλογική συγκέντρωση του Κυρ. Κιοφτερτζή
στον κινηματογράφο “ΑΣΤΕΡΑ”.

Οι εκλογές έχουν έντονο πολιτικό χρώμα και ανταγωνισμό που παρασέρνουν
ακόμα και τα σωματεία. H “Ένωσις Πολυτέκνων Ν. Ιωνίας” σε έκτακτη συνεδρίασή της αποφασίζει να στηρίξει τον Κυρ. Κιοφτερτζή και ιδιαίτερα τον αντιπρόεδρό της Ιορδ. Μακεδονόπουλο που κατέρχεται στο ψηφοδέλτιό του. Το ίδιο είχε
κάνει και στις εκλογές του 1959.
5. Ο Μιχ. Μανδάλακας, μικροβιομήχανος-υφαντουργός,
(Πρόεδρος του Συνδέσμου Υφαντουργών-Βιοτεχνών & Μικροβιομηχάνων Ν. Ιωνίας και Πέριξ) κατέρχεται ως υποψήφιος δήμαρχος, πιστεύοντας ότι θα έχει την
υποστήριξη των οικογενειών των υφαντουργών μικροβιομηχάνων και των απασχολουμένων σε αυτές, αφού στη Ν. Ιωνία η υφαντουργία - παραγωγή και εμπορία - βρίσκονταν στο υψηλότερο σημείο ανάπτυξης. Έτσι θεωρώντας τον εαυτόν
του πετυχημένο επιχειρηματία κατέρχεται στον πολιτικό στίβο με προκήρυξη
προς τον λαό της Ν. Ιωνίας, στην οποία γενικά θέλει να επιδείξει καλή θέληση,
πίστη στις αξίες και τα ιδανικά, ενώ υπόσχεται περίπου ό,τι οι άλλοι. Βεβαίως δεν
ξεχνάει να αναφερθεί στον Γεώργ. Παπανδρέου. (Παρ. 16).
Στην προσπάθειά του δε να επικοινωνήσει άμεσα με τους δημότες, εκδίδει την
δική του τοπική εφημερίδα “ΝΕΟΪΩΝΙΚΗ” (για την προεκλογική περίοδο) και έχει
το εκλογικό του κέντρο στη Λεωφ. Ηρακλείου 26. Στα εγκαίνια του εκλογικού του
κέντρου (Σάββατο βράδυ 13 Ιουνίου) και στην τελευταία προεκλογική του ομιλία
προ των εκλογών (Πέμπτη 2 Ιουλίου), προσκαλούνται και βουλευτές της “Ενώσεως Κέντρου”.
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Επάνω: αριστερά ο Μιχ. Μανδάλακας,
Δεξιά: πρωτοσέλιδο της ΝΕΟΪΩΝΙΚΗΣ
Κάτω: αριστερά ο Δημήτριος Μπανούσης,
Δεξιά: Ιωάννης Κορίδης

Το Ψηφοδέλτιο του Μιχ. Μανδάλακα αν και στελεχώνουν, αξιόλογοι Ιωνιώτες
δεν “περπατάει”. Ιδιαίτερα αναγνωρίσιμοι ήταν: ο νεαρός τότε Γιάννης Κορίδης
(μετέπειτα δημοσιογράφος, εκδότης και αξιόλογος ποιητής), ο λογιστής και δημ.
σύμβουλος Δημ. Μπανούσης, ο εργοστασιάρχης ξυλουργός Αργ. Κελαϊδίτης, ο
στρατιωτικός ε.α. Γεώργ. Παπαδόπουλος, ο μηχανικός Στ. Μυλόβας, ο καλτσοποιός Γιώργ. Νουβέλογλου, ο Σπάρταλης Λουκάς Ουλκέρογλου, ο Παν. Λιάκης
ιδρυτής Προσκόπων Καλογρέζας, ο Μιχ. Πυλαρινός στέλεχος της Ε.Κ. από τον Περισσό, ο Σπ. Ευθυμιάδης ανταποκριτής Ελληνικού και Ξένου Τύπου, κ.α.
Ο Μιχ. Μανδάλακας βάλλεται ιδιαίτερα από τον Παύλο Αντωνίου, ότι έχει σφετεριστεί τα σήματα της “Ενώσεως Κέντρου” και επιπλέον ότι δεν είναι Ιωνιώτης,
αλλά …Μαγκουφανιώτης (κάτοικος Μαγκουφάνας).
Η αποτυχία του Μιχ. Μανδάλακα στις εκλογές, τον φέρει σε αντιπαράθεση με
τους συναδέλφους του υφαντουργούς, που τον οδηγεί λίγους μήνες αργότερα σε
παραίτηση και από τον συνδικαλιστικό φορέα (Σύλλογο Υφαντουργών Μικροβιομηχάνων).
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Οι Ιωνιώτες ψήφισαν στα 47 εκλογικά κέντρα, που είχαν δημιουργηθεί:
• Στην ενορία Αγ. Αναστασίας Περισσού
στο Δημοτικό Σχολείο Περισσού (Μιλήτου)
και στο Καφενείο “Οι φίλοι της Α.Ε.Κ.” (Κολοκοτρώνη 25).
•

Στην ενορία Αγ. Γεωργίου Ελευθερουπόλεως
στο Κτίριο του ΙΚΑ (Χρ. Σμύρνης 1),
στον Κινηματογράφο “ΑΦΡΟΔΙΤΗ” (Χρ. Σμύρνης 3) και
στο Δημοτικό Σχολείο Ελευθερουπόλεως (Πατρ. Ιωακείμ 1).

•

Στην ενορία Αγ. Ευσταθίου Νεαπόλεως
στο Δημοτικό Σχολείο Σαφραμπόλεως – Νεαπόλεως (Βασ. Γεωργίου Α΄)
και στην Ιδιωτική Σχολή “Γεωργαρίου” (Λευκωσίας 7).

•

Στην ενορία Αγ. Σπυρίδωνος
στο Γραφείο του Ιερού Ναού Αγ. Σπυρίδωνος, έξω από την εκκλησία.

•

Στην Ενορία Αγ. Αναργύρων
στο Ημιγυμνάσιο (Πλατεία Αγ. Αναργύρων),
στο Δημοτικό Σχολείο (Κρήτης και Ευαγ. Σχολής),
στον “Οίκο Σπάρτης” (Αλατσάτων 27),
στο υπόγειο του Ιερού Ναού Αγ. Αναργύρων,
στο Κατάστημα Σοφίας Χατζησάββα (Ικαρίας 1),
στον Κινηματογράφο “ΑΛΦΑ” (Καρολίδου 5),
στον Κινηματογράφο “ΑΣΤΗΡ” (Ασκληπιού 2),
στο Καφενείο “ΤΟ ΚΕΝΤΡΟΝ” (Βασ. Γεωργίου Β΄ και Ελ Αλαμέιν) και
στο Καφέ – Μπαρ “ΜΠΟΛΑ” (Βασ. Γεωργίου Β΄)

•

Στην Ενορία Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης
στο “ΙΩΝΙΚΟΝ ΛΥΚΕΙΟΝ” (Ταπητουργίας 2 – νυν Αγ. Κωνσταντίνου) και
στα Εκπαιδευτήρια “ΚΑΔΜΟΣ” (Π. Μελά 37).

•

Στην Ενορία Ζωοδόχου Πηγής Καλογρέζας,
στο Δημοτικό Σχολείο (Μουταλάσκη και Κωνσταντινουπόλεως),
στο Καφεζυθοπωλείο “ΧΑΡΑΥΓΗ” (Αν. Δημητρίου & Σμύρνης) και
στο Κατάστημα Γρ. Κικίδη (Μουταλάσκη 53).

•

Στην Ενορία Μεταμορφώσεως Σωτήρος Αλσουπόλεως
στην αίθουσα του ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ και
στο Καφενείο Γ. Βλαχάκη (Κασταμονής 115Β΄).

•

Στην ενορία Σαφραμπόλεως
στο Καφενείο “Ο ΣΤΑΘΜΟΣ” (Παλαιολόγου 10),
στο Καφενείο “ΤΟ ΚΕΝΤΡΟΝ” (Σινώπης 33),
στο Καφενείο “Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ” (Σινώπης 38) και
στο Καφενείο “ΚΡΥΣΤΑΛ” (Σινώπης 50).
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Με την τελευταία απογραφή να δείχνει 48.149 κατοίκους, εγγεγραμμένους
στους εκλογικούς καταλόγους 28.161, και ψηφίσαντες 25.762, δίδονται σύμφωνα
με την υπ΄ αριθ. 16038/54 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών, τα εξής αναλυτικά
αποτελέσματα των εκλογών:
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ - ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ
Συνδυασμός “Δημοκρατική Συνεργασία” - Γιάννης Δομνάκης
Συνδυασμός “Έργα” - Κυρ. Κιοφτερτζής

ΨΗΦΟΙ

%

ΕΔΡΕΣ

13.102

50,85

17

9.005

34,96

8

Συνδυασμός “Δημοκρατική Αλλαγή - Δημιουργία” - Π. Αντωνίου

1.632

6,34

0

Συνδυασμός “Πρόοδος - Αναδημιουργία” - Βασ. Δημόπουλος

1.119

4,35

0

904

3,50

0

25.762

100

25

Συνδ. “Αλλαγή-Αναδημιουργία-Εκπολιτισμός” Μ. Μανδάλακας
ΣΥΝΟΛΑ

Τα αποτελέσματα της κάλπης έδωσαν μια εντυπωσιακή νίκη στο Γιάννη Δομνάκη
που έλαβε το 50,85% γιατί κατόρθωσε να συσπειρώσει το απόλυτο της Ε.Δ.Α. στη
Ν. Ιωνία (36%) και να “κλέψει” και ένα 15% από την “Ένωση Κέντρου” και να γίνει κυρίαρχος των δημοτικών εκλογών του 1964.
Αντίθετα ο Κυρ. Κιοφτερτζής έλαβε το 34,96% και οδηγήθηκε στην αντιπολίτευση του δήμου, προς μεγάλη απογοήτευσή του, ενώ ο Παύλος Αντωνίου με
6,34% έρχεται τρίτος, παρά τις μεγάλες προσδοκίες του. Μέσα σε αυτό το σκηνικό
έκπληξη θεωρείται η τέταρτη θέση που κατέλαβε ο Βασ. Δημόπουλος με 4,35%
ενώ ο Μιχ. Μανδάλακας με μόνο το 3,50% και ψήφους λιγότερο από μία χιλιάδα,
έκλεισε το κεφάλαιο για αυτόν, δημοτικές εκλογές!
Ο Γιάννης Δομνάκης βγάζει 17 συμβούλους, o Κυρ. Κιοφτερτζής 8, οι άλλοι συνδυασμοί κανέναν, λόγω εκλογικού νόμου. Πρώτος σύμβουλος του Γιάννη Δομνάκη,
ήταν ο Γιάννης Αμπατζόγλου, που ονομάζεται αναπληρωτής δημάρχου με βάση
την εκλογική νομοθεσία.
Δημοτικοί σύμβουλοι εκλέγονται, μόνο από τους 2 συνδυασμούς (Γιάννη Δομνάκη και Κυριάκου Κιοφτερτζή), αφού οι υπόλοιποι συνδυασμού δεν έλαβαν το
10% των έγκυρων ψηφοδελτίων, που καθόριζε ο εκλογικός νόμος. Αυτοί είναι:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.

Δεκαεπτά (17) από τον συνδυασμό του Γιάν. Δομνάκη, οι:
Γιάννης Αμπατζόγλου ψ. 2.358
10. Δέσποινα Ελευθεριάδου ψ. 344
Δημήτρης Σιδέρης
613
11. Γεώργιος Χατζηπέτρου
337
Ελευθερία Φιλιππάκη
495
12. Γεώργιος Φουσκάκης
336
Χρίστος Ρουμελιωτάκης
454
13. Γεράσιμος Τσαγκαμίλης
335
Αναστ. Παπαδημητρίου
450
14. Ιωάννης Κιτσόπουλος
304
Γεώργιος Σούλιος
397
15. Νικόλαος Πανταζής
292
Δέσπ. Βενετσανοπούλου
389
16. Δημοσθένης Ευθυμιάδης
258
Κων/νος Παπάζογλου
366
17. Συμεών Τσομπάνογλου
248
Κων/νος Σιαμίδης
350			
και αναπληρωματικοί οι:
Χρήστος Τσαούσης
ψ. 233
17. Αγαμέμνων Παλάσκας ψ. 140
Δαμιανός Οικονομίδης
231
18. Αναστάσιος Ζαχαριάδης
127
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Ιωάννης Μοντσενίγγος
Αντώνιος Γιοβάνης
Δημοσθένης Ουγούρογλου
Γεώργιος Αγάλος
Ιωάννης Τσόπελας
Ιωάννης Φουσκάκης
Κων/νος Χρόνης
Θεόδωρος Δουρίδας
Γεώργιος Παπαδημητρίου
Κων/νος Παφίτης
Δημήτριος Μιχελής
Ευστράτιος Μελεμενής
Αλέξανδρος Μακρής
Γεώργιος Μαρκίδης

228
217
212
212
194
188
183
179
166
166
165
164
163
140

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Κων/νος Καπουράλος
Μιχαήλ Αδαμίδης
Αλέξ. Λυμπατετζόγλου
Γεώργ. Κουγιουμτζόγλου
Φώτιος Δούκας
Παναγιώτης Πατσαρίτσος
Μαρία Ζαφειροπούλου
Αναστάσιος Σκουρτέλης
Ιωάννης Γρυλλάκης
Γεώργιος Γουρλής
Θεογνωσία Πασχαλίδου
Κων. Χρυσανθόπουλος
Σπυρίδων Πολίτης
Γεώργιος Παπανικολάου

124
117
115
108
108
103
75
73
59
51
49
41
15
14

Οκτώ (8) από τον συνδυασμό του Κυρ. Κιοφτερτζή, οι:
Κυρ. Κιοφτερτζής
ψ. 9.000
5. Βασ. Μπατζόγλου
ψ. 491
Χρυσάφης Δουβλίδης
806
6. Γεώργ. Μπότσης
489
Γεώργ. Παντελίδης
575
7. Βασ. Ακιανίδης
459
Μιχ. Σιγαράς
497
8. Μηνάς Χρηστίδης
387
και αναπληρωματικοί οι:
Αλέξ. Κωτσιγιάννης
ψ. 357
14. Χαράλαμπος Ιασωνίδης ψ. 176
Κυριάκος Κοπτερίδης
345
15. Μενέλαος Κουρτίδης
170
Ευστάθιος Βαμβακάς
264
16. Θωμάς Θωμαΐδης
168
Ιάκωβος Σακαλόγλου
255
17. Γρηγόριος Κικίδης
148
Ιωάννης Καρσής
232
18. Θεόδωρος Βασιλειάδης
146
Θεόφιλος Ευθυμιάδης
232
19. Παναγ. Μαυράκης
140
Δαμιανός Κιρμίζογλου
217
20. Αθανάσιος Φλίγγερ
125
Δημήτριος Μαγκαφώσης
199
21. Κων/νος Θεοδοσίου
117
Γεώργιος Χαρόπουλος
189
22. Γεώργιος Ναυπλιώτης
111
Γεώργιος Ορθόπουλος
188
23. Σεραφείμ Σαββίδης
101
Δαμιανός Μόρτογλου
188
24. Ζαννής Κονδύλης
95
Ιορδ. Μακεδονόπουλος
180
25. Εμμανουήλ Περγιουδάκης
94
Στυλιανός Φατσής
179
26. Θωμάς Θωμαΐδης
83

Σας παραθέτουμε και τα ψηφοδέλτια των 3 άλλων συνδυασμών κατά την αλφαβητική σειρά του ψηφοδελτίου :

1.
2.
3.
4.
5.
6.

- Συνδυασμός ΠΑΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ Έμβλημα: “ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΑΛΛΑΓΗ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ”
Παύλος Αντωνίου
ψ. 1.632
17. Κων/νος Παπαδάτος
ψ. 10
Γρηγόριος Αλευράς
48
18. Ευαγγελία Παπαϊωάννου
10
Γεώργιος Βαφειάδης
39
19. Σωκράτης Πετρίτσης
47
Ελευθέριος Βογιατζόγλου
78
20. Αβραάμ Πίκουλας
15
Διονύσιος Βουτσάς
51
21. Δημήτριος Πουλόπουλος
30
Παναγιώτης Γκότσης
22
22. Βάσος Σαλαμούρας
13
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27
168
34
42
33
19
24
115
20
124

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Ιωάννης Γκρος
Αναξαγόρας Εισαγγελέας
Χρυσόστομος Ινεμπολίδης
Στέφανος Κατιρτζόγλου
Παρασκευάς Κίτσος
Στυλιανός Κούρτογλου
Κων/νος Κωνσταντινίδης
Νικόλαος Μέλεσης
Γεώργιος Μίτζαλης
Ηλίας Μπεσίλας

Ιωάννης Σαμψάκης
60
Χαράλαμπος Σαρηγιάννης
12
Δημήτριος Σκαρβελάκης
13
Αναστάσιος Σκουρλής
74
Θεόκλητος Συμεωνίδης
48
Ιωάννης Τζεβελέκης
174
Γρηγόριος Τοκούρογλου
25
Ευθύβουλος Τραγάνης
11
Δημήτριος Χαριτάκης
51
Νικόλαος Ψυχογιός
21

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

- Συνδυασμός ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ Έμβλημα: “ΠΡΟΟΔΟΣ - ΑΝΑΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ”
Βασίλειος Δημόπουλος ψ. 1.119
20. Παναγ. Μαυροφρύδης
ψ. 39
Αναστάσιος Αγγελικάκης
48
21. Ιωάννης Μυλωνάς
12
Απόστολος Αποστόλου
36
22. Παντελής Ναούμ
12
Αβραάμ Γεωργιάδης
20
23. Ελευθέριος Νικολαΐδης
6
Κων/νος Γεωργιάδης
43
24. Γεώργιος Ναστούλης
5
Λεωνίδας Γεωργιάδης
34
25. Μαρία Πετροπούλου
18
Χρήστος Δηλέρης
22
26. Φώτιος Πολίτης
82
Εμμανουήλ Δαβούτης
15
27. Μωϋσής Παυλίδης
38
Κυριάκος Δεληγιαννίδης
7
28. Βασίλειος Ραϊκόπουλος
14
Στέλιος Δημητριάδης
8
29. Χρήστος Ροϊλός
27
Νικόλαος Κερασίδης
8
30. Σταύρος Σαριτζόγλου
134
Βασίλειος Κλάρας
55
31. Ευστάθιος Στεφανίδης
36
Παν. Κωνσταντακόπουλος
31
32. Γεώργιος Σταμπούλογλου
42
Βασίλ. Κωνσταντουλάκης
11
33. Κων/νος Στεφανάκος
23
Κωνσταντίνος Λάκης
15
34. Παναγιώτης Τυράσκης
12
Αντώνιος Μέγκουλας
9
35. Κων/νος Χαρίδης
40
Νικόλαος Μανταράκης
25
36. Ιορδάνης Χατζηανδρέου
5
Δημήτριος Μπίρντακας
9
37. Πρόδρομος Χρυσοχοΐδης
52
΄Ομηρος Μαρκάκης
10			

- Συνδυασμός ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΝΔΑΛΑΚΑ Έμβλημα: “ΑΛΛΑΓΗ - ΑΝΑΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ - ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ”
1. Μιχαήλ Μανδάλακς
ψ. 904
19. Κυπρ. Μπογιατζόγλου
2. Παντελής Αγάπογλου
19
20. Σταύρος Μυλόβας
3. Λεωνίδας Ανθιμόπουλος
15
21. Γεώργιος Νουβέλογλου
4. Αντώνιος Αντωνιάδης
17
22. Επαμεινώνδας Ντούλας
5. Ανδρέας Αρβανιτάκης
52
23. Λουκάς Ουλκέρογλου
6. Αριστείδης Βάρφης
4
24. Φωτεινή Μαλαμοπούλου
7. Σαράντος Γιαννακόπουλος
10
25. Γεώργιος Παπαδόπουλος
8. Κυριάκος Γκιουζέλης
11
26. Μιχαήλ Πυλαρινός
9. Μαρία Διαμαντή
8
27. Δημήτριος Ραϊκόπουλος
10. Σπυρίδων Ευθυμιάδης
85
28. Κύριλλος Σεβαστιάδης
11. Νικόλαος Ζούβελος
7
29. Δέσποινα Τσερκέζη

ψ.13
12
52
20
62
11
14
28
18
16
28
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Αργύριος Κελαϊδίτης
Κωνσταντίνος Κοντός
Ιωάννης Κορίδης
Αντώνιος Κωνσταντινίδης
Παναγιώτης Λιάκης
Μιχαήλ Ματθαίου
Δημήτριος Μπανούσης

31
30.
27
31.
20
32.
25
33.
20
34.
54
35.
72		

Καλλιόπη-Δέσπ. Τσίπα
Γεώργιος Τσιόκος
Παναγιώτης Τσούπας
Μηνάς Χατζηαράπογλου
Δημήτριος Χατζηκυριάκος
Παντ. Χατζηχαραλάμπους

30
3
1
10
21
8

Οι ψηφοφόροι του Γιάννη Δομνάκη πανηγύρισαν δεόντως τη μεγάλη νίκη τους.

Σε δηλώσεις του στη εφημερίδα “ΑΥΓΗ”, ο Γιάννης Δομνάκης την άλλη μέρα των
εκλογών, δηλώνει:
“Εκφράζω μέσω της «ΑΥΓΗΣ» θερμές ευχαριστίες προς τον λαό της Ν. Ιωνίας
για την τιμή που μου έκανε να εμπιστευθεί σε μένα και τους συμβούλους μου τον
δήμο. Η νίκη του συνδυασμού μας είναι νίκη όλου του λαού, ανεξαιρέτως πολιτικής τοποθετήσεως και κυρίως νίκη της δημοκρατικής ενότητας και συνεργασίας.
Οι δημοτικοί μου σύμβουλοι και εγώ έχουμε πλήρη συναίσθηση των ευθυνών
που επωμιζόμαστε. Διαβεβαιώνω τον λαό της Νέας Ιωνίας ότι μαζί με τους άξιους συνεργάτες μου θα πραγματοποιηθεί η αλλαγή, την οποία τόσο επιθυμεί
όπως απέδειξε και το εκλογικό αποτέλεσμα. Θα εφαρμόσουμε μέχρι κεραίας το
πρόγραμμα που εξαγγείλαμε.
Όλα αυτά τα χρόνια παλέψαμε μαζί με τον λαό για να απαλλαγούμε από ένα
σκοτεινό παρελθόν. Θα αγωνισθούμε πάλι μαζί για ένα δημιουργικό μέλλον”.
Είναι γεγονός, ότι δεν περίμενε αυτή την ήττα ο Κυρ. Κιοφτερτζής, και μάλιστα
τόσο βαριά! Χάνει την ψυχραιμία του, αρνείται ν’ αντιπολιτευθεί και ουσιαστικά
αποτραβιέται. Στα δημοτικά συμβούλια δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Παρίστανται
συνήθως 2 -3 δημοτικοί σύμβουλοι του Κυρ. Κιοφτερτζή, με ιδιαίτερη την παρουσία του Χρυσ. Δουβλίδη
Ο Κυρ. Κιοφτερτζής, αφήνοντας την Δημαρχία, δηλώνει:
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ΩΡΙΣΜΕΝΟΙ ΨΗΦΟΦΟΡΟΙ ΔΕΝ ΕΨΗΦΙΣΑΝ ΠΟΛΙΝ
ΕΨΗΦΙΣΑΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ
Διαπρεπής καθηγητής του Πανεπιστημίου εν ενεργεία, επεσκέφθη προ έτους
την πόλιν. Κατ΄ επιθυμίαν του, του διέθεσα το αυτοκίνητον δια να ίδη τι ο δήμος είχε επιτελέση εις αυτόν. Μετά την ανά την πόλιν περιοδείαν του, ήλθε εις
το Δημαρχείον να με αποχαιρετήσει. Και σοβαρότατα και εις τόνον επίσημον
μου λέγει “Το έργον σου είναι τόσον κολοσσιαίον, ώστε, αν οι συμπολίται σου
είναι γνήσιοι απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων, οφείλουν να σε καταψηφίσουν
και εξοστρακίσουν”. Η προφητεία του σοφού καθηγητού επαλήθευσε. Μέσα εις
την προφητείαν αυτήν ενυπάρχει όλον το Ελληνικόν δράμα της δημοσίας ζωής:
Ο εξοστρακισμός των αξίων ηγετών.
Δεν νομίζω, ότι η πλειοψηφία, η σχετικώς μικρά, των συμπολιτών μας απεδοκίμασε το μνημειώδες, το άνευ προηγουμένου, έργον των 19 ετών. Ασφαλτοστρωμένοι δρόμοι μήκους 130 χιλιομέτρων, υπόνομοι ομβρίων, κάλυψις ρεμμάτων, Γυμνάσιον, τελεία ύδρευσις, φωτισμός, γέφυραι, διαβάσεις κλπ. κλπ.
ανεμόρφωσαν ως μαγική ράβδος της Κίρκης ένα μεγάλο χωριό της λάσπης, του
βούρκου και της σκόνης εις την πρώτην και κατακάθαρην Ελληνικήν πόλιν, την
σημερινήν Ν. Ιωνίαν την οποίαν θαυμάζει όλη η Ελλάς. Του έργου τούτου προέχει δια την πόλιν η διάσωσις. Οι δε παρασυρθέντες δεν εψήφισαν πόλιν. Εψήφισαν πολιτικόν θέμα.
Κάποια ηθική κρίσις διαφαίνεται εις τον ορίζοντα. Η πνευματική ηγέτις τάξις
δίδει την εντύπωσιν ότι δεν ηγείται. Έπεται. Και κινδυνεύει να χάση την ηγεσίαν
της. Όσοι δε, οι περισσότεροι χωρίς να το θέλουν, εθυσίασαν εις την πειθαρχίαν
του κόμματος την πόλιν των, και όσοι, κατά χιλιάδας, είτε από βαρείαν αμέλειαν,
απέσχον των εκλογών – απέσχον 3.500 ψηφοφόροι – δεν υπηρέτησαν την πόλιν
ούτε την τοπικήν αυτοδιοίκησιν της χώρας, η οποία δεν είναι κόμμα. Παρ΄ οιονδήποτε κόπον και παρ΄ οιασδήποτε προσωπικάς θυσίας, χαίρω ότι δεν εγκατέλειψα τον υπέρ της πόλεως αγώνα. Έπεσα εις τας επάλξεις του. Εις την δημοσίαν μου ζωήν ο αγών αυτός υπήρξε από τους σκληροτέρους και τους ωραιοτέρους. Και συγχαίρω όλους, όσοι συμπαρεστάθησαν εις αυτόν καθ΄ οιονδήποτε
τρόπον. Και συγχαίρω θερμότατα και ευχαριστώ ιδιαιτέρως τους 9.005 συμπολίτας, άνδρας και γυναίκας, οίτινες μας ετίμησαν δια της εμπιστοσύνης, της αγάπης και της ψήφου των. Ετίμησαν το τεράστιον έργον των 19 ετών και υπήρξαν
οι ηθικοί νικηταί των εκλογών. Και είμαι ευγνώμων προς τους 34 εκλεκτούς συνεργάτας μου υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους. Έπεσα επί των επάλξεων,
αρνηθείς χρίσματα και πριμοδοτήσεις διότι επίστευα και πιστεύω ακράδαντα
ότι όλα αυτά βλάπτουν καιρίως την πόλιν.
Ανεξαρτήτως του αποτελέσματος, δεν μειούται η αξία του αγώνος.
Και πάλιν ευχαριστώ όλους.
Ο Δήμαρχος Γιάν. Δομνάκης ανέλαβε τη δημαρχία στις 9 Σεπτεμβρίου 1964 και
απευθύνθηκε προς το υπαλληλικό και εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου, με
“Hμερήσια διαταγή”, σε άπταιστη καθαρεύουσα, όπου ζητεί από τους εργαζόμενους να είναι πρόθυμοι στην εκτέλεση των καθηκόντων τους, κλπ.κλπ. (Παρ. 17).

Προεκλογικά τρικ του συνδυασμού του Γιάννη Δομνάκη.

Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗΣ ΧΟΥΝΤΑΣ

ΑΠΟ ΤΗ ΧΟΥΝΤΑ ΣΤΗ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗ
21 Απριλίου 1967 - 30 Μαΐου 1975

21 Απριλίου 1967. Κατάλυση του Συντάγματος από τη Χούντα των Συνταγματαρχών. Ορκίζεται Κυβέρνηση υπό τον Κων. Κόλλια, Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
Στο Δήμο, αρχίζουν να φτάνουν οι…οδηγίες της Κυβέρνησης των Συνταγματαρχών. Η πρώτη με ημερομηνία 24 Απριλίου 1967, του νέου Υπουργού Εσωτερικών
Στυλ. Παττακού, αναφέρει μεταξύ άλλων:
“Η κυβέρνησις δια των προγραμματικών της δηλώσεων εξήγγειλε την λήψιν
μέτρων αποσκοπούντων εις την εφαρμογήν αληθούς ευνομίας, την επαναφοράν της εσωτερικής γαλήνης, τάξεως και ησυχίας, την ηθικήν και υλικήν εξύψωσιν του κοινωνικού συνόλου και ιδιαιτέρως των αγροτών, εργατών και πενεστέρων τάξεων, την μετά πάσης στοργής αντιμετώπισιν των προβλημάτων
της νεολαίας και την δημιουργίαν των καταλλήλων προϋποθέσεων δια την
επάνοδον της Χώρας εις τον Κοινοβουλευτισμόν επί υγιούς βάσεως…
Αξιούμεν από υμάς της ασκήτε τα καθήκοντά της ελεύθεροι μακράν πάσης
επεμβάσεως, απαγορεύοντες πάσαν ανάμιξιν τρίτων δια την ρύθμισιν ατομικών των πολιτών θεμάτων και γενικών τοιούτων. Το μπαχτσίσι και το ρουσφέτι
να εκριζωθή από την φαντασίαν του πολίτου…
Κατόπιν της θέσεως εν ισχύϊ του Νόμου ΑΞΘ/1912 «περί κηρύξεως της Χώρας εις κατάστασιν πολιορκίας» αι αρμοδιότητες των πολιτικών αρχών αι αναγόμεναι εις την τήρησιν της τάξεως και ασφαλείας περιέρχονται εις τας Στρατιωτικάς Αρχάς.”
		
Ο Γιάννης Δομνάκης δεν είχε πολλή τύχη στην πρώτη θητεία του. Και βέβαια
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παύεται μαζί με τους δημοτικούς συμβούλους της παράταξής του και τον Χρ. Δουβλίδη από την παράταξη του Κυρ. Κιοφτερτζή. Θα εκτοπιστεί αμέσως. Θα επιστρέψει σε 6 μήνες μετά, αλλά φυσικά θα απέχει κάθε δράσης.
Θα εκτοπιστούν ακόμα ο Γιάννης Αμπατζόγλου, ο Χρίστος Ρουμελιωτάκης, ο
οποίος έμεινε στην εξορία για πάνω από 4 χρόνια και άλλοι.
Ο Γιάν. Δομνάκης, τα πρώτα 2,5 χρόνια στη δημαρχία δεν μπόρεσε να παρουσιάσει αξιόλογο έργο πέρα από διεκδικήσεις (κλείσιμο ρεμάτων) και διαμαρτυρίες
σε ένα κλονισμένο πολιτικό σκηνικό (αποστασίες, Κυπριακό, απεργίες, διαδηλώσεις). Μάλιστα για ένα διάστημα παύθηκε από δήμαρχος λόγω της πολιτικής του
δράσης.
Η Πολιτεία περνούσε την πόρτα της αποβιομηχάνισης, η αντιπαροχή όπου νάναι
θα αλλοιώσει την εικόνα της πόλης, όμως η αριστερή δημοτική αρχή είχε ανάγκη
να βρεί κάποια πορεία, να μπορέσει να …μάθει τι της γίνεται, να αντισταθεί και να
οργανωθεί. Τα πολλά αξιόλογα στελέχη της θέλοντας να αποδομήσουν…το κράτος
της δεξιάς, τον Κ. Κιοφτερτζή συχνά αναλώνονταν σε στείρους αγώνες.
Και τελικά τους πρόλαβε η Χούντα!
Αναλαμβάνει δημαρχεύουσα η Ελευθ. Φιλιππάκη, παλαιοτέρα δημοτικός σύμβουλος, η οποία αν και σύμβουλος του Δομνάκη, δεν είχε παυθεί. Αλλά για λίγες
ημέρες. Γιατί αρχίζουν οι διορισμοί της Χούντας:
- Ιούνιος 1967. Αναλαμβάνει Αναπληρωτής Δήμαρχος ο Γεώργιος Παντελίδης
και Δημοτικοί Σύμβουλοι οι Κυρ. Κιοφτερτζής, Μιχ. Σιγαράς, Βασ. Μπατζόγλου, Γεώργ. Μπότσης, Βασ. Ακιανίδης, Αλ. Κωτσίγιαννης.
- 14 Οκτωβρίου1967. Διορίζεται δήμαρχος Ν. Ιωνίας, ο Κυρ. Κιοφτερτζής. Κανείς
δεν θα περίμενε ότι ο Κυρ. Κιοφτερτζής θα δεχτεί να γίνει δήμαρχος της επταετίας! Ακύρωνε έτσι μια σημαντική προσφορά 15 χρόνων και δικαίωνε τους επικριτές του.
Το Δημοτικό Συμβούλιο είχε την εξής συγκρότηση:
Διον. Καραμπάγιας
Θεοφ. Ευθυμιάδης
Αβραάμ Καχραμάνος
Γεώργ. Τεβεκέλης
Νικ. Σταυριανός

Πρόεδρος Δ.Σ.
Ιωάν. Καρσής
Γραμματέας Δ.Σ.
Νικ. Μόρτογλου
Μέλος Δ.Σ.
Κων. Παλτόγλου
Μέλος Δ.Σ.
Ανέσ. Φιλιππίδης
Αντιδ. - Μέλος Δ.Σ.		

Μέλος Δ.Σ.
Μέλος Δ.Σ.
Μέλος Δ.Σ.
Μέλος Δ.Σ.

- 1 Ιανουαρίου 1969. Το Δημοτικό Συμβούλιο αποτελείται, από τους:
Διον. Καραμπάγιας
Θεοφ. Ευθυμιάδης
Αβραάμ Καχραμάνος
Γρηγ. Κικίδης
Νικ. Σταυριανός

Πρόεδρος Δ.Σ.
Ιωάννης Καρσής
Γραμματέας Δ.Σ.
Νικ. Μόρτογλου
Μέλος Δ.Σ.
Κων. Παλτόγλου
Μέλος Δ.Σ.
Ανέστης Φιλιππίδης
Μέλος Δ.Σ.		

Μέλος Δ.Σ.
Μέλος Δ.Σ.
Μέλος Δ.Σ.
Μέλος Δ.Σ.
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- 27 Αυγούστου 1970. Άρρωστος από καιρό, πεθαίνει ο Κυρ. Κιοφτερτζής. Πέθανε
ως εν ενεργεία Δήμαρχος! Αλλ΄ αυτό ήταν το καλύτερο για την υστεροφημία του;
Με ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου (πρόεδρος ο Δ. Καραμπάγιας) οριζόταν
να μετονομασθεί η λεωφόρος Ιωνίας, αλλά και η πλατεία του συντριβανιού, δίπλα στο σταθμό του Ηλεκτρικού στα Πευκάκια, σε ένδειξη ελάχιστης τιμής στη
μνήμη του “αναμορφωτού δημάρχου” όπως τον ονόμαζε σε “Λεωφόρο και Πλατεία Κ. Κιοφτερτζή”. Βέβαια αυτό δεν ίσχυσε ποτέ και τίποτε και πουθενά στην
πόλη δεν θυμίζει ότι έτσι ή αλλιώς ήταν δήμαρχός της επί 19 χρόνια.
- 14 Οκτωβρίου 1970. Επισκέπτεται τη Ν. Ιωνία ο Αντιπρόεδρος της Εθν. Κυβέρνησης και Υπουργός των Εσωτερικών Στυλ. Παττακός συνοδευόμενος από τον Γεν.
Γραμματέα του Υπουργείου, Ιωάννη Λαδά. Συγκαλεί το Δημοτικό Συμβούλιο για διερεύνηση του προσώπου που θα αντικαταστήσει τον αποθανόντα δήμαρχο Κυρ.
Κιοφτερτζή. Το Δ.Σ. ομόφωνα: υποδεικνύει τον αναπληρωτή αντιδήμαρχο Νικ.
Σταυριανό. Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Στ. Παττακός θέλοντας να δείξει την
δημοκρατικότητά του ζητεί και «…άλλες δημοκρατικές προθέσεις για το όνομα του
Δημάρχου…» γιατί δεν αποφασίζει εν θερμώ!
- 26 Οκτωβρίου1970. Ο Νικ. Σταυριανός υπογράφων ως Δήμαρχος, απευθύνει
επιστολές σε όλα τα σωματεία – συλλόγους τους Ν. Ιωνίας και ζητεί “υποδείξεις
του προσώπου δια το αξίωμα του Δημάρχου Ν. Ιωνίας” γνωρίζοντας τους συγχρόνως ότι “..ολόκληρον το Δημοτικόν Συμβούλιον εν ομοφωνία υπέδειξεν δια το
αξίωμα του Δημάρχου Ν. Ιωνίας τον αναπληρωτήν Δήμαρχον Ν. Ιωνίας κ. Νικόλαον Σταυριανόν”.
Και υπήρξαν αρκετοί, ας μην κρυβόμαστε, που θα επιθυμούσαν να γίνουν δήμαρχοι! Αλλά υπήρξαν και πολλοί που με κάθε τρόπο θα ήθελαν να αποφύγουν
αυτόν τον τίτλο σ΄αυτή την εποχή. Ανάμεσά τους ο ξεχασμένος από πολλούς,
αλλά εν ενεργεία πάντα Πρόεδρος της Ενώσεως Σπάρτης, ο Κοσμάς Νικολαΐδης!
Θα ήταν ενδεχομένως ένα καλό άλλοθι για τη Χούντα. Ο αξέχαστος Κοσμάς Νικολαΐδης, κάπου το έμαθε, ότι θα τον πρότειναν για δήμαρχο και άρον-άρον έτρεξε
στην “Αγία Όλγα” να κάνει εγχείρηση …κήλης και να βρεθεί εκτός επιλογής! ’Ετσι
μόνη λύση παρέμεινε ο Σταυριανός!
- Νοέμβριος 1970. Με την υπ΄ αριθ. 88152/13.11.1970 απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών, διορίσθηκε Δήμαρχος Ν. Ιωνίας, ο αντιδήμαρχος Νικ. Σταυριανός,
70 ετών Φαρμακοποιός, εκ των πρώτων οικιστών στις πόλης. Ορκίσθηκε στις 23
Νοεμβρίου 1970 και ανέλαβε αμέσως τα καθήκοντά του.
- Δευτέρα 24 Μαΐου 1971. Απηλλάγη των καθηκόντων του ο Νικ. Σταυριανός. Ορκίζεται Δήμαρχος ο Ανδρ. Χαλεπλίδης (ιδιοκτήτης των εκπαιδευτηρίων “Κοσμάς ο
Αιτωλός”) και στις 8 Ιουνίου 1971, απευθύνει τον “Χαιρετισμό Δημάρχου επι τη
αναλήψει των καθηκόντων του”, όπου βέβαια εξυμνεί την Χούντα και την 21η
Απριλίου (Παρ. 17).
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- 16 Δεκεμβρίου 1971. Δεν πρόλαβε να ασκήσει τα καθήκοντα του για ένα οκτάμηνο και απομακρύνεται ο Ανδρ. Χαλεπλίδης. Καθήκοντα δημάρχου για τους επόμενους 18 μήνες, ασκεί ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Διον. Καραμπάγιας.
- 6 Ιουλίου 1973. Ορκίζεται δήμαρχος ο Κων. Αναστασιάδης, έμπορος ηλεκτρικών ειδών, ο οποίος παραμένει δήμαρχος μέχρι τον Σεπτέμβριο του 1974.
Το Δημοτικό Συμβούλιο απαρτίζεται πλέον, από τους:
«Παλιούς»: Δ. Καραμπάγια ως πρόεδρο, Θ. Ευθυμιάδη ως γραμματέα και μέλη
τους Κ. Παλτόγλου, Α. Φιλιππίδη, Ν. Μόρτογλου, Ι. Καρσή, Γ. Κικίδη, τους διορισθέντες την 18.4.1973 Νικ. Βαμβακόπουλο και Ηλ. Χαλκιόπουλο και τους διορισθέντες την 6.7.1973 Ν. Καμπουλάκη και Χ. Μάρκογλου. Και από 9μελές, γίνεται
11μελές.
- Ιούλιος 1974. Με την πτώση της Χούντας τον Ιούλιο του 1974, έρχεται στην
Ελλάδα ο Κων. Καραμανλής ο οποίος σχηματίζει “Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας”.
Λίγο αργότερα προκειμένου να απομακρυνθούν οι διορισμένοι δήμαρχοι της Χούντας, στις 24 Σεπτεμβρίου1974 με το Ν.Δ. 51/1974 “Περί επαναφοράς της νομιμότητας εις τους Δήμους και Κοινότητας, αποκαταστάσεως των αιρετών διοικήσεων τούτων και αντικαταστάσεως διατάξεων του Ν.Δ. 222/1973 περί Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα” (Φ.Ε.Κ. 250/17.9.1974 τ. Α΄), δήμαρχος Ν. Ιωνίας διορίζεται ο Πρωτοδίκης Μιχ. Σπηλιωτακάρας, ο οποίος γίνεται υπηρεσιακός δήμαρχος, μέχρι την προκήρυξη των δημοτικών εκλογών στις 30 Μαρτίου 1975.
- 25 Οκτωβρίου. Συνέρχεται το Δημ. Συμβούλιο προεδρεύοντος του Ιωάννη
Αμπατζόγλου και παρόντες δημοτικούς συμβούλους, όσους είχαν εκλεγεί στις δημοτικές εκλογές του 1964, συν τον Δήμαρχο Γιάννη Δομνάκη: Χρυσ. Δουβλίδης, Ν.
Βαμβακάς, Γερ. Τσαγκαμίλης, Γεώργ. Σούλιος, Δημοσθ. Ευθυμιάδης, Ιωάννης Κιτσόπουλος, Γ. Μπότσης, Γ. Χατζηπέτρος, Κ. Παπάζογλου, Κ. Σιαμίδης, Ελευθ. Φιλιππάκη, Θεόφ. Ευθυμιάδης, Γ. Φουσκάκης, Αν. Παπαδημητρίου, Σ. Τσομπάνογλου,
Βασ. Μπατζόγλου, Ιωάννης Καρσής, Δ. Σιδέρης, Νικ. Πανταζής, Μιχ. Σιγαράς, Χρ.
Ρουμελιωτάκης, Δεσπ. Βενετσανοπούλου.
Απουσίαζε ο Γεώργ. Παντελίδης που εκλέγεται Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 29 Νοεμβρίου 1974.
Από τις δημοτικές εκλογές του 1964, θα έπρεπε να μεσολαβήσει μια Χούντα
(21η Απριλίου 1967), 3 Δημοψηφίσματα (1968, 1973 και 1974), τα γεγονότα του
Πολυτεχνείου, οι βουλευτικές εκλογές του 1974, και 11 χρόνια αναμονής, για να
ψηφίσουν ξανά οι Ιωνιώτες, ποιόν θέλουν για δήμαρχό τους.

23/5/1965. Γ’ Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης. Στο μικρόφωνο ο δήμαρχος Γιάννης Δομνάκης.

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
30ης Μαρτίου 1975
ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗ
Η Κυβέρνηση της “Νέας Δημοκρατίας” του Κων. Καραμανλή, έχοντας λάβει ήδη
τη διακυβέρνηση της χώρας για την επόμενη τετραετία με το απλησίαστο εκείνο
54,27% και έχοντας επιλύσει και το πολιτειακό, (με 70% περίπου ο λαός επέλεξε
τη Δημοκρατία από τη Βασιλεία), προκηρύσσει Δημοτικές εκλογές για τις 30
Μαρτίου 1975.
Στη Ν. Ιωνία, που έχουν προβλέψει ήδη τη διενέργεια δημοτικών εκλογών, οι
δημοτικοί συνδυασμοί είναι έτοιμοι, ενώ οι υποψήφιοι δήμαρχοι προσπαθούν να
εντάξουν στους συνδυασμούς τους, τους καλύτερους “πολιτικοποιημένους” δημότες. Έτσι κατέρχονται 3 υποψήφιοι:
			
1. Ο Μηχανικός – Εργολήπτης Δ.Ε., Γιάννης Δομνάκης με βασικό πυρήνα τις
αριστερές δυνάμεις, αλλά και προσωπικότητες του Κέντρου, συνεργάζεται με την
Τοπική Οργάνωση ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ν. Ιωνίας και κατέρχεται με τον συνδυασμό “Δημοκρατική Ενότητα” (το 1964 ονομαζόταν “Δημοκρατική Συνεργασία”). Ο Γιάννης
Δομνάκης ήταν ο δήμαρχος που ως γνωστόν είχε απολυθεί για την πολιτική του
δραστηριότητα τον Μάιο του 1967 από την Χούντα των Συνταγματαρχών και
έφερε “πολιτικές δάφνες αντίστασης”. Στη Ν. Ιωνία ωστόσο η δύναμη του ΠΑΣΟΚ
που είχε ιδρύσει ο Ανδρέας Παπανδρέου είναι αρκετά μεγάλη.
2. Ο Πολιτικός μηχανικός Στέφανος Ιωακειμίδης ηγείται ψηφοδελτίου της δεξιάς, με τον συνδυασμό “Νέοι Άνθρωποι – Νέες Ιδέες”, θέλοντας να προσελκύσει
πρόσωπα που πρεσβεύουν σε νέες ιδέες και οράματα. Δεν είχε ποτέ ασχοληθεί
με τα δημοτικά δρώμενα της πόλης και για πρώτη φορά ζητούσε την ψήφο των
Ιωνιωτών.
Ο συνδυασμός είχε έμβλημα (περιγραφικώς): Μία περιστερά με κλάδον ελαίας
εις το ράμφος κάτωθεν δύο χείρες εις χειραψίαν και περιμετρικώς άνωθεν: “ΝΕΟΙ
ΑΝΘΡΩΠΟΙ” και κάτωθεν “ΕΝΟΤΗΣ”.
Ο Στέφ. Ιωακειμίδης, απευθύνεται στους Ιωνιώτες, με μήνυμα στο οποίο τονίζει την απόσταση που χωρίζει την παράταξή του από το παρελθόν, με το σύνθημα
“Νέοι άνθρωποι – Νέα ήθη”. (Παρ. 19)
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Τα βασικά σημεία του προγράμματός του, ήταν:
- Η κάλυψη των ρεμάτων
- Η διαμόρφωση και επέκταση του αποχετευτικού συστήματος
- Η αρτία οργάνωση της υπηρεσίας καθαριότητας
- Η δημιουργία προτύπου Δημοτικού Υγειονομικού Σταθμού
- Η δημιουργία πρασίνου επί ακαλύπτων χώρων και αξιοποίηση αυτών
		 με την ίδρυση προτύπων παιδικών οάσεων προς εξυπηρέτηση των
		 εργαζομένων
- Αναστήλωση του μνημειώδους έργου του Ιωνικού Συνδέσμου με την
		 εμπλούτιση της βιβλιοθήκης του και εξευρέσεως των απωλεσθέντων
		 κειμηλίων
- Κατασκευή Δημοτικού Μεγάρου για στέγαση όλων των δημοτικών
		 υπηρεσιών
- Κατασκευή συγχρόνου Δημοτικής αγοράς πληρούσης τας συγχρόνους
		 τεχνικάς προϋποθέσεις
Τα εκλογικά κέντρα του συνδυασμού, ήταν: Στη Ν. Ιωνία: α) Βασ. Γεωργίου Β’ 26
(Ηρακλείου σήμερα) και β) Μεσολογγίου 61 (Πλατεία Σημηριώτη), στην Καλογρέζα στην οδό Βυζαντίου 97, στη Σαφράμπολη στη διασταύρωση Σινώπης και
Μεγ. Αλεξάνδρου, στη Νεάπολη στην πλατεία Αγ. Ευσταθίου και στην Αλσούπολη
στη διασταύρωση Κασταμονής και Δωδεκανήσου.
3. Ένας παλαίμαχος του κόμματος των Φιλελευθέρων και του Κέντρου, που
όμως ήταν βασικό στέλεχος του Κυρ. Κιοφτερτζή για αρκετά χρόνια, ο επιχειρηματίας Χρυσάφης Δουβλίδης θέλει να καλύψει το χώρο του Κέντρου και ιδρύει
τον δημοτικό συνδυασμό “Ανεξάρτητος Πανιωνική Παράταξις”. Είχε πρωτοεμφανιστεί στις δημοτικές εκλογές του 1934, ως δημοτικός σύμβουλος του πρώτου
αιρετού Δημάρχου Ν. Ιωνίας, Γεωργ. Φελέκη, ενώ είχε διατελέσει Πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου και δημοτικός σύμβουλος για αρκετά χρόνια την περίοδο
1945-1967.
Ο Δουβλίδης ήταν βέβαια ένας παλαίμαχος της πολιτικής. Ίσως μάλιστα εντελώς εκτός κλίματος πια. Θέλοντας να τονίσει την ικανότητά του να έχει πλήρη
επαφή με τα πράγματα δε δίστασε να λέει ότι έχει τεράστια μνήμη, αφού “θυμάμαι απ΄ έξω πολλούς αριθμούς τηλεφώνων!” Θα μπορούσε κανείς τηρουμένων
των αναλογιών να θεωρήσει ότι ήταν ο θριαμβευτής των εκλογών, αφού συγκέντρωσε ένα πολύ μεγάλο αριθμό ψήφων. 4.484 ψήφοι ασφαλώς ήταν ένα απροσδόκητο υψηλό ποσοστό, θα έλεγε κανείς ένα αποχαιρετιστήριο χειροκρότημα για
τον φιλελεύθερο αγωνιστή!
Το εκλογικό σύστημα δεν του έδωσε ούτε ένα σύμβουλο! (Σε επόμενες εκλογές
με 15% θα έβγαζε 2-3 συμβούλους). Κι ανάμεσά τους αδίκησε και τον Γιάννη Χειμωνίδη, ο οποίος έχει ένα όχι ευχάριστο ρεκόρ: σε δύο διαφορετικές αναμετρήσεις
ήρθε 1ος σε ψήφους στο ψηφοδέλτιο που συμμετείχε, αλλά η παράταξή του δεν
έβγαλε ούτε ένα σύμβουλο! Και να πει κανείς ότι είχε πάρει λίγους ψήφους; (Με τον
Δουβλίδη είχε πάρει 708 σταυρούς και αργότερα με τον Γ. Περτσεμλίδη 871!).
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Ο Γιάννης Δομνάκης
και το ψηφοδέλτιο
του συνδυασμού του.

Ο Στέφανος Ιωακειμίδης.

Ο Χρυσάφης Δουβλίδης
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Οι συνδυασμοί των παραπάνω 3 δημοτικών συνδυασμών, επικυρώθηκαν με
την υπ΄ αριθ. 3537/1975 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών.
Με τον πληθυσμό της πόλης, βάσει της τελευταίας απογραφής στους 54.906
κατοίκους, οι εγγεγραμμένοι ήταν 35.402, ενώ οι ψηφίσαντες 29.466. Τα έγκυρα
ήταν 28.689 ενώ είχαμε και 777 άκυρα-λευκά. Τα αποτελέσματα κατά συνδυασμό, ήταν:
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ - ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ
“Δημοκρατική Ενότητα” - Γιάννης Δομνάκης
“Νέοι Άνθρωποι - Νέες Ιδέες” - Στέφανος Ιωακειμίδης
“Ανεξάρτητος Πανιωνική Παράταξις” - Χρυσάφης Δουβλίδης
ΣΥΝΟΛΑ

ΨΗΦΟΙ

%

18.105

63,10

ΕΔΡΕΣ
17

6.100

21,26

8

4.484

15,64

0

28.689

100

25

Η “Δημοκρατική Ενότητα” του Γ. Δομνάκη σαρώνει κυριολεκτικά! Παίρνει το μεγαλύτερο, στα χρονικά, ποσοστό: 63,1% και 18.105 ψήφους! Ο Στ. Ιωακειμίδης
συγκεντρώνει 6.100 ψήφους και ο Χρ. Δουβλίδης 4.484. Βάσει του εκλογικού νόμου ο Γιάννης Δομνάκης εκλέγει 17 δημοτικούς συμβούλους κι ο Στέφ. Ιωακειμίδης 8. Ο Χρ. Δουβλίδης κανέναν!
Με την υπ΄ αριθ. 1548/1975 απόφαση ανακήρυξης των εκλεγέντων δημοτικών
συμβούλων του Πρωτοδικείου Αθηνών δεν αναγράφονται οι ψήφοι προτίμησης.
Έτσι οι ψήφοι των δημοτικών συμβούλων “αλιεύτηκαν” από σχετικό ρεπορτάζ
της τοπικής εφημερίδας “ΙΩΝΙΚΗ” και είναι οι παρακάτω:
Τακτικοί δημοτικοί σύμβουλοι του συνδυασμού
“Δημοκρατική Ενότητα” – Γιάννη Δομνάκη:
1. Ιωάννης Αμπατζόγλου
ψ. 3.194
10. Βουγιουκλάκης Παν.
2. Ιωάννης Χαραλάμπους
1.450
11. Νικόλαος Γαζέπης
3. ΄Αγγελος Μελεμενής
1.378
12. Σάββας Πεσματζόγλου
4. Σταύρος Σιδέρης
1.332
13. Κων/νος Σιαμίδης
5. Θεόδ. Παπαδημητρίου
1.245
14. Γεώργιος Μπίγαλης
6. Χαράλαμπος Δρίβας
1.174
15. Άννα Κατσάνη
7. Χρήστος Ρουμελιωτάκης
1.097
16. Γεώργιος Σούλιος
8. Δημοσθ. Ευθυμιάδης
1.060
17. Νικόλαος Πανταζής
9. Γρηγόριος Τζώρτσος
1.048			
(*) Αναφέρουμε τις ψήφους των εκλεγέντων δημοτικών συμβούλων.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Αναπληρωματικοί δημοτικοί σύμβουλοι:
Αθανάσιος Καστρινός		
14. Νικόλαος Βουλγαρέλης
Δέσπ. Βενετσανοπούλου		
15. Σοφία Ασημακοπούλου
Αβραάμ Τσαούσης		
16. Μιχαήλ Αδαμίδης
Ιωσήφ Πολυκάρπου		
17. Κων/νος Αλεξιάδης
Ιωάννης Κιτσόπουλος		
18. Παναγ. Καλμπούρος
Δημήτριος Τσοπάνογλου		
19. Γεώργιος Γιαννόπουλος
Ιωάννης Παρασκευάς		
20. Γεώργιος Χατζηπέτρου

989
902
895
860
852
850
838
830
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8.
9.
10.
11.
12.
13.

Κων/νος Καπουράλος		
21. Γρηγόριος Χατζηγιάννης
Κων/νος Παφίτης		
22. Λέανδρος Δρούγας
Παναγιώτης Πανταζής		
23. Βικτωρία Συρμαλόγλου
Γεράσιμος Τσαγκαμίλης		
24. ΄Αρτεμις Κώστα
Θεόδωρος Σκαμάκης		
25. Σπυρίδων Μπρεντάνος
Μαρία Ζαφειροπούλου				

1.
2.
3.
4.

Τακτικοί δημοτικοί σύμβουλοι του συνδυασμού
“Νέοι Ανθρωποι – Νέες Ιδέες” –Στέφ. Ιωακειμίδη:
Στέφανος Ιωακειμίδης
6.100
5. Νικόλαος Ιωακειμίδης
Αντώνιος Βλαχόπουλος
764
6. Γεώργ. Καπασακαλίδης
Δημήτριος Αναστασιάδης
454
7. Εμμαν. Μαρκόπουλος
Κων/νος Δημητρόπουλος
437
8. Αναστάσ. Παπαδόπουλος

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Αναπληρωματικοί δημοτικοί σύμβουλοι:
Βασίλειος Καφετζόγλου		
19. Σταύρος Σταυρίδης
Σοφία-Σμαράγδα Βάρφη		
20. Σπυρ. Μαλανδράκης
Ιωάννης Μάνεσης		
21. Πλάτων Νεοφώτιστος
Δημήτριος Καρκάνης		
22. Νικόλαος Ντινόπουλος
Βασίλειος Κλάρας		
23. Χρήστος Μπακνής
Νικόλ. Παστουρματζόγλου		
24. Χρήστος Αθανασιάδης
Θεόδωρος Ρομπούλας		
25. Γρηγόριος Αλεξίου
Κων/νος Βλάχος		
26. Κυριάκος Βελόγλου
Σπύρ. Χατζηχριστοδούλου		
27. Ισίδωρος Κοντούλης
Βασ. Κωνσταντουλάκης		
28. Εμμαν. Μοσχογιάννης
Ηλίας Κωνσταντινίδης		
29. Κυριάκος Χατζηγεωργίου
Φίλ-Χρισ. Τεμπονέρας		
30. Σταύρος Μοζατζής
Ηλίας Χατζηβασίλογλου		
31. Γεωργία Σακκά
Παναγ. Σκευοφύλαξ		
32. Βασίλειος Μπουρλίνος
Νικόλαος Σταυρίδης		
33. Κων/να Μαλέση
Ηρακλής-Ευαγγ. Γκούμας		
34. Κων/νος Νιαροπέτρος
Κων/νος Θεοδοσίου		
35. Αθανάσιος Κουκούλης
Λεων. Γεωργιάδης				
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464
431
423
368

Από τον συνδυασμό “Ανεξάρτητος Πανιωνική Παράταξις”- Χρυσ. Δουβλίδης,
δεν εξελέγη κανένας δημοτικός σύμβουλος.
Το ψηφοδέλτιο αποτελούσαν οι κάτωθι:
1. Γεώργιος Αγγελιδάκης		
21. Γεώργιος Μπότσης
2. Ιωάννης Αλεξίου		
22. Δημήτριος Οκουμούσης
3. Κωνσταντίνα Βόντα		
23. Θεόδωρος Παντιάς
4. Δημήτριος Γεωργακίδης		
24. Απόστολος Πλαχούρης
5. Θεόδ. Γιαμουρίδης		
25. Ιωάννης Πολυχρόνης
6. Παναγιώτης Γκίκας		
26. Ιωάννης Πρασσόπουλος
7. Ευάγγελος Δαμηλάτης		
27. Γεώργιος Σαχπένογλου
8. Γαβριήλ Δαμιανίδης		
28. Ανέστης Σταυρίδης
9. Βασίλειος Δήμου		
29. Παύλος Ταταμίδης
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Αδαμ. Διαθεσόπουλος		
Δημήτριος Σαριδάκης		
Περικλής Καπόπουλος		
Δημήτριος Καρδάσης		
Ιωάννης Καρσής		
Παύλος Κάτσικας		
Φώτιος Κοτρώτσης		
Δημήτριος Κυρμιζάς		
Νικόλαος Μαρουφίδης		
Νικόλαος Μιχαηλίδης		
Βασίλειος Μόττας		

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Νικ. Τρυπιάς ή Γρατσέας
Γεώργιος Τσάκωνας
Παναγιώτης Τσιρίκος
Ελευθερία Φιλιππάκη
Γεώργιος Φιλίππου
Γεώργιος Χαιρετάκης
Κων/νος Χαλκιόπουλος
Γεώργιος Χαρόπουλος
Χρήστος Χατζηστέλιος
Ιωάννης Χειμωνίδης
Κων/να Χριστάκου

Δύο δημοτικοί σύμβουλοι ξεχωρίζουν από τον συνδυασμό του Γιάν. Δομνάκη: Ο
Γιάννης Αμπατζόγλου και ο Γιάννης Χαραλάμπους. Ο πρώτος θα ονομαστεί αναπληρωτής δημάρχου και ο δεύτερος Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου (19771978). Πρώτος Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου μετά την μεταπολίτευση ήταν ο
Άγγελος Μελεμενής.
Είναι χαρακτηριστικό ότι στο εν λόγω δημοτικό συμβούλιο, καταφέρνει να εκλεγεί και μία γυναίκα. Η Άννα Κατσάνη που είναι η πρώτη εκλεγείσα δημοτικός σύμβουλος, μετά την Μεταπολίτευση. (Πριν είχαν εκλεγεί οι: Δέσποινα Καρακώστα,
Δέσποινα Μακρίδου ή Βενετσανοπούλου - με δύο διαφορετικά ονόματα λόγω γάμων - Ελευθερία Φιλιππάκη, και Δέσποινα Ελευθεριάδου).
Από εδώ ξεκινάει ο Γιάννης Χαραλάμπους την πολιτική του σταδιοδρομία με την
εκλογή του λίγα χρόνια αργότερα (18 Οκτωβρίου 1981) σε βουλευτή για μία
20ετία και Υπουργό των Κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ έως το 2002. Ακολούθως θα
εκλεγεί Δήμαρχος Ν. Ιωνίας την περίοδο 2003-2010.
Ο Γιάννης Δομνάκης αναλαμβάνει δήμαρχος την 1η Ιουνίου 1975.
Αν ήθελε κανείς ν’ αποτιμήσει το έργο αυτής της δημοτικής αρχής, θα προσέκρουε στα τεράστια προβλήματα που είχε να επιλύσει καθώς πια η αντιπαροχή
είχε προσχωρήσει, η ανεργία άρχισε να φουντώνει, οι βιομηχανίες έκλειναν η μια
μετά την άλλη και οι χείμαρροι του Ποδονίφτη και του Γιαμπουρλά σκεπάζονται κι

Γιάννης Αμπατζόγλου

Γιάννης Χαραλάμπους

Άννα Κατσάνη
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αυτό εθεωρείτο ως επίτευγμα, αφού απάλλαξε την πόλη από τα απόβλητα, ενώ
βέβαια αργότερα οι περιβαντολλόγοι θα μιλούσαν για “έγκλημα κατά του περιβάλλοντος”, αφού εξαφανίστηκαν τα μικροκλίματα που δημιουργούσαν. Δεν έλειψαν, αντίθετα περίσσεψαν οι πολιτικοί διαξιφισμοί, η βιομηχανία ψηφισμάτων επί
παντός επιστητού ακόμη βέβαια και για την εξωτερική πολιτική.
Το στελεχιακό δυναμικό είναι ομολογουμένως σπουδαίο. Γιάν. Αμπατζόγλου, Χρ.
Ρουμελιωτάκης, Κων. Σιαμίδης, Στ. Σιδέρης, Γρ. Τζώρτσος, Άγγ. Μελεμενής, Δημοσθ. Ευθυμιάδης, Θεόδ. Παπαδημητρίου, Γιάν. Χαραλάμπους, Χαρ. Δρίβας, Γ.
Μπίγαλης, κ.α. είναι οι πρωταγωνιστές από την παράταξη Γιάν. Δομνάκη.
Ο Στεφ. Ιωακειμίδης λειτουργούσε σχεδόν μόνος του στην αντιπολίτευση. Πρώτος σε ψήφους είχε εκλεγεί ο μηχανικός Αντ. Βλαχόπουλος.
Μια τοπική εφημερίδα της εποχής η “Αναγέννησις Ν. Ιωνίας” της 17/12/1976
είχε γράψει:
“Το Δημοτικό Συμβούλιο της 31ης Οκτωβρίου 1976 είχε 7 θέματα. Κράτησε 8
ώρες! Μίλησαν συνολικά ο Πρόεδρος (Δημ. Ευθυμιάδης) 13 φορές, ο N. Πανταζής 39, ο Δήμαρχος Γιάννης Δομνάκης, ο Εμμ. Μαρκόπουλος κι ο Παν. Βουγιουκλάκης από 33, ο Κων. Δημητρόπουλος 32, ο Στέφ. Ιωακειμίδης 31, ο Δημ. Αναστασιάδης 24, ο Κων. Σιαμίδης 22, οι Γιάν. Χαραλάμπους, Γρηγ. Τζώρτσος από
19, ο Καπασακαλίδης 15, ο Χρ. Ρουμελιωτάκης 10, ο Άγγ. Μελεμενής 9, οι Χαρ.
Δρίβας, Αντ. Βλαχόπουλος από 4, ο Αναστ. Παπαδόπουλος 3, οι Άννα Κατσάνη,
Νικ. Γαζέπης από 2, και οι Θεοδ. Παπαδημητρίου, Γιώργ. Μπίγαλης από 1. Δεν
μίλησαν οι Σάβ. Πεσματζόγλου, Νικ. Ιωακειμίδης, Στ. Σιδέρης, Γεώργ. Σούλιος,
Γιάν. Αμπατζόγλου ”

2 Ιουνίου 1974. Η Νέα Ιωνία υποδέχεται τον πρώτο της μητροπολίτη, Τιμόθεο.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ
1.

11/08/1929

Ρεπορτάζ της Εφημερίδας “ΕΣΠΕΡΙΝΗ” για τη Ν. Ιωνία.

2.

01/02/1934

Η υπ΄ αριθ. 881 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών.

3.
09/02/1934
		

Προεκλογικό πρόγραμμα υποψ. δημάρχου
Παντ. Ανδριτσάκη.

4.

10/02/1934

Προεκλογικός λόγος υποψ. δημάρχου Χαρ. Πολάτογλου.

5.

24/02/1934

Η υπ΄ αριθ. 1448 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών.

6.

01/03/1934

Η υπ΄ αριθ. 1531 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών.

7.

22/03/1934

Η επιστολή του Γαβριήλ Τσακίρη της 22ας Μαρτίου 1934.

8.

17/03/1934

Η υπ΄ αριθ. 2151 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών.

9.

17/04/1934

Η υπ΄ αριθ. 3113 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών.

10. 08/04/1951
		

Η προκήρυξη του “Προοδευτικού Συνδ. Δημοτικής
Αναπλάσεως”.

11. 10/04/1951
		
		

Ανοικτή Επιστολή “Προς τας Οικογενείας των
Στρατευθέντων Συμπολιτών μας” του Συνδυασμού
“΄Εργα – Πρόοδος – Δημόπουλος - Νέα Ιωνία”.

12. 21/11/1954
		
		

Ο προεκλογικός λόγος του Κοσμά Νικολαΐδη του
συνδυασμού “ΠΡΟΟΔΟΣ-ΠΡΟΝΟΙΑ”
στην εφημερίδα “ΤΟ ΘΑΡΡΟΣ” 21/11/1954.

13. 21/11/1954
		

Ο λόγος του Νικ. Μηλιώρη, όπως δημοσιεύτηκε
στην εφημερίδα “ΤΟ ΘΑΡΡΟΣ”.

14. 21/11/1954
		

Άρθρο του Νικ. Μηλιώρη που δημοσιεύτηκε
στην εφημερίδα “ΤΟ ΘΑΡΡΟΣ”

15.

21/06/1964

Προκήρυξη Ε.Δ.Α. Ν. Ιωνίας

16.

21/06/1964

Προκήρυξη Μιχ. Μανδάλακα προς τον Ιωνιώτικο λαό

17. 09/09/1964
		

Ημερήσια διαταγή προς τους εργαζομένους του Δήμου,
του Γιαν. Δομνάκη.

18. 08/06/1971
		

Χαιρετισμός Δημάρχου Ανδρ. Χαλεπλίδη,
επί τη αναλήψει των καθηκόντων του.

19.

Το μήνυμα του Στέφ. Ιωακειμίδη.

20/03/1975
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1.
Εφημερίδα “ΕΣΠΕΡΙΝΗ” της 11/8/1929.

Η ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΙΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΟΙ ΔΥΣΤΥΧΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΚΟΝΤΕΥΟΥΝ Ν’ ΑΠΟΘΑΝΟΥΝ
Η ΦΥΜΑΤΙΩΣΙΣ ΚΑΙ Η ΕΛΟΝΟΣΙΑ ΘΕΡΙΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΑΤΥΧΕΙΣ ΠΡΟΣΦΥΓΑΣ
ΟΥΔΕΝ ΙΧΝΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ - ‘’ΣΩΣΑΤΕ ΜΑΣ ΑΝ ΕΙΣΘΕ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ’’
ΣΥΝΝΕΦΑ ΣΚΟΝΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ
ΕΙΝΕ ΕΠΙΒΕΒΛΗΜΕΝΗ Η ΑΜΕΣΟΣ ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Η ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ κ. ΠΑΤΣΗ
Η “ΕΣΠΕΡΙΝΗ” συνεπής προς την δοθείσα παρ’ αυτής εις τους πρόσφυγας υπόσχεσιν, μετά την διαπίστωσιν των πολλαπλών αναγκών του συνοικισμού του Βύρωνος συνεχίζει σήμερον την μεγάλην έρευνάν της εις τον αξιόλογον συνοικισμόν της Νέας Ιωνίας, περισσοτέρον γνωστόν ως συνοικισμόν “Ποδαράδων”.
Η εκκίνησης εκ των γραφείων της εφημερίδος είχεν ορισθεί δια την 6ην απογευματινήν της χθες. Επιτροπή των κατοίκων της Ν. Ιωνίας είχεν έλθη δια να
μας συνοδεύση. Επιβιβαζόμεθα των δύο αυτοκίνητων της εφημερίδος και διευθυνόμεθα προς τον τρισυπόστατον συνοικισμόν .
Τον ονομάζω τρισυπόστατον, διότι η Ν. Ιωνία αποτελείται από τρεις συνοικισμούς, σχεδόν συνεχόμενους. Τη Ν. Ιωνίαν, τη Σαφράμπολιν και την Ινέμπολιν,
συνοικισμούς οίτινες εντός ελάχιστου διαστήματος, ασφαλώς θα ενωθούν με
τον της Καλογρέζας, οπότε το συγκρότημα αυτό θα αποτελέση μιαν ολόκληρον
νέαν πόλιν με πεντήκοντα τουλάχιστον χιλιάδας κατοίκων, μίαν πόλιν με τας
απαιτήσεις και τας ανάγκας της, απαιτήσεις ζωτικότητας ας ως θα ίδωμεν,
ηγνόησαν τόσον η Ε.Α.Π. κατά την σπουδήν της ανοικοδομήσεως του συνοικισμού, όσο και ο Πάτσης αργότερον.
Η ΟΔΟΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ – Ν.ΙΩΝΙΑΣ
Τα αυτοκίνητα μας κάμπτουν ήδη δεξιά, παρά το τέρμα της οδού Πατησίων
δια να εισέλθουν εις της οδόν Ν. Ιωνίας. Οδός…Αλλά αύτη δεν είναι ειμή κατ΄
όνομα. ΄Η μάλλον είναι κυριολεκτικώς, οδός της Κολάσεως. Οδός του μαρτυρίου! Από του τέρματος της Λεωφόρου Πατησίων μέχρι της γέφυρας των Ποδαράδων, μια λωρίς ανασκαμμένης γης, αποτελεί την κατ΄ ευφημισμόν οδόν, η
οποία συνδέει τον πολυπληθή συνοικισμόν με την πρωτεύουσαν.
Λάκκοι, προεξέχοντες λίθοι, χαντάκια, σκόνη. Θεέ μου τη σκόνη είναι αυτή; πάχους τουλάχιστον δέκα πέντε εκατοστών, υψώνεται εις αποτυφλωτικά και
αποπνικτικά σύννεφα μετά το πέρασμα κάθε τροχοφόρου.
Το αυτοκίνητον προχωρεί ταλαντευόμενον, τρίζον απειλούν διάλυσιν. Αναπηδώμεν επί των καθισμάτων του.
-Σωφέρ, σιγά, διαμαρτύρεται ο κ. Γιάνναρος. Θα μας σπάσης τα νεφρά μας
παιδί μου.
-Εγώ τι φταίω κ. διευθυντά; Δεν βλέπετε τι δρόμος είναι τούτος;
-Δεν είναι δρόμος καημένε Γιώργο, έχεις δίκιο.
Ο αρχιτέκτων μηχανικός, κ. Αλέξ. Μεταξάς, Δημοτικός Σύμβουλος πλέον και
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μάλιστα μεταξύ των καλύτερα ψηφισθέντων, αν κρίνη κανείς από τα συγκεντρωθέντα αποτελέσματα 120 εκλογικών τμημάτων, μας ερωτά απορών, πως ο κ.
Πάτσης, ύστερα από μιαν τέτοιαν εγκατάλειψιν, ύστερα από έναν τέτοιον απαίσιον δρόμον με τον όποιον βασανίζει χιλιάδας κατοίκων, πρωί, μεσημέρι και
βράδυ, είχε την τόλμην, όχι μόνον να παρουσιαστή προ των κατοίκων του συνοικισμού και να ζητήση την ψήφον των, αλλά και να στηρίζη την επιτυχίαν του, εις
τας ψήφους, των θυμάτων, της εγκληματικής του αδιαφορίας.
-Η απορία σας κ. Μεταξά, θα ήτο πολύ φυσική, εάν επρόκειτο περί άλλου ανδρός. Ο κ. Πάτσης όμως είναι γνωστόν, ότι τυγχάνει πολιτικόν παχύδερμον πρώτου μεγέθους.
-Σωφέρ, σιγώτερα διαμαρτύρεται ένας συνάδελφος. Έσπασα χριστιανέ μου
το κεφάλι μου από το τίναγμα που μούδωσες.
-Αν κάνω σιγώτερα θα πνιγούμε από την σκόνην. Δεν ακούτε που έρχεται
άλλο αυτοκίνητο; Και πράγματι ένα λεωφορείον Φορντ μας διπλαρώνει, μας
προσπερνά, και μας πνίγει μέσα στα σύννεφα της σκόνης.
-Στάσου. Άστο να φύγη να πέση η σκόνη, και ύστερα προχωρείς.
Ο σωφέρ όμως έχει αντιρρήσεις. Πρόκειται να πάμε σήμερα εις τους Ποδαράδες, ερωτά; Αν πρόκειται να πάμε σήμερα να το πάρετε απόφαση ότι ίσως φθάσετε με ένα πόδι …και άσπροι ως νικηταί εκλογικής μάχης. Άλλεως αφήστε να
πάμε μετά τα μεσάνυχτα, την ώρα δηλαδή που σταματά η κυκλοφορία των αυτοκινήτων.
-Σωφέρ έχεις απολύτως δίκαιον. Από την μοναδικήν αυτήν αρτηρίαν περνούν
ανά λεπτόν λεωφορεία, ταξί, φορτηγά που σηκώνουν πελώρια σύννεφα σκόνης,
καπνούς λιβανωτού ευχαριστηρίου προς τον τέως κ. Δήμαρχον. Έτσι αποφασίζομεν να προχωρήσωμεν αδιαμαρτυρήτως πλέον, αφού ουδέν ήτο δυνατόν να
μας απαλλάξη του μαρτυρίου αυτού. Και σακατεμμένοι, σκονισμένοι μέχρι των
εντόσθεων, φθάνομεν εις τον συνοικισμόν και σταθμεύομεν προ του ζαχαροπλαστείου “Τα Κυβέλεια”.
ΤΙ ΖΗΤΟΥΝ ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΩΝ ΠΟΔΑΡΑΔΩΝ
Μια επιτροπή αποτελούμενη εκ των κ.κ. Χατζηϊωαννίδη, Γεωργ. Φελέκη Κ.
Μουστάκα, Π. Παλλά, Κ. Ταμβακοπούλου και Π. Μπαγιασλή καθώς και πλήθος
λαού μας υποδέχεται ενθουσιωδώς. Ο Διευθυντής της “ΕΣΠΕΡΙΝΗΣ” κ. Aλέξ.
Γιάνναρος λαμβάνων τον λόγον, λέγει τα εξής προς τους συγκεντρωθέντας
υπερτριακοσίους πολίτας .
-Κύριοι. Ουδέν, απολύτως ουδέν, ατομικόν συμφέρον μας ωδήγησεν εις την
απόφασιν να επισκεφθώμεν τους προσφυγικούς συνοικισμούς. Ούτε εις εκλογικήν περίοδον ευρισκόμεθα ώστε να ψηφοθηρίσωμεν ούτε να ζητήσωμεν τι
παρ΄ υμών έχομεν. Μίαν μόνην επιθυμία, επιθυμία διακαής του νέου δημάρχου
μας κ. Σπύρου Μερκούρη έφερε ημάς προς υμάς, ακριβώς την επομένην της
εκλογικής μας νίκης. Και η επιθυμία μας αυτή να μελετήσωμεν σοβαρώς τα ζητήματα σας, ζητήματα άτινα εκ πρώτης όψεως αντιλαμβανόμεθα ως ζωτικότατα δι΄ υμάς, ώστε να καταστή δυνατή η άμεσος έναρξις των έργων εκείνων τα
οποία θα σας ανακουφίσουν μεγάλως.
Δεν είνε ανάγκη να χάση τις πολλάς ώρας δια να αντιληφθή ότι ο συνοικισμός
σας ευρίσκεται από πάσης απόψεως εις αθλίαν κατάστασιν. Αποτελεί αναπό-
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σπαστον τμήμα της πόλεως των Αθηνών και εν τούτοις ο συνοικισμός σας παρουσιάζει μιαν όψιν Αφρικανικού χωριού. Ουδένα κακίζω δια την εγκληματικήν
ταύτην εγκατάλειψίν σας. Εστέ βέβαιοι ότι οι ένοχοι θα λογοδοτήσουν. Και θα
λογοδοτήσουν διότι είνε υπεύθυνοι, διότι πολλοί εξ’ υμών προσεβλήθησαν εξ
αιτίας των, υπό ελονοσίας και φυματιώσεως.
Αλλά ας εισέλθωμεν εις την ουσίαν του ζητήματος. Σας ερωτώ λοιπόν; Ποίων
έργων έχει ανάγκην ο συνοικισμός σας;
Αμέσως ο κ. Χ. Ιωαννίδης παρουσιάζει εν δακτυλογραφημένον υπόμνημα
απευθυνόμενον προς τον Δήμαρχον κ. Μερκούρην, έχον ούτω :
Προς τον αξιότιμον Δήμαρχον Αθηναίων
κ. Σπύρον Μερκούρην
Ενταύθα
Κύριε Δήμαρχε,
Οι κάτωθι υπογραφόμενοι κάτοικοι του συνοικισμού Νέας Ιωνίας, έχομεν την
τιμήν να υποβάλωμεν υπό την Υμετέραν κρίσιν τας εν συνεχεία αναφερομένας
ανάγκας και ελλείψεις του συνοικισμού μας και να παρακαλέσωμεν Υμάς όπως
θέσητε ταύτας υπό την άμεσον Υμών φροντίδα και εκτέλεσιν :
1. Ασφαλτόστρωσιν οδού Αλυσσίδος-Νέας Ιωνίας.
2. Κάλυψιν των ρευμάτων εντός του συνοικισμού.
3. Επέκτασιν φωτισμού.
4. Ανέγερσιν ουρητηρίων και αποχωρητηρίων.
5. Επιδιόρθωσιν εσωτερικών οδών.
6. Πεζοδρόμια.
7. Καθαριότητα και κυρίως ασβέστωμα και καθαρισμόν των ρυακίων.
8. Κατάβρεγμα των οδών.
9. Επέκτασιν υδραυλικής εγκαταστάσεως εις τας αποκέντρους οδούς.
10. Εκκαθάρισιν του συνοικισμού από τους φυματικούς και οικονομικήν αυτών ενίσχυσιν.
(΄Επονται διακόσιαι υπογραφαί)
ΟΙΚΤΡΑ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
Και αρχίζει η ανάπτυξις των αναγκών και των ελλείψεων του συνοικισμού.
Επίσης ο ιατρός κ. Σιδεράς, μας εγχειρίζει ετέραν έκθεσιν, έχουσαν ούτω :
Μεταξύ των πολλαπλών αναγκών του Προσφυγικού Συνοικισμού Ν. Ιωνίας,
κατοικουμένης από τριάκοντα περίπου χιλιάδας κατοίκων, πρωτεύει η ασφαλτόστρωσις της οδού Αλυσσίδας – Ν. Ιωνίας, της ενούσης τον συνοικισμόν μετά
του κέντρου των Αθηνών καθότι εκτός των μαρτυρίων ένεκα της ελεεινότητος
της οδού τα οποία υφίστανται οι κάτοικοι της Ν. Ιωνίας μεταβαίνοντες εις Αθήνας ριψοκινδυνεύουσιν ιδία κατά τον χειμώνα και αυτήν ακόμη την ζωήν των.
Εσωτερικώς δεν υπάρχει ούτε μία οδός, αυταί δε ακόμη αι κεντρικώτεραι
οδοί αι επιδιορθωθείσαι προεκλογικώς ως εκ της κακής κατασκευής των περιμένουσι τας πρώτας βροχάς δια να επανέλθωσιν εις την προτέραν ή και χειροτέραν ης ευρίσκοντο κατάστασιν.
Τρίτον το και σπουδαιότερον από υγιεινής καταστάσεως δύναται να θεω-
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ρηθή η Ν. Ιωνία ως μια μεγάλη μολυσματολόγος εστία διότι :
a) Καθαριότης δεν υπάρχει ως εκ της ανεπαρκείας των οδοκαθαριστών.
β) Λιμνάζουσιν επικινδύνως τα ύδατα των βρυσούλων της Ε.Α.Π. τα δε εξ αυτών ρυάκια καταπράσινα όντα όζουν φρικωδώς.
γ) Ελλιπεστάτη είναι η του καταβρεκτήρος επίδρασις διότι ή γίνεται το κατάβρεγμα παρακαίρως ή και το συνηθέστερον εις πολλάς των οδών δεν γίνεται
διόλου.
δ) Συνεπεία των ως άνω λόγων η σκόνη ιδία όταν φυσά δυνατός άνεμος ανέρχεται εις δυσθεώρητα ύψη και σχηματίζει ολόκληρα σύννεφα, οι δε κάτοικοι είναι αναγκασμένοι να εισπνέωσι τον κονιορτοβριθή και μεστόν παντός μικροβίου αέρα.
ε) Η φθίσις είναι διαδεδομένη εις μέγαν βαθμόν οφειλομένη κατά μέγα μέρος
εις τα διασχίζοντα τον Συνοικισμόν ακάθαρτα ρεύματα. Το 20% των κατοίκων
είναι φθισικοί ένεκα δε της μεγάλης αδιαφορίας των αρμοδίων, κινδυνεύουσιν
όλοι οι κάτοικοι της Ν. Ιωνίας να γίνουν φθισικοί.
Τέλος τα όπισθεν της Μεταξουργίας, μία έκτασις 500 μέτρων είναι ό,τι αισχρόν εστί και λέγειν μια δε και μόνον επιτόπιος επίσκεψις θα συντελέση εις το
να σχηματίσετε την ιδέαν ότι ζώμεν εις το Ζουλού μεταξύ των ημιαγρίων. Εκεί
δύνασθε να εύρητε απειρίαν εντόμων και παντός είδους μικροβίων από τας ακαθαρσίας τας προερχομένας από τα εργοστάσια της Ελληνικής Μεταξουργίας.
Εν Ν. Ιωνία τη 10η Αυγούστου 1929
Σ. ΣΙΔΕΡΑΣ
Ιατρός
Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΕΜΦΩΛΕΥΕΙ ΕΙΣ ΤΟ ΡΕΜΜΑ ΤΩΝ ΠΟΔΑΡΑΔΩΝ
Κρίνομεν σκοπιμώτερον να ίδωμεν εκ του πλησίον τας ανάγκας και τας ελλείψεις, και συνοδευόμενοι από τους κατοίκους, οι οποίοι απετέλεσαν μίαν μικροδιαδήλωσιν, αρχίζομεν την έρευνάν μας. Καθ΄ οδόν πληροφορούμεθα, ότι η ελονοσία και η φυματίωσις μαστίζουν κυριολεκτικώς τον συνοικισμόν.
Αλλά πώς να μην τον μαστίζουν: Εις το κέντρον ακριβώς του συνοικισμού διέρχεται ένα δολοφονικόν δια την υγείαν των κατοίκων ρέμμα, ένα ρέμμα με λιμνάζοντα πρασινονέρια, τυμπανιαία πτώματα, γάτων, σκύλων και ορνίθων και
με λογής-λογής απορρίμματα.
Μεγαλυτέρα εστία μολύνσεως, μεγαλύτερον φυτώριον αναπτύξεως πάσης
φύσεως μικροβίων, είναι αδύνατον να υπάρξη και να φαντασθή τις.
Εντός αυτού του ρέμματος, πάνω εις τα σάπια πράσινα νερά, και υπό τα τυμπανιαία πτώματα και τας διαφόρους ακαθαρσίας, εμφωλεύει η ελονοσία, η φυματίωσις, ο δάγκειος και αυτή ακόμη η πανώλης και η χολέρα. Αθλιότης απερίγραπτος, αδιαφορία των αρμοδίων καθαρώς εγκληματική. Το ρέμμα αυτό, αποτελεί την πληγήν του συνοικισμού, την μάστιγα υπό τα κτυπήματα της οποίας
στενάζουν πυρέσποντα τα πεντήκοντα εκατοστά των κατοίκων.
Δεν πρόκειται περί υπερβολής. Οι ημίσεις των κατοίκων πάσχουν από ελονοσίαν συνεπεία της μολυσματικής αυτής εστίας, εις την οποίαν ο ανωφελής κώνωψ αναπτύσσεται κατά εκατομμύρια και εξαπολύεται προς όλα τα σημεία του
συνοικισμού δια να μολύνη με τα ιοβόλα του δήγματα τους δυστυχείς αυτούς κατοίκους.
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Αναγνωρίζομεν ότι η κάλυψις του ρέμματος δεν είναι εύκολον έργον. Και μελέτας προϋποθέτει και δαπάνας κυρίως μεγάλας. Αλλά από του σημείου αυτού,
μέχρι της τελείας εγκαταλείψεως υπάρχει μεγάλη απόστασις.
Κανείς δεν θα ημπορούσε να κατηγορήση τον κ. Πάτσην, ότι δεν εκάλυψε το
ρέμμα.
Δεν δύναται όμως κανείς να μην του
βροντοφωνήση ότι υπήρξεν μέγας
εγκληματίας απέναντι των κατοίκων
των Ποδαράδων, τους οποίους εδολοφόνησεν.
Όταν ο κ. Πάτσης υπέγραψε και ενέκρινεν τας καταστάσεις δια την πληρωμήν εκατομμυρίων δραχμών, δια
την διακόσμησιν του ιδιαιτέρου του
πολυτελούς γραφείου, όταν κατασκεύ1929. Το ρέμμα της Ν. Ιωνίας.
ασε πολυτελείς αιθούσας εντός του
Δημαρχιακού Μεγάρου, όταν διόριζε στρατούς αργομίσθων, όταν διασπάθιζε
το Δημοτικόν χρήμα εις εορτάς και επιδείξεις και εκώφευε προ των επικλήσεων των κατοίκων της Νέας Ιωνίας οι οποίοι επανειλημμένως έκρουσαν τον
κώδωνα του κινδύνου, ο καθαιρεθείς κατά την παρελθούσαν Κυριακήν Δημοτικός άρχων, δεν δύναται να χαρακτηρισθή, παρά ως κοινός εγκληματίας, ως δολοφόνος χιλιάδων υπάρξεων.
Με ολιγώτερον πολυτελή έπιπλα, με μικρότερον στρατόν αργομίσθων, ο
οποίος στρατός απεδείχθη ανίκανος να τον προασπίση προ της λαϊκής οργής
της παρελθούσης Κυριακής, με μικροτέραν σπατάλην του Δημοτικού χρήματος,
θα ηδύνατο να διαρρυθμίση την κοίτην του περιφήμου αυτού ρέμματος, της Δαμοκλείου αυτής σπάθης, η οποία κρεμάται υπέρ τας κεφαλάς νηπίων, νέων και
γερόντων.
Δια τον κ. Μερκούρην, η διαρρύθμισις της κοίτης του ρέμματος αυτού, πρέπει
να είναι εκ των πρώτων του μελημάτων. Η εφημερίς αυτή θα το ζητήση με πάσαν θυσίαν. Και θα το επιτύχη.
ΑΙ ΑΛΛΑΙ ΕΣΤΙΑΙ
Αλλ’ εκτός της νοσογόνου αυτής εστίας υπάρχουν εντός του συνοικισμού και
ανά πάσαν βήμα εκατοντάδες άλλαι μικροεστιών. Εις ολόκληρον τον συνοικισμόν δεν υπάρχουν πεζοδρόμια και ρείθρα. Την θέσιν των ρείθρων των αδιαμόρφωτων οδών την κατέχουν μικροχάνδακες εντός των οποίων λιμνάζουν όλα
τα βρωμόνερα των οικοδομικών τετραγώνων. Όλα τα χανδάκια αυτά κάμνουν
την εντύπωσιν πελωρίων πρασίνων φειδιών τα οποία έρπουν υπούλως εντός
του συνοικισμού. Αίσχος δια τον πολιτισμόν του εικοστού αιώνος η αχαρακτήριστος αδιαφορία των αρμοδίων!
Από το ρέμμα και τα χανδάκια αυτά ανεπήδησεν η ανησυχητική νοσηρότης
του συνοικισμού, αυτή η οποία εδημιούργησε χιλιάδας ελονοσούντων και χιλιάδας φυματικών. Οι κάτοικοι των Ποδαράδων είνε θύματα της δημαρχίας του
κ. Πάτση.
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Εφημερίδα “ΕΣΠΕΡΙΝΗ” της 12/8/1929.

ΕΠΙΒΕΒΛΗΜΕΝΗ Η ΑΜΕΣΟΣ ΕΝΑΡΞΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
Εις το χθεσινόν φύλλον της “ΕΣΠΕΡΙΝΗΣ” είδομεν πόσην εγκληματικήν αδιαφορίαν έδειξεν ο κ. Πάτσης εις το ζήτημα της υγείας του συνοικισμού των Ποδαράδων. Και αφού το σπουδαιότερον των ζητημάτων κακομεταχειρίσθη, δεν
ήτο δυνατόν να χειρισθή κατά καλύτερον τρόπον τα λοιπά ζητήματα. Και ας έλθωμεν εις το ζήτημα του φωτισμού, δια το οποίον μας παραπονέθησαν οι προχθεσινοί συνομιληταί μας. Και εδώ ο κ. τέως Δήμαρχος ετήρησε πολιτικήν
εντελώς εμβαλωματικήν. Τον φωτισμόν φαίνεται ότι δεν τον αισθάνεται ως
μιαν υψίστην ανάγκην μιας πόλεως ή ενός συνοικισμού και δια τον λόγον αυτόν
πλέουν εις το σκότος διάφοραι συνοικίαι των Αθηνών.
- Φωτισμός! Δεν βαριέστε! Να βάλετε μερικά φώτα σε μερικούς κεντρικούς
δρόμους “για τα μάτια” και ξεμπέρδευε! Ετσι διέταξεν ο κ. Πάτσης .
Την αυτήν τακτικήν εις τον ζήτημα του φωτισμού ετήρησεν και εις το κέντρον.
Εις τας Αθήνας ηλεκτροφώτισε απλέτως την πλατείαν Κάνιγκος, τον προ του
Δημοτικού Θεάτρου μικρόν κήπον, την πλατείαν Αμερικής με τον περίφημον βάτραχον. Αντιθέτως τας συνοικίας εγκατέλειψεν εις την κατά μήνα πανσέληνον!
Τα ίδια με τους Ποδαράδες. Ετοποθέτησε μερικά λαμπιόνια εις τους κεντρικούς δρόμους, ενώ τους λοιπούς τους αφήκεν αφωτίστους, αδιαφορών εάν οι
κάτοικοι κατά τας νύκτας, και μάλιστα του χειμώνος, κινδυνεύουν να τσακισθούν μέσα στα χαντάκια με τα πρασινόνερα ή να πέσουν εις τα χέρια του πρώτου τυχόντος κακοποιού. Αλλά κύριε Πάτση εις τους κεντρικούς δρόμους οι
οποίοι και πέραν ακόμη του μεσονυκτίου φωτίζονται οπωσδήποτε από τα διάφορα καταστήματα, καφενεία, ζαχαροπλαστεία, κ.τ.λ. οι κάτοικοι δεν κινδυνεύουν. Κινδυνεύουν εις τα απόκεντρα. Καλείται λοιπόν ο κ. Μερκούρης ο αίρων
τας αμαρτίας του προκατόχου του, να επεκτείνη το φωτιστικόν δίκτυον και
εκτός του κέντρου του συνοικισμού, να το επεκτείνη και εις τα οικοδομικά τετράγωνα του εσωτερικού της Νέας Ιωνίας, εις τα οποία δεν κατοικούν δημόται
της Γουατεμάλας, αλλά Αθηναίοι .
ΚΑΙ Η ΥΔΡΕΥΣΙΣ ΠΛΗΜΜΕΛΗΣ
Εκτός όμως του πλημμελούς φωτισμού, ο συνοικισμός έχει ελλειπή ύδρευσιν.
Η Ε.Α.Π. εφρόντισε να κατασκευάση δια τας ανάγκας του συνοικισμού μιαν αρκετάν μεγάλην δεξαμενήν ικανήν να επαρκέση ως περιεχόμενον τόσον εις τας
σημερινάς, όσον και εις τας μελλοντικάς ανάγκας της Ν. Ιωνίας.
Δυστυχώς παρά την επάρκειαν της δεξαμενής, η ύδρευσις του συνοικισμού είναι πλημμελής. Και εδώ δηλαδή, η αυτή εμβαλωματική τακτική. Να υδρευθούν
τα κέντρα. Τα απόκεντρα ας κορακιάσουν από την δίψαν, ας μένουν άπλυτα, ας
πληρώνουν μια και πενήντα και δύο δραχμάς τον τενεκέν του νερού εις τους
υδροπωλητάς. Τι τον ενδιέφερεν τον κ. Πάτσην. Ας εφρόντιζαν να καθήσουν εις
τα κέντρα.
Χαρακτηριστικόν της αδιαφορίας και του ζαμανφουτισμού του ανδρός είναι
και το εξής γεγονός το οποίον μας εδιηγήθην αυτήκοος μάρτυς ο κ. Μπαγιασλής,
αν δεν απατώμαι .
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Μια επιτροπή κατοίκων της Ν. Ιωνίας με επικεφαλής τους ιατρούς του συνοικισμού παρουσιασθείσα προ του κ. Πάτση εζήτησε την κατασκευήν ρείθρων
και την διαρρύθμισιν της κοίτης του ρέμματος, ζητήματα δια τα οποία ησχολήθημεν εις το χθεσινόν μας φύλλον, παραστήσασα δια των ζωηροτέρων χρωμάτων τον κίνδυνον τον οποίον διέτρεχον οι κάτοικοι του συνοικισμού.
Ξέρετε ποιά ήτο η απάντηση του κ. Πάτση; Που να ξέρετε. Δεν μπορεί να την
φανταστή ανθρώπινος νους. Λοιπόν ιδού αυτή.
“Τι να σας κάνω κύριοι. Εύκολα πράγματα νομίζετε ότι είνε αυτά; Επιτέλους
υπάρχει για σας το Νοσοκομείο Προσφύγων”!
- “Καλά και δεν σας είπε το Νοσοκομείον Πατησίων” συμπλήρωσε ο κ. Γιάνναρος.
Εν ολίγοις τους είπε: πεθάνετε εσείς, τα παιδιά σας, οι γυναίκες σας και οι γονείς από ελονοσίαν, φυματίωσιν ή πανώλην, αλλά μην σκοτίζεστε. Δεν εννοώ να
σας κάνω τίποτε!
Και όμως ευρέθησαν μερικοί άνθρωποι, οι οποίοι εψήφισαν τον νεκροθάπτην
των! Και μη χειρότερα!
Ας είνε! Και εδώ καλείται ο κ. Μερκούρης να θεραπεύση το κακόν. Οι Ποδαριώτες ζητούν και πολύ δικαίως την επέκτασιν του δικτύου υδρονομής δεδομένου ότι νερό υπάρχει άφθονον.
ΤΟ ΑΙΣΧΟΣ ΤΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ
Το ότι η Ν. Ιωνία απέχει των Αθηνών παρασάγκας και σταθμούς είναι γνωστόν, όπως επίσης είναι γνωστόν ότι απέχει ακόμη περισσότερον των Δημοτικών Σφαγείων. Λόγω λοιπόν της τεραστίας αποστάσεως, η μεταφορά των σφαγείων εις τον συνοικισμόν καθίστατε πολύ δύσκολος. ΄Επρεπε δηλαδή ο χασάπης να χάση μιαν ολόκληρον ημέραν δια να κατέβη εις τα δημοτικά σφαγεία και
να μεταφέρη απ΄ εκεί τα σφάγιά του, τα οποία επεβάρυνε δια διπλών μεταφορικών, από τον χασάπην της αγοράς και της Αθηναϊκής συνοικίας, με τους οποίους
όμως ήτο υποχρεωμένος να πωλή εις την αυτήν τιμήν όπως όριζεν η διατίμησης. Εζήτησαν λοιπόν οι χασάπηδες της Ν. Ιωνίας να σφάζουν τα σφάγια των εις
τον συνοικισμόν, καταβάλλοντες τον νενομισμένον δημοτικόν φόρον. Ο κ. Πάτσης όπως και κάθε άλλος, εύρε την αίτησιν των δικαίαν και λογικήν και την
ενέκρινε. Ναι αλλά που θα έσφαζαν τα διάφορα ζώα; Εντός των καταστημάτων
των; Αδύνατον! Ο νόμος το απαγορεύει ρητώς. Τα σφάγια πρέπει να σφάζωνται
εντός των δημοτικών σφαγείων δια λόγους υγιεινής αλλά και ταμειακούς, και να
μεταφέρονται έπειτα προς πώλησιν εις τα καταστήματα.
Πάσα παράβασις τιμωρείται αυστηρώς. Ο πρώτος χωροφύλαξ και πολύ δικαίως θα άρπαζε τον κρεοπώλην και θα τον ωδήγει εις το αυτόφωρον όπου θα
επλήρωνε τα τριπλά από ότι θα εκέρδιζε από την πώλησιν των σφαγίων.
Έπρεπε λοιπόν να υπάρχουν ή να υπάρξουν δημοτικά σφαγεία κάπου εκεί
παρά τον συνοικισμόν. Και ο κ. δήμαρχος εύκολος εις επιζήμιους, αποφάσισε
και ώρισεν ως δημοτικά σφαγεία του συνοικισμού υπό τύπου προσωρινότητος,
προσωρινότητος η οποία διηωνίσθη, μίαν πλινθόκτιστον χαμοκέλαν, διαστάσεων τριών μέτρων επί δύο, ευρισκομένην εντός της οικοδομησίμου ζώνης του
συνοικισμού και εντός κατοικημένης περιοχής, χωρίς να εξετάσει εάν η χαμοκέλα αυτή επαρκεί ως χώρος, εάν έχει νερό και τι θα γίνουν τέλος πάντων τα αί-
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ματα των σφαγίων και αι λοιπαί ακαθαρσίαι .
Και το αίσχος αυτό των δημοτικών σφαγείων εξακολουθεί υφιστάμενον. Αίματα, περιττώματα των ζώων, απορρίμματα εντοσθίων, σαπίζουν, σκουληκιάζουν, αναδίδουν ανυπόφορον οσμήν, γίνονται μολυσματική εστία εις την οποία
εκκολάπτονται παντός είδους μικρόβια, αι δε μύγες κατά σύννεφα εκκινούσαι εκ
του περιφήμου αυτού σφαγείου, δια το οποίον θα εντρέποντο και Φελλάχοι, διασπείρονται εις τας πέριξ οικίας, μεταδίδουν την οφθαλμίαν κυρίως, και πάσαν
άλλην επιδημικήν νόσον .
Αλλά μήπως μόνον εκ του γεγονότος αυτού κινδυνεύει η υγεία του συνοικισμού; Κινδυνεύει και εξ άλλου τίνος. Εκ του γεγονότος ότι μη υπάρχοντος ύδατος εντός των περιφήμων αυτών σφαγείων, τα σφάγια δε καθαρίζονται. Μεταφέρονται άπλυτα προς πώλησιν με αίματα, που σαπίζουν με σαπρόφυτα.
Την πληγήν αυτήν βέβαια δεν ήτο δυνατόν να την ανεχθούν οι κάτοικοι του συνοικισμού, μηδέ των κρεοπωλών εξαιρουμένων και εζήτησαν την ίδρυσιν σφαγείων. Αλλά σφαγείων πραγματικών. Και ο κ. Πάτσης συνεκινήθη η μάλλον έδειξεν ότι συνεκινήθη και υπεσχέθη την κατασκευήν αυτών.
Πράγματι εκλήθησαν οι μηχανικοί του Δήμου, έγιναν συμβούλια και διαβούλια,
συνεννοήσεις με την Ε.Α.Π. δια την παραχώρησιν του καταλλήλου χώρου, επέρασαν κάμποσοι μήνες και τέλος ενεφανίσθη ένας μηχανικός με ένα συνεργείον
δια την εκτέλεσιν του έργου.
Ποίου έργου νομίζετε; Της ανεγέρσεως χαμοκέλας. Της ανεγέρσεως νέου ανεπαρκούς σφαγείου στενόχωρου κακορίζικου, όπως όλες οι δουλειές του κ. Πάτση.
Ευτυχώς ότι από πολλών μηνών, το νέον και περίφημον αυτό δημοτικόν έργον
εσταμάτησεν εις την θεμελίωσιν. Δεν επροχώρησεν. Προχωρεί όμως το κακόν
της ανυπαρξίας σφαγείου. Τρίτον λοιπόν μέλημα του κ. Μερκούρη. Η επέκτασις
και η ταχεία αποπεράτωσις του σφαγείου. Το αίσχος αυτό δε μπορεί να εξακολουθή υφιστάμενον .
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Εφημερίδα “ΕΣΠΕΡΙΝΗ” της 13/8/1929.

Άλλαι ανάγκαι του συνοικισμού των Ποδαράδων επίσης επιτακτικαί, είναι η
επιδιόρθωσις των οδών, η ανέγερσις ανακουφιστικών ιδρυμάτων παρά το κέντρον, όπου τα διάφορα καταστήματα και η αγορά.
Ας εξετάσωμεν πρώτον το ζήτημα των οδών. Ό,τι συμβαίνει με την ύδρευσιν
και τον φωτισμόν, το αυτό συμβαίνει και με τας οδούς.
Τα κέντρα δηλαδή, δύο κεντρικαί αρτηρίαι του συνοικισμού είναι αρκετά
υποφερταί. Μόλις όμως προχωρήση κανείς και απομακρυνθή της αγοράς, αντιλαμβάνεται όλην την αθλιότητα της οδικής καταστάσεως.
Δρόμοι τελείως αδιαμόρφωτοι, με λοφίσκους, όγκους χωμάτων και λάκκους
ανοιγμένους από της εποχής που εκτίζετο ο συνοικισμός. Εις πολλά σημεία,
πάμπολλα, δεν ελήφθη υπ΄ όψιν διόλου κατά την εποχήν της οικοδομήσεως η
μελλοντική διάπλασις των οδών, πολλά δε κτίρια θα ευρεθούν εις λίαν προσεχές μέλλον, με τα θεμέλια εκτός του εδάφους αλλά δε θα επιχωματωθούν εις
ύψος ανώτερον του δαπέδου του ισογείου της οικοδομής. Ομολογουμένος, δια
την κατάστασην αυτήν, πταίει αποκλειστικώς η μηχανική υπηρεσία της Ε.Α.Π.
και όχι ο Δήμος. Ο Δήμος είναι υπεύθυνος δια την τελείαν εγκατάλειψιν των
οδών εις το έλεος του υψίστου.
Όσον δια τα ανακουφιστικά ιδρύματα τα οποία αποτελούν υψίστην ανάγκην
διά τους εργαζομένους κατοίκους του συνοικισμού, τους σωφέρ, τους ανθρώπους των ελεύθερων επαγγελμάτων και των επισκεπτών, δεν χρειάζεται ιδιαιτέρα υπόμνησις διά τον κ. Μερκούρην.
ΔΙΑΤΙ ΘΕΡΙΖΕΙ Η ΦΥΜΑΤΙΩΣΙΣ
Δυστυχώς είναι αναμφισβήτητον και στατιστικώς αποδεδειγμένον ότι τα είκοσι εκατοστά των κατοίκων του συνοικισμού πάσχουν από φυματίωσιν, άλλα
δε τόσα ευρίσκονται εις προφυματικήν κατάστασην. Η υγεία των προσφύγων
της Ν. Ιωνίας, κάθε άλλο παρά ευχάριστος είναι. Αλλά που οφείλεται το τρομακτικόν αυτό γεγονός, το οποίον εις άλλας χώρας θα ανεστάτωνε την κοινήν
γνώμην, την κυβέρνησιν και τον τύπον. Εις πολλούς και διαφόρους λόγους, οι
κυριώτεροι των οποίων είνε οι ακόλουθοι:
Ο προσφυγικός πληθυσμός ταλαιπωρηθείς, πεινάσας, γυμνητεύσας, κοιμηθείς εις τα περιστύλια των ναών, εντός των σχολείων, των θεάτρων, των εκκλησιών, των σκηνών και όχι σπανίως επί του υπαίθρου άνευ κλινοσκεπασμάτων επί σειρά μηνών εξηντλήθη και κατέστη ευπαθής και ευπρόσβλητος.
Η ομαδική στέγασις κατόπιν, η έλλειψις καθαράς και επαρκούς τροφής, η έλλειψις καθαριότητος, το ανεπαρκές ντύσιμο κατά τον χειμώνα, έγιναν η αφορμή
των πρώτων κρουσμάτων της φυματιώσεως. Και το κακόν έκτοτε ήρχισεν επεκτεινόμενον.
Μέσα εις το αυτό δωμάτιον, εστεγάζοντο, εκοιμώντο και ανέπνεον έξι και
οκτώ άτομα, μεταξύ των οποίων, ο ένας φυματικός. Και εντός ελαχίστου διαστήματος ο ένας προσέβαλε τον άλλον. Η τρομερά ασθένεια ήρχισεν εξαπλουμένη ολοταχώς μεταξύ των μελών της μεγάλης προσφυγικής οικογένειας.
Το κράτος τυφλόν η και εθελοτυφλούν προ της καταστάσεως αυτής, ουδέν
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μέτρον έλαβεν, όπως ώφειλε να λάβη. Οι ασθενείς δεν απεμονούντο. Απεναντίας εκυκλοφόρουν μεταξύ των υγιών και εξέπεμπον δια της αναπνοής των
εκατομμύρια μικροβίων του Κωχ. Αύτη υπήρξεν η πρώτη και κύρια αφορμή.
Επηκολούθησε κατόπιν η σκληρά εργασία δια την απόκτησιν του άρτου, η
υπερκόπωσις ή κακώς εννοουμένη οικονομία και οι ανθυγιεινοί όροι εργασίας.
Και το κακόν συνετελέσθη.
Αλλά δεν είνε δυνατόν να τεθή τέρμα εις την κατάστασην αυτήν; Βεβαίως.
Αλλά χρειάζεται θέλησις εκ μέρους του κράτους βοήθεια εκ μέρους του Δήμου.
ΤΑ ΦΥΜΑΤΙΚΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ
Εις την Ν. Ιωνίαν, ανθεί ως γνωστόν η βιομηχανία των ταπήτων. Εκτός των
οκτώ ή δέκα μεγάλων εργοστασίων, λειτουργούν και άλλα τέσσερα κοντά περίπου, τα οποία απασχολούν περί τας δύο χιλιάδας εργάτριας.
Λειτουργούν όμως υπό τους όρους υγιεινής; Εκτός ελαχίστων, όχι. Τα περισσότερα των εργοστασίων είναι εγκατεστημένα εντός χαμοκελών και τα δυστυχισμένα κορίτσια εργάζονται εν ασφυκτικώ συνωστισμώ. Μεταξύ όμως των εργαζομένων κοριτσιών υπάρχουν και πλείστα φυματικά και άλλα τόσα προφυματικά. Και τα μεν φυματικά το ένα μετά το άλλο υποκύπτουν εις την επάρατον
νόσον, τα δε προφυματικά εντός ελαχίστου χρονικού διαστήματος παρουσιάζουν έκδηλα τα σημεία της φυματιώσεως. Ταυτοχρόνως μολύνονται κατά ένα
μεγάλον ποσοστόν και τα λοιπά υγιή κορίτσια, εργαζόμενα εντός περιβάλλοντος ευνοούντος τα μέγιστα την εξάπλωσιν της νόσου. Θα έπρεπε λοιπόν:
Α) Να εγκατασταθούν τα εργοστάσια εις ευάερα και υγιεινά οικήματα,
Β) Να απομακρυνθούν εκ των εργοστασίων τα φυματικά και προφυματικά
κορίτσια,
Γ) Να εφαρμοσθή με όλην του την αυστηρότητα ο ευεργετικός νόμος περί εργασίας ανηλίκων,
Δ) Να απομακρυνθούν τάχιστα εκ του συνοικισμού οι πάσχοντες.
Με ολίγην καλήν θέλησιν του κράτους και μικράν δαπάνην το κακόν δύναται
να περιορισθή. Οι πρόσφυγες δεν ζητούν την ανέγερσιν σανατορίου. Απλώς ζητούν μερικά γερμανικά παραπήγματα να τα στήσουν εις ικανήν απόστασιν από
του συνοικισμού και να τοποθετηθούν εκεί οι ασθενείς άνευ νοσοκομειακής περιθάλψεως. Οι κάτοικοι δεν ζητούν παρά απομονωτήρια. Τα έξοδα συντηρήσεως των ασθενών των τα οποία και σήμερον υφίστανται, είνε πρόθυμοι να τα
υποστούν για να προστατευθή η υγεία και των υγειών.
			
ΤΙ ΛΕΓΕΙ Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΠΑΤΑΡΩΝ
Ο Επίσκοπος Πατάρων κ. Μελέτιος τον οποίον εύρομεν εις το γραφείον της
εκκλησίας μας είπεν:
“- Εμέ ως ιερωμένον με ενδιαφέρει βεβαίως η αποπεράτωσις των ναών οι
οποίοι είναι ημιτελείς. Όχι όμως και ολιγώτερον με ενδιαφέρει η γενική κατάστασις του συνοικισμού η οποία δεν είνε καθόλου ευχάριστος. Αι ανάγκαι και
αι ελλείψεις μας είναι πάμπολλαι. Προέχουν όμως τα ζητήματα συγκοινωνίας,
η ριζική επισκευή δηλαδή της οδού Αλυσσίδας–Ν. Ιωνίας, η καθαριότης, η κάλυψις των ρεμμάτων, η κατασκευή ρείθρων και η εξυγίανσις της Ν. Ιωνίας.
- Εκ μέρους μου ευχαριστώ θερμώς την “Εσπερινήν” δια τον αγώνα τον
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οποίον ανέλαβε και είμαι πρόθυμος να συνδράμω το έργον της, όπως νομίζει
καλύτερον”.
Ανακεφαλαιούντες λοιπόν τας ανάγκας και τας ελλείψεις της Ν. Ιωνίας, θέτομεν υπ όψιν του κ. Μερκούρη: 1) την κατασκευήν της οδού Πατησίων-Ν. Ιωνίας,
2) την κατασκευήν ρείθρων, 3) την διαρρύθμισιν της κοίτης του ρέμματος, 4)
την επέκτασιν του φωτισμού 5) την εξυγίανσιν του συνοικισμού και την κατασκευήν σφαγείων.

Η οδός Ηρακλείου, αριστερά το κτίριο της Εθν. Τραπέζης

Σημείωση: Η παράθεση όλων αυτών των δημοσιευμάτων της εφημερίδας “ΕΣΠΕΡΙΝΗ”, η
οποία ήταν στο φανατικό αντιβενιζελικό χώρο και φυσικά, σε προέκταση, στον …«αντιΠατσικό» χώρο έγινε εν επιγνώσει της ακραίας αντιπολιτευτικής θέσης του εκδότη της εφημερίδας, μόνον και μόνον για να καταδειχθεί, έστω και στην υπερβολή, η δύσκολη ζωή των προσφύγων στον συνοικισμό! Δυστυχώς ούτε και επί Σπ. Μερκούρη έγιναν πολλά πράγματα, ούτε
επί κυβερνήσεων του Λαϊκού κόμματος. Οι πρόσφυγες πάλεψαν σκληρά αλλά στο τέλος πέτυχαν ν’ αναδείξουν την προσωπικότητά τους, την αγωνιστικότητά τους, την παιδεία τους και
τον πολιτισμό τους!
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Εφημερίδα “ ΕΣΠΕΡΙΝΗ” της 14/8/1929.

Η ΣΑΦΡΑΜΠΟΛΙΣ ΚΑΙ ΙΝΕΜΠΟΛΙΣ
Ο συνοικισμός Νέας Ιωνίας αποτελείται εκτός του κυρίως συνοικισμού του
γνωστού υπό το όνομα Ποδαράδες και εξ άλλων δύο τμημάτων της Σαφραμπόλεως και της Ινεμπόλεως. Και τα δύο αυτά τμήματα τα οποία αποτελούν όλως
κεχωρισμένους συνοικισμούς ευρίσκονται δεξιά της σιδηροδρομικής γραμμής
Αθηνών – Κηφισίας και γειτνιάζουν προς άλλον συνοικισμόν, τον συνοικισμόν
Καλογρέζας. Και οι τρείς αυτοί συνοικισμοί Σαφραμπόλεως, Ινεμπόλεως και
Καλογρέζας συγκοινωνούν μετά των Αθηνών διά της Ν. Ιωνίας. Οι κάτοικοι των
συνοικισμών αυτών είναι υποχρεωμένοι να βαδίζουν χειμώνα και καλοκαίρι
ημίσειαν ώραν δια να φθάσουν εις τον σταθμόν των αυτοκινήτων λεωφορείων.
ΕΛΛΕΙΨΙΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Αλλά μήπως έχουν οδόν δια της οποίας η ημίωρος αυτή διαδρομή να καθίσταται κάπως υποφερτή; Κάθε άλλο. Χαντάκια, νεροφαγώματα, σκόνη το καλοκαίρι
και λάσπη μέχρι το γόνατο τον χειμώνα καθιστούν την διαδρομήν αυτήν μαρτυρικήν. Οι κάτοικοι υποφέρουν τα πάνδεινα, συχνά δε κατά τον χειμώνα πάσα
επικοινωνία μετά του κέντρου διακόπτεται διότι το μεταξύ Ν. Ιωνίας και Σαφραμπόλεως ρέμμα πλημμυρίζον κατακλύζει τας πέριξ εκτάσεις και διακόπτει πάσαν συγκοινωνίαν. Και τότε οι κάτοικοι αποκλείονται επί ολόκληρον ημέραν και
αδυνατούν να μεταβούν εις τας εργασίας των, χάνοντες
το μικρόν ημερομίσθιόν των από το οποίον αποζούν. Δια
την κατάστασιν αυτήν οι κάτοικοι διαμαρτυρήθησαν
επανειλημμένως τόσον εις τον τέως Δήμαρχον κ. Πάτσην
όσον και εις την Ε.Α.Π. Και ο μεν κ. Πάτσης όπως συνήθως εκώφευσεν ή ισχυρίζετο ότι η κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων δεν είναι ζήτημα δήμου αλλά Ε.Α.Π., η δε
Ε.Α.Π. παρέπεμπε τους κατοίκους εις το υπουργείον Συγκοινωνίας. Από τον Άννα δηλαδή εις τον Καϊάφαν.
Και οι κάτοικοι αναλογίζονται μετά, τα μαρτύρια τα
οποία τους αναμένουν κατά τον προσεχή χειμώνα. Αλλά
μήπως οι άλλοι δρόμοι των συνοικισμών ευρίσκονται εις
καλυτέραν κατάστασιν;
Όπου κι αν στρέψη κανείς το βλέμμα του θα αντιληφθή
Η γέφυρα
την αθλιότητα και την αυτήν άστοργον εγκατάλειψιν.
Σαφραμπόλεως

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΣ
Αλλά και η καθαριότης και ο φωτισμός, δεν ευρίσκονται εις καλλιτέραν κατάστασιν. Αν εις την Ν. Ιωνίαν, όπως εγράφομεν, η κατάστασις από απόψεως καθαριότητος είναι αφόρητος, εις τους συνοικισμούς αυτούς, τους τελείως αγνοηθέντας και από τα αρμόδια υπουργεία και από τον Δήμον, η αθλιότης είναι
ανωτέρα πάσης περιγραφής...
Λόφοι σκουπιδιών, βρωμονέρια, ειδών-ειδών απορρίμματα σαπίζουν εις
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τους δρόμους των συνοικισμών, αναδίδουν αφόρητον οσμήν και εξαπολύουν
σύννεφα από μύγες αι οποίαι σκορπίζουν την οφθαλμίαν και όλων των ειδών
τας επιδημικάς ασθενείας.
Όσο για κάρρο καθαριότητος περνάει κάθε δεκαπέντε ημέρας. Από απόψεως
φωτισμού, η αυτή οικτρά κατάστασις. Ανά πεντακόσια μέτρα και ένας λαμπτήρ
με φωτιστικήν δύναμιν πυγολαμπίδος. Και ο κόσμος τσακίζεται εις τα σκοτάδια, βουτιέται στη λάσπη και στα νερά. Και όμως κύριε Πάτση ο κόσμος των
τριών αυτών συνοικισμών Ν. Ιωνίας, Σαφραμπόλεως και Ινεπόλεως πληρώνει
ετησίως διά διαφόρους δημοτικούς φόρους δύο και ½ εκατομμύρια δραχμών.
Αλλά ο κ. Πάτσης ενόμιζεν ότι ο κόσμος πληρώνει διά την συντήρησιν του στρατού των αργομίσθων μόνον και διά την συντήρησιν των πολυτελών γραφείων του
κ. Δημάρχου και όχι διά να έχη φωτισμόν και καθαριότητα. Δι’ ο και διά της τελευταίας εκλογής του, απέδειξεν ότι τα πράγματα δεν έχουν τοιουτοτρόπως.
Η ΥΓΕΙΑ
Δυστυχώς και εδώ η υγεία των κατοίκων ευρίσκεται εις όχι ευχάριστον κατάστασιν. Η ελονοσία και η φυματίωσις κάμνουν θραύσιν. Τα εξήντα εκατοστά
των κατοίκων λυώνουν καθημερινώς από τον πυρετόν της ελονοσίας και καθίστανται έτοιμοι δια την φυματίωσιν. Εκατομμύρια ανωφελών κωνώπων διά
του ιοβόλου δήγματος των, μαραζώνουν μίαν ακμαίαν νεότητα, την καθιστούν
ανίκανον προς εργασίαν και παρασκευάζουν αργά αλλά ασφαλώς την τελείαν
καταστροφήν. Αι δύο πληγαί της Ελλάδος η ελονοσία και η φυματίωσις, εξαπλούνται ακώλυτοι καθημερινώς. Προς Θεού! Οι αρμόδιοι πρέπει να κινηθούν
τάχιστα. Άλλως όλος εκείνος ο κόσμος κινδυνεύει να μεταβληθεί εις ζωντανά
πτώματα, εις φαντάσματα, εις ανθρώπινα ράκη.
			
ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ
Μέχρι προ έτους ακόμη οι μαθηταί και οι μαθήτριαι της Σαφραμπόλεως και
Ινεμπόλεως εστεγάζοντο μέσα εις μίαν αθλίαν παράγκαν διαρρέεουσαν, άνευ
θρανίων, άνευ δαπέδου και άνευ υαλοπινάκων.
Η “Εσπερινή” εις μίαν έρευνάν της που είχε κάμει διά την κατάστασιν των
σχολείων, είχε γράψει εκτεταμμένως περί της αθλιότητος αυτής. Και ευτυχώς
ότε η κατάστασις αυτή, κάπως βελτιώθη. Η άθλια παράγκα αντικατεστάθη διά
δύο ξύλινων Γερμανικών παραπηγμάτων, και το μαρτύριον μαθητών και διδασκάλων εμετριάσθη κάπως. Πάντως και σήμερον ακόμη και ανεπάρκειαν χώρου έχουν τα δύο αυτά σχολεία αρρένων και θηλέων και τρομακτικήν έλλειψιν
θρανίων. Τα παιδάκια διδάσκονται αλλά μεν όρθια άλλα δε καθήμενα οκλαδόν
όπως κατά την εποχήν της Τουρκοκρατίας εις τα Κρυφά Σχολεία. Ένα τμήμα μάλιστα του νηπιαγωγείου χρησιμοποιεί αντί θρανίων, τρία μαδέρια…! Αίσχος.
Αυτή είναι εν ολίγοις η κατάστασις Σαφραμπόλεως και Ινεμπόλεως, διά την
οποίαν ευθύνονται εξ ίσου και αδιαιρέτως Δήμος και Κράτος.
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2.
Η υπ΄ αριθ. 881 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών

Α ρ ι θ. 881
Το δικαστήριον των εν Αθήναις Πρωτοδικών,
Συγκείμενον εκ των Δικαστών κ. Δημητρακάκη Προέδρου, Ι. Κομιανού Εισηγητού και Ι. Αθανασούλη.
Συνεδριάσαν Δημοσία εν τω ακροατηρίω του την 1η Φεβρουαρίου 1934 παρουσία του αντιεισαγγελέως Κ. Τζανίδη και του Δικ. Γραμματέως Β. Πόγκα ίνα
ανακηρύξει τους υπό των εκλογέων προταθέντας υποψηφίους Δημάρχους, Δημαρχιακούς Παρέδρους καί Δημοτικούς Συμβούλους της εκ¬λογικής περιφερείας τού Δήμου Νέας Ιωνίας.
Ακούσαν του Εισαγγελέως γνωμoδοτήσαντος
Ιδόν τα σχετικά,
Σκεφθέν κατά τον Νόμον
Επειδή αι υπό κρίσιν προτάσεις των εκλογέων της εκλογικής περιφερείας του
Δήμου Ν.Ιωνίας πλην των περί ανακηρύξεως της Σοφίας Αγγέλου Σημιριώτου ως
Δημοτικού Παρέδρου και του Κων. Π. Χρυσανθίδου ως Δημοτικού Συμβούλου,
περί ων εν ταις επομέναις σκέψεσιν επεδόθησαν εις τον Πρόεδρον του Δικαστηρίου τούτου νομίμως και εμπροθέσμως, εκάστη δε τούτων φέρει τας υπό του
Νόμου απαιτουμένας υπογραφάς των εκλογέων, ων τα ονόματα ταυτίζονται με
τα εν τω εκλογικώ καταλόγω του εν λόγω Δήμου.
Επειδή εκ των εν τοις προτάσεσι προσαρτωμένων διαφόρων επισήμων εγγράφων, ήτοι ληξιαρχικών πράξεων και αποσπασμάτων Μητρώου, βεβαιούται ότι
άπαντες oι προτεινόμενοι κέκτηνται υπό του άρθρου 151 του κώδικος περί Δήμων καί Κοινοτήτων, οριζομένην ηλικίαν διά την ως υποψηφίων ανακήρυξίν των.
Επειδή εκ των εν ταις προτάσεσι προσηρτημένων διπλοτύπων αποδεικνύεται ότι δι’ έκαστον των υποψηφίων κατεβλήθησαν τα υπό του Νόμου καθοριζόμενα έξοδα δι΄ εκλογικά είδη.
Επειδή κατά τας διατάξεις τού άρθρου 154 άρθρ. 1 παρ.4 του κώδικος περί
Δήμων και Κοινοτήτων η έλλειψις του Γραμματίου καταβολής των νομίμων
εκλογικών εξόδων συνεπάγεται το απαράδεκτον της περί ανακηρύξεως του
υποψηφίου προτάσεως, επί του προκειμένου δε δια την πρότασιν του Κωνσταντίνου Β. Χρυσανθίδη υποψηφίου Συμβούλου δεν προσαρτάται πράγματι γραμμάτιον καταβολής εξόδων παρά την εν τη προτάσει μνείαν τοιούτου και ταύτην
άνευ αριθμού, παρέπεται το απαράδεκτον αυτής.
Επειδή επίσης και η έλλειψις τριών τουλάχιστον υπογραφών εκλογέων επί
της προτάσεως καθιστά ταύτην απαράδεκτον, η πρότασις υποψηφιότητος Δημοτικού Συμβούλου του Νικ. Βασ. Νικολαΐδου απαράδεκτος κρίνεται και απορριπτέα καθόσον η της υποψηφιότητός του πρότασις φέρει μεν τρεις υπογραφάς πλην ο εκ των υπογραψάντων τούτων Γεώργιος Χατζηκυριάκος δεν φέρεται ως εκλογεύς του Δήμου Νέας Ιωνίας, ως μη εγγεγραμμένος εις τούς εκλογικούς καταλόγους του Δήμου τούτου.
Επειδή ο προταθείς υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Νέας Ιωνίας
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Αναστάσιος Ανθίμου Ιωαννίδης δια της από 31 Ιανουαρίου 1934 αιτήσεώς του
δηλοί ότι δεν αποδέχεται την υποψηφιότητα δέον όπως μη ανακηρυχθή.
Επειδή εκ του συνδυασμού των αρ. 151, 154 και 196 παραγ. 2 του Κώδικος
περί Δήμων και Κοινοτήτων και του από 5 Φεβρουαρίου 1930 Προεδρικού Διατάγματος περί παροχής εις τας γυναίκας δικαιώματος ψήφου κατά την γνώμην
του Δικαστηρίου, εχορηγήθη εις αυτάς περιορισμένον εκλογικόν δικαίωμα και
δη μόνον το τοιούτον του εκλέγειν ουχί όμως και του εκλέγεσθαι. Επομένως
προκειμένου περί πολίτου όστις κατά τον Νόμον στερείται του δικαιώματος τού
εκλέγεσθαι, το Δικαστήριον οφείλον οίκοθεν να εφαρμόση τον Νόμον, δικαιούται να ερευνήση και κατά το στάδιον της ανακηρύξεως των υποψηφίων την νόμιμον έλλειψιν του δικαιώματος του εκλέγεσθαι χωρίς ούτε να προσκρούση εις
την δια τάξιν του αρθρ. 154 του Κώδικος περί Δήμων και Κοινοτήτων, αφού δεν
πρόκειται περί ερεύνης υπάρξεως των ιδιοτήτων του εκλογίμου, αλλά περί της
νομικής ανυπαρξίας αυτού. Ει και ηδύνατο τις ειπείν, έδει το Δικαστήριον κατά
το στάδιον της ανακηρύξεως, να περιορισθεί εις την ανακήρυξιν των τακτικώς
προταθέντων υποψηφίων χωρίς να εκταθή και εις την έλλειψιν των στοιχείων
της εκλογιμότητος των προτεινομένων ήτις ανάγεται εις την αρμοδιότητα του
εκλογοδικείου (και έδει να ανακηρυχθεί). Συνεπώς η περί ανακηρύξεως της Σοφίας Αγγέλου Σημιριώτου ως Παρέδρου Νέας Ιωνίας πρότασις των εκλογέων
απαράδεκτος κρίνεται και απορριπτέα, απορριπτομένης άμα ως της παρεμβάσεως αυτής ως αβασίμου.
Επειδή πάσαι αι λοιπαί προτάσεις των εκλογέων του Δήμου Νέας Ιωνίας επεδόθησαν νομίμως και εμπροθέσμως φέρει δε εκάστη τούτων τας υπό του Νόμου απαιτουμένας τρεις τουλάχιστον υπογραφάς εκλογέων επί πλέον προσαρτώνται εν αυταίς τα τε βεβαιωτικά της ηλικίας των προτεινομένων έγγραφα και
τα σχετικά γραμμάτια καταβολής των εξόδων της εκλογής, δέον ως νόμιμοι να
γίνωσι δεκταί και να ανακηρυχθώσιν οι δι΄ αυτών προτεινόμενοι.
Δια ταύτα
Απορρίπτον εις απαραδέκτους τας προτάσεις περί υποψηφιότητος των Κωνσταντίνου Β. Χρυσανθίδου και Νικολάου Β. Νικολαΐδου ως Δημοτικών Συμβούλων Δήμου Νέας Ιωνίας και Σοφίας Αγγέλου Σημιριώτου ως Δημοτικού Παρέδρου του ιδίου Δήμου.
Δέχεται τας λοιπάς προτάσεις των εκλογέων του Δήμου τούτου, περί ανακηρύξεως ως υποψηφίων Δημάρχων, Παρέδρων και Δημοτικών Συμβούλων του
Δήμου Νέας Ιωνίας και ανακηρύσσει υποψηφίους διά την κατά την 11 Φεβρουαρίου 1934 ενεργηθησομένην εκλογήν Δημοτικών Αρχών του Δήμου τούτου
τους εξής:
Α΄. Διa την θέσιν του Δημάρχου (9)
Γαβριήλ Κ. Τσακίρην ή Τσακίρογλου - Γεώργιον Δημ. Φελέκην
Κυριάκον Γαβριήλ Κιοφτερτζήν - Κωνσταντίνον Σταύρου Βαρουτσήν
Μιχαήλ Χαραλ.Τζιβράν - Αθανάσιον Σπυρ. Διακάκην
Χρήστον Νικολάου Χατζηχρήστον - Παντελήν Δημ. Ανδριτσάκην
Χαρίτονα Σωφρονίου Πολάτογλου
Β΄. Διa την θέσιν Δημαρχιακού Παρέδρου (24)
Εμμανουήλ Αριστ.Κομιτζόγλου ή Κυμιτζόγλου - Ιωάννην Κων. Κουτράκην
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Λεωνίδαν Κων. Μαυρομμάτην - Κοσμάν Νικολ. Νικολαΐδην
Κωνσταντίνον Σταματ. Μαλτέζον
Αδαμάντιον Νικολ. Συμιτσόπουλον ή Τσεσμελήν
Βασίλειον Δημητρ. Γιακουμήν - Ελευθέριον Προδρ. Εβλιάν
Γεώργιον Ευαγγέλου Καμτζόγλου - Ιορδάνην Ιωάννου Ιορδανίδην
Γρηγόριον Παυλ. Τεχλεμετζήν - Σάββαν Ιωάν. Συμεώνογλου
‘ Αθανάσιον Ιωσήφ Κανιόγλου - Σωκράτην Ουλκέρογλου Κλήμεντος
Ιορδάνην Μωϋσιάδην Μωϋσέως - Κύρκαν Ιωάννου Δημάρατον
Μιχαήλ Λουίζου Ασλάνογλου - Θεόδωρον Ζαχαριάδην Πολυμέρου
Μιχαήλ Βασιλείου Μπαρουτσήν - Δαμιανόν Χαραλάμπους Αθανάσογλου
Παναγιώτην Δημητρίου Γκιουζελάκην - Μενέλαον Κωνσταντίνου Κονταξόπουλον
Βασίλειον Δημ. Σπινάρην - Παναγιώτην Ιωάννου Σαρηγιάννην
Γ΄ Δια την θέσιν Δημοτικού Συμβούλου (133)
Γεώργιον Ιωάν. Προμπονάν - Νικόλαον Αναστ. Γιαννικέογλου
Ιωάννην Γεώργ. Κιουλπάλογλου - Πέτρον Ηρακλήν Καΐρην
Ανδρέαν Αναστ. Μόρτογλου - Παντελήν Σάββα Ζαραφίδην
Αριστοτέλην Κων. Τατάκαν - Χρυσάφην Αθανασίου Δουβλίδην
Πέτρον Δημ. Καρφόπουλον - Μιχαήλ Βασιλ. Αιγιπίδην
Ελευθέριον Νικολ. Τσοπάνογλου - Ιωάννην Παναγ. Βαλούρδον
Μιχαήλ Δημητρ. Κουβαράν - Ιορδάνην Ιωάν. Σιδηρόπουλον
Εμμανουήλ Ιωάν. Κουκουμίδην - Θεόδωρον Λεοντίου Παλτζόγλου
Ιωάννην Κωνσταν. Ρεμούνδον - Μάρκον Γεωργίου Μάρκογλου
Χρήστον Αλεξ. Σκαμάκην - Χρήστον Σιδερή Χατζηστέλιον
Αναστάσιον Θωμά Ζουμπουλίδην - Δημήτριον Χρ. Μωϋσιάδην
Βασίλειον Συμεών Γερμανατζήν - Ιωάννην Προδρόμου Κεσίσσογλου
Αριστείδην Λεοντή Γεωργουλίδην - Κωνσταντίνον Παναγ. Βαρβαρέσσον
Ιωάννην Αναστ. Πετρίδην - Ηλίαν Ιωάν. Σινάνογλου
Ανδρέαν Μιχ. Θεοφράστου - Αντώνιον Στάθη Κωνσταντίνου
Άγγελον Ιωάννου Αγγαθάγγελον - Ηλίαν Ιωάν. Κασιμάτην
Χρήστον Γεωργίου Ζωντάνογλου ή Τζουτάνογλους
Μιχαήλ Βασιλ. Σιγαράν - Γαβριήλ Λαζάρου Χατζηγαβριήλογλου
Γεώργιον Νικολ. Αβραμίδην - Απόστολον Στυλιαν. Τριανταφυλλίδην
Βασίλειον Λαζ. Βασιλειάδην - Ιωάννην Γεώργ. Τουστζόγλου
Ευστάθιον Παναγ. Βαμβακάν - Κοσμάν Παύλου Ακκάσογλους
Κωνσταντίνον Μιχ. Κούρτην - Μιχαήλ Πέτρου Κιοσόγλου
Νικόλαον Λαζ. Ρήγον - Ιωάννην Χρ. Χερουβείμ
Δημήτριον Στεφ. Στεφανίδην - Μωϋσήν Κωνστ. Κωνσταντινίδην
Αλέξανδρον Ιωάν. Κοκκινάκην - Γεώργιον Κυριάκου Μαυρουδάκην
Τρύφωνα Νικολ. Ζενέτον - Αριστείδην Παναγ. Ζαδέν
Εμμανουήλ Σταμ. Μαλτέζον - Γεώργιον Σπυρ. Τρανάκον
Στέφανον Νικολ. Σπιθάκην - Ιωάννην Ιωάννου Νικολαΐδην
Ιωάννην Κυριακ. Σπανόπουλον - Γεώργιον Αθανασίου Μακρίδην
Ιορδάνην Ελευθ. Μακεδονόπουλον - Αλέξανδρον Αντωνιάδην Αυγερινού
Δημήτριον Ξενάκην Ευσταθίου - Αθανάσιον Ευστρ. Κατερινόπουλον
Δημήτριον Μιχ. Καλλιγέρην - Γεώργιον Στεφάνου Αναστασιάδην
Ιωάννην Αθανασίου Ζαρόπουλον - Γεώργιον Παύλου Ιωσηφίδην
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Πρόδρομον Κων. Ματζελόγλου - Γεώργιον Κων. Καμμένον
Παύλον Γρηγ. Παυλίδην - Βασίλειον Επαμ. Ραϊκόπουλον
Γρηγόριον Σπυρ. Χατζησπυρίδην - Σωκράτην Νικολ. Παπαδόπουλον
Δημήτριον Χρ. Ουσταδόπουλον - Αναστάσιον Δημ. Ζαχαρίου
Γεώργιον Θεοδ. Μπουλτήν - Κωνσταντίνον Έμμ. Ουτουτζήν
Μιχαήλ Νικ. Παπαναστασίου - Παναγιώτην Ιωάννου Σαρηγιάννην
Παναγιώτην Αριστ. Κουτρουλήν - Ιωάννην Χρ. Χατζηβασιλείου
Μαρίνον Λεων. Φραγκιάν - Αλέξανδρον Σταύρου Παναγιωτίδην
Νικόλαον Ιωάν. Καραδημητρίου - Ιωάννην Αντ. Καννάν
Σταύρον Στ. Σταυρίδην (Σταύρου) - Ιάκωβον Δημ. Σακαλόγλου
Ιορδάνην Σαβ. Μαμελετζήν - Σταύρον Γαβριήλ Μαυρομμάτην
Τρύφωνα Ιωάννου Ιωαννίδην - Δημήτριον Γεωργ. Μουταφίδην ή Μουτάφογλου
Αλέξανδρον Βασιλ. Βασιλειάδην - Σωκράτην Ιωάν. Χειμωνίδην
Παναγιώτην Κωνστ. Μαντζουράνην - Ιωάννην Νικολ. Σιλίκον
Φώτιον Γεωργ. Λαμπρινόν - Δημήτριον Παρασκευά Ελευθεριάδην
Δημήτριον Γεωργ. Γαρυφαλλάκην - Γεώργιον Γουσταύρου Φλίγγλερ
Γεώργιον Ιωάν. Κορνέλιον ή Κορκελάκην - Σταύρον Σπυριδ. Αγγελίδην
Μιχαήλ Πασχάλη Μερκούρογλου - Παναγιώτην Γεωργ. Αρώνην ή Βιαρόπουλον
Νικόλαον Δημοσθ. Ηλιόπουλον - Ιωάννην Δημ. Ξύκην
Ιωάννην Σταύρου Ριζογιαννόπουλον ή Ριζόπουλον - Γεώργιον Γεώργ. Πιππιλήν
Ιάκωβον Ισαάκ Τσαλίκογλου - Παναγιώτην Χρ. Τρωαδίταν
Απόστολον Γεωργίου Γεωργαντζήν - Τιμολέοντα Δημοσθένους Τζανιδάκην
Βασίλειον Αθανασίου Δημόπουλον - Φίλιππον Αθανασίου Παυλόπουλον
Ιωάννην Γεωργ. Διαμαντάκην - Βασίλειον Δημ. Θεολογίδην
Παΐσιον Ιακώβου Παπαπαΐσιον - Γεώργιον Ευαγγ. Ζαρμπόνην
Κυριάκον Λεοντίου Λεοντιάδην - Δημήτριον Ισιδώρου Τζάλλαν
Αναστάσιον Αθανασίου Βαρελάν - Κωνσταντίνον Μιχαήλ Παπαδόπουλον
Μιχαήλ Κωνστ. Παυλήν - Πρόδρομον Μηνά Κενάνογλου
Κωνσταντίνον Λεωνίδου Ευστρατιάδην - Μιχαήλ Βασίλειου Παναγόπουλον
Δημήτριον Νικ. Μαγγανιώτην - Αλέξανδρον Εμμανουήλ Κυπαρισσόπουλον
Νικόλαον Παναγ. Δασκαλόπουλον - Νεόφυτον Αντωνίου Κεμαμιτζόγλου
Αντώνιον Αλεξ. Κιαλγιόγλου - Δημήτριον Γεωργ. Εξήζογλου
Ιωσήφ Δημ. Μαυρομμάτην - Ιωάννην Θεοφ. Νομίδην
Ισαάκ Ιακώβ Τσαλίκογλου - Ραφαήλ Λαζάρου Χατζημπαλόγλου
Εκρίθη, απεφασίσθη και εδημοσιεύθη παραχρήμα τη 1η Φεβρουαρίου 1934.
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3.

Προεκλογικό πρόγραμμα υποψ. δημάρχου Παντελή Ανδριτσάκη

Αγαπητοί συνδημόται.
Δια πρώτην, ήδη φοράν αφότου η ωραία μας Ιωνία εχειραφετήθη, καλείσθε
να υποδείξητε δια της ψήφου σας, τους εκλεκτούς εκ των τοπικών μας παραγόντων, οίτινες θα σας εκπροσωπήσουν και θα διαχειρισθούν τα κοινά, επ΄
αγαθώ της ολότητος των συμπολιτών μας και του λαμπρού μας προαστείου.
Τώρα, περισσότερον από άλλοτε και από πάσαν άλλην περίστασιν, ο νεοσύστατος Δήμος της Ν. Ιωνίας, έχει ανάγκην από την ιδικήν σας ζωτικότητα, την
ιδικήν σας πρωτοβουλίαν και την υπέροχον ευγενή άμιλλαν που διακρίνει τας
πράξεις σας, δια να αναδειχθή και να ευημερήση.
Και δια την τοιαύτην επιτυχίαν οφείλω να σας ομολογήσω ότι υπάρχουν, σήμερον τουλάχιστον, πλείστοι και άριστοι συντελεσταί. Τούτο, δύναμαι να σας
το διαβεβαιώσω, ως ειδήμων και εκ της γνώσεως των πραγμάτων και εκ της
πείρας, ην απέκτησα μέχρι σήμερον.
Είναι όμως αυτονόητον, ότι προς τον σκοπόν τούτον και δια την ευόδωσιν
του έργου, χρειάζονται εξ ίσου, άνδρες ικανοί και δραστήριοι περί την διαχείρισιν των κοινών ζητημάτων και ιδία του δημοτικού μας χρήματος, άνδρες φιλότιμοι και ανιδιοτελείς, εγνωσμένης πείρας, εξ εκείνων οίτινες συνέδεσαν με
τον τόπον αυτόν την ζωήν των και το όνομά των, δια να συμβάλλουν εις την αρμονικήν συμπλήρωσιν της ιδικής σας πρωτοβουλίας, να εμφανίσουν εν αναγλύφω τον φιλότιμον οργασμόν σας, και να δώσουν τον απαιτούμενον ρυθμόν
εις τας απείρους θυσίας και την φιλοπονίαν σας, ούτως ώστε να πραγματοποιηθή παν ό,τι καλλίτερον δύναταί τις να φαντασθή και να ελπίση, να προοιωνισθή και να ευχηθή υπέρ της προσφιλούς μας Ιωνίας.
Είναι εις όλους προφανής η σημασία την οποίαν έχουν αι δημοτικαί εκλογαί
της σημερινής Κυριακής δι΄ όλους ανεξαιρέτως τους Δήμους του Κράτους και ιδιαιτέρως δια τον Δήμον Ν. Ιωνίας. Εις την σημερινήν εποχήν οι Δήμοι δεν υπηρετούν μόνον τας κατά τρόπον, πόλεις αλλά και τους πολίτας εις πλείστας ανάγκας
των τας οποίας ο πολιτισμός και η πρόοδος καθ΄ ημέραν επιβάλλει, αι απαιτήσεις των πολιτών αι εύλογοι ηυξήθησαν τα μέγιστα, και αι αντίστοιχοι υποχρεώσεις των Δήμων επολλαπλασιάσθησαν ώστε να είναι βαρύ το έργον εκείνων οι
οποίοι θα αναδεχθούν εις χείρας των την διοίκησιν των δημοτικών υποθέσεων.
Εξαιρετικήν όμως σημασίαν θα έχουν αι δημοτικαί εκλογαί της σημερινής Κυριακής ως προς τον Δήμον μας, διότι όπως πάντες γνωρίζετε, πρόκειται περί
νέου Δήμου, όστις έχει ανάγκην διοργανώσεως και προς τούτο επιβάλλεται ο
Δήμαρχος να έχη αρτίαν διοικητικήν μόρφωσιν και διοικητικήν πείραν.
Η ύπαρξις και η επιτυχία ή αποτυχία του νεαρού Δήμου μας εξαρτάται εκ του
προσώπου του εκλεχθησομένου Δημάρχου και προς τούτο σας εφιστώ την
προσοχήν Σας, διότι εάν αποτύχη ο νεαρός Δήμος εις την εκτέλεσιν του προορισμού του, υμείς θα έχετε ακεραίαν την ευθύνην.
Και, τώρα θα μου επιτρέψητε να προσθέσω ολίγας λέξεις δια το ανακαινιστικόν πρόγραμμα το οποίον θα εφαρμόσω και δια τα αγαθά αυτού αποτελέσματα
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επί της μετέπειτα ζωής και του μέλλοντος της Ιωνίας.
Δια τον φωτισμόν, την καθαριότητα και την ύδρευσιν άμα τη αναλήψει των καθηκόντων μου να λάβω τα ενδεδειγμένα μέτρα δια την πλήρωσιν των αναγκών
και την ικανοποίησιν των ομαδικών, κατά το πλείστον αξιώσεων των συμπολιτών μας. Αι προϋφιστάμεναι συμβάσεις ηλεκτροφωτισμού μεταξύ των εταιρειών και του δήμου Αθηναίων ήσαν επαχθείς και με απόδοσιν ελλιπή και ανεξέλεγκτον. Θα καλέσωμεν τους ενδιαφερομένους να συμμορφωθούν με την νέαν
κατάστασιν και να λησμονήσουν το παρελθόν. Θα υποδείξωμεν τας καλλιτέρας
λύσεις. Και θα φθάσωμεν εις το αίσιον συμπέρασμα να ίδωμεν διπλασιαζόμενον
και εν πολλοίς τριπλασιαζόμενον τον φωτισμόν των κεντρικών αρτηριών και
των μικροτέρων οδών του Δήμου μας με την αυτήν ως και πρότερον δαπάνην.
Αγαπητοί φίλοι,
Οι πείσαντες με να κατέλθω εις τον παρόντα προεκλογικόν αγώνα δεν είναι
μόνον από τους καλούς νοικοκυραίους του προαστείου μας, δεν είναι μόνον εξ
εκείνων, οίτινες δικαιούνται να έχουν αξιώσεις επί του τρόπου της διαχειρίσως
των κοινοτικών μας ζητημάτων, αλλ΄ και εκπρόσωποι όλων ανεξαιρέτως των
κοινωνικών μας τάξεων και του κεφαλαίου και της εργασίας και ιδία των επαγγελματικών τοιούτων.
Συνεπώς, μία υποχρέωσις γενικωτέρα, την οποίαν ανέλαβον ήδη και απεδέχθην και ένα καθήκον ιερόν όπερ δεν δύναμαι να παραβώ.
Δεσμώτης του λόγου τούτου τον οποίον έδωσα, ανεπέτασα την σημαίαν της
ηθικής και της πλέον χρηστής διαχειρίσεως εν τω νεοσυστάτω Δήμω μας και
καλώ όλους τους δυναμένους και τους καλώς σκεπτομένους και τους πονοούντες ειλικρινώς την ωραίαν μας Ν. Ιωνίαν, να με ακολουθήσουν και να με βοηθήσουν εις το τραχύ έργον το οποίον ανέλαβα.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:
1. Την ολοκληρωτικήν εξυγίανσιν του Δήμου Ν. Ιωνίας μας, από πάσας τας
απειλούσας αυτήν και την ζωήν των κατοίκων της μολυσματικάς εστίας. Την
κάλυψιν των ρευμάτων, αδιακρίτως του μεγέθους ή όγκου αυτών και της θέσεως εις την οποίαν ευρίσκονται. Την διαρρύθμισιν της κοίτης του ρεύματος
κατά το σύστημα της υγιεινούς διαρρυθμίσεως του εντός της περιφερείας του
δήμου Αθηναίων.
2. Την κατασκευήν των υπονόμων επί τη βάσει των γενομένων μελετών
και σχεδίων. Δια την αποχέτευσιν των ακαθαρσιών και των ομβρίων υδάτων.
3. Την δια μονίμων οδοστρωμάτων κατασκευήν όλων των οδών του Δήμου
Ν. Ιωνίας. Την συντήρησιν και διαρκή επισκευήν των ήδη υφισταμένων τοιούτων και ιδία των κεντρικωτέρων εξ αυτών αρτηριών.
4. Την κατασκευήν διδακτηρίων δια την εγκατάστασιν του Γυμνασίου προς
συμπλήρωσιν της εκπαιδεύσεως.
5. Την τόνωσιν του αθλητισμού και την ανάδειξιν αρίστων τοπικών αθλητικών Σωματείων.
6. Την ενίσχυσιν των οργανώσεων και συνδέσμων, ιδία δε των επαγγελματικών τοιούτων και των εργατικών.
7.Την ίδρυσιν Δημοτικής ορχήστρας προς αναψυχήν των κατοίκων κατά τας
εορτασίμους ημέρας και τας Κυριακάς εις τα κεντρικά σημεία του Δήμου και
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τας πλατείας.
8. Την μεταφοράν των κακώς εστεγασμένων προσφύγων εις οικήματα υγιεινά και άνετα.
9. Την δενδροφύτευσιν εκατέρωθεν της κοίτης των ρευμάτων εις τρόπον
ώστε να καταστή ένας ιδεώδης και μοναδικός περίπατος αναψυχής δι΄ όλους
τους συνδημότας μας της Ν. Ιωνίας και να συμβάλη εις την εξυγίανσιν της ξηράς κοίτης και των εκατέρωθεν ταύτης οικούντων.
10. Την δημιουργίαν κήπων εις διάφορα σημεία της Ν. Ιωνίας και προς το
μέρος της Λεωφόρου Τατοΐου και προς το μέρος της Ελευθερουπόλεως και της
Σαφραμπόλεως.
11. Την άμεμπτον διατήρησιν της καθαριότητος, την συμπλήρωσιν της
υδρεύσεως δια νέων κοινών κρηνών και το κανονικόν κατάβρεγμα.
12. Την έμπρακτον υποβοήθησιν και υποδαύλισιν της ιδιωτικής πρωτοβουλίας δια την ίδρυσιν και ανέγερσιν πολυτελών κέντρων αναψυχής και ξενοδοχείων φαγητού και ύπνου και θεαμάτων.
13. Την τόνωσιν της ιδιωτικής πρωτοβουλίας δια την εγκατάστασιν νέων
μεγάλων επιχειρήσεων και εργοστασίων.
14. Την ρητήν και απαρέγκλιτον υποχρέωσιν όπως το προσωπικόν των ως
είρηται επιχειρήσεων και εργοστασίων προσλαμβάνεται αποκλειστικώς, μεταξύ των ανέργων συνδημοτών μας, υπαλλήλων και εργατών.
15. Την κατασκευήν συνεχών έργων δια την μόνιμον απασχόλησιν εργατών
εις ταύτα.
16. Την ίδρυσιν συσσιτίων δια τον εργατικόν κόσμον της Ν. Ιωνίας μετά των
οικογενειών τους.
17. Την ίδρυσιν Δημοτικού Νοσοκομείου, με δωρεάν κλίνας δια τους απόρους συνδημότας μας και ειδικούς θαλάμους μαιευτηρίου.
18. ΄Ιδρυσιν Νεκροταφείου, είτε αποκλειστικώς τοπικού τοιούτου, είτε εν
συνδυασμώ του ημετέρου Δήμου μετά των άλλων γειτονικών μας κοινοτήτων.
Την κατασκευήν μονίμου οδοστρώματος μετά δύο μεγάλων υπονόμων δια
χρημάτων του Δημοσίου Ταμείου. Την κατασκευήν και ίδρυσιν αγοράς των
τροφίμων εις ωρισμένον τμήμα του δήμου και ούτω θα τακτοποιηθή η επικρατούσα αταξία των καταστημάτων. Την επέκτασιν του δημοτικού φωτισμού εις
τας οδούς και πλατείας απάσης της περιφερείας του νέου Δήμου μας. Την δημιουργίαν λαϊκής βιβλιοθήκης ήτις θα συντελέση εις την αύξησιν της φιλομαθείας της εργαζομένης νεολαίας. Την διοργάνωσιν νυκτερινών σχολών.
Δι΄ όλων αυτών και παντός άλλου συντελεστικού μέσου, θα επιδιώξωμεν την
απολυτωτέραν πρόοδον και τον εξωραϊσμόν της αγαπητής μας Ν. Ιωνίας και
παρακαλώ προς τούτο υμάς, εις των οποίων την Ψήφον και την ειλικρινή εκτίμησιν βασίζομαι, όπως, από τούδε, με ενισχύσετε δια να αρχίσω το ιστορικόν
μου έργο.
Το Μέγα έργον της ηθικής ανακαινίσεως και της γενικής ανασυγκροτήσεως
της Ν. Ιωνίας μας υπέρ της οποίας ας αναφωνήσωμεν πάντες
- Ζήτω η Ν. Ιωνία
- Ζήτω ο ευγενής και φιλόπολις λαός της.
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4.
Προεκλογικός λόγος υποψ. δημάρχου Χαρ. Πολάτογλου

Αγαπητοί Συνδημόται,
Υποθέτω ότι όλοι μας αντιλαμβανόμεθα την σημασίαν των εκλογών, δεν
χρειάζονται πολλά λόγια, διότι δεν πρόκειται να πείσωμεν κανένα και τούτο διότι καθένας από μας αντιλαμβάνεται τας ανάγκας του συνοικισμού μας και τους
κόπους μας και τον αγώνα και τον μόχθον που χρειάζεται, όχι μόνον δια να
αντιμετωπισθεί η θεραπεία των αναγκών αυτών, αλλά και να δημιουργηθή
ένας δήμος νοικοκυρευμένος εκεί που δεν υπάρχει τίποτε σήμερον. Φιλοδοξούν πολλοί να γίνουν άρχοντες. Κανένας φθόνος δια τούτο. Καθένας είναι
ελεύθερος να θεωρή τον εαυτόν του ικανόν να διευθύνει τα κοινά. Αλλά ημείς
ρωτούμε μήπως είναι αρκετά τα διπλώματα και η σοφία και αι μεγάλαι λέξεις
δια να φέρουν αποτελέσματα σε μια τέτοια ιστορική στιγμή, που ερχόμεθα να
δώσωμεν εξετάσεις, αν είμεθα ικανοί να διοικήσωμεν τον εαυτόν μας; Και ρωτούμεν όλους εκείνους που φιλοδοξούν να γίνουν Δημοτικοί άρχοντες, πότε και
πόσα χρόνια σπούδασαν στο μεγάλο σχολείο που λέγεται κοινωνία; Πότε, νεαροί αυτοί, βρήκαν καιρό να μελετήσουν, να εξετάσουν, να ψάξουν, να νοιώσουν
και να αναμετρήσουν τας ανάγκας των πόνων, της δυστυχίας, της κοινωνίας,
την στιγμήν κατά την οποίαν, τώρα κάμνουν τα πρώτα βήματά των; Υπάρχει κάποιο παρελθόν και το παρελθόν αυτό το θυμούνται και το αναπολούν όσοι ήλθαν μουστακωμένοι εδώ μετά την Μικρασιατικήν καταστροφήν.
Δεν μπορεί κανείς να ξεχάση την εποχήν εκεί εις τα λησμονημένα μέρη μας
είχαμε και μείς την αυτοδιοίκησίν μας. Και είχαμε δημογεροντίες. Και ρωτούμε
να μας πουν αν ποτέ τολμούσε κανείς να αναλάβη το βαρύ καθήκον του Δημογέροντος χωρίς να έχη όχι διπλώματα και σοφία αλλά το μεγάλο δίπλωμα που
δίδει η κοινωνία σε κείνους που χρόνια αγωνίζωνται μέσα σ΄ αυτή, που την μελετούν νοιώθοντας όλες τις πίκρες και τους πόνους της; Δι΄ αυτό εάν κατεβαίνωμεν εις τον αγώνα δια να αγωνισθούμε όχι από φιλοδοξία, αλλά από συναίσθησι ότι πρέπει να εξυπηρετούμεν τον κόσμον αυτό, σ΄ ένα μονάχα βασιζόμεθα ό,τι δις μελετήσαμε και σπουδάσαμε και ζήσαμε την ζωή του κόσμου αυτού εις όλες του τις μεταπτώσεις. Στη χαρά που χαρήκαμε μαζύ, εκεί κάτω στις
πίκρες που πικραθήκαμε και στις δυστυχίες που δυστυχίσαμε.
Όσοι μας γνωρίζουν δεν μπορούν να αρνηθούν ότι κάτι προσφέραμεν και
μείς εις την κοινωνικήν δράσιν της χαμένης χώρας μας και όταν πρόσφυγες ήρθαμε εδώ δυστυχισμένοι, όπως δυστυχισμένος ήταν όλος ο κόσμος αυτός, αντί
να σκεφθούμεν τον εαυτόν μας, ότι έκαμαν ολοι οι αντίπαλοί μας και διότι οι
πλείστοι εξ αυτών δεν είχαν τότε την ηλικίαν δια να αναμιχθούν στα κοινά να
ενδιαφερθούν, εμείς και ως δημοσιογράφοι ταπεινοί και ως πολιτευόμενοι θέσαμεν τον εαυτόν μας εις την διάθεσιν του κοινού αυτού και όσον μπορούσαμε
τον εξυπηρετήσαμε. Και αν δεν κάναμε τίποτε όμως κανείς δεν μπορεί να μας
αρνηθή ότι μελετήσαμε τας ανάγκας του και πήραμε το δίπλωμα που χρειάζεται δια ένα που κατεβαίνει με τη φιλοδοξία να θεραπεύση.
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Είμεθα βέβαιοι ότι ο λαός της Νέας Ιωνίας θα έλθη αύριον δια να δώση την
ψήφον του και να αναδείξη τους άρχοντάς του, ένα μόνον να σκεφθή, ότι δεν
μπορεί κανείς να τον πονέση όσον θα τον πονέση εκείνος ο οποίος είναι δυστυχής, όπως αυτός, εκείνος που είναι φουκαράς και αυτός εκείνος που υποφέρει,
όσον υποφέρουν όλοι αυτοί. Αν λοιπόν, αυτό αγαπητοί συνδημόται θέλομεν να
νοιώσουν όλοι οι δημόται της Νέας Ιωνίας και όταν το νοιώσουν εμείς θα είμεθα ικανοποιημένοι, διότι θα δούμε ασφαλώς ότι οι κόποι μας και οι αγώνες
μας ανεγνωρίσθηκαν και εξετιμήθησαν από τον κόσμον αυτόν ο οποίος δεν
έπαυσε να εκτιμά τας αξίας χωρίς να παρασύρεται από ψεύτικες υποσχέσεις.
Και με αυτό το σύνθημα σας παρακαλούμεν όλους να προσέλθητε μπροστά
στις κάλπες να ψηφίσετε.
- Ζήτω ο λαός της Ν. Ιωνίας
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5.
Η υπ΄ αριθ. 1448 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών

Αριθ. 1448/1934
Το Δικαστήριον των εν Αθήναις Πρωτοδικών εν Συμβουλίω.
Συγκείμενον εκ των Δικαστών Β. Κυριακοπούλου Προέδρου Ι. Πίκουλα και Ν.
Χατζηπαναγιώτου Εισηγητού.
Συνελθόν εν συμβουλίω εν τω προς διάσκεψιν δωματίω του την 21ην Φεβρουαρίου 1934 παρουσία και του Δικαστικού γραμματέως Β. Πόγκα ίνα δικάση
περί του κύρους των εκλογών των Δημοτικών αρχών Ν. Ιωνίας.
Λαβόν υπόψιν τα υποβληθέντα σχετικά έγγραφα, τα πρακτικά και τους πίνακας διαλογής ως και τα σχετικά ψηφοδέλτια και τας υποβληθείσας ενστάσεις
των ενδιαφερομένων
Σκεφθέν κατά Νόμον.
Επειδή κατά το άρθρον 147 εδαφ. 2 του Κώδικος των Νόμων περί «Δήμων
και Κοινοτήτων» εν περιπτώσει ισοψηφίας μεταξύ δύο ή πλειόνων υποψηφίων
ενεργείται, εις ους Δήμους ή Κοινότητας δεν υπάρχει Πρωτοδικείον, κλήρωσις
υπό του Ειρηνοδίκου και εν τω καταστήματι αυτού εν δημοσία συνεδριάσει καλουμένων των ενδιαφερομένων όπως παραστώσι κατ’ αυτήν. Εφ’ όσον όθεν,
εκ τε των υποβληθέντων τω δικαστηρίω τούτω (μετά πάντων των λοιπών σχετικών) πρακτικών των Εφορευτικών Επιτροπών και των πέντε (5) Εκλογικών
Τμημάτων του Δήμου Ιωνίας των κατά την ενεργηθείσαν, την 11ην Φεβρουαρίου 1934 εκλογήν Δημάρχου, Δημαρχιακών Παρέδρων και Δημοτικών Συμβούλων τηρηθέντων, ως και εκ του υπό του Δικαστηρίου τούτου ενεργηθέντος λεπτομερούς ελέγχου και αριθμήσεως εκ νέου των σχετικών ψηφοδελτίων και
των 5 ως άνω τμημάτων, προέκυψεν 1) ότι εκ των εν τω Δήμω τούτω ανακηρυχθέντων υποψηφίων των Δημοτικών Συμβούλων οι Δημήτριος Μωϋσιάδης και
Μαρίνος Φραγκιάδης ή Φραγκιάς έλαβον ψήφους 765 έκαστος και ουχί ως
εσφαλμένως αναγράφεται εν τω επίσης υποβληθέντι σχετικώ πρακτικώ των
Εφορευτικών Επιτροπών και των 5 ως άνω εκλογικών Τμημάτων ψήφους 767
έκαστος, καθ’ όσον ο μεν πρώτος τούτων δεν έλαβεν εν τω 5ο Τμήματι ψήφους
209 αλλά 207, ο δε δεύτερος δεν έλαβεν εν μεν τω 4ο Τμήματι ψήφους 214
αλλά 213, εν δε τω 5ο ουχί 193 αλλά 192. Ήτοι ο μεν πρώτος τούτων έλαβεν
εις το πρώτον Εκλογικόν Τμήμα ψήφους 155, εις το 2ον 112, εις το 3ον 91, εις
το 4ον 200 και εις το 5ον 207 (155+112+91+200+207= 765). Ο δε δεύτερος
εις το 1ον 160, εις το 2ον 111, εις το 3ον 89, εις το 4ον 213 και εις το 5ον 192
(160+111+89+213+192= 765). Δέον όπως, ισοψηφισάντων κατά τα άνω των
δύο τούτων υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων, διαταχθή συμφώνως ταις διατάξεσι του ως άνω άρθρου 147 εδαφ. 2 κλήρωσις μεταξύ των ως είρηται υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων ενεργηθησομένη υπό του αρμόδιου Ειρηνοδίκου, εις την περιφέρειαν του οποίου περιλαμβάνεται ο εν λόγω Δήμος, προς ον
Ειρηνοδίκην άμα τη δημοσιεύσει της παρούσης αποσταλήσεται παραχρήμα
αντίγραφον αυτής προς νόμιμον ενέργειαν της κληρώσεως ταύτης μετά προηγουμένην πρόσκλησιν των ως άνω ενδιαφερομένων, γινομένης δεκτής ως βα-
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σίμου της νομίμως υπό του εκλογέως Κωνστ. Παπαδοπούλου υποβληθείσης
σχετικής ενστάσεώς του και 2) Ότι επίσης οι εκ των υποψηφίων Δημοτικών
Συμβούλων Νικόλαος Γιαννίκογλου και Ελευθέριος Τσοπάνογλου, εκ του αυτού
ως άνω ελέγχου των πρακτικών και της αριθμήσεως των ψηφοδελτίων έλαβον
ανά 754 ψήφους έκαστος και δέον όπως και ως προς αυτούς διατάχθη κλήρωσις κατά τα ως άνω ειρημμένα.
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
Αναβάλλον την οριστικήν επί της ως άνω είρηται εκλογής απόφασίν του.
Διατάσσει την άμα τη δημοσιεύσει της παρούσης αποστολήν αντιγράφου αυτής τω αρμοδίω Ειρηνοδίκη παραγγελομένου όπως άμα τη λήψει της παρούσης προβή παραχρήμα, μετά προηγουμένην πρόσκλησιν των ενδιαφερομένων
όπως παραστώσιν κατ’ αυτήν εις την κατά νόμον κλήρωσιν 1) μεταξύ των ισοψηφισάντων υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων του Δήμου Ν. Ιωνίας Δημήτρ.
Μωϋσιάδη και Μαρίνου Φραγκιάδη ή Φραγκιά, κατοίκων Ν. Ιωνίας και 2) μεταξύ των επίσης ισοψηφισάντων τοιούτων Νικολάου Γιαννίκογλου και Ελευθερίου Τσοπάνογλου κατοίκων επίσης και εις την κατά την αυτήν ημέραν της κληρώσεως υποβολήν τω Προέδρω του Δικαστηρίου τούτου των σχετικών πρακτικών κληρώσεως.
Εκρίθη απεφασίσθη και εδημοσιεύθη παραχρήμα τη 24 Φεβρουαρίου 1934
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6.
Η υπ΄ αριθ. 1531 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών

Αριθμός 1531/1934
Το δικαστήριον των εν Αθήναις Πρωτοδικών (εν Συμβουλίω).
Συγκείμενον εκ των δικαστών Β. Κυριακοπούλου Προέδρου Ι. Πίκουλα και Μ.
Χατζηπαναγιώτου Εισηγητού.
Συνελθόν εν τω προς διάσκεψιν δωματίω του την 21ην Φεβρουαρίου 1934
παρουσία τούτε Αντιεισαγγελέως Ν. Κατωπόδη του Δικ. Γραμματέως Β. Πόγκα
ίνα αποφανθή περί του κύρους ή μη των γενομένων εκλογών την 11ην Φεβρουαρίου 1934 εν τω Δήμω Ν. Ιωνίας.
Λαβόν υπ’ όψιν τα αποσταλέντα και παραληφθέντα την 20ην Φεβρουαρίου
ε.ε. σχετικά πρακτικά και βιβλία διαλογής ψηφοδέλτια και εν γένει πάντα τα
αποσταλέντα έγγραφα ως και τας σχετικάς ενστάσεις των ενδιαφερομένων.
Ακούσαν του Εισηγητού Δικαστού Αναγνόντος την κατά Νόμον έκθεσιν του.
Του Εισαγγελέως προτείναντος την απόρριψιν των γενομένων ενστάσεων και
την επικύρωσιν της εκλογής και αποχωρήσαντος.
Ιδόν την δικογραφίαν - Σκεφθέν κατά Νόμον.
Επειδή ετηρήθησαν αι νόμιμοι διατυπώσεις και διατάξεις των άρθρων 181183 του Κώδικος των νόμων περί Δήμων και Κοινοτήτων, εκτεθέντων πάντων
των πρακτικών και λοιπών σχετικών της εκλογής και των πέντε Εκλογικών Τμημάτων του νεοσυσταθέντος, δυνάμει του άρθρου 1 του Νόμου 5970/1933 και
του προς εκτέλεσιν αυτού Διατάγματος από 18 Ιανουαρίου 1934, Δήμου Ν. Ιωνίας εν τω αυτόθι και επί της οδού Γυθείου αριθ. 4 γραφείω της Ενώσεως Εμπόρων, (μη υπάρχοντος εισέτι Δημοτικού Καταστήματος ως αρτισυστάτου όντος
κατά τα άνω του Δήμου τούτου) επί τρείς ημέρας, ως τούτο προκύπτει εκ τε του
σχετικού από 17ης Φεβρουαρίου ε.ε. των Εφορευτικών Επιτροπών και των πέντε ως άνω Εκλογικών Τμημάτων και εκ του ομοιοχρόνου αποδεικτικού της τοιχοκολήσεως του σχετικού προγράμματος περί εκθέσεώς των ως άνω πρακτικών ως τα εν αυτώ αναγραφόμενα επτά δημοσιώτερα μέρη της πρωτευούσης
του Δήμου τούτου, εγνωστοποιήθη δε επίσης η έκθεσις των πρακτικών τούτων
και δια Δημοσίου κήρυκος.
Επειδή κατά το άρθρον 179 παράγραφος 2 του Κώδικος των Νόμων “περί Δήμου και Κοινοτήτων” ως η παράγραφος αύτη αντεκατεστάθη υπό του άρθρου 17
του Νόμου 4189/1929, εκλεγείς Δήμαρχος θεωρείται ο υποψήφιος ο τυχών της
σχετικής πλειοψηφίας των ψηφοφορησάντων εκλογέων, ήτις δεν δύναται να είναι προκειμένου περί Δήμων εχόντων πληθυσμόν κάτω των εκατόν χιλιάδων
κατοίκων, οίος και ο προκείμενος Δήμος Ν. Ιωνίας, μικροτέρα των τριάκοντα
εκατοστών των ψηφοφορησάντων εκλογέων. Μη επιτευχθείσης της ως άνω
πλειοψηφίας επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία εντός μηνός. Εφ’ όσον όθεν εκ τε
του προσαγομένου κοινού πρακτικού των Εφορευτικών Επιτροπών και των πέντε ως άνω Εκλογικών Τμημάτων και δη εκ των επίσης συνυποβληθέντων βιβλίων ψηφοφορίας και πρακτικών των αυτών ως άνω πέντε Εκλογικών Τμημάτων δείκνυται ότι ο ολικός αριθμός των και εν τοις πέντε τούτοις Τμήμασι ψηφοφορησάντων εκλογέων ανέρχεται εις τρεις χιλιάδας τριακοσίας (3.300). Εκ δε
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των εν τω Δήμω τούτω υποψηφίων Δημάρχων ο σχετικός πλειοψηφήσας είναι ο
Κυριάκος Κιοφτερτζής, όστις έλαβε και εις τα πέντε ως άνω εκλογικά τμήματα εν
όλω ψήφους 806 (174+126+94+221+191=806) ήτοι πολύ κάτω των 30 εκατοστών των ως άνω ψηφοφορησάντων εν όλω εκλογέων (άτινα τριάκοντα εκατοστά ανέρχονται εν προκειμένω εις ψήφους 990). Δεν δύναται κατά νόμον το
δικαστήριον τούτο όπως επιληφθεί της εκδικάσεως του κύρους της εκλογής
ταύτης ως προς τον Δήμαρχον, εφ ’όσον ως προς αυτόν θα επαναληφθή κατά νόμον η ψηφοφορία εντός της ως άνω μηνιαίας προθεσμίας. Θέλει δε αποφανθή
μόνον περί του κύρους η μη της εκλογής των εν τω Δήμω τούτω Δημαρχιακών
Παρέδρων και Δημοτικών Συμβούλων και:
Ως προς την εκλογήν των Δημαρχιακών Παρέδρων:
Επειδή ουδεμία απολύτως ένστασις υπεβλήθη ή επεδόθη δια δικαστικού κλητήρος κατά του κύρους της κατά την 11 Φεβρουαρίου 1934 ενεργηθείσης εν τω
Δήμω τούτω εκλογής Δημαρχιακών Παρέδρων, ως προς ούς δεν ισχύει η ανωτέρω διάταξις του άρθρου 179 παράγραφ. 2 ισχύουσα μόνον, κατά άνω δια τον
Δήμαρχον, ουδέ ευρέθη τοιαύτη ένστασις εντός των υποβληθέντων τω Δικαστηρίω τούτω σχετικών της εκλογής ταύτης. Δέον κατ’ ακολουθίαν όπως επικυρουμένης της εκλογής ως προς τους Δημαρχιακούς Παρέδρους ανακηρυχθώσιν ως
εκλεγέντες τοιούτοι οι σχετικώς εκ τω υποψηφίων πλειοψηφίσαντες ήτοι οι κάτωθι κατά σειράν επιτυχίας:
1 Ιωάννη Κουτράκη
Λαβόντα εγκύρους ψήφους εν όλω
2 Εμμαν. Κουγιουμτζόγλου
»
3 Αδαμ.Σιμιτσόπουλο ή Τσεσμελή
»

838
807
791

Ως προς τους Δημοτικούς Συμβούλους:
Επειδή οι εκ των υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων εν τω Δήμω τούτω Αριστοτέλης Τατάκας και Θεόδωρος Παλτζόγλου υπέβαλον νομίμως και εμπροθέσμως χωριστάς ενστάσεις κατά της υπό των Εφορευτικών Επιτροπών και των
πέντε ως άνω Εκλογικών Τμημάτων γενομένης κατατάξεως του υποψηφίου Δημοτικού Συμβούλου Χρήστου Χατζηστέλιου ως εκλεγέντος ενδεκάτου κατά σειράν τακτικού Δημοτικού Συμβούλου εκ της πλειοψηφίας, καθ’ ό λαβόντος εγκύρους ψήφους 793, ισχυριζόμενοι εν ταις ενστάσεσι των ταύταις. Ο μεν πρώτος
τούτων ότι εκ των ως άνω 793 ψήφων δέον όπως αφαιρεθώσιν ως άκυρα πολλά
ψηφοδέλτια φέροντα άλλα μεν διαγεγραμμένα άπαντα τα ονόματα των υποψηφίων δημοτικών Συμβούλων της παρατάξεως του ως άνω Χρήστου Χατζηστέλιου και μόνον το ονοματεπώνυμον αυτού δεν διεγράφη εν αυτοίς, έτερα δε φέροντα εις διάφορα μέρη αυτών το σημείον του σταυρού και ότι ως εκ τούτου παρεβιάσθη το μυστικόν της ψηφοφορίας. Ο δε δεύτερος ότι εσφαλμένως εγένετο
η αρίθμησις των ψηφοδελτίων, καθ` όσον το ονοματεπώνυμον του ως άνω Χρήστου Χατζηστέλιου δεν είναι αναγεγραμμένον εις 793 ψηφοδέλτια αλλά μόνον
εις 783, τοιαύτα, ότι παρά τον Νόμον ελήφθησαν υπ’ όψιν 17 ψηφοδέλτια προδίδοντα καταφανώς τον ψηφίσαντα καθ` όσον εν αυτοίς είναι διαγεγραμμένα
όλα τα ονοματεπώνυμα των λοιπών υποψηφίων και μόνον το ονοματεπώνυμον
του ειρημένου Χρήστου Χατζηστέλιου έχει παραμείνει αδιάγραφον.
Επειδή άπαντες οι εν αμφοτέραις ταις ως άνω ενστάσεσιν αναγραφόμενοι λό-

Κεφάλαιο 3: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

355

γοι απορριπτέοι ελέγχονται το μεν ως εντελώς αόριστοι, το δε και ως νόμω
αβάσιμοι, καθ’ όσον κατά το άρθρον 12 του από 11/13 Οκτωβρίου 1926 Διατάγματος, οι εκλογείς δύνανται να διαγράψωσιν οσαδήποτε ονόματα υποψηφίων
Δημοτικών Συμβούλων, κατ’ ουδεμίαν δε του Νόμου διάταξιν ο θέλων να εγγράψει εις το ψηφοδέλτιον εν μόνον ονοματεπώνυμον υποψηφίου δέον όπως μεταχειρισθή προς τούτο λευκόν ψηφοδέλτιον, ως νόμω αβασίμως επίσης ενίσταται
ο πρώτος των ως άνω είρηται ενισταμένων. Εκ της υπό του Συμβουλίου τούτου
γενομένου ελέγχου και νέας απαριθμήσεως όλων των ψηφοδελτίων και των πέντε ως άνω εκλογικών Τμημάτων ο ειρημένος Χρήστος Χατζηστέλιος εν τω 5ο
Εκλογικώ Τμήματι έλαβεν ουχί ψήφους 180 μόνον ως εσφαλμένως αναγράφεται
εν τω σχετικώ πρακτικώ και των πέντε ως άνω Εφορευτικών Επιτροπών αλλά
πράγματι ψήφους 190, καθ’ όσον ούτως εκτός των υπ’ αριθ. 1-60, 61-69, 7188, 90-91, 93-97, 99-114, 117-122, 124-138, 140-166, 168-178, 180-187,
189-190 καί υπ’ αριθ. 207 ψηφοδελτίων έλαβεν επίσης και τα υπ’ αριθ. 279,
280, 286, 296, 300,301, 303, 310, 317 και 325 τοιαύτα. Δέον κατ’ ακολουθίαν
όπως απορριφθή ώς εντελώς αβάσιμος ό εν τη ενστάσει του δευτέρου ως άνω
ενισταμένου λόγος ότι ο ειρημένος Χρήστος Χατζηστέλιος έλαβεν εν όλω ψήφους 783, τοσούτω μάλλον καθόσον ούτος και εν τοις 5 ως άνω εκλογικοίς τμήμασι, έλαβεν έν όλω ψήφους 803 (εις τό 1ον Εκλογικόν Τμήμα ψήφους 168 και
εις τό 2ον 124 εις τό 3ον, 91 εις το 4ον, 230 και εις το 5ον, 190 = 803). Δέον κατ’
ακολουθίαν όπως ο ειρημένος Χρήστος Χατζηστέλιος ανακηρυχθή ώς εκλεγείς
ως 9ος κατά σειράν τακτικός Δημοτικός Σύμβουλος της πλειονοψηφίας.
Επειδή βασίμως ο εκ των υποψηφίων Δημοτικών Συμβουλών Ιωάν. Κ. Ρεμούνδος ενίσταται κατά της υπό των Εφορευτικών Επιτροπών κατατάξεώς του ως
πρώτου αναπληρωματικού εκ της μειοψηφίας, εν ω ως λαβών ψήφους 757 έδει
όπως καταταγή ως 6ος τακτικός της μειοψηφίας, των Εφορευτικών Επιτροπών
εσφαλμένως καταταξασών τον Ελευθέριον Τσοπάνογλου ως πέμπτον τακτικόν
της μειοψηφίας ως λαβόντα δήθεν ψήφους εν όλω 760, εν ω πράγματι ούτος
έλαβεν μόνον ψήφους 754, καθ’ όσον εις τά υπ’ άριθ. 279, 283, 291, 296, 301,
καί 303 ψηφοδέλτια του 5ου Εκλογικού Τμήματος είναι διαγεγραμμένον το ονοματεπώνυμον του ειρημένου Ελευθερ. Τσοπάνογλου. Εκ του υπό του Συμβουλίου τούτου γενομένου ελέγχου και απαριθμήσεως των ψηφοδελτίων και των 5
εκλογικών Τμημάτων προέκυψεν πράγματι ότι ώς είρηται Ελευθερ. Τσοπάνογλου δεν έλαβεν εν όλω ψήφους 760 αλλά μόνον 754, καθ’ όσον όντως το όνοματεπώνυμον τούτου, είνε διαγεγραμμένον εκ των ως άνω είρηται εξ ψηφοδελτίων, ότι να εσφαλμένως η Εφορευτική Επιτροπή του 5ου εκλογικού τμήματος
υπελόγισεν και εύρεν ότι εν τω τμήματι τούτω έλαβεν ούτος ψήφους 128, ενώ
πράγματι έλαβεν μόνον ψήφους 122. Δέον συνεπώς όπως ο ενιστάμενος Ιωάν.
Κ. Ρεμούνδος ανακηρυχθή ως 6ος τακτικός της μειοψηφίας.
Επειδή ο εκ των υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων Εμμ. Κουκουμίδης καθ΄ ου
επίσης ενίσταται ο ως άνω Ιωάν. Ρεμούνδος, εκ του επίσης γενομένου ελέγχου
και νέας απαριθμήσεως των ψηφοδελτίων δεν έλαβεν εν όλω ψήφους 757 αλλά
μόνον 755 καθ’ όσον το ονοματεπώνυμον αυτού είναι πράγματι διαγεγραμμένον εις τα υπ’ άριθ. 280 και 310 ψηφοδέλτια του 5ου εκλογικού Τμήματος, η δε
Εφορευτική Επιτροπή συνυπελόγισε και ταύτα και εσφαλμένως εσημείωσε εις
τε το βιβλίον διαλογής και σχετικόν πρακτικόν αυτής ότι ούτος έλαβεν εν τω
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Τμήματι τούτω εν όλω ψήφους 137 εν ω πράγματι ούτος έλαβεν ψήφους 135.
Συνεπώς δέον όπως ούτος ανακηρυχθή ως δεύτερος αναπληρωματικός της μειοψηφίας μετά τον Παναγιώτην Κουτρουλήν λαβόντα ψήφους 756 εν όλω.
Επειδή και ο εκ των υποψηφίων δημοτικών Συμβούλων Νικόλαος Γιαννίκογλου και ου επίσης ενίσταται ο Ιωάν. Ρεμούνδος, έχει διαγραφή εκ των υπ’ άριθ.
312, 317 και 323 ψηφοδέλτια του 5ου Εκλογικού Τμήματος, άτινα η οικεία Εφορευτική Επιτροπή εσφαλμένως συνυπελογήσασα ανέγραψεν εν τω οικείω πρακτικώ αυτής και τω σχετικώ βιβλίο διαλογής, ότι ούτος έλαβεν εν τω Τμήματι
τούτω ψήφους 142, εν ω πράγματι έλαβεν ψήφους 139, ήτοι και εις τα 5 Εκλογικά τμήματα ψήφους εν όλω 754 ισοψηφίσας ούτω με τον προμνησθέντα Ελευθέριον Τσοπάνογλου λαβόντα και τούτου κατά τα άνω ψήφους 754.
Επειδή εκ της υπό του ενταύθα Ειρηνοδίκου γενομένης, δυνάμει της βάσει του
άρθρου 147 εδαφ. 2 του Κώδικος των Νόμων «περί Δήμων καί Κοινοτήτων»
προεκδοθείσης υπ’ άριθ. 1448 ε. ε. 1934 αποφάσεως του Δικαστηρίου τούτου,
κληρώσεως μεταξύ των ως άνω, ισοψηφισάντων Ελευθερίου Τσοπάνογλου και
Νικόλ. Γιαννίκογλου, προέκυψεν κατά το εν πρωτοτύπω υποβληθέν τω Δικαστηρίω τούτω υπ’ αριθ. 343 της 26 Φεβρουαρίου 1934 σχετικώ πρακτικώ του
ενταύθα Ειρηνοδίκου, ότι πρώτον εξήχθη εκ της κληρωτίδος ο κλήρος ο περιέχων το ονοματεπώνυμον του Νικολάου Γιαννίκογλου, συνεπώς δέον όπως ούτος ανακηρυχθή ως αναπληρωματικός της μειοψηφίας προ του Ελευθερ. Τσοπάνογλου.
Επειδή εκ του αυτού ως άνω πρακτικού πληρώσεως προκύπτει ότι γενομένης
κληρώσεως, συνεπεία της αυτής ως άνω προεκδοθείσης αποφάσεως, μεταξύ
των επίσης ισοψηφισάντων υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων Δημητρ. Μωϋσιάδη και Μαρίνου Φραγκιάδη ή Φραγκιά, λαβόντος εκάστου κατά το εν της ως
άνω αποφάσει λεπτομερώς εκτιθέμενα ψήφους 765, ηυνοήθη υπό του κλήρου
ο Δημητρ. Μωϋσιάδης καθ’ όσον πρώτος εξήχθη εκ της κληρωτίδος ο κλήρος ο
φέρων το ονοματεπώνυμον αυτού. Δέον κατ’ ακολουθίαν όπως ο Δημήτριος
Μωϋσιάδης ανακηρυχθή ως πρώτος τακτικός Δημοτικός Σύμβουλος της μειοψηφίας, ο δε έτερος Μαρίνος Φραγκιάδης ή Φραγκιάς ως 6ος αναπληρωματικός εκ
της πλειοψηφίας. Επειδή εκ του υπό του Δικαστηρίου τούτου γενομένου ελέγχου και νέας απαριθμήσεως των ψηφοδελτίων και των 5 ως άνω Εκλογικών
Τμημάτων προέκυψεν ότι ο εκ των υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων Μάρκος
Μάρκογλου δεν έλαβεν, εν όλω ψήφους 755, ως εσφαλμένως σημειούται εν τω
πρακτικώ των Εφορευτικών Επιτροπών, καθ’ όσον ούτος δεν έλαβεν εν τω 5
τμήματι τα υπ’ αριθ. 72 και 77 ψηφοδέλτια και συνεπώς ούτος έλαβε εν τω Τμήματι τούτω ψήφους 170 και ουχί 172, ως εσφαλμένως η Εφορευτική Επιτροπή
του Τμήματος τούτου αναγράφει εν τω σχετικώ πρακτικώ και βιβλίω διαλογής,
δέον κατ’ ακολουθίαν όπως ο υποψήφιος ούτος καταταγή ως πέμπτος κατά σειράν αναπληρωματικός της μειοψηφίας.
Επειδή ουδεμίας ετέρας, ενστάσεως, υποβληθείσης κατά του κύρους της
εκλογής Δημοτικών Συμβούλων, δέον όπως επικυρουμένης ταύτης ανακυρηχθώσιν ως εκλεγέντες οι εν τω διατακτικώ ταύτης σημειούμενοι λαβόντες έκαστος τούτων τους έναντι του ονοματεπώνυμου εκάστου αναγραφόμενους ψήφους, κατατασσόμενοι κατά το υπό του άρθρου 147 παραγρ. 1 του αυτού ως
άνω Κώδικος των Νόμων, ως αντεκατεστάθη το άρθρον τούτο υπό του άρθρου
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9 του από 27 Οκτωβρίου 1927 Ν. Διατάγματος κυρωθέντος υπό του Νόμου
3572, καθιερούμενον σύστημα αντιπροσωπείας και της μειοψηφίας.
Δια ταύτα
Μη επιλαμβανόμενον της εκδικάσεως του κύρους ή μη της κατά την 11ην Φεβρουαρίου 1934, ενεργηθείσης εν τω αρτισυστάτω Δήμω Nέας Ιωνίας εκλογής
ως προς μόνον τον Δήμαρχον κατά το εν τω σκεπτικώ της παρούσης λεπτομερώς εκτιθέμενα.
Επικυροί την έκλογήν ταύτην ως προς μόνον τούς Δημαρχιακούς
Παρέδρους και Δημοτικούς Συμβούλους.
Ανακηρύσσει ως εκλεγέντας Δημαρχιακούς Παρέδρους εν τω Δήμω τούτω
Νέας Ιωνίας τούς κάτωθι κατά σειρά επιτυχίας:
1. Ιωάννη Κουτράκη
Λαβόντα εγκύρους ψήφους εν όλω
2. Εμμαν. Κουγιουμτζόγλου
»
3. Αδαμ. Σιμιτσόπουλο ή Τσεσμελή
»

838
807
791

Ανακηρύσσει επίσης ως εκλεγέντας εν τω Δήμω τούτω τακτικούς μεν
Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας τους:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Ιωάννη Βαλούρδο
Χρυσάφη Δουβλίδη
Ιορδάνη Μαμελετζή
Πέτρο Καρφόπουλο
Πέτρο Καΐρη
Ηλία Σινάνογλου
Μιχαήλ Κουβαρά
Μιχαήλ Αιγιπίδη
Χρήστο Χατζηστέλιο
Γεώργιο Προμπονά
Χρήστο Σκαμάκη
Ανδρέα Μόρτογλου

Λαβόντα εγκύρους ψήφους εν όλω
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

835
826
825
818
808
807
806
804
803
800
799
791

Ως αναπληρωματικούς δε εκ της πλειονοψηφίας τους εξής:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Αριστοτέλη Τατάκα
Λαβόντα εγκύρους ψήφους εν όλω
Θεόδωρο Παλτζόγλου
»
Παντελή Ζαραφίδη
»
Ιάκωβο Σακαλόγλου
»
Ιωάννη Κιουλπαλόγλου
»
Μαρίνο Φραγκιάδη ή Φραγκιά
»

787
785
772
771
768
765

Ανακηρύσσει ως τακτικούς Δημ. Συμβούλους της μειοψηφίας τους κάτωθι:
1.

Δημήτριο Μωϋσιάδη

Λαβόντα εγκύρους ψήφους εν όλω

765
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2.
3.
4.
5.
6.

Ιωάννη Κεσίσογλου
Ιωάννη Καννά
Κωνσταντίνο Βαρβαρέσο
Αριστείδη Γεωργουλίδη
Ιωάννη Ρεμούνδο

»
»
»
»
»

763
761
760
759
757

Λαβόντα εγκύρους ψήφους εν όλω
»
»
»
»
»

756
755
754
754
753
750

Ως αναπληρωματικούς εκ της μειοψηφίας:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Παναγιώτη Κουτρουλή
Εμμανουήλ Κουκουμίδη
Νικόλαο Γιαννίκογλου
Ελευθέριο Τσοπάνογλου
Μάρκο Μάρκογλου
Ιορδάνη Σιδηρόπουλο

Διατάσσει την Έκθεσιν αντιγράφου της παρούσης επί τρεις συνεχείς ημέρας
εις το Ακροατήριον του Δικαστηρίου τούτου και την αποστολήν ετέρου αντιγράφου τη αρμοδία Διοικητική αρχή.
Εν Αθήναις τη 1η Μαρτίου 1934
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7.
Η επιστολή του Γαβριήλ Τσακίρη της 22 Μαρτίου 1934

Προς τους αγαπητούς μου συνδημότας του νεοσυστάτου Δήμου Ν. Ιωνίας
Ομολογώ ότι είχα επιτακτικήν υποχρέωσιν ευθύς μετά τας εκλογάς της 11ης
Φεβρουαρίου να εκφράσω και δημοσία τας θερμάς μου ευχαριστίας προς άπαντας τους αξιοτίμους συνεργάτας και φίλους μου, οίτινες με περιέβαλον με ειλικρινή αφοσίωσιν και εξαιρετικήν εκτίμησιν και με ετίμησαν δια της ψήφου των,
ως επίσης και προς πάντας τους λοιπούς συνδημότας μου, οίτινες και αν δεν
ενίσχυσαν, δια διαφόρους λόγους, την παράταξιν και υποψηφιότητά μου, ουχ
ήττον όμως οπωσδήποτε μετά συμπαθείας παρηκολούθησαν τον προεκλογικόν
μου αγώνα.
Την εκπλήρωσιν του καθήκοντός μου τούτου ανέβαλον προς στιγμήν, διότι είχον υπ΄ όψιν ότι προκηρυσσομένων των επαναληπτικών εκλογών θα μοι εδίδετο αφορμή να υποστηρίξω αύθις την υποψηφιότητά μου, ή εν συνεργασία να
υποστηρίξω την υποψηφιότητα άλλου, ερχόμενος ούτω και πάλιν εις άμεσον
επαφήν προς όλους υμάς, να σας ευχαριστήσω και να ζητήσω την εκ νέου υποστήριξίν μας.
Πράγματι, κατόπιν των αποτελεσμάτων των πρώτων εκλογών, επίστευσα ότι
ενδεικνύετο σύμπραξις μεταξύ των υφιστάμενων παρατάξεων και ο περιορισμός του αριθμού υποψηφίων, κατά τας επαναληπτικάς εκλογάς, εις δύο ή τρεις
τοιούτους, προς οριστικόν τερματισμόν του εκλογικού σάλου και εξασφάλισιν
της συμπνοίας μεταξύ των δημοτών. Προς την κατεύθυνσιν ταύτην ευθύς από
της επομένης των εκλογών ενέτεινα τας προσπαθείας μου δια την επίτευξιν,
ιδία και κατ΄ αρχήν της συνεργασίας των τριών παρατάξεων των κ.κ. Χ. Πολάτογλου, Α. Διακάκη και της ιδικής μου, προσπαθείας ων την ειλικρίνειαν πιστεύω
ακραδάντως δεν δύναται τις να θέση εν αμφιβόλω, πλην όμως δεν κατορθώθη
η εξασφάλισις θερμής και τελεσφόρου συμπράξεως και ούτω εματαιώθη η κάθοδος εις τας επαναληπτικάς εκλογάς του εκπροσώπου των τριών παρατάξεων.
Κατόπιν της αποτυχίας των ενεργειών τούτων, δεν θεώρησα σκόπιμον και την
μονομερή υποστήριξιν της υποψηφιότητός μου κατά τας επαναληπτικάς εκλογάς, και τούτο, ιδία ίνα μη δώσω λαβήν εις την παρεξήγησιν ότι δήθεν αποβλέπω εις την διάσπασιν των ψήφων υμών, και κατέληξα εις την απόφασιν να
απόσχω προσωπικώς των επικειμένων εκλογών και να παραμείνω κατά ταύτας, προσωπικώς, ουδέτερος, αφίνων τους συνεργάτας και φίλους μου ελευθέρους να ψηφίσουν κατά συνείδησιν.
Ήδη εκφράζων τας θερμάς μου ευχαριστίας, προς τε τους συνεργάτας και φίλους μου και προς άπαντας εν γένει τους συνδημότας, δια τε την ειλικρινή εκτίμησιν και συμπάθειάν των προς το άτομον μου, διαβεβαιώ πάντας υμών, κατά
τον κατηγορηματικώτερον τρόπον, ότι η αποχή μου από τας προσεχείς εκλογάς,
εις ην κατέληξα, έχων σύμφωνον και την γνώμην των συνεργατών και φίλων
μου, δεν θα έχη ως συνέπειαν και την αδιαφορίαν μου δια τα του δήμου μας,
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τουναντίον δε θέλω αφιερώσει εφεξής πάσας τας δυνάμεις μου δια την εξυπηρέτησιν και προαγωγήν των συμφερόντων του Δήμου μας και εν συνεργασία
μετά των φίλων μου θέλω παρακολουθεί κατά πόδας πάσας τας ενεργείας της
Δημοτικής αρχής και των οργάνων αυτής, τασσόμενος συμπαραστάτης μεν και
συνεπίκουρος των προς εξυπηρέτησιν των καλώς εννοουμένων συμφερόντων
του Δήμου μας ενεργειών των, αμείλικτος δε ελεγκτής και διώκτης των, τυχόν,
ατασθαλιών και της εν γένει, τυχόν, πολιτείας των αντικειμένης προς το συμφέρον και το καλόν του Δήμου μας.
Ευχόμενος ειλικρινώς όπως η μέλλουσα να αναδειχθή εκ των εκλογών της
1ης Απριλίου δημοτική αρχή, ανταποκριθή πλήρως προς την αποστολήν της,
απευθύνω προς πάντας τους συνδημότας μου τους αδελφικούς μου χαιρετισμούς.
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8.
Η υπ΄ αριθ. 2151 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Αριθ. 2151
Το Δικαστήριον των εν Αθήναις Πρωτοδικών.
Συγκείμενον εκ των Δικαστών Κ. Δημητρακάκη Προέδρου Ι. Kομνιανού Εισηγητού και Ηλ. Ρέμπου
Συνεδρίασαν δημόσια εν τω ακροατηρίω του την 17ην Μαρτίου 1934 παρουσία του τε Εισαγγελεύοντος αντιεισαγγελέως Ν. Βασιλοπούλου και του Δικαστικού Γραμματέως Β. Πόγκα ίνα ανακηρύξει τους προταθέντες υπό των εκλογέων υποψηφίους Δημάρχους της Εκλογικής περιφερείας Δήμου Νέας Ιωνίας
διά τας αναπληρωματικάς εκλογάς της 1ης Απριλίου ε.ε.
Ακούσαν του Εισαγγελεύοντος γνωμοδοτήσαντος.
Ιδόν τα σχετικά
Σκεφθέν κατά Νόμον.
Επειδή αι προτάσεις των εκλογέων του ανωτέρω Δήμου επεδόθησαν εμπροθέσμως και νομίμως, εκάστη δε τούτων φέρει τουλάχιστον τας υπογραφάς
τριών εκλογέων, προσηρτήθησαν δε εις αυτάς τα τε βεβαιωτικά της ηλικίας αυτών έγγραφα και τα σχετικά γραμμάτια των εξόδων της εκλογής δέον ως νόμιμοι να γίνωσιν δεκταί και να ανακηρυχθώσιν οι δι’ αυτών προτεινόμενοι, επιτρεπομένης βάσει των διατάξεων του άρθρου 179 του Κώδικος περί Δήμων και
Κοινοτήτων της ανακηρύξεως και νέων υποψηφίων κατά της επικείμενας επαναληπτικάς εκλογάς.
Διά ταύτα ανακηρύσσει ως νέους υποψηφίους Δημάρχους διά την κατά την
1ην Απριλίου 1934 ενεργηθησομένην εκλογήν Δημοτικών Αρχών του Δήμου
Νέας Ιωνίας τους:
- Γεώργιον Πιππιλήν
- Ιωάννην Νικολάου Παλαιολόγον Δραγάσην
Της υπ’ αριθ. 881 ε.ε. αποφάσεως του Δικαστηρίου τούτου ισχυούσης διά τους
εν αυτή αναγραφομένους και έκτοτε ανακηρυχθέντας λοιπούς υποψηφίους Δημάρχους του αυτού Δήμου.
Εκρίθη απεφασίσθη και εδημοσιεύθη παραχρήμα.
Εν Αθήναις τη 17η Μαρτίου 1934
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9.
Η υπ΄ αριθ. 3113/1934 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών

Αριθ. 3113/1934
Το δικαστήριον των εν Αθήναις Πρωτοδικών (εν συμβουλίω)
Συγκείμενον εκ των Δικαστών κ. Β. Κυριακοπούλου Προέδρου, Ι. Πίκουλα και
Σ. Καββαδία Εισηγητού.
Συνελθόν εν τω πρoς διάσκεψιν δωματίω του την 6 Απριλίου 1934 παρουσία
του αντιεισαγγελέως Ν. Βασιλοπούλου και του Δικαστικού Γραμματέως Β. Γιόγκα ίνα αποφανθή περί του κύρους ή μη των γενομένων εκλογών προς ανάδειξην Δημάρχου εν τω Δήμω Νέας Ιωνίας. Λαβόν υπ’ όψιν τα αποσταλέντα καί
παραληφθέντα σχετικά πρακτικά και βιβλία διαλογής, ψηφοδέλτια και εν γένει
πάντα τα έγγραφα ως και τας σχετικάς ενστάσεις των ενδιαφερομένων.
Ακούσαν του Εισηγητού Δικαστού, αναγνόντος την κατά νόμον έκθεσίν του.
Του Εισαγγελέως προτείναντος την απόρριψην των σχετικών ενστάσεων και
την επικύρωσιν της εκλογής.
Διελθόν τα σχετικά έγγραφα
Σκεφθέν κατά Νόμον.
Επειδή κατά τα προσαγόμενα αποδεικτικά έγγραφα, ενστάσεις κατά του κύρους της διεξαχθείσης αναπληρωματικής εκλογής προς ανάδειξιν Δημάρχου Ν.
Ιωνίας υπέβαλον κατά μεν την 4ην Απριλίου 1934 δέκα δημόται εκλογείς της Ν.
Ιωνίας κατά δε την 5ην Απριλίου ιδίου έτους ο εκ των υποψηφίων Δημάρχων
Κυριάκος Κιοφτερτζής, αμφότεραι αι ενστάσεις αύται κρίνονται ως εμπροθέσμως ασκηθείσαι εντός του υπό του άρθρου 181 του Κώδικος περί Δήμων και
Κοινοτήτων οριζομένου τριημέρου, εφ’ όσων εκ των οικείων πρακτικών και των
πέντε εκλογικών τμημάτων προκύπτει ότι τα πρακτικά της εκλογής εξετέθησαν
μετά την 4 μ.μ. ώραν της 2 Απριλίου 1934 συμπληρωθεισών ούτω τριών πληρών ημερών κατά το απόγευμα της 5ης Απριλίου, οπότε επεδόθη περί ώραν 4
καί 15΄ η του αποτυχόντος υποψηφίου ένστασις και κατά συνέπειαν ερευνητέαι
αμφότεραι τυγχάνουσιν, απορριπτομένων των εναντίων υπό του επιτυχόντος
Δημάρχου προβαλλομένων περί του εκπροθέσμου της μίας εκ των ενστάσεων
τούτων ήτις υπεβλήθη παρά του Κ. Κιοφτερτζή.
Επειδή καθ’ εμφαίνεται εκ των προσαγομένων κοινών πρακτικών και των πέντε Εφορευτικών Επιτροπών των ισαρίθμων εκλογικών τμημάτων της Ν. Ιωνίας
και εκ των παρ’ αυτών προσαγομένων εγγράφων, ετηρήθησαν άπασαι αι νόμιμοι διατυπώσεις και διατάξεις των άρθρων 181-183 του Κώδικος των Νόμων
περί Δήμων και Κοινοτήτων, εκτεθέντων πάντων των πρακτικών και λοιπών
σχετικών της εκλογής και των πέντε εκλογικών τμημάτων του νεοσυσταθέντος
δυνάμει του άρθρου 1 του Νόμου 5970 του 1933 και του προς εκτέλεσιν αυτού
Διατάγματος από 18 Ιανουαρίου 1934 Δήμου Νέας Ιωνίας εν τω αυτόθι και επί
της οδού Γυθείου αριθ. 4 γραφείω της Ενώσεως Εμπόρων και Καταστηματαρχών μη υπάρχοντος εισέτι Δημοτικού καταστήματος ως αρτισυστάτου όντος
κατά τα άνω του Δήμου τούτου επί τρεις πλήρεις ημέρας, ως ταύτα πάντα εμ-
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φαίνονται εκ των προσαγομένων πρακτικών των Επιτροπών μετά των σχετικών
εγγράφων και εκθέσεων και αποσταλέντων τούτων εμπροθέσμως εις το πρωτοδικείον κατά την σχετικήν απόδειξιν παραλαβής του Γραμματέως, απορριπτέοι τυγχάνουσιν οι σχετικοί λόγοι των ενστάσεων ότι κακώς εξετέθησαν εν μη
Δημοσίω τόπω και ως μη εκτεθέντα τα πρακτικά ταύτα παντάπασιν ως ο νόμος
ορίζει και τούτο, ως προς μεν την έκθεσιν των πρακτικών εν τω ανωτέρω καταστήματι της Ενώσεως των Εμπόρων, αύτη ηδύνατο εγκύρως να γίνη εν τούτω,
ως εγένετο και κατά τας προηγουμένας εκλογάς, εφ’ όσον Δημαρχιακόν ή Κοινοτικόν κατάστημα δεν υπήρχεν, ο δε Αστυνομικός σταθμός ως εκ της ανεπαρκείας του κτιρίου και της Αστυνομικής δυνάμεως κατά τα υπό των μαρτύρων κατατεθέντα, δεν ήτο κατάλληλος, ούτε τα πρακτικά της εκλογής ήσαν ασφαλή, διασφαλισθέντα πλήρως εν το κτιρίω της Ενώσεως ένθα μετά πρόσκλησιν των
επιτροπών εφρουρήθησαν υπό Αστυνομικής δυνάμεως προσηκόντως. Αλλά και
από συναφές παράπονον των ενισταμένων ότι τα πρακτικά ταύτα δεν εξετέθησαν προς έλεγχον και προς υποβολήν ενστάσεων, ούδ’ εφρουρήθησαν επαρκώς
υπό αστυνομικής δυνάμεως, αβάσιμον επίσης ελέγχεται εκ τε των ανωτέρω
πρακτικών και εγγράφων και εκ των ενώπιον του Συμβουλίου του Δικαστηρίου
τούτου εξετασθέντων μαρτύρων, εφ’ όσον (ηθέλησαν διαγράφεται μία λέξις)
όσοι ηθέλησαν να ελέγξωσι ταύτα ήλεγξαν, ως εμφαίνεται εκ των πρακτικών
μηδέ των ενισταμένων εξαιρουμένων, οίτινες και υπέβαλον πλήρεις ενστάσεις
καί εφρουρήθησαν παρά αστυνoμικής δυνάμεως ως τούτο προέκυψε πλήρως εκ
των ανωτέρω αποδεικτικών στοιχείων. Εάν δε κατά την παραμονήν τινών εκ
των μελών τής Επιτροπής και του ορισθέντος Γραμματέως εν τω δωματίω ένθα
ευρίσκοντο τα πρακτικά, και καθ’ ήν ώραν ουδείς ευρίσκετο εκεί προς έλεγχον,
τα πρακτικά ταύτα ήσαν ησφαλισμένα και κεκλεισμένα εντός κιβωτίου ή ότε διέκοπτον την έκθεσιν δια την άλλην ημέραν ή προς ανάπαυσιν διησφάλιζον
ταύτα, τούτο δεν δύναται να προσδώση ακυρότητα τινά, ως γενόμενον πρός
εξασφάλησιν των πρακτικών. Μόνον δε εις την περίπτωσιν καθ’ ήν μετέβαινε τις
προς έλεγχον και δεν ηδύνατο να κάμει τούτον διότι, ήσαν ταύτα κεκλεισμένα
και ηρνούντο αι Επιτροπαί να επιτρέψωσι τούτον θα εγεννάτο ζήτημα παραβιάσεως των διατάξεων των άρθρων 181-183 του Κώδικος. Τοιούτον τι όμως δεν
συνέβη ούτε κατατέθη παρ’ ουδενός μάρτυρος, εις δε τον ενιστάμενον υποψήφιον και τον δικηγόρον του μεταβάντας όπως ελέγξωσιν ταύτα και υποβάλλωσιν ενστάσεις παρεδόθησαν αυτοίς προς έλεγχον, εξαχθέντα εκ των κιβωτίων
ένθα ταύτα εφυλάσσοντο, πληρωθέντος ούτω του σκοπού του νόμου, όστις
ηθέλησε και απέβλεψεν εις τον ακώλυτον έλεγχον των πρακτικών της εκλογής
και ουχί εις άσκοπον έκθεσιν των πρακτικών καθ’ ον χρόνον δεν γίνεται έλεγχος
παρ’ ουδενός.
Επειδή οι ισχυρισμοί των ενισταμένων καθ’ ους σειρά ακυροτήτων και παρανομιών έλαβε χώραν εις τα εκλογικά τμήματα συγκαλυφθείσαι προς όφελος
του επιτυχόντος Δημάρχου υπό των πέντε Εφορευτικών Επιτροπών, απορριπτέοι τυγχάνουσιν, ως αόριστοι, η δε ειδικευομένη δια υπομνήματος πράξις
των Επιτροπών περί αντικαταστάσεως υπέρ τετρακοσίων ψηφοδελτίων του
επιτυχόντος Δημάρχου ως φερόντων διακριτικά σημεία εκτός του ότι απαραδέκτως και εκπροθέσμως προβάλλεται, τυγχάνει όλως αβάσιμος καθόσον εξ
ουδενός εξετασθέντος μάρτυρος κατετέθη τοιούτον τι.
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Επειδή ούτε εκ των πρακτικών της εκλογής του Α΄ Εκλογικού Τμήματος, ούτε
εκ καταθέσεως μάρτυρος τινός προέκυψεν ότι επεραιώθη εν τω τμήματι τούτω
η ψηφοφορία προ της κεκανονισμένης ώρας και ενώ υπήρχον εκλογείς έξωθι
του Τμήματος μη ψηφοφορήσαντες, απορριπτέος τυγχάνει ο αντίθετος ισχυρισμός των ενισταμένων.
Επειδή εκ του συνδυασμού των καταθέσεων των επί των ενστάσεων εξετασθέντων μαρτύρων, δεν προέκυψεν κατά την κρίσιν του Συμβουλίου ότι ο επιτυχών Δήμαρχος Γ. Φελέκης παρέδιδε το ψηφοδέλτιον αυτού κεκλεισμένον εν
ερυθρώ φακέλλω χορηγουμένω παρ’ αυτού και ότι υποχρέου τους εκλογείς εις
ους παρέδιδε τούτο, όπως, προς διαπίστωσιν του ότι έρριψαν τον δοθέντα
παρ’ αυτού φάκελλον εις την ψηφοδόχον επιστρέφωσιν αυτώ τον χορηγούμενον τοιούτον παρά της Εφορευτικής Επιτροπής, απορριπτέος τυγχάνει ο σχετικός ισχυρισμός των ενισταμένων.
Επειδή τα υπό των ενισταμένων δια του υπομνήματός των, υποβαλλόμενα
ότι εις το Β΄ Εκλογικόν Τμήμα εκηρύχθη έγκυρον το υπ’ αριθ. 393 ψηφοδέλτιον
καίτοι ευρέθησαν δύο εν τω αυτώ φακέλλω, ότι εκηρύχθη έγκυρον το υπ’ αριθ.
546 ψηφοδέλτιον καίτοι υπήρχεν εν τω φακέλλω μία ανακοίνωσις του Κόμματος των Φιλελευθέρων, ότι εκηρύχθησαν άκυρα τα υπ’ αριθ. 667 και 668 ψηφοδέλτια διότι ευρέθησαν περισσότερα του ενός ψηφοδέλτια εν τω αυτώ φακέλλω, ότι εκηρύχθησαν έγκυρα δύο ψηφοδέλτια ενώ έφερον διακριτικά σημεία και ότι εψήφισαν εν τω Ε΄ Εκλογικό τμήματι τρία άτομα κατονομαζόμενα
μη κατοικούντα εν Ν. Ιωνία, αναγόμενα εις τας ανωτέρω εν ταις ενστάσεσιν
αναφερομένας ακυρότητας και παρανομίας των Εφορευτικών Επιτροπών, παραδεκτά εισίν προς έρευναν, αλλά τυγχάνουσιν απορριπτέα διότι δεν καθορίζεται εάν τα εν τω αυτώ φακέλλω ευρεθέντα ψηφοδέλτια ήσαν διαφόρων υποψηφίων, διότι αν ήσαν του αυτού ισχύουσιν ταύτα, ούτε ποια τα διακριτικά σημεία των δύο ψηφοδελτίων και εάν οι αλλαχού κατοικούντες και ψηφίσαντες
δεν ήσαν εγγεγραμμένοι εν τοις εκλογικοίς καταλόγοις του Δήμου Ν. Ιωνίας.
Αλλά και άκυρα εάν θεωρηθώσι τα ψηφοδέλτια ταύτα, ως είναι άκυρον το ψηφοδέλτιον εις ο περιείχετο η ανωτέρω ανακοίνωσις ως προδίδουσα το μυστικόν της ψηφοφορίας εκ τούτου δεν επηρεάζεται το αποτέλεσμα της εκλογής
του εκλεγέντος Δημάρχου πλειοψηφίσαντος του αντιπάλου του κατά εκατοντάδας ψήφων.
Επειδή οι λόγοι των ενστάσεων καθ’ ούς ηλλοιώθη το φρόνημα των εκλογέων δι’ αθρόας εξαγοράς εκλογικών βιβλιαρίων, δια παροχής χρημάτων, τροφών και υποσχέσεων διορισμών εκ μέρους του επιτυχόντος Δημάρχου Γ. Φελέκη και των ανθρώπων του δεν διεπιστώθησαν καθ’ ην ένστασιν ισχυρίζονται
οι ενιστάμενοι κατά την γενομένην ενώπιον του Συμβουλίου αποδεικτικήν διαδικασίαν. Είναι μεν αληθές ότι εκ τινων μαρτυρικών καταθέσεων και εκ προσαγομένων προανακριτικών καταθέσεων προκύπτουσι αρκεταί ενδείξεις ότι έλαβον χώρα κατά την εκλογήν ταύτην εξαγοραί ψήφων διά χρημάτων και δι’ εξαγοράς των εκλογικών βιβλιαρίων φίλων του αντιπάλου. Αι τοιαύται όμως νοθείαι του φρονήματος των εκλογέων μη ανερχόμεναι κατά τας προκυψάσας ενδείξεις εις μεγάλον αριθμόν αλλά εις ελάχιστον τοιούτον, δεν δύναται κατά την
κρίση του Συμβουλίου να ασκήσωσιν επιρροήν επί του αποτελέσματος της ψηφοφορίας, λαμβανομένου υπ’ όψει ότι ο επιτυχών υποψήφιος υπερτερεί του
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αμέσως μετ` αυτόν και ενισταμένου κατά 325 ψήφους, ενώ οι δωρολήπται ψηφοφόροι και οι πωλήσαντες τα βιβλιάριά των δεν ανέρχονται κατά τας προκυψάσας ενδείξεις εκ των προσκομισθέντων αποδεικτικών στοιχείων τους δέκα
τοιούτους, ή και τους 70 ακόμη κατά, κατάθεσιν ενός μόνου μάρτυρος όστις
αναβιβάζει αορίστως τούτους μέχρι του αριθμού τούτου. Κατά ταύτα απορριπτέοι τυγχάνουσιν και οι λόγοι ούτοι των ενστάσεων.
Επειδή κατά τα προκύπτοντα εκ των βιβλίων πρακτικών και των βιβλίων απαριθμήσεως των ψήφων και των πέντε εκλογικών τμημάτων του Δήμου Ν. Ιωνίας
και εκ του γενικού πρακτικού των πέντε Επιτροπών και εκ του γενομένου παρά
του Συμβουλίου τούτου ελέγχου των απαριθμήσεων τούτων εψηφοφόρησαν εν
όλω εκλογείς και εις τα πέντε εκλογικά τμήματα του Δήμου Ν. Ιωνίας κατά τας
επαναληπτικάς εκλογάς της 1ης Απριλίου 1934, ψηφοφόροι 3.138 ευρεθέντων
και κηρυχθέντων 13 ως ακύρων. Εκ τούτων έλαβον ψηφοδέλτια έγκυρα ο μεν
υποψήφιος Δήμαρχος Γεώργιος Φελέκης 1.603, ο υποψήφιος Δήμαρχος Κ. Κιοφτερτζής 1.278, ο υποψήφιος Κ. Βαρουτσής 225 και ο υποψήφιος Ι. Παλαιολόγου 18 ψηφοδέλτια. Κατά τα αποτελέσματα ταύτα και συμφώνως το άρθρο 179
του Κώδικος περί Δήμων καθ’ ο εκλεγείς Δήμαρχος θεωρείται ο υποψήφιος ο
τυχών της σχετικής πλειοψηφίας των ψηφοφορησάντων εκλογέων, ήτις δεν δύναται να είναι μικροτέρα των τριάκοντα τοις εκατόν των ψηφοφορησάντων
εκλογέων, Δήμαρχος Νέας Ιωνίας εξελέγη ο Γεώργιος Φελέκης ως τυχών της
ανωτέρω νομίμου πλειοψηφίας και ως λαβών τους πλείονας ψήφους, δι΄ ο και η
επικυρωτέα τυγχάνει η εκλογή αυτού απορριπτομένων των εναντίων
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
Απορρίπτον τα ως απορριπτέα κριθέντα.
Επικυροί την κατά την 1ην Απριλίου 1934 γενομένην επαναληπτικήν εκλογήν
προς ανάδειξιν Δημάρχου του νέου Δήμου Ν. Ιωνίας και Ανακηρύσσει Δήμαρχον Νέας Ιωνίας τον Γεώργιον Φελέκην ως λαβόντα τας περισσοτέρους των
ψήφων από τους λοιπούς υποψηφίους και πλέον της νομίμου τριάκοντα επί της
εκατόν πλειοψηφίας των ψηφοφορησάντων εκλογέων ήτοι ψήφους 1.603 επί
3.138 ψηφοφορησάντων.
Εκρίθη απεφασίσθη και εδημοσιεύθη παραχρήμα.
Εν Αθήναις τη 17 Απριλίου 1934
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10.
Η προκήρυξη του “Προοδευτικού Συνδυασμού Δημοτικής Αναπλάσεως”

Αγαπητοί συνδημόται,

Προς τον Λαόν της Ν. Ιωνίας

Η αθλία οικονομική κατάστασις εις την οποίαν ευρίσκεται ο Δήμος μας έχει
δημιουργήσει εις όλους την πεποίθησιν, ότι χρειάζεται η ριζική εξυγίανσίς του.
Η πολιτική όλων των διορισμένων Δημοτικών αρχόντων που παρήλασαν από
τον Δήμον μας (εξαιρέσει του νυν υπηρεσιακώς δημαρχεύοντος Δικαστικού)
ήτο, αφ΄ ενός μεν η προκλητικώς χαριστική εξυπηρέτησις των κομματικών οπαδών του εκάστοτε Δημαρχεύσαντος και αφ’ ετέρου η κλασσική περιφρόνησις
προς την δυστυχίαν των αναξιοπαθούντων συνδημοτών μας.
Η άσκοπος σπατάλη και διασπάθισις του Δημοτικού χρήματος εις έργα
άσχετα προς τας Δημοτικάς ανάγκας επέφερε την παράλυσιν των οικονομικών
του Δήμου.
Η ως άνω κατάστασις διαπιστωμένη από όλους τους κατοίκους και συνδημότας μας, άνδρας και γυναίκας έχει δημιουργήσει την πίστιν, ότι επιβάλλεται η ανάληψις ενός τιμίου αγώνος δια την πλήρη εξυγίανσιν και ανάπλασιν
του Δήμου.
Φορείς της πίστεως αυτής απεφασίσαμεν να κατέλθωμεν εις τας παρούσας
Δημοτικάς εκλογάς και να αγωνισθώμεν με τον Λαόν για να εγκαταστήσωμεν
μίαν Δημοτικήν Αρχήν αξίαν του ονόματος της Ν. Ιωνίας. Μ΄ αυτόν τον τρόπον
θα μπορέση ο Δήμος μας να διεκδικήση το προβάδισμα έναντι των άλλων Προαστείων των Αθηνών εις όλους τους τομείς της ανασυγκροτήσεως.
Ο “Προοδευτικός Συνδυασμός Δημοτικής Αναπλάσεως” της Νέας Ιωνίας συγκεντρώσας όλα τα προοδευτικά στοιχεία του Δήμου, καλεί όλους τους Συνδημότας άνδρας και γυναίκας, όπως με πλήρη κατανόησιν και επίγνωσιν της οικτράς καταστάσεως, η οποία επικρατεί εις τον Δήμον μας αναλάβουν τον επιβεβλημένον ιερόν αγώνα δια την πλήρη αλλαγήν και αναδημιουργίαν του Δήμου, με το σύνθημα “ΠΡΟΟΔΟΣ - ΑΝΑΠΛΑΣΙΣ”.
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11.
Ανοικτή Επιστολή
“Προς τας Οικογενείας των Στρατευθέντων Συμπολιτών μας”
του Συνδυασμού “΄Εργα – Πρόοδος – Δημόπουλος - Νέα Ιωνία”

Αγαπητοί Συμπολίται
Σε λίγες ημέρες άνδρες και γυναίκες θα πάτε στας κάλπας να ψηφίσετε στις
δημοτικές εκλογές, στας οποίας θα λάβω μέρος ως Υποψήφιος.
Πιστεύω πως θα θελήσετε να θυμηθήτε πως τον καιρό που τα παιδιά σας
κατά το 1947-1948 πολεμούσανε στα κορφοβούνια για την Πατρίδα, εγώ στα
μετόπισθεν τότε ως Δήμαρχος και ως Πρόεδρος της Πολιτικής Επιστρατεύσεως
στάθηκα συμπαραστάτης στον πόνο σας και έκαμα ότι ήταν ανθρώπινα δυνατόν για να σας ανακουφίσω, να μην νοιώσετε την στέρησιν του προστάτου σας.
Πάνω από χίλια (1.000) δέματα με μάλλινα στάλθηκαν στους πολεμιστάς μας
της Νέας Ιωνίας.
Για σας δεν έλειψε ούτε το χρηματικόν επίδομα, ούτε η Δικηγορική παράστασις δωρεάν.
Πολλοί από σας έχουν προσωπικήν Αντίληψιν του Εθνικού και ανθρωπιστικού έργου μου. Φέρθηκα σε όλους σας στοργικά χωρίς να πικράνω κανέναν.
Δεν απαιτώ ούτε έχω αξιώσεις γι΄ ανταμοιβή, έκαμα το καθήκον μου ως Δημοτικός Άρχων.
Νομίζω όμως θα μπορούσατε να μου δώσετε μίαν ηθικήν ικανοποίησιν, τιμώντας με με την ψήφον σας ως ελάχιστο δείγμα εκτιμήσεως στο άτομόν μου.
Σας ευχαριστώ προκαταβολικά.
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12.
Ο προεκλογικός λόγος του Κοσμά Νικολαΐδη του συνδυασμού
“ΠΡΟΟΔΟΣ-ΠΡΟΝΟΙΑ” στην Εφημερίδα “ΤΟ ΘΑΡΡΟΣ” 21/11/1954.

Αγαπητές μου δημότιδες,
Aγαπητοί μου δημόται,
Αισθάνομαι μεγάλην χαράν και ικανοποίησιν όταν βλέπω πόσον ευχέρειαν
απήχησιν είχεν η απόφασίς μου να κατέλθω εις τον εκλογικόν αγώνα ως υποψήφιος Δήμαρχος της Νέας Ιωνίας. Είναι γνωστή υποθέτω η αγάπη που έτρεφα
και τρέφω για τον λαό της Νέας Ιωνίας και ειδικώτερον δια τον εργαζόμενο λαό
και είμαι ευτυχής διαπιστώνων την βαθειά κατανόησιν που βρίσκουν τα αισθήματά μου εις την ψυχήν όλων σας.
Παρουσιάζομαι εμπρός σας δια να ζητήσω όπως μου δώσητε την εντολή να
διοικήσω τον Δήμον της αγαπημένης μας Νέας Ιωνίας. Κατέρχομαι εις τας
εκλογάς υποστηριζόμενος από πραγματικά προοδευτικά στοιχεία και από
όλους εκείνους που πονούν τον τόπον αυτόν και επιθυμούν μίαν πραγματικήν
αλλαγήν. Η επιθυμία μου να υπηρετήσω την πόλιν αυτήν, την νέαν μας πατρίδα
με όλας μου τας δυνάμεις είναι εκείνη που με βοήθησε να παραμερίσω τους δισταγμούς και να λάβω την οριστικήν απόφασιν. Το ενάντιον θα ήτο φυγομαχία
εκ μέρους μου, καθόσον συνεργασθείς με τον νυν Δήμαρχον διεπίστωσα ότι
δεν είναι εκείνος που αξίζει δια την πόλιν αυτήν και ο οποίος παραμένει εις την
θέσιν του, χάρις στην περίεργον προστασίαν που του παρέχει ή σημερινή Κυβέρνησις , παρ όλας τας εναντίον του καταγγελίας.
Πιστεύομεν ότι η Νέα Ιωνία πρέπει να γίνει μία συγχρονισμένη πόλις, αντάξια του ιστορικού ωραίου ονόματος, σύμφωνα με τα όνειρα και τους πόθους
μας. Είναι δε φανερόν, το βλέπετε όλοι σας ότι αύτη είναι σοβαρότατα καθυστερημένη εις πλείστα κεφάλαια πολιτισμού και κοινωνικής πρόνοιας.
Αγαπηταί μου δημότιδες και δημόται,
Το πρόγραμμα μας είναι πραγματικά προοδευτικόν και φιλολαϊκόν δημοτικόν
πρόγραμμα, ανταποκρίνεται δε στις ζωτικές ανάγκες του τόπου μας. Αναλυτικώτερον και με όσην δυνατήν συντομίαν έχει ως εξής:
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ
Θα φροντίσωμεν διά την περίθαλψιν και δωρεάν νοσηλείαν των απόρων
ασθενών με παροχήν εις αυτούς δωρεάν των απαιτουμένων φαρμάκων. Θα
ιδρύσωμεν Λαϊκά δημοτικά ιατρεία, επανδρούμενα με ιατρούς όλων των ειδικοτήτων και όπου η εξέτασις θα είναι εντελώς δωρεάν. Επίσης θα καταβάλωμεν κάθε προσπάθειαν όπως το Νοσοκομείον Ν. Ιωνίας “Αγία Όλγα” γίνη πραγματικόν Νοσοκομείον της Νέας Ιωνίας, και όχι μόνον κατ όνομα, ένθα να περιθάλπωνται κατά πρώτον λόγον οι ασθενούντες δημόται μας.
ΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΝΕΟΤΗΤΟΣ
Θα καταβάλωμεν κάθε προσπάθειαν διά την ανέγερσιν νέων σχολικών κτιρίων, καθόσον τα υπάρχοντα δεν επαρκούν λόγω του μεγάλου αριθμού μαθητών που φοιτούν εις αυτά. Είναι επιτακτική ανάγκη να αναγερθούν νέα διδακτή-
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ρια διότι όσην καλήν θέλησιν κι αν έχουν οι αξιότιμοι κ.κ. Καθηγηταί και διδάσκαλοι δεν μπορούν τα παιδιά να μορφωθούν όπως πρέπει όταν σε μια τάξη
φοιτούν 80-100 και περισσότερα καμμιά φορά παιδιά. Τον τομέα αυτόν τον
ηγνόησεν εντελώς ο τωρινός Δήμαρχος. Θα ενισχύσωμεν τους απόρους μαθητάς
επιβραβεύοντες τους αριστούχους και παρέχοντες υποτροφίαν στους αριστεύοντας απόρους μαθητάς δια να συνεχίσουν τας σπουδάς των. Θα ενισχύσωμεν
την υπάρχουσαν βιβλιοθήκην του Ιωνικού Συνδέσμου, ιδρύοντες εν ανάγκη και
δημοτικήν βιβλιοθήκην εφοδιάζοντες αυτάς με όλα τα απαραίτητα και χρήσιμα
βιβλία, δια να καλύψουν τας ανάγκας της σπουδαζούσης νεολαίας και όλων εν
γένει των δημοτών μας. Θα ιδρύσωμεν κέντρα παιδικής χαράς και παιδικούς κήπους. Δια την προστασίαν των παιδιών των εργαζομένων μητέρων, θα φροντίσωμεν δια την ανάπτυξιν και ίδρυσιν των νέων παιδικών σταθμών, εις όσα σημεία της πόλεώς μας επιβάλλεται τούτο. Θα ενισχύσωμεν υλικώς και ηθικώς τα
πνευματικά σωματεία, τας χριστιανικάς οργανώσεις και τα κατηχητικά σχολεία
δια να μπορέσουν να εκπληρώσουν καλύτερα τον προορισμόν τους. Θα ενισχύσωμεν την μουσικήν κίνησιν του τόπου μας και θα φροντίσωμεν δια την διοργάνωσιν δημοτικής φιλαρμονικής, της οποίας η έλλειψις γίνεται τόσον αισθητή εις
τας επισήμους τελετάς και πανηγύρεις.
Ο ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟΣ
Θα ενισχύσωμεν τον προσκοπισμόν θετικώς και πάντοτε, πιστεύοντες εις την
ιδέαν του προσκοπισμού και όχι αναλόγως των συμπαθειών και αντιπαθειών
μας προς τους εκάστοτε τοπικούς αρχηγούς των, όπως έγινεν επί των ημερών
του σημερινού Δημάρχου.
Ο ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Μια από τας βασικάς φροντίδας μας θα είναι η ενίσχυσις του αθλητισμού εις
την πόλιν μας. Είναι εντροπή, είναι απαράδεκτον να είμεθα ο πλουσιώτερος
Δήμος της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης και να προπονούνται οι αθληταί μας
και οι ποδοσφαιρισταί μας σε ξένα αθλητικά γήπεδα. Η απόκτησις γυμναστηρίου εμπλουτισμένου με όλα τα σύγχρονα όργανα του αθλητισμού θα είναι μία
των κυριωτέρων φροντίδων μας. Θα ενισχύσωμεν επίσης τα αθλητικά σωματεία δια να μπορούν να εκτελούν ανεμποδίστως τον προορισμόν τους.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ
Δια την προστασίαν της δημοσίας υγείας επιβάλλεται η κάλυψις των ρευμάτων, η κατασκευή κεντρικού συστήματος υπονόμων, η κατασκευή διϋλιστηρίων
ποσίμου ύδατος, η αντικατάστασις των σκωριασμένων και εφθαρμένων σωλήνων υδρεύσεως. Γενικώς θα επιδιώξωμεν την καλλιτέραν τακτοποίησιν της
πόλεώς μας, διότι νομίζομεν ότι η σημερινή ύδρευσις είναι οπωσδήποτε πλημμελής και επιβλαβής εις την υγείαν των κατοίκων.
ΟΔΟΠΟΙΪΑ
Θα συμπληρώσωμεν το οδικόν δίκτυον δι΄ ασφαλτοστρώσεως όλων των δρόμων και συντήρησιν των ήδη κατασκευασθέντων. Η διαμόρφωσις και ο εξωραϊσμός των πλατειών, η δενδροφύτευσις των δρόμων, η δημιουργία πάρκου όπου
είναι δυνατόν, η διάδοσις εν μέσω του πρασίνου, θα είναι μία από τας επιδιώξεις μας. Θα δώσωμεν ιδιαιτέραν προσοχήν εις την καθαριότητα των οδών των
πλατειών, την περισυλλογήν των απορριμμάτων με κλειστά αυτοκίνητα και χωρίς ταλαιπωρίας των οικοκυρών. Θα αντιμετωπίσωμεν κατά τρόπον επιστημονι-
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κόν, την μεταφοράν των σκουπιδιών και την καύσιν αυτών. Η ανεργία αποτελεί
και εδώ ένα επικίνδυνον και οξύτατον πρόβλημα. Παρά τας προφανείς δυσκολίας του θέματος τούτου, μέσα εις τον κύκλον της δημοτικής αρμοδιότητος, υποσχόμεθα, να το μελετήσωμεν και να προωθήσωμεν κάθε ευνοϊκήν και κατορθωτήν λύσιν. Θα υποχρεώσωμεν τους αναλαμβάνοντας και εκτελούντας δημοτικά
έργα να προσλαμβάνουν εργάτας από την Νέαν Ιωνίαν. Διά την προστασίαν των
μοχθούντων εργατών των στερουμένων επαρκούς και υγιεινής στέγης θα υποβοηθήσωμεν πάσαν προσπάθειαν διά την ανέγερσιν ευθυνής εργατικής στέγης.
Θα επιδιώξωμεν την ανέγερσιν ευπρεπούς δημοτικού μεγάρου προς στέγασιν
των υπηρεσιών του Δήμου. Θα ενδιαφερθώμεν διά την αποκατάστασιν όλων
των εις την είσοδον της πόλεως μας παραγκούχων επαγγελματιών, βοηθούντες
αυτούς διά την ανέγερσιν καταλλήλων καταστημάτων και θα φροντίσωμεν διά
τον εξωραϊσμόν του χώρου τούτου. Η κατασκευή νέων γεφυρών διά την σύνδεσιν των απομεμονωμένων τμημάτων του Δήμου μας π.χ. των Πευκακίων με την
Ν. Ιωνίαν, Περισσού με Ν. Φιλαδέλφειαν κ.λ.π. η στερέωσις και διεύρυνσις των
ήδη υπαρχουσών, η καλλιτέρευσις των συγκοινωνιών θα είναι μία των επιδιώξεών μας. Επίσης θα καταβάλωμεν κάθε προσπάθειαν όπως ο ηλεκτρικός σιδηρόδρομος διέλθη εντός τάφρου, διά να αποφευχθή οπωσδήποτε η διχοτόμησις
της πόλεως. Ο μόνος Δήμος που στερείται νεκροταφείου είναι ο ιδικός μας. Μία
από τας πρώτας φροντίδας μας θα είναι η απόκτησις νεκροταφείου. Θα μεριμνήσωμεν όπως η φορολογία γίνη δικαία και θα λείψουν αι άδικοι διακρίσεις. Θα μεριμνήσωμεν επίσης όπως αι υπηρεσίαι του Ι.Κ.Α. αι οποίαι εξυπηρετούν τους
ησφαλισμένους του Ι.Κ.Α. έχουν παραρτήματα και εδώ εις την Ν. Ιωνίαν προς
καλλιτέραν εξυπηρέτησιν των ησφαλισμένων συνδημοτών μας. Θα μεριμνήσωμεν επίσης διά την ενίσχυσιν και κατοχύρωσιν του θεσμού της τοπικής αυτοδιοικήσεως. Θα φροντίσωμεν επίσης διά την επαναφοράν όλων εκείνων των πόρων που κατά καιρούς αφηρέθησαν από τον Δήμον μας.
Αγαπητοί μου δημόται και δημότιδες. Ας μη νομισθή ότι τα όσα εξέθεσα είναι
προεκλογικαί υποσχέσεις, δυσκόλως πραγματοποιήσιμοι με τα οικονομικά μέσα
που διαθέτει ο Δήμος μας. Απεναντίας πιστεύω και από την πείραν μου ως μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου κατά την λήγουσαν περίοδον, ότι, με μίαν νοικοκυρεμένην και τιμίαν διαχείρισιν των δημοτικών πόρων, είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν όσα σας ανέφερα, αρκεί να υπάρξουν, επαναλαμβάνω οι τίμιοι
και ευσυνείδητοι άνθρωποι, οι οποίοι ειλικρινώς πιστεύουν εις τους σκοπούς
αυτούς.
Εις την πραγματοποίησιν των υποσχέσεων μας αυτών, εις την πρόοδον της
πόλεώς μας, με ενδιαφέρον αμέριστον υπέρ όλων των συμπολιτών μας αδιακρίτως οιασδήποτε πολιτικής ή άλλης τοπικής τοποθετήσεως, θα αφιερώσωμεν όλας τας δυνάμεις μας. Περί τούτου εγγυάται η συμπαράστασις και η συμμετοχή εις τον συνδυασμόν μου των αξιοτίμων κ.κ. υποψηφίων συμβούλων,
γνωστών δια την φιλοπρόοδον δράσιν των.
Σας δίδομεν τον λόγον μας, σας ομιλώ και εκ μέρους των αξιοτίμων συνεργατών μου υποψηφίων του συνδυασμού μας, σας υποσχόμεθα σαν τίμιοι άνθρωποι, ότι θα πολιτευθώμεν τιμίως και ευσυνειδήτως. Δια τούτο ζητούμεν την
υποστήριξιν όλων των τιμίων και προοδευτικών στοιχείων της πόλης.
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Επιδιώκομεν να δημιουργήσωμεν μιαν πραγματικήν αλλαγήν, ουσιώδη, θετικήν και πολιτισμένην εις τα δημοτικά πράγματα της πόλεώς μας. Αι Δημαρχίαι
δεν ασχολούνται μόνον με τους δρόμους και τα σκουπίδια, αλλά σε όλον τον
κόσμον έχουν, και πρέπει να έχουν την πρωτοβουλίαν σε κάθε χρήσιμην και
προοδευτικήν προσπάθειαν, που βοηθεί τον λαόν, διορθώνει και ευμορφαίνει
την πόλιν.
Μ΄ αυτές τις σκέψεις, μ΄ αυτές τις επιθυμίες, μ΄αυτούς τους σκοπούς ζητούμεν
την ψήφον κάθε δημότιδος και κάθε πολίτου.
Ο αγών μας πρέπει να γίνη αγών κάθε γυναικός και κάθε ανδρός που αγαπούν την Ν. Ιωνίαν.
Αγαπητοί μου φίλοι,
Σας ευχαριστώ όλους δια τας εκδηλώσεις αγάπης και συμπαθείας που δεικνύετε και διότι ετιμήσατε την σημερινήν μας συγκέντρωσιν. Αποτελούμεν
μίαν παράταξιν τιμίων και προοδευτικών ανθρώπων και τιθέμεθα εις την υπηρεσίαν της πόλεώς μας. Είμεθα βέβαιοι ότι θα μας βοηθήσετε. Βασιζόμενοι άλλωστε εις την βεβαιότητα αυτήν εξεκινήσαμεν.
Η κάθοδός μου εις τας εκλογάς εθορύβησε πολύ τον κ. Δήμαρχον και άρχισε
τας ύβρεις και συκοφαντίας του εναντίον μου κατά την προσφιλή εις αυτόν συνήθειαν και τακτικήν. Δεν θα κατέλθω εις το ίδιον επίπεδον, αντιπαρέρχομαι με
αηδίαν και περιφρόνησιν τας ύβρεις του. Θα τω απευθύνω όμως μερικά ερωτήματα.
Μπορεί να αρνηθεί ο κ. Δήμαρχος ότι επί της πρώτης προεδρίας μου εισηγήθη εις το Δημοτικόν Συμβούλιον την τροποποίησιν του σχεδίου της πλατείας
Κοιμήσεως Θεοτόκου της Ινεμπόλεως και την παραχώρησιν του όπισθεν του
Ιερού της Εκκλησίας τμήματος αυτής εις τον ιδιοκτήτην του παρακειμένου αρτοποιείου και ότι απησχόλησεν το Δημοτικόν Συμβούλιον με την πρότασίν του
αυτήν επί τρείς συνεδριάσεις και ότι ηναγκάσθην να απειλήσω παραίτησιν δια
να ματαιώσω την ιεροσυλίαν αυτήν;
Μπορεί ν΄ αρνηθή ο κ. Δήμαρχος ότι επέμενε σκανδαλωδώς δια την επικύρωσιν της δημοπρασίας δια την ασφαλτόστρωσιν της οδού Π. Μελά με έκπτωσιν
15% ενώ την προηγουμένην ημέραν άλλοι δύο δρόμοι, η οδός Σπάρτης, η οδός
Βοσπόρου, είχον δημοπρατηθή με έκπτωσιν 39% και ότι με την επιμονήν την
ιδικήν μου ηκυρώθη η δημοπρασία, έγινε νέα τοιαύτη και κατεκυρώθη εις τον
ίδιον εργολάβον με 36% έκπτωσιν αντί 15% και ωφελήθη ούτω ο Δήμος μας
υπέρ τα 35 εκατομμύρια Δραχμών;
Μπορεί ν’ αρνηθή ο κ. Δήμαρχος ότι την πίστωσιν δια την σκυρόστρωσιν της
οδού 3 (συνοικίας Αγ. Κωνσταντίνου) την αναγραφείσαν εις τα πρακτικά με ποσόν 90 εκατ. κατόπιν επισταμένης εξετάσεως και επιμονής μου την υπεβίβασα
σε 40 μόνον εκατομμύρια, ωφελήσας τον Δήμον 50 εκατομμύρια δραχμών.
Μπορεί ν’ αρνηθεί ο κ. Δήμαρχος ότι όταν κατά εκατοντάδες απέλυε ο κ. Μποδοσάκης τους εργατοϋπαλλήλους του (εις την Εριουργίαν) εισηγήθη ο ίδιος ο
κ. Κιοφτερτζής εις το Δημοτικόν Συμβούλιον τα εξής: Να γίνη δεξίωσις προς τιμήν του κ. Μποδοσάκη, ν΄ ανακηρυχθή επίτιμος δημότης της πόλεώς μας, να
του απονεμηθή μετάλλιον του Δήμου, που δεν έχει απονεμηθεί σε κανέναν και
να μετονομασθή μία κεντρική οδός εις οδόν Μποδοσάκη; Και ότι καίτοι η με-
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γάλη πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου είχε δεχθή τας προτάσεις αυτάς,
εγώ με την βοήθειαν του αγαπητού μου φίλου και αξιοτίμου αντιπροέδρου του
Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σωκράτους Μισαηλίδη που τιμά με την παρουσίαν
του την σημερινήν μας συγκέντρωσιν και ενός ακόμη συμβούλου ηναγκάσαμεν
τον κ. Δήμαρχον να αποσύρη την πρότασίν του, διότι δεν ηδυνήθη ν΄ απαντήση
όταν τον ερώτησα επιμόνως τι έκαμε τέλος πάντων ο κ. Μποδοσάκης δια την
Ν. Ιωνίαν;
Δεν θέλω να σας κουράσω περισσότερον. Προσφερόμεθα να εργασθώμεν τιμίως και ευσυνειδήτως δια την Ν. Ιωνίαν. Βοηθήσατέ μας να απομακρύνομεν
από τον Δήμον τα συνησπισμένα συμφέροντα που λυμαίνονται αυτόν.
Πιστεύομεν ότι με την βοήθειαν του Θεού και την υποστήριξιν και συμπαράστασιν όλων σας, θα νικήσωμεν. Εστέ βέβαιοι.
Θα φανώμεν αντάξιοι των προσδοκιών σας.
Ζήτω η Νέα Ιωνία!
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13.
Ο λόγος του Νικ. Μηλιώρη, όπως δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα “ΤΟ ΘΑΡΡΟΣ”

Κάθε προεκλογικός αγών έχει και αυτός δύο πλευρές, την αρνητική και την
θετική. Αρνητική η επιβαλλομένη κριτική των έργων της προηγούμενης διοικήσεως, θετική η προβολή του προγράμματος των οποιονδήποτε υποψηφίων.
Το ίδιο και ο σημερινός ο ιδικός μας αγών.
Από τον κ. Κοσμά Νικολαΐδη τον υποψήφιο Δήμαρχο και τους άλλους αγαπητούς μου και αξιότιμους προλαλήσαντες συναδέλφους του Συνδυασμού “ΠΡΟΝΟΙΑ–ΠΡΟΟΔΟΣ” ακούσατε αρκετές και ενδεικτικές λεπτομέρειες σχετικές και
με τις δύο πλευρές του αγώνος μας. Σε μένα πλέον τώρα ας επιτραπεί μια σύντομη και νομίζω σκόπιμη ανακεφαλαίωση.
Δύο λόγια εν τούτοις θα προτάξω για τα κίνητρα που με παρώθησαν να αναμιχθώ στα δημοτικά πράγματα της πόλεως μας. Απλά και προφανή ίσως.
Ενόμισα ότι είχα χρέος κι εγώ να δώσω ότι μπορούσα στον τόπο μας, στην
καινούρια αυτή πατρίδα ημών των προσφύγων της Μεγάλης Καταστροφής του
1922 εδώ όπου γεννήθηκαν, μεγαλώνουν και θα ζήσουν αύριο τα παιδιά μας.
Πάνω στο σημείο αυτό, αισθάνομαι υποχρεωμένο τον εαυτό μου να σας αναφέρω και μια θλιβερή μάλλον παρατήρηση μου από την άμεση πείρα μου αυτών των τελευταίων ημερών.
Δεν μπορώ να πω αν το ίδιο και στην ίδια έκταση γίνεται και αλλού. Πάντως
πρόσεξα εδώ στην Νέα Ιωνία ότι αρκετοί από εκείνους που διαθέτουν και το
ανάλογο κοινωνικό κύρος και τα σχετικά προσόντα δείχνονται επιφυλακτικοί, διστακτικοί ή και αρνητικοί στην πρόταση να προσφέρουν τις υπηρεσίες των στον
τόπον των. Δυσκολεύομαι να τους δικαιολογήσω. Νομίζω πως ότι μπορεί να κάμνη κανείς για τους άλλους, έχει υποχρέωση να το κάμνη. Για το λόγο μάλιστα
αυτόν με ιδιαίτερη συγκίνηση συγχαίρω όλους όσοι ήλθαν με όλη τους την καρδιά και με όλες τις δυνάμεις των παραστάτες στον σημερινό μας αγώνα, σ΄ ένα
αγώνα που πιστεύω ότι μπορεί να έχει θεμελιώδη σημασία για την πόλη μας.
Όταν βάλαμε σαν έμβλημα του Συνδυασμού μας το “ΠΡΟΝΟΙΑ-ΠΡΟΟΔΟΣ” είχαμε απόλυτα τη γνώμη ότι και τα δυο αυτά μας λείπουν ουσιαστικά. Άρρωστοι
πολλοί χωρίς περίθαλψη από το Δήμο. Άποροι εγκαταλελειμμένοι. Χωρίς έναν
κήπο - μια παιδική χαρά - να πηγαίνωμε τα παιδιά μας, λίγα λουλούδια, το
απαραίτητο πράσινο , εκτός από ότι οφείλεται στην ατομικήν πρωτοβουλία.
Οι παιδικοί σταθμοί του Υπουργείου Πρόνοιας και του Πατριωτικού Ιδρύματος ανεπαρκέστατοι για να εμπιστεύωνται οι εργαζόμενες μητέρες τα μικρά
τους παιδιά και να μην τα αφήσουν στους δρόμους. Ο αθλητισμός μας κοροϊδεύεται ή γίνεται αντικείμενο εκμεταλλεύσεως όπως ακούσατε από τον αρμοδιότερο άνθρωπο του Συνδυασμού μας, τον πρωταθλητή του ποδοσφαίρου κ.
Μάγειρα. Η Βιβλιοθήκη του “Ιωνικού Συνδέσμου” πτωχή, από έλλειψη πόρων.
Ο προσκοπισμός εξαπατημένος. Δεν έχομε μια λέσχη, μια αίθουσα συγκεντρώσεων και τόσα άλλα που φανερώνουν με την έλλειψη τους την πτώση του πολιτισμού της κοινωνίας μας.
Υπεύθυνος σε όλα αυτά είναι, ασφαλώς για κάθε τίμιο και καλόπιστο άν-
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θρωπο ο νυν Δήμαρχος κ. Κυρ. Κιοφτερτζής.
Έχει δημιουργηθεί γύρω από αυτόν ένα πλάσμα, ένα παραμύθι που δυστυχώς καλλιεργείται και από ορισμένα, υπεύθυνα πρόσωπα της κοινωνίας μας,
που πάντοτε τα νομίζαμε τίμιους ανθρώπους και τους υπολογίζαμε με αξιώσεις. Λέγουν ότι ο κ. Κιοφτερτζής έχει ένα σωρό μειονεκτήματα σαν άνθρωπος,
σαν χαρακτήρας, αλλά είναι παρά ταύτα ο μοναδικός αναντικατάστατος για Δήμαρχος. Λογική ομολογώ ακατανόητη. Και επί τέλους με ποιους γίνεται αυτή η
τρομερή σύγκρισις; με εκείνους που θα έλθουν αύριο;
Αλλά αυτούς δεν τους ξέρουμε, δεν τους είδαμε ακόμη. Με τους προκατόχους
βέβαια. Εδώ όμως υπάρχει κάτι που σαν ευσυνείδητοι άνθρωποι θα πρέπει να
το προσέξουμε. Ο Δήμος Νέας Ιωνίας ιδρύθηκε κατά το 1934. Πρώτος αιρετός
Δήμαρχος υπήρξεν ο κ. Φελέκης συνελήφθη και φυλακίστηκε. Σε λίγο μπήκαμε
στη Δικτατορία Μεταξά. Δεν πρόκειται να εξετάσω τι έγινε ή τι δεν έγινε κατά
την περίοδο αυτή. Πάντως επρόκειτο για Δημάρχους διορισμένους και ένας διορισμένος Δήμαρχος βλέπει πολύ διαφορετικά τα πράγματα από έναν αιρετό
από ένα Δήμαρχο που εξέλεξε ο λαός. Ύστερα από το 1940 -1945 ήλθαν η Κατοχή και οι άλλες τραγικές ανωμαλίες στην χώρα μας. Δήμαρχοι και πάλιν διορισμένοι. Αλλά και εκτός αυτού την εποχή εκείνη που παλεύαμε σκληρά για την
ατομική μας επιβίωση, μπορούσε να γίνη και σκέψις και για δημοτικά έργα;
Ύστερα: Ύστερα από το 1946 έως σήμερα έχουμε οκτώ χρόνια. Σ΄αυτά λοιπόν
τα οκτώ χρόνια τα 5 ή τα 6 Δήμαρχος ήταν o κ. Κιοφτερτζής. Συνεπώς για όσα
έγιναν ή όσα δεν έγιναν μέχρι σήμερα εδώ στο Δήμο μας, ο κύριος αν όχι αποκλειστικός υπεύθυνος είναι ένας και μόνος ο κ. Κιοφτερτζής. Προκάτοχος δεν
υπάρχει αιρετός Δήμαρχος με τον οποίον να στέκεται δίκαιη σύγκριση. Ακούεται όμως κι ένα άλλο παραμύθι αγαπητοί μου, κι ένα άλλο πλάσμα επιμελώς και
τεχνηέντως και πάλιν καλλιεργούμενο. Έκαμνε έργα ο κ. Κιοφτερτζής, έργα κολοσσιαία μάλιστα. Δηλ. για να μιλήσουμε με ακρίβειες μερικοί δρόμοι γιατί είναι
πολλοί ακόμη οι δρόμοι που δεν έγιναν. Και όσοι έγιναν, έγιναν μάλλον με προχειρότητα, για λόγους αναμφισβήτως εντυπώσεων, για εκμετάλλευση και ψηφοθηρία, όπως κατά κανόνα γίνονταν από τον κ. Κιοφτερτζή.
Αρκετά επίσης θρυλούνται και για το αδιάβλητο ή μη της κατασκευής των
δρόμων αυτών και μερικών προμηθειών του Δήμου. Δεν είμαι σε θέση να σας
βεβαιώσω τι είναι σωστό και τι δεν είναι σωστό, σ΄ όλα αυτά τα θρυλούμενα.
Υπάρχουν όμως και μερικά στοιχεία που στηρίζονται σε ντοκουμέντα, που είμαστε υποχρεωμένοι ιδιαιτέρως να τα προσέξουμε. Η υπόθεσις Ξύδη, ένα θέμα
σοβαρότατο που είναι αδύνατο να το παραβλέψουμε, αν συναισθανόμαθε ότι
έχομε κάποια ευθύνη για την τύχη της κοινωνίας μας, για τα πράγματα του Δήμου μας. Διαφορετικά πρέπει να απογοητευθούμε ότι υπάρχουν άνθρωποι που
νιώθουν μέσα τους τουλάχιστο το αίσθημα της αξιοπρέπειας σαν ηγεσία στην
πόλη αυτή.
Κατά Φεβρουάριο 1953 μετά την δήλωσιν του Προέδρου της Κυβερνήσεως
Στρατάρχου Παπάγου, όπως το θυμούμαστε, να καταγγείλη πας τις ό,τι έχει υπ΄
όψιν του σχετικώς με ατασθαλίες σε δημόσιες υπηρεσίες, ο κ. Περ. Ξύδης υπέβαλε μίαν αναλυτική αναφορά στο Υπουργείο Εσωτερικών, όπου ούτε λίγο,
ούτε πολύ καταγγέλλει ότι ο κ. Κιοφτερτζής ως Δήμαρχος Νέας Ιωνίας εζημίωσε εκ προθέσεως δισεκατομμύρια ολόκληρα το Δήμο αυτό. Έχω στα χέρια
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μου αντίγραφο της καταγγελίας αυτής και σας διαβάζω την ακόλουθη περικοπή: “ Ό νυν Δήμαρχος κ. Κυρ. Κιοφτερτζής οσάκις ανέλαβε καθήκοντα Δημάρχου εζημίωσε εκ προθέσεως ως θα αποδείξωμεν κατωτέρω πολλά δισεκατομμυρίων τον Δήμον και ήδη εξακολουθεί να προβαίνη εις σκανδαλώδεις ενέργειας”.
Κατόπιν της καταγγελίας αυτής ωρίσθη ο Επιθεωρητής του Υπουργείου Εσωτερικών κ. Γ. Καλομενόπουλος όπως ενεργήσει ανάκρισιν. Ούτος εξήτασε διάφορα πρόσωπα και κατέληξεν εις κάποιο πόρισμα το οποίον και υπεβλήθη εις
το Υπουργείο Εσωτερικών προ δεκαμήνου νομίζω. Ποιό είναι το περιεχόμενον
του πορίσματος αυτού για το οποίον εύλογο υπήρξε το ενδιαφέρον μεγάλης
μερίδος της κοινωνίας μας, των φορολογουμένων κατοίκων της Νέας Ιωνίας,
παρά τις καταβληθείσες σχετικές προσπάθειες δεν έγινε γνωστό. Ο τότε
Υπουργός των Εσωτερικών κ. Λυκουρέζος επέδειξε μίαν περίεργον και δυσκόλως κατανοητήν αντίληψη μη ανακοινώσεως του πορίσματος αυτού. Μετά την
παραίτησιν του κ. Λυκουρέζου, όταν ο νέος Υπουργός Εσωτερικών κ. Νικολίτσας εδήλωσεν, όταν μάλιστα είχον προκηρυχθή αι δημοτικαί εκλογαί, ότι όλας
τας εκκρεμούσας διοικητικάς ανακρίσεις εις βάρος Δημάρχων θα παρέπεμπεν
εις την Δικαιοσύνην ο κ. Περ. Ξύδης επέδωσεν ιδιοχείρως εις τον κ. Υπουργόν
την κάτωθι αναφοράν, δημοσιευθείσαν και εις την τοπικήν εφημερίδα “ΘΑΡΡΟΣ” (φύλλον 364 της 29/08/54).
“Κύριε Υπουργέ,
Εις τον Αθηναϊκόν τύπον εδημοσιεύθη προ ημερών η πληροφορία ότι εν όψει
των επικειμένων Δημοτικών Εκλογών προήλθατε εις την κατοχύρωσιν του κύρους της Κυβερνήσεως να παραπέμψητε εις την Δικαιοσύνην τους φακέλλους
των διενεργηθείσων κατά Δημάρχων Διοικητικών ανακρίσεων.
Παρακαλώ ευσεβάστως όπως ευαρεστηθήτε να ενδιαφερθήτε και διατάξητε
την ενέργειαν των δεόντων ίνα τεθή εις την διάθεσιν της Δικαιοσύνης ο σχηματισθείς ογκώδης φάκελλος συνεπεία καταγγελίας μου κατά του εν ενεργεία Δημάρχου Νέας Ιωνίας Κυριάκου Κιοφτερτζή”.
Κατόπιν τίποτε και πάλιν. Μία περίεργος και αυτήν την φοράν αντίληψις του
Υπουργείου Εσωτερικών να μη δοθή η επιβαλλομένη συνέχεια σε μια τόσον
σοβαρή υπόθεσιν, το περίεργο δε είναι ή μάλλον δεν είναι, ότι μιαν ανάλογη
φαινομενικήν τουλάχιστον απάθειαν εδείκνυε και ο αμέσως ενδιαφερόμενος κ.
Κιοφτερτζής.
Και μόνον κάτω από την πίεση της αντιπολιτεύσεως εκδηλουμένης έστω και
υποτυπωδώς τότε διά της εφημερίδος “ΘΑΡΡΟΣ” εδημοσίευσεν στο όργανο του
“ΤΟΠΙΚA ΝEΑ” της 26 Σεπτεμβρίου την ακόλουθη είδηση: “Η Δημοτική Αρχή διά
του υπ΄ αρ. 4204154 εγγράφου της πρωτοκολληθέντος εις το Υπουργείον των
Εσωτερικών με τον αριθμόν 65744/54 εζήτησε και αύθις αντίγραφον του πορίσματος του ενεργήσαντος τον έλεγχον του Δήμου, Επιθεωρητού του Υπουργείου
Εσωτερικών κ. Γ. Καλομενοπούλου ίνα υποβάλη μήνυσιν επί συκοφαντική δυσφημήσει, κλπ. προς τον κ. Εισαγγελέα”.
Όπως βλέπετε από τη δημοσίευση αυτή, μετά τον αριθμό του εγγράφου
υπάρχει η κάθετος και κατόπιν απλώς το 54 χωρίς δηλ. την ακριβή και την
πλήρη ημερομηνία. Σκοπίμως βεβαιότατα δεν αναφέρεται πότε υπεβλήθη το
έγγραφον αυτό.
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Εν πάση περιπτώσει έστω και από της 26 Σεπτεμβρίου ευρισκόμεθα σήμερον
στις 14 Νοεμβρίου και καμμία μήνυσις κατά του κ. Ξύδη δεν υπεβλήθη παρά
του κ. Κιοφτερτζή. Λοιπόν; Είναι καταπληκτικό πως και με ποιο κύρος ο κ. Κιοφτερτζής τολμά, ύστερα από αυτά να εμφανίζεται προ των εκλογέων της πόλεώς μας και να ζητά την ψήφον των. Δεν ξεύρω αγαπητοί μου ποιό θα είναι το
αποτέλεσμα της ερχομένης Κυριακής. Προσωπικά πιστεύω ότι εμείς θα νικήσουμε. (Επευφημίαι “Εσείς θα βγήτε”).
Εν τούτοις αν και παρά την πίστιν σας αυτήν που μ’ αυτό το θερμό τρόπο διατρανώνετε, βγη και πάλιν, ο κ. Κιοφτερτζής, σας λέγω με όλην την ευθύνην της
δηλώσεώς μου αυτής , ότι δεν θα μπορέση να σταθή ως Δήμαρχος Νέας Ιωνίας.
Όταν ο Μεγάλος Βενιζέλος κατά το 1932 έπεσε κάτω από την κακόβουλη κραυγή
“Κάτω οι Κλέφτες” επειδή τότε όπως ενθυμείσθε κατά την υπόθεση της νοθείας
της κινίνης εχαρακτήρισε το Διευθυντή του Γεν. Χημείου του Κράτους Γαλλόπουλο “εντιμότατο” όταν ένας Ελευθέριος Βενιζέλος έπεσε για μια καλόπιστη,
αλλά παρεξηγηθείσα γνώμη του υπέρ ενός Κρατικού Λειτουργού, δεν είναι δυνατόν να σταθή ως Δήμαρχος Νέας Ιωνίας ο κ. Κιοφτερτζής εφ΄όσον δεν φροντίζει να ξεκαθαρισθή αυτή η σκοτεινή υπόθεσις των εις βάρος του επισημότατα
υποβληθεισών καταγγελιών. Διαφορετικά; Διαφορετικά θα έχουν ασφαλώς δίκιο εκείνοι που χαρακτηρίζουν τη σημερινή ηγεσία της κοινωνίας μας “σάπια”.
Και θα ήταν τρομερή μια τέτοια διαπίστωση.
Αγαπητοί μου,
Πιστεύω όπως σας είπα, ότι οι εκλογές της ερχόμενης Κυριακής θα είναι
αποφασιστικές για τη ζωή της πόλεώς μας. Ερχόμαστε κοντά σ΄ έναν τίμιο, νοικοκύρη άνθρωπο, έναν άνθρωπο ο οποίος ειλικρινά πονά τον τόπον αυτόν, τον
κ. Κοσμά Νικολαΐδη να ζητήσουμε να μας βοηθήσετε για μια νέα τάξη πραγμάτων στο δήμο μας, μια τάξη εντιμότητος, προόδου προς όλες τις πλευρές, πρόνοιας προς τον εργαζόμενο λαό της πόλεώς μας. Πιστεύω ακόμη ότι θα νικήσουμε γιατί εκτός από την εντιμότητα των προθέσεών μας, την αγνότητα των
σκοπών μας, στηριζόμεθα και σ΄ ένα άλλο βασικής σημασίας στοιχείο: Τα νιάτα.
Και όποιος έχει τα νιάτα μαζί του μπορεί να είναι βέβαιος για το αποτέλεσμα.
Ελάτε λοιπόν όλοι σας μαζί μας, ελάτε να σχηματίσουμε όπως ακούσατε και
από τον υποψήφιο Δήμαρχο κ. Κοσμά Νικολαΐδη την παράταξη των τιμίων και
πραγματικά προοδευτικών στοιχείων της πόλεώς μας, προς το συμφέρον της
Νέας Ιωνίας μας.
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14.
Άρθρο του Νικ. Μηλιώρη που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα “ΤΟ ΘΑΡΡΟΣ”.

Εάν ένα γεγονός με συνεκίνησε ιδιαίτερα αυτήν την τελευταία περίοδο της
αναμίξεώς μου στην προεκλογική δημοτική κίνηση εδώ εις την πόλιν μας, είναι
η απήχηση που βρήκε σε ευρύτατα μάλιστα στρώματα της κοινωνίας μας, η
πρόθεσή μας, των μελών του Συνδυασμού “ΠΡΟΝΟΙΑ - ΠΡΟΟΔΟΣ” να προβληθή η νεολαία μας, να αναβή όπου της πρέπει, να πάρη τη θέση που της ανήκει σαν του κυριωτέρου παράγοντος της προόδου και της αναπλάσεως του τόπου μας.
Ήταν καιρός πραγματικά. Πρέπει να επέλθη μια ανανέωση της ηγεσίας της
κοινωνίας και στη πόλη μας. Και αυτή η ανανέωση στα νειάτα μπορεί κατά
πρώτιστο και κυριώτατο λόγο να στηριχθή. Στα νειάτα που έχουν τη δροσιά της
διαπλάσεως και της εμφανίσεως, αλλά και τον πόθο για το καινούργιο και τη
φλόγα του ενθουσιασμού για δράση.
Μέσα στον συνδυασμό μας υπάρχουν αρκετοί εκπρόσωποι αυτής της νεωτέρας γενεάς μας εδώ στην Νέα Ιωνία, της γενεάς ακριβώς των αμέσων διαδόχων μας. Ας θεωρηθούν οι νέοι αυτοί παραστάτες στον αγώνα μας, οι πρωτοπόροι ενός κινήματος, το οποίον ημπορεί να δημιουργήση μια καινούργια, τελείως διαφορετική κατάσταση στην πόλη μας, μιαν κατάσταση προόδου και
πολιτισμού.
Και σε προηγούμενες περιπτώσεις που έτυχε να αναμιχθώ σε ωρισμένες
προοδευτικές, πολιτιστικές κινήσεις στον τόπον αυτόν, όπως π.χ. στην επιτροπή για την ανέγερση της προτομής του ποιητού Αγγέλου Σημηριώτη, στην
ίδρυση κατόπιν και την αρχική οργάνωση του “Ιωνικού Συνδέσμου”, διεπίστωσα με την ανάλογη ικανοποίηση, ότι υπάρχουν πολλά και ικανά τα στοιχεία,
τα άξια στοιχεία, που έχουν τις δυνατότητες να δημιουργήσουν μια ζωή πολιτισμού και στην πόλη μας.
Και όμως όλα αυτά τα στοιχεία έμεναν ως τώρα παραμελημένα, παραγκωνισμένα, αχρησιμοποίητα. Γι αυτό το απογοητευτικό αποτέλεσμα θεωρώ και είναι φυσικό να το θεωρώ, ως τον κύριο αν όχι τον αποκλειστικό υπεύθυνο, τον
σημερινό Δήμαρχο, τον κ. Κ. Κιοφτερτζή. Αρκετά είναι τα περιστατικά που μ’
έφεραν σ’ αυτό το συμπέρασμα, αλλά, το γεγονός μονάχα που είναι αρκετά
χρόνια Δήμαρχος στην πόλη μας και εν τούτοις διατηρείται τόσο πεσμένο από
απόψεως εκδηλώσεων το πνευματικό και πολιτιστικό επίπεδο της κοινωνίας
μας, είναι αρκετό, όπως νομίζω τουλάχιστον, να καθορίση τη βαρυτάτη ευθύνη
του. Δεν κατορθώσαμε να αποκτήσουμε ακόμη μία λέσχη, απαραίτητη για πολλούς και ουσιαστικούς λόγους σε μια πολιτισμένη κοινωνία, μια αίθουσα τελετών και συγκεντρώσεων, μια Βιβλιοθήκη που να καλύπτη επαρκώς τις μορφωτικές ανάγκες της νεολαίας μας, ένα αθλητικό γήπεδο, ένα, που δεν είναι αρκετός μονάχα ένας, παιδικός κήπος και τόσα άλλα.
Έγιναν μερικοί δρόμοι αλήθεια, το πώς έγιναν και το γιατί έγιναν είναι άλλο
ζήτημα. Το θέμα μας είναι πως διαθέτομε τον πλουσιώτερο προϋπολογισμό
από όλους τους Δήμους γύρω από την Πρωτεύουσαν. Εισέρρευσαν και τόσα
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άλλα σοβαρά χρηματικά ποσά και από διάφορες έκτακτες πηγές, που αν υπήρχε
ένας άλλος άνθρωπος με πραγματική και ευσυνείδητη συναίσθηση του χρέους
του προς τον τόπον αυτόν δεν θα ευρισκόμεθα σ’ αυτό το τόσο πεσμένο επίπεδο από απόψεως προόδου, πολιτισμού και κοινωνικής προνοίας.
Αυτοί και μονάχα αυτοί είναι οι λόγοι που με ηνάγκασαν να αναμιχθώ ενεργότερο στην παρούσα δημοτική προεκλογική κίνηση. Και αυτός ο λόγος που
όπως είπα αισθάνθηκα ιδιαίτερη και βαθυτάτη συγκίνηση για τη σημειουμένη
εγερτήρια ανάταση της νεολαίας μας, γι’ αυτές τις ωραίες προθέσεις της και τα
όνειρα αναφορικά με το μέλλον και την αναμόρφωσιν της Νέας Ιωνίας μας.
Μέσα από την νεολαία μας άλλωστε θα ξεπεταχτούν οι άξιες και τίμιες εκείνες
ηγετικές φυσιογνωμίες που θα αναλάβουν αργά ή γρήγορα, υπεύθυνα και σχεδόν αποκλειστικά την διαχείριση όλων των ζητημάτων της πόλεώς μας.
Σκοπός μου και πόθος μου είναι, το ξέρουν άλλωστε πιστεύω αυτό όσοι έτυχε
να με γνωρίσουν κάπως πιο κοντά, να τους βοηθήσω όσο μπορώ, μ΄ όλες τις
δυνάμεις μου, με κάθε θυσία. Και ένας βιολογικός νόμος άλλωστε το αξιώνει
κάτι τέτοιο, οι παλιότεροι να ετοιμάζουμε τη διαδοχή μας, και όπως σε μιαν οικογένεια οι γονείς αφιερώνουν όλες τις φροντίδες και τις προσπάθειές τους να
μορφώσουν και να αναπτύξουν όσο μπορούν καλύτερα τα παιδιά τους, τους διαδόχους τους, το ίδιο γίνεται και πρέπει να γίνεται και σε μια κοινωνία στους
γενικώτερους τομείς της.
Ας το εννοήσουμε αυτό εμείς οι παλιότεροι, ας σταθούμε μ’ όλη την ψυχή δίπλα στους νεώτερους μας, ας τους παρασταθούμε στοργικά και απόλυτα να
πραγματοποιήσουν, όσα ημείς για τον ένα ή τον άλλον λόγο δεν καταφέραμε να
επιτύχουμε.
Είναι χρέος μας, αλλά θα είναι αύριο, όταν δούμε να τελεσφορούν αυτές μας
οι ενέργειες και η μεγαλύτερη χαρά μας.
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15.
Προκήρυξη Ε.Δ.Α. Ν. Ιωνίας

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΓΙΔΕΣ
του ΕΡΕτζή Δημάρχου Κ. Κιοφτερτζή
ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ ΤΗΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
Ύστερα από μια ματωμένη πορεία αγώνων ο εργαζόμενος λαός της χώρας
μας, γκρέμισε από την πολιτική εξουσία το αντιλαϊκό συγκρότημα της δεξιάς
και σκόρπισε το πνιγηρό νεοφασιστικό σκοτάδι, που επί μία 15ετία τύλιγε αποπνιχτικά στα βρόχια του την πολιτική ζωή της χώρας.
Στις επικείμενες Δημοτικές Εκλογές συσπειρωμένες οι ζωντανές δυνάμεις
του έθνους σε μια κοινή προσπάθεια, μ΄ ένα καινούργιο αγωνιστικό άλμα – είναι σίγουρο – θα σαρώσουν και τις τελευταίες εστίες της νεοφασιστικής δεξιάς
και θ΄ αναδείξουν στο αξίωμα του Δημάρχου τους πιο συνεπείς μαχητές της Δημοκρατίας, και υποστηρικτές των λαϊκών συμφερόντων.
Μετά τον Καραμανλή απομένει να ξηλωθεί από τις μικρές εξουσίες – τους Δήμους και τις Κοινότητες – μια ολόκληρη στρατιά από μικρούς Καραμανλήδες,
που στήριζαν και εξακολουθούν να στηρίζουν την κυριαρχία της πολιτικής αντίδρασης πάνω στη δημόσια ζωή της χώρας. Ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα – Τυπικός εκπρόσωπος αυτού του είδους – είναι ο Δήμαρχος Ν. Ιωνίας
κ. Κ. ΚΙΟΦΤΕΡΤΖΗΣ.
Θεωρητικός των νεοφασιστικών μεθόδων, χρησιμοποιεί πρώτος αυτός, το
κνούτο του χωροφύλακα και τους ψηφοφόρους «Φαντάσματα», στις Δημοτικές
εκλογές του 1959, και χάρις σ΄ αυτό το μεγάλο πολιτικό όπλο του νεοφασισμού
– τη βία και τη νοθεία – ο κ. Κ. Κιοφτερτζής γίνεται Δήμαρχος σε μια από τις πιο
δημοκρατικές περιοχές της χώρας μας, στη μεγάλη και ζωντανή Εργατούπολη
της Ν. Ιωνίας.
Το 1961 ο Κιοφτερτζής εισηγείται, σε σύσκεψη επιτελών της ΕΡΕ, την εφαρμογή του εκλογικού πραξικοπήματος, που ο ίδιος είχε εφαρμόσει με επιτυχία
στις Δημοτικές Εκλογές, σαν πρόβα τζενεράλε. Και ενώ ο Καραμανλής πλήρωσε
το βιασμό της λαϊκής θέλησης με μια πολιτική εκμηδένιση και μια επαίσχυντη
αυτοεξορία, η κυβέρνηση της Ε.Κ. επιτρέπει σ΄ αυτόν τον «Μικρόν Καραμανλή»
να διατηρεί όλες τις θέσεις και αρμοδιότητες, που ως αντάλλαγμα των αντιλαϊκών υπηρεσιών του, τούχε παραχωρήσει η αντιλαϊκή δεξιά.
Ευνοηθείς σκανδαλωδώς από τον Καραμανλή με χαριστικούς Νόμους, δεκάδες θέσεων και άλλα προνόμια, υπηρετούσε πειθήνια την αντιδραστική και
αντιδημοτική πολιτική της ΕΡΕ, πολιτική που οδήγησε στην ουσιαστική υποταγή
των Δημοτικών Αρχόντων στη Διοίκηση και στην αφαίρεση των πιο σημαντικών
πόρων και αρμοδιοτήτων από τους Δήμους και τις Κοινότητες.
Όντας αρκετά πανούργος, παρουσιάζεται σαν υπερκομματικός και ανεξάρτητος, με την προϋπόθεση να υποκλέψει τους ψήφους των δημοκρατικών πολιτών
της περιοχής μας. Επισημαίνουμε τον κίνδυνο και σας τον παρουσιάζουμε με το
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πραγματικό του πρόσωπο: Ο κ. Κ. ΚΙΟΦΤΕΡΤΖΗΣ είναι ένας ορκισμένος εχθρός
της Δημοκρατίας. ‘Ενας από τους πιο μαύρους, τους πιο αντιδραστικούς Δημάρχους που εξέθρεψε το Καραμανλικό καθεστώς και σύγχρονα ένας από τους πιο
αδίστακτους νεκροθάφτες των συμφερόντων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Μ΄ αυτές τις περγαμηνές ο κ. Κιοφτερτζής διεκδικεί θρασύτατα για μια ακόμη
φορά την ψήφο του δημοκρατικού λαού της Ν. Ιωνίας που στις βουλευτικές
εκλογές έδωσε το 86% στην παράταξη της Δημοκρατίας.
Τώρα που ο λαός παρέλυσε τις δυνάμεις της Βίας, ο κ. Κιοφτερτζής στηρίζει
τις ελπίδες του στην απάτη και τη δημαγωγία. Διακηρύσσει πως θα κατεβάσει
δημοκρατικό ψηφοδέλτιο με «αριστερούς» και «φιλελευθέρους». Επισημαίνουμε την παγίδα και δηλώνουμε ότι θα σταθούμε αμείλικτοι στο ξεσκέπασμα
της απάτης. Πρόκειται για «α ρ ι σ τ ε ρ ο ύ ς» (αν υπάρχουν τέτοιοι) που
αντάλλαξαν τις ιδέες τους με θέσεις για «αριστερούς» τύπου Κόντα, και για
«Φιλελεύθερους» που οργίασαν μαζί του στην περίοδο της πολιτικής θεομηνίας που πέρασε ο τόπος μας. «Φιλελεύθεροι» και «αριστεροί», που έκοψαν
κάθε νήμα, από καιρό, με τα ιδανικά της Δημοκρατίας, που έγιναν πιο αντιδραστικοί και από τους «εθνικόφρονες» - δοσίλογους της ΕΡΕ και που στηρίζουν
τις σχέσεις τους μαζί του, πάνω στη βάση μιας άθλιας συναλλαγής.
ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ ΤΗΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
Στις αυριανές Δημοτικές εκλογές καλείστε να ολοκληρώσετε το έργο που αρχίσατε στις 16 του Φλεβάρη. Η εκλογική μάχη ενάντια στον Κιοφτερτζή και τους
συμβούλους του είναι μια μάχη ενάντια στα υπολείμματα του Καραμανλικού
νεοφασισμού, μια μάχη για την στερέωση και την διεύρυνση της Δημοκρατίας.
Είναι συγχρόνως μια πρώτη μεγάλη προσπάθεια στα κυριαρχικά της δικαιώματα. Για τη μετατροπή της Ν. Ιωνίας σε μια σύγχρονη και πολιτισμένη πόλη.
Καλούμε όλους τους πραγματικούς δημοκράτες της περιοχής μας, να ενωθούν σ΄ ένα κοινό ψηφοδέλτιο, σε μια κοινή προσπάθεια για να πέσει το «Φρούριο» της ΕΡΕ στη Ν. Ιωνία. Κάθε μορφής υποστήριξη, κάθε ψήφος στον Κιοφτερτζή, σήμερα θ΄ αποτελέσει ένα ανεξίτηλο στίγμα στην υπέροχη ιστορία
του Λαού της περιοχής μας. Μιας ιστορίας αγώνων και θυσιών για τις λαϊκές
ελευθερίες και τα δημοκρατικά ιδεώδη.
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16.
Προκήρυξη Μιχ. Μανδάλακα προς τον Ιωνιώτικο λαό

Αγαπητοί Συμπολίται,
Κατέρχομαι επικεφαλής του συνδυασμού ΑΛΛΑΓΗ - ΑΝΑΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ - ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ με έμβλημα τα ιδανικά της ΕΝΩΣΕΩΣ ΚΕΝΤΡΟΥ.
Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ενίκησε δια του ανενδότου αγώνος εις τον πολιτικό στίβον.
Ήλθεν η ώρα να νικήση και εις τον κοινωνικόν. Ατενίζων μαζί με τους εκλεκτούς
συνεργάτες μου με πίστιν προς το καλύτερον μέλλον της πόλεώς μας, όπου έχομεν μεταφέρει το Ιωνικόν πνεύμα, το οποίον και θα διατηρήσωμεν αδιάβλητον,
φιλοδοξώ και υπόσχομαι να γίνω ο πρωτεργάτης της μεγάλης αναδημιουργικής
προσπαθείας και του εκπολιτισμού της Νέας Ιωνίας μας.
Κατέρχομαι εις την πολιτικήν καίτοι ουδεμίαν σχέσιν έχω με τους εξ επαγγέλματος πολιτευτάς.
Δεν είμαι ανεπάγγελτος, ούτε ερευνώ δια την εξεύρεσιν απασχολήσεως. Εις
μίαν κυψέλην τιμίων εργαζομένων, η ενασχόλησίς μου με τα δημαρχιακά θέματα δεν είναι η εξεύρεσις δημιουργίας πόρων. Επεστρατεύθην από εντίμους
πολίτας όλων των πολιτικών αποχρώσεων, αυτών που διέπουν την οικονομικήν
ζωήν της πόλεως και των οποίων το μέλλον είναι συνυφασμένον με την χρηστήν Διοίκησιν του Δήμου και την αρμονίαν των σχέσεων εργοδοτών και εργαζομένων και αυτήν ακριβώς θα υπηρετήσωμεν. Ο εργαζόμενος κόσμος πρέπει
να υπολογίζη εις αυτήν την προσπάθειαν, ήτις θα καταβληθή προς πάσαν κατεύθυνσιν δια την βελτίωσιν της θέσεώς του.
Ο μέχρι τούδε δημόσιος βίος μου φέρει τίτλους ανιδιοτελών αγώνων τοποθετηθέντων πάντων μακράν οιασδήποτε συναλλαγής και καλύπτεται με τας ανεπιφυλάκτους εκδηλώσεις αναγνωρίσεως και αγάπης.
Με τα εφόδια αυτά θα επιφέρω την αλλαγήν εις τον Δήμον, εις την Διοίκησιν
του οποίου θα πρυτανεύση πνεύμα αρετής και προόδου, ώστε να δύναται να
προχωρή η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ.
Πολλά έργα θα έπρεπε να έχουν γίνει. Με τα έσοδα του Δήμου μας, και με την
επιστροφήν των αρπαγέντων πόρων των Δήμων και Κοινοτήτων, την ζωογόνησιν του θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοικήσεως και την οικονομικήν ενίσχυσίν
των, ως εξήγγειλεν και υπεσχέθη εις τας προγραμματικάς δηλώσεις του ο νικητής Πρωθυπουργός μας κ. Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, θα φέρω εις πέρας το αναδημιουργικόν και εκπολιτιστικόν μου έργον, εκτελών όσα μέχρι σήμερον δεν εξετελέσθησαν.
Παιδικοί σταθμοί, Οίκος Φοιτητού, Προσκοπική Στέγη, δωρεάν δια τους απόρους κατ΄ οίκον ιατρική επίσκεψις ως και νοσοκομειακή περίθαλψις δια της δημιουργίας ειδικής πτέρυγος εις το Νοσοκομείον «Αγία Όλγα», ασθενοφόρον
αυτοκίνητον Πρώτων Βοηθειών. Με μίαν λέξιν ΠΡΟΝΟΙΑ για το παιδί, ΠΡΟΝΟΙΑ
για την μάννα, ΠΡΟΝΟΙΑ για τον φτωχό. Σταθμός Πυροσβεστικής Υπηρεσίας,
πράσινον, υπόνομοι, Νεκροταφείον Δημοτική Μουσική, Δημ. Στάδιον, αθλητικαί
και εκπολιτιστικαί εκδηλώσεις, Δημαρχιακόν Μέγαρον, το οποίον θα είναι πάντοτε ανοικτόν να δέχεται τα παράπονα και τας υποδείξεις των πολιτών, θα με-
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ταβάλλουν την Νέαν Ιωνίαν, το «Μάντζεστερ» αυτό της Ελλάδος, εις μίαν αξίαν
της αποστολής της πόλιν.
Έμπλεος από γνήσια ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΑ ΙΔΕΩΔΗ δεν θα παραλείψω να αναπτύξω
πνεύμα φιλαλληλίας και ανθρωπισμού επιστρατεύοντας όλας τας φιλανθρώπους δυνάμεις, ενισχύων τα ήδη υπάρχοντα ευαγή ιδρύματα και ιδρύοντας νέα
τοιαύτα όπου ανεξαρτήτως πολιτικής πεποιθήσεως, οι έχοντες ανάγκην συνάνθρωποι, θα ευρίσκουν ασφαλές καταφύγιον.
Θα εξαντλήσω όλας μου τας δυνάμεις εις την εξυπηρέτησιν των σκοπών αυτών, τον δε μισθόν μου ως Δημάρχου θα τον διαθέτω δια την κάλυψιν επειγουσών αναγκών των συνδημοτών μου.
Ζήτω η ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ.

Μία από τις ξύλινες παράγκες του Δημ. Σχολείου Σαφραμπόλεως που χρησιμοποιήθηκε
ως εκλογικό τμήμα μέχρι το 1951. (Αρχείο Κοσμά Ιωάννου).
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17.
Ημερήσια διαταγή προς τους εργαζομένους του Δήμου, του Γιάν. Δομνάκη .

Προς
Το παρά τω Δήμω υπαλληλικόν και εργατοτεχνικόν Προσωπικόν
Αναλαβών πρότινος την διοίκησιν του Δήμου, κατόπιν της δοθείσης μοι εντολής υπό των εκλογέων συνδημοτών, απευθύνω προς άπαντας υμάς την παρούσαν και παρακαλώ όπως έχετε ταύτην υπ΄ όψιν κατά την εφεξής άσκησιν των
καθηκόντων μας.
Ο δήμος μας είναι ένας εκ των μεγάλων Δήμων της περιοχής Πρωτευούσης
και εις έκτασιν και εις αριθμόν κατοίκων.
Είναι κατ΄ εξοχήν δήμος εργαζομένων και μικροβιοτεχνών.
Η δημιουργία του συνοικισμού συνδέεται με το ομαδικό ξερίζωμα των πρώτων κατοίκων από τους βωμούς και τις εστίες τους της Μικράς Ασίας, της Θράκης και του Πόντου και την εγκατάστασίν των με την θύελλα της Μικρασιατικής
καταστροφής εδώ όπου, με την υπομονή, την φιλεργατικότητα και την αγάπη
προς την Πίστη και την νέα Πατρίδα και την οικογένεια, άρχισαν από το μηδέν
και σιγά – σιγά, παρά τις αντιξοότητες και τις νέες εθνικές περιπέτειες, μπόρεσαν να στερεώσουν και να δημιουργήσουν τον σημερινό Δήμο που μοιάζει με
απέραντη κυψέλη εργαζομένων, φιλοπρόοδων κατοίκων.
Τα προβλήματα που αναμένουν την λύσιν των είναι πολλά όπως όλοι γνωρίζομε. Εις τον τομέα της παιδείας το ανεγειρόμενον Γυμνασιακόν κτίριον εγκατελείφθη από καιρού. Αι τεχνικαί σχολαί του Δήμου για να λειτουργήσουν αρτίως και όχι υποτυπωδώς ως μέχρι σήμερον, χρειάζονται εξοπλισμόν εις μηχανήματα και βιβλία. Η ανέγερσις σχολικού κτιρίου Β΄ Δημοτικού Σχολείου εις θέσιν “Σαραντοπούλου” απαιτεί άμεσον προώθησιν. Εις τον τομέα της υγείας είναι αναγκαιότατη η κατασκευή του κεντρικού δικτύου αποχετεύσεως διότι η
ατμόσφαιρα εκορέσθη από αναθυμιάσεις και πάσης φύσεως επιβλαβή έντομα.
Εις τον τομέα της κοινωνικής προνοίας προβάλλει άμεσος η ανάγκη αποκτήσεως χώρων προς δημιουργίαν κέντρων “παιδικής χαράς” όπου τα παιδάκια
θα βρίσκουν καταφύγιο και θα αποφύγουν τους τόσους και τόσους κινδύνους
των δρόμων όπου κινδυνεύει όχι μόνον η σωματική και ψυχική υγεία των, αλλά
και η σωματική ακεραιότης των. Η πόλις ασφυκτιά από έλλειψιν πρασίνου.
Έγινε συνήθεια να μιλούμε για την έλλειψή του, χωρίς να γίνη τίποτε, απολύτως τίποτε μέχρι σήμερα. Σαν να επρόκειτο για περιττή πολυτέλεια… Στον
τομέα του αθλητισμού στερούμεθα ενός γηπέδου προκοπής εις εποχήν μάλιστα που και η τελευταία κωμόπολις, διαθέτει αξιόλογον χώρον αθλήσεως. Είναι περιττόν να είπω πόσες άλλες εξυπηρετήσεις γενικώτερου ενδιαφέροντος
θα παρείχε ένα ολοκληρωμένο γήπεδο. Το Δημαρχείον στεγάζεται εις ακατάλληλον από πάσης απόψεως κτίριον. Απαιτείται η πραγματοποίησις του ονείρου. Να γίνη το Δημαρχιακόν μέγαρον εις τον χώρον των παραπηγμάτων. Αναφέρω μερικά από τα γενικώτερα προβλήματα που αντιμετωπίζομεν. Και είναι
τόσα άλλα εξ ίσου σοβαρά ή και μερικωτέρας σημασίας που περιμένουν την
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λύσιν τους και που η λεπτομερής απαρρίθμησίς των δεν είναι αντικείμενον της
παρούσης.
Θα εθεωρείτο άγνοια των πραγμάτων, εάν ενομίζετο, ότι μόνος ο εκλεγείς Δήμαρχος και το Δημοτικόν Συμβούλιον, δύνανται να εκπληρώσουν την δοθείσαν
εις αυτούς εντολήν.
Και ο άριστος από πάσης απόψεως θελήσεως, ήθους, μορφώσεως και εργατικότητος δήμαρχος, άνευ της συνειδητής συμπαραστάσεως και προθυμίας εν τη
ασκήσει των καθηκόντων, των υπαλλήλων, τεχνιτών και εργατών του Δήμου, θα
αποτύγχανε εις την προσπάθειάν του να φέρει εις πέρας το πράγματι δυσχερές
έργον που του ανετέθη.
Έχων πάντα ταύτα υπ΄ όψιν και μη αγνοών παραλλήλως ότι άπαντες σεις ως
υπάλληλοι και εργατοτεχνίται, βαρυνόμενοι κατά το πλείστον με οικογενειακάς
υποχρεώσεις, πλήν των υπηρεσιακών καθηκόντων σας, αντιμετωπίζετε και τας
δυσκολίας της ζωής, εθεώρησα αναγκαίον όπως πάντας ομού, αλλά και ένα
έκαστον χωριστά, σας καλέσω εις συνεργασίαν δια την προώθησιν όλων των
αναμενόντων λύσιν πολλών και ποικίλων ζητημάτων του Δήμου ως κατά την
πρώτην επικοινωνίαν μας σας εζήτησα.
Μετ’ ευχαριστήσεως διαπιστώνω, ότι πάντες είσθε πρόθυμοι εις την εκτέλεσιν των καθηκόντων σας και ελπίζω ότι η απόδοσις εκάστου, θα φθάση εις το
προσδοκόμενον επιθυμητόν σημείον.
Είναι χρέος όλων μας η συνεχής δημιουργία, καθ΄ όσον αύτη αποτελεί το περιεχόμενον της εντολής των δημοτών, αλλά και της υπηρεσιακής εκάστου αποστολής. Έκαστος θα κρίνεται αντικειμενικώς με γνώμονα τον βαθμόν επιδόσεώς του εις την εκτέλεσιν των καθηκόντων του.
Έχων υπ’ όψιν την ανάγκην τροποποιήσεως του οργανισμού του Δήμου θα
πράξω ό,τι είναι δυνατόν δια την εν τη υπηρεσία ιεραρχικήν εξέλιξίν σας. Ελπίζω ότι μελλοντικώς θα καταστή δυνατή η στέγασις του Δημαρχείου εις επαρκέστερον και υγιεινώτερον δια τους εν αυτώ εργαζομένους χώρον, ως και η εν
αυτώ συγκέντρωσις των υπηρεσιών προς ανετωτέραν συναλλαγήν του κοινού
αλλά και προς όφελος της διεξαγωγής της όλης υπηρεσίας του Δήμου.
Επιθυμώ τέλος να επαναλάβω, ότι, εις το πρόσωπόν μου θα εύρητε ου μόνον
τον υπηρεσιακόν προϊστάμενον, αλλά και τον συνεργάτην και συναντιλήπτορα
των προσωπικών σας προβλημάτων εν τω μέτρω πάντοτε των υπαρχουσών
δυνατοτήτων, σας καλώ δε ίνα από κοινού συνεργαζόμενοι εν πνεύματι αμοιβαίας κατανοήσεως, δημιουργήσωμεν μίαν νέαν εποχήν δια τον Δήμον μας επ΄
αγαθώ όλων.
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18.
Χαιρετισμός Δημάρχου Ανδρ. Χαλεπλίδη, επί τη αναλήψει των καθηκόντων του.

“Η Εθνική Κυβέρνησις με επέλεξεν μεταξύ των κατοίκων της Ιωνίας και μοι
έκαμε την τιμήν να αναθέση εις εμέ την διοίκησίν της.
Αναλαβών τα καθήκοντα του Δημάρχου της πόλεως της Ιωνίας από της
24/5/71 μετέβην αυθημερόν εις το εν Σπάρτη συνελθόν συνέδριον των Δήμων
και Κοινοτήτων της Ελλάδος, απ’ όπου μεταφέρω προς υμάς και απευθύνω μαζί
με τον ιδικόν μου εγκάρδιον και θερμόν χαιρετισμόν και τον εθνικόν παλμόν του
Συνεδρίου, ιδιαιτέρως δε τον χαιρετισμόν του εξοχωτάτου Αντιπροέδρου και
Υπουργού των Εσωτερικών κ. Στυλιανού Παττακού προς όλους τους Δήμους και
τας Κοινότητας της Χώρας, τους οποίους ούτος διεβεβαίωσε, δια μίαν εισέτι φοράν δια το πραγματικόν και τεράστιον ενδιαφέρον της Εθνικής Επαναστατικής
Κυβερνήσεως.
Με πίστιν βαθείαν εις τα Ελληνοχριστιανικά ιδεώδη θα προσφέρω εις την πόλιν της Ιωνίας όλας μου τας δυνάμεις και με την αγαστήν συνεργασίαν και την
πλήρη συμπαράστασιν του δημοτικού μου Συμβουλίου, έτι δε και την ευσυνείδητον εργασίαν του προσωπικού του Δήμου θα επιδοθώ εις την πραγμάτωσιν
του ωλοκληρωμένου προγράμματος γενικής αναπτύξεως της πόλεως.
Δια την πλήρη και απόλυτον επιτυχίαν του έργου τούτου καλώ άπασας τας
Θρησκευτικάς, Πολιτικάς, Αστυνομικάς, Εκπαιδευτικάς και λοιπάς Αρχάς, τους
κ.κ. Δ/ντάς των Δημοσίων Υπηρεσίων, ως και τας διοικήσεις των εν Νέα Ιωνία
Οργανώσεων και Συλλόγων, της, εκάστη εν τω μέτρω του δυνατού, προσπάθησαν να συμβάλλουν εις το έργον τούτο, το οποίον θα αποτελή την κυρίαν αποστολήν της Δημοτικής Αρχής, συνεργαζόμενως στενώς μετ΄ της επί παντός θέματος, προάγοντας την πόλιν.
Έστε ούτω βέβαιοι ότι ουχί μόνον επιτελείτε έργον υπέρ της πόλεως ταύτης,
ην ετάχθητε να υπηρετήσετε, αλλά και συμβάλλετε, ως πάντες έχομεν χρέος,
εις το γενικώτερον εθνικόν έργον του οποίου την πραγμάτωσιν ανέλαβεν η προελθούσα εκ της Επαναστάσεως της 21ης Απριλίου 1967 Εθνική Κυβέρνησις”.
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19.
Το μήνυμα του Στέφ. Ιωακειμίδη.

Δεν είναι απαραίτητον να έχει κανείς μελέτες εμπεριστατωμένες για να βρή
και να καταγράψη τα προβλήματα που απασχολούν τον προσφιλέστατον δήμον
μας, αυτήν την αγαπημένη μας πόλι, η οποία -πρέπει να το πούμε- πενήντα τόσα
χρόνια ζωής θεωρείται και είναι αρκετά καθυστερημένη.
Είπα και σε άλλη ευκαιρία, που μου δόθηκε, ότι δεν ωφελεί σε τίποτε η αναζήτηση αιτίων και ευθυνών. ΄Οσοι έχουν ασχοληθή, στο παρελθόν, με τα κοινά,
προσέφεραν αυτό που είχαν, αυτό που μπόρεσαν. Εμείς όμως οι Νέοι ΄Ανθρωποι, θεωρούμε, ότι πολλά ακόμα έχουν να γίνουν. Και ότι αυτή η ευκαιρία που
μας δίνουν οι Δημοτικές Εκλογές, είναι ίσως η μοναδική, για να τελειώνουμε μ΄
αυτό το καυτό θέμα. Άλλωστε, αυτό είναι και το αίτημα των καιρών. Οι νέοι άνθρωποι με τα νέα ήθη, με τη νέα νοοτροπία την πιο προοδευτική, την πιο ριζοσπαστική αν θέλετε, έχουν πάρει ήδη τη θέσι τους στη δημοσία ζωή, με την ανάδειξή τους ως μελών του νέου μεταδικτατορικού Κοινοβουλίου και θεμελιώνουν
με επικεφαλής την πολιτικήν ηγεσίαν της Χώρας μας, την τόσον δεινοπαθήσασαν κατά το πρόσφατον παρελθόν, Δημοκρατία. Την ανάδειξιν πολλών νέων ανθρώπων στη Βουλή, είναι ανάγκη να ακολουθήση η ανάδειξη νέων ανθρώπων,
εκφραστών των νέων καιρών και των νέων απαιτήσεων και στην Τοπικήν Αυτοδιοίκησιν.
Θα μου πείτε για ποιόν λόγον; Απλούστατα γιατί οι νέοι δημόσιοι άνδρες δεν
είναι κουρασμένοι. Και έχουν πολλές δυνατότητες να δραστηριοποιηθούν και να
αποδώσουν. Γιατί διαθέτουν φαντασίαν και για μεγάλες και ρωμαλέες αποφάσεις, χρειάζεται φαντασία. Φαντασία όμως συνδυασμένη με την πρακτικότητα.
Είμαι Τεχνικός. Και μπορώ να πω, ότι ως νέος, διαθέτω την φαντασίαν, αλλά και
ως τεχνικός, την πρακτικότητα.
Τώρα πρέπει να πω επίσης, ότι αυτά ακριβώς τα προσόντα, χρειάζονται για να
μπουν σε σωστό δρόμο τα τόσα και δυσεπίλυτα προβλήματα του Δήμου μας.
Αγαπητοί συμπολίτες !
Ο λαός μας λέγει, ότι τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Γι αυτό και εγώ θέλω να
λέγω λίγα λόγια. Οι συνδημότες μας, οι οποίοι αποτελούν τον Συνδυασμόν μας
και εγώ ο οποίος επιστρατεύομαι για να μπω επικεφαλής τους, είμεθα κατά το
πλείστον νέοι άνθρωποι που σας λέμε, ότι έχομε όλο το θάρρος, όλο το κουράγιο και όσην αυταπάρνησι χρειάζεται, για να καταπιαστούμε με κέφι και αποφασιστικότητα, με τα Δημοτικά ζητήματα. Τα ζητήματα αυτά, είπα και στην αρχή,
ότι δεν είναι άγνωστα γιατί είναι ευδιάκριτα. Είναι όμως πολλά. Ας ρίξουμε μια
σύντομη ματιά.
Είναι ζητήματα πολεοδομικής μορφής. Είναι τα ζητήματα περιφρουρήσεως
της υγείας των κατοίκων της περιοχής, από τον κίνδυνον της μολύνσεως. Ακολουθούν, από κοντά, τα θέματα ψυχαγωγίας και των άλλων ανέσεων των συμπολιτών μας, γερόντων, νέων και παιδιών. Έρχονται επίσης τα οικονομικής φύσεως θέματα και, παραδείγματος χάριν, το θέμα της μεγαλυτέρας αναπτύξεως
των οικονομικών δυνατοτήτων της Αγοράς, την οποίαν παρουσιάζει η Νέα Ιωνία. Να προσθέσω το άλυτο ακόμα θέμα, της αθλήσεως της Νεότητος, είτε εις
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τον στίβον του ποδοσφαίρου, είτε εις τον χώρον του κλασσικού αθλητισμού.
Τουλάχιστον εις αυτό το θέμα, επειδή ανήκω εις την Νέαν Γενεάν, αισθάνομαι
ντροπή! Όπως ντρέπομαι και για την οπισθοδρόμησί μας, στο θέμα της πνευματικής, μορφωτικής και γενικώτερα πολιτιστικής αναπτύξεως των Νέων μας.
Εγώ και οι φίλοι μου εις τον Συνδυασμόν “Νέοι Άνθρωποι – Νέες Ιδέες” είμεθα
εις θέσιν να υπογράψωμε Συμβόλαιον Τιμής με Σας, τους συμπολίτας μας, ότι
όλα αυτά, που εν συντομία ανέφερα και όλα τα άλλα, θα τα αγκαλιάσωμε και σιγά-σιγά θα τα επιλύωμε. Αυτό το υπόσχομαι ως Υποψήφιος Δήμαρχος, απολύτως. Εκείνο μόνο που δεν μπορώ να υποσχεθώ είναι ότι αυτά θα γίνουν από τη
μια μέρα στην άλλη ως δια μαγείας. Θα χρειασθή χρόνος και μια σωστή ιεράρχησι. Ένα – ένα από τα πιο επείγοντα.
Θέλετε κάποτε να γίνη μια αρχή; Θέλετε ν΄ αρχίση η Νέα Ιωνία να γίνεται το
στολίδι της Αθήνας; Θέλετε να πούμε κάποτε, ότι η πόλι μας, έγινε πάλι μια πόλι
της προκοπής;
Τότε δώστε μας την εμπιστοσύνη Σας. Δώστε μας το δικαίωμα να αρχίσωμε
δουλειές από τώρα.
Εμείς είμεθα έτοιμοι. Σεις είσθε;

1 Δεκεμβρίου 1976. Εγκαινιάζεται το έργο κάλυψης του ρέματος Ποδονίφτη,
από τον Υπουργό Δημ. Έργων Χριστ. Στράτο. Παρόντες ο δήμαρχος Γιάννης Δομνάκης,
ο Μητροπολίτης Τιμόθεος, το Δ.Σ. και πλήθος κόσμου. (Αρχείο Χάρη Σαπουντζάκη).

ΓΕΡΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
1929 – 1935
Εισαγωγή
Μετά τη μεταπολίτευση του 1924 (κατάργηση της Βασιλείας και ανακήρυξη της
Αβασίλευτης Δημοκρατίας) στις 21 Μαΐου 1924, κατατέθηκε ψήφισμα στη Βουλή
για την επανίδρυση της Γερουσίας, ως νομοθετικού σώματος.
Η Γερουσία αναβίωσε επισήμως με το Σύνταγμα του 1927 και επανασυστάθηκε
με τον Ν. 3786/1929 “Περί συγκροτήσεως της Γερουσίας” και το Διάταγμα της
26ης Ιανουαρίου 1929 “Περί εκτελέσεως του Ν. 3786 «Περί συγκροτήσεως της
Γερουσίας»” με σκοπό την περιστολή της παντοδυναμίας της Βουλής και την αρτιότερη επεξεργασία των νόμων, λόγω της σύνθεσής της.
Στις αρμοδιότητες της Γερουσίας υπαγόταν η άρση των διαφωνιών Προέδρου
της Δημοκρατίας και Βουλής, η σύμπραξη της Βουλής για την εκλογή του Ανώτατου Άρχοντα, η αναθεώρηση του Συντάγματος και η εκδίκαση των αδικημάτων του
Πρωθυπουργού και των Υπουργών.
Η σχέση μεταξύ των δύο παραγόντων της νομοθετικής εξουσίας ήταν τέτοια,
ώστε να υφίσταται υπεροχή της Βουλής κατά την κατάρτιση των νόμων, χωρίς η
Γερουσία να καθίσταται απλό συμβουλευτικό όργανο. Εξάλλου, κοινοβουλευτική
ευθύνη των Υπουργών υπήρχε μόνο έναντι της Βουλής και όχι της Γερουσίας. Έτσι,
η κυβέρνηση έπρεπε να απολαμβάνει μόνο της εμπιστοσύνης της Βουλής.
Η Γερουσία αποτελείτο από 120 μέλη, εκ των οποίων:
• τα 92 εκλέγονταν αμέσως με καθολική ψηφοφορία από τον λαό. (Οι Μουσουλμάνοι εκλογείς της Θράκης αποτελούσαν ανεξάρτητο εκλογικό σώμα,
όπως και οι Ισραηλίτες εκλογείς του Δήμου Θεσσαλονίκης και εξέλεγαν από
1 γερουσιαστή). Για να εκλεγεί κάποιος γερουσιαστής, έπρεπε να έχει την
ιδιότητα του έλληνα πολίτη, πλήρη πολιτικά και αστικά δικαιώματα και ηλικία τουλάχιστον 40 ετών. Η θητεία των γερουσιαστών ήταν 9ετής και η σύνθεσή της έπρεπε να ανανεώνεται κάθε τρία χρόνια, κατά το 1/3.
• τα 18 από τις επαγγελματικές οργανώσεις και επιμελητήρια. Ένας (1) θα
εκλεγόταν από τα Εμπορικά Επιμελητήρια, (1) από τα Βιομηχανικά Επιμελητήρια, (3) από τα Επαγγελματικά και Βιοτεχνικά, (1) από την ΄Ενωση Ελλή-
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νων Εφοπλιστών, (5) από τα Γεωργικά Επιμελητήρια, (4) από τη Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας, (2) από την Ακαδημία και τα Πανεπιστήμια
και (1) από το Πολυτεχνείο και τα Τεχνικά Επιμελητήρια). Η θητεία των εν
λόγω γερουσιαστών ήταν 3ετής. Οι υποψήφιοι έπρεπε να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος και να είναι μέλη των εν λόγω οργανώσεων.
• και τα 10 από τη Βουλή και τη Γερουσία σε κοινή συνεδρίαση (αριστίνδην) και κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας. Για να εκλεγεί κάποιος έπρεπε να
έχει την ιδιότητα του διατελέσαντος: Πρωθυπουργού, Υπουργού, Βουλευτή,
Γενικού Διοικητή, Πρέσβη, Ανώτατου Αξιωματικού του Στρατού ή Ναυτικού,
Συμβούλου Επικρατείας, Αρεοπαγίτη, Εισαγγελέα Εφετών, Σύμβουλου του
Ελεγκτικού Συνεδρίου κλπ, Καθηγητή Ε.Μ.Π. ή ισοτίμου σχολής, Γενικού
Δ/ντή Υπουργείων ή να έχει το εθνικό αριστείο γραμμάτων και των τεχνών.

ΓΕΡΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
21ης Απριλίου 1929

Οι ψηφοφόροι μπορούσαν να ψηφίσουν ένα υποψήφιο συνδυασμού ή ένα ανεξάρτητο. Εάν ψήφιζαν παραπάνω από ένα υποψήφιο, δεν λαμβανόταν υπόψη οι
προτιμήσεις τους.
Οι γερουσιαστικές εκλογές πραγματοποιήθηκαν από την Κυβέρνηση του Ελ. Βενιζέλου, χωρίς έκτροπα και με σχετική ησυχία, αφού ήδη ο λαός είχε δώσει μεγάλη πλειοψηφία (ποσοστό 46,94% και 178 έδρες στις 250 του Κοινοβουλίου)
στον Ελ. Βενιζέλο πριν λίγους μήνες (19 Αυγούστου 1928).
Το κλίμα που επικράτησε κατά τις γερουσιαστικές εκλογές στη Ν. Ιωνία, μας δίνει το “ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΒΗΜΑ” της 22/4/1929:
Εις τον συνοικισμόν των Ποδαράδων επίσης η κίνησις είνε μεγάλη. Ο απριλιάτικος ήλιος, που από το πρωί λούζει τον συνοικισμόν εις το χρυσάφι του
μαζί με όλην την πόλιν, έδωκε εις την έξοδον του κόσμου τόνον εορταστικόν. Οι
δρόμοι του συνοικισμού είνε πλημμυρισμένοι από τις χαριτωμένες προσφυγοπούλες, είτε βγαίνουν από την εκκλησίαν, που είτε κάνουν τον πρωϊνό τους περίπατο μέσα εις το δροσερό ανοιξιάτικο πρωϊνό. Οι άνδρες λιγάκι νευρικοί από
τη φασαρία των τελευταίων ημερών σπεύδουν στα τμήματα ψηφίζουν και συζητούν. Και εδώ το ζήτημα της αποχής πρωτοστατεί στις κουβέντες. Μια μεγάλη μερίς όμως των κατοίκων όχι μόνο δεν θέλει να ακούσει ουδέ λέξιν για
την αποχήν αλλά είνε και καταφανώς φανατισμένη αυτήν την φοράν.
Χαρακτηριστικόν είνε το γεγονός, που ανέφερε ένα μέλος της εφορευτικής
επιτροπής ενός εκλογικού τμήματος των Ποδαράδων. Εις το τμήμα παρουσιάσθη ένας άρρωστος γέρος πρόσφυξ κρατούμενος από δύο συγγενείς του, που
υπελόγιζεν ο δυστυχής ότι ψηφίζει δια τελευταίαν φοράν εις την ζωήν του.
Με πληθυσμό 6.199.868 κατοίκους, είχαν δικαίωμα ψήφου μόνο οι 838.865
(13,53%), ενώ τα άκυρα ψηφοδέλτια είναι 11.268 (1,34%). Πανελλαδικά, οι συνδυασμοί έλαβαν με βάση τα 825.655 έγκυρα ψηφοδέλτια:
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ

ΨΗΦΟΙ

ΠΟΣΟΣΤΑ

ΕΔΡΕΣ

Φιλελεύθεροι

450.624

54,58%

64

Λαϊκοί

157.304

19,05%
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Αγροτικό και Εργατικό Κόμμα

54.337

6,59%

4

Ανεξάρτητοι Βασιλόφρονες

35.344

4,29%

0

Προοδευτικοί

34.712

4,21%

3

Συντηρητικοί Δημοκρατικοί

23.171

2,80%

5

Ελευθερόφρονες

22.518

2,72%

2

Ενιαίον Μέτωπον (Κομμουνιστές)

14.069

1,70%

0

Αγροτικόν Κόμμα - Αγροτικοί

13.720

1,66%

2

Ανεξάρτητοι Δημοκρατικοί

9.884

1,20%

0

Προοδευτική Ένωσις

9.807

1,18%

2

165

0,02%

0

825.655

100%

92

Ακαθόριστοι
ΣΥΝΟΛΑ

Οι βενιζελικές δυνάμεις (“Κόμμα των Φιλελευθέρων”, “Αγροτοεργατικό Κόμμα”,
“Προοδευτικοί”, “Συντηρητικοί Δημοκρατικοί”) θριάμβευσαν στην κάλπη, καθώς
συγκέντρωσαν το 68,18% των ψήφων και εξέλεξαν συνολικά 76 γερουσιαστές.
Αντίθετα η αντιβενιζελική παράταξη (“Λαϊκό Κόμμα”, “Ελευθερόφρονες”, “Ανεξάρτητοι Βασιλόφρονες”) έλαβε μόνο το 26,06% των ψήφων και εξέλεξε συνολικά
12 γερουσιαστές.
Το “Αγροτικό Κόμμα” με 1,66% των ψήφων εξέλεξε 2 γερουσιαστές, ενώ το “Ενιαίο Μέτωπο” δηλαδή το Κ.Κ.Ε. με το 1,70% των ψήφων, έμεινε χωρίς έδρα.

22/4/1929. 1ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ιωνίας.
Εφημερίδα “ΕΛ. ΒΗΜΑ”

Οι Ιωνιώτες ψηφίζουν στις εκλογές για την ανάδειξη των 92 Γερουσιαστών, στα
6 εκλογικά κέντρα που είχαν δημιουργηθεί:
• Τμήμα 128ο, στη Β΄ Τάξη του Δημοτικού Σχολείο Ν. Ιωνίας,
ψηφίζουν οι από αριθ. εκλ. 1-672 ψηφοφόροι,
• Τμήμα 129ο, στη Δ’ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου Ν. Ιωνίας,
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ψηφίζουν οι από αριθ. εκλ. 673- 1345 ψηφοφόροι,
• Τμήμα 130ο, στο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ιωνίας,
ψηφίζουν οι από αριθ. εκλ. 1346-2018 ψηφοφόροι,
• Τμήμα 131ο, στον Ιερό Ναό Αγ. Αναργύρων Ν. Ιωνίας,
ψηφίζουν οι από αριθ. εκλ. 2019-244 ψηφοφόροι,
• Τμήμα 132ο, στο Δημοτικό Σχολείο Θηλέων Σαφράμπολης,
ψηφίζουν όλοι οι Σαφραμπολίτες,
• Τμήμα 133ο, στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Καλογρέζας,
ψηφίζουν όλοι οι Καλογρεζιώτες
Τα αποτελέσματα στη Ν. Ιωνία και Καλογρέζα, έχουν ως εξής:
ΤΜΗΜΑ

ΨΗΦΙΣΑΝ

ΑΚΥΡΑ

ΦΙΛΕΛ.

ΛΑΪΚΟΙ

ΒΑΣΙΛ.

ΑΝΕΞ.

Λοιποί

128ο

523

6

507

5

2

2

1

129ο

505

4

473

2

5

7

14

130ο

471

5

447

6

1

6

6

131ο

457

0

420

5

6

9

17

132ο

344

0

311

2

0

11

20

323

14

303

0

3

3

0

ΣΥΝΟΛΑ

133ο

2.623

29

2.461

20

17

38

58

Ποσοστά

100%

1,10% 93,81%

0,76%

0,66%

1,44%

2,23%

22/4/1929. Εφημερίδα “ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ

Όπως και στις βουλευτικές εκλογές του 1928, οι Ιωνιώτες υπερψηφίζουν τον
συνδυασμό “των Φιλελευθέρων” του Ελ. Βενιζέλου με το εκπληκτικό ποσοστό
93,81%. Ιδιαίτερη προτίμηση στην εκλογή γερουσιαστών έδειξαν στους: Νικ.
Αμηρά (528 ψ.), Γεώργ. Μαυρολέοντα (512 ψ.) [ήταν ο Ιδρυτής της εταιρείας
“ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΤΑΠΗΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.” – σήμερα ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. – Ο.Τ. 150], Στυλ. Γονατά
(299 ψ.) [με τον Νικ. Πλαστήρα πρωτοστάτησαν στην ίδρυση και θεμελίωση της
πόλης], Αλκιβ. Δουλγερίδη (228 ψ.) και Γεώργ. Εμπειρίκο (184 ψ.).
Μετά την εκλογή των 92 γερουσιαστών από τον λαό και των 18 από τις επαγγελματικές οργανώσεις, έπρεπε να γίνει η ανάδειξη των 10 “αριστίνδην” γερου-
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σιαστών. Ο Ελ. Βενιζέλος, αφού απέτυχε να συνεννοηθεί με την αντιπολίτευση
για υπόδειξη κοινών υποψηφίων, προχώρησε στην κατάρτιση του καταλόγου των
γερουσιαστών, που τελικά υπερψηφίστηκε.
Οι 10 “αριστίνδην” γερουσιαστές ήταν οι: Λεων. Παρασκευόπουλος (αρχιστράτηγος στη Μ. Ασία το 1919-1920), Άθως Ρωμανός, Πιερράκος Μαυρομιχάλης, Αλ.
Αναστασιάδης, Γ. Ανδρεάδης, Αλ. Μυλωνάς, Γεώργ. Φιλάρετος, Νικόλ. Τριανταφυλλάκος, Αθαν. Ευταξίας και Αλέξ. Ζαΐμης.

1929. Ο Ελ. Βενιζέλος ομιλεί στην Ελληνική Γερουσία.

Μετά τη συγκρότηση της Γερουσίας σε σώμα και την εκλογή του Αλ. Ζαΐμη ως
πρώτου προέδρου της, ο Ελ. Βενιζέλος προχώρησε στην εκλογή οριστικού προέδρου της Δημοκρατίας.
Έτσι στις 3 Ιουνίου του 1929 η Βουλή και η Γερουσία σε κοινή συνεδρίαση εξέλεξαν ως πρώτο πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας τον Π. Κουντουριώτη.
Στις 9 Δεκεμβρίου του 1929 ο Π. Κουντουριώτης παραιτήθηκε από πρόεδρος
της Δημοκρατίας.
Στις 17 Δεκεμβρίου 1929, ο έως τότε πρόεδρος της Γερουσίας Αλ. Ζαΐμης, εκλέχτηκε πρόεδρος της Δημοκρατίας με 257 ψήφους σε σύνολο 327.
Νέος πρόεδρος της Γερουσίας εξελέγη ο Λεων. Παρασκευόπουλος, ο οποίος παρέμεινε πρόεδρος της Γερουσίας ως τον Αύγουστο του 1932.
Στις 21 Απριλίου του 1932 έληξε η τριετής θητεία του 1/3 των γερουσιαστών,
αλλά ο Ελ. Βενιζέλος ήθελε να διεξαχθούν οι γερουσιαστικές εκλογές μαζί με τις
βουλευτικές. Για να παραταθεί η θητεία των γερουσιαστών χρειαζόταν αλλαγή
του συντάγματος, την οποία έπρεπε να εγκρίνουν και τα δύο σώματα, χωριστά το
καθένα με απόλυτη πλειοψηφία τριών πέμπτων. Όμως, το άρθρο 125 του Συντάγματος απαγόρευε την αναθεώρηση του στα πέντε πρώτα χρόνια της ισχύος
του. Παρόλα αυτά, ο Ελ. Βενιζέλος επέβαλε τη θέλησή του.
Οι βενιζελικοί επικράτησαν και στις εκλογές της 25ης Σεπτεμβρίου 1932, για
την ανανέωση του 1/3 των εδρών της Γερουσίας, εκλέγοντας 26 από τους 30 γερουσιαστές.
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Τον Νοέμβριο του 1932, Πρόεδρος της Γερουσίας έγινε ο Στυλ. Γονατάς που διατήρησε το αξίωμα του προέδρου μέχρι την οριστική κατάργηση της Γερουσίας
τον Απρίλιο του 1935.

Λεων. Παρασκευόπουλος

Στυλ. Γονατάς

Η ύπαρξη του θεσμού της Γερουσίας άρχισε να αμφισβητείται μετά τις εκλογές
της 5ης Μαρτίου του 1933 και την άνοδο του Λαϊκού κόμματος στην κυβέρνηση.
Η Βουλή άρχισε τις εργασίες της στις 27 Μαρτίου του 1933 και στις 30 Μαρτίου
οι βουλευτές μαζί με τους 110 γερουσιαστές συνεδρίασαν για να εκλέξουν τους
“αριστίνδην” γερουσιαστές.
Επειδή σ’ αυτήν τη συνεδρίαση οι βενιζελικοί είχαν μικρή πλειοψηφία, εκλέχτηκαν επτά δημοκρατικοί “αριστίνδην” γερουσιαστές, οι: A. Μιχαλακόπουλος, Α. Παπαναστασίου, Δ. Τσιτσάρας, Κ. Ζαβιτζιάνος, Θ. Σοφούλης, Α. Μπακάλμπασης και Α.
Αναστασιάδης. Οι κυβερνητικοί “αριστίνδην” γερουσιαστές που εκλέχτηκαν ήταν
μόνο τρεις, οι: Γ. Στρέϊτ, Δ. Μάξιμος και Σ. Λοβέρδος.
Έτσι, διαμορφώθηκε διαφορετική πλειοψηφία στα δύο αντιπροσωπευτικά σώματα, γεγονός που προξενούσε προσκόμματα στην ψήφιση αμφισβητούμενων νομοθετημάτων, τα οποία εισήγαγε το Λαϊκό Κόμμα. Γι’ αυτό το Λαϊκό Κόμμα αισθανόταν την ύπαρξη της Γερουσίας ως εμπόδιο στην ομαλή λειτουργία του κοινοβουλευτικού πολιτεύματος.
Ως εκ τούτου η κυβέρνηση Παν. Τσαλδάρη, μετά την καταστολή του φιλοβενιζελικού κινήματος της 1ης Μαρτίου 1935, με την Α’ Συντακτική Πράξη (Φ.Ε.Κ. αρ.
113 τ. Α΄ της 1/4/1935), κατήργησε τη Γερουσία.
Μετά την επάνοδο του βασιλιά Γεωργίου Β’ και την επαναφορά του Συντάγματος
του 1911 (Νοέμβριος 1935), η Γερουσία δεν ανασυστήθηκε, ως βενιζελικό δημιούργημα.
Στο πολύ μικρό διάστημα της ύπαρξής της η Γερουσία δεν μπόρεσε να παράγει
ουσιαστικό έργο αποδεικνύοντας ότι ενώ αλλού (π.χ. ΗΠΑ) η Γερουσία κι οι Γερουσιαστές επιτελούν σπουδαίο έργο, στο D.N.A. του Έλληνα η Γερουσία κι οι Γε-
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ρουσιαστές ήταν τόσο υποτιμημένοι, ώστε κανείς εδώ και 85 χρόνια δεν διανοήθηκε να την αναστήσει! Έκανε μια προσπάθεια η Χούντα των Συνταγματαρχών το
1968 αλλά δεν υπήρχε συνέχεια!

Το Δημοτικό Σχολείο Καλογρέζας (πάνω ξύλινη παράγκα, κάτω πέτρινο) χρησιμοποιήθηκε
ως εκλογικό τμήμα σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις που διεξήχθησαν στην Καλογρέζα.

ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΑ
1924 – 1974
ΒΑΣΙΛΕΙON ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ή ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Εισαγωγή
Με το αρθρ. 3 του πρωτοκόλλου του Λονδίνου της 22ας Ιανουαρίου 1830, η Μ.
Βρετανία, η Γαλλία και η Ρωσία αναγνώρισαν την Ελλάδα, ως ανεξάρτητο και κυρίαρχο κράτος, όριζαν δε ότι το πολίτευμα της χώρας μας θα ήταν “μοναρχικό και
κληρονομικό, κατά την τάξη της πρωτοκίας” και ότι ο μονάρχης θα έφερε τον
τίτλο “Ηγεμών Κυρίαρχος της Ελλάδος” που δεν θα ανήκε σε καμία εκ των ανωτέρω δυνάμεων, αλλά θα υποδεικνύονταν απ’ αυτές.
Λίγο αργότερα και μετά την δολοφονία του Ι. Καποδίστρια, με ένα άλλο πρωτόκολλο της 23ης Φεβρουαρίου 1832, οι ίδιες χώρες, δηλώνουν ότι “δεν είχαν μόνον το δικαίωμα αλλά και την υποχρέωση να επέμβουν δια να επιτύχουν την εσωτερική ειρήνευση της χώρας”.
Έτσι επιβάλλουν τον πρίγκηπα της Βαυαρίας Όθωνα, ως βασιλιά της Ελλάδας.
Ο Όθωνας από το 1832 μέχρι την 3η Σεπτεμβρίου 1843, συμπεριφέρεται ως
“Ελέω Θεού μονάρχης”, αρνούμενος να δεχθεί ότι ο λαός είχε το δικαίωμα να εκφράζει γνώμη. Η επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου 1843, αποτελεί σταθμό στην
ιστορία της νεότερης Ελλάδας, γιατί οδήγησε στην αναγνώριση των συνταγματικών ελευθεριών των Ελλήνων. Ως πρώτο μέτρο ήταν ο σχηματισμός προσωρινής
κυβέρνησης υπό την προεδρία του Ανδρ. Μεταξά (διαδέχθηκε τον Θ. Κολοκοτρώνη) ο οποίος πολύ σύντομα συγκάλεσε συντακτική συνέλευση που ψήφισε το
Σύνταγμα της Ελλάδας που δημοσιεύτηκε στις 18 Μαρτίου 1944.
Η επανάσταση που πραγματοποιείται στις 10 Οκτωβρίου 1862, οδηγεί στην εκθρόνιση του Βασιλιά Όθωνα, αλλά και στην πλήρη αποκατάσταση των δικαιωμάτων αυτοδιάθεσης του ελληνικού λαού. Ακολουθεί ένα διάστημα όπου πραγματοποιούνται πολιτικές διεργασίες και στις 18 Οκτωβρίου 1863, έρχεται στην Αθήνα
ο Βασιλιάς Γεώργιος Α’, που παρέμεινε στο θρόνο μέχρι την 5η Μαρτίου 1913,
όταν δολοφονήθηκε στη Θεσσαλονίκη.
Τον διαδέχθηκε ο γιός του Κωνσταντίνος Α’, που γρήγορα αναμιγνύεται στην
πολιτική σκηνή, έρχεται σε αντιπαράθεση με τον Ελ. Βενιζέλο, δημιουργείται
αυτό που αποκαλούμε “εθνικός διχασμός”, με αποτέλεσμα την αποπομπή του
από την Ελλάδα στις 17 Μαΐου 1917.
Τον Κωνσταντίνο Α’, αντικαθιστά ο γιός του Αλέξανδρος ο οποίος όμως πεθαί-
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νει από δάγκωμα πιθήκου τον Οκτώβριο του 1920, παραμονές των βουλευτικών
εκλογών.
Ο Βασιλιάς Κωνσταντίνος Α’, επανέρχεται στην Ελλάδα μετά τις βουλευτικές
εκλογές του 1920, όταν κέρδισε ο δεξιός συνασπισμός “Ηνωμένη Αντιπολίτευσις”
(ένα από τα κύρια συνθήματά του ήταν η επαναφορά του Βασιλιά Κωνσταντίνου,
“Ψωμί – Ελιά και Κώτσο Βασιλιά”). Απομακρύνεται οριστικά στις 14 Σεπτεμβρίου
1922, μετά το κίνημα που πραγματοποίησε η “Επανάστασις 1922” αφού θεωρήθηκε ένας εκ των υπευθύνων της Μικρασιατικής Καταστροφής. Τον αντικαθιστά ο
γιός του Γεώργιος Β΄.
Ο Βασιλιάς Κωνσταντίνος Α’, θα πεθάνει σε ένα ξενοδοχείο στο Παλέρμο της
Ιταλίας, από συγκοπή καρδιάς, στις 28 Δεκεμβρίου 1922.

Κωνσταντίνος Α’

Αλέξανδρος

ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ
13ης Απριλίου 1924

Μετά την Μικρασιατική Καταστροφή (Αύγουστος-Σεπτέμβριος 1922) και την
απομάκρυνση του Βασιλιά Κωνσταντίνου Α’ που θεωρήθηκε ως ένας εκ των υπαιτίων της, ο θεσμός της Μοναρχίας “έτριζε”. Η αντικατάστασή του από τον γιό του
Γεώργιο Β΄ ήταν μία προσωρινή λύση που είχε ορίζοντα τις εκλογές της 16ης Δεκεμβρίου 1923, αφού την επομένη των εκλογών η απόφαση της Επαναστατικής
Κυβέρνησης, ήταν: «…να υποδειχθή εις τον Βασιλέα η ανάγκη να αποδημήση και
αναμείνη την λύσιν του πολιτειακού ζητήματος εις το εξωτερικόν» γεγονός που επικροτεί και ο “Σύνδεσμος των Αξιωματικών του Στρατού και του Στόλου” που ζητεί
την έκπτωση του Βασιλιά Γεωργίου Β΄.

Γεώργιος Β΄

Έτσι στις 19 Δεκεμβρίου 1923, ο Γεώργιος Β΄ αναχωρεί προσωρινά (έμεινε τελικά 12 χρόνια στο εξωτερικό) από τη Ελλάδα με προορισμό τη Ρουμανία, και μέχρι να αποφασιστεί η τύχη του πολιτεύματος, ορίζεται Αντιβασιλεύς ο ναύαρχος
Παύλος Κουντουριώτης.
Τα μέλη της Δ΄ Συντακτικής Εθνοσυνέλευσης συνέρχονται στις 2 Ιανουαρίου
1924 και στις 4 Ιανουαρίου ο Ελ. Βενιζέλος σχηματίζει κυβέρνηση. Ένα μήνα μετά,
στις 6 Φεβρουαρίου, παραιτείται και αναχωρεί για το εξωτερικό, με πρόφαση “για
λόγους υγείας” αλλά στην πραγματικότητα γιατί δεν μπορούσε να επιβληθεί στην
αριστερή πτέρυγα του κόμματός του, που με επικεφαλής τον Αλ. Παπαναστασίου,
επεδίωκαν αλλαγή του πολιτεύματος. O Ελ. Βενιζέλος θεωρούσε ότι η προσωπική
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του αντίθεση με τον βασιλέα Κωνσταντίνο εξέλιπε μετά τον θάνατο του και ότι
δεν είχε νόημα πολιτειακή μεταβολή.
Έτσι τον διαδέχονται στην πρωθυπουργία με θητεία μερικών μηνών:
- ο Γεώργ. Καφαντάρης, (που ο Ελ. Βενιζέλος τον είχε υποδείξει ως διάδοχό του
στην ηγεσία των “Φιλελευθέρων”) από 6 /2/1924 έως 12/3/1924 και μετά την
παραίτησή του,
- ο Αλέξ. Παπαναστασίου (*) (της αριστερής πτέρυγας των “Φιλελευθέρων” και
αρχηγός της πολιτικής κίνησης “Δημοκρατική Ένωσις” που εξέδιδε την Εφημερίδα “ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ”) από 12/3/1924 έως 19/7/1924 .
(*) Ο Αλέξ. Παπαναστασίου είχε κάνει αισθητή την παρουσία του στην πολιτική, από τον Φεβρουάριο του 1922 με το “Δημοκρατικό Μανιφέστο” και τις απόψεις του για την κοινοβουλευτική
μοναρχία, όταν συνελήφθη με άλλους και καταδικάστηκε σε 3ετή φυλάκιση από το Κακουργιοδικείο Λαμίας. Αποφυλακίστηκε με την επικράτηση της “Επανάστασης 1922”.

Ο Πρωθυπουργός Αλέξ. Παπαναστασίου στις 25 Μαρτίου 1924 (ανήμερα της
Εθνικής εορτής), συγκαλεί την Βουλή, που με 253 ψήφους καταργεί τη Μοναρχία,
υπό τον όρο να εγκριθεί η απόφασή της από το λαό με δημοψήφισμα. Εκδίδεται
το ακόλουθο Ψήφισμα:
“Περί εκπτώσεως της Δυναστείας και ανακηρύξεως της Δημοκρατίας
• Κηρύττει οριστικώς έκπτωτον την δυναστείαν των Γλυξβούργων, στερεί όλα
τα μέλη αυτής από παντός δικαιώματος επί του Θρόνου και της Ελληνικής ιθαγενείας και απαγορεύει εις αυτά την εν Ελλάδι διαμονήν.
• Αποφασίζει να συνταχθεί η Ελλάς εις δημοκρατίαν κοινοβουλευτικής μορφής,
υπό τον όρο εγκρίσεως της αποφάσεως αυτής διά δημοψηφίσματος, ούτινος αι
λεπτομέρειαι, περιλαμβάνουσαι τον χρόνον, τον τρόπον της ενεργείας και τας
εγγυήσεις της αμερολήπτου διεξαγωγής του, θέλουν κανονισθή διά Διατάγματος.
• Επιτρέπει την αναγκαστικήν απαλλοτρίωσιν των κτημάτων των ανηκόντων
εις τα μέλη της εκπτώτου Δυναστείας. Κτήματα περιελθόντα εις μέλη της εκπτώτου Δυναστείας εκ δωρεάς του Δημοσίου, δήμων, κοινοτήτων ή νομικών προσώπων ή αποκτηθέντα ή κατασκευασθέντα δι’ εθνικών εράνων, περιέρχονται αυτοδικαίως, άνευ ουδεμίας αποζημιώσεως, εις το Δημόσιον ή τους οικείους δήμους,
κοινότητας ή νομικά πρόσωπα.
• Ο Ναύαρχος Κουντουριώτης θέλει εξακολουθήσει να εκτελή ως μέχρι τούδε,
καθήκοντα ρυθμιστού του πολιτεύματος μέχρι συντάξεως του δημοκρατικού
Χάρτου της Ελλάδος.”
Λίγες μέρες αργότερα. στις 29 Μαρτίου 1924, προκηρύχθηκε δημοψήφισμα
(Φ.Ε.Κ. Α΄ αρ. 70), για τις 13 Απριλίου, για επικύρωση της απόφασης της Συντακτικής Συνέλευσης.
Από τις 29 Μαρτίου που προκηρύχθηκε το Δημοψήφισμα μέχρι τις 13 Απριλίου
που πραγματοποιήθηκε, δεν άφησαν πολλά περιθώρια στους υποστηρικτές της
Βασιλείας να κινηθούν υπέρ του θεσμού. Χαρακτηριστικό ήταν ότι απαγορεύτηκαν οι αφίσες με τη φωτογραφία του Γλύξμπουργκ (Βασιλιά) ενώ ο εξοπλισμός
των ανακτόρων τέθηκε σε δημοπρασία αφού ένα μέρος του (3 φορτηγά) μετα-
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Πρωτοσέλιδα της εφημερίδας «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» υπέρ της Δημοκρατίας

φέρθηκε στη Ρουμανία, τόπο κατοικίας του Γεωργίου Β΄ μετά την απομάκρυνσή
του, τον Δεκέμβριο του 1923.
Συμπαραστάτες του Αλέξ. Παπαναστασίου στην προσπάθειά του για την εγκαθίδρυση της Δημοκρατίας, ήταν ο υπουργός της Εννόμου Τάξεως στρατηγός Θεόδ.
Πάγκαλος και ο υπουργός των Στρατιωτικών στρατηγός Γεώργ. Κονδύλης που οργώνει όλη την Βόρ. Ελλάδα προπαγανδίζοντας υπέρ της Δημοκρατίας και κατά της
Βασιλείας. Ένδεκα (11) χρόνια αργότερα ο Γεώργ. Κονδύλης θα πρωταγωνιστήσει
με κίνημα και με νόθο δημοψήφισμα θα επαναφέρει τον Γεώργιο Β΄ που όταν επι-

Η εφημερίδα “ΣΚΡΙΠ” της 5/4/1934, υποστηρικτής του ΟΧΙ.

Η εφημερίδα “BΡΑΔΥΝΗ” της 12/4/1934, υποστηρικτής του ΟΧΙ.
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στρέψει θα τον απομακρύνει απαξιωτικά, με αποτέλεσμα να πεθάνει από συγκοπή
3 μήνες αργότερα.
Αντίθετα υποστηρικτής της προσπάθειάς για τη Συνταγματική Βασιλεία ήταν ο
Ιωάν. Μεταξάς που βρίσκονταν στην εξορία και επέστρεψε μία βδομάδα πριν τις
εκλογές.
Την Ν. Ιωνία που ήταν προσφυγικός συνοικισμός και η βούληση των προσφύγων
κατοίκων της ήταν υπέρ της Δημοκρατίας, την Κυριακή 6 Απριλίου 1924 επισκέπτονται οι πληρεξούσιοι Καραπάνος, Φραγκούδης, Θεοδωρίδης, Κωνσταντιλιέρης
και Αρτεμιάδης, όπου γίνονται δεκτοί με ενθουσιασμό. Την ίδια ημέρα ο Πρωθυπουργός Αλ. Παπαναστασίου ομιλεί στο Μενίδι (Αχαρνές) όπου η πλειονότητα των
κατοίκων ήταν γηγενείς και πολλοί προσκείμενοι στον θεσμό της Βασιλείας.
Επίσης την Πέμπτη 10 Απριλίου, τον συνοικισμό της Ν. Ιωνίας, επισκέπτεται
αντιπροσωπεία της “Κοινής των Αλυτρώτων Ελλήνων Επιτροπείας” με επικεφαλής τους Ν. Αργυρόπουλο και Γ. Βιολάκη.
Τα ψηφοδέλτια του Δημοψηφίσματος, ήταν: Σε λευκό χαρτί με την ένδειξη ΝΑΙ
που εξέφραζαν τη βούληση των ψηφοφόρων όπως συνταχθεί η Ελλάδα σε Δημοκρατία και κίτρινο χαρτί με την ένδειξη ΟΧΙ ως δηλωτικό της προτίμησης των ψηφοφόρων υπέρ της Συνταγματικής Βασιλείας. Ο διαφορετικός χρωματισμός των
ψηφοδελτίων έγινε αντικείμενο έντονης διαμαρτυρίας των υποστηρικτών της
Βασιλείας.
Στις 13 Απριλίου 1924 η λαϊκή ψήφος επικύρωσε την παραπάνω απόφαση της
Δ΄ Συντακτικής Συνέλευσης με μεγάλο ποσοστό. Μία μερίδα των βασιλοφρόνων,
με επικεφαλής τον Παν. Τσαλδάρη, αρνήθηκε την εγκυρότητα του αποτελέσματος
και δεν αναγνώρισε το νέο πολίτευμα, γιατί, όπως ισχυριζόταν, είχαν γίνει νοθείες. Το αναγνώρισε, όμως, ο Ιωάν. Μεταξάς και δήλωσε ότι θα πολιτευθεί μέσα
στα πλαίσια του νέου πολιτεύματος με το κόμμα του, “Ελευθερόφρονες”, γεγονός
που επέτεινε τη διάσπαση της φιλομοναρχικής παράταξης.
Το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος το δέχτηκε και ο Ελ. Βενιζέλος από το εξωτερικό, αφού 3 μήνες πριν ως πρωθυπουργός δεν μπόρεσε, να συγκρατήσει το
ρεύμα υπέρ της αλλαγής του πολιτεύματος και εγκατέλειψε τη χώρα.
Γενικά, ο λαός είχε κουραστεί από τη χρόνια πολιτική ανωμαλία και ήταν διατεθειμένος να δοκιμάσει το νέο πολίτευμα, με την ευχή ότι θα εξασφάλιζε πολιτική
σταθερότητα.
Τα αποτελέσματα σε όλη την επικράτεια, ήταν:
ΕΠΙΛΟΓΗ

Ψήφοι

Ποσοστό

ΝΑΙ

Προεδρευόμενη Δημοκρατία

758.742

69,99%

ΟΧΙ

Βασιλευόμενη Δημοκρατία

325.322

30,01%

1.084.064

100%

ΣΥΝΟΛΟ

Υπολογίζεται ότι στο εν λόγω δημοψήφισμα ψήφισαν περίπου 150.000 πρόσφυγες σε όλη την Ελλάδα όπου ήταν διασκορπισμένοι.
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Οι Ιωνιώτες που κατόρθωσαν να εκδώσουν εκλογικά βιβλιάρια και να εγγραφούν έγκαιρα στους εκλογικούς καταλόγους (Παράρτημα Προσφύγων) ψηφίζουν
για πρώτη φορά, μετά την άφιξη και την εγκατάστασή τους στο συνοικισμό της
“ΙΩΝΙΑΣ” , που αναφέρεται ακόμα ως Ποδαράδες και στα επίσημα έγγραφα.
Ως εκλογικό τμήμα, αναφέρεται το με αριθ. 134 τμήμα του Δήμου Αθηναίων:
“Ειδικόν παράπηγμα προσφύγων Ποδαράδες” όπου το αποτέλεσμα, ήταν συντριπτικό υπέρ της Δημοκρατίας:
ΕΠΙΛΟΓΗ
ΝΑΙ

Προεδρευόμενη Δημοκρατία

ΟΧΙ

Βασιλευόμενη Δημοκρατία

Ψήφοι

ΣΥΝΟΛΟ

Ποσοστό

1.148

99,56%

5

0,44

1.153

100%

Εφημερίδα «ΕΜΠΡΟΣ» 14 Απριλίου 1924.

Την 1η Μαΐου 1924, ορκίστηκε πρώτος προσωρινός Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Παύλος Κουντουριώτης και παρακλήθηκε να μείνει στο πόστο αυτό, ώσπου
να γίνουν οι εκλογές για την ανάδειξη τακτικού προέδρου.
Ο Παύλ. Κουντουριώτης ως πρόσωπο μεγάλου κύρους και ευρείας αποδοχής
είχε διαδραματίσει πρωτεύοντα ρόλο και σε άλλες χρονικές περιόδους, όπως
μετά τον θάνατο του Βασιλιά Αλέξανδρου τον Σεπτέμβριο του 1920, όταν είχε
αναλάβει καθήκοντα Αντιβασιλέα μέχρι τον Νοέμβριο του 1920 που επέστρεψε ο
Βασιλιάς Κων/νος Α’, αλλά και πάλι ορίστηκε Αντιβασιλέας, μετά την αναχώρηση
του Κων/νου A’ για την Μ. Ασία και την παραμονή του σ’ αυτή από την άνοιξη του
1921 μέχρι την άνοιξη του 1922. Επίσης ορίστηκε Αντιβασιλέας μετά την αναχώρηση του Γεωργίου Β΄ από τη χώρα, τον Δεκέμβριο του 1923, έως την ανακήρυξη
της Δημοκρατίας, τον Μάρτιο του 1924. Παρέμεινε Πρόεδρος της Δημοκρατίας
μέχρι τις 19 Μαρτίου 1926, όταν και παραιτήθηκε διαμαρτυρόμενος για τις μεθοδεύσεις του Πρωθυπουργού Θεόδ. Πάγκαλου.

ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ

4ης και 11ης Απριλίου 1926
Στις 19 Μαρτίου 1926, ο Παύλος Κουντουριώτης, Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, παραιτήθηκε μετά τις ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις που δημιούργησε
ο τότε Πρωθυπουργός στρατηγός Θεόδ. Πάγκαλος, (που ανήλθε στη Πρωθυπουργία με πραξικοπηματικό τρόπο, αφού ανέτρεψε τη νόμιμη κυβέρνηση του
Ανδρ. Μιχαλακόπουλου), με αποτέλεσμα να έχουμε φαινόμενα δικτατορίας.
Ο νέος ισχυρός άνδρας της χώρας, Θεόδ. Πάγκαλος, προκήρυξε εκλογές για τις
4 Απριλίου για την ανάδειξη Προέδρου της Δημοκρατίας από τον λαό. Οι εκλογές
προγραμματίστηκε να γίνουν σε δύο δόσεις, για τεχνικούς λόγους: στις 4 Απριλίου σε 12 νομούς και στις 11 Απριλίου στους υπόλοιπους 23. Μπροστά στην παρωδία εκλογών, που ετοίμαζε ο Πάγκαλος, τα κόμματα απέσυραν την υποστήριξή
τους από τον νομομαθή Κων. Δεμερτζή και ζήτησαν από το λαό να απόσχει από
τις εκλογές.
Στόχος του Πάγκαλου ήταν ο αποκλεισμός του Πλαστήρα (που είχε μεγάλη επιρροή στο στράτευμα και τους πρόσφυγες) από τις εκλογές. που ήταν τότε 44 ετών,
γι αυτό στην προκήρυξη των εκλογών οριζόταν ότι οι υποψήφιοι έπρεπε να ήταν
από 45 έως 65 χρόνων. Σε παρατήρηση συνεργάτη του ότι ο Βενιζέλος ήταν 62
ετών, ο Πάγκαλος απάντησε:
“Αν βάλει αυτός υποψηφιότητα, τότε θα κατεβάσω το όριο στα 60.”
Στα πλαίσια των προεκλογικών περιοδειών του ο Θεόδ. Πάγκαλος όντας Πρωθυπουργός και υποψήφιος Πρόεδρος της Δημοκρατίας, επισκέπτεται την Κυριακή
28 Μαρτίου, στις 6 το απόγευμα και τη Ν. Ιωνία.
Κατά την εφημερίδα “ΠΡΩΪΑ”, τον προσφώνησαν οι Βολάκης και Σαραντίδης εκ
μέρους των προσφυγικών οργανώσεων και ο Επίσκοπος Πατάρων Μελέτιος. Ο
Θεόδ. Πάγκαλος μιλώντας στους συγκεντρωθέντες αναφέρθηκε ότι θα μεριμνήσει “ για την αστική αποκατάστασή τους”.
Η εφημερίδα “ΕΛΕΥΘ. ΤΥΠΟΣ” έχει αναλυτικό ρεπορτάζ:
“Ο Πρωθυπουργός Θεόδ. Πάγκαλος έφτασε στον συνοικισμό Ποδαράδων συνοδευόμενος από τον Υπουργό της Συγκοινωνίας Ταβουλάρη και τους 2 υπασπιστές του κατόπιν προσκλήσεως προσφυγικών σωματείων.Οι επίσημοι κατευθύνθηκαν στο σπίτι του πρόσφυγα Ν. Μηλιώρη, προέδρου των Εφέδρων Μ.
Ασίας και Θράκης, ο οποίος προσεφώνησεν τον κ. Πάγκαλον ο οποίος τον ευχαρίστησεν διότι είναι η πρώτη φορά που τους επισκέπτεται από την ίδρυσιν του
συνοικισμού.
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Συνεχίζων, ετόνισε ότι ο σημερινός Κυβερνήτης είναι ο άνθρωπος από τον
οποίον οι πρόσφυγες περιμένουν την επίλυσιν των προβλημάτων των, ενώ αποβλέπουν και την μελλοντικήν των αποκατάστασιν.
Τον Πρωθυπουργόν προσεφώνησεν επίσης ο Άγιος Πατάρων κ. Μελέτιος, ο
οποίος εξέφρασεν την πεποίθησιν, ότι ο λαός της Ιωνίας θα φέρει εις πέρας το
εθνικόν του έργον, διότι είναι Λαός με πίστιν και αφοσίωσιν εις τα εθνικά ιδεώδη.
Επίσης ωμίλησε ο διευθυντής της “Παμπροσφυγικής” κ. Βιολάκης τονίσας ότι
ο λαός της Ν. Ιωνίας εύρεν εις το πρόσωπον του κ. Παγκάλου τον υπέρμαχον
των προσφυγικών δικαίων.
Εν τέλει ο κ. Βιολάκης ηυχήθη όπως την προσεχή Κυριακήν ο κ. Πρωθυπουργός χειροτονηθή ως Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας.
Ο κ. Πρωθυπουργός απαντών τόνισεν ότι αν και είχε εις χείρας του όλας τας
εξουσίας και ουδείς θα ηδύνατο να του τις αφαιρέσει εν τούτοις προέκρινε την
διεξαγωγήν των προεδρικών εκλογών δια λόγους εξωτερικούς και εσωτερικούς.
Συνεχίζων ο κ. Πάγκαλος εδήλωσεν ότι εάν ο αποτυχημένος κοινοβουλευτισμός επέδειξεν τελικώς εις τον κ. Δεμερτζήν να κατέλθη εις τας εκλογάς θα αναγκασθή ο ίδιος να κατέλθη εις τας εκλογάς υπακούων όχι μόνον στις φωνές των
προσφύγων, αλλά ολόκληρου του Ελληνικού Λαού.
Ολοκληρώνοντας τον λόγον του ο κ. Πρωθυπουργός εδήλωσεν ότι θα εργασθή
για την αστικήν και αγροτικήν αποκατάστασιν των προσφύγων και εν μέσω ενθουσιωδών ζητωκραυγών ανεχώρησεν στας 7 μ.μ.”
Στη Ν. Ιωνία, που οι ψηφοφόροι κάτοικοί της, θα ψήφιζαν στις 4 Απριλίου 1926,
κυκλοφορούσε η τοπική εβδομαδιαία εφημερίδα «Η ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ». Την Κυριακή
4 Απριλίου 1926, δημοσιεύει στο πρωτοσέλιδό της, ένα άρθρο «Η ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ
ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ», που προέτρεπε τους πρόσφυγες να απόσχουν των εκλογών ευθυγραμμιζόμενη με το πνεύμα των βενιζελικών κομμάτων που δηλώνουν αποχή.
Η απάντηση από το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού Θ. Πάγκαλου (Δ/ντής
ο Συνταγματάρχης Ναπ. Ζέρβας που μετέπειτα αναμίχθηκε στην Εθνική Αντίσταση κλπ.), ήταν τηλεφωνική και άμεση: “Kατασχέσατε την εφημερίδα”.
Στη στιγμή - 6 Απριλίου – το Τμήμα Ν. Ιωνίας με έγγραφο του ειδοποιεί την Διεύθυνση Ασφαλείας ότι:
«Λαμβάνω την τιμήν ν΄ αποστείλω τα κατασχεθέντα, κατόπιν τηλεφωνικής
διαταγής του Πολιτικού Γραφείου κ. Πρωθυπουργού (Γραφείον Συν/χου κ.
Ζέρβα) διακόσια τριάκοντα φύλλα της Εφημερίδος Ν. Ιωνίας «Κυριακάτικη»
και να παρακαλέσω δια τα περαιτέρω.»
						
Ο Αστυνόμος
						
ΕΜΜ. ΨΥΛΑΚΗΣ
και η Διεύθυνση Δημόσιας Ασφάλειας Αθηνών την ίδια ημέρα ενημερώνει το Α΄
Σώμα Στρατού που είχε την εποπτεία της Αθήνας, ότι:
«Λαμβάνω την τιμήν να υποβάλω προσηρτημένως εν αντιγράφω την υπ΄
αριθ. 1070 σημερινήν αναφοράν του ΙΓ΄ Τμήματος Ασφαλείας “περί των κατασχεθέντων φύλλων της εφημερίδος Κυριακάτικη” κατόπιν τηλεφωνικής διαταγής του Πολιτικού Γραφείου του κ. Πρωθυπουργού, διαβιβασθείσης δια του
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Αντ/χου κ. Ζέρβα, και να παρακαλέσω δια τα περαιτέρω.»
						
Ο Συνταγματάρχης Διευθυντής
							
Υπογραφή

4/4/1926. Απόσπασμα της εφημερίδας “ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ” – Το έγγραφο της Ασφάλειας Αθηνών.

Αστραπιαία και ….δημοκρατικά όπως …πρέσβευε ο μελλοντικός Πρόεδρος της
Ελληνικής Δημοκρατίας, Θεόδ. Πάγκαλος, αντέδρασαν οι «φίλοι του δικτατορίσκου».
Η Εφημερίδα «Η ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ» παρ΄ όλα αυτά, επηρέασε τους Ιωνιώτες, γιατί
ψήφισαν μόνο 1.633 Ιωνιώτες σε 2 εκλογικά τμήματα (στο Δήμο της Αθήνας που
ανήκε ο συνοικισμός της Ν. Ιωνίας υπήρχαν συνολικά 78 εκλογικά τμήματα εκ
των οποίων τα 2 ήταν στη Ν. Ιωνία. Το 70ο και το 71ο.)
• Το 70ο εκλογικό τμήμα, λειτούργησε μέσα στο Δημοτικό Σχολείο Αρρένων
και Θηλέων Ν. Ιωνίας στους Αγ. Αναργύρους
(ψήφιζαν οι πρόσφυγες εκλογείς των Συνοικισμών Ποδαράδων και
Καλογρέζας τα επώνυμα των οποίων άρχιζαν από Α έως και Κ),
όπου επόπτης ήταν ο ΄Ιλαρχος Γαλανάκης Φραγγούλης και
• Το 71ο εκλογικό τμήμα, λειτούργησε μέσα στο ξύλινο Ναό
των Αγίων Αναργύρων, (ψήφιζαν οι πρόσφυγες εκλογείς των Συνοικισμών
Ποδαράδων και Καλογρέζας τα επώνυμα των οποίων άρχιζαν
από Λ έως και Ω), όπου επόπτης ήταν ο Λοχίας Πεζικού
Ευθύμιος Παπαναγιώτου.
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Οι εν λόγω εκλογές γενικότερα, σημαδεύτηκαν από ανοργανωσιά και προχειρότητα στην περιοχή των Αθηνών, αφού πολλοί εκλογείς δεν γνώριζαν που ψηφίζουν. Έτσι την 10η πρωϊνή ώρα την ημέρα των εκλογών από την Νομαρχία εκδόθηκε εγκύκλιος που καθόριζε ότι μπορούσε να ψηφίζει σε “εις εν οιονδήποτε των
εκλογικών τμημάτων άτινα αντιστοιχούσιν εις το αρχικόν γράμμα του επωνύμου
του, διαπιστουμένης αυστηρότατα της ταυτότητος φωτογραφίας και φυσιογνωμίας
του κατόχου του βιβλιαρίου.”
Τα αποτελέσματα των εκλογών σε όλη την επικράτεια, ήταν:
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ψήφοι

Ποσοστό

Θεόδ. Πάγκαλος

782.589

93,64%

Κων. Δεμερτζής

53.126

6,36%

835.715

100%

ΣΥΝΟΛΟ

Τα αποτελέσματα, στη Ν. Ιωνία, ήταν:
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ψήφοι

Ποσοστό

Θεόδ. Πάγκαλος

1.608

98,47%

Κων. Δεμερτζής

21

1,28%

835.715

100%

Λευκά
ΣΥΝΟΛΟ

Η Εφημερίδα “ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ” στις 8/4/1926, αναγράφει μερικά αποτελέσματα των εκλογών και αναφέρει ότι στο 70ο τμήμα Ν. Ιωνίας, ψήφισαν 1.051
όπου έλαβαν Θ. Πάγκαλος 1.049 και Κ. Δεμερτζής 2.
Στις 18 Απριλίου ο νικητής των εκλογών Θεόδωρος Πάγκαλος ορκίστηκε Πρόεδρος της Δημοκρατίας και συγκέντρωσε πάνω του όλες τις εξουσίες.

1926. Ο Στρατηγός Θεοδ. Πάγκαλος – Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Ο Θεόδ. Πάγκαλος παρέμεινε λίγους μήνες Πρόεδρος της Δημοκρατίας αφού
απομακρύνθηκε μετά από το Επαναστατικό Κίνημα της 22ας Αυγούστου 1926,
του Γεωργ. Κονδύλη εναντίον της διορισμένης από τον ίδιο κυβέρνησης του Αθαν.
Ευταξία. Λίγο αργότερα οι φίλοι του Θεόδ. Πάγκαλου (Βασ. Ντερτιλής και Ναπ.
Ζέρβας) επιχειρούν πραξικόπημα για την επαναφορά του. Αποτυγχάνουν και ο
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Θεόδ. Πάγκαλος επιχειρεί να διαφύγει με την τορπιλοβόλο “Πέργαμο” αλλά τον
συλλαμβάνουν κοντά στα Κύθηρα και τον οδηγούν στις φυλακές του Ιντζεντίν της
Κρήτης, όπου παρέμεινε έγκλειστος για τα επόμενα δύο χρόνια. (Για τον Θ. Πάγκαλο βλ. σελ. 272 “Η Ν. Ιωνία στο Μεσοπόλεμο” των Χάρη Σαπουντζάκη και
Λουκά Χριστοδούλου).
Μετά την ανατροπή του Θεόδ. Πάγκαλου από το κίνημα του Γεώργ. Κονδύλη, τον
Αύγουστο του 1926 ο ναύαρχος Παύλος Κουντουριώτης αναλαμβάνει ξανά προσωρινός Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας στις 23 Αυγούστου 1926, μέχρι να
πραγματοποιηθούν εκλογές για την ανάδειξη τακτικού Προέδρου της Δημοκρατίας.
Αυτές πραγματοποιούνται (περίπου 3 χρόνια αργότερα) στις 3 Ιουνίου 1929
από την Κυβέρνηση του Ελ. Βενιζέλου και εκλέγεται πανηγυρικά στο αξίωμα του
Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας από τη Βουλή και τη Γερουσία, (ήταν τότε
74 χρονών). Παραιτήθηκε οριστικά αυτή τη φορά, λίγους μήνες αργότερα, τον
Δεκέμβριο του ίδιου χρόνου, για λόγους υγείας.
Η επιστολή παραίτησης, που απέστειλε στον πρωθυπουργό Ελ. Βενιζέλο, με
την οποία του κοινοποίησε την αμετάκλητη απόφασή του, αποτελεί μνημείο ιδεαλισμού:
«Παραιτήθηκα, γιατί αυτό επέβαλε το εθνικό συμφέρον. Τα χέρια μου άρχισαν
να τρέμουν. Όταν θα ήρχοντο να με επισκέπτονται ξένοι πρέσβεις, θα το αντιλαμβάνοντο. Οι σκέψεις και οι κρίσεις τους θα ήσαν δυσμενείς δια την πατρίδα»

Αλέξανδρος Ζαΐμης

Παύλος Κουντουριώτης

Ο Παύλος Κουντουριώτης κατά τη διάρκεια της θητείας του δεν συμπεριφέρθηκε ποτέ ως “επαγγελματίας πολιτικός”. Παρέμεινε και άσκησε τα καθήκοντά
του με απόλυτη τυπικότητα, χωρίς να παρεμβαίνει στις πολιτικές διαμάχες.
Στις 17 Δεκεμβρίου 1929, ο έως τότε πρόεδρος της Γερουσίας Αλ. Ζαΐμης, εκλέχτηκε πρόεδρος της Δημοκρατίας με 257 ψήφους σε σύνολο 327, σε κοινή συνεδρίαση της Βουλής και της Γερουσίας. (Αρχικά ο Ελ. Βενιζέλος είχε ανακοινώσει
ότι υποψήφιος του κόμματός του θα ήταν ο Γεώργ. Καφαντάρης. Την τελευταία
στιγμή πείστηκε από το περιβάλλον του να αποσύρει την υποψηφιότητα του Ευρυτάνα πολιτικού, λόγω του δυναμικού και απρόβλεπτου χαρακτήρα του).
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Ο Αλέξ. Ζαΐμης επανεξελέγη Πρόεδρος της Δημοκρατίας στις 19 Οκτωβρίου
1934, με ψήφους 197 επί 329 ψηφισάντων, παρά την αντίδραση του Ελ. Βενιζέλου.
Παρέμεινε Πρόεδρος της Δημοκρατίας μέχρι τις 10 Οκτωβρίου 1935, όταν εκδηλώνεται φιλοβασιλικό στρατιωτικό κίνημα, που επικράτησε αμέσως αναίμακτα.
Συγκεκριμένα, οι αρχηγοί των Ενόπλων Δυνάμεων, υποστράτηγος Αλέξ. Παπάγος,
πτέραρχος Γ. Ρέππας και υποναύαρχος Δ. Οικονόμου, αξίωσαν τελεσιγραφικά από
τον πρωθυπουργό Παν. Τσαλδάρη να παραιτηθεί, πράγμα που ο τελευταίος υποχρεώθηκε να κάνει, γιατί δεν είχε καμιά δυνατότητα να ενεργήσει διαφορετικά.
Αμέσως σχηματίστηκε κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον Γεώργ. Κονδύλη και
υπουργό Στρατιωτικών τον Αλέξ. Παπάγο που την ίδια μέρα παρουσιάστηκε στη
συνεδρίαση της Βουλής (Ε΄ Συντακτική Εθνοσυνέλευση), που ήταν η εναρκτήρια
μετά τις θερινές διακοπές, και ορκίστηκε.
Σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την κατάληψη της εξουσίας, ο Παν. Τσαλδάρης και
165 βουλευτές του κόμματός του αποχώρησαν από τη συνεδρίαση. Οι υπόλοιποι
82 βουλευτές που έμειναν ενέκριναν Ψήφισμα της Κυβέρνησης Κονδύλη, σύμφωνα με το οποίο καταργήθηκε το πολίτευμα της Αβασίλευτης Δημοκρατίας, ενώ
επαναφέρθηκε προσωρινά σε ισχύ το Σύνταγμα του 1911 και ορίστηκε η διεξαγωγή δημοψηφίσματος.
Ο Γεώργ. Κονδύλης έγινε Αντιβασιλιάς, διατηρώντας ταυτόχρονα το αξίωμα του
πρωθυπουργού, ενώ ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Αλέξ. Ζαΐμης υποχρεώθηκε σε
παραίτηση.
Ο Αλ. Ζαΐμης δεν θα αντιδράσει ούτε για τους τύπους στην κατάργηση του Πολιτεύματος της αβασίλευτης δημοκρατίας. “΄Ηταν ανίκανος λόγω ηλικίας και ιδιοσυγκρασίας να την προστατεύσει” σημειώνει ο συγγραφέας Γρηγ. Δαφνής στο βιβλίο του “Η Ελλάς μεταξύ δύο πολέμων”
Το δημοψήφισμα προκηρύχθηκε την ίδια ημέρα (ΦΕΚ Α΄ 456) και διενεργήθηκε
στις 3 Νοεμβρίου 1935.

ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ
3ης Νοεμβρίου 1935

Προκηρύχθηκε από ένα άλλο δικτατορικό καθεστώς, του Γεωργ. Κονδύλη κι
έμεινε στην ιστορία ως «νόθο δημοψήφισμα». Τα βενιζελογενή κόμματα διαφωνούν με την διεξαγωγή του και με την αποχή τους συνέβαλαν στην προώθηση της
καθεστωτικής αλλαγής.
Στο δημοψήφισμα καλείτο ο λαός να εγκρίνει ή να απορρίψει την αλλαγή του
πολιτεύματος. Εξελίχθηκε όμως σε τραγική φάρσα. Αν και από την πολιτική κατάσταση της εποχής έβγαινε το συμπέρασμα ότι το εκλογικό σώμα θα επικύρωνε με
ισχυρή πλειοψηφία την απόφαση της Εθνοσυνέλευσης, η κυβέρνηση Κονδύλη φοβόταν ότι η πλειοψηφία δεν θα ήταν αρκετά ισχυρή και επιδόθηκε σε μεγάλης
έκτασης νοθεία.
Αποτέλεσμα αυτής της τακτικής ήταν να ψηφίσουν στο δημοψήφισμα 350.000
περισσότεροι εκλογείς συγκριτικά με εκείνους που ψήφισαν στις βουλευτικές εκλογές του 1932, όταν είχε σημειωθεί η μικρότερη αποχή. Σε σχέση με τις ελεύθερες
βουλευτικές εκλογές του Ιανουαρίου του 1936 που ακολούθησαν, εκείνοι που ψήφισαν στο δημοψήφισμα ξεπερνούσαν τους ψηφοφόρους του 1936 κατά 250.000.
Από τους αριθμούς προκύπτει καθαρά η μεγάλη νοθεία που έγινε αλλά και από
πολλούς «Ηρακλείς του Στέμματος» που για πολλές εβδομάδες μετά το δημοψήφισμα καμάρωναν που είχαν ψηφίσει από τρεις και τέσσερις φορές ο καθένας.

Τα δύο ψηφοδέλτια του δημοψηφίσματος σε χρώμα κυανό για τη
βασιλευόμενη δημοκρατία και κόκκινο για την αβασίλευτη.

Άλλοι λέγουν ότι σκοπός των κινηματιών ήταν η παγίωση του καθεστώτος τους,
και τους συνέφερε μια αμφισβητήσιμη εκλογική διαδικασία, ούτως ώστε αργότερα
να τους έχει απόλυτη ανάγκη ο - υπό αμφισβήτηση - Βασιλιάς. Την παγίωση αυτού
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του καθεστώτος προσπάθησε να αποτρέψει ο αυτοεξόριστος Ελ. Βενιζέλος, επιχειρώντας να εξαγοράσει την αναγνώριση της Παλινόρθωσης με ορισμένες εγγυήσεις και παραχωρήσεις του επανερχόμενου Βασιλιά (αμνηστία των κινηματιών
του βενιζελικού κινήματος της 1ης Μαρτίου 1935 και ελεύθερες εκλογές).
Ο στρατιωτικός νόμος ήρθη μια εβδομάδα μόνο πριν από το δημοψήφισμα, ενώ
η λογοκρισία εμπόδιζε τη δημοσίευση των απόψεων υπέρ της αβασίλευτης. Μάλιστα, λίγες μέρες πριν από το δημοψήφισμα, εκτοπίστηκαν στη Μύκονο ο Αλέξ.
Παπαναστασίου και ο Γεώργ. Παπανδρέου.
Στη Ν. Ιωνία έχουμε τις εξής πληροφορίες, σχετικά με το δημοψήφισμα, από
την τοπική εφημερίδα “ΙΩΝΙΚΑ ΝΕΑ”, οι οποίες βέβαια είναι μονόπλευρες, αφού
υπήρχε λογοκρισία.
Η μόνη αντίθετη άποψη που έχει καταγραφεί πολύ νωρίτερα τον Ιούλιο, είναι
μία ανακοίνωση του Δημ. Μπανούση Προέδρου της “Κοινωφελούς Οργάνωσης Ν.
Ιωνίας” ο οποίος με τηλεγραφήματά του δίνει τα εύσημα στον Μιχ. Κύρκο (Υπουργός Υγιεινής στη Κυβέρνηση του Παν. Τσαλδάρη που παραιτήθηκε λίγο αργότερα)
για τη στάση του υπέρ της Δημοκρατίας, ενώ αποκηρύσσει μετ΄ αγανακτήσεως τη
στάση του πρόσφυγα βουλευτή Φιλ. Κτενίδη για τη θέση του υπέρ της Βασιλείας.
Ας παρακολουθήσουμε τις εκδηλώσεις υπέρ του Βασιλέα:
• Στις 12 Οκτωβρίου, την επομένη της προκήρυξης του δημοψηφίσματος, θεωρώντας βέβαιη την επάνοδο του Γεωργίου Β΄, ο Δήμαρχος Ν. Ιωνίας Ιωάν. Ριζογιανόπουλος, καλεί Δημοτικό Συμβούλιο και αποστέλλει στον Βασιλέα στο Λονδίνο,
το εξής τηλεγράφημα:
ΒΑΣΙΛΕΑΝ ΓΕΩΡΓΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΛΟΝΔΙΝΟΝ
Δημοτικόν Συμβούλιον Ν. Ιωνίας, διερμηνεύον μακραίωνον αίσθημα βασιλικών παραδόσεων καρδίας πρώην αλυτρώτου Ελληνισμού, ευλαβώς υποβάλλη
πίστιν αφοσίωσιν προσφύγων Θρόνον και Βασιλέα σύμβουλον τυχών Έθνους
και ευτυχίας προσφύγων.
Ο Δήμαρχος
Ιωάννης Ριζογιαννόπουλος
Εν Νέα Ιωνία 12 Οκτωβρίου 1935.
Και η απάντηση του Γεωργίου Β΄:
ΔΗΜΑΡΧΟΝ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΝ ΡΙΖΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΝ
ΝΕΑΝ ΙΩΝΙΑΝ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΕΓΚΑΡΔΙΩΣ ΥΜΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β΄

• Αμέσως μετά, την Κυριακή 13 Οκτωβρίου πραγματοποιείται δοξολογία στους
Αγ. Αναργύρους (και σε όλες τις εκκλησίες του Δήμου) με πρωτοβουλία της “Ενώσεως Εμπόρων και Καταστηματαρχών” όπου παρίστανται ο Δήμαρχος Ν. Ιωνίας
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και το Δημοτικό Συμβούλιο, ο Διοικ. του Αστυν. Τμήματος, μοίραρχος Μήτσος Κασόλας και εκπρόσωποι συλλόγων και φορέων. Ακολούθησε συγκέντρωση στο προαύλιο του 1ου Δημοτικού Σχολείου Αγ. Αναργύρων, ως η κατωτέρω φωτογραφία.

Στην εκδήλωση παρέστησαν ο Νομάρχης Αττικοβοιωτίας Καλαμάρας, οι πληρεξούσιοι Κτενίδης, Καμπάνης, Τσόχας, Μεταξάς και ο Αυλάρχης του Βασιλέως Υψηλάντης.
• Την Πέμπτη 17 Οκτωβρίου 1935, επισκέπτεται την πόλη ο Υπουργός Κοινωνικής Αντίληψης Αντ. Αθηνογένης συνοδευόμενος από τους πληρεξούσιους της Βασιλικής Παράταξης Φ. Κτενίδη και Α. Λιβιεράτο. Τους υποδέχονται Δήμαρχος, Δημοτικοί Σύμβουλοι και πλήθος κόσμου στο προαύλιο του Δημοτικού Σχολείου Ελευθερούπολης, όπου ακολουθούν πολιτικές τοποθετήσεις επί του πολιτεύματος.
• Την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 1935, μίλησε στο Σύνταγμα σε κεντρική ομιλία ο
Παν. Τσαλδάρης, αρχηγός του “Λαϊκού Κόμματος” υπέρ της Βασιλείας.
Η Εφημερίδα “ΙΩΝΙΚΑ ΝΕΑ” μας περιγράφει την μετάβαση των Ιωνιωτών:
“Από τας πρώτας απογευματινάς ώρας πλήθη κόσμου συγκεντρωθέντα προ
του καφενείου του Λ. Καψίδα ανέμεναν τα αυτοκίνητα της συγκοινωνίας όπως
κατέλθουν εν σώματι να διαδηλώσουν την αφοσίωσίν των προς τον Βασιλέα
Γεώργιον Β΄ και τον αρχηγόν του Λαϊκού κόμματος.
Εις τας 7 μ.μ. 15 αυτοκίνητα συγκοινωνίας γεμάτα από κατοίκους του Συνοικισμού με επικεφαλής τον Δήμαρχον Ιωάν. Ριζογιαννόπουλον εχάλαγαν κυριολεκτικώς τον κόσμον με τας εκδηλώσεις των απ΄ όπου διηρχοντο. Η οδός Πατησίων εδονείτο επί ημίσειαν ώραν από ζητωκραυγάς και χειροκροτήματα του
πλήθους.
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Εις την πλατείαν του αγάλματος του Κολοκοτρώνη όπου εσταμάτησαν τα αυτοκίνητα το πλήθος με λάβαρα και φωτογραφίας επροχώρησεν πεζή προς την
ασφυκτικώς γεμάτη Πλατείαν του Συντάγματος, γενόμενος δεκτός με αλλαλαγμούς και εκδηλώσεις συμπαθείας από τους συγκεντρωθέντας.
Μετά το πέρας του λόγου του κ. Τσαλδάρη όστις εδημοσιεύθη εις όλας τας
καθημερινάς εφημερίδας, ο συγκεντρωθείς λαός διελύθη ησύχως, οι δε κάτοικοι της Ν. Ιωνίας συντεταγμένοι κατήλθον δια της οδού Σταδίου προς την πλατείαν Λαυρίου, όπου επέβησαν των αυτοκινήτων και ανήλθον εις Ν. Ιωνίαν.
Σημειωτέον ότι πολλοί εκ των δημοτών μας είχον καταληφθή υπό τοιούτον
ενθουσιασμόν ώστε καθ΄όλην την διαδρομήν από της Πλατείας Συντάγματος
μέχρι της οδού Κοραή έφερον τον κ. Δήμαρχον επί των ώμων των.”
• Το Σάββατο 26 Οκτωβρίου, σημαιοστολίστηκε το Δημαρχείο και η έμπροσθεν
αυτού πλατεία, όπου από μεγάφωνο ακούγονταν το τραγούδι “του Αητού ο γιός”.
Ακολούθησε δοξολογία στο Ναό των Αγίων Αναργύρων, δεξίωση στο Δημαρχείο
με γλυκά, ενώ το βράδυ έγινε ομιλία από τον Διοικητικό υπάλληλο του Δήμου
Θεολ. Καγιαλόγλου σχετικά με την επάνοδο του Βασιλιά. Την εκδήλωση παρακολούθησε και ο λοχαγός Στ. Γκούμας. (Την περίοδο της Κατοχής διορίστηκε δήμαρχος Ν. Ιωνίας).
Στη Ν. Ιωνία, λειτούργησαν τα εξής έξη (6) εκλογικά τμήματα:
- Τμήμα 1ο: Στο Ημιγυμνάσιο – Πλατ. Αγ. Αναργύρων, ψήφισαν οι εγγεγραμμένοι
στους εκλογικούς καταλόγους ενορίας Αγ. Αναργύρων, από αρ. 1 – 800,
- Τμήμα 2ο: Στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ιωνίας, ψήφισαν οι εγγεγραμμένοι
στους εκλογικούς καταλόγους ενορίας Αγ. Αναργύρων, από 801 – 1600,
- Τμήμα 3ο: Στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ιωνίας, ψήφισαν οι εγγεγραμμένοι
στους εκλογικούς καταλόγους ενορίας Αγ. Αναργύρων, από 1601– 1963 και οι εγγεγραμμένοι στον αναθεωρημένο εκλογικό κατάλογο έτους 1935,
- Τμήμα 4ο: Στο Δημοτικό Σχολείο Ελευθερούπολης, ψήφισαν οι εγγεγραμμένοι
στους εκλογικούς καταλόγους ενορίας Αγ. Γεωργίου, από 1– 496 και οι εγγεγραμμένοι στον αναθεωρημένο εκλογικό κατάλογο έτους 1935,
- Τμήμα 5ο: Στο Δημοτικό Σχολείο Σαφράμπολης, ψήφισαν οι εγγεγραμμένοι
στους εκλογικούς καταλόγους ενορίας Αγ. Στεφάνου, από 1– 421 και οι εγγεγραμμένοι στον αναθεωρημένο εκλογικό κατάλογο έτους 1935,
- Τμήμα 6ο: Στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου, ψήφισαν οι εγγεγραμμένοι
στους εκλογικούς καταλόγους ενοριών Κοιμ. Θεοτόκου και Αγ. Αναστασίας Περισσού ως και οι εγγεγραμμένοι στους αναθεωρημένους εκλογικούς καταλόγους των
ενοριών αυτών έτους 1935.
Ο Αντιβασιλιάς και Πρωθυπουργός Γεώργ. Κονδύλης, απευθύνει μάλιστα ιδιαίτερη προκήρυξη στους πρόσφυγες, όπου μεταξύ άλλων τονίζει, καταλήγοντας:
“…Το πολίτευμα της αβασιλεύτου Δημοκρατίας του οποίου υπήρξα ο κυριώτερος θεμελιωτής κατά το 1924, δεν ηδυνήθη κατά τα 12 που εφηρμόσθη να
εξασφαλίση την ομαλότητα και την ευτυχίαν της χώρας. Κίνδυνοι εξωτερικοί,
τάσεις προς εσωτερικήν αναρχίαν επιβάλλουσι την μεταβολήν και την επαναφοράν της Βασιλευομένης Δημοκρατίας, καταστάσεως σταθερωτέρας, ικανής
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ν΄ αποκρούση τους κινδύνους.
Ο Βασιλεύς θ΄ επανέλθη εις τον θρόνον του διότι τούτο απαιτεί η σωτηρία της
Ελλάδος και η μεγάλη πλειονότης του Ελληνικού Λαού. Ακολουθήσατε με και
βεβαιωθείτε ότι ούτω πράττοντες εξυπηρετείτε το έθνος και τα συμφέροντά
σας. Από της πρώτης στιγμής των νέων ανωτάτων αξιωμάτων η σκέψις μου
μαζύ με τα γενικώτερα συμφέροντα εστράφη και προς εσάς…
Σας συνιστώ και πάλιν ακολουθήσατέ με εις τον δρόμον υπέρ της πατρίδος
και φιλοδοξήσατε να καταλάβητε την πρώτην γραμμήν εις την προσπάθειαν
αναδημιουργίας αυτής.”
Λίγο πριν από το δημοψήφισμα “προληπτικά” συνελήφθησαν και εκτοπίσθηκαν
σε νησιά, οι: Χρ. Χατζηστέλιος (Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου, τον αντικατέστησε ο Κ. Βαρβαρέσος), Πατήρ Ιερόθεος Κεστελίδης (της εκκλησίας Αγ. Στεφάνου Σαφραμπόλεως), Χρ. Δουβλίδης (επιχειρηματίας) και οι καταστηματάρχες Ηλ.
Μαγκαφάς, Κ. Πασπάτης και Ι. Τζανής. Την ίδια πορεία της εξορίας γνωρίζουν λίγο
αργότερα και οι καταστηματάρχες Ι. Βαλούρδος, Κοκόλης και Καλάγκας.
Σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα, πανελλαδικά είχαμε:
ΝΑΙ Υπέρ της Βασιλευόμενης Δημοκρατίας
ΟΧΙ Υπέρ της Αβασίλευτης Δημοκρατίας
ΣΥΝΟΛΟ

97,88%
2,12%
100%

Στη Ν. Ιωνία, έχουμε τα εξής αποτελέσματα ανά εκλογικό τμήμα, όπως δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα “ΙΩΝΙΚΑ ΝΕΑ”, στις 10/11/1935:
ΤΜΗΜΑ

ΕΓΓΕΓΡΑΜ. ΚΑΤΑΛ.

ΨΗΦΙΣΑΝ

ΝΑΙ Υπέρ
Βασιλ. Δημ.

ΟΧΙ Υπέρ
Αβασιλ. Δημ.

ΑΚΥΡΑ

1ο

800

1.077

1.038

27

12

2ο

800

773

743

25

5

3ο

779

1.229

1.225

4

0

4ο

675

812

809

3

0

5ο

524

811

806

5

0

6ο
ΣΥΝΟΛΟ

616

601

582

19

0

4.194

5.303

5.203

83

17

Από την ανάλυση των παραπάνω προκύπτει ότι επί 4.194 εγγεγραμμένων
στους εκλογικούς καταλόγους του Δήμου που δημοσιεύτηκαν λίγο πριν τις εκλογές με την υπογραφή του Δημάρχου Ι. Ριζογιαννόπουλου, ψήφισαν 5.303! Δηλαδή
είχαμε μηδενική αποχή και επί πλέον ψηφίσαντες 1.103! Όταν ενάμιση χρόνο νωρίτερα στις δημοτικές εκλογές ψήφισαν 3.300 κάτοικοι.
Μετά από αυτά τα αποτελέσματα ο Δήμαρχος Ν. Ιωνίας, Ι. Ριζογιαννόπουλος,
απευθύνει ευχαριστήριο στους δημότες του:
“Βαθύτατα συγκινημένος από τα λαμπρά αποτελέσματα της ιστορικής δια το
Έθνος ψηφοφορίας, εις τα εκλογικά τμήματα της Ν. Ιωνίας, αισθάνομαι την υπο-
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χρέωσιν να εκφράσω θερμά συγχαρητήρια άμα δε και ευχαριστίας προς άπαντας τους συνδημότες μου οίτινες δια της αθρόας εις τας κάλπας προσελεύσεως διεδήλωσαν και εμπράκτως την εις τον Βασιλέαν θερμήν πίστιν του Προσφυγικού κόσμου.
Είμαι υπερήφανος διότι η χθεσινή μου έκκλησις εύρεν τοσαύτην απήχησιν εις
τας καρδίας των συμπολιτών μου.
Από της σήμερον χάριν εις το δημοψήφισμα συντελείται υπό την αιγίδα της
Βασιλείας η συναδέλφωσις γηγενών και προσφύγων.
Ο Θεός σώζοι τον Βασιλέα ημών Γεώργιον Β΄”
Να σημειώσουμε εδώ, ότι στην αντιπροσωπεία που μετέβη στο Λονδίνο για να
συνοδεύσει τον Γεώργιο Β΄ στην επιστροφή του στην Ελλάδα, προσεκλήθη και ο
Δημαρχεύων Ν. Ιωνίας, Ιωάν. Ριζογιαννόπουλος.
Μετά τα αποτελέσματα των εκλογών ο Γεώργιος Β΄ ξαναγυρίζει στην Ελλάδα
στις 25 Νοεμβρίου 1935 (είχε απομακρυνθεί τον Δεκέμβριο του 1923) και έδειξε
φανερά ότι δεν ήταν διατεθειμένος να ανεχθεί στην εξουσία τον Γεώργ. Κονδύλη,
τον οποίο και φρόντισε να απομακρύνει.

25/11/1935. Η επιστροφή του Γεωργίου Β΄ (Εθνικό Ιστορικό Μουσείο).

Χορήγησε γενική αμνηστία και ανάθεσε το σχηματισμό κυβέρνησης στον Κων.
Δεμερτζή, καθηγητή του αστικού δικαίου, που ορκίστηκε στις 30 Νοεμβρίου 1935
και έκανε τις βουλευτικές εκλογές της 26ης Ιανουαρίου 1936.

Ο Γεώργιος Β’ αμέσως μετά την άφιξή του και ακολούθως τελετή στο Σύνταγμα.
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Στις αρχές Δεκεμβρίου 1935, ο Δήμαρχος Ιωάν. Ριζογιαννόπουλος συνοδευόμενος από τους δημοτικούς συμβούλους Βασ. Δημόπουλο, Ιωάν. Διαμαντάκη και
Κύρ. Δημάρατο επεσκέφθη εθιμοτυπικά τον Βασιλέα Γεώργιο Β΄, ενώ λίγο αργότερα τον επισκέφθηκαν όλοι οι δήμαρχοι και κοινοτάρχες των νέων δήμων και
κοινοτήτων (αυτοί που ιδρύθηκαν το 1934) και τον παρεκάλεσαν να επισκεφθεί
τους συνοικισμούς τους. Τους απάντησε ότι θα το κάνει με την πρώτη ευκαιρία.
Ο Γεώργιος Β’ διαδραμάτισε ρόλο στην ανάδειξη του Ιωάν. Μεταξά ως Πρωθυπουργού (τον διόρισε μετά τον θάνατο του Κων. Δεμερτζή, χωρίς να διαβουλευτεί με τους πολιτικούς αρχηγούς) και ως δικτάτορα της 4ης Αυγούστου αφού υπέγραψε τα Διατάγματα αναστολής άρθρων του Συντάγματος.
Παρέμεινε στο θρόνο μέχρι τον Απρίλιο του 1941, λίγο πριν μπουν οι Γερμανοί
στην Αθήνα, όταν και αναχώρησε με την Κυβέρνηση του Εμμ. Τσουδερού για την
Κρήτη και εν συνεχεία για Αίγυπτο. Αργότερα με την Ελληνική Κυβέρνηση εγκαταστάθηκαν στο Λονδίνο μέχρι τη λήξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.
Μετά την απελευθέρωση δεν γύρισε στην Ελλάδα όπως η Κυβέρνηση με τον
Πρωθυπουργό Γεώργ. Παπανδρέου (18 Οκτωβρίου 1944) αλλά οι έλληνες πολιτικοί και οι ξένοι παράγοντες (Αγγλία κλπ.) αναζητούσαν “φόρμουλα” για την επιστροφή του. Και την βρήκαν στον ορισμό Αντιβασιλέα στην αρχή και το δημοψήφισμα στη συνέχεια.
Έτσι ο Βασιλιάς Γεώργιος Β΄ απευθύνει διάγγελμα, στις 29 Δεκεμβρίου 1944,
από το Λονδίνο. που μεταξύ άλλων αναφέρει:
“Εγώ ο Γεώργιος Β΄, Βασιλεύς των Ελλήνων, εξετάσας εις βάθος την τρομεράν κατάστασιν εις την οποίαν έχει ευρεθεί ο αγαπημένος μου λαός κάτω από
άνευ προηγουμένου και πέραν παντός ελέγχου περιστάσεις και αφού απεφασίσαμε να μην επιστρέψωμεν εις την Ελλάδα εάν δεν κληθώμεν από την ελευθέραν και ανεπηρέστον έκφρασιν της θελήσεως του έθνους και έχοντες πλήρη
εμπιστοσύνην εις την νομιμότητα και την αφοσίωσίν σας, με την δήλωσιν αυτήν σας υποδεικνύω τον αρχιεπίσκοπον Δαμασκηνόν ως Αντιβασιλέα μας κατά
την περίοδον αυτήν της επειγούσης ανάγκης…”
Στις 31 Δεκεμβρίου 1944, ορκίζεται ως Αντιβασιλεύς, ο Αρχιεπίσκοπος Δαμασκηνός που παρέμεινε μέχρι την ημέρα επιστροφής του Γεωργίου Β΄ στην Ελλάδα,
αφού προηγήθηκε το δημοψήφισμα της 1ης Σεπτεμβρίου 1946.

1928. Το εργοστάσιο και το προσωπικό της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΑΠΗΤΟΥΡΓΙΑΣ Α.Ε.
(σήμερα Συνεδριακό Κέντρο - Ο.Τ. 150).

ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ

1ης Σεπτεμβρίου 1946
Η κυβέρνηση Κων. Τσαλδάρη που είχε εκλεγεί τον Απρίλιο του 1946, μέσα σε
κλίμα αμφισβήτησης, θέλοντας να δώσει λύση στο πολιτειακό ζήτημα, προκηρύσσει δημοψήφισμα στις 30 Ιουνίου 1946 (Φ.Ε.Κ. τ. Α’ αρ. 205): «δι’ ού ελευθέρως θέλει αποφανθή ο Λαός περί της επανόδου της Α.Μ. του Βασιλέως Γεωργίου Β΄
εις την Ελλάδα προς αυτοπρόσωπον ανάληψιν της ασκήσεως των κατά το ισχύον
Σύνταγμα αρμοδιοτήτων αυτού», για την 1η Σεπτεμβρίου.
Η “Εθνική Πολιτική Ένωση” των Γ. Παπανδρέου, Σοφ. Βενιζέλου και Π. Κανελλοπούλου και οι “Φιλελεύθεροι” του Θ. Σοφούλη είχαν ταχθεί υπέρ της Αβασίλευτης ή κατά της επανόδου, δήλωσαν όμως ότι θα
αποδεχθούν το αποτέλεσμα.
Τον υπέρ της δημοκρατίας αγώνα τον έδωσαν
από τη παράταξη τους κυρίως, ο Νικ. Πλαστήρας
και ο Εμμ. Τσουδερός.
Υπέρ της επανόδου του βασιλιά είχαν εκδηλωθεί
το “Λαϊκό Κόμμα” και όσοι είχαν συνεργασθεί μαζί
του, στις βουλευτικές εκλογές της 31ης Μαρτίου
1946.
Το Κ.Κ.Ε. ενώ απείχε 5 μήνες νωρίτερα από τις
εκλογές της 31/3/1946, συμμετείχε κανονικά στο
δημοψήφισμα γεγονός που έδειχνε νομιμοποίηση
ή ανοχή στην πολιτική κατάσταση, ενώ τον αγώνα
υπέρ της Δημοκρατίας για το Κ.Κ.Ε. τον είχαν αναλάβει οι Δημοκρατικοί Σύλλογοι με πρόεδρο τον
στρατηγό Αλέξ. Οθωναίο. Επίσης με άρθρο στο
“ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗ” καλούσε το λαό να ρίξει το “λευκό
Προπαγανδιστική αφίσα
στην κάλπη”.
υπέρ του Βασιλιά Γεωργίου Β’.
Τα ψηφοδέλτια ήταν μεγέθους 14Χ20 εκατοστά και ήταν δύο στην αρχή. Το ένα
ήταν έντυπο και ανέγραφε “ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ” και το άλλο ήταν “λευκό”. Όσοι
ήταν υπέρ της επανόδου του Βασιλιά Γεωργίου θα έριχναν στην κάλπη εντός φακέλου το Ψηφοδέλτιο “ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ” ενώ όσοι ήταν κατά της επανόδου
του θα έριχναν το “λευκό”. Επίσης στα λευκά ψηφοδέλτια οι ψηφοφόροι μπορούσαν να γράψουν τις λέξεις “Δημοκρατία” ή “Αβασίλευτος Δημοκρατία” στην περίπτωση που δεν επιθυμούσαν την επάνοδο του Βασιλιά Γεωργίου.
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Λίγες ημέρες πριν τις εκλογές, κατόπιν διαμαρτυρίας του “Κόμματος των Φιλελευθέρων”, το Υπουργείο Εσωτερικών τύπωσε και μία σειρά ψηφοδελτίων
(2.000.000 τεμάχια) με την λέξη “ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ” τα οποία ανέλαβε να διεκπεραιώσει στα εκλογικά τμήματα το “Κόμμα των Φιλελευθέρων” ενώ δόθηκαν και τηλεγραφικές οδηγίες στις εφορευτικές επιτροπές, ώστε να προμηθεύουν τους ψηφοφόρους και με τα 3 ψηφοδέλτια. ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ και Λευκά. Είναι άγνωστο πόσα εκλογικά τμήματα έγκαιρα προμηθεύτηκαν αυτά τα ψηφοδέλτια, για αυτό παρατηρήθηκε το φαινόμενο να υπάρχουν και 3 αποτελέσματα και να
υπάρξει μια σύγχιση.
Τι έγινε στη Ν. Ιωνία; Βρισκόμαστε σε μια πολύ δύσκολη περίοδο. Η Κατοχή, τα
“Δεκεμβριανά”, οι πολιτικές διώξεις έχουν αφήσει πολύ έντονα τα σημάδια στην
πόλη. Αρκετοί πολίτες έχουν εξοριστεί στην Μακρόνησο. Η κυβέρνηση έχει «διορίσει δήμαρχο τον Αλ. Παγουλάτο» που είναι του ακροδεξιού χώρου και πρωτοστατεί εμφανώς και χωρίς προσχήματα στην επάνοδο του Γεωργίου Β΄. Έτσι:
• Πραγματοποιεί συγκέντρωση την Παρασκευή 30 Αυγούστου, στις 7.30 μ.μ.
προ του Δημαρχιακού Καταστήματος με ομιλητές πολιτευτές του “Λαϊκού Κόμματος” και τον ίδιο.

• Την ημέρα των εκλογών (1/9/1946) δημοσιεύει ένα πρωτοσέλιδο άρθρο στην
εφημερίδα “ΤΟ ΘΑΡΡΟΣ” που τελειώνει με την φράση: Η Νέα Ιωνία είναι πλέον
Ελληνική.
Παρατίθεται ολόκληρο το κείμενο γιατί είναι μνημείο λαθών, ορθογραφικών,
γραμματικών, πραγματικών! Αποπνέει αβυσσαλέο μίσος αλλά και περιφρόνηση
προς τους κατοίκους της Ν. Ιωνίας, τους οποίους αποκαλεί… “Νέο-ιωνίτες”. Υποκλίνεται στους εθνικιστές, υπονοώντας βέβαια τους ακροδεξιούς και τους φασίστες. Βέβαια δεν διστάζει ν΄αναφερθεί και στην Ούλεν, και τα εγκλήματα που είχαν τότε διαπραχθεί από τη μία πλευρά, αποκαθαίροντας ουσιαστικά τα όποια
εγκλήματα διεπράχθησαν και διεπράττοντο τότε από την άλλη πλευρά…

Κεφάλαιο 5: ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΑ (1924 - 1974)
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“Φίλε Νέο-Ιωνίτη,
Σε λίγο θα ροδίση η αυγή και η πορφυρή αυτή ζωή του Βασιλέως της Αττικής
γης, θα χρυσώση, μήνυμα της τελικής συντριβής των εχθρών του λαού που προσφέρει τον Εαυτόν του επί τρεις χιλιετηρίδας ολοκαύτωμα των υψηλοτέρων του
ανθρώπου Ιδανικών. Στάσου με δέος εμπρός εις τας κάλπας, αναλογίσου την
Μεγάλην στιγμήν-αναμέτρησε την τεραστίαν σημασίαν της αυριανής σου ψήφου–Τεραστίαν δι΄ εσέ, δια το Έθνος σου μα και δια την ανθρωπότητα….και
τότε πράξε το καθήκον σου σαν άνθρωπος φιλελεύθερος μα και σαν Έλληνας.
Κι αν για λίγο οι δισταγμοί κυριεύσουν την σκέψη σου, κι αν ακόμη το ανθοελληνικόν πάθος, που εντέχνως σατανικοί τύποι έχουν ενσταλάξη στην γαλανή
στο βάθος ψυχή σου, σε προτρέπη σε πράξι για την οποίαν θα μετανοήσης πικρώτατα κάποτε…Έ τότε ζήτησε από τον εαυτόν σου λίγα λεπτά περισυλλογής.
Κλείσε τα μάτια σου κι’ άφησε να περάση από εμπρός σου σαν κινηματογραφική ταινία η τρισχιλιετής διαδρομή της φυλής σου της Ιωνίας φυλής που
υπήρξε και πρέπει να μείνη του Ελληνισμού το απάνθισμα.
Αναλογίσου τον ιδρώτα, τα δάκρυα και το αίμα με τα οποία επότισαν και την
εδώ γην, της οποίας υπήρξαν οι οικισταί μα και την γην την αντιπέραν του Αιγαίου όχθης δια να δυνηθούν να συγκρατήσουν των βαρβάρων τα πλήθη και να
στήσουν υψηλότερα απ΄ τας άλλας την Ιδικήν των Σημαία, την Σημαίαν του Ανθρωπισμού, της Ελευθερίας και της Αγάπης, δια την οποίαν φαίνεται πως υπάρχει και θα υπάρχη ο μικρός μα πανένδοξος αυτός Λαός.
Κι΄ αφού η μνήμη σου αγγίζει τις μακρυνές των προγόνων οπτασίες και φέρεις εις την επιφάνειαν τους ηρωϊσμούς και τα υπεράνθρωπα κατορθώματα
χάρις εις τα οποία διετήρησεν επί 900 χρόνια τον εθνικισμόν των. Κι αφού δώσης ένα δάκρυ-Σπονδή στους νεκρούς σου ήρωας-αναλογίσου την δυσχερή θέσιν εις την οποίαν εσύ –και ολίγοι σαν σένα– έχετε φέρει ολόκληρον τον προσφυγικόν κόσμον απέναντι του ελληνικού συνόλου.
Σκέψου -αν η ψυχή σου το αντέχει ακόμα- την Ούλεν και δίπλα στους αιμοδιψείς δημιουργούς της φέρε τας μορφάς των αθλίων ομιλητών της παναθλίας
συγκεντρώσεως της Τετάρτης εις τον Παναθηναϊκόν-και ιδές αν δεν θέλεις να
κάμης τον τυφλόν υπεράνω των αθλίων τον κ. Μανουήλσκυ και όπισθεν αυτού
αμφοτέρους τους υποβολείς να κρατούν το πελώριο Δ, που υπήρξε κάποτε η
πλέον υπερήφανος Δημιουργία της φυλής μας για να καταντήσει φευ ο Δούριος
Ίππος που απειλεί την εξαφάνισιν από το βαρβαροσλαυικό κύμα.
Και μη λησμονής ότι όλαι αι προσπάθειαι δια την ανάπτυξίν σου θα είναι άνευ
αποτελέσματος εάν δεν αποπλύνης τον ρύπον ότι και εσύ είσαι ένας από την
προφυλακή του ασπονδότερου της Ελλάδος εχθρού. Ένας Βούλγαρος.
Το νόημα της ψήφου είναι απλό. Ή με την Ελλάδα ή εναντίον της.
Όλα τα άλλα είναι ανοησία όταν δεν είναι εγκληματικαί παρενθέσεις.
Εδώ δεν υπάρχουν κοινωνικά ή πολιτιακά προβλήματα. Την Βασιλείαν υποστηρίζει ο λαός ο Ελληνικός και την Δημοκρατίαν οι κ.κ. Τίτο, Χότζα, Μανουήλσκυ και οι εδώ πληρωμένοι των πράκτορες.
Σε λίγο φίλε Νέο-Ιωνίτη...η αυγή θα ροδίσει και ο Βασιλεύς της Αττικής γης
θα χρυσώση τας κάλπας. – Και αι κάλπαι θα δώσουν -αυτό είνε βέβαιον- το
σύνθημα της συντριβής των εχθρών μας.
Εσύ θα σταθής εις την Κάλπην, θα θυμηθής την Ιστορίαν σου-είμαι βέβαιος-
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και πιστεύω πως δεν θα την αμαυρώσης. Δεν θα έχης τώρα δικαιολογία-Δεν είναι τα πράγματα σκοτισμένα όπως κατά την κατοχήν – Τα παραμύθια της «Αντίστασης και της Απελευθέρωσης» δεν υπάρχουν να σε ξεγελάσουν.
Η ψήφος σου αν πέση στην στυγνήν της Βουλγαρίας κάλπην θα είναι έγκλημα.-Θα είναι κατά φράσιν του Ταλλεϋράνδου ίσως και περισσότερον θα είναι
Σφάλμα. Μα Όχι. Δεν το παραδέχομαι. Η Νέα Ιωνία είναι πλέον Ελληνική”.
Από την άλλη πλευρά κινούνται δραστήρια οι δυνάμεις της αριστεράς εκφραζόμενες και με τον “Δημοκρατικό Σύλλογο Ν. Ιωνίας”, που είχε Πρόεδρο τον γιατρό
Εμμ. Βασιλείου και Γραμματέα τον δικηγόρο Ιωάν. Χατζηϊωάννου, εκδίδουν και
κυκλοφορούν προκηρύξεις “υπέρ του Λευκού Ψηφοδελτίου”, δηλαδή υπέρ της
αβασίλευτης δημοκρατίας.
Η τοπική εφημερίδα “ΙΩΝΙΑ’ τις ημέρες του Δημοψηφίσματος κυκλοφορεί με
τον τίτλο: “Ζήτω η Δημοκρατία” και τον υπότιτλο “Η Δημοκρατία θα νικήση! Ρίξτε
Λευκό ψηφοδέλτιο. Για να ζήση η Ελλάδα και να ειρηνεύση ο τόπος”.

Φύλλο της Εφημερίδας
ΙΩΝΙΑ της 1/9/1946
(Αρχείο:
Χάρη Σαπουντζάκη).

Κεφάλαιο 5: ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΑ (1924 - 1974)

423

Στη Ν. Ιωνία λειτούργησαν εννέα (9) εκλογικά τμήματα:
• τo 247 τμήμα (1Ο), στο Ημιγυμνάσιο, στη πλατεία Αγίων Αναργύρων,
όπου ψηφίζουν οι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους
της πρώτης επιτροπής ενορίας Αγ. Αναργύρων, από 1 έως 857,
• το 248 τμήμα (2Ο), στο Δημοτικό Σχολείο Αγ. Αναργύρων,
(ισόγειος αίθουσα νοτίου πλευράς), όπου ψηφίζουν οι εγγεγραμμένοι
στους εκλογικούς καταλόγους της δεύτερης επιτροπής Αγ. Αναργύρων,
από 1 έως 452, οι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους
Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης, από 1 έως 323 και οι στρατιωτικοί
του Αστυν. Τμήματος Ν. Ιωνίας,
• το 249 τμήμα (3Ο), στο Δημοτικό Σχολείο Αγ. Αναργύρων,
(ισόγειος αίθουσα βόρειας πλευράς), όπου ψηφίζουν οι εγγεγραμμένοι
στο παράρτημα του εκλογικού καταλόγου της ενορίας Αγ. Αναργύρων,
από 858 έως 1543,
• το 250 τμήμα (4Ο), στο Δημοτικό σχολείο Ελευθερούπολης,
(ισόγειος αίθουσα βορείου πλευράς) όπου ψηφίζουν οι εγγεγραμμένοι
στους εκλογικούς καταλόγους ενορίας Αγ. Γεωργίου από 1 έως 575,
• το 251 τμήμα (5Ο), στο Δημοτικό Σχολείο Ελευθερούπολης
(ισόγειος αίθουσα νότιας πλευράς), όπου ψηφίζουν οι εγγεγραμμένοι
στο παράρτημα του εκλογικού καταλόγου ενορίας Αγ. Γεωργίου
από 1 έως 444 και της ενορίας Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης, από 1 έως 146,
• το 252 τμήμα (6Ο), στην εκκλησία του Αγίου Στεφάνου στη Σαφράμπολη,
όπου ψηφίζουν οι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους
ενορίας Αγ. Στεφάνου από 1 έως 206 και οι εγγεγραμμένοι στο παράρτημα
του αυτού εκλογικού καταλόγου από 1 έως 351,
• το 253 τμήμα (7Ο), στην εκκλησία της Αγ. Αναστασίας στο Περισσό,
όπου ψηφίζουν οι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους ενορίας
Αγ. Αναστασίας από 1 έως 332 και οι εγγεγραμμένοι στο παράρτημα
του αυτού εκλογικού καταλόγου από 1 έως 277,
• το 254 τμήμα (8ο), στην εκκλησία Κοιμήσεως Θεοτόκου στην Ινέπολη,
όπου ψηφίζουν οι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους ενορίας
Κοιμ. Θεοτόκου από 1 έως 156,
οι εγγεγραμμένοι στο παράρτημα του αυτού εκλογικού καταλόγου
από 1 έως 210 και οι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους ενορίας
Αγ. Ευσταθίου Νεαπόλεως από 1 έως 110 και οι εγγεγραμμένοι
στο παράρτημα του αυτού εκλογικού καταλόγου από 1 έως 40,
• και το 255 τμήμα (9Ο), στο Δημοτικό Καλογρέζας (ξύλινες παράγκες),
όπου ψηφίζουν οι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους
ενορίας Ζωοδ. Πηγής Καλογρέζας από 1 έως 268 και οι εγγεγραμμένοι
στο παράρτημα του αυτού εκλογικού καταλόγου από 1 έως 534.
Η ψηφοφορία ξεκίνησε στις 5.57΄ με την ανατολή του ηλίου και ολοκληρώθηκε
στις 6.52’ με τη δύση του.
Συνολικά αποτελέσματα δημοψηφίσματος σε όλη την επικράτεια.
Εγγεγραμμένοι: 1.921.725, Ψήφισαν: 1.664.920.
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Υπέρ της Επανόδου του Βασιλιά Γεωργίου Β’

1.136.289

68,25%

Κατά της Επανόδου του Βασιλιά Γεωργίου Β’

524.771

31,52%

3.860

0,23%

1.664.920

100%

Άκυρα
ΣΥΝΟΛΟ

Στο δήμο μας, τα αποτελέσματα κατά εκλογικό τμήμα είχαν ως εξής:
ΤΜΗΜΑ

ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΟΙ

ΨΗΦΙΣΑΝ

ΥΠΕΡ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ

ΥΠΕΡ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΛΕΥΚΑ

247Α’

853

758

271

486

1

248Β’

775

741

280

460

1

249Γ’

784

702

49

653

0

250Δ’

606

561

169

392

0

251Ε’

590

523

38

485

0

252ΣΤ’

588

567

108

449

0

253Ζ’

635

553

154

409

0

254Η’

634

582

95

487

0

255Θ’ Καλογρ.
ΣΥΝΟΛΑ

828

783

123

659

1

6.293

5.770

1.287

4.480

3

Έτσι επί 5.770 ψηφισάντων (συμπεριλαμβάνονται και οι εκτός εκλογικών καταλόγων στρατιωτικοί της Υποδ. Χωροφυλακής Ν. Ιωνίας), υπέρ της επανόδου του
Βασιλιά Γεωργίου Β΄ ψήφισαν 1.287 (22,30%) και εναντίον της επανόδου 4.480
(77,64%), ενώ υπήρχαν και 3 λευκά (0,06). Τα εν λόγω ποσοστά είναι ακριβώς
αντίθετα και πολύ πάνω από την πανελλαδική έκφραση του δημοψηφίσματος και
δείχνουν την αντιπάθεια των Ιωνιωτών σε συντριπτικό βαθμό στον θεσμό του
Στέμματος. Ίσως να ήταν και μία διαμαρτυρία απέναντι στην Κυβέρνηση.

Εφημερίδα “ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ” 2/9/1946.

Επρόκειτο στην ουσία για έναν πρωτοφανή κόλαφο! Οι κάτοικοι της Ν. Ιωνίας,
στη μεγάλη τους πλειοψηφία τότε μικρασιάτες, απέδειξαν για άλλη μια φορά πόσο
δημοκράτες ήταν!

Κεφάλαιο 5: ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΑ (1924 - 1974)
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Την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων ακολούθησαν οι κατηγορίες ότι είχε γίνει
νοθεία αφού σε όλες τις αγροτικές περιοχές υπήρχαν παρακρατικές ομάδες και
άτυπη αστυνομία, καθιστώντας αδύνατη και την πολιτική λειτουργία όχι μόνο του
Κ.Κ.Ε. αλλά και όποιων άλλων αντιμοναρχικών τάσεων υπήρχαν. Ο Θεμ. Σοφούλης χαρακτήρισε το δημοψήφισμα ως “εστερημένον οιουδήποτε κύρους και αξίας
ηθικής, οικτρόν κατασκεύασμα βίας και νοθείας”.
Ο Βασιλιάς Γεώργιος Β΄ επέστρεψε στην Ελλάδα στις 27 Σεπτεμβρίου 1946 και
πέθανε την 1η Απριλίου 1947 από ανακοπή καρδιάς, πριν παρέλθει ένας χρόνος
από την επιστροφή του στην Ελλάδα.
Τον διαδέχθηκε ο αδελφός του Παύλος που ορκίζεται στις 3 Απριλίου 1947. Να
σημειώσουμε εδώ ότι τον Σεπτέμβριο του 1922, του είχε προταθεί το Στέμμα
μετά την απομάκρυνση του πατέρα του Κωνσταντίνου Β΄, αλλά δεν αποδέχθηκε
θεωρώντας ότι ανήκει μόνο στον πατέρα του. Το 1935, με την παλινόρθωση της
μοναρχίας, ξαναγύρισε στην Ελλάδα, ως διάδοχος του θρόνου. Στις 9 Ιανουαρίου
1938 νυμφεύθηκε στην Αθήνα τη φιλόδοξη και δυναμική πριγκίπισσα του Αννοβέρου Φρειδερίκη, η οποία ήταν και δεύτερη ξαδέλφη του. Από το γάμο του απέκτησε 3 παιδιά: τη μετέπειτα Βασίλισσα Σοφία της Ισπανίας το 1938, τον μετέπειτα Βασιλιά Κωνσταντίνο Β΄ το 1940 και την Πριγκίπισσα Ειρήνη.

Από την ορκωμοσία του Βασιλιά Παύλου (Φωτο Γ. Μεγαλοοικονόμου).

Την 10ετία 1951 -1961 ο Βασιλεύς Παύλος και ο διάδοχος Κωνσταντίνος, αλλά
και η Βασίλισσα Φρειδερική επισκέφθηκαν 3-4 φορές τη πόλη με αφορμή εγκαίνια Σχολείων ή οδών, επί δημαρχίας Κυρ. Κιοφτερτζή. Μάλιστα δεν δίσταζε ο Παύλος να οδηγεί το αυτοκίνητό του μέσα στην πόλη έχοντας δίπλα του τον Κυριάκο
Κιοφτερτζή, ως μόνο συνεπιβάτη…
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Ο Βασιλιάς Παύλος πεθαίνει στις 6 Μαρτίου 1964 και τον διαδέχεται ο νεαρός
τότε γιός του Κωνσταντίνος Β΄ που παραμένει στο Θρόνο μέχρι 13 Δεκεμβρίου
1967 όταν μετά από ένα ανεπιτυχές κίνημα που πραγματοποίησε κατά της Χούντας της 21ης Απριλίου, αναγκάζεται να αποχωρήσει από την Ελλάδα.
Το Καθεστώς της 21ης Απριλίου μετά την αποτυχία
του αντικινήματος διόρισε Αντιβασιλέα τον αντιστράτηγο Γεώργ. Ζωϊτάκη που διόρισε αμέσως Πρωθυπουργό τον Γεώργ. Παπαδόπουλο. Έτσι κυβέρνησε για
τα επόμενα επτά χρόνια, ενώ κατάργησε επίσημα τη
Βασιλεία στις 1 Ιουνίου 1973. Η 13η Δεκεμβρίου 1967
αποτελεί, στην ουσία, το τέλος της Βασιλείας της Ελληνικής Βασιλικής Δυναστείας στην Ελλάδα, η οποία
βασίλευσε 104 χρόνια με μικρά διαλείμματα.
Κατά την διάρκεια της Χούντας της 21ης Απριλίου
1967, πραγματοποιήθηκαν 2 Δημοψηφίσματα, που τα
εντάσσουμε σε αυτή την κατηγορία:

ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ

29ης Σεπτεμβρίου 1968
Το Δημοψήφισμα του 1968 υπήρξε το πρώτο από τα δημοψηφίσματα που διενέργησε η Χούντα των Συνταγματαρχών.
Προκηρύχθηκε στις 2 Αυγούστου 1968 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 170) και διεξήχθη την Κυριακή
29 Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους. Το εκλογικό σώμα κλήθηκε να εγκρίνει με «ΝΑΙ»
ή «ΟΧΙ» σχέδιο συντάγματος το οποίο είχε νωρίτερα δημοσιοποιηθεί. Δικαίωμα
ψήφου δεν είχαν οι πολιτικοί κρατούμενοι οι οποίοι είχαν συλληφθεί και εκτοπιστεί από τον Απρίλιο του 1967.
Κυρίαρχη στη διαφημιστική εκστρατεία της χούντας ήταν η λέξη «ΝΑΙ», η οποία
προωθήθηκε από όλα τα μέσα της εποχής, όπως αφίσες, έντυπο υλικό, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές και εφημερίδες.

Αφίσες υπέρ του “ΝΑΙ”.

Για την ψηφοφορία χρησιμοποιήθηκαν ένας γαλάζιος φάκελος και 2 λευκά ψηφοδέλτια, όπου στο ένα έγραφε ΝΑΙ και στο άλλο ΟΧΙ.
Η ψηφοφορία άρχισε στις 6.19΄ το πρωί και ολοκληρώθηκε στις 6.11΄ το απόγευμα.
Στο δημοψήφισμα - παρωδία τα αποτελέσματα πανελλαδικά, ήταν: Εγγεγραμμένοι 6.606.111, Ψήφισαν 5.133.906 (77,8%), Απείχαν 1.472.205 (22,20%).
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ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ

Ψήφοι

Ποσοστό

ΝΑΙ

4.713.421

92,10%

ΟΧΙ

403.829

7,90%

5.117.250

100%

ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΚΥΡΩΝ
ΑΚΥΡΑ - ΛΕΥΚΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ

16.656
5.133.906

Δυστυχώς δεν βρέθηκαν αποτελέσματα για τη Ν. Ιωνία.
Φυσικά πέραν της εξαπολυθείσης τρομοκρατίας, ιδίως στην επαρχία, τα ίδια τα
αποτελέσματα έδειχναν το μέγεθος της νοθείας.
Ο Χάρης Σαπουντζάκης που υπηρετούσε, ως δάσκαλος σ΄ ένα μικρό χωριό των
Θηβών, θυμάται:
“Είχα προσπαθήσει και είχα πετύχει τελικά να πάρω άδεια και να έρθω να
ψηφίσω στη Νέα Ιωνία, γιατί ήξερα τι με περίμενε! Θα με διόριζαν οπωσδήποτε…δικαστικό και θα ήμουν υποχρεωμένος να κάνω τα στραβά μάτια για τα
γελοία τεχνάσματα υφαρπαγής της ψήφου, πέραν της τρομοκρατίας.
΄Όταν γύρισα την επομένη του δημοψηφίσματος βρέθηκα προ γενικού ξεσηκωμού! Ο Πρόεδρος της Κοινότητας, γνωστός για τα δημοκρατικά του αισθήματα,
εξακολουθούσε ωστόσο να μένει στη θέση του, καλούσε ολόκληρο το χωριό στο
καφενείο της πλατείας, γιατί θα τους μιλούσε ο νομάρχης από τη Λιβαδειά! Τι να
κάνουμε: ο παπάς, εγώ (το σχολείο ήταν μονοθέσιο, άρα ήμουν και διευθυντής)
και μερικές δεκάδες άνδρες, από τους πιο τολμηρούς, πήραμε θέσεις…
Τι είχε συμβεί; Είχαν βγει τα αποτελέσματα και το χωριό είχε το μοναδικό…
«ελάττωμα» σ΄ όλο το νομό! Επί 250 ψηφισάντων να εμφανίζονται …80 ΟΧΙ!”.
Ωρύετο ο νομάρχης «εδώ το …Καπαρέλι (κεφαλοχώρι με 1.500 ψηφίσαντες)
είχε δώσει αν θυμάμαι καλά 1 ή 2 ΟΧΙ όλα κι όλα. Και το μικρό αυτό χωριό 80;
«Θα υπάρξουν βαριές συνέπειες, αν δεν…μου φέρετε εδώ αυτούς που ψήφισαν
ΟΧΙ, να μου εξηγήσουν και μένα το γιατί και ίσως…τους καταλάβω» φώναζε ο
νομάρχης.
Πέσαμε με τον Πρόεδρο να του εξηγούμε ότι μάλλον θα ήταν ψήφοι γερόντων
που δεν είχαν καταλάβει καλά το νόημα του ΝΑΙ ή του ΟΧΙ! Φοβόμουν για τον
δάσκαλο, που κλήθηκε στη θέση μου να γίνει δικαστικός τι συνέπειες θα είχε
όχι βέβαια πως θα γλύτωνα εγώ! Με τον ένα ή τον άλλον τρόπο και καθώς
έφτασαν τα αποτελέσματα από τα γύρω χωριά, όπου παντού οι αναλογίες ήταν
100 ΝΑΙ, 1 ΟΧΙ, ο νομάρχης ηρέμησε κάπως και γλυτώσαμε τα χειρότερα. Θα
μπορούσε ν΄ αποδειχθεί η …γνησιότητα των εκλογών”

Εφημερίδα “ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ” 30/9/1968

ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ
29ης Ιουλίου 1973

Το δεύτερο δημοψήφισμα - παρωδία της Απριλιανής δικτατορίας προκηρύχθηκε
στις 12 Ιουνίου 1973 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 125) και διεξήχθη την Κυριακή 29 Ιουλίου. Σκοποί
του ήταν να εγκριθεί:
• Από το εκλογικό σώμα, σχέδιο ψηφίσματος με τον τίτλο «Περί τροποποιήσεως του από 15ης Νοεμβρίου 1968 Συντάγματος»,
• Από τον λαό, η εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου της Δημοκρατίας (Γεώργιος Παπαδόπουλος και Οδυσσέας Αγγελής αντίστοιχα) για θητεία 8 ετών,
• Η πολιτειακή αλλαγή, δηλαδή η κατάργηση της μοναρχίας που είχε αποφασίσει και εκτελέσει δύο μήνες νωρίτερα ο δικτάτορας Παπαδόπουλος, όταν
με Συντακτική Πράξη (1 Ιουνίου 1973) είχε εγκαθιδρύσει το πολίτευμα της
Προεδρικής Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας, με προσωρινό πρόεδρο τον ίδιο.
Στη Ν. Ιωνία έχει διορισθεί λίγες μέρες πριν (6 Ιουλίου) Δήμαρχος, ο έμπορος
Κων. Αναστασιάδης και την Τετάρτη 11 Ιουλίου 1973 το μεσημέρι, έρχεται στη
πόλη ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Στυλ. Παττακός που μιλώντας σε συγκέντρωση κατοίκων αναφέρει μεταξύ άλλων:
“…Άνθρωποι θέσαντες από μακρού τον εαυτόν των μακράν του Ελληνικού
λαού και των ενδιαφερόντων της πατρίδος και ήδη αγνοούμενοι ως εκ τούτου,
ως ευρισκόμενοι εις το περιθώριον της πολιτικής ζωής, απεμπολήσαντες καθήκοντα και υποχρεώσεις, ήδη επιχειρούν να προκαλέσουν διχασμόν, διασπείροντες, υπό παντελώς ανεύθυνον πνεύμα, αλλά και σκοπίμως, ασύστολα ψεύδη.
Μετά την επταετίαν (! Ξέχασε και την θητεία πόσο ήταν) της Προεδρικής θητείας του κ. Γ. Παπαδοπούλου, θα ακολουθήσουν και άλλαι επταετείς θητείαι,
κατά τας οποίας θα έχουν πάσαν δυνατότητα, οι διαθέτοντες την φιλοδοξίαν,
να θέσουν υποψηφιότητα ως Πρόεδροι ή Αντιπρόεδροι της Δημοκρατίας. Εγγύησιν δια την ομαλήν εξέλιξιν, αποτελεί το «ΝΑΙ» εις το δημοψήφισμα…”
Το καθεστώς είχε προνοήσει να μη χαλάσει “τα μπάνια του λαού” κι είχε δώσει
εντολή να ψηφίσει ο καθένας όπου βρίσκονταν, χωρίς εκλογικές καταστάσεις ,με
την επίδειξη μόνο της αστυνομικής του ταυτότητας!
Οι κάλπες άνοιξαν στις 5:25 το πρωί και έκλεισαν στίς 19:38 το απόγευμα.
Τα ψηφοδέλτια του «ΝΑΙ» το ανέγραφαν με μπλε χρώμα σε λευκό φόντο. Τα ψηφοδέλτια του «ΟΧΙ» το ανέγραφαν με μαύρο χρώμα σε γκρι φόντο.
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Αφίσες
του ΝΑΙ.

Πανελλαδικά, τα αποτελέσματα είχαν ως εξής. Εγγεγραμμένοι 6.610.094. Ψήφισαν 4.955.919 (75%) ενώ δεν ψήφισαν 1.654.175 (25%):
ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΜΟΝΑΡΧΙΑΣ

Ψήφοι

Ποσοστό

Γεώργ. Παπαδόπουλος και Οδυσ. Αγγελής ΝΑΙ

3.843.318

78,57%

Κατάργηση της Μοναρχίας ΟΧΙ

1.048.308

21,43%

4.891.626

100%

ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΚΥΡΩΝ
ΑΚΥΡΑ - ΛΕΥΚΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ

64.293
4.955.919

Δυστυχώς δεν βρέθηκαν αποτελέσματα για τη Ν. Ιωνία.
Μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος, ο εμβληματικός Κρητικός βρακοφόρος του γελοιογράφου Βασ. Χριστοδούλου, τραγουδάει τη μαντινάδα στην εφημερίδα “ΒΡΑΔΥΝΗ”, που έδωσε αγώνα, υπέρ του ΟΧΙ
«μαθές δεν εματάγινε
τέτοιο κουτί ρημάδι
«όχι» να ρίχνεις το πρωί
να βγαίνει «ναι» το βράδυ».
Το Νοέμβριο του 1973 γίνονται τα γεγονότα του Πολυτεχνείου, ενώ ο Παπαδόπουλος δοκίμαζε με τον Σπ. Μαρκεζίνη, ως πρωθυπουργό να περάσει σε μια μεταβατική περίοδο.
Ακολούθησε η Χούντα του Ιωαννίδη και μετά βέβαια η προδοσία της Κύπρου με
την απόπειρα δολοφονίας του Μακάριου, ο “Αττίλας” με την κατοχή του 38% του
εδάφους της Κύπρου από τους Τούρκους και επιτέλους στις 24 Ιουλίου 1974, η αποκατάσταση της Δημοκρατίας με την έλευση του Κων/νου Καραμανλή στην Ελλάδα.

ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ
8ης Δεκεμβρίου 1974

Στις 22 Νοεμβρίου 1974 προκηρύχθηκε δημοψήφισμα με το Π.Δ. αρ. 804 “Περί
προκηρύξεως δημοψηφίσματος δια τον καθορισμόν της μορφής του Δημοκρατικού Πολιτεύματος της Χώρας” (Φ.Ε.Κ. τ. Α΄ αρ. 353) που πραγματοποιήθηκε στις
8 Δεκεμβρίου 1974.
Την 1η Ιουνίου 1973, η Χούντα των Συνταγματαρχών είχε καταργήσει τη Βασιλεία στην Ελλάδα, μετά το Κίνημα του Ναυτικού εναντίον της, και εγκαθίδρυε
Προεδρική Δημοκρατία. Κανένα κόμμα δεν αναγνώρισε το δημοψήφισμα που ακολούθησε τον Ιούλιο του 1973 και δεσμεύτηκαν, μαζί με τον Βασιλιά Κωνσταντίνο,
στη διενέργεια άλλου, όταν αποκατασταθεί η Δημοκρατία.
Μετά την πτώση της Χούντας τον Ιούλιο του 1974 η Κυβέρνηση του Κων. Καραμανλή υιοθέτησε τη Συντακτική Πράξη της 1ης Αυγούστου 1974 και επανέφερε
σε ισχύ το Σύνταγμα της 1ης Ιανουαρίου 1952, χωρίς τις θεμελιώδεις διατάξεις,
δηλαδή αυτές που αφορούσαν τη βάση και τη μορφή του πολιτεύματος ως Βασιλευομένης Δημοκρατίας. Η αναστολή των διατάξεων περί Αρχηγού Κράτους θα
κρινόταν με δημοψήφισμα, που θα γινόταν εν καιρώ. Μέχρι το Δημοψήφισμα, Αρχηγός του Κράτους συνέχιζε να είναι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας του στρατιωτικού καθεστώτος, Στρατηγός Φαίδων Γκιζίκης.
Με το δημοψήφισμα θα κρίνονταν δύο ζητήματα:
Σε θεσμικό επίπεδο o τρόπος ανάδειξης του αρχηγού του κράτους (αιρετός και
όχι κληρονομικός) και σε πολιτικό επίπεδο η μη επιστροφή του Βασιλιά Κωνσταντίνου, ο οποίος βρισκόταν εκτός Ελλάδος από τις 13 Δεκεμβρίου 1967, μετά από
το αποτυχημένο εγχείρημά του εναντίον των απριλιανών σφετεριστών της εξουσίας.
Ο προεκλογικός αγώνας περιλάμβανε και ομιλίες στην τηλεόραση, μεταξύ των
οποίων και του ίδιου του Κωνσταντίνου, ενώ από την πλευρά των οπαδών της
Αβασίλευτης τοποθετήθηκαν, μεταξύ άλλων, οι Μάριος Πλωρίτης, Λεωνίδας Κύρκος, Φαίδων Βεγλερής, Γεώργιος Κουμάντος, Αλέκος Παναγούλης και ο μετέπειτα
πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης.
Τα κόμματα απείχαν από την εκστρατεία του δημοψηφίσματος και έτσι οι τηλεοπτικές ομιλίες περιορίσθηκαν μεταξύ ιδιωτών που εκπροσωπούσαν τη μία ή την
άλλη αντίληψη και όχι μεταξύ εκπροσώπων των κομμάτων. Ο πρωθυπουργός
Κων. Καραμανλής, στις 23 Νοεμβρίου 1974, ζήτησε από τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματός του να κρατήσουν ουδέτερη στάση στο πολιτειακό ζήτημα. Καθορίσθηκαν οι τηλεοπτικές ομιλίες δύο φορές την εβδομάδα για
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την κάθε πλευρά και επί πλέον μαγνητοφωνημένο μήνυμα του Βασιλιά στις 26
Νοεμβρίου και ομιλία του από την τηλεόραση στις 6 Δεκεμβρίου.

Τα εκλογικά τμήματα που ψήφισαν οι ψηφοφόροι, ήταν τα ίδια με εκείνα των βουλευτικών εκλογών της 17ης Νοεμβρίου 1974. Τα ψηφοδέλτια ήταν μεγέθους
14 Χ 20 εκ. και έφεραν τα μεν: την ένδειξη “ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ” με καφέ
χρώμα, τα δε την ένδειξη “ΑΒΑΣΙΛΕΥΤΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ” με πράσινο χρώμα.
Στη Ν. Ιωνία, λειτούργησαν κατά ενορία τα εξής, 57 εκλογικά κέντρα:
Α/Α

ΕΝΟΡΙΕΣ

ΤΜΗΜΑΤΑ

1

Αγίας Αναστασίας Περισσού

462-467

2

Αγίου Γεωργίου Ελευθερουπόλεως

468-474

3

Αγίου Ευσταθίου Νεαπόλεως

475-481

4

Αγίου Σπυρίδωνος Ν. Ιωνίας

5

Αγίου Στεφάνου Σαφραμπόλεως

483-486

6

Αγίων Αναργύρων Ν. Ιωνίας

487-500

7

Αγίων Κωνσταντίνου & Ελένης Ν. Ιωνίας

501-504

8

Ζωοδόχου Πηγής Καλογρέζας

505-511

9

Κοιμήσεως Θεοτόκου Ινεπόλεως

512-515

10

Μεταμορφώσεως Σωτήρος Αλσουπόλεως

516-518

482

Πανελλαδικά, τα αποτελέσματα είχαν ως εξής:
ΕΙΔΟΣ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ

Ψήφοι

Ποσοστό

Υπέρ αβασίλευτης Δημοκρατίας

3.245.111

69,18%

Υπέρ βασιλευόμενης Δημοκρατίας

1.445.875

30,82%

ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΚΥΡΩΝ

4.690.986

100%

ΑΚΥΡΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ

28.801
4.719.787

Ενώ στην Ν. Ιωνία, έχουμε τα εξής αποτελέσματα επί εγγεγραμμένων: 36.304,
Αποχή: 14,02%.

Κεφάλαιο 5: ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΑ (1924 - 1974)
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ΕΙΔΟΣ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ

Ποσοστό

Ψήφοι

Υπέρ αβασίλευτης Δημοκρατίας

26.562

85,85%

Υπέρ βασιλευόμενης Δημοκρατίας

4.378

14,15%

ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΚΥΡΩΝ

30.940

100%

ΑΚΥΡΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ

271

ΣΥΝΟΛΟ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ

31.211

Και τα αποτελέσματα κατά ενορίες/συνοικίες, έχουν ως εξής:
ΑΒΑΣΙΛ.

ΒΑΣΙΛ.

Αγίας Αναστασίας Περισσού

ΕΝΟΡΙΕΣ

ΤΜΗΜΑΤΑ

462-467

ΕΓΚΥΡΑ

3.372

2.806

566

Αγίου Γεωργίου Ελευθερουπόλεως

468-474

4.162

3.474

688

Αγίου Ευσταθίου Νεαπόλεως

475-481

3.829

3.276

553

Αγίου Σπυρίδωνος Ν. Ιωνίας

482

615

543

72

Αγίου Στεφάνου Σαφραμπόλεως

483-486

2.112

1.878

234

Αγίων Αναργύρων Ν. Ιωνίας

487-500

7.527

6.435

1.092

Αγίων Κωνσταντίνου & Ελένης Ν. Ιωνίας

501-504

2.461

2.121

340

Ζωοδόχου Πηγής Καλογρέζας

505-511

3.812

3.359

453

Κοιμήσεως Θεοτόκου Ινεπόλεως

512-515

1.742

1.548

194

Μεταμορφώσεως Σωτήρος Αλσουπόλεως

516-518

1.308

1.122

186

30.940

26.562

4.378

ΣΥΝΟΛΑ

Οι Ιωνιώτες σε ποσοστό 85,85% ψήφισαν υπέρ της Αβασίλευτης Δημοκρατίας
και μόνο 14,15% υπέρ της Βασιλευόμενης Δημοκρατίας και της επανόδου του Βασιλιά Κωνσταντίνου.
Στατιστικά στοιχεία:
A. Η ενορία Αγ. Στεφάνου Σαφραμπόλεως είχε κατά μ.ο. το υψηλότερο
ποσοστό υπέρ της Αβασίλευτης Δημοκρατίας (88,92%) και η ενορία
της Αγ. Αναστασίας το χαμηλότερο μ.ο. (83,21%), αν μπορεί να ειπωθεί
και
B. Το εκλογικό τμήμα 496 των Αγ. Αναργύρων άγγιξε το υψηλότερο
ποσοστό υπέρ της Αβασίλευτης Δημοκρατίας (91,65%) ενώ
το εκλογικό τμήμα 468 του Αγ. Γεωργίου το χαμηλότερο (71,71%)
αλλά σε αυτό τμήμα ψήφισαν 150 άτομα με ειδικό κατάλογο.
Με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων ο Κων. Γ. Καραμανλής δήλωσε ότι:
“ένα καρκίνωμα αποκόπηκε σήμερα από το σώμα του έθνους”.
Ο τ. Βασιλιάς Κωνσταντίνος απηύθυνε την επομένη της ψηφοφορίας το ακόλουθο μήνυμα:
“Έλληνες και Ελληνίδες. Πιστός στη διακήρυξή μου, επαναλαμβάνω ότι προέχει η εθνική ενότητα χάριν της ομαλότητας, της προόδου και της ευημερίας
της Χώρας και εύχομαι ολόψυχα οι εξελίξεις να δικαιώσουν το αποτέλεσμα που
προέκυψε από τη χθεσινή ψηφοφορία”
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Στις 15 Δεκεμβρίου υπέβαλε την παραίτησή του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
Στρατηγός Φαίδων Γκιζίκης και ο Πρωθυπουργός Κων. Καραμανλής τον ευχαρίστησε με προσωπική του επίσκεψη και εγγράφως για τις όσες υπηρεσίες προσέφερε στο έθνος.

Φαίδων Γκιζίκης

Μιχ. Στασινόπουλος

Κων/νος Τσάτσος

Στις 18 Δεκεμβρίου 1974 μετά από πρόταση του Κων. Καραμανλή εξελέγη από
τη Βουλή και ορκίστηκε ως προσωρινός Πρόεδρος της Δημοκρατίας ο Μιχ. Στασινόπουλος, δικαστικός και λογοτέχνης, βουλευτής Επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας.
Στις 20 Ιουνίου 1975, Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας εξελέγη από τη
Βουλή, με 210 ψήφους έναντι 295 παρόντων, ο Κων/νος Τσάτσος.

Επίμετρο
Από το 1975 έως σήμερα έχουν περάσει 41 χρόνια! Δύο σχεδόν γενιές μεσολάβησαν. Πολλά άλλαξαν στην πατρίδα μας. Τα έχουμε δει σχεδόν όλα! Η Ελλάδα
μπήκε στην Ε.Ο.Κ. και μετά στην Ενωμένη Ευρώπη! Διοικήθηκε ουσιαστικά από
δύο μόνον κόμματα. Τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑ.ΣΟ.Κ., ωσότου πολύ πρόσφατα
ανέλαβε ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Από την αμεριμνησία των παχιών αγελάδων εκπέσαμε στο
παρ΄ ολίγο GREXIT και την οικονομική καταστροφή εξ αιτίας των δανεικών που
αλόγιστα κράτος και πολίτες έπαιρναν!
Στο διάστημα αυτό έγιναν… Βουλευτικές εκλογές, …Ευρωεκλογές, ακόμα και
ένα δημοψήφισμα. Όταν το άστρο του Κων/νου Καραμανλή έδυσε, ανέτειλε αυτό
του Ανδρέα Παπανδρέου, ενώ για μικρότερα χρονικά διαστήματα ανέβαιναν στο
στερέωμα ο Γεώργιος Ράλλης ο Κων. Μητσοτάκης, ο Κώστας Σημίτης, o Κώστας
Καραμανλής, ο Γιώργος Παπανδρέου, ο Αντώνης Σαμαράς, ενώ εντελώς πρόσφατα μεσουρανεί ο Αλέξης Τσίπρας.
Αλλά πέρα από τις Βουλευτικές εκλογές είχαμε πια στα χρόνια αυτά και σε τοπικό επίπεδο όχι μόνο Δημοτικές εκλογές, αλλά και Νομαρχιακές και Περιφερειακές, με την έννοια ότι πλέον οι νομάρχες είχαν γίνει αιρετοί κι ένας παραπάνω θεσμός η Περιφέρεια προστέθηκε μετά την κατάργηση των Νομαρχιών, ώστε η κλίμακα να έχει πλέον 3 σκαλοπάτια: δήμος – περιφέρεια – κράτος.
Αντιλαμβάνεται κανείς ότι για την αναλυτική παρουσίαση όλων αυτών των
εκλογών θα χρειάζονταν τουλάχιστον άλλοι 2 τόμοι, ενώ δεν παύει να είναι
ισχυρή η άποψη ότι καλό είναι η ιστορία να μην προσεγγίζει πολύ το παρόν για
ευνόητους λόγους!
Ωστόσο τουλάχιστον για τον τομέα που αμεσότερα όλων σχετίζεται με την τοπική μας ιστορία, αυτόν των Δημοτικών εκλογών, θα παραθέσουμε με συντομία,
στοιχεία των εκλογών στο Δήμο Ν. Ιωνίας για την περίοδο 1978-2016.
Από τις Δημοτικές εκλογές της 16ης Οκτωβρίου 1978 πλέον άρχισε να ισχύει
και τηρήθηκε έως τις προηγούμενες εκλογές απαρεγκλίτως, οι δημοτικές εκλογές
να γίνονται κάθε 4 χρόνια στο δεύτερο 10ήμερο του Οκτώβρη.
Στις εκλογές αυτές νίκησε η “Δημοκρατική Συνεργασία” του Γιάννη Δομνάκη.
Στηριζόμενος από την Αριστερά και το ΠΑ.ΣΟ.Κ. έλαβε το 56,79% των ψήφων, ο
δεύτερος, ο Στέφ. Ιωακειμίδης με τον συνδυασμό “Ιωακειμίδης - Ιωνία”, το
22,46%, και ο για πρώτη φορά εμφανιζόμενος, ως ανεξάρτητος, Γιώργος Περτσεμλίδης με την “Ιωνική Δημοκρατική ΄Ενωση”, το 19%! Στις εν λόγω εκλογές
συμμετείχε και ο Σωκρ. Θεολογίδης με τον συνδυασμό “Εργατική Κίνηση Ν. Ιω-
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νίας” λαμβάνοντας 1,75%. Ο Δομνάκης έβγαλε 17 συμβούλους, με πρώτο τον
Γιάν. Χαραλάμπους, που πλησίασε τις 2.500 ψήφους και ο Ιωακειμίδης 8, με
πρώτη την κόρη του Κυριάκου Κιοφτερτζή, Κατερίνα.
Στις εκλογές της 17ης Οκτωβρίου 1982 έχουν αλλάξει πολλά! Καθώς πλέον ο
Ανδρ. Παπανδρέου είναι πρωθυπουργός και το ΠΑ.ΣΟ.Κ. πρώτη δύναμη, οι συσχετισμοί αλλάζουν. Ο Δομνάκης θα είναι πάλι υποψήφιος υποστηριζόμενος όμως
μόνον από το Κ.Κ.Ε. Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. αλλά και η Ε.Δ.Α., το Κ.Κ.Ε. (Εσ.) κλπ. υποστηρίζουν τον Χρίστο Ρουμελιωτάκη.
Την πρώτη Κυριακή η “Δημοκρατική Συνεργασία” φθάνει το 41,28%, αλλά χρειαζόταν το 50%! Η “Δημοκρατική Ενότητα” του Χρ. Ρουμελιωτάκη παίρνει το
36,19% και ο Γ. Περτσεμλίδης με την “Ιωνική Ένωση” το 21,12%, ενώ θα συμμετάσχει και πάλι ο Σωκρ. Θεολογίδης με τον συνδυασμό “Θεολογίδης – Ν. Ιωνία”,
λαμβάνοντας 1,41% Θ΄ ακολουθήσει δεύτερη Κυριακή, μεταξύ του Δομνάκη και
του Ρουμελιωτάκη. Μάχη σώμα προς σώμα! Κερδίζει ο Δομνάκης με διαφορά 116
ψήφων! Ο Δομνάκης θα βγάλει 15 συμβούλους, ο Ρουμελιωτάκης 7 και ο Περτσεμλίδης 3. Σύνολο 25!
Στις εκλογές του 1986, την Κυριακή 14 Οκτωβρίου 1986 ανατέλλει το αστέρι
του Ηρακλή Γκότση, καθώς αποφασίζεται ν΄ αντικαταστήσει τον Γιάννη Δομνάκη.
Λαμβάνει 38,72% έναντι 31,86% του αντιπάλου του Χρ. Ρουμελιωτάκη. Ο Ν. Καμπουλάκης έρχεται τρίτος με τον συνδυασμό “Λαϊκή Ενωτική Κίνηση” και 17,29%
κι ο Γ. Περτσεμλίδης τέταρτος με 12,13%. Μάλλον απρόσμενη αλλά πάντως
άνετη η νίκη του Ηρακλή Γκότση τη δεύτερη Κυριακή (56,05%-43,95%).
Η 10ετία του ΄90 άρχισε με τις εκλογές της 14ης Οκτωβρίου 1990. Σ΄ αυτές αναμετρήθηκαν ο Πέτρος Μπουρδούκος υποστηριζόμενος από το ΠΑ.ΣΟ.Κ., ο Ηρακλής Γκότσης από το Κ.Κ.Ε., ενώ λαμβάνουν μέρος και οι: Γιώργος Περτσεμλίδης
με τον συνδυασμό “Ιωνική ΄Ενωση” (26,78%), ο Αριστοτέλης (Τέλης) Μιχαηλίδης
με την “Ιωνική Αλληλεγγύη” (2,48%)και ο Γεώργιος Μερτίρης με την “Οικολογική
Ριζοσπαστική Ιωνία-Κίνηση Πολιτών” (2,01%). Την πρώτη Κυριακή ο Μπουρδούκος με τη “Δημοκρατική Ενότητα για τη Ν. Ιωνία” έφθασε το 40,40% των ψήφων
κι ο Ηρακλής Γκότσης με τη ΔΗ.Π.Ι. (Δημοκρατική Προοδευτική Ιωνία) το 28,33%,
ιδιαίτερα χαμηλό για πρώτη φορά. Τη δεύτερη Κυριακή έγινε μάχη στήθος με
στήθος. Τελικά νικητής αναδείχθηκε ο Μπουρδούκος με το 51,66% των ψήφων,
έναντι 48,34% του Γκότση. Για πρώτη φορά μετά το 1964 ο δήμαρχος δεν ανήκει
στο Κ.Κ.Ε.
Είναι σημαντικό ότι ο Περτσεμλίδης παρ’ ολίγο να εκλεγεί 2ος (την πρώτη Κυριακή πήρε 26,78%, αλλά η σφήνα του Μιχαηλίδη του στέρησε αυτή την ευκαιρία)! Ο Μπουρδούκος βγάζει 15 δημοτικούς συμβούλους, ο Γκότσης 6, ο Περτσεμλίδης 4.
Κυριακή 16 Οκτωβρίου 1994. Οι εκλογές δίνουν πάλι πρώτο τον Μπουρδούκο
με 36,99%, αλλά, εδώ είναι η μεγάλη έκπληξη: δεύτερο τον Γ. Περτσεμλίδη, που
φτάνει το 30,66%! Η Αριστερά (Ηρ. Γκότσης) πολύ χαμηλά στο 24,10% και ο
πρωτοεμφανιζόμενος συνδυασμός “Συνεργασία Πολιτών” με τον ΄Αγγ. Μελεμενή
στο 6,61%! Στις εκλογές συμμετείχε και ο Παν. Λάμπρου με τον συνδυασμό “Οικολογική Ριζοσπαστική Ιωνία” που λαμβάνει 1,64%.
Ο δεύτερος γύρος (Κυριακή 21 Οκτωβρίου) ξύπνησε με τον κόσμο της Ν. Ιωνίας
να προσπαθεί να μαζέψει τις πληγές του από την τεράστια νεροποντή της Παρα-
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σκευής, που έπνιξε 2 ανθρώπους, πλημμύρισε εκατοντάδες σπίτια, μαγαζιά και
βιοτεχνίες, κατέστρεψε ή εξαφάνισε περισσότερο από 200 αυτοκίνητα! Ο Μπουρδούκος, παρά τη φοβερή αυτή εξέλιξη, κρατάει τις δυνάμεις του. Νικά με 51,28%
των ψήφων τον Γ. Περτσεμλίδη, ο οποίος όμως αμφισβητεί το αποτέλεσμα και τη
λύση δίνει το Πρωτοδικείο Αθηνών που απορρίπτει τις ενστάσεις του.
Στις 11 Οκτωβρίου 1998, επί τέλους, ο Γιώργος Περτσεμλίδης την 6η φορά που
κατεβαίνει στις εκλογές, θα γίνει δήμαρχος! Την πρώτη Κυριακή παίρνει το
30,71% έναντι 28,05% του Μπουρδούκου, 13,08% του Ρουμελιωτάκη (που κατεβαίνει με ανεξάρτητο συνδυασμό,τον “Ιωνία η πόλη μας”, αφαιρώντας έτσι τη
δυνατότητα του Μπουρδούκου να ξαναγίνει δήμαρχος), του 12,79% του Παν.
Τσουκαλά της ΔΗ.Π.Ι. που παίρνει την ονομασία της παράταξης από τον Γκότση, ο
οποίος κατεβαίνει χώρια ως Δ.Α.Σ.Ι. και φθάνει το 12,58% των ψήφων. Συμμετείχαν επίσης ο Γαβρ. Δαμιανίδης (1,57%) και ο Γεώργ. Παπούλιας (1,22%).
Την δεύτερη Κυριακή η νίκη του Περτσεμλίδη είναι απροσδόκητα εύκολη:
55,67% - 44,33%!
Ο Γ. Περτσεμλίδης δεν ευτύχησε ως δήμαρχος! Η παράταξή του διασπάστηκε
και ο ίδιος αναγκάσθηκε 7 μήνες πριν τη λήξη της θητείας του να παραιτηθεί για
λόγους υγείας. Ο Ανδρ. Καφετζής έγινε δήμαρχος για το υπόλοιπο της δημαρχιακής περιόδου.
Στις 13 Οκτωβρίου 2002, η εικόνα αλλάζει εντελώς. Προβάλλει στο προσκήνιο
ως υποψήφιος δήμαρχος ο τ. βουλευτής και υπουργός Γιάννης Χαραλάμπους. Ο
συνδυασμός του παίρνει τον τίτλο “Δημοτικός συνδυασμός για ανθρώπινη πόλη:
Νέα Ιωνία – Νέα άποψη”. Καινούριος υποψήφιος ακόμη και ο Νίκος Κουκουλάρης
με τον συνδυασμό “ΙΩΝΙΑ 21ος αιώνας”, και ο Νίκος Δακουτρός με τον “Ιωνία Δημιουργία”.
Την πρώτη Κυριακή προηγείται ο Χαραλάμπους με το 37,89%, δεύτερος ο Κουκουλάρης με το 25,08%, τρίτος ο Παν. Τσουκαλάς με το 14,25%, τέταρτη η ΄Ολγα
Κατημερτζή με το 11,90% και πέμπτος ο Νικ. Δακουτρός με 10,88%.
Τη δεύτερη Κυριακή όμως ο Χαραλάμπους θα κάνει περίπατο! Θα πιάσει το
58,65% των ψήφων έναντι 41,35% του Κουκουλάρη και θα συμπληρώσει το βιογραφικό του ως εξής: Δημοτικός Σύμβουλος, Πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου, Βουλευτής, Υπουργός, Δήμαρχος.
Το 2006 (16 Οκτωβρίου) ουσιαστικά θα έχουμε επανάληψη της προηγούμενης
εκλογής. Αυτή τη φορά όμως δεν θα χρειαστεί δεύτερη Κυριακή. Ο Χαραλάμπους
με το 43,35% (13.779 ψ.) της πρώτης Κυριακής (ξεπέρασε το όριο 42%) θα βγει
απευθείας δήμαρχος! Ο Κουκουλάρης θα πάρει πάλι, σχεδόν τα ίδια: 26,60%
(8.454 ψ.), ο Τσουκαλάς 13,21% (4.199 ψ.), ο Γκότσης 9,06% (2.879 ψ.), ο Γιάννης Κολμανιώτης με την “Αριστερή ΄Οχθη”, υποστηριζόμενος από τον Συνασπισμό
θα φθάσει το 6,44% (2.050 ψ.) και τελευταίος ο Ματθαίος Βάσιλας με την “Εκτός
Σχεδίου - Αριστερή Ριζοσπαστική Κίνηση” και 1,34% (425 ψ.). Οι δημοτικοί σύμβουλοι είναι τώρα 33 και ο Χαραλάμπους θα εκλέξει 20, ο Κουκουλάρης 6, ο
Τσουκαλάς 3, ο Γκότσης 2 και ο Κολμανιώτης 2.
Το 2010, όταν πια η πατρίδα μας είχε μπει στη ζώνη των Μνημονίων με τα τόσο
οδυνηρά αποτελέσματα για τον κόσμο των εργαζομένων και των επαγγελματιών,
ιδιαίτερα, που πάντα ήταν η συντριπτική πλειοψηφία των κατοίκων της Ν. Ιωνίας, θα γίνουν για τελευταία φορά δημοτικές εκλογές μήνα Οκτώβριο, για την
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ακρίβεια Νοέμβρη (7 Νοεμβρίου).
Την πρώτη Κυριακή, ο Χαραλάμπους θα πάρει το 35,79% των ψήφων (9.028
ψ.) κι ο δεύτερος συνδυασμός με τον τίτλο “Ενότητα για τη Ν. Ιωνία” των ΓκότσηΜπουρδούκου-Κολμανιώτη και υποψήφιο δήμαρχο τον Ηρ. Γκότση, το 18,84%
(4.751 ψ.) Ο Παν. Τσουκαλάς με τη “Λαϊκή Συσπείρωση” θα κρατήσει ένα 17%
(4.287 ψ.), ενώ ο Ν. Κουκουλάρης θ΄ αποχαιρετήσει πλέον το παιχνίδι των εκλογών με το φτωχό 16,47%. (4.153 ψ.). Στις εκλογές συμμετείχαν επίσης ο Δημ. Σακαλόγλου με τον συνδυασμό “Νέα Πνοή” που έλαβε 5% (1.262 ψ.), ο Αριστ. Χατζησαββίδης με την “Παράταξη Ανεξάρτητου Κινήματος” που έλαβε 4,68% (1.181
ψ.) και ο Ματθαίος Βάσιλας με την “Εκτός Σχεδίου - Αριστερή Ριζοσπαστική Κίνηση” και 2,22% (560 ψ.).
Θα χρειαστεί λοιπόν δεύτερη Κυριακή. Και “μετά όλοι πήγαν εξοχή”! Πως αλλιώς θα μπορούσε κανείς να εξηγήσει την ήττα του Χαραλάμπους και τη μεγάλη
ανατροπή ! Ο Γκότσης έλαβε 54,92% (10.091 ψ.)! και ξαναεκλέγεται δήμαρχος Ν.
Ιωνίας μετά το 1990. Όμως το αδιανόητο είναι ότι εάν ο μακράν δεύτερος την Α΄
Κυριακή Γκότσης βρήκε στον Β΄ γύρο αρκετές χιλιάδες ψήφους ακόμη, ο Χαραλάμπους (45,08%) δεν πήρε καν τις ψήφους της πρώτης Κυριακής (8.284 ψ.) !
Φτάνουμε στο σήμερα. Εκλογές στις 18 Μάη 2014. Μαζί με Ευρωεκλογές και
Περιφερειακές. Στον Α΄ γύρο ο Γκότσης συγκέντρωσε 9.540 ψ., το 33,57%, ο Παν.
Μανούρης με τη “Δημιουργία-Αλληλεγγύη” και 7.208 ψ., το 25,36%, η Δέσποινα
Θωμαΐδου με τη “Δύναμη Προοπτικής” παίρνοντας 4.522 ψ. έφθασε το 15,91%,
ο Παν. Τσουκαλάς με τη “Λαϊκή Συσπείρωση”, πολύ χαμηλά, στο 12,36% (3.512
ψ.) , η “Ελπίδα για τη Ν. Ιωνία – Π.Α.Κ.” του Γ. Τσοπανίδη 9,91% (2.814 ψ.) και η
Αγγελική Βάσιλα με την “Εκτός Σχεδίου-Αριστερή Ριζοσπαστική Κίνηση στη Ν.
Ιωνία” στο 2,89% (822 ψ.)!
Ο Β΄ γύρος μεταξύ Γκότση - Μανούρη κερδήθηκε μάλλον άνετα από τον πρώτο με
56,49% (15.726 ψ.) έναντι 43,51% (12.111 ψ.). Ήταν φυσικό αφού στον πρώτο
γύρο οι λεγόμενες Πασοκογενείς 3 παρατάξεις, που αθροιστικά συγκέντρωσαν περισσότερο από 51% των ψήφων, δεν βρήκαν τρόπο να συνεργαστούν στον δεύτερο.
Σήμερα λοιπόν δήμαρχος για 5 χρόνια πλέον είναι και πάλι ο Ηρακλής Γκότσης.
Το Δημοτικό Συμβούλιο έχει πολλές εκπροσωπήσεις, αφού η πλειοψηφία έχει 25
δημοτικούς συμβούλους, ο Παν. Μανούρης 7, η Δέσπ. Θωμαΐδου 3, ο Παν. Τσουκαλάς 3, ο Γεώργ. Τσοπανίδης 2, και η Αγγ. Βάσιλα 1. Σύνολο 41.
Αν θελήσει κανείς να κάνει μία σύντομη αναδρομή θα δει, ότι από το 1934 έως
σήμερα η Ν. Ιωνία είχε μόνον 7 αιρετούς δημάρχους, τους: Γ. Φελέκη, Κ. Κιοφτερτζή, Γ. Δομνάκη, Ηρ. Γκότση, Π. Μπουρδούκο, Γ. Περτσεμλίδη και Γ. Χαραλάμπους.
Ο Γιάν. Δομνάκης έχει κερδίσει 4 εκλογές, ο Κ. Κιοφτερτζής και ο Ηρ. Γκότσης
από 3, ο Π. Μπουρδούκος και ο Γ. Χαραλάμπους από 2, ο Γ. Φελέκης και ο Γ. Περτσεμλίδης από 1. Σύνολο 16 εκλογές!
Υποψήφιοι δήμαρχοι που δεν εξελέγησαν, ως τώρα, ήταν πολλοί. Σχεδόν όλοι
άνδρες. Πλην τριών γυναικών: της Όλγας Κατημερτζή, της Δέσποινας Θωμαΐδου
και της Αγγ. Βάσιλα! Οι άνδρες ήταν: Γαβρ. Τσακίρης, Αθαν. Διακάκης, Παντ. Ανδριτσάκης, Κων. Βαρουτσής, Χαρ. Πολάτογλου, Μιχ. Τζιβράς, Γιαν. Αμπατζόγλου,
Κοσμ. Νικολαΐδης, Δημ. Καμάρης, Βασ. Δημόπουλος, Παύλ. Αντωνίου, Μιχ Μανδάλακας, Στέφ. Ιωακειμίδης, Χρυσ. Δουβλίδης, Χρ. Ρουμελιωτάκης, Παν. Λάμπρου,
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Γεώργ. Παπούλιας, Γεώργ. Μερτίρης, Νικ. Καμπουλάκης, Σωκρ. Θεολογίδης, Αριστ.
Μιχαηλίδης, Άγγ. Μελεμενής, Παν. Τσουκαλάς, Γαβρ. Δαμιανίδης, Νικ. Κουκουλάρης, Γιαν. Κολμανιώτης, Δημ. Σακαλόγλου, Νικ. Δακουτρός, Αρ. Χατζησαββίδης,
Ματθ. Βάσιλας, Παν. Μανούρης, Γεώργ. Τσοπανίδης.
Κείμενο: Χάρη Σαπουντζάκη
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Για την έκδοση του έργου απαιτήθηκε κατ΄ αρχήν η χρήση του αρχειακού
και φωτογραφικού αρχείου του συγγραφέα.
Ο συγγραφέας ωστόσο, επιθυμεί να ευχαριστήσει θερμά τους παρακάτω
φορείς και πρόσωπα για τη δυνατότητα που του έδωσαν να έχει
πρόσβαση στα αρχεία τους και να συλλέξει πληροφορίες και φωτογραφικό υλικό:
Γενικά Αρχεία του Κράτους (Γ.Α.Κ.) - Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (Ε.Β.Ε.)
Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων – Μπενάκειο Βιβλιοθήκη
Ιστορικό Αρχείο Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών “Ελ. Βενιζέλος”
Ιστορικό Αρχείο Δημοσιογραφικού Οργανισμού Λαμπράκη (Δ.Ο.Λ.)
Εθνικό Λογοτεχνικό Ιστορικό Αρχείο (Ε.Λ.Ι.Α.)
Επιμορφωτικό Κέντρο της Κ.Ε. του Κ.Κ.Ε. “Χαρίλαος Φλωράκης”
Υπουργείο Εσωτερικών (Δ/νση Εκλογών).
Δήμο Ν. Ιωνίας - Ένωση Σπάρτης Μ. Ασίας
Κέντρο Σπουδής και Ανάδειξης Μικρασιατικού Πολιτισμού Δήμου Ν. Ιωνίας (ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.).
Χάρη Σαπουντζάκη, Κατερίνα Κιοφτερτζή-Πολυριαλά, Χρίστο Ρουμελιωτάκη,
Λέλα Μπανούση, Δημ. Γεωργούδη, Κων. Κυζιρόπουλο, Μάκη Τσαούση,
Λάζαρο Νικολαΐδη, Βασ. Ενωτιάδη, Κοσμά Ιωάννου.
Αρχείο ερασιτεχνικού οπτικοακουστικού υλικού “των Ανωνύμων”
www.tonanonymon.gr

Κατά την περίοδο της έκδοσης του εν λόγω τόμου, το Διοικητικό Συμβούλιο
του Κέντρου Σπουδής και Ανάδειξης Μικρασιατικού Πολιτισμού (ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.)
του Δήμου Ν. Ιωνίας, αποτελούσαν, οι:
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Λουκάς Χριστοδούλου, Οικονομολόγος
Χρήστος Χατζηιωάννου, Δημοτικός Σύμβουλος
Ξενοφών Κυριακόπουλος, Δημοτικός Σύμβουλος
Χάρης Σαπουντζάκης, Ιστορικός, Συγγραφέας
Λαμπ. Σπανοπούλου, Γ. Γραμ. “Σωματείου Ινεπολιτών-Κασταμονιτών”
Κώστας Τσοπανάκης, Ταμίας “Συνδέσμου Αλαγιωτών”
Αρχάγγελος Γαβριήλ, τ. Σχολικός Σύμβουλος Φιλολόγων
Χρυσάνθη Αθηνάκη, Φιλόλογος
Καλλιόπη Στεριάδου, Δρ. Παντείου Πανεπιστημίου, Συγγραφέας
Γιώργος Νουβέλογλου, Πρόεδρος “Συνδέσμου Αλαγιωτών”
Γεράσιμος Λυκούδης, Ζωγράφος, Αγιογράφος
Αγγελική (Γκέλυ) Σακαλόγου, Αντιπρόεδρος “Συνδέσμου Αλαγιωτών”
Ηλίας Αποστολίδης, Εργαζόμενος
Νίκος Τσερπάνης, Δικηγόρος
Σωτήρης Βάρβογλης, Αγιογράφος - Ψηφιδογράφος

Αναπληρωματικά μέλη
ΠΡΟΕΔΡΟΥ
: Ζαχαρούλα Καραβά, Δρ. Πανεπιστημίου Αθηνών
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ : Αντώνης Βουδούρης, Δημοτικός Σύμβουλος
ΜΕΛΗ
: Πηγή Ατταλίδου, Δημοτικός Σύμβουλος
		 Ηλίας Μωραλόγλου, Πολιτικός Μηχανικός
		 Γιάν. Καραγιαννίδης, Αντιπρ. “Σωματείου Ινεπολιτών-Κασταμονιτών”
		 Δέσποινα Μαλάτου, Φιλόλογος
		 Έλλη Γκινάκη, Ιδιωτικός Υπάλληλος
		 Έλσα Ανθρακίδου, Πρόεδρος “Συλλόγου Σμυρναίων Ν. Ιωνίας”
		 Δημήτριος Κωστιδάκης, Καραγκιοζοπαίχτης
		 Γιώργος Σαββίδης, Βιοτέχνης
		 Μαγδαληνή Καραγκιόζογλου, Φιλόλογος
		 Σταμάτης Γλιγλίνος, Συνταξιούχος Τεχνικός ΥΠΕΧΩΔΕ
		 Ειρήνη Κυριάκη
		 Νίκος Τσοπανίδης, Πωλητής λαϊκών αγορών
		 Νίκος Κεχαγιόγλου, Εκπαιδευτικός

