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...΄Ολα σ΄ Εσένα γύρισαν, της χαράς και του πόνου μου η ώρα.
Μα όσο σείει φρενιασμένη τον πλανήτη συθέμελο,
ρωμαντική μου καρδιά, τούτη η μπόρα,
μισητό το τραγούδι τ΄ ανέμελο
με την παλιά του ευωδιά!

Κι ως τάλλα : Ποιες για μας τάχα αυγές θα χαράξουν
κι αν η νειότη μας ζει - στ΄ ασβαλερά τα πιο πέρα
κόπος χαμένος μου λένε, να ψάχνης.
Μια μέρα θα το μάθουμε πάντα οι ψυχές εκεί σα θ΄ αράξουν.  

Μα με το κανόνι, τη μπόμπα ως ουρλιάζει
ή που σε τέσσερες τοίχους μας κλεί
δρακόντισσα Μοίρα, κι’ η ζωή στου κόκκινου Χάρου
τα νύχια σπαράζει
δεν ακούς, ποθοπλάνταχτη η λύρα 
να καλή των λαών κάθε τόπου
με των παλιών τα ερείπια ναών,
το σπίτι να υψώσουμε του νέου ανθρώπου;

Βράζει ο ασβέστης βροντοκοπάει το σφυρί στα καρφιά;
- Ναι! Μα η ασκήμια στ΄αγρίμια ταιριάζει να μένει.
Όχι πια αίμα. Όχι πια δάκρυα. Μονάχα ομορφιά!

΄Οση μπορούμε ομορφιά! Κι ενωμένοι,
μιαν Ελλάδα να  χτίσουμε εμπρός !
μ΄ όσο παίρνουν αψήλος και χάρη
οι κολόνες του Ολυμπίου Διός,
στο φεγγάρι.

Απόσπασμα από ανέκδοτο ποίημα του Άγγελου Σημηριώτη
που θα μπορούσε να έχει τίτλο  “η Διαθήκη του Ποιητή” (27/10/1943)
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Ε Ι  Σ  Α Γ  Ω Γ Η

έσα σε αυτήν την τόσο δύσκολη περίοδο, εξαιτίας της οικονομικής κρίσεως, που μα-
στίζει την Ελλάδα και τους ΄Ελληνες, συνέπεσε να πρέπει να «εορτασθούν» δύο επέ-
τειοι, μια που αφορούσε στον Ελληνισμό, γενικότερα, τα 90 χρόνια δηλαδή από τη 

Μικρασιατική Καταστροφή (1922 - 2012) κι αμέσως μετά μια άλλη που αφορούσε στην Ιστορία 
της Νέας Ιωνίας, της πολιτείας των ξεριζωμένων της Ανατολής, καθώς συμπληρώνονται 90 χρόνια 
από την πρώτη εγκατάσταση τους σ΄ αυτήν και την ίδρυσή της (1923-2013).
 Οι συγγραφείς αυτού του έργου χρειάστηκε να επιστρατεύσουν γνώσεις από παλαιότερες 
αλλά και στοιχεία από εντελώς πρόσφατες έρευνες και μελέτες τους που έφεραν στο φως πολύτι-
μα ντοκουμέντα, ώστε να συμμετάσχουν ως ομιλητές ή εισηγητές ή εκθέτες στην οργάνωση εκδη-
λώσεων ιστορικής αναφοράς, πλαισιωμένων κι από προβολές εικονιστικού υλικού, από συλλογές 
στοιχείων πρωτοφανέρωτων, προϊόντων εξαντλητικής και εξειδικευμένης έρευνας σ΄ ένα πλήθος 
αρχείων, που κράτησαν δύο περίπου χρόνια.
 Κινήθηκαν αρχικά με επίκεντρο τη Νέα Ιωνία και μάλιστα τους χώρους του Πνευματικού Κέ-
ντρου της Ενώσεως Σπάρτης Μ. Ασίας. Ακολούθησε εξακτίνωση στην ευρεία περιοχή της πρωτεύ-
ουσας και προοδευτικά στην ελληνική περιφέρεια, όπου προσκλήθηκαν να παρουσιάσουν τις ερ-
γασίες τους σε πολυπληθή, είναι η αλήθεια, και υποψιασμένα ακροατήρια, αποκομίζοντας πολύ-
τιμες εμπειρίες και προστιθέμενη αξία για το έργο τους από την ασκηθείσα κριτική, την πρόθυμη 
συνεισφορά βοηθημάτων ή πρωτογενούς υλικού, χρήσιμων μαρτυριών.
 Ενώ πλησιάζει πλέον το τέλος της περιόδου αυτών των «εξορμήσεων», αφού λήγοντος του 
2013, θα τερματισθούν και όλες οι επετειακές εκδηλώσεις, οι οποίες ας ειπωθεί εδώ και πολύ πε-
ρισσότερες και ποιοτικά σημαντικότερες ήταν απ΄ ό,τι θα ανέμενε κανείς, αν υπολογισθεί το βαρύ 
κλίμα που είχε επικαθήσει στις ψυχές των ανθρώπων από τα βάσανα που περνούν. 
 Μας τέθηκε λοιπόν τελικά και το ερώτημα - πρόκληση: μήπως έπρεπε όλες αυτές οι εργασίες 
να εκδοθούν, ώστε να έχουν καταχωρηθεί και να μπορούν να χρησιμεύσουν και στον αυριανό με-
λετητή, αλλά και στον αναγνώστη;  
 Πρόκληση ιδιαίτερα τιμητική, αφού διακινήθηκε από ανθρώπους που και γνώση έχουν κι άπο-
ψη διαθέτουν.
 ΄Οσο ελκυστική κι αν φαίνεται η αποδοχή αυτής της πρόκλησης άλλο τόσο αξιώνει προσεκτική 
προσέγγιση. Γιατί πραγματικά τι θα είχε να προσθέσει ένα ακόμη βιβλίο στην υπάρχουσα, για πα-
ράδειγμα, τεράστια βιβλιογραφία για τη Μικρασιατική Καταστροφή; Μια ματαιόδοξη μήπως προ-
σπάθεια παρουσίας των δύο συγγραφέων; Νομίζουμε ότι για το θέμα αυτό έχουν ειπωθεί πάρα 
πολλά από πολύ σημαντικούς ανθρώπους, Και αυτά που ειπώθηκαν, γράφτηκαν και προβλήθη-
καν σ΄ αυτόν τον τομέα από τους υπογράφοντες, θα μπορούσαν ίσως να μείνουν και να περιμέ-

������.indd   11 12/9/2013   11:01:11 πµ



Χ . Σ ΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗΣ -  Λ .  Χ ΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

—12—

νουν άλλην ευκαιρία κι άλλες συγκυρίες.
 Όμως το κεφάλαιο «Ιστορία της πόλεως της Ν. Ιωνίας», όχι μόνον δεν έχει εξαντληθεί, αλλά 
νομίζουμε έχει την ανάγκη αναθεωρήσεως κάποιων «σταθερών», που έχουν περάσει λανθασμέ-
να, από έλλειψη πολλών κι εγκύρων πηγών, έχει ανάγκη νέων «καταθέσεων» απολύτως ντοκου-
μενταρισμένου υλικού, έχει ανάγκη διόρθωσης σφαλμάτων πραγματικών, άμεσα, γιατί ήδη πέρα-
σε πολύς καιρός και περιθώρια δεν υπάρχουν πια!
 Παρά ταύτα σε πρώτη φάση ούτε μια έκδοση, που θα εξαντλoύσε την 90ετία της Νέας Ιωνίας 
θα ήταν για μας εφικτή, γιατί τότε θα χρειαζόταν πολύς χρόνος ακόμη προετοιμασίας και συλλο-
γή υλικού και βέβαια πολλές δαπάνες για ένα πολύτομο έργο, που σήμερα είναι αδύνατον να εξυ-
πηρετηθούν.
 Οι συγγραφείς λοιπόν αποφασίσαμε να δοθεί σ΄ έναν τόμο, η πιο απομακρυσμένη, άρα και η 
περισσότερο άγνωστη, και ανάγκη έχουσα βελτιώσεων ή αναθεωρήσεων, πρώτη περίοδος της 
ζωής της Ν. Ιωνίας, η περίοδος του Μεσοπολέμου (1922 - 1941).
 Η «Νέα Ιωνία στο Μεσοπόλεμο», εξετάζεται όχι επίπεδα και με μόνο οδηγό τη χρονική αλλη-
λουχία των γεγονότων. Αντίθετα τεμαχίζεται σε ενότητες όπως: η  Πρώτη Εγκατάσταση, η Βιομη-
χανία, η Ταπητουργία, το Εμπόριο, η  Εκκλησία, η Εκπαίδευση, ο Πολιτισμός, ο Αθλητισμός, οι Δη-
μόσιες υπηρεσίες, οι Δημοτικές εκλογές του 1934, η προσφυγική ψήφος σ’ όλες τις εκλογές του 
Μεσοπολέμου (βουλευτικές - δημοτικές), τα τοπωνύμια της Ν. Ιωνίας κλπ., ενώ υπάρχει και Πα-
ράρτημα με ανθολόγηση κειμένων από έγγραφα, από ομιλίες και περιγραφές των εντύπων της 
εποχής. Οι επί μέρους αυτές μελέτες υπογράφονται ξεχωριστά, αλλά ωστόσο υπάρχει διασταύρω-
ση των στοιχείων, ώστε ν΄ αποφευχθούν επικαλύψεις.
 Ευελπιστούμε ότι ο αναγνώστης θα θελήσει να σκύψει στην εργασία μας με καλή προδιάθεση. 
Αν νομίζει ότι πράγματι λέγονται άγνωστα πράγματα που «φωτίζουν» σκοτεινές πλευρές και δί-
νουν νέες διαστάσεις στη μελέτη της ιστορίας αυτής της περιόδου, αυτή θα είναι και η μόνη μας 
ικανοποίηση.
 Η δουλειά μας υπήρξε εξαντλητική έως εξοντωτική. ΄Εγινε με στόχο τη μεγαλύτερη δυνατή οι-
κονομία κι αυτό δεν είναι πάντα καλός σύμβουλος σε τέτοιες εκδόσεις.
 Θέλουμε να ευχαριστήσουμε πέραν βέβαια από τους συγγραφείς, ερευνητές, τα Ιδρύματα και 
τους Οργανισμούς στους οποίους αναφερόμαστε στη βιβλιογραφία μας, όλους εκείνους που, με 
τον έναν ή τον άλλο τρόπο, μας προσέφεραν την προσωπική τους μαρτυρία, φωτογραφικό υλικό 
ή άλλο υλικό κ.λπ.
 Επίσης να ευχαριστήσουμε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ενώσεως Σπάρτης Μ. Ασίας για την 
ομόφωνη απόφαση να εκδώσει αυτό το έργο και βέβαια ιδιαίτερα εκείνους που ξεχωριστά θέλη-
σαν να συνδράμουν ως Χορηγοί,  ώστε αυτή η απόφαση να υλοποιηθεί.

 Οι συγγραφείς
 Χάρης Σαπουντζάκης - Λουκάς Χριστοδούλου 
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Σκίτσο του Φώτη Κόντογλου που απεικονίζει τη Νέα Ιωνία στις αρχές
της εγκατάστασης των προσφύγων (1924).
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Εργάτες μπροστά στο Αδριάνειο Υδραγωγείο (1924)
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Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΗ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
Η ΖΩΗ ΣΤΑ ΠΡΩΤΑ ΧΡΟΝΙΑ 

Του Λουκά Χριστοδούλου

ετά τη Μικρασιατική Καταστροφή και τη Συνθήκη της Λωζάνης (1923) περί 
της «Ανταλλαγής των πληθυσμών», οι πρόσφυγες κατά κύματα πλημμύρισαν 
όχι μόνον τις μεγάλες πόλεις της Αθήνας, του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης  

αλλά και αρκετές επαρχιακές πόλεις, πρωτεύουσες νομών και επαρχιών.

1. Η προέλευση των προσφύγων - Στατιστικά στοιχεία.
Οι πρόσφυγες, υπολογίζονταν σε 1.221.819, προερχόμενοι κυρίως από τις εξής περι-

οχές:
 Μικρά Ασία 626.954 51,3%
 Θράκη 256.635 21,0%
 Πόντος 181.269 14,9%

Από την ίδια απογραφή (1928) βλέπουμε ότι η Αθήνα είχε πληθυσμό 459.211 κατοί-
κων, εκ των οποίων 129.950 ήταν πρόσφυγες (28,9%) που ήρθαν στην Αθήνα σε 2 κύ-
ματα: 9.960 πρόσφυγες προ της Μικρασιατικής Καταστροφής και 119.420 πρόσφυγες 
μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή. Στον πληθυσμό της Αθήνας δεν συμπεριλαμβανό-
ταν η Κοινότητα Καλλιθέας με 29.659 κατοίκους, εκ των οπoίων 15.516 ήταν πρόσφυ-
γες (52,3%).

Στη Ν. Ιωνία, στην περίοδο 1924 -1925, ένα 35 - 40% των παιδιών δηλώνουν «ορφα-
νά πατρός».

2. Η Αθήνα.
Στις αρχές της δεκαετίας του 1920, η Αθήνα είναι μία πόλη που αντιμετωπίζει πολλά 

προβλήματα επισιτισμού και ύδρευσης. Είναι μία πόλη 2 ταχυτήτων, μία πόλη 2 κόσμων. 
Η αστική τάξη ζει άνετα στη περιοχή μεταξύ Λυκαβηττού και Ανακτόρων και η εργατι-
κή τάξη που κατοικεί γύρω από αυτή, προσπαθεί να επιβιώσει με μεγάλες στερήσεις. Με 
την άφιξη των προσφύγων, μετά το 1922, η ζωή γίνεται ακόμη δυσκολότερη ενώ παρα-
τηρούνται ελλείψεις τροφίμων και αγαθών. 
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3. Η άφιξη των προσφύγων στους Ποδαράδες.
Και ενώ οι πολιτικές εξελίξεις στην κεντρική πολιτική σκηνή εναλλάσσονται με ταχύ-

τητα, στις αρχές του 1923, αρχίζουν να φτάνουν κατά ομάδες και οι πρώτοι ξεριζωμέ-
νοι πρόσφυγες στους Ποδαράδες, το λεγόμενο σήμερα Ιστορικό Κέντρο της Νέας Ιωνί-
ας, όπου εγκαθίστανται και αρχίζουν να φτιάχνουν το δικό τους συνοικισμό. Η τοποθε-
σία είναι «εξοχική», αρκετά θελκτική, όπως την είχε χαρακτηρίσει ο ιερέας Παπαϊωακείμ 
Πεσματζόγλου. Υπάρχουν πολλά νερά, χάρη στους χείμαρρους Ποδονίφτη και Γιαμπουρ-
λά και τους μικρότερους που τη διασχίζουν (νερά απαραίτητα για την ανάπτυξη της Τα-
πητουργίας, την τέχνη που πολύ καλά γνώριζαν οι Μικρασιάτες και ιδιαίτερα οι εκ της 
Ανατολίας).

Η απόσταση από την Αθήνα είναι μικρή: 7 χιλ. από την Πλατεία Συντάγματος. Γύρω - 
γύρω μικροί λοφίσκοι, με μεγαλύτερο τα Τουρκοβούνια στα Ν.Α. (τον Αγχεσμό του Παυ-
σανία). Μέσο υψόμετρο 120 μ. από την επιφάνεια της θάλασσας. Αέρας δροσερός από 
την Πάρνηθα και την Πεντέλη. ΄Οπου δεν ήταν βράχια υπήρχαν αμπέλια και ελιές ή έβο-
σκαν τα πρόβατά τους, έχοντας υποστατικά, κάτοικοι από τα γειτονικά αρβανιτοχώρια, 
τις Κουκουβάουνες και το Μενίδι, και βοσκοί από τη Στερεά Ελλάδα που εχείμαζαν σε νοι-
κιασμένες εκτάσεις του Κοινού του Παναγίου Τάφου.

Στη μέση, με κατεύθυνση από Ν.Δ. προς Β.Α. μια σιδηροδρομική γραμμή, όπου ράθυ-
μα κινείται ένα ατμήλατο τρένο: ο περίφημος «Σταμάτης» ή το «Θηρίο» της γραμμής Αθή-
να - Κηφισιά.

Το Ιστορικό Κέντρο και οι προσφυγικές συνοικίες (Ελευθερούπολη, Σαφράμπολη και 
Ινέπολη) δέχτηκαν τις πρώτες οικογένειες, ενώ σαν συνοικισμός - χωριό, η Καλογρέζα 
προϋπήρχε της εγκατάστασης των προσφύγων, διατηρώντας το ιστορικό τοπωνύμιό της 
(Καλογρέζα εκ του καλογραία-καλογριά, δηλαδή η Αγία Φιλοθέη). 

Με την άφιξή τους στους Ποδαράδες οι πρόσφυγες, προσπαθούν να βάλουν το κεφά-
λι τους κάτω «από ένα κεραμίδι». ΄Ετσι στην αρχή σε σκηνές, αργότερα σε ξύλινα παρα-
πήγματα και μετέπειτα σε πέτρινα σπίτια άρχισαν να δημιουργούν μια νέα ζωή σε ένα νέο 
τόπο, άγνωστο για αυτούς, αλλά που έμελλε να γίνει ο τόπος τους. Η ΓΗ ΤΟΥΣ.

Οι πρώτοι πρόσφυγες που εγκαταστάθηκαν, κατά τρόπο επίσημο και μαζικό είναι οι 
προερχόμενοι από την πόλη Σπάρτη της Πισιδίας (οι Σπαρταλήδες). Παράλληλα εγκα-
θίστανται Σμυρνιοί, Βουρλιώτες, Κωνσταντινουπολίτες, Αλαγιώτες (από την πόλη Αλά-
ια της Παμφυλίας), Ατταλειώτες, όχι πολλοί Πόντιοι (Τραπεζούντιοι και Σαμψούντιοι), 
Κονιαλήδες (από το Ικόνιο της Φρυγίας), Προυσαλήδες (από την Προύσσα), Αϊβαλιώτες 
(από τις Κυδωνίες),  Μαγνησαλήδες (από την Μαγνησία) κ.α.

Στη γύρω περιοχή σιγά - σιγά εγκαθίστανται δημιουργώντας τις δικές τους συνοικίες, 
οι οποίες όπως οι Ποδαράδες υπάγονταν στο Δήμο Αθηναίων: οι Σαφραμπολίτες την Σα-
φράμπολη, οι Ινεπολίτες και Κασταμονίτες την Ινέπολη και αργότερα οι Νεαπολίτες (από 
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το Νεβ-Σεχίρ της Καππαδοκίας) τη Νέα Νεάπολη και αργότερα Νεάπολη.
Για να δούμε όμως και τους γείτονες των προσφύγων, όταν φτάνουν στους Ποδαρά-

δες. Προς Ν. είναι βέβαια τα Πατήσια ή Αλυσίδα (η άκρη σχεδόν της τότε Αθήνας). Ανατο-
λικά η Καλογρέζα και το τότε σχηματιζόμενο Ψυχικό, η Φιλοθέη και το Μαρούσι. Β.Α. το 
χωριό όπου έχουν εγκατασταθεί κατά τη Βαυαροκρατία, οικογένειες Βαυαρών, το Ηρά-
κλειο, που λίγο αργότερα θα γίνει κοινότητα (1925). Το Ηράκλειο θα συνδεθεί πολύ στε-
νά με τη Νέα Ιωνία στην πορεία και γιατί είχε στην «επικράτειά» του πρόσφυγες (το λε-
γόμενο «Κομμάτι Λαζάρου» που τελικά ενώθηκε αργότερα με τη Ν. Ιωνία) και για την 
όμορφη εκκλησιά του, την Αγία Τριάδα, που με το πανηγύρι της συγκέντρωνε όλους τους 
Ιωνιώτες.

Βορειοδυτικά  ήταν το χωριό των Κουκουβαούνων - η σημερινή Μεταμόρφωση, που 
είχε ιστορία μεγάλη, αλλά κατοικείτο τότε από λίγες οικογένειες αγροτών και κτηνοτρό-
φων, οι οποίες είχαν τα κτήματά τους στους Ποδαράδες. Επειδή οι γηγενείς Κουκουβα-
νιώτες είχαν ζημιωθεί από την απαλλοτρίωση του κτήματος του Παναγίου Τάφου, με 
απόφαση του Υπουργείου Γεωργίας, το 1924, τους παραχωρήθηκαν γαίες στην τοποθε-
σία «Καναπίτσα».

Αν λάβουμε ως δυτικό όριο το ρέμα Γιαμπουρλά, τότε πέραν αυτού και νοτιότερα από 
τα Κουκουβανιώτικα γειτνίαζαν Μενιδιάτικα υποστατικά και εύφορες περιοχές γύρω 
από τον πλούσιο σε νερά Κηφισό. Μενίδι βέβαια λεγόταν από την αρχαιότητα, ο αλλιώς 
γνωστός δήμος των Αχαρνών.

Από την είσοδο του συνοικισμού μετά τα Πατήσια και δυτικά (σημερινή Νέα Φιλαδέλ-
φεια) υπήρχαν από το 1919 τα εργοστάσια του Αρκά βιομηχάνου Νικολάου Κυρκίνη (Με-
ταξουργείο, Πλυντήρια και Βαφεία) της εταιρείας «Ελληνική Εριουργία Α.Ε.», που το κυ-
ρίως εργοστάσιο ήταν στα Πατήσια.

Προς την πλευρά του Περισσού (της συνοικίας του Περισσού) υπήρχε το κτίριο της δι-
οικήσεως, το ξυλουργείο, το σιδηρουργείο και τα οικήματα των εργατών. Λίγο αργότερα 
εδώ θα εγκατασταθεί και το εργοστάσιο της «Ηλεκτροβιομηχανικής Α.Ε.» που παρήγαγε 
ηλεκτρικό ρεύμα και βέβαια βορειότερα η περίφημη Βαμβακουργία.

Ο συνοικισμός της Καλογρέζας είχε λίγα σπιτάκια-παραπήγματα, στο χώρο γύρω από 
το γνωστό ως «πέτρινο σχολείο» της Καλογρέζας. Από αυτό το σημείο μέχρι τη Φιλοθέη 
υπήρχαν αγροί με σιτάρι, κριθάρι, ελιές και θάμνους. Κι εδώ εγκαταστάθηκαν πρόσφυγες 
και μάλιστα με τις πιο άθλιες συνθήκες: σκηνίτες και παραγκοβίωτοι.

4. Η αντιμετώπιση των προσφύγων από το Τ.Π.Π. και την Ε.Α.Π.
Η Επαναστατική Κυβέρνηση του Νικολάου Πλαστήρα του 1922, προσπάθησε να αντι-

μετωπίσει το πρόβλημα των προσφύγων με την προσωρινή/οριστική εγκατάστασή τους 
γύρω από τα μεγάλα αστικά κέντρα της Αθήνας, του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης, κα-
θώς ο κύριος όγκος τους αποβιβαζόταν στα λιμάνια του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης.
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Στις 3 Νοεμβρίου 1922 ιδρύεται το Ταμείο Περίθαλψης Προσφύγων (Τ.Π.Π.) που διοι-
κείται από 10μελές Διοικητικό Συμβούλιο με, σκοπό «την διαχείρισιν και διάθεσιν των εξ 
εράνων, κληρονομιών, δωρεών και κληροδοτημάτων προς περίθαλψιν εν γένει και εγκα-
τάστασιν των προσφύγων, διατιθεμένων χρημάτων και ειδών...». (Φ.Ε.Κ. 227/9.11.1922)

Τα βασικά στελέχη του ήταν: ο Πρόεδρος Επαμεινώνδας Χαρίλαος, βιομήχανος, ο 
Αντιπρόεδρος Στέφανος Δέλτας, τραπεζίτης και η Εκτελεστική Γραμματεία που απαρτι-
ζόταν από τους ως άνω δύο και το Γεώργιο Σακαλή, πολιτευτή, προσφυγικής καταγωγής. 

Πλήθος ξένων φιλανθρωπικών οργανισμών σπεύδουν να βοηθήσουν τους πρόσφυ-
γες προσφέροντας χρήματα και βασικά είδη διατροφής και ένδυσης. Αλλά και στην Ελ-
λάδα ενεργοποιούνται οι σύλλογοι και οι οργανώσεις προσφέροντας κάτι από το υστέ-
ρημά τους.   

Οι πρόσφυγες με ό,τι διαθέσιμα υλικά υπάρχουν δημιουργούν τις πρώτες υποτυπώ-
δεις κατασκευές (κακάσχημες παράγκες), όπου στριμώχνονται 2 και 3 οικογένειες, ενώ 
άλλοι διαβιούν σε σκηνές. Παραπήγματα από σανίδες καφασιών ή τενεκέδες ξεφυτρώ-
νουν στις άκρες των μεγάλων πόλεων (Αθήνας, Πειραιά, Θεσσαλονίκης κ.α.).

Το χειμώνα του 1922-1923 την περίθαλψη των προσφύγων είχαν αναλάβει κυρί-
ως μεγάλες φιλανθρωπικές οργανώσεις του εξωτερικού, όπως ο Αμερικανικός Ερυθρός 
Σταυρός, ο οποίος δαπάνησε για το σκοπό αυτό 3.000.000 δολάρια.   

Το Ταμείο Περίθαλψης Προσφύγων με ανακοίνωσή του στις 15 Ιανουαρίου 1923, ζη-
τεί «να του αποδοθούν από τις επιτροπές τα συλλεγέντα χρήματα από τους εράνους, ενώ 
ζητεί να λογοδοτήσουν για τις δωρεές και κληρονομιές που ήρθαν στα χέρια τους, πριν 
από την ίδρυση του Ταμείου».

Επίσης η Κεντρική Επιτροπή Εράνων, λόγω των εορτών του Πάσχα του 1923, κάνει 
έκκληση «σε κάθε ΄Ελληνα πλούσιο ή πτωχό, κάθε άνθρωπο με ανθρωπισμό όπως διαθέ-
σει ένα μικρό μέρος των εσόδων του υπέρ των προσφύγων και καταστεί δυνατόν να δι-
έλθωσιν οι δυστυχείς αυτοί τας εορτάς με ολιγωτέρας στερήσεις».

Παράλληλα με το Ταμείο Περίθαλψης Προσφύγων (Τ.Π.Π.), η κυβέρνηση θα ανασυ-
στήσει και το Πατριωτικό ΄Ιδρυμα Περίθαλψης (Π.Ι.Π.), με Πρόεδρο το Στέφανο Δέλτα,  
που σκοπό είχε τον συντονισμό της εργασίας των Αγαθοεργών Σωματείων της Αθήνας 
που ασχολούνταν με ζητήματα των προσφύγων και τη διανομή βοηθημάτων σε αυτούς. 
(Φ.Ε.Κ. 223/5.11.1922 τ. Α΄).

Επειδή στην ουσία, το Τ.Π.Π., διαχειριζόταν χρήματα από εράνους και δωρεές, το Κρά-
τος με το Ν.Δ. «Περί παραχωρήσεως δημοσίων κτημάτων και αναγκαστικής απαλλοτρι-
ώσεως ιδιωτικών τοιούτων προς αστικήν εγκατάστασιν των προσφύγων» επιτρέπει την 
παραχώρηση κτημάτων που ανήκουν κατά κυριότητα στο κράτος να δοθούν στο Ταμείο, 
για το σκοπό της αστικής εγκατάστασης προσφύγων. (Φ.Ε.Κ. 153/9.6.1923 τ. Α΄). 

Επίσης για να βοηθήσει στην υγειονομική περίθαλψη των προσφύγων με το Ν. Δ. της 
22.8.1923 «Περί επιβολής ειδικού φόρου υπέρ της υγειονομικής περιθάλψεως και στε-
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γάσεως των προσφύγων» το Υπουργικό Συμβούλιο επιβάλλει φόρους στα εμπορεύμα-
τα και προϊόντα ορισμένων πόλεων ώστε ο εισπραττόμενος φόρος ν΄ αποδίδεται μέσω 
των λογαριασμών της Εθνικής Τραπέζης, στο Ταμείο Περίθαλψης Προσφύγων.  (Φ.Ε.Κ. 
240/25.8.1923).

Το εν λόγω Ταμείο που εποπτευόταν από το Υπουργείο Περίθαλψης και είχε αναλά-
βει το έργο υποβοήθησης της εγκατάστασης των προσφύγων, με όσους πόρους είχε 
από την κρατική χρηματοδότηση και τη συλλογή χρημάτων από εράνους κατάφερε μέ-
χρι 31.3.1924 να κατασκευάσει στη Ν. Ιωνία 5.800 δωμάτια (κόστος απαλλοτρί-
ωσης οικοπέδων, διάνοιξη οδών και υδραυλική εγκατάσταση) συνολικής αξίας 
28.313.358 Δρχ. ενώ είχε διαθέσει 15.000 Δρχ. υπέρ της ανέγερσης του Ι. Ν. Αγί-
ων Αναργύρων. 

Επίσης προσέφερε στους πρόσφυγες κλινοσκεπάσματα, σκηνές, γάλατα και ιματισμό, 
από το σύνολο των 165,3 εκατ. δρχ. που διαχειρίστηκε για τους σκοπούς της περίθαλψης, 
μέχρι που περάτωσε το έργο του. 

Ο κύκλος του Τ.Π.Π. περατώθηκε στην πράξη με την ίδρυση της Επιτροπής Αποκα-
τάστασης Προσφύγων, αλλά η λειτουργία του συνεχίστηκε μέχρι το Μάιο του 1925, με 
Πρόεδρο το Γεώργιο Μαυρολέοντα, σε θέματα διανομής διαφόρων ειδών (κλινοσκε-
πάσματα, εσώρουχα κλπ.), όταν και κλείνει τον κύκλο του με τη δημοσίευση στο Φ.Ε.Κ. 
133/29.5.125 τ. Α΄, της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου περί «…περί καταργήσε-
ως του Τ.Π.Π. κατόπιν των αποφάσεων της Επιτροπής των Οικονομικών». Οποιεσδήποτε 
εκκρεμότητες ή υπηρεσίες που εκτελούνταν από το Τ.Π.Π. θα διεξάγονταν πλέον από τα 
Τμήματα της Δ/νσης Προνοίας και Αποκαταστάσεως Προσφύγων του Υπουργείου Υγιει-
νής, Προνοίας και Αντιλήψεως.

Στο Υπουργείο Υγιεινής, Προνοίας και Αντιλήψεως περιέχεται πλέον η περιουσία του 
καταργουμένου Τ.Π.Π. ως και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του Ταμείου.

5. Η Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων (Ε.Α.Π.).
Τα προβλήματα κυρίως της στέγασης των προσφύγων και της επαγγελματικής τους 

αποκατάστασης, δεν μπορούσε να τα λύσει το Ελληνικό Κράτος και πρωτίστως το ιδρυ-
θέν Ταμείο Περίθαλψης Προσφύγων (Τ.Π.Π.). ΄Επρεπε να βρεθούν χρηματοδότες ή να λη-
φθούν δάνεια από το εξωτερικό. Ποιος όμως θα δάνειζε σε ένα σχεδόν οικονομικά κατε-
στραμμένο κράτος και με τι εγγυήσεις; 

H Ελλάδα αδυνατώντας να ανταπεξέλθει στην εν λόγω οικονομική κατάσταση, από το 
Φεβρουάριο του 1923, ζήτησε τη βοήθεια της νεοϊδρυθείσης τότε Κοινωνίας των Εθνών 
(Κ.τ.Ε.), η οποία έστειλε μία επιτροπή εμπειρογνωμόνων για να εξετάσει τις συνθήκες 
και τα προβλήματα των προσφύγων. Με βάση τα πορίσματα της επιτροπής προτάθη-
κε η ίδρυση της Ε.Α.Π. που σκοπό, σε πρώτη φάση, είχε την εγκατάσταση των προσφύ-
γων (αστών και αγροτών) και σε δεύτερη φάση την επαγγελματική αποκατάστασή τους.
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Η Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων ιδρύθηκε με τη δημοσίευση στην Ελλάδα 
του Ν. Δ. «Περί κυρώσεως του εν Γενεύη υπογραφέντος Πρωτοκόλλου περί αποκαταστά-
σεως των εν Ελλάδι προσφύγων και ιδρύσεως Επιτροπής αποκαταστάσεως προσφύγων 
κλπ.» (Φ.Ε.Κ. 289/13.10.1923 τ. Α΄). Με βάση το εν λόγω νομοθετικό διάταγμα, η Ελληνι-
κή Κυβέρνηση αναλάμβανε την υποχρέωση:

1. Να ιδρύσει την Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων, όπως περιγραφόταν 
 στο συνημμένο Καταστατικό που ήταν αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης.
2. Να εκχωρήσει 500.000 εκτάρια (ή 7.000.000 στρέμματα) στην Ε.Α.Π.,
 κατάλληλα ως προς την ποιότητα και την τοποθεσία.
3. ΄Ολες οι προκαταβολές που είχαν ληφθεί από την Εθνική Τράπεζα, για   

 λογαριασμό της Ε.Α.Π. θα έπρεπε να αποδοθούν σ΄ αυτήν.
4. Η Ελληνική Κυβέρνηση, να συνάψει δάνειο όχι μικρότερο των 6.000.000 λιρών  

 που θα απέδιδε στην Ε.Α.Π. 
5. Η Ελληνική Κυβέρνηση να μην συνάψει άλλα βάρη άνευ της εγκρίσεως της  

 Διεθνούς Οικονομικής Επιτροπής (σήμερα Δ.Ν.Τ.).
6. Η Ελληνική Κυβέρνηση να απαλλάξει την Ε.Α.Π. παντός φόρου ή τέλους. 
7. Η απόδοση προκαταβολών γινομένων σε πρόσφυγας υπό της Ε.Α.Π. να έχει  

 προτεραιότητα απέναντι της πληρωμής φόρων ή πάσης άλλης απαιτήσεως.
8. Να επιτρέπει στο Συμβούλιο της Κοινωνίας των Εθνών να διερευνά και να 
 επιβλέπει τη δράση της Ε.Α.Π. και να αποδέχεται τις αποφάσεις του Συμβουλίου
 εφόσον προϋπέθεταν ενέργειες εκ μέρους της Ελληνικής Κυβέρνησης.
9. Ουδεμία διάταξη του Πρωτοκόλλου να μην μεταβάλλει τις υποχρεώσεις
 της Ελλάδας απέναντι στις συμφωνίες της Λωζάννης της 30.1.1923 και της 
 Ελληνο-βουλγαρικής Συμβάσεως περί αμοιβαίας μετανάστευσης,
 της υπογραφείσης στο Νεϊγύ την 27.11.1919.
10. Εν περιπτώσει οιασδήποτε διαφωνίας περί την ερμηνεία του παρόντος
 Πρωτοκόλλου μεταξύ Γαλλικού και Αγγλικού κειμένου να υπερισχύει
 το Αγγλικό.

Η Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων (Ε.Α.Π.) είχε 4μελές Διοικητικό Συμβούλιο 
(2 Ξένοι και 2 ΄Ελληνες) και αποτελούνταν (1924 -1925) από τους: 

• Πρόεδρος - Χένρυ Μοργκεντάου, πρ. Πρεσβευτής των ΗΠΑ στην
 Κωνσταντινούπολη, 
• Αντιπρόεδρος - Σερ Τζων Κάμπελ, πρώην αρμοστής της Μ. Βρετανίας
 στις Ινδίες,
• Ταμίας - Στέφανος Δέλτας, επιχειρηματίας και τραπεζίτης, 
• Γενικός Γραμματέας - Περικλής Αργυρόπουλος, στρατιωτικός και διπλωμάτης. 
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Δύο ακόμη νομοθετικές ρυθμίσεις «θωράκισαν» την Ε.Α.Π. αποτελεσματικά:
1. Με το Φ.Ε.Κ. 371/19.12.1923 τ. Α’, «Περί λειτουργίας Επιτροπής Αποκαταστάσε-

ως Προσφύγων», στην Ε.Α.Π. εδόθησαν οι δικαιοδοσίες: 1) του Υπουργού της Γεωργίας, 
2) των αρμοδίων Συμβουλίων του Υπουργείου Γεωργίας ως και παντός παρεμφερούς 
Συμβουλίου λειτουργούντος με σκοπό τον αγροτικό εποικισμό των προσφύγων, 3) του 
Υπουργού Προνοίας, Υγιεινής και Αντιλήψεως, 4) των αρμοδίων Συμβουλίων του Υπουρ-
γείου Προνοίας κλπ. ως και παντός παρεμφερούς Συμβουλίου, λειτουργούντος για την 
ενέργεια της αστικής αποκαταστάσεως προσφύγων.

΄Ετσι κατάφερε πέραν από τις ακανθώδεις διαδικασίες 
και διαγωνισμούς του Δημοσίου, να επιτελέσει χωρίς μεγά-
λες καθυστερήσεις το έργο της.

2. Με το Φ.Ε.Κ. 390/31.12.1923 τ. Α΄, «Περί μεταβιβάσε-
ως εις την Επιτροπήν Αποκαταστάσεως Προσφύγων της 
απολύτου κυριότητος αγροτικών κτημάτων ανηκόντων εις 
το Ελληνικόν Δημόσιον», η Ε.Α.Π. απέκτησε χιλιάδες στρέμ-
ματα γης, για τη γεωργική αποκατάσταση των προσφύγων 
γεωργών. Υπολογίζεται ότι στη διάθεση της Ε.Α.Π. τέθηκαν 
8.500.000 στρέμματα γης. 

Εν αντιθέσει με το Ταμείο Περίθαλψης Προσφύγων, η Επι-
τροπή Αποκατάστασης Προσφύγων δεν ήταν φιλανθρωπικός 
Οργανισμός. Τυπικά ήταν αυτόνομος υπερεθνικός Οργανισμός που λειτουργούσε υπό 
την άμεση εποπτεία της Κοινωνίας των Εθνών (Κ.τ.Ε.), σε συμφωνία πάντα με την Ελ-
ληνική Κυβέρνηση. Σκοπό είχε, την αποκατάσταση των προσφύγων και τη δημιουργία 
υποδομών. 

Για αυτό το λόγο, κατέβαλε μεγάλες προσπάθειες και έλαβε 2 σημαντικά δάνεια από 
το εξωτερικό (στην πραγματικότητα τα έλαβε η Ελληνική Κυβέρνηση για λογαριασμό της 
Ε.Α.Π.) με την εγγύηση της Κοινωνίας των Εθνών (Κ.τ.Ε.), προκειμένου να επιτελέσει το 
μεγάλο αυτό έργο. Τα κεφάλαιά της δεν διοχετεύονταν στην προσωρινή περίθαλψη των 
προσφύγων αλλά στη συνολική οριστική και αμετάκλητη αποκατάστασή τους σε παρα-
γωγική εργασία με όρο την τελική εξόφληση των χορηγουμένων δανείων.

Τα Κεντρικά Γραφεία της Ε.Α.Π. ήταν στη Λεωφ. Κηφισίας 3, στην Αθήνα. Στη Ν. Ιω-
νία είχε εγκαταστήσει το λεγόμενο Γραφείο της Εποπτείας με τους υπαλλήλους 
της, στη σημερινή Λεωφ. Ηρακλείου. Διευθυντής του Γραφείου Συμβουλίου της Επο-
πτείας ήταν ο Κυρίσογλου. Στο εν λόγω Συμβούλιο συμμετείχε και ο Α. Λασκαρίδης, εκ-
προσωπώντας τους Ιωνιώτες.

Ερρίκος Μοργκεντάου
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Η Ε.Α.Π. στελεχώθηκε από έμπειρα στελέχη διαφόρων υπουργείων ενώ αποσπάστη-
καν σε αυτήν οι υπηρεσίες του Τμήματος Αστικής Αποκατάστασης Προσφύγων και το τε-
χνικό Τμήμα του Ταμείου Περίθαλψης Προσφύγων του Υπουργείου Γεωργίας. 

Η Ε.Α.Π. προκειμένου να εκτελέσει το έργο της, βάσει της Διεθνούς Σύμβασης,  έπρεπε 
να πάρει «προίκα»: γη. Και την πήρε (ένα μέρος) με την παράδοση των προσφυγικών συ-
νοικισμών που είχαν ήδη κατασκευαστεί ή ήταν υπό ανέγερση στην περιοχή της Αττικο-
βοιωτίας και την απαλλοτρίωση εκτάσεων, που πραγματοποιούσε για λογαριασμό της, 
το Υπουργείο Γεωργίας. 

Η κυριότητα των συνοικισμών που είχαν ιδρυθεί από το Ταμείο Περίθαλψης Προσφύ-
γων, με απόφαση του Υπουργού Α. Μυλωνά, μεταβιβάστηκε στο Υπουργείο Γεωργίας, το 
οποίο την παρέδωσε στην Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων, μόλις ιδρύθηκε. 

Στο Φ.Ε.Κ. 5/22.1.1924 τ. Β΄ διαβάζουμε:
«περί μεταβιβάσεως εις την Επιτροπήν Αποκαταστάσεως Προσφύγων της απο-

λύτου κυριότητος κλπ.» και την σχετικήν απόφασιν του Υπουργικού Συμβουλίου, 
μεταβιβάζομεν εις την απόλυτον κυριότητα της Επιτροπής Αποκαταστάσεως Προ-
σφύγων και παραχωρούμε προς αυτήν τους εν τω υπ΄ αριθ. 34152/1924 συμβο-
λαίω του συμβολαιογράφου Αθηνών Α. Ζαχαροπούλου αναφερομένους  προσφυ-
γικούς συνοικισμούς Παγκρατίου και Ποδαράδων του Δήμου Αθηναίων και Κοκ-
κινιάς του Δήμου Πειραιώς, ανηκόντων κατά κυριότητα εις το Ελληνικόν Δημόσι-
ον, μεθ΄ όλης της περιοχής των και των επ΄ αυτών οικοδομών, παραρτημάτων και 
παρακολουθημάτων». 

Για να δούμε όμως, τι οικήματα είχε κατασκευάσει το Ταμείο Περίθαλψης Προσφύ-
γων στη Ν. Ιωνία, όπως αναφέρονται στο υπ΄ αρ. 34152/24 Συμβόλαιο, μέχρι 11 Ιανου-
αρίου 1924, που έγινε η συμβολαιογραφική πράξη και παρεδόθη ο οικισμός στην Ε.Α.Π.:

ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΤΥΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΔΩΜΑΤΙΑ
 383 Μονώροφες κατοικίες 2.564
 29 Μικρές επαύλεις 227
 124 Διώροφες κατοικίες 884
   Υπό κατασκευήν - δωμάτια 2.125
   Σύνολο δωματίων 5.800

Για να τονώσει όμως και την αγορά με κεφάλαια κινήσεως, η Κυβέρνηση ψηφίζει τον 
Ν. 3142 «Περί κυρώσεως της μεταξύ της Ελληνικής Πολιτείας και της Εθνικής Τραπέζης 
της Ελλάδος συμβάσεως από 20.5.1924 περί οικονομικής ενισχύσεως εγγυήσει της Ελ-
ληνικής Πολιτείας εις ομογενείς πρόσφυγας μικροεπαγγελματίας οργανωμένους εις ομά-
δας ως και εις αστικούς συνεταιρισμούς μικροβιομηχανιών και χειροτεχνιών» προκειμέ-
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νου να βοηθήσει τους μικροεπαγγελματίες στην οργάνωση των επιχειρήσεών τους, πα-
ρέχοντας δάνεια μέχρι συνολικού ποσού 50.000.000 δρχ. με επιτόκιο 7% και προμήθεια 
0,5% (Φ.Ε.Κ. 179/2.8.1924 τ. Α΄).

Και λίγες ημέρες αργότερα με τον Ν. 3143 «Περί κυρώσεως της μεταξύ του Ελληνι-
κού Δημοσίου και της Εθνικής Τραπέζης συναφθείσης τη 22 Απριλίου 1924 συμβάσε-
ως, αφορώσης την χορηγία προκαταβολής εκ δραχμών τριάκοντα εκατομμυρίων εις την 
Επιτροπήν Αποκαταστάσεως Προσφύγων» ενεργοποιείται η σύμβαση για άνοιγμα πο-
σού 30.000.000 δρχ. προς την Ε.Α.Π. έναντι της πιστώσεως του 1.000.000 λιρών Αγγλίας 
του προσφυγικού δανείου, για την επιτάχυνση της ανοικοδομήσεως οικιών για τη στέ-
γαση των προσφύγων και την προμήθεια υπέρ αυτών των προς καλλιέργεια αναγκαίων. 
(Φ.Ε.Κ.  180/4.8.1924 τ. Α΄).

Στα τέλη Οκτωβρίου 1925 ψηφίζεται από την Δ΄ εν Αθήναις Συντακτική Εθνοσυνέ-
λευση το Διάταγμα «Περί κυρώσεως της από 19.9.1924 πράξεως προσθέτου τω από 
29.9.1923 πρωτοκόλλω της Γενεύης» και εξειδικεύονται οι υποχρεώσεις της Ελληνικής 
Κυβέρνησης προς την Ε.Α.Π. όσον αφορά την λήψη του δανείου και την παραχώρηση των 
γαιών. 

Το διεθνές δάνειο που έλαβε η Ελλάδα για λογαριασμό της Ε.Α.Π. το 1925 και ονο-
μάσθηκε Προσφυγικό Δάνειο ήταν ποσού 12.300.000 λιρών Αγγλίας (καθαρό ποσόν 
9.963.000 λίρες Αγγλίας) και έγινε με τη σύμπραξη Αγγλικών και Αμερικανικών Τραπε-
ζών και της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος.

Το εν λόγω δάνειο που ελήφθη ύστερα από την άδεια της Διεθνούς Οικονομικής Επι-

Ο πολιτικός μηχανικός της ΕΑΠ Κ. Σγούτας, μαζί με την αδελφή του
στην αρχική μορφή της οδού Ηρακλείου.
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τροπής (Δ.Ο.Ε.) - το αντίστοιχο σημερινό Δ.Ν.Τ. - όταν έκλεισε τον κύκλο της η Ε.Α.Π. και 
τις υποχρεώσεις της ανέλαβε η Ελληνική Κυβέρνηση, με το Ν. 4857/1930 «Περί μεταβι-
βάσεως εις το Ελληνικόν Δημόσιον της κινητής και ακινήτου περιουσίας της Ε.Α.Π. και 
συστάσεως υποθήκης υπέρ της Διεθνούς Οικονομικής Επιτροπής» έδωσε Α΄ υποθήκη σε 
όλα τα κτήματα και οικήματα της Ε.Α.Π., στην Δ.Ο.Ε.:

 «…κατά  παρέκκλισιν των διατάξεων του νόμου της 11/23 Αυγ. 1836 περί υπο-
θηκών συνιστάται δια του παρόντος πρώτη υποθήκη, μη απαιτουμένης εγγραφής 
εις τα οικεία βιβλία των υποθηκών, υπέρ της Διεθνούς Οικονομικής Επιτροπής, 
αναλαβούσης την εξυπηρέτησιν του Προσφυγικού Δανείου του 1924, επί πάντων 
των κτημάτων, εφ΄ ών η Ε.Α.Π. εγκατέστησε πρόσφυγας ή εφ΄ ών ωκοδόμησεν οι-
κίας προς εγκατάστασιν προσφύγων ή γηγενών, ανηκόντων κατά κυριότητα εις το 
Δημόσιον.»

Έτσι λοιπόν η Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων αρχίζει σε εντατικούς ρυθμούς 
το έργο της ανοικοδόμησης των συνοικισμών σε όλη την Ελλάδα, όσον αφορά στην αστι-
κή αποκατάσταση και τη διανομή γαιών στους πρόσφυγες γεωργούς για την αγροτική 
αποκατάστασή τους, παρέχοντας εργαλεία και σπόρους.

Επειδή τα χρήματα του δανείου του 1924 είχαν απορροφηθεί από την Ε.Α.Π. και η Ελ-
ληνική Κυβέρνηση αντιμετώπιζε νέα οικονομικά προβλήματα, το 1928 συνήψε δύο συμ-
βάσεις περί συνομολογήσεως δανείου προς 6% (σταθεροποιήσεως και προσφυγικού). Εξ 
αυτών των δύο συμβάσεων, το ποσόν 3.000.000 λιρών στερλινών Αγγλίας δόθηκε στην 
Ε.Α.Π., για την αποκατάσταση των προσφύγων.

Υπολογίζεται ότι η Ε.Α.Π. διέθεσε συνολικά: 
• Για τους αγρότες πρόσφυγες που αποτελούσαν το 47% των προσφύγων, ποσόν 

3.518.471.339 δρχ. των διαθεσίμων πόρων ενώ
• Για τους αστούς πρόσφυγες που αποτελούσαν το 53% των προσφύγων μόνο 

765.757.154 δρχ., δηλαδή ποσόν πέντε φορές μικρότερο από των αγροτών προσφύγων.

Από έγγραφα που έστειλε η Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων στον Ελευθέριο 
Βενιζέλο το 1930, και αφορούν στην περίοδο 1924 -1930, για να τον ενημερώσει για την 
πορεία των προσφυγικών συνοικισμών, έχουμε τις εξής πληροφορίες, για τη Νέα Ιωνία:

Στη Ν. Ιωνία ανηγέρθησαν 2.817 κατοικίες για ισάριθμες οικογέ-
νειες και δαπανήθηκαν 90.162.849,81 δρχ. εκ των οποίων 66.435.749,66 
δρχ. για την ανέγερση των κτισμάτων και 23.727.100,15 δρχ. για γενι-
κά έξοδα. 

Εξ αυτών στους πρόσφυγες χρεώθηκαν 76.392479 δρχ. που ανα-
λύονται σε κτίσματα 60.406.530 δρχ., Γενικά έξοδα 12.190.758 δρχ. και 
αξία οικοπέδων 3.795.301 δρχ. 
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Η Ε.Α.Π. ολοκλήρωσε το έργο της στο τέλος του 1930, καλύπτοντας τους πρόσφυγες 
στο οικιστικό θέμα σε μεγάλο βαθμό και παρέδωσε την σκυτάλη στο Υπουργείο Γεωργί-
ας, το οποίο θα ασχολείται πλέον και με τα θέματα των προσφύγων (αγροτών και αστών). 

6. Η δημιουργία - Η ανοικοδόμηση του συνοικισμού Ποδαράδων.
Οι πρόσφυγες με ό,τι μέσα διέθεταν προσπάθησαν να χτίσουν τα «φτωχικά» τους. 

Από κοντά και το φτωχό μας κράτος με το Ταμείο Περίθαλψης Προσφύγων (Τ.Π.Π.) στην 
αρχή και στην συνέχεια με την Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων. (Ε.Α.Π.).

Τα προβλήματα που είχε να αντιμετωπίσει το κράτος ήταν πως θα αποκτούσε τη γη; 
(με απευθείας αγορά ή απαλλοτριώσεις;) πού θα βρίσκονταν χρήματα για την κατα-
σκευή των σπιτιών; ποιος θα μεριμνούσε για την επαγγελματική τους αποκατάσταση;

Εδώ θα φέρουμε στο φως, για πρώτη φορά, μια επιστολή του Δημ. Γεωργόπουλου, μη-
χανικού, ο οποίος ήταν έφεδρος αξιωματικός του Ελληνικού Στρατού και υπασπιστής 
του Ν. Πλαστήρα στη Μικρασιατική Εκστρατεία. Μετά την Επανάσταση του 1922 ήταν 
από τους εμπίστους ανθρώπους του Πλαστήρα, μέχρι να απολυθεί των τάξεων του Στρα-
τού και να αφοσιωθεί με τα επαγγελματικά του σχέδια. Είχε γραφείο στην οδό Σταδίου 
και είχε κάνει τα περισσότερα σχεδιαγράμματα του κέντρου της Ν. Ιωνίας, αλλά και τα 
σχέδια που επισυνάπτονται στα συμβόλαια αγοραπωλησίας της Ε.Α.Π. και των κεφαλαι-
ούχων που απέκτησαν βιομηχανικά οικόπεδα. 

Φαίνεται λοιπόν να είχε υπό την εποπτεία του το συνοικισμό των Ποδαράδων και για 
αυτό απευθύνει στο Ν. Πλαστήρα το παρακάτω υπόμνημα, στις 4 Μαΐου 1923.

Υπόμνημα Δημ. Γεωργοπούλου - Μηχανικού
Εν Αθήναις τη 4η Μαΐου 1923

Προς Την Επανάστασιν 1922

Άποψη της Νέας Ιωνίας με το Δ. Γεωργόπουλο σε πρώτο πλάνο
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Κύριε Αρχηγέ,
Υπό του Ταμείου Περιθάλψεως Προσφύγων απεφασίσθη η ανέγερσις μονίμου 

προσφυγικού συνοικισμού παρά την θέσιν «Ποδαράδες».
Προς τον σκοπόν τούτο επετάχθη η κατά χρήσιν εισφορά της επιφανείας του 

εν τη θέσει ταύτη αγροκτήματος του Παναγίου Τάφου, εκτάσεως 1.600 ως έγγι-
στα στρεμμάτων, κατόπιν συνεννοήσεως του Υπουργείου Υγιεινής κλπ. μετά του 
Υπουργείου Γεωργίας, επρόκειτο να απαλλοτριωθή αναγκαστικώς ή εξαγορασθή 
το εν λόγω αγρόκτημα χάριν των προσφύγων. Συγκροτηθέν συνεργείον υπό την 
διεύθυνσίν μου προέβη μετά εμπεριστατωμένην και λεπτομερή έρευναν, εις την 
εκπόνησιν αρτιωτάτου σχεδίου ανοικοδομήσεως και την εκτέλεσιν των απαιτου-
μένων εργασιών προς ανεύρεσιν της αναγκαιούσης ποσότητος ύδατος, αίτινες 
εστέφθησαν υπό πλήρους επιτυχίας.

Εκ παραλλήλου ωρισμένοι βιομηχανικοί κύκλοι, ελκυσθέντες εκ της προσφο-
ράς ευθυνών εργατικών χειρών και χωρούντες εκ της αντιλήψεως συμβολής εις 
την υπέρ των προσφύγων προσπάθειαν της επαναστάσεως δια της παροχής ερ-
γασίας εις αυτούς, και της αναπτύξεως των πλουτοπαραγωγικών πόρων της χώ-
ρας, υπέβαλον επισήμως προτάσεις προς το Υπουργείον Υγιεινής κλπ. περί ανεγέρ-
σεως μεγάλων εργοστασίων, ιδία ταπητουργίας και επεξεργασίας δερμάτων, αρ-
κεί μόνον τούτο να παραχωρήσει τας απαιτούμενας εκτάσεις δι ας προσεφέρο-
ντο να καταβάλωσι εν περιπτώσει απαλλοτριώσεως ή εξαγοράς το αναλογούν αυ-
τοίς τίμημα. 

Επίσης ανελάμβαναν υποχρέωσιν ν’ απασχολήσωσιν εις τας εργασίας ανεγέρ-
σεως και λειτουργίας των εργοστασίων τούτων αποκλειστικώς εργάτας πρόσφυ-
γας, ιδία δε τους εκ Σπάρτης της Πισσιδίας ταπητουργούς και άλλους ειδικευόμε-
νους εις άλλα επαγγέλματα. Ενώ αυτά συνέβαινον και αρκετά μέχρι τούδε ποσά 
εδαπανήθησαν εκ μέρους του Ταμείου Περιθάλψεως Προσφύγων χάριν των γενο-
μένων προκαταρκτικών εργασιών, εσχάτως το όλον έργον προσκόπτει, το μεν δι-
ότι το Ταμείον Περιθάλψεως Προσφύγων στερείται χρημάτων αναγκασθέν να με-
ταβάλη άρδην το αρχικόν σχέδιον, εις τρόπον αντί των υπ΄ αυτού προβλεπομένων 
870 δωματίων καλού τύπου να εγκρίνη την κατασκευήν μόνον 250 και ταύτην του 
τελευταίου και εντελώς ακαταλλήλου τύπου, το δε διότι δεν καθωρίσθη εισέτι ο 
τρόπος καθ΄ όν θέλει περιέλθη εις το δημόσιον το αγρόκτημα «Ποδαράδες» ανή-
κον κατά κυριότητα εις το Ιερόν Κοινόν του Παναγίου Τάφου, γεγονός όπερ παρα-
λύει την επιχείρησιν οιασδήποτε σοβαρωτέρας εργασίας.

Επικαλούμαι όθεν την ευμενή αντίληψιν της Επαναστάσεως της οποίας το ζή-
τημα γενικώς της στεγάσεως των προσφύγων είναι παγκοίνως γνωστόν ότι απο-
τελεί το κυριώτερον μέλημα ίνα προκαλέση την μάλλον σύμφορον προς τους σκο-
πούς της λύσιν του ζητήματος και λαμβάνω την τιμήν να υποβάλω τα κατά την εκ 
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των πραγμάτων απορρέουσαν πεποίθησίν μου προσφορώτερα μέσα.
Προς τούτο:
1. Δια μίας ταχείας, παρά τοις Υπουργείοις Γεωργίας και Υγιεινής επεμβάσεως 

δέον να λυθή τάχιστα το ζήτημα της εκχωρήσεως της κυριότητας του αγροκτήμα-
τος «Ποδαράδες», να επιτραπή δε προς συμπλήρωσιν του εν τω εγκεκριμένω σχε-
δίω αριθμού των 870 δωματίων ή υπό των προσφύγων δυναμένων ιδίαις δαπά-
ναις ν΄ ανοικοδομήσωσιν (και τοιούτων υπάρχουν πολλοί  εφ’ όσον παραχωρείται 
αυτοίς το αναγκαίον οικόπεδον) ανέγερσις των υπολειπομένων οικίσκων υπό την 
εποπτείαν και τον έλεγχον του δια τον όλον συνοικισμόν συνεργείου.

2. Επί πλέον να παραχωρηθή επί αναλόγω αποζημιώσει χώρος εις τας βιομηχα-
νίας αίτινες προσφέρονται να εγκατασταθώσιν πλησίον και αίτινες εκτός της γε-
νικωτέρας επιρροής ήν θέλουσι ασκήσει επί της γενικής οικονομίας της χώρας, θέ-
λουσιν εξασφαλίση μόνιμον εργασίαν εις πάντας τους δυναμένους εκ των προσφύ-
γων να εργασθώσιν, καθισταμένους ούτω ικανούς όπως βαθμηδόν καταβάλωσιν 
εις το Κράτος κατά τρόπον κανονισθησόμενον δι’ ειδικής κυβερνητικής προνοίας 
την αξίαν των οικιών και οικοπέδων εφ’ ων θέλουσιν εγκατασταθή.

                                                             
 Ευπειθέστατος

Υπογραφή: ΔΗΜ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Βλέπουμε λοιπόν να του προτείνει λύσεις που υιοθετούνται σχετικά με την στέγαση 
των προσφύγων αλλά και τρόπους για να ασχοληθούν επαγγελματικά. Επίσης από τα 
αρχικά προγραμματισθέντα 870 δωμάτια δημοπρατούνται μόνο 400. 

΄Ετσι λοιπόν ένα μήνα περίπου μετά, το Ταμείο Περίθαλψης Προσφύγων, συντάσσει 
προκήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας για την κατασκευήν δωματίων/οικημάτων στους 
Ποδαράδες/Ν. Ιωνία, τον Ιούνιο του 1923. Από την Εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ» της  
4.6.1923 έχουμε την πληροφορία:  

«ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ  ΤΑΜΕΙΟΥ  ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ  ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
Εκτίθεται εις μειοδοτικήν δημοπρασίαν δι’ εγγράφων ενσφραγίστων προ-

σφορών η κατασκευή 400 δωματίων εν τω παρά τη θέσει «Ποδαράδες» οικο-
δομηθησομένω προσφυγικώ συνοικισμώ. Η εγγύησις δια την εργασίαν ωρίσθη 
εις 20.000 δρχ.

Οι όροι συγγραφείς, προμετρήσεις, σχεδιαγράμματα ευρίσκονται κατατεθει-
μένα εις το Ταμείον Περιθάλψεως Προσφύγων, Βουλής 20 Α΄, εις ο οι βουλόμε-
νοι δύνανται να αποτανθούν δια να λάβουν πληροφορίας. Η αποσφράγισις θέ-
λει λάβει χώραν την 7ην Ιουνίου 1923, ημέραν Πέμπτην και ώραν 7 μ.μ.»
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Αλλά και η εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΛΟΓΟΣ» της 19/6/1923 σε ρεπορτάζ του υπό τον 
τίτλο: ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ γράφει: 

«...Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο και με τους «Ποδαράδες» των Πατησίων. Τον 
συνοικισμόν αυτόν τον έχει αναλάβει η Κυβέρνησις δια την εγκατάστασιν των 
προσφύγων. Ακατάπαυστος εντατική εργασία εκτελείται εκεί. Ισοπεδώσεις, 
αναμοχλεύσεις, εξορύξεις πέτρας, έργα υδρεύσεως. Παν ό,τι απαιτείται δια την 
καλήν λειτουργίαν ενός τοιούτου συνοικισμού. Και το ευτύχημα είνε ότι έχει 
νερό και είνε εις υγειονοτάτην τοποθεσίαν»  

7. Η θεμελίωση της Νέας Ιωνίας.
Ως ημέρα ίδρυσης της Ν. Ιωνίας θεωρείται η 30η Ιουνίου 1923, όταν έγινε η θεμελίω-

ση του προσφυγικού συνοικισμού από τον αρχηγό της Επανάστασης του 1922, Νικόλαο 
Πλαστήρα, τον Πρωθυπουργό Στυλιανό Γονατά, τον Υπουργό Πρόνοιας Απόστολο Δοξιά-
δη και τον ιερέα Παπαϊωακείμ Πεσματζόγλου, ο οποίος είχε οδηγήσει τους χιλιάδες συ-
μπατριώτες του Σπαρταλήδες (από την πόλη Σπάρτη της Πισιδίας) στην Ελλάδα, μετά τη 
Μικρασιατική Καταστροφή.

Από την εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΒΗΜΑ» της Κυριακής, 1 Ιουλίου 1923, διαβάζουμε 
στη σελίδα 4, για τη θεμελίωση του συνοικισμού, και την έναρξη εργασιών της κατασκευ-
ής του συνοικισμού:

« ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ* ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΥ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ»
(* Προφανώς ο δημοσιογράφος εννοεί τη θεμελίωση).

 Χθες (30.6.1923) ετελέσθησαν εις την παρά την Αλυσσίδα θέσιν «Ποδαράδες» 
τα εγκαίνια του νεοϊδρυθέντος προσφυγικού συνοικισμού.

Παρέστη ο Αρχηγός της Επαναστάσεως κ. Πλαστήρας, ο Πρωθυπουργός κ. Γο-

Η είδηση της εφημερίδας “ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ”
της 1ης Ιουλίου 1923.
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νατάς, ο υπουργός της Προνοίας κ. Δοξιάδης και πλείστοι άλλοι επίσημοι.
Μετά τον αγιασμόν ο Αρχηγός της Επαναστάσεως κ. Πλαστήρας απαντών εις 

εκφρασθείσας αυτώ ευχαριστίας παρά των προσφύγων Πισιδείας, συνέστησεν εις 
αυτούς να μην χάνουν το θάρρος των, αλλά να εμμείνουν εις τας αρχάς των βέβαι-
οι όντες ότι η παρούσα κατάστασις είνε μεταβατική, πολύ δε ταχέως, ως ελπίζει, θα 
καταστεί δυνατή η οριστική αυτών αποκατάστασις.

Μετά ταύτα οι επίσημοι επεθεώρησαν τας συντελουμένας εργασίας. Ο Συνοι-
κισμός «Ποδαράδων» θα περιλάβη 400 δωμάτια, εις τα οποία θα εγκατασταθούν 
ισάριθμοι οικογένειαι προσφύγων της Πισιδείας.»

Υπάρχει όμως και η μαρτυρία του ιερέα, Παπαϊωακείμ Πεσματζόγλου:

«…Προηγουμένως δε η κυβέρνησις είχε υπόψιν της να κάμη ένα μεγάλο συνοικι-
σμόν στην τοποθεσίαν αυτή. Αμέσως έστειλε εκατοντάδες εργατών και υδραυλι-
κούς δια να καθαρίσουν και να προετοιμάσουν το έδαφος κατάλληλον δι΄ οικήμα-
τα. Μέχρι ενός σημείου των Ποδαράδων μέχρι της νυν οδού Ελευθερίου Βενιζέλου 
καθαρίστηκε κατάλληλον δια οικήματα. Τα άλλα μέρη πάλι είταν όπως και πριν 
βουνά. Και μας ώρισαν την 27ην Ιουνίου του 1923 δια να κάμωμεν τα εγκαίνια της 
καταθέσεως του θεμελίου λίθου. Εις την δεξιά πλευράν της νυν εκκλησίας των Αγ. 
Αναργύρων η κυβέρνησις είχεν κτίσει μίαν δεξαμενήν μεγάλην δια την εργασίαν 
της εκκαθαρίσεως. Επάνω στη δεξαμενή τοποθετήσαμεν ανθοστήλας και δεκάδας 
χαλιών τοποθετήσαμεν επάνω. Διακοσμήσαμεν δηλ. την δεξαμενήν κατά εξαιρετι-
κόν τρόπον. Επάνω εκεί έγινε κα ι ο αγιασμός.
 Προσήλθον δε οι εξοχώτατοι κ.κ. Ν. Πλαστήρας ο τότε αρχηγός της επαναστάσεως, 
ο κ. Στυλιανός Γονατάς ο τότε πρωθυπουργός, οι κ. υπουργοί Δοξιάδης και Σίδερης 
και πολλοί άλλοι και ο κ. Μορκεντάου ο Αμερικανός Πρεσβευτής εν Κωνσταντινου-
πόλει, ο οποίος ευρέθηκε εδώ, του οποίου μεγάλην ευεργεσίαν ημείς ιδιαιτέρως  η 
κοινότης της Σπάρτης, είδομεν, όταν ευρισκόμεθα εις την πατρίδα μας. Διότι όταν 
εξορίσθηκαν την 4ην Μαρτίου 1915, 35 πρόκριτοι της κοινότητας μας, εν οις και 3 
ιερείς όπως και προεγράψαμεν μυστικώς εστείλαμεν γράμμα εις τα Πατριαρχεία. 
Και το Πατριαρχείον μέσω του κ. Μορκεντάου ο οποίος επί τούτω πήγε και είδε τον 
τότε πρωθυπουργόν Ταλαάτ Πασάν και αμέσως εδόθη η εντολή από τον Ταλαάτ 
πασάν να επιστρέψωσιν οι εκ Σπάρτης εις τας οικίας των…»

Παρακάτω βεβαίως ο δυναμικός ιερέας λέγει ότι επειδή μεταξύ του μεγάλου πλήθους 
ήσαν και πολλοί Σπαρταλήδες κάνοντας μετά τον αγιασμό μια μικρή προσφώνηση εζή-
τησε να δοθεί το όνομα «Νέα Σπάρτη» στο συνοικισμό, διότι τα χαλιά της Σπάρτης ήταν 
ονομαστά σε όλο τον κόσμο. Ο Νικ. Πλαστήρας αντέτεινε να δοθεί, ως ευρύτερο, το  όνο-
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μα «Νέα Πισιδία», πράγμα που έγινε. Κάτω από τα χειροκροτήματα των Σπαρταλήδων 
γράφτηκε στο θεμέλιο λίθο το όνομα «Νέα Πισιδία».

Ωστόσο υπάρχει μία λεπτομέρεια προς διασαφήνιση. Πότε έγινε η θεμελίωση: Την 27η 
Ιουνίου 1923 ή την 30η Ιουνίου 1923;

Ο ιερέας περιγράφει, τα γεγονότα αρκετά χρόνια μετά, στις «Αναμνήσεις» του και εί-
ναι δυνατόν να έχει σφάλει σ΄ αυτήν τη λεπτομέρεια, παρόλο ότι είναι γενικά πολύ προ-
σεκτικός και ακριβολόγος.

Αλλά σε δύο συνεχή φύλλα η εφημερίδα, το «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ» αναφέρεται στην 30η 
Ιουνίου 1923, που ήταν μάλιστα Σάββατο.

Προτείνω να την αποδεχτούμε:
Σάββατο, 30 Ιουνίου 1923, θεμελιώθηκε η Νέα Ιωνία.

΄Ετσι λοιπόν αμέσως μετά το θεμέλιο λίθο, ξεκίνησαν  οι εργασίες κατασκευής οικημά-
των με εντατικό ρυθμό.

Την ίδια χρονική περίοδο (Ιούνιος 1923) και μετά εξάμηνη παραμονή στην Ελλάδα, 
αποχωρεί ο Αμερικανικός Ερυθρός Σταυρός, (επικεφαλής ο John Dawson), ο οποίος ορ-
γάνωσε, περιέθαλψε (αρρώστους και ηλικιωμένους) και σίτισε (βρέφη και παιδιά μέχρι 
14 ετών) ανακουφίζοντας τον πόνο τους. 

Να αναφέρουμε ότι μόνο στην περιοχή Αθηνών - Πειραιώς, είχε δημιουργήσει: 
• 20 σταθμούς διανομής παιδικού γάλακτος, 
• 12 σταθμούς περίθαλψης βρεφών, 
• 7 εγκαταστάσεις λουτρών και απολυμάνσεως
• 37 σταθμούς για διανομή ιματισμού, όπου
• παρείχε υγειονομική περίθαλψη υπό την επίβλεψη του Δρ. Ζενταί και 42 Ελλήνων  

 Ιατρών που μισθοδοτούσε ο Αμερικάνικος Ερυθρός Σταυρός έχοντας δημιουργήσει
 42 ιατρικούς καταυλισμούς διάσπαρτους σε όλη την περιοχή, ενώ
• παράλληλα ενίσχυσε τα Νοσοκομεία Αθηνών-Πειραιώς με κλίνες και σκηνές.
 Ιδιαιτέρως έδωσε σκηνές σε άτομα που έπασχαν από λοιμώδη νοσήματα.

Σε ανταπόδοση της εκτίμησης του έργου τους, έγινε μεγάλη τελετή στο Θέατρο Ηρώ-
δου του Αττικού (27/6/1923) όπου ο Βασιλεύς και η Επαναστατική Κυβέρνηση παραση-
μοφόρησαν τους επικεφαλής της αμερικανικής αποστολής.

Αλλά το έργο της περίθαλψης και σίτισης βοήθησαν ακόμη, οι:
- «Near East Relief», αμερικανικό ίδρυμα,
- «Save the Children Fund» και η «All British Appeal», αγγλικές οργανώσεις.
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 Από την Εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ» της 7.7.1923, πληροφορούμαστε για τη δι-
άθεση χρημάτων προς ανοικοδόμηση των Ποδαράδων και των άλλων συνοικισμών: 

«ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΙΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
Η υπό την προεδρίαν του κ. Δοξιάδη επιτροπή επί της αποκαταστάσεως των προ-
σφύγων εκανόνισε τον τρόπον διαθέσεως των 25 εκατομμυρίων δραχμών, τα 
οποία διατέθησαν αποκλειστικώς δια τους πρόσφυγας.
Δια του ανωτέρω ποσού το μεγαλύτερον μέρος θα διατεθή δια την συμπλήρωσιν 
των ανεγερθέντων εσχάτως εις Παγκράτιον, Κοκκινιάν, Πειραιώς και Ποδαράδες 
προσφυγικών συνοικισμών.
Προς τούτο απεφασίσθη όπως διατεθούν 3 εκατομμύρια δραχμών δια την εγκα-
τάστασιν των εν Θεσσαλονίκη προσφύγων, 4 εκατομμυρίων δια τους πρόσφυγας 
Θράκης, 1 εκατομμύριον δια τας Πάτρας και 300 χιλιάδες δραχμών δια τους εν 
Αγρινίω πρόσφυγας.»

Οι εργασίες ανοικοδόμησης των πρώτων 400 δωματίων στη Ν. Ιωνία, έχουν ολοκλη-
ρωθεί προς το τέλος του Νοεμβρίου του 1923 και έτσι στις 9 Δεκεμβρίου 1923, έχουμε 
τα εγκαίνια του συνοικισμού. 

Από την εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΒΗΜΑ» της 10.12.1923, διαβάζουμε:

ΤA EΓΚΑΙΝΙΑ ΤΩΝ «ΠΟΔΑΡΑΔΩΝ»
Χθες την πρωίαν περί τας 10 ½ εγένοντο τα εγκαίνια της προσφυγουπόλεως 
Ιωνίας (Ποδαράδων) η οποία θα δυνηθεί να περιλάβη περί τας 20.000 προσφύ-
γων. Τη προσκλήσει του υπουργού της Προνοίας κ. Δοξιάδου παρέστησαν ο Αρ-
χηγός της Επαναστάσεως, ο των Στρατιωτικών κ. Μανέτας, ο δήμαρχος κ. Πάτσης 
και οι κ.κ. Μοργκεντάου, Κάμπελ κλπ. Μετά τον αγιασμόν, ο υπουργός κ. Δοξιάδης 
ωμίλησε απευθύνας ενθαρρυντικούς λόγους προς τον παριστάμενον προσφυγικόν 
πληθυσμόν.

 
 Επίσης η εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ 

ΛΟΓΟΣ» της 10.12.1923, δημοσιεύει:

ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΙ-
ΚΙΣΜΟΥ «ΙΩΝΙΑΣ»

Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΗΣ
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ κ. ΔΟΞΙΑΔΗ

Χθες το πρωί περί τας 10 ½ έγιναν 
τα εγκαίνια της προσφυγουπόλεως Ιω- Ο υπουργός Προνοίας Απόστολος Δοξιάδης
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νίας, η οποία εκτίσθη εις διάστημα 5 μηνών με όλα της τα εξαρτήματα και δια 
20.000 κατοίκους. ΄Ησαν παρόντες ο Αρχηγός της Επαναστάσεως, ο υπουργός των 
προσφύγων κ. Δοξιάδης, ο υπουργός των Στρατιωτικών κ. Μανέττας, ο κ. Πάτσης, 
οι κ.κ. Μοργκεντάου, Κάμπελ, Αργυρόπουλος, Μ. Νεγρεπόντης, Κα Κορύλου κλπ.

Μετά τον αγιασμόν και την προσφώνησιν του πρόσφυγος ιερέως, μία μικρή 
Σμυρνιοπούλα έδωσε στον Πλαστήρα μία ανθοθέσμην με την εξής προσφώνησιν:

«Πλαστήρα μας, πατέρα μας, μοναδικιά ελπίδα μας, μέσα στην τόση μας ορφά-
νια και καταφρόνια πέστο μας να τ΄ ακούσουμε και πάλι από το στόμα σου, πως νά-
τος έφθασε ο χρόνος που συ μπροστά άφοβος οδηγητής μας απάνω στο μαύρο σου 
άλογό σου θα μας ξαναπάς πίσω στην πανώρια μας Ανατολή που περιμένουν άθα-
φτοι κι  άκλαφτοι το στερνό μνημόσυνο οι γονιοί μας και τα αδέλφια μας.»

ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΤΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ

Με πολλή συγκίνηση απήντησε ο Αρχηγός πως «γρήγορα θα ξαναδούμε όλοι κα-
λύτερες μέρες και δεν θ΄ αργήσουν οι πόθοι σας να γίνουν πραγματικότης».

Εκ μέρους της Κυβερνήσεως απήντησε ο κ. Δοξιάδης, τα εξής περίπου:
«Πριν από λίγους μήνας ο ίδιος παππάς* στον ίδιο τόπο εδώ μπροστά σ΄ ένα πρό-

χειρο ξύλινο παράπηγμα, όταν γύρω απλώνονταν γύμνια κ΄ ερημιά ωμίλησε μ΄ ελπί-
δας και υποσχέσεις - για τα μέλλοντα σπιτάκια. Σήμερον οι ελπίδες και αι υποσχέσεις 
έγιναν πραγματικότης - να μπροστά σας ολάκερη η πόλις της «Ιωνίας» η πόλις που 
βγήκε μέσα από το αίμα και το δάκρυ που χύσαμε στη Μικρασία και στη Θράκη και 
από τον ιδρώτα μας. Γι΄ αυτά τα σπίτια αυτά τα άψυχα έχουν ψυχή για μας.

Και στέγες, τοίχοι, κεραμίδια και πέτρες θα σας λέν΄ και θα σας θυμίζουν πως 
εκεί κάτω πέρα από το γαλανό κύμα του Αιγαίου, εκεί στην πολυπόθητη ακτή βρί-
σκονται βαθειά στη γη κρυμμένες μαζύ με τα κόκκαλα των γονέων σας, οι ρίζες 
σας - και πως οσοδήποτε μεγάλη και αν ήταν η καταστροφή και το ξερρίζωμά σας 
- καμμιά, μα καμμιά δύναμη δεν μπορεί να σταματήση το ξαναβλάστημά σας και 
το ξαναθέριωμα της Φυλής μας.

Εδώ μέσα έχετε καθήκον να εκατονταπλασιάσετε την εργασία που καταβάλα-
με εμείς και που σήμερα περήφανα το δείχνουμε στους ξένους ως δείγμα της ζωτι-
κότητος της ακατάβλητης Φυλής μας που μέσα από το θάνατο γεννάει τη Ζωή και 
σ΄ αυτό απάνω βασιζόμαστε πως θα μας βοηθήσουν κι΄ αυτοί».

Οι πρόσφυγες επευφήμησαν ζωηρότατα τον κ. Μοργκεντάου, ζητωκραυγάζοντες 
υπέρ της Αμερικής, και υπέρ του κ. Μοργκεντάου και της επιτροπής επί του προσφυγι-
κού δανείου.

(*) Εννοεί τον Παπαϊωακείμ Πεσματζόγλου
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Έτσι λοιπόν έγιναν και τα Εγκαίνια. Ο συνοικισμός ήδη άτυπα έχει ονομαστεί
«ΙΩΝΙΑ» και αυτό το δείχνει και η φωτογραφία των εγκαινίων, όπου πίσω από τους ιε-
ρείς, σε έναν πανό - πίνακα που τον πλαισιώνουν η ελληνική και η αμερικανική σημαία εί-
ναι γραμμένη η λέξη «ΙΩΝΙΑ» και λίγα παρηγορητικά λόγια για τους πρόσφυγες, ως ένα 
είδος μηνύματος από τους ίδιους.

Πολύ γρήγορα θα προστεθεί μέσα στο 1924, το πρόθεμα «Νέα» όπως γινόταν τότε και 
θα καθιερωθεί πλέον το όνομα «ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ». Το «Νέα Πισιδία» έχει μείνει βαθιά στην 
τάφρο της θεμελίωσης. Το νέο όνομα ήταν ένδοξο και το δέχθηκαν όλοι, έστω κι αν στο 
χώρο του Ιστορικού Κέντρου την ώρα εκείνη υπερείχαν καταφανώς οι Σπαρταλήδες, οι 
οποίοι θεωρούν τους εαυτούς τους ως οιονεί απογόνους των Δωριέων. 

Να σημειώσουμε εδώ, ότι την ίδια ώρα που γίνονταν τα εγκαίνια του συνοικισμού της 
ΙΩΝΙΑΣ, στην Αθήνα ξεσπούσαν διαδηλώσεις και ταραχές με δεκάδες τραυματίες και 8 
νεκρούς, με αφορμή τις επικείμενες Βουλευτικές Εκλογές της 16 Δεκεμβρίου 1923, (ακρι-
βώς μία εβδομάδα μετά) ύστερα από συλλαλητήριο που οργάνωσαν κινήσεις «υποστηρι-
κτές του βασιλικού θεσμού». 

8. Η Ν. Ιωνία μετά το 1923.
Μια γενική εικόνα του προσφυγικού συνοικισμού της Ν. Ιωνίας δύο χρόνια μετά την 

εγκατάσταση των προσφύγων δείχνει ότι έχει δημιουργηθεί μία μικρή κοινωνία με πολ-
λά προβλήματα στην επιβίωσή της, που όμως με υπομονή, παλεύει ενάντια σε συμφέ-
ροντα, σε μεσάζοντες, σε καιρικές συνθήκες και σε επιδημίες. Η αποκατάσταση για πολ-
λούς φτωχούς πρόσφυγες δεν έχει ακόμη τέλος, καθώς προσπαθούν να βάλουν το κεφά-
λι τους κάτω από ένα πισσόχαρτο ή να εξασφαλίσουν λίγη τροφή για τις πολυμελείς οι-
κογένειες που συντηρούν. 

Τα οικήματα που κατασκευάζονταν από τους εργολάβους με προχειρότητα, ήταν στην 
αρχή ξύλινα και για το λόγο αυτό μετά από κάθε έντονη βροχόπτωση έπρεπε να γίνονται 
μικροεπισκευές στις στέγες τους κυρίως, λόγω καταστροφής του πισσόχαρτου.

Άλλοι όμως με σχετική οικονομική άνεση έχουν δημιουργήσει τα δικά τους πέτρινα 
σπίτια και νοικοκυριά, έχουν δημιουργήσει τα πρώτα μαγαζιά για να εμπορεύονται  ή να 
παρασκευάζουν υλικά και αγαθά. Υπάρχουν και αρκετοί εργάτες που βρίσκουν εργασία 
στα βιομηχανικά εργοστάσια της περιοχής ή ψάχνουν το μεροκάματο στους εργολάβους 
κατασκευής σπιτιών, επάγγελμα που έχει μεγάλη άνθηση, λόγω της ανοικοδόμησης των 
νέων συνοικισμών (Βύρωνα, Παγκρατίου, Ν. Σμύρνης, Καλλιθέας, Ν. Φιλαδέλφειας κλπ).

Τα προβλήματα ήταν μεγάλα και δυσεπίλυτα. Υπάρχουν ακόμα δεκάδες σκηνές σε 
πολλά σημεία του συνοικισμού, οι οποίες φιλοξενούν οικογένειες αποτελούμενες  από 
χήρες και ορφανά που ζούνε στα όρια της πλήρους φτώχειας και εξαθλίωσης. Γυναικό-
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παιδα εγκαταλελειμμένα στην τύχη τους. Κάποιοι μπόρεσαν και έχουν εξασφαλίσει στέ-
γη σε μικρά ξύλινα παραπήγματα κατασκευής της Επιτροπής Αποκατάστασης Προσφύ-
γων ( Ε.Α.Π.)  για τα οποία πληρώνουν ενοίκιο. Οι χήρες και τα ορφανά που ζούνε μέσα 
στις σκηνές, χωρίς κανένα πόρο, όντας άπορα πώς να πληρώσουν το ενοίκιο που τους ζη-
τάει η Ε.Α.Π.;

Το 1924 αρχίζει να οικοδομείται και η περιοχή της Νεάπολης. Από ανακοίνωση των εν 
Ελλάδι Νεαπολιτών μαθαίνουμε ότι αποφασίστηκε από την Ε.Α.Π. η διάθεση των πρώ-
των οικοπέδων στην περιοχή της Νεάπολης, έναντι 400 δραχμών, αφού θα προηγείτο 
κλήρωση μεταξύ των προσφύγων. 

Την ίδια περίοδο οι αθηναϊκές εφημερίδες συνεχίζουν να γράφουν με λεπτομέρειες για 

τους Έλληνες που έχουν εγκλωβιστεί και παραμένουν ακόμα, με τη βία, στα χέρια των 
Τούρκων, στην ευρύτερη περιοχή της Σμύρνης αλλά και σε άλλες απομακρυσμένες περιο-
χές, της Καισάρειας και της Μαγνησίας. Κατά πλειονότητα είναι νεαρές κοπέλες. 

Στη γύρω από την Αθήνα περιοχή, κατά διαστήματα γίνονταν συμπλοκές μεταξύ προ-
σφύγων και ντόπιων. Στο Μαραθώνα μάλιστα έχει καταγραφεί τέτοια συμπλοκή με 2 νε-
κρούς και 4 τραυματίες. Αλλά και άλλες μικρότερες συμπλοκές, συνέβαιναν σχεδόν κα-
θημερινά γιατί η δωρεάν διάθεση γαιών εκ μέρους του Υπουργείου Γεωργίας προς τους 
πρόσφυγες δεν ήταν αποδεκτή από τους γηγενείς.

Σε χάρτη του 1924, απεικονίζονται στους Ποδαράδες Αγροτικές Φυλακές (κοντά στα 

1926, οι Νεαπολίτες στη Μητρόπολη Αθηνών.
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Πευκάκια). Φαίνεται όμως ότι υπάρχει ή λάθος απεικόνιση ή λειτούργησε για κάποιο 
χρονικό διάστημα ατύπως, γιατί αγροτικές φυλακές ιδρύθηκαν στην Καλογρέζα.

Με το Φ.Ε.Κ. αριθ. 320/23.10.1925 λοιπόν ιδρύονται «Κινηταί Φυλακαί Καλογρέζης» 
ως παράρτημα των Σωφρονιστικών Φυλακών Αβέρωφ. Το προσωπικό φυλάξεως απαρ-
τιζόταν από 1 αρχιφύλακα, 2 υπαρχιφύλακες και 10 φύλακες. Η εν λόγω φυλακή καταρ-
γήθηκε στις 5.11.1927. 

Από τον Οκτώβριο του 1925 έως τον Μάιο του 1926, 72 κατάδικοι των φυλακών Κα-
λογρέζας, εργάσθηκαν σε διάφορες οικοδομικές εργασίες επισκευής του οχετού περιο-
χής Πολυγώνου, ενώ κάποιοι εξ αυτών εγκαταστάθηκαν στον Ωρωπό για την αποξήραν-
ση των εκεί ελών. 

Πιστεύουμε, ότι οι κινητές φυλακές της Καλογρέζας ήταν κοντά στο Σταθμό Καλογρέ-
ζας (κτήμα Χαροκόπου), για-
τί σε ενημερωτικό φάκελο που 
κατέθεσε στην Εθνική Τράπε-
ζα για χρηματοδότηση, η Εται-
ρεία «ΚΑΛΟΓΡΕΖΑ ΑΒΕ», που 
κατείχε το κτήμα Χαροκόπου 
στην Καλογρέζα, υπάρχει σχετι-
κή φωτογραφία, όπου εμφαίνε-
ται και η σιδηροδρομική γραμ-
μή προς Λαύριο που διερχόταν 
από το σταθμό Καλογρέζας ή 
Χαροκόπου.

Αρχές του 1925 οι πρόσφυγες, αποκτούν το δικαίωμα να εγγραφούν και στους εκλογι-
κούς καταλόγους. Η προσέλευση εγγραφής στους εκλογικούς καταλόγους δεν είναι μεγά-
λη, αφού προτεραιότητα έχουν τα προβλήματα βιοπορισμού. Την ίδια χρονιά, σε απογρα-
φή των προσφύγων που πραγματοποιεί η Ε.Α.Π. στους συνοικισμούς της Αθήνας, διαπι-
στώνει ότι σε οικίσκους της Ε.Α.Π. στη Ν. Ιωνία, διαμένουν 14.749 άτομα. 

Στην Καλογρέζα, το 1926, έχουμε την πρώτη προκήρυξη από την Ε.Α.Π. για την κα-
τασκευή 150 ξύλινων δωματίων και 45 αποχωρητηρίων μετά των ανάλογων βόθρων. 
(Εφημερίδα «ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΦΩΝΗ» της 2.4.1926).

Πολλά εκ των παραπάνω οικημάτων της Καλογρέζας, ήδη το 1928 έχουν καταστραφεί 
λόγω σφοδρών ανέμων και πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στον συνοικισμό. ΄Ετσι η Ε.Α.Π. 
στις αρχές του 1929 αρχίζει την κατασκευή 300 - 350 λίθινων οικημάτων λαϊκού τύπου, 
που το καθένα θα στοίχιζε 40.000 δρχ. και θα αποτελείτο από ένα δωμάτιο και μία κουζί-
να αρκετά ευρύχωρη, ώστε οι πρόσφυγες να την χρησιμοποιούν και ως δωμάτιο. Τα έργα 
ανοικοδόμησης, όμως 8 μήνες αργότερα καθυστερούσαν και ο Υπουργός Πρόνοιας Ε. Εμ-
μανουηλίδης «απειλεί με έξωσιν τον εργολάβον, εάν δεν παραδώσει εγκαίρως τα οικήμα-

Οι φυλακές Καλογρέζας.
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τα». Τον Νοέμβριο του 1929 παραλαμβάνονται τα πρώτα 125 οικήματα.
Από ανακοίνωση του Υπουργείου Προνοίας, πληροφορούμαστε τον τρόπο απόκτησης 

τους, από τους πρόσφυγες:
«Αι υποβαλλόμεναι αιτήσεις των επιθυμούντων να αγοράσουν τα οικήματα 

των νέων συνοικισμών 1) Αμαρουσίου 2) Καλογρέζης, 3) Μοσχάτου 4) Δραπε-
τσώνος, θα γίνωνται δεκταί δια μεν τα οικήματα των συνοικισμών Αμαρουσίου και 
Καλογρέζης εις το παράρτημα του Υπουργείου (Ίωνος 10), όπου εδρεύει η υπηρε-
σία προνοίας, δια δε τα οικήματα των συνοικισμών Μοσχάτου και Δραπετσώνος 
εις το παράρτημα του υπουργείου, Πειραιώς (Τσαμαδού 56).

Η αίτησις θα συνοδεύεται από γραμμάτιον καταθέσεως του 10% της αξίας εκά-
στου οικήματος λόγω προκαταβολής, ήτοι: Δια μεν τα συνήθη οικήματα δραχμαί 
5.000, δια δε τα γωνιαία δραχμαί 6.000. Η κατάθεσις αυτή θα γίνη εις ομολογίας 
εις την ονομαστικήν των αξίαν.

Επίσης θα γίνωνται δεκταί και αιτήσεις προσφύγων επιθυμούντων να ενοικιά-
σουν τα εν λόγω οικήματα. Δι΄ εκείνους εκ των προσφύγων οι οποίοι αδυνατούν να 
αγοράσουν ή να ενοικιάσουν οίκημα το υπουργείον έλαβεν ήδη τας προσήκουσας 
αποφάσεις. Αιτήσεις προσφύγων οι οποίοι δεν διαμένουν εις τους παλαιούς συνοι-
κισμούς Αμαρουσίου, Καλογρέζης, Μοσχάτου και Δραπετσώνος είνε απαράδεκτοι…»

Στην απογραφή που πραγματοποίησε η Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων το 
1928, στη Ν. Ιωνία, απεγράφησαν 3.793 οικογένειες με 16.699 άτομα συνολικά.

Σε επίσκεψη που πραγματοποίησε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας Βελέντζας, στα ερ-
γοστάσια Εριουργίας και Υφαντουργίας του Ν. Κυρκίνη που βρίσκονται στους Ποδαρά-
δες, τη Δευτέρα 10 Ιανουαρίου 1928, διαπιστώνει ότι οι εργαζόμενοι στα εργοστάσια, 
κατά 50% , είναι νέοι ηλικίας 12 έως 16 ετών. Ο υπουργός μιλώντας σχετικά

«εξέφρασε την λύπη του δια το θλιβερόν φαινόμενον, εδήλωσεν όμως ότι προς το πα-
ρόν το κράτος αδυνατεί να εφαρμόση υπέρ των ανηλίκων μέτρα, πριν ψηφισθούν υπό της 
Βουλής τα εκκρεμούντα ενώπιον αυτής νομοσχέδια περί ευρέσεως εργασίας και ασφαλίσε-
ως κατά της ανεργίας…» 

Την ίδια περίοδο 10.000 εργάτες των περιοχών Ν. Ιωνίας, Καλογρέζας και των γύρω  
περιοχών μαστίζονται από την ανεργία λόγω της κρίσης στον κλάδο της Εριουργίας που 
είχε αρχίσει να εμφαίνεται. Η κρίση όμως επεκτείνεται και στα καταστήματα που αρχί-
ζουν να κλείνουν και ζητούν δάνεια για να μπορέσουν να ορθοποδήσουν.

Από ανακοίνωση του Υπουργείου Πρόνοιας, το Μάιο του 1930, πληροφορούμαστε ότι 
από τα κατασκευασθέντα 325 οικήματα της Καλογρέζας, 254 εδόθησαν, επί πληρωμή, 
κατά προτίμηση σε κατοίκους του συνοικισμού και τα υπόλοιπα 71 διανεμήθηκαν δω-
ρεάν σε απόρους κατοίκους της περιοχής, αφού ελήφθη «κατάλογος από την Αστυνομία 
στον οποίο αναφέρονταν τα άξια προστασίας στοιχεία του συνοικισμού».

Από τα τέλη του 1929 είχαν αρχίσει ήδη οι συζητήσεις για τη διάλυση της Ε.Α.Π., αφού 
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η έλλειψη χρημάτων από τα δύο ληφθέντα δάνεια ήταν εμφανής. ΄Ετσι στις 24 Ιανουαρί-
ου 1930 συνήφθη συμφωνία μεταξύ της Ελληνικής Κυβερνήσεως και της Ε.Α.Π. για τη δι-
ακοπή των εργασιών της μέχρι το τέλος του 1930.

Από της 10ης Φεβρουαρίου 1930, η Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων αρχίζει να 
πωλεί οικόπεδα στον Περισσό και τον Απρίλιο του 1930 αποφασίζεται η ανέγερση 50 οι-
κημάτων του τύπου Κ, που περιλαμβάνει δωμάτιο, διάδρομο και κουζίνα στο συνοικισμό 
του Περισσού που είναι επέκταση του συνοικισμού Ποδαράδων. 

Με δεδομένο ότι  έχουν ήδη κατασκευαστεί 325 οικήματα στην Καλογρέζα, η αρμοδία 
Τεχνική Υπηρεσία του Υπουργείου Προνοίας, αρχίζει τον Ιούνιο του 1930 συζητήσεις με 
την Ε.Α.Π. για την επίσημη ίδρυση του συνοικισμού.

Και αφού το Σεπτέμβριο του 1930 προκηρύσσεται μειοδοτικός διαγωνισμός για ανέ-
γερση προσφυγικού συνοικισμού στην Καλογρέζα εξ 100 κατοικιών, στις 23 Νοεμβρίου 
1931 θα γίνει η τελετή θεμελίωσης του συνοικισμού Καλογρέζας. Στη τελετή παρέ-
στησαν ο Υφυπουργός Οικονομικών Δεληγιάννης, ο Κυριάκος Βενιζέλος και πλήθος κό-
σμου. 

Το 1930 γίνεται σεισμός στην Αθήνα με επίκεντρο τον Ωρωπό. Ζημιές διαπιστώνονται 
και στους οικίσκους της Ε.Α.Π. στη Ν. Ιωνία η οποία διαθέτει για την επισκευή τους 1,5 εκατ. 
δρχ. ενώ 50.000 δρχ. διατίθενται για την αποπεράτωση του Ιερού Ναού Αγ. Αναργύρων.

Οι τελευταίοι μήνες ζωής της Ε.Α.Π. αναλώθηκαν στη ενημέρωση των Κρατικών Υπη-
ρεσιών για την ανάληψη των Εποικιστικών Γραφείων, των Σταθμών Βελτιώσεως Καλλι-
εργειών, των προτύπων αγροκτημάτων και των 51 μικρών ιατρείων. Το έργο της Ε.Α.Π. 
κρίνεται, κατά γενική ομολογία ως επιτυχές αφού είχε να αντιμετωπίσει μεταξύ άλλων 
και την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Γεωργίας καθώς στο διάστημα Ιανουαρίου 1924 
- Δεκεμβρίου 1930, είχαν αλλάξει 23 Υπουργούς!

Από επίσκεψη του Υπουργού Ιασονίδη στην Καλογρέζα μετά των βουλευτών Χούρσο-
γλου και Νικολαΐδη και του προϊσταμένου Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Πρόνοι-
ας, τον Ιανουάριο του 1931, διαπιστώνεται ότι στο συνοικισμό υπάρχουν  νεόδμητα 325 
οικήματα και περί τα 500 παραπήγματα, ενώ οι διαπιστωθείσες ανάγκες ήταν η ανθρώ-
πινη στέγαση αυτών που κατοικούσαν στα παραπήγματα, η ύδρευση, ο φωτισμός, η συ-
γκοινωνία.

Τον Ιούνιο του 1931 το Υπουργείο Προνοίας και Αντιλήψεως που ανέλαβε το έργο συ-
νέχισης της αποκατάστασης των προσφύγων, προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό για 
την κατασκευή συγκροτήματος εκ δώδεκα δωματίων μετά αποχωρητηρίων στην περιο-
χή Εύμορφη Εκκλησία (Ομορφοκκλησιά). 

Τον Ιούλιο του 1931 ο Υπουργός Προνοίας Ιασονίδης σε μια προσπάθεια αποκέντρω-
σης και διευκόλυνσης των προσφύγων μετέφερε υπηρεσίες του Υπουργείου, για την Πε-
ριοχή Αθηνών - Πειραιώς, στους συνοικισμούς, ορίζοντας 12 Γραφεία Εποπτείας. Έτσι η 
Ν. Ιωνία ως έχουσα, ένα από αυτά, είχε και την εποπτεία των συνοικισμών Σαφραμπό-
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λεως, Ελευθερουπόλεως, Ινεπόλεως, Περισσού και Καλογρέζης. Επόπτες ορίζονται οι: Π. 
Τσάμης, Ν. Βαριτιμιάδης και Ορφανίδης.

Το Νοέμβριο του 1931, με απόφαση του Συμβουλίου Στεγάσεως, παραχωρούνται 15 
κληρωθέντα οικόπεδα στα μέλη του Συνεταιρισμού Εφέδρων και Αναπήρων Ν. Ιωνίας.

Τις πρώτες εξώσεις εργατών εκ των παραπηγμάτων που κατοικούσαν, λόγω οφειλών 
τους, τις έχουμε το 1933. 

Το 1934 ψηφίστηκε ο Νόμος 6076 «περί Αστικής Αποκαταστάσεως Προσφύγων» που 
έδωσε λύσεις σε πολλά προβλήματα διευθετήσεων των προσφυγικών οικοπέδων.

Ο συνοικισμός της Νέας Νεάπολης (σημερινή Νεάπολη), άρχισε να κατοικείται αραιά 
γύρω στο 1933, κοντά στο Ναό του Αγ. Ευσταθίου. Τα επόμενα χρόνια εγκαταστάθηκαν, 
σε νέους οικίσκους 100 περίπου οικογένειες οι οποίες μεταφέρθηκαν από την Καλογρέζα, 
ενώ δημιουργήθηκαν νέες κατοικίες και ο πληθυσμός άρχισε διαρκώς να αυξάνει. 

Το 1937 έγινε απογραφή των παραπηγμάτων σε όλους τους συνοικισμούς των Αθη-
νών-Πειραιώς και Περιχώρων και βρέθηκαν 22.284. Στην Καλογρέζα καταμετρήθηκαν 495.

Το 1937 δημοπρατείται η κατασκευή του δικτύου ύδρευσης της Καλογρέζας, προϋπο-
λογισμού 150.000 δρχ.  

Το 1938 δημοπρατείται από το Υπουργείο Πρόνοιας, η κατασκευή άλλων 64 κατοικι-
ών προϋπολογισμού 4.750.000 δρχ. στην Καλογρέζα. Την ίδια χρονιά, εγκρίθηκε το πρώ-
το ρυμοτομικό σχέδιο της Καλογρέζας από το Κοινοτικό Συμβούλιο της, που προέβλεπε, 
μεταξύ άλλων: ελάχιστο εμβαδόν 200 μ2, ελάχιστο πρόσωπο 10μ και ελάχιστο βάθος 18μ 
(για κάθε άρτιο οικόπεδο).

Την Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 1939 πραγματοποιείται από το Ταμείο θυμάτων Πολέ-
μου στην Κοινότητα Καλογρέζας η εορτή θεμελίωσης συνοικισμού εκ 50 οικημάτων για ανα-
πήρους πολέμου, ολικής ανικανότητας. Είναι η περιοχή στην Πλατεία Αναπήρων σήμερα.

Στην τελετή παρέστησαν ο Γεν. Γραμματέας του Υπουργείου Πρόνοιας Κοζώνης, ο Χον-
δρομήτρος ιδιαίτερος γραμματέας του Υπουργού, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου 
Θυμάτων Πολέμου, ανώτεροι υπάλληλοι του Υπουργείου, ο Πρόεδρος και το Συμβούλιο 
της Κοινότητας, η αστυνομική αρχή, τα σχολεία και αθλητικά σωματεία και το τμήμα Κα-
λογρέζας της Εθνικής Νεολαίας (Ε.Ο.Ν.) με τα λάβαρα των σωματείων τους.

Τη θεμελίωση πραγματοποίησε ο Γεν. Γραμματέας του Υπουργείου Προνοίας Κοζώνης 
και μετά τον αγιασμό, κατέθεσε μαρμάρινη πλάκα στην οποία αναγραφόταν:

«Επί Εθνικής Κυβερνήσεως 4ης Αυγούστου και υπουργού Α. Κορυζή
εγένετο η θεμελίωσις του συνοικισμού αναπήρων πολέμου ΑΣΤΗΡ».

Μετά μίλησε ο πρόεδρος του Δ.Σ. του Ταμείου Θυμάτων Πολέμου,  Ναύαρχος Ι. Νοτα-
ράς, ο οποίος:

«…εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του Ταμείου προς τον κυβερνήτη κ. Μεταξά, δια 
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την στοργήν αυτού προς το ταμείον, ανέφερε δε ότι την τελευταίαν διετίαν ενισχύ-
θηκε το έργο της περιθάλψεως αναπήρων πολέμου υπό του Υπουργού Κορυζή με 
ποσό 40.000.000 δρχ.»

Και οι προσφυγικές κατοικίες στη Καλογρέζα ολοκληρώνονται με την έγκριση μελέ-
της 22 κατοικιών από το Τεχνικό Συμβούλιο του Υπουργείου Πρόνοιας, στις 20.8.1940, 
που είναι άγνωστο αν ξεκίνησαν και ολοκληρώθηκαν, λόγω της έναρξης του B΄ Παγκο-
σμίου Πολέμου.

9. Οι κατοικίες στη Νέα Ιωνία.
Αρχικά στο σχεδιασμό του Ταμείου Περίθαλψης Προσφύγων (Τ.Π.Π.) περιλαμβανόταν 

βέβαια και η ανέγερση προσφυγικών κατοικιών για την άμεση εγκατάσταση των προ-
σφύγων. 

Μάλιστα για τη Νέα Ιωνία, σε αντίθεση με άλλες συνοικίες που ξεκίνησαν αργότερα 
(Ν. Σμύρνη, Ν. Φιλαδέλφεια κλπ.) προβλεπόταν κατασκευή οικιών χαμηλού κόστους, μέ-
τριας εικόνας και λειτουργικότητας. Τελικά διαμορφώθηκαν 3 τύποι:

• Η τετρακατοικία
• Η διπλοκατοικία ή βίλα
• Τα κατά παράταξη μικρά δια-

μερίσματα των 27 τ.μ.
Οι τετρακατοικίες -πωλούνται 

και σήμερα αρκετές, ιδιαίτερα στην 
γειτονιά γύρω από την Πλατεία της 
Μάνας- ήταν διώροφα κτίρια, λιθό-
κτιστα, με εσωτερική ξύλινη σκά-
λα. Υπήρχαν από δύο διαμερίσματα 
στο ισόγειο και στον όροφο. Ήταν 
κεραμοσκεπείς κατοικίες με δίρι-
χτες ή τετράριχτες στέγες, κοινό 
βόθρο, ακάλυπτο χώρο στο πίσω 
μέρος. Κάθε διαμέρισμα είχε 40-45 
τ.μ. εμβαδόν. Υπήρχε κοινό μπαλκόνι, στην πρόσοψη του σπιτιού.

Στις τετρακατοικίες οι ακάλυπτοι χώροι, στο πίσω μέρος, συνήθως ενιαιοποιούνταν 
και δημιουργούσαν ένα πρώτης τάξεως γήπεδο για παιχνίδια των παιδιών, ενώ οι νοικο-
κυρές, όταν μάλιστα είχαν καλές σχέσεις γειτονίας, προτιμούσαν να βγάζουν χαμηλά κα-
ρεκλάκια στο πεζοδρόμιο για να «κουτσομπολεύουν» ιδιαίτερα τα ζεστά καλοκαιριάτι-
κα απογεύματα. Στο κοινό μπαλκόνι του ορόφου υπήρχαν πάντα δύο - τρεις γλάστρες με 
βασιλικό ή καμιά γαρυφαλλιά, ενώ λουλούδια σε τενεκέδες, αντί για γλάστρες, υπήρχαν 

Κουζίνα προσφυγικού σπιτιού
(Λαογραφικό Μουσείο ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ)
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στη σκάλα της εισόδου, αλλά και στον ακάλυπτο χώρο. 
Οι διπλοκατοικίες ή βίλες ήταν διώροφα κτίρια που είχαν από ένα διαμέρισμα σε κάθε 

όροφο. Εθεωρούντο ως πολυτελέστερες κατοικίες και συνήθως καταλαμβάνονταν από 
προσωπικότητες της εποχής. Μια τέτοια «βίλα» διασώζεται σήμερα στη γωνία των οδών 
Ρίμινι και Κ. Βάρναλη.

Οι τετρακατοικίες και οι διπλοκατοικίες ήσαν, για να χρησιμοποιήσουμε ένα όρο της 
πολεοδομίας «πανταχόθεν ελεύθερες». Μεταξύ τους, στην πρόσοψη, υπήρχε διάδρομος 
5 μ. Βέβαια αυτό δεν συνέβαινε στις μικρές ισόγειες κατοικίες, όπου μεταξύ τους υπήρ-
χε μεσότοιχος.

Οι απλές κατά παράταξη μονοκατοικίες αποτελούνταν από ένα δωμάτιο και μικρή 
κουζίνα, συνολικού εμβαδόν 27 τ. μ. Αποστολή τους αρχικά ήταν να στεγάσουν τους ερ-
γάτες των εργοστασίων, τελικά όμως εγκαταστάθηκαν και οικογένειες. Πολλές τέτοιες 
κατοικίες υπάρχουν και σήμερα στην Ελευθερούπολη. 

Όλοι οι πρόσφυγες δεν εγκαταστάθηκαν φυσικά σε αυτά τα ομοιόμορφα κτίσματα, 
Ήταν πολλοί εκείνοι που είχαν προτιμήσει τη λεγόμενη «αυτοστέγαση». Είχαν αγοράσει, 
δηλαδή οικόπεδο από την Ε.Α.Π. και με το δικό τους γούστο και ανάλογα με τις δυνατό-
τητές τους έκτισαν το σπιτικό τους.

Βασικά αντικείμενα νοικοκυριού στη μικροσκοπική κουζίνα - μαγειρείο ήταν το «φα-
νάρι» για τα τρόφιμα, το «βρυσάκι» που το γέμιζαν νερό, πρώτα-πρώτα, όταν ο νερουλάς 
άνοιγε τη «βάνα» και έφτανε αυτό, κάποιες ώρες την ημέρα, στις βρύσες της γειτονιάς, 
όπου φύλαγαν σειρά οι γυναίκες για να πάρουν νερό, με τους τενεκέδες, η «κουζίνα» όχι 
ηλεκτρική, που λειτουργούσε με καυσόξυλα κι ένα απλό τραπέζι να καθίσει ολόκληρη η 
οικογένεια, όταν μπορούσε να είναι μαζεμένη, το μεσημέρι της Κυριακής.

Λιγοστά τα έπιπλα στην κρεβατοκάμαρα: ένα κρεβάτι σιδερένιο συνήθως, μια ντουλά-
πα μονόφυλλη, το εικονοστάσι. Στο σαλόνι δέσποζαν ένα ή δύο «μπαουλοντίβανα» με τις 
μαξιλάρες του και κάποιες φωτογραφίες των μελών της οικογένειας.

 
10.  Ν. Ιωνία και Αθήνα
Από το 1923 έως το 1934, όταν η Ν. Ιωνία έγινε δήμος, αυτή αναφερόταν ως συνοικι-

σμός του Δήμου της Αθήνας. ΄Ετσι για την περίοδο από το 1923 -1929 είχε ως Δήμαρχο 
το Σπ. Πάτση και από το 1929 έως τον Απρίλιο του 1934 το Σπ. Μερκούρη. Το 1934 εξε-
λέγη Δήμαρχος Αθηναίων ο Κ. Κοτζιάς, μετέπειτα υπουργός της Κυβέρνησης του Ιωάννη 
Μεταξά. Ο Δήμος Αθήνας την περίοδο (1923-1934), είχε την αυτοδιοικητική εποπτεία και 
γενικότερα θέματα καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, ενώ για θέματα υποδομών (κα-
τασκευή οικημάτων) αρμόδια ήταν η Ε. Α. Π.

Την ίδια περίοδο που η Ν. Ιωνία ήταν συνοικισμός της Αθήνας, ελάχιστα απασχόλησε 
το Δημ.  Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων. Για να δούμε μερικές αποφάσεις:

• Η πρώτη απόφαση που ελήφθη από το Δ.Σ. του Δήμου Αθηναίων για τη Ν. Ιωνία 
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στις 2.2.1924 αφορούσε «την ενοικίαση του ποτιστικού ύδατος του Περισσού».
• Η δεύτερη αφορούσε «την αναγνώριση ως ενοριακού του Ιερού Ναού Αγίων Αναρ-

γύρων του κειμένου εις τον συνοικισμό Νέα Ιωνία ‘Ποδαράδες’».
• Από το 1924 έως το 1928 έχουν καταγραφεί προσπάθειες δημοπράτησης του ηλε-

κτροφωτισμού του συνοικισμού, από το εργοστάσιο της «Α.Ε. Ελληνικής Μεταξουργίας» 
του Νικ. Κυρκίνη.

• Για τη συλλογή των δημοτικών φόρων από το Δήμο της Αθήνας, από το 1926 είχε 
ενοικιασθεί στην οδό Σμύρνης, (Ελ. Βενιζέλου) ένα δωμάτιο της οικίας της Χριστίνας Εσί-
ογλου έναντι του ποσού των 250 δρχ. μηνιαίως για την εγκατάσταση του δημοτικού 
υπαλλήλου προς είσπραξη των φόρων, με απόφαση του Δημ. Συμβουλίου της Αθήνας.

• Το Δεκέμβριο του 1931 άρχισαν να λειτουργούν τα δημοτικά συσσίτια του Δήμου 
Αθηναίων που επεκτάθηκαν την ίδια περίοδο και στο συνοικισμό των Ποδαράδων και 
στην Καλογρέζα και αφορούσαν άπορους δημότες. Οι δημότες για να λαμβάνουν φαγη-
τό από τα συσσίτια έπρεπε να εφοδιασθούν προηγουμένως με δελτίο απορίας στο οποίο 
αναγραφόταν ο αριθμός των μερίδων του φαγητού και άρτου που δικαιούνταν ανάλογα 
με τον αριθμό των μελών της οικογενείας. Στην Αθήνα λειτουργούσαν 16 σταθμοί διανο-
μής συσσιτίου. Στη Ν. Ιωνία οι άποροι μπορούσαν να προμηθευτούν δελτία απορίας από 
το οίκημα Ζυγομαλά στην οδό Αχελώου (Μ. Ασίας).

11. Προσφυγικές αποζημιώσεις
Οι αποζημιώσεις των προσφύγων για τις εγκαταλειμμένες περιουσίες τους στη Μ. 

Ασία, ήταν «όνειρο θερινής νυκτός» τα πρώτα χρόνια εγκατάστασής τους. Επιτροπές συ-
στήνονταν, αιτήσεις συντάσσονταν αλλά οι αποζημιώσεις καθυστερούσαν. Ας ξετυλίξου-
με το κουβάρι των διαδικασιών. 

Η συνθήκη της Λωζάνης, που υπεγράφη στις 30 Ιανουαρίου 1923 μεταξύ Ελλάδας και 
Τουρκίας, αφορούσε στην ανταλλαγή των Ορθοδόξων Χριστιανών που ήταν εγκατεστη-
μένοι στην Τουρκία και των Ελλήνων υπηκόων, Μουσουλμανικού θρησκεύματος που 
ήταν εγκατεστημένοι στην Ελλάδα. Με τη συνθήκη αυτή που για πρώτη φορά εφαρμο-
ζόταν σε τέτοια έκταση, καθιερωνόταν η υποχρεωτική ανταλλαγή των πληθυσμών δύο  
κρατών, όσο παράδοξο και αν ακούγεται σήμερα.

Η ίδια σύμβαση προέβλεπε ότι οι ΄Ελληνες πρόσφυγες οι οποίοι εγκατέλειψαν την κι-
νητή και ακίνητη περιουσία τους στην Τουρκία, θα αποζημιώνονταν από την εκποίηση 
των Μουσουλμανικών περιουσιών που βρίσκονταν στην Ελλάδα. Το ίδιο θα γινόταν και 
για τους Μουσουλμάνους πρόσφυγες που θα έφευγαν από την Ελλάδα. Όπως γίνεται 
αντιληπτό για να υλοποιηθεί η συμφωνία, έπρεπε να γίνουν τεράστιες προσπάθειες ώστε 
να καταγραφούν και να ταξινομηθούν αφενός η αξία των μουσουλμανικών κτημάτων 
στην Ελλάδα και αφετέρου να καταγραφούν και να εκτιμηθούν οι περιουσίες των Ελλή-
νων στην Τουρκία, σε επίπεδο οικογένειας, κοινότητας και περιφέρειας.
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Μία πρώτη προσπάθεια απογραφής των προσφύγων και καταγραφής της εγκαταλει-
φθείσης περιουσίας των ξεκίνησε τον Απρίλιο του 1923 από το Υπουργείο Υγιεινής Πρό-
νοιας και Αντιλήψεως και δεν οδήγησε πουθενά, αφού έδινε προθεσμία μόνο 10 μέρες για 
να απογραφούν, ενώ συνεχιζόταν η άφιξη των προσφύγων. Τότε στους Ποδαράδες υπήρ-
χαν μερικές δεκάδες σκηνές σε καταυλισμούς. 

Μία δεύτερη προσπάθεια απογραφής ξεκίνησε το Φεβρουάριο του 1924 αλλά και αυτή 
δεν ολοκλήρωσε το έργο της, επειδή ο όγκος των αιτήσεων στην Αττική ήταν πολύ με-
γάλος. Οι τέσσερις  επιτροπές που είχαν συγκροτηθεί (η μία στους Ποδαράδες/Ν. Ιωνία)  
δεν μπόρεσαν να ολοκληρώσουν το έργο τους εντός διμήνου (21.2.1924 - 20.4.1924), 
όπως αρχικά είχε προγραμματιστεί και έτσι και αυτή η προσπάθεια καταγραφής και απο-
τίμησης των περιουσιών δεν ολοκληρώθηκε.

Από τη συνθήκη της Λωζάνης, επίσης, οριζόταν 11μελής Μικτή Επιτροπή (4 Έλληνες, 
4 Τούρκοι και 3 από το Συμβούλιο της Κοινωνίας των Εθνών), η οποία θα επέβλεπε την 
υλοποίηση της συμφωνίας. Η Μικτή Επιτροπή μπορούσε να ορίζει υποεπιτροπές στους 
τόπους που έκρινε σκόπιμο. ΄Εδρα της Μικτής Επιτροπής ήταν η Κωνσταντινούπολη και 
οι αποφάσεις λαμβάνονταν πλειοψηφικά. Η Επιτροπή άρχισε τις εργασίες της τον Οκτώ-
βριο του 1923 και οι πρώτες αποφάσεις ελήφθησαν τέλος Δεκεμβρίου 1923.

Το Υπουργείο Γεωργίας βλέποντας ότι οι προσπάθειες δεν καρποφορούν, ίδρυσε τη 
Γενική Διεύθυνση Ανταλλαγής Πληθυσμών (Φ.Ε.Κ. 98/3.5.1924 τ. Α΄) με σκοπό να συ-
γκεντρώσει στοιχεία  για την εξακρίβωση των περιουσιών των προσφύγων, να τα απο-
τιμήσει και να βοηθήσει το έργο της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στη Μικτή Επιτροπή. Με 
βάση την αξία των υπό εκκαθάριση περιουσιών, οι πρόσφυγες θα έπαιρναν την αξία τους 
σε χρυσό (χρυσές λίρες Τουρκίας).

 ΄Ετσι στη συνέχεια ιδρύθηκαν τα Γραφεία Ανταλλαγής κατά περιφέρεια τα οποία 
ανέλαβαν μέσω επιτροπών το έργο της συλλογής των αιτήσεων. Με το Διάταγμα της  
4.7.1924 «Περί συστάσεως επιτροπών και λειτουργίας γραφείων ανταλλαγής πλη-
θυσμών» (Φ.Ε.Κ. 153/9.7.1924 τ. Α΄), συστάθηκαν επιτροπές διοριζόμενες από το 
Γενικό Δ/ντή της Ανταλλαγής με κίνητρο να εισπράττουν 1 δραχμή για κάθε λαμβανόμε-
νη αίτηση και 3 δραχμές αν τις συνέτασσαν. Σε εβδομαδιαία βάση τις αιτήσεις που συ-
γκέντρωναν τις παρέδιδαν στο Τμήμα Ελληνικών Περιουσιών, της Γενικής Διεύθυνσης 
Ανταλλαγής.

΄Ετσι ξεκίνησαν πάλι για τρίτη φορά, την παραλαβή αιτήσεων στις 14 Ιουλίου 1924, 
αφού είχαν ορισθεί πλέον 8 γραφεία, με τριμελείς επιτροπές για την περιοχή Αθηνών-
Πειραιά. Στη Ν. Ιωνία ήταν ένα εξ αυτών των γραφείων και είχε την έδρα του, στο γρα-
φείο του επόπτη της Ε.Α.Π., στη Λεωφόρο Ηρακλείου. 

Με το ίδιο Διάταγμα δινόταν η δυνατότητα στον Υπουργό Γεωργίας να διορίζει 5με-
λές Μικτό Συμβούλιο για κάθε εκκλησιαστική επαρχία αποτελούμενο από το Μητροπολί-
τη και 4 μέλη που είχαν χρηματίσει μέλη των Μικτών Συμβουλίων ή των Δημογεροντιών 
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κάθε επαρχίας. ΄Εδρα του Μικτού Συμβουλίου ήταν η πόλη όπου υπήρχε ο μεγαλύτερος 
αριθμός προσφύγων της επαρχίας και μεταξύ άλλων έπρεπε να προτείνουν τους επιτρό-
πους των ανηλίκων και να συντονίσουν το έργο της συστάσεως των τριμελών επιτροπών 
που θα υπέβαλλαν δηλώσεις για τις περιουσίες των εν Τουρκία εγκαταλειφθεισών Εκ-
κλησιαστικών Σχολών, Φιλανθρωπικών και Κοινωφελών ευαγών ιδρυμάτων.

Οι πρόσφυγες υποβάλλοντας  τις αναλυτικές αιτήσεις των περιουσιών τους, στη Γενι-
κή Διεύθυνση Ανταλλαγής, ανέμεναν ότι θα λάβουν γρήγορα τις αποζημιώσεις τους. Δυ-
στυχώς αυτό δεν επετεύχθη λόγω της μεγάλης γραφειοκρατίας και της έλλειψης κεφα-
λαίων. Το έργο της αποτίμησης των περιουσιών ήταν τεράστιο, τα μέσα επεξεργασίας και 
ενημέρωσης ήταν ελάχιστα αλλά και η  δυσφορία των προσφύγων μεγάλη. 

Αποφασίστηκε τότε με το ψήφισμα της 7 Απριλίου 1925 της  Δ΄ εν Αθήναις Συντακτι-
κής Συνελεύσεως «Περί ιδρύσεως Διοικητικών Επιτροπών προς έλεγχον δηλώσεων εγκα-
ταλειφθεισών εν Τουρκία περιουσιών υπό ανταλλαξίμων ομογενών και καταβολής ποσο-
στού» η χορήγηση προκαταβολής έναντι και μέχρις αποπληρωμής της αξίας των εγκατα-
λειφθεισών περιουσιών στη Τουρκία, αφού πρώτα προσδιοριζόταν η προσωρινή εκτίμη-
ση της περιουσίας από τις εκτιμητικές επιτροπές (Φ.Ε.Κ. 95/15.4.1925 τ. Α΄).

Οι Εκτιμητικές Επιτροπές, κατά κοινότητα, που δημιουργήθηκαν  με το ίδιο Ψήφισμα,  
σκοπό είχαν να εκτιμήσουν την κινητή και ακίνητη περιουσία κάθε πρόσφυγα, σύμφω-
να με την αίτηση που είχε υποβάλει. Μετά το πέρας κάθε συνεδρίασης έπρεπε να αναρ-
τούν αναλυτικό πίνακα με την εκτιμηθείσα αξία κάθε πρόσφυγα, την αίτηση του οποί-
ου είχαν επεξεργαστεί. Αν υπήρχε διαφορά ως προς το ποσόν, έπρεπε εντός 2 μηνών ο 
κάθε πρόσφυγας, να υποβάλει προσφυγή ενώπιον της Β΄θμιας Επαρχιακής Επιτροπής 
και να προσκομίσει και άλλα δικαιολογητικά για υποστήριξη της προσφυγής του. Η εκδί-
καση της προσφυγής του και η εκτιμηθησόμενη αξία γινόταν τελεσίδικη με την απόφα-
ση που εκδιδόταν.

Έτσι το Υπουργείο Γεωργίας με τη σύμφωνη γνώμη των προσφυγικών συλλόγων και 
φορέων, στελέχωσε τις εκτιμητικές επιτροπές. Στις συνεδριάσεις που ακολούθησαν για 
την εξέταση των αιτήσεων, επειδή υπήρχαν αμφισβητήσεις και αντιδικίες όσον αφορά 
στις αξίες των ακινήτων, την οριστικοποίηση της αξίας των απωλεσθεισών περιουσι-
ών, λύσεις έδωσαν οι Β΄θμιες Εκτιμητικές Επιτροπές, που σε αλλεπάλληλες συνεδριάσεις 
τους συνέταξαν τα Μητρώα Δικαιούχων Ανταλλαξίμων Περιουσιών (ονομαστικοί πίνα-
κες κατά κοινότητα και εκκλησιαστική περιφέρεια).

Οι Β΄βάθμιες Εκτιμητικές Επιτροπές αφού ολοκλήρωσαν το έργο τους, παρέδωσαν τα 
Μητρώα Δικαιούχων Ανταλλαξίμων Περιουσιών στο Υπουργείο Γεωργίας, το οποίο στη συ-
νέχεια τα παρέδωσε με πρωτόκολλο στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, για την καταβο-
λή της πρώτης προκαταβολής έναντι της ανταλλαξίμου περιουσίας, όπως είχε εκτιμηθεί.

Το 1ο Μητρώο που παραδόθηκε στην Εθνική Τράπεζα την 1η Νοεμβρίου 1926, πε-
ριλάμβανε 96.286 δικαιούχους, ταξινομημένους σε 41 εκκλησιαστικές επαρχίες και 631 
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κοινότητες. Η συνολική περιουσία είχε εκτιμηθεί σε 81.620.700 χρυσές λίρες Τουρκίας 
(χ.λ.Τ.) που περιορίσθηκε από τη Β΄θμια Επιτροπή σε 63.629.838 χάρτινες λίρες Τουρκίας 
και έτσι η πρώτη προκαταβολή στους πρόσφυγες ανήλθε σε 11.761.000 χ.λ.Τ.

Νόμισμα υπολογισμού ήταν η χρυσή λίρα Τουρκίας. Για το α΄ εξάμηνο των καταβολών, 
υπολογίσθηκε η αντιστοιχία της, σε 357,94 δρχ., διαμορφούμενης της ισοτιμίας για κάθε 
επόμενο εξάμηνο.

Έτσι, η συνολική εκτιμηθείσα αξία της προκαταβολής ανήλθε σε περίπου 4,2 δισεκα-
τομμύρια δραχμές, όταν η δανειακή σύμβαση μεταξύ της Ελληνικής Κυβέρνησης και της 
Εθνικής Τραπέζης για την πληρωμή των αποζημιώσεων, ήταν 3 δισεκατομμύρια δραχμές. 
Αποφασίσθηκε τότε να καταβληθεί το 75% της υπολογισθείσης προκαταβολής, με ανα-
λογία 20% σε μετρητά και 80% σε ομολογίες και ειδικότερα οι πληρωμές σε μετρητά να 
γίνονται κατά την εξής κλίμακα:  

• Επί ποσού περιουσίας μέχρι 400 λιρών, 25%
• Επί ποσού περιουσίας μέχρι 1.000 λιρών, δια το επέκεινα των 400 λιρών μέρος, 20% 
• Επί ποσού περιουσίας μέχρι 2.000 λιρών, δια το επέκεινα των 1.000 λιρών μέρος, 15%
• Επί ποσού περιουσίας μέχρι 5.000 λιρών, δια το επέκεινα των 2.000 λιρών μέρος, 10%
• Επί ποσού υπερβαίνοντος τας 5.000 λίρας, δια το πέραν των 5.000 λιρών και με
 ανώτατο όριο της προκαταβολής μη δυνάμενης να υπερβεί τας 2.000 λίρας.

Ο αριθμός των δικαιούχων προσφύγων, κατά κλίμακα αποζημιώσεως, ήταν: 

Σε χρυσές λίρες Τουρκίας       Αριθμός δικαιούχων
 1 - 100 57.756
 101 - 200 23.117
 201 - 300 7.969
 301 - 400 3.379
 401 - 500 1.656
 501 - 1.000 2.111
 1.001 - 2.000 298

ΣΥΝΟΛΟΝ 96.286

Από την παραπάνω ανάλυση βλέπουμε ότι η περιουσία των περισσοτέρων προσφύ-
γων αφορούσε μικροαστούς για τους οποίους η απώλεια των περιουσιών και η μη εισέ-
τι στέγασή τους, δημιουργούσε συνθήκες απαγορευτικές για την έναρξη βιοποριστικού 
επαγγέλματος.

Από τα τέλη Νοεμβρίου 1926 η Εθνική Τράπεζα με ανακοινώσεις της (στον ημερήσιο 
τύπο για την περιοχή της Αττικής), άρχισε να καλεί τους πρόσφυγες κατά επαρχία κατα-
γωγής και ονοματεπώνυμο, για να τους καταβάλει τις προκαταβολές των αποζημιώσε-
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ων, έχοντας στη διάθεση για εξυπηρέτηση των προσφύγων, 8 συνεργεία στην Αθήνα και 
3 πρακτορεία στους συνοικισμούς: Παγκράτι, Καλλιθέα, και Ποδαράδες/Ν. Ιωνία. Στο 
Πρακτορείο των Ποδαράδων/Ν. Ιωνία της Ε.Τ.Ε. πληρώνονταν όσοι είχαν δηλώσει ότι 
επιθυμούν να λάβουν την αποζημίωσή τους από το συγκεκριμένο πρακτορείο ανεξαρτή-
τως του ονόματός τους και της εκκλησιαστικής τους περιοχής.

Και ενώ συνεχίζονταν οι χορηγήσεις των προκαταβολών στους δικαιούχους του Α΄ 
Μητρώου, το Υπουργείο Γεωργίας είχε ετοιμάσει το Παράρτημα του Α΄ Μητρώου όπου 
καταχωρήθηκαν 41.500 νέοι δικαιούχοι, με συνολική εκτιμηθείσα αξία 34.868.618 λιρών 
Τουρκίας που μετά από την αναστολή περιορίσθηκαν σε 28.571.575 λίρες Τουρκίας ώστε 
τελικά οι δικαιούμενοι να λάβουν, ως πρώτη προκαταβολή, το ποσόν των 5.034.620 χρ. 
λιρ. Τουρκίας.

Με αντιστοιχία της χρυσής λίρας σε 357 δρχ. περίπου το ποσόν που έπρεπε να κατα-
βληθεί ήταν 1.818.640.000 δρχ. Με δεδομένο ότι θα καταβαλόταν το 75% αυτού, το τελι-
κό ποσό που τους καταβλήθηκε ήταν περίπου 1.250.000.000 δρχ.

Η νέα κατάταξη των δικαιούχων προσφύγων του Παραρτήματος του Α΄ Μητρώου, 
ήταν:

Σε χρυσές λίρες Τουρκίας       Αριθμός δικαιούχων
 1 - 100 24.953
 101 - 200 9.965
 201 - 300 3.019
 301 - 400 1.448
 401 - 500 860
 501 - 1.000 1.045
 1.001 - 2.000 210

ΣΥΝΟΛΟΝ 41.500
 
Έτσι συνολικά, για το Α΄ Μητρώο και το Παράρτημα του οι δικαιούχοι πρόσφυγες 

αποζημιώθηκαν με ποσόν πρώτης προκαταβολής 16.650.626 χρ. λίρες Τουρκίας, των 
οποίων τα καταβλητέα ανέρχονταν σε 12.507.909 χρ. λίρες Τουρκίας ή 4.477.864.000 
δρχ., ποσό κατά πολύ μεγαλύτερο των εκτιμήσεων και της σύναψης της δανειακής σύμ-
βασης των 3.000.000.000 δρχ. μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Εθνικής Τραπέζης. 

΄Επρεπε να περάσουν 4 χρόνια από την άφιξή τους στην Ελλάδα, για να μπορέσουν 
να εισπράξουν περίπου το 15% της περιουσίας τους σε μετρητά και ομολογίες, τις οποί-
ες ομολογίες μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν για εξόφληση των χρωστούμενων ενοικί-
ων ή την αγορά οικημάτων.
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12. Η εξόφληση των προσφυγικών καταλυμάτων και το συλλαλητήριο.
Ως γνωστόν, η Ε.Α.Π. κατασκεύαζε δωμάτια/οικήματα με εργολάβους και τα ενοικίαζε 

ή τα πωλούσε στους πρόσφυγες. Επειδή όμως μεσολαβούσαν πολλά στάδια μέχρι να πα-
ραδοθούν στους πρόσφυγες, το τίμημα γινόταν απαγορευτικό για την αποπληρωμή του, 
με βάση και τη δεινή οικονομική κατάστασή τους. Έτσι απεφάσισαν να διαμαρτυρηθούν.

 Από την εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΒΗΜΑ» της 25.5.1925, πληροφορούμαστε:

« ΤΟ ΧΘΕΣΙΝΟΝ ΠΑΝΔΗΜΟΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΝ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟΝ
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΩΝ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥΣ

ΠΩΣ ΖΗΤΕΙΤΑΙ Η ΕΞΟΦΛΗΣΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ

Εις τον συνοικισμόν Ν. Ιωνίας (Ποδαράδες), συνεκροτήθη χθές (24.5.1925) κα-
τόπιν προσκλήσεως μεμονωμένου προσφυγικού συλλόγου*, συλλαλητήριον υπό 
των κατοικούντων εις αυτόν προσφύγων κατά των αποφάσεων της επιτροπής 
αποκαταστάσεων εν σχέσει με την εξαγοράν των οικιών των προσφυγικών συνοι-
κισμών. Αρκεταί χιλιάδες προσφύγων συνέρρευσαν διαμαρτυρόμεναι ζωηρότατα 
δια τας αποφάσεις της επιτροπής.

Δια την τήρησιν της τάξεως είχε σταλή επαρκής αστυνομική δύναμις. Παρ΄ όλα 
ταύτα όμως, εσημειώθησαν ωρισμένα έκτροπα, οφειλόμενα κατά τους οργανωτάς, 
εις εγκάθετους της επιτροπής αποκαταστάσεων, αναμιχθέντας μετά των διαδηλω-
τών προσφύγων.

Ωμίλησαν εκθέσαντες, το αδύνατον της πραγματοποιήσεων των αποφάσεων 
της επιτροπής και το άδικον αυτών, διάφοροι ρήτορες εκ της Πανιωνίου Οργανώ-
σεως Προσφύγων.

Εν τέλει δε ενεκρίθη δια βοής ψήφισμα διαμαρτυρίας, εν τω οποίω τονίζεται το 
άδικον και απραγματοποίητον των αποφάσεων της επιτροπής αποκαταστάσεως, 
το αστήρικτον της συνεννοήσεως επιτροπής και κράτους, καθ΄ ήν οι άποροι πρό-
σφυγες θα μεταφερθούν «δήθεν εις ανυπάρκτους κρατικούς συνοικισμούς», το γε-
γονός, εν τέλει, ότι αι οικίαι στοιχήσασαι 7.000 - 11.000 δρχ. κατά δωμάτιον πω-
λούνται σήμερον εις τους πρόσφυγας προς 30.000 δρχ. κατά δωμάτιον, και δη, εις 
αθλίαν κατάστασιν, ετοιμόρροποι και κατεστραμμέναι. Το αυτό ψήφισμα ζητεί δια 
τούτο:

1. Να μην εξωσθούν οι δωρεάν εστεγασμένοι άποροι χήρες και ορφανά, ανα-
λαμβάνοντος του κράτους να κανονίση το ζήτημα τούτο. Και γενικώς να μη εφαρ-
μοσθούν τα χρεολύσια πριν λάβουν οι πρόσφυγες τας αποζημιώσεις δια τας περι-
ουσίας των.

2. Να καταργηθούν αι αποφασισθείσαι υπό της επιτροπής αποκαταστάσεως 

������.indd   48 12/9/2013   11:01:17 πµ



Η Ν ΕΑ Ι ΩΝΙΑ ΣΤΟ Μ ΕΣΟΠΟΛΕΜΟ  (1922-1941)

—49—

προσφύγων διατιμήσεις των σπιτιών ως τελείως παράλογοι, άδικοι και αισχρο-
κερδείς. Να διατηρηθή το σημερινόν σύστημα των ενοικίων και των δωρεάν υπό 
τους αυτούς όρους.

3. Να υπολογισθούν τα σπίτια εις την πραγματικήν τιμήν του λαμβανομένου 
υπ΄ όψιν ως ανωτέρου ορίου του ποσού των 7.000 δραχμών κατά πλίνθινον και 
κατά λίθινον δωμάτιον ως προκύπτει εκ των επισήμων λογαριασμών των κρατι-
κών υπηρεσιών και ουχί εις 30.000 και 40.000 δραχ.

4. Τα οικόπεδα να χρεωθούν εις την τιμήν εις ήν τα ηγόρασε η Ε.Α.Π. ήτοι 
δραχμάς (έξ) και ουχί 65 εξήκοντα πέντε κατά τετραγωνικόν μέτρον.

5. Τα χρεολύσια κατ΄ ουδένα λόγον να υπερβούν τα πληρωνόμενα και κα-
θωρισμένα σήμερον ενοίκια, εις τινας δε περιπτώσεις, ως επί καταστημάτων, να 
ελαττωθούν σημαντικά.

6. Προκειμένου να αγορασθούν τα σπίτια, να υποχρεωθή η Ε.Α.Π. να εγγυηθή 
υπευθύνως την στερεότητα αυτών και την διατήρησίν των μέχρι της αποσβέσεώς 
των και να αναλάβη τα έξοδα της μέχρι τότε συντηρήσεώς των δεδομένου ότι εί-
ναι κάκιστης κατασκευής και ενδέχεται να κρημνισθούν προώρως.

7. Γενικώς οι όροι του χρεολυσίου να είνε ελαφροί και προκειμένου να πλη-
ρωθή μικρότερον χρεολύσιον να αυξηθούν τα έτη της αποσβέσεως.  

8. Να συσταθούν εξαμελείς επιτροπαί εκτιμήσεως των σπιτιών εις τας οποί-
ας να συμμετάσχουν αντιπρόσωποι της Ε.Α.Π., του κράτους και των προσφύγων 
των συνοικισμών υποδειχθησόμενοι παρά των κατοίκων κατ΄ ίσην αναλογίαν. Πά-
ντως η εκτίμησις να μην υπερβή τα ανωτέρω ποσά.

9. Μέχρι κανονισμού του ζητήματος να αναβληθή η πληρωμή χρεωλυτικών 
ενοικίων.

10. Ανεξαρτήτως τοποθεσίας των σπιτιών να καθορισθούν αι πραγματικαί τι-
μαί του κόστους και να μην πληρώσουν οι βιοπαλαισταί πρόσφυγες τας εις βάρος 
των σπιτιών γενομένας καταχρήσεις.

11. Να στεγασθούν αφεύκτως οι πρόσφυγες οι διαμένοντες εντός των σκηνών 
προ του συνοικισμού Ποδαράδων, οίτινες αποθνήσκουν εκ των κακουχιών.

12. Απαλλοτριώσεις.
(* εννοεί την Π.Ο.Π., Πανιώνιο Οργάνωση Προσφύγων)

13. Απαλλοτριώσεις.
Προκειμένου να αρχίσει η ανοικοδόμηση του συνοικισμού, απαραίτητη προϋπόθεση 

ήταν η εξεύρεση ελεύθερων χώρων, που όταν δεν ανήκαν στο κράτος, ακολουθούσε η δι-
αδικασία της απαλλοτρίωσης από το Υπουργείο Γεωργίας πρώτα και κατόπιν η απόδοση 
των εκτάσεων στο Τ.Π.Π. και αργότερα στην Ε.Α.Π. για την κατασκευή των οικημάτων, 
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μέσω της προκήρυξης μειοδοτικών διαγωνισμών. 
Έτσι για μια 10ετία (1923 -1933) υπήρχαν συνεχείς απαλλοτριώσεις αφενός για την 

εξεύρεση χώρων προς στέγαση των προσφύγων και αφετέρου για την κάλυψη των ανα-
γκών τους σε σχολεία, γυμναστήρια, πλατείες κλπ. 

Αναφέρουμε παρακάτω τις πιο σπουδαίες υπουργικές αποφάσεις και νομοθετικά δι-
ατάγματα, που αφορούν σε απαλλοτριώσεις του δημοσίου και δεν αφορούν σε απαλλο-
τριώσεις ιδιωτών για επέκταση βιομηχανικών εγκαταστάσεων:

 
1. Το 1923, και ενώ έχει αρχίσει η ανέγερση των πρώτων οικημάτων των προσφύγων, 

το Ταμείο Περίθαλψης Προσφύγων με την από 20.7.1923 απόφασή του «εγκρίνει 
αντί της αναγκαστικής απαλλοτριώσεως, την αγορά παρά του Παναγίου Τάφου εκ 
του κτήματος αυτού εις την θέσιν «Ποδαράδες» χιλίων διακοσίων τριάκοντα στρεμμά-
των συμπεριλαμβανομένων και των επιδίκων τμημάτων αντί του ολικού τμήματος των 
500.000 Δρχ.» ΄Ετσι 

- Υπογράφεται το υπ΄ αριθ. 35363/16.8.1923 Προσύμφωνο και καταβολή 
αρραβώνος Δρχ. 200.000 μεταξύ του εκπροσώπου του Παναγίου Τάφου και του 
Προέδρου του Ταμείου Περίθαλψης Προσφύγων Επαμ. Χαρίλαου για την πώληση 
μέρους του κτήματος (από τα 1.502 στρέμματα πωλήθηκαν τα 1.230), γνωστού 
όντως ότι υπήρχαν διεκδικήσεις επί του κτήματος του Παναγίου Τάφου από τους 
Βάγγερ,  Βέικο κ.α. και ότι νέμονταν κάποια τμήματα του κτήματος κτηνοτρόφοι μι-
σθωτές. 

- Και στη συνέχεια υπογράφεται το υπ΄ αριθ. 35485/20.9.1923 Πωλητήριο 
μέρους κτήματος αντί Δρχ. 500.000, όπου ο Επαμεινώνδας Χαρίλαος, πρόεδρος του 
Ταμείου Περίθαλψης Προσφύγων αγοράζει από τον εκπρόσωπο του Ιερού Κοινού 
του Παναγίου Τάφου (Αρχιμανδρίτη Καλλίνικο Σκουμπερδή, έξαρχο εν Ελλάδι) ένα-
ντι 500.000 δρχ., έκταση κτήματος 1.230 στρεμμάτων (από τα 1.502 στρέμματα 
που κατείχε το Ιερό Κοινό του Παναγίου Τάφου). 

2. Στο Φ.Ε.Κ. 31/23.4.1927 τ. Β΄ δημοσιεύεται η υπ΄ αρ. 38653 απόφαση των Υπουρ-
γών Γεωργίας Α. Μπακάλμπαση και Υγιεινής Μ. Κύρκου «Περί απαλλοτριώσεως εκτάσε-
ως κειμένης εις Καλογραίζαν προς ανέγερσιν προσφυγικού συνοικισμού»,  όπου γίνεται 
απαλλοτρίωση γηπέδων 309.174 τ.μ.  

3. Στο Φ.Ε.Κ. 34/12.5.1928 τ. Β΄, δημοσιεύεται η υπ΄ αρ. 44246/10.5.1928 απόφαση 
των Υπουργών Γεωργίας Γ. Εξηντάρη και Υγιεινής Μ. Κύρκου, «Περί απαλλοτριώσεως 
ιδιωτικών εκτάσεων κειμένων εν Αθήναις παρά τον Σιδηροδρομικόν Σταθμόν Ν. Ιωνίας 
προς ανέγερσιν προσφυγικού συνοικισμού» γηπέδου εκτάσεως 74.000 τ.μ. 
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4. Στην εφημερίδα, «ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΒΗΜΑ» της 16.3.1928, υπάρχει καταχώρηση, για 
πώληση οικοπέδων στους Ποδαράδες, από την Αεροπορική ΄Αμυνα:

« O Οικονομικός ΄Εφορος Ζ΄ Αθηνών διακηρύττει, ότι:
«…Εκποιούνται δια δημοπρασίας ενεργηθησομένης ενταύθα και εις τον συνή-

θη δημοπρασιών τόπον (δημοπρατήριον) την 18ην Μαρτίου ε.ε. ημέραν Κυριακήν 
και από της 10-12 ώρας της μεσημβρίας, τα παρά την θέσιν Ποδαράδες 1-37 οικό-
πεδα της Αεροπορικής Αμύνης…»

5. Στο Φ.Ε.Κ. 64/1.9.1928 τ. Β΄, δημοσιεύεται η υπ΄αρ. 77744 απόφαση των Υπουργών 
Γεωργίας Ι. Κανναβού και Υγιεινής Ε. Εμμανουηλίδη, «Περί απαλλοτριώσεως ιδιωτικών 
εκτάσεων κειμένων εν Αθήναις παρά την θέσιν «Νέα Ιωνία» προς ανέγερσιν προσφυγι-
κού συνοικισμού» εκτάσεως 386.334,69 τ.μ. »

Η απόφαση εν μέρει ανακαλείται.

6. Στο Φ.Ε.Κ. 55/16.2.1929, δημοσιεύεται το Διάταγμα «Περί αναγκαστικής απαλλο-
τριώσεως γηπέδου εν Νέα Ιωνία δι΄ ανέγερσιν γυμναστηρίου» 

«...Κηρύσσομεν αναγκαστικώς απαλλοτριωτέον, λόγω προφανούς δημοσίας 
ωφελείας, ήτοι προς ίδρυσιν σχολικού γυμναστηρίου Ν. Ιωνίας γήπεδον κείμενον 
εν τη θέσει Κομμάτι-Λαζάρου Ν. Ιωνίας εκτάσεως μ.τ. ως έγγιστα δέκα τεσσάρων 
χιλιάδων οκτακοσίων δώδεκα και 28/00 (14.812,28), συνορευόμενον προς ανατο-
λάς με οδόν Μενιδίου, προς νότον με οδόν Ηρακλείου, προς δυσμάς και βορράν με 
οδούς ανωνύμους, και ανήκον εις τους Χριστόφ. Ιερομνήμονα,  Λεγγουριάδην, Εμμ. 
Κουκουμίδην, Θεοδ. Τουλακίδην, Σπυρ. Θερμίωνα, Στεφ. Γεωργάτον, Βασιλ. Σταυ-
ριανόν, Σωκράτην Τζίτζιφαν, Γρηγ. Χατζηπέτρον, Παναγ. Φούρναρην και Δημ. Α. 
Κοπάνου, ως εμφαίνεται εν τω από 23 Ιανουαρίου ε.ε. σχεδιαγράμματι και κτημα-
τολογικώ πίνακι του υπομηχανικού Ε. Ρέντα.

Η ως άνω απαλλοτρίωσις γίνεται υπέρ του Ταμείου Εκπ. Προνοίας Ν. Ιωνίας εις 
την κυριότητα του οποίου περιέρχεται και εις βάρος του Ταμείου Γυμναστικής και 
Σκοποβολίας».

7. Στο Φ.Ε.Κ. 130/29.4.1930 τ. Α΄, με το διάταγμα «Περί κτηματογραφήσεως των αστι-
κών  προσφυγικών συνοικισμών περιφερείας Αττικοβοιωτίας», γίνεται η πρώτη προ-
σπάθεια κτηματογραφήσεως, της περιοχής Καλογρέζας.

«...Διατάσσομεν την εκτέλεσιν των εργασιών κτηματογραφήσεως των αστικών 
προσφυγικών συνοικισμών, Αγίου Σάββα, Καλογραίζης, Αμαρουσίου, Φάρου Κηφι-
σιάς, Ν. Σφαγείων, Περιστερίου, Πολυγώνου, Χαροκόπου, Εμπειρικείου, Μοσχάτου, 
Απόλλωνος, Καλλιθέας, Ιεράς Οδού, Δραπετσώνος, Τουρκολιμανίου, Κοκκινιάς, Θη-
βών, Λαυρίου, Περάματος και Σαλαμίνος. Η έναρξις των κτηματογραφικών εργα-
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σιών εκάστου ή και πλειόνων εκ των ανωτέρω συνοικισμών καθορίζεται εκάστοτε 
δι΄ αποφάσεων του Υπουργού (Προνοίας και Αντιλήψεως)…»

8. Στο Φ.Ε.Κ. 127/16.10.1930 τ. Β΄ δημοσιεύεται η υπ΄ αρ. απόφαση 131358 του 
Υπουργού Κ. Σπυρίδη «Περί παραχωρήσεως εις την κυριότητα της Ε.Α.Π. εκτάσεως κει-
μένης παρά την Ν. Ιωνίαν προς ανέγερσιν αστικού προσφυγικού συνοικισμού» όπου πα-
ραχωρείται από το Ελληνικόν Δημόσιον η έκταση των 258.902,25 τ.μ. στην Ε.Α.Π. για την 
ανέγερση αστικού προσφυγικού συνοικισμού.

9. Στο Φ.Ε.Κ. 88/22.9.1932 τ. Β΄ δημοσιεύεται η υπ΄ αριθ. 85582 απόφαση, του Υπουρ-
γού Οικονομικών Λ. Μακκά και Προνοίας Ι. Αποστόλου «Περί απαλλοτριώσεως ιδιωτι-
κών εκτάσεων κειμένων εν Ν. Ιωνία προς ανέγερσιν προσφυγικού συνοικισμού»: 

«…απαλλοτριούμεν αναγκαστικώς λόγω δημοσίας ωφελείας, ήτοι επί σκοπώ αστικής 
εγκαταστάσεως προσφύγων εν Ν. Ιωνία και επί των οδών Ηρακλείου και Μ. Ασίας έκτα-
σιν 2.430 τ.μ.  κειμένην εν Ν. Ιωνία και επί των οδών Ηρακλείου και Μ. Ασίας εκτάσεως ανή-
κουσαν  εις την αξιούσαν δικαιώματα κυριότητος Εθνικήν Τράπεζαν ως αύτη εμφαίνεται 
εν τω από 16 Σεπτεμβρίου 1926 διαγράμματι του τεχνικού υπαλλήλου κ. Ιωσήφ Καραϊω-
σηφίδου...»

Υπάρχουν επίσης σε αρκετά Φ.Ε.Κ. απαλλοτριώσεις γηπέδων και εκτάσεων που αφο-
ρούν συγκεκριμένους ιδιώτες στα πλαίσια ανταλλαγής ή τακτοποίησης των οικοπέδων 
τους.

14. Αστικοί Συνεταιρισμοί και Οικοδομικές  Εταιρείες.
Κατοικίες/οικήματα εκτός από την Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων, είχαν τη 

δυνατότητα να οικοδομήσουν και οι Οικοδομικοί Συνεταιρισμοί που δραστηριοποιού-
νται σε όλη την Ελλάδα, σύμφωνα με το Ν. 602/31.12.1914, προκειμένου να ικανοποι-
ήσουν τις απαιτήσεις των μελών τους. Στην περιοχή Αθηνών - Πειραιά είχαν ιδρυθεί 50 
αστικοί συνεταιρισμοί, που κατά μ.ο. είχαν 30 - 35 μέλη.

Στη Ν. Ιωνία, συναντούμε μερικούς απ΄ αυτούς: 

• ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ «ΝΕΑ ΙΝΕΠΟΛΙΣ» Π. Ε.
Δραστηριοποιείται στην Ινέπολη.
Στο Φ.Ε.Κ. 1925 ΠΑΡ. δημοσιεύεται η υπ΄ αρ. 4968/531 απόφαση του Υπουργού Εθνι-

κής Οικονομίας, Κ. Σπυρίδη, «Περί εγκρίσεως καταστατικού του Προσφυγικού Συνεται-
ρισμού Νέα Ινέπολις», του οποίου η μερίδα εκάστου συνεταίρου ωρίσθη εις 1.000 δρχ., η 
δε ευθύνη προς το τριπλάσιο των μερίδων.

Από το Καταστατικό με ημερομηνία 1.2.1925, γνωρίζουμε ότι τη διοίκηση, αποτελούσαν οι: 
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Πρόεδρος: Πέτρος Κοπτερίδης, Γραμματέας: Παρασκευάς Πάλλας, Ταμίας: Χαρ. Λα-
μπρινίδης.

Αντιπρόσωπος για διάφορες υποθέσεις ήταν ο Χαρ. Πολάτογλου
Το Δ.Σ. στην ιδρυτική πράξη απαρτιζόταν από 4μελές Δ.Σ. που στη συνέχεια έγινε 5με-

λές. Σκοπός του συνεταιρισμού ήταν η ανοικοδόμηση κτιρίων, προς όφελος των μελών 
του συνεταιρισμού. Οι συνεταίροι ήταν υποχρεωμένοι να εργάζονται στην εργασία του 
Συνεταιρισμού. Τα γραφεία του συνεταιρισμού ήταν στην Στοά Φέξη αρ. 146 - Αθήνα.

• ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΣΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ «ΗΛΙΟΣ» Ν. ΙΩΝΙΑΣ
Δραστηριοποιείται με έδρα τη Ν. Ιωνία, στο συνοικισμό Ινεπολιτών. 
Από το Καταστατικό με ημερομηνία 24.7.1927, γνωρίζουμε τα ιδρυτικά του μέλη: Τρ. 

Παπαδόπουλος, Κ. Μαβής, Αν. Λαζίδης, Ηρ. Σπανόπουλος, Κυρ. Ακριβόπουλος, Χαρ. Ιασω-
νίδης, Ιωαν. Αυγερινός, Κ. Παρισιάδης, Χαρ. Παπαλευθερίου, Βασ. Σπανόπουλος

Το Α΄ Διοικητικό Συμβούλιο ήταν 3μελές και αποτελούσαν οι: Ι. Αυγερινός Πρόεδρος, 
Χαρ. Ιασωνίδης, Γραμματέας και Κ. Μαβής, Ταμίας

Το 1930, τροποποιήθηκε το Καταστατικό και το Διοικητικό Συμβούλιο έγινε 5μελές.
Το 1931 στο Φ.Ε.Κ. τ. Β΄ δημοσιεύεται η 64204/1.8.1931 Υπουργική Απόφαση «Περί 

παροχής οικονομικής ενισχύσεως εις τον Οικοδομικό Συνεταιρισμό Αστών Προσφύγων 
«Ήλιος» Ν. Ιωνίας ατόκου δανείου 257.000 δρχ. που θα εξοφληθεί σε 15 ετησίας, ίσας συ-
νεχείς δόσεις, της πρώτης δόσεως καταβλητέας μετά ένα έτος από της υπογραφής του 
σχετικού δανειστικού συμβολαίου.

• ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΣΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ Ν. ΙΩΝΙΑΣ (Α.Π.Ν.Ι.)
Δραστηριοποιείται στη Ν. Ιωνία
Στο Φ.Ε.Κ. 210/29.8.1927 ΠΑΡ. δημοσιεύεται η υπ΄ αριθ. 97542/20.8.1927 απόφαση 

του Υπουργού Υγιεινής Μ. Κύρκου, «περί εγκρίσεως του καταστατικού του εν Αθήναις 
Οικοδομικού Συνεταιρισμού Αστών Προσφύγων Νέας Ιωνίας (Α.Π.Ν.Ι.)» του οποίου  η 
μεν συνεταιριστική μερίδα ορίσθηκε σε δραχμές 30.000 δρχ., η δε ευθύνη ίση προς το δι-
πλάσιο του ποσού των μερίδων εκάστου.

• ΟΙΚΟΔΟΜ. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΣΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ Η «ΔΥΝΑΜΙΣ ΚΑΛΟΓΡΕΖΗΣ» 
Δραστηριοποιείται στην Καλογρέζα.
Με την υπ΄αριθ. 116073 απόφαση της 23.1.1929 του Υπουργού Ε. Εμμανουηλίδη 

(Φ.Ε.Κ. 34/30.1.1929 ΠΑΡ.) εγκρίνεται «το καταστατικό του εν Αθήναις Οικοδομικού Συ-
νεταιρισμού αστών προσφύγων αποτελούμενο από 26 άρθρα. Η συνεταιρική μερίς ωρί-
σθη εις δραχμάς 6.000, η δε ευθύνη ίση προς το σύνολον των συνεταιρικών μερίδων και 
εισφορών»

Το 1929 στο Φ.Ε.Κ. τ. Β΄ δημοσιεύεται η 54825/17.10.1929 Υπουργική Απόφαση «Περί 
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παροχής οικονομικής ενισχύσεως εις τον Οικοδομικόν Συνεταιρισμόν Αστών Προσφύ-
γων «Η Δύναμις Καλογρέζης» ατόκου δανείου 71.000 δρχ. που θα εξοφλείτο σε 15 ετησί-
ας ίσας συνεχείς δόσεις, της πρώτης δόσεως καταβλητέας ένα χρόνο μετά την υπογραφή 
του σχετικού δανειστικού συμβολαίου».

• ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΣΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ «Η ΚΑΛΟΓΡΕΖΑ»
Δραστηριοποιείται στην Καλογρέζα.
Το 1931 στο Φ.Ε.Κ. τ. Β΄ δημοσιεύεται η 54828/17.10.1929 Υπουργική Απόφαση «Περί 

παροχής οικονομικής ενισχύσεως εις τον Οικοδομικόν Συνεταιρισμόν Αστών Προσφύ-
γων «Η Καλογρέζα» ατόκου δανείου 194.500 δρχ. που θα εξοφληθεί σε 15 ετησίας ίσας 
συνεχείς δόσεις, της πρώτης δόσεως καταβλητέας μετά  ένα έτος από της υπογραφής του 
σχετικού δανειστικού συμβολαίου».

• ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΣΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΠΕΡΙΣΣΟΥ
Δραστηριοποιείται στον Περισσό. Ξεκίνησε με 12 μετόχους.

• ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΙΤΩΝ
Δραστηριοποιείται στη Νεάπολη.

Σε αυτή την ενότητα θα πρέπει να εντάξουμε και την: «ΣΥΝ.Π.Ε - ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΝΩ-
ΣΙΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΤΕΧΝΩΝ, ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ και ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ”ΝΕΑ ΙΩ-
ΝΙΑ”», που  ιδρύθηκε στις 5 Ιουλίου 1924.

΄Εδρα είχαν την Αθήνα (Ποδαράδες). Σκοπός του Συνεταιρισμού ήταν η ανάληψη οι-
κοδομικών εργασιών για την προαγωγή των οικονομικών συμφερόντων των συνεταί-
ρων. Συνεταίροι μπορούσαν να γίνουν μόνο πρόσφυγες εμπειροτέχνες, εργοδηγοί και τε-
χνίτες οικοδόμοι. Η συνεταιριστική μερίδα ήταν 100 δρχ.

Ιδρυτικά μέλη αναφέρονται οι: Χρίστος Φιλιππίδης, Χρήστος Νικηφοράκης, Ιω. Μιχα-
ηλίδης, Δημ. Δελφός, Κων/νος Σ. Παπαδόπουλος, Ανδρέας Σιαμίδης και Πέτρος Μαυρίδης.

Είχαν αναλάβει την κατασκευή 100 προσφυγικών κατοικιών στο συνοικισμό «Βελή 
Μπαμπά» στη Χαλκίδα ενώ δραστηριοποιήθηκαν και στους Ποδαράδες - Νέα Ιωνία, με 
την ανάληψη οικοδομικών εργασιών.

Η σφραγίδα του συνεταιρισμού ήταν στρογγυλή και στον κύκλο αναγράφονταν: 
«ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ» ενώ στο μέσον έφερε: 
«ΣΥΝ.Π.Ε. ΠΟΔΑΡΑΔΕΣ 1924» και έμβλημα - σύνθεση από «Φτυάρι και Σφυρί» 

• Α.Β.Ε. ΚΑΛΟΓΡΕΖΑ
Πέραν των αστικών συνεταιρισμών στην περιοχή της Καλογρέζας, είχε δραστηριοποι-

ηθεί η εταιρεία «Α.Β.Ε. ΚΑΛΟΓΡΕΖΑ» (Φ.Ε.Κ. 150/1925 ΠΑΡ.) η οποία «σκοπόν είχε την 
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εκμετάλλευσιν του κτήματος Καλογρέζης, την ίδρυσιν συνοικισμού Καλογρέζης, την ανέ-
γερσιν οικοδομών, την αγορά και πώλησιν οικιών και οικοπέδων και την βιομηχανία οι-
κοδομησίμων υλικών ως και την εκμετάλλευσιν των επί κτημάτων της εταιρείας λατο-
μείων, πηγών, ύδατος κλπ.».

Το Μετοχικό κεφάλαιο ήταν 7.500.000 Δρχ. και γραφεία είχε στην οδό Πεσματζόγλου 
7, στην Αθήνα. Ιδρυτές της εταιρείας ήταν οι: Μ. Χαροκόπου, Α. Καμπάς βιομήχανος, Ν. 
Ραφαήλ βιομήχανος, Ε. Χάγερ έμπορος, Π. Οικονομίδης έμπορος, Ε. Καραμάνος τραπεζί-
της και Κ. Χαροκόπος κτηματίας. 

Στη διάθεσή της είχε κτήμα 700 στρεμμάτων της οικογένειας Χαροκόπου που άρχιζε 
από την εκκλησία της Αγίας Φιλοθέης και περιελάμβανε το μεγαλύτερο μέρος της Καλο-
γρέζας και Αλσούπολης, εκτός μεμονωμένων θυλάκων/ιδιοκτησιών, εντός αυτής. Ο κάθε 
αγοραστής οικοπέδου, έπρεπε να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις του αρχιτεκτονικού 
γραφείου της εταιρείας που είχε συγκεκριμένους όρους δόμησης και υποδομών. 

Προκειμένου να βρεθούν αγοραστές οικοπέδων, έκανε καταχωρήσεις σε διάφορες 
εφημερίδες, όπως στην εφημερίδα «ΣΗΜΑΙΑ» του Πειραιά, της 27.11.1926 :

ΚΑΛΟΓΡΕΖΑ
Η πευκόφυτος Καλογρέζα απέχουσα δέκα πέντε μόλις λεπτά εξ Αθηνών και συγκοινω-

νούσα δια της οδού Κηφισίας και του σιδηροδρόμου Αττικής (Σταθμός Ηρακλείου), μετα-
βληθείσα εις αλσόπολιν, με ευρείας λεωφόρους, πάρκα, δενδροστοιχίας και με άφθονον νε-
ρόν, θέτει υπό πώλησιν, υπό εξαιρετικούς όρους διάφορα οικόπεδα εντός των πευκοφύτων 
εκτάσεων της.

Εις τους αμέσως οικοδομούντας παρέχεται έκπτωσις 50%.
Οικοδομούνται οικίαι δια πληρωμής ετησίων δόσεων ως και επίσης πωλούνται τα οι-

κόπεδα δι΄ ετησίων δόσεων. Ενοικιάζεται το οικοδομούμενον Ξενοδοχείον και Ντάνσινγκ. 
Πληροφορίαι 10 -12 π.μ. και 4 - 7 μ.μ. Α.Β.Ε. «Καλογρέζα» Πεσματζόγλου 9 (Αρσάκειον)

Σε ολοσέλιδη καταχώρηση στην Εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ», το έτος 1926, υπάρχει ένα 
δημοσίευμα της εταιρείας με τίτλο: 

«Η ΜΑΓΕΥΤΙΚΗ ΑΛΣΟΠΟΛΙΣ «ΚΑΛΟΓΡΕΖΑ»
(ΑΘΗΝΑΪΚΟΝ ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΝ)

ΚΑΙ Η ΛΥΣΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΣΤΕΓΑΣΕΩΣ»
όπου μεταξύ διαφόρων πληροφοριών περιέχεται ένα καταπληκτικό σχεδιάγραμμα του 

μηχανικού Κ. Κυριακίδη, με σχεδιαζόμενα κτίρια αγοράς, θεάτρου, σχολείων, γυμναστηρί-
ων, γηπέδων σε συνδυασμό με εργοστάσια πτηνοτροφεία και κτηνοτροφεία. ΄Ενα τμήμα 
του σχεδιαγράμματος μας δείχνει αυτό που είναι σήμερα το ρυμοτομικό της Αλσούπολης, το 
οποίο περικλείεται από τα όρια της Φιλοθέης-Ολυμπιακού Σταδίου-Κύμης-Καποδιστρίου.
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Στην ίδια σελίδα υπάρχει φωτογραφία με την ένδειξη: «Το περίλαμπρον Ξενοδοχείον 
«Ξενών», το ευρισκόμενον εις την μαγευτικήν θέσιν της Αλσοπόλεως».

Είναι το κτίριο του Παναιτωλίου, όταν πρωτοκατασκευάστηκε. 
Από την έκθεση του Διοικ. Συμβουλίου προς τους μετόχους της εταιρείας, τον Απρίλιο 

του 1927 για την χρήση του 1926, έχουμε στοιχεία για την διαμόρφωση της συνοικίας, 
αλλά και την αξία των οικοπέδων, το κέρδος τους κλπ.:

«Η ημετέρα Εταιρία παρά την ταμιακήν καχεξίαν υφ΄ ην ευρίσκεται έχει να επι-
δείξει δια το παρελθόν κάλλιστα αποτελέσματα.

Μετά των ολίγων σχετικώς εις μετρητά κεφαλαίων αυτής εξετέλεσε άπασαν 
την τοπογραφικήν εργασίαν του κτήματος ΚΑΛΟΓΡΕΖΗΣ διήρεσε ταύτην εις οικό-
πεδα, ηνέωξε τας πλείστας των οδών ως και την κεντρικήν Λεωφόρον, εκτελέσα-

σα τεχνικά τινά έργα, επί πλέον δε, δεν περιορίσθη εις τούτο, αλλ΄ όπως προκαλέ-
ση και συγκέντρωσιν κόσμου και χάριν διαφημίσεως ανήγειρε και σχεδόν αποπε-
ράτωσε τον ωραιότατον Ξενώνα Dansing της Καλογρέζης, νυν δε παρά την έλλει-
ψιν μετρητού χρήματος σκυροστρώνει και πισσοστρώνει την Κεντρικήν Λεωφό-
ρον Καλογρέζης, ο σκοπός της εκτελέσεως των έργων τούτων παρά της Εταιρίας 
είναι η πώλησις των οικοπέδων αυτής αλλά εις το κεφάλαιον τούτο ουδόλως υστέ-

Ο Ξενώνας, σημερινό Παναιτώλιο, στην Αλσούπολη (1926)
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ρησε η Εταιρία διαθέσασα περί τας 51.767 πήχεις και πραγματοποιήσασα κέρδος 
δραχ. 1.179.894,25, ως εμφαίνηται εκ του ισολογισμού αυτής.

Η διάθεσις των οικοπέδων παρουσιάζει μέγιστον κέρδος διότι τα οικόπεδα εις 
την Εταιρίαν στοιχίζουσι περί τας 5 - 6 Δρχ. κατά πήχυν πάντα δε σχεδόν επωλή-
θησαν προς δραχ. 20 έως 30 κατά πήχυν, ήτοι 300% και 400% επί πλέον αγοραί-
ας αυτών τιμής…».

Πίστευε ότι θα πωλήσει αρκετά οικόπεδα και τα επόμενα χρόνια σε εύπορους πρό-
σφυγες ή γηγενείς Τραπεζικούς υπαλλήλους, αφού γειτνίαζε με τη Ν. Αλεξάνδρεια (Φι-
λοθέη) που ήταν συνεταιρισμός Τραπεζικών υπαλλήλων και είχε αρχίσει να οικοδομεί-
ται περί το 1925.

Δυστυχώς για την εταιρεία, οι πωλήσεις της δεν συνεχίστηκαν τα επόμενα χρόνια. Είχε 
εν τω μεταξύ λάβει δάνεια από την Εθνική Τράπεζα και λόγω ληξιπροθέσμων οφειλών 
και ακαλύπτων επιταγών «βγάζει» σε πλειστηριασμό, το 1935, το Ξενοδοχείο Dansing 
που περιγράφεται ως εξής :

«…μία οικία τύπου επαύλεως εξοχικής μετά πύργου διωρόφου μεθ΄ ημιϋπογεί-
ου φέρουσα εσωτερικώς διάταξιν χρήσεως Ξενοδοχείου, μεθ΄ όλων των παραρτη-
μάτων της και της λοιπής εν γένει περιοχής εκτάσεως 5.380 τ.μ. ή πήχεων τεκτο-
νικών τετραγωνικών 9.564 εις το κέντρον του εν τω σχεδίω συνοικισμού κυκλι-
κής πλατείας περιβαλλομένης υπό περιφερειακής οδού εκ της οποίας πηγάζουν αι 
ακτινοειδείς οδοί του συνοικισμού έχουσαν κέντρον την οικοδομήν ταύτην αποτε-
λούμενην α) εκ του ημιϋπογείου περιλαμβάνοντος αποθήκην, μαγειρείον, αποχω-
ρητήριον και δεξαμενήν ομβρίου ύδατος β) εκ του πρώτου ορόφου συνισταμένου 
εκ τριών αιθουσών, προθαλάμου, διαδρόμου, δύο ιματιοφυλακείων, αποχωρητη-
ρίου και δύο βεραντών κεκαλυμένων άνωθεν γ) εκ του δευτέρου ορόφου αποτε-
λουμένου εξ εξ (6) δωματίων, αποχωρητηρίου και τεσσάρων (4) βεραντών προς 
τα τέσσερα σημεία του ορίζοντος και δ) εκ της σοφίτας ευρισκομένης εντός και 
υπό την υψηλή στέγην μετά εξεχόντων παραθύρων επί της επιφανείας των Γαλλι-
κών κεράμων και φερούσης διαιρέσως δωματίων εκ ξύλινων πήχεων ως και δεξα-
μενήν ύδατος επί της στέγης σχηματίζουσαν πύργον» 

με εκτιμώμενο ποσόν 560.000 δρχ. και αποδεκτή πρώτη προσφορά 300.000 δρχ.  Τελικά 
με τιμή 625.000 δρχ. πλειοδότησε η εταιρεία «Α.Ε. Εθνική Ζωή και Καλή Πίστις».  

15. Οδικό δίκτυο - Δρόμοι - Λεωφορειακές γραμμές
Ο μοναδικός χωματένιος δρόμος σε ικανοποιητική κατάσταση, το 1924, ήταν ο δρό-
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μος που ήδη ένωνε την Αθήνα με το Ηράκλειο και διέρχονταν μέσα από το κέντρο της Ν. 
Ιωνίας. 

Στο τέλος του 1924 μεταξύ άλλων έργων, εκτίθεται σε φανερή μειοδοτική δημοπρα-
σία «… η συντήρηση της δημοτικής οδού Αθηνών - Ηρακλείου, τμήμα από χιλ.5+240 της 
οδού α΄ μέχρι Ηρακλείου…» 

Μετά το 1927 γίνονται πολλές προσπάθειες ασφαλτόστρωσης του δρόμου που ένωνε 
το Δήμο Ν. Ιωνίας με την Αθήνα. Κάθε χρονιά υποσχέσεις, αλλά έργο μηδαμινό. 

Από την Εφημερίδα «ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ» της 22.9.1929 διαβάζουμε:

«ΑΠΕΦΑΣΙΣΘΗ ΕΠΙ ΤΕΛΟΥΣ Η ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΠΑΘΟΥΣ 
 ΟΔΟΥ ΑΛΥΣΣΙΔΑΣ ΜΕΧΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

Ανεκοινώθη επισήμως εκ της Δημαρχίας, ότι απεφασίσθη οριστικώς η επι-
σκευή του δημοτικού τμήματος της προς τον συνοικισμόν Ποδαράδων οδού, προϋ-
πολογισθείσης της προς τούτο δαπάνης 8 περίπου εκατομμυρίων δραχμών. Αι ερ-
γασίαι θα αρχίσουν μετά δεκαπενθήμερον.»

Και βέβαια δεν άρχισαν, γιατί ο Σπ. Πάτσης έχασε τις εκλογές και ξανά από την αρχή, 
για να φτάσουμε στην Κυριακή της 10 Ιουλίου 1932, όπου γίνεται η τελετή για την 
έναρξη των εργασιών κατασκευής της οδού που συνδέει τη Ν. Ιωνία με την Αθήνα.

Στη τελετή παρευρέθηκαν οι υφυπουργοί του πολιτικού γραφείου, ο Νομάρχης Παρί-
τσης και οι βουλευτές Αργυρόπουλος και Χούρσογλου. Οι ομιλητές τόνισαν «το ενδιαφέ-
ρον της Κυβέρνησης δια τους πρόσφυγας και την σπουδαιότητα της εν λόγω αρτηρίας 
δια την συγκοινωνία των Αθηνών μετά του συνοικισμού». Έπρεπε να περάσουν 10 χρό-
νια από την εγκατάσταση των προσφύγων στη Ν. Ιωνία, για να αρχίσουν τα έργα δημο-
πράτησης της οδού που ένωνε τον συνοικισμό με την πρωτεύουσα, την Αθήνα.

Οι μεταφορές και μετακινήσεις την περίοδο 1922-1925 εντός του συνοικισμού  γίνο-
νταν με κάρα και διάφορα τροχοφόρα. Ελάχιστα αυτοκίνητα κυκλοφορούσαν στους χω-
ματένιους δρόμους. Για τη μετάβαση και επιστροφή στην Αθήνα υπήρχαν μικρά λεωφο-
ρεία τα οποία κατείχαν επαγγελματίες οδηγοί. Μάλιστα το 1925, 10 εξ αυτών, ίδρυσαν 
την «Ομάδα Αυτοκινήτων Ιωνίας» και εξέδωσαν διαρκή εισιτήρια με μειωμένες τιμές, για 
μετάβαση και επιστροφή στην Αθήνα. Κάθε εισιτήριο ίσχυε για 10 ταξίδια και κόστιζε 
25 δραχμές και έτσι οι κάτοχοι αυτών των εισιτηρίων είχαν μία οικονομία των 30 δραχ-
μών μηνιαίως.

Το 1924 η Ν. Ιωνία συνδεόταν με την Αθήνα με 10 Λεωφορεία. Τα λεωφορεία ήταν 16 
θέσεων. Αφετηρία από Αθήνα ήταν η Πλατεία Σταθμού Λαυρίου. Επί της οδού Χαλκοκον-
δύλη στάθμευαν και τα 10 λεωφορεία από τα οποία τα 5 ήταν προς το μέρος του Σταθ-
μού Λαυρίου και τα 5 προς την οδό Πατησίων. Η αναχώρηση γινόταν δια της οδού Γ΄ Σε-
πτεμβρίου. 
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Το εισιτήριο κόστιζε 3 δρχ. μέχρι το μεσημέρι και 6 δρχ. μετά το μεσημέρι από Ν. Ιωνία 
στην Αθήνα, ενώ το 1925 ήταν 4 και 6,50 δρχ. αντιστοίχως, σύμφωνα με το «περί διατιμή-
σεως αντιτίμου διαδρομών αυτοκινήτων συγκοινωνίας Αθηνών» νομοθετικό διάταγμα.

Με υπουργική απόφαση που αφορούσε, τα λεωφορεία: 
• απαγορευόταν «το κάπνισμα και το πτύειν» 
• υποχρεώνονταν οι ιδιοκτήτες να απολυμαίνουν τα αυτοκίνητα
• απαγορευόταν η επιβίβαση και αποβίβαση, όταν το όχημα ήταν σε κίνηση
• η ταχύτητα των λεωφορείων έπρεπε να ήταν περί τα 10 χιλ./ώρα.
• οι εισπράκτορες έπρεπε να φορούν ειδική στολή και να φέρουν «σπόγγους   

 διατηρούμενους εν συνεχεί υγρασία εις ους να εμβαπτίζωσιν τον αντίχειρα  
 μετά του δείκτου κατά την διανομήν εισιτηρίων, απαγορευομένης απολύτως

 της εμβαπτίσεως των δακτύλων εις το στόμα» !

Χαρακτηριστικό του κλίματος του 1926 ήταν η «περί απαγορεύσεως κυκλοφορίας 
ποδηλάτων κατά τας Κυριακάς και λοιπάς εορτάς εις ορισμένας οδούς των προσφυγι-
κών συνοικισμών» διότι υπήρχε κίνδυνος δυστυχημάτων! Έτσι απαγορευόταν η διέλευ-
ση ποδηλάτων στην οδό Ηρακλείου, του προσφυγικού συνοικισμού Ν. Ιωνίας, αλλά και 
σε άλλους συνοικισμούς (Λεωφ. Καισαριανής στην Καισαριανή και Χρυσ. Σμύρνης στο 
Βύρωνα). 

Στα 1927 ο σταθμός Λεωφορείων Ν. Ιωνίας, που εκτελούσαν τη συγκοινωνία Σταθμού 
Λαυρίου - Ν. Ιωνίας ήταν στην αρχή της Λεωφ. Ηρακλείου και αριστερά όπως εισερχόμα-
σταν στο συνοικισμό. Υπήρχαν δε 2 στάσεις. Μία στη γωνία των οδών Ηρακλείου και Μ. 

Ένα από τα πρώτα λεωφορεία της γραμμής “Ν. Ιωνία-Αθήνα”,
στην είσοδο της πόλης, και εισιτήριο της εποχής.
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Ασίας (Ελ Αλαμέϊν) μπροστά στο περίπτερο και μία στη γωνία των οδών Ηρακλείου και 
Σμύρνης (σημερινή Ελ. Βενιζέλου) μπροστά στο περίπτερο. Εκ της δευτέρας στάσεως τα 
λεωφορεία εισέρχονταν δια της οδού Σμύρνης - Γυθείου (Π.Π. Γερμανού) στην οδό Μορ-
γκεντάου (Κ. Βάρναλη) και κατόπιν εισέρχονταν πάλι στην οδό Ηρακλείου και από εκεί 
στην αφετηρία στην αρχή της Ηρακλείου.

Τα λεωφορεία ξεκινούσαν το δρομολόγιο όταν στην αφετηρία ευρίσκονταν τουλάχι-
στον 6 λεωφορεία ή αμέσως μετά τη συμπλήρωση των θέσεων των επιβατών. Με άδεια 
της Αστυνομίας ξεκινούσαν και εκτελούσαν δρομολόγια χωρίς να λάβουν επιβάτες από 
την αφετηρία. 

Το 1929 τροποποιείται η εν λόγω αστυνομική διάταξη και ορίζεται στάση των λεωφο-
ρείων αυτοκινήτων στη Ν. Ιωνία για την αποβίβαση επιβατών η γωνία των οδών Ηρα-
κλείου και Σμύρνης και ακριβώς μπροστά στο περίπτερο: 

«Η διαδρομή των λεωφορείων μετά την αποβίβαση των επιβατών εκ της 
στάσεως θα γίνεται δια προχωρήσεως τούτου στην οδό Σμύρνης, θα στρίβει 
αριστερά και θα εισέρχεται στην οδό Γυθείου και αφού την διασχίσει εισέρχε-
ται στην οδό Μοργκεντάου, συνεχίζει την διαδρομή επί της προεκτάσεως της 
οδού Γυθείου, διέρχεται από την Πλατεία Ειρήνης και στρίβοντας αριστερά θα 
εισέρχεται στην οδό Κρήτης όπου και ο Σταθμός των λεωφορείων».

Τα πρώτα λεωφορεία της εποχής είχαν και τα παρατσούκλια τους: “Μαρικάκι”, “Ελε-
νάκι” κ.λπ.

Τα πρώτα ταξί που εμφανίστηκαν στην πόλη ήταν τρία: ένα παλιό Ford που οι ρόδες 
του είχαν ξύλινες ακτίνες, ενός αρμένιου, του Καραμπέχ, ένα παλιό Chevrolet που το είχε 
ο Σάββας και ένα αγγλικό Automobile του Γιώργου Παυλίδη που έμενε στην οδό Παύλου 
Μελά ο οποίος ήταν και ο πρώτος μηχανικός αυτοκινήτων. Λέγανε γι’ αυτόν ότι θα μπο-
ρούσε να διαλύσει το αμάξι κάνοντάς το βίδες και μετά να το συναρμολογήσει.

Το 1931 με τη 317006/7.12.1931 υπουργική απόφαση, η λεωφορειακή γραμμή της Ν. 
Ιωνίας που ανήκει στις λεωφορειακές γραμμές Αθηνών-Πειραιώς και Περιχώρων κηρύσ-
σεται κεκορεσμένη, αφού στη γραμμή υφίστανται ήδη 30 λεωφορεία.

Το 1932 με τη 93668/10.12.1932 υπουργική απόφαση, η λεωφορειακή γραμμή του 
Περισσού κηρύσσεται κεκορεσμένη, αφού στη γραμμή υφίστανται ήδη 9 λεωφορεία.

Στο Φ.Ε.Κ. 233/9.11.1928 «Περί χαρακτηρισμού των επαρχιακών οδών εν τω νομώ 
Αττικής και Βοιωτίας» συναντάμε και την επαρχιακή οδό:

«15) Από Πατησίων δια Ποδαράδων και Ηρακλείου εις Χαλάνδριον εις συνάντησιν της 
υπ΄ αριθ. 14 επαρχιακής οδού.»
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16. Τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι,
μετά την εγκατάστασή τους.

• Ηλεκτροφωτισμός
Φως δεν υπάρχει στον συνοικισμό τα πρώτα χρόνια. Το 1925 ιδρύεται το Εργοστά-

σιο της «Ηλεκτροβιομηχανικής Α.Ε.» του μεγαλοβιομηχάνου Νικ. Κυρκίνη με πρωτεύο-
ντα  σκοπό την ηλεκτροκίνηση των εργοστασίων του (Ελληνική Εριουργία Α.Ε., και Ελ-
ληνική Μεταξουργία Α.Ε.) και δευτερεύοντα την ηλεκτροδότηση των συνοικισμών της Ν. 
Ιωνίας, Ηρακλείου, Αμαρουσίου και Κηφισιάς. 

Με το Φ.Ε.Κ. 15/21.1.1925 τ. Α΄ δόθηκε η δυνατότητα «περί χορηγίας εις την ανώνυ-
μον εταιρείαν «Ελληνική Μεταξουργία» απλής αδείας ηλεκτρικής εγκαταστάσεως εν τοις 
προαστείοις Ιωνίας, Ηρακλείου, Αμαρουσίου και Κηφισιάς» να συμμετάσχει σε διαγωνι-
σμούς για τον ηλεκτροφωτισμό των προαστίων.

 ΄Ηταν ένα σχέδιο που δεν προχώρησε στην ολοκλήρωσή του, γιατί η «Α.Ε. Ελληνική 
Μεταξουργία» ένα χρόνο αργότερα (2.9.1926) απορροφήθηκε από την «Ελληνική Ερι-
ουργία Α.Ε.» η οποία χρειαζόταν μεγάλη ισχύ ηλεκτρικής ενέργειας. Την εποχή εκείνη ο 
Νικόλαος Κυρκίνης, ήταν και Δημοτικός Σύμβουλος στο Δήμο της Αθήνας και προέκυπτε 
ζήτημα «σκανδάλου».

Τον Ιούνιο του 1927 παρουσία του Δημάρχου Αθηναίων Σπ. Πάτση και του Δημοτι-
κού Συμβουλίου Αθήνας, έγιναν στη Ν. Ιωνία τα εγκαίνια της εγκατάστασης του ηλεκτρο-
φωτισμού του συνοικισμού. Ο ηλεκτροφωτισμός αφορούσε μόνο το κέντρο του συνοικι-
σμού, την αγορά και 2-3 από τους μεγάλους δρόμους.

Η εφημερίδα «ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ» της 19.6.1927 γράφει:
 «ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ

Την παρελθούσαν Κυριακήν ετελέσθησαν τα εγκαίνια της εγκαταστάσεως του 
ηλεκτροφωτισμού του συνοικισμού της Ν. Ιωνίας. Κατά ταύτην παρέστη ο Δήμαρ-
χος μετά του δημοτικού συμβουλίου. 

Μετά την αφήν των φώτων παρά του κ. Πάτση, προσεφώνησεν τούτον ο κ. Δ. 
Τζάλλας, πρόεδρος των Επαγγελματιών του συνοικισμού, ευχαριστήσας εκ μέρους 
των προσφύγων τον κ. Δήμαρχον δια την υπέρ αυτών μέριμναν του.

Ο κ. Πάτσης ανταπήντησεν ευχαριστών. »
Να σημειώσουμε εδώ ότι δεν υπήρχε τότε ενιαία αρχή διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. 

Κάθε πόλη συνεργάζονταν με ιδιώτη πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας για τον ηλεκτροφωτι-
σμό της. Πολύ αργότερα έχουμε την ενιαία αρχή ηλεκτρικής ενέργειας. Τη σημερινή ΔΕΗ.

Στην ίδια σελίδα της εφημερίδας έχουμε, μία ακόμα πληροφορία:
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«Η ΟΔΟΣ ΑΠΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΕΙΣ ΝΕΑΝ ΙΩΝΙΑΝ
Ο Δήμαρχος Αθηναίων κ. Πάτσης, εις γενόμενα εις αυτόν διαβήματα παρά των 

επαγγελματιών του συνοικισμού Νέας Ιωνίας, υπεσχέθη ότι θέλει μεριμνήσει δια 
την ταχείαν επισκευήν της οδού από Πατησίων προς τον συνοικισμόν.»

Το Σεπτέμβριο του 1931, αλλάζει ο πάροχος ηλεκτρικής ενεργείας και η ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ που αναλαμβάνει την ηλεκτροδότηση του συνοικισμού 
ζητεί από τους κατοίκους να επιτρέπουν στα συνεργεία της να εισέρχονται εντός αυτών 
για την μετατροπή των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων τους.

• Ύδρευση
Η ύδρευση των κατοίκων γινόταν από βρύσες που είχαν τοποθετηθεί σε κεντρικά 

σημεία του συνοικισμού και τροφοδοτούσαν τους κατοίκους με το λιγοστό νερό που 
αντλούνταν από τον Ποδονίφτη και διοχετεύονταν στις πρόχειρες σωληνώσεις, μερικές 
ώρες την ημέρα. Και βέβαια το νερό δεν ήταν και καλής ποιότητας, με αποτέλεσμα να 
υπάρχουν αρκετά φαινόμενα γαστρεντερίτιδας και πυρετού που οδηγούσαν και λόγω 
της έλλειψης φαρμάκων πολλούς ακόμα και στο θάνατο.

Για βελτίωση της κατάστασης υπήρχε σχετική πίστωση από την Ε.Α.Π. και σχέδιο για 
ύπαρξη δεξαμενής και παραγγελίας σωληνώσεων στο εξωτερικό, η υλοποίησή τους όμως 
αργούσε αρκετά. 

Η έλλειψη νερού οδηγεί σε περιορισμό της χρήσης του. Το 1927 έχουμε απαγόρευση 
της χρήσης του για οικοδομικές εργασίες. (Φ.Ε.Κ. αρ. 70/6.9.1927 «περί απαγορεύσεως 
λήψεως ύδατος εκ του υδραγωγείου Ν. Ιωνίας προς πώλησιν ή οικοδομικάς εργασίας»)

«Απαγορεύεται η λήψις ύδατος δια βυτίων προς πώλησιν ή οικοδομικάς εργα-
σίας εκ των κρηνών του υδραγωγείου Νέας Ιωνίας. Οι παραβάται της παρούσης, 
θέλουσι διώκεσθαι και τιμωρείσθαι επί παραβάσει του άρθρου 697 του Ποινικού 
Νόμου.»

Άλλο δημοσίευμα της Εφημερίδας «ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ» το 1927, μας βοηθά να 
κατανοήσουμε τα προβλήματα ύδρευσης της πόλης, 4 χρόνια μετά την εγκατάσταση 
τους, στο συνοικισμό:

«Η ΥΔΡΕΥΣΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Συμπληρωθείσης ήδη της εγκαταστάσεως του δικτύου υδρεύσεως εις τον συ-

νοικισμόν Ν. Ιωνίας, η Επιτροπή Αποκαταστάσεως ασχολείται ήδη εις την εξεύρε-
σιν του καταλλήλου χώρου εφ΄ ου θα κατασκευασθή ετέρα δεξαμενή, η οποία θα 
χρησιμεύση δια την περισυλλογήν του ύδατος, του προοριζομένου δια τας συνοικί-
ας, αίτινες ευρίσκονται μακράν της κεντρικής δεξαμενής. Επίσης η Ε.Α.Π. απεφάσι-
σε την τοποθέτησιν ιδιαιτέρας μηχανής, δια την διανομήν ύδατος.»
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Το 1931 με απόφαση του Συμβουλίου Στεγάσεως εγκρίνεται πίστωση για την επέκτα-
ση του δικτύου ύδρευσης και στο συνοικισμό της Νεαπόλεως.

Τον Νοέμβριο του 1931 η Εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΒΗΜΑ» κάνει αφιέρωμα «Η ζωή 
των Συνοικισμών - ΠΟΔΑΡΑΔΕΣ». Επιλέγουμε κάποιες παραγράφους για να κατανοήσου-
με πως ήταν ο συνοικισμός μας:

«…Επροχώρησα και έφθασα μέχρι της σιδηροδρομικής γραμμής του σιδηρο-
δρόμου Κηφισιάς. Είνε η λεωφόρος Αττικής. Κατ΄ ευφημισμόν λεωφόρος, πραγμα-
τικόν αίσχος και όσον αφορά την κατάστασιν της οδού και όσον αφορά τας εκατέ-
ρωθεν εικόνας. Ευτυχώς οι περισσότεροι ξένοι πηγαίνουν με τα αυτοκίνητά των ή 
με λεωφορεία εις την Κηφισιάν, όσοι όμως χρησιμοποιούν το τραίνο έχουν κάθε 
λόγο να μας οικτίρουν. Κατά μήκος της σιδηροδρομικής γραμμής εκτείνεται ακά-
λυπτον ρεύμα εντός του οποίου τρέχουν βρώμικα νερά με κάθε είδους ακαθαρ-
σίας. Τα σπίτια αντίκρυ παρουσιάζουν εξαιρετικά άθλιαν εικόνα …Όλοι οι κάθε-
τοι προς την «λεωφόρον» δρομίσκοι γεμάτοι λάσπες. Αν περάσετε μέσα εις τα τε-
τράγωνα η αθλιότης παρουσιάζεται πιο μαύρη. Και εδώ όπως εις άλλους συνοικι-
σμούς σπιτάκια μικρά δωμάτια, γύρω από κοινά αποχωρητήρια. Ο χώρος εις το μέ-
σον των τετραγώνων φρικωδώς βρώμικος καίτοι όλα τα σπιτάκια κατασκεύασαν 
μικρούς κήπους...»    

Και στη συνέχεια αναφέρεται για τους βόθρους:
 «Οι βόθροι των αποχωρητηρίων έχουν πλημμυρίση και το ζήτημα παραμένει 

εκκρεμές διότι το Υπουργείον δεν έχει αρκετά χρήματα όπως τους βοηθήση δια την 
εκκένωσιν των βόθρων. Εις την πρόσοψιν των τα σπίτια έχουν το ρεύμα. Εις το 
όπισθεν μέρος τα αποχωρητήρια και επί πλέον αι ακαθαρσίαι που συσσωρεύονται 
από τα νερά της μπουγάδας και της κουζίνας που ρίχνουν οι νοικοκυρές εμπρός 
στις πόρτες τους…»

Για να δούμε και τα ...έργα των εργολάβων:
«…υπάρχουν δωμάτια εις τα οποία κατοικούν δύο οικογένειαι ακόμη και τρείς. 

Αι οικογένειαι αυταί ετέθησαν, εστοιβάχθησαν εκεί από ετών, είνε ξένοι μεταξύ 
των και μαλλιοτραβιούνται διαρκώς, ίσως εκάστη ελπίζουσα ότι καθιστώσα την 
ζωήν της άλλης αφόρητον, θα την αναγκάση να φύγη και αφεθή μίαν μόνον εις το 
σπίτι. Εκτός τούτου, εις πολλά διπλά δωμάτια όπου κατοικούν δύο οικογένειαι, η 
είσοδος είναι κοινή και δια τας δύο.

Πώς κατασκευάστηκαν τα σπίτια ταύτα; Είναι αδύνατον να ίδη κανείς μεγαλύ-
τερην ασυνειδησίαν εργολάβων, είνε δε τελείως δικαιολογημένοι οι πρόσφυγες ζη-
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τούντες όπως κληθούν αυτοί οι κύριοι να δώσουν λόγον των πράξεών των.»  
Και τα καλά του συνοικισμού:

«Παρά ταύτα σε κανένα άλλον συνοικισμόν, σε καμμία συνοικία των Αθηνών, 
δεν θα είδη κανείς τόσα λουλούδια, τόση πρασινάδα. Η ανοιξιάτικη γλύκα του και-
ρού τα διατηρεί. Χρυσάνθεμα κάθε χρώματος, τριαντάφυλλα και άλλα λουλούδια 
στολίζουν και τα χαμηλότερα σπίτια σε μεγάλη αφθονία. … Η περιποίησις και η κα-
θαριότης στα εσωτερικά των σπιτιών είνε γενική. Για τον Αθηναίο γηγενή, η καθα-
ριότης αυτή είναι ονειρώδης...»

Για να δούμε πως ήταν η οδός Ηρακλείου:
«Ο διασχίζων τον κεντρικόν δρόμον των Ποδαράδων, την οδόν Ηρακλείου, που 

εκτείνεται από την Αλυσσίδαν και φθάνει μέχρι του Ηρακλείου, δεν θα φαντασθή 
ποτέ ότι εις ολίγων βημάτων απόστασιν δίπλα του, στα στενά σοκκάκια όπου οι 
μονοκατοικίες, υπάρχει τόση αθλιότης και ακαθαρσία. Η οδός αυτή σας δίνει την 
εντύπωσιν ότι ευρίσκεσθε σε μίαν επαρχιακή πόλι αρκετά προοδευμένη. Τα σπί-
τια είνε περιποιημένα, τα μαγαζιά αρκετά ευπρόσωπα εις τα οποία μπορεί να εύρη 
κανείς ό,τι θέλει, τα κέντρα πολύ καλά. Τα δύο ζαχαροπλαστεία «Κυβέλεια» και 
«Κραίμερ» όχι μόνον είναι καθαρά, αλλά και τα γλυκά τους δεν είνε καθόλου κα-
τώτερα των καλλιτέρων αθηναϊκών ζαχαροπλαστείων. Ο δρόμος είνε πλατύς, αλλ΄ 
έχει ανάγκην επιδιορθώσεως η οποία όπως θα ιδούμε κατωτέρω πρόκειται ν΄ αρ-
χίση, αν δεν ήρχισεν ήδη.» 

Στη συνέχεια του ρεπορτάζ, έχουμε τις πληροφορίες που δίνει ο Βουρλιώτης Χρήστος 
Χατζηστέλιος, πρόεδρος της Ενώσεως Εμπόρων-Καταστηματαρχών (τα γραφεία της 
Ενώσεως βρίσκονταν στην οδό Ηρακλείου) και κατοπινά πρώτος Πρόεδρος του Δημοτι-
κού Συμβουλίου Ν. Ιωνίας:

«Οι περισσότεροι κάτοικοι είνε γεωργοί, αμπελουργοί, περιβολάρηδες μο-
ναδικοί. Εδώ είνε και οι περίφημοι Σπαρταλήδες που έβγαζαν το πολυτιμώτατο 
«γκιούλ-γιαγί», το λάδι από τα λουλούδια, το οποίον αγόραζαν ευρωπαϊκοί οίκοι 
αρωματοποιίας ως βάσιν των αρωμάτων. Μαζί με τα διάσημα χαλιά της Σπάρτης, 
το λάδι ήταν το κυριώτερο εμπόριο και πολλές οικογένειες ζούσαν από αυτό. Φα-
ντασθήτε τώρα αν το κράτος έστελνε όλους αυτούς τους εξαίρετους γεωργούς σε 
διάφορες γεωργικές περιφέρειες πόσο θα μετέβαλλον την γεωργία. Οι γεωργοί αυ-
τοί ξακουσμένοι σε όλην την Τουρκίαν, θα έδιναν νέα ζωή στην γεωργία. Τώρα χά-
νονται σε έναν αστικό συνοικισμό έξω από την Αθήνα. Βρήκαν ό,τι επάγγελμα μπό-
ρεσαν για να ζήσουν και οι περισσότεροι με την κρίσιν μένουν άνεργοι με σταυ-
ρωμένα χέρια.»

• Καθαριότητα. 
Για την αποκομιδή των σκουπιδιών ο Δήμος Αθηναίων (για την περίοδο που η Ν. Ιωνία 
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ήταν συνοικισμός της Αθήνας) είχε διαθέσει 2 κάρα (αριθμός μη ικανοποιητικός) ενώ εί-
χαν τοποθετηθεί δεκάδες κάδοι απορριμμάτων για την συλλογή των σκουπιδιών. Οι κά-
δοι πολύ γρήγορα γέμιζαν χωρίς να περισυλλέγονται τα σκουπίδια, με αποτέλεσμα  να γί-
νονται εστίες μόλυνσης και ασθενειών. 

Ιδίως τους καλοκαιρινούς μήνες η δυσοσμία ήταν ανυπόφορη αφού τα σκουπίδια σά-
πιζαν ή ήταν έρμαιο στις ορέξεις των σκύλων και των γατών. Οι δρόμοι καταβρέχονταν 
από εργολάβους τους θερινούς μήνες, που είχαν αναλάβει με δημοπρασία την εκτέλεση 
του έργου, αφού προηγουμένως όμως είχαν νοικιάσει πηγάδια για την εξεύρεση νερού. 

Με υπουργική απόφαση καθορίζονται τα «περί της εν γένει καθαριότητος των οδών, 
πεζοδρομίων, οικιών και οικοπέδων κλπ.» (Φ.Ε.Κ. 95/21.10.1927), τα κυριότερα σημεία 
της οποίας, ήταν:

«Οι ιδιοκτήται και ενοικιασταί οικιών και καταστημάτων και εργολάβοι καθα-
ριότηταος αυτών, υποχρεούνται όπως καθαρίζωσιν επιμελώς τα προ των οικιών 
και καταστημάτων αυτών πεζοδρόμια και ρείθρα κατά μεν το θέρος προ της της 
8ης π.μ. ώρας, κατά δε τον χειμώνα προ της 8.30 π.μ. ώρας, τας δε ακαθαρσίας και 
απορρίματα εν γένει τοποθετώσιν εις δοχεία εκκενούμενα κατά την διέλευσιν των 
κάρρων καθαριότητας.

Τα δοχεία πρέπει να διατηρώνται εντός των οικιών και των καταστημάτων και 
κατά την στιγμήν της διόδου του κάρρου της καθαριότητας να εκκενώνται εντός 
αυτών. Προς τον σκοπόν τούτων τα κάρρα καθαριότητος δέον να ώσιν εφοδιασμέ-
να δια κωδώνων, εις την κρούσιν των οποίων υποχρεούνται οι ανωτέρω να ρίπτω-
σιν απροφασίστως και αμέσως τας εντός των δοχείων ακαθαρσίας.

Οι κρεοπώλαι και οπωροπώλαι ως επίσης και υπαίθριοι στάσιμοι πωληταί 
οπωρών και τροφίμων δέον να ασβεστοχρίωσι τα ρείθρα των πεζοδρομίων των, 
εκάστην πρώτην ημέραν της εβδομάδος.» 

• Βόθροι - Ρέματα.
Μεγάλο πρόβλημα επίσης ήταν η απόρριψη των βοθρολυμάτων. Για την εκκένωση 

των βόθρων υπεύθυνη ήταν η Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων που τακτικά διε-
νεργούσε μειοδοτικούς διαγωνισμούς για την εξεύρεση εργολάβων. 

Το 1927 στο Φ.Ε.Κ. αρ. 19/16.3.1927 δημοσιεύεται το διάταγμα «Περί προσδιορισμού 
θέσεως προς απόρριψιν των εκ των βόθρων της Νέας Ιωνίας ακαθαρσιών» όπου δίνο-
νται οδηγίες για συλλογή τους, την απόρριψη των λυμάτων στην περιοχή «Νέα Μανδριά» 
κάτωθεν του λόφου των Ηνωμένων Συντακτών αλλά και για την μη συλλογή τους, προς 
άρδευση ή λίπανση των κήπων πριν την πάροδο 1 μηνός.

Το 1929 στο Φ.Ε.Κ. τ. Β΄ δημοσιεύεται η αστυνομική διάταξη (Αριθ. 17) «Περί τροπο-
ποιήσεως της υπ’ αριθ. 1/1927 αστυνομικής διατάξεως περί προσδιορισμού θέσεως προς 
απόρριψιν των εκ των βόθρων Ν. Ιωνίας ακαθαρσιών» όπου ορίζεται προσωρινώς, μέχρι 
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εξευρέσεως καταλλήλου χώρου προς απόρριψη των εκ των βόθρων ακαθαρσιών Νέας 
Ιωνίας τη θέση «Άσπρα Χώματα» ή «Κανδήλι». 

Το πρόβλημα των βόθρων ήταν πολύ μεγάλο, αν αναλογιστούμε ότι μέχρι το 1935 
απαγορευόταν η δημιουργία αποχωρητηρίων μέσα στα σπίτια. Για τις ανάγκες τους χρη-
σιμοποιούσαν κοινόχρηστα αποχωρητήρια που γρήγορα υπερχείλιζαν οι βόθροι τους και 
γίνονταν εστίες μόλυνσης ιδίως τους καλοκαιρινούς μήνες. Τεράστια ποσά δαπανήθηκαν 
για την εκκένωση των βόθρων.

Τα ακάλυπτα ρέματα ήταν μία άλλη εστία μόλυνσης. Από το 1925 οι κάτοικοι ζητούν 
την κάλυψη των ρεμάτων. Που να βρεθούν όμως χρήματα; Έτσι για να περιορίσουν την 
μόλυνση έκαναν απολυμάνσεις με ακάθαρτο πετρέλαιο στα στόμια των υπονόμων (όπου 
υπήρχαν) και σε αρκετά σημεία των ρεμάτων, όπου η μόλυνση ήταν μεγάλη.

• Αρρώστειες - Θνησιμότητα.
΄Οπου φτώχεια και αρρώστιες. Πολλοί πρόσφυγες ήρθαν άρρωστοι και κυνηγημένοι  

έχοντας και ψυχολογικά προβλήματα. Μέχρι το 1930 έχουμε δεκάδες αυτοκτονίες αν-
θρώπων, κυρίως νέων, που δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν την νέα κατάσταση στους 
τόπους εγκατάστασής τους. Έπρεπε εκτός των άλλων να αντιμετωπίσουν και τις καιρι-
κές συνθήκες σε οικήματα απαράδεκτα από άποψη υγιεινής και καθαριότητας. Υπήρχαν 
κοινόχρηστες τουαλέτες και πολλά λιμνάζοντα νερά που μετατρέπονταν σε εστίες μό-
λυνσης, εστίες θανάτου έξω από τα σπίτια τους. 

Το 1928 έγινε καταγραφή των δαγκειοπαθών κατοίκων των συνοικισμών. Στο συνοι-
κισμό Ν. Ιωνίας κατεγράφησαν 854, στη Σαφράμπολη 164, στην Ινέπολη 66, στην Ελευ-
θερούπολη 300 και στη Καλογρέζα 150, άπαντες άποροι. Στους εν λόγω διενεμήθησαν 
κυτία γάλακτος και λεμόνια, για την αντιμετώπιση του προβλήματος. 

Την ίδια χρονιά οι πρόσφυγες αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα τραχώματος. Με-
λετάται να ιδρυθεί αντιτραχωματικό ιατρείο στο Νοσοκομείο Ν. Ιωνίας και 10 σταθμοί, 
για την αντιμετώπιση του προβλήματος που στους μαθητές είναι περισσότερο έντονο. 
Αργότερα θα ιδρυθεί και θα λειτουργήσει ειδικό σχολείο για τα παιδιά με τράχωμα.

Η θνησιμότητα των κατοίκων είναι μεγάλη κυρίως από συμπτώματα τύφου και δια-
φόρων λοιμώξεων. Μεγάλα ποσοστά στη θνησιμότητα έχουν τα νεογέννητα και οι μικρές 
ηλικίες, ελλείψει φαρμάκων και εμβολίων. Η ελονοσία θερίζει λόγω των λιμναζόντων νε-
ρών. Σε συνοικίες όπως η Ελευθερούπολη και η Σαφράμπολη δεν υπήρχε σπίτι, που να 
μην έπασχε από ελονοσία κάποιο μέλος της.

• Πυρκαϊές - Καταστροφές.
- Τον Δεκέμβριο του 1925, εξερράγη πυρκαγιά στον προσφυγικό συνοικισμό
 της Καλογρέζας από αναμμένο καντήλι και αποτέφρωσε 14 ξύλινα παραπήγματα.
- Στην εφημερίδα «ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ» της 4.9.1928, εντοπίσαμε
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 την παρακάτω πληροφορία για την πυρκαγιά στην Καλογρέζα, τον Σεπτέμβρη
 του 1928:

«Η ΣΤΕΓΑΣΙΣ ΤΩΝ ΠΥΡΟΠΑΘΩΝ ΚΑΛΟΓΡΕΖΑΣ
Ο υπουργός της Προνοίας κ. Εμμανουηλίδης επεσκέφθη εις την επιτροπήν απο-

καταστάσεως τον πρόεδρον αυτής κ. Σίμψον και ανταπέδωκε εις αυτόν την επί-
σκεψίν του. Ακολούθως ο κ. υπουργός μετέβη μετά του κ. Σίμψον, του κ. Λάμπρου 
και του κ. Βασιλειάδη εις τον συνοικισμόν Καλογραίζας, προς επιτόπιαν εξέτασιν 
της καταστάσεως των εκεί προσφύγων καθώς εμφανίζεται αύτη μετά την τελευ-
ταίαν πυρκαϊάν του συνοικισμού. Ο κ. Σίμψον ομιλών προς τον κ. υπουργόν σχετι-
κώς προς τα μέτρα τα οποία, δέον να ληφθούν υπέρ των κατοίκων της Καλογραί-
ζας, εδήλωσεν εις αυτόν ότι η επιτροπή αποκαταστάσεως θα παράσχη την σχετι-
κήν βοήθειαν εις το Υπουργείον της Προνοίας»

- Τον Ιούλιο του 1928, σφοδρός άνεμος ξήλωσε 300 στέγες σπιτιών στη Καλογρέ-
ζα και προκάλεσε καταστροφές στα παραπήγματα. Τότε απεφασίσθη αντί να επισκευα-
στούν τα παραπήγματα να ανεγερθούν νέες μόνιμες κατοικίες.

- Τέλη Σεπτεμβρίου του 1928, νέα πυρκαγιά αποτεφρώνει 48 παραπήγματα-
δωμάτια, ισοπεδώνει 3 ολόκληρα τετράγωνα και αφήνει στο δρόμο 200 άτομα. Οι ζημιές 
ανέρχονται σε 700.000 δραχμές. Για να δούμε πως περιγράφουν οι εφημερίδες το γεγο-
νός: 

« …Η φωτιά προήλθε από το κανδήλι του επιπλοποιού Ν. Κουριώτη που απεκοι-
μήθη αφίσας ανημμένην την πετρελαιολυχνίαν του από την φλόγα της οποίας με-
τεδόθη το πυρ εις τον ξύλινον τοίχον του παραπήγματος.

Λόγω του ότι τα παραπήγματα αντί στέγης ήσαν σκεπασμένα με πισσόχαρτο 
το πύρ μετεδίδετο δια των σπινθήρων αστραπιαίως από παραπήγματος εις παρά-
πηγμα. Προς κατάσβεσιν αυτού έσπευσαν επί τόπου εις ενίσχυσιν της αστυνομι-
κής δυνάμεως του συνοικισμού και οι χωροφύλακες Ηρακλείου και Σαφραμπόλε-
ως. Επίσης οι κάτοικοι του συνοικισμού κατέβαλον συντόνους προσπαθείας. Αργό-
τερον κατέφθασαν ειδοποιηθείσαι και αι αντλίαι του πυροσβεστικού λόχου οίτι-
νες όμως δεν ηδυνήθησαν να προσφέρουν μεγάλας υπηρεσίας λόγω της ελλείψε-
ως ύδατος…»
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Βιομηχανικά οικόπεδα Ελευθερούπολης - Σχέδιο Σαρρή (1930).
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ΒΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑ 
ΤΑΠΗΤΟΥΡΓΙΑ -  ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ -  ΕΜΠΟΡΙΟ

Του Λουκά Χριστοδούλου

Γ E N I K A

 ανάπτυξη της Βιομηχανίας (στην Ταπητουργία και την Υφαντουργία, κυρίως) 
στη Ν. Ιωνία, κατά την εποχή του Μεσοπολέμου, δεν μπορούσε παρά ν’ απο-
τελέσει ένα ξεχωριστό κεφάλαιο. Η εργατικότητα κι ο πόθος των προσφύγων 

για δημιουργία και προκοπή, καθώς ξεκινούσαν ουσιαστικά από το μηδέν, απαιτεί ιδιαί-
τερο σεβασμό και προσεκτική προσέγγιση. Οι περισσότεροι πρόσφυγες, στην αρχή, έκα-
ναν επαγγέλματα, πολλές φορές εντελώς διαφορετικά από εκείνα που έκαναν στις πα-
τρίδες τους. Εργάζονταν στις οικοδομές, μετά στα εργοστάσια, ήσαν υπάλληλοι σε εμπο-
ρικά, έγιναν μικροέμποροι, έκαναν ακόμη και δουλειές του ποδαριού, αλλά δεν έσκυψαν 
ποτέ το κεφάλι. Προσπάθησαν να σταθούν στα πόδια τους, να φτιάξουν την οικογένειά 
τους, το νοικοκυριό τους. 

Πολλοί απ΄ αυτούς, χάρη στην εργατικότητά τους, την επινοητικότητά τους, την εξυ-
πνάδα τους, θα καταφέρουν να γίνουν έμποροι, βιοτέχνες, αλλά ακόμη και βιομήχανοι. 
Με την δική τους μαζική προσφορά θα ξεκινήσει η ανόρθωση της Ελληνικής Βιομηχανί-
ας, ιδιαίτερα στους τομείς της Ταπητουργίας και της Υφαντουργίας, στα πρώιμα χρόνια 
της πρώτης εγκατάστασης των ξεριζωμένων στον ελλαδικό χώρο και σε ό,τι μας αφορά 
στη Νέα Ιωνία.

Είναι εξαιρετικά μεγάλης αξίας, η κληρονομιά που παρέλαβαν οι νεότερες γενιές από 
την ανάδειξη της Βιομηχανίας, της Βιοτεχνίας, του Εμπορίου, της Οικονομίας γενικότερα, 
στη Νέα Ιωνία, την εποχή του Μεσοπολέμου. Οφείλουμε να τη μελετήσουμε, αλλά και να 
την αναδείξουμε. 

Παρακάτω, πριν από την αναλυτικότερη παρουσίαση του θέματος, σημειώνουμε κά-
ποια γενικότερα στοιχεία, ως εισαγωγή στο θέμα μας.

Οι πρόσφυγες που εγκαταστάθηκαν στους Ποδαράδες 1922 - 1923, είχαν ήδη βρει 
μια πρώτη αφορμή για να επιδοθούν στις επιχειρηματικές, τις κατοπινές δραστηριότη-
τες. Από το 1919 ένας «παλιοελλαδίτης» βιομήχανος, ο εξ Αρκαδίας ορμώμενος Νικόλα-
ος Κυρκίνης είχε ξεκινήσει, σε συνδυασμό με τα εργοστάσια που βρίσκονταν στην Αλυ-
σίδα (΄Ανω Πατήσια) τη δημιουργία μιας κάθετης βιομηχανίας στην περιοχή του Περισ-
σού, η οποία θα εξελιχθεί ραγδαία στην περίοδο έως το 1929. Μιλούμε για την «Ελληνι-
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Οικογένεια Σπαρταλήδων χαλιτζήδων (Καχραμάνογλου) μπροστά σ’ ένα χαρακτηριστικό χαλί τύπου Sparta.
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κή Eριουργία Α.Ε.» η οποία μαζί με την «Ελληνική Μεταξουργία Α.Ε.» και την «Ανώνυμη 
Ηλεκτροβιομηχανική Εταιρεία» θα συναποτελέσουν μίαν ξεχωριστή μεγάλη βιομηχανία, 
η οποία και θα πρωταγωνιστήσει, με τις εν τω μεταξύ μεταβολές που θα υπάρξουν στη δι-
οίκησή της, στον κλάδο για 40 περίπου χρόνια!

Αν και προκύπτει από το χρονικό πλαίσιο της περιόδου του Μεσοπολέμου, που ειδι-
κότερα για τη Νέα Ιωνία, ξεκινά από το 1922 και σταματά στο 1940, οφείλουμε να πούμε 
ότι τα στοιχεία που θα παρουσιάσουμε αφορούν πρωτίστως στην καταστατική δομή των 
εταιρειών και στην οικονομική τους επιφάνεια, έως την έναρξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέ-
μου, γιατί σε αυτό το κομβικό σημείο πολλές μεσαίες επιχειρήσεις δεν άντεξαν και οδη-
γήθηκαν στο κλείσιμο ή στην χρεοκοπία. Είναι ωστόσο γεγονός ότι μετά τον Πόλεμο θα 
ξαναμπούν στον στίβο του ανταγωνισμού μόνον οι μεγάλες εταιρείες («ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΡΙ-
ΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.», «ΜΟΥΤΑΛΑΣΚΗ Α.Ε.», «ΕΛΛΗΝΙΣ Α.Ε.», «ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΕΦΡΑΙΜΟΓΛΟΥ - ΣΤΥ-
ΛΟΓΛΟΥ και Σια» (“ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ”). Οι μικρότερες εταιρείες ή θα εξαφανιστούν ή θα συνεχί-
σουν να υπολειτουργούν σε βιοτεχνική ή εντελώς οικογενειακή βάση.

Η Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων (Ε.Α.Π.) και η Ελληνική Κυβέρνηση είχαν δει 
σωστά, τον πρώτο καιρό, ότι δεν θα έφτανε να χτίσουν κάποια σπίτια για τους πρόσφυ-
γες, αλλά κυρίως θα έπρεπε να τους αποκαταστήσει επαγγελματικά με τη δημιουργία ερ-
γοστασίων. Έτσι προσέφεραν έναντι ελαχίστου τιμήματος (ενίοτε 1 δρχ. το τ.μ.) μεγάλα 
οικόπεδα για να ανεγερθούν εργοστάσια -βάζοντας βέβαια και ρήτρες για την γρήγορη 
έναρξη της λειτουργίας τους- ώστε να βρουν δουλειά οι πρόσφυγες και στην αρχή, ως ερ-
γάτες στην ανοικοδόμησή τους και στη συνέχεια ως εργατοτεχνίτες στη λειτουργία τους. 
(Ο αναγνώστης παρακαλείται να διαβάσει το υπόμνημα του Δημ. Γεωργόπουλου, στον 
Νικ. Πλαστήρα στο Κεφ. «Η εγκατάσταση των προσφύγων στη Νέα Ιωνία).

Έτσι η Ε.Α.Π. διέθεσε 40 οικόπεδα για ανέγερση εργοστασίων στην Αττική. Από αυτά 
τα 25 ήταν στη Ν. Ιωνία (μάλιστα τα 21 εξ αυτών στην ευρύτερη περιοχή της Ελευθερού-
πολης), 2 στην Καισαριανή, 7 στη Νίκαια, 2 στον Υμηττό, 1 στο Βύρωνα, 1 στα Ταμπούρια 
του Πειραιά, 1 στη Δραπετσώνα και 1 στον Πειραιά. Είναι ολοφάνερο το βάρος που είχε 
ρίξει η Επαναστατική Κυβέρνηση του Νικ. Πλαστήρα, αλλά και η Ε.Α.Π., με τον φιλέλλη-
να, πρώτο Πρόεδρό της Ερρίκο Μοργκεντάου, στη Νέα Ιωνία.

Το ευχάριστο ήταν και οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε, ότι οι γηγενείς κεφαλαιούχοι 
δεν αδιαφόρησαν. Το αντίθετο, υιοθέτησαν, θα έλεγε κανείς αυτό το σχέδιο και έσπευσαν 
να τοποθετήσουν τα κεφάλαιά τους στη Νέα Ιωνία.

Έτσι τα μετοχικά σχήματα που δημιουργήθηκαν προέρχονταν στην πλειοψηφία τους 
από κεφάλαια γηγενών που ωστόσο συμπληρώνονταν κι από μειοψηφικά πακέτα των 
προσφύγων. Εξαίρεση στα παραπάνω μετοχικά σχήματα αποτελούσε η εταιρεία «ΜΟΥ-
ΤΑΛΑΣΚΗ Α.Ε.», αφού οι ιδρυτές της, (οικογένειες Σινιόσογλου και Τσαλίκογλου) είχαν 
φέρει κεφάλαια από το εξωτερικό, αφού δεν είχαν γνωρίσει τη λαίλαπα της Μικρασιατι-
κής Καταστροφής. 
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Αν θα έπρεπε κάποιος να δώσει μια συνολική εικόνα στην εξέλιξη των βιομηχανιών 
στην Νέα Ιωνία, θα έπρεπε να τονίσει τα παρακάτω σημεία:

1. Η Ταπητουργία προηγήθηκε χρονικά στην ανάπτυξή της από την Υφαντουργία. 
Αυτό το οφείλει στην ύπαρξη των νερών του Ποδονίφτη αλλά και στη γνώση της ταπη-
τουργικής εργασίας, που ορισμένες φορές έφθανε στο επίπεδο και της τέχνης ακόμα, την 
οποία είχαν οι πρώτοι πρόσφυγες, που εγκαταστάθηκαν στη Νέα Ιωνία, οι Σπαρταλήδες, 
αλλά και γενικότερα οι προερχόμενοι από την ευρύτερη περιοχή της Ανατολίας. Βέβαια 
είχε ανοίξει η αγορά της Αμερικής από την αρχή της 10ετίας του ΄20 που «απορροφούσε» 
μεγάλες ποσότητες ταπήτων.

2. Όσο τη διοίκηση των Εργοστασίων είχαν άνθρωποι με γνώση και όραμα, η ζωή 
των επιχειρήσεων είχε διάρκεια. («ΜΟΥΤΑΛΑΣΚΗ Α.Ε.», «ΕΛΛΗΝΙΣ Α.Ε.», «ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ Α.Ε»).

3. Όσο τη διοίκηση των εργοστασίων ασκούσαν πολυμετοχικές δομές, μετά από μία 
5ετία κερδοφορίας αυτές οδηγήθηκαν στην πτώχευση και εξαγορά («ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΠΗ-
ΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.», «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΤΑΠΗΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.», «ΑΝΩΝ. ΤΑΠΗΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
“ΣΠΑΡΤΑΛΗΣ”») και η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.», μετά το 1935.

4. Καθοριστικό ρόλο στη χρηματοδότηση των περισσοτέρων εταιρειών, είχε η ΕΘΝΙ-
ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Συμμετείχε σε πολλές εταιρείες από την ίδρυσή τους, ως 
απλός μέτοχος, αφού η Νομοθεσία της έδινε τη δυνατότητα, εκτός από τραπεζικές εργα-
σίες να ασκεί και εμπορικές δραστηριότητες. Αυτό αργότερα απαγορεύτηκε αλλά πάλι 
βρέθηκε τρόπος να ξεπεραστεί και να συμμετέχει στη διοίκηση αρκετών εργοστασίων, 
αφού είχε πακέτο μετοχών τους. Η Εθνική Τράπεζα, όταν μεγάλες εταιρείες αντιμετώπι-
ζαν σοβαρά οικονομικά προβλήματα, επειδή είχαν δανεισθεί μεγάλα ποσά, δεν τις οδη-
γούσε σε άμεση εκκαθάριση,  αλλά ανελάμβανε τη διοίκησή τους προσπαθώντας να τις 
διασώσει. 

5. Με την ίδρυση και λειτουργία των εργοστασίων έγινε και το πρώτο βήμα για το 
πάντρεμα γηγενών και προσφύγων. Άρχισαν να εξομαλύνονται οι αντιθέσεις και οι προ-
στριβές και να υπάρχει διάθεση «συνύπαρξης». 

6. Δυστυχώς και αυτή την τόσο κρίσιμη περίοδο δεν έλειψαν η κακοδιαχείριση, οι 
στημένες επιχειρήσεις δίπλα στις μεγάλες μονάδες, οι ατασθαλίες, ακόμα και οι «μίζες».

Μέσα σ΄ αυτό το κλίμα της μεγάλης ευφορίας της 5ετίας 1923 - 1928 βρέθηκε κι ο 
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πρώτος επιχειρηματίας - εργοστασιάρχης Νικόλαος Κυρκίνης, ο οποίος οδηγήθηκε σε 
λανθασμένες επιλογές, φυλακίσθηκε, τελικώς αθωώθηκε, αλλά άρρωστος, μην αντέχο-
ντας άλλο αυτοκτόνησε, το 1932.

Η ΤΑΠΗΤΟΥΡΓΙΑ

Στη Μικρά Ασία, η 
Ταπητουργία άνθησε 
την 10ετία 1912 -1922, 
επειδή βρήκε σπουδαί-
ες αγορές στην Ευρώ-
πη και την Αμερική, 
είχε καλό δίκτυο διά-
θεσης ενώ εξασφάλιζε 
χαμηλή τιμή παραγω-
γής,  αφού τα χειροποί-
ητα χαλιά κατασκευά-
ζονταν, κατά βάση από 
γυναικεία χέρια, σε οι-
κιακούς αργαλειούς 
στην ενδοχώρα, με χαμηλό κόστος εργασίας. 

Είναι γεγονός ότι η λέξη «ταπητουργία» ήταν σχετικά άγνωστη στους κύκλους της 
ελληνικής βιομηχανίας στις αρχές της δεκαετίας του 1920-1930. Η άφιξη όμως εμπείρων 
ταπητουργών από τις επαρχίες της Μικράς Ασίας άνοιξε νέους ορίζοντες στην Ελληνική 
Οικονομία. (*1)

Τον Ιούνιο του 1923 η Μικρασιατική Επιτροπή των Ταπητουργών (Σπάρταλης & Σια, 
Α. Λέγγερης και Ι. Τσολάκης και Σια, Κεχαγιόγλου και Δανόπουλος, Γρηγοριάδης και Στύ-
λογλου, Φ.Ν. Καχραμάνογλου, Oriental Tug et Carped Co, Β.Δ. ΄Ιγκλις και Σια, Αδελφοί Βαϊ-
ανού, Ν. Προυσαλόγλου & Σια, Χ. Παντελίδης & Χ. Χατζηγεωργίου, Σωκράτης Ν. Καχραμά-
νογλου, Στέφανος Εσσαγιάν) στέλνει αίτηση στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, γνωρί-
ζοντας στην ηγεσία του Υπουργείου τα προβλήματα που θα δημιουργηθούν από την ανά-
πτυξη της ταπητουργίας και τι πρέπει να γίνει για να συναγωνισθούν την Τουρκική Βιο-
μηχανία. (Εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΛΟΓΟΣ» της 22/6/1923)

Η Ελληνική Κυβέρνηση στην προσπάθειά της να τονώσει το ενδιαφέρον για ανάπτυ-
ξη της Ταπητουργίας και επιλέγοντας την Ν. Ιωνία ως κέντρο Βιομηχανίας, εκχωρεί σε κε-
φαλαιούχους βιομηχανικά οικόπεδα, έναντι της υποχρέωσης να ανοικοδομήσουν εργο-
στάσια και να απασχολήσουν πρόσφυγες. 

Γυναίκες υφαίνουν χαλί σε ταπητουργείο της Νέας Ιωνίας.

������.indd   73 12/9/2013   11:01:20 πµ



Χ . Σ ΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗΣ -  Λ .  Χ ΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

—74—

Έτσι οι Ποδαράδες αναδεικνύονται σε μεγάλο Ταπητουργικό Κέντρο. Στην τριετία 
1923 - 1925 στη Ν. Ιωνία, ανεγείρονται 3 μεγάλα Ταπητουργεία. «Η Ελληνική Ταπητουρ-
γία Α.Ε.», η «Ανατολική Ταπητουργία Α.Ε.» (ευρισκόμενες στο σημερινό Ο.Τ. 150) και η 
«Ανώνυμος Ταπητουργική Εταιρεία “ΣΠΑΡΤΑΛΗΣ”» στη Βιομηχανική ζώνη Ελευθερού-
πολης. Συγχρόνως όμως αργαλειοί ξεφυτρώνουν σε κάθε σπίτι, που δέχονται και παραγ-
γελίες όχι μόνον από τα ταπητουργεία αλλά και από εμπόρους οι οποίοι έρχονται στην 
περιοχή προσδοκώντας κέρδη.

Μπροστά σε αυτή την κατάσταση οι μικρότεροι ταπητουργοί συνασπίζονται και 
ιδρύουν τον «Ταπητουργικό Συνεταιρισμό Σπάρτης της Πισιδίας Π.Ε.», με κύριο στόχο 
την προβολή της ταπητουργίας και την προαγωγή των οικονομικών συμφερόντων των 
μελών του. Δυστυχώς γρήγορα οδηγήθηκε σε εκκαθάριση λόγω ανυπαρξίας στόχων και 
δράσης και ικανής διοίκησης. Σαν ιδέα ήταν πολύ καλή, αλλά έλειπε ο έμπειρος μάνατζερ.

Ο συνεταιρισμός αυτός μας υποχρεώνει παρενθετικά να θυμηθούμε ότι στη Σπάρτη 
Πισιδίας, στην αρχή του προηγούμενου αιώνα είχε ιδρυθεί από Σπαρταλήδες ταπητουρ-
γούς η «Εταιρία Ταπήτων ΣΠΑΡΤΗΣ». Ο κανονισμός της που περιελάμβανε 21 άρθρα, 
γραμμένος στην καραμανλίδικη γραφή, βρίσκεται στο μουσείο της Ενώσεως Σπάρτης Μ. 
Ασίας από δωρεά του κ. Σήφη Πολυκάρπου.

Ανάλογη εταιρεία είχε ιδρυθεί στον Πόρο της Καππαδοκίας. Άλλωστε ολόκληρη η 
Καππαδοκία (Νεβ Σεχήρ, Προκόπι, Νίγδη κ.λπ.) είχε αναπτύξει εκατοντάδες ιστούς δου-
λεύοντας για τη γνωστή εταιρεία «Oriental Carpet».

Το 1919 όπως αναφέρει η Λήδα Ιστικοπούλου στο βιβλίο της «Η Ελληνική Ταπητουρ-
γία στη Μ. Ασία» για την εταιρεία αυτή είχαν στηθεί 2.410 αργαλειοί στη Σπάρτη, την 
Κιουτάχεια, τα Μύλασα, το Δενισλί, τη Σίλλη, τα Σώκια, το Βουρδούρι, το Γκιόρδες (Γόρ-
διον), το Αξάρι, το Ουσάκ, τα Κούλα κλπ. όπου εργάζονταν 10.200 εργάτριες.

Αλλά και η «ταπητουργική οικοτεχνία» ανθίζει στη πόλη. Μόλις μπόρεσαν και έφτια-
ξαν τα σπίτια τους, «έστησαν» και ένα αργαλειό. Οι γυναίκες κατασκευάζοντας χαλιά 
στις ελεύθερες ώρες τους, προσέφεραν ένα συμπληρωματικό εισόδημα στον οικογενεια-
κό προϋπολογισμό.

Την ίδια περίοδο, γνωρίζει μεγάλη ακμή  και η εγκατασταθείσα στο άκρο της πόλης,  
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.», η οποία είχε δημιουργήσει μια μεγάλη κάθετη βιομηχανία 
που προκαλούσε το θαυμασμό των ξένων επιχειρηματιών που την επισκέπτονταν, ενώ 
συγχρόνως οι μεγαλομέτοχοί της γίνονταν και μέτοχοι στην «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΠΗΤΟΥΡΓΙΑ 
Α.Ε.», με σκοπό να πρωταγωνιστήσουν εκτός από την Υφαντουργία και στην Ταπητουρ-
γία.

Το 1928, την Ταπητουργία στην Ελλάδα, ασκούσαν 3 κατηγορίες εταιρειών:
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• Ανώνυμες εταιρείες που εργάζονται με Ελληνικά Κεφάλαια.
Στην κατηγορία αυτή υπάγονταν 5 εταιρείες, 3 στην Αθήνα και 2 στην Θεσσαλονίκη. 
Οι 3 εταιρείες της Αθήνας, ήταν όλες στους Ποδαράδες: Η «Ανατολική Ταπητουργία 

Α.Ε.», η «Ελληνική Ταπητουργία Α.Ε.» και η «Ανώνυμη Ταπητουργική Εταιρεία “ΣΠΑΡ-
ΤΑΛΗΣ”».  

• Εταιρείες που λειτουργούν με ξένα κεφάλαια.
«The Oriental Carpet Manufacturing Ltd» και «The Eastern Carpet Ltd, La 

Graffith». 
• Ελεύθεροι ταπητουργοί, οι οποίοι κατά το πλείστον παραδίδουν τα προϊόντα 

τους, στους μεγαλέμπορους, αρμενικούς ταπητεμπορικούς οίκους που τα εξάγουν στην 
Αμερική.

Είναι πολλοί εγκατεστημένοι ακόμα ταπητουργοί, διάσπαρτοι σε όλη την Ελλάδα, 
όπου υπάρχουν προσφυγικοί συνοικισμοί. Μεταξύ αυτών διακρίνονται:

• στη Νέα Ιωνία:  Πεσματζόγλου (διατηρεί γραφείο και στην Αμερική),
 Τοζάκογλους, Αβραάμ Καχραμάνος, Φιλ. Καχραμάνογλου και
 Παύλος Θωμόγλου
• στους Αμπελοκήπους:  Κεχαγιόγλου και Δανόπουλος, Τσολάκης, Αργυριάδης
• στην Κοκκινιά: Παντελίδης, Σεραφετινίδης
• στα Λιπάσματα: Αδελφοί Ίγκλις, Αγγελίδης, Υιοί Καχραμάνογλου 
΄Ολες οι ανωτέρω εταιρείες απασχολούν αποκλειστικά εργάτριες και εργάτες πρό-

σφυγες, αφού είναι γνώστες της ταπητουργικής τέχνης. 

Το 1928, η Εθνική Τράπεζα διαβλέποντας τα προβλήματα χρηματοδότησης και του 
κόστους παραγωγής που εμφανίζονται στον κλάδο της Ταπητουργίας, υποδεικνύει στον 
Διευθυντή του Πρακτορείου της, στη Ν. Ιωνία, να συντάξει αναλυτικό υπόμνημα, από το 
οποίο αντλούμε χρήσιμες πληροφορίες:

• Από τους 4.000 ιστούς που υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα, οι 700 είναι στη Ν. Ιωνία.
• Από τις 30.000 εργάτριες ταπητουργίας που υπήρχαν στη Μ. Ασία, στην Ελλάδα 

ασχολούνταν μόνο 12.000 διότι ευρίσκονταν διασκορπισμένες σε όλη τη χώρα και αδυ-
νατούσαν να βρουν κατοικία στα αστικά κέντρα όπου βρίσκονται τα ταπητουργεία. Για 
τον λόγο αυτό στα ανεγειρόμενα ταπητουργεία δημιουργούσαν και οικήματα των εργα-
τών, οι οποίοι μη έχοντες άλλη εργασία, εργάζονταν τουλάχιστον 12 ώρες την ημέρα, για 
ένα καλύτερο μεροκάματο.

• Η αμοιβή της εργάτριας ήταν 3 δρχ. για κάθε 1.000 κόμβους. Ημερησίως παρήγαγε 
15.000 κόμβους έχοντας ημερομίσθιο 45 δρχ. τουλάχιστον.

• Ο κάθε ιστός παρήγαγε 60 τ.μ. χαλιού ετησίως και βέβαια το υπόμνημα περιείχε 
πολλές προτάσεις και υποδείξεις, (κόστος παραγωγής, προμήθεια πρώτων υλών κλπ.) 
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που αργότερα θα υιοθετηθούν από τους Ταπητουργούς, στο δικό τους υπόμνημα που 
αποστέλλουν στον Πρωθυπουργό Ελ. Βενιζέλο, το 1930.

Οι ποιότητες (μάρκες) που παράγονταν στην Ελλάδα ήσαν οι εξής, κατά σειρά, με 
βάση τον αριθμό των κόμπο ανά τ.μ.: Σίβας: 193.000, Sparta: 85.600, Γκιόρδες: 16.800, 
Ουσάκ: 16.400. Η αναλογία μαλλιού προς βαμβάκι ήταν 2 προς 1. Υπήρχε όμως και η μάρ-
κα «Πέργαμος» με 85.800 κόμπους, αλλά που χρησιμοποιούσε μόνο μαλλί.

Η Ταπητουργία μέχρι το 1928 γνώρισε μεγάλη άνοδο, γεγονός που δεν συνεχίστηκε 
τα επόμενα χρόνια λόγω και της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. Η πολυδιάσπαση μι-
κρών ταπητουργικών μονάδων δεν άντεξε το σκληρό ανταγωνισμό που έκανε την εμ-
φάνισή του μετά το 1927. Η δημιουργία του Ταπητουργικού Οργανισμού, όταν έγινε το 
1929, ήταν πολύ αργά για να αναστρέψει την πορεία. Τα προβλήματα άρχισαν να εμφα-
νίζονται από το 1925, αλλά οι συζητήσεις και οι διαβουλεύσεις για την ίδρυση του Οργα-
νισμού, κράτησαν 4 ολόκληρα χρόνια!

Ποιά προβλήματα αντιμετώπιζαν οι ταπητουργοί; 
• την ακριβή προμήθεια πρώτων υλών, 
• τη χρηματοδότηση (από το στάδιο της παραγωγής μέχρι τη διάθεση των αγαθών),
• την προβολή και διάθεση.

Μία βασική προϋπόθεση, ώστε το χαλί να ήταν ανταγωνιστικό προϊόν, ήταν η τιμή 
διάθεσής του. Πώς όμως θα ήταν χαμηλή η τιμή, αφού η προμήθεια των πρώτων υλών, 
λόγω των μικρών ποσοτήτων, κατά ταπητουργείο, ήταν υψηλή; Κάποιους έπρεπε να 
τους συντονίσει, να τους οργανώσει και να τους δώσει κεφάλαια, αφού ο κύκλος παρα-
γωγής του προϊόντος μέχρι την ημέρα διάθεσής του, ήταν μεγάλος.

Το Α’ Ταπητουργικό Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε το Φεβρουάριο του 1929, με-
τέφερε στην Κυβέρνηση την αγωνία των μικρών ταπητουργικών μονάδων για την καθυ-
στέρηση της δημιουργίας του Οργανισμού που θα έπρεπε να οργανώσει την παραγωγή 
και το εμπόριο των ταπήτων και να την διαδώσει στην επαρχία. 

Η παρέμβαση της Επιτροπής Αποκατάστασης Προσφύγων με χρηματοδότηση του 
Οργανισμού με το ποσόν των 100.000 λιρών Αγγλίας (στα πλαίσια της επαγγελματικής 
αποκατάστασης των προσφύγων) δεν βρίσκει σύμφωνους τους ταπητουργούς που θεω-
ρούν ανεπαρκές το ποσόν. Αντιπροτείνουν 300.000 λίρες Αγγλίας και τη διαφορά να συ-
νεισφέρει το Κράτος. Σαν πρόταση ήταν εύκολη, αλλά δύσκολη στην υλοποίησή της από 
ένα κράτος που παραπαίει.  

Στο τέλος αποφασίζουν και προτείνουν στη Κυβέρνηση να επιβληθεί φόρος 1,5 δρχ. 
κατά κιλό μαλλιού, και αυτό να αποτελέσει έσοδο του Οργανισμού. Επίσης προτείνουν 
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στη Διοίκηση του Οργανισμού να συμμετέχουν και εκπρόσωποι από τις ξένες ταπητουρ-
γικές εταιρείες που ασκούν δραστηριότητα στην Ελλάδα. 

Επί τέλους το Μάιο του 1929 (Φ.Ε.Κ. 175/11.5.1929) δημοσιεύεται η σύσταση ειδικού  
ταμείου, υπό την επωνυμία «Ελληνικός Ταπητουργικός Οργανισμός (Ε.Τ.Ο.).» 

Σκοπός του ταμείου ήταν η ανάπτυξη και διάδοση της Ταπητουργίας στην Ελλάδα, ως 
οικοτεχνίας και ως επιχείρησης, η χορήγηση στους ταπητουργούς φθηνών πιστώσεων 
σε είδος και σε χρήμα, η διαφήμιση για την κατανάλωση ελληνικών ταπήτων, η εποπτεία 
για την παραγωγή καλής ποιότητας ταπήτων κλπ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού, αποτελούσαν:
• 2 εκπρόσωποι της Επιτροπής Αποκαταστάσεως Προσφύγων,
• 2 εκπρόσωποι της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος,
• 2 υπάλληλοι της Δ/νσεως Εμπορίου και Βιομηχανίας του Υπουργ. Εθνικής
 Οικονομίας,
• 2 εκλεγόμενοι υπό των Ελληνικών Ταπητουργικών Επιχειρήσεων,
• 1 εργαζόμενος στις ξένες Ταπητ. Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνταν
 στην Ελλάδα, 
• 1 ανώτερος υπάλληλος του Χημικού Εργαστηρίου του Υπουργείου Οικονομικών,
• 2 ειδικοί περί τα ταπητουργικά θέματα.

Πόροι του Οργανισμού ήταν το ειδικό τέλος, των εκ της αλλοδαπής εισαγομένων υφα-
ντικών πρώτων υλών, με προσωρινή ατέλεια, παραδιδόμενων στους ταπητουργούς προς 
κατασκευή ταπήτων, προοριζομένων για την αλλοδαπή.

Συγκεκριμένα ορίζονταν, να καταβάλλεται: 
• 1,5 δρχ. για κάθε κιλό μάλλινων μονοκλώστων νημάτων,
• 1,5 δρχ. για κάθε κιλό μονοκλώστων απαλών βαμβακερών νημάτων, 
• 20 δρχ. για κάθε κιλό μονοκλώστων απαλών νημάτων ζωϊκής μετάξης.

Ο Ταπητουργικός Οργανισμός επίσης  μπορούσε να συνάψει δάνειο ή να προικοδοτη-
θεί από την Ε.Α.Π. με σκοπό την παροχή πιστώσεων σε είδος ή σε χρήμα στους ταπητουρ-
γούς, ενώ απαλλασσόταν από δασμούς και τέλη.

Και ενώ αυτά συνέβαιναν στην Ελλάδα, η Τουρκία έχει κατανοήσει τι είναι και για αυ-
τούς η Ταπητουργία. Όταν οι έμπειροι Έλληνες ταπητουργοί έφυγαν από την Μ. Ασία, οι 
Τούρκοι εργάτες ταπητουργίας έμειναν χωρίς καθοδήγηση. Έπρεπε να παρέλθουν  2 - 3 
χρόνια για να κατανοήσει η Τουρκική Κυβέρνηση ότι και για αυτούς η Ταπητουργία ήταν 
προϊόν, με μεγάλη ζήτηση στο εξωτερικό.

Διαθέτοντας αποθέματα πρώτων υλών, ίδρυσαν νηματουργεία και δημιούργησαν 
σχολές ταπητουργίας διπλασιάζοντας πολύ γρήγορα την παραγωγή τους. Βελτιώνοντας 
συγχρόνως και την ποιότητα των χαλιών, τα προϊόντα τους κατέστησαν περιζήτητα στις 
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ξένες αγορές, αφού ήταν και φθηνότερα και καλής ποιότητας.
Στην Τουρκία από πλευράς εργασίας, το τετραγωνικό μέτρο στοίχιζε 7,5 σελίνια, όταν 

στην Ελλάδα στοίχιζε 13. Γρήγορα λοιπόν τα τουρκικά χαλιά έγιναν φθηνότερα, αντα-
γωνιστικότερα από τα ελληνικά και σταδιακά άρχισαν να τα υποκαθιστούν στις διεθνείς 
αγορές.

Τάπητες που εισήχθησαν στην Αμερική, το 1925:
Κράτος Υάρδες Δολάρια
Περσία 651.776 6.057.972
Κίνα 681.008 5.392.806
Ευρωπαϊκή Τουρκία 225.607 1.295.983
Ασιατική Τουρκία 112.285 495.905
Ελλάδα 41.224 330.201

Από τον παραπάνω πίνακα, βλέπουμε δηλαδή την Τουρκία (Ευρωπαϊκή και Ασιατι-
κή) να έχει 8πλάσια παραγωγή ταπήτων και 5πλάσια έσοδα πωλήσεων, από τα αντίστοι-
χα μεγέθη της Ελλάδας γεγονότα οφειλόμενα στην οργάνωση και τον περιορισμό του κό-
στους παραγωγής.

Και βέβαια όταν άρχισε να δραστηριοποιείται ο Ταπητουργικός Οργανισμός θεωρώ-
ντας ότι θα παίξει καθοριστικό ρόλο στην οργάνωση της παραγωγής και τις εξαγωγές, 
άρχισε η παγκόσμια οικονομική κρίση στην Αμερική και έκλεισαν  ή μηδενίστηκαν οι εξα-
γωγές μας, σ’ αυτήν,  που ήταν η βασική χώρα απορρόφησης των ταπήτων μας.

Επειδή οι Ταπητουργοί Αθηνών το 1930, διέβλεψαν ότι «ο απολογισμός της δράσεως 
του Δ.Σ. του Ταπητουργικού Οργανισμού, κατά το διαρρεύσαν 7μηνον διάστημα, υπήρ-

Υφάντριες σε εργοστάσιο της Νέας Ιωνίας.
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ξε λίαν πενιχρός, διέψευσε δε κατά το πλέον κατηγορηματικότατο τρόπον τας προσδοκί-
ας πάντων των ενδιαφερομένων δια την ταπητουργία», αποστέλλουν στον Πρωθυπουρ-
γό Ελ. Βενιζέλο, το Μάιο του 1930, υπόμνημα ως Ταπητουργικές Οργανώσεις Αθηνών (τη 
Ν. Ιωνία αντιπροσώπευε ο Φιλ. Καχραμάνος του Συνδέσμου Ταπητουργών Ν. Ιωνίας).

Στο υπόμνημα τόνιζαν ότι οι ενέργειες της διοίκησης του Ταπητουργικού Οργανισμού 
οδηγεί στο να λιμοκτονούν 10.000 άτομα ή 1.600 οικογένειες κλπ. Επίσης του γνωρίζουν 
ότι στην Αθήνα, Ν. Ιωνία, Πειραιά, Κοκκινιά και Δραπετσώνα λειτουργούν 83 επιχειρή-
σεις εκ των οποίων 3 ήταν ανώνυμες, 11 ομόρρυθμες, 4 ετερόρρυθμες και 65 ατομικές. 
Τον παρακαλούν δε να λάβει δραστικά μέτρα για να αντιστραφεί το κλίμα και να βγει από 
το αδιέξοδο ο κλάδος της Ταπητουργίας. Δυστυχώς ήταν πολύ αργά για την επαναφορά 
μας στις αγορές του εξωτερικού.

Με βάση τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας το 1929, στη Ν. Ιωνία, κατεγράφη-
σαν 28 ταπητουργίες που διέθεταν 733 ιστούς και απασχολούσαν 797 κυρίως εργάτρι-
ες. Μετά την διεθνή κρίση του 1930 και την μείωση της ζήτησης για χειροποίητα χαλιά τα 
ταπητουργεία σταδιακά μετατρέπονται σε υφαντήρια. 

Μετά το 1930 οι ταπητουργικές βιομηχανίες, όσες δεν έκλεισαν, σταδιακά στράφη-
καν προς την Υφαντουργία. Μόνο μικρές βιοτεχνίες ταπήτων πάσχιζαν να παράγουν χα-
λιά (κυρίως για την εσωτερική αγορά) μέχρι την 10ετία του ΄50, ενώ το κόστος προμη-
θειών πρώτων υλών ήταν πολύ ψηλό και απαγορευτικό για εξαγωγές. Εν τω μεταξύ ήρθε 
και το βιομηχανοποιημένο χαλί και έκλεισε όσες είχαν απομείνει. Οι αργαλειοί πλέον, θα 
περάσουν στα μουσεία. 

ΤΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
(Ταπητουργίας - Υφαντουργίας κλπ.)

Προκειμένου να αναλύσουμε τα της Βιομηχανικής ανάπτυξης στη Νέα Ιωνία θα δώ-
σουμε παρακάτω στοιχεία των Εργοστασίων Ταπητουργίας και Υφαντουργίας, που ιδρύ-
θηκαν και λειτούργησαν οριοθετώντας χωροταξικά τη θέση τους για να κατανοήσουν 
καλύτερα οι νεότεροι αναγνώστες το που ακριβώς και πως λειτούργησαν αυτές οι μονά-
δες. Στην αρχή του κεφαλαίου υπάρχει χάρτης, όπου σε παρένθεση αναφέρονται τα βιο-
μηχανικά οικόπεδα στην περιοχή της Ελευθερούπολης.

Θα ακολουθήσουμε την καθιερωμένη χωροταξική κατανομή, σε 2 τομείς:
Α) τον τομέα μεταξύ των σταθμών του τρένου από Περισσό προς Πευκάκια και
Β) στον τομέα, που αναγνωρίζουμε ως «βιομηχανικό πάρκο» της Ελευθερούπολης, νό-

τια και ανατολικά αλλά και βορειοδυτικά της γραμμής. Ειδικότερα εδώ εννοούμε 2 ενό-
τητες:
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• το Ο.Τ. 150, δίπλα στον ηλεκτρικό σταθμό Ν. Ιωνίας και το γύρω χώρο,
• τις εκτάσεις που οριοθετούνται μεταξύ των οδών Αλ. Παναγούλη, Πέραν, Εμ. Παπ-

πά, Βότση, Μυστρά, Πάτμου, Εργασίας, Φιλελλήνων, Διον. Σολωμού, αλλά και τμήμα από 
την άλλη πλευρά της σιδηροδρομικής γραμμής, περικλειόμενο από τις οδούς: Αλέκου Πα-
ναγούλη, Aνδ. Κάλβου, Τζαβέλα και Δέρκων. 

Ας ξεκινήσουμε την περιήγησή μας στα εργοστάσια/τις βιομηχανίες της πόλης μας.

Α΄ ΤΟΜΕΑΣ

Εισερχόμενοι από τα Πατήσια στη Λεωφ. Ηρακλείου προς την πλευρά της Ν. Φιλαδέλ-
φειας και από το σταθμό του Περισσού μέχρι τα υπάρχοντα ακόμα κτίσματα κοντά στα 
Πευκάκια, υπήρχαν από το 1919, τα εργοστάσια του Αρκά βιομήχανου Νικολάου Κυρκί-
νη (Μεταξουργείο, Πλυντήρια και Βαφεία) της εταιρείας «Ελληνική Εριουργία Α.Ε.». Στην 
απέναντι πλευρά του Περισσού υπήρχε το κτίριο της διοικήσεως, το ξυλουργείο, το σιδη-
ρουργείο και τα οικήματα των εργατών. Λίγο αργότερα εδώ στην ίδια περιοχή θα εγκα-
τασταθεί και το εργοστάσιο της «Ανώνυμης Ηλεκτροβιομηχανικής Εταιρείας» που πα-
ρήγαγε ηλεκτρικό ρεύμα και βορειότερα η περίφημη Βαμβακουργία με το εντυπωσια-
κό της κτίριο.

1.  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.
Ιδρύθηκε την 1 Απριλίου 1919 (πριν την άφιξη των προσφύγων της Μικρασιατικής 

Καταστροφής), δημιουργώντας εργοστάσια στα Πατήσια και στους Ποδαράδες. Στα Πα-
τήσια ήταν το κυρίως εργοστάσιο της Εριουργίας (βρίσκεται και σήμερα εγκαταλειμμέ-

Επιστολόχαρτο της Ελληνικής Εριουργίας καθώς η εταιρεία έχει εισέλθει στην 3η περίοδο λειτουργίας της.
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νο δίπλα στο Β΄ Νεκροταφείο) και στον Περισσό, δίπλα στο Ποδονίφτη το πλυντήριο και 
βαφείο για ευνόητους λόγους.

Μεγαλομέτοχοι ήταν τα αδέλφια Νικόλαος, Κων/νος και Γεώργιος Κυρκίνης. Το 
αρχικό μετοχικό κεφάλαιο ήταν 2.000.000 δρχ., (διηρημένο σε 20.000 μετοχές) που γρή-
γορα θα πολλαπλασιαστεί με την αύξηση των εργασιών και την αγορά νέων εκτάσεων, 
νέου εξοπλισμού και εγκαταστάσεων. Η αξία κάθε μετοχής ήταν 100 δρχ.

Παρακάτω αναφέρονται οι πρώτοι μέτοχοι της εταιρείας (1919):

 A/A METOXOΣ ΜΕΤΟΧΕΣ
 1 Νικόλαος Π. Κυρκίνης 5.000
 2 Κωνσταντίνος Π. Κυρκίνης 5.000
 3 Γεώργιος Π. Κυρκίνης 4.437
 4 Σωτήριος Λ. Κυρκίνης 1.763
 5 Αναστάσιος Αναστασόπουλος 1.000
 6 Αναστάσιος Παπαδόπουλος 500
 7 Παναγιώτης Γιαννούκος 500
 8 Χρήστος Πολίτης 100
 9 Σπυρίδων Σακελλαριάδης 100
 10 Βασίλειος Λαμπίκης 1.000
 11 Ανδρέας Μόρφης 500
 12 Δημήτριος Καραμάνος 100

Οι ιδρυτές αδελφοί Νικόλαος, Κων/νος και Γεώργιος Κυρκίνης, συνεισέφεραν:
• το παρά την θέση Ποδάρους στην Αλυσίδα των Πατησίων, υπό την επωνυμία
 «Εργοστάσιον Εριουργίας Αδελφών Κυρκίνη» μετά των παραρτημάτων και
 οικοδομών αυτού, εκτάσεως 8.006 τετραγωνικών τεκτονικών πήχεων,
• αμάνδρωτη περιοχή μετά οικίας ευρισκόμενη δίπλα από το εργοστάσιο
 εκτάσεως 2.760 τετραγωνικών τεκτονικών πήχεων,  
• αμάνδρωτη περιοχή ευρισκόμενη δίπλα από το εργοστάσιο εκτάσεως
 669 τετραγωνικών τεκτονικών πήχεων,
• αμάνδρωτη περιοχή ευρισκόμενη δίπλα από το εργοστάσιο εκτάσεως
 3.580 τετραγωνικών τεκτονικών πήχεων,
• ήτοι συνολική έκταση 15.015 τετραγωνικών τεκτονικών πήχεων.

Το πρώτο Διοικ. Συμβούλιο απετέλεσαν, οι:
Νικόλαος Π. Κυρκίνης, Αναστάσιος Παπαδόπουλος, Βασίλειος Π. Λαμπίκης, 

Αναστάσιος Δ. Αναστασόπουλος, Κωνσταντίνος Π. Κυρκίνης, Γεώργιος Π. Κυρκίνης,
Ανδρέας Γ. Μόρφης, Σωτήριος Λ. Κυρκίνης και Παναγιώτης Γιαννούκος
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Σε διάστημα 5-6 ετών γίνονται αλλεπάλληλες αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, εισδο-
χή νέων μετόχων αλλά η ηγετική ομάδα της εταιρείας, ήταν πάντα υπό την προεδρία 
του Νικ. Κυρκίνη. 

Με την έλευση των προσφύγων, το 1923, ιδρύεται και τμήμα Ταπητουργίας στο οποίο 
εγκαθίστανται 40 ιστοί διαφόρων μεγεθών για κατασκευή ανατολικών ταπήτων (τύπου 
Σπάρτα, Ουσάκ και Γκιόρδες) η παραγωγή των οποίων γίνεται ανάρπαστη. Συγχρόνως 
ανεγείρεται και πλυντήριο ταπήτων το οποίο εκτός των παραγόμενων ταπήτων δέχε-
ται προς πλύση και τάπητες άλλων εργοστασίων. Ταυτόχρονα ανοίγεται και στον κλά-
δο των Πλεκτών. 

Το 1925, με σκοπό τη δημιουργία μιας ισχυρής ταπητουργικής βιομηχανίας, η «Ελλη-
νική Εριουργία Α.Ε.» μαζί με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος εισέρχονται στην αναδιορ-
γάνωση της «Ελληνικής Ταπητουργίας Α.Ε.», (στο σημερινό Ο.Τ. 150, στην Ελευθερούπο-
λη) αναλαμβάνοντας και τον πλήρη έλεγχό της. 

Το 1926, γίνεται η συγχώνευση των εταιρειών «Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΙΑ» και 
«ΑΝΩΝ. ΗΛΕΚΤΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στην «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.» δημι-
ουργώντας μία τεράστια Βιομηχανική μονάδα και εδώ αξίζει να αναφέρουμε την απαί-
τηση του Μετοχικού Ταμείου Στρατού να εισέλθει ως μέτοχος και στη διοίκηση της εται-
ρείας, αφού έχει ήδη υπογραφεί μεγάλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και της Ελληνικής 
Κυβερνήσεως, για την κατασκευή ιματισμού του Ελληνικού Στρατού.

Με την κίνηση αυτή δημιουργείται ένα πλήρες κλωστοϋφαντουργικό συγκρότημα 
(στεγασμένο όχι στο ίδιο εργοστάσιο αλλά στην ίδια περιοχή) που διαθέτει εργοστάσιο 
εριουργίας, μεταξουργίας, βαμβακουργίας, ηλεκτροπαραγωγής αλλά και βοηθητικά τμή-
ματα όπως μηχανουργείο, σιδηρουργείο, εκκοκκιστήριο. Μια ολοκληρωμένη κάθετη βι-
ομηχανία.

Αξίζει να αναφερθεί ότι στην περιοχή του Περισσού δημιουργείται - δίπλα και μέσα  
σε αυτά τα εργοστάσια - εργατικός οικισμός, (περίπου 200 οικογενειών) όπου σε πρόχει-
ρες κατασκευές δημιουργούν «το σπιτικό τους» οι εργάτες που απασχολούνται στα εργο-
στάσια του Κυρκίνη. Κατά την 10ετία του ‘50 η έκταση αυτή παραχωρείται στους εργά-
τες, οι οποίοι θα δημιουργήσουν και Οικοδομικό Συνεταιρισμό για αξιοποίηση των οικο-
πέδων τους. Ο ίδιος ο Νικ. Κυρκίνης είχε την κατοικία του στον ακάλυπτο χώρο της Αγρο-
τικής Τραπέζης, απέναντι από τον σταθμό του Περισσού, προς την πλευρά της Ν. Φιλα-
δέλφειας.

Την περίοδο 1925 - 1932 η εταιρεία γνωρίζει την μεγάλη της ακμή, αφού απασχο-
λεί κατά διαστήματα σε όλα της τα εργοστάσια περίπου 2.000 εργάτες και υπαλλήλους. 

Το εργοστάσιο της Bαμβακουργίας που ανοικοδομήθηκε μετά το 1927 (και την συγ-
χώνευση της Μεταξουργίας και Ηλεκτροβιομηχανικής) στεγαζόταν κοντά στο Σταθμό 
«Πευκάκια», στο καταπληκτικό τριώροφο κτίριο με τους δύο γωνιακούς πύργους στεγα-
σμένους με τετράκλινη μεταλλική στέγη. Κυριαρχεί στην περιοχή από τότε μέχρι σήμερα. 
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Στέκει περήφανο ως μοναδικό μνημείο βιομηχανικής κληρονομιάς της Ν. Ιωνίας, αντικεί-
μενο θαυμασμού. Σήμερα έχει μετατραπεί σε πολυκατάστημα (Jumbo), αφού έχει αλλοι-
ωθεί η αρχική φυσιογνωμία του. 

Το 1928, μετά από έλεγχο των επιθεωρητών της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος, δια-
πιστώνονται σοβαρές οικονομικές παραβάσεις του Νικ. Κυρκίνη, ο οποίος απομακρύνε-
ται από τη διοίκηση της Εταιρείας και εδώ τελειώνει ο Α΄ κύκλος της εταιρείας «Ελληνική 
Εριουργία Α.Ε.», υπό τη διεύθυνση του ιδρυτή της Νικ. Κυρκίνη. Αργότερα μετά την προ-
φυλάκισή του και την αρρώστιά του, θα έλθει και η αυτοκτονία του. (*2)

Το 1929 η «Ελληνική Εριουργία Α.Ε.» είναι μία εταιρεία κολοσσός για την εποχή, με κε-
φάλαιο 500.000 λιρών Αγγλίας, ολοσχερώς καταβεβλημένο, και με εργοστάσια Εριουργίας 
στα Πατήσια και εργοστάσια Μεταξουργίας, Βαμβακουργίας, Ηλεκτροπαραγωγής στη Ν. 
Ιωνία, κατάστημα προϊόντων στη Αθήνα - Πλατεία Μητροπόλεως και  έδρα τη ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ.

Τα επόμενα χρόνια κυλούν με αντιπαραθέσεις μετόχων και στελεχών της Εταιρείας 
για θέματα διοίκησης και προοπτικών της εταιρείας, ενώ η εταιρεία συνεχίζει να παρά-
γει κατά κύριο λόγο ιματισμό του Ελληνικού Στρατού, άρα έχοντας εξασφαλισμένη την 
πώληση, ενώ τη διοίκηση της εταιρείας έχουν αναλάβει εκπρόσωποι - στελέχη της Εθνι-
κής Τραπέζης. 

Το 1935 η Εθνική Τράπεζα πωλεί το μερίδιο της (149.867 μετοχές) στην εταιρεία «Α.Ε. 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΥΡΙΤΙΔΟΠΟΙΕΙΟΥ και ΚΑΛΥΚΟΠΟΙΕΙΟΥ» του Αθανασιάδη Μποδοσάκη, 
αντί 355 δρχ. κατά μετοχή. Και εδώ κλείνει ο Β΄ κύκλος της εταιρείας «Ελληνική Εριουργία 
Α.Ε.» (1928 - 1935), που τελούσε υπό την κηδεμονία της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος.

Από τον Ιούνιο του 1935, η εταιρεία εισέρχεται στο Γ΄ κύκλο της, διοικούμενη από 
στελέχη οριζόμενα από τον Αθανασιάδη Μποδοσάκη, ο οποίος ελέγχει ένα μεγάλο μέρος 
της Ελληνικής Βιομηχανίας, και κλείνει με την παράδοση της εταιρείας στους Γερμανούς, 
τον Ιούνιο του 1941. (*3)

 
2.  Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΙΑ
Ιδρύθηκε το 1923 (αφού από πιο πριν είχαν αρχίσει οι προπαρασκευαστικές ενέρ-

γειες), έχοντας μεγαλομέτοχο και Γενικό Διευθυντή τον Νικ. Κυρκίνη, με σκοπό «την κα-
τεργασία εν γένει της μετάξης της τε φυσικής και τεχνητής, των εκ ταύτης προϊόντων πα-
ντός είδους, την εν γένει εμπορία τούτων ως και των συναφών προς αυτάς πρώτων υλών…»

Το εταιρικό κεφάλαιο ορίζεται σε 5.000.000 δρχ. ολοσχερώς καταβλημένο, διαιρού-
μενο σε 50.000 μετοχές, με αξία κάθε μετοχής 100 δρχ.  Εκ των 50.000 μετοχών τούτων, 
οι 40.000 μετοχές διετέθησαν στους αναφερόμενους ως πρώτους ιδρυτές της Εταιρείας, 
ήτοι: Ν. Κυρκίνη, Δ. Ναθαναήλ, Ν. Κουτράκη, Β. Λαμπίκη, Γ. Βακογιάννη, Γ. Κυρκίνη, Ι. Πα-
παδόπουλο, Π. Γιαννούκο, Α. Μόρφη, και την «Ελληνική Εριουργία Α.Ε.», αφού συμπλη-
ρώθηκαν και με μετρητά, ως εξής:
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 A/A METOXOΣ ΜΕΤΟΧΕΣ
 1 Ν. Κυρκίνης 11.000
 2 Δ. Ναθαναήλ 2.440
 3 Ν. Κουτράκης 3.264
 4 Β. Λαμπίκης 4.354
 5 Γ. Βακογιάννης 4.354
 6 Γ. Κυρκίνης 1.089
 7 Ι. Παπαδόπουλος 435
 8 Π. Γιαννούκος 7.075
 9 Α. Μόρφης 1.634
 10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. 4.355

Ενώ οι υπόλοιπες 10.000 μετοχές αναλήφθηκαν προς 130 δρχ. εκάστη, ως εξής:

 A/A METOXOΣ ΜΕΤΟΧΕΣ
 1 Κων. Νικολόπουλος 1.000
 2 Αν. Μουτσόπουλος 500
 3 Αν. Παπαδόπουλος 500
 4 Παν. Γιαννούκος 4.000
 5 Νικ. Κυρκίνης 4.000

Εισφορές:
Οι Ν. Κυρκίνης και οι 9 ιδρυτές συνεισφέρουν βάσει της γνωμοδότησης της Επιτροπής 

Εκτιμήσεως: Ένα οικόπεδο και το εργοστάσιο Μεταξουργίας στη θέση Ποδαράδες, συνο-
λικής εκτάσεως 20.421,4 πήχεων τεκτονικών τετραγωνικών που αντιπροσωπεύει το πο-
σόν των 700.000 δραχμών:

«...εισφέρουσι, παραχωρούσι και μεταβιβάζουσι εν ομάδι κατά πλήρες δικαί-
ωμα νομής, κατοχής και κυριότητος το ενταύθα εις την θέσιν Ποδαράδες και επί 
της δημοσίας οδού απ’ Αθηνών εις χωρίον Ηράκλειον της πόλεως Αθηνών, του δή-
μου Αθηναίων κείμενον εργοστάσιον μεταξουργίας μεθ’ όλων των παραρτημάτων, 
παρακολουθημάτων και προσαυξημάτων αυτού, των οικοπέδων, των υπ’ αυτών 
εγκαταστάσεων μηχανημάτων μεταξουργίας ...»

Μηχανήματα που αντιπροσωπεύουν το ποσόν των 1.150.780 δρχ. ΄Ετσι η  συνολική 
αξία οικοπέδων και μηχανημάτων ανέρχεται στο ποσόν των 1.850.780 δρχ. 

Για την πρώτη 3ετία Γενικός Διευθυντής ορίσθηκε ο Νικ. Κυρκίνης.
Με το διάταγμα της 15.1.1925 του Υπουργού Συγκοινωνίας (Φ.Ε.Κ. 15/21.1.1925 τ. 

Α΄), χορηγείται στην Α.Ε. «Ελληνική Μεταξουργία», «απλή άδεια ηλεκτρικής εγκαταστά-
σεως παραγωγής και διανομής ηλεκτρικού ρεύματος στα προάστια Ιωνίας, Ηρακλείου, 
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Αμαρουσίου και Κηφισίας...»
Από την έκθεση του Δ.Σ. προς τη Γεν. Συνέλευση των μετόχων, το Μάρτιο του 1925 

που αφορά στη χρήση 1924, πληροφορούμαστε ότι:
1. Γίνονται μεγάλες επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό, ενώ το τμήμα του Ανα-

πηνιστηρίου συμπληρώθηκε με την προσθήκη 72 καζανακίων και έτσι λειτουργούν 180 
καζανάκια τελειότατου τύπου του οίκου Battaglia, για ημερήσια παραγωγή 115 οκάδων 
μεταξιού.

2. Παράλληλα με το Αναπηνιστήριο, συμπληρώθηκαν και οι εγκαταστάσεις και άλ-
λων 50 σειρών κλωστικών μηχανημάτων.

3. Επίσης εγκαταστάθηκαν 130 ιστοί και αναμένονταν άλλοι 70 (θα χρησιμοποι-
ηθούν στη κατασκευή λαιμοδετών και υφασμάτων για έπιπλα) προς συμπλήρωση του 
αριθμού των 200 ιστών που θα περιλάβει το Υφαντήριο, σε σημείο να έχει δοθεί μεγάλη 
ώθηση στην παραγωγή μετάξης, ώστε να εξασφαλίσουν άριστη θέση στις αγορές του Μι-
λάνου και της Μασσαλίας. Επίσης η εταιρεία έλαβε δίπλωμα τιμής από την ανωτάτη Ελ-
λανόδικο Επιτροπή της Διεθνούς Εκθέσεως των Παρισίων (1925). 

Το Διοικ. Συμβούλιο απετέλεσαν, οι:
Πρόεδρος: Παν. Γιαννούκος, Αντιπρόεδρος: Γ. Βακογιάννης,

Γεν. Δ/ντής: Νικ. Κυρκίνης, Εντεταλμένος Σύμβουλος: Ανδρ. Μόρφης,
και Σύμβουλοι: Β. Λαμπίκης και Ν. Κουτράκης

Δ/ντής και επόπτης της εσωτερικής εργασίας: Δημ. Ναθαναήλ
Τεχνικός Διευθυντής: Κωνσταντίνος Ναθαναήλ

Την ίδια περίοδο ο Εμμ. Μπενάκης, με τη συμμετοχή του Ν. Κυρκίνη, ιδρύουν τη 
«Μπενάκειο Σηροτροφική Σχολή».

Η «Ελληνική Μεταξουργία Α.Ε.» ήταν ένα από τα 4 μεγάλα εργοστάσια της Αθήνας, 
που διέθεταν αναπηνιστήρια και υφαντήρια μετάξης σύμφωνα με τον οδηγό του Συνδέ-
σμου Ελλήνων Βιομηχάνων της «Ελληνικής Βιομηχανίας» του 1949. 

Το 1926 η εταιρεία, θα τεθεί σε εκκαθάριση και θα απορροφηθεί από την «ΕΛΛΗΝΙ-
ΚΗ ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.» . 

Το εντυπωσιακό κτίριο της Μεταξουργίας που στο επάνω διάζωμά του έφερε τα ονο-
μαστά πλακίδια «Κιουτάχειας» δεν άντεξε στο πέρασμα του χρόνου. Κατεδαφίστηκε την 
10ετία του 1960. Το κτίριο ήταν στην σημερινή θέση των γραφείων του Κ.Κ.Ε,. στον Πε-
ρισσό (Σπίτι του Λαού). 

3. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ιδρύθηκε το 1925 από ένα πολυμετοχικό σχήμα 25 μετόχων με πρωταγωνιστές τον Ν. 

Κυρκίνη και τη Γερμανική Εταιρεία από το Μπρεσλάου, Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρεία, υπό 
την επωνυμία «Λίνκε Χόφμαν Λαουχάμμερ». Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας 
ήταν 100.000 λίρες Αγγλίας, εκ των οποίων 30.000 λίρες, ήταν η συμμετοχή των Γερμανών.
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Σκοπό είχε «την κατασκευήν και λειτουργίαν πάσης εγκαταστάσεως παραγωγής ισχυ-
ρών ρευμάτων οιασδήποτε φύσεως και αν είναι η κινητήρια δύναμις, πάσαν εγκατάστασιν 
μεταφοράς, μετατροπής, προσαγωγής και διανομής τούτων, η χορήγησις εις τρίτους ισχυ-
ρών ηλεκτρικών ρευμάτων και εν γένει η παραγωγή και χρήσις ηλεκτρικής δυνάμεως υπό 
πάσας τας μορφάς αυτής, την έλξιν, τον φωτισμόν την μεταβίβασιν της ηλεκτρικής ενεργεί-
ας, την ηλεκτροχημείαν και την εν γένει μεταλλευτικήν και μεταλλουργικήν βιομηχανίαν…»

 Οι μέτοχοι της εταιρείας ήταν:
 A/A METOXOΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

 1 Νικόλαος Παναγιώτου Κυρκίνης 6.000
 2 Ανδρέας Διον. Μόρφης  6.000
 3 Ανώνυμη Εταιρεία «Ελληνική Μεταξουργία»       7.000
 4 Παναγιώτης Σωτηρίου Γιαννούκος,                         4.000
 5 Ανώνυμη Εταιρεία «Ελληνική Εριουργία»             7.000
 6 Γεώργιος Ευαγγέλου Βακογιάννης,                          7.000
 7 Ανδρέας Αναστασίου Μαραγκόπουλος 4.000
 8 Βασίλειος Παντελή Λαμπίκης,                                    7.000
 9 Μιχαήλ Σπήλιου Μιχαλακόπουλος,                           2.000
 10 Εμμανουήλ Χαϊφ Δαφφάς,                                          1.000
 11 Βασίλειος Νικολάου Κασκαρέλης,                             250
 12 Αναστάσιος Λεωνίδα Λεονάρδος 1.500
 13 Νικόλαος Στυλιανού Κουτράκης,                               500
 14 Ιωάννης Φωτίου Παπαδόπουλος,                              100
 15 Κωνσταντίνος Αθανασίου Γκέρτσος,                       4.000
 16 Γεώργιος Μιχαήλ Όρρος,                                             100
 17 Αν. Κων. Παπαδόπουλος & Αν.Κ. Μουτσόπουλος 1.200
 18 Ηλίας Κωνσταντίνου Σαραντόπουλος 1.000
 19 Παντελής Κωνσταντίνου Λύτσικας 500
 20 Γεώργιος Νικολάου Μανσόλας,                                  200
 21 Σωτήριος Λεωνίδα Κυρκίνης,                   2.000
 22 Αγαμέμνων Παναγιώτου Γιαννούκος,                       3.000
 23 Γεώργιος Κωνσταντίνου Ιατρού,                                500
 24 Μιχαήλ Σπυρίδωνος Ευλάμπιος,                                 500
 25 Δόκτωρ Αύγουστος Γουλιέλμου Τσίρων,                30.000

  
Επίσης έχουμε τις εξής εισφορές σε είδος:
• Η «Α.Ε. Ελληνική Εριουργία» εισφέρει μηχανήματα και εγκαταστάσεις αξίας 6.455 

λιρών Αγγλίας 
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• Η «Α.Ε. Ελληνική Μεταξουργία» εισφέρει, παραχωρεί και μεταβιβάζει έκταση 
18.750 τ.μ. (από την συνολική 150 στρ. που κατείχε δι’ απαλλοτριώσεως) αξίας 45 λιρών 
Αγγλίας.

Για την πρώτη 3ετία Γενικός Διευθυντής ορίσθηκε ο Νικόλαος Κυρκίνης.

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τους:
Νικόλαο Π. Κυρκίνη, Παναγιώτη Σ. Γιαννούκο, Γεώργιο Βακογιάννη, Ανδρέα Μόρφη,  
Βασίλειο Λαμπίκη, Μιχαήλ Μιχαλακόπουλο, Γεώργιο Κ. Ιατρού, Μιχαήλ Σ. Ευλάμπιο

Το 1926, θα τεθεί σε εκκαθάριση για λόγους λειτουργικούς και θα απορροφηθεί από 
την «Ελληνική Εριουργία Α.Ε.». Το εργοστάσιο βρισκόταν περίπου απέναντι από το ση-
μερινό σταθμό του Περισσού, προς τον Περισσό.  

Η απορρόφηση των Εταιριών «Ελληνική Μεταξουργία Α.Ε.» και «Ανων. Ηλεκτροβιο-
μηχανική Εταιρεία» από την «Ελληνική Εριουργία Α.Ε.» ήταν μία σωστή στρατηγική κί-
νηση για περιορισμό των διοικητικών εξόδων και καλύτερη εποπτεία και συντονισμό 
των εριουργικών και μεταξουργικών παραγωγικών μονάδων. 

Μόνο που μια ανάλογη κίνηση προϋπέθετε αξιόλογα και έμπειρα στελέχη σε όλες τις 
Διευθύνσεις και ένα Γενικό Διευθυντή που να ελέγχει όλο το παραγωγικό κύκλωμα με 
άριστες διοικητικές γνώσεις. Δυστυχώς τέτοια στελέχη δεν υπήρξαν.

Και εδώ χάθηκε η ευκαιρία, η εταιρεία να αναπτυχθεί ανταγωνιστικά, να απεγκλωβι-
στεί από την παραγωγή, κατά κύριο λόγο, ιματισμού του Ελληνικού Στρατού και να δει 
ότι το μέλλον της ήταν οι εξαγωγές.

Τα περισσότερα βιομηχανικά κτίρια και οικόπεδα της «Α.Ε. Ελληνική Εριουργία» στην 
περιοχή της Ν. Ιωνίας, τέθηκαν σε πλειοδοτικούς διαγωνισμούς και εκποιήθηκαν την 
10ετία 1950 -1960.

4.  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Ε.Β.Υ.Π.)
Ιδρύθηκε το 1932. Το μετοχικό κεφάλαιο ήταν 1.300.000 δρχ., αποτελούμενο από 

1.300 μετοχές των 1.000 δρχ. Μέτοχοι - ιδρυτές ήταν οι:
1. Τζίνο Λουδοβίκου Μπότσο (Gino Bozzo) υιός του Τεχνικού
 της «Ελλην. Εριουργία Α.Ε.», με εισφορά μηχανημάτων αξίας 600.000 δρχ. 
2. Μάξιμος Ζαλώνης, παραγγελιοδόχος, με 400.000 δρχ.
3. Ανδρέας Νάστου Παπαγιάννης με 400.000 δρχ. 
4. Αλέξανδρος Λουκά Χαλκοκονδύλης με. 50.000 δρχ.
5. Κων/νος Δημ. Σταματόπουλος  με 50.000 δρχ.
 
Σκοπός της εταιρείας ήταν η κατασκευή, κατεργασία και εμπορία υφαντουργικών 

προϊόντων και υποπροϊόντων ως και των συναφών προϊόντων. 
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Το πρώτο Διοικ. Συμβούλιο απετέλεσαν, οι:
Πρόεδρος: Αλέξανδρος Χαλκοκονδύλης και Μέλη: Ανδρέας Παπαγιάννης,

Μάξιμος Ζαλώνης, Τζίνο Μπότσο και Κων/νος Σταματόπουλος.

Το 1935 και η εταιρεία αυτή, θα εξαγοραστεί από τον ΄Ομιλο Αθανασιάδη Μποδοσάκη. 

Στο Φ.Ε.Κ. 159/15.7.1937 ΠΑΡ. δημοσιεύεται η υπ’ αριθ. 1401 απόφαση του Δικαστη-
ρίου Αθηνών περί απώλειας του μετοχικού κεφαλαίου της εν Αθήναις εδρευούσης Ανω-
νύμου Εταιρείας Ελληνικής Βιομηχανίας Υφαντουργικών Προϊόντων «Ε.Β.Υ.Π.».

Διάδοχος κατάσταση της εταιρείας, με τη σύμφωνη γνώμη των πιστωτών, ήταν η δη-
μιουργία μιας νέας εταιρείας της Ν.Ε.Β.Υ.Π. η οποία σκοπό είχε την εξακολούθηση των 
εργασιών της αναστειλάσης τις πληρωμές Α. Ε. «Ελληνική Βιομηχανία Υφαντουργικών   
Προϊόντων» σύμφωνα με το Ν. 4580, ως τροποποιήθηκε. Ως μετοχικό κεφάλαιο της εται-
ρείας, θεωρείται το σύνολο των μη προνομιούχων πιστώσεων της ρηθείσης εταιρείας 
«Ελληνική Βιομηχανία Υφαντουργικών Προϊόντων Α.Ε.» σύμφωνα με το Ν. 4580.

Μέλη του πρώτου Δ.Σ. ορίζονται οι:
Μποδοσάκης Αθανασιάδης, Σωκράτης Σουλιώτης, Νικ. Τσεκούρας, Κωνστ. Βλάχος

Σταύρος Λογοθέτης και Αλέξανδρος Γαζής.
Η νέα εταιρεία που δημιουργήθηκε, υπό την επωνυμία Ν.Ε.Β.Υ.Π., άρχισε πάλι να λει-

τουργεί αλλά συνέχισε να έχει σοβαρά λειτουργικά προβλήματα. 
Το εργοστάσιο με την περίφημη οδοντωτή στέγη, το φουγάρο του που φαίνεται από 

πολύ μακριά και ό,τι έχει απομείνει από τα υπόλοιπα τμήματα του εργοστασίου, βρίσκο-
νται στην οδό Καλλιπόλεως και Σαλαμίνος, περιμανδρωμένα από ψηλό μαντρότοιχο.

5. ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1937. Σκοπό είχε «την καλλιέργεια, την εκκόκκισιν και το 

εμπόριον εν γένει του βάμβακος ως και πάσαν άλλην συναφή εμπορίαν ή βιομηχανίαν 
και η συμμετοχή σε συναφείς με τους σκοπούς τούτους επιχειρήσεις».

Το εταιρικό κεφάλαιο ήταν 2.500.000 δρχ. διαιρούμενο σε 5.000 μετοχές των 500 δρχ. 
εκάστη, το οποίο κάλυψαν οι μέτοχοι: Απόστολος Κουτσοκώστας 1.400.000 δρχ., Γρηγό-
ριος Γρηγοριάδης 1.000.000 δρχ. και Θεμιστοκλής Αμούρης 100.000 δρχ. 

Το πρώτο Διοικ. Συμβούλιο, απετέλεσαν, οι:
Πρόεδρος: Σωκράτης Σουλιώτης, Αντιπρόεδρος: Αλέξανδρος Γαζής

Μέλη: Μποδοσάκης Αθανασιάδης, Σωκράτης Σουλιώτης και Νικ. Τσεκούρας 
Το εργοστάσιο βρίσκονταν κοντά στο σταθμό του Περισσού προς την πλευρά της ση-

μερινής οδού Βυζαντινών Αυτοκρατόρων. 
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Β΄ ΤΟΜΕΑΣ

Ευρύτερη Βιομηχανική περιοχή Ελευθερούπολης.
Στην περιοχή του σημερινού Ο.Τ. 150, που οριζόταν από την οδό Ταπήτων (Χρυσ.  

Σμύρνης), οδό Δορυλαίου (Πατριάρχου Ιωακείμ), και οδό Θερίου (Γυμνασίου), θα δρα-
στηριοποιηθούν σε 2 βιομηχανικά οικόπεδα της Ε.Α.Π., 2 μεγάλες ταπητουργικές μονά-
δες (σήμερα έχει απομείνει μόνο το φουγάρο της «Ελληνικής Ταπητουργίας Α.Ε.»):

1. Το έμπροσθεν οικόπεδο, έκτασης 10.013 τ.μ. προς την πλευρά της εκκλησίας του 
Αγ. Γεωργίου, που αγόρασε η εταιρεία «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΤΑΠΗΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.» με το υπ΄ αριθ. 
34700 Συμβόλαιο της 29.2.1924, έναντι τιμήματος 10.013 δρχ. και 

2. Το όπισθεν οικόπεδο, έκτασης 6.465 τ.μ. προς την πλευρά της σιδηροδρομικής 
γραμμής, που αγόρασε η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΠΗΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.» 

Αναλυτικότερα:
1. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΤΑΠΗΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.
(THE ANATOLIAN RUG MANUFACTURING CO LTD.)
Οι αδελφοί Βαϊανοί είναι οι πρώτοι που έφεραν στην Ελλάδα την κατασκευή ταπή-

των. Κατάγονταν από το Ικόνιο και ήρθαν στην Ελλάδα πριν τη Μικρασιατική Καταστρο-
φή δημιουργώντας τα πρώτα ταπητουργεία στην ΄Υδρα και τα Μέγαρα, τα οποία και λει-
τουργούσαν με την επωνυμία «Αδελφοί Βαϊανοί».  Διαβλέποντας την ανάπτυξη  της τα-
πητουργίας στη Μ. Ασία και την ανάγκη επέκτασής της στην Ηπειρωτική Ελλάδα, ιδρύ-
ουν στην Αθήνα μαζί με Έλληνες κεφαλαιούχους (εφοπλιστή, βιομήχανο, τραπεζίτες), 
στις 14 Ιουλίου 1923, την «Ανατολική Ταπητουργία Α.Ε.» 

Το καταστατικό της εταιρείας δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 200/22.9.1923 Δ.Α.Ε.  έχοντας 
την έγκριση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας Α. Χατζηκυριάκου.

Η συστατική πράξη αρ. 52715/14.7.1923 του συμβολαιογράφου Αθηνών, Αγγέλου 
Γρηγορόπουλου έγινε στα γραφεία της εταιρείας Ταπητουργίας των Αδελφών Βαϊανών  
στην οδό Θησέως 13, όπου παρουσιάστηκαν οι κάτωθι ζητούντες την σύνταξη του κατα-
στατικού:

1. Γεώργιος Μαυρολέων, εφοπλιστής
2. Γεώργιος Παπαγεωργίου, τραπεζίτης
3. Γεώργιος Βοϊβόνδας, έμπορος, ενεργών ως εκπρόσωπος της
 «Αδελφοί Α. Βοϊβόνδα»,
4. Δάνος Πολάτ, τραπεζίτης,
5. Ξενοφών Σερδάρης, ιατρός
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6. Βάιος Βαϊανός, βιομήχανος και εντολοδόχος του αδελφού του Βάσου Χρ. Βαϊανού
7. Χαρίτων Βαϊανός, βιομήχανος
Σκοπός της εταιρείας ήταν η κατασκευή και η εμπορία ταπήτων Ανατολής, ως και 

πάσα σχετική και βιομηχανική επιχείρηση είτε αυτοτελώς είτε δια συστάσεως ή συμμε-
τοχής σε άλλες επιχειρήσεις στην ημεδαπή ή αλλοδαπή. Το κεφάλαιο της εταιρείας ορί-
στηκε σε 16.000 λίρες Αγγλίας και τις μετοχές έλαβαν, οι:

Α/Α ΜΕΤΟΧΟΣ Αξία σε Λίρες Αγγλίας Μετοχές
1 Ξενοφών Σερδάρης 2.000 2.000
2 Βάϊος Βαϊανός 396 396
3 Βάσος Βαϊανός 396 396
4 Χαρίτων Βαϊανός 396 396

ως αντάλλαγμα της εισφοράς των, ήτοι σύνολον 3.188 μετοχές, γιατί  συνεισέφεραν γρα-
φεία και εργοστάσια ευρισκόμενα στην Αθήνα, Μέγαρα και Ύδρα.

Τις υπόλοιπες μετοχές καταβάλλοντας το αντίτιμο τους, έλαβαν οι:
Μέτοχοι Αξία σε Λίρες Αγγλίας Μετοχές
Γεώργιος Μαυρολέων 4.500 4.500
Γεώργιος Παπαγεωργίου 3.000 3.000
Γεώργιος Βοϊβόνδας 1.000 1.000
Δάνος Πολάτ 2.000 2.000
Ξενοφών Σερδάρης 671 671
Βάιος Βαϊανός 547 547
Βάσος Βαϊανός 547 547
Χαρίτων Βαϊανός 547 547

Για την πρώτη εξαετία, το Δ.Σ. απετέλεσαν, οι:
Γεώργιος Μαυρολέων, Εμμαν. Μαυρολέων, Γεώργιος Παπαγεωργίου,

Ξενοφών Σερδάρης, Αναστ. Αδοσίδης, Κων. Βαϊανός, Δάνος Πολάτ, Βάια Βαϊανού
και Σταμούλη Βοϊβόνδα.

Στις 26 Φεβρουαρίου 1924, υπογράφεται το υπ΄ αριθ. 34700 πωλητήριο συμβόλαιο, 
στα γραφεία του Ταμείου Περίθαλψης Προσφύγων (Τ.Π.Π.) στην οδό Βουλής 20, όπου ο 
Απόστολος Δοξιάδης, Υπουργός της Υγιεινής, Πρόνοιας και Αντιλήψεως ενεργών ως Πρό-
εδρος του Ταμείου Περίθαλψης Προσφύγων (T.Π.Π.) πωλεί έκταση 10.013 τ.μ. αντί του 
τιμήματος των 10.013 δρχ. στον Ξενοφώντα Σερδάρη Αντιπρόεδρο της Α.Ε. Ανατολική 
Ταπητουργία, του προέδρου αυτής Γεωργίου Μαυρολέοντος κωλυομένου, (*4) υπό τις 
εξής προϋποθέσεις:
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1.  Η εταιρεία εντός μηνός να καταθέσει τα σχέδια των εγκαταστάσεων που
 σκοπεύει να ανεγείρει,
2.  Οι οικοδομικές εργασίες να αρχίσουν εντός 3 μηνών,
3.  Όλες οι εγκαταστάσεις να έχουν ολοκληρωθεί εντός 5ετίας,
4.  Η εταιρεία να μπορούσε να μεταβιβάσει μέρος του οικοπέδου,
 (με την έγκριση του Τ.Π.Π.) για τις ανάγκες του προσφυγικού συνοικισμού Ιωνίας,
5.  Το Τ.Π.Π. ν’ αναλάβει την υποχρέωση να παραχωρήσει στο συνοικισμό τα
 απαιτούμενα δωμάτια για τις ανάγκες των εργατών/τριών που θα δουλεύουν
 στους αργαλειούς του εργοστασίου. 

Έτσι σύμφωνα με τις δεσμεύ-
σεις του συμβολαίου αγοράς του 
οικοπέδου, αρχίζουν να ανεγεί-
ρουν το εργοστάσιο στο οικόπεδο 
των Ποδαράδων και μεταφέρουν 
σταδιακά τον εξοπλισμό τους από 
τα άλλα εργοστάσια τους στη Ν. 
Ιωνία.

Για τη χρηματοδότηση της 
ανέγερσης προβαίνουν και σε 
αύξηση του μετοχικού κεφαλαί-
ου κατά 14.000 λίρες Αγγλίας, εκ 
των οποίων 7.000 λίρες καλύπτο-
νται από τους ιδρυτές και το υπόλοιπο ποσόν των 7.000 λιρών τίθεται από την Τράπεζα 
Θεσσαλίας στο κοινό, με ελάχιστο όριο αγοράς τις 25 μετοχές. (Ανακοίνωση Εφημερίδας 
«Ελεύθερο Βήμα» της 10.9.1924) και βέβαια σε σχετικές διαφημίσεις το Δεκέμβριο του 
1924, η εταιρεία, αναφέρει ότι είναι «Η μεγαλύτερη ταπητουργική εταιρεία εν Ελλά-
δι με Μ.Κ. 30.000 λίρες Αγγλίας»). 

Όταν αποπερατώθηκε το εργοστάσιο, διέθετε πλήρεις εγκαταστάσεις υφαντήριου, 
βαφείου, πλυντηρίου και αποθήκες. Διέθετε κατά μ.ο. 110 ιστούς και απασχολούσε 200 
εργάτριες. Έτσι καταργήθηκαν τα ταπητουργεία στα Μέγαρα και ΄Υδρα και δημιουργή-
θηκε υποκατάστημα στον Πειραιά με 150 εργάτριες.

Τα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα, ήταν στη Πλ. Κολοκοτρώνη 3. Η εταιρεία έκα-
νε εξαγωγές στην Αμερική ενώ κάποιοι εκ των μετόχων είχαν ιδρύσει και την εταιρεία 
«Vayanos Bros Corporation» που έναντι προμήθειας πωλούσε τους τάπητες της εταιρεί-
ας στην Αμερικανική Ήπειρο.

Για να ικανοποιήσει τις αυξημένες παραγγελίες, θα χρησιμοποιήσει και ελεύθερους 
επαγγελματίες ταπητουργούς στην Αθήνα και Εύβοια, στους οποίους αναθέτει εργολα-

Το ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. και τα μουσεία του όπου ήταν τα κτίρια της 
Ανατολικής Ταπητουργίας.
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βικά την κατασκευή ταπήτων. Η εταιρεία ειδικεύεται σε παραγωγή χαλιών τύπου Σελ-
τζούκ, ειδικά για την αμερικάνικη αγορά. 

Από το 1926 αρχίζουν τα προβλήματα ρευστότητας με αποτέλεσμα να λαμβάνει ενυ-
πόθηκα δάνεια από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ενώ στη Γ.Σ. της 2 Ιουλίου1926 τίθε-
ται θέμα συγχώνευσης με την παρακείμενη εταιρεία “Ελληνική Ταπητουργία Α.Ε.”.

Δυστυχώς τα προβλήματα αυξάνονται και το Γενάρη του 1928, η εταιρεία τίθεται 
σε καθεστώς εκκαθάρισης. Στη Γενική Συνέλευση της 14ης Μαρτίου 1928 (τακτική και 
έκτακτη) μεταξύ των άλλων θεμάτων ήταν: 

• η αύξηση του κεφαλαίου κατά 20.000 λίρες Αγγλίας με προνομιούχες μετοχές που 
αφορούσε την Τακτική Γενική Συνέλευση, ενώ 

• στην έκτακτη Γενική Συνέλευση το θέμα ήταν: «περί διαλύσεως της εταιρείας, υπό 
τον όρο της συστάσεως νέας εταιρείας μετά της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος και της 
ενταύθα Εταιρείας «ΣΠΑΡΤΑΛΗ» και αυτούσιας εισφοράς του ενεργητικού της εταιρείας 
στη συσταθησομένη νέα εταιρεία».

Δεν πέρασαν λίγοι μήνες και στις 27 Μαΐου 1928 το εργοστάσιο της Ν. Ιωνίας (αποτε-
λούμενο από 3 ανεξάρτητα κτίρια), περιέρχεται στα χέρια του Γεωργίου Μαυρολέοντος 
(μεγαλομέτοχος της εταιρείας) λόγω κατασχέσεως, αντί του ποσού των 550.000 δρχ., για 
οφειλή 7.313 λιρών Αγγλίας.

Στο συγκρότημα της Ανατολικής Ταπητουργίας εγκαταστάθηκε το 1934, η εταιρεία 
«Αφροδίτη» Ελληνική Μεταξοβιομηχανία Α.Ε. που είχε ιδρύσει το 1930, ο Αρθούρος 
Καλπακιάν με το μεταξοβιομήχανο Π. Ναθαναήλ, τον Αύγουστο του 1930 έχοντας ερ-
γοστάσιο στο Βοτανικό που παρήγε μεταξωτά υφάσματα, και είχε την αρχική επωνυμία 
«Αφροδίτη» Ελληνική Μεταξοβιομηχανία Α.Ε. Π. Ναθαναήλ.

Η εν λόγω εταιρεία οργανώθηκε από Γάλλους τεχνικούς και παρήγαγε μεταξωτά υψη-
λής ποιότητας με αποτέλεσμα να κερδίσει το Μάιο του 1931 στην Διεθνή ΄Εκθεση της  
Μπολόνια της Ιταλίας, το Μεγάλο Βραβείο και το Χρυσούν Μετάλλιο.

Τα γήπεδα και τα κτίρια του εργοστασίου στη Ν. Ιωνία, κόστισαν 1.676.755,80 δρχ. 
Η εταιρεία, διέκοψε την λειτουργία της το 1960, αφού δεν μπόρεσε να αντέξει στις πι-

έσεις του διεθνούς ανταγωνισμού.
Το μεγαλύτερο τμήμα αυτού του τετραγώνου (Ο.Τ.150) το απαλλοτρίωσε ο Δήμος Ν. 

Ιωνίας και στο ένα τμήμα κατασκευάστηκαν οικήματα που έχουν την μορφή των παλιών 
εργοστασίων (σήμερα στεγάζονται το ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. με τα μουσεία και το Κ.Ε.Π.), ενώ ένα 
τμήμα αυτού προς την πλευρά του σταθμού Ν. Ιωνίας παραχωρήθηκε τέλη του 1929, για 
την ανέγερση του Δημοτικού Σχολείου Ελευθερούπολης.

2. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΠΗΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.
Όπως και η «Ανατολική Ταπητουργία Α.Ε.» έτσι και η εν λόγω εταιρεία ξεκίνησε τις ερ-

γασίες της διαβλέποντας τη γρήγορη ανάπτυξη της ταπητουργίας και στην Ελλάδα. Ιδρύ-
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θηκε στην Αθήνα το 1922, πριν τη Μικρασιατική Καταστροφή, με σκοπό «…την δια χει-
ροτεχνίας κατασκευήν και εμπορίαν ταπήτων σε διάφορα σχέδια καθαρώς Ελληνικού ρυθ-
μού…» και έχοντας ιδρυτές τους:

1. Νικόλαο Κουμάνταρο, εργοστασιάρχη,
2. Ηλία Φουστάνο, κτηματία,
3. Θεόδωρο Πετρόπουλο, έμπορο,
4. Ιωάννη Φουστάνο, ιατρό, 
5. Σπύρο Νικολόπουλο, έμπορο από τη Μαγχεστρία της Αγγλίας,
με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 400.000 δρχ. που αυξήθηκε τρεις φορές μέχρι το 1924 

και έφτασε στο ποσόν των 1.600.000 δρχ. ενώ στη πορεία είχαν προστεθεί και άλλοι μέ-
τοχοι. 

Με δεδομένο ότι την 15.6.1925 το μετοχικό κεφάλαιο είχε αυξηθεί σε 3.200.000 δρχ. 
μετατρέπεται δυνάμει του διατάγματος της 23.12.1923 σε λίρες Αγγλίας και το νέο δη-
μιουργούμενο κεφάλαιο αυξάνεται σε 70.000 λίρες Αγγλίας, διαιρούμενο σε 70.000 με-
τοχές. 

Τώρα εισέρχονται στη μετοχική του σύνθεση: η «Ελληνική Εριουργία Α.Ε.» (ως Εται-
ρεία), ο Νικ. Κυρκίνης (βιομήχανος), ο Βύρ. Κωνσταντάρας (ταπητουργός) και η Εθνική 
Τράπεζα της Ελλάδος.

Τη νέα μετοχική σύνθεση απετέλεσαν πλέον, οι:
1. Οι παλιοί μέτοχοι με ποσόν 11.400 λίρες Αγγλίας
 (οι ιδρυτές της Κουμάνταρος κλπ.),
2. Η Εθνική Τράπεζα με 10.000 λίρες Αγγλίας,
3. Η «Ελληνική Εριουργία Α.Ε.» με 20.000 λίρες Αγγλίας,
4. Ο Νικόλαος Κυρκίνης (μετέχων ως ιδιώτης) με 15.000 λίρες Αγγλίας,
5. Ο Βύρωνας Κωνσταντάρας καλύπτει με εισφορά εργαλείων, γηπέδων και πραγμά-

των εκτιμηθέντων σε 1.614 λίρες Αγγλίας και με μετρητά σε 11.986 λίρες Αγγλίας. (Ο Β. 
Κωνσταντάρας είχε αγοράσει άλλο βιομηχανικό οικόπεδο δίπλα από το εργοστάσιο Σινά-
νογλου στην Ελευθερούπολη, όπου είχε ανεγείρει μικρό ταπητουργείο και αυτό μετά των 
κτισμάτων και μηχανημάτων συνεισέφερε για να γίνει μέτοχος της εταιρείας). 

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο απετέλεσαν, οι:
Πρόεδρος: Νικ. Κυρκίνης, Αντιπρόεδρος: Κων/νος Μαλαματιανός

Γεν. Διευθυντής: Βύρων Κωνσταντάρας,
Σύμβουλοι: Ανδρέας Μόρφης, Γεώργιος Βακογιάννης, Θεοδ. Πετρόπουλος,

Ιωάννης Φουστάνος, Σπυρ. Βελλής, Μ. Μιχαλακόπουλος και Παναγιώτης Γιαννούκος.

Με την ενέργεια αυτή γίνεται προσπάθεια να δημιουργηθεί ένας βιομηχανικός οργα-
νισμός που θα ενώσει τα 2 ταπητουργεία, με σκοπό να εξυπηρετήσει τις απαιτήσεις της 
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εσωτερικής και εξωτερικής αγοράς. Της «Ελληνικής Ταπητουργίας Α.Ε.» και της «Ελληνι-
κής Εριουργίας Α.Ε.», ενώ απορρόφησε και το Ταπητουργείο του Κωνσταντάρα. 

Στο αγορασμένο οικόπεδο του Ο.Τ. 150 (1924) όπου είχε ανεγερθεί ήδη εργοστάσιο 
ανεγείρεται σταδιακά και νέο διώροφο οικοδόμημα με 2 μεγάλες αίθουσες Υφαντηρίων, 
μιας αποθήκης, Πλυντηρίων, Φινιριστηρίων, Σχεδιαστηρίων και Γραφείων συνολικού κό-
στους 611.613 δρχ. ενώ προγραμματίζεται επίσης η ανέγερση βαφείου για την ευχερέ-
στερη απόδοση των βαμμένων νημάτων, ποσοτικά και ποιοτικά. 

Σε ξενόγλωσσα επιστολόχαρτα της εταιρείας της εποχής, στον υπότιτλο αναγράφε-
ται: The Biggest Carpet Association in Greece, ενώ αναγράφονται ότι: τα Γραφεία της 
Εταιρείας ήταν στην οδό Φωκίωνος 5-7 και το εργοστάσιο στους Ποδαράδες (Ν. Ιωνία).

Από την Έκθεση του Διοικ. Συμβουλίου της Εταιρείας προς τη Γεν. Συνέλευση των Με-
τόχων στις 27.1.1926 βλέπουμε το όραμα της εταιρείας:

«...Η αρτισύστατος Προσφυγική Εθνική Βιομηχανία των ταπήτων ήρ-
χισεν να λαμβάνη σοβαράν μορφήν ως βιομηχανικός οργανισμός δυνάμε-
νος να εξυπηρετήση την τε εξωτερικήν και εσωτερικήν κατανάλωσιν και 
να εξυψώσει την χειροτεχνίαν τούτην εις το επίπεδον των εν τω εξωτερικώ 
συναγωνιστών μας...»

Με την ολοκλήρωση του εργοστασίου, βρίσκονται σε λειτουργία 150 ιστοί ώστε να 
θεωρείται το εργοστάσιο της «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΑΠΗΤΟΥΡΓΙΑΣ Α.Ε.» όχι μόνο το μεγαλύτε-
ρο στην Ελλάδα αλλά και σε όλη την Ανατολή. Τα προϊόντα της αποστέλλονται στη διε-
θνή αγορά του Λονδίνου και εντυπωσιάζουν ως «Ελληνικοί Τάπητες». Κατασκεύαζε τά-
πητες των τύπων: Σπάρτα, Σιβάς, Ουσάκ, Γκιόρδες και Σελτζούκ.

Παράλληλα θέλοντας να δώσει εργασία σε όλες τις μικροταπητουργικές επιχειρή-
σεις, τις εφοδίαζε με νήματα και παρείχε τεχνογνωσία σε όλη την Ελλάδα ενώ είχε υπό 
την εποπτεία της άλλους 250 ιστούς. Η παραγωγή της εταιρείας, τα έτη 1925-1927 ήταν 
7.000 τ.μ.

Δυστυχώς δεν υπήρχαν έμπειρα εργατικά γυναικεία χέρια και η εταιρεία προσπαθεί 
να δώσει κίνητρα για να έρθουν από όλη την Ελλάδα στη Ν. Ιωνία, πρόσφυγες ταπητουρ-
γοί που ήταν διασκορπισμένοι παντού. Είχε κατασκευάσει 25 κατοικίες ενώ ενοικίαζε 
κάποιες ακόμα και προσπάθησε να δημιουργήσει εργατικό συνοικισμό για την εγκατά-
σταση των εργατών. Σε πολλούς παρείχε και άρτο. Ήδη στα εργοστάσια εργάζονταν 350 
εργάτριες.

Και από τα τέλη του 1929 αρχίζουν τα προβλήματα. Η αντίστροφη μέτρηση για την 
εταιρεία. Στις 29 Νοεμβρίου 1929, δημοσιεύεται (Φ.Ε.Κ. Δ.Α.Ε. αρ. 312) η μείωση του Με-
τοχικού Κεφαλαίου της σε 40.000 λίρες Αγγλίας από 70.000 λίρες και στις 1 Δεκεμβρίου 
1930 μειώνεται έτι περαιτέρω σε 20.000 λίρες Αγγλίας.

Η Γενική Συνέλευση της 31 Ιανουαρίου 1931, αποφασίζει «την ανάκλησιν της αδείας 
της εταιρείας» γεγονός που πραγματοποιείται με τη δημοσίευση της απόφασης. (Φ.Ε.Κ. 
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32 Δ.Α.Ε. της 22.2.1932. Η εταιρεία τίθεται υπό καθεστώς εκκαθάρισης και ορίζονται εκ-
καθαριστές.

 Όσο εντυπωσιακά ξεκίνησε η εταιρεία, άλλο τόσο αθόρυβα… έσβησε. Η Ταπητουργία 
έμπαινε στο χρονοντούλαπο της Ιστορίας και μαζί της άρχιζαν ξανά τα προβλήματα επι-
βίωσης των προσφύγων. 

Και αρχίζουν οι πλειστηριασμοί. Το εργοστάσιο της «Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΠΗΤΟΥΡΓΙΑ» 
που ευρισκόταν στην οδό Μ. Ασίας, στις 31 Ιανουαρίου 1933 κατόπιν αναγκαστικού 
πλειστηριασμού που επίσπευσε το Υποκατάστημα Εθνικής Τραπέζης Αθηνών, κατοχυ-
ρώθηκε στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος έναντι πλειστηριάσματος 3.730.000 δρχ. ενώ 
στην Εθνική Τράπεζα περιήλθε και το βιομηχανικό οικόπεδο του Βύρωνα Κωνσταντάρα 
που είχε συνεισφέρει για την συμμετοχή του στο Μετοχικό Κεφάλαιο της «Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙ-
ΚΗ ΤΑΠΗΤΟΥΡΓΙΑ». 

Το εργοστάσιο περιελάμβανε α) τμήμα ταπητουργείου και β) τμήμα υφαντήριου βαμ-
βακερών υφασμάτων (κάμποτ). 

Λόγω της κρίσης στη βιομηχανία Ταπητουργίας διαλύθηκε το τμήμα ταπητουργείου,  
και το τμήμα υφαντήριου συνέχισε να λειτουργεί υπό τη διεύθυνση στελέχους της Ε.Τ.Ε. 
και να υφαίνει για λογαριασμό των βιομηχανιών (Πειραϊκή-Πατραϊκή Α.Ε., Ελληνική Ερι-
ουργία, Α.Ε. Κωστόπουλος) με δικό τους νήμα (φατούρα) μέχρι 31.3.1937.

Σε εφαρμογή του Ν. 5071 «περί Ανωνύμων Εταιρειών», που απαγόρευε στις Τράπε-
ζες να ασκούν βιομηχανικές επιχειρήσεις ιδρύθηκε από την Εθνική Τράπεζα η εταιρεία 
«ΥΦΑΝΤΗΡΙΑ Ν. ΙΩΝΙΑΣ Α.Ε.» που άρχισε να λειτουργεί στις 1.4.1937.

Σκοπός της εταιρείας ήταν «…η κατασκευή, κατεργασία και εμπορία υφαντουργικών 
προϊόντων και υποπροϊόντων ως και των συναφών αυτοίς προϊόντων».

Το μετοχικό κεφάλαιο ήταν 3.750.000 Δρχ. διαιρούμενο σε 7.500 μετοχές, 500 δρχ. 
εκάστης. Το κεφάλαιο καλύφθηκε από τους ιδρυτές, ως εξής: 

1. Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος συνεισέφερε το οικόπεδο της εταιρείας, 6.040  τ.μ. 
(εργοστάσιο πρώην "Α.Ε. Ελληνική Ταπητουργία" που βρισκόταν επί της οδού Μ. Ασίας),  
εκτιμηθείσης αξίας 3.370.000 Δρχ.

2. Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, συνεισέφερε κτήμα 3.000 τ. μ. ευρισκόμενο 
 επί των οδών Κασταμονής και Αγκύρας, εκτιμηθείσης αξίας 130.000 δρχ.
3. Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, συνεισέφερε 40.000 δρχ. μετρητά
4. Ο Κανέλλος Β. Καραβασίλης, 20.000 δρχ. (40 μετοχές)
5. Ο Νικόλαος Β. Καραβασίλης, 20.000 δρχ. (40 μετοχές)
 

Το πρώτο Διοικ. Συμβούλιο, απετέλεσαν, οι:
Πρόεδρος: Σωκράτης Μ. Σουλιώτης, Αντιπρόεδρος: Βασίλειος Γ. Γεννηματάς, 

Εντεταλμένος Σύμβουλος: Παρασκευάς Ι. Κοτοπούλης και 
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Mέλη: Κανέλλος Β. Καραβασίλης, Στέφανος Α. Αναγνώστου, και Σπήλιος Χ. Καπάνταης.

Το 1938 στο εργοστάσιο εγκαταστάθηκε και υποσταθμός ηλεκτρικού ρεύματος, για 
την καλύτερη λειτουργία των μηχανολογικού εξοπλισμού. Λόγω της επιβολής του 8ώρου 
(*4) στις υφαντουργικές εταιρείες και την ένταση της παραγωγής, στο εργοστάσιο υπήρ-
χε διπλή βάρδια (16 ώρες ημερησίως) ενώ το 1939 λόγω της αυξημένης ζήτησης προστέ-
θηκαν 10 νέοι ιστοί στους 50 υπάρχοντες και από 30 Ιανουαρίου έως 20 Μαΐου 1939, το 
εργοστάσιο εργάστηκε με τριπλή βάρδια.

Το 1939 στο εργοστάσιο απασχολούνταν εκτός από τον εντεταλμένο σύμβουλο που 
εκτελούσε και χρέη ταμία, 1 λογιστής, 1 διευθυντής, 1 αποθηκάριος, 1 βοηθός, 1 έκτακτος 
ηλεκτρολόγος, 1 έκτακτος εισπράκτορας και 130 εργάτες και τεχνίτες.

Την ίδια χρονιά ο εντεταλμένος σύμβουλος της εταιρείας, ζητεί από το μέτοχο (Εθνική 
Τράπεζα) την έγκριση για επενδύσεις σε κτιριακό και μηχανολογικό εξοπλισμό 5.650.000 
δρχ. προκειμένου να ανταπεξέλθει στις αυξημένες ανάγκες της ζήτησης.

Ο μηχανολογικός εξοπλισμός της εταιρείας, ήταν: 50 υφαντουργικοί ιστοί Γερμανι-
κοί, 10 νέοι υφαντουργικοί ιστοί Αγγλίας, 29 ρατιέρες, 1 κολαρίστρα, 1 μικρή και 1 μεγά-
λη μπομπινιέρα, 1 μεγάλη και 2 μικρές διάστρες, 3 μασουρίστρες, 1 διπλωτική μηχανή, 1 
μηχανή παρασκευής κόλας, 1 μηχανή Diesel 10 HP, 1 ηλεκτρογεννήτρια, 62 ηλεκτροκινη-
τήρες, ηλεκτρ. υποσταθμός, λέβης μετά ιππαρίου. 

Η παραγωγή την ίδια χρονιά ήταν 1.550.764 υάρδες κάμποτ διαφόρων συνθέσεων 
και πλάτους, δίμητα και εν γένει άλευκα υφάσματα.

Την 10ετία του 1960, ολοκλήρωσε τον κύκλο του και αυτό το εργοστάσιο, που ξεκίνη-
σε ως Ταπητουργείο και έκλεισε ως Υφαντήριο.

Τι απέγινε το οικόπεδο; 
Το Ι.Κ.Α. το Φεβρουάριο του 1957, αγοράζει από την «Α.Ε. Υφαντήρια Ν. Ιωνίας» 

(Εθνική Τράπεζα) με το υπ’ αριθ. 5307 συμβόλαιο, έναντι 350 δρχ. τον τετρ. πήχυ, έκταση 
2.605,27 τ.μ. ή 4.631,9 τ.π. Το συνολικό ποσόν της αγοράς ήταν 1.621.057 δρχ. και σταδι-
ακά ανεγείρει το κτίριο του Ι.Κ.Α., που την 10ετία του 1960 ήταν το πιο εντυπωσιακό κτί-
ριο της πόλης μας, μαζί με το κτίριο της Εθνικής Τραπέζης. 

Το υπόλοιπο, το μεγαλύτερο τμήμα αυτού του οικοπέδου έχει απαλλοτριώσει ο Δή-
μος Ν. Ιωνίας και σήμερα χρησιμοποιείται ως ελεύθερο υπαίθριο parking, μέχρι να πάρει 
την τελική μορφή του: υπόγειο parking αυτοκινήτων και στο ισόγειο χώρος αθλοπαιδι-
ών και πολιτισμού.

Τι απόμεινε από τα Ταπητουργεία;
Το φουγάρο της εταιρείας «Ελληνική Ταπητουργία Α.Ε.» για να μας θυμίζει ότι 

«90 χρόνια πριν, ΕΔΩ υπήρχαν τα 2 μεγαλύτερα Ελληνικά ταπητουργεία, στη βιο-
μηχανική ζώνη της Ελευθερούπολης, χτισμένα από τα χέρια και τον ιδρώτα, των 
προσφύγων της Μικρασιατικής Καταστροφής».
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Στην ίδια περιοχή θα συναντήσουμε, 3 βιομηχανικά οικόπεδα:
• Δύο (2) βιομηχανικά οικόπεδα που εδώ θα ανοικοδομηθούν: Το Ταπητουργείο του 

«Νίκου & Κυριάκου Ιωαν. Μποσταντζόγλου» (αρ. 74α) και το Ταπητουργείο του  «Κυ-
ριάκου Νικ. Μποσταντζόγλου» (αρ. 74α), στη θέση έμπροσθεν του Ηλεκτρικού Σταθ-
μού Ν. Ιωνίας, προς την πλευρά της εκκλησίας του Αγ. Γεωργίου και

• Ένα (1) βιομηχανικό οικόπεδο (αρ. 74) για την επιχείρηση των «Σοφιανόπουλου-
Πασπάτη» (στη θέση που είναι σήμερα το Ιδιωτικό Κ.Τ.Ε.Ο., γνωστό παλιά σαν το Σα-
πουνάδικο του «Πασπάτη» στη σημερινή Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως).

Λίγο βορειότερα από αυτή την περιοχή, θα ιδρυθούν:

1.  ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΜΟΥΤΑΛΑΣΚΗ» (6* )
Η εταιρεία ιδρύθηκε με τη δημοσίευση στο Φ.Ε.Κ. 88/30.11.1927 Δ.A.E., του κατα-

στατικού της: Περί παροχής αδείας συστάσεως εν Αθήναις Ανωνύμου Εταιρείας υπό την 
επωνυμία «Ανώνυμος Υφαντουργική Εταιρεία Μουταλάσκη» και εγκρίσεως του κα-
ταστατικού αυτής. Αριθ. Καταστατικού 4859.

Ήταν το βιομηχανικό οικόπεδο 61Β (οδοί Σινιόσογλου - Φιλ. Εταιρείας - Κασταμονής).
Το κεφάλαιο ορίζεται σε 5.000.000 δρχ. διαιρούμενο σε 10.000 μετοχές, 500 δρχ. εκά-

στης. Για την κάλυψη του συνεισέφεραν:
• Οι Αλέξανδρος Σ. Σινιόσογλου και Ιακώβ Τσαλίκογλου που παραχωρούν και με-

ταβιβάζουν την κοινοπραξία που έχουν στη Νέα Ιωνία, δηλ. το εργοστάσιο υφαντουργίας 
έκτασης 3.682,35 τ.μ., ένα εργοστάσιο μονώροφο, τρείς μονώροφες και λιθόκτιστες κα-
τοικίες, ένα φρέαρ ύδατος, μηχανήματα κλπ. μηχανικές εγκαταστάσεις που αποτιμήθη-
καν σε 2.206.985 δρχ. 

• Ο Αλέξανδρος Σ. Σινιόσογλου από το παραπάνω ποσό δικαιούται 390.000 δρχ. και 
λαμβάνει 780 μετοχές ενώ 

• Ο Ιακώβ Τσαλίκογλου δικαιούται 2.206.985 - 390.000 = 1.816.985 δρχ. και αφού 
συνεισφέρει και 293.015 δρχ. δημιουργεί κεφάλαιο 2.110.000 δρχ. και λαμβάνει 4.220 
μετοχές.

• Ο Συμεών Αλεξ. Σινιόσογλου εισφέρει σε μετρητά 1.250.000 δρχ. και λαμβάνει 
2.500 μετοχές

• Ο Γεώργιος Αλεξ. Σινιόσογλου εισφέρει σε μετρητά 1.250.000 δρχ. και λαμβάνει 
2.500 μετοχές.

Σκοπός της εταιρείας ήταν: «η αγορά βάμβακος και η βιομηχανική κατεργασία αυτού, 
η ύφανσις και η κατασκευή υφασμάτων, πάσα βιομηχανική και εμπορική εργασία σχέσιν 
έχουσα προς τη βιομηχανίαν βάμβακος και την κατεργασίαν αυτού και εν γένει πάσα άλλη 
εμπορική και βιομηχανική εργασία». 

Τεχνικός διευθυντής του εργοστασίου διορίζεται ο Ιακώβ Τσαλίκογλου.
Το πρώτο Διοικ. Συμβούλιο απετέλεσαν, οι:
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Πρόεδρος: Αλέξανδρος Σινιόσογλου,
Μέλη: Μιλτιάδης Σινιόσογλου, Συμεών Σινιόσογλου, Γεώργιος Σινιόσογλου,

Ισαάκ Τσαλίκογλου, Κήρυκος Παπαϊωάννου.

Τα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα, ήταν στην οδό Ευριπίδου 11.
Στην πρώτη εταιρική χρήση του 1928 το εργοστάσιο λειτούργησε με τον παλαιό μη-

χανολογικό εξοπλισμό που είχε από το εργοστάσιο υφαντουργίας, όμως το 1929 και με 
το διπλασιασμό του μετοχικού κεφαλαίου από 5 σε 10 εκατ. δρχ., αγόρασε νέο μηχανο-
λογικό εξοπλισμό που εντάχθηκε στην παραγωγική διαδικασία μέχρι το τέλος του 1929. 

Το Νοέμβρη του 1928, η εταιρεία αποφασίζει την αγορά του οικοπέδου Γιαβρά πλη-
σίον του εργοστασίου, έκτασης 1.200 τ. πήχεων με σκοπό την ανέγερση οικημάτων των 
εργατών, γιατί τα υπάρχοντα δεν ήταν αρκετά, ενώ την ίδια χρονιά κάνει ασφάλεια ζωής 
των εργατών για εργατικά ατυχήματα. 

Η Α΄ Γενική Συνέλευση των Μετόχων συνήλθε στις 13.4.1929 και ενέκρινε τα αποτελέ-
σματα της πρώτης διαχειριστικής χρήσης 15.6.1927 - 31.12.1928.

Δέκα χρόνια μετά την ίδρυσή της η εταιρεία «ΜΟΥΤΑΛΑΣΚΗ Α.Ε.»: 
• έχει 5πλασιάσει το Μετοχικό της Κεφάλαιο (από 5 σε 25 εκατ. δρχ.), 
• έχει απορροφήσει την εταιρεία «ΜΕΤΑΛΛΟΝ Α.Ε.» από τον Πειραιά αφού έχει μετα-

φέρει τα μηχανήματά της στο εργοστάσιο της Ν. Ιωνίας ενώ έχει δημιουργήσει ιδιαίτερο 
τμήμα Μηχανουργείου,

•  έχει εγκαταστήσει και συναρμολογήσει Κλωστήριο για να μην αναγκάζεται η εται-
ρεία να αγοράζει νήματα από έξω,

• έχει συμπληρώσει και ανακαινίσει τις εγκαταστάσεις Βαφείου και Στεγνωτηρίου.

Το Δεκέμβριο του 1935 ο Ιακώβ Τσαλίκογλου αποχωρεί από την εταιρεία και σε ανα-
γνώριση των υπηρεσιών του, του αποδίδονται:

1. 500.000 δρχ. εφάπαξ και 
2. 10.000 δρχ. μηνιαίως από 1.1.1936 μέχρι του θανάτου του καταβαλλόμενα την 

 αρχή κάθε μήνα και στη συνέχεια στη σύζυγό του Φωτεινή Τσαλίκογλου, ισοβίως.

Τον Νοέμβριο του 1936 η εταιρεία συμμετέχοντας σε πλειστηριασμό στη Σύρο, απο-
κτά το εργοστάσιο «Ι. Πασσάς - Γ. Λυγεράκης και Σια» αντί του ποσού των 1.720.000 δρχ. 
και μεταφέρει τον εξοπλισμό του, στο εργοστάσιο της Ν. Ιωνίας.

Τον Απρίλιο του 1937 ο Ιακώβ Τσαλίκογλου ζητεί δικαστικά να του επιδοθούν επι-
πρόσθετες αποζημιώσεις και αξιόγραφα ενώ την ίδια περίοδο αποχωρεί από την εταιρεία 
και ο Ισαάκ Τσαλίκογλου με την πρόθεση να ξεκινήσει δική του επιχείρηση (ΕΛΛΗΝΙΣ).

Τον Ιανουάριο του 1938 η εταιρεία αγοράζει το εργοστάσιο Αθανασίου Ζαρταλούζου 
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που ήταν στον Πειραιά με τίμημα 4.427.000 δρχ., προκειμένου να εξασφαλίσει το μηχα-
νολογικό εξοπλισμό που περιλαμβάνει 80 ιστούς εκ των οποίων οι 33 είναι Ελβετικοί, Αγ-
γλικοί και Ιταλικοί. Αργότερα εκποιεί το οικόπεδο με τα εργοστάσια.

Τον Απρίλιο του 1939 πεθαίνει ο Ιδρυτής και Πρόεδρος της εταιρείας Αλέξανδρος Σι-
νιόσογλου και μεταξύ των δωρεών στη μνήμη του, λαμβάνουν από 10.000 δρχ. ο Ιερός 
Ναός Αγ. Γεωργίου Ν. Ιωνίας και η Ζωοδόχος Πηγή Καλογρέζας. 

Πρόεδρος αναλαμβάνει ο Μιλτιάδης Σ. Σινιόσογλου και Αντιπρόεδρος ο Ιορδάνης Α. 
Σινιόσογλου.

Πριν από το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο η εταιρεία διέθετε 200 αργαλειούς που παρήγαγε 
υψηλής ποιότητας κάμποτ, με το οποίο καθιερώθηκε στην αγορά.

Οι παραδόσεις των εμπορευμάτων για παραγγελίες στην επαρχία σταματούν τον 
Απρίλιο του 1941, με την είσοδο των Γερμανών στην Αθήνα και την απαγόρευση των με-
τακινήσεων. Μεγάλο απόθεμα υφασμάτων διατίθεται μέσω του Υπουργείου Επισιτισμού 
στους αγρότες με ανταλλαγή γεωργικών προϊόντων.

Ο Συμεών Σινιόσογλου την περίοδο 1949 - 1950 έγινε πρόεδρος του τότε Σ.Ε.Β.

Είναι γεγονός ότι η μέριμνα της Εταιρείας για τη διαβίωση και σίτιση των εργαζομέ-
νων ήταν μεγάλη, όπως επίσης και η παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, όχι μόνο 
στους εργάτες αλλά και στις οικογένειές τους. Ιδίως την εποχή της Κατοχής που η 
εταιρεία υπολειτουργούσε, η «ΜΟΥΤΑΛΑΣΚΗ Α.Ε.» ενδιαφέρθηκε για τα προβλή-
ματα της επιβίωσής τους.

Το 1979 η εταιρεία συγχωνεύτηκε με την «ΠΕΙΡΑΪΚΗ - ΠΑΤΡΑΪΚΗ Α.Ε.» ενώ πριν το 
2004, τα κτίρια αναπαλαιώθηκαν για να υποδεχτούν την «Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώ-
νων AΘΗΝΑ 2004». Σήμερα στα κτίρια της πρώην «ΜΟΥΤΑΛΑΣΚΗ Α.Ε.» είναι εγκατεστη-
μένες μια Τράπεζα και μια εταιρεία Πληροφορικής.

2.  ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΑΠΗΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΣΠΑΡΤΑΛΗΣ»
Στις 8 Φεβρουαρίου 1924 με το υπ’ αριθ. 34518 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου 

Αθηνών Αλεξ. Ζαχαρόπουλου, ο Υπουργός Υγιεινής - Πρόνοιας και Αντιλήψεως Απόστο-
λος Δοξιάδης, ενεργών ως Πρόεδρος του Ταμείου Περιθάλψεως Προσφύγων πωλεί αντί 
6.848 Δρχ. στο Μιχαήλ Γεωργ. Γεωργαντά δικηγόρο, το οικόπεδο εκτάσεως 6.848 τ.μ. που 
συνορεύει προς βορρά με την οδό Καισαρείας, προς ανατολάς με οδό Κασταμονής, προς 
νότο με την οδό Αγκύρας και προς δυσμάς με την οδό Σαγγαρίου, με τους εξής όρους:

1. Ο Μιχ. Γεωργαντάς αναλαμβάνει την υποχρέωση όπως εντός μηνός καταθέσει
 στο Τ.Π.Π. τα σχέδια των εγκαταστάσεων χρησιμοποιουμένης ολοκλήρου της 
 εκτάσεως για βιομηχανία ταπήτων ή βοηθητικών  κλωστηρίων, νηματουργείων

 βαφείων κλπ.
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2. Η έναρξη των οικοδομικών εργασιών ν΄ αρχίσει εντός εξαμήνου και εντός ενός  
 έτους να έχει ανεγερθεί το ¼ της οικοδομής.

3. Οι εργασίες ανοικοδόμησης να έχουν περατωθεί εντός 5ετίας.
4. Να μπορεί να μεταβιβάσει μέρος του οικοπέδου, αλλά να συνεχισθούν οι 

 δεσμεύσεις.
5. Το Τ.Π.Π. αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραχωρήσει τα απαιτούμενα δωμάτια   

 σε εργάτες που θα απασχολούνται στο εργοστάσιο ταπήτων.
Ήταν το βιομηχανικό οικόπεδο 61Γ (οδοί Φιλ. Εταιρείας - Μυστρά - Φιλελλήνων - Σι-

νιόσογλου).
Επίσης στο συμβόλαιο αναγράφονταν ότι: Η ακύρωση των όρων 1 και 2 συνεπάγεται 

ακύρωση της αγοραπωλησίας, ενώ το νερό που θα χρησιμοποιούσε το εργοστάσιο έπρε-
πε να λαμβάνονταν, εφόσον εξυπηρετούνταν πρώτα οι ανάγκες του συνοικισμού.

Το Καταστατικό της εταιρείας δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 105/28.4.1925 ΠΑΡ., και η 
εταιρεία συστάθηκε με την υπ΄ αριθ. 87429 πράξη του συμβολαιογράφου Αθηνών Γ. Οι-
κονομόπουλου, όπου εμφανίσθηκαν οι:

1. Αλέξανδρος Νικ. Διομήδης, Διοικητής της Εθνικής Τραπέζης,
2. Ιωάννης Κων. Ηλιάσκος, Γενικός Διευθυντής της Τραπέζης Αθηνών
 και Δημήτριος Βασ. Πουρναράς Δικηγόρος και Διευθυντής Δικαστικού
 της Τραπέζης Αθηνών, εκπροσωπούντες την «Τράπεζα Αθηνών»,
3. Μιχαήλ Γεωρ. Γεωργαντάς δικηγόρος ενεργών κατ΄ εντολή του Μιχαήλ Σταμ. 
 Καζούλη εμπόρου Αλεξανδρείας,
4. Μποντοζάκης Θ. Αθανασιάδης, τραπεζίτης,
5. Ανδρέας Γ. Αλευράς, βιομήχανος,
6. Παύλος Π. Κατσογιάννης δικηγόρος κατ΄ εντολή του Θεοδ. Μυταράκη,
7. Ιωάννης Ιωαν. Βάμβας ενεργών δι΄ εαυτόν και για λογαριασμό των
 Μιχαήλ Αντ. Γαλανού, χρηματιστού και Κυριάκου Ελ. Βενιζέλου
 υπαλλήλου Υπουργείου Εξωτερικών,
8. Μιχ. Γεωργαντάς ενεργών και για λογαριασμό του Γεωργίου Μιχ. Γεωργαντά,
9. Βασίλειος Παντ. Λαμπίκης, ιατρός,
10. Κων/νος Αναστ. Σπάρταλης, Βιομήχανος,
και δήλωσαν την μεταξύ τους γενομένη συμφωνία περί συστάσεως εταιρείας «Ανώ-

νυμος Ταπητουργική Εταιρεία “Σπάρταλης”».
Σκοπός της εταιρείας ήταν η χειροτεχνική κατασκευή και πώληση τουρκικών και εν 

γένει  Ανατολικών Ταπήτων ως και η αγορά ετοίμων προς μεταπώληση με σκοπό το κέρ-
δος, στο Εσωτερικό και Εξωτερικό, ως και πάσα συναφής εργασία.

Διάρκεια της εταιρείας 30 έτη.
Το Μετοχικό Κεφάλαιο ήταν 18.000 λίρες Αγγλίας που διαιρείται σε 3.600 μετοχές, 
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εκάστη μετοχή αξίας 5 λιρών στερλινών.  Τις μετοχές έλαβαν, οι:

Α/Α ΜΕΤΟΧΟΙ ΑΞΙΑ ΣΕ Λ.Α. ΜΕΤΟΧΕΣ
 1 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2.500 500
 2 ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ 2.000 400
 3 Μιχαήλ Γεωργαντάς 2.355 471
 4 Μποντοζάκης Αθανασιάδης 3.000 600
 5 Μιχαήλ Καζούλης 2.000 400
 6 Ανδρέας Αλευράς 640 128
 7 Θεόδωρος Μυταράκης 1.000 200
 8 Ιωάννης Μινέτας 350 70
 9 Μιχαήλ Γαλανός 1.500 300
 10 Γεώργιος Γεωργαντάς 855 171
 11 Βασίλειος Λαμπίκης 1.155 231
 12 Κυριάκος Βενιζέλος 500 100
 13 Κωνσταντίνος Σπάρταλης 150 30
 Η καταβολή των μετόχων Μιχαήλ Γεωργαντά, Ανδρέου Αλευρά και Γεωργίου Γεωρ-

γαντά συνολικής αξίας 3.850 λιρών Αγγλίας θα γίνει με συνεισφορά του συνόλου της πε-
ριουσίας της «Ο.Ε. Σπάρταλης και Σια», μετρητών 2 λιρών και διαφόρων λογαριασμών.

Το πρώτο Διοικ. Συμβούλιο, απετέλεσαν οι:
1. Κωνσταντίνος Μαλαματιανός, αντιπρόσωπος της Εθνικής Τραπέζης,
2. Δημήτριος Γιαλίστρας, αντιπρόσωπος της Τραπέζης Αθηνών,
3. Μποντοζάκης (Μποδοσάκης) Αθανασιάδης,
4. Μιχαήλ Γεωργαντάς,
5. Βασίλειος Λαμπίκης.
 
Το 1928 αυξάνεται το Μ.Κ. σε 21.000 λίρες Αγγλίας διαιρούμενο σε 4.200 μετοχές, εκά-

στη των μετοχών να είναι αξίας 5 λιρών Αγγλίας.
Το εργοστάσιο διέθετε υφαντήριο, βαφείο, πλυντήριο και αποθήκες, ενώ είχε 110 

ιστούς και απασχολούσε 220 εργάτριες. Η μέση ετήσια παραγωγή ήταν 4.000 τ.μ. Η εται-
ρεία επίσης χρησιμοποιούσε και ελεύθερους ταπητουργούς την παραγωγή των οποίων 
μεταπωλούσε. Οι κυριότεροι τύποι χαλιών που παρήγαγε ήταν: Σπάρτα, Σαρούκ και Σι-
βάς. 

Δυστυχώς η διεθνής κρίση επηρέασε και αυτή τη μεγάλη ταπητουργική εταιρεία και 
έτσι με την υπ’ αριθ. 41186/20.10.1930 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας Π. 
Βουρλούμη (Φ.Ε.Κ. 286/24.10.1930 Δ.Α.Ε.), ανακαλείται η άδεια συστάσεως Ανωνύμου 
Εταιρείας υπό την επωνυμία «Ανώνυμος Ταπητουργική Εταιρεία Σπάρταλης».

Από το 1931 και ενώ η επιχείρηση έχει τεθεί σε καθεστώς εκκαθάρισης αρχίζουν οι 

������.indd   101 12/9/2013   11:01:21 πµ



Χ . Σ ΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗΣ -  Λ .  Χ ΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

—102—

κατασχέσεις εμπορευμάτων/ταπήτων.
Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου 1931 τίθενται σε πλειστηριασμό από την Εθνική Τράπε-

ζα της Ελλάδος κατασχεμένοι τάπητες της εταιρείας ΣΠΑΡΤΑΛΗΣ: 270 τάπητες τύπου 
Σπάρτα, 29 τάπητες τύπου Σιβάς, 21 τάπητες τύπου Ουσάκ.

Από το 1930 έως το 1940 οι εγκαταστάσεις της εταιρείας «Ανών. Ταπητουργική Εται-
ρεία “ΣΠΑΡΤΑΛΗΣ” Α.Ε.» ενοικιάζονται σε πολλούς μικροβιοτέχνες. 

Στις 8.9.1940 δημοσιεύεται Περίληψη Προγράμματος Πλειστηριασμού του ακινήτου 
της Εταιρείας «ΣΠΑΡΤΑΛΗΣ» εκτάσεως 6.848 τ.μ. με λεπτομερή περιγραφή των κτισμά-
των που βρίσκονται στο χώρο του κτήματος. Τους προλαβαίνει ο πόλεμος.

Τον Ιανουάριο του 1951 δημοσιεύεται ο Ισολογισμός Κλεισίματος της εταιρείας με την 
πώληση του ακινήτου στην εταιρεία «ΙΩΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.».

Πλησίον του εργοστασίου «ΣΠΑΡΤΑΛΗΣ» το 1926, υπήρχε το γήπεδο της Ενώσεως 
Κωνσταντινουπολιτών Σαφραμπόλεως όπου γίνονταν οι αθλητικοί αγώνες Ν. Ιωνίας. 
(Εφημερίδα “Ο ΦΥΛΑΞ” αριθ. 7).

3.  ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΕΙΟΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΝ «Η ΕΛΛΗΝΙΣ» Α.Ε.
Το Καταστατικό της εταιρείας  δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 267/8.10.1935 Δ.Α.Ε., ενώ για  

τη δημιουργία της εταιρείας οι Ισαάκ και Συμεών Τσαλίκογλου, συνεισέφεραν: 

1. Γήπεδο εκτάσεως πήχεων 4.300 στη θέση Ποδαράδες, 
2. Γήπεδο εκτάσεως πήχεων 1.000 στη θέση Ποδαράδες,
3. Πετρελαιομηχανή 30 ίππων και ηλεκτρογεννήτρια 7 ½ κιλοβάτ,
4. Μηχανήματα και εξαρτήματα νηματουργείου, 
5. Μηχανήματα και εξαρτήματα μηχανουργείου,
6. Μηχανήματα και εξαρτήματα χυτηρίου,
7. Διάφορα μηχανήματα και εξαρτήματα νηματουργείου και υφαντουργείου,
8. Έπιπλα και σκεύη.

Το Μετοχικό Κεφάλαιο ορίστηκε σε 4.000.000 δρχ. διαιρούμενο σε 8.000 πεντακο-
σιόδραχμες ανώνυμες μετοχές. Με βάση την επιτροπή εκτιμήσεως η συνολική αξία των 
εισφερομένων ήταν 1.855.000 δρχ. Συμπληρωματικά οι Ισαάκ και Συμεών κατέβαλαν 
145.000 δρχ. ήτοι συνολικά 2.000.000 δρχ. και έλαβαν ο μεν Ισαάκ Τσαλίκογλου 2.200 
μετοχές και ο Συμεών Τσαλίκογλου 1.800 μετοχές. Ο Θεόδωρος Θαλασσινός κατέβαλε 
2.000.000 δρχ. και έλαβε 4.000 μετοχές.

΄Εδρα της εταιρείας ορίστηκε η Αθήνα. Σκοπός της εταιρείας ήταν:
«η δι΄ ίδιον λογαριασμόν ή λογαριασμόν τρίτων ή και εν συνεταιρισμώ μετά 

τρίτων είτε φυσικών νομικών προσώπων:
α) Επιχείρησις παντός είδους νηματουργικών και υφαντουργικών εργασι-
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ών ή συναφών τούτοις και η κατασκευή παντός είδους μηχανημάτων και δη 
είτε εν τω δια του παρόντος συνεισφερομένου εργοστασίου είτε εν παντί ετέ-
ρω υφισταμένου ή ιδρυθησομένου τοιούτου, υπό της συνιστωμένης  εταιρείας 
ή παντός τρίτου, 

β) Εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία παντός είδους μηχανημάτων και ανταλ-
λακτικών και παντός είδους προϊόντων εκ νήματος και 

γ) Ενέργεια πάσης άλλης συναφούς επιχειρήσεως ή συμμετοχή εις αυτήν.»

Για ανταμοιβή των υπηρεσιών τους, στην ίδρυση της εταιρείας έλαβαν ιδρυτικούς τίτ-
λους ως εξής, οι: Συμεών Τσαλίκογλου 200, Ισαάκ Τσαλίκογλου 200, Θεόδωρος Θαλασσι-
νός 400 οι οποίοι θα έχουν δικαίωμα μόνο στο μέρισμα.

Το πρώτο Διοικ. Συμβούλιο, απετέλεσαν οι:
Πρόεδρος: Αλέξανδρος Καλφόπουλος, Διευθ. Σύμβουλοι: Θεόδωρος Θαλασσινός και

Ισαάκ Τσαλίκογλου, Μέλος: Συμεών Τσαλίκογλου
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 10 Απριλίου 1937, αυξάνεται το Μετο-

χικό Κεφάλαιο κατά 2.000.000 δρχ. και διαμορφώνεται σε 6.000.000 δρχ. 
Από τις δημοσιευθείσες οικονομι-

κές καταστάσεις της εταιρείας, προ-
κύπτει ότι την 4ετία 1937-1940 τα 
κέρδη ήταν πολύ μεγάλα, σε σημείο 
που έφτασαν το ήμισυ των κατατε-
θειμένων κεφαλαίων.

Η ιδιομορφία του εν λόγω ερ-
γοστασίου ήταν ότι τα μηχανή-
ματά του, κατασκευάστηκαν σχε-
δόν όλα από το μηχανουργείο του 
εργοστασίου (εξ ου και ο τίτλος της 
εταιρείας), όταν τα άλλα εργοστάσια 
εισήγαγαν κλωστοϋφαντουργικές μηχανές από την Ευρώπη. Οι ιδρυτές του εργοστασίου 
είχαν οργανώσει ένα τελειότατο μηχανουργείο και είχαν επιδοθεί στην κατασκευή αργα-
λειών, κολλαρίστρας κ.λπ. αποδεικνύοντας την πρόοδο της ελληνικής βιομηχανίας. Κα-
τάφεραν να κατασκευάσουν 110 αργαλειούς τελειότατου τύπου, εισάγοντας μόνο το μα-
ντέμι. Έτσι εξοικονόμησαν και συνάλλαγμα 3.500.000 δρχ. 

Επίσης ο πατέρας των Ισαάκ και Συμεών Τσαλίκογλου, Ιάκωβος, εφεύρε ένα 
αργαλειό, ο οποίος δεν χρησιμοποιούσε κατά την ύφανση τη σαΐτα. Έτσι επιτυγχά-
νονταν αυτόματα και ταχύτατα η ύφανση και καθίστατο εντελώς ακίνδυνη για την εργά-
τρια η εργασία, τη στιγμή που αυτή πολλές φορές υφίστατο τα δεινά μιας σαΐτας που ξέ-

Η πρόσοψη του εργοστασίου "Ελληνίς" (1937).
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φευγε κατά την ύφανση. Για την εφεύρεση αυτή, που τίμησε την ελληνική εφευρετικότη-
τα του χορηγήθηκε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας 30 ετών στον Ιάκωβο Τσαλίκογλου, το οποίο 
προσπάθησε να εγκριθεί επισήμως και από το Αγγλικό Κράτος, ενώ το εργοστάσιο να χα-
ρακτηριστεί σπουδαιότατο κλωστοϋφαντουργικό κέντρο.

Τεχνικός Διευθυντής της εταιρείας, ήταν ο Συμεών Τσαλίκογλου και Εμπορικοί διευ-
θυντές ο Θ. Θαλασσινός και τα άλλα 2 αδέλφια Τσαλίκογλου.

Με τον άρτιο εξοπλισμό, είχε ημερήσια παραγωγή 250 τόννων υφάσματος, δηλαδή 
10.000 περίπου υάρδες. Απασχολούσε 150 εργάτες εκ των οποίων το 85% ήταν εργάτρι-
ες από τον συνοικισμό των Ποδαράδων. Οι εργάτες του εργοστασίου είχαν αρίστη περί-
θαλψη και στοργή από τους διευθύνοντες το εργοστάσιο για αυτό και τα εντυπωσιακά 
επιτεύγματα λόγω της αρίστης συνεργασίας διοίκησης και εργατών. Το εργοστάσιο είχε 
γιατρό που φρόντιζε και τα μέλη των οικογενειών των εργατών.

Στους στόχους της εταιρείας ήταν ο διορισμός μονίμων αντιπροσώπων σε όλες τις με-
γάλες πόλεις για προώθηση των προϊόντων της με σκοπό την αποκέντρωση του Κεντρι-
κού Καταστήματος και του πρατηρίου Αθηνών (Αριστείδου 4).

Τα κλωστικά μηχανήματα (800 άτρακτοι) ήταν τα τελειότατα και των μεγαλυτέρων 
Γερμανικών εργοστασίων. Οι ελληνικοί αργαλειοί που κατασκευάστηκαν στο εργοστά-
σιο, κατασκεύαζαν κάμποτ από 75 εκατ. φάρδος μέχρι 2,40 μ.

Το εργοστάσιο «Η ΕΛΛΗΝΙΣ» είχε μια περίφημη οδοντωτή στέγη. Το 1987 κα-
τέληξε σε πτώχευση και το 1989 πέρασε στην ιδιοκτησία της εταιρείας «ΠΗΓΗ - ΠΑΙΔΙ-
ΚΑ ΕΙΔΗ Α.Ε.» που κατασκευάζει προϊόντα για μωρά. Σήμερα στο χώρο του εργοστασίου 
(Αλ. Παναγούλη) έχει ανεγερθεί και λειτουργεί πολυεθνικό πολυκατάστημα (Lidl).

4.  Α.Ε. ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ  ΣΙΝΑΝΟΓΛΟΥ
Το Καταστατικό της εταιρείας δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 110/13.4.1929 Δ.Α.Ε., ενώ η  

συστατική πράξη έγινε την 22.12.1928, από το Συμβολαιογράφο Αθηνών Παναγιώτη Γ. 
Σταυρόπουλο. 

Σκοπός της εταιρείας ήταν: «Η εκμετάλλευσις του εν Νέα Ιωνία ανεγερθέντος εργοστα-
σίου υφαντουργίας... και η εμπορία των παραγομένων εν αυταίς ειδών και γενικώς ανάλη-
ψις και εκτέλεσις πάσης εργασίας συναφούς τη άνω επιχειρήσει».

Το εταιρικό κεφάλαιο ορίσθηκε σε 2.800.000 δρχ. διαιρούμενο σε 28.000 μετοχές, ονο-
μαστικής αξίας 100 δρχ. εκάστη. 

Οι ιδρυτές Σινάν Σινάνογλου, Ιωάννης Σινάνογλου και Θεολόγος Σινάνογλου συ-
νεισφέρουν το εργοστάσιο μετά των εγκαταστάσεων και μηχανημάτων, αξίας 2.800.000 
δρχ.  που χτίσθηκε σε οικόπεδο (2.065 τ.μ.) αγορασμένο από την Επιτροπή Αποκατάστα-
σης Προσφύγων (Ε.Α.Π.), στην οδό Μυστρά (βιομηχανικό οικόπεδο 62Β). 

Ποσόν 1.200.000 δρχ. αναλογεί στο Σινάν Σινάνογλου, 960.00 δρχ. στον Ιωάννη Σινά-
νογλου και 240.00 δρχ. στο Θεολόγο Σινάνογλου. Ο Σινάν Σινάνογλου καταθέτει και πο-
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σόν 200.000 δρχ. και αναλαμβάνει στο σύνολο 14.000 μετοχές, ο Ιωάννης Σινάνογλου κα-
ταθέτει 160.000 δρχ. και αναλαμβάνει στο σύνολο 11.200 μετοχές και ο Θεολόγος Σινά-
νογλου καταθέτει 40.000 δρχ. και αναλαμβάνει 2.800 μετοχές.

Το πρώτο Διοικ. Συμβούλιο, απετέλεσαν οι:
Σινάν Σινάνογλου, Ιωάννης Σινάνογλου, Θεολόγος Σινάνογλου

και Ιωάννης Κεσίσογλου.

Στη Γεν. Συνέλευση της 22.11.1937 γίνεται αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 
5.040.000 δρχ. και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται πλέον σε 7.840.000 δρχ.

Το 1938 η εταιρεία ανεγείρει και εργοστάσιο Βαμβακοκλωστηρίου. 
Στη Γεν. Συνέλευση της 22.6.1939 τροποποιήθηκε το άρθρο 1 του καταστατικού που 

εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 64098/17.7.1939 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομί-
ας που δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 308/22.6.1939 Δ.Α.Ε. και η εταιρεία μετονομάζεται σε 
«ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΗΡΙΑ ΣΙΝΑΝΟΓΛΟΥ Α.Ε.»

To 1941 το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούν, οι:
Πρόεδρος: Θεολόγος Σινάνογλου, Αντιπρόεδρος: Σινάν Σινάνογλου

Μέλη: Θεαγένης Σινάνογλου, Βασίλειος Σινάνογλου και Ιωάννης Κεσίσογλου.

Το 1947 με το Φ.Ε.Κ. 392/20.11.1947 Δ.Α.Ε. η εταιρεία ονομάστηκε «Α.Ε. ΚΛΩΣΤΟΫ-
ΦΑΝΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΑ» σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 31.5.1947 
και το 1965 άλλαξε ιδιοκτήτες.

Το 1989 μετά από διαδοχικές συγχωνεύσεις κατακυρώθηκε στη «ΣΑΚΑΛΙΔΗΣ Ε.Π.Ε.». 
Είναι το σημερινό εργοστάσιο «ΑΘΗΝΑ».

5. ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ «ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ» 
Το Φεβρουάριο του 1927 ιδρύθηκε ως υφαντήριο, η ομόρρυθμη εμποροβιομηχανι-

κή εταιρεία ΣΤΥΛΟΓΛΟΥ-ΕΦΡΑΙΜΟΓΛΟΥ Ο.Ε. με συνεταίρους κατά 50% αφενός τον Ιορ-
δάνη Στύλογλου και τα παιδιά του Κώστα και Σταύρο και αφετέρου τους αδελφούς 
Εφραίμογλου (Νίκο και Δημήτριο). Το λογότυπο της εταιρείας ήταν “ΣΤΕΦ” από τα αρ-
χικά των επωνύμων των ιδρυτών. 

Κατείχαν το βιομηχανικό οικόπεδο 2/61α.
Οι Εφραίμογλου ασχολούνταν με το εμπορικό τμήμα και οι Στύλογλου με το τεχνι-

κό τμήμα. Την πρώτη περίοδο μάλιστα παρήγαγαν καναβοτσότριχα, ενώ στην συνέχεια 
ασχολήθηκαν με το κασμήρι.

Η οικογένεια Στύλογλου καταγόμενη από τη Σπάρτη της Μ. Ασίας ειδικεύονταν στην 
κατασκευή ταπήτων, ενώ η οικογένεια Εφραίμογλου είχε εμπορικό κατάστημα στη Σμύρ-
νη. Ο Ιορδάνης Στύλογλου είχε στείλει (πριν τη Μικρασιατική Καταστροφή) τον γιό του 

������.indd   105 12/9/2013   11:01:22 πµ



Χ . Σ ΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗΣ -  Λ .  Χ ΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

—106—

Κώστα να σπουδάσει οικονομικά στη Γαλλία και τον μικρό του γιό Σταύρο στο Βέλγιο να 
σπουδάσει υφαντουργία.

Το 1930 χρειάστηκαν κεφάλαια και προσέλαβαν ως συνεταίρους την Εμπορική Εται-
ρεία «ΣΤΕΡΛΙΝΑ» που αποτελείτο από τους δύο αδελφούς Αθανάσογλου (Αθανάσιο 
και Μηνά), από τους δύο αδελφούς Κάλφογλου (Κώστα και Αλέκο) και τον Αναστά-
σιο Εμπέογλου δημιουργώντας την Ομόρρυθμο Βιομηχανική Εταιρεία υπό την επωνυμία 
«ΑΘΑΝΑΣΟΓΛΟΥ-ΕΦΡΑΙΜΟΓΛΟΥ-ΣΤΥΛΟΓΛΟΥ και Σια» και το διακριτικό τίτλο «ΣΤΕΡΛΙ-
ΝΑ».  Στη συνέχεια παρέτειναν την λειτουργία της εταιρείας, ενώ αύξησαν το εταιρικό κε-
φάλαιο. Σκοπός της εταιρείας ήταν η βιομηχανική παραγωγή κασμηριών και συναφών ει-
δών. Το κεφάλαιο ήταν 4.000.000 δρχ. Τεχνικός διευθυντής ανέλαβε ο Σταύρος Στύλογλου.

Τα πρώτα κασμήρια έγραφαν στην ούγια «ΣΤΕΡΛΙΝΑ» ενώ η λειτουργία του εργοστα-
σίου συνεχίστηκε μέχρι το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και κατά την διάρκειά του οποίου το ερ-
γοστάσιο υπολειτούργησε. Τότε πεθαίνει σε ηλικία 40 ετών ο Κώστας Στύλογλου.

Τέλη 1949 αρχές του 1950 λήγει το εταιρικό συμφωνητικό και από τη δημοπρασία που 
προκαλείται η εταιρεία καταλήγει στους Εφραίμογλου-Στύλογλου που πλειοδοτούν δημι-
ουργώντας στις 28.4.1950 την εταιρεία «ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΣΤΥΛΟΓΛΟΥ-ΕΦΡΑΙΜΟΓΛΟΥ και Σια».

Το 1952 η εταιρεία δυναμώνει γιατί εντάσσεται σε αυτή ο Μηνάς Εφραίμογλου  
(πτυχιούχος της Α.Σ.Ο.Ε.Ε. και του London School of Economics) και το 1953 ο Λάζαρος 
Εφραίμογλου (πτυχιούχος Οικονομικών και Τεχνικός Υφαντουργίας του Πανεπιστημί-
ου Leeds). Με το νέο αίμα η Εταιρεία επεκτείνεται και εκτός από το Υφαντήριο κατασκευ-
άζει και πλήρες Φινιριστήριο με Κλωστήριο Πενιέ. Ήταν τότε η μεγαλύτερη ομόρρυθμη 
εταιρεία στην Ελλάδα.

Από το 1952 αρχίζουν και οι πρώτες εξαγωγές υφαντουργικών προϊόντων στην Κων-
σταντινούπολη και την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Οι εξαγωγές όμως σταμάτησαν το 
1955 λόγω των διωγμών των Ελλήνων από την Πόλη και τις κρατικοποιήσεις που επέφε-
ρε ο Νάσερ στην Αίγυπτο μετά την επικράτησή του. Έτσι χάθηκαν αρκετά χρήματα και οι 
εξαγωγές σταμάτησαν σε αυτές τις χώρες.

Στα τέλη της 10ετίας 1960 αρχές 1970, αρχίζουν οι μεγάλες εξαγωγές στις Η.Π.Α. ενώ 
τα προϊόντα της εταιρείας έφτασαν στη Ν. Ζηλανδία, Καναδά και Ιαπωνία. Στα 1975 
υπήρχε αμερικανική εμπορική εταιρεία που ζητούσε να αγοράσει όλη την παραγωγή του 
εργοστασίου και ακόμη περισσότερη. Τα κασμήρια «3Α» ήταν στην κορυφή της αγο-
ράς. Βέβαια στην αύξηση των εξαγωγών συνέτεινε και το κράτος που έδινε bonus ανά-
λογα με την προστιθέμενη αξία του προϊόντος. Αυτή την περίοδο η εταιρεία γνωρίζει την 
μεγαλύτερη ανάπτυξη.

Δέχθηκε όμως η εταιρεία 2 μεγάλα πλήγματα λόγω του ότι:
• Η μόδα στην κοπή-ραφή υποκατέστησε τη μόδα και το σχέδιο του υφάσματος
 και η ποιότητα του φινιρίσματος δεν είχε πλέον σημασία
• Με την ένταξη της Ελλάδας στην Ε.Ο.Κ. υποχρεώθηκε η Ελλάδα να σταματήσει τις  
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 πριμοδοτήσεις των εξαγωγών. Έτσι σταδιακά οι εξαγωγές σταμάτησαν και η 
 παραγωγή του εργοστασίου μειώθηκε πάρα πολύ.
Στις 15 Δεκεμβρίου 1975 η εταιρεία μετατρέπεται σε Ανώνυμη Εταιρεία υπό τον δια-

κριτικό τίτλο «ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε.» ενώ στις 28 Αυγούστου 1976 η εταιρεία ει-
σέρχεται στο Χρηματιστήριο.

6.  ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΕΙΟΝ ΣΤΥΛΟΓΛΟΥ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ ΚΑΙ ΣΙΑ
Στις 20.6.1927 ιδρύεται ενώπιον του Συμβολαιογράφου Αθηνών Ιωάννου Οικονομά-

κη η παραπάνω Ετερόρρυθμος Εταιρεία με κεφάλαιο 1.500 Λίρες Αγγλίας ή 540.000 δρχ
Παρόντες οι: Ιορδάνης Γ. Χαραλαμπίδης, Ιορδάνης Κ. Στύλογλου, Κωνσταντίνος Ιορδ. 

Στύλογλου, Σταύρος Ιορδ. Στύλογλου και ο Νικόλαος Εμ. Λεμοντζόγλου ενεργών δι’ εαυ-
τόν και ως εκπρόσωπος του Ιωάν. Καστελλά, που συμφωνούν στην ίδρυση της ετερορ-
ρύθμου Εμπορικής και Βιομηχανικής εταιρείας «Στύλογλου-Χαραλαμπίδης & Σια» με 
έδρα την Αθήνα. Διάρκεια της εταιρείας ήταν τα 50 έτη.

• Ομόρρυθμα μέλη είναι οι Ιορδάνης Χαραλαμπίδης, Κωνσταντίνος Στύλογλου
 και Σταύρος Στύλογλου ενώ
• Ετερόρρυθμα μέλη οι Νικόλαος Λεμοντζόγλου, Ιωάννης Καστελλάς και
 Ιορδάνης Στύλογλου.

Στην εταιρεία συνεισφέρουν, τα κάτωθι ποσά σε Λίρες Αγγλίας (Λ.Α.):
Ιορδάνης Χαραλαμπίδης 250 - Κωνσταντίνος Στύλογλου 125 - Σταύρος Στύλογλου 

125 Νικόλαος Λεμοντζόγλου 375 - Ιωάννης Καστελλάς 375 - Ιορδάνης Στύλογλου 250.
Σκοπός της εταιρείας ήταν: H υφαντουργία εν γένει. Διευθυντής και Διαχειριστής ορί-

ζονται αντίστοιχα ο Ιορδάνης Χαραλαμπίδης και Κωνσταντίνος Στύλογλου. Ταμίας, ο Ιορ-
δάνης Χαραλαμπίδης και Τεχνικός Διευθυντής, ο Σταύρος Στύλογλου. To 1935 η εταιρεία 
διαλύεται. Μετά το 1937 στον ίδιο χώρο, λειτουργεί το Υφαντήριο Ιορδανίδη.

Ήταν το βιομηχανικό οικόπεδο 2/60γ (Διον. Σολωμού και Φιλελλήνων).

7.  ΚΑΛΤΣΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ «ΕΡΓΑΝΗ» Α.Ε.
Το Καταστατικό της εταιρείας δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 135/8.6.1933 Δ.Α.Ε., και η  συ-

στατική πράξη έγινε με την υπ’ αριθ. 45077 πράξη του συμβολαιογράφου Αθηνών Λεων. 
Π. Πέρδικα.

Σκοπός της εταιρείας ήταν «...η δι’ ίδιον λογαριασμόν βιομηχανία καλτσών ή και άλλων 
πλεκτών ειδών και η εμπορία ή και αντιπροσώπευσις τοιούτων ειδών δι’ ίδιον λογαριασμόν 
τρίτων και πάσα σχετική επιχείρησις εφόσον αποφασίζεται δια των τριών τετάρτων των 
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου».

Έδρα της εταιρίας ήταν η Αθήνα, της εταιρείας δυνάμενης να έχει τα γραφεία της στη 
Ν. Ιωνία ή αλλαχού ένθα το εργοστάσιο της Εταιρείας.
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Το εργοστάσιο κατείχε το βιομηχανικό οικόπεδο 60ε (Φιλελλήνων - Σινιόσογλου - Ερ-
γασίας - Πάτμου).

Το Μετοχικό Κεφάλαιο αποτελείτο από 1.000.000 δρχ. (2.000 μετοχές των 500 δρχ. 
εκάστη) ολοσχερώς καταβεβλημένο εκ των ιδρυτών ως εξής:

1. Χριστίνα χήρα Μαμελετζή, συνεισφέρει μηχανήματα και εμπορεύματα 860.000 δρχ.
2. Ιορδάνης Μαμελετζής, συνεισφέρει 2 πλεκτομηχανές 40.000 δρχ.
3. Κοσμάς Μαμελετζής , συνεισφέρει 100.000 δρχ. 
΄Ετσι η Χριστίνα Μαμελετζή κατέχει 1.720 μετοχές, ο Ιορδάνης Μαμελετζής 80 μετοχές 

και ο Κοσμάς Μαμελετζής 200 μετοχές.

Το πρώτο Διοικ. Συμβούλιο, απετέλεσαν οι:
Χριστίνα χήρα Σάββα Μαμελετζή, Ιορδάνης Σ. Μαμελετζής, Δημήτριος Σ. Μαμελετζής

Κοσμάς Σ. Μαμελετζής και Δάνος Α. Πολάτης
Τα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα, ήταν στην οδό Ρόμβης 22. 

8.  ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΙΟΙ Θ. ΜΠΟΣΤΑΝΔΤΖΟΓΛΟΥ Α.Ε.
Στις 26 Ιουνίου 1925 οι αδελφοί Ευδόξιος Θεοδ. Μποστανδτζόγλου και Τριαντά-

φυλλος Θεοδ. Μποστανδτζόγλου ίδρυσαν την ομόρρυθμο εμπορική εταιρεία «ΥΙΟΙ 
Θ. ΜΠΟΣΤΑΝΔΤΖΟΓΛΟΥ» που είχε κατάστημα στην οδό Αιόλου 10, με σκοπό την αγο-
ραπωλησία διαφόρων βαμβακερών και μάλλινων υφασμάτων. Το εταιρικό κεφάλαιο 
ήταν 1.000 λίρες Αγγλίας. Στη συνέχεια το 1932, δημιουργούν την ανώνυμη εταιρεία 
«ΥΙΟΙ Θ. ΜΠΟΣΤΑΝΔΤΖΟΓΛΟΥ», το Καταστατικό της οποίας, δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 
198/20.7.1932 Δ.Α.Ε. 

Σκοπός της εταιρείας ήταν η βιομηχανία και η εμπορία μάλλινων, βαμβακερών και 
μαλλοβάμβακων και πάσα άλλη συναφής εργασία. Το εταιρικό κεφάλαιο ήταν 3.000.000 
δρχ., διηρημένο σε 6.000 μετοχές ονομαστικής αξίας πεντακοσίων δρχ. εκάστη.

Τις μετοχές της εταιρείας, αναλαμβάνουν να καλύψουν οι ιδρυτές της:
Μέτοχοι  Δραχμές Μετοχές
Ευδόξιος Θ. Μποσταντζόγλου 1.000.000 2.000
Τριαντάφυλλος Θ. Μποσταντζόγλου 1.500.000 3.000
Ελένη συζ. Ευδ. Μποσταντζόγλου 500.000 1.000

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελείται από τους:
Πρόεδρος: Ευδόξιος Μποσταντζόγλου, Αντιπρόεδρος: Τριαντάφυλλος Μποσταντζόγλου, 

Μέλη: Ελένη συζ. Ευδ. Μποσταντζόγλου, Κωνσταντίνος Αθανασιάδης.
Στο Φ.Ε.Κ. 240/4.9.1932 Δ.Α.Ε. επέρχεται διόρθωση του ονόματος. Όπου αναφέρεται 

Μποσταντζόγλου να αναφέρεται το ορθόν ΜΠΟΣΤΑΝΔΤΖΟΓΛΟΥ. 
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Τo 1935, αγοράζουν από τους Μιχ. Τσιγδέμογλου και αδελφούς Μπαγτσίλογλου το 
βιομηχανικό οικόπεδο (61δ) με τα κτίσματα, εκτάσεως 3.645 τ.μ. στην οδό Μυστρά, (οι 
οποίοι το είχαν αγοράσει από την Ε.Α.Π. σαν βιομηχανικό οικόπεδο την προηγούμενη δε-
καετία και με την αίρεση της ανοικοδόμησης εργοστασίου εντός 3 ετών) κι εδώ εγκα-
θιστούν το νέο τους Υφαντουργείο τους, ενώ από το 1936 διαθέτουν και γραφεία στην 
Αθήνα (Κολοκοτρώνη 63α).

Κατά την περίοδο 1936-1940 η εταιρεία δραστηριοποιείται έχοντας κερδοφορία. Με-
σολαβεί ο πόλεμος και αρχίζουν τα προβλήματα.

Το 1952, το Ελληνικό Δημόσιο ζητεί νομιμοποιητικά έγγραφα από τους Αδελφούς  
Μποσταντζόγλου, Μιχ. Τσιγδέμογλου και Αδελφούς Μπαγτσίλογλου (αγοραστές και πω-
λητές) για να εξακριβώσει αν σωστά ή όχι έγινε η μεταβίβαση του οικοπέδου το 1935, 
στους Αδελφούς Μποστανδτζόγλου και εφαρμόστηκαν οι όροι του συμβολαίου (πώλη-
ση με αίρεση).

Το 1954 τα μηχανήματα της εταιρείας, (14 αργαλειοί διπλόφαρδοι εξωτερικής προ-
ελεύσεως και ελληνικής κατασκευής και 20 αργαλειοί μονόφαρδοι εξωτερικής προε-
λεύσεως και ελληνικής κατασκευής) τίθενται σε πλειοδοτική δημοπρασία για οφειλή 
129.305.800 δρχ. στο Ι.Κ.Α.

Στην ίδια περιοχή της Ελευθερούπολης είχαν διατεθεί βιομηχανικά οικόπεδα και σε 
άλλους κεφαλαιούχους με σκοπό να ανεγείρουν διάφορα εργοστάσια. Κάποιοι εξ αυτών  
δραστηριοποιούνται σε μικρότερα ταπητουργεία ή άλλα εργοστάσια, άλλοι δεν πραγμα-
τοποιούν καμία επένδυση και κάποιοι μετά από χρόνια και ενώ η γη έχει πάρει «υπερα-
ξία» προσπαθούν να τα πωλήσουν, αλλά το Ελληνικό Δημόσιο «καιροφυλακτεί». 

Για να δούμε την εξέλιξη όλων αυτών:
• Το Ταπητουργείο Θεόδωρου και Αναστάσιου Ηλία Δουρμούσογλου: Θέση 1/60β 

μεταξύ των οδών Σολωμού, Φιλ. Εταιρείας και Εργασίας. Πρωτολειτούργησε το 1924  
που σταδιακά έφτασε να λειτουργεί και 100 ιστούς. Ο Θ. Δουρμούσογλου ήταν γνωστός 
στη Μ. Ασία για τα σχέδια χαλιών και το εργοστάσιο που διέθετε εκεί. Μέχρι την Κατοχή 
λειτούργησε ως ταπητουργείο και αργότερα ως υφαντήριο.

• Το Ταπητουργείο Αβραάμ Καχραμάνογλου: Θέση 7/60, όπου ήταν παλαιότερα ο 
κινηματογράφος «ΡΙΑΛΤΟ», στην οδό Πισιδίας.

• Το Ταπητουργείο Νικ. Πεσματζόγλου: Θέση 1/60γ, μεταξύ των οδών Σολωμού, 
Φιλ. Εταιρείας και Εργασίας, λειτούργησε αρκετά χρόνια ως ταπητουργείο μέχρι που με-
τατράπηκε σε Υφαντήριο Χατζηνικόλα (1952).

• Το Υφαντήριο του Μ. Ιορδανίδη που παρήγαγε υφάσματα για πουκάμισα, γνωστό 
και ως Σοκολατοποιΐα Πισσάνου: Θέση 2/60γ μεταξύ των οδών Σολωμού, Φιλελλήνων και 
Εργασίας. Αργότερα εδώ εγκαταστάθηκε το υφαντήριο των Στύλογλου - Χαραλαμπίδη  

• Το Ταπητουργείο και μετέπειτα Υφαντουργείο Κοκκώνη: Θέση 1/60δ μεταξύ των 

������.indd   109 12/9/2013   11:01:22 πµ



Χ . Σ ΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗΣ -  Λ .  Χ ΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

—110—

οδών Φιλ. Εταιρείας και Εργασίας.
• Το Ταπητουργείο Τοζάκογλου: Θέση 2/60δ μεταξύ των οδών Σινιόσογλου και Φιλ. 

Εταιρείας, λειτούργησε ως το 1939 ως ταπητουργείο .
• Το οικόπεδο Χαμουδόπουλου, Θέση 1/61α δεν τήρησε τις προϋποθέσεις ανοικο-

δόμησης εργοστασίου και όταν προσπάθησε να το πωλήσει το 1952, επενέβη το κράτος 
και οι νέοι ιδιοκτήτες τους κηρύχθηκαν έκπτωτοι από το Κράτος. Τελικά μεταβιβάστηκε 
στην εταιρεία «ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε.»

• Το οικόπεδο 60δ αρ. 3, εκτάσεως 2.409,75 τ.μ. που είχε μεταβιβαστεί στον «Όμιλο Γυ-
μναστικού Συλλόγου Τελειοφοίτων Αμερικάνικου Κολλεγίου Κωνσταντινουπόλε-
ως», μεταξύ των οδών Εργασίας, Φιλελλήνων και Σινιόσογλου για να κατασκευαστεί γυ-
μναστήριο, δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ. Χρησιμοποιήθηκε για γήπεδο ποδοσφαίρου. Στη 
10ετία του ‘60 το εν λόγω οικόπεδο παραχωρήθηκε στο Σύλλογο Κυριών «ΚΑΡΥΑΤΙΔΕΣ» 
φιλανθρωπικό σωματείο με έδρα τις Η.Π.Α. και ανεγέρθηκε το «ΠΗΝΕΛΟΠΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ». 

Ακριβώς απέναντι έχουμε ένα άλλο τμήμα της Βιομηχανικής Περιοχής της Ελευθερού-
πολης, μόνο στο …όνομα όμως: 

• Το εργοστάσιο της Ελληνικής Εταιρείας Ελαστικού Όθωνος και Περικλή Χα-
τζηλαζάρου Θέση 60α, εκτάσεως 8.730 τ.μ., στη γωνία Βασ. Κωνσταντίνου και Τζαβέ-
λα που δεν ανεγέρθη ποτέ. Οι ιδιοκτήτες έκτισαν μόνο ένα μέρος περιμάνδρωσης του 
οικοπέδου και την υπόλοιπη, ολοκλήρωσαν οι Ιταλοί στη διάρκεια της κατοχής για λό-
γους ασφαλείας, ενώ ο χώρος χρησιμοποιήθηκε από τους Γερμανούς για αποθήκευση 
βενζίνης. Οι ιδιοκτήτες παραβαίνοντας τις αναληφθείσες υποχρεώσεις προς την Επιτρο-
πή Αποκαταστάσεως Προσφύγων (περί ανέγερσης εργοστασίου ελαστικών) πώλησαν 
το οικόπεδο στην εταιρεία Δαρόπουλος και Αφοί Μέγα, που χρησιμοποίησαν τον εν λόγω 
χώρο για λαχανόκηπο. Τον Νοέμβριο του 1952, οι φερώνυμοι ως ιδιοκτήτες κηρύχθηκαν 
έκπτωτοι και το οικόπεδο περιήλθε στο Ελληνικό Δημόσιο. 

• Το -και γνωστό ως- κτήμα Βασιλειάδη Θέση 4/61, εκτάσεως 6.017 τ.μ. είχε δοθεί 
για πτηνοτροφικές και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις αλλά κατασκεύασε μερικούς ορ-
νιθώνες και αργότερα αμπελώνα και κήπο. Το 1942 μεταβιβάστηκε από τους κληρονό-
μους Βασιλειάδη στους Θεολόγο και Ηλία Σινάνογλου αλλά ακυρώθηκε η εν λόγω κατο-
χική αγοραπωλησία. Το 1950 πωλήθηκε στους αδελφούς Εφραίμογλου, αγοραπωλησία 
που αμφισβήτησε το Ελληνικό Δημόσιο με αποτέλεσμα να προσφύγουν στο Συμβούλιο 
Επικρατείας. Το εν λόγω οικόπεδο ήταν επί της σιδηροδρομικής γραμμής αριστερά στον 
ανερχόμενο προς το Ηράκλειο, όπου άλλοτε ήταν το Ιταλικό Φρουραρχείο.

• Το οικόπεδο Κεχαγιόγλου, Θέση 60 ομοίως δεν αξιοποιήθηκε.
Αρκετά δυτικότερα από αυτή τη Βιομηχανική Περιοχή Ελευθερούπολης, αργότε-

ρα το 1929, εκεί όπου σήμερα βρίσκεται το Carrefour, (Χαλανδρίου ή Αλ. Παναγούλη)  
ιδρύθηκε η:
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1.  Η ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΕΤΑΞΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΝΙΚΗ».
Ιδρύθηκε το 1929. Σκοπός της εταιρείας ήταν "η κατασκευή προς πώληση με κέρδος 

μεταξωτών υφασμάτων πάσης φύσεως ως και πάσα άλλη εργασία σχέση έχουσα με την 
βιομηχανία των υφασμάτων εν γένει".

Το Μετοχικό κεφάλαιο ήταν 3.300.000 Δρχ. διαιρούμενο σε 3.300 μετοχές εκάστη 1.000 
δρχ. Το Μετοχικό κεφάλαιο αναλαμβάνουν οι ιδρυτές της Εταιρείας:

Α/Α ΜΕΤΟΧΟΣ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΕΣ
1 Γεώργιος Χαρ. Σαραντόπουλος 1.250.000 1.250
2 Βασίλειος Κων. Σαραντόπουλος 400.000 400
3 Ηλίας Κων. Σαραντόπουλος 400.000 400
4 Παντελής Δημ. Ανδριτσάκης 500.000 500
5 Χαράλαμπος Γεώρ. Σαραντόπουλος 500.000 500

Το πρώτο Διοικ. Συμβούλιο απετέλεσαν, οι:
Γεώργιος Χ. Σαραντόπουλος, Ηλίας Κ. 
Σαραντόπουλος, Χαράλαμπος Γ. Σαρα-
ντόπουλος, Βασίλειος Κ. Σαραντόπου-
λος και Παντελής Δημ. Ανδριτσάκης
Τεχνικός Διευθυντής: Ο Παντελής Αν-
δριτσάκης (μετέπειτα υποψ. Δήμαρχος 
το 1934)

Το 1939 το εργοστάσιο επισκέπτε-
ται ο Πρωθυπουργός Ιωάννης Μετα-
ξάς, ο οποίος υποδεικνύει στους επιθε-
ωρητές εργασίας που τον συνοδεύουν 
να λάβουν τα προσήκοντα μέτρα για 
την ευθυγράμμιση των υπευθύνων με 
την εργατική νομοθεσία.

Σήμερα από το εργοστάσιο έχει πα-
ραμείνει μόνο το φουγάρο του για να 
μας θυμίζει την ύπαρξή του. 

2.  ΚΟΚΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ
ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.
Το εν λόγω εργοστάσιο, των αδελφών Λεοντή, ήταν στην οδό Προποντίδος. Το 1929, 

η επιχείρηση περιήλθε στον Κ. Καλλία μετά από πλειστηριασμό, που πραγματοποίησε η 
Εθνική Τράπεζα για οφειλές προς αυτήν.

Εργάτριες στο εργοστάσιο “ΝΙΚΗ - Β. Σαραντόπουλου”.
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TAΠΗΤΟΥΡΓΕΙΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

Στη Νέα Ιωνία, από το 1924, ιδρύθηκαν και λειτούργησαν ατομικές ταπητουργικές 
επιχειρήσεις. ΄Ολες ανήκαν σε Σπαρταλήδες ταπητουργούς, οι οποίοι μεταφύτευσαν εδώ 
τις γνώσεις και τις ικανότητές τους από την πατρίδα τους. Δεν είχαν μόνο στη Νέα Ιωνία 
ταπητουργικές μονάδες οι Σπαρταλήδες. Σχεδόν όπου είχαν εγκατασταθεί (Νίκαια, Βύ-
ρωνας, Κερατσίνι, Αθήνα “Κουντουριώτικα”, Δουργούτι αλλά και στην επαρχία (Έδεσ-
σα, Βέροια, Θεσσαλονίκη, Βόλος, Πάτρα, Ν. Αρτάκη, Αλεξανδρούπολη, Λήμνος κλπ) ίδρυ-
αν μικρότερα ή μεγαλύτερα ταπητουργεία, δίνοντας δουλειά σε εκατοντάδες εργατριών.

Στην Ελευθερούπολη, εκεί όπου αργότερα λειτούργησε ο θερινός κινηματογράφος 
«Ρεξ», ο επιχειρηματίας Παύλος Θωμόγλου ιδρύει εργοστάσιο κατασκευής χαλιών. 
Ήταν το ένα από τα τρία που είχε ιδρύσει (τα άλλα δύο ήταν στο Βύρωνα και στην Και-
σαριανή). Αργότερα ο γιος του Κοσμάς Θωμόγλου δημιούργησε την πρώτη μονάδα επε-
ξεργασίας-βαφής νημάτων χρησιμοποιώντας παλιές συνταγές από τη φημισμένη τέχνη 
βαφής της Ανατολής που είχε φέρει από τη Σπάρτη και φύλαγε με ευλάβεια στο θαυμα-
τουργό, όπως το έλεγε, τετράδιο.

Τη σκυτάλη παρέλαβε μετά ο εγγονός Παύλος Κ. Θωμόγλου ο οποίος και οργάνωσε 
μεγάλη επιχείρηση βαφής και επεξεργασίας υφασμάτων στα Οινόφυτα Βοιωτίας, όπου 
σε μια έκταση 40 στρεμμάτων με πολλές κτιριακές εγκαταστάσεις και απόλυτα εξειδι-
κευμένο προσωπικό συνεχίζει την παράδοση της οικογένειας. Ο Παύλος Θωμόγλου είναι 
σήμερα Αντιπρόεδρος του Ε.Β.Ε.Α. και μέλος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Η.

Η τότε οδός Δαρδανελλίων (σημερινή 28ης Οκτωβρίου) θα μπορούσε να ονομαστεί 
η «Οδός των Χαλιών». Αν ξεκινήσουμε από την αρχή της, στο τμήμα που σήμερα λέγεται 
οδός Πισιδίας θα συναντήσουμε, όπως έχουμε ήδη πει, το Ταπητουργείο του Αβραάμ Κα-
χραμάνογλου. Από την 10ετία του ΄60, εκεί λειτούργησε ο μεγάλος χειμερινός κινηματο-
γράφος «ΡΙΑΛΤΟ». Στη συνέχεια άλλο ένα Ταπητουργείο ήταν, αυτό των Αδελφών Παύ-
λου και Θρασύβουλου Καχραμάνογλου. 

Στη γωνία των οδών Δαρδανελλίων και Αγ. Κωνσταντίνου, όπου σήμερα είναι Super 
Market, ιδρύθηκε πολύ ενωρίς μάλιστα (1924), μια βιοτεχνία χαλιών, που άγγιζε τον όρο 
της βιομηχανίας, αυτή του Φίλιππου Καχραμάνου! Ήταν ένα εργοστάσιο μεγάλο με ευ-
πρεπείς χώρους, όπου είχαν στηθεί 70 αργαλειοί. Ο Φίλιππος δεν έμεινε στη Νέα Ιωνία. 
Έστησε παραρτήματα στο Γαλαξίδι (30 αργαλειοί) και στην Κοκκινιά (40 αργαλειοί). Ο 
Φίλιππος ήταν στην αρχή υπάλληλος στη μεγάλη εταιρεία Oriental Carpet, στο παράρτη-
μά της, στη Σπάρτη. Μετά έγινε βιομήχανος. Έστησε μονάδες στη Σμύρνη και τα Βουρ-
λά! Το έργο του συνέχισε ο γιός του Χάρης Καχραμάνος, που έγραψε και το περίφημο 
βιβλίο: To «Χαλί».

Στο τέρμα της οδού Δαρδανελλίων, ήταν το Ταπητουργείο της Σοφίας Γαβριηλίδου. 
Η πασίγνωστη «χαλιτζού Σοφία», επειδή διέθετε περιορισμένο χώρο είχε εγκαταστήσει 
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αργαλειούς σε πάρα πολλά γειτονικά σπίτια, όπου νοικοκυρές δούλευαν φασόν.
Στην αρχή της οδού Ρίμινι, ήταν το διώροφο εργοστάσιο του Νικολάου Χατζησταθό-

γλου, ο οποίος είχε εκλεγεί και για μεγάλο διάστημα, πρόεδρος του Συλλόγου των Σπαρ-
ταλήδων. Σήμερα το εργοστάσιο έχει κατεδαφιστεί.

Απέναντι ακριβώς λειτουργούσε μια μικρή μονάδα, της Φωτεινής Κιοτσέκογλου, 
που επίσης είχε στήσει αργαλειούς σε σπίτια αλλά και στην επαρχία.

Κατηφορίζοντας προς τη Νέα Φιλαδέλφεια, ένα ολόκληρο σχεδόν τετράγωνο, (Σμύρ-
νης, Ικαρίας, Γρηγορίου Ε΄) κατελάμβανε το Εργοστάσιο του Τηλέμαχου Δουρμούσο-
γλου. Ο Τηλέμαχος, πολύ καλός σχεδιαστής στη Σπάρτη, έστησε μια αξιόλογη βιοτεχνία 
με 70 αργαλειούς. Έδινε και αυτός δουλειά στα σπίτια αλλά και σε μοναχές που δούλευ-
αν χαλί σε μοναστήρια της Πάρνηθας. Σ΄ αυτόν ανατέθηκε, το 1940, η κατασκευή μεγά-
λου τάπητα για τον Βασιλιά Γεώργιο Β΄. Μετά τον πόλεμο μετέτρεψε το Ταπητουργείο σε 

Κ. Θωμόγλου Σ. Γαβριηλίδου Ν. Χατζησταθόγλου

Τ. Δουρμούσογλου Δ. Εφραίμογλου
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Υφαντήριο, έχοντας την εξαιρετική βοήθεια της συζύγου του Μαριάνθης αλλά και των 
θυγατέρων του: Μαρίκας, Πηνελόπης, Καλλιόπης και Ανθούλας.

 Στην οδό Ατταλείας, πάλι σ΄ έναν τεράστιο χώρο, που και σήμερα λειτουργεί, κυρί-
ως ως Ταπητοκαθαριστήριο, στήθηκε από το Δημητρό Εφραίμογλου, το Ταπητουργείο 
του. Μέσα σε μια 10ετία (1925-1935) ανέδειξε εξαιρετική δράση συνεργαζόμενος με ειδι-
κούς τεχνίτες από τη Ρόδο, την ΄Εδεσσα και το Μέτσοβο. Το ανθρώπινο δυναμικό της επι-
χείρησης αποτελούνταν κατά κύριο λόγο από έμπειρες υφάντριες από τη Σπάρτη της Μ. 
Ασίας, το σταυροδρόμι του ταπητουργικού πολιτισμού, οι οποίες βασισμένες πάντα στις 
πανάρχαιες τεχνικές ύφανσης, μετέφεραν την πείρα και τη δεξιοτεχνία τους στην κατα-
σκευή χαλιών της ταπητουργίας Εφραίμογλου. Τα σχέδια των χαλιών Sparta αποπνέουν 
έντονα το ελληνικό στοιχείο, καθώς αποτυπώνουν την ελληνική κουλτούρα και θρησκεία 
και δουλεύονταν με τον ασύμμετρο ή περσικό κόμπο. Το Δημητρό, διαδέχθηκε ο γιός του 
Σίμος κι αυτόν ο εγγονός Δημητρός. Σήμερα είναι η μόνη ανταγωνιστική επιχείρηση χα-
λιών, καθώς έχει παραρτήματα σε διάφορα μέρη και έχει επιβάλλει τον τίτλο «Ο Ανατολι-
κός στο χαλί».

ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Δεν ήσαν βέβαια μόνο στα όρια της Νέας Ιωνίας, βιομηχανίες κι εργοστάσια. Γύρω-

γύρω ιδρύθηκαν και λειτούργησαν, δίνοντας δουλειά σε Ιωνιώτες και Ιωνιώτισσες, αρ-
κετές βιομηχανίες :

• «Α. Ε. Μεταξοϋφαντουργείον “Η Χρυσαλλίς” Στυλ. Π. Παπαδόπουλος» (1925)
• «Ανώνυμη Υφαντουργική Εταιρεία “Ο ΕΣΠΕΡΟΣ”» (1929), στη Ν. Φιλαδέλφεια, 

προς την πλευρά του Άλσους. Εκεί όπου ο προϊστάμενος στα αργαλειά «άκουσε» τον Στέ-
λιο Καζαντζίδη να τραγουδάει και τον προέτρεψε να γίνει τραγουδιστής. Εκεί όπου γυρι-
στεί η ελληνική ταινία: «Αυτό το κάτι άλλο...»

• «Ανωνύμη Ελληνική Εταιρεία Μεταξοϋφαντουργικής - Περ. Ναθαναήλ
 “ΦΟΙΝΙΞ”»
• «Εριοϋφαντουργία Δημητριάδη Ανώνυμη Εταιρεία» (1933) 
• «Α.Ε. ΜΠΡΙΤΑΝΙΑ» - Αγγλική Εταιρεία, κοντά στο γήπεδο της Α.Ε.Κ. 
• «Ανώνυμη Ελληνική Φωνογραφική Εταιρεία ΚΟΛΟΥΜΠΙΑ» (1930).

ΕΜΠΟΡΙΟ
Οι πρόσφυγες και μάλιστα αυτοί που προέρχονταν από μεγάλα αστικά κέντρα, είχαν 

στην πατρίδα τους ως μια από τις πιο κύριες απασχολήσεις τους, το εμπόριο. Αυτό άλ-
λωστε προκύπτει κι από τις στατιστικές των πρώτων σχολείων των προσφύγων της Ν. 
Ιωνίας, όπου ένα μεγάλο ποσοστό (πάνω από 15%) των παιδιών, δηλώνουν στη στήλη 
«επάγγελμα πατρός»: έμπορος.
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Με τις πενιχρές αποζημιώσεις που πήραν και κάποιες οικονομίες τους, σιγά-σιγά οι 
πρόσφυγες, ιδιαίτερα του λεγόμενου «Ιστορικού Κέντρου», στήνουν μικρά στην αρχή, 
αργότερα μεγαλύτερα εμπορικά καταστήματα, όπου εμπορεύονται και πωλούν, ενεργώ-
ντας συμπληρωματικά θα έλεγε κανείς, με τις τόσες βιομηχανίες υφασμάτων, επί μέτρω 
υφάσματα για την κατασκευή ρούχων, υφάσματα φθηνά ίσως στην αρχή (αλατζάδες, δί-
μιτο, κάμποτ κλπ.), για να περάσουμε μετά στα κασμήρια. Τα έτοιμα ενδύματα (κοστού-
μια, γυναικεία, παιδικά ρούχα) δεν είναι πρώτο ζητούμενο, γιατί εδώ μεσολαβούσε ο τε-
χνίτης, ο ράφτης κι η μοδίστρα. Στη Νέα Ιωνία και κυρίως στη λεωφόρο Ηρακλείου και τις 
παρόδους τους, από την πρώτη στιγμή στήθηκαν εμπορικά καταστήματα, δεκάδες (αρ-
γότερα θα γίνουν εκατοντάδες), που γρήγορα η φήμη τους ξεπέρασε τα όρια του δήμου.

Από τα χρόνια πριν από τον πόλεμο οι Αθηναίοι, μέσα από τις περιγραφές των δημο-
σιογράφων των μεγάλων εφημερίδων, είχαν μάθει για την αγορά της Νέας Ιωνίας και την 
τιμούσαν δεόντως.

Η «Νέα Μόδα» των αδελφών Αρναούτογλου, το μεγαλύτερο κατάστημα στη γωνία 
Ηρακλείου και Κ. Βάρναλη, ήταν πασίγνωστο γιατί διέθετε, εκτός των άλλων και καλ-
λυντικά από την Ευρώπη. Ήταν ακόμα το κατάστημα Χαραλαμπίδη, το κατάστημα της 
Αγνίδου, του Ν. Δουρβέκη, και του Μαξούρη (οι οποίοι υπήρξαν ίσως και οι μεγαλύτε-
ροι ράφτες της Ν. Ιωνίας μαζί με τον Ταμβάκη), του Αναστασιάδη, των αδελφών Φιλιπ-
πίδη, του Μηνά Μπαλτατζή, του Δ. Στεφανίδη. 

Και δεν ήταν μόνον τα εμπορικά καταστήματα. Η Νέα Ιωνία είχε και πολλά καταστή-
ματα υποδημάτων (Γαρυφαλλάκη, Τσακιρίδη, Μεϊμάρογλου) γιατί άλλωστε διέθετε 
και λαμπρούς τσαγκάρηδες (μεταξύ αυτών κι ο γνωστός ζωγράφος Χρ. Καμπούρογλου), 
καταστήματα επίπλων (Αδελφοί Τσέλου, Πολίτος, Κιλίκογλου, Π. Ασλανίδης, Ιορδα-
νίδης). Όμως εκεί που «έδινε τα ρέστα της», ήταν τα αρτοποιεία και τα παντοπωλεία. 
Ποιό φούρνο να θυμηθεί κανείς και ποιόν να μην ξεχάσει; Του Βαλούρδου, του Νταή, του 
Πορόγλου, του Σοφιανίδη, του Τζανιδάκη στη Σαφράμπολη, του Τσοπάνογλου, του 
Μαλίμογλου, του Χατζημποντόζη, του Β. Βογιατζόγλου και τόσους άλλους. Και από 
παντοπωλεία; του Τατάκα στην Ελευθερούπολη, του Νικολαΐδη στην Καλογρέζα, του 
Κατερινόπουλου στους Αγ. Αναργύρους, του Α. Μόρτογλου, του Χρ. Χατζηστέλιου, 
του Ιορδ. Σιδηρόπουλου, του Σταύρου Σαρηγιαννίδη, «Το Κεντρικόν» στον Περισσό, 
του Δ. Τρίγκατζη, του Π. Αλεβιζάκη, του Β. Κιλίκογλου, του Γ. Παλτόγλου και τόσων 
άλλων στο Ιστορικό Κέντρο.

Τα Ζαχαροπλαστεία της ξεχώριζαν σ΄ ολόκληρη την Αθήνα με τα υπέροχα σοροπιαστά 
γλυκά τους («τα Κυβέλεια», «του Μωραλόγλου», «του Περουτσή», «το Τέλειον», του 
«Μαβούσογλου», του «Θ. Βουδούρογλου» κλπ.).

Οπωροπωλεία, Ιχθυοπωλεία κλπ. ήσαν κυρίως στη Λαϊκή Αγορά στην είσοδο της πό-
λης δεξιά, εκεί όπου βρίσκονταν οι παράγκες με τα σουβλατζίδικα. Μεγάλα και διάσημα 
ήταν και τα Κρεοπωλεία (Κούρτη, Χατζηπαυλή κ.α.) αλλά και τα καφεκοπτεία (Παρί-
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ση, Βρ. Νικολαΐδη).
Πολλά στη Νέα Ιωνία και την Καλογρέζα τα καφενεία. Γνωστότερα: του Μπόλλα, του 

Καργκιαούρη, του Μπαλλή και τα κουρεία-κομμωτήρια, με πιο γνωστά του Σπ. Δούκα-
ρη (πατέρα του Δημ. Δούκαρη), του Κορτέση, του Χρ. Χομπά.

Δεν θα έπρεπε κανείς να παραλείψει τα Φαρμακεία αφού πολλά διαφήμιζαν και τις 
κρέμες και τα καλλυντικά τους! Από τα μέσα της 10ετίας του ‘30 ήδη λειτουργούσαν στη 
Νέα Ιωνία, 9 φαρμακεία, τα εξής: Αντ. Καστάνα (στη Λεωφ. Ηρακλείου 74), Ν. Θ. Σταυ-
ριανού, (στη Λεωφ. Ηρακλείου 32), Π. Γλυτσού, (στη Λεωφ. Ηρακλείου), Α. Ι. Ζάμπο-
γλου, (στην οδό Γυθείου 7, νυν Π.Π. Γερμανού) Δ. Γαρυφαλλίδη, Μ. Δρυμαλίτη (στην 
Ελευθερούπολη), Α. Χρυσοστομίδη, Γ. Αντωνολουκά (στην οδό Ζωοδ. Πηγής 34 στην 
Καλογρέζα) και του Γληνού (στην Ελευθερούπολη).

Το πρώτο φωτογραφείο που άνοιξε στη Νέα Ιωνία ήταν του Ηλία Βογιατζόγλου 
(ακολούθησαν αυτά του Λευτέρη και Νίκου Βογιατζόγλου και το «φωτογραφείο Πεσμα-
τζόγλου»). Δάσκαλος όμως της τέχνης της φωτογραφίας στη Νέα Ιωνία αναγνωρίζεται 
ότι ήταν ο Πάνος Γεραλής, γεννημένος στη Μυτιλήνη, εγκατεστημένος αργότερα στη 
Σμύρνη όπου και είχε μάθει την τέχνη της φωτογραφίας.

Θ’ άξιζε ίσως κανείς ν’ αναφερθεί και στο ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων. Τα 
καταστήματα λειτουργούσαν μέχρι αργά κάθε μέρα (τα κουρεία-κομμωτήρια ακόμη ως τη 
μία μετά τα μεσάνυχτα του Σαββάτου!), αλλά και τις Κυριακές (συνήθως τις πρωϊνές ώρες).

Χρήσιμη είναι μια απογραφή του 1928 που δείχνει τον αριθμό εμπόρων, καταστημα-
ταρχών, κ.λπ. Την παραθέτουμε:

Αρτοποιοί ........................................38 Γιατροί .................................... 14
Βαφείς ...............................................28 Χτίστες ..................................128
Ραφτάδες ......................................361 Κεντήστρες ............................ 91
Δάσκαλοι..........................................39 Καρραγωγείς ........................ 41
Εργάτες και Εργάτριες ....... 2.448 Κρεοπώλες............................. 27
Ταπητουργοί ........................... 1.000 Κουρείς .................................... 42
΄Εμποροι ...........................................74 Ξυλουργοί ............................121
Επιπλοποιοί ....................................14 Στιλβωτές .............................. 56
Ζαχαροπλάστες.............................91 Ιδιωτ. υπάλληλοι ..............550
Καφεπώλες .....................................27   

Ο πίνακας βέβαια δεν είναι πλήρης. Λείπουν ορισμένα «ευγενή» επαγγέλματα: δικηγό-
ροι, φαρμακοποιοί, μηχανικοί, ιερείς, ή ακόμη βιομήχανοι, εργολάβοι κλπ.

Λίγο πιο πριν (1927) τα στοιχεία από το «Ελληνικό Σχολείο», της Ν. Ιωνίας, που φοι-
τούσαν παιδιά από όλη τη Νέα Ιωνία, έδινε επί συνόλου 162 μαθητών και μαθητριών να 
δηλώνονται τα παρακάτω επαγγέλματα με τον αντίστοιχο αριθμό των πατεράδων που 
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τα ασκούσαν, αφού δεν υπήρχε στήλη για επάγγελμα μητρός: Έμποροι: 14, Παντοπώλες: 
9, Εργάτες: 18, Υπάλληλοι: 7, Κτίστες: 5, Λογιστές: 4, και μετά από (3): Καπνοπώλες, Φαρ-
μακοποιοί, Υποδηματοποιοί, από (2) Δάσκαλοι, Γιατροί, Γεωργοί, Ζαχαροπλάστες, Καφε-
πώλες, Μεταπράτες, Ξυλουργοί, Ράφτες και Φωτογράφοι και από (1): Ιερέας, Δικηγόρος, 
Εργοστασιάρχης, Μηχανικός, Κτηματίας, Αρτοποιός, Ασφαλιστής, Εργολάβος, Κουρέας, 
Βαφέας, Βιβλιοδέτης, Βυρσοδέψης, Εκφορτωτής, Μάγειρας, Σιδηρουργός, Σταθμάρχης, 
Ταπητουργός, Ξενοδόχος, Σανοπώλης, Υφασματοπώλης, Ωρολογοποιός, Καπνέμπορος. 
Ας μην απορούμε ότι υπολείπονται πολλοί.

Είναι πολλά τα παιδιά που στη στήλη επάγγελμα πατρός δηλώνουν: ορφανός! (εξη-
γούμε αλλού το γιατί) και δεν είναι λίγα όσα δηλώνουν άνεργος - άεργος!

Σε πίνακα της Ε.Α.Π. του 1926 φαίνεται καθαρά η αναλογία επαγγελματιών και εργα-
τών στους προσφυγικούς συνοικισμούς.

Ο παρακάτω πίνακας είναι διαφωτιστικός:

Συνοικισμός Διάφοροι 
επαγγελματίες

Χειρώνακτες 
εργάτες Σύνολο

Βύρωνας 2.687 501 3.188
Καισαριανή 2.253 1.605 3.858

Ν. Ιωνία 3.568 2.448 6.016

Κοκκινιά 4.679 5.198 9.877

Ορισμένα βέβαια από τα επαγγέλματα εκείνης της εποχής δεν υπάρχουν σήμερα. Δεν 
υπάρχουν «καρραγωγείς», δεν υπάρχουν «υδρονόμοι» (νερουλάδες) που άνοιγαν ή έκλει-
ναν την παροχή νερού, ιδιαίτερα στα ψηλότερα σημεία, δεν υπάρχουν πλανόδιοι «γανω-
ματήδες», που γάνωναν τα σκεύη, «καρεκλάδες» που διόρθωναν επί τόπου τις ψάθινες 
καρέκλες, «παπλωματάδες» που άνοιγαν τα στρώματα και τα παπλώματα και τίναζαν τα 
σβολιασμένα βαμβάκια, ούτε βέβαια πλανόδιοι «μανάβηδες» που περνούσαν με τα γαϊ-
δουράκια τους φορτωμένα συνήθως με 2 κοφίνια φρούτα της εποχής (σύκα, σταφύλια), 
«χαμαμτζήδες», που είχαν ως έργο να βοηθούν τους λουόμενους (η Νέα Ιωνία είχε δύο 
θαυμάσια χαμάμ: την «Αφροδίτη» του Παντελίδη και το «Παράδεισο»), «πιλοποιούς» 
(στο Μιρουάρ στεγαζόταν το μεγάλο πιλοποιείο «Πλέσσα», πατέρα του συνθέτη Μίμη 
Πλέσσα), «λούστρους» που γυάλιζαν τα παπούτσια γυρνώντας στις γειτονιές, «σαλεπι-
τζήδες», που έφτιαχναν το μαλακτικό σαλέπι για τους πρωινούς εργάτες κ.λπ.
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
(*1). Από το βιβλίο του D. Quataest (Λονδίνο 1993): «Η Οθωμανική παραγωγή κατά 

την εποχή της βιομηχανικής επανάστασης», όπου μελετώνται τώρα πια στοιχεία γερμα-
νικών πηγών για την ανάπτυξη της Ταπητουργίας στην Τουρκία, αναφέρεται ότι:  
«...η πόλη Σπάρτη είχε το 7% - 10% της συνολικής παραγωγής στην Ανατολία…», ενώ στ΄ 
αρχεία του Πρωθυπουργικού Γραφείου της Τουρκίας, που δημοσιοποιήθηκαν το 1968 
προκύπτει ότι η ίδια πόλη ήταν το ταχύτερο αναπτυσσόμενο κέντρο ταπητουργίας της 
Μ. Ασίας. Παραπέρα από άλλες οθωμανικές πηγές προκύπτει ότι το εξαγωγικό εμπόριο 
ταπήτων που γινόταν κυρίως από τη Σμύρνη καλυπτόταν από 6 εταιρείες, με κυριότε-
ρη τη Spartali & Co! Και από άλλες πηγές ωστόσο προκύπτει αφενός μεν η εφευρετι-
κότητα των Ελλήνων Ταπητουργών που επέτρεψαν τον τετραπλασιασμό της παραγω-
γής στην κομποδετική, ενώ καταμετρώνται 820 αργαλειά, εγκατεστημένα στις αρχές του 
20ου αιώνα. (Βλέπε σημείωμα του Γιάννη Παγιασλή στην “Σπάρτη της Ανατολής” φύλλο 
17, 1995). 

(*2). Από την Εφημερίδα «Ελεύθερο Βήμα της 18 και 
19/9/1932:

«ΑΥΤΟΚΤΟΝΗΣΕ Ο ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΡΧΗΣ Ν. ΚΥΡΚΙΝΗΣ
Το πρωί της Κυριακής 18 Σεπτεμβρίου 1932, αυτοκτό-

νησε ο εργοστασιάρχης Νικόλαος Κυρκίνης, που νοσηλευ-
όταν στο σανατόριο των Μελισσίων, ριφθείς από το παρά-
θυρο του δωματίου. ΄Ηταν στο τρίτο στάδιο της φυματίω-
σης και η ασθένεια ήταν ανίατος. Υπό τας δυσμενείς αυτές 
συνθήκες ο Ν. Κυρκίνης είχε περιέλθει σε απόγνωση κατα-
λαμβάνονταν δε από αποπνικτική δύσπνοια και του εχορη- Ν. Κυρκίνης

Μαγαζιά στον Τροχονόμο, πριν κατεδαφιστούν.
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γείτο οξυγόνο.
Η υγεία του είχε κλονισθεί σοβαρά λόγω της μακράς προφυλακίσεως στις φυ-

λακές Συγγρού, για την υπόθεση των ανωμαλιών της διαχειρίσεως της Ελληνικής 
Εριουργίας ως Διευθύνοντος Συμβούλου. Ο συνήγορος του κατ΄ επανάληψη είχε 
ζητήσει την αποφυλάκισή του λόγω προβλημάτων υγείας, αλλά αυτό κατέστη αδύ-
νατο. Μόνο όταν είχε προσβληθεί από φυματίωση, η γνωμάτευση του ιατροδικα-
στή ήταν υπέρ της απόλυσής του.

Σε λίγο καιρό όμως οδηγήθηκε σε δίκη στο Κακουργιοδικείο Πειραιά όπου κη-
ρύχθηκε αθώος, αφού είχε αποζημιώσει τους μετόχους της εταιρείας και έτσι έπα-
ψε η κατηγορία.»

(*3). Παραθέτουμε το μεταφρασμένο έγγραφο του Γερμανικού Στρατού Κατοχής, 
όπου εμφαίνεται η παράδοση της Ελληνικής Εριουργίας στους Γερμανούς, την 5.7.1941.

Ο Πληρεξούσιος της Ο.Κ.W. δια την
Ελληνικήν βιομηχανίαν εξοπλισμών.
-----------------------------------------------
 
Εν Αθήναις τη 5 Ιουλίου 1941
Προς την
ΕΘΝΙΚΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΥΠΟΚ/ΜΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ                                   Υπόθεσις: Ελληνικής Εριουργίας
Εις χείρας του κ. Δάρμου

Επί της από 1.7.41 υπ΄ αριθ. 18332 επιστολής Υμών, έχω να Σας ανακοινώσω 
τα ακόλουθα:

Ως Σας είναι γνωστόν, η Ελληνική Εριουργία με όλον το ενεργητικόν της, ευρί-
σκεται υπό την γερμανικήν στρατιωτικήν διοίκησιν, ήτις με ετοποθέτησεν εκεί ως 
εντεταλμένον επίτροπον και ανώτατον επόπτην. Εξ άλλου θα Σας ενδιέφερε να 
πληροφορηθήτε, ότι η κυριότης της Ελλ. Εριουργίας δηλ. η πλειοψηφία των μετο-
χών ήδη περιήλθεν υπό γερμανικήν κατοχήν, μέσω του μέχρι τούδε μετόχου, Εται-
ρείας του Ελληνικού Πυριτιδοποιείου και Καλυκοποιείου Α.Ε. ΄Ολαι αι απαιτήσεις 
της Τραπέζης θα διακανονισθούν κατ΄ αρχήν ομού με όλας τας λοιπάς υποχρεώ-
σεις της Εταιρείας.

Η Τράπεζα δέον να απέχη οιασδήποτε αναμίξεως εις τας υποθέσεις και την κα-
τεύθυνσιν των υποθέσεων της Εταιρείας. Τ΄ αποθέματα της Ελλην. Εριουργίας δι-
αθέτει μόνη η γερμανική στρατιωτική διοίκησις δια των αρμοδίων της οργάνων. 
Η μετά της Τραπέζης εκκαθάρισις των εισπραχθέντων εκ της πωλήσεως των προ-
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ϊόντων, θα γίνη υπό τον έλεγχόν μου κατά χρόνον ορισθησόμενον υπ΄ εμού κα-
θορισθέντων αναγκαίων δαπανών της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των 
Δημοσίων φόρων κλπ.-

Πιστεύω, ότι ήδη η κατάστασις Σας είναι ευκρινής και υπογράφομαι
 Μεθ΄ υπολήψεως
 DETEP
 Ε. Ανθυπολοχαγός 

 
(*4). Με το παρακάτω μεταβιβαστικόν γίνεται φανερό ότι στις μεταβιβάσεις γηπέδων 

από το Ταμείο Περίθαλψης Προσφύγων (Τ.Π.Π.) στην Επιτροπή Αποκατάστασης Προ-
σφύγων (Ε.Α.Π.), εκτός των άλλων δηλώνεται ότι εξαιρείται και το γήπεδο της «Α.Ε. Ανα-
τολικής Ταπητουργίας» όπου το περίεργο είναι ότι ο μεταβιβάζων (Μαυρολέων) είναι 
παράλληλα και μέτοχος της εξαιρουμένης εταιρείας. 

Αριθ. 34152
Μεταβιβαστικόν ακινήτων
Εν Αθήναις σήμερον την ενδεκάτην (αριθ. 11ην) του μηνός Ιανουαρίου του μη-

νός Ιανουαρίου του χιλιοστού εννεακοσιοστού εικοστού τετάρτου 1924 έτους ημέ-
ραν Παρασκευήν ενώπιον εμού του συμβολαιογράφου και κατοίκου Αθηνών Αλε-
ξάνδρου Ιω. Ζαχαροπούλου, εδρεύοντος ενταύθα παρουσία και των κάτωθι προ-
συπογραμμένων δύο ενηλίκων μαρτύρων γνωστών μας πολιτών Ελλήνων ως και 
μη εξαιρετέων. Ενεφανίσθησαν οι γνωστοί και μη εξαιρετέοι αφ΄ ενός μεν ο κ. Από-
στολος Θωμά Δοξιάδης, ιατρός, κάτοικος Αθηνών, ενεργών εν προκειμένω ως αντι-
πρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου και υπό την ιδιότητά του ως Υπουργού της Γε-
ωργίας και αφ΄ ετέρου οι κ.κ. Γεώργιος Βασιλείου Μαυρολέων πληρεξούσιος της 
Εθνοσυνελεύσεως, Γεώργιος Ιωάννου Σακκαλής πολιτευτής και Ιωάννης Δημοσθέ-
νους Φαραντάτος δικηγόρος κάτοικοι άπαντες Αθηνών, ενεργούντες οι τρείς αύτοι 
υπό την ιδιότητα των ως μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής του Διοικητικού Συμ-
βουλίου του εντεύθεν εδρεύοντος Ταμείου Περιθάλψεως Προσφύγων  του ιδρυθέ-
ντος δια του από 3ης Νοεμβρίου 1922 Νομοθ. Διατάγματος ως συνεπεία της υπ΄ 
αριθ. 15 της 4ης Ιανουαρίου 1924 αποφάσεως του διοικητικού αυτού συμβουλίου 
και συνωμολόγησαν τα εξής:

Το Ταμείον Περιθάλψεως Προσφύγων επιθυμούν να διευκολύνει το έργον της 
Επιτροπής Αποκαταστάσεως Προσφύγων της συσταθείσης συνεπεία του εν Γε-
νεύη Πρωτοκόλλου δια του από 13ης Οκτωβρίου 1923 Νομ. Διατάγματος ως και 
την πραγματοποίησιν του προσφυγικού δανείου απεφάσισεν όπως παραχωρήσει 
και τούτο άνευ τινός ανταλλάγματος δια του κράτους προς την αυτήν επιτροπήν 
τους παρ΄ αυτού ανεγερθέντας αστικούς συνοικισμούς προσφύγων, ίνα χρησιμεύ-
σωσιν προς επαύξησιν των εγγυήσεων του δανείου.   
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Προς τούτο μεταβιβάζομεν σήμερον δια του παρόντος εις την αποκλειστικήν 
νομήν, κατοχήν και κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου λόγω δωρεάς και επί τω 
σκοπώ όπως παραχωρηθώσι ταύτα υπό του Δημοσίου προς την ως άνω Επιτρο-
πήν τα εξής:

Πρώτον εις τον εν τη περιφερεία του Δήμου Αθηναίων και παρά την θέσιν Πο-
δαράδες ανεγερθέντα προσφυγικόν συνοικισμόν γνωστόν υπό το όνομα «Ιωνία» 
εκτάσεως χιλίων εκατόν (1.100) στρεμμάτων, συνορευόμενον βορείως δια γραμ-
μής αρχομένης εκ του ρεύματος Γιαμπουρλά, με οδόν καρροποίητον προς Κουκου-
βάουνες κτήμα Καρυτικού, Εθνικάς γαίας καλλιεργουμένας υπό του χωρίου Κου-
κουβάουνες και με αμαξιτήν οδόν Ηρακλείου, εκείθεν ευθυγράμμως προχωρεί μέ-
χρι συναντήσεως του ρεύματος Ηρακλείου, όποθεν ακολουθεί τον ρουν του ρεύ-
ματος τούτου μέχρι συναντήσεως της οδού Χαλανδρίου - Μενιδίου, μεσημβρινώς 
εν μέρει μεν με κορυφήν λόφου κτήματος Λάμπρου Βέικου γνωστού υπό το όνομα 
«Εύμορφη Εκκλησιά» και εν μέρει με κτήμα ιερέως Δέρβου και αδελφών Κηρύκου, 
ανατολικώς με γραμμήν αρχομένην εκ του σημείου όπου η αμαξιτή οδός Ηρακλεί-
ου συναντά την από Μενιδίου εις Καλογρέζαν και Χαλάνδριον καρροποίητον οδόν, 
ήτις γραμμή την προς Ανατολάς ορίων παρακολουθούσα την καρροποίητον ταύ-
την οδόν διέρχεται το Ηρακλεώτικον ρεύμα, την γραμμήν του Σιδηροδρόμου Αττι-
κής, τα κτήματα Αναρρούση συναντά τον εκ βορρά προς Νότον χείμαρρον τον χω-
ρίζοντα το πωληθέν κτήμα, του κτήματος Καλογρέζας ως δυτικώς με κτήμα του ιδί-
ου ταμείου, και εκείθεν με κτήμα Κυρκίνη ως με υπόλοιπον έκτασιν κτήματος πα-
ραμένοντος εις Πανάγιον Τάφον μέχρι ρεύματος Γιαμπουρλά ως το συνημμένον δι-
άγραμμα του μηχανικού κ. Δ. Γεωργοπούλου, περιελθόν εις το Ταμείον Περιθάλψε-
ως Προσφύγων δυνάμει του υπ΄ αριθ. 35485 της 23ης Σεπτεμβρίου 1923 συμβο-
λαίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Κωνσταντίνου Ιωάννου νομίμως μεταγρα-
φέντος εις τα βιβλία των μεταγραφών του Δήμου Αθηναίων εις τόμον 820 ως υπ΄ 
αυξ. αριθ. 32 μεθ΄ όλον των υπ΄ αυτού προσωπικών και πραγματικών δικαιωμά-
των των ανεγερθεισών ή ανεγερθησομένων οικοδομών αίτινες ανέρχονται: 

α) εις τριακοσίας ογδοήκοντα τρείς (383) μονωρόφους κατοικίας αποτελούσας 
δωμάτια δύο χιλιάδας πεντακόσια εξήκοντα τέσσερα (2.564) 

β) είκοσι εννέα (29) μικράς επαύλεις αποτελούσας δωμάτια διακόσια είκοσι 
επτά (227)

γ) εκατόν είκοσι τέσσαρας (124) διωρόφους οικίας αποτελούσας δωμάτια 
οκτακόσια ογδόντα τέσσαρα (884) και 

δ) δύο χιλιάδες εκατόν είκοσι πέντε (2.125) δωμάτια ευρισκόμενων υπό κατα-
σκευήν ως και πασών των εν τω συνοικισμώ υπαρχουσών γενικών εγκαταστάσε-
ων, ήτοι έργων υδρεύσεως, αποθηκών, πλυντηρίων, καταστημάτων και παντός άλ-
λου παραρτήματος και παρακολουθήματος αυτού.
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2) Τον Προσφυγικόν συνοικισμόν τον ευρισκόμενον εις την θέσιν Παγκράτι…
3) Τον εις την περιφέρειαν του Δήμου Πειραιώς και εις την θέσιν Κοκκινιάν…
Συνομολογούνται δε οι εξής πρόσθετοι όροι:
……………………………
Τρίτον. Ότι της μεταβιβάσεως εξαιρούνται τα κατωτέρω γήπεδα, τα οποία με-

ταβιβάσθησαν ή ανελήφθη η υποχρέωσις να μεταβιβασθώσι κατόπιν αποφάσε-
ως του Συμβουλίου του Ταμείου προς ιδιώτας πρόσφυγας και μη, προς εγκατάστα-
σιν βιομηχανιών ή καταστημάτων τα οποία το Ταμείον παρακρατεί εις την απόλυ-
τον κυριότητά του.

Α) Εις τον συνοικισμόν Ιωνία:
1. Δια την Εταιρείαν Σπάρταλης & Σια, έκτασις έξ στρεμμάτων
2. Ανατολική Ταπητουργία, δέκα στρέμματα
3. Ελληνική Ταπητουργία, δέκα στρέμματα
4. Μ. Νιγκοβισιάν, έξ στρέμματα
5. Λ. Κωνσταντάρας, τρία στρέμματα
6. Ν. Σαρίδης, τρία στρέμματα
7. Εξακόσια τετραγωνικά μέτρα, προοριζόμενα δι΄ανέγερσιν αρτοποιείου
 υπό των προσφύγων Σοφοκλέους Σοφιανίδη, Δ. Δακιανίδου και Ευστρ.   

  Χριστοδούλου
8. Διακοσίων τετραγωνικών μέτρων, παραχωρηθέντων προς ανέγερσιν   

  παντοπωλείου εις τον πρόσφυγαν Αλεξ. Μπόλον
9. Πέντε στρέμματα, δι΄ εγκατάστασιν ανθοκορείου, καλαθοποιείου κλπ. εις
 Παναγιώτην Μπεκέν

(*5). Το 8ωρο στην Ελλάδα είχε ήδη καθιερωθεί από το 1920, όταν ψηφίστηκε ο Ν. 
2269/20 που κύρωνε τη Σύμβαση της Διεθνούς Συνδιασκέψεως της Ουάσιγκτον, όταν 
ακόμη - πριν την Καταστροφή - πρωθυπουργός ήταν ο Ελ. Βενιζέλος. Όμως ουσιαστικά 
εφαρμόστηκε το 1932, με το Π.Δ. 276/4.7.1932 «περί κωδικοποιήσεως των περί 8ωρου 
διατάξεων». 

(*6). Η Μουταλάσκη είναι μια κωμόπολη της Καππαδοκίας, προγονική εστία της οικο-
γένειας Σινιόσογλου. Η σημαία, το λάβαρο της εταιρείας, φέρει την ονομασία της εταιρεί-
ας, την χρονολογία ίδρυσης (1927) και τη μορφή του ζώου ταύρου (για να θυμίζει το όρος 
Ταύρος της Μ. Ασίας). Βρίσκεται στο Μουσείο του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. Δήμου Ν. Ιωνίας. 
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Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Του Χάρη Σαπουντζάκη

ποιος έχει επισκεφθεί στα τελευταία χρόνια το Πατριαρχείο στην Κωνσταντι-
νούπολη, θα έχει προσέξει στην είσοδό του ένα ψηφιδωτό, που έχει μάλιστα 
φιλοτεχνήσει ένας συμπατριώτης μας καλλιτέχνης, ο Σωτήρης Βάρβογλης.

Παριστάνει με λεπτά χρώματα μια συμβολική σκηνή. Αριστερά είναι ο Πορθητής Μω-
άμεθ ο Β΄ και κρατεί μιαν περγαμηνή, δεξιά του στο ίδιο ύψος ο Πατριάρχης Γεώργιος 
Σχολάριος. Λαμπροστολισμένοι και οι «δύο». Ο Μωάμεθ παραχωρεί στον Πατριάρχη τα 
γνωστά, ως «προνόμια των Ορθοδόξων».

Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία, η πολυεθνοτική, πολυπολιτισμική αυτοκρατορία δεν 
υπάρχει πλέον. Η Ορθοδοξία όμως θα συνεχίσει να υπάρχει και θα γίνει στο εξής και η 
τροφός του νεότερου Ελληνισμού, καθώς πλέον στα πλαίσια μιας άλλης μεγάλης πολυ-
εθνοτικής και πολυπολιτισμικής αυτοκρατορίας, της Οθωμανικής θα ευδοκιμήσει ένα 
«μιλλέτ», το «μιλλέτ» των Ελληνορθοδόξων, των «ρωμιών».

Ναι, είναι γνωστό ότι οι πρώτοι αιώνες, οι λεγόμενοι και σκοτεινοί αιώνες, πέρασαν 
με διώξεις κι εξισλαμισμούς.

Κι ο Ελληνισμός κινδύνευσε ν’ αφανισθεί. Όμως κρατήθηκε είτε καταφεύγοντας στα 
βουνά, είτε κατρακυλώντας στις υπόγειες κατακόμβες κι αν έχασε πολλά κλαδιά, οι ρί-
ζες του δεν κάηκαν, δεν ξεράθηκαν. Οι Χριστιανοί ένιωσαν ότι θα μπορούσαν να σηκώ-
σουν κεφάλι με τα πρώτα δειλά μέτρα παροχής ελευθεριών (τις "περίφημες" τανζιμάτ 
του 1834 και του 1856) από τους σουλτάνους, οι οποίοι αγωνιζόμενοι να κρατήσουν όρ-
θια την καταρρέουσα Οθωμανική Αυτοκρατορία τα έδιναν ως αντιπαροχή, για τα δάνεια 
που ζητούσαν από τη Δύση. Οι σουλτάνοι έβαζαν ουσιαστικά υπεύθυνο απέναντί τους 
τον ίδιο τον Οικουμενικό Πατριάρχη, ο οποίος έτσι άρχισε να διαδραματίζει ρόλο εθνάρ-
χη, να μεταβάλλεται ενίοτε από πατριάρχης Οικουμενικός σε πατριάρχης Ελλην, όπως 
αργότερα θα ειπωθεί για το Πατριάρχη Ιωακείμ τον Γ΄ το Μεγαλοπρεπή.

Ο χώρος που ξεχωριστά καταπιεζόταν τα δύσκολα χρόνια, όπου «όλα τα’σκιαζε η φοβέ-
ρα και τα πλάκωνε η σκλαβιά», ήταν βέβαια η Μικρασία. Εκεί ήσαν τα φυλάκια κι οι φρου-
ρές, των οθωμανών, εκεί οι στρατοί έτοιμοι να καταπνίξουν κάθε επαναστατική κίνηση. 

Εκεί όμως και το πλήθος των χριστιανών, που άδραξαν τις ευκαιρίες ν’ αρχίσουν ν’ 
ανεγείρουν εκκλησιές, όχι πια μοναστήρια στις αητοφωλιές του Πόντου, ούτε υπόσκαφα 
εκκλησιδάκια στην Καππαδοκία, αλλά στα χωριά και στις πόλεις, έστω κι αν, εξαιρουμέ-
νης βέβαια της Πόλης και της Σμύρνης, οι «ρωμιοί» δεν ήσαν η πλειοψηφία. Εκκλησίες με-
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γάλες, κατάφορτες από εικόνες και σκεύη πολύτιμα.
Κι άρχισαν να ιδρύονται και να λειτουργούν καινούργιες μητροπόλεις, ενώ οι αρχαιό-

τερες (της Καισαρείας, της Εφέσου, της Φιλαδελφείας, της Νίκαιας, του Ικονίου, της Πι-
σιδίας, της Σμύρνης, της Περγάμου), συνέχιζαν απτόητα το έργο τους, με τους μητροπο-
λίτες τους ουσιαστικά να δίνουν τον τόνο στην εκπαίδευση, την κοινωνική ζωή, τις τέ-
χνες, το εμπόριο.

Οι ξεριζωμένοι πρόσφυγες έφεραν μαζί τους στην Ελλάδα τη βαθιά θρησκευτικότη-
τά τους. Αν δυο πράγματα μπορούσαν να διασώσουν το ένα θα ήταν ένα μικρό εικόνισμα 
από το εικονοστάσι του σπιτιού τους, πριν το εγκαταλείψουν πανικόβλητοι για να σω-
θούν. Και ήταν ευτύχημα ότι με την «Ανταλλαγή των πληθυσμών», το 1924, περισσότε-
ρο οι Καππαδόκες αλλά και οι Πόντιοι μπόρεσαν να φέρουν πολύτιμα κειμήλια, εικόνες, 
ιερά σκεύη, θρησκευτικά βιβλία- πολλά γραμμένα στα καραμανλίδικα - κεντητούς επιτά-
φιους,  λείψανα αγίων κλπ.

Ο Πέτρος Καρφόπουλος, σπουδαίος δάσκαλος στη Μικρασία αλλά και στην Ελλάδα, 
που εγκαταστάθηκε στη συνοικία της Νεάπολης, εξιστορεί πως συγκέντρωσαν όλα τα 
ιερά άμφια, σκεύη και εικόνες και άλλα αντικείμενα εκκλησιών της Μαλακοπής και των 
περιχώρων της και τα τοποθέτησαν σε 57 κιβώτια, τα οποία μέσω Μυρσίνας προωθήθη-
καν στην Ελλάδα για να παραληφθούν από το συσταθέν το 1928 «Ταμείο Ανταλλαξίμων 
Κοινοτικών και Κοινωφελών Περιουσιών», (Ν. 3471, Φ.Ε.Κ 52/7-4-28 τ. Α΄). Τότε λέει:

«...με δάκρυα στους οφθαλμούς, την 28η Ιουλίου, ημέρα Κυριακή του 1924 εγκατέλειψε 
η οικογένειά μου την πατρική οικία...»

Αυτά και άλλα πολλά κειμήλια διαμοιράσθηκαν στο Μουσείο Μπενάκη, στο Βυζαντι-
νό και Χριστιανικό μουσείο, στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης. Ορισμένα ύστερα από επίμονη 
διεκδίκηση των υπευθύνων ιερών ναών που ιδρύθηκαν σε προσφυγικές συνοικίες αλλά 
και των προσφύγων στο σύνολό τους κατανεμήθηκαν στους ναούς αυτούς, ή σε άλλους 
φορείς, ενώ βέβαια αρκετά πέρασαν σε ιδιωτικές συλλογές!

Τα κειμήλια που τελικά επίσημα καταγράφηκαν ότι παρελήφθησαν στην Ελλάδα, πλη-
σίαζαν τον αριθμό 3.000!

Στους ναούς της Ν. Ιωνίας, όπως αναλυτικά θα εκτεθεί πάρα κάτω, υπάρχουν αρκετά 
τέτοια κειμήλια χριστιανικής πίστεως. ( *1)

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

Από την πρώτη στιγμή της εγκατάστασης των προσφύγων στη Ν. Ιωνία οι ξεριζωμέ-
νοι κινήθηκαν για να φτιάξουν εκκλησιές, στις συνοικίες τους για τη λατρεία του Θεού.

Εδώ στη Νέα Ιωνία, από το 1923, θα υπάρχει ένας ιερέας που θα δίνει τον τόνο, σε 
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κάθε τι που θα γίνεται στους «Ποδαράδες» και ιδιαίτερα στο λεγόμενο σήμερα «Ιστορι-
κό Κέντρο».

Είναι ο Παπαϊωακείμ Πεσματζόγλου, από τη Σπάρτη της Πισιδίας, ο οποίος επωμί-
στηκε τη μεγάλη ευθύνη να διεκπεραιώσει τα γυναικόπαιδα της πατρίδας του και τους 
γέροντες, μέσω Αττάλειας κι όχι μέσω Σμύρνης, στην Ελλάδα, τον Οκτώβριο του 1922.

Θα είναι παρών στη θεμελίωση του συνοικισμού (30/6/1923) αλλά και στα εγκαίνια 
(9/12/1923) τελώντας τον αγιασμό. Θα προχωρήσει αμέσως στο να βρει χώρο για να ιε-
ρουργήσει. 

Διηγείται στις «Αναμνήσεις» του:
«Στο συνοικισμό είχαν αποπερατωθεί περίπου 100 σπίτια. Πρώτος εγώ, στις 13 

Νοεμβρίου 1923, εγκαταστάθηκα στα δυο δωμάτια που μου παραχωρήθηκαν και 
στα οποία παραμένω συνεχώς (σημ: εννοεί τη μικρή του κατοικία στην οδό Σπάρ-
της, όπου διέμενε με την πολυμελέστατη οικογένειά του).

Πρώτη μου φροντίδα, μετά την πρώτη εγκατάσταση, ήταν να έχουμε μιαν εκ-
κλησιά, γιατί πλησίαζαν και οι μεγάλες γιορτές της χριστιανοσύνης, Έκανα τις 
αναγκαίες ενέργειες και μου δόθηκε άδεια για να ιερουργήσω, όπου εύρισκα κα-
τάλληλο χώρο. Ένας γέρο-εργολάβος, είχε μια ευρύχωρη παράγκα για αποθήκη. 
Τον παρακάλεσα και μου παραχώρησε τη μισή! Χώρισα ιερό κι έτσι περάσαμε τις 
τρεις μεγάλες γιορτές. Η παράγκα αυτή βρισκόταν στη σημερινή οδό Ηρακλείου 
από τη Στοά Μερκούρογλου προς τα καταστήματα «Νέα Μόδα» (σημ. η γωνία Ηρα-
κλείου και Κ. Βάρναλη, όπου η Αστυνομία). Έβαλα ένα σίδερο για σήμαντρο στο 

Μια ιστορική φωτογραφία: Η τελετή θεμελίωσης του ναού των Αγίων Αναργύρων (1928).
Δεξιά διακρίνεται η άκρη του ξύλινου ναού με το καμπαναριό.
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δρόμο. Μάλιστα την ημέρα των Φώτων λειτούργησα μαζί με τον Άγιο Καισαρεί-
ας Γερβάσιο, τον μετέπειτα μητροπολίτη Γρεβενών. Μετά τις εορτές ο εργολάβος 
μου ζήτησε να του αδειάσω το χώρο. Του διήγειρα όμως τα θρησκευτικά του συ-
ναισθήματα και κατόρθωσα να χρησιμοποιήσω την αποθήκη ως εκκλησία ως τις 
αρχές Μαΐου του 1924.

Στο μεταξύ είχα κάνει ενέργειες προς το Υπουργείο και δόθηκε εντολή στον δι-
ευθυντή των έργων του συνοικισμού Χωραφά, να μας φτιάξουν μια ξύλινη εκκλη-
σία. Διαλέξαμε να τοποθετηθεί στο πίσω μέρος της σημερινής εκκλησίας των Αγί-
ων Αναργύρων. Ως το 1928 λειτούργησα εκεί…» (*2)

Παρακάτω ο ιερέας εξηγεί πως δόθηκε στο ναό το όνομα των Αγ. Αναργύρων. 
«Παραμονή των Χριστουγέννων του 1923 έκανα την πρώτη μου λειτουργία 

στην ξύλινη παράγκα. Η εκκλησία φυσικά δεν είχε εικονίσματα. Πριν από τη θεία 
λειτουργία συζητούσαμε τι όνομα θα της δώσουμε. Λέω: «βλέπετε ότι δεν έχουμε 
εικονίσματα. Όποια εικόνα έλθει πρώτη στην εκκλησία θα δώσει το όνομα του αγί-
ου της». Αμέσως μια γριά μου έφερε μια μικρή εικόνα των Αγίων Αναργύρων. (*3)

Πήρα την εικόνα κι από το ιερό τους λέω «αγαπητοί αδελφοί μου, ο Θεός ευδό-
κησε για μας τους πρόσφυγες, οι οποίοι δεν έχουμε ούτε χρήματα, ούτε κτήματα, 
επομένως είμαστε ανάργυροι. Να η πρώτη εικόνα που μπήκε στο ναό, είναι η εικό-
να των Αγίων Αναργύρων! Επομένως η εκκλησία μας θα ονομασθεί Άγιοι Ανάργυ-
ροι! Ψάλλοντας τότε το τροπάριο τους έφερα την εικόνα από την ωραία Πύλη και 
την τοποθέτησα στο προσκυνητάριο. Την ονομασία αργότερα ενέκρινε η Αρχιεπι-
σκοπή». (*4)

Η θεμελίωση του λιθόκτιστου ναού έγινε την Κυριακή, 10 Ιουνίου 1928 με μεγάλη επι-
σημότητα, με την παρουσία του Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου, του επισκόπου Πατάρων 
Μελετίου, του αρχηγού των Φιλελευθέρων Ελ. Βενιζέλου, του Αλ. Παπαναστασίου, του 
Σοφούλη, του Δημάρχου Αθηναίων Σπ. Πάτση, του Προέδρου της Ε.Α.Π Χιλλ, που είχε 
συμβάλει στην απόκτηση του οικοπέδου, αλλά θα συνεισφέρει και οικονομικά μετά.

Η πρώτη λειτουργία έγινε το Σάββατο, 25η Νοεμβρίου 1933, εορτή της Αγίας Αικατε-
ρίνης. (*5)

Για την ιστορία οφείλουμε να πούμε τα ονόματα της Εκκλησιαστικής Επιτροπής, που 
σήκωσε την ευθύνη όλης της προετοιμασίας της εορτής, αλλά κυρίως των εράνων και 
των προσπαθειών που έγιναν για να φτάσουμε από την παράγκα στο λιθόκτιστο πρώ-
το ναό της Νέας Ιωνίας:

Πρόεδρος: Φιλ. Καχραμάνος. Μέλη: Γαβρ. Γαβριήλογλου, Παύλος Καχραμάνογλου, Ιω. 
Χρηστίδης. (*6) Κι ακόμη ότι μαζί με τον Παπαϊωακείμ, εκ των πρώτων ιερέων του ναού 
ήταν κι οι συμπατριώτες του Σπαρταλήδες: Ευστάθιος Μηναΐδης, Νικόλαος Παντελίδης, 

������.indd   126 12/9/2013   11:01:23 πµ



Η Ν ΕΑ Ι ΩΝΙΑ ΣΤΟ Μ ΕΣΟΠΟΛΕΜΟ  (1922-1941)

—127—

ο Ιωάννης Κιρκίδης κι ο πατήρ Χρύσανθος.
Ο ναός των Αγίων Αναργύρων ονομάσθηκε ενοριακός με το από 7 Αυγούστου 1925 

Π.Δ. (Φ.Ε.Κ. 226/28-8-1925, τ. Α΄).(*7). Είναι βυζαντινού ρυθμού σταυροειδής. Στην εί-
σοδό του υπάρχει μεγάλη εικόνα του Ιωάννου του Προδρόμου, που έφεραν οι Σπαρταλή-
δες, ύστερα από ένα ταξίδι τους στα μέρη εκείνα το 1952. Η εικόνα είχε αφιερωθεί στη 
Μητρόπολη (ναός του Γενεθλίου της Θεοτόκου) στη Σπάρτη, από έναν πιστό, το 1861, το 
Γιαννάκη Γιαννάογλου. Δωρητής της εικόνας ήταν ο Νικ. Αθανασίου.

Μετά το ναό των Αγ. Αναργύρων στο Ιστορικό Κέντρο, ο οποίος πολύ αργότερα, το 
1974, θ’ ανακηρυχθεί και μητροπολιτικός ναός της Ιεράς Μητροπόλεως Ν. Ιωνίας, Φιλα-
δελφείας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνος αρχίζουν να ιδρύονται ο ένας μετά τον άλλο, οι ιε-
ροί ναοί στις συνοικίες της Ν. Ιωνίας. Θα έλεγε κανείς ότι διακινείται μια ευγενική άμιλ-
λα από τους κατοίκους, τους πρόσφυγες κατά κύριο λόγο βεβαίως, αλλά και τους εθνικο-
τοπικούς συλλόγους, ποια συνοικία θα ανεγείρει τον πιο περίλαμπρο ναό, που θα συγκε-
ντρώσει ιερά λείψανα και θ’ αγιογραφηθεί από τους καλύτερους χρωστήρες.

Στο ναό των Αγίων Αναργύρων χειροτονήθηκε ο πρώτος μητροπολίτης Νέας Ιωνίας 
και Φιλαδελφείας, ο αείμνηστος Τιμόθεος.

Στο ναό υπάρχουν αρκετές εικόνες από τα μέσα του 19ου αιώνα, ιστορημένες από τον 
γνωστό αγιογράφο Ελευθέριο το Σινωπέα, ενώ υπάρχει και η εικόνα των Αγίων Αναργύ-
ρων του Φώτη Κόντογλου. Μεγάλης αξίας είναι ένας χρυσοκέντητος επιτάφιος του 1818.

Στο ναό φυλάσσονται ιερά λείψανα των Αγίων Κοσμά και Δαμιανού και του Αγίου Χα-
ραλάμπους.

Η σειρά που θα παρουσιασθεί παρακάτω, είναι χρονολογική αλλά δεν μπορεί να είναι 
απολύτως ακριβής, γιατί παραλλήλως πολλές φορές λειτουργούσαν οι εκκλησίες, έστω 
ημιτελείς. Τα επίσημα εγκαίνια του ναού των θα μπορούσαν να καθυστερήσουν.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Στη συνοικία της Ινέπολης, πρόλαβαν μέσα σε ένα-δυο χρόνια (1923-1924) να ιδρυ-
θούν και να λειτουργήσουν δύο σύλλογοι: α) ο σύλλογος των εν Ελλάδι Ινεπολιτών 
«Προσφυγική Κοινότης Ινεπόλεως» με πρωτοβουλία των Πέτρου Κοπτερίδη, Νικ. Γε-
ωργιάδη, Π. Σπανούδη, Κ. Ανδρεάδη, Ηρ. Σπανοπούλου, Δ. Νικολαΐδη κ.α. και β) ο σύλλο-
γος Ινεπολιτών «Η Κοίμησις της Θεοτόκου», που μάλιστα γρήγορα θ’ αποκτήσει και 
ιδιόκτητο οίκημα, με πρόεδρο τον Ιω. Αυγερινό.

Και οι δύο αυτοί σύλλογοι εργάσθηκαν δημιουργικά κι αποτελεσματικά στον τομέα 
της αποκατάστασης των μελών τους, αλλά και εκ παραλλήλου στον φιλανθρωπικό το-
μέα, και στην προσπάθεια για την ανέγερση του ιερού ναού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, 
για να τους θυμίζει αφενός μεν την αξέχαστη πατρίδα τους αφετέρου, δε και τον ομώνυ-
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μο ναό στο Μοναστήρι της Ινέπολης στον Πόντο.
Οι δραστηριότητες αυτών των συλλόγων, αλλά και στη συνέχεια και συλλόγων κυρι-

ών και δεσποινίδων, όπως ο σύλλογος «Αγία Ελεούσα» Ινεπόλεως συνέβαλαν, με τη συν-
δρομή βέβαια του κράτους και ιδιαιτέρως των υπουργών Λεων. Ιασονίδη, Αντ. Αθηνογέ-
νους και Μιχ. Κύρκου να ιδρυθεί και Νυκτερινό σχολείο, Αναγνωστήριο κλπ. στο λεγόμε-
νο λόφο της Ινεπόλεως.

Ο ιερός ναός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου άρχισε να κατασκευάζεται το 1924 και σε 
μια πρώτη φάση ολοκληρώθηκε, ως παράγκα, το 1931. Ωστόσο όλον αυτόν τον καιρό λει-
τουργούσε, αν κρίνουμε από ανακοινώσεις, μέσω του προσφυγικού τύπου κυρίως, που 
καλούσαν π.χ. τους πιστούς να παραστούν σε πανηγυρική θεία λειτουργία «εις τον υπό 
ανοικοδόμησιν ναόν της συνοικίας Ινεπόλεως Νέας Ιωνίας, της Κοιμήσεως της Θεοτό-
κου» για την 15η Αυγούστου 1928.

Είναι αξιοσημείωτο ότι το 1935 θα τοποθετηθεί ως ιεροκήρυκας στο ναό ο καθηγητής 
Θεολογίας Σταύρος Ματθαιάκης, ο οποίος και θα ιδρύσει και θα λειτουργήσει πρότυπο, 
θα έλεγε κανείς, Κατηχητικό σχολείο αρρένων και θηλέων. Με την ένθερμη στήριξη ενός 
σημαντικού ιερέα, του Παναγιώτη Καμπουρίδη, αλλά και του Επισκόπου Πατάρων Μελε-
τίου. Πρόκειται βέβαια για τον κατοπινά πρώτο μητροπολίτη της Ιεράς Μητροπόλεως Ν. 
Ιωνίας και Φιλαδελφείας, Κυρό Τιμόθεο.

Ο ναός είναι ρυθμού Βασιλικής με τρούλο, εξ ολοκλήρου αγιογραφημένος. Μέσα, 
υπάρχουν εικόνες του 19ου αιώνα (Άγιος Αθανάσιος, Τρεις Ιεράρχες κ.α.). Η αρχαιότερη 
εικόνα είναι του Αγίου Γεωργίου (1773).

Στο ναό φυλάσσονται λείψανα του Αγίου Ελευθερίου και του μεγαλομάρτυρος Δημη-
τρίου.

 
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

Στη συνοικία της Σαφραμπόλεως (αρχικά είχε την ονομασία Νέα Σαφράμπολις) ξεκί-
νησε από το 1924 η προσπάθεια για την ανέγερση ιερού ναού. Αρχικά, όπως συνέβαινε 
σε όλους τους ναούς λειτούργησε σε ξύλινο παράπηγμα, στην οδό Ελλησπόντου. Ο ναός 
αυτός βέβαια δε θα μπορούσε παρά να φέρει το όνομα του Αγίου πρωτομάρτυρος Στε-
φάνου, αφού τμήμα του σεπτού σκηνώματος του Αγίου θα μεταφερθεί στη Σαφράμπο-
λη, από την Ποντιακή Σαφράμπολη, τη βυζαντινή Θεοδωρούπολη, όπου η αυτοκράτει-
ρα του Βυζαντίου Ευδοκία είχε εναποθέσει το λείψανο αυτό στο ναό που η ίδια ανήγει-
ρε, στη μνήμη του αγίου, ως έκφραση βαθειάς ευγνωμοσύνης γιατί την είχε θεραπεύσει 
από βαριά ασθένεια.

Ήδη επί σειρά ετών (1928 και μετά) διενεργούντο έρανοι για το σκοπό της ανέγερσης 
λιθόκτιστου ναού.

Τελικά ο λιθόκτιστος ναός θα θεμελιωθεί στις 20 Μαΐου του 1928, αλλά θα εγκαινια-
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σθεί πολύ αργότερα, στις 4 Ιουνίου 1950 από τον Επίσκοπο Ευρίπου Αλέξιο, ενώ ήδη η 
πρώτη ιερουργία είχε γίνει την 16η Απριλίου 1949.

Ο ναός είναι σταυροειδής με τρούλο και το εσωτερικό του είναι καθ’ ολοκληρία αγιο-
γραφημένο.

Διαχρονικά πολύ μεγάλη υπήρξε η προσφορά του εφημέριου του ναού Ιερόθεου Κε-
στελίδη. Επρόκειτο για έναν φλογερό ιερωμένο, τον οποίο, πράγμα πρωτοφανές ακόμη 
και για κυβέρνηση «ειδικού σκοπού» που προετοίμασε το δημοψήφισμα του 1935 και 
την επάνοδο του βασιλιά Γεωργίου του Β΄, αυτή δε δίστασε να τον συλλάβει και να τον 
εκτοπίσει σε κάποιο νησί του Αιγαίου, ως επικίνδυνο για το καθεστώς!

Ήταν ίσως ο μόνος ιερέας, που είχε εκτοπισθεί τότε. Αλλά μαζί του είχαν εκτοπισθεί 
και οι δημοτικοί σύμβουλοι: Χρ. Χατζηστέλιος, Χρυσ. Δουβλίδης, Ιω. Βαλούρδος και άλλοι 
πολίτες, της Νέας Ιωνίας!

Για την εποχή που εξετάζουμε διαπιστώνεται ότι η Εκκλησιαστική Επιτροπή του Αγίου 
Στεφάνου αποτελείτο από τους: Βασ. Μεταξά, Βασ. Παπαευθυμίου, Φώτιο Καρεκλίδη. (*8)

Ο σημερινός ναός είναι λιθόκτιστος, σταυροειδής με τρούλο.
Οι Σαφραμπολίτες συγκέντρωσαν πολλές αξιόλογες εικόνες: τη Μεταμόρφωση του 

Σωτήρος, τη Ζωοδόχο Πηγή, τον Άρχοντα Μιχαήλ, τον Άγιο Χαράλαμπο και φυσικά τον 
Άγιο Στέφανο που φιλοτέχνησε ο Γεώργιος Σινωπεύς, το 1838.

Στο ναό φυλάσσεται η δεξιά κνήμη του πρωτομάρτυρα Στεφάνου.

Λιτανεία εικόνας Αγίου Στεφάνου στη Σαφράμπολη. Δεξιά ο Επίσκοπος Πατάρων Μελέτιος.
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ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

Γύρω στο 1925 άρχισαν οι αγώνες των Ελευθερουπολιτών για την ανέγερση ιερού 
ναού στη συνοικία τους.

Ο Χρήστος Χατζηστέλιος, από τα Βουρλά, ένας πολύ δραστήριος μικρασιάτης, που μά-
λιστα έμενε ακριβώς στο κέντρο της Ελευθερούπολης απέναντι από το σταθμό του ηλε-
κτρικού, προς την πλευρά της Ελευθερούπολης, κατοπινά (1934) πρώτος πρόεδρος του 
Δημοτικού Συμβουλίου Ν. Ιωνίας διηγείτο σε συντάκτη του «Ελεύθερου Βήματος» (αλλά 
είχα την τύχη να τον ακούσω να τα λέει και σε μένα τον ίδιο), ότι

«το 1927 ορισμένοι πρόσφυγες της συνοικίας με πρωτοστατούντα τον ίδιο, θέ-
λησαν να φτιάξουν την εκκλησία. Μας απαγόρευσαν κι έστειλαν στρατό-έλεγε- ο 
οποίος είπε ότι θα μας χτυπήσει, αν αρχίζαμε να χτίζουμε. Ήρθαν λοιπόν οι γυναί-
κες μας μπροστά και είπαν στους στρατιώτες να χτυπήσουν!

Έτσι με προχώματα τις γυναίκες μας αρχίσαμε το χτίσιμο. Οι στρατιώτες ανα-
γκάσθηκαν να υποχωρήσουν». (*9)

Ο Άγιος Γεώργιος πανηγυρίζει. Πίσω διακρίνεται ο πρώτος ξύλινος ναός.
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Ο ναός, σε θαυμάσια σχέδια του μηχανικού Ιω. Αυγερινού ολοκληρώθηκε το 1935. Τον 
περιέβαλε μεγάλος αυλόγυρος, ο οποίος αρχικά λειτουργούσε και ως λαϊκή αγορά. Ηταν 
ένα πραγματικό κομψοτέχνημα για την εποχή του. Όλα αυτά όμως έγιναν, γιατί υπήρξε 
άξια και αποτελεσματική Εκκλησιαστική Επιτροπή, που το 1935 αποτελείτο από τους Χρ. 
Χατζηστέλιο, Εμμ. Κουγιουμτζόγλου, Ι. Κουτράκη, τον Ιορ. Μαμελετζή και τους Νίκο Μπο-
σταντζόγλου και Αρ. Τατάκα.

Όμως ένας τέτοιος κομψός ναός δεν ολοκληρώνεται μόνο με εράνους. Χρειάστηκε γεν-
ναία επιχορήγηση από το κράτος, που έφθασε το 1.500.000 δραχμές, με τη συμβολή του 
υπουργού Προνοίας Μιχ. Κύρκου (ασφαλώς και η προσφορά αυτού του ανδρός υπήρξε 
μεγάλη στη Ν. Ιωνία και πρέπει να αναγνωριστεί,, πρόκειται για τον πατέρα του Λεωνί-
δα Κύρκου!).

Τα εγκαίνια του ναού είχαν εξαιρετικά μεγάλη επισημότητα. Έγιναν την 21η Απριλί-
ου του 1935. Είχαν παραστεί ύστερα από πρόσκληση της Εκκλησ. Επιτροπής (Χ. Χατζη-
στέλιος, Ι. Μαμελετζής, Ι. Κουτράκης, Θ. Καγιαλόγλου) ο Μιχ. Κύρκος, ως υπουργός Προ-
νοίας ο Κων. Τσαλδάρης, ως υφυπουργός του Πολ. Γραφείου, ο νομάρχης Αττικοβοιωτί-
ας Κ. Καλαμάρας και άλλοι. Μετά τα εγκαίνια επίσημοι και λαός πέρασαν απέναντι στο 
Δημοτικό σχολειό της Ελευθερούπολης από τον εξώστη του οποίου ο Μιχ. Κύρκος, σημα-
ντικό στέλεχος των Λαϊκών, έκανε την εξής επισήμανση «Τα έργα που βλέπετε(εννοούσε 
βέβαια το ναό, αλλά και την γέφυρα που θα συνέδεε πλέον το κέντρο της Ν. Ιωνίας με 
την Ελευθερούπολη, γιατί το ολοκαίνουργιο σχολειό ήταν βέβαια έργο του Βενιζέλου και 
του Γ. Παπανδρέου) δεν είναι έργα πρόσφυγα υπουργού, αλλά έργα της Κυβερνήσεως, η 
οποία όταν ανήλθε στην εξουσία δεν κυνήγησε κανένα πρόσφυγα, όπως έλεγαν οι αντί-
παλοί μας, αλλά αντίθετα εφάρμοσε την ενδεδειγμένη προσφυγική πολιτική». Και κάλε-
σε το λαό να συσπειρωθεί γύρω από το Λαϊκό Κόμμα! (*10)

Ο ναός του Αγ. Γεωργίου συνδέθηκε αργότερα με την εορτή των Θεοφανίων, καθώς 
ακριβώς δίπλα, όπου σήμερα είναι μικρό γήπεδο, ήταν δεξαμενή μεγάλη για να κολυ-
μπούν τα παιδιά. Εκεί κι οι ιερείς, παρουσία πάντοτε της δημοτικής αρχής, έριχναν το 
σταυρό για να αγιάσουν τα νερά!

Ο Άγιος Γεώργιος είναι ρυθμού βασιλικής με τρούλο, σταυροειδής. Στο ναό υπάρχει 
τοιχογραφία του Φώτη Κόντογλου, που παριστάνει την Αγία Τριάδα.

Επειδή η Ελευθερούπολη είχε κι έχει βέβαια πολλούς Βουρλιώτες ο ναός τιμά και τη 
μνήμη του Αγίου οσιομάρτυρος Νεκταρίου Βρυούλων (Βουρλών).

Μεταξύ των πρώτων ιερέων του ναού αναφέρονται οι: Ιωαννίκιος Καλαλές, Χρήστος 
Ζαρρής, Δ. Τζιέρμπος.

Στο ναό του Αγίου Γεωργίου υπάρχουν πολλές εικόνες του προ-περασμένου αιώνα φι-
λοτεχνημένες από χρωστήρες μελών της οικογένειας των Σινωπέων.
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ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

Οι Νεαπολίτες (οι καταγόμενοι από το Νεβ-Σεχίρ της Καππαδοκίας) ήδη από το 1925 
είχαν αρχίσει να φτιάχνουν το συνοικισμό τους. Ο ναός τους, ο Άγιος Ευστάθιος, θεμελι-
ώθηκε μετά τον πόλεμο, στις 14 Σεπτεμβρίου 1951 και εγκαινιάσθηκε στις 8 Ιουλίου του 
1956 από τον Επίσκοπο Πατάρων Μελέτιο.

Όμως ως ξυλοπαγής ναός λειτουργούσε από τις αρχές της δεκαετίας του ’30.
Στις 15 Ιουλίου του 1934 έγινε η πρώτη θεία λειτουργία από τον αρχιμανδρίτη Ιγνά-

τιο Αναστασιάδη. Επρόκειτο για ένα άξιο ιερέα, ο οποίος διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο 
στην οργάνωση του συνοικισμού και ο ίδιος είχε φροντίσει να μεταφέρει στην Ελλάδα 

και να τοποθετήσει σε λάρνακα μέσα στο ναό του Αγίου Ευσταθίου τα λείψανα του τοπι-
κού Αγίου του Νεβ-Σεχίρ, του ιερομάρτυρος Γεωργίου του Νεαπολίτου, του οποίου η μνή-
μη εορτάζεται στις 3 Νοεμβρίου. Ο ιερομάρτυρας Γεώργιος ο Νεαπολίτης συνδέεται με το 
Νεβ-Σεχίρ πολύ στενά, γιατί υπήρξε εφημέριος του ιερού ναού, της Κοιμήσεως της Θεοτό-
κου, στα τέλη του 18ου αιώνα. Και είχε φονευθεί από Τούρκους, ενώ μετέβαινε στη Μα-
λακοπή για να ιερουργήσει.

Από τις δέκα εικόνες του τέμπλου οι εννέα είναι έργα του Φώτη Κόντογλου.

Ο πατήρ Ιγνάτιος με συγγενείς του. Δεξιά, η ανηψιά του Δέσποινα Βενετσανοπούλου.
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ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ

Η Καλογρέζα ήταν ανεξάρτητη Κοινότητα από το 1934-1940, όταν και προσαρτήθη-
κε στο δήμο Ν. Ιωνίας.

Είχαν όμως, κάτω από τις χειρότερες συνθήκες, σε παράγκες και σκηνές εγκατασταθεί 
πρόσφυγες, ήδη από το 1924-25.

Το 1925 ξεκινάει η ανέγερση πρόχειρου πλίνθινου ναού, που εγκαινιάσθηκε στις 6 Νο-
εμβρίου 1938 από τον τοποτηρητή του Αρχιεπισκοπικού θρόνου Αθηνών, το μητροπολί-
τη Φθιώτιδος, Αμβρόσιο με συλλειτουργήσαντα τον Επίσκοπο Πατάρων Μελέτιο.

Στις 6 Δεκεμβρίου 1940 και ενώ έχει ήδη προηγηθεί η ενσωμάτωση της Καλογρέζας με 
τη Ν. Ιωνία που είχε αποδεχθεί η ορισθείσα «διοικούσα επιτροπή» στην Κοινότητα από 

το Μεταξά, με πρωτοβουλία του προηγούμενου Κοινοτικού Συμβουλίου και της Εκκλησι-
αστικής Επιτροπής τελέσθηκε αρχιερατική θεία λειτουργία, χοροστατούντος του μητρο-
πολίτου Δράμας Βασιλείου.

Ο σημερινός, πράγματι μεγαλοπρεπής, ναός ρυθμού βασιλικής σταυροειδής, με τρού-
λο, εκ των μεγαλυτέρων σε χωρητικότητα της Ν. Ιωνίας, εγκαινιάσθηκε από τον αείμνη-
στο μητροπολίτη της νεοσυσταθείσας μητροπόλεως Ν. Ιωνίας και Φιλαδελφείας, Κυρό 
Τιμόθεο στις 22 Νοεμβρίου 1981.

Εκ των πρώτων ιερέων του ναού οι: Δημήτριος Δημητριάδης και Νικόδημος Παπαδό-

Κηδεία του Ιερέα του ναού Ζωοδόχου Πηγής, Νικόδημου.
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πουλος, ο οποίος ήταν ταυτόχρονα και δάσκαλος στο Δημοτικό σχολειό της Καλογρέζας.
Ο ναός έχει αναλογικά, θα έλεγε κανείς, τις περισσότερες εικόνες της περιόδου 1830-

1880, με πρώτη την εικόνα της Ζωοδόχου Πηγής. Έξοχα είναι τα βημόθυρα με την αναπα-
ράσταση του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΣΣΟΥ

Από το 1926 οι κάτοικοι του Περισσού άρχισαν να φτιάχνουν το ναό τους στο κέντρο 
της συνοικίας, σε μια μεγάλη έκταση που τον περιέβαλε. Στην αρχή ο ναός ήταν πολύ μι-
κρός και είχε φτιαχτεί στο δυτικό άκρο της πλατείας.

Το 1931 με δωρεά του Υπουργού Προνοίας Ιασονίδη (ενός εκ των προσφύγων πολι-
τικών, καταγόμενου από τον Πόντο, που είχε ιδιαίτερα βοηθήσει την Ν. Ιωνία και τους 
πρόσφυγες), τοποθετούνται τα 
κουφώματα και γίνεται η επικερά-
μωση. Το 1935 θα έχει αποπερατω-
θεί το κυρίως κτίσμα του ναού. Αυ-
τός ο ναός ολοκληρώθηκε το 1937, 
όταν κι εγκαινιάσθηκε από τον επί-
σκοπο Ταλαντίου Παντελεήμονα. Ο 
σημερινός ναός εγκαινιάσθηκε την 
13η Οκτωβρίου 1974 από τον αεί-
μνηστο μητροπολίτη Ν. Ιωνίας και 
Φιλαδελφείας Τιμόθεο.

Την περίοδο 1935-36 ιερέας στο 
ναό ήταν ο πατήρ Δ. Γρηγοριάδης, 
πρόεδρος ο Ζήσης Κωνσταντινί-
δης και μέλη οι: Βασ. Μελετής και 
Αριστ. Παπαλουκάς.

Από τις εφημερίδες της εποχής 
πληροφορούμαστε ότι στην Αγία Αναστασία είχε τελεσθεί την 31 Μαρτίου 1936 επιμνη-
μόσυνος δέηση για τον εκλιπόντα «αρχηγό του Γένους», Ελευθέριο Βενιζέλο. Κατά τον 
επικήδειο που εκφωνήθηκε από τους Γ. Φελέκη και Κοντομάρα, το εκκλησίασμα ξέσπα-
σε σε λυγμούς!

Εικονοστάσι σε ανάμνηση του πρώτου ναού.
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ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ

Η μεγάλη κυριακάτικη βόλτα των Ιωνιωτών, λίγο πριν και αρκετά μετά τον πόλεμο, ξε-
κινούσε από τη διασταύρωση της Ηρακλείου με την Ελ Αλαμέιν, όπου σε παράγκες πω-
λούνταν φρούτα και λαχανικά, αλλά και κατασκευάζονταν πρόχειρα σουβλάκια. Υπήρ-
χε μάλιστα και μια όμορφη βρύση στη μέση, για να ξεδιψάνε οι περαστικοί. Συνεχίζοντας 
περνούσε τα ζαχαροπλαστεία της εποχής, προς το κέντρο πια της πόλης, και όδευε βό-
ρεια προς το Ηράκλειο. Αριστερά ήταν η «εξοχική» ταβέρνα τα «Αμπελάκια» και δεξιά πιο 
πάνω, όπου ακριβώς είναι σήμερα το Επισκοπείο, ο ξύλινος ναός των Αγίων Κωνσταντί-
νου και Ελένης.

Αυτός ο ναός έγινε θα έλεγε κανείς «εν μια νυκτί» την 31η Δεκεμβρίου του 1936 κι αμέ-
σως την επομένη τελέσθηκε θεία λειτουργία. Ένας ταπεινός ξύλινος ναός, που όμως μο-
σχομύριζε λιβάνι και σε γοήτευε αυτή η απλότητα και η αυθεντικότητά του.

Βέβαια είχε προηγηθεί αίτημα των προσφύγων των εγκατεστημένων στο «Κομμάτι 
του Λαζάρου», Αλαγιωτών στην πλειονότητά τους, οι οποίοι διαμαρτύρονταν ότι δεν εί-
χαν κοντά εκκλησία. Οι Άγιοι Ανάργυροι, που κυρίως εκκλησιάζονταν, ήταν αρκετά μα-
κριά, το ίδιο ο Άγιος Γεώργιος και πολύ περισσότερο η Αγία Τριάδα του Ηρακλείου. Το αί-
τημά τους κρίθηκε ως εύλογο και δόθηκε η άδεια. Δεν έγινε δηλαδή αυθαίρετα.

Βέβαια ο χώρος γύρω-γύρω ήταν μικρός και ο κόσμος πλήθαινε με τον καιρό. Δε χωρού-
σε επέκταση. Έτσι μετακινήθηκε, μάλλον καταργήθηκε αυτός ο ναός και χτίστηκε καινούρ-
γιος διακόσια μέτρα δυτικά του, στην καρδιά σχεδόν της συνοικίας «Κομμάτι Λαζάρου».

Ο πρώτος ξύλινος ναός του Αγίου Κωνσταντίνου.
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Αυτός ο ναός ιδρύθηκε το 1964 και τα εγκαίνιά του έγιναν το 1977 από τον αείμνηστο 
μητροπολίτη Τιμόθεο! Στη θέση του ξύλινου ναού ανεγέρθηκε το Επισκοπείο, του οποί-
ου τα εγκαίνια έγιναν το 1978.

Ο σημερινός επιβλητικός ναός είναι ρυθμού βασιλικής με τρούλο. Το τέμπλο του είναι 
ξυλόγλυπτο. Στο ναό φυλάσσονται λείψανα της Αγίας Ελένης.

Στη Ν. Ιωνία υπάρχουν σήμερα άλλοι τρεις ναοί. Είναι πολύ νεότεροι: Ο Άγιος Σπυρί-
δων, στο Κομμάτι Λαζάρου, η Μεταμόρφωση του Σωτήρος, στην Αλσούπολη, ο Ευαγγελι-
σμός της Θεοτόκου στη Νεάπολη.

Ο ΠΑΤΑΡΩΝ ΜΕΛΕΤΙΟΣ

Θα ήταν όμως παράλειψη, εάν στην περιδιάβασή μας στους ναούς της Ν. Ιωνίας δεν 
αναφερόμασταν, έστω κι εν συντομία σε έναν κληρικό, που ήταν σχεδόν παρών παντού, 
όπου εκκλησιές, θεμελιώσεις, εγκαίνια, αγώνες και θυσίες.

Πρόκειται βέβαια για τον Επίσκοπο Πατάρων Μελέτιο, που εποίμανε ως αρχιερα-
τικός επίτροπος του αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου το χριστεπώνυμο ποίμνιο στη Ν. Ιω-
νία και το Ηράκλειο από τη στιγμή που έφθασε, ως τελευταίος ανταλλάξιμος, γυμνός και 
πένης, το Σεπτέμβριο του 1924 στη Ν. Ιωνία, κοντά στους συμπατριώτες του Σπαρταλή-

Ο Πατάρων Μελέτιος (αριστερά) συναντά τον Παπαϊακείμ Πεσματζόγλου
στην απελευθερωμένη Σμύρνη το 1919.
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δες, ως το 1967, όταν κοιμήθηκε αφού πρώτα είχε προλάβει να γιορτάσει, το 1963, το 
χρυσούν ιωβηλαίο του, να βραβευθεί από την Ακαδημία Αθηνών ενώ ήδη το Οικουμενικό 
Πατριαρχείο το 1961, με την ανύψωση της Επισκοπής Πατάρων σε Μητρόπολη, τον ανε-
γνώρισε πλέον ως Μητροπολίτη Πατάρων.

Η ζωή του υπήρξε πολυκύμαντη και περιπετειώδης. Ψηλός αδύνατος, ασκητικός ενέ-
πνεε με μόνη την όψη του το σεβασμό. Ερχόταν κατευθείαν από το Βυζάντιο.

Μετά τα εγκύκλια μαθήματα στη Σπάρτη σπούδασε στην ιερατική σχολή της Χάλκης 
και αμέσως μετά χειροτονήθηκε αρχιμανδρίτης στην Καλλίπολη. Στα 1905 ο Οικουμε-
νικός Πατριάρχης Ιωακείμ ο Γ΄ ο μεγαλοπρεπής τον έστειλε ως έξαρχο του στη Μερσί-
να. Εργάστηκε σκληρά για την αποκατάσταση του γειτονικού Πατριαρχείου Αντιοχείας.

Το 1906 γυρίζει στη Σπάρτη κι αναλαμβάνει τη διεύθυνση των σχολείων της και μετά 
πηγαίνει στην Αττάλεια. Το 1910 χειροτονήθηκε βοηθός Επίσκοπος Πισιδίας και αργότε-
ρα χωροεπίσκοπος στην Πόλη και βοηθός επίσκοπος στην Ηράκλεια. Εκεί (δηλαδή στην 
Ανατολική Θράκη) εργάστηκε επί 5 χρόνια με ιδιαίτερη επιτυχία με αποτέλεσμα να κιν-
δυνεύει να φυλακισθεί στην Αδριανούπολη από τους Νεότουρκους.

Το 1919, όταν η Αττάλεια κατελήφθη από τους Ιταλούς το Πατριαρχείο τον έστειλε 
εκεί ως εκπρόσωπό του. Μεσολαβεί μετάβασή του στη Σμύρνη τις μέρες που αποβιβα-
ζόταν ο Ελληνικός στρατός, το Μάη του 1919 και η συνάντησή του με τον Παπαϊωακείμ, 
δυο τρεις μέρες μετά. Πηγαίνει πάλι στην Αττάλεια. Οι Τούρκοι τον συλλαμβάνουν και 
το Δικαστήριο της Ανεξαρτησίας τον καταδικάζει σε θάνατο για την εθνική δράση του. 
Η ποινή μετατρέπεται σε εξορία στη μακρινή Μαλάτεια και φυλακίζεται προσωρινά στο 
Βουρδούρι. Όλη την απόσταση αναγκάστηκε να τη διασχίσει πεζός μαζί με άλλους εξό-
ριστους υφιστάμενος όλες τις στερήσεις. Το 1921 ανακαλείται από την εξορία και δια-
τάσσεται να πάει στην Καισάρεια και μαζί με τους μητροπολίτες Ικονίου και Σεβαστεί-
ας, να οργανώσουν το Τουρκορθόδοξο Πατριαρχείο, υπό τον περιβόητο Παπαευθύμ. Κω-
λυσιεργώντας συνεχώς, δεν ονομάζουν τον Παπαευθύμ μητροπολίτη. Ενώ έχει επέλθει 
η Καταστροφή οι Καππαδόκες δεν φεύγουν, γιατί τους καλύπτει η «ανταλλαγή». Δίνε-
ται διαδοχικά ο τίτλος του αρχιεπισκόπου Καισαρείας στο Μελέτιο και του Ικονίου στον 
Προκόπιο. Τελικά και οι τρεις (Προκόπιος-Μελέτιος-Γερβάσιος) κλείνονται στη μονή του 
Ζιντζιντερέ (Φλαβιανά) και διακόπτουν κάθε επικοινωνία με τον Ευθύμ, ζώντας κάτω 
από συνθήκες άκρας στέρησης και εκφοβισμού! Τελικά επιτυγχάνει να χαρακτηρισθεί ως 
«ανταλλάξιμος» και να φθάσει στην Ελλάδα, μαζί με άλλους ανταλλάξιμους της Καππα-
δοκίας, το Σεπτέμβριο του 1924.

Του προτάθηκαν ανάλογες των υπηρεσιών του στη Μικρασία, θέσεις. Τις αρνήθηκε, 
γιατί δεν ήθελε να απομακρυνθεί από τους ανθρώπους του στη Ν. Ιωνία διαμένοντας σε 
ένα από τα πιο φτωχικά σπιτάκια, στη γειτονιά της Ελευθερουπόλεως, στην οδό που αρ-
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γότερα πήρε τ’ όνομά του, συμπάσχοντας μαζί με τους πρόσφυγες, ζώντας όλες τις αγω-
νίες του έθνους.

Το Μάρτιο του 1941 η Αρχιεπισκοπή τον στέλνει στην Αλεξανδρούπολη, καθώς ο επι-
χώριος μητροπολίτης Ιωακείμ ασθενών κατεβαίνει στην Αθήνα. Ο Μελέτιος δε δίστασε 
αν και έβλεπε τον άμεσο κίνδυνο δολοφονίας του, καθώς οι βούλγαροι αξίωναν και τελι-
κά το πέτυχαν να καταλάβουν την περιοχή και να εκβουλγαρίσουν τα πάντα. Ο δήμαρ-
χος με το συμβούλιο κι άλλους επιφανείς της Αλεξανδρούπολης παρακαλεί το δεσπότη 
να βάλει το όνομά του ως Επίτιμος Πρόεδρος, σε μια επιστολή, που θ’ απευθύνεται στο 
Φύρερ και θα του ζητεί να μην παραδώσει την πόλη στους Βουλγάρους. Αυτό και έγινε. 
Το μητροπολιτικό μέγαρο περικυκλώθηκε το πρωί της 29ης Μαΐου 1941 από ένστολους, 
που αξίωναν την απομάκρυνσή του Μελέτιου. Βίαια τη νύχτα έφυγε για τη Θεσσαλονίκη 
κι από κει με πολλή ταλαιπωρία έφθασε πάλι στη Ν. Ιωνία. Για το γεγονός ότι είχε βάλει 
την υπογραφή του, ως επίτιμος πρόεδρος, για να σωθεί η Αλεξανδρούπολη, θεωρήθηκε 
από μερικούς ότι έδρασε αντεθνικά! 

Αλήθεια, ποιό ακριβώς όφελος είχε ο Μελέτιος;
Ο Μελέτιος ήταν πένης, έμεινε πένης. Μάλιστα έμεινε κι ανέστιος επί 8 χρόνια γιατί η 

ταπεινή του κατοικία κάηκε. Ήταν επίσκοπος, έμεινε επίσκοπος!
Αυτός ο δεσπότης δεν κράτησε τίποτε για τον εαυτό του. Έδωσε την ψυχή του για όλους. 
Θυμητάρι της προσφοράς του η προτομή του που στήθηκε στον περίβολο του ναού 

του Αγίου Γεωργίου, την εποχή που προϊστάμενος στο ναό ήταν ο αείμνηστος Αρχιμαν-
δρίτης Γρηγόριος Πουλάκης. Στη βάση της προτομής αναγράφεται:

«Του Χρηστιδήνου η λυχνία εκινήθη
εκ του τόπου αυτής τον συμπορευθέντα

εν τη αιχμαλωσία και συγκακουχηθέντα τω λαώ του Θεού,
τον ταπεινόν διδάσκαλον, τον στηρίξαντα το γένος των μικρασιατών

εν τη θλίψει αυτού, τον υπέρ αυτού μεσίτην,
τον τελειώσαντα τας ημέρας του βίου

εν τη καρδία αυτού εν τη Ιωνία τη Νέα»  
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

(*1.) Ο καθηγητής Θεολογίας του Παν/μίου Θεσ/κης Αθανάσιος Καραθανάσης στη με-
λέτη του «Η εκκλησία στη Μ. Ασία» που καταχωρήθηκε στον τόμο: «Εκκλησιαστικά κει-
μήλια των πατρίδων της καθ’ ημάς Ανατολής στους ναούς της Νέας Ιωνίας Αττικής», του 
ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ του Δήμου Ν. Ιωνίας, σε έκδοση της Νομαρχίας Αθηνών, το 2011, αναφέρει: «Τα 
κειμήλια έφθασαν στην Ελλάδα μετά την Καταστροφή του ’22 και τη συνθήκη της Λω-
ζάνης και συγκεντρώθηκαν αρχικώς σε αποθήκες της Ακαδημίας Αθηνών, αφού τότε, το 
1923 εκεί στεγαζόταν το Βυζαντινό Μουσείο. Αρχικώς έφθασαν και τακτοποιήθηκαν 150 
κιβώτια προερχόμενα από την Ανατ. Θράκη και την Προποντίδα. Σε λίγους μήνες έφθα-
σαν άλλα 250 κιβώτια εκ των οποίων τα 38 προέρχονταν από την Καππαδοκία. ο συνο-
λικός αριθμός κειμηλίων έφθασε στα 2833. Φυσικά υπήρχαν και εκείνα τα κειμήλια που 
έφθασαν ξεχωριστά. Η ανάγκη τακτοποιήσεως των κειμηλίων οδήγησε την Ελληνική Πο-
λιτεία στην ίδρυση, το έτος 1928, του Ταμείου Ανταλλαξίμων Κοινοτικών και Κοινωφε-
λών Περιουσιών, ενώ αποφασίσθηκε κειμήλια με αρχαιολογική και ιστορική αξία να δο-
θούν σε κρατικά μουσεία.

Σημειωτέον ότι αρκετά από τα κειμήλια φυλάσσονται στους βασιλικούς στάβλους. 
Εδώ τίθεται το ερώτημα: παρελήφθησαν τότε, το 1928, αλλά και ως πρόσφατα, μετά 
το 1990, όλα τα κειμήλια από τους βασιλικούς στάβλους; Έτσι ένα μέρος των κειμηλί-
ων φυλάσσονται στο Μουσείο Μπενάκη, στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και στο Βυζαντινό 
Μουσείο, σ’ αυτό το τελευταίο φυλάσσονται, κυρίως εικόνες. Στο Μουσείο Μπενάκη φυ-
λάσσονται 1.100 αντικείμενα (εκκλησιαστικά λατρευτικά σκεύη, κεντήματα, κοσμήματα, 
χειρόγραφα) που χρονολογούνται από τον 16ο -19ο αι…».

(*2.) Βλ. Παπαϊωακείμ Πεσματζόγλου: «Αναμνήσεις από την πατρίδα μου Σπάρτη Μ. 
Ασίας» σελ. 252. έκδοση: Ένωση Σπάρτης Μ. Ασίας, 1990.

(*3.) Στο ίδιο έργο, σελ. 253.

(*4.) Στην πατρίδα του ιερέα, τη Σπάρτη, υπήρχε ένα μικρό ξωκλήσι προς το νότιο 
τμήμα της πόλης, στην έξοδο προς την Αττάλεια, αφιερωμένο στους Αγίους Αναργύρους. 
Όμως δεν αναφέρεται πουθενά ο ιερέας σ’ αυτό το εκκλησάκι, ούτε το συνδέει με το όνο-
μα του ναού της Ν. Ιωνίας.
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(*5.) Για τη θεμελίωση του ναού και την παρουσία του Ελ. Βενιζέλου έγραψε όλος ο τύ-
πος, τοπικός και αθηναϊκός, γιατί ήταν μεγάλο γεγονός πολιτικής σημασίας: ουσιαστικά 
ήταν το πρώτο τεστ για την υποψηφιότητα του Βενιζέλου, ως πρωθυπουργού, στις εκλο-
γές που θα γίνονταν σε 2 μήνες. Και βέβαια η πρωτοφανής κοσμοσυρροή και ο ενθουσι-
ασμός των προσφύγων τον ενθάρρυναν. Το αποτέλεσμα στη συνέχεια ήταν βέβαια θρι-
αμβευτικό γι’ αυτόν!

Παρακάτω δημοσιεύουμε την περιγραφή του τοπικού «Φύλακα».
Εκ των περιγραφών του «Ελευθέρου Βήματος» και του «Προσφυγικού Κόσμου» θα 

μπορούσε να προσθέσει κανείς ότι το Βενιζέλο προσεφώνησε ο συνεργάτης και κατοπι-
νά υπουργός του Σπανούδης, ενώ υπήρξε και μια ιδιαιτέρα συζήτηση με την Σοφία Σημη-
ριώτη για την κατάσταση των προσφύγων του συνοικισμού.

«…Μεγαλειώδης υπήρξεν η τελετή της καταθέσεως του θεμελίου λίθου του 
ναού των Αγίων Αναργύρων την παρελθούσαν Κυριακή (σημ: την 10η Ιουνίου 
1928). Ο συνοικισμός της Ν. Ιωνίας δια πρώτην φοράν παρουσίασεν όψιν πανη-
γυρικήν τόσο μεγαλοπρεπή και επιβλητικήν. Ολόκληρος ο περί την Εκκλησίαν και 
τα σχολεία χώρος καθώς και η οδός Ηρακλείου από της στάσεως των αυτοκινήτων 
μέχρι του χώρου του ανεγειρομένου ναού ήτο στολισμένος δι’ αψίδων εκ δάφνης, 
σημαιών και θυρεών...

Από της 7ης π.μ. ώρας άπειρον πλήθος είχε συγκεντρωθεί εις τον πέριξ της εκ-
κλησίας χώρον δια να παρακολουθήση απ’ αρχής μέχρι τέλους το πρόγραμμα της 
τελετής. Περί την 8ην καταφθάνει ο μακαριώτατος Μητροπολίτης Αθηνών κ. Χρυ-
σόστομος, τον οποίον υποδέχεται ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Πατάρων κ. Μελέ-
τιος μετά του κλήρου του συνοικισμού… Μετά το πέρας της λειτουργίας περί την 
10½ π.μ. ήρχισεν η προσέλευσις των επισήμων. Το συγκεντρωθέν άπειρον πλήθος 
αναζητεί μεταξύ των προσερχομένων τον ενσαρκωτήν των ιδεωδών του, τον Βε-
νιζέλον. Αίφνης από το βάθος της οδού Ηρακλείου ακούεται ο θόρυβος επερχομέ-
νου αυτοκινήτου. Ταυτοχρόνως ουρανομήκεις ζητωκραυγαί και επευφημίαι καλύ-
πτουν τον θόρυβον του αυτοκινήτου, το οποίον εισέρχεται ήδη εις την οδόν Κρή-
της κατευθυνόμενος εις την είσοδον του σχολείου (σημ.: του 1ου Δημ. σχ. Ν. Ιωνί-
ας). Από τον εξώστη του Σχολείου και τα πέριξ υψώματα τα πλήθη χειροκροτούν 
διαρκώς και ζητωκραυγάζουν. Ο ενθουσιασμός μεταδίδεται παντού και ο κόσμος 
καταλαμβάνεται από φρενίτιδα. «Έρχεται, έρχεται ο Βενιζέλος, κραυγάζουν έξαλ-
λοι από χαρά. Εις την είσοδο του σχολείου είναι αδύνατον να κατέλθη του αυτοκι-
νήτου του ο κ. Βενιζέλος… ο οποίος κατάκοπος εισέρχεται εις την αίθουσα υποδο-
χής συνοδευόμενος από τον υιόν του κ. Κυρ. Βενιζέλον, τον κ. Θ. Σοφούλην, κ. Ρού-
σον, κ. Π. Τσιμπιδάρον, κ. Αντύπαν… Μετ’ ολίγον προσέρχεται και ο κ. Παπαναστα-
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σίου μετά του κ. Μπακάλμπαση… Μετά το πέρας του αγιασμού ο κ. Πάτσης κατέ-
θεσε τον θεμέλιον λίθον…».

(*6.) Ολοι οι επίτροποι του ναού ήταν Σπαρταλήδες. Θεωρούσαν το ναό των Αγίων 
Αναργύρων ως δικό τους ναό.

(*7.) Στον ενοριακό ναό των Αγίων Αναργύρων τελούνταν οι περισσότεροι γάμοι. Πα-
ραθέτουμε πίνακα γάμων που τελέστηκαν σε όλους τους ναούς της Ν. Ιωνίας και κατα-
χωρήθηκαν στο Βιβλίο Γάμων που τηρούσε ο Ιερός Ναός Αγίων Αναργύρων μεταξύ 1924-
1943. Αξίζει να προσεχθεί ο αριθμός των γάμων στα δίσεκτα έτη (1928-1932-1936-1940) 
που είναι αισθητά μειωμένοι, αλλά και ο αριθμός των γάμων το 1941 μέσα στην Κατοχή! 
που είναι σημαντικά μεγαλύτερος από των άλλων ετών 

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΑΜΟΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΑΜΟΙ
 10/2/1924 - 31/12/1924 182
 1925 299
 1926 257
 1927 283
 1928 154
 1929 210
 1930 143
 1931 188
 1932 127
 1933 178

(*8.) Περαιτέρω, κατά την αποπεράτωση του ναού η Επιτροπή ήταν η εξής: Ιερόθε-
ος Κεστελίδης, ιερέας, Ανέστης Μπαλόγλου, Μιχ. Ιωακειμίδης, Βασ. Φωτεινόπουλος, Σω-
τηρ. Μυστακλίδης.

Επικουρικά είχε συνδράμει η μεγάλη Ερανική Επιτροπή με πρώτον τον Ιω. Δούμπα, 
ενώ υπάρχει κι ένας κατάλογος 31 φορέων και προσώπων, που χαρακτηρίζονται ως Ευ-
εργέτες για την πολλαπλή υλική και ηθική συνδρομή τους. Μεταξύ αυτών οι υπουργοί Α. 
Παπαδήμας και Κ. Τσάτσος, ο καθηγητής Αρχαιολογίας Αν. Ορλάνδος, οι δήμαρχοι Κ. Κιο-
φτερτής και Β. Δημόπουλος, ο Ιω. Βροχίδης, οι αδελφοί Φιλιππίδη, ο Ιω. Μπαλαμπανίδης, 
η Χρυσή Λαζαρίδου, ο Κυρ. Παπάζογλου κ.ά.

(*9.) Βλ. εφημερίδα «Προσφυγικός Κόσμος» της 21.4.1935.

 1934 186
 1935 192
 1936 102
 1937 190
 1938 176
 1939 226
 1940 105
 1941 329
 1942 136
 1943 121
 ΣΥΝΟΛΟ 3.784
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(*10). Ο Μιχ. Κύρκος, από την Ανατολική Θράκη (1893-1967) υπήρξε στέλεχος των 
φιλελευθέρων. Αργότερα προσεχώρησε στο «Λαϊκό Kόμμα», του οποίου κι έγινε υπουρ-
γός Προνοίας το 1934-35. Ως υπουργός στάθηκε πολλές φορές αρωγός σε προσπάθειες 
ανεγέρσεως των ναών της Ν. Ιωνίας και όχι μόνο. Αργότερα, με τη δικτατορία του Μετα-
ξά, συνελήφθη κι εκτοπίστηκε. Η μυστική οργάνωση του «Φιλική Εταιρεία» διελύθη το 
1938.

Στην Κατοχή προσχώρησε στο Ε.Α.Μ και υπήρξε διευθυντής της εφημερίδας του 
«Ελεύθερη Ελλάδα». Εξελέγη βουλευτής με την Ε.Δ.Α, το 1951 και το 1958. Ο γιος του Λε-
ωνίδας Κύρκος υπήρξε ένα από τα ιστορικά στελέχη της Αριστεράς.

Τα Κατηχητικά Σχολεία της Ινέπολης μπροστά από τον ιερό ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου
με τον κατηχητή τους Σταύρο Ματθαιάκη (μετέπειτα πρώτο μητροπολίτη Ν. Ιωνίας και Φιλαδελφείας)

τον αείμνηστο Τιμόθεο.
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Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Του Χάρη Σαπουντζάκη                                

 Α΄.  Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ Μ. ΑΣΙΑ

ι ξεριζωμένοι πρόσφυγες του 1922 που εγκαταστάθηκαν στη Ν. Ιωνία προέρ-
χονταν από πολλές περιοχές της Μ. Ασίας, από μεγάλες πολιτείες (Κωνσταντι-
νούπολη, Σμύρνη), από μεσαίου μεγέθους (Βουρλά, Αττάλεια, Αϊβαλί, Σπάρτη, 

Ικόνιο, Τραπεζούς κλπ.), αλλά κι από πολίσματα και χωριά σ’ όλη την έκταση περίπου της 
μικρασιατικής χερσονήσου, από τα παράλια στο Αιγαίο, στον Εύξεινο Πόντο και στη Με-
σόγειο Θάλασσα ως την Καππαδοκία και την Ανατολία.

Οι περισσότεροι ήσαν «αστοί», κατά την έννοια ότι κύρια απασχόληση τους δεν ήταν 
η γεωργία, η κτηνοτροφία, η αλιεία- αν και δεν ήσαν λίγοι κι αυτοί που καταγίνονταν με 
τη γη και τη θάλασσα.

Ως μια γενική αρχή είναι καταγεγραμμένο ότι η ελληνική εκπαίδευση στις ελληνορθό-
δοξες κοινότητες της Ανατολής δεν υστερούσε σε τίποτα από την αντίστοιχη ελλαδική, 
αντίθετα μάλιστα, για παράδειγμα η φοίτηση των κοριτσιών, όπου θα μπορούσε κανείς 
να υποστηρίξει ότι οι μικρασιάτες προηγούνταν. (*1)

Όμως αυτό δε σημαίνει ότι η όλη δομή και οργάνωση της εκπαίδευσης στη Μικρασία 
ήταν ταυτόσημη με την ελλαδική!

Πρώτ’ απ’ όλα η εκπαίδευση δεν παρεχόταν από το Κράτος. Ήταν θέμα που αφορού-
σε κάθε μια Ελληνορθόδοξη Κοινότητα, η οποία σε συνεργασία πάντα με τη μητρόπολή 
της αλλά και τις δυνατότητες των μελών της, μέσα από τα όργανα της τοπικής αυτοδι-
οίκησης (Δημογεροντίες, Σχολικές Εφορείες) θα προχωρούσε στην ανέγερση διδακτηρί-
ου ή την ενοικίαση κατάλληλου οικήματος, την πρόσκληση, άρα και αμοιβή, κατόπιν ει-
δικής συμφωνίας, των δασκάλων και καθηγητών, την όλη συντήρηση των χώρων και τις 
λειτουργικές δαπάνες, την προμήθεια των βιβλίων, των τετραδίων, του εποπτικού αλλά 
και αθλητικού υλικού κλπ.

Η εκπαίδευση δηλαδή ήταν ένας καθαρά κοινοτικός, αποκεντρωμένος θεσμός. Το Οι-
κουμενικό Πατριαρχείο, με ειδική επιτροπή του, ασκούσε πάντα μια υψηλή εποπτεία 
και έδινε τις γενικές οδηγίες, καθορίζοντας ως ένα βαθμό και τη διδακτέα ύλη. Η Πύλη 
ασκούσε με τους επιθεωρητές της μια μάλλον προσχηματική εποπτεία, ενδιαφερόμενη 
κυρίως για τη διδασκαλία της τουρκικής γλώσσας. (*2)

Ανάμεσα βέβαια στην εκπαίδευση που παρεχόταν στην Πόλη ή στη Σμύρνη και την 
αντίστοιχη σ’ ένα μικρό χωριό, με την ελληνορθόδοξη κοινότητα του μειοψηφούσα πλη-
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θυσμιακά, ήταν φανερό ότι, όπως άλλωστε και στον ελλαδικό χώρο, θα υπήρχε χάσμα.
Από τη μια οι περίλαμπρες σχολές (τα Αρρεναγωγεία και τα Παρθεναγωγεία) που κά-

λυπταν την Πρωτοβάθμια αλλά και τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ως τις παρυφές της 
Τριτοβάθμιας(Διδασκαλεία, Ιερατικές σχολές), εγκατεστημένες σε εξαιρετικά διδακτή-
ρια, στελεχωμένες με άριστο προσωπικό και εξοπλισμένες με όλα τα μέσα (βιβλιοθήκες, 
εργαστήρια κλπ.), της Κωνσταντινούπολης, της Σμύρνης, της Καππαδοκίας, του Πόντου 
και σε κάποιαν απόσταση: των Κυδωνιών, των Βουρλών, της Σπάρτης, της Αττάλειας, της 
Μαγνησίας και από την άλλη η εκπαίδευση σε μια κοινότητα 500-600 κατοίκων, η οποία 
κάλυπτε τις ανάγκες της με τα λεγόμενα «Αλληλοδιδακτικά σχολεία», με ένα δάσκαλο για 
όλες τις δουλειές και βοηθούς του τους πρωτόσχολους μαθητές του, σ’ ένα δωμάτιο. (*3) 

Στη Μικρασία είχε περάσει, ακριβώς για να εξοικονομηθούν χώροι, αλλά και να υπάρ-
χει μια ενιαία δομή και κατεύθυνση, ο θεσμός των «Αστικών σχολών» που ήταν συνηθι-
σμένος στη Δύση.

Στις Αστικές σχολές, κάτω από την ίδια στέγη, λειτουργούσαν Δημοτικό σχολείο, Σχο-
λαρχείο και Γυμνάσιο, με τις τάξεις κατά σειρά από την Πρώτη έως την Ενάτη και τα 
επί μέρους σχολεία να κρατούν κάποιαν αυτονομία (δάσκαλοι στο Δημοτικό, καθηγη-
τές στα άλλα, με διευθυντή όλης της Σχολής βέβαια καθηγητή). Το σύστημα αυτό υπήρ-
χε και στον ελλαδικό χώρο, εγκαταλείφθηκε μετά, αλλά με τoν Α.Ν. 1800/1939 επανήλθε 
με την ίδρυση Αστικών Σχολών σε επαρχιακές πόλεις. Μεσολάβησε μετά ο πόλεμος και ο 
θεσμός δε λειτούργησε. (*4)

 Β΄. ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΗ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

Τα προσφυγάκια της Ν. Ιωνίας βρέθηκαν ξαφνικά στην ανάγκη να προσαρμοστούν σε 
πρωτόγνωρες συνθήκες. Ένας συνοικισμός που μόλις χτίζονταν και οικογένειες με χίλια 
δυο προβλήματα επιβίωσης, καθώς από πολλές έλειπε ο προστάτης-πατέρας, δεν προδι-
έθεταν βέβαια το καλύτερο για την εκπαίδευση.

Η Επαναστατική Κυβέρνηση του Νικ. Πλαστήρα έπρεπε να βρει χώρους, δασκάλους 
και μέσα για να λειτουργήσουν, έστω και υποτυπωδώς, κάποια σχολεία.

Για δυο χρόνια περίπου τα παιδιά του Ιστορικού Κέντρου της Ν. Ιωνίας έκαναν 
«μάθημα» πότε σ’ ένα μισοτελειωμένο σπίτι, πότε σε μια παράγκα, πότε κάτω από τα 
δένδρα. Με δασκάλους, πρόσφυγες κι αυτούς, που αν δεν είχαν πιστοποιητικά των σπου-
δών τους στη Μ. Ασία, έπρεπε να περνούν ταχύρρυθμες δοκιμασίες ή να επικαλούνται 
μαρτυρίες συμπατριωτών τους.

Πρώτο σχολείο της Ν. Ιωνίας είναι το 1ο δημοτικό σχολείο. Μόνο που δε λεγόταν έτσι 
ακριβώς. Λεγόταν «Δημοτικό σχολείο Αρρένων Ποδαράδων». Γρήγορα θα προστεθεί και 
το «2ο  Αρρεναγωγείο Ν. Ιωνίας» και παράλληλα θα ιδρυθούν και τα αντίστοιχα «Α΄ και 

������.indd   144 12/9/2013   11:01:26 πµ



Η Ν ΕΑ Ι ΩΝΙΑ ΣΤΟ Μ ΕΣΟΠΟΛΕΜΟ  (1922-1941)

—145—

Β΄ Δημοτικά σχολεία Θηλέων Ποδαράδων», αφού βέβαια τα σχολεία δεν ήταν μικτά!
Τα τέσσερα αυτά σχολεία θα λειτουργήσουν, με αλληλοκαλύψεις του προσωπικού, με 

αυτή τη δομή ως το 1929, όταν πλέον με το Ν. 4373/29 θα θεσπισθεί η μικτή φοίτηση στο 
Δημοτικό σχολείο και τα 4 σχολεία θα συγχωνευθούν σε 2 μικτά: το 1ο και 2ο μικτά Δη-
μοτικά σχολεία Ν. Ιωνίας.

Αργότερα θα ιδρυθεί και 3ο μικτό δημοτικό σχολείο. (*5)
Όλα τα σχολεία στο ίδιο διδακτήριο, ακριβώς απέναντι από το ναό των Αγίων Αναρ-

γύρων, το οποίο θα αρχίσει ν’ ανεγείρεται το 1924, αλλά θα ολοκληρωθεί γρήγορα και θα 
εντυπωσιάσει με τον όγκο του και την επιβλητικότητά του. Ένα υπερυψωμένο διώρο-
φο κτίριο (με υπόγεια), ισόγειο, όροφο, κεραμοσκεπές. Με 6 αίθουσες στην αρχή, γρήγο-
ρα θα γίνουν 8, με γραφεία για τους δασκάλους, με αίθουσα πειραμάτων. Όλα στην αρχι-
τεκτονική της πρωσικής σχολής, που θέλει να εμπνεύσει σεβασμό και επιβολή (ψηλοτά-
βανες τεράστιες αίθουσες, φαρδείς διάδρομοι, πολλά μεγάλα παράθυρα, άνετες σκάλες).

Επειδή οι ανάγκες ήταν πολλές διατηρήθηκαν για λίγα χρόνια οι πρόχειρες παράγκες 
που είχαν στηθεί στο προαύλιο. Σ’ αυτές αργότερα στεγάστηκε το Νηπιαγωγείο.

Αλλά ποιοί είναι οι μαθητές; Από τα στατιστικά στοιχεία της μελέτης, που οργάνω-
σα μαζί με τον κ. Μάκη Λυκούδη, προ ετών, προκύπτει ότι για το πρώτο έτος λειτουργί-
ας του σχολείου, του πρώτου Αρρεναγωγείου, το 1924-25 είχαν γραφτεί από τη λεγόμε-
νη «Πρώτη μικρή» ως και την Έκτη: 475 μαθητές, ηλικίας 6-15 ετών. Κάθε παιδί πριν κα-
ταταγεί σε μια τάξη εξεταζόταν χονδρικά για το τι περίπου γνώριζε. Έτσι υπήρχε το πρό-
βλημα, ιδιαίτερα στις μικρές τάξεις να φοιτούν μαζί παιδιά, που διέφεραν μεταξύ τους, 
κατά 4 και 5 χρόνια!

Μπορεί κανείς να φανταστεί την αγωνιώδη προσπάθεια εκείνων των ηρωικών δα-
σκάλων να διδάσκουν σε τάξεις των 50-60 μαθητών, παιδιά τόσο διαφορετικών ηλικιών 
αλλά και γνωστικών δυνατοτήτων!

Τα μαθήματα γίνονταν πρωί-απόγευμα, εκτός Τετάρτης και Σαββάτου. Οι δυσκολίες 
στη διδασκαλία επικεντρώνονταν βέβαια στην ελληνική γλώσσα, δεδομένου ότι οι γονείς 
πολλών παιδιών και ιδίως οι μητέρες δε μιλούσαν καλά τα ελληνικά, αφού προέρχονταν 
από τουρκόφωνες περιοχές.

Στα σχολεία των θηλέων δε λειτουργούσαν όλες οι τάξεις. Ήσαν 4/τάξια. Αν μερικά 
κορίτσια μπορούσαν να συνεχίσουν στην Ε΄ και ΣΤ΄ τάξη, πήγαιναν στο Αρρεναγωγείο, 
όπως άλλωστε συνέβαινε και στην Ελλάδα και στη Μικρασία, άρα εκ των πραγμάτων η 
χωριστή φοίτηση ήταν περισσότερο προσχηματική!

Κατ’ αναλογία με το 1ο Αρρεναγωγείο βέβαια, λειτούργησε και το 2ο και τα σχολεία 
των Θηλέων με τις λιγότερες τάξεις και δασκάλες.

Μελετώντας κανείς αναλυτικά τα στοιχεία που δίνουν τα τηρηθέντα βιβλία (Μαθη-
τολόγιο, Γενικός Ελεγχος κλπ.) θα διαπιστώσει ορισμένα πράγματα, που καταδεικνύουν 
αφενός μεν την προβληματική της σύνθεσης των οικογενειών, αφετέρου δε την αίσθηση 
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του κοινωνικού status, που είχαν οι περισσότερες.

1ο: Οι μαθητές στη στήλη «επάγγελμα πατρός», σε ποσοστό 35% δηλώνουν «ορφανοί 
πατρός» και σε ένα περίπου 5% «αιχμάλωτος». Στα σχολεία Θηλέων το πρώτο ποσοστό 
αγγίζει το 40%. Είναι γνωστό βέβαια το τι έγιναν οι νέοι αυτοί άνδρες!

2ο:  Στην ίδια στήλη εμφανίζεται μια μεγάλη γκάμα επαγγελμάτων για τον πατέρα, 
ένα-δυο μόλις χρόνια μετά τον ξεριζωμό κι ενώ η εργασία είναι το ζητούμενο στις δύσκο-
λες εκείνες ώρες: από εργοστασιάρχης(!), εργολάβος, μηχανικός, χρυσοχόος, δάσκαλος, 
υπάλληλος, αγγειοπλάστης έως καρραγωγέας, αρτοποιός, καφετζής, οδηγός, ζαχαροπλά-
στης, κουρέας. Εργάτες όμως αναλογικά ελάχιστοι και το εντελώς απίθανο: άνεργοι, ή 
άεργοι, σ’ ένα ποσοστό 4% μόνον.

Είναι φανερό ότι θέλουν και προσπαθούν να φαίνονται «νοικοκύρηδες», την ώρα που 
διαμένουν σε σκηνές και παραπήγματα. Δεν έχουν την αίσθηση την ταξική, του εργάτη, 
του προλετάριου. Αυτό θα γίνει αρκετά αργότερα, όταν θ’ ανοίξουν οι δουλειές και τα ερ-
γοστάσια θ’ απορροφήσουν χιλιάδες εργάτες και κυρίως εργάτριες!

Πριν αναφερθώ στους εκπαιδευτικούς των σχολείων θα ήθελα να δώσω, δειγματικά 
και μια εικόνα της ανθρωπογεωγραφίας του Ιστορικού Κέντρου της Ν. Ιωνίας, αναφερό-
μενος στους τόπους καταγωγής των παιδιών.

Και αναφέρομαι στο επόμενο σχολικό έτος 1925-1926, όταν πια κι οι καταγραφές των 
στοιχείων είναι πιο ακριβείς. 

Σημαντικό είναι να ειπωθεί ότι η αναλυτική αυτή εξέταση των στοιχείων των σχολεί-
ων του Ιστορικού Κέντρου έχει την αξία του, γιατί αναλογικά σ’ αυτό κατοικούσε το 60% 
των προσφύγων των Ποδαράδων.

Ως τόπο καταγωγής τους λοιπόν οι περίπου 500 μαθητές του Α΄ Αρρεναγωγείου δη-
λώνουν:

 Τη Σμύρνη ...........110 Την Αμισσό ............12
 Τη Σπάρτη ...........110 Την Καισάρεια ......10
 Τα Βουρλά ..............26 Το Ναζλί ...................10
 Την Πόλη ................24 Τη Μαγνησία ........... 9
 Το Βουτζά ...............17 Το Αϊδίνιο .................. 7
 Την Αλάϊα ...............15 Το Αϊβαλί ................... 5
 Την Αττάλεια ........14 Το Σεβδίκιοϊ  ............ 5
 Το Ικόνιο .................12 Το Εσκί Σεχίρ ........... 4

Από 3 μαθητές δηλώνονται: ο Βουρνόβας, το Δενιζλί, η Τραπεζούντα.
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Από (2) μαθητές δηλώνονται: τα Άδανα, το Αδραμύττιο, το Βουρδούρι, τα Θείρα, η 
Κρήνη, η Μάκρη, η Μερσίνα, το Νυμφαίο, η Σινώπη, η Σύλλη, η Υοσγάτη, η Φώκαια.

Από (1) μαθητή δηλώνονται: το Αδά Παζάρ, το Ακ Νταγ, το Ακ-Σεχίρ, το Βαϊνδήρι, η 
Ηράκλεια, η Καραντίνα, ο Κασαμπάς, η Κιουτάχεια, τα Μούγλα, η Μπάφρα, το Νεβ Σεχίρ, 
η Νίγδη, η Νικομήδεια, το Οδεμήσιο, το Ουσάκ, η Ραιδεστός, τα Σώκια, το Χορόσκιοϊ, οι 40 
Εκκλησιές, το Προκόπιο. Συμπεραίνεται εδώ ότι το σύνολο των μαθητών και των (4) σχο-
λείων θα πλησίαζε τους 1.000!

Οι δάσκαλοι που δίδαξαν τουλάχιστον στα 10 πρώτα χρόνια στα σχολειά αυτά του 
Ιστορικού Κέντρου, το 1ο, 2ο και 3ο, όταν τελικά έγιναν μικτά, προέρχονταν σε ποσοστό 
πάνω του 80% από τη Μικρασία. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είχαν πλήρεις σπουδές. Αντι-
θέτως. Αρκετοί είχαν σπουδάσει στην Αθήνα, άλλοι στη Σμύρνη κλπ.

Διευθυντικό ρόλο διαδραμάτισαν οι: Xριστόδουλος Χατζής, Μαρία Ψάλτου, Αγγε-
λική Λαφαζάνη και Α. Μαυρομμάτης στην αρχή και μετά ακόμη οι: Γεώργιος Μαλλια-
ρόπουλος, Βασίλειος Σαραντόπουλος και Α. Σαρρής.

Ο Διευθυντής του 1ου Δημοτικού σχολείου, Χριστόδουλος Χατζής.
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Η ιστορική αλήθεια οφείλει ν’ αναδείξει ως τον πρώτον τη τάξει που υπερέβαινε τους 
άλλους με το κύρος του και την ευρυμάθειά του, τον από το Λιβίσι καταγόμενο Χριστό-
δουλο Χατζή! Ήταν ο δάσκαλος των δασκάλων κι ο διευθυντής των διευθυντών!

Μαζί μ’ αυτούς όμως εργάστηκαν σπουδαίοι δάσκαλοι και δασκάλες, όπως η Παρή 
Καΐρη, η Φωτεινή Παλαματοπούλου, η Χρύσα Καλοκαιρινού, ο Πυθαγόρας Νικολα-
ΐδης, η Ευθαλία Ουλκέρογλου, ο παπαδάσκαλος Νικόλαος Παπανδρέου, ο Σταύρος 

Σεραφετινίδης, η Ξανθίπη Χα-
τζηδημητρίου, η Μαρία Αθα-
νασάκη, η Λαιμογιάννη.

Δεν έμειναν μόνο στην τάξη 
και στον πίνακα. Καλλιέργησαν 
στα παιδιά ανησυχίες οργανώ-
νοντας εκδηλώσεις, πολιτιστι-
κές, στο σχολείο αλλά κι έξω απ’ 
αυτό, φτιάχνοντας ωραίο σχο-
λικό κήπο, κάνοντας εκδρομές.

Το έργο τους θα φανεί και 
από τα αποτελέσματα των εξε-
τάσεων. Χρόνο με το χρόνο το 
ποσοστό των απορρίψεων θα 
περιορίζεται σημαντικά και θα 
φτάσει στα αξιοζήλευτα για την 
εποχή «επίπεδα» του 10% ενώ 

από την άλλη μεριά οι αριστούχοι (άριστα αρχικά ήταν ο βαθμός 6, μετά έγινε το 10) δεν 
θα είναι πολλοί. Το «άριστα» ήταν...του Θεού, έλεγαν.

Πραγματικά έφτιαξαν σπουδαίους χαρακτήρες, λαμπρούς επαγγελματίες και δημι-
ουργούς, ανθρώπους με ιδανικά. Με κίνδυνο να παραλείψω πολλούς, θα τολμούσα να μι-
λήσω για τον ήρωα της Εθνικής Αντίστασης τον συνεχώς αριστεύοντα από τάξη σε τάξη, 
Ηλία Δουρμούσογλου, το Γιάννη Δομνάκη, επί σειρά ετών κατοπινά δήμαρχο της πόλης, 
το μεγάλο αρχαιολόγο μας και ήρωα του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, το Νικόλαο Γιαλού-
ρη, το σπουδαίο ποιητή Γιώργο Γεραλή, το μεγαλέμπορο Κων. Μόρτογλου, το βιομήχα-
νο Παν. Σακαλίδη, τον επί σειρά ετών δήμαρχο Νέας Φιλαδελφείας, Σάββα Σταματιάδη 
και τόσους άλλους.

Γ΄.  ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΟΙΚΙΩΝ

1) Τα σχολεία της Σαφράμπολης
Άν θα έπρεπε κάποιος να προχωρήσει έξω από το Ιστορικό Κέντρο και να δει τον εκ-

Το κτίριο του 1ου Δημοτικού σχολείου πριν την αφαίρεση της 
κεραμοσκεπής και την προσθήκη των αιθουσών

στον όροφο (1924).
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παιδευτικό χάρτη των σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στις συνοικίες θα όφειλε ν’ 
αρχίσει από τη Σαφράμπολη, γιατί εκεί ιδρύθηκαν νωρίς και λειτούργησαν τρία σχολεία: 
α) ένα εξατάξιο Αρρένων, με τον τίτλο: «Σχολείο Αρρένων Άνω Ποδαράδων», ένα τριτά-
ξιο «Σχολείο Θηλέων Άνω Ποδαράδων» κι ένα τριτάξιο «Νηπιαγωγείο Άνω Ποδαράδων». 
Καθώς όμως έχουν αρχίσει να σχηματίζονται και να ονοματίζονται οι συνοικίες, με το 
Π.Δ. 2017/1927/ΦΕΚ 148/τ. Α΄ τα σχολεία αυτά κρατούν την οργανικότητά τους αλλά 
μετονομάζονται σε σχολεία Σαφραμπόλεως, ενώ το Νηπιαγωγείο, που από κακή εκτίμη-
ση ονομάστηκε τριτάξιο υποβιβάζεται σε μονοτάξιο. Θα στεγαστούν όλα σε 2 μεγάλες 
τριθέσιες παράγκες, πολύ κοντά στην πλατεία Τυάννων, όπου είναι το σημερινό λιθόκτι-
στο σχολείο, που όμως εγκαινιάστηκε μετά τον πόλεμο (1952).

Αυτά θα ίσχυαν, αν κανείς εξέταζε μόνο 
τα επίσημα ντοκουμέντα από τα Π.Δ που  εί-
χαν δημοσιευθεί στα ΦΕΚ εκείνης της επο-
χής. Η πραγματική εικόνα όμως όπως προ-
κύπτει από τα αρχεία του σχολείου, δείχνει 
ότι το αρρεναγωγείο και το σχολείο θηλέων 
λειτουργούσαν ενιαία από το σχολικό έτος 
1924-25. Έτσι βλέπουμε ότι:

1. Για το σχολικό έτος 1924-25, με πρακτικό που υπογράφει ο  διευθυντής του σχο-
λείου Θεοδόσης Ζενιάδης, που φέρεται ότι κατάγεται από το Σεβδίκιοϊ της Σμύρνης 
(αλλά το αμέσως επόμενο σχολικό έτος από την Πρίγκηπο της Πόλης!) στο σχολείο του 
οποίου η ελλειψοειδής και όχι στρογγυλή σφραγίδα έγραφε «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΣΑΦΡΑ-
ΜΠΟΛΕΩΣ-ΠΟΔΑΡΑΔΕΣ 1924», είχαν εγγραφεί στις τάξεις Α΄- Ε΄(δεν υπάρχει Εκτη): 231 
άρρενες, 169 θήλεις και είχαν τελικώς προαχθεί 124 άρρενες και 90 θήλεις! (ποσοστό δη-
λαδή 40%, αν συνυπολογίσει κανείς και τους διακόψαντες).

Στο πρακτικό αυτό που ακόμη υπογράφουν πέντε διδάσκαλοι (3 δασκάλες και 2 δά-
σκαλοι) διακρίνεται ευκρινώς το όνομα της Μαρίκας Παπαδάκη από το Αϊβαλί και της 
Φωτεινής Κεϊχοπούλου από τον Πόντο.

2. Τα πράγματα είναι πιο καθαρά στο σχολικό έτος 1926-27, όπου διευθυντής εξακο-
λουθεί να είναι ο Θεοδόσης Ζενιάδης. Η σφραγίδα του σχολείου είναι τώρα στρογγυλή. Και 
γράφει: «Σχολείο Αρρένων Σαφραμπόλεως - Άνω Ποδαράδων» και το πρακτικό πολύ ευ-
ανάγνωστο, υπογράφουν οι: Χριστόδουλος Χατζής εκ Μάκρης (η οικογένειά του ομιλεί 
για το Λιβίσι, αλλά είναι το ένα επίνειο του άλλου), τον οποίο από το επόμενο σχολικό έτος 
θα τον έχουμε διευθυντή στο Α΄ Δημοτικό σχολείο Αρρένων Ν. Ιωνίας, ο Γιώργος Κοντα-
ξόπουλος από τη Νέα Φώκαια, η Μαρία Γρηγοριάδη από τα Βουρλά, η Ιουλία Ελευθερι-
άδου-Ζησιμοπούλου από την  Μερσίνα και η Αγγελική Μαυρίδου από την Πόλη.

Η ελλειψοειδής σφραγίδα του Δημοτικού σχολείου
Σαφραμπόλεως (1924).
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Ο γεν. έλεγχος μας δίνει έναν σύνολο 352 αρρένων εγγραφέντων και 24 θηλέων. Τα 
κορίτσια έχουν φοιτήσει μόνον στην Ε΄ και ΣΤ΄ τάξη, μαζί με τ’ αγόρια, άρα λειτούργησε 
και σχολείο Θηλέων για τις τάξεις Α΄-Δ΄ του οποίου δεν σώζονται στοιχεία. (Έτσι το σύνο-
λο των εγγραφέντων είναι περίπου 500).

Ενδιάμεσα για το σχολικό έτος 1925-26, φαίνεται να έχει λειτουργήσει το Νηπιαγω-
γείο με περίπου 125 νήπια.

Ως προς το ποσοστό των ορφανών πατρός παιδιών θα διαπιστώσει κανείς τα ίδια με-
γάλα ποσοστά του Ιστορικού Κέντρου αλλά στο επάγγελμα πατρός θα είναι πολλοί που 
θα δηλώσουν: εργάτης ή άεργος! Διευθυντές στα επόμενα χρόνια θα είναι ο Στέλιος Μη-
τρόπουλος από τα Βουρλά κι ο Βασ. Παπαευθυμίου. Θα υπάρξει μείωση του αριθμού 
μαθητών και δασκάλων.

Προς το τέλος της 10ετίας του ’30 θα ιδρυθεί και θα λειτουργήσει και 2ο Δημοτικό 
σχολείο Σαφραμπόλεως, 2/τάξιο με το Β.Δ. από 3-9-37 ΦΕΚ 361 τ. Α΄

Ως προς τους τόπους καταγωγής η Σαφράμπολη θα έχει να επιδείξει μια μοναδική πο-
λυσυλλεκτικότητα: Επί 330 μαθητών το 1925, δηλώνονται 64 πατρίδες! Προηγούνται η 
Σμύρνη, η Ινέπολη, το Ζογκουλντάγ, τα Βουρλά, η Αττάλεια, το Ικόνιο, η Σπάρτη, η Κων-
σταντινούπολη, η Καισάρεια, η Μαγνησία, η Σαφράμπολη. (*6)

Οι Σαφραμπολίτες φρόντιζαν πολύ το σχολείο τους, που το συνέδεαν στενά με την εκ-
κλησιά τους, τον Άγιο Στέφανο. Γι αυτό θα δούμε να πρωτοστατεί στους αγώνες για ανα-
βάθμισή του εκείνος ο φλογερός ιερέας, που η εξουσία είχε κρίνει επικίνδυνο για τη δη-
μόσια τάξη, πριν από το Δημοψήφισμα για την επάνοδό του βασιλιά Γεωργίου Β΄ και τον 
είχε εξορίσει… τον Ιερόθεο Κεστελίδη!

2) Τα Σχολεία της Ελευθερούπολης
Στην Ελευθερούπολη, την πιο φτωχή, την πιο λαϊκή συνοικία της Ν. Ιωνίας θ’ αρχίσει 

να λειτουργεί Δημοτικό σχολείο (μικτό) από το σχ. έτος 1929-1930 βάσει του από 6 Δε-
κεμβρίου 1929 Π.Δ./ΦΕΚ 431/12.12.1929. Το σχολείο θα είναι 3/θέσιο και …μικτό, θα 
έχει δηλαδή 6 τάξεις Α+Β, Γ+Δ, Ε+ΣΤ΄ με το σύστημα της συνδιδασκαλίας. Ως τότε τα παι-
διά μοιράζονταν ανάμεσα στα σχολεία των Ποδαράδων και της Σαφράμπολης.

Το Διδακτήριό τους, ένα πολύ όμορφο φιλικό κτήριο, εντελώς άλλης αρχιτεκτονικής 
σχολής, από το κτήριο του 1ου Δημοτικού, ένα από τα πολλά ανάλογα διδακτήρια που 
ανήγειρε στην Ελλάδα ο υπουργός Παιδείας του Ελευθ. Βενιζέλου, ο Γεώργιος Παπανδρέ-
ου, θεμελιώθηκε από τον ίδιο τον υπουργό, στις 5 Απριλίου 1931, ύστερα από αγιασμό 
που εψάλη χοροστατούντος του επισκόπου Πατάρων Μελετίου. Τους επισήμους προ-
σφώνησε, τιμητικά, ο διευθυντής του 1ου Δημοτικού Ν. Ιωνίας, ο Χριστόδουλος Χατζής.

Το σχολείο στο νέο του διδακτήριο εγκαταστάθηκε στη σχολική χρονιά 1932-33. Στα 
αρχεία του σχολείου υπάρχει καταχώρηση στοιχείων για το έτος 1929-30, όπου φαίνεται 
να προκύπτει ως διευθυντής ο Άγγελος Μαραγκός, αλλά εξ άλλων στοιχείων προκύπτει 
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ο Ιορδάνης Δημητριάδης και από μαρτυρίες ο Τσαγκιάς.
Για την περίοδο 1932-40 φαίνεται να συνυπάρχουν ως διευθυντές δύο τμημάτων του 

σχολείου οι Δημητριάδης, Μαραγκός με τον πρώτο λόγο να έχει ο Ιορδάνης Δημητριάδης.
Ο Ιορδάνης Δημητριάδης, Σπάρταλης στην καταγωγή, είχε διατελέσει με επιτυχία δά-

σκαλος και διευθυντής του Αρρεναγωγείου της πατρίδας του, λίγα χρόνια πριν από την 
Καταστροφή και μετά τον ξεριζωμό επειδή έχαιρε μεγάλης εκτιμήσεως, μεταξύ των συ-
μπατριωτών του, του ανετέθη και η προεδρία του Συλλόγου των Σπαρταλήδων, αμέσως 
μετά την ίδρυση του στη Ν. Ιωνία, το 1933.

Ωστόσο κι ο Μαραγκός κι ο Τσαγκιάς υπήρξαν σπουδαίοι εκπαιδευτικοί και καινοτό-
μοι. Ο Τσαγκιάς, με πτυχίο μετεκπαίδευσης, οργάνωνε πολιτιστικές δράσεις στη Ν. Ιωνία, 
ανέβαζε θεατρικές παραστάσεις κλπ., ενώ ο Μαραγκός ήταν ένας σπάνιος εφευρέτης!

Είχε εφεύρει και είχε εγκαταστήσει στα υπόγεια του σχολείου ολόκληρο σύστημα λει-
τουργίας χαμάμ, με ελάχιστη κατανάλωση ξύλων, για να πλένονται τα παιδιά. Παράλλη-
λα ήταν  υπεύθυνος του λεγόμενου «Καλοκαιρινού σχολείου» για τα παιδιά όλων των συ-

νοικισμών και της Καλογρέζας. Το σχολειό αυτό συγκέντρωνε τα παιδιά και τα απασχο-
λούσε με παιχνίδια, αθλητισμό, εκδρομές. Η λειτουργία του στηρίχθηκε κι από την Χ.Α.Ν 
Αθηνών.

Βέβαια γι αυτά τα υπόγεια του σχολείου της Ελευθερούπολης θα άξιζε ιδιαίτερη μελέ-

Τάξη του Δημοτικού σχολείου της Ελευθερούπολης με τη δασκάλα Δ. Χατζηχαραλάμπους.
Στη μέση ο διευθυντής Ιορδ. Δημητριάδης.
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τη. Εκεί οργανώθηκαν συσσίτια, σ’ όλη τη διάρκεια της Κατοχής (το μεγάλο καζάνι, νο-
μίζω, ακόμη υπάρχει) και μαθήματα πρώτων βοηθειών. Εκεί και το «καταφύγιο» στους 
βομβαρδισμούς!

Ας ξαναγυρίσουμε στο σχολείο. Την πρώτη χρονιά 1929-30 σ’ αυτό φοίτησαν περίπου 
170 παιδιά (100 αγόρια- 70 κορίτσια). Την πρώτη κανονική χρονιά 1932-33 φοίτησαν 
437 μαθητές και μαθήτριες. Και προσοχή: οι μισοί σχεδόν έμειναν στάσιμοι!

Είναι απορίας άξιο, πως η Ελευθερούπολη, μαζί και με την εντεύθεν των γραμμών του 
τρένου, την περίφημη «Λάκκα», που δεν αριθμούσε περισσότερο από 2.500 κατοίκους 
είχε τόσα παιδιά στο Δημοτικό. Είναι φανερό ότι συνυπολογίζονταν και νήπια. Τα πράγ-
ματα στην πορεία, θα ισορροπήσουν κάπως, ως προς τον αριθμό των απορριπτομένων, 
αφετέρου δε θα περιορισθεί κι ο συνολικός αριθμός των μαθητών!

Είναι φανερό πια ότι μετά το 1937 λειτουργούν δυο δημοτικά σχολεία (τα 1ο και 2ο), 
τα οποία μεταπολεμικά θα γίνουν 4ο και 5ο και θα συρρικνωθούν τελικά στο 4ο. Αλλά 
και 1 Νηπιαγωγείο. 

Πέραν των τριών δασκάλων που αναφέραμε θα πρέπει να πούμε ότι όλοι οι άλλοι εκ-
παιδευτικοί του σχολείου ήσαν γυναίκες: η Μαρία Παπαδάκη, η Αγγελική Λαφαζάνη, 
η Κατερίνα Ζερβού, η Αδαμαντία Βελεσιώτου, και η Δήμητρα Χατζηχαραλάμπους.

Νηπιαγωγός ήταν, η Μαρίτσα Χατζηχαραλάμπους, κόρη της δασκάλας.
Θα πω δυο λόγια για τη Δήμητρα. Πριν από λίγα χρόνια όταν ήμουν πρόεδρος στο 

ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ με ζήτησε η θυγατέρα της Χαρούλα Σταυριδοπούλου, η οποία και μου διηγήθη-
κε όλη την ιστορία της μητέρας της, ως δασκάλας στην Ελευθερούπολη, αυτά τα χρόνια. 
Την παρακάλεσα να μου γράψει ένα κείμενο κι αυτό το δημοσίευσα στο περιοδικό του 
ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.

Συγκινήθηκα πολύ όταν έμαθα ότι η δασκάλα Δήμητρα Χατζηχαραλάμπους που είχε 
τελειώσει το Κεντρικό Παρθεναγωγείο της Σμύρνης, δε δίστασε στα σκληρά χρόνια της 
Κατοχής να πάει ως μάρτυρας υπεράσπισης για τους δικαζόμενους Ιωνιώτες ήρωες της 
Αντίστασης, Ηλία Δουρμούσογλου και Γιώργο Παυλάντο, οι οποίοι και τελικά καταδικά-
στηκαν σε θάνατο κι εκτελέστηκαν.

Θα πρέπει να ειπωθεί εδώ ότι το σχολειό της Ελευθερούπολης στέγαζε τη Νυχτερινή 
Σχολή (για παιδιά Δημοτικού), αλλά στην αρχή τουλάχιστον (1938-40), γιατί μετά άλλα-
ξε έδρα και το Ειδικό σχολείο, το λεγόμενο «Αντιτραχωματικό σχολείο Ν. Ιωνίας», διευθυ-
ντές του οποίου είχαν διατελέσει ένας από τους πιο άξιους δασκάλους της Ν. Ιωνίας, από 
την Αττάλεια, ο Βασίλης Σαραντόπουλος (διευθυντής και του 3ου Δημ. Σχολείου Ν. Ιω-
νίας) και η Σοφία Σαϊτά.

3) Τα Σχολεία της Ινέπολης
Στην Ινέπολη, για την περίοδο που εξετάζουμε, δε λειτούργησε δημοτικό σχολείο. 

Όμως ύστερα από τις προσπάθειες των συλλόγων της, προς το τέλος της 10/ετίας του 
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’30 άρχισε να λειτουργεί, σ’ έναν πολύ καλό για την εποχή του κτίριο, αυτό που και σήμε-
ρα σώζεται στην πλατεία της Παναγίτσας, Νυκτερινή Σχολή, κυρίως για μεγάλα παιδιά.

Εκεί όμως που η Ινέπολη ξεχώρισε, από το 1935-40 ήταν η δημιουργία και λειτουργία 
Κατηχητικών Σχολών - κατωτέρων, μέσων και ανωτέρων - υπό την εποπτεία του Θε-
ολόγου Σταύρου Ματθαιάκη, του κατοπινά και πρώτου μητροπολίτη Ν. Ιωνίας και Φι-
λαδελφείας, αειμνήστου Τιμοθέου. Μάλιστα τα Κατηχητικά αυτά σχολεία λειτουργούσαν 
και σε εσπερινά τμήματα.

4) Τα Σχολεία του Περισσού
Ο Περισσός ήταν η συνοικία που απέκτησε δικό της σχολείο αρκετά καθυστερημένα.
Αρκετά αργά από το διδακτικό έτος 1929-30, αναφέρεται ότι ιδρύεται μικτό δημοτι-

κό σχολείο (2/τάξιο) στη Ριζούπολη στη βίλλα Ριζόπουλου. Ενώ ένα χρόνο μετά (σχ. έτος 
1930-31) βλέπουμε να λειτουργεί 3/τάξιο δημοτικό σχολειό στη «Νέα Περισσό» με διευ-
θυντή τον Γεώργιο Κυμπερόπουλο.

Η ονομασία «Νέα Περισσός» ομολογουμένως μας κάνει εντύπωση γιατί ενώ παντού 
υπήρχε το «Νέα», Νέα Ιωνία, Νέα Νεάπολη, Νέα Σαφράμπολη και όμως μέναμε με την 
εντύπωση ότι δεν θα μπορούσε να υπάρχει και «Νέα Περισσός» διότι εδώ δεν επρόκει-
το για κάποιο μικρασιάτικο τοπωνύμιο στο οποίο θα προσθέταμε το «Νέα», αλλά για 
ένα ελλαδίτικο τοπωνύμιο το Περισσός, στο οποίο προστίθεται το «Νέα» για να γίνει δι-
ακριτή ενδεχομένως μια γειτονιά του Περισσού, που θα ήθελε να κατονομασθεί. Ποια εί-
ναι αυτή η γειτονιά; Το πιθανότερο είναι η προς τα νότια γειτονιά, η προς τη Ριζούπολη, 
γιατί τα παιδιά του Περισσού προτιμούσαν να γράφονται εκεί γιατί υπήρχε καλό διδα-
κτήριο. Το διδακτήριο του σχολείου του Περισσού ήταν ιδιωτική κατοικία, με πάρα πολ-
λά προβλήματα.

Γενικά τα παιδιά του Περισσού, που αναπτύσσονταν με τους δικούς του ρυθμούς εί-
χαν διέξοδο και προς τα σχολεία της Σαφράμπολης- Ελευθερούπολης, αλλά και τα κεντρι-
κά σχολεία της Νέας Ιωνίας, όπως φαίνεται από τις αναφορές στα Μαθητολόγιά τους.

Η μεγάλη εξέλιξη, με την ίδρυση ωραίων διδακτηρίων και για την Α΄/θμια και για τη 
Β΄/θμια Εκπαίδευση στον Περισσό θα υπάρξει αρκετά χρόνια μετά τον πόλεμο.

5)  Τα Σχολεία της Καλογρέζας
Όπως έχει ήδη ειπωθεί η Καλογρέζα ήταν αυτόνομος συνοικισμός, του δήμου Αθηναί-

ων, ο οποίος αφού εξελίχθηκε σε Κοινότητα (1934-40), τελικά συγχωνεύθηκε με το δήμο 
Ν. Ιωνίας, το 1940.

Δεν βρέθηκε αρχειακό υλικό, ούτε της περιόδου της Κοινότητας, ούτε ο τοπικός Ιωνιώτι-
κος τύπος αναφερόταν αρκετά στην Καλογρέζα, έτσι τα στοιχεία αλιεύονται μόνο από προ-
σωπικές μαρτυρίες. Οι πρόσφυγες της Καλογρέζας πολύ αργά στεγάστηκαν σε σπίτια της 
Ε.Α.Π. Σχεδόν έως το 1930 διαβιούσαν στις χειρότερες συνθήκες σε σκηνές και παράγκες.
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Παρά ταύτα από το σχολικό έτος 1924-25 άρχισε να λειτουργεί σε παράγκα, στο χώρο 
όπου σήμερα βρίσκεται το λεγόμενο «πέτρινο σχολείο», 9ο της Καλογρέζας, στην οδό Βυ-
ζαντίου. Ήταν ουσιαστικά το κέντρο των δραστηριοτήτων των κατοίκων αφού άλλωστε 
δεν υπήρχε και άλλος χώρος. Πρώτος διευθυντής του σχολείου ήταν ο Τζάνος.

Η δυναμικότητα, με δεδομένο το μικρό πληθυσμό τότε της Καλογρέζας ήταν μεγάλη: 

250-300 παιδιά, φοιτούσαν στις 6 τάξεις του σχολείου. Ο αριθμός αυτός βέβαια ολοένα 
κι αυξάνονταν, δεδομένου ότι τα παιδιά της Καλογρέζας δεν μπορούσαν, λόγω αποστά-
σεως να φοιτήσουν στη Νέα Ιωνία.

Παράλληλα με το Δημοτικό στην ίδια περίοδο, λειτουργούσε και ένα Νηπιαγωγείο, 
που στεγαζόταν σ’ ένα μικρό κατάστημα στην οδό Βοσπόρου. Αναφέρεται και η λειτουρ-
γία Νυκτερινής Σχολής. Τυπικά το Νηπιαγωγείο Καλογρέζας ιδρύθηκε αργότερα (1937).

Όμως η Καλογρέζα ευτύχησε να έχει πολύ καλούς δασκάλους, όπως ήταν ο ιερέας 
Νικόδημος Παπαδόπουλος, από την Κωνσταντινούπολη που ιερουργούσε και στο ναό 
της Ζωοδόχου Πηγής και η Κατίνα Παπαδοπούλου, ο Μενέλαος Δεληγιάννης, ο οποί-
ος μετά δίδαξε στο περίφημο Αρσάκειο, ο Χρύσανθος Πιπερίδης και η Διευθύντρια του 
σχολείου η κυρία Δωροθέα Αναγνώστου, η οποία διηύθυνε με επιτυχία και τη Νυκτερι-
νή Σχολή, με 40 μαθητές.

Προαύλιο ήταν όλη η γύρω περιοχή που μπορεί να ήταν γεμάτη λοφίσκους  αλλά την 
άνοιξη πλημμύριζε από αγριολούλουδα κι ήταν η χαρά των παιδιών να παίζουν τα παιχνί-
δια της εποχής σ’ αυτό το εξοχικό περιβάλλον.

Θα πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι στην περίοδο 1935-36 ολόκληρη η περιοχή είχε τρο-
μοκρατηθεί από την εγκληματική δράση ενός ψυχικά άρρωστου ανθρώπου, του Δαμια-

Το Δημοτικό σχολείο Καλογρέζας στην παράγκα.
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νού Μαυρομμάτη, ο οποίος έγινε γνωστός με τον τίτλο «ο Δράκος της Καλογρέζας». Όταν 
περνούσε κρίση, επετίθετο σε μικρά παιδιά, τα ξεμονάχιαζε με λίγες καραμέλες και τα πα-
ρέσυρε σε κάτι σπηλιές που υπήρχαν στον Ποδονίφτη, όπου και τα κακοποιούσε. Δυστυ-
χώς δύο παιδάκια βρήκαν φριχτό θάνατο, κακοποιημένα από το μανιακό δράκο. Οι γο-
νείς είχαν ζητήσει προστασία και τελικά η δημοτική αρχή επανέφερε το θεσμό των «παι-
δονόμων», ανθρώπων δηλαδή, οι οποίοι φύλαγαν τα παιδιά στη διαδρομή τους από το 
σχολείο στο σπίτι. Ο θεσμός του «παιδονόμου» ήταν γνωστός και στις μικρές κοινότητες 
της Ανατολής, ακριβώς για να προστατεύονται τα παιδιά καθώς έκαναν μεγάλες διαδρο-
μές ώσπου να φτάσουν στο σχολείο τους.

Όπως και στ’ άλλα σχολειά έτσι και στο σχολείο της Καλογρέζας κατά το διάστημα της 
Κατοχής λειτούργησαν συσσίτια.

Αν την προηγούμενη περίοδο η Καλογρέζα δε θα μπορούσε να καυχηθεί για τα σχο-
λειά της, μεταπολεμικά και ιδιαίτερα στα τελευταία χρόνια ευτύχησε να έχει εξαιρετικά 
διδακτήρια για τα Νηπιαγωγεία, τα Δημοτικά σχολεία αλλά και τα Γυμνάσια και τα Λύ-
κειά της.

Δ΄ Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

To Σύνταγμα έδινε την δυνατότητα για την ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικών σχολεί-
ων, σύμφωνα με τα ισχύοντα στη Δημόσια Εκπαίδευση.

Και πριν την έλευση των προσφύγων στην Αθήνα και τον Πειραιά υπήρχαν ελάχιστα  
σχολεία, ιδρυμένα από οργανισμούς και επιχειρηματίες.

Αλλά σε προσφυγικό συνοικισμό, ανάμεσα σε ξεριζωμένους και πάμφτωχους ανθρώ-
πους να ιδρύονται και μάλιστα να λειτουργούν με επιτυχία ιδιωτικά σχολεία όντως ήταν 
πρωτόγνωρο για την εποχή εκείνη.

Πρώτος ο Αντώνης Σαπουντζάκης, ένας ανήσυχος δάσκαλος από τη Σπάρτη Πισι-
δίας, που ήταν αριστούχος του Διδασκαλείου της Σμύρνης και είχε προλάβει να διδάξει 
στο Βουρδούρι, ξεκινάει την περιπέτεια, το 1927, ιδρύοντας τον «Κάδμο», εκεί προς το 
τέρμα της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου, σε 2 ειδικά φτιαγμένες υπερυψωμένες κατοικί-
ες με 8 αίθουσες  και 2 ημιυπόγειους χώρους. Ξεκινάει δυναμικά από την αρχή με Νηπια-
γωγείο- Δημοτικό και Ελληνικό σχολείο, μετέπειτα Γυμνάσιο, Εμπορική σχολή, σχολή ξέ-
νων γλωσσών κλπ. Βασισμένος  σ’ ένα επιτελείο δοκιμασμένων από την πατρίδα δασκά-
λων και καθηγητών, των: Νικολάου Παπανδρέου, Καραπαναγιώτη, Ροδίτη, Νακάση, 
Χαρίτωνα Παπαχαρίτωνος, του αδελφού του Δαμιανού (πατέρα του υπογράφοντος 
τη μελέτη), ο οποίος θα παραιτηθεί από τη θέση του σε δημόσιο σχολείο της Ν. Ερυθραί-
ας αλλά και ειδικών δασκάλων για τη μουσική (Μιλτ. Κουτούγκου) και τις ξένες γλώσ-
σες, θα έχει μια 70/χρονη διαδρομή που θα τη συνδέει ο έπαινος για την πολλή σοβαρή 
δουλειά στην τάξη, αλλά και το εξαιρετικό επίπεδο των σχολικών γιορτών και των άλλων 
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εξωσχολικών δραστηριοτήτων. O ίδιος ο διευθυντής του σχολείου, έως το θάνατό του, το 
1959, θα βρίσκεται πάντα στην πρώτη γραμμή, μεταξύ των εκπαιδευτικών, αλλά και των 
ανθρώπων του πνεύματος.

Δυο χρόνια μετά ακολουθεί η «Αναξαγόρειος Σχολή», που ιδρύθηκε από Βουρλιώτες 
επιχειρηματίες και έναν πολύ σπουδαίο καθηγητή και κοινωνικό παράγοντα, το Στέλιο 
Ζουριδάκη. Λειτουργούν: Νηπιαγωγείο, Δημοτικό και Γυμνάσιο. Εξαιρετικά σημαντικό 
είναι το διδακτήριό του. Πραγματικό στολίδι. Ένα διδακτήριο μπροστά από την εποχή 
του, με αίθουσες ακτινωτά τοποθετημένες γύρω από το γραφείο, με βοηθητικούς χώ-
ρους, με κατοικία για τον επιστάτη, με την ταράτσα για να γυμνάζονται τα κορίτσια και 
να μην τα βλέπουν τα αγόρια (του Γυμνασίου εννοείται).

Λιγόζωο όμως το Αναξαγόρειο. Δεν άντεξε παραπάνω από 3 χρόνια. Οι ιδιοκτήτες του 
μετά το ενοικίασαν στο Δημόσιο κι εκεί στεγάστηκε το Γυμνάσιο Ν. Ιωνίας, όταν ιδρύ-
θηκε το (1934) κρατώντας ωστόσο εθιμικά την ονομασία του «Αναξαγόρειου». Εκεί και 
φοίτησαν πριν και μετά τον πόλεμο 2 γενιές Ιωνιωτών και το θυμούνται με νοσταλγία, 
γιατί βέβαια σήμερα δεν υπάρχει, αφού για λίγο στέγασε ένα ιδιωτικό Γυμνάσιο (τη δε-
καετία του 70), μετά κατεδαφίστηκε, ώστε ν’ ανεγερθεί εκεί το 3ο Δημοτικό σχολείο Ν. 
Ιωνίας.

Ιδιωτικά σχολεία με Νηπιαγωγείο και Δημοτικό ιδρύθηκαν και στον Περισσό προς το 

Ο ΚΑΔΜΟΣ εορτάζει την τριετηρίδα του. Στα δεξιά ο ιδρυτής του Αντώνης Σαπουντζάκης (1930).
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τέλος της 10/ετίας του ΄30. Μάλιστα όχι ένα αλλά δυο: το «Ζαρίφειο» του Μαρκόπουλου 
και η σχολή «Πετρίδη» και μετά «Δριμυλιώτου-Πετρίδη».

 Ε΄. ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Το 1926 ιδρύθηκε στη Ν. Ιωνία «Ελληνικό» σχολείο ή αλλιώς «Σχολαρχείο».
Επρόκειτο για ένα 3/τάξιο σχολείο μεταξύ Δημοτικού και Γυμνασίου, προκειμένου να 

υπάρξει μια επιπλέον σπουδή. Σπουδές δηλαδή αθροιστικά 7 ετών (4/ετές δημοτικό+ 
3/ετές Ελληνικό) ώστε να προκύπτει ένας μεγάλος αριθμός αρκετά μορφωμένων νέων, 

οι οποίοι θα είχαν τη δυνατότητα 
να εξασκήσουν πολλά επαγγέλμα-
τα, πέραν των απλών: του εργά-
τη, του γεωργού, του κτηνοτρό-
φου και εκτός βέβαια των «ευγε-
νών» του δικηγόρου του γιατρού, 
του εκπαιδευτικού κλπ.

Επρόκειτο για ελληνική τρόπον 
τινά εφεύρεση που ήταν ευρύτα-
τα διαδεδομένη και στον ελλαδικό 
και στο μικρασιατικό χώρο, ακόμη 
από τα χρόνια του Καποδίστρια.

Υπήρχαν αρκετοί τρόποι μετακι-
νήσεως από το Δημοτικό στο Ελληνικό σχολείο (από την Δ΄ τάξη Δημοτικού στην Α΄ Ελ-
ληνικού και από τη Ε΄ ή ΣΤ΄ με εξετάσεις προς τη Β΄ και σπανίως προς τη Γ΄ Ελληνικού).

Ονομάσθηκαν «Ελληνικά σχολεία» γιατί έδιναν έμφαση στη μελέτη της ελληνικής 
γλώσσας καθώς και στις ανθρωπιστικές σπουδές.

Το Ελληνικό σχολείο Ν. Ιωνίας λειτούργησε 3 σχολικά έτη (1926-1927, 1927-1928, 
1928-1929), όσα ακριβώς χρειάστηκαν για να βγάλει μια φουρνιά μαθητές, γιατί με έναν 
πολύ προοδευτικό για την εποχή του «Νόμο», τον 4373/29, από τη μια καθιερώθηκαν, 
πλέον τα μικτά 6/τάξια Δημοτικά σχολεία κι από την άλλη καταργήθηκαν τα «Ελληνικά» 
και περάσαμε στα 6/τάξια Γυμνάσια.

Το «Ελληνικό» εγκαταστάθηκε στην υπερυψωμένη (με υπόγεια) τετρακατοικία, που 
αρχικά είχε φιλοξενήσει το «Λαϊκό Ιατρείο» απέναντι από τους Αγ. Αναργύρους. (*7)

Στα τρία χρόνια της λειτουργίας του φοίτησαν συνολικά και στις 3 τάξεις 500 περίπου 
μαθητές, αγόρια και κορίτσια από ολόκληρη τη Ν. Ιωνία και την Καλογρέζα αλλά κι από 
γειτονικά μέρη (Κουκουβάουνες, Ηράκλειο).

Η διδασκαλία γινόταν από καθηγητές αλλά και δασκάλους ειδικοτήτων, οι οποίοι 

Το Ελληνικό Σχολείο πριν κατεδαφιστεί.
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μετά το κλείσιμο του Ελληνικού σχολείου πέρασαν στο Ημιγυμνάσιο και μετά στο πλή-
ρες Γυμνάσιο Ν. Ιωνίας. 

Θ’ αναφέρουμε ιδιαίτερα το Γεώργιο Ζαραχάνη, το Χρ. Βλιόκα, τη Βασ. Κλαύση, τον 
Α. Νικολόπουλο, τον Σαϊτά, το Διακόπουλο. Επικεφαλής όλων 
αυτών ήταν ένας σπουδαίος καθηγητής με πλούσια κοινωνική 
δράση, ο Στέλιος Ζουριδάκης.

Οι μαθητές που τελείωναν το Δημοτικό (τις 6 τάξεις) και ήθε-
λαν να προχωρήσουν σε μεγαλύτερες σπουδές παρακάμπτοντας 
το «Ελληνικό» θα έπρεπε να μετακινηθούν από τη Ν. Ιωνία είτε 
προς το Μαρούσι, χρησιμοποιώντας το περίφημο «θηρίο», το 
ατμήλατο τρένο Αθήνας-Κηφισιάς, που στοίχιζε, γιατί το διαρ-
κές ίσχυε για ολόκληρη τη διαδρομή, ή να περπατήσουν ως τα 
Πατήσια και να φοιτήσουν στο περίφημο 8ο Γυμνάσιο (που λει-
τουργούσε ως μικτό)!

Το κράτος, δυστυχώς, δεν έσπευσε να ιδρύσει κανονικό 6/
τάξιο Γυμνάσιο στη Ν. Ιωνία. Προτίμησε να προχωρήσει με αργά 
βήματα ιδρύοντας Ημιγυμνάσιο (τάξεις Α΄ και Β΄) ως παράρτημα του 8ου Γυμνασίου 
(Π.Δ./22-10-1929 ΦΕΚ 363 τ. Α΄), με υπεύθυνο το Γυμνασιάρχη του 8ου Παπακωνστα-
ντίνου.

Μετά από έντονες αντιδράσεις γονιών και μαθητών, αλλά και των υποψηφίων για την 
κατάληψη της δημοτικής αρχής στη Ν. Ιωνία (Δημοτικές Εκλογές του 1934) ιδρύθηκε το 
1934 πλήρες 6/τάξιο Γυμνάσιο, το οποίο και αμέσως εγκαταστάθηκε στο διδακτήριο του 
«Αναξαγορείου».

ΣΤ΄. ΤΟ ΗΜΙΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΗΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ

Το Ημιγυμνάσιο Ν. Ιωνίας λειτούργησε τα έτη 1929-30, 1930-31, 1931-32, 1932-33, 
1933-34. Συνολικά, αγόρια και κορίτσια, που σπούδασαν στο Ημιγυμνάσιο ήταν περίπου 
500. Από το μικρό αυτό αριθμό κατανοεί κανείς ότι τα παιδιά προτιμούσαν τα εκτός Ν. 
Ιωνίας Γυμνάσια, ώσπου τελικά από το σχολικό έτος 1934-35 άρχισε τη λειτουργία του 
το κανονικό 6/τάξιο Γυμνάσιο (Π.Δ. της 28.9.1934 / ΦΕΚ 330/1.10.1934, τ.Α').

Για δυο τρία χρόνια ωστόσο από το 1937 και μετά το Γυμνάσιο όταν καταργηθεί το 
Ημιγυμνάσιο, θα λειτουργήσει κανονικά ως 8/τάξιο βάσει του Α.Ν. 770/37, με τάξεις Α΄, 
Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄, Ζ΄, Η΄, και θα πάρει παιδιά από την Δ΄ Δημοτικού. Οι μαθητές από την ΣΤ΄ 
Δημοτικού θα εγγράφονται με εξετάσεις βέβαια στη Γ΄ Γυμνασίου. Έτσι λοιπόν έλεγαν 
ότι φοιτώ στη Γ΄ οκταταξίου Γυμνασίου.

Οι δυνατότητες μετάβασης από τη μια βαθμίδα εκπαίδευσης στην άλλη γίνονται πά-

Η Βασιλεία Κλαύση.
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ντα με εξετάσεις, που μπορεί να είναι εισιτήριες ή και κατατακτήριες.
Το Γυμνάσιο Ν. Ιωνίας ευτύχησε να έχει αξιόλογους καθηγητές επικεφαλής των οποί-

ων θα μπορούσε να είναι ο φυσικός Φιλ. Σταθόπουλος, ο οποίος γρήγορα εξελίχθηκε σε 
Γενικό Επιθεωρητή, οι λαμπροί φιλόλογοι Καλαμπόκης και Νικόπουλος, ο μαθηματικός 
Πατσουρέας, ο Μαγγίνας, ο γυμναστής Μουσάς, η καθηγήτρια Γαλλικών Κωνσταντι-
νίδου και τόσοι άλλοι.

Πρώτος Διευθυντής του Γυμνασίου ήταν ο Ευ. Ευσταθίου και αργότερα ο Ευθ. Παπα-

θανασίου. Αργότερα γυμνασιάρχης έγινε ο πολύ αγαπητός σε όλους Χαρίλαος Ιωαννί-
δης που δυστυχώς είχε τραγικό τέλος.

Το Γυμνάσιο κατελάμβανε αφενός μεν τους χώρους του «Αναξαγορείου», αφετέρου δε 
τους χώρους του λεγομένου Παραρτήματος, ένα σύνολο (10) περίπου αιθουσών, οι οποί-
ες βέβαια διπλασιάζονταν καθώς υπήρχε η λεγομένη «διπλοβάρδια».

Στη μια βάρδια τα αγόρια, στην άλλη τα κορίτσια. Ωστόσο οι δυο τελευταίοι τάξεις, 
που είχαν λίγα παιδιά, ήταν συνήθως μικτές.

Θα πρέπει βέβαια να ειπωθεί ότι η φοίτηση στο Γυμνάσιο δεν ήταν υποχρεωτική και 
οι μαθητές πλήρωναν εκπαιδευτικά τέλη. Ούτε τα βιβλία ήταν δωρεάν.

Το Ημιγυμνάσιο Ν. Ιωνίας (1932).
Ανάμεσα στους μαθητές και δύο ήρωες της Εθνικής Αντίστασης, που εκτελέστηκαν από τους Γερμανούς:

Ηλ. Δουρμούσογλου και Παν. Λαφαζάνης (ο γιος της δασκάλας).
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Εάν θελήσουμε να κάνουμε μια στατιστική, προς το τέλος της περιόδου (1937) θα 
δούμε ότι στη Ν. Ιωνία λειτουργούν: 5 Νηπιαγωγεία, 9 Δημοτικά σχολεία, 1 Δημόσιο Γυ-
μνάσιο 6/τάξιο, 3 Ιδιωτικά Νηπιαγωγεία, 3 Ιδιωτικά Δημοτικά, 1 Ιδιωτικό Γυμνάσιο και 
3 Νυκτερινές σχολές αναλφαβήτων.

Σύνολο μαθητών 4.200, αριθμός εξαιρετικά μεγάλος, αν λάβει κανείς υπόψη ότι η φοί-
τηση στο Γυμνάσιο δεν ήταν υποχρεωτική και το σύνολο του πληθυσμού, με την επίσημη 
απογραφή έδινε 23.435 κατοίκους για τη Ν. Ιωνία και 2.247 κατοίκους για την Καλογρέ-
ζα! Ένα δείγμα της μεγάλης αγάπης των προσφύγων για τα Γράμματα!

Ζ΄. Ο ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ (8*)

Για την περίοδο που εξετάζουμε είναι φυσικό οι πολλαπλές ελλείψεις και δυσχέρειες 
να μην επιτρέπουν την ύπαρξη χώρων άθλησης, πέραν της εκτελέσεως του μαθήματος 
της Γυμναστικής και αυτού μετά πολλών εμποδίων.

Ωστόσο πάντα το μεράκι και η φλόγα ορισμένων δασκάλων και καθηγητών οδηγού-
σε στην οργάνωση αθλητικών  αγώνων μεταξύ μαθητών Γυμνασίου και Δημοτικού στη 
Ν. Ιωνία, αλλά και τη συμμετοχή μαθητών του Γυμνασίου κυρίως σε περιφερειακά πρω-

Αγώνας βόλλευ-μπωλ στο προαύλιο του Γυμνασίου (Αναξαγόρειο).
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ταθλήματα, με καλά αποτελέσματα.
Το ποδόσφαιρο ανήκε δικαιωματικά θα έλεγε κανείς στον εξωσχολικό χώρο, καθώς 

στη Ν. Ιωνία δραστηριοποιούνταν πιο πολύ μικρές αξιόλογες ομάδες, όπως ο Όμιλος Φι-
λάθλων Ν. Ιωνίας, η Α.Ε Ελευθερουπόλεως, η Ελπίς, ο Απόλλων Ν. Ιωνίας, ο Ατρόμητος, ο 
Παμβυζαντινός (στην Καλογρέζα) κλπ.

Οι μαθητές συμμετείχαν κυρίως σε αγώνες στίβου και βόλλεϋ μπωλ. Στο προαύλιο 
χώρο του Γυμνασίου ήταν πάντα στημένος ένας «φιλές» του βόλλεϋ, ενώ οι αγώνες του 
στίβου, αν δεν γίνονταν εκτός Ν. Ιωνίας (στο Ζηρίνειο της Κηφισιάς, ή στον Πανελλήνιο), 
γίνονταν στο γήπεδο του Ομίλου, που ήταν ακριβώς απέναντι από το Επισκοπείο, ή στο 
γήπεδο δίπλα στο εργοστάσιο «Σπάρταλη» στην Ελευθερούπολη.(*9)

Χαρακτηριστικά θ’ αναφέρουμε τη συμμετοχή των μαθητών και μαθητριών του Γυ-
μνασίου Ν. Ιωνίας στους διασχολικούς αγώνες όλων των Γυμνασίων Αθηνών, που έγιναν 
στο Παναθηναϊκό Στάδιο στις 8 Μαΐου 1936.

Διακρίθηκαν στα 100 μ. ο Φωτιάδης, στα 75 μ. μαθητριών η Αντωνάτου, στα 100 μ. η 
Κουγιουμτζόγλου, στο άλμα απλούν η Παπαδοπούλου ενώ προκρίθηκαν αγόρια και κορί-
τσια στις σκυταλοδρομίες 4 Χ 100 και 4 Χ 75.

Η΄. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Τόσο στα Δημοτικά σχολεία, όσο και στο Ελληνικό, το Ημιγυμνάσιο και το Γυμνάσιο 
επιβάλλονταν κάποια τέλη, μικρά ίσως αλλά όχι ασήμαντα (από 1 έως 20 δραχμές) για 
την εποχή εκείνη και την κατάσταση των οικογενειών! Υπήρχαν βέβαια εξαιρέσεις για τα 
άπορα παιδιά.

Αυτά τα χρήματα ήταν ένα τμήμα των πόρων κάθε σχολείου. Υπήρχαν βέβαια κι επιχο-
ρηγήσεις του Υπουργείου που προωθούνταν μέσω των επιθεωρητών και συνήθως κατα-
τίθεντο στην Εθνική Τράπεζα, υπήρχαν κάποιες δωρεές επιφανών και πλουσίων (για πα-
ράδειγμα η Ελενα Βενιζέλου είχε προσφέρει 1.000.000 δραχμές για τα δημοτικά σχολεία 
των Ποδαράδων). Και υπήρχε και η δημοτική προσφορά, ιδίως όταν η Ν. Ιωνία έγινε δή-
μος κι απέκτησε Δημοτική Αρχή (1934).

Για τη διαχείριση αυτών των ποσών που αποσκοπούσαν στην αντιμετώπιση των λει-
τουργικών δαπανών διορίζονταν στα σχολεία 3/μελή όργανα, με την ονομασία «Σχολικό 
Ταμείο» ή «Σχολική Εφορεία» ή «Σχολική Επιτροπή». Γραμματέας ήταν πάντοτε ο διευθυ-
ντής του σχολείου, αλλά πρόεδρος και ταμίας μέλη της κοινωνίας που διακρίνονταν για 
το ήθος και την εντιμότητά τους. Θα μπορούσε κανείς ν’ ανατρέξει σε δεκάδες αποφάσεις 
των σχολικών επιτροπών για να καταδείξει το σημαντικό έργο που έκαναν.

Αξίζει ν’ αναφέρουμε μερικούς «εφόρους»: η γνωστή μας από τη συνολική και κοινω-
νική δράση Σοφία Σημηριώτη, ο γιατρός Τάσος Ιωαννίδης, ο Αντώνιος Σαπουντζάκης, ο 
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Δημήτριος Μπανούσης, ο Αντ. Αθανάσογλου, ο Ιω. Τατσιράμος, ο ιερέας Ιερόθεος Κεστε-
λίδης, ο Βρασ. Νικολαΐδης, ο Παντ. Παντελίδης, ο Πέτρος Κοπτερίδης κι ακόμα δημοτικοί 
σύμβουλοι όπως: ο Χρυσάφης Δουβλίδης, ο Χρήστος Χατζηστέλιος, ο Κων. Βαρβαρέσος, 
ο Ιωαν. Κανάς, ο Δημ. Μωϋσιάδης, ο Γ. Προμπονάς, ο Μιχ. Κουβαράς, ως εκπρόσωποι του 
Δήμου Ν. Ιωνίας σε σχολεία της περιοχής, μετά το 1934, όταν και ιδρύθηκε πλέον ο Δή-
μος Ν. Ιωνίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

(1.) Χαρακτηριστικά θα μπορούσε κανείς ν’ αναφέρει το Ζάππειο Παρθεναγωγείο, το 
Κεντρικό, το Ζωγράφειο, το Αγιοταφικό, της Πόλης, το Κεντρικό Παρθεναγωγείο και το 
Ομήρειο της Σμύρνης, το Παρθεναγωγείο (σχολή Νηπιαγωγών) του Ζιντζίντερε (Φλαβια-
νά) της Καππαδοκίας.

 
(2.) Ο πατριάρχης Γρηγόριος ο ΣΤ΄ το 1863 συνέστησε τη λεγόμενη «Επιτροπή εκκλη-

σιαστική και πνευματική του Πατριαρχείου». Περαιτέρω συστήθηκε η «Κεντρική Εκπαι-
δευτική Πατριαρχική Επιτροπή», η οποία είχε την ευθύνη ν’ αντιμετωπίζει τα εκπαιδευ-
τικά ζητήματα του «μιλλέτ» των Ρωμιών. Σημαντικός βραχίονας της Επιτροπής ήταν η 
«Μεγάλη του Γένους Σχολή» στην Πόλη.

Το όλο σύστημα εξακτινωνόταν με τα «Μικτά Εκκλησιαστικά Συμβούλια», κατά Ιερά 
Μητρόπολη, τα οποία πάλι όριζαν 4/μελή επιτροπή για την εποπτεία της προόδου όλων 
των εκπαιδευτηρίων.

Σπουδαίο ρόλο ειδικού συμβούλου στα θέματα ύλης, μεθόδων διδασκαλίας κλπ. δια-
δραμάτισε ο «Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος Κων/πόλεως».

(3.) Τα «αλληλοδιδακτικά» σχολεία είχαν ως εμπνευστή τους τον άγγλο εκπαιδευτικό 
Ιωσήφ Λάγκαστερ και βασιζόντουσταν στη διδασκαλία από ένα δάσκαλο και μόνο, ακό-
μα και σε τμήματα 50-60 και περισσότερων μαθητών, όλων των τάξεων, σε μιαν αίθουσα.

Ο δάσκαλος «εξεπαίδευε» δυο-τρεις μεγαλύτερους σε ηλικία και ικανούς μαθητές, 
ώστε να γίνουν βοηθοί του, τους λεγόμενους «πρωτόσχολους». Αυτοί παρακολουθούσαν 
τους συμμαθητές τους, την ώρα που ο δάσκαλος παρέδιδε μάθημα σε μιαν ή συνήθως σε 
δυο τάξεις μαζί (Α+Β, Γ+Δ, Ε+ΣΤ). Το σύστημα εφαρμόστηκε ευρύτατα και στον ελλαδι-
κό και στο μικρασιατικό χώρο. Και ουσιαστικά δεν  εγκαταλείφθηκε, ούτε καν στις αρχές 
του 20ου αιώνα, γιατί αν εξαιρέσουμε την κατάργηση των «πρωτόσχολων» μαθητών, ο 
ένας δάσκαλος μόνος σ’ ένα χωριό ήταν πάντα παρών (μονοθέσια σχολεία). Αντιλαμβά-
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νεται κανείς ότι δεν θα μπορούσε, σ’ αυτή την περίπτωση, η φοίτηση να είναι χωριστή 
(αγοριών-κοριτσιών). Η εξέλιξη από τα «αλληλοδιδακτικά» σχολεία στα λεγόμενα «συν-
διδακτικά» έγινε προς τα τέλη του 19ου αιώνα.

Στη Σμύρνη αλλά και σε ορισμένα αστικά κέντρα των παραλίων της, του Πόντου και 
της ενδοχώρας λειτουργούσαν άτυπα, για τα πολύ μικρά παιδιά, όταν δεν υπήρχε Νηπια-
γωγείο, τα λεγόμενα «σπιτικά σχολεία».

Τι ήταν τα «σπιτικά σχολεία»; Ήταν θα έλεγε κανείς προπαρασκευαστικά τμήματα 
που λειτουργούσαν στις γειτονιές όπου κοπέλες, χωρίς ιδιαίτερες σπουδές, αλλά με αγά-
πη για το παιδί και κάποιες ικανότητες στην πρακτική παιδαγωγική, απασχολούσαν σχε-
δόν όλη τη μέρα στο σπίτι τους, το οποίο απαραίτητα θα είχε και μία αυλή, τα μικρά παι-
διά, που οι εργαζόμενες μητέρες δεν μπορούσαν να τα φροντίζουν. Τους μάθαιναν προ-
σευχές και τραγούδια, ανάγνωση και γραφή, πάντα βέβαια με κάποια αμοιβή.

Τα «σπιτικά σχολεία» στο διάστημα του μεσοπολέμου ήταν κυριολεκτικά στο φόρτε 
τους, στη Νέα Ιωνία, αφού η σχεδόν καθολική εργασία των μητέρων, δεν επέτρεπε άλλη 
λύση. Και υπήρξαν ονομαστές τέτοιες «δασκάλες» που έμειναν στην ιστορία, με τα μικρά 
τους ονόματα: κυρία Ρένα, κυρία Ιφιγένεια, κυρία Αθηνά και η πασίγνωστη κυρία Κων-
σταντίνα της οδού Μεσολογγίου.

(4.) Τα «αστικά σχολεία» ή «αστικές σχολές», ευδοκίμησαν ξεχωριστά στις μεγάλες 
πόλεις της Μικρασίας. Συνυπήρχαν Δημοτικό σχολείο, Σχολαρχείο και Γυμνάσιο, σ’ ένα 
σύνολο τάξεων 9 έως 10. Υπήρχε αυτονομία μεταξύ Δημοτικού και Γυμνασίου, αλλά διευ-
θυντής της σχολής ήταν καθηγητής με προσόντα. Οι αστικές σχολές, κατά βάση ήταν Αρ-
ρεναγωγεία, γι αυτό και υπήρχαν παράλληλα σε άλλο κτήριο Παρθεναγωγεία 4 ή 5 τάξε-
ων. Εάν κάποια κορίτσια ήθελαν να συνεχίσουν θα πήγαιναν βέβαια στο Αρρεναγωγείο.

(5.) Με το Φ.Ε.Κ. 431/12-12-1929 ιδρύεται το 3ο Δημοτικό σχολείο 3/θέσιο, με τον 
τίτλο: «Πειραματικό».

(6.) Το status των προσφύγων των συνοικισμών Σαφραμπόλεως, Ινεπόλεως, Νεαπό-
λεως, Ελευθερουπόλεως φαίνεται ότι είναι διαφορετικό από αυτό των κατοίκων του 
Ιστορικού Κέντρου.    

Ενώ στο Ιστορικό Κέντρο το ποσοστό των «εργατοτεχνιτών» είναι 27%, αντίστοιχα 
στα σχολεία της Σαφραμπόλεως φθάνει το 41%.

Οι έμποροι στο Ιστορικό Κέντρο αποτελούν το 12%, ενώ στη Σαφράμπολη μόνον το 
0,5% και στα λεγόμενα «ευγενή» επαγγέλματα (γιατρού, δικηγόρου, εκπαιδευτικού, μη-
χανικού κλπ.) έχουμε ποσοστά 15% και 7% αντιστοίχως. Είναι φανερό ότι τα παιδιά στα 
σχολειά της Σαφράμπολης, προέρχονταν από λαϊκότερες τάξεις εκτός μεγάλων αστικών 
κέντρων και με χαμηλότερο δείκτη μόρφωσης των γονέων. Αυτό είναι φανερό κι από το 

������.indd   163 12/9/2013   11:01:30 πµ



Χ . Σ ΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗΣ -  Λ .  Χ ΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

—164—

ποσοστό των απορριπτομένων που εγγίζει το 30%, αλλά και των αποχωρούντων μαθη-
τών, που είναι υψηλό (περίπου 25%). Αποχωρούσαν βέβαια για να εργαστούν. Στην πο-
ρεία περιορίστηκαν τα ποσοστά αποχωρούντων και απορριπτομένων, χάρη στις υπεράν-
θρωπες προσπάθειες των δασκάλων.

(7.) Το «Λαϊκό Ιατρείο και Φαρμακείο» που ιδρύθηκε στους Ποδαράδες, ήδη από το 
1924, με επικεφαλής το γιατρό Παντ. Κόκκινο, υπήρξε ένα είδος «Κέντρου Υγείας» της 
εποχής, αφού διέθετε από 4 κλίνες για άνδρες και γυναίκες, ξεχωριστή πτέρυγα για επι-
τόκους κλπ.

Υπήρξε ο προπομπός του «Νοσοκομείου Αγία Όλγα» και στο διάστημα της λειτουργίας 
του προσέφερε πολύτιμες υπηρεσίες. Διέθετε 2 γιατρούς και 2 νοσοκόμες.

(8.) Με τον όρο «σχολικός αθλητισμός» εννοούμε βασικά αυτόν που οργανωμένα, με 
σύστημα και κανόνες και με βάση τα ομαδικά και ατομικά αθλήματα, «διδάσκονταν» στο 
σχολείο, από δασκάλους ή γυμναστές.

Όμως, ιδιαίτερα για τα χρόνια που αναφερόμαστε, όταν δεν υπήρχε τηλεόραση και δι-
αδίκτυο, που καθηλώνουν σήμερα τα παιδιά, παράλληλα με τα «κανονικά» αθλήματα λει-
τουργούσε ένα ολόκληρο πλέγμα παιδικού παιχνιδιού, που πέρα από την κινητικότητα, 
την εφευρετικότητα και τη δημιουργία, εμπεριείχε πολλά στοιχεία από την παράδοση, τα 
ήθη και τα έθιμα των ανθρώπων , το λεγόμενο λαϊκό πολιτισμό.

Στα χρόνια του μεσοπολέμου και στη Νέα Ιωνία υπήρχαν δύο βασικά στοιχεία, που 
απουσιάζουν σήμερα από τη σχολική ζωή: ο άφθονος  ελεύθερος χρόνος των παιδιών και 
οι αμέτρητοι ελεύθεροι χώροι, οι «αλάνες» όπως συνήθιζαν τότε να ονομάζουν , τα μεγά-
λα άκτιστα κομμάτια γης σ΄ ολόκληρη την πόλη.

΄Ετσι σχεδόν αυτούσια μεταφυτεύτηκαν κι εδώ από τις πατρίδες της Ανατολής, τα 
παιδικά παιχνίδια, ομαδικά ή ατομικά, για αγόρια ή κορίτσια ή και μικτά, παιχνίδια στο 
ύπαιθρο, παιχνίδια στις αυλές των σχολείων, παιχνίδια μέσα στο σπίτι. Πάντα με πρόχει-
ρα υλικά, που αφθονούσαν τότε: πανιά, σύρματα, ξύλα, χαρτιά, τενεκέδες, λάστιχα.

Εκτός βέβαια από τα άφθονα και κακάσχημα πλαστικά παιχνίδια του σήμερα που 
αγοράζουν τα παιδιά και έχουν ήρωες ξένους από την ελληνική πραγματικότητα, τα παι-
διά δεν φτιάχνουν πια μόνα τους ούτε τις κούκλες τους, ούτε τους χαρταετούς τους, ούτε 
τα πατίνια τους. Και βέβαια δεν παίζουν στα διαλείμματα «το κρυφτό» (όταν σου λέω 
πορτοκάλι να κρύβεσαι, όταν σου λέω μανταρίνι να βγαίνεις), τη «μακριά γαϊδούρα», το 
«κουτσό με τις αμάδες», τα «λακάκια» ή αλλιώς το «μούκο», το «κυνηγητό» ή αλλιώς 
«αγιούτο», το «περνά - περνά η μέλισσα», το «μαντήλι», τα «αγάλματα», το «τσιλίκι», τα 
«μήλα», τα «στρατιωτάκια», τη «ντάμα», τη «σβούρα», τη «σφεντόνα», τις «μπίλιες» ή 
«γκαζάκια» και τα «κουρσούμια», το «σχοινάκι», τη «μικρή Ελένη, που κάθεται και κλαί-
ει που δεν την παίζουν οι φιλενάδες της», την «κολοκυθιά», το «γιό-γιό» την «τσουβαλο-
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δρομία», ούτε «παίζουν» πετροπόλεμο, σχολειό με σχολειό, συνοικία με συνοικία, όπως 
«έπαιζαν» τότε το 1ο Δημοτικό Σχολείο με τη «Σχολή Σαπουντζάκη» ή τα παιδιά της Κα-
λογρέζας με της Σαφράμπολης, ούτε στήνουν κούνιες κάτω από τα δένδρα, την Καθαρή 
Δευτέρα στα «Μάρμαρα» ή στου «Βέικου».

Το μόνο ίσως που έχει μείνει να γίνεται και σήμερα στο τέλος των σχολικών αγώνων 
ή των γυμναστικών επιδείξεων είναι οι ελληνικοί χοροί, ίσως μάλιστα σε πιο οργανωμέ-
νη μορφή, καθώς διδάσκονται πια από ειδικούς καθηγητές και καθηγήτριες και συνήθως 
συνοδεύονται από μουσικά συγκροτήματα του Λυκείου Ελληνίδων αλλά και πολλών άλ-
λων φορέων, μη εξαιρουμένου του Δήμου Ν. Ιωνίας που έχει οργανώσει σήμερα εξαιρε-
τικό Χορευτικό Τμήμα.

(9.) Βασικό στοιχείο του σχολικού αθλητισμού εθεωρείτο τότε η διδασκαλία της Σου-
ηδικής Γυμναστικής. Πολύ νωρίς όμως πρωτοπόροι δάσκαλοι και καθηγητές έδωσαν δι-
εξόδους προς τα αγωνίσματα στίβου και αθλοπαιδιών κυρίως, που συνήθως περιλαμβά-
νονταν στο πρόγραμμα των λεγόμενων Γυμναστικών Επιδείξεων, οι οποίες τελούνταν 
με το τέλος της σχολικής χρονιάς. Από τον τύπο της; εποχής (εφημ. «ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ» φύλλο 
4/1930) πληροφορούμαστε για τη γιορτή του «Γυμναστικού Συλλόγου Ν. Ιωνίας» που 
είχε γίνει στο «Κολέγιο», στο χώρο, όπου είναι σήμερα το «Πηνελοπείο». Είχαν λάβει μέ-
ρος τα Δημοτικά Σχολεία Ν. Ιωνίας υπό τους διευθυντές του Χρ. Χατζή και Μ. Ψάλτου, το 
Ημιγυμνάσιο, υπό το διευθυντή του Νικολόπουλο, το Σχολείο της Ελευθερούπολης, υπό 
το δάσκαλο Μαραγκό, η 22η Προσκοπική ομάδα υπό τον αρχηγό της Γ. Τρανόπουλο και 
φυσικά αθλητές του Γ.Σ.Ν.Ι.

Μετά τις ασκήσεις σουηδικής γυμναστικής, με παραγγέλματα του γυμναστή Σούζη, 
οι μαθήτριες του Ημιγυμνασίου με επικεφαλής τη δασκάλα Κλαύση χόρεψαν ελληνικούς 
χορούς.

Ακολούθησε επίδειξη πυγμαχίας και ο περίφημος «τριαγμός» (τρίαθλο) των σχολείων 
(δρόμος 50 μ. σφαιροβολία, σκυταλοδρομία).

Έλαβαν μέρος το Ημιγυμνάσιο και τα Δημοτικά, όπου βέβαια νίκησε το πρώτο. Ακο-
λούθησε αγώνας δρόμου 50μ. από προσκόπους. Εδώ νίκησε ο Ηλίας Ασκαθαρέλης. Ο συ-
ντάκτης συγχαίρει τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής, την οποία αποτελούσε ουσια-
στικά η διοίκηση του Γ.Σ.Ν.Ι, υπό την προεδρία του Σπ. Δελφού και την ιδιαίτερη συμβολή 
της Β. Κλαύση, του Γ. Τρανόπουλου, του Ι. Κοψιδά, του Ν. Ιασωνίδη κ.ά.

Είναι σημαντικό να  ειπωθεί ότι σε όλη τη διάρκεια των αγώνων επαιάνιζε η φιλαρ-
μονική του Δήμου Αθηναίων, την οποία είχε παραχωρήσει στην Οργανωτική Επιτροπή ο 
τότε δήμαρχος Σπ. Μερκούρης.
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Επιστολή της Κοινωφελούς Ενώσεως Νέας Ιωνίας που ανακοινώνει ερασιτεχνική παράσταση
στο κινηματοθέατρο "Αστήρ", του οποίου αναφέρει και δεύτερη ονομασία "Σπλέντιτ", για την ενίσχυση

των συσσιτίων των απόρων. Ο συνδυασμός κοινωφελούς δράσης και πολιτισμού.
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O ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Του Χάρη Σαπουντζάκη

 περίοδος του Μεσοπολέμου για τους ξεριζωμένους πρόσφυγες, που εγκατα-
στάθηκαν στη Ν. Ιωνία, δεν θα μπορούσε να ήταν βέβαια και η ιδανική για την 
ανάπτυξη πολιτισμικών δράσεων και τη δημιουργία έργων στον ευρύ χώρο 

που οριοθετείται με τους τίτλους: Λογοτεχνία - Εικαστικές Τέχνες - Επιστήμη.
Οι πρόσφυγες είχαν του κόσμου τα επιτακτικά προβλήματα επιβίωσης να αντιμετω-

πίσουν: ήσαν άνεργοι, άρρωστοι βαριά, ταλαιπωρημένοι και βαθιά πικραμένοι και ως ένα 
σημείο περιφρονημένοι και καταφρονημένοι. Δεν ήξεραν πού να σταθούν, πώς να συνεν-
νοηθούν, πώς να σηκώσουν το βάρος της οικογένειας, όταν μάλιστα σ’ ένα πολύ μεγάλο 
ποσοστό, έλειπαν οι άνδρες, βορά στα «Τάγματα Εργασίας» και τις αιχμαλωσίες.

Αυτό όμως που τελικά συνέβη, από τα πρώτα κιόλας χρόνια της προσφυγιάς, αγγίζει 
τα όρια της απόλυτης ανατροπής κάθε πρόβλεψης και κάθε εκτίμησης που θα μπορού-
σε να γίνει.

Οι πρόσφυγες ίδρυσαν συλλόγους, σωματεία, που μαζί με τη διεκδίκηση των δίκαι-
ων αιτημάτων για αποζημιώσεις των χαμένων περιουσιών τους, έβαζαν σκοπούς για την 
ανάπτυξη της παιδείας και του πολιτισμού, ίδρυσαν και κυκλοφόρησαν εφημερίδες σο-
βαρότατου επιπέδου με εξαιρετική ποιότητα στο περιεχόμενό τους και συχνή αναφορά 
σε θέματα παιδείας και πολιτισμού, ενώ καταγίνονταν, όσο μπορούσαν, να συγκεντρώ-
σουν υλικό, μιας και τα γεγονότα ήταν πρόσφατα, για την ιστορία των πατρίδων τους, τη 
λαογραφία, τη μελέτη και την έρευνα.

Και δεν παρέλειψαν, παρά τις πιεστικές ανάγκες του βιοπορισμού να πιάσουν πάλι 
την πέννα, ή τον χρωστήρα και το όργανο, ή να ξεκινήσουν να το κάνουν, όσοι διέθεταν, 
και δεν ήσαν λίγοι, έμπνευση και ταλέντο.

Οφείλουμε εδώ μιαν αναγκαία διευκρίνιση. Στη Ν. Ιωνία του Μεσοπολέμου πολλοί 
ήσαν οι άνθρωποι των Γραμμάτων, που ανάλωσαν τον εαυτό τους προσφέροντας στα 
αδικημένα παιδιά, που είχαν φτάσει κρατώντας σφιχτά από τη φούστα τη μητέρα τους, 
μέσα στο «συνωστισμό» της Σμύρνης και των άλλων μερών της Μικρασίας, ελπίδα κι 
όνειρο, διδάσκοντας πολλές φορές σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης.

Αυτοί οι δάσκαλοι, αυτές οι δασκάλες ίσως και να μην έγραψαν πεζά, ποιήματα, μελέ-
τες, ίσως να μην ζωγράφισαν έξοχα έργα, ίσως να μην διεύθυναν ορχήστρες ή συνέθεσαν 
μουσικά έργα, ή έπαιζαν θέατρο  και έτσι δεν καταξιώθηκαν κάποια στιγμή τον τίτλο: λο-
γοτέχνης, ζωγράφος, ηθοποιός, όμως πέρα από το ότι ήξεραν να μιλούν στις καρδιές των 
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παιδιών, προσπάθησαν να τα καθοδηγήσουν, όταν έβλεπαν τα ταλέντα τους, οργανώνο-
ντας υπέροχες ερασιτεχνικές, σχολικές παραστάσεις, ανεβάζοντας θεατρικά έργα ή πα-
ρακινώντας τα παιδιά να γράφουν μικρά πρωτόλεια έστω, ποιήματα και πεζά σαν προέ-
κταση στο μάθημα της ΄Εκθεσης.

Και έχουμε λαμπρά δείγματα τέτοιων προσπαθειών, που καλλιεργήθηκαν από έμφορ-
τους ιδεών και αξιών εκπαιδευτικούς και στην Πρωτοβάθμια και στη Δευτεροβάθμια Εκ-
παίδευση και στη Δημόσια και στην Ιδιωτική.

Μιλούμε για τους δασκάλους των πρώτων δημοτικών σχολείων της Ν. Ιωνίας, για 
εκείνον τον πυριφλεγή Χριστόδουλο Χατζή και τη Μαρία Ψάλτου, μιλάμε για τον Στ. Ζου-
ριδάκη του πρώτου Ημιγυμνασίου, τους δυναμικούς Ινεπολίτες των δυο συλλόγων τους, 
που με το Νυχτερινό Γυμνάσιο τους έδωσαν διέξοδο στα παιδιά, που δεν τα κάλυπτε κα-
μιά νομοθεσία και δούλευαν από τα 10 και 12 χρόνια τους στα εργοστάσια. Μιλούμε  ακό-
μη για την αρχιπροσκοπίνα της Σμύρνης, τη Βασιλεία Κλαύση η οποία πέρα από την κοι-
νωνική της προσφορά είχε και ανάλογες πρωτοβουλίες στα πολιτιστικά. 

Αξίζει τον κόπο ν΄ αναφερθεί κανείς ως δείγμα των παραπάνω προσπαθειών εκπαι-
δευτικών και μη, που πάντως δεν καταγράφηκαν ως σκηνοθέτες ή ηθοποιοί, το ανέβα-
σμα, τον Ιούνιο του 1927, της «Θυσίας του Ισαάκ» στο πευκόφυτο δάσος της Καλογρέζας 
από τους μαθητές της Νυχτερινής Σχολής Καλογρέζας, με πρωτοβουλία της Σοφίας Σημη-
ριώτου και των δασκάλων Τσαγκιά και Χατζή ή την παρουσίαση του έργου του σπουδαί-
ου Σμυρνιού ποιητή Σύλβιου Παπαδόπουλου «Παραμύθι της Σμύρνης» από τους μαθητές 
της «Αναξαγορείου» σχολής (του ιδιωτικού Γυμνασίου) τον Ιούνιο του 1930 στον «Αστέ-
ρα» με την ευθύνη του μουσικού Μιλτιάδη Κουτούγκου και την παρουσία στη σκηνή της 
αφρόκρεμας των νεαρών κοριτσιών της Ν. Ιωνίας (της Χρύσας Σημηριώτη, της κόρης 
δηλ. του ποιητή, της Ελευθερίας Κουγιουμτζόγλου, της Βέρας Δαμόφλη) ή την πανηγυρι-
κή παράσταση για την τριετηρίδα του, που οργάνωσε, την ίδια χρονιά, ο «Κάδμος» στον 
«Αστέρα», ανεβάζοντας την «Αντιγόνη» του Σοφοκλή, σε διδασκαλία του Αντώνη Σαπου-
ντζάκη, του διευθυντή της σχολής,  ο οποίος με ένα εξαιρετικό επιτελείο δασκάλων, παι-
δαγωγών αλλά και ερασιτεχνών μουσικών, σκηνοθετών, θεατρίνων ανέβαζε παραστά-
σεις που άφησαν εποχή στους κινηματογράφους της Ν. Ιωνίας.

Ωστόσο ήταν αξιοσημείωτη και η προσπάθεια των προσφύγων μέσα από τη σωματει-
ακή τους δράση να στηρίξουν πολιτιστικές - επιμορφωτικές δράσεις.

Και δεν είναι μόνο οι Σπαρταλήδες, που ξεκινούν το 1925, με το «Σύλλογο Νέων 
Σπαρταλήδων», ο οποίος ιδρύεται από τον Γαβριήλ Τσακίρη και φιλοδοξεί να συνεγεί-
ρει τους νέους  16-40 ετών μέσα από δράσεις, όπως: οργάνωση διαλέξεων, ίδρυση βιβλι-
οθήκης, διδασκαλία ξένων γλωσσών, ίδρυση νυκτερινής σχολής, εκθέσεις κλπ. Είναι οι 
δύο σύλλογοι των Ινεπολιτών (1924), που άλλωστε επέτυχαν να ιδρύσουν τη Νυκτερινή 
Σχολή τους, το 1938. (*1).

Υπάρχουν πολλοί σύλλογοι νέων: «Προοδευτικός Σύλλογος Προσφυγική Νεολαία», 
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«Παμμικρασιατικός Σύνδεσμος Νέων», «Εγκυκλοπαιδικός Σύλλογος Νέων ο Ανα-
τολικός Αστήρ»,  «Ένωση Νέων Ν. Ιωνίας», «Ένωση Φιλοπροόδων Νέων» (με πρώ-
το Πρόεδρό της το Ν. Μηλιώρη και δράση στην ίδρυση Νυκτερινών Σχολών και τμημάτων 
μουσικής-κατόπιν ανέλαβε ο Ιωάν. Γιαγτζόγλου) που ωστόσο πέρα από κάποιες πρώτες 
προσπάθειες δεν μπορούν να επιβιώσουν. Ιδρύεται και λειτουργεί (1934) και «Σύλλογος 
Φοιτητών Ν. Ιωνίας» (με Πρόεδρο τον Χ. Δημακόπουλο και μέλη Δ.Σ. τους: Ελευθεριάδη, 
Τσουμπή, Μαμελετζή, Ψωμά, και στη συνέχεια με Πρόεδρο τον Ν. Γιαλούρη).

 Το Σεπτέμβριο του 1934 ο Χριστόδουλος Χατζής θα εμφανιστεί πάλι και ως εμψυχω-
τής μιας ομάδας νέων, έχοντας ιδρύσει το «Φιλοπρόοδο ΄Ομιλο Νέων» και με τη συνεργα-
σία του «Συλλόγου των Σπαρταλήδων» θ’ ανεβάσουν δύο θεατρικά έργα: τους «Φοιτη-
τές» του Γρ. Ξενόπουλου και το «Μια νύχτα, μια ζωή» του Σπ. Μελά.

Ο σύλλογος που ξεχώρισε για τις κινητοποιήσεις, περισσότερο στα θέματα των διεκδι-
κήσεων των προσφύγων αλλά και στην προσπάθεια για την ίδρυση σχολής ξένων γλωσ-
σών, ήταν η «Πανιώνιος Οργάνωση Προσφύγων (Π.Ο.Π.)» (1925). Η Π.Ο.Π. έχοντας 
και τη στήριξη της εφημερίδας «Η Κυριακάτικη» (*2) θα κυριαρχεί στα πρώτα χρόνια της 
εγκατάστασης των προσφύγων. Πρόεδρός της ήταν ο Αϊβαλιώτης, δικηγόρος και δημο-
σιογράφος ο Αθ. Διακάκης, ο οποίος θα διεκδικήσει το 1934 το δήμο, ως υποψήφιος δή-
μαρχος, και μέλη οι: Σωκρ. Ουλκέρογλου, Κ. Ζουμπουλίδης, Φώτης Κόντογλου και Φ. Λα-
μπρινός.

Αντίπαλο δέος στην Π.Ο.Π. ήταν η «Λέσχη Ιωνίας» (1925), η οποία επιδόθηκε περισ-
σότερο στο ανέβασμα θεατρικών έργων και γενικά στην οργάνωση πολιτιστικών εκδη-
λώσεων. Πρόεδρός της ήταν ο Ψιλογιάννης και εκ των μελών της: ο γνωστός γιατρός 
Μαυρομμάτης και ο Αντ. Στάθης που θα είναι υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος στις δη-
μοτικές εκλογές του 1934, με το Γαβριήλ Τσακίρη.

Εμψυχωτής αυτών των προσπαθειών ήταν ο Άγγελος Σημηριώτης. Είχαμε λοιπόν 
μια άτυπη σύγκρουση μεταξύ Φώτη Κόντογλου (της Π.Ο.Π.) και Άγγελου Σημηριώτη (της 
Λέσχης), στον πνευματικό τομέα, αλλά και μια πολιτικοκοινωνική κόντρα, γιατί η Π.Ο.Π. 
επετίθετο δριμύτατα κατά της Ε.Α.Π. καταγγέλλοντας την συνεχώς για σκάνδαλα και τό-
σον ο Άγγελος όσον και η σύζυγός του Σοφία, ήταν στο στόχαστρο, λόγω των υπηρεσι-
ών που προσέφεραν στην Ε.Α.Π. και των θέσεων που κατείχαν! Όταν ο Κόντογλου έφυ-
γε από τη Νέα Ιωνία (1928) οι τόνοι έπεσαν, καθώς άλλωστε είχε σταματήσει και την κυ-
κλοφορία της η «Κυριακάτικη» (*3).

Τις προσπάθειες των προσφύγων για την πρώτη εγκατάστασή τους χωρίς ωστόσο να 
θέλει να ενταχθεί κάπου, στήριξε και ο δάσκαλος-γλωσσολόγος Μένος Φιλήντας.

Αξίζει ν’ αναφερθεί η οργάνωση μουσικών ερασιτεχνικών σχημάτων, όπως ορχη-
στρών, μαντολινάτας, τρίο, κουαρτέτων κλπ., είτε με μόνη τη συμμετοχή των μελών, είτε 
στο πλαίσιο της δράσης πολιτιστικών συλλόγων, που φύτρωναν κυριολεκτικά, μέρα με 
τη μέρα στην πολιτεία. Δεν υπάρχουν πλήρη στοιχεία δυστυχώς. Μικρά σημειώματα μό-
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νον στις τοπικές εφημερίδες της εποχής και πρωτογενές υλικό από συνεντεύξεις των πα-
λαιοτέρων. ΄Ισως καμιά φορά το όλο ζήτημα, με την παρέλευση του χρόνου, μεγαλοποι-
ούνταν, προστίθεντο ή αφαιρούνταν ονόματα κλπ. Θα μπορούσε όμως κανείς, πάντα με 
κίνδυνο να υπάρξουν λάθη, να εντάξει στα σχήματα αυτά τη μανδολινάτα του Τρύφωνα 
Σοφιανόπουλου και τη «Μαντολινάτα της Ν. Ιωνίας» (1931) με τους Π. Αθανασίου, Χρ. 
Ακίλογλου, Α. Κιοτσέκογλου, Αν. Γουναρίδη, Ν. Βογιατζόγλου, όλους Σπαρταλήδες, κι αν 
δεν κάνω λάθος, τα «Μποέμικα πουλιά» με τους Γ. Σταυρίδη, Κ. Κεχαγιά, Γ. Μαυρογκιόζη, 
το «Συγκρότημα των φίλων» με τους Γ. Καμμένο, Τ. Καλή, Κ. Αργυρίου, Π. Σακουλά, Σ. Χρη-
στίδη, Π. Καρανικόλα, Τ. Λάσκαρη, Γ. Καλίνογλου που οργανώθηκε περισσότερο και είχε  
μεγάλη διάρκεια, τις «Ιωνικές κιθάρες» με τους Γ. Καλίνογλου, Π. Καρανικόλα, Χ. Χρηστί-
δη που κυρίως προβλήθηκε στα πρώτα μετακατοχικά χρόνια. Ως προσωπικότητα μου-
σικού - διευθυντή σχημάτων ερασιτεχνικών από συλλόγους 
νέων της εποχής θα καταγραφεί ο Στέφανος Στριγκάλης.

Υπήρχαν ωστόσο και λαμπροί σολίστες, όπως ο Τίμος Σου-
γιούλ στο ακορντεόν, ο Δαμιανός Κυπριζλόγλου στο ούτι, ο 
Νίκος Στεφανίδης στο κανονάκι, η Ευρύκλεια Τριανταφύλ-
λου στο πιάνο, η οποία βέβαια και εξελίχθηκε όχι μόνον ως δα-
σκάλα αλλά και ως δημιουργός του «Ελληνικού Ωδείου Ν. Ιω-
νίας». Η Ευρύκλεια σπουδαία μουσικός, διπλωματούχος του 
Ωδείου Αθηνών και του Ελληνικού Ωδείου δημιούργησε, το 
1935, μεγάλη ορχήστρα με διευθυντή το Γιατρά και μέλη τους: 
Β. Φωτόπουλο, Κ. Γεωργιάδη, Θάλεια Σαμαλτάνη, Π. Αθανασί-
ου, Βασ. Κλαύση, Γ. Κατερινάκη, Γ. Ζαχαρόπουλο και Β. Αιγιπίδη.

Συχνά πυκνά οργανώνονταν συναυλίες με λυρικούς καλλιτέχνες και δίνονταν παρα-
στάσεις το χειμώνα στους κινηματογράφους (*4) και το καλοκαίρι στο γυμναστήριο του 
Γυμναστικού Συλλόγου, δίπλα από το εργοστάσιο του «Σπάρταλη», στην Ελευθερούπο-
λη.

Βεβαίως δεν έλειπαν κι οι χοροί κι οι διασκεδάσεις, που εύρισκαν ιδανικούς χώρους, 
τότε στο «Μιρουάρ» (γωνία Ηρακλείου και Δαρδανελλίων).

Από ποιόν φορέα; Ειλικρινά είναι εξαιρετικά σημαντικό να ειπωθεί ότι δεν ήταν κατ΄ 
ανάγκη οι πολιτιστικοί σύλλογοι που έφτιαχναν τέτοιες εκδηλώσεις. Υπήρχαν και σύλ-
λογοι, κατά κύριο λόγο θα έλεγε κανείς αθλητικοί, όπως ο «Απόλλων», ο «Ατρόμητος», 
ο «Όμιλος Φιλάθλων», ο «Γυμναστικός Σύλλογος» που όπως γινόταν και στη Σμύρνη, 
με τον «Απόλλωνα» και τον «Πανιώνιο» παρουσίαζαν μια εξαιρετικά σημαντική σύζευξη 
του πολιτισμού με τον αθλητισμό!

Χαρακτηριστική είναι η οργάνωση μιας εκδήλωσης του «Απόλλωνος» για την οποία η 
εφημερίδα  «Ιωνικά Νέα» της 21.10.1934, έγραψε:

Η Ευρ. Τριανταφύλλου
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«...Ύστερα από τόσων ετών αδιαφορίαν ας θεωρηθεί ως καλλιτεχνική εμφάνι-
σις του «Απόλλωνος» της περασμένης Κυριακής ως πρώτη εκδήλωσις μιας καλ-
λιτεχνικής κινήσεως… Η συναυλία ήτο ασφαλώς η καλύτερη που είδε η Νέα Ιω-
νία μέχρι σήμερον. Οι γνωστοί καλλιτέχνες του τραγουδιού Ε. Βακόνδιος και Κ. 
Σάμιος εχάρισαν εις το πολυπληθές ακροατήριον (του «Αστέρα») δύο ώρες ευ-
χάριστες και χειροκροτήθηκαν επαξίως..»

Παρακάτω η εφημερίδα αναφέρεται στο πρόγραμμα που περιελάμβανε «Ριγολέτο», 
«Τόσκα», «Νερωμένο κρασί», «Λίγκα» κλπ. Την ορχήστρα διηύθυνε ο μαέστρος Ανδρι-
τσόπουλος. 

Στα μικρομάγαζα της εισόδου (Τροχονόμος) που δεν υπάρχουν σήμερα, αλλά κυρίως 
στο κέντρο της Σαφράμπολης και της Καλογρέζας εμφανίζονταν κομπανίες, που ως κύ-
ριο ρεπερτόριο είχαν να παίζουν ρεμπέτικα τραγούδια της εποχής αλλά πολλές φορές και 
τούρκικα τραγούδια. Τα τούρκικα τραγούδια τα άκουγαν κυρίως οι τουρκόφωνοι πρό-
σφυγες από την Ανατολία, οι οποίοι άλλωστε ήσαν και η πλειοψηφία. Μάλιστα αυτοί 
έβαζαν στα γραμμόφωνα εκείνου του καιρού με το χωνί, μεγάλους δίσκους με τέτοια τρα-
γούδια, ιδιαίτερα όταν μαζεύονταν στις κοινές αυλές για να γιορτάσουν κάτι ξεχωριστό.

Ωστόσο το λυρικό τραγούδι, η καντάδα, το ελαφρό τραγούδι του συρμού είχαν τον 
πρώτο λόγο, καθώς το θεατρικό είδος που κυριαρχούσε ήταν η οπερέττα.

Οι μεγάλοι του τραγουδιού, ρεμπέτικου και έντεχνου λαϊκού: Στέλιος Καζαντζίδης, 
Γιώτα Λύδια, Μαρία Φαραντούρη, Αλίκη Καγιαλόγλου θα εμφανιστούν από τα μέσα της 
δεκαετίας του ‘50 και μετά.

Ο Καραγκιόζης, στην περίοδο του μεσοπολέμου, ήταν στο φόρτε του. Βέβαια στη Ν. 
Ιωνία και την Καλογρέζα δεν εμφανίστηκε κάποιο πρώτο όνομα καραγκιοζοπαίχτη. Συ-
χνά-πυκνά όμως στις γειτονιές, τα καλοκαιρινά βράδια στηνόταν πρόχειρα ο μπερντές κι 
ο καραγκιοζοπαίχτης έδινε την παράστασή του.

Δεν έλειψαν ωστόσο από τη Νέα Ιωνία του μεσοπολέμου, ούτε καλύφθηκαν από την 
συλλογική και σχεδόν πάντα ερασιτεχνική δράση, οι προσωπικότητες των Γραμμάτων 
και των Τεχνών.

Ξεχωρίζουν βέβαια τρεις: 1) Ο αγιογράφος και συγγραφέας Φώτης Κόντογλου, (*5)  
από το Αϊβαλί, για το σπουδαίο έργο του και στους δύο τομείς που υπηρέτησε, 2) ο αι-
σθαντικός ποιητής της Ιωνίας, ο από το Δικελί καταγόμενος Άγγελος Σημηριώτης, (*6)   
ο οποίος κάλυπτε με την πολυσχιδή δραστηριότητά του και καθαρά κοινωνικούς τομείς, 
όντας πάντα παρών στους αγώνες των προσφύγων και 3) ο από την Αρτάκη της Κυζίκου 
καταγόμενος, φλογερός δάσκαλος και πρωτοπόρος δημοτικιστής, μέγας γλωσσολόγος, ο 
Μένος Φιλήντας (*7).

Ωστόσο σ’ ένα άλλο επίπεδο είναι κι άλλοι άνθρωποι των Γραμμάτων, που το έργο 
τους, στο μεγαλύτερο μέρος τους παρουσιάστηκε μετά τον πόλεμο. Είναι ο Νίκος Μη-
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λιώρης, (*8) από τα Βουρλά, ο σπουδαίος αυτός μικρασιατολόγος, που έμεινε τα περισ-
σότερα χρόνια της ζωής του στη Ν. Ιωνία, στο σπίτι του ακριβώς απέναντι από την είσο-
δο του ναού των Αγ. Αναργύρων, κι ακόμη ο συγγραφέας και μελετητής, Κώστας Ζου-
μπουλίδης, από τη Μαγνησία, ο ποιητής και δημιουργός Γιάννης Βουλγαρίδης, από τη 
Σμύρνη, ο Γιώργος Γεραλής, ποιητής, δημοσιογράφος, μεταφραστής, από τη Σμύρνη.

Στο χώρο της μουσικής έχει αρχίσει ήδη ν’ ανατέλλει το άστρο του Μιχάλη Σουγιούλ, 
από το Αϊδίνι. Στα χρόνια του μεσοπολέμου διακρίθηκε κυρίως, ως διευθυντής ορχή-
στρας. Ως συνθέτης, θ’ αρχίσει να ξετυλίγει το ταλέντο του με την κήρυξη του Ελληνο-
ϊταλικού πολέμου και τα τραγούδια του που ερμήνευε η Βέμπο. («Εμπρός της Ελλάδος 
παιδιά»). Το ταλέντο του Σουγιούλ θ’ απογειωθεί αμέσως μετά τον πόλεμο, καθώς θα γί-
νει ο αδιαμφισβήτητος ηγέτης του «ελαφρολαϊκού» και των «αρχοντορεμπέτικων» τρα-
γουδιών.

Ο τραγουδιστής των ελαφρών τραγουδιών Γιώργος Λουκάς μετέχοντας ή όχι σε 
μουσικά σχήματα, θα κάνει τα πρώτα του βήματα, θα καθιερωθεί όμως στη 10ετία 
του ΄50.

Σ΄ αυτό το μεταίχμιο των περιόδων θα μπορούσε να προστεθούν ο συνθέτης ΄Ακης 
Σμυρναίος, (Γαληνός Κιοσόγλου) από τη Σπάρτη της Μικρασίας, αυτός που συνέθε-
σε το λεγόμενο «΄Υμνο της αντίστασης»: «Στ΄ άρματα, στ΄ άρματα, εμπρός στον αγώνα, 
για τη χιλιάκριβη τη λευτεριά» σε στίχους Ν. Καρβούνη κι ο σχεδιαστής χαλιών, Κήρυκος 
Βασιλειάδης, πατέρας του Βασίλη Βασιλειάδη, ο σκηνοθέτης και σκηνογράφος Γιώρ-
γος Μαδωνής, η Δέσπω Μυροθέου, το ζεύγος Απαλού, ο Γ. Κουτούγκος, στην οργά-
νωση θεατρικών παραστάσεων, που συνήθως ανέβαιναν στον «Αστέρα» και ο κουκλο-
παίκτης Ν. Ακίλογλου.

Ο Μιχάλης Σουγιούλ.

Τα “Μποέμικα Πουλιά”.
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

(*1). Πρόκειται για:
• Το Σύλλογο των εν Ελλάδι Ινεπολιτών: «Προσφυγική Κοινότης Ινεπόλεως», 

που ιδρύθηκε το 1923, με πρωτοβουλία των: Π. Σπανούδη, Κ. Λαζίδη, Δ. Νικολαΐδη, Κ. Αν-
δρεάδη, Α. Πλοιαρχόπουλου, Π. Κοπτερίδη, Ν. Γεωργιάδη κ.α. Πρώτος Πρόεδρος υπήρξε ο 
Π. Σπανούδης και μετά ο Πέτρος Κοπτερίδης και μέλη οι: Γ. Χρηστάκης, Ηρ. Σπανόπουλος, 
Κ. Γεωργιάδης, Αν. Ζουμπουλίδης, Κ. Μαυρομμάτης, Π. Μαυράκης, Ι. Φιλιππίδης.

• Το Σύλλογο Ινεπολιτών Πόντου «Η Κοίμησις της Θεοτόκου». Πρόεδρος ήταν ο 
Παν. Βασιλειάδης και μετά ο Ιωάν. Αυγερινός.

(*2). Στη Νέα Ιωνία, κατά την περίοδο του μεσοπολέμου, κυκλοφόρησαν οι εξής εφη-
μερίδες:

• Η «Κυριακάτικη», με διευθυντή το Σωκράτη Ουλκέρογλου, από τη Σπάρτη της Πι-
σιδίας και βασικό συντάκτη τον Αθ. Διακάκη. Εβδομαδιαία. Το πρώτο φύλλο κυκλοφόρη-
σε την Κυριακή, 8 Φεβρουαρίου 1925. Μαχητική εφημερίδα, με σοβαρή αρθρογραφία και 
σκληρή κριτική προς την εξουσία και την Ε.Α.Π.. Στον υπότιτλο της έλεγε: «Όργανον της 
Πανιωνίου Οργανώσεως Προσφύγων και παντός καταπατημένου δικαίου». Η οργάνωση 
αυτή είχε ως Πρόεδρο το δικηγόρο Αθαν. Διακάκη. Στη δεύτερη σελίδα ένα τμήμα της με 
τον τίτλο “Le Dominical” ήταν γραμμένο στα γαλλικά. Ειδικά γι’ αυτό το ξενόγλωσσο «πα-
ράρτημα» της η «Κυριακάτικη» βαλλόταν για «μικρομεγαλισμό», αφού το τελευταίο που 
θα περίμεναν οι πρόσφυγες, εκείνη την εποχή, από μια τοπική εφημερίδα θα ήταν να κά-
νει επίδειξη «γαλλικομάθειας» γνώσης δηλαδή της γαλλικής γλώσσας που ιδιαίτερα μι-
λούσαν οι μεγαλοαστοί στα σαλόνια τους.

Δεν είχε μεγάλη διάρκεια ζωής, όπως δυστυχώς όλες οι τοπικές εφημερίδες της επο-
χής, αν και θα ήταν ίσως η μόνη που θα εδικαιούτο να είναι μακρόζωη διότι διέθετε σπου-
δαίο επιτελείο. Όμως η μονομέρειά της ως αντίπαλος πόλος της «Λέσχης», δεν βοήθησε 
στην καταξίωσή της.

• «Ο Φύλαξ», με διευθυντή το Θεμ. Τσακιρίδη. Σοβαρό έντυπο με αξιόλογη αρθρογρα-
φία. Πρωτοκυκλοφόρησε το 1928. Στον υπότιτλο, γράφει: «Εβδομαδιαία πολιτική και 
κοινωνική εφημερίς». Στις δημοτικές εκλογές, και όχι μόνον, υποστήριξε τον υποψήφιο 
δήμαρχο Κυριάκο Κιοφτερτζή.

Θα μπορούσε κανείς να πει ότι είχε την καλύτερη στοιχειοθεσία, τις καλύτερες φωτο-
γραφίες και ένα ικανοποιητικό ρεπορτάζ. Αλλά δεν έφταναν αυτά για να την κρατήσουν 
ζωντανή.

• Τα «Ιωνικά Νέα», των Κ. Παπαδόπουλου και Α. Τριανταφυλλίδη, οι οποίοι εμφανί-
ζονται με την ιδιότητα των ιδιοκτητών-διευθυντών. Η εφημερίδα ήταν εβδομαδιαία και 
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στον υπότιτλο ανέφερε: «Εβδομαδιαία δημοκρατική εφημερίς προς εξυπηρέτησιν των 
τοπικών συμφερόντων του Δήμου Ν. Ιωνίας και των πέριξ Κοινοτήτων». Ήταν 4σέλιδη 
και κάλυπτε με αναλυτικές ανταποκρίσεις τα νέα του δήμου, αλλά και τις δραστηριότη-
τες φορέων και συλλόγων. Διατηρούσε στήλες για την λογοτεχνία και τον αθλητισμό. Το 
πρώτο τεύχος κυκλοφόρησε στις 12 Αυγούστου 1934. Μετά από 2 χρόνια συνεχούς και 
συνεπούς κυκλοφορίας σταμάτησε την έκδοσή της. Το 1935 υποστήριξε με ενθουσιασμό 
την επάνοδο του βασιλέως Γεωργίου Β΄.

Θα λέγαμε ότι ήταν η πιο πλήρης εφημερίδα απ’ όλες. Της έλειπε όμως το φωτορεπορτάζ.
• «Νέα Ιωνία», του Ιωάννη Διαμαντάκη. Επρόκειτο για εκτάκτους εκδόσεις, που έγι-

ναν το 1925, το 1930 και το 1934. Την πρώτη φορά για να υποστηριχθεί ο υποψήφιος 
δημοτικός σύμβουλος του Σπ. Πάτση, Νικόλαος Κυρκίνης (ο γνωστός μεγαλοβιομήχα-
νος της «Ελληνικής Εριουργίας») και την τρίτη ο υποψήφιος δήμαρχος Παντελής Ανδρι-
τσάκης, στο συνδυασμό του οποίου ήταν ήδη υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος ο εκδό-
της. Το 1946 ο Ιωάννης Διαμαντάκης εξέδωσε την εφημερίδα «Το Θάρρος της Ιωνίας», η 
οποία ήταν και η πιο μακρόζωη εφημερίδα της Ν. Ιωνίας, αφού σταμάτησε να κυκλοφο-
ρεί το 1975.

• Η «Προσφυγική Φωνή», με εκδότη το Χαρίτωνα Πολάτογλου. Εφημερίδα που κυ-
κλοφορούσε σε πανελλαδική κλίμακα, από το 1924, είχε όμως και ειδική έκδοση για τη 
Νέα Ιωνία, ιδιαίτερα κατά την προεκλογική περίοδο των δημοτικών εκλογών του 1934, 
για να υποστηρίξει την υποψηφιότητα του εκδότη-διευθυντή, για τη θέση του δημάρχου. 
Ένα μεγάλο μέρος της γραφόταν στα «καραμανλίδικα», την ιδιότυπη αυτή γραφτή γλώσ-
σα επικοινωνίας, των προσφύγων, ιδιαίτερα της Ανατολίας, που είχε ως εννοιολογικό πε-
ριεχόμενο την τουρκική γλώσσα, αλλά ως γραφτή διατύπωση το ελληνικό αλφάβητο. 

Το 1924 υποστήριξε με σθένος στο Δημοψήφισμα τη Δημοκρατία, ενώ το 1925 εχειρο-
κρότησε τη νίκη του Θ. Πάγκαλου, ως Προέδρου της Δημοκρατίας.

(*3). Ωστόσο αν και βασικός στόχος, των προσφυγικών συλλόγων ήταν η προβολή 
των αιτημάτων των προσφύγων και η επίλυσή τους, οι λεγόμενοι «εθνικοτοπικοί σύλλο-
γοι», είχαν και μορφωτικούς στόχους.

Στη Ν. Ιωνία ιδρύθηκαν πολλοί τέτοιοι σύλλογοι. Δύο μόνον επιβίωσαν: «Η Ένωσις 
Σπαρταλήδων Τα Σπάρτα», που ιδρύθηκε το 1933, αλλά συνεχίζει τη δράση της ως σή-
μερα με την επωνυμία πλέον «Ένωση Σπάρτης Μ. Ασίας» και ο δεύτερος σύλλογος των 
Ινεπολιτών ο Προσφυγικός Σύλλογος των εν Αθήναις και Περιχώροις Ινεπολιτών
«Η Κοίμησις της Θεοτόκου».

Όσον αφορά στο σύλλογο των Σπαρταλήδων θα πρέπει να ειπωθεί ότι με έδρα την 
Αθήνα, ήδη από το Μάρτιο του 1923, είχε ιδρυθεί ο «Σύλλογος Σπάρτης Πισιδίας» με πρό-
εδρο τον περισσότερο καιρό, τον Σοφοκλή Παλόγλου, γραμματέα τον Αντ. Αρσλάνη και 
μεταξύ των μελών, τους: Βασ. Πετράκη, Χ. Χρηστίδη, Γ. Τσοντάνογλου, Φ. και Μ. Καχραμά-
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νογλου, Σ. Δανόπουλο και Γ. Τσακίρη.
Για την ιστορία παρουσιάζουμε πιο κάτω τους «εθνικοτοπικούς» συλλόγους της Ν. 

Ιωνίας, έστω και αν η διάρκεια τους ήταν μικρή και δεν είχαν να παρουσιάσουν σημαντι-
κή δράση:

• Σύλλογος Σαφραμπολιτών «Ο Άγιος Στέφανος». Ιδρύθηκε το 1924.
 Πρώτος Πρόεδρος ο Ιορδ. Κωνσταντίδης και Γ. Γραμματέας ο Κων. Παπαδόπουλος.
• Σύλλογος Ποντίων Ν. Ιωνίας. Ιδρύθηκε το 1934.
 Πρόεδρος του ο Ιω. Σιδηρόπουλος και Γραμματέας ο Σ. Πασβαντίδης.
 Μετά τον πόλεμο θα συνεχίσει με πρόεδρο τον Π. Κάτσικα, και έδρα την Καλογρέζα.
• Σύλλογος Καλογρέζας  «Το Βυζάντιο». Ιδρύθηκε το 1930.
• Οργάνωσις Προσφύγων Σμύρνης και Περιχώρων.
 Πρώτος Πρόεδρος ο Γ. Ζαχείλας και Γραμματέας ο Σ. Εξαχωρίτης.
• Ένωση Προσφύγων Βαϊνδηρίου.
• Σύλλογος Ναζλιωτών.
• Σύλλογος των από Δενιζλί και Σαράκιοϊ καταγομένων.

Ακόμη υπήρχαν και τοπικοί σύλλογοι ανά συνοικίες:

•  Εξωραϊστικός Σύλλογος «Κομμάτι Λαζάρου»
 (Πρόεδρος ο Χρ. Τσακίρογλου, Γραμματέας ο Μιχ. Ξύδας).
• Ένωσις Πευκακίων Ν. Ιωνίας
 (Πρόεδρος ο Τ. Μαργέτης, Γραμματέας ο Γ. Τσιρίκος).
• Ένωσις Ελευθερουπόλεως Ν. Ιωνίας
 (Πρόεδρος ο Γεώργιος Φελέκης και Γραμματέας ο Β. Γιακουμής).
• Φιλόπτωχος Αδελφότης Κυριών και Δεσποινίδων Ινεπόλεως «Η Αγία Ελεούσα»
 (Πρόεδρος Χαρ. Λουΐζου, Γ. Γραμματέας Βασ. Χατζηπαύλου).
• Ψυχαγωγικός Όμιλος Νέων και Νεανίδων Σαφραμπόλεως.
• Σύλλογος Ποντίων μεταλλείων Ακ νταγ Μαντέν.
• Ένωσις Πολυτέκνων Ν. Ιωνίας
 (Πρόεδρος ο Αθ. Μανταίος, Γεν Γραμματέας ο Γεώρ. Μαλλιαρόπουλος).
• Ορθόδοξος Χριστιανική Ένωσις Νέων.
• Σύλλογος Παλαιών Πολεμιστών Ν. Ιωνίας
 (Πρόεδροι: Γ. Γκαμίλης, Ελ. Αραμπατζόγλου).
• Ένωσις Παντοπωλών Καλογρέζας (Δ. Νικολαΐδης).
• Ένωσις Παντοπωλών Ν. Ιωνίας
 (Πρόεδροι: Βρ. Νικολαίδης, Αρ. Τατάκας).
• Κοινωφελής Ένωσις Κατοίκων Ν. Ιωνίας 
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 (Πρόεδρος: Δημ. Μπανούσης, Αντιπρόεδρος: Βύζιος).
• Ένωσις Εμπόρων και Καταστηματαρχών Ν. Ιωνίας
 (Πρόεδροι: Δ. Τζάλας, Ν. Καραδήμας, Ι. Ζήσης).
• Ένωσις Εμπόρων και Καταστηματαρχών Καλογρέζας
 (Πρόεδρος: Σ. Μινόπουλος).
• Σύλλογος Κυριών και Δεσποινίδων «Η Αλληλοβοήθεια» Περισσού
 (Πρόεδροι: Μ. Γρηγοριάδου, Μ. Δελφού).

(*4). Πρώτος κινηματογράφος που λειτούργησε στη Νέα Ιωνία, ήταν οι «Ηνωμένες 
Πολιτείες». Άνοιξε την ημέρα του Πάσχα, το 1925, με πρώτο έργο το «Η Κατάσκοπος» ή 
η «Κυρία με το μαύρο γάντι» και δεύτερο το «Βαμπίρ». Απέναντι ακριβώς, επί της οδού 
Ηρακλείου και 28ης Οκτωβρίου λειτούργησε μετά, το «Καπρίς». Πρόβαλλαν κυρίως αμε-
ρικάνικες ταινίες του βωβού κινηματογράφου.

Από τις αρχές της 10ετίας του ΄30 τους αντικατέστησαν ο «Αστήρ», στην οδό Ασκλη-
πιού και ο «Κρόνος» στην οδό Καρολίδου. Ο πρώτος συγκέντρωσε περισσότερο το νεα-
νικό κοινό με τις περιπετειώδεις ταινίες του, ενώ ο δεύτερος που διέθετε και μεγαλύτε-
ρη σκηνή προσφερόταν συχνά για παραστάσεις θιάσων και σχολείων, προεκλογικών συ-
γκεντρώσεων κλπ.

Ιδιαίτερες δόξες έζησαν και οι δύο κυρίως στη 10ετία του 1950, με την προβολή των 
ελληνικών μελό ταινιών, που το κοινό ιδιαίτερα στον «Αστέρα» σχημάτιζε ουρές, αλλά 
και τη φιλοξενία θιάσων ποικιλιών, με τον πασίγνωστο τότε «Αγκόπ» (Φιλ. Φιλιππίδης) 
να έχει τον πρώτο λόγο. 

Από τα μέσα της 10ετίας του ΄30 άρχισε να λειτουργεί και ο θερινός κινηματογράφος 
«Μύριαμ» στη λεωφόρο Ηρακλείου.

Βέβαια από την 10ετία του ΄60 οι κινηματογράφοι στη Ν. Ιωνία αυξήθηκαν με καταιγι-
στικό ρυθμό, χειμερινοί και θερινοί. Έτσι ο «Αστήρ», ο «Κρόνος» και το «Μύριαμ» παρα-
χώρησαν τη θέση τους στο «Ριάλτο», το «Ρεξ», το «Άλφα», την «Ιωνία», την «Αφροδίτη» 
κι ένα σωρό κινηματογράφους στις συνοικίες.

Σήμερα έχει απομείνει, εντελώς βέβαια μεταλλαγμένος μόνον ο «Αστήρ» που έχει πλέ-
ον περιέλθει στην κυριότητα του Δήμου.

(*5). Ο Φώτης Κόντογλου γεννήθηκε στο Αϊβαλί το 1896. Σπούδασε στη Σχολή Κα-
λών Τεχνών στην Αθήνα και μετά στο Παρίσι. Το 1920 διορίστηκε καθηγητής των Γαλλι-
κών στο Παρθεναγωγείο της πατρίδας του.

Στη Ν. Ιωνία εγκαταστάθηκε το 1924 σ’ ένα φτωχικό, προσφυγικό σπίτι, στα όρια 
προς τη Νέα Φιλαδέλφεια (Λαμψάκου και Ταρσού). Tην επόμενη χρονιά νυμφεύθηκε τη 
συμπατριώτισσά του Μαρία Χατζηκαμπούρη. Ο γάμος τους έγινε στον Άγιο Λουκά (Πα-
τησίων), αλλά καταχωρήθηκε στο «Πρωτόκολλο Συνοικεσίων Προσφυγικού Συνοικι-
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σμού Ν. Ιωνίας» που ετηρείτο στους Αγίους 
Αναργύρους. Δεν έμεινε πολύ χρόνο στην 
πόλη, αλλά πρόλαβε να δώσει το στίγμα του 
μετέχοντας στα κοινά (στο Δ.Σ. της Πανελλή-
νιας Οργάνωσης Προσφύγων).

Αγιογράφησε πολλούς ναούς και βέβαια 
ναούς της Ν. Ιωνίας, όπου υπάρχουν και ει-
κόνες του (Άγ. Ευστάθιος, Άγ. Ανάργυροι, Άγ. 
Γεώργιος).

Στο μικρό διάστημα της παραμονής του 
στη Νέα Ιωνία ασχολήθηκε κυρίως με την ει-
κονογράφηση βιβλίων και τη συμμετοχή σε 
εκθέσεις ζωγραφικής (στην Αθήνα, στο Λον-
δίνο, στο Παρίσι) ενώ είχε τη γενική επιμέ-
λεια του περιοδικού «Φιλική Εταιρεία» μέσα 
από τις στήλες του οποίου δεν δίστασε να 
στηρίξει τον ποιητή Κώστα Βάρναλη, έναν 
«κομμουνιστή» με «αντιχριστιανικό» έργο 
όπως τον κατηγορούσαν οι αντίπαλοί του, οδηγώντας τον σε απόλυση από το Ιστορι-
κό Αρχείο.

Το έργο του είναι τεράστιο. Υποστήριξε με πάθος την παράδοση, τη ρωμιοσύνη και 
τον Ελληνισμό.

Έχοντας πέννα γλαφυρή και στυλ προσωπικό διακρίθηκε στην πεζογραφία, την κρι-
τική, το δοκίμιο, το θέατρο. Μερικά από τα έργα του, που έκαναν αλλεπάλληλες εκδόσεις 
είναι το «Pedro Gazaz» (1922), τα «Ταξείδια» (1928), ο «Αστρολάβος» (1934), «Οι αρχαί-
οι άνθρωποι της Ανατολής» (1945), «το Αϊβαλί η πατρίδα μου» (1962), «Γιαβάς ο θαλασ-
σινός κι άλλες ιστορίες». Λίγο πρίν πεθάνει βραβεύτηκε με το «Χρυσούν Αριστείον» της 

Ακαδημίας Αθηνών. Πέθανε το 1965. 

(*6). Ο Άγγελος Σημηριώτης, γεννήθηκε στο Δικελί της 
Μ. Ασίας το 1870. Ταξίδεψε ως νέος στον ελλαδικό χώρο ακο-
λουθώντας τον πατέρα του. Σπούδασε στην Αθήνα και το Πα-
ρίσι πολλά πράγματα μαζί: φιλολογία, νομικά κλπ. Γυρίζει 
στη Σμύρνη για να διδάξει Γαλλικά στο Κεντρικό Παρθεναγω-
γείο της. Γράφει άρθρα για να υποστηρίξει τα πρώιμα φεμινι-
στικά κινήματα.  

Στη Νέα Ιωνία εμφανίστηκε, μαζί με τη γυναίκα του Σοφία 
που διέθετε μια ευρεία παιδεία και λαμπρή προσωπικότητα 

Αυτοπροσωπογραφία του Φώτη Κόντογλου

Προτομή του Άγγ. Σημηριώτη
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πρωτοπόρας γυναίκας για την εποχή της και το χώρο που ζούσε σε ζητήματα κοινωνικά 
και εκπαιδευτικά. Έμενε στην οδό Ηρακλείου, όπου σήμερα το κτίριο του Ο.Τ.Ε. Η πρώ-
τη ποιητική του συλλογή που γράφτηκε στην καινούργια του πατρίδα κι έκανε ιδιαίτερη 
εντύπωση ήταν η: «επί των ποταμών Βαβυλώνος» το 1926. Με την αμέσως επόμενη συλ-
λογή του, την «Ονείρων ήσκιοι», πήρε το βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών. Τελευταίο έργο 
του ήταν το «Όσο φέγγει». 

Εκτός από ποίηση έγραψε κριτικές μελέτες, μεταφράσεις, θέατρο. Ασχολήθηκε ιδιαί-
τερα με τις συλλογικές δράσεις στη Νέα Ιωνία. Ήταν ιδρυτικό και εκλεκτό μέλος της «Λέ-
σχης της Νέας Ιωνίας» και με την ιδιότητα αυτή εξεφώνησε πανηγυρικό λόγο στα εγκαί-
νια της, την Κυριακή 18 Ιανουαρίου 1925, το πρωί. 

Έφυγε από τη ζωή λίγες ημέρες μετά την Απελευθέρωση από τους Γερμανούς, στις 21 
του Οκτώβρη του 1944. Κηδεύτηκε δημοσία δαπάνη στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών, πα-
ρουσία του Πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου. Τον επικήδειο εξεφώνησε ο Άγγελος 
Σικελιανός. 

Στις 5 Νοεμβρίου 1950 οργανώθηκε από μεγάλη επιτροπή, φιλολογικό μνημόσυνο 
στον «Αστέρα». Μίλησαν ο Ν. Μηλιώρης, ο Στρατής Μυριβήλης, ο Νίκος Σημηριώτης, ο 
Φαίδων Μπουμπουλίδης και ο Σπύρος Μελάς. Απάγγειλαν η Άννα Παϊτατζή και η Έλσα 
Βεργή. Προχώρησε μετά η Επιτροπή και με τη στήριξη του Δήμου Ν. Ιωνίας, της Ενώσε-
ως Σμυρναίων, του Σωματείου «Ιωνικός Σύνδεσμος» που μόλις είχε ιδρυθεί, της «Ένωσης 
Σπάρτης Μ. Ασίας» του Σωκ. Ουλκέρογλου και εμψυχωτή το Ν. Μηλιώρη, στη φιλοτέχνη-
ση από το Γ. Γεωργίου της προτομής του που τοποθετήθηκε, όπου και σήμερα είναι, στην 
πλατεία Σημηριώτη. Στα αποκαλυπτήρια την Κυριακή 25 Μαΐου 1952, είχε παραστεί ο 
υπουργός Παιδείας Ι. Μιχαήλ και είχε μιλήσει ο Ν. Μηλιώρης. Ποιήματα είχε απαγγείλει ο 
Νίκος Ξανθόπουλος. Παρούσα ήταν και η σύζυγός του ποιητή, Σοφία.

Ένα ακόμη φιλολογικό μνημόσυνο για τον Άγγελο Σημηριώτη έγινε το Μάρτιο του 
1960, στο λεγόμενο τότε «Οίκον Σπάρτης», την ΄Ενωση Σπάρτης δηλαδή, όπου μίλησε ο 
νέος τότε ποιητής Γιάννης Κορίδης, ενώ απήγγειλαν η Μαρία Δολιανίτου κι ο Μαν. Παπα-
δομανωλάκης.

Το 1995 επί προεδρίας Χάρη Σαπουντζάκη, το Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ν. Ιωνίας, 
ύστερα από εισήγηση του Χρίστου Ρουμελιωτάκη, ανέθεσε στην ΄Ελσα Λιαροπούλου και 
Γιάννη Πατίλη να συγγράψουν δίτομο έργο, το οποίο να περιλαμβάνει όλη την πνευματι-
κή προσφορά του ποιητή, μαζί βέβαια με κριτικά σημειώματα, ιστορικά στοιχεία, ευρετή-
ρια κλπ. Το έργο αυτό, μοναδικό σε ποιότητα, εξαντλήθηκε ταχύτατα.

(*7). Ο Μένος Φιλήντας, (φιλολογικό ψευδώνυμο του Μενέλαου Φιλανθίδη) γεννή-
θηκε στην Αρτάκη, εκεί στη θάλασσα του Μαρμαρά, το 1870. Έχοντας πατέρα δάσκαλο 
από την αρχή έδειξε ότι θ΄ ακολουθήσει τα βήματά του και το πιο σίγουρο, θα τον ξεπε-
ράσει. Ανήσυχο πνεύμα πηγαίνει για ανώτερες σπουδές στη Χάλκη, μετά στη Μεγάλη του 
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Γένους Σχολή, στην Πόλη, και καταλήγει να σπου-
δάζει δάσκαλος στη Θεσσαλονίκη.

Η ενασχόλησή του με τη δημοτική, την οποία 
ονόμαζε «ιδέα» (ήδη είχε εκδώσει τη «Γραμματι-
κή της Ρωμαίικης γλώσσας») ενόχλησε τους Τούρ-
κους που τον φυλάκισαν. Με πολλές προσπάθειες 
ομογενών αποφυλακίστηκε, αλλά κατέφυγε στην 
Ελλάδα (Αίγινα), το 1913. Στη Ν. Ιωνία θα έρθει το 
1924 και θα εγκατασταθεί σ’ ένα προσφυγικό της 
οδού Ελ Αλαμέιν. Ήταν δάσκαλος, αλλά το πάθος 
του ήταν η γλώσσα. Είχε σπουδάσει ιδιαίτερα την 
αρχαία ελληνική όμως αγωνιζόταν για την επικρά-
τηση της δημοτικής, στο πλευρό του Γ. Ψυχάρη. Το 
σπουδαιότερο έργο του (τρίτομο) ήταν το «Γλωσ-
σογνωσία και Γλωσσογραφία Ελληνική» που ολο-
κληρώθηκε το 1927.

Έχοντας μια συμπεριφορά αντικομφορμιστική 
δεν έπειθε τους υπεύθυνους για το περιεχόμενο και το βάθος της δουλειάς του στη Γλώσ-
σα. Έτσι και δεν κατάλαβε τελικά θέσεις που του άρμοζαν. Πέθανε το 1934. Η τότε δημο-
τική αρχή (δήμαρχος ο Γ. Φελέκης) τον τίμησε, ενώ αργότερα δόθηκε τ’ όνομά του στην 
οδό απέναντι από το σπίτι του. Το 1977 (Δήμαρχος Γιάννης Δομνάκης) τοποθετήθηκε 
από το Δήμο Ν. Ιωνίας, στη λεγόμενη «συνοικία Λαζάρου», η μπρούτζινη προτομή του, 
έργο του καλλιτέχνη Βασίλη Βασιλειάδη.

(*8). Ο Νίκος Μηλιώρης γεννήθηκε στα Βουρλά, το 1896 και πέθανε στην Αθήνα το 1983.
Ο Νίκος Μηλιώρης, αφότου εγκαταστάθηκε στη Νέα Ιωνία κι ενώ ήταν ακόμη αξιωμα-

τικός του Οικονομικού Σώματος στο Στρατό Ξηράς, ανέπτυξε ξεχωριστή δραστηριότητα 
στον πολιτιστικό αλλά και κοινωνικό τομέα. Το σπίτι, εκεί απέναντι από την είσοδο των 
Αγ. Αναργύρων, όπου διέμενε μαζί με τη γυναίκα του ποιήτρια, Ρίτα ήταν πόλος έλξης των 
σημαντικότερων ανθρώπων και ιδίως των νέων.

Του αποδόθηκε από τον υπογράφοντα, σε ειδική τιμητική εκδήλωση στη Νέα Ιωνία, 
ο τίτλος του μεγάλου μας «μικρασιατολόγου» τον οποίο και είχε δεχθεί συγκινημένος.

Το πρώτο του έργο είχε εκδοθεί το 1939 κι αναφερόταν στην πατρίδα του τα Βουρλά, 
με τον τίτλο: «Βουρλά και Βουρλιώτες». Το σπουδαίο συγγραφικό του έργο, βέβαια, ακο-
λούθησε μετά το 1950 κι αφορούσε σε δοκίμια, κριτικές, ιστορικά και λαογραφικά κείμε-
να κλπ. Πάντα αναφερόμενο στις αξέχαστες πατρίδες της Ανατολής.

Υπήρξε εκ των πρωτεργατών του «Ιωνικού Συνδέσμου», του οποίου είχε διατελέσει 
και πρόεδρος την 10ετία του ΄50. 

Πορτραίτο του Μένου Φιλήντα
δια χειρός Φώτη Κόντογλου.
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Οι εφημερίδες της Νέας Ιωνίας στην περίοδο του Μεσοπολέμου.
Η τρίτη από επάνω είναι η εφημερίδα “Προσφυγική Φωνή” γραμμένη στα καραμανλίδικα.

Η τελευταία, ο “Προσφυγικός Κόσμος” του Σωκ. Σινανίδη ήταν πανελλήνια αλλά έκανε κι αυτή
έκτακτες εκδόσεις για τη Νέα Ιωνία.
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Ο ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
                                                      

Του Χάρη Σαπουντζάκη                                

πό την εποχή του Ομήρου, ο οποίος στην Ιλιάδα του υμνεί τους αγώνες που δι-
οργανώθηκαν στην Τροία από τον Αχιλλέα για να τιμηθεί ο νεκρός φίλος του, ο 
Πάτροκλος, ο χώρος της Μικρασίας διαχρονικά, μέσα από τα ελληνικά φύλα που 

την κατοίκησαν, ανέδειξε σπουδαίους αθλητές, μεταξύ των οποίων και πολλούς Ολυμπι-
ονίκες, αλλά στην πορεία και ισχυρούς συλλόγους, οι οποίοι μετά την Μικρασιατική Κα-
ταστροφή ανδρώθηκαν στην Ελλάδα (Πανιώνιος και Απόλλων Σμύρνης, Α.Ε. Κωνσταντι-
νουπόλεως, η οποία ουσιαστικά υπήρξε συνέχεια της ομάδας «Πέρα Κλουμπ» στην Αθήνα, 
Π.Α.Ο.Κ. και Απόλλων Καλαμαριάς στη Θεσσαλονίκη, για ν΄ αναφερθούμε στις περισσό-
τερο γνωστές).

Ήδη από τα πρώτα χρόνια της προσφυγιάς στους «Ποδαράδες», την κατοπινή «Νέα 
Ιωνία» ιδρύονται και λειτουργούν αθλητικοί σύλλογοι και μάλιστα που καλλιεργούν όλα 
τα σπορ: το στίβο, το ποδόσφαιρο, το βόλλεϋ-μπωλ, το χαντ-μπωλ, το τέννις, την πάλη, 
την πυγμαχία, την ποδηλασία κλπ.

Πρώτος σύλλογος που φέρεται να έχει ιδρυθεί είναι η «Α.Ε. Ελευθερουπόλεως», το 
1926 (*1). Την ακολούθησαν, το 1928, ο «Όμιλος Φιλάθλων Ν. Ιωνίας» και ο «Γυμναστι-
κός Σύλλογος Νέας Ιωνίας» το 1930.

Η μεγάλη εξέλιξη θα γίνει αμέσως μετά το 1930, όταν θα προστεθούν σύλλογοι δυνα-
μικοί, όπως η «Ελπίς Ν. Ιωνίας», που ο πλήρης τίτλος της θα γίνει «Πανιώνιος Αθλητικός 
Όμιλος: Ελπίς», καθώς θα συγχωνευθεί με τον «Πανιώνιο Ποδοσφαιρικό Όμιλο Ν. Ιωνί-
ας», ο «Απόλλων Ν. Ιωνίας» (*2), ο «Φυσιολατρικός Σύλλογος Ν. Ιωνίας», ο «Ερμής Ν. Ιω-
νίας» και άλλοι μικρότεροι βεληνεκούς σύλλογοι, όπως «Α.Ε. Ινεμπόλεως», «Αστραπή» 
κλπ.

Στην ίδια περίοδο στην Καλογρέζα ιδρύθηκαν και λειτούργησαν 4 ομάδες: «Παμβυζα-
ντινός», ο «Εθνικός», η «Α.Ε. Καλογρέζας» και ο «Βόσπορος» που ασχολούνταν περισσό-
τερο με το ποδόσφαιρο.

Πολλοί από τους συλλόγους αυτούς δεν θα ασχοληθούν μόνο με τον αθλητισμό, θα ορ-
γανώσουν και αξιόλογες πολιτιστικές εκδηλώσεις, συναυλίες κλπ με προεξάρχοντα τον 
«Απόλλωνα».

Χώροι άθλησης ήταν βασικά, με την έννοια των κάπως οργανωμένων εγκαταστάσε-
ων, το λεγόμενο «γήπεδο του Ομίλου», (ακριβώς απέναντι από το σημερινό «Επισκο-
πείο» στην οδό Ηρακλείου) (*3), το γήπεδο του «Κολλεγίου Κωνσταντινουπολιτών» εκεί 
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όπου είναι σήμερα το 2ο Γυμνάσιο Ν. Ιωνίας, ο χώρος δίπλα στο ταπητουργείο «Σπάρτα-
λης» στην Ελευθερούπολη κι ένας ελεύθερος χώρος πίσω από την «Ελληνίδα», παράλλη-
λα προς τις γραμμές του τρένου, μετά την ανισόπεδη γέφυρα της οδού Χαλανδρίου, το 
γνωστό ως γήπεδο «Σινάνογλου».

Βέβαια χώροι ελεύθεροι τότε υπήρχαν πολλοί (στη συνοικία «Λαζάρου», στη σημερι-
νή συνοικία «Ειρήνη», δίπλα στον Ποδονίφτη, όπου το σημερινό γήπεδο της Ν. Ιωνίας). 
Δεν θα πρέπει να εξαιρούνται και οι αυλές των σχολείων, όταν μάλιστα υπήρχαν αξιόλο-
γοι γυμναστές και δάσκαλοι, που πέρα από την «σουηδική» γυμναστική, μάθαιναν στα 
παιδιά τα πιο δημοφιλή τότε αθλήματα, που ήταν το ποδόσφαιρο και το βόλλεϋ-μπωλ.

Σημαντική υπήρξε και η συνεισφορά των Προσκόπων, μέσα από τις δράσεις της 22ας 
Προσκοπικής Ομάδας, που ίδρυσε ο Γ. Τρανόπουλος.

Οι αγώνες στίβου και αθλοπαιδιών γίνονταν κυρίως στο γήπεδο του Ομίλου και στο 
γήπεδο της Ελευθερουπόλεως.

Η ομάδα που ξεχώριζε σ΄ αυτόν τον τομέα ήταν ο «Όμιλος Φιλάθλων» και δευτερευό-
ντως: ο «Απόλλων», ο «Ατρόμητος», ο «Φυσιολατρικός Όμιλος» και η «Ελπίς». Είχαν τα-
λαντούχους αθλητές, οι οποίοι πρώτευαν σε αγώνες διασυλλογικούς που γίνονταν κυρί-

Π.Α.Ο. “Ερμής” Ν. Ιωνίας.
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ως με ομάδες γειτονικών δήμων ή και σε εσωτερικούς αγώνες, που οργανώνονταν με την 
ευκαιρία κάποιας επετείου ή με την ευκαιρία αθλοθέτησης κυπέλου από τον Δήμο ή άλ-
λους φορείς.

Έχουν μείνει ονομαστοί για την εποχή τους, στο στίβο: Ο πολυνίκης Ι. Αμπατζόγλου, 
στα αγωνίσματα ρίψεων (σφαιροβολία, δισκοβολία, ακοντισμός), όπου σημείωνε αξιό-
λογα ρεκόρ (32 μ. στο δίσκο, 43 μ. στον ακοντισμό, 13,30 μ. στη σφαιροβολία κλπ.), ο Δ. 
Κορωναίος στα άλματα (5,80 μ. στο μήκος, 12,50 μ. στο τριπλούν), ο Βελκόπουλος στους 
δρόμους ημιαντοχής, 1'10" στα 400 μ.), ο Α. Μητούς στα 100 μ., ο Α. Παλαιολόγος, ο Χρ. 
Γιαλούρης, ο Βερούλης, ο μαραθωνοδρόμος Μπαμιτζόγλου, αγώνισμα στο οποίο αργότε-
ρα θα διακριθεί σ΄ όλη την Ελλάδα ο Β. Κουσίδης.

Παράλληλα στις ομάδες βόλλεϋ-μπάσκετ-χαντ-μπωλ 
αθλούνταν δεκάδες αθλητών στις κατηγορίες εφήβων 
και ανδρών, όπου ξεχώριζαν οι: Σουγιουλτζόγλου, Ελευ-
θεριάδης, Βαρουτσής, Κυριακίδης, Χατζηϊωάννου, Για-
λούρης, Γλυτσός, Φιλιππίδης, Ανθομελίδης, Παπαδάκης, 
Παππάς, Πυρομάλης, Κυριακίδης και τόσοι άλλοι.

Ωστόσο ειδικά ο Όμιλος διέθετε και γυναικείο τμήμα 
στο οποίο μετείχαν: οι αδελφές Ελευθεριάδου, η Ε. Για-
λούρη, η Θ. Ευθυμιάδου, η Π. Ασλανίδου, η Α. Δουμάνη, η 
Α. Γεωργιάδου, η Ε. Πουλιάδη και άλλες.

Προς το τέλος της 10/ετίας του ΄30 θα προστεθεί και 
ο «Σμυρναϊκός Α.Ο. Ν. Ιωνίας» που θα έχει τμήμα στίβου 
και αξιόλογους αθλητές, τους: Ν. Πολάτογλου, Γ. Παυλά-
ντο, Π. Ασλανίδη, Γρηγορόπουλο.

Με την εγκατάσταση της πρώτης δημοτικής αρχής 
(1934) στη Ν. Ιωνία, υπήρξε ένα ενδιαφέρον για τόνωση του τοπικού αθλητισμού, με τις 
επιχορηγήσεις (μικρών βεβαίως ποσών) στις ομάδες ή και αθλητικού υλικού. (*4)

Ο Δήμος μάλιστα σε μια από τις πρώτες αποφάσεις του ανταποκρίθηκε στην πρό-
σκληση της Νομαρχίας για συμμετοχή σε αγώνες στίβου στο Ζηρίνειο της Κηφισιάς, με 
την επωνυμία «Πάτρια» το Σεπτέμβριο του 1934.

Στους αγώνες αυτούς θα μετείχαν αντιπροσωπείες αθλητών από όλες τις κοινότητες 
της Αττικής. Έτσι έγιναν προκριματικοί αγώνες, στους οποίους μετείχαν αθλητές των 
σωματείων: «Όμιλος Φιλάθλων», «Φυσιολατρικός Όμιλος», και «Απόλλων» που διέθε-
ταν στίβο. Όμως η ομάδα των επιλέκτων αθλητών της Νέας Ιωνίας, η οποία απετελέσθη 
από τους: Αμπατζόγλου, Τζιμ, Κορωναίο, Παλαιολόγο, Μητώφ, Μπαμιτζόγλου, Τεβαλέ-
κη, και στη σκυταλοδρομία τους: Μητώφ, Γιαλούρη και Βελικόπουλο, απεκλείσθη γιατί 
δεν είχε… ερμηνευτεί σωστά η προκήρυξη της Νομαρχίας, που αφορούσε μόνον σε… Κοι-
νότητες! Έτσι για να μην πάει χαμένη όλη αυτή η προετοιμασία οι αθλητές του δήμου Ν. 

Ο Μαραθωνοδρόμος Β. Κουσίδης,
από την Καλογρέζα.
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Ιωνίας αγωνίστηκαν στην Κηφισιά ως αθλητές του γειτονικού Ηρακλείου (που ήταν βέ-
βαια Κοινότητα)!

Μικρότερης εμβέλειας προσπάθεια με το αγώνισμα του ανωμάλου δρόμου θα γίνει το 
Φεβρουάριο του 1935, που θα λάβουν μέρος αθλητές από τον ΄Ομιλο Φιλάθλων Ν. Ιωνί-
ας, το Φυσιολατρικό ΄Ομιλο, την Ελπίδα, τον Πανιώνιο Ν. Χαλκηδόνας, τον Αθλητικό ́ Ομι-
λο Κηφισιάς, την ΄Ενωση Ερυθραίας, όπου ξεχώρισαν οι Ιωνιώτες αθλητές.

Πέραν του ανωμάλου δρόμου στη Ν. Ιωνία καλλιεργείτο και η ποδηλασία, επίσης επί 
ανωμάλου δρόμου, αφού δεν υπήρχαν ασφαλτοστρωμένοι οδοί. Ιδιαιτέρως δημοφιλής 
ήταν ο αγώνας στη διαδρομή Ν. Ιωνία - Τατόι. 

Στην ποδηλασία, πέραν του Ο.Φ.Ν.Ι. διακρίθηκε και η «Ελπίς» με πρώτο ποδηλάτη τον 
Πέτρο Λευκίδη, ενώ ξεχώρισαν και οι Σαρβάνος και Καραμπουρνίδης. (*5)

Οι ποδοσφαιρικές ομάδες αγωνίζονταν κυρίως, σε επίπεδο άτυπων πρωταθλημάτων 

γειτονικών ομάδων Γ΄ κατηγορίας και συνήθως διεκδικούσαν ένα κύπελλο που αθλοθε-
τούσε ο δήμος, άλλοι φορείς, ή αθλητικές εφημερίδες της εποχής. 

Από το 1935 άρχισε να διεξάγεται «Πρωτάθλημα ανεπισήμου Εθνικής Ομοσπονδίας» 
στο οποίο συμμετέχουν η «Ελπίς», ο «Ατρόμητος» και ο «Απόλλων». Παράλληλα όμως 
έδιναν αγώνες και η «Α.Ε. Ελευθερουπόλεως», «Α.Ε. Καλογρέζας» και «Παμβυζαντινός».

Ο Ατρόμητος Ν. Ιωνίας.
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Από το δήμο ξεκίνησε μία κίνηση για να ιδρυθεί «Ένωση των Ποδοσφαιρικών Σωμα-
τείων της Ν. Ιωνίας» υπό την αιγίδα του Δήμου (1935) που όμως δεν προχώρησε.

Οι σημαντικοί μετά το 1932 ποδοσφαιρικοί αγώνες διεξάγονταν στο γήπεδο της 
Α.Ε.Κ., στη Νέα Φιλαδέλφεια, ενώ σε πολλές διαιτήτευε ο ίδιος ο προπονητής και παλιός 
παίκτης της Α.Ε.Κ., Κ. Νεγρεπόντης.

Πραγματικά το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο εκείνα τα τόσα δύσκολα χρόνια ήταν, θα 
έλεγε κανείς, η μόνη διέξοδος της νεολαίας, γι΄ αυτό και βλέπουμε τόσες πολλές ομάδες 
ν΄ αγωνίζονται, σχεδόν κάθε Κυριακή, και δεκάδες ποδοσφαιριστών να δίνουν τον καλύ-
τερό τους εαυτό.

Πολλοί απ΄ αυτούς θα βρουν μετά το δρόμο τους εξελισσόμενοι στη μεγάλη γειτόνισ-
σα ομάδα της Α.Ε.Κ. και μάλιστα θα διαπρέψουν σ΄ αυτήν.

Ειδικά για την Α.Ε.Κ. και το ρόλο της τελικά στα αθλητικά πράγματα της Νέας Ιωνί-
ας θα μπορούσαν να ειπωθούν πολλά. Πριν λοιπόν αναφερθούμε σ΄ αυτό το κεφάλαιο, ας 
θυμίσουμε μερικούς από τους «ήρωες» της Κυριακής στη Νέα Ιωνία.

Από την «Α.Ε. Ελευθερουπόλεως»: τον Καρεκλίδη, τον Πετρίδη, το Μελαχροινό, το Λα-
ζαρίδη, το Στεφάνου, τον Πατεράκη, το Μάγειρα, από τον «Ατρόμητο»: τον Κηπουρό, τον 
Αγιάνογλου, το Χρηστίδη, το Ρίμπα, το Φ. Σερέφογλου, από τον «Απόλλωνα Ν. Ιωνίας»: 
τον Τραβασάρο, το Βασίλακα,, τον Τσιράκογλου, τον Κόκοτζη, τον Καπάδαη, τον Πόλη, το 
Χριστοφόρου, τον Παπαδημητρίου, από την «Α.Ε. Καλογρέζας»: το Μαρόπουλο, τον Τζα-
νετή, τον Κοσμίδη, τον Βουτσά, τον Πετρίτση, από τον «Παμβυζαντινό»: τον Ιωσηφίδη, 
τον Ξένο, τον Τοσουνίδη, τον Ασκόπουλο, τον Κουγιουμτζόγλου, τον Ιωάννου, τον Παπα-
δόπουλο, τον Παπαευθυμίου, από την «Ελπίδα»: τον Τραβασάρο, τον Αλευρά, το Λαζαρί-

Ο Παμβυζαντινός Καλογρέζας.
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δη, το Λεοντιάδη, το Χαραλαμπίδη, τον Πετρίδη, τον Κρητικάκη, από την «Αστραπή»: τον 
Ιω. Πατζόγλου.

Οι ομάδες βέβαια δεν ήσαν ακέφαλες. Είχαν διοικητικό συμβούλιο, έφορο, αρχηγό, 
προπονητή κλπ.

Αξίζει τον κόπο ν΄ αναφερθούν μερικοί από τους «πιονέρους» παράγοντες εκείνης της 
πραγματικά αγνής άδολης εποχής.

Χωρίς καμία αξιολογική ή σωματειακή σειρά, αναφέρονται μερικοί εξ αυτών, κυρίως 
πρόεδροι και γεν. γραμματείς: Βασιλειάδης, Χονδρόπουλος, Μαμελετζής, Παρίσης, Κατερι-
νάκης, Βαζαίος, Σαββίδης, Τραβασάρος, Μάρκογλου, Δημόπουλος, Λαζαρίδης, Λυμπεριά-
δης, Μαντζουράνης, Χρυσοχόου, Κουβαράς, Μπαρδούσης, Μεταλλόπουλος, Παπαευθυμί-
ου, Σ. Σταυρίδης, Φ. Ουλκέρογλου, Σπ. Δελφός, Βαρουξής, Ιασωνίδης, Μπάρδης, Καστρί-
τσης, Παπαγεωργίου, Γ. Γλυτσός, Κ. Βαρβαρέσος, Ε. Κοσμάς, Τσεσμελής, Ιω. Σταυρίδης, 
Δ. Χάμπας, Κ. Θωμόγλου, Κάσσαρης, Ελευθεριάδης, Α. Νεοφύτου, Α. Δημητρόπουλος, Α. 
Κωνσταντινίδης, Φλίγγερ, Ν. Ρήγος, Γ. Δημητριάδης και τόσοι άλλοι.

 Το 1924 στη θέση της «Πέρα Κλαμπ της Κωνσταντινουπόλεως» ιδρύεται στην Αθήνα 
η Α.Ε.Κ. (Αθλητική Ένωση Κωνσταντινουπόλεως) με βασικό εμψυχωτή τον Κώστα 
Νεγρεπόντη που τον αποθανάτισε το ενωσίτικο τραγούδι:

Ο αρχηγός είναι ο φίλος μας Νεγκρό
που έχει μπόι συμμαζεμένο και μικρό

Είν΄ από την Πόλη
Τον τρέμουν όλοι…

Πρώτος Πρόεδρος ήταν ο Κώστας Σπανούδης, συνεργάτης του Ελευθερίου Βενιζέλου 
και μετέπειτα Υπουργός.

Στην αρχή η Α.Ε.Κ. αγωνιζόταν στο γήπεδο του Π.Α.Ο (στη Λεωφ. Αλεξάνδρας), στα 
τοπικά Αθηναϊκά Πρωταθλήματα, μαζί με τον Παναθηναϊκό, τον Απόλλωνα Αθηνών, το 
Γουδί, τον Ατρόμητο Περιστερίου, τον Αθηναϊκό κλπ.

Η μεγάλη εξέλιξη για την Α.Ε.Κ. θα έρθει το 1932, όταν σε χώρο που παραχωρήθηκε 
από την Ε.Α.Π., στη Νέα Φιλαδέλφεια, αποφασίστηκε έπειτα από τις παρεμβάσεις στο Βε-
νιζέλο, του Σπανούδη, να εγκατασταθεί η Α.Ε.Κ. Βέβαια επρόκειτο για ένα μεγάλο χέρσο 
τμήμα το οποίο θα έπρεπε να καθαριστεί, να ισοπεδωθεί και γι’ αυτό ξεσηκώθηκαν οι μό-
λις εγκατεστημένοι πρόσφυγες της Ν. Ιωνίας και της Φιλαδέλφειας και με προσωπική ερ-
γασία έδωσαν μια πρώτη μορφή γηπέδου στο χώρο.

Από την στιγμή που η Α.Ε.Κ. απέκτησε δικό της γήπεδο, εκτοξεύθηκε. Στην περίοδο 
1931-1932 κατακτά το πρώτο τρόπαιό της, το Κύπελλο Ελλάδος, νικώντας στον τελικό 
τον άπιαστο τότε Άρη Θεσσαλονίκης, με 5-3.

Η πορεία υπήρξε ανάλογη. Τότε διεξάγονταν αγώνες σε δύο επίπεδα: α) Στο Πρωτά-
θλημα Αθήνας, β) Στο Πρωτάθλημα Ελλάδος. Παράλληλα οι ομάδες συνήθιζαν να δίνουν 
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φιλικούς αγώνες και μάλιστα και διεθνείς αγώνες, ιδίως στις γιορτές των Χριστουγέν-
νων και το Πάσχα. Οι επιτυχίες της Α.Ε.Κ. με τις ευρωπαϊκές ομάδες υπήρξαν μοναδικές.

Η Α.Ε.Κ. απέκτησε κύρος και δύναμη. Στο γήπεδο, όταν αγωνιζόταν συγκεντρώνονταν 
χιλιάδες φίλαθλοι. Οι περισσότεροι βέβαια ήταν Ιωνιώτες και Φιλαδελφιώτες πρόσφυ-
γες. Η Α.Ε.Κ. χρωστάει πολλά στη στήριξη των φιλάθλων της Ν. Ιωνίας.

Όσο όμως ανέβαινε ψηλά, γινόταν πόλος έλξης των καλών ποδοσφαιριστών που αγω-
νίζονταν στα «μικρά» σωματεία της Νέας Ιωνίας και της Καλογρέζας και επιζητούσαν την 
αναγνώριση και κάποια εργασία, αφού τότε το ποδόσφαιρο ήταν ερασιτεχνικό.

Τότε θα μεταγραφούν στην Α.Ε.Κ., όπου και θα κάνουν εξαιρετική πορεία πέντε με-
γάλοι Ιωνιώτες ποδοσφαιριστές: ο επιλεγόμενος «ξανθομάλλης αετός», ο πρώτος γκολ-
τζής κυνηγός, ο Κωνσταντινουπολίτης Κλεάνθης Μαρόπουλος, ένας από τους πιο καλούς 
τερματοφύλακες της προπολεμικής περιόδου, όχι μόνον στην Α.Ε.Κ., αλλά ολόκληρης της 
Ελλάδας, ο Κωνσταντινουπολίτης, Χρήστος Ρίμπας, ένας ακόμη κυνηγός, ο Βουρλιώτης 
Τρύφων Τζανετής, ο καλύτερος ίσως κεφαλοσφαιριστής των ελληνικών γηπέδων, ο Ξε-
νοφών Μαρκόπουλος ή Ξένος, που ξεκίνησε από τον «Παμβυζαντινό», κι ένας ακόμη δυ-
ναμικός χαφ, ο Γιώργος Σίμος ή Μάγειρας, από τα Βουρλά κι αυτός, που πρωτόπαιξε στην 
«Α.Ε. Ελευθερουπόλεως».

Ο Κλεάνθης Μαρόπουλος, που ξεκίνησε από τον «Εθνικό» και την «Α.Ε. Καλογρέζας» 
για να διαπρέψει στην Α.Ε.Κ. και να γίνει διεθνής, ήταν τόσο αγαπητός στη Νέα Ιωνία, 
ώστε στις Δημοτικές Εκλογές του 1954, όχι μόνο βγήκε δημοτικός σύμβουλος, αλλά έγινε 
και Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, επί δημαρχίας Κ. Κιοφτερτζή.

Ομάδα επιλέκτων Ν. Ιωνίας στο γήπεδο Σινάνογλου. Επάνω αριστερά, η Αγία Τριάδα.
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Αμέσως μετά τον πόλεμο ήρθε δίπλα στη Ν. Ιωνία, στο γήπεδο της Ριζούπολης κι ο 
«Απόλλων Αθηνών». Τότε πλέον ήταν φανερό ότι οι πολλές ποδοσφαιρικές ομάδες της 
Νέας Ιωνίας δεν μπορούσαν να διεκδικήσουν πολλά πράγματα, αφού ποδοσφαιριστές 
και φίλαθλοι έστρεφαν το βλέμμα πιο πολύ στη Νέα Φιλαδέλφεια αλλά και σ΄ ένα σημα-
ντικό ποσοστό, ως Σμυρνιοί, στη Ριζούπολη!  

Μεταπολεμικά ήσαν πολλοί και σπουδαίοι οι ποδοσφαιριστές της Νέας Ιωνίας (και 
της Καλογρέζας) που μετεγγράφηκαν κατ΄ αρχήν στην Α.Ε.Κ. αλλά και στον Π.Α.Ο. και σ΄ 
άλλες μεγάλες ομάδες (Κουντούρης, Πανάκης, Παναγιωτίδης, Σκευοφύλαξ, Μανταράκης, 
Νικολαΐδης, Αναστασιάδης και τόσοι άλλοι).

Η “Αστραπή” Νέας Ιωνίας. Όρθιος αριστερά, ο πρόεδρος της ομάδας Κ. Θωμόγλου.
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

(*1). Τυπικά, με έγκριση του καταστατικού από το Πρωτοδικείο, η Ελευθερούπολη 
φέρεται να έχει ιδρυθεί το 1934, ύστερα από συγχώνευση με τον "Άρη" και τη "Δάφνη".

(*2). Δεν έχει σχέση με τον «Απόλλωνα Αθηνών», ο οποίος σήμερα - και πολύ σωστά - 
έχει μετονομασθεί σε «Απόλλωνα Σμύρνης» Η ομάδα αυτή, που έπαιζε ποδόσφαιρο στην 
κατηγορία των μεγάλων ομάδων των Αθηνών (Π.Α.Ο., Α.Ε.Κ. κλπ., ο Πανιώνιος τότε δεν 
είχε αρχίσει την δράση του), μετακινήθηκε αμέσως μετά τον πόλεμο στη Ριζούπολη, όταν 
κατασκευάστηκε εκεί το γήπεδό του. Η περαιτέρω διαδρομή του στις μεγάλες κατηγορί-
ες είναι γνωστή.

Οι ομάδες της Ν. Ιωνίας, άλλωστε, πλην 2-3, διαλύθηκαν στον πόλεμο. Μεταπολεμι-
κά υπήρχαν μόνο η «Α.Ε. Ελευθερουπόλεως», η «Α.Ε. Ν. Ιωνίας», ο «Π.Α.Ο. Καλογρέζας» 
και πολύ αργότερα δημιουργήθηκαν ο «Π.Α.Ο. Σαφραμπόλεως», ο «Α.Ο. Νεαπόλεως», η 
«Αλσούπολη» κλπ, ενώ στην 10/ετία του ΄70, σπουδαία ήταν η πορεία του «Ικάρου» της 
ομάδας δηλαδή που είχε προκύψει από τη συγχώνευση Καλογρέζας και Σαφράμπολης, η 
οποία έχασε από τα δικά της λάθη, την τελευταία στιγμή την άνοδο στην Α΄ Εθνική Κα-
τηγορία (1972). 

(*3). Ο Όμιλος Φιλάθλων, σε συνεργασία με τον «Απόλλωνα», αλλά και τη στήριξη του 
Δήμου, μετά το 1934, προσπάθησε να διαμορφώσει ένα αξιόλογο γυμναστήριο, με γήπε-
δο ποδοσφαίρου, αθλοπαιδιών κλπ. Μάλιστα έφθασε να διοργανώνει και πυγμαχικούς 
αγώνες, που είχαν φανατικό κοινό, για την ενίσχυση των οικονομικών του. Ο χώρος δεν 
ήταν ιδιόκτητος, αλλά ενοικιαζόταν. Συνέχισε να λειτουργεί ως τις αρχές τις 10ετίας του 
΄50, οπότε και καταλήφθηκε από τους ιδιοκτήτες του και οι προσπάθειες στράφηκαν στο 
γήπεδο, δίπλα στο Ποδονίφτη, αυτό που σήμερα ονομάζουμε «Στάδιο Ν. Ιωνίας».

(*4) Κατά την πρώτη δημοτική χρονιά, με δήμαρχο τον Γεώργιο Φελέκη (1934), μοιρά-
στηκαν συνολικά 8.000 δραχμών, ως εξής:

2.000 δρχ. Όμιλος Φιλάθλων Ν. Ιωνίας
1.500   » Αθλητική Ένωση Ελευθερουπόλεως
1.500   » Αθλητικός Σύλλογος Απόλλων
1.000   » Φυσιολατρικός Όμιλος
1.000   » Ελπίδα
   500   » Ατρόμητος Ν. Ιωνίας
   500   » Αθλητικός Σύλλογος Ινεπόλεως
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Αντίστοιχα στην Κοινότητα Καλογρέζας με Πρόεδρο Κοινότητας το Σακκουλή, το Σε-
πτέμβριο του 1935, είχαν επιχορηγηθεί οι σύλλογοι, ως εξής: 

2.000 δρχ. Α.Ε. Καλογρέζας
1.500   » Παμβυζαντινός
1.000   » Βόσπορος
1.000   » Εθνικός

(*5). Η ποδηλασία στη Ν. Ιωνία άνθισε ιδιαίτερα στη 10/ετία του 1950, όταν η πολι-
τεία είχε ασφαλτοστρωθεί από άκρου σε άκρο, επί δημαρχίας Κυρ. Κιοφτερτζή.

Τότε είχαν διακριθεί σε αγώνες μέσα στην πόλη ή τη γειτονική Φιλοθέη, ποδηλάτες 
της Ν. Ιωνίας που όμως αγωνίζονταν με τα χρώματα της Α.Ε.Κ. (Δαβούτης, Γεωργιάδης 
κλπ.). 

Στη 10/ετία του 1990 πλέον με τα χρώματα του Ο.Φ.Ν.Ι. της νέας περιόδου διακρίθη-
καν πολλοί αθλητές της Ν. Ιωνίας και όχι μόνον σε πανελλήνια ή βαλκανικά πρωταθλή-
ματα, αλλά σε πανευρωπαϊκά και παγκόσμια ακόμη και σε Ολυμπιακούς Αγώνες (Αγγελί-
δης, Ποτουρίδης, Γιαννιούσης, Παπαθανασίου κλπ.). 

Το επιστολόχαρτο του Ομίλου Φιλάθλων Ν. Ιωνίας,το 1936. Υπογράφουν οι: Κάσσαρης, Ελευθεριάδης.
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ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Του Λουκά Χριστοδούλου

ι Δημόσιες Υπηρεσίες, αυτό που εννοούμε κράτος, δεν φτιάχτηκαν από τη μια 
μέρα στην άλλη. Οι ανάγκες των κατοίκων και οι πιέσεις προς το «Κράτος των 
Αθηνών» (Υπουργεία και Δήμος Αθηναίων), «ανάγκασαν» με την πάροδο των 

χρόνων τη δημιουργία δημόσιων υποδομών για την καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοί-
κων. Σιγά-σιγά λοιπόν, βλέπουμε να οργανώνεται μια κοινωνία που θα οδηγήσει το 1934, 
το συνοικισμό των Ποδαράδων, την Ιωνία και κατόπιν τη Ν. Ιωνία να γίνει Δήμος και να 
απεξαρτηθεί από την Αθήνα (Δήμο Αθηναίων).

Είναι γεγονός ότι τη 10ετία 1923-1933, όταν η Ν. Ιωνία ανήκε στο Δήμο Αθηναίων, 
αντιμετωπίστηκε σαν μια μακρινή συνοικία, αφού το Δημοτικό Συμβούλιο, ελάχιστες φο-
ρές ασχολήθηκε με την επίλυση των προβλημάτων της. Περισσότερο ασχολήθηκε η Επι-
τροπή Αποκαταστάσεως Προσφύγων (Ε.Α.Π.) και το Υπουργείο Κρατικής Υγιεινής και 
Αντιλήψεως που είχαν τα θέματα στέγασης των προσφύγων και απαλλοτρίωσης οικοπέ-
δων για την εγκατάστασή τους.

Ας προχωρήσουμε όμως βήμα-βήμα, για να δούμε πώς «οικοδομήθηκε το κράτος», σε 
μια περιοχή που ξεκίνησε από ένα «κτήμα του Παναγίου Τάφου» και έγινε μια πόλη, ένας 
Δήμος (Ν. Ιωνία και Καλογρέζα μαζί).

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Το πρώτο τηλέφωνο στη Ν. Ιωνία, εγκαταστάθηκε τον Οκτώβριο του 1923, κατό-
πιν εντολής του Υπουργού Συγκοινωνιών. Από την εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ» της 
10.10.1923, διαβάζουμε:

ΤΗΛΕΦΩΝΟΝ ΕΙΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΝ
«Κατά  διαταγήν του κ. Υπουργού της Συγκοινωνίας, εγκαθίσταται τηλεφωνική

συγκοινωνία μεταξύ Αθηνών - Ποδαράδων».

Το 1925 έγινε προσπάθεια επέκτασης του τηλεφωνικού κέντρου Αθηνών με την εγκα-
τάσταση νέου τηλεφωνικού κέντρου 3.000 γραμμών (SIEMENS) το οποίο βοήθησε και 
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στην επέκταση του δικτύου και στους συνοικισμούς. Τηλέφωνα στη Ν. Ιωνία υπήρχαν 
ελάχιστα, μέχρι το 1930, και αυτά που τοποθετούνταν ήταν Δημοσίων Υπηρεσιών ή στο 
πρακτορείο της Εθνικής Τράπεζας. Μετά την αναβάθμιση του συνοικισμού σε Δήμο, το 
1934, αρχίζουν να τοποθετούνται τηλέφωνα κατόπιν αιτήσεως. Οι τηλεφωνικές συνδι-
αλέξεις γίνονταν μέσω των τηλεφωνικών κέντρων των πόλεων και η σύνδεση δεν ήταν 
άμεση, όταν η συνδιάλεξη αφορούσε πρόσωπα που ευρίσκονταν εκτός της εμβέλειας του 
κέντρου του καλούντος. 

Η ανάγκη εξυπηρέτησης των κατοίκων σε θέματα τηλεπικοινωνιών, οδήγησε το 
Υπουργείο Τ.Τ.Τ. στην ανεύρεση (1937) και οικοδόμηση κτιρίου, στο οποίο θα εγκαθίστα-
ντο και τα μηχανήματα του τηλεφωνικού κέντρου και οι τηλεφωνήτριες που ασκούσαν 
διαμεσολάβηση μεταξύ της σύνδεσης των τηλεφωνικών γραμμών (στην οδό Ελευθ. Βε-
νιζέλου). 

ΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ - ΤΟ ΤΗΛΕΓΡΑΦΕΙΟ
ΤΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ

Λίγο μετά την εγκατάσταση των προσφύ-
γων και την ονοματοθεσία των οδών, κυρί-
ως στο Ιστορικό Κέντρο, σχεδιάζεται και η 
ανέγερση του Ταχυδρομείου. Είναι η πρώτη 
ανοικοδόμηση δημόσιου κτιρίου στη Ν. Ιω-
νία (διώροφο οίκημα), στη θέση που είναι 
και σήμερα το Ταχυδρομείο και ήταν έργο 
της Ε.Α.Π. Μετά την ανέγερση του κτιρίου, 
έχουμε και την διοικητική του υποδομή. 

Στο σημείο αυτό να ειπωθεί ότι πολλές 
οδοί στο συνοικισμό, δεν είχαν όνομα (π.χ. 
οδός Σμύρνης, Σπάρτης, Ηρακλείου, κλπ.,) 
αλλά είχαν αριθμούς τετραγώνων και οικο-
πέδων και η διεύθυνση προσδιορίζονταν ευ-

κολότερα από το αριθμό του οικοδομικού τετραγώνου  και από τον αριθμό του οικοπέ-
δου. (π.χ. τετρ. 5, αριθ.2) 

 
Στο Φ.Ε.Κ. αρ. 15 τ. Α΄, της 25.1.1924 δημοσιεύεται η:

 «Σύσταση ταχυδρομείου, τηλεγραφείου γ΄ τάξεως γραφείων εις τους προσφυγικούς
συνοικισμούς Παγκρατίου, Κοκκινιάς (Πειραιώς), και Νέας Ιωνίας (Ποδαράδες)

ως και η σύσταση των οικείων τηλ. γραμμών». 

Το Ταχυδρομείο της Νέας Ιωνίας
(χαρακτηριστικός τύπος διπλοκατοικίας).
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Στις 28 Φεβρουαρίου 1924, το Ταχυδρομείο αναβαθμίζεται και αναλαμβάνει και την 
υπηρεσία εξαργυρώσεως επιταγών μέχρι ποσού 1.000 δρχ. 

Η μεταφορά του ταχυδρομικού σάκου από τη N. Ιωνία προς την Αθήνα και αντιστρό-
φως γινόταν πάντα μέσω του σιδηροδρόμου. Οι ταχυδρομικοί σάκοι για τη Ν. Ιωνία πα-
ραδίδονταν στο σταθμό της σε ιδιώτες μεταφορείς που ήταν υποχρεωμένοι με χειράμα-
ξες ή με τα χέρια να μεταφέρουν την αλληλογραφία στο Ταχυδρομείο Ν. Ιωνίας. Αντίστοι-
χα παραλάμβαναν την αλληλογραφία που προοριζόταν για τους εκτός της πόλης παρα-
λήπτες και την παρέδιδαν στις αμαξοστοιχίες οι οποίες είχαν προορισμό την Αθήνα. 

Οι υπάλληλοι για τη μεταφορά της αλληλογραφίας από και προς το σιδηροδρομικό 
σταθμό Ν. Ιωνίας ήταν εργολαβικοί εργάτες εταιρείας η οποία κάθε χρόνο ανελάμβανε 
το μεταφορικό έργο της, σύμφωνα με τις ετήσιες συμβάσεις του ταχυδρομείου με ιδιώτες 
εργολάβους «περί μισθώσεως της μεταφοράς των Ταχυδρομείων καθ΄ όλον το Κράτος». 

Το Ταχυδρομείο υπαγόμενο στη Διεύθυνση των 3 Τ (Ταχυδρομεία, Τηλεγραφεία, Τη-
λέφωνα) λειτουργούσε με πολλά προβλήματα και πολλές διαμαρτυρίες των κατοίκων 
για καθυστέρηση στην επίδοση της αλληλογραφίας και των επιταγών, λόγω κυρίως έλ-
λειψης ταχυδρόμων. 

Το 1925 το Ταχυδρομείο Ν. Ιωνίας, αρχίζει να εκτελεί και υπηρεσίες δεμάτων (εσωτε-
ρικού και εξωτερικού) ενώ εκτελεί υπηρεσίες Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, και το 1927  
δέχεται δέματα επί αντικαταβολή. 

Το 1933 αναλαμβάνει και την εξυπηρέτηση της κατ΄ οίκον πληρωμής των επιταγών με 
ένα διανομέα αποκλειστικά για την εν λόγω υπηρεσία.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ

To Αστυνομικό Τμήμα Νέας Ιωνίας (Ποδαράδες) συστάθηκε με βάση το Φ.Ε.Κ. 
283/12.11.1924 όπου δημοσιεύεται το διάταγμα «Περί συστάσεως αστυνομικού τμή-
ματος Νέας Ιωνίας (Ποδαράδες)» στο οποίο υπάγονταν οι αστυνομικοί Σταθμοί Σα-
φραμπόλεως,  Ηρακλείου και ο Συνοικισμός Ελευθερούπολης.

Η δύναμη του τμήματος ήταν: 1 Υπομοίραρχος, 1 ανθυπομοίραρχος, 2 ενωμοτάρχες, 
2 υπενωμοτάρχες, και 30 χωροφύλακες. Το Αστυνομικό Τμήμα Ν. Ιωνίας υπαγόταν στην 
Αστυνομική Διεύθυνση Αθηνών.

Η τοπική εφημερίδα «ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ» έγραψε ότι από την έναρξη λειτουργίας του, το 
Αστυνομικό τμήμα Ν. Ιωνίας, λειτουργούσε με τις δικές του ανακριτικές μεθόδους: «Ο 
βούρδουλας ζει και βασιλεύει», υπονοώντας βέβαια τη βία που απαιτείτο σε ορισμένες 
περιπτώσεις. 

Και στη Σαφράμπολη από το 1924, λειτουργούσε αστυνομικός σταθμός. Μάλιστα η 
Δ/νση Δημοσίων Κτημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, στις 26.11.1926, ζητεί με μει-
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οδοτική δημοπρασία, ιδιωτικό οίκημα για τη στέγαση του Σταθμού Χωροφυλακής Σα-
φραμπόλεως.

Το 1930 ιδρύεται η Αστυνομία Πόλεων η οποία αναλαμβάνει την ασφάλεια των Αθη-
νών … πλην των συνοικισμών Ποδαράδων και Περιστερίου.

Λίγο αργότερα, το τμήμα Χωροφυλακής Ν. Ιωνίας υπάγεται στη Διεύθυνση Χωρο-
φυλακής Αττικοβοιωτίας, μέχρι την υπαγωγή του στη Διεύθυνση Αστυνομίας Πόλεων,  
(Φ.Ε.Κ. αριθ. 48/15.2.1930 τ. Α΄).

Πέντε χρόνια όμως αργότερα, αλλάζει ο σχεδιασμός (Φ.Ε.Κ. αριθ. 249 της 8.6.1935 τ. 
Α΄) και δημοσιεύεται το διάταγμα «Περί της ιδρύσεως Υποδιευθύνσεως Χωροφυλα-
κής εν Ν. Ιωνία.» 

«Ιδρύομεν εν Νέα Ιωνία ομώνυμον Υποδιοίκησιν Χωροφυλακής εξαρτω-
μένην εκ της Διοικήσεως Χωροφυλακής Αττικοβοιωτίας και καθορίζομεν 
την δύναμιν ταύτης εξ ενός Μοιράρχου, ενός Ανθυπασπιστού, ενός υπενω-
μοτάρχου και τριών Χωροφυλάκων, την δε περιφέρειαν αυτής εκ της τοιαύ-
της του υφισταμένου ήδη Τμήματος Χωροφυλακής Νέας Ιωνίας του ιδρυο-
μένου δια του επομένου άρθρου Τμήματος Χωροφυλακής Φιλαδελφείας και 
του Σταθμού Χωροφυλακής Νέου Ηρακλείου..»

Διοικητής του Τμήματος Χωροφυλακής Ν. Ιωνίας, το 1934, ήταν ο ενωμοτάρχης Δημ. 
Κασόλας ο οποίος το Μάρτιο του 1935 προήχθη σε μοίραρχο. Για τις προσφερθείσες 
υπηρεσίες του (κυρίως μετά το Κίνημα του 1935) μετονομάσθηκε η οδός Ανατολής, σε 
οδό Δημ. Κασόλα, ενώ υπηρετούσε ακόμα στη Ν. Ιωνία. Αργότερα, όταν πρυτάνευσε η λο-
γική στο Δημοτικό Συμβούλιο Ν. Ιωνίας, επανήλθε το όνομα Ανατολής, όπως είναι μέχρι 
και σήμερα.

Το 1935, γίνεται αναδιοργάνωση της Χωροφυλακής (Φ.Ε.Κ. αριθ. 357 της 16.8.1935). 
Δημοσιεύεται η «Περί εγκρίσεως πίνακος οργανικής κατανομής της δυνάμεως Χωροφυ-
λακής», όπου γίνεται γνωστό και το προσωπικό στελέχωσης και τα μέσα που διέθετε η 
υποδιεύθυνση:

• Στην Υποδιεύθυνση Χωροφυλακής Ν. Ιωνίας Α’ τάξεως υπάγονταν: 1 μοίραρχος, 
 3 γραφείς πολιτικοί υπάλληλοι και ... 1 ποδήλατο, ενώ

• Στο Α΄ Αστυνομικό Τμήμα Ν. Ιωνίας υπάγονταν: 1 υπομοίραρχος, 1 ανθυπασπιστής,  
 4 υπενωμοτάρχες και 30 πεζοί χωροφύλακες  

Ο ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΔΑΡΑΔΕΣ

Το τρένο, το λεγόμενο «Θηρίο» της Κηφισιάς που η ζωή του ξεκίνησε τον Μάιο του 
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1882, όταν υπογράφηκε η σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Κράτους και της Ελληνικής 
Εταιρείας Μεταλλουργείων Λαυρίου, εκινείτο στη γραμμή Αθηνών - Λαυρίου, πλάτους 1 
μ. και μήκους 76 χιλιομέτρων. Στο Ηράκλειο υπήρχε διακλάδωση που εξυπηρετούσε την 
Κηφισιά.

Στις 4.2.1885 εγκαινιάζεται η γραμμή Αθηνών (Πλατεία Αττικής) - Κηφισιάς που στη 
συνέχεια προεκτάθηκε μέχρι το Στροφύλι. Η γραμμή είχε μήκος 14.808 μ. και για την ολο-
κλήρωση της εκτελέστηκαν 78 τεχνικά έργα. Εδώ συναντάμε τη γέφυρα Ποδαράδων: 

 «…Η αμαξοστοιχία διέρχεται δια 9 γεφυρών, ως μάλλον αξιοσημείωτον 
είναι η των Ποδαράδων σιδηρά, και η υπό το υδραγωγείον Κασσαβέτη. Αι 
ατμάμαξαι κατασκευασθείσαι εν τοις εργοστασίοις Tubize εν Βελγική, δύνα-
νται να σύρωσι και 12 βαγόνια, υπό την μεγίστην κλίσιν 25 χιλιοστών και τα-
χύτητα μέχρι 40 χιλιομέτρων, μετά 30 κατά μέσον όρον, επιβατών/βαγόνι».

 
Στις 20 Ιουνίου 1885 γίνονται τα εγκαίνια και του δεύτερου τμήματος από το Ν. Ηρά-

κλειο στο Λαύριο, ενώ το 1889 η γραμμή επεκτείνεται από την Πλατεία Αττικής μέχρι πε-
ρίπου την Ομόνοια. Ο εν λόγω σιδηρόδρομος λόγω των αγκομαχητών και των πυκνών 
μαύρων καπνών του, έμεινε στην ιστορία της πρωτεύουσας με το παρατσούκλι «Θηρίο».

Ο Σταθμός Νέας Ιωνίας (Πευκάκια) του “Θηρίου” της Κηφισιάς.
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Για πολλά χρόνια εξασφάλιζε πυκνή για την εποχή συγκοινωνία μεταξύ Αθηνών - Κη-
φισιάς (κάθε μία ώρα) και 2 συνδέσεις την ημέρα με το Λαύριο.

Από τις φωτογραφίες των σταθμών, από Ομόνοια μέχρι Κηφισιά, προκύπτει ότι όλοι 
οι σταθμοί ήταν ομοιόμορφα διώροφα κτίρια, εκτός του σταθμού των Ποδαράδων που 
ήταν ένας σταθμός - παράγκα από λαμαρίνες. Κι αυτό γιατί ο σταθμός Ποδαράδες (Ν. Ιω-
νία) δεν είχε προβλεφθεί εξ αρχής στο σχεδιασμό των σταθμών, τους προέκυψε μετά τη 
Μικρασιατική Καταστροφή, το Σεπτέμβρη του 1922. Ως εκ τούτου η στάση και ο σταθμός 
έγιναν εκ των υπαρχόντων υλικών στην περιοχή: λαμαρίνες και ξύλα.

Από τους πρώτους μήνες της εγκατάστασης των προσφύγων στους Ποδαράδες, οι 
μετακινήσεις των κατοίκων γίνονταν κυρίως με το τρένο, ελλείψει στην αρχή δρόμων 
(αμαξιτοί δρόμοι) αλλά και όταν αργότερα κατασκευάστηκαν (πρόχειροι χωματόδρομοι) 
πολλές φορές γίνονταν αδιάβατοι λόγω καιρικών συνθηκών. Γρήγορα όμως διαπίστω-
σαν ότι το εισιτήριο ήταν «τσουχτερό» ενώ πολλές φορές το δρομολόγιο του τρένου δεν 
σταματούσε στο σταθμό των Ποδαράδων. Έτσι αποφάσισαν να αντιδράσουν, δυναμικά 
και οργάνωσαν συλλαλητήριο.

Την Κυριακή 19 Οκτωβρίου 1924 έγινε το μεγάλο Συλλαλητήριο στους Ποδαράδες, 
με την υποστήριξη των φορέων της Κηφισιάς και του Αμαρουσίου. Από την εφημερίδα 
«ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΦΩΝΗ» της 26.10.1924, αντιγράφουμε:

«ΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΠΟΔΑΡΑΔΕΣ

Την παρελθούσαν Κυριακήν κατόπιν κωδωνοκρουσιών και … σαλπίγγων 
συνηθροίσθησαν οι κάτοικοι του Συνοικισμού Ποδαράδων προ της εκκλησί-
ας ίνα διαμαρτυρηθούν κατά της τελευταίας αποφάσεως της Εταιρείας Σιδη-
ροδρόμων Αττικής δι’ ης αντί να αυξήση τα τραίνα Ποδαράδων, απεναντίας 
τα ελαττώνει. Η απόφασις αύτη της Εταιρείας γνωσθείσα υπό της «Πανιωνί-
ου Οργανώσεως Προσφύγων Νέας Ιωνίας» προκάλεσε την απόφαση αυτής, 
όπως συγκαλέση τον λαόν των Ποδαράδων εις συλλαλητήριον προς έντονον 
διαμαρτυρίαν εις την Κυβέρνησιν.

Πράγματι την Κυριακήν το απόγευμα συγκεντρώθηκαν συν γυναιξί και 
τέκνοις οι ταξιδεύοντες  δια του …Θερίου εις τον έμπροσθεν της εκκλησίας 
χώρον, ο οποίος εντός ολιγίστου χρονικού διαστήματος μετεβλήθη εις αλη-
θινήν λαοθάλασσαν.

Προς τους συγκεντρωθέντας ωμίλησεν πρώτος ο σύμβουλος της Πανιω-
νικής Οργάνωσης Προσφύγων Ν. Ιωνίας κ. Αναστασιάδης, αναπτύξας εν ολί-
γοις τον σκοπόν του συλλαλητηρίου. Ακολούθως ο κ. Οικονόμου Πρόεδρος 
του Σωματείου καταστηματαρχών Ν. Ιωνίας και σύμβουλος της «Π.Ο.Π.Ν.Ι.» 
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ανέγνωσε εις τους συγκεντρωθέντας το κατωτέρω ψήφισμα το οποίον δε-
κτόν εγένετο δια βοής και χειροκροτημάτων εκ μέρους του πλήθους.

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α
Ο Λαός του Προσφυγικού Συνοικισμού Νέας Ιωνίας κατοικουμένης υπό 

30.000 κατοίκων, λαβών γνώσιν του χειμερινού δρομολογίου των Σιδηροδρό-
μων Αττικής δια του οποίου κατόπιν της προμηθείας Νέων ατμομηχανών δι-
πλασιάζεται σχεδόν η συγκοινωνία πάντων των επί της γραμμής προαστείων 
εκτός του ημετέρου, του οποίου απεναντίας ελαττούται, αφαιρουμένων τρι-
ών συρμών, εκ των σημερινών, έχων υπ΄ όψει ότι άνω των 6.000 επιβατών 
ημερησίως ταξιδεύουν δια του Σιδηροδρόμου εκ των κατοίκων μας και ότι 
εν ω διέρχονται τόσαι αμαξοστοιχίαι δια μέσου του συνοικισμού μας, ουδε-
μία εξ αυτών σταθμεύει εκτός των ελαχίστων τοπικών μη δυνάμενων να εξυ-
πηρετήσουν τας ανάγκας χιλιάδων ταξιδιωτών του Συνοικισμού μας, θεω-
ρών δε ως περιφρονητικόν προς πόλιν ολόκληρον, ως κατέστη ο Συνοικισμός 
μας και άδικον την τοιαύτην στάσιν της Εταιρίας, αδικαιολόγητον δε την με-
λετωμένην τρομακτικήν αύξησιν των εισιτηρίων, ην δεν δύναται να υποστή 
ο κατεστραμμένος προσφυγικός κόσμος, συνήλθε πρωτοβουλία της Πανιω-
νίου Οργανώσεως Προσφύγων Ν. Ιωνίας, σήμερον Κυριακήν 19ην Οκτωβρί-
ου και ώραν 6ην μ.μ. εις την πλατείαν Ιωνίας εις πάνδημον συγκέντρωσιν και 
ψηφίζει δια βοής τα εξής:

1. Διαμαρτύρεται εντόνως προς την Εθνοσυνέλευσιν και την Κυβέρνησιν 
της χώρας δια το άδικον και μεροληπτικόν ως προς τους κατοίκους Ν. Ιωνί-
ας, νέον δρομολόγιον της Εταιρίας Σ.Α. και γενικώς δια την αθλίαν κατάστα-
σιν και πλήρη ανεπάρκειαν της Συγκοινωνίας

2. Ζητεί όπως επέμβη η Σ/τή Κυβέρνησις να ρυθμισθή οριστικώς πλέον 
το ζήτημα της συγκοινωνίας μας δια της σταθμεύσεως καθημερινώς πασών 
των διερχομένων δια του Συνοικισμού μας αμαξοστοιχιών και δια της ανε-
γέρσεως Σταθμού εις το κέντρον της πόλεως δεδομένου ότι δεν υστερεί των 
άλλων σταθμών αλλά υπερτερεί μάλιστα τούτων. 

3. Ζητεί όπως επέμβη η Σ/τή Κυβέρνησις ίνα θεσπισθή και δια τους τα-
ξειδιώτας Νέας Ιωνίας ο θεσμός των διαρκών εισιτηρίων όπως συμβαίνει δια 
τους κατοίκους Κηφισσίας και Αμαρουσίου.

4. Να καθιερωθούν ημερησίως μία ή δύο εργατικαί αμαξοστοιχίαι.
5. Να μην επιβληθή ουδεμία αύξησις επί των εισιτηρίων ως τελείως 

αστήρικτος και αδικαιολόγητος και
6. Συνιστά πενταμελή επιτροπήν εκ των κατοίκων εις ους αναθέτει όπως 
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επιδώσουν το παρόν ψήφισμα εις την Εθνοσυνέλευσιν, τον Πρωθυπουργόν, 
τους Υπουργούς της Συγκοινωνίας και Εσωτερικών και παρακαλέσουν τον 
τύπον όπως το δημοσιεύση.

Εν Νέα Ιωνία τη 19 Οκτωβρίου 1924

Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
Α. Διακάκης -Ν. Χρυσοχόου - Σ. Ουλκέρογλου - Λ. Αναστασιάδης - Ν. Οικονόμου

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΗΦΙΣΣΙΑΣ
Α. Πράτσικας - Κ. Δήμας - Κ. Δημητρακόπουλος - Ε. Βυθινός

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
Ν. Κούτσος (Πρόεδρος της Κοινότητος) - Α. Μόρφης - Μιχ. Κοτσουρός - Σ.Θ. Λέκκας».

Το ψήφισμα ανέλαβε να επιδώσει προς την Κυβέρνηση, την Εθνοσυνέλευ-
ση και το Υπουργείο της Συγκοινωνίας ειδική επιτροπή εκλεγείσα επί τόπου.

Ας ελπίσωμεν ότι θα συγκινηθή η διαβόητος Εταιρεία του….Θερίου.

Δυστυχώς όμως τα συμφέροντα κέρδισαν και η Εταιρεία Σιδηροδρόμων Αττικής επέ-
βαλε την αύξηση της τιμής των εισιτηρίων και τον περιορισμό των δρομολογίων προς την 
συνοικία των Ποδαράδων (Ν. Ιωνία).

Το 1926, η αφετηρία του «Θηρίου» μεταφέρεται από την Πλατεία Λαυρίου στην Πλα-
τεία Αττικής για να ξεκινήσουν τα έργα της σήραγγας Αττικής - Ομόνοιας. Από την Πλα-
τεία Αττικής μέχρι την Πλατεία Λαυρίου η συγκοινωνία γίνονταν με τραμ. ΄Ετσι λοιπόν το 
«Θηρίο» ξεκινούσε από την Ομόνοια (Πλατεία Λαυρίου) και κατευθύνονταν στην Κηφι-
σιά με ενδιάμεσους σταθμούς:

• της Αττικής (το όνομα πήρε από το μηχανοστάσιο που είχε εκεί η εταιρεία
 Σιδηροδρόμων Αττικής), 
• της Αλυσίδας (τα σημερινά Άνω Πατήσια, το όνομα το πήρε εξ αιτίας της
 παρακείμενης ισόπεδης διάβασης του σιδηροδρόμου με την οδό Χαλκίδας που
 εξασφαλιζόταν αρχικά με αλυσίδα),
• των Ποδαράδων (Ν. Ιωνίας),
• του Ηρακλείου (όπου η γραμμή διακλαδίζονταν με τη γραμμή Λαυρίου),
• του Αμαρουσίου και 
• έφτανε στο τερματικό σταθμό της Κηφισιάς.  

Το 1931 κατασκευάζεται από την Ηλεκτρική Εταιρεία Μεταφορών (Η.Ε.Μ.) η ενωτι-
κή γραμμή Σταθμού Σ.Π.Α.Π. Αγ. Αναργύρων - Ν. Ηρακλείου, οπότε οι συρμοί των ΣΠΑΠ 
Αθηνών - Λαυρίου εκτρέπονται σε αυτήν, εγκαταλείποντας τη χρήση της σιδηροδρομι-
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κής γραμμής Σταθμού ΣΠΑΠ Αθήνας-Σταθμού Πλ. Αττικής-Σταθμού Ν. Ηρακλείου, απο-
κλειστικά στο «Θηρίο». 

Το «Θηρίο», ο ατμήλατος σιδηρόδρομος Αθηνών - Κηφισιάς, συνέχισε την λειτουργία 
του μέχρι το 1938.

Το τελευταίο δρομολόγιο έγινε στις 8.8.1938 και μάλιστα ο Τίμος Μωραϊτίνης, σε χρο-
νογράφημα του στην εφημερίδα «Έθνος» την 9.9.1938 αναφέρει:

«Μετά μακροχρόνιον νόσον απεβίωσεν χθες ο Σταμάτης, ο γνωστός ανά-
πηρος της Κηφισιάς. Ο μεταστάς εγεννήθη προ 53 ετών στην Αθήνα. Από τα 
πρώτα του βήματα έδειξε ο Σταμάτης την κλίσιν προς την στωϊκήν φιλοσο-
φίαν. ΄Εσυρε με βαρυθυμία και αδιαφορία τα βήματά του, συνεχώς καπνίζων 
και σφυρίζων…. Μεσόκοπον πλέον, έρημον και χωρίς φίλους, τον ευρήκεν ο 
ηλεκτρισμός και προ ολίγων ημερών έπεσεν ηλεκτρόπληκτος. Αι τελευταί-
αι του θελήσεις υπήρξαν εν ασθενές σφύριγμα αποδοκιμασίας κατά της ηλε-
κτροκινήσεως. Αλλά ουδείς τον ήκουσε….»

Από το 1938 έως το 1956 (για 18 χρόνια) δεν υπήρχε σιδηροδρομική σύνδεση της Ν. 
Ιωνίας με την Αθήνα (Ομόνοια). Η σύνδεση γίνονταν με τα λεωφορεία που υποκατέστη-
σαν τον σιδηρόδρομο, αφού η τεχνολογία είχε αλματώδη ανάπτυξη στην αυτοκινητοβιο-
μηχανία. Σε αυτό συνέβαλαν η έναρξη του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου και η μη εξεύρεση κε-
φαλαίων για χρηματοδότηση του έργου. Άργησε αλλά έφτασε το τρένο στο σταθμό. 18 
χρόνια αργότερα, ο σιδηρόδρομος θα επιστρέψει σαν ηλεκτρικός.

Την περίοδο 1938-1940 εκτελούνται από την Ηλεκτρική Εταιρεία Μεταφορών 
(Η.Ε.Μ.) τα πρώτα έργα υποδομής (γέφυρες, ορύγματα, σταθμοί) για το νέο Ηλεκτρικό 
Σιδηρόδρομο Αθηνών (Πλ. Αττικής) - Κηφισιάς, τα οποία όμως διακόπτονται την περίο-
δο της Κατοχής.

Το Φεβρουάριο του 1956 ο ηλεκτρικός φτάνει στα ΄Ανω Πατήσια και το Μάρτιο του 
1956 στη Ν. Ιωνία. Στις 14.3.1956 γίνονται "τα εγκαίνια" των Σταθμών Ν. Ιωνίας και Πε-
ρισσού και την 5.7.1956 του Σταθμού Πευκακίων - Ινέπολης. Μάλιστα στα εγκαίνια του 
Σταθμού Ν. Ιωνίας είχε προσκληθεί και ο Βασιλιάς Παύλος, αλλά δεν έγινε επίσημη τελετή 
γιατί ο Δήμαρχος Ν. Ιωνίας αντιδίκησε με τον Στρατή Ανδρεάδη (ιδιοκτήτη του Ηλεκτρι-
κού) ως προς το ύψος των εισιτηρίων που αφορούσαν στους κατοίκους Ν. Ιωνίας. Έτσι 
δεν παρέστη η Δημοτική Αρχή ούτε και ο Βασιλιάς, κάτι που έφερε βαρέως ο μεγαλοβιο-
μήχανος Στρ. Ανδρεάδης.  

Αργότερα, στις 4.3.1957 λειτουργεί και ο σταθμός Ν. Ηρακλείου και σταδιακά ο σταθ-
μός Αμαρουσίου και αργότερα ο σταθμός Κηφισιάς. Την χρονιά αυτή καταργείται η προ-
αστιακή σιδηροδρομική γραμμή Αθήνας - Λαυρίου, παρά τις προτάσεις που διατυπώθη-
καν για δημιουργία συνδυασμένης εξυπηρέτησης μέσω Ν. Ηρακλείου προς τα Μεσόγεια, 
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με ανταπόκριση ανάμεσα σε τραίνα των Ε.Η.Σ. και αυτοκινητάμαξες των Σ.Π.Α.Π. Θα ήταν 
ο προάγγελος του προαστιακού. Άργησε 47 χρόνια να έρθει ο Προαστιακός. Αλλά ήρθε 
ελέω Ολυμπιακών Αγώνων 2004.

Η μορφή των σταθμών έκτοτε παρέμεινε η ίδια μέχρι το 2003 που άρχισαν τα έργα 
ανακαίνισης και ολοκληρώθηκαν το 2004 λόγω των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας. 
Μεταξύ των σταθμών που ανακαινίστηκαν ήταν και της Νέας Ιωνίας. Ύστερα από διαγω-
νισμό, επελέγη η πρόταση του Αλέξανδρου Βάλβη ν’ αναδείξει στοιχεία της ιστορίας και 
του πολιτισμού των πατρίδων της Ανατολής, ιδιαίτερα δε της Σπάρτης. Τα στοιχεία ελή-
φθησαν από τα αρχεία της Ένωσης Σπάρτης Μ. Ασίας.

ΙΔΡΥΣΗ ΛΑΪΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

Ο συνοικισμός των Ποδαράδων/Ν. Ιωνίας με 30.000 κατοίκους, ήταν ο πρώτος συ-
νοικισμός που απέκτησε ιατρείο-φαρμακείο μετά προχείρου νοσοκομείου. Πρόθεση της 
Ε.Α.Π. ήταν να δημιουργηθεί προσφυγικό νοσοκομείο 100 κλινών αργότερα, αλλά ο δια-
γωνισμός που προκηρύχθηκε άργησε να υλοποιηθεί.

Την 1η Απριλίου 1925, έγιναν τα εγκαίνια του νεοΐδρυθέντος λαϊκού Ιατρείου-
Φαρμακείου του Υπουργείου Πρόνοιας, χοροστατούντος του θεοφιλεστάτου Επισκόπου 
Πατάρων Μελετίου με την παρουσία του Υπουργού Πρόνοιας Μυσιρλόγλου, του Επιθε-
ωρητή Υγιεινής Μακρίδη, της εκπροσώπου του Αμερικάνικου Ερυθρού Σταυρού Τσίπου-
ρα και άλλων κυριών των φιλανθρωπικών οργανώσεων και πλήθους κόσμου. Στεγαζό-
νταν σε οίκημα απέναντι από την εκκλησία των Αγ. Αναργύρων. Επρόκειτο για τη γνω-
στή τετρακατοικία, η οποία αργότερα θα φιλοξενήσει το Ελληνικό Σχολείο Νέας Ιωνίας 
(1926-1929).

Μετά τον αγιασμό, τον Υπουργό και τον Υγειονομικό Επιθεωρητή ευχαρίστησε, εκ μέ-
ρους του προσφυγικού κόσμου, ο Επίσκοπος Πατάρων  Μελέτιος.

Το Ιατρείο ήταν μία όαση μέσα στη γενική απόγνωση, αφού αρκετοί άποροι θα είχαν 
μία ιατρική περίθαλψη και θα έπαιρναν δωρεάν τα φάρμακά τους. Η λειτουργία του ήταν 
υπό την άμεση επίβλεψη του Διευθυντή γιατρού Παντελή Κόκκινου και των συνεργάτι-
δων του.

Το Ιατρείο περιλάμβανε 1 θάλαμο με 4 κρεβάτια για άνδρες, 1 θάλαμο με 3 κρεβάτια 
για γυναίκες, 1 θάλαμο για επίτοκες γυναίκες, αίθουσα χειρουργείου και διαμέρισμα το-
κετών. Επίσης αίθουσα εξετάσεως εξωτερικών ασθενών, αποθήκη και θάλαμο νοσοκό-
μων και γραφείο.

Οι ώρες επισκέψεων για τα  Παθολογικά ήταν από 8.30 έως 10.30 και κατ΄ οίκον από 
10.30 μέχρι 12.30. Οι ώρες επισκέψεων για τα Οφθαλμικά ήταν από 2 έως 4. Οι έχοντες 
κατ΄ οίκον ασθενείς, έπρεπε να το δηλώνουν στο Ιατρείο μέχρι την 10.30΄ το πρωί.
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Αργότερα δημιουργήθηκε και δεύτερο Φαρμακείο στη Σαφράμπολη, όπου οι άποροι 
κάτοικοι Σαφραμπόλεως και Ελευθερουπόλεως, λάμβαναν τα φάρμακά τους.  

ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ «ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ»

Με τον ερχομό των προσφύγων το 1922, ιδρύονται 22 προσφυγικά νοσοκομεία με 
2.034 κλίνες σε όλη τη χώρα. Με το Β.Δ. της 27 Ιουλίου 1923 (Φ.Ε.Κ. 214/3.8.1923 «Περί 
ιδρύσεως Νοσοκομείων προσφύγων και απόρων πασχόντων εκ κοινών νοσημάτων»  
ιδρύονται 3 προσφυγικά Νοσοκομεία στην Αθήνα: Το Νοσοκομείο Προσφύγων Αθηνών 
(σημερινό ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ), το Νοσοκομείο Παγκρατίου και το Νοσοκομείο Αμερικανικού 
Ερυθρού Σταυρού (σημερινό ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ). 

Στην εφημερίδα ΠΡΩΪΑ της 11.1.1926, αλιεύσαμε την είδηση:  
«Απεφασίσθη όπως το Νοσοκομείο της Ν. Ιωνίας, μεταφερθεί εις ξύλινα 

παραπήγματα της Σαφραμπόλεως, εις το κτίριον δε του Νοσοκομείου να στε-
γασθεί το Παρθεναγωγείον* του συνοικισμού».

(* Εννοεί φυσικά το Ελληνικό Σχολείο.)

To 1925 όμως άρχισε να οικοδομείται, με χρηματοδότηση της Ε.Α.Π., το Νοσοκομείο 
Ν. Ιωνίας (η παλαιά πτέρυγα του σημερινού Νοσοκομείου) δυναμικότητας 100 κλινών, 
προϋπολογισμού 1.000.000 Δρχ. 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ
Ανέγερσις νοσοκομείου εις συνοικισμόν Ιωνίας

Η Επιτροπή Αποκαταστάσεως Προσφύγων προκηρύσσει μειοδοτικήν δη-
μοπρασίαν δι΄ ενσφραγίστων προσφορών διά την ανέγερσιν ενός νοσοκομεί-
ου εκατό (100) κλινών εις τον συνοικισμόν Ιωνίαν (Ποδαράδες).

Οι βουλόμενοι δύνανται να λάβωσι γνώσιν των σχετικών όρων εις το τε-
χνικόν τμήμα της ΕΑΠ (οδός Κηφισίας 3) γραφείον Ι, καθ΄ εκάστην 11 -12 π.μ.

Προσφοραί γίνονται δεκταί μέχρι της 20ης Φεβρουαρίου ε.ε. ημέρας Πα-
ρασκευής και ώρας 11 ½ π.μ.

(Εκ της Επιτροπής) 
Στο Φ.Ε.Κ. 358/12.10.1926, ο χώρος δίπλα στο Νοσοκομείο κηρύσσεται αναδασωτέος: 

«Κηρύσσομεν αναδασωτέον τον παρά τω Νοσοκομείω του συνοικισμού 
Ν. Ιωνίας χώρον ως τούτος εμφαίνεται εν τω συνημμένω σχεδιαγράμματι δια 
των στοιχείων Α,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ,Η,Θ,Ι,Κ,Λ,Μ,Ν,Ξ,Ο,Π,Ρ,Σ,Τ.»
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Το 1927 όταν εγκαινιάστηκε το Νοσοκομείο, μετακόμισε και συνενώθηκε με το Νο-
σοκομείο Ν. Ιωνίας, το Νοσοκομείο Παγκρατίου, ως η παρακάτω έγκριση του Υπουργού  
Κρατικής Υγιεινής και Αντιλήψεως, Μ. Κύρκου απαντώντας σε σχετικό έγγραφο του Νο-
σοκομείου Παγκρατίου (Αρ. Πρωτ. 19297/2.3.1927):

«…εγκρίνομεν όπως το Νοσοκομείον μετά την εγκατάστασίν αυτού εις το 
εν Νέα Ιωνία Οίκημα μετονομασθή εις Δημόσιον Νοσοκομείον Προσφύγων 
εν Νέα Ιωνία. 

Επίσης όπως κατασκευασθή σφραγίς στρογγύλη φέρουσα εις μεν το κέ-
ντρον τα γράμματα (Ελληνική Δημοκρατία) εις δε την περιφέρειαν (Δημόσι-
ον Νοσοκομείον Προσφύγων εν Νέα Ιωνία».

Σε επιστολή που στέλνει στις 8.1.1934, ο Διευθυντής του Δημόσιου Νοσοκομείου Ν. 
Ιωνίας στην Εθνική Τράπεζα, επιβεβαιώνει τα παραπάνω:

 «Λαμβάνοντας την τιμήν να παρακαλέσωμεν υμάς όπως ευαρεστούμενοι 
εκδώσητε εντολήν αναλήψεως του εις το υφ΄ υμάς τμήμα καταθέσεων υπ΄ 
αριθμόν 90308 ποσού εκ δραχμών δύο χιλιάδων εκατόν τεσσάρων (2.104) 
και ανήκοντος εις το ηφ΄ ημάς Νοσοκομείον, εις τον Διαχειριστήν ημών Γ. Πα-
γουλάτον» 

Το  Νοσοκομείο Ν. Ιωνίας (1926).

������.indd   202 12/9/2013   11:01:36 πµ



Η Ν ΕΑ Ι ΩΝΙΑ ΣΤΟ Μ ΕΣΟΠΟΛΕΜΟ  (1922-1941)

—203—

το δε έγγραφο έχει τίτλο ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝ Ν. ΙΩΝΙΑΣ, ενώ η σφραγίδα φέρει 
τον τίτλο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝ Ν. ΙΩΝΙΑΣ, γεγονός που αποδέχεται και το Δικαστικό τμήμα 
της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος.

Το 1928 που έχει αρχίσει να λειτουργεί το Νοσοκομείο είχε μεγάλα προβλήματα. Δεν 
λειτουργούσαν τα τμήματα μικροβιολογικό, ακτινολογικό, τα χειρουργεία και το μαιευτι-
κό. Ήταν ένα νοσοκομείο με στοιχειώδη οργάνωση και ελλιπή χρηματοδότηση.

Η εφημερίδα «ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ» σε ρεπορτάζ της 29.7.1928, διαπιστώνει:

«Επίσης πολλά παράπονα μας υπεβλήθησαν δια την άτακτον λειτουργί-
αν του Νοσοκομείου παρά τας καλάς διαθέσεις και τον επιστημονικόν καταρ-
τισμόν του Διευθυντού του. Δαπανώνται μεγάλα ποσά χωρίς δυστυχώς το 
ίδρυμα να δύναται να ανταποκριθεί εις την αποστολήν του. Και τούτο διότι 
το Νοσοκομείον ανέκαθεν προικοδοτείται με προσωπικόν άπειρον και πρω-
τόπειρον αν μη άμοιρον επιστημονικής μορφώσεως. Το γεγονός ότι εις το Νο-
σοκομείον νοσηλεύονται μόνον πρόσφυγες ασθενείς δεν είναι νομίζομεν λό-
γος….επαρκής, η υγεία των και η ζωή των να τίθεται εις άμεσον και σοβαρόν 
κίνδυνον από νεαρούς και άνευ πείρας ασκληπιάδες, τοποθετούμενους ρου-
σφετολογικώς».

Το νοσοκομείο, ως δημόσιος οργανισμός, πραγματοποιεί τις προμήθειές του μέσω 
δημοπρασιών. Στο Φ.Ε.Κ. 254/12.7.1930 ΠΑΡ. δημοσιεύεται μία εξ αυτών, η υπ΄ αριθ. 
9097απόφαση περί «Περί επαναλήψεως της υπ΄ αριθ. 240 διακηρύξεως περί προμηθεί-
ας ειδών αρτοπωλείου τοις Νοσοκομείοις προσφύγων Ν. Ιωνίας και Λοιμωδών Νόσων»

«Η Επιτροπή της Υπηρεσίας Κρατικών Προμηθειών ανακοινοί ότι : Επα-
ναλαμβάνεται εν τοις γραφείοις αυτής την 28 Ιουλίου ε.ε. ημέραν Δευτέραν 
και ώραν 12 π.μ. ο διαγωνισμός δια την προμήθειαν ειδών αρτοπωλείου τοις 
Νοσοκομείοις προσφύγων Ν. Ιωνίας και Λοιμωδών Νόσων και δια το χρονι-
κόν διάστημα από 1 Αυγούστου ε.ε. και μέχρι 31 Μαρτίου 1931 και συμφώ-
νως προς τους όρους της υπ΄ αριθ. 240 διακηρύξεως.

 Εγγύησις δια την εις τον διαγωνισμόν συμμετοχήν ορίζεται δια μεν το Νο-
σοκομείον Προσφύγων Ν. Ιωνίας ποσόν δραχ. 5.500 δια δε το Νοσοκομείον 
Λοιμωδών Νόσων δραχ. 6.000.»

Και ενώ το κτίριο του Νοσοκομείου δεν είχε κλείσει τριετία από την ανέγερσή του, τα 
«έργα των εργολάβων» γίνονται εμφανή.
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Στην εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΒΗΜΑ» την 23.10.1931 και υπό τον τίτλο, «ΠΤΩΣΙΣ 
ΤΗΣ ΟΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ», διαβάζουμε:

«Περί την εσπέραν της χθες κατέπεσεν η οροφή του γυναικείου θαλάμου 
«Ασκληπιός» του εν Νέα Ιωνία νοσοκομείου, αποσπασθείσα εξ ολοκλήρου, 
εστηρίχθη δε επί των κλινών των εν αυτώ νοσηλευομένων γυναικών, 16 τον 
αριθμόν.

Εις τον κρότον της καταπεσούσης οροφής και τας φωνάς των γυναικών 
έσπευσαν οι νοσοκόμοι των λοιπών θαλάμων και μετέφεραν τας ασθενείς, 
αίτινες είχον καταληφθεί υπό πανικού, εις άλλον θάλαμον. Ευτυχώς κατά την 
στιγμήν της πτώσεως της οροφής, αποτελουμένης εξ αμμοκονιάματος και ξυ-
λίνων πήχεων, αι ασθενείς ευρίσκοντο κατακεκλιμμέναι και ουδέν δυστύχη-
μα εσημειώθη, πλην ελαφρών τραυματισμών, γενομένων εις τρεις εξ αυτών 
εκ τεμαχίων αμμοκονιάματος…»

 
Στο Φ.Ε.Κ. 1932 τ. ΠΑΡ. υπάρχει ανακοίνωση της Υπηρεσίας Κρατικών Προμηθειών 

περί «προμηθείας νωπού κρέατος εις τα Νοσοκομεία Υπουργείου Υγιεινής» όπου το Νο-
σοκομείο Προσφύγων Ν. Ιωνίας συμπεριλαμβάνεται μεταξύ των 8 νοσοκομείων της 
Αθήνας.

Από επιστολή της Διοίκησης του Νοσοκομείου στο Δήμαρχο Ν. Ιωνίας το 1934, αντι-
λαμβανόμαστε ότι κοντά στο χώρο του σημερινού Νοσοκομείου, υπήρχαν πρόχειρες κα-
τασκευές (παράγκες) δίκην «νοσοκομείου» δυναμικότητας 50 κλινών. Το νοσοκομείο 
«φιλοξενούσε» και φυματικούς.

Και φτάνουμε στο 1934. Το Νοσοκομείο Προσφύγων Ν. Ιωνίας, αντιμετωπί-
ζει μεγάλα οικονομικά προβλήματα και η Εφορεία του Νοσοκομείου (Διοίκηση) με το 
υπ΄ αριθ. 714/16.8.1934 έγγραφό της, απευθύνεται στο Δήμο Ν. Ιωνίας, ζητώντας 
βοήθεια:

Κύριε Δήμαρχε,
Είμεθα βέβαιοι ότι δεν διαφεύγει της υμετέρας αντιλήψεως η κοινωφε-

λής δράσις του ημετέρου Νοσοκομείου, όπερ ορμηθέν τω 1922 εκ δυνάμεως 
50 κλινών έφτασε δια της κρατικής κυρίως χορηγίας, αλλά και δια της ιδιωτι-
κής αρωγής εις την σημερινήν του δύναμιν των 350 κλινών και την πανθομο-
λογουμένην περιωπήν. Οι διδόμενοι στατιστικοί αριθμοί αποτελούν ασφαλές 
περί της δράσεως ταύτης τεκμήριον.

Δυστυχώς τα οικονομικά μέσα του κράτους δεν είναι ικανά να ανταποκρι-
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θώσι προς πάσας τας επιτακτικάς ανάγκας του ιδρύματος, δι΄ ό και έργον της 
διοικήσεως εφορείας είναι η εξεύρεσις την υπό τον νόμον 4071 προβλεπομέ-
νων συμπληρωματικών πόρων (δωρεών, κληροδοτημάτων, επιχορηγήσεων 
Δήμων και Κοινοτήτων κλπ) δι΄ ων καθίσταται δυνατή η κανονική του λει-
τουργία και η διατήρησις αυτού εις την σημερινήν εξελιγμένην βαθμίδα εν τη 
σειρά των εν Ελλάδι θεραπευτηρίων.

Αι εκ των διαφόρων ως άνω πόρων εισπράξεις της Εφορείας, λόγω της οι-
κονομικής κρίσεως, έχουσι υποστή εσχάτως μεγάλην πτώσιν και περιήλθο-
μεν εις το σημείον, ώστε να μη δυνάμεθα να καλύψομεν τας ανειλημμένας 
μας υποχρεώσεις.

Εις την προσπάθειάν της η Εφορεία του Ιδρύματος είναι ανάγκη να ενι-
σχυθή παρά των νέων Δήμων και Κοινοτήτων, οίτινες αποσπασθέντες εκ του 
Δήμου Αθηναίων εξακολουθούσι να τυγχάνωσι της αυτής και μείζονος έτι νο-
σηλευτικής εξυπηρετήσεως παρά του ημετέρου Νοσοκομείου αλλ΄ ανεδέχθη-
σαν, νομίζομεν και την ανάλογην υποχρέωσιν του προς ετησίαν επιχορήγη-
σιν του ιδρύματος. 

Λαμβάνομεν όθεν την τιμήν να παρακαλέσωμεν Υμάς Κε Δήμαρχε και το 
περί Υμάς Δημ. Συμβούλιον, όπως παράσχητε προς το ΄Ιδρυμα την πρόθυμον 
και γενναίαν υποστήριξίν σας εις την οποίαν αποβλέπομεν ως την μόνην ελ-
πίδα αντιμετωπίσεως των επιτακτικών και αμέσων του ιδρύματος αναγκών 
εις όργανα υλικά και υπηρεσίαν.

΄Ηδη ο Δήμος Καισαριανής και η Κοινότης Σφαγείων αυθορμήτως προέ-
βησαν εις την εγγραφήν εις τον προϋπολογισμόν των σημαντικών σ΄ αυτούς 
κονδυλίων.

Δεν αμφιβάλλομεν ότι και ο υμέτερος Δήμος θα έχη ήδη προνοήση δια την 
επιβεβλημένην προς το κατ΄ εξοχήν τούτο κοινωνικόν ίδρυμα ενίσχυσιν, αλλά 
εθεωρήσαμεν αναγκαίον ν΄ απευθύνωμεν υμίν την παρούσαν έκκλησιν ίνα η 
αρωγή υμών η γενναιοτέρα και προς παντός άμεσος δεδομένης της παρού-
σης κρισίμου οικονομικής θέσεως του Ιδρύματος.

Και επί τη ελπίδα ταύτη παρακαλούμεν όπως δεχθήτε την ευγνωμοσύνην 
και εν τω ιδρύματι νοσηλευομένων και την εξαίρετον εκτίμησιν.

                                                                       
  Διατελούμεν
 Δια την Εφορείαν του Νοσοκομείου 
 Ο Πρόεδρος
 Απ. Ορφανός

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφαίνεται και ψηφίζει ομοφώνως πίστωση 5.000 Δρχ., ενώ 
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γίνονται προσπάθειες το Νοσοκομείο να περάσει στον έλεγχο του Δήμου και να ονομα-
στεί Δημοτικό Νοσοκομείο Ν. Ιωνίας. 

Συντάκτης της εφημερίδας «ΙΩΝΙΚΑ ΝΕΑ», επισκέπτεται το Νοσοκομείο Ν. Ιωνίας, συ-
ζητεί με τον Διευθυντή Βουδούρη και από το δημοσίευμα της 3.3.1935, αντλούμε χρήσι-
μες πληροφορίες:

Υπήρχαν σε παράγκες του Νοσοκομείου 38 φυματικοί άνδρες και γυναί-
κες. Αρκετοί από αυτούς το βράδυ εξέρχονταν του Νοσοκομείου και περιφέ-
ρονταν στη πόλη και αποτελούσαν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.

Στο νοσοκομείο υπήρχαν τα εξής τμήματα: Παιδιατρικό, οφθαλμολογικό, 
οδοντιατρικό, γυναικολογικό, αντιτραχωματικό και μικροβιολογικό εργαστή-
ριο. Όλα τα τμήματα λειτουργούσαν 3 φορές την εβδομάδα για τους εξωτε-
ρικούς ασθενείς.

Το Νοσοκομείο είχε 3 παθολόγους ιατρούς, 1 χειρουργό και θα αποκτούσε 
με την ίδρυσή του αφροδισιολογικό τμήμα και αφροδισιολόγο, γεγονός που 
καθυστερούσε. Νοσηλεύονταν 140 ασθενείς διαφόρων ασθενειών.

Το Μάιο του 1936 προκηρύσσεται μειοδοτικός διαγωνισμός για την εγκατάσταση κε-
ντρικής θέρμανσης στο Νοσοκομείο. Το Σεπτέμβριο του ίδιου χρόνου, διατίθεται ποσόν 
1.450.000 δρχ. για την επισκευή και διαρρύθμισή του και επίσης πίστωση 1.000.000 δρχ. 
για ανακαίνιση των χώρων του.

Στο Δημοτικό Συμβούλιο της Πέμπτης 19 Αυγούστου 1937, ο Δήμαρχος Γ. Φελέκης, 
γνωρίζει στο Δ.Σ., ότι χάριν ενεργειών του αξιότιμου Υπουργού της Κρατικής Υγιεινής και 
Αντιλήψεως Αλ. Κορυζή, «ανεκαινίσθη και συνεπληρώθη το Νοσοκομείον Νέας Ιωνίας, 
διατεθείσης εν όλω δαπάνης 3.000.000 δρχ. και προτείνει όπως εκδηλωθή η ευγνωμοσύ-
νη του Δημοτικού Συμβουλίου διερμηνεύοντας και τα αισθήματα του Λαού της Ν. Ιωνίας 
δι΄ ανακηρύξεως του κ. Υπουργού, ως επιτίμου δημότου Νέας Ιωνίας».

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποδέχεται ομοφώνως την πρόταση του Δημάρχου και εγκρί-
νει το κατωτέρω ψήφισμα αναθέτων εις τον Δήμαρχον να το επιδώσει επί ειδικής μεμ-
βράνης εις τον Υπουργόν Κρατικής Υγιεινής και Αντιλήψεως:

Ψ ή φ ι σ μ α
Το Δημοτικό  Συμβούλιο Ν. Ιωνίας εισηγουμένου του Δημάρχου Γ. Φελέκη, 

διερμηνεύοντος τα αισθήματα του Λαού της Ν. Ιωνίας
Α π ε φ ά σ ι σ ε ν

Όπως ανακηρύξει Επίτιμον Δημότην Νέας Ιωνίας τον Αξιότιμον Υπουργόν 
της Κρατικής Υγιεινής και Αντιλήψεως κ. Αλέξανδρον Κορυζήν, εις ένδειξιν 

������.indd   206 12/9/2013   11:01:36 πµ



Η Ν ΕΑ Ι ΩΝΙΑ ΣΤΟ Μ ΕΣΟΠΟΛΕΜΟ  (1922-1941)

—207—

βαθυτάτης ευγνωμοσύνης δια την στοργικήν αυτού μέριμναν υπέρ της ημε-
τέρας πόλεως και ιδίως δια την αναδιοργάνωσιν του Νοσοκομείου Ν. Ιωνίας 
επί νέων συγχρονισμένων από πάσης απόψεως βάσεων, εις τρόπον ώστε να 
εκπληροί τούτο πλήρως τον εξόχως κοινωφελή προορισμόν αυτού.

Στις 8 Μαρτίου 1938, ο υπουργός Αλ. Κορυζής, διορίζει νέο, Δ.Σ. αποτελούμενο από 
τους:

Πρόεδρος:  Νικόλαος Καπερώνης (Σύμβουλος Ελεγκτικού Συνεδρίου).
Μέλη: Ιωάν. Παρασκευόπουλος (Υφηγ. Νομικής Σχολής Εθν. Πανεπιστημίου),
 Π. Τσέλιος (Υφηγητής Ιατρικής Σχολής Εθνικού Πανεπιστημίου),
 Ζανής Πανώριος (Υπάλληλος Εθνικής Τραπέζης),
 Δ. Λαμπαδάριος (καθηγητής Πολυτεχνείου),
 Δ. Αντωνόπουλος (Ιατρός),
 Ιφ. Χατζηεμμανουήλ (Ιατρός).

To Δημόσιο Νοσοκομείο Ν. Ιωνίας ή Νοσοκομείο Προσφύγων Ν. Ιωνίας όπως αρχικά 
ήταν η ονομασία του, μετονομάσθηκε μεταξύ Μαρτίου-Μαΐου 1938, σε Δημόσιο Νοσοκο-
μείο Ν. Ιωνίας «Η ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ», προς τιμήν του έργου της αποθανούσης Βασίλισσας ΄Ολγας.

Στον προϋπολογισμό 1938-1939 του Υπουργείου Υγιεινής και Αντιλήψεως, εμφανίζε-
ται πίστωση 2.200.000 δρχ. για το Νοσοκομείο Ν. Ιωνίας, για την αντιμετώπιση των λει-
τουργικών του και όχι μόνον αναγκών.

Το Δ.Σ. του Νοσοκομείου, στη συνεδρίαση της 14.6.1938, αποφασίζει και «διορίζει 
παρά τω Δημοσίω Νοσοκομείω Ν. Ιωνίας «Η Αγία Όλγα» τον Ιατρόν κ. Κ. Δάρραν ως Δι-
οικητικόν Διευθυντήν, επί πενταετή θητείαν και επί μηνιαία αποζημιώσει δραχ. 6.000…»

Στο Φ.Ε.Κ. 448/26.11.1938 δημοσιεύεται ο «Περί κυρώσεως του Καταστατικού Οργα-
νισμού του Νοσοκομείου Νέας Ιωνίας» όπου προσδιορίζεται ο αριθμός των κρεβατιών σε 
120, ενώ περιγράφεται αναλυτικά το οργανόγραμμα του Νοσοκομείου με τις Διοικητικές 
υπηρεσίες, την Οικονομική Υπηρεσία, τα επιστημονικά εργαστήρια και τμήματα, τα εξω-
τερικά ιατρεία, το φαρμακείο και το απολυμαντήριο. Ο εν λόγω Καταστατικός Οργανι-
σμός τροποποιείται στο Φ.Ε.Κ. 459/28.10.1939, ενώ ακολουθούν και αρκετές ακόμα τρο-
ποποιήσεις μέχρι το 1940.

Στις 31.1.1940 με απόφαση του Υπουργού Η. Κριμπά, διορίζεται Πρόεδρος του Νοσο-
κομείου ο Π. Τσέλιος και μέλος του Δ.Σ. ο Θ. Μερτικόπουλος (Διευθυντής του Υπουργείου 
Οικονομικών) και το Δ.Σ. συγκροτείται σε σώμα, ως εξής:

Πρόεδρος: Π. Τσέλιος (Υφηγητής Ιατρικής Σχολής Εθνικού  Πανεπιστημίου).
Αντιπρόεδρος: Δ. Λαμπαδάριος (καθηγητής Πολυτεχνείου).
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Μέλη: Ιωάννης Παρασκευόπουλος (Υφηγητής Νομικής Σχολής Εθν. Παν/μίου),
 Ζανής Πανώριος (Υπάλληλος Εθνικής Τραπέζης),
 Δ. Αντωνόπουλος (Ιατρός),
 Ιφ. Χατζηεμμανουήλ (Ιατρός),
 Θ. Μερτικόπουλος.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει ν΄ αναφερθεί κανείς και σε μια πλειάδα σπουδαίων για-
τρών που είχαν το ιατρείο ή την κλινική τους στη Ν. Ιωνία μέσα στη 10ετία του ΄30,

Ήταν ο Τάσος Ιωαννίδης, δημοτικός γιατρός, ο Π. Χορευτής, ο παθολόγος και παιδί-
ατρος Νικ. Σαλαβάντας από την Κωνσταντινούπολη, ο Κυρ. Λεοντιάδης, ο Βασ. Ιορδά-
νογλου, ο Εμμ. Βασιλείου, ο Κ. Δαλακίδης, ο Βουρλάκης, ο παιδίατρος Παπαδημητρί-
ου, ο Αθ. Πατσουρέας, ο Τιμ. Μητρομάρας, ο Σωκρ. Γιαννόπουλος ο οποίος αν και Ηρα-
κλειώτης ήταν ιδιαίτερα δημοφιλής στη Ν. Ιωνία, ο Στ. Αυγουστάκης, οι οδοντίατροι Κ. 
Πετρίτσης και Σαπουντζόγλου. Μαιευτικές κλινικές είχαν δημιουργήσει ο Αλέξ. Γιαγ-
τζόγλου στην οδό Μικράς Ασίας και ο Ιωάν. Λάρος στην οδό Μοργκεντάου (Κ. Βάρναλη).

Μεταξύ των νοσοκομειακών γιατρών ξεχώριζαν ο χειρουργός Δρούλιος και οι Χατζη-
εμμανουήλ και Αντωνόπουλος.

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ»

Την 30η Μαΐου1933, κατετέθη ο θεμέλιος λίθος του «Μαιευτηρίου-Ψυχιατρείου-
Υδροθεραπευτηρίου απόρων θυμάτων πολέμου» από τον Μακαριότατο Αρχιεπίσκο-
πο Αθηνών, Χρυσόστομο, σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του γιατρού Ι. Δραγάτση-Παλαιολόγου, 
ο οποίος προσδοκούσε στην ανέγερση του εν λόγω νοσοκομείου στο πευκόφυτο λόφο, 

Σκίτσο του Νοσοκομείου “Παλαιολόγου”.
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στο ύψωμα του συνοικισμού Περισσού.
Στα εγκαίνια παρέστησαν ο πρόεδρος της Γερουσίας Στ. Γονατάς και ο Δήμαρχος Αθη-

ναίων Σπ. Μερκούρης.
Το νοσοκομείο θα περιλάμβανε 300 κλίνες, εκ των οποίων οι 100 θα ήταν εντελώς δω-

ρεάν ενώ για τις υπόλοιπες θα πλήρωναν το 1/3 των νοσηλίων από ό,τι πλήρωναν στα 
άλλα νοσοκομεία. Δίπλα στο νοσοκομείο θα υπήρχε παιδικός σταθμός για τα παιδιά των 
εργαζομένων στα πέριξ εργοστάσια. Η δαπάνη κατασκευής του ήταν 9 εκατ. δρχ. 

Ενώ ξεκίνησε η κατασκευή του, γρήγορα εγκαταλείφθηκε…Ίσως σε αυτό συνέτεινε 
και η αποτυχία του Ι. Δραγάτση-Παλαιολόγου, ως υποψήφιου Δημάρχου Ν. Ιωνίας, το 
1934. Την 10ετία του ΄50 αποδείχθηκε ότι ο Ι. Δραγάτσης-Παλαιολόγος είχε αγοράσει το 
οικόπεδο από τους κληρονόμους του Λ. Βέικου μετά την απαλλοτρίωση της περιοχής από 
το Υπουργείο Πρόνοιας και το Υπουργείο έψαχνε τρόπους για να τον αποζημιώσει και να 
ανεγείρει ένα σύγχρονο κρατικό νοσοκομείο.  

Τα σπαράγματα «του Νοσοκομείου» μας θύμιζαν, ως πριν από λίγα χρόνια …το ένδο-
ξο παρελθόν του …ιδρυτή του. Έμεινε ωστόσο έκτοτε η ονομασία της περιοχής αυτής, ως 
«Παλαιολόγου». 

ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ

Μέχρι το 1928, δεν υπήρχε ληξιαρχείο στη Ν. Ιωνία (η Ν. Ιωνία ήταν συνοικισμός των 
Αθηνών) και ως εκ τούτου τα μητρώα των κατοίκων, ευρίσκονταν στο Δημαρχείο Αθη-
νών. (Πλατεία Κοτζιά). Την χρονιά αυτή δημιουργείται το Ληξιαρχείο Ν. Ιωνίας, μετά από 
απαίτηση των κατοίκων. Εξυπηρετούσε όμως και τη Ν. Φιλαδέλφεια και την Καλογρέζα.

Στο Φ.Ε.Κ. αριθ. 60/18.4.1928 «Περί αποσπάσεως εκ του ληξιαρχείου του δήμου 
Αθηναίων των συνοικισμών Νέας Ιωνίας, Νέας Φιλαδέλφειας και Καλογρέζας», 
αναφέρεται: 

«Έχοντες υπ΄ όψει αίτησιν των κατοίκων Ν. Ιωνίας, αιτούντων την σύ-
στασιν ιδίου ληξιαρχικού Γραφείου εν Ν. Ιωνία και την σύμφωνον γνώμην 
του  Δημάρχου Αθηναίων, πεισθέντες ότι δε ότι πράγματι υφίσταται τοιαύτη 
ανάγκη χάριν εξυπηρετήσεως του εν Νέα Ιωνία οικούντος πληθυσμού,  προ-
τάσει του Ημετέρου επί της Δικαιοσύνης Υπουργού αποφασίζομεν και δια-
τάσσομεν:

Οι συνοικισμοί Νέας Ιωνίας, Νέας Φιλαδελφείας (Ποδονίφτη) και Καλο-
γρέζας θέλουσι αποτελούσι από 28 Απριλίου 1928 ιδίαν ληξιαρχικήν περιφέ-
ρειαν, αποσπώμενοι εκ του ληξιαρχείου του δήμου Αθηναίων.
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Ο ληξίαρχος της περιφέρειας ταύτης θέλει ονομάζεσθαι «ληξίαρχος Ν. Ιω-
νίας» και θέλει εδρεύει εν Νέα Ιωνία. Τα καθήκοντα του ληξιάρχου Νέας Ιω-
νίας, ανατίθεμεν εις τον παρά τω ληξιαρχείω Αθηνών, βοηθόν Κ. Κοραλλήν».  

Σχετική με την ανωτέρω απόφαση είναι και η έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου 
Αθήνας (14.10.1929) για την πληρωμή επιδόματος 500 δραχμών στον ανωτέρω ληξίαρ-
χο μη υπαρχούσης πίστωσης στον κρατικό προϋπολογισμό.

Το 1934  και μετά την αναγνώριση της Ν. Ιωνίας ως αυτόνομου Δήμου, ο εν λόγω ληξί-
αρχος επανήλθε στο Δήμο Αθήνας και η Ν. Ιωνία απέκτησε τον δικό της ληξίαρχο (Φ.Ε.Κ. 
163/16.5.1934).

ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ

Λαϊκή αγορά στη Ν. Ιωνία λειτούργησε 
για πρώτη φορά, το 1929.  Με  απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αθη-
ναίων (υπ΄ αριθ. 24 Πράξη του Δημοτικού 
Συμβουλίου της 14.1.1929) καθορίζεται  
η Τετάρτη, ως ημέρα λειτουργίας της λα-
ϊκής αγοράς.

Και ακολουθεί η δημοσίευση στο 
Φ.Ε.Κ. 304/22.8.1929, η «Περί καθιερώ-
σεως εβδομαδιαίας λαϊκής αγοράς εις 
τους συνοικισμούς Βύρωνος και Νέας 
Ιωνίας»

«Εγκρίνομεν όπως εις τους συ-
νοικισμούς Βύρωνος και Νέας Ιωνί-

ας τελήται άπαξ της εβδομάδας λαϊκή αγορά, ορίζομεν δε ως χώρους διενέρ-
γειας τούτων, δια μεν τον συνοικισμόν Βύρωνος την πλατείαν Μεσολογγίου, 
έμπροσθεν του Αστυνομικού Καταστήματος και παρά το Ναϊδριον του Αγίου 
Λαζάρου, δια τον συνοικισμόν Νέας Ιωνίας την πλατείαν Αναγεννήσεως, με-
ταξύ των οδών Αχελώου, Αναγεννήσεως και Σιδηροδρομικής γραμμής Κηφι-
σιάς.»    

Πρόκειται για χώρο βόρεια του ναού του Αγίου Γεωργίου, στην Ελευθερούπολη.

Η Λαϊκή Αγορά τη δεκαετία του ‘30-'40.
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ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Πανελλήνιος Τράπεζα
Η πρώτη τράπεζα που λειτούργησε στη Νέα Ιωνία ήταν το υποκατάστημα της Πανελ-

λήνιας Τράπεζας στην οδό Ηρακλείου.

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος - Πρακτορείο Ν. Ιωνίας
Στην Αθήνα οι Τράπεζες που λειτουργούσαν την περίοδο 1922 -1930, ήταν ιδιωτικές 

με μεγαλύτερη και πλέον αξιόπιστη την Εθνική Τράπεζα. Πολλοί Διοικητές της Ε.Τ.Ε. λόγω 
της εμπειρίας τους, γίνονταν υπουργοί ή υφυπουργοί διαφόρων κυβερνήσεων. Η επιρροή 
της ήταν μεγάλη στα οικονομικά δρώμενα γιατί μέχρι την δημιουργία της Τραπέζης της 
Ελλάδος, η Εθνική Τράπεζα ήταν και εκδότης του ελληνικού χαρτονομίσματος. 

Την εποχή μετά το 1922, πολλές μικρές τράπεζες καταρρέουν από το βάρος σκανδά-
λων και οι καταθέτες χάνουν τις όποιες περιουσίες τους. Η Εθνική Τράπεζα με τα υποκα-
ταστήματά της και τα αξιόλογα στελέχη της γίνεται ο μοχλός ανάπτυξης και σταθερότη-
τας της Ελληνικής Οικονομίας.

Ήδη από το 1925 η Εθνική Τράπεζα έχει αναλάβει «την διαχείρισιν της εν Ελλάδι Μου-
σουλμανικής Περιουσίας» και έχει αρχίσει τις δημοπρασίες και εκποιήσεις των ανταλλα-

Η οδός Ηρακλείου το 1924. Διακρίνονται ο φούρνος του Νταή, η στοά Διαμαντάκη (μπροστά είναι ο Ιωαν. 
Διαμαντάκης) και η πρώτη τράπεζα της Ν. Ιωνίας, η “Πανελλήνιος Τράπεζα”.
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ξίμων, ενώ από το 1926 σε αντιστάθμισμα των παραπάνω, καταβάλλει μέρος των αποζη-
μιώσεων της απωλεσθείσης περιουσίας των προσφύγων, για λογαριασμό του Κράτους. 

Στην Ν. Ιωνία αρχίζει να οικοδομεί το αρχικό της κτίριο της το 1926 (στη θέση που βρί-
σκεται  και σήμερα στη διασταύρωση των οδών Ηρακλείου και Αγ. Βασιλείου) το οποίο 
λειτούργησε  πρώτα ως Πρακτορείο. Συγχρόνως για πολλά χρόνια στο ίδιο κτίριο (πάνω 
όροφος) κατοικούσε και ο εκάστοτε διευθυντής του. 

Μάλιστα για πολλά χρόνια αναφέρεται ως Πρακτορείο Ποδαράδων και ήταν ένα από 
τα 4 μεγαλύτερα πρακτορεία που ίδρυσε, εκτός του κέντρου της Αθήνας, η Εθνική Τρά-
πεζα. Τα άλλα τρία ήταν: της Καλλιθέας, του Παγκρατίου και του Βύρωνος. Ημερομηνία 
έναρξης των εργασιών του Καταστήματος ήταν η 22α Δεκεμβρίου 1926. Πρώτος Διευ-
θυντής ήταν ο Κ. Τζώτζης. Αργότερα αναβαθμίστηκε σε υποκατάστημα και συνεχίζει να  
λειτουργεί ως σήμερα, αφού βέβαια το παλιό ωραίο «νεοκλασικό κτίριο» δεν υπάρχει σή-
μερα, και έχει δώσει τη θέση σε ένα διώροφο μοντέρνο κτίριο.

Το εν λόγω τραπεζικό πρακτορείο, την περίοδο του μεσοπολέμου, δεχόταν καταθέσεις 
αποταμιευτικού χαρακτήρα και έδινε δάνεια επί ενεχύρω εμπορευμάτων ή προκαταβο-
λές επί φορτωτικών εξωτερικού. Μάλιστα εξυπηρετούσε και τους …αγρότες και κτηνο-
τρόφους των περιοχών Ασπροπύργου, Σπάτων, Μενιδίου και όχι μόνο. 

Εξυπηρετούσε όμως πρωτίστως τους Ιωνιώτες έμπορους χαλιών με τη χορήγηση δα-

Το πρώτο κτίριο της Εθνικής Τραπέζης στη Λεωφ. Ηρακλείου.
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νείων επί ενεχύρω χαλιών, προκειμένου να προεισπράξουν μέρος της μελλοντικής αξίας 
πωλήσεως των χαλιών και να χρηματοδοτήσουν την κατασκευή νέων. Και βέβαια συνέ-
βαλε τα μέγιστα στη γρήγορη εξυπηρέτησή τους, με την απόδοση των αποζημιώσεων για 
τις απωλεσθείσες περιουσίες τους στη Μ. Ασία. Στη 10ετία 1930-1940 συνετέλεσε στην 
ανάπτυξη της οικονομίας στην ευρύτερη περιοχή παρέχοντας δάνεια και πιστώσεις στα 
εργοστάσια.

Και επειδή ο λόγος για τράπεζες, στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων της 25.6.1930 
διαβάζουμε για τον: 

 «αναγκαστικό πλειστηριασμό διαφόρων ειδών εκ χάρτου και χορτονή-
ματος ενεργηθησόμενος την 29.6.1930 κατά της Εταιρίας Αδελφοί Λεοντή 
και Σια επισπεύσει του εν Νέα Ιωνία Πρακτορείου της Εθνικής Τραπέζης της 
Ελλάδος». 

Είναι από τους πρώτους, αν όχι ο πρώτος πλειστηριασμός στη Ν. Ιωνία.

Η Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος - Παράρτημα Ν. Ιωνίας
Η Εμπορική Τράπεζα ίδρυσε παράρτημα στη Ν. Ιωνία, στην οδό Αχελώου (Μ. Ασίας) 

και Αλατσάτων, (φωτό) το 1937. Το υποκατάστημα ήταν στεγασμένο σε ένα σύνηθες 
κτίριο. Η έναρξη των εργασιών έγινε στις 24 Μαΐου 1937. 

Αργότερα, το 1956, θα ανεγείρει το ιδιόκτητο κτίριο, στην οδό Αν. Κάλβου.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΑΜΕΙΟ

Τι θα χρειαζόταν Εφορία σε μια περιοχή, όπου οι κάτοικοι τους στερούνταν τα πάντα;
Και όμως, όταν οι πρόσφυγες άρχισαν να κάνουν οικονομικές ή κτηματικές συναλλα-

γές έπρεπε να πηγαίνουν στην Αθήνα για τη διεκπεραίωση των φορολογικών τους υπο-
θέσεων. Μέχρι τότε οι Ιωνιώτες, εξυπηρετούνταν από διάφορες εφορίες, όπου υπαγόταν 
διοικητικά η Ν. Ιωνία.

 Με το Φ.Ε.Κ. 59/24.2.1930 «Περί Οικονομικών Εφοριών», η Ν. Ιωνία υπήχθη 
στην Η΄ Αθηνών κατά τα εφεξής οριζόμενα: 

«Η περιφέρεια της Οικονομικής Εφορίας ταύτης περιλαμβάνει το τμήμα 
το μεταξύ των ορίων των οικονομικών Εφοριών Γ΄, Δ΄ και  Ε΄ Αθηνών, Αμα-
ρουσίου, Αχαρνών και Μεγαρίδος περιλαμβάνουσα εντός, το προς βορράν 
της οδού Ιακωβάτων τμήμα της πόλεως Αθηνών, τους συνοικισμούς Γαλα-
τσίου, Νέας Ιωνίας, Νέας Φιλαδελφείας, τας Κοινότητας Αγίων Αναργύρων, 
Κάτω Λιοσίων, Ασπροπύργου, το χωρίον Καματερό και παν άλλο χωρίον ή 
κοινότητα ή συνοικισμόν περιλαμβανομένων εντός των ορίων».

Αργότερα υπήχθη στην Οικονομική Εφορία Αμαρουσίου, μετά ξανά στην Η΄ Οικονομι-
κή Εφορία Αθηνών, ενώ μετά την ίδρυσή του Δήμου το 1934 έγιναν προσπάθειες για την 
ίδρυση Εφορίας στη Ν. Ιωνία.

Έπειτα από 5 χρόνια το 1939, έγινε κατορθωτό. Μάλιστα τα πρώτα χρόνια το ενοίκιο 
του οικήματος της Εφορίας, το πλήρωνε ο Δήμος (Πράξη Δ.Σ. 18/1939 και 55/1940). Η 
Οικονομική Εφορία και το Ταμείο της, ιδρύθηκαν με το Φ.Ε.Κ. 184/8.5.1939, «Περί συστά-
σεως οικονομικής Εφορίας β΄ τάξεως και Ταμείου γ΄ τάξεως εν Νέα Ιωνία».

 «Συνιστώμεν Οικονομικήν Εφορίαν Β΄ τάξεως και Ταμείον Γ΄ τάξεως εν 
Νέα Ιωνία υπό την Επωνυμίαν Ταμείον Νέας Ιωνίας με έδραν την Νέαν Ιω-
νίαν και περιφέρειαν τον Δήμον Ν. Ιωνίας αποσπώμενον εκ της δικαιοδοσί-
ας της Οικονομικής Εφορίας και Ταμείου Η΄ Αθηνών και τας κοινότητας Κα-
λογρέζης και Ηρακλείου αποσπωμένας εκ της δικαιοδοσίας της Οικονομικής 
Εφορίας και Ταμείου Αμαρουσίου».

Η στελέχωση της Εφορίας, ήταν:
1 Οικονομικός έφορος β΄ τάξεως, 1 εφοριακός ελεγκτής β΄ τάξεως. 2 εφοριακοί γραμ-

ματείς α΄ ή β΄ τάξεως και 1 εφοριακός κλητήρας.
Η σύνθεση του Ταμείου, ήταν:
1 Ταμειακός διευθυντής γ΄ τάξεως, 2 ταμειακοί γραμματείς α΄ ή β΄ τάξεως, 3 επιμελη-
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τές εισπράξεως και 1 ταμειακός κλητήρας
Η Οικονομική Εφορία και το Δημόσιο Ν. Ιωνίας, στεγάζονταν στον Α΄ όροφο κτιρίου 

επί της οδού Βυζαντίου 40, (σημερινή οδός Μεσολογγίου), ιδιοκτησίας του γνωστού για-
τρού Τάσου Ιωαννίδη. 

Με το Φ.Ε.Κ. 291/12.9.1940, αποφασίστηκε η «Υπαγωγή των ασκουμένων εφέσεων 
κατ΄ αποφάσεων των πρωτοβαθμίων Εκδικαστικών Επιτροπών παρά τη Οικονομική Εφο-
ρία Νέας Ιωνίας εις την αρμοδιότητα της Εκδικαστικής Επιτροπής Εφέσεων Αθηνών»

Ι.Κ.Α.

Το Ι.Κ.Α. ιδρύθηκε το 1934. Πρώτος Διοικητής ήταν ο Παν. Κανελλόπουλος. 
Το 1935 ψηφίζεται η υποχρεωτική ασφάλιση των εργαζομένων στο Ι.Κ.Α. Με ανακοί-

νωση του Ι.Κ.Α. αποφασίζεται ότι από 1ης Δεκεμβρίου 1937, θα αρχίσουν οι επιχειρήσεις 
που απασχολούν 5 τουλάχιστον μισθωτούς να πληρώνουν τις εισφορές της Κοινωνικής 
Ασφαλίσεως, που εδρεύουν στην Αθήνα και Πειραιά ως και στους δήμους και τις κοινό-
τητες τις υπαγόμενες στα κέντρα αυτά. Μεταξύ αυτών και η Νέα Ιωνία.

Με ανακοίνωση το Ι.Κ.Α., τον Μάρτιο του 1941 ζητεί οικόπεδο εκτάσεως 600 - 1.000 
τ.μ. για την ανέγερση κτιρίου στη Ν. Ιωνία, για τη στέγαση των Ιατρείων του. Τα προ-
σφερθέντα οικόπεδα δεν θα πρέπει να ήταν πάνω από 400 μέτρα από το σημείο που λει-
τουργούσαν τα υφιστάμενα ιατρεία. Άργησαν, αλλά το βρήκαν, δύο δεκαετίες μετά. Το 
σημερινό κτίριο του ΙΚΑ στην οδό Χρυσ. Σμύρνης ανεγέρθη την δεκαετία του 1960. Και 
στην εποχή του χαρακτηριζόταν ως πρότυπο οικοδομήματος. Στο μεταξύ το Ι.Κ.Α. στεγα-
ζόταν σε διώροφο κτίριο της οδού Γυθείου (Π. Π. Γερμανού).

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ

Η Ν. Ιωνία δεν διέθετε Πυροσβεστικό Σταθμό την εποχή του μεσοπολέμου, αλλά και 
για αρκετά χρόνια μετά . Τον απέκτησε μετά την 10ετία του 1970.

 Η Πυροσβεστική Υπηρεσία διέθετε την εποχή εκείνη (τέλη 10ετίας 1930) τις ατμα-
ντλίες και τα υδροφόρα οχήματα. Σχετική είναι η απόφαση που δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 
85/21.10.1927 που αφορούσε στις υποχρεώσεις «των πεζοπορούντων εφίππων, πο-
δηλατών και οδηγών των διαφόρων οχημάτων κατά την διέλευσιν των οχημά-
των της Π.Υ.»

« …διατάσσομεν τα κάτωθι μέτρα άμα τω ακούσματι του σαλπίσματος ή 
κωδωνοκρουσίας της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Οι πεζοπορούντες υποχρε-
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ούνται να σπεύσωσι προς το πεζοδρόμιον. Τα τροχιοδρομικά οχήματα να στα-
ματήσωσιν εις οιονδήποτε σημείον ευρίσκονται. Τα αυτοκίνητα, αι άμαξαι 
και οιαδήποτε οχήματα, οι ποδηλάται και οι έφιπποι να σταματήσωσιν επί-
σης πάραυτα, καταλαμβάνοντες θέσιν προς το δεξιόν μέρος της οδού, όσον το 
δυνατόν πλησιέστερον προς το πεζοδρόμιον…»

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Η απονομή της Δικαιοσύνης ήταν μία δύσκολη υπόθεση. Οι δημότες για οποιαδήποτε 
επίλυση των διαφορών τους, μικρή ή μεγάλη, έπρεπε να μεταβαίνουν στα Δικαστήρια της 
Αθήνας γεγονός αρκετά δύσκολο. Αργότερα, ο πταισματοδίκης Αθηνών, θα έρχεται  2 φο-
ρές το μήνα στη Ν. Ιωνία για την επίλυση των διοικητικών διαφορών, εκδικάζοντας υπο-
θέσεις στους χώρους των κεντρικών καφενείων της Λεωφ. Ηρακλείου. 

Το Ειρηνοδικείο Ν. Ιωνίας, λειτούργησε για πρώτη φορά το 1955, με το (Φ.Ε.Κ. 
250/9.9.1955) «Περί συστάσεως Ειρηνοδικείων εις τας έδρας των Δήμων της τέως 
Διοικήσεως Πρωτευούσης»

Το Υποθηκοφυλακείο Ν. Ιωνίας, λειτούργησε για πρώτη φορά το 1957, στην οδό Ελ 
Αλαμέιν στο οίκημα Κονταξόπουλου.  

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ

Λόγω της ύπαρξης αγοραπωλησιών γης, απαραίτητη ήταν η συμμετοχή συμβολαιογρά-
φων.  Ο αριθμός τους προσδιορίζεται για κάθε περιοχή με βάση το Φ.Ε.Κ. 170/23.5.1932, 
για την περιοχή Αθηνών και Πειραιώς ενώ  περιέχεται διάταξη για τη Ν. Ιωνία, όπου:

«κατ’ εξαίρεσιν επιτρέπεται εν πάσει περιπτώσει η συμπλήρωσις των εν 
τη περιφερεία του Ειρηνοδικείου Αθηνών αλλ΄ εκτός της πόλεως Αθηνών, κε-
νουμένων θέσεων, ήτοι των εν Κηφισσιά, Καλλιθέα, Ν. Ιωνία, Χαλανδρίω, Π. 
Φαλήρω και Αχαρναίς» 

Το ίδιο επαναλαμβάνεται και αργότερα με το Φ.Ε.Κ. 164/18.5.1934.
Πρώτος συμβολαιογράφος στη Ν. Ιωνία ήταν ο Μ. Χριστακόπουλος. Βοηθός του στο 

γραφείο ήταν ο γιός του Χαρίτωνα Πολάτογλου, Νίκος.
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Το έγγραφο έγκρισης της μετονομασίας του Νοσοκομείου Παγκρατίου σε Δημόσιο Νοσοκομείο Προσφύγων 
Ν. Ιωνίας. Υπογράφει ο πανταχού παρών για θέματα της Νέας Ιωνίας, υπουργός, Μιχ. Κύρκος.
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Η πρώτη πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου, 13 Απριλίου 1934.
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OΙ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 1934
ΚΑΙ Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΣ ΤΟ 1940

 των:
 Χάρη Σαπουντζάκη και Λουκά Χριστοδούλου 

αρά το μεγάλο πληθυσμό της, προσφυγικό βέβαια, σε ποσοστό άνω του 90%, 
ο οποίος στις αρχές της 10/ετίας του ’30 υπολογιζόταν σε 23.435 κατοίκους, η 
Νέα Ιωνία εξακολουθούσε ν’ αποτελεί έναν συνοικισμό του δήμου Αθηναίων. 

Συνοικισμό άλλωστε αποτελούσε κι η Καλογρέζα, που αντίστοιχα υπολογιζόταν ότι είχε 
2.247 κατοίκους, σχεδόν όλους πρόσφυγες!

Το 1933 αποφασίζεται, για πρώτη φορά, ν’ αποσπασθούν από το δήμο Αθηναίων, 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 Βοιω-
τίας», 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 πο-
λιτικό κόσμο (το Βενιζέλο, τον Καφαντάρη, τους Φιλελεύθερους) αλλά και από τον προ-
σφυγικό, που ξεσηκώθηκε διοργανώνοντας συλλαλητήρια στο κέντρο της Αθήνας (Σύ-
νταγμα).

Η πλευρά των προσφύγων, όσων τουλάχιστον εκφράζονταν αρνητικά, διαμαρτυρό-
ταν 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 όφελος- στήριζε 
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 εί-
ναι δυνατόν η Καλλιθέα ν’ αποτελεί ξεχωριστή κοινότητα και να μην αποτελούν κοινό-
τητα 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 διατρά-
νωνε την απόφαση για το μη χωρισμό από την Αθήνα. Εξουσιοδότησε μάλιστα επιτροπή, 
της οποίας επικεφαλής ήταν ο Γεώργιος Φελέκης, ο Χαρίτων Πολάτογλου κι ο Πέτρος Κο-
πτερίδης για να προχωρήσει σε αγώνα. Βέβαια οι δυο πρώτοι έσπευσαν μετά από λίγους 
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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 πλευρά που ήθελε 
την αυτονόμηση πίστευε ότι θα μπορούσε ν’ απεξαρτηθεί από το τεράστιο υδροκεφαλι-
σμό της Αθήνας και να παραγάγει ουσιαστικό έργο, με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστι-
κά και προβλήματα του χώρου και των ανθρώπων του, η άλλη όμως θεωρούσε ότι με την 
αυτονόμηση ουσιαστικά «γκετοποιούνταν» οι πρόσφυγες, οι φτωχοί και ταλαιπωρημέ-
νοι άνθρωποι, από τους λοιπούς αστούς Αθηναίους και μάλιστα των περιοχών που γειτ-
νίαζαν (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 υπερψήφι-
σή της στην Αθήνα. Ο Νόμος έγινε όταν στην εξουσία, ήταν το Λαϊκό κόμμα. Όμως ο δια-
χωρισμός των δήμων θα εξυπηρετούσε απολύτως… το Βενιζέλο και τους φιλελευθέρους, 
όπως άλλωστε κατά πανηγυρικό τρόπο, είχαν αποδείξει οι προηγούμενες εκλογές και θ’ 
αποδείκνυαν και οι δημοτικές στους προσφυγικούς δήμους, καθώς παίρνοντας συντρι-
πτικά ποσοστά θα κέρδιζαν τις εκλογές στην Αθήνα και τον Πειραιά.

Η υποκρισία της πολιτικής και τα καμώματα των πολιτικών!
Και μια τρίτη, τρόπον τινά ανατρεπτική, θεωρούσε ότι η ίδρυση των δήμων έτσι κι αλ-

λιώς ήταν μια αδήριτη ανάγκη. Που αλλού θα έπρεπε να γίνουν οι προσφυγικοί συνοικι-
σμοί, για να επιβιώσουν, παρά μόνο γύρω από την Αθήνα και τον Πειραιά. Δεν τους έβα-
λαν λοιπόν εκεί για να τους μειώσουν και να τους εκμεταλλευθούν, φυσικό επακόλουθο 
ήταν να εξελιχθούν κάποτε σε δήμους, αυτές οι προσφυγικές συνοικίες.

Τελικά με πανομοιότυπο Π.Δ. που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ 22/18.1.1934, τ. Β΄, κι αφού 
καθορίστηκαν τα ακριβή όρια του νέου δήμου, το «περί αναγνωρίσεως Δήμων και Κοινο-
τήτων εν τω νομώ Αττικοβοιωτίας», δηλαδή, αποφασίστηκε ν΄ αποσπασθεί από το δήμο 
Αθηναίων εκτός των άλλων προσφυγικών συνοικισμών και ο συνοικισμός Νέας Ιωνί-
ας και να συσταθεί δήμος, υπό την επωνυμία «Δήμος Νέας Ιωνίας», στον οποίο να προ-
σαρτηθούν οι συνοικισμοί: «Ελευθερούπολις», «Περισσός», «Σαφράμπολις», «Ινέπο-
λις» ενώ ο συνοικισμός «Καλογρέζας» ν’ αποτελέσει την «Κοινότητα Καλογρέζας».

Έτσι με το Ν. 5972/8.1.1934 οριζόταν ότι οι εκλογές που αρχικά προορίζονταν να γί-
νουν τον Ιούλιο του 1933, θα διεξαχθούν τελικά στις 11 Φεβρουαρίου 1934. Η δημαρχι-
ακή περίοδος, ωστόσο, θα έληγε την 31.12.1937. Η βασική νομοθεσία για τον τρόπο διε-
ξαγωγής ανατρέχει στο Ν. 4189/1929 με πολλές τροποποιήσεις που έγιναν εν τω μεταξύ.

Ως προς τη Νέα Ιωνία η διάταξη θεωρεί ως δεδομένη την ύπαρξη συνοικισμού με το 
όνομα «Ιωνία», αυτού δηλαδή που έχει επικρατήσει σήμερα να ονομάζουμε «Ιστορικό Κέ-
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ντρο» και που τρόπον τινά εθεωρείτο κι ήταν ο βασικός κορμός της Ν. Ιωνίας, στον οποίο 
θα προσαρτώντο  οι περιφερειακοί συνοικισμοί. Δεν αναφέρεται ως συνοικισμός η «Νε-
άπολις», γιατί ακόμη δεν είχε διαμορφωθεί, ούτε το λεγόμενο «Κομμάτι Λαζάρου», γιατί 
στο μεγαλύτερο μέρος του είχε παραχωρηθεί στο γειτονικό Ηράκλειο (το έως τότε απο-
καλούμενο «Μεγάλο Ηράκλειο»), αν και οι πρόσφυγες κάτοικοί του ψήφιζαν στη Ν. Ιωνία.

Και αμέσως μετά προκηρύσσονται: Δημοτικές και Κοινοτικές Εκλογές, για την Κυ-
ριακή, 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 9/μελούς Κοινοτικού Συμβουλίου.

Υπήρχαν χωριστά ψηφοδέλτια και φάκελοι: κόκκινα για το δήμαρχο και τους παρέ-
δρους, λευκά για τους δημοτικούς συμβούλους.

Αλλά τι ήσαν οι πάρεδροι; Θα μπορούσε κανείς να πει κάτι σαν τους σημερινούς αντι-
δημάρχους. Σ’ αυτούς ο δήμαρχος ανέθετε ορισμένες αρμοδιότητες: Ήσαν βοηθοί του. 
Όμως δεν ψήφιζαν όπως οι δημοτικοί σύμβουλοι.

Το σύστημα ακόμη προέβλεπε επαναληπτικές εκλογές μέσα σ’ ένα μήνα,  στην περί-
πτωση, 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 προ-
σθήκης υποψηφίου, αρκεί στο σύνολο να μην υπερέβαιναν, τα ονόματα, τον αριθμό 18.

Αυτό δημιουργούσε πρόβλημα στους δημάρχους-επικεφαλής, γιατί δεν μπορούσαν να 
ελέγξουν αν και κατά πόσον θα εκλέγονταν οι δικοί τους σύμβουλοι, ιδιαίτερα αν η δι-
αφορά μεταξύ πρώτου-δεύτερου συνδυασμού ήταν μικρή. Έτσι ακουόταν το σύνθημα 
«ψηφίστε κορδόνι το συνδυασμό» που σήμαινε: ψηφίστε ολόκληρο το ψηφοδέλτιο, χω-
ρίς 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 παρέδρους κι 
η μειοψηφία από 6 και 1.

Κι εδώ βρίσκεται το περίεργο. Η εκλογή των δημοτικών συμβούλων και παρέδρων κα-
θοριζόταν απ’ την πρώτη Κυριακή. Σε περίπτωση επαναληπτικής εκλογής είχαμε μόνον 
εκλογή δημάρχου. 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 «πλειοψηφίας» με 12  συμβούλους, ως τακτικά μέλη. Στη συνέχεια 
πίνακα αναπληρωματικών με 6 μέλη. Κατόπιν πίνακα «μειοψηφίας» με 6 μέλη και πίνα-
κα αναπληρωματικών με 6 μέλη.
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Εκλογικά κέντρα ορίστηκαν τα εξής:
1) το Ημιγυμνάσιο Ν. Ιωνίας (απέναντι απ’ τους Αγ. Αναργύρους),
2) o ίδιος ο ναός των Αγ. Αναργύρων,
3) το Δημοτικό σχολείο Ελευθερουπόλεως,
4) το ίδιο σχολείο σε άλλη αίθουσα,
5) το Δημοτικό σχολείο Σαφραμπόλεως.

Οι Ινεπολίτες ψήφιζαν στο 4ο τμήμα, ενώ οι Σαφραμπολίτες και οι κάτοικοι Περισσού 
στο 5ο. Η Νεάπολη δεν αναφέρεται, αλλά οι ήδη κατοικούντες εκεί θα ψήφιζαν στο σχο-
λείο της Σαφραμπόλεως.

Σύμφωνα με τους εκλογικούς καταλόγους, συνταγμένους κατά ενορία, δικαιούνταν 
ψήφο συνολικά 3.671 κάτοικοι.

Ο πίνακας, κατά ενορία, έχει ως εξής:     (*1)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΛΟΓΕΩΝ

 Ενορία Άνδρες Γυναίκες Σύνολο
1 Ενορία Αγίων  Αναργύρων 1.963 209 2.172
2 Αγ. Γεωργίου Ελευθερουπόλεως    496    7     503
3 Αγ. Στεφάνου Σαφραμπόλεως     421   15    436
4 Κοιμήσεως Θεοτόκου Ινεπόλεως    195   36    231
5 Αγ. Αναστασίας Περισσού   312   17   329
 ΣΥΝΟΛΟΝ 3.387 284 3.671
 
ΚΑΛΟΓΡΕΖΑ
Ενορία Ζωοδόχου Πηγής 516 21 537

Εύκολα θα παρατηρήσει κανείς δύο πράγματα:
1) H υπεροχή των ψηφοφόρων στο λεγόμενο «Ιστορικό Κέντρο» είναι καταφανής 

(ενορία Αγίων Αναργύρων).
2) Οι γυναίκες εκλογείς δεν έφταναν ούτε το 8% του συνόλου των ψηφοφόρων. 

Κατά βάση δε, ήσαν συγγενείς των υποψηφίων!
Και ώ του θαύματος! Για έναν πρωτοσυστηνόμενο δήμο, χωρίς καμία υποδομή, χω-

ρίς ταμείο, χωρίς καν γραφεία και υπαλλήλους, εμφανίζονται να διεκδικούν την ψήφο 
των Ιωνιωτών ούτε λίγοι ούτε πολλοί: 9 υποψήφιοι δήμαρχοι, 24 πάρεδροι, 133 δημοτι-
κοί σύμβουλοι!
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Είναι όλοι άνδρες. Οι γυναίκες, παρότι από το 1930 δικαιούνταν να ψηφίζουν στις δη-
μοτικές εκλογές, δεν δικαιούνταν …και να ψηφίζονται!

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 γνώ-
ριζαν ανάγνωση και γραφή (απόφοιτες τουλάχιστον δημοτικού σχολείου!). Κάθε υποψή-
φιος θα έπρεπε να προτεινόταν απαραίτητα από 3 εκλογείς του δήμου. Επειδή υπήρχε 
μια κάποια ασάφεια μερικές, ελάχιστες, μετρημένες στα δάχτυλα του ενός χεριού γυναί-
κες «τολμούν» να θέσουν υποψηφιότητα, κυρίως παρέδρων. 

Μεταξύ αυτών είναι και η μοναδική για τη Νέα Ιωνία, η Σοφία Σημηριώτου, σύζυ-
γος του γνωστού ποιητή Άγγελου Σημηριώτη και αδελφή του σπουδαίου Σμυρνιού ποιη-
τή και πολιτικού Μιχάλη Αργυρόπουλου. Όπως κι ο σύζυγός της στη Σμύρνη που είχε δι-
ακριθεί για τους φεμινιστικούς αγώνες του, έτσι και η ίδια είχε ξεχωρίσει ως λόγια, αγω-
νίστρια και πρωτοπόρα στην ισότητα των δικαιωμάτων ανδρών και γυναικών. Εκείνον 
τον καιρό η γυναικεία ψήφος δεν ήταν κάτι απλό και δεδομένο. Αντίθετα είχε απέναντί 
της, όχι μόνον τους άνδρες αλλά και τις ίδιες τις γυναίκες, που θεωρούσαν ότι δεν ταίρια-
ζε στο φύλο τους αυτή η ενασχόληση και με πρωτοστατούσα τη Μαρίκα Κοτοπούλη επε-
τίθεντο στις φεμινίστριες και τις ειρωνεύονταν λέγοντας ότι «μόνον οι άσχημες πηγαί-
νουν να ψηφίσουν...».

Η υποψηφιότητα της Σοφίας, ως ανεξαρτήτου παρέδρου, απορρίπτεται. (*2)

Τελικά ως υποψήφιοι δήμαρχοι αναγνωρίστηκαν (κατά τη σειρά της απόφασης), οι:

1. Γαβριήλ Τσακίρης
2. Γεώργιος Φελέκης
3. Κυριάκος Κιοφτερτζής
4. Κων/νος Βαρουτσής
5. Μιχαήλ Τζιβράς
6. Αθανάσιος Διακάκης
7. Χρήστος Χατζηχρήστος
8. Παντελής Ανδριτσάκης
9. Χαρίτων Πολάτογλου

Εξ’ αυτών ο Χρήστος Χατζηχρήστος δεν έλαβε τελικά μέρος.
Έχουμε 3 δικηγόρους (Κιοφτερτζής, Τσακίρης, Διακάκης), έναν εκδότη εφημερίδας 

(Πολάτογλου), έναν παντοπώλη (Φελέκης), έναν βιομήχανο (Ανδριτσάκης), έναν εργο-
λάβο (Τζιβράς), έναν λογιστή (Βαρουτσής). Πλην ενός (του Τζιβρά) οι άλλοι είναι μικρα-
σιατικής καταγωγής. Ήταν λοιπόν ολοφάνερο ότι οι κοινότητες των Ελλήνων στη Μι-
κρασία θα έδιναν τη μάχη για την εκλογή δικού τους υποψηφίου (Σπαρταλήδες, Καππα-
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Γεώργιος Φελέκης Κυριάκος Κιοφτερτζής Γαβριήλ Τσακίρης

Παντελής Ανδριτσάκης Κωνσταντίνος Βαρουτσής Χαρίτων Πολάτογλου

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΕΚΛΟΓΩΝ 1934
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Ο δήμαρχος Γ. Φελέκης και οι αποκατασταθέντες δημ. σύμβουλοι.

Ανακοίνωση Γ. Φελέκη προς τους Σπαρταλήδες.
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δόκες, Σμυρνιοί, Πόντιοι, Βουρλιώτες, Κονιαλήδες, Αϊβαλιώτες, πρόσφυγες από την περι-
οχή της Καρίας κ.α.). Ήταν πλέον θέμα γοήτρου γι΄ αυτές.

Ο προεκλογικός αγώνας ήταν μεν σύντομος, αλλά όλοι ήσαν ουσιαστικά υποψιασμέ-
νοι από το 1933.

Στο κλίμα της εποχής οι υποψήφιοι δήμαρχοι δεν ήσαν ακομμάτιστοι! Ενώ στην εξου-
σία ήσαν τότε οι Λαϊκοί, οι περισσότεροι υποψήφιοι ήσαν Βενιζελικοί, ενώ υπήρχε κι ο 
Βαρουτσής ο οποίος στηριζόταν από το Κ.Κ.Ε., με παράταξη υπό τον τίτλο Ε.Μ.Ε.Α. (Ενι-
αίο Μέτωπο Εργατών και Αγροτών). Ο Φελέκης, ο Τσακίρης, ο Διακάκης, ο Πολάτογλου: 
φιλελεύθεροι, ο Ανδριτσάκης, ο Τζιβράς: λαϊκοί. Το πρόβλημα ήταν με τον Κιοφτερτζή. Ο 
ίδιος έπαιζε και στα δυο ταμπλό, οι περισσότεροι σύμβουλοί του ήσαν φιλελεύθεροι. Οι 
αντίπαλοί του πάντως επέμειναν να τον θεωρούν ως «λαϊκό».

Ο αγώνας ήταν σκληρός. Καθένας σχεδόν εκ των δυνατών υποψηφίων στηριζόταν 
από ένα έντυπο. Ο Τσακίρης είχε την ειδική έκδοση του συμπατριώτη του, Σπάρταλη, Σω-
κράτη Σινανίδη, τον «Προσφυγικό Κόσμο» (που στήριξε στο β΄ γύρο το Φελέκη), ο Κιο-
φτερτζής είχε το «Φύλακα», ο Ανδριτσάκης τη «Νέα Ιωνία» του Ιωάννη Διαμαντάκη, που 
ήταν άλλωστε υποψήφιος δημοτικός σύμβουλός του, ο Πολάτογλου είχε την «Προσφυ-
γική Φωνή», μια εφημερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας γραμμένη στα ελληνικά και στα 
«καραμανλίδικα». Ο Βαρουτσής υποστηριζόταν από τον «Ριζοσπάστη», ο Αθ. Διακάκης 
είχε πάντα τη στήριξη των ανθρώπων της «Κυριακάτικης».

Οι υποψήφιοι οργάνωναν συγκεντρώσεις στα σπίτια ή στα καφενεία και ζαχαροπλα-
στεία της εποχής: το «Τέλειον», το «Κόρσο», τα «Κυβέλεια», το «Λούνα Παρκ», τον «Αβέ-
ρωφ»,  κλπ. Οι πιο δυνατοί απ’ αυτούς μιλούσαν στους δύο κινηματογράφους: τον «Αστέ-
ρα» 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 πατρι-
ωτισμό 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! Αλλωστε και μόνο 
το γεγονός ότι 3.300 εκλογείς καλούνταν να εκλέξουν περίπου 170 πρόσωπα (ένας λό-
γος 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 Αθη-
νών 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…».

Μόνον ο «Ριζοσπάστης» μίλησε για «φανερή καλπονόθευση» στους Ποδαράδες. (Φύλ-
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λο 12.2.1934) και έδωσε στον υποψήφιο του Κ.Κ.Ε., Κ. Βαρουτσή 357 ψήφους, αντί των 
195 που έδωσαν τα επίσημα πρακτικά. 

Πραγματικά τ’ αποτελέσματα της ψηφοφορίας της Κυριακής, 11ης Φεβρουαρίου 
1934, έδειξαν ανάγλυφα τη σκληρή πάλη που είχε γίνει…

Επί ψηφισάντων 3.300 (αποχή 10%)
Πρώτος ήλθε ο Κυριάκος Κιοφτερτζής, που έλαβε 806 ψήφους
(κατά τμήμα: 174+ 126+94+221+191).
Δεύτερος Γεώργιος Φελέκης, με 783 ψήφους
Τρίτος Γαβριήλ Τσακίρης, με 555 »
Τέταρτος Αθαν. Διακάκης, με 386 »
Πέμπτος Παντελής Ανδριτσάκης, με 266 »
Έκτος Κων/νος Βαρουτσής, με 195 »
Έβδομος Χαρίτων Πολάτογλου, με 186 »
Όγδοος Μιχαήλ Τζιβράς, με    53 »

Ως πάρεδροι εκλέγονται, κατά σειρά οι εξής :

1 Ιωάννης Κουτράκης με 858 ψήφους Του συνδυασμού Κιοφτερτζή
2 Εμμ. Κουγιουμτζόγλου 807 » Του συνδυασμού Κιοφτερτζή
3 Αδαμ. Σιμιτσόπουλος 791 » Του συνδυασμού Φελέκη

Δημοτικοί Σύμβουλοι που εκλέγονται, με την πλειοψηφία, ήσαν οι εξής:

1 Ιωάννης Βαλούρδος με 835 ψήφους Του συνδυασμού Φελέκη
2 Χρυσάφης Δουβλίδης 826 » » »
3 Ιορδάνης Μαμελετζής 825 » » »
4 Πέτρος Καρφόπουλος 816 » » »
5 Πέτρος Καΐρης 808 » » »
6 Ηλίας Σινάνογλου 807 » Του συνδυασμού Κιοφτερτζή
7 Μιχαήλ Κουβαράς 806 » Του συνδυασμού Φελέκη
8 Μιχαήλ Αιγιπίδης 804 » Του συνδυασμού Φελέκη
9 Χρήστος Χατζηστέλιος 803 » Του συνδυασμού Κιοφτερτζή
10 Γεώργιος Προμπονάς 800 » Του συνδυασμού Φελέκη
11 Χρήστος Σκαμάκης 799 » Του συνδυασμού Κιοφτερτζή
12 Ανδρέας Μόρτογλου 791 » Του συνδυασμού Φελέκη

Ως αναπληρωματικοί της πλειοψηφίας, εκλέγονται κατά σειράν οι εξής:
Αριστοτέλης Τατάκας, Θεόδωρος Παλτζόγλου, Παντελής Σαραφίδης,
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Ιάκωβος Σακαλόγλου, Ιωάννης Γκιουλμπαλόγλου, Μαρίνος Φραγκιάδης ή Φραγκιάς.
Ως Δημοτικοί Σύμβουλοι που εκλέγονται, με τη μειοψηφία,
(συνδυασμός Κιοφτερτζή) είναι οι:

1 Δημήτριος Μωϋσιάδης 765 ψήφοι
2 Ιωάννης Κεσίσογλου 763 »
3 Ιωάννης Κανάς 761 »
4 Κων. Βαρβαρέσσος 760 »
5 Αριστ. Γεωργουλίδης 759 »
6 Ιωάννης Ρεμούνδος 754 »

Ως αναπληρωματικοί των εκλέγονται οι εξής:
Π. Κουτρουλής, Εμμ. Κουκουμίδης, Νικ. Γιαννίκογλου, Ελευθ. Τσοπάνογλου,
Μ. Μάρκογλου, Ιορδ. Σιδηρόπουλος.

Υπάρχει 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 «πλειοψηφί-
α»-«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. (*3)

Έτσι ο Κ. Κιοφτερτζής, ανεξάρτητα αν εκλεγόταν ή όχι, τελικά θα περνούσε στο Δημο-
τικό Συμβούλιο (9) δικούς του συμβούλους και 2 παρέδρους που είχαν εκλεγεί από την 
1η Κυριακή (11.2.1934)!

Η ορκωμοσία των συμβούλων έγινε στις 20 Μαρτίου 1934 μετά την εκδίκαση των εν-
στάσεων, ενώ οι Επαναληπτικές Εκλογές για το δήμαρχο, ορίστηκαν για την Κυριακή, 1 
Απριλίου 1934!

Το σύστημα ήθελε να ξεχωρίσει το δήμαρχο από το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού ήταν 
ενδεχόμενο - έστω μαθηματικά δυνατόν - να έχουμε άλλον τρίτον δήμαρχο που να βάζει 
υποψηφιότητα για τη 2η Κυριακή, και να κερδίζει!

Εδώ μια παρατήρηση: Ανάμεσα στην πρώτη Κυριακή και τη δεύτερη μεσολάβη-
σαν 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 ορισμέ-

νοι αντιλαμβάνονται ότι δεν έχει νόημα η συμμετοχή τους. Έτσι γίνονται προσπάθει-
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ες 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 ενόψη 
του δεύτερου γύρου έσπευσαν να ζητήσουν συγγνώμη (Κιοφτερτζής) ή ν’ αποκηρύξουν 
«όποιον προσέβαλε τους εκλεκτούς συμπολίτες Σπαρταλήδες» μέχρι του σημείου να δη-
λώνουν ότι «θα παραιτηθούν σύσσωμοι εάν αποδειχθεί η ύβρις» (Φελέκης), προκειμέ-
νου να προσεταιρισθούν τις ψήφους των. Οι εγωισμοί υπερίσχυσαν κι ο Τσακίρης απο-
σύρεται χωρίς να υποδείξει κανέναν εκ των δυο στους ψηφοφόρους του. Αποσύρονται 
κι οι άλλοι δύο, όπως αποσύρονται και οι Ανδριτσάκης και Τζιβράς, γιατί βλέπουν ότι δεν 
έχουν καμιά ελπίδα.

Παραμένει μόνον ο Βαρουτσής, που θέλει να ανεβάσει τη δύναμη του Κ.Κ.Ε και προ-
στίθεται κι ο γιατρός με το υπερήφανο επώνυμο Ιωάννης Παλαιολόγος- Δραγάτσης (στην 
κορφή του λόφου προς τη Ριζούπολη έστεκε ως πριν λίγα χρόνια ερειπωμένο το νοσοκο-
μείο που είχε φιλοδοξήσει ν’ ανεγείρει στη Ν. Ιωνία. Απ’ αυτόν πήρε και τ’ όνομα η συνοι-
κία «Παλαιολόγου»).

Oυσιαστικά λοιπόν έχουμε 2 μονομάχους 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 εξου-
σία κι ο Βενιζέλος εκτός, σ’ ένα δήμο καθαρά βενιζελικό, τα πράγματα γίνονται δύσκο-
λα γι αυτόν. 

Ο Φελέκης ζητεί τη στήριξη από την αρχηγία των Φιλελευθέρων κι ο Στυλιανός Γονα-
τάς σπεύδει να στείλει επιστολή:

«Η διοίκηση του Κόμματος των Φιλελευθέρων βεβαιοί ότι θεωρεί τούτον
(τον Φελέκη) εκ των παλαιότερων και σταθεροτέρων φίλων».

Ο Φελέκης βάλλεται ως μετρίας μόρφωσης, ως ένας απλός παντοπώλης, που δεν μπο-
ρεί καλά - καλά να διαβάσει, αλλά κι ο Κιοφτερτζής αποκαλείται «σατράπης» που αν 
εκλεγεί, λόγω χαρακτήρος, «θα θύει και θα απολύει».

Η φιλική  εφημερίδα του Φελέκη «Προσφυγικός Κόσμος» γράφει:
«μόνο δούλοι μπορούν να ψηφίζουν Κιοφτερτζή!».

Η πλάστιγγα, όπως ήταν φυσικό, έγειρε υπέρ του κομματικού πατριωτισμού. Ο Φελέ-
κης, όχι μόνο νίκησε. Ουσιαστικά συνέτριψε τον Κιοφτερτζή. Πήρε 1.603 ψήφους, έναντι 
1.278. Ο Παλαιολόγος πήρε 18, ο Βαρουτσής, από τα Μούγλα της Καρίας, είχε φθάσει τις 
225 ψήφους! Η αποχή ήταν περίπου η ίδια. Η συμβολή του ψηφοδελτίου του Φελέκη και 
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Ο τοπικός τύπος
στον προεκλογικό
αγώνα του 1934.
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Εκλογικό κέντρο Γ. Φελέκη στη Λεωφ. Ηρακλείου.
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μάλιστα των πρώτων συμβούλων, υπήρξε καθοριστική.
Από την 9η Απριλίου 1934 η Ν. Ιωνία είχε τον πρώτο αιρετό της δήμαρχο. Ήταν ο 

Γεώργιος Φελέκης. 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 ειπωθεί, αφού 
δεν υπήρχε απολύτως καμιά υποδομή γι αυτόν τον αρτισύστατο Δήμο. Υπήρχαν μόνον 
προβλήματα πάσης φύσεως κι ελάχιστοι πόροι.

Αλλά δεν έφταναν μόνον αυτοί οι λόγοι, που άλλωστε υπήρχαν και στους άλλους προ-
σφυγικούς δήμους. Ο Γ. Φελέκης ήταν αδύνατο να συνεργαστεί με τους δημοτικούς συμ-
βούλους, γιατί το σύστημα είχε μπερδέψει τόσο τα πράγματα, ώστε ουσιαστικά να λει-
τουργεί ως μειοψηφία. Γίνονταν λάθη συνεχώς, γίνονταν αλλαγές στρατοπέδου, παραι-
τούνταν 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 συμβού-
λιο: Την 13η Απριλίου 1934, σε αίθουσα του Δημοτικού σχολείου Ελευθερουπόλεως γίνε-
ται η πρώτη συνεδρίαση. Την καλεί ο αρχαιότερος δημοτικός σύμβουλος, ο Π. Καρφόπου-
λος, άνθρωπος ήπιος, καθηγητής σοφός, 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 Κιο-
φτερτζή! Γίνεται κλήρωση και βγαίνει το όνομα του Ρεμούνδου. Η Νομαρχία όμως ακυ-
ρώνει την εκλογή γιατί (σωστά) σ’ αυτήν θα έπρεπε να είχε προεδρεύσει ο πλειοψηφή-
σας 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 στοι-
χεία θετικά ως προς το ήθος και το ύφος αλλά και τη δημοκρατικότητα των προθέσεων.

Αφού ευχαρίστησε το πολυάριθμο εκκλησίασμα για την εκλογή του, μίλησε για την 
ανάγκη της επίδειξης πνεύματος αλληλεγγύης και σύμπνοιας των συμβούλων και των 
παρέδρων, ανεξαρτήτως τοποθέτησής των στη συμπολίτευση ή την αντιπολίτευση, εν 
όψει του γεγονότος ότι η πρώτη αυτή δημοτική αρχή εστερείτο των πάντων. Είχε πει μά-
λιστα χαρακτηριστικά «…από της 2ας Απριλίου ε.ε. δεν υπάρχουν πλέον παρατάξεις (!), 
υπάρχουν δημόται Ν. Ιωνίας και σύμβουλοι Ν. Ιωνίας (!)…»

Υποσχέθηκε να τηρήσει το πρόγραμμά του και ότι δεν θα διστάσει «…να καταγγείλη 
πάσαν κακόπιστον αντίδρασιν». (όλος ο λόγος του δημάρχου, στο παράρτημα)
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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 Αττικοβοιω-
τίας, 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 το Σινάνογλου ως αντιπρόεδρο του Δ.Σ. έναντι του Κου-
βαρά και τον Καΐρη ως Γραμματέα, έναντι του Γεωργουλίδη, που επίσης είχαν ισοψηφί-
σει.

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
Αν/δρος: 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 πλειο-
ψηφία και μειοψηφία είχαν την ακόλουθη διάταξη:

Πλειοψηφία (συμπολίτευση), με το δήμαρχο Φελέκη:
Βαλούρδος, Δουβλίδης, Καρφόπουλος, Καΐρης, Κουβαράς, Αιγιπίδης, Χατζηστέλιος, 

Προμπονάς, Σκαμάκης, Μόρτογλου. Σύνολο: 10

Μειοψηφία (αντιπολίτευση), με τον Κιοφτερτζή:
Μωϋσιάδης, Κεσίσογλου, Κανάς, Βαρβαρέσσος, Γεωργουλίδης, Ρεμούνδος, Μαμελε-

τζής, Σινάνογλου. Σύνολο: 8. Ο Κιοφτερτζής βέβαια δεν εκλέγεται ούτε ως δημοτικός σύμ-
βουλος!

Εάν θα έπρεπε να αξιολογήσουμε την προσφορά τους, δεδομένων των συνθηκών, θα 
προτάσσαμε τους: Δουβλίδη, Κουβαρά, Χατζηστέλιο, Μωϋσιάδη, Βαρβαρέσσο, Μαμελε-
τζή. Εξ αυτών οι Μωϋσιάδης και Μαμελετζής διετέλεσαν δημαρχεύοντες.

Η Ν. Ιωνία ως δήμος με τα προβλήματά του γινόταν στόχος των «περιηγητών» δη-
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μοσιογράφων των αθηναϊκών εφημερίδων που τα τονίζουν με τα μελανότερα χρώμα-
τα (έβλεπαν παντού βρώμικα νερά, σύννεφο τη σκόνη, απέραντη τη λασπουριά, έλλειψη 
στο φωτισμό, ανεργία, φτώχεια) αλλά έβρισκαν να πουν και καλά λόγια για τις νοικοκυ-
ρές 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 έγκυ-
ρη 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 υπήρ-
χαν άλλα θέματα φλέγοντα και επείγοντα.

Πού όμως είχε εγκατασταθεί το πρώτο Δημαρχείο, έστω προσωρινά;
Το περιγράφει με τα μελανότερα χρώματα ο «Προσφυγικός Κόσμος»:

 «...Ήταν δύο δωμάτια στην Ηρακλείου με ένα γραφείο, με 5-6 καρέκλες καφενείου. Αργό-
τερα θα προστεθούν ένα-δύο δωμάτια. Δεν θα πάψει όμως να είναι ένα συνηθισμένον προ-
σφυγικόν οίκημα, όχι από τα καλύτερα, χαμηλό, σκοτεινό, άκομψο, καθαρό όμως και και-
νούργιο σουβαντισμένο…»

Ο δήμαρχος διαμαρτύρεται στο δημοσιογράφο, γιατί η Αθήνα του έστειλε μεν κάρρα 
για την αποκομιδή των σκουπιδιών, αλλά μαζί με τον καρραγωγέα έστειλε και έναν …ερ-
γάτη, χρεώνοντας όλα τα έξοδα στον αρτισύστατο δήμο …Υπόσχεται να μειώσει αυτήν 
τη σπατάλη…

Προέχοντα θέματα για την δημοτικά αρχή είναι η ύδρευση, ο εξηλεκτρισμός, η καθαρι-
ότητα και η ενοικίαση γραφείων για Δημαρχείο.

Η ύδρευση γινόταν μέσω δημοσίων βρυσών, που λειτουργούσαν ορισμένες ώρες 
την ημέρα. Το νερό έφθανε στις βρύσες αυτές από το Δημοτικό Αντλιοστάσιο (έργο της 
Ε.Α.Π.) αφού αντλούνταν από πηγάδι (έδινε ημερησίως 1.200 κυβικά νερού) και αποθη-
κεύονταν στη παρακείμενη δεξαμενή και μία στοά (1.800 κυβικά νερού). Η αντλητική μη-
χανή προωθούσε 1.700 κυβικά μέτρα ημερησίως σε όσες περιοχές υπήρχε δίκτυο ύδρευ-
σης (κυρίως στη περιοχή του Ιστορικού Κέντρου) και λίγη ποσότητα στο Περισσό και την 
Καλογρέζα.

Ο αγώνας ήταν να συνδεθεί ο δήμος με τα διυλιστήρια της αμερικανικής εταιρείας 
ΟΥΛΕΝ, που έφερνε το νερό από τον Μαραθώνα.

Η Νέα Ιωνία είχε υποτυπώδη ηλεκτρισμό, στο κέντρο της, από την εποχή του Πάτση 
και του Κυρκίνη. Θα έπρεπε να γίνει σύνδεση τώρα με το δίκτυο της Ηλεκτρικής Εται-
ρείας POWER, για να υπάρχει ηλεκτροφωτισμός σ΄ όλη την πόλη.

Έτσι το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει να γίνει «προσωρινά ο φωτισμός με ιδιωτι-
κούς λαμπτήρες, με την τοποθέτηση 100 λαμπτήρων εντάσεως μέχρι 40 Watt που τοπο-
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θετήθηκαν στις περιοχές: 25 στο Περισσό, 25 στη Σαφράμπολη και Ινέπολη μέχρι του σι-
δηροδρομικού σταθμού, 5 στη Νεάπολη, 5 στο Κομμάτι Λαζάρου, 5 στο Φάρο, 15 στην 
Ελευθερούπολη, 2 λαμπτήρες στου Μαυρογορδάτου και 18 σε λοιπά καθορισμένα ση-
μεία.

Για την καθαριότητα, μεγάλο κομμάτι του δημοτικού προϋπολογισμού, οι δαπάνες 
του οποίου βέβαια θα καλύπτονταν από τα δημοτικά τέλη, το Δημοτικό Συμβούλιο, απο-
φάσισε να γίνουν οι εξής προσλήψεις, με τις αντίστοιχες αμοιβές:

1. (7) καρραγωγείς, προς 90 Δρχ. ημερησίως, ήτοι συνολικά 18.900 δρχ. μηνιαίως
2. (7) καθαριστές συνοδοί, προς 30 Δρχ. ημερησίως, ήτοι συνολικά 6.300       » »
3. (2) επιστάτες, προς 50 Δρχ. ημερησίως, ήτοι συνολικά 3.000       »  »
4. (5) οδοκαθαριστές, προς 30 Δρχ., ήτοι συνολικά 4.500       » »
5. (2) καρραγωγείς καταβρέγματος, προς 200 Δρχ. ημερ., ήτοι 12.000       » »

- Στους καρραγωγείς υπολογίζονταν και τα έξοδα του ζώου και του κάρρου.
- Στους καρραγωγείς καταβρέγματος και το όχημα.

Και βέβαια εκείνο που φοβόντουσταν οι αντίθετοι με την αυτονόμηση των δήμων, δεν 
αποφεύχθηκε (πως θα μπορούσε άλλωστε να γίνει;). Επιβλήθηκαν φόροι-τέλη, αρκετά 
τσουχτερά μάλιστα:

Α) Επί πλέον 20% στους φόρους επί των εισοδημάτων εξ οικοδομών, γαιών, κερδών 
επιχειρήσεων, αμοιβών ελευθέρων επαγγελματιών,

Β) Επί πλέον 10% στις κληρονομίες,
Γ) Φόρος 30% επί των παραγομένων προϊόντων: βιομηχανίας, τυροκομίας, γαλακτο-

κομίας, λατομείων κλπ.
Πολύς λόγος έγινε αν θα επιβαλλόταν φόρος στις Βιομηχανίες της Ν. Ιωνίας. Τελικά με 

δεδομένη την κάθετα αρνητική στάση των βιομηχάνων και τον κίνδυνο απολύσεων, το 
θέμα δεν προχώρησε και παραπέμφθηκε στο Δήμο Αθηναίων, που είχε την δυνατότητα 
μελέτης της επίλυσής του.   

Το πρώτο Δημαρχείο Ν. Ιωνίας, μετά το προσωρινό της Ηρακλείου, εγκαταστάθη-
κε ύστερα από διαγωνισμό, στην ιδιοκτησία του Δαμ. Αθανάσογλου, στην αρχή της λεω-
φόρου Ηρακλείου. Το κτίριο ήταν κατ΄ αρχήν επαρκές. Είχε 7 δωμάτια και ηλεκτροφωτι-
σμό. Νοικιάσθηκε για 1.500 δρχ. μηνιαίως για ένα εξάμηνο, που αργότερα παρατάθηκε.

Σε μισθωμένα οικήματα συνέχισε να φιλοξενείται ο Δήμος: στο κτίριο επί της οδού 
Ελευθ. Βενιζέλου γωνία με Λ. Ηρακλείου, μετά στον επάνω όροφο από το ζαχαροπλα-
στείο «Κυβέλεια» επί της Ηρακλείου. Στις αρχές της δεκαετίας του ‘90 στο κτίριο της δη-
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μοτικής επιχείρησης του Δήμου επί της οδού Ηρακλείου ώσπου το 1997, επί δημαρχί-
ας Πέτρου Μπουρδούκου εγκαταστάθηκε στο ιδιόκτητο κτήριο της οδού Αγ. Γεωργίου.

Οι μεγάλες πλημμύρες που «έπνιξαν» κυριολεκτικά το κέντρο της πόλης, ιδιαίτερα δε 
την περιοχή της λεγόμενης «λάκκας», του τμήματος δηλαδή της Ελευθερούπολης, βόρεια 
των γραμμών του τρένου, ανήμερα της Αγίας Μαρίνας (18 Ιουλίου 1934), απασχόλησαν 
το Δημοτικό Συμβούλιο γιατί ασκήθηκε δριμεία κριτική από την αντιπολίτευση, ότι δεν 
είχαν προβλεφθεί μέτρα αντιμετώπισης πλημμυρών. Όπως έγραψαν οι εφημερίδες, την 
άλλη μέρα είχαν καταρρεύσει 4 σπίτια και είχαν υποστεί μεγάλες ζημιές άλλα 60. Ευτυ-
χώς δεν υπήρξαν θύματα. Σε ανάμνηση αυτού του γεγονότος, του ότι δηλαδή μέσα από 
τέτοια καταστροφή δεν υπήρξε ούτε ένας νεκρός οι παρόχθιοι κάτοικοι, του σκεπασμέ-
νου πια σήμερα, χειμάρρου της Πεύκης, ή της Αλατσάτων, τελούν ευχαριστήρια δέηση 
την ημέρα της γιορτής της Αγίας Μαρίνας, αγίας από το Χριστιανικό μαρτυρολόγιο της 
Πισιδίας.

Πέρα από τις δυνάμεις της Χωροφυλακής και της Πυροσβεστικής που στάλθηκαν επί 
τόπου, βοήθησαν βέβαια και όλοι οι κάτοικοι των γύρω περιοχών, ενώ συστάθηκε Επι-
τροπή Εράνου υπέρ των πλημμυροπαθών, υπό τον Επίσκοπο Πατάρων Μελέτιο, το Δή-
μαρχο Γ. Φελέκη, τον Πρόεδρο του Δημ. Συμβουλίου Χρ. Χατζηστέλιο και το Δημ. Σύμβου-
λο Ηλία Σινάνογλου. Το κράτος διέθεσε 200.000 δρχ. και η δη-
μοτικά αρχή 20.000 δρχ. (*4)

Στις 2 Αυγούστου 1934, ο δήμαρχος Γ. Φελέκης υποβάλλει 
μακροσκελέστατο υπόμνημα στον τότε υπουργό Κρατικής 
Υγιεινής και Αντιλήψεως Μιχ. Κύρκο, που είναι γεγονός 
ότι έχει αποδείξει επανειλημμένα τα φιλοπροσφυγικά του αι-
σθήματα (πρόσφυγας άλλωστε και ο ίδιος) και είχε συνδρά-
μει σε ναούς, σχολεία κλπ. της Ν. Ιωνίας.

Ο δήμαρχος ζητά πολλά μαζί πράγματα. Είναι η πρώτη του 
αλληλογραφία και θέλει να εντυπωσιάσει. Γνωρίζει ότι τα πε-
ρισσότερα είναι αδύνατον να επιτευχθούν, αλλά θέλει να τα 
βάλλει στο τραπέζι μια κι έξω.

Αρχίζει με το κυρίαρχο πρόβλημα της ύδρευσης και ζητά-
ει όλο το νερό που βγάζει το δημοτικό αντλιοστάσιο, να πα-
ραχωρείται στη Ν. Ιωνία και εν ανάγκη ο Περισσός και η Κα-
λογρέζα να υδρεύονται απευθείας από τα διυλιστήρια της ΟΥ-
ΛΕΝ. Ζητάει να γίνει δεύτερη δεξαμενή στην τοποθεσία «Φά-
ρος» (τοποθεσία κοντά στο Άλσος Ν. Φιλαδέλφειας), γιατί λόγω της απόστασης και του 
ύψους της περιοχής δε φτάνει το νερό εκεί κλπ. Ζητάει να σκεπαστούν τα ρέματα (!), να 
γίνεται συχνή χλωρίωση λόγω της εισροής ακαθάρτων υδάτων από γειτνιάζοντες βό-

Ο υπουργός Μιχ. Κύρκος.
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θρους ή από τα λύματα των εργοστασίων, να συνδράμει στην εκκένωση των  βόθρων, να 
κατασκευάσει ιδιωτικά αποχωρητήρια προς αντικατάσταση των κοινών κλπ.

Ζητάει να προχωρήσει η στέγαση οικογενειών, ιδίως ευπαθών ομάδων του πληθυ-
σμού, να βοηθηθούν οι πλημμυροπαθείς του Ιουλίου, να ενισχυθούν οι ιεροί ναοί, να λει-
τουργήσει πλήρες εξατάξιο Γυμνάσιο (αυτό έγινε αμέσως μετά), να ανεγερθούν σχολι-
κά κτίρια στη Σαφράμπολη και τον Περισσό (στη Σαφράμπολη αυτό θα γίνει το 1952 
και στον Περισσό αργότερα), να πυκνώσει η συγκοινωνία με τα λεωφορεία στον Περισ-
σό και τη Σαφράμπολη, να γίνει Δημοτική αγορά, να ενισχυθεί …ο Όμιλος Φιλάθλων Ν. 
Ιωνίας κλπ.

Ένας πρωτοφανής «συγκρητισμός», μια πολλαπλότητα αναγκών και προβλημάτων, 
πολύ μεγάλων έως πολύ μικρών σ΄ ένα υπόμνημα!…   

Δεν έχουν περάσει παρά λίγοι μήνες από τη «διακυβέρνηση» Φελέκη και τα πνεύματα 
στο Δημοτικό Συμβούλιο είναι μονίμως ερεθισμένα. Καυγάδες και αντιπαραθέσεις συνε-
χείς, την ώρα που θα έπρεπε να παραχθεί ένα κάποιο έργο…

Θα προχωρήσουμε, παρακάτω, παραθέτοντας, χρονιά τη χρονιά, τα πλέον σοβαρά γε-
γονότα, τις δράσεις κι αντιδράσεις, τις κινήσεις, τα έργα και τις ημέρες, όχι μόνο των δη-
μοτικών αρχόντων αλλά και των φορέων και του λαού της πόλης, παρακολουθώντας τις 
εξελίξεις στον πολιτικό και πολιτειακό τομέα, που ως ένα σημείο συνδιαμόρφωναν τα 
πράγματα. 

1935
Κυριακή, 6 Ιανουαρίου: Στο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου εκλέγονται πάλι 

οι ίδιοι:
Πρόεδρος: Χρ. Χατζηστέλιος, Αντιπρόεδρος: Μιχ. Κουβαράς, Γραμματέας: Π. Καΐρης.

Δευτέρα, 23 Φεβρουαρίου: Στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών, διεξάγεται η 
δίκη του δημάρχου Γ. Φελέκη, εναντίον των Χαρ. Πολάτογλου, Νικ. Πολάτογλου, Κ. Βαρ-
βαρέσσου κ.α. για ψευδείς και συκοφαντικές διαδόσεις, ότι δηλαδή ενήργησε για τη σύν-
δεση με την ΟΥΛΕΝ, προκειμένου να έχει προσωπικό όφελος και αυτοί τον κατηγορούν 
για ψευδή καταμήνυση. Τελικά όλοι κρίνονται «αθώοι» λόγω της μη πλήρους αποδείξε-
ως των αλληλοκατηγοριών. Ωστόσο ήταν ένα ακόμα σημάδι της στάσης του κόσμου προς 
τον δήμαρχο!

Παρασκευή, 1 Μαρτίου: Εκδηλώνεται Κίνημα, το γνωστό ως Κίνημα της «Δημοκρα-
τικής Αμύνης». Η επικράτεια τίθεται σε κατάσταση πολιορκίας. Το Κίνημα αποτυγχάνει 
και συλλαμβάνονται ως πρωταίτιοι οι αδελφοί Τσιγάντε, ο Σαράφης και ο Σπαής. Βενι-
ζέλος και Πλαστήρας  και άλλοι 58 καταδικάζονται σε θάνατο (αλλά έχουν διαφύγει στο 
εξωτερικό). Εκτελούνται όμως τρείς: ο επίλαρχος Στ. Βολάνης στη Θεσσαλονίκη (ως αρ-
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χηγός των στασιαστών στη Βορ. Ελλάδα) και οι Αναστάσιος Παπούλας (ο Αρχιστράτη-
γος της Μ. Ασίας και Πρόεδρος της Πανελλήνιας Δημοκρατικής Αμύνης) και Μιλ. Κοιμή-
σης, στην Αθήνα (μάλιστα τη Μεγάλη Τετάρτη). Αυτοί ίσως ήταν οι λιγότερο ένοχοι, αλλά 
δεν σκέφθηκαν να αποδράσουν! ΄Ηταν η απάντηση των Λαϊκών στην εκτέλεση των έξη 
(6) στο Γουδί 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.

Κυριακή, 18 Μαρτίου: 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 Αστυνομίας Ν. Ιωνίας Δημ. 
Κασόλας και άλλοι. Στο ναό θα μιλήσει ο δημαρχών Ιορδ. Μαμελετζής και μετά στο προ-
αύλιο του 1ου Δημοτικού Σχολείου θα μιλήσουν ο Κυριάκος Κιοφτερτζής, ο Πρόεδρος του 
Δημ. Συμβουλίου Χρ. Χατζηστέλιος, ο Γυμνασιάρχης Ευθ. Παπαθανασίου και οι: Τσαλδά-
ρης και Κοτζιάς.

Την επομένη θα απομακρυνθεί από τα καθήκοντά του ο δήμαρχος Γ. Φελέκης! Στη 
θέση του θα εκλεγεί ως δημαρχεύων ο Δημ. Μωϋσιάδης. Ο Μωϋσιάδης μαζί με τον μοί-
ραρχο Κασόλα επισκέπτονται στη φυλακή το Δήμαρχο και ζητούν να τους παραδώσει …
τα κλειδιά του χρηματοκιβωτίου του δήμου, πράγμα που τελικά θα γίνει αρκετά επεισο-
διακά!

Πέμπτη, 28 Μαρτίου: Το Δημοτικό Συμβούλιο ψηφίζει πιστώσεις για …ανέγερση αν-
δριάντα του Πρωθυπουργού Παν. Τσαλδάρη, υπέρ των θυμάτων του Κινήματος (υπό την 
αιγίδα της Λίνας Τσαλδάρη), και υπέρ της Αεροπορίας! Τέλος πάγια συνήθεια θα μετονο-
μασθούν οδοί και πλατείες: η Ηρακλείου θα γίνει Παν. Τσαλδάρη, η κεντρική οδός του Πε-
ρισσού προς Σαφράμπολη Γεωργίου Κονδύλη, όπως και η πλατεία Αγίου Γεωργίου, η οδός 
Καλαμών θα γίνει Μιχ. Κύρκου και η οδός Ανατολής Δημ. Κασόλα για ηθική ικανοποίηση 
του μοιράρχου-διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος Ν. Ιωνίας! (*5)

Τον Απρίλιο, αρχίζουν εργασίες για την επέκταση του τηλεφωνικού δικτύου από την 
Αθήνα δια μέσου της οδού Ηρακλείου. Τα πρώτα τηλέφωνα που θα παραχωρηθούν στην 
πόλη, είναι 40 και η πρώτη δόση εγκατάστασης θα οριστεί σε 1.000 δρχ. Για κάθε μονά-
δα εξερχόμενης συνδιαλέξεως ορίζεται το ποσόν των 1,035 δρχ. ενώ εφάπαξ εισφορά για 
τη γραμμή μέχρι 3 χιλ. είναι 1.600 δρχ. κλπ. Την ίδια περίοδο ασφαλτοστρώνεται …η Ηρα-
κλείου!

Και ακολουθεί ένα φοβερό μέτρο, που ίσως με ένα άλμα προς το μέλλον, δηλαδή το σή-
μερα, δώσει μιαν εικόνα των αποφάσεων που στο εξής θα παίρνονταν από τις Κυβερνή-
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σεις των Λαϊκών και μετά, τη δικτατορία. Δημοσιεύεται με ημερομηνία 18 Απριλίου 1935, 
ο Α.Ν. 156, σύμφωνα με τον οποίο τριμελής Επιτροπή από το Δήμαρχο, ένα δημοτικό 
σύμβουλο και ένα διοικητικό υπάλληλο, θα μπορεί:

• Να απολύει, να υποβιβάζει ή να μετατάσσει δημοτικούς υπαλλήλους.
• Να καταργεί ή να δημιουργεί οργανικές θέσεις.
• Να μειώνει τους μισθούς ή τις συντάξεις.
• Να προσλαμβάνει δημόσιους υπαλλήλους και να δίνει προαγωγές.
• Να απολύει ειδικότερα όσους πήραν μέρος στο Κίνημα της 1ης Μαρτίου
 ή έδειχναν ανικανότητα.
Το πιο βαρύ ακόμα είναι ότι οι αποφάσεις των Επιτροπών αυτών δεν θα υπόκεινται σε 

ένδικα μέσα στο Συμβούλιο της Επικρατείας (Σ.τ.Ε.) ή τα τακτικά δικαστήρια (Συντακτι-
κή πράξη της 14.6.1935 Φ.Ε.Κ. 273).

Πέμπτη, 9 Μαΐου: Στο Έκτακτο Στρατοδικείο Αθηνών, διεξάγεται η δίκη του Δημάρ-
χου Ν. Ιωνίας Γ. Φελέκη και του Γραμματέα της «Δημοκρατικής Άμυνας» Ν. Ιωνίας Π. Γιαν-
ναρέλη. Συμβαίνουν πάλι «περίεργα πράγματα». Μάρτυρας κατηγορίας (Κ. Πέτσας) δη-
λώνει ότι τον έβαλε να πει ψέματα ο Α. Βύζιος, αντίπαλος του Γ. Φελέκη. Ενώ ο μάρ-
τυς-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. Γιαν-
ναρέλης 12 μηνών. Κλείνονται στις φυλακές Ακροναυπλίας, αλλά δεν δημεύονται οι πε-
ριουσίες τους.

Αυθημερόν παύεται και επισήμως ο Γ. Φελέκης από δήμαρχος, αλλά μαζί του απολύο-
νται και οι 12 από τους 18 δημοτικούς συμβούλους : Ι. Βαλούρδος, Χρ. Δουβλίδης, Μ. Κου-
βαράς, Π. Καρφόπουλος, Π. Καΐρης, Αρ. Γεωργουλίδης, Ι. Ρεμούνδος, Γ. Προμπονάς, Μ. Αι-
γιπίδης, Α. Μόρτογλου, Χ. Σκαμάκης και Ιορδ. Μαμελετζής. Σχεδόν ολόκληρο το Δημοτι-
κό Συμβούλιο.

  Αντικαθίστανται από τους: Π. Ανδριτσάκη, Μ. Τζιβρά, Α. Γεωργαντζή, Κ. Δημάρατο, 
Ιωαν. Ριζογιαννόπουλο, Ισαάκ Τσαλίκογλου, Τ. Τζανιδάκη, Μ. Μερκούρογλου, Β. Δημό-
πουλο, Ιωάν. Διαμαντάκη και Π. Βιαρόπουλο. Όλοι είναι από το συνδυασμό του «λαϊκού» 
υποψηφίου δημάρχου Παντ. Ανδριτσάκη, πλην βεβαίως του ιδίου του Τζιβρά, υποψηφί-
ου δημάρχου, το 1934, επίσης «λαϊκού».

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
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Πέμπτη, 10 Οκτωβρίου: Παραιτείται η Κυβέρνηση Παναγή Τσαλδάρη και επικρατεί 
Επαναστατική Επιτροπή από τους Παπάγο, Οικονόμου και Ρέππα, αρχηγούς Στρατού,  
Ναυτικού και Αεροπορίας αντιστοίχως. Αναλαμβάνει Πρωθυπουργός ο Γεώργιος Κονδύ-
λης και προκηρύσσεται Δημοψήφισμα για την επάνοδο του Βασιλέως Γεωργίου Β΄, στις 
3 Νοεμβρίου 1935. 

Στο δημοψήφισμα βέβαια η Βασιλεία θα …συντρίψει τη Δημοκρατία! Ποσοστό 98%!
Στη Ν. Ιωνία είναι αδύνατο να υπολογισθεί το μέγεθος της νοθείας! Εμφανίστηκαν ότι 

ψήφισαν 5.078 εκλογείς (!) και η Μοναρχία πήρε 5.024 (!) ψήφους, το ΟΧΙ 34 και υπήρ-
ξαν και 20 άκυρα!

Ο δημαρχεύων Ιωάννης Ριζογιαννόπουλος, θα μεταβεί μαζί με άλλους επισήμους στο 
Λονδίνο για να παραλάβουν και να συνοδεύσουν στην Ελλάδα, τον Γεώργιο το Β΄. 

Το πρώτο που θα κάνει μετά την επιστροφή του ο Γεώργιος Β΄ είναι να ορίσει Πρωθυ-
πουργό τον Κ. Δεμερτζή. Φυσικό είναι ο Γεώργιος Κονδύλης, που είχε δώσει τα πάντα για 
την επάνοδό του στο θρόνο, να παραιτηθεί!..

1936
Η χρονιά ξεκινά με δημαιρεσίες, όπου εκλέγεται το εξής Προεδρείο Δ.Σ.:

Πρόεδρος: Ηλίας Σινάνογλου, Αντιπρόεδρος: Κων. Βαρβαρέσσος,
Γραμματέας: Κύρκας Δημάρατος.

Ακολουθεί μια πραγματική… ομοβροντία θανάτων κορυφαίων πολιτικών: 
Φεύγουν από τη ζωή οι: Γεώργιος Κονδύλης, Ελευθέριος Βενιζέλος, Κ. Δεμερτζής, Παν. 

Τσαλδάρης. Το Δημ. Συμβούλιο θα συνέλθει εκτάκτως, θα εκδόσει ψηφίσματα και θ' απο-
στείλει συλλυπητήρια τηλεγραφήματα.

Τον Μάιο, ολοκληρώνεται ο ηλεκτροφωτισμός των συνοικιών Ελευθερουπόλεως, Σα-
φραμπόλεως και Περισσού.

Τετάρτη, 10 Ιουνίου: O Ι. Μεταξάς θέλοντας να δώσει σημάδια κατευνασμού και επι-
στροφής 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 
Σύμβουλοι στα δημοτικά τους καθήκοντα.  

Τετάρτη 17 Ιουνίου: Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα έλεγε κανείς ότι 
ήταν πανηγυρική. Προεδρεύει ο πρώτος σε ψήφους Ιωαν. Βαλούρδος, ο οποίος και εκ-
φράζει την συγκίνησή του για την αποκατάσταση του θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοική-
σεως. Προτείνει μάλιστα η ημερομηνία αυτή να θεωρηθεί …ως Τοπική Εορτή! Ανάλογα μι-
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λούν και οι Χρ. Χατζηστέλιος, Μιχ. Κουβαράς.
Ο δήμαρχος Γ. Φελέκης είναι καταπέλτης, λέει μεταξύ άλλων: 

«….δεν πρόκειται να συγκαλυφθούν διαχειριστικά λάθη και ατασθαλίες 
στο δήμο, εξαιτίας της λήθης του παρελθόντος» και εννοεί φυσικά την πο-
λιτεία του Ι. Ριζογιαννόπουλου. Λέει και άλλα (προς ποίον άραγε απευθύνο-
νται ;).. «…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: Ο Πρωθυπουργός Ιωάννης Μεταξάς κι ο Βασιλιάς Γεώργιος ο 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!  

Από εδώ και ύστερα ο δήμαρχος Γ. Φελέκης και οι όποιοι δημοτικοί σύμβουλοι θα πα-
ραμείνουν στις θέσεις τους ή οι 
αντικαταστάτες τους, θα αναζη-
τούν κάθε ευκαιρία για να δια-
τρανώσουν την πίστη τους στο 
καθεστώς της 4ης Αυγούστου, 
όπως ακριβώς άλλωστε γινόταν 
γενικώς τότε.

Το καθεστώς αναστέλλει τις 
ελευθερίες του λαού προφασιζό-
μενο τον …κομμουνιστικό κίνδυ-
νο! Έτσι τουλάχιστον δήλωνε το 
τηλεγράφημα του Νομάρχη Αττι-
κοβοιωτίας Κ. Καλαμαρά, που υπο-
χρεωνόταν να κοινολογήσει η δημοτική αρχή: «…Προσπάθεια κομμουνιστών, όπως δια 
συνεχών ενεργειών αδικαιολογήτων εισφέρει ανατροπή κοινωνικού καθεστώτος, επέ-
βαλε λήψιν μέτρων τούτων…»

Δευτέρα, 10 Αυγούστου: O Δήμαρχος και οι δημοτικοί σύμβουλοι, σπεύδουν να συγ-
χαρούν την Εθνική Κυβέρνηση. Θα ακολουθήσουν ψηφίσματα και προσκλητήρια προς 
το λαό της Ν. Ιωνίας να παραστεί σε συλλαλητήριο στην Αθήνα, την 2α Οκτωβρίου 1936, 

Γιορτή στο Καλλιμάρμαρο για την επέτειο
της 4ης Αυγούστου.

������.indd   241 12/9/2013   11:01:44 πµ



Χ . Σ ΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗΣ -  Λ .  Χ ΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

—242—

ενώ παράλληλα αποφασίζεται η ανάρτηση της φωτογραφίας του Ι. Μεταξά ως «συμβό-
λου των νέων κατευθύνσεων του τε Κράτους και της ατομικής διανοήσεως..», η αγορά 
της βιογραφίας του δικτάτορα κλπ.

Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου: Γίνεται η μετακομιδή από το εξωτερικό, των λειψάνων των 
σορών των βασιλέων: Όλγας, Σοφίας και Κωνσταντίνου. Θεωρούμε, ότι τότε θα δόθηκε 
το προσωνύμιο «Αγία Όλγα» στο Προσφυγικό Νοσοκομείο Ν. Ιωνίας.

Το Λεξικό των Δήμων και Κοινοτήτων και Συνοικισμών της Ελλάδος, δίνει για τη Νέα 
Ιωνία, τα παρακάτω στοιχεία:

• Πληθυσμός: 23.435 κάτοικοι (δεν υπολογίζεται βέβαια η Καλογρέζα)
• Επαρχία: Αττικής
• Ειρηνοδικείο: Αθηνών
• Πρωτοδικείο: Αθηνών
• Χωροφυλακή: Υπήρχε τμήμα Χωροφυλακής Ν. Ιωνίας που υπάγονταν στη  

  νεοσύστατη Χωροφυλακή Κηφισιάς και τη
  Διοίκηση Χωροφυλακής Αττικοβοιωτίας
• Εφορία και Ταμείο: Η΄ Αθηνών
• Τ.Τ.Τ.: Κατηγορία Β΄ 1
• Επιθεώρηση Δημοτ. Εκπαίδευσης:  Β΄ Αθηνών
•             »             Μέσης          »             : A΄ Αθηνών   

1937
Η χρονιά στο δήμο αρχίζει με τις δημαιρεσίες που δίνουν: Πρόεδρο τον Μιχ. Κουβαρά, 

αντιπρόεδρο τον Πέτρο Καΐρη και γραμματέα τον Χρ. Δουβλίδη.
Σημασία έχει η συνεδρίαση της 16 Φεβρουαρίου1937, όταν και καταλογίζεται όχι 

σωστή διαχείριση των οικονομικών του Δήμου από τον πρώην Δήμαρχο, Ιωάννη Ριζο-
γιαννόπουλο και κατατίθεται μήνυση! 

Ας δούμε τα μεγέθη του Προϋπολογισμού του Δήμου, σε μια μάλλον καλή περίοδο «Χρή-
ση 1937 - 38 Έσοδα: 8.881.900 δρχ. Έξοδα: 8.611.300 δρχ. Αποθεματικό: 270.600 δρχ.».

Όμως έχουμε δικτατορία, η οποία αξιώνει τελετές και παρελάσεις για την εμπέδωση 
της παρουσίας της. Για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου, ο δήμαρ-
χος Γ. Φελέκης, εκθέτει ότι: Έγινε δοξολογία και παρέλαση. Δεν διευκρίνησε ποίοι ακρι-
βώς μετέσχον. Υποθέτουμε οι μαθητές και οι πρόσκοποι. Αργότερα εν ονόματι της Ε.Ο.Ν. 
(Εθνική Οργάνωσις Νεολαίας) που ιδρύει ο Ιωάννης Μεταξάς, θα καταργηθεί ο Προσκο-
πισμός και αυτό θα είναι ένα δείγμα της επιβολής του στο Βασιλιά, που θεωρούσε τον 
εαυτό του αρχιπρόσκοπο και την πριγκίπισσα Ειρήνη αρχιοδηγό. 
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Σε ειδική τελετή που θα γίνει στη Ν. Ιωνία, θα υποσταλεί η σημαία των Προσκό-
πων και θα γίνει έπαρση της σημαίας της Ε.Ο.Ν.. Η ιστορική αυτή σημαία των Προσκό-
πων φυλάσσεται στο Μουσείο του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. 

Και βέβαια να μην ξεχνούμε τις συνήθειες, γίνονται και μετονομασίες οδών:  
• η Ηρακλείου, γίνεται Βασιλέως Γεωργίου Β΄
• η Μ. Ασίας, 4ης Αυγούστου, 
• η Σμύρνης, Ιωάννη Μεταξά,
• η Νεοκάστρου (στην Ελευθερούπολη) Κ. Κοτζιά.
 
Για να μην δημιουργηθεί πρόβλημα στους πρόσφυγες:
• η Καλαμών γίνεται Σμύρνης (όπως έχει σήμερα)
• η Αναγεννήσεως, εντεύθεν και εκείθεν των γραμμών, γίνεται Μ. Ασίας
• η Αχελώου γίνεται Σαμψούντος.

Στις 3 Απριλίου, γίνονται με μεγάλη επισημότητα τα εγκαίνια του Νηπιαγωγείου του 
Π.Ι.Κ.Π.Α. στη Ν. Ιωνία. Η πόλη υποδέχεται το Βασιλιά Γεώργιο Β΄ και την πριγκίπισσα Ει-
ρήνη. Με την παρουσία των υπουργών Κορυζή (μετέπειτα τραγικού Πρωθυπουργού) και 
Μαγιάκου, της συζύγου του Ι. Μεταξά και πολλών άλλων επισήμων, τελείται αγιασμός 
από τον Πατάρων Μελέτιο. 

Για μια άλλη φορά στο Δημοτικό Συμβούλιο (31 Μαΐου) γίνεται «χαμός». Σύμβου-
λοι, μεταξύ των οποίων και οι δικοί του: Δουβλίδης και Βαλούρδος εγκαλούν το Δήμαρχο 
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Γ. Φελέκη, αποδίδοντάς του «μομφή» για την ανικανότητά του. Το αποτέλεσμα:  Με από-
φαση του Υπουργού Κ. Κοτζιά παύονται οι: Ιωάν. Βαλούρδος, Χρ. Δουβλίδης, Μιχ. Κου-
βαράς και Ιορδ. Μαμελετζής «…λόγω της υφιστάμενης προς τον δήμαρχον αντιθέσεώς 
των...». Τους αντικαθιστούν οι: Θ. Παλτζόγλου, Π. Σαραφίδης, Ιωαν. Γκιουλμπαλόγλου και 
Ι. Σακαλόγλου. Ωστόσο ακολουθούν και παραιτήσεις, αυτές των: Η. Σινάνογλου, Γ. Προ-
μπονά, Ι. Κανά, Δ. Μωϋσιάδη, Χ. Χατζηστέλιου, Α. Μόρτογλου και Π. Καΐρη.

Δεν υπάρχουν πια παρά μόνον 4 αναπληρωματικοί δημοτικοί σύμβουλοι, οι οποίοι και 
καλούνται: Ελ. Τσομπάνογλου, Ι. Γιαννίκογλου, Ι. Σιδηρόπουλος, Μ. Μάρκογλου. Κι επει-
δή πια έχει χαθεί ο λογαριασμός ας προσπαθήσουμε να δούμε τη νέα σύνθεση του Δη-
μοτικού Συμβουλίου. Αυτή είναι …15μελής και όχι 18μελής! Παλιοί-παλιοί είναι μόνον 
4. Οι Καρφόπουλος, Σκαμάκης, Ρεμούνδος και Γεωργουλίδης. Οι άλλοι είναι οι εξής: Κου-
κουμίδης, Τατάκας, Παλτζόγλου, Σακαλόγλου, Τσοπάνογλου, Σαραφίδης, Γιαννίκογλου, 
Γκιουλμπαλόγλου, Σιδηρόπουλος, Μάρκογλου και Κουτρουλής. 

Στις 13 Αυγούστου συνέρχεται το Δημοτικό Συμβούλιο και εκλέγει Πρόεδρο του Δ.Σ. 
τον Ι. Ρεμούνδο, αντιπρόεδρο τον Ι. Γκιουλμπαλόγλου και Γραμματέα τον Ιορδ. Σιδηρό-
πουλο. 

Στο μεταξύ οι τιμές κι οι ανακηρύξεις, αλίμονο!, παίρνουν και δίνουν. Ο Ι. Μεταξάς ανα-
κηρύσσεται: «Πρώτος Επίτιμος δημότης Νέας Ιωνίας, εις ένδειξιν ευγνωμοσύνης και τι-
μής ανθ΄ ών υπέρ της πατρίδος ειργάσατο…» και ακόμη «…Μέγας Ευεργέτης του Λαού 
του Δήμου Ν. Ιωνίας δια το εκτελεσθέν έργον της ηλεκτροκινήσεως του Σιδηροδρόμου 
Κηφισιάς…» (βέβαια το έργο ολοκληρώθηκε για τη Ν. Ιωνία, το 1956, 19 ολόκληρα χρό-
νια μετά αλλ΄ αυτό δεν είχε και τόση σημασία!.)

Το ατμήλατο τρένο της Κηφισιάς σταμάτησε τα δρομολόγια του, το 1938 εν αναμονή 
της ηλεκτροκινήσεως κι έτσι πλέον στο εξής η συγκοινωνία με την Αθήνα θα γίνεται μό-
νον με τα λεωφορεία, τα οποία θα τερματίζουν στην είσοδο της πόλης.

Και οι ανακηρύξεις συνεχίζονται: Στις 19 Αυγούστου, ανακηρύσσεται ο Υπουργός 
Αλέξανδρος Κορυζής, επίτιμος δημότης Ν. Ιωνίας, διότι διέθεσε ποσό 3.000.000 δρχ. για 
την ανακαίνιση και συμπλήρωση του Νοσοκομείου Ν. Ιωνίας.

Ο I. Mεταξάς μεταβαίνει τον Οκτώβριο του 1937 στην Άγκυρα για διπλωματική επί-
σκεψη. Θα πρέπει να του γίνει πάνδημη υποδοχή στο Φάληρo, όπου θα καταπλεύσει ο 
«Αβέρωφ» φέρνοντας πίσω τον ηγέτη. Ο δήμος θα πληρώσει 609 εισιτήρια (2.436 δρχ.) 
για τη μεταφορά με το τρένο και 1.000 δρχ. για ταξί!

Προς το τέλος του έτους, οι 15 δημοτικοί σύμβουλοι μειώνονται σε 13, αφού παραι-
τούνται οι: Θ. Παλτζόγλου και Ε. Τσομπάνογλου.

1938
Μετά τις μεγάλες πλημμύρες του 1934, η Νέα Ιωνία δοκιμάζεται και από νέες πλημ-
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μύρες, στις 15 Φεβρουαρίου. Ο Ποδονίφτης επιβεβαιώνει τη φήμη του, ως μεγάλου κι 
επικίνδυνου χειμάρρου, που κατ’ ευφημισμό και μόνο ο λαός τον είχε ονομάσει έτσι, ότι 
δηλαδή αρκεί να …νίψει κανείς τα πόδια του, για να τον περάσει! Πάλι σπίτια πλημμυρί-
ζουν, περιουσίες χάνονται και τα θύματα φιλοξενούνται στο Δημοτικό Σχολείο της Ελευ-
θερούπολης.

Ο έρανος για την Αεροπορία (έχει μείνει ο όρος «υπέρ Αεροπορίας» με το σαφές υπο-
νοούμενό του) έχει ολοκληρωθεί στη Νέα Ιωνία κι ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εράνου Δη-
μήτριος Μπανούσης αναφέρει στον Πρωθυπουργό Ι. Μεταξά το προϊόν του με τις εξής 
φράσεις

«…ο ενθουσιασμός και η ευχαρίστησις με την οποίαν αι εργατικαί και 
βιοπαλαίουσαι τάξεις του συνοικισμού μας, προσφέρουν τον οβολόν των 
εκ του υστερήματος των…». 

Επρόκειτο για οβολόν …εκ 40.000 δρχ. ποσό όχι ευκαταφρόνητο για την εποχή εκείνη.   

Η Νέα Ιωνία μεγαλώνει. Ο συνοικισμός «Κομμάτι Λαζάρου» και τμήμα του συνοι-
κισμού Ελευθερουπόλεως που ανήκαν στο Ηράκλειο, το λεγόμενο «Μεγάλο Ηράκλει-
ον» προσαρτώνται στη Ν. Ιωνία. (Φ.Ε.Κ. 205/30.5.1938). Βέβαια το «Κομμάτι Λαζά-
ρου», όπου κατά κύριο λόγο είχαν εγκατασταθεί Αλαγιώτες, ήταν ουσιαστικά πάντα δε-
μένο με τη Νέα Ιωνία, όπου άλλωστε και ψήφιζαν οι κάτοικοί του.

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 Ι. 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).

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 συμ-
βούλους και παρακώλυση της λειτουργίας του δήμου!

Απαράδεκτος ο τρόπος απόλυσης και ιδιαίτερα για το δήμαρχο εξευτελιστικός, αλλά 
δυστυχώς ως ένα βαθμό τα πράγματα δεν πήγαιναν καθόλου καλά και θα έπρεπε να δο-
θεί λύση.

Η Διοικούσα Επιτροπή, εφεξής πλέον θα έχουμε παντού σχεδόν διοικούσες επιτροπές, 
είχε ως Δήμαρχο-Πρόεδρο τον εκδότη Αθανάσιο Παράσχο, και ως μέλη τους: Μενέ-
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λαο Κονταξόπουλο, Ιωάννη Μακρόπουλο, Μιχαήλ Ιορδανίδη, Γεώργιο Μυτιληνέ-
λη, Αντώνιο Καστάνα και Αλεξ. Γιαγτζόγλου. Η νέα δημοτική αρχή ορκίστηκε την 1η 
Οκτωβρίου 1938, και βέβαια κι αυτή ξεκίνησε, πως μπορούσε να γίνει αλλιώς, με προκή-
ρυξη προς το λαό της πόλης, όπου «εκφράζεται η πίστη στο καθεστώς και το βασιλιά και 
…η διάθεση για δουλειά.»

Ο Δήμαρχος Αθαν. Παράσχος, διορισμένος και άρα φίλα προσκείμενος με το καθεστώς 
δεν υπήρξε κακός δήμαρχος. ΄Εκανε 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 πα-
τριωτισμό του.

Τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής ήταν γνωστοί και 
ευϋπόληπτοι άνθρωποι της κοινωνίας της Ν. Ιωνίας, οι 
οποίοι δεν είχαν ασχοληθεί με την πολιτική και τα κοι-
νά. Θα ήταν προκατάληψη αν θεωρηθεί ότι επιζητούσαν 
από τη θέση αυτή να βλάψουν συμπολίτες τους. Προ-
σπάθησαν να είναι «λάθε βιώσαντες» και οι αποφάσεις 
τους να περιορίζονται σε μικροπαροχές σε  ενδεείς, σε 
μικρά έργα, σε αναθέσεις είσπραξης τελών υδροληψίας 
και καθαριότητας, από τις ίδιες τις υπηρεσίες του δήμου 
κλπ. Σε κάθε περίπτωση πάντοτε θα οργανώνονται εκ-
δηλώσεις για το καθεστώς, με ομιλίες, παρελάσεις κλπ.

Στις 29 Οκτωβρίου 1938, ο Ιωάννης Μεταξάς θα 
επισκεφθεί για πρώτη φορά τη Νέα Ιωνία, αιφνιδια-
στικά! Έκανε μεγάλο γύρο στο κέντρο της πόλης, επισκέ-
φθηκε τα Δημοτικά Σχολεία των Αγίων Αναργύρων, μίλησε ως «επιθεωρητής» στις τά-
ξεις. Μετά συνέχισε στην Ελευθερούπολη για να δει τη συνοικία με τα πιο  πολλά προ-
βλήματα, κατέληξε στο δημαρχιακό κατάστημα (με κάποια επιφύλαξη μιλάμε για τον 1ο 
όροφο της στοάς Διαμαντάκη στο κέντρο της πόλης, δίπλα κι επάνω από το ζαχαροπλα-
στείο «Κυβέλεια») όπου και άκουσε το δήμαρχο Αθ. Παράσχο να του εκθέτει τα προβλή-
ματα του δήμου και τις ενέργειες που έγιναν. Ο Ι. Μεταξάς υπεσχέθη σύντομα σύνδεση 
με το δίκτυο της ΟΥΛΕΝ (έγινε μεταπολεμικά, βέβαια). Μετά δέχθηκε επιτροπή κατοίκων 
και ακολούθως διέσχισε την Ηρακλείου (Βασιλέως Γεωργίου Β΄), όπου είχαν συγκεντρω-
θεί πολλοί δημότες, που τον επευφημούσαν…

Ο συντάκτης της περιγραφής («Ελεύθερο Βήμα της 30.10.1938») τονίζει ότι «η Νέα 
Ιωνία δέχθηκε για πρώτη φορά Πρωθυπουργό» αγνοώντας όμως ότι πριν από λίγα χρό-
νια την είχε επισκεφθεί ο ίδιος ο Ελευθέριος Βενιζέλος ! 

Η δικτατορία Μεταξά δεν προήλθε από στρατιωτικό πραξικόπημα. Ο ίδιος ήταν Πρω-

Ο πρώτος Δήμαρχος-Πρόεδρος
της Διοικούσας Επιτροπής

Αθανάσιος Παράσχος. 
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θυπουργός εν ενεργεία. Όμως εκμεταλλευόμενος την ανυπαρξία αντίδρασης των πολιτι-
κών, άλλωστε οι σπουδαιότεροι εξ αυτών είχαν φύγει από τη ζωή και οι δευτεροκλασά-
τοι είχαν εξορισθεί, επέβαλε τη δικτατορία του, πιστεύοντας, στο άστρο του και ακολου-
θώντας τα πρότυπα εκείνης της εποχής (Μουσολίνι, Χίτλερ κλπ.) που στηρίζονταν στην 
πιστή «υπακοή και πειθαρχία», την έλλειψη αντιπολίτευσης κλπ.     

Έπρεπε όμως να έχει μια κάποια αποδοχή από τις ταλαιπωρημένες από τις διχόνοι-
ες και τα κινήματα, λαϊκές μάζες. Έτσι έριξε το βάρος του αφενός μεν στους εργάτες, ψη-
φίζοντας φιλεργατικούς νόμους ή ολοκληρώνοντας θεσμούς, που οι προκάτοχοί του εί-
χαν ξεκινήσει (Ι.Κ.Α., 8ωρο κλπ.) αφετέρου δε στους νέους, ιδρύοντας την Ε.Ο.Ν. (Εθνική 
Οργάνωση Νεολαίας) με πρώτη δεξαμενή τους μαθητές των σχολείων που με τον έναν ή 
άλλο τρόπο παρακινήθηκαν να εγγραφούν μέλη, να φορέσουν στολή και να γίνουν φα-
λαγγίτες και φαλαγγίτισσες.

1939
Με τη χαραυγή της καινούργιας χρονιάς ο Ι. Μεταξάς θα επισκεφθεί, για δεύτερη φορά 

τη Νέα Ιωνία. Αυτό θα γίνει την 7η Ιανουαρίου 1939 και έχει ειδικό σκοπό: Να παραδώ-
σει τη σημαία στα σχολεία της Νέας Ιωνίας. Όλοι οι μαθητές της Ν. Ιωνίας, που πλησία-
ζαν τις 4.000 συγκεντρώθηκαν στο Δημοτικό Σχολείο της Ελευθερούπολης. Ο ανταποκρι-
τής γράφει για 5 σχολεία, αλλά αν είχαν κληθεί όλα τα σχολεία, θα πρέπει να ήταν τουλά-
χιστον 8 (μη υπολογιζόμενης βέβαια της Καλογρέζας). Υποθέτουμε ότι βέβαια θα συμμε-
τείχε και το Γυμνάσιο. 

Ο Δήμαρχος Αθ. Παράσχος καλεί τον Πρωθυπουργό να παραδώσει τη σημαία. Τον ονο-
μάζει «μεγάλο αρχηγό» και τους μαθητές «αυριανούς πιστούς στρατιώτες.»

Ο Ι. Μεταξάς μιλώντας στους μαθητές είπε μεταξύ άλλων:
«..Θέλω να σας πω παιδιά μου και κορίτσια μου της Νέας Ιωνίας, πως 

πρέπει ποτέ να μην χάσετε το θάρρος σας και την αισιοδοξία σας για τη 
ζωή. Μη σας απελπίζει η φτώχεια σας η σημερινή. Και εγώ που ήλθα σήμε-
ρα να σας ιδώ εξεκίνησα για τη ζωή όπως τώρα εσείς. Η φτώχεια δεν είναι 
ποτέ καταφρόνια και δεν μπορεί κανείς να κατηγορήση τον πτωχόν γι αυτό 
το πράγμα !» 

Η γιορτή έκλεισε με την παράδοση της σημαίας και τον ύμνο της 4ης Αυγούστου που 
τραγούδησαν οι μαθητές: «Γιατί χαίρεται ο κόσμος και χαμογελά πατέρα».

Ας μην εντυπωσιάζουν οι αριθμοί. Σχεδόν 1.000.000 ήταν οι φαλαγγίτες. Δεκάδες χι-
λιάδες μαζεύονταν στο Παναθηναϊκό Στάδιο, με κάθε ευκαιρία σε εκδηλώσεις λατρείας 
προς τον ηγέτη. Και ήταν όχι μόνον ανώτεροι υπάλληλοι, εύποροι κτηματίες, τραπεζίτες, 
έμποροι, εργοστασιάρχες. Ήσαν και επιστήμονες, άνθρωποι των Γραμμάτων και των Τε-
χνών, εκπρόσωποι των προσφυγικών φορέων, αλλά και εργάτες και εργάτριες, υπάλλη-
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λοι δημοσίου και ιδιωτικοί, απλοί άνθρωποι του λαού.  
Την άλλη μέρα στις εφημερίδες θα δημοσιεύονταν μακροσκελέστατοι κατάλογοι με τα 

ονόματα όλων, όσοι παρίσταντο κατά δήμο, ιδιότητα, επάγγελμα κλπ.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν η μεγάλη συγκέντρωση του προσφυγικού κό-

σμου, τη Δευτέρα 3 Ιουλίου 1939, στο Παναθηναϊκό Στάδιο για να εκδηλώσουν 
«αισθήματα ευγνωμοσύνης» προς τον Ι. Μεταξά. Όλες σχεδόν οι οργανώσεις και οι 
φορείς της Ν. Ιωνίας, εθνικοτοπικοί, πολιτιστικοί, αθλητικοί, εμποροεπαγγελματικοί με 
ψηφίσματά τους θα καλέσουν τα μέλη τους να παραστούν.

Τον πνευματικό κόσμο της Ν. Ιωνίας εκπροσωπούσε ο Άγγελος Σημηριώτης, τον καλ-
λιτεχνικό ο Φώτης Κόντογλου, το βιομηχανικό ο Σινιόσογλου και τον κλήρο ο Πατάρων 
Μελέτιος. Παρατέθηκε δείπνο προς τιμήν του Ι. Μεταξά, στο οποίο παρεκάθησαν πλέον 
των 100 επώνυμοι Ιωνιώτες.

 Πολλοί ήσαν εκείνοι που στην κίνηση αυτή της παρουσίας των επωνύμων της πόλης 
είχαν δει την ανάγκη της εμφανούς, ως ενιαίου συνόλου, εκπροσώπησης  του Ιωνιώτι-
κου λαού, με επικεφαλής τους ταγούς του και όχι την αποδοχή των αρχών της δικτατο-
ρίας του Μεταξά!

Λίγο αργότερα θα δικαιωθούν, καθώς θα καταδειχθούν τα φιλελεύθερα φρονήματά 
των, στον αγώνα του λαού κατά την διάρκεια της Κατοχής και την Εθνική Αντίσταση. 
Πολλοί φαλαγγίτες και φαλαγγίτισσες θα είναι τα πρώτα στελέχη της Ε.Π.Ο.Ν. Και πολ-
λοί από τους συνδαιτημόνες εκείνου του δείπνου θα ταλαιπωρηθούν από τις δυνάμεις 
Κατοχής, ενώ θα στελεχώσουν εν συνεχεία τα κόμματα της Αριστεράς και του Κέντρου.

Η περίοδος Μεταξά αξιώνει ιδιαίτερη κοινωνιολογική και πολιτική ανάλυση, που 
ωστόσο ξεφεύγει από τον προορισμό αυτής της εργασίας.

Βέβαια υπήρξαν και υπερβολές των υπερβολών με τις γιορτές και τα πανηγύρια, με τα 
ψηφίσματα και τους θριάμβους! Ο Μεταξάς μιμούνταν εδώ το Χίτλερ και το Μουσολίνι, 
χωρίς όμως να προτάσσει το στρατό στις παρελάσεις, αλλά τους νέους και τις νέες, και 
τους εργαζόμενους, ένα μείγμα δηλαδή από τις ανάλογες παρελάσεις στη Μόσχα, σε επί-
πεδο βέβαια …ελληνικών διαστάσεων.  

Όλον αυτόν τον καιρό εν τω μεταξύ γίνονταν αλλαγές στην ονοματοθεσία των οδών 
της Ν. Ιωνίας. Το έχουμε πει. Ήταν μια πονεμένη ιστορία, που είχε ξεκινήσει από την επο-
χή του ΄23- ΄24 με τα ονόματα που έδινε το Δημοτικό Συμβούλιο Αθηναίων, στην πλειο-
νότητα ελλαδικών τοπωνυμιών (οδός Ρίου, οδός Νεοκάστρου, οδός Καφηρέως, οδός Όρ-
θρυος, οδός Γυθείου, οδός Αχελώου κλπ.), λες και ήθελε να προσγειώσει ανώμαλα το προ-
σφυγικό στοιχείο στην ελλαδική πραγματικότητα, ώσπου στην πορεία λίγο-λίγο να πε-
ράσουν περισσότερα μικρασιατικά ονόματα, αν και προτάσσονταν πάντοτε τα ονόματα 
των πολιτικών μεταβολών (του Κονδύλη, του Τσαλδάρη, του Κοτζιά, του Μεταξά, της 4ης 
Αυγούστου, του Βασιλέως Γεωργίου Β΄ κλπ.), Ώσπου η Διοικούσα Επιτροπή Παράσχου 
έκανε, κατά τη γνώμη μας, το πιο σπουδαίο έργο της. Συστήνει επιτροπή από τον επί-
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σκοπο Πατάρων Μελέτιο, το Δήμαρχο Αθ. Παράσχο, τον Αντιπρόεδρο Αλεξ. Γιαγτζόγλου, 
τον Ι. Μακρόπουλο, τον Γεν. Γραμματέα του Δήμου Ηλ. Πλασκοβίτη, τον Άγγελο Σημηριώ-
τη και το δικηγόρο Γαβριήλ Τσακίρη, για να προτείνει ονόματα σε περισσότερες από 200 
οδούς της Ν. Ιωνίας, εξαιρουμένης της γειτονιάς «Μαυρογορδάτου», που είχε προβλήμα-
τα με τη γειτονική Ν. Φιλαδέλφεια και της συνοικίας «Κομμάτι Λαζάρου».

Η Επιτροπή περάτωσε γρήγορα το έργο της και κατέθεσε τις προτάσεις της στη Διοι-
κούσα Επιτροπή, η οποία με την υπ΄ αριθ. 248/39 πράξη της αναφέρει: «Η Διοικούσα Επι-
τροπή βασιζόμενη εις τας εθνικάς παραδόσεις και την πολιτικήν ιστορίαν του Αλυτρώ-
του Ελληνισμού, κατήρτισε τον πίνακα ονοματοθεσίας των οδών του Δήμου, υπό πνεύ-
ματος ανταποκρινόμενον προς τα αιτήματα των κατοίκων της πόλεως ... θεωρεί ως ακύ-
ρους τας προγενεστέρας αποφάσεις των τέως δημοτικών συμβουλίων και προβαίνει εις 
την ονοματοθεσίαν απασών των οδών και πλατειών του Δήμου μας, ως έπεται…»

Έτσι διαμορφώνει μια ουσιαστική βάση δεδομένων για την ονοματοθεσία των οδών 
της Ν. Ιωνίας. Στην πορεία βέβαια έγιναν αλλαγές, όχι πάντα επιτυχείς και κυρίως καθε-
στωτικού χαρακτήρα, αλλά στη μεγάλη πλειοψηφία του, τα ονόματα που δόθηκαν τότε, 
ισχύουν και σήμερα, σε ποσοστό άνω του 80%.

Στη Νέα Ιωνία, επί τέλους, 16 χρόνια μετά την Καταστροφή βλέπουμε οι οδοί και οι 
πλατείες να φέρουν ονόματα μικρασιατικών πόλεων, τοπωνυμίων, μαρτύρων, προσω-
πικοτήτων από το χώρο του Πνεύματος και της Τέχνης, διαχρονικά από την αρχαιότητα 
έως το 1922, χωρίς βέβαια να αποκλείονται ονόματα των ηρώων του μείζονος, άρα και 
Ελλαδικού Ελληνισμού.

Ενδεικτικά παραθέτουμε ονόματα οδών που δόθηκαν τότε (1939) και εξακολουθούν 
να ισχύουν και σήμερα: Χρυσοστόμου Σμύρνης, Σπάρτης Μ. Ασίας, Ευαγγελικής Σχολής, 
Αγίας Φωτεινής, Αλαΐας, Ιωνίας, Ν. Τσουρουκτσόγλου, Γ. Κλημάνογλου, Πισιδίας, Νικαί-
ας, Λαμψάκου, Τράλλεων, Ατταλείας, Αναξαγόρα, Βιθυνίας, Ραιδεστού, Άλυος, Αλατσά-
των, Πατάρων, Δέρκων, Μετρών, Μιλήτου, Αιολίας, Ταρσού, Ματθ. Κωφίδου, Μερσίνης, 
Βοσπόρου, Πριγκηπονήσων, Μάκρης, Τραπεζούντος, Σαφραμπόλεως, Τρωάδος, Αδ. Κο-
ραή, Νίγδης, Αίνου, Ινεπόλεως, Ευθυμίου Ζήλων, Σινώπης, Πόντου, Θράκης Αδραμυττίου, 
Πανόρμου, Μοσχονησίων, Σάρδεων, Αιμιλιανού Γρεβενών, Μαδύτου, Κορδελιού, Σύλλης, 
Δορυλαίου, Προύσσης, Φωκαίας, Εφέσσου, Αδριανουπόλεως, Ίμβρου, Καλλιπόλεως, Αδά-
νων, Καισαρείας, Νικομήδειας, Μουταλάσκη, Έρμου, Κυδωνιών, Πατριάρχου Ιωακείμ Γ΄ , 
Ομήρου, Τυάννων, Κασταμονής και βέβαια Σμύρνης και Κωνσταντινουπόλεως.  

1940
Δε σταματούν τα πήγαιν-έλα της Διοικούσας Επιτροπής του Δήμου με τον δικτάτο-

ρα, ο οποίος φαίνεται σαν το Βενιζέλο να έχει ιδιαίτερη συμπάθεια με τη Ν. Ιωνία, όχι 
κατ΄ ανάγκη γιατί σ΄ αυτήν υπάρχουν πρόσφυγες, οι οποίοι άλλωστε στις εκλογές που εί-
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χαν γίνει παλιότερα, ζήτημα είναι αθροιστικά να είχαν δώσει στο κόμμα του, το Κόμμα 
των Ελευθεροφρόνων, μερικές εκατοντάδες ψήφους! Όχι βέβαια. Ποντάρει στους εργά-
τες και εργάτριες των εργοστασίων.

Γι’ αυτό και δε θα διστάσει να έρθει, για τρίτη φορά, στη Νέα Ιωνία. Στις 27 Μαρτί-
ου 1940, επισκέπτεται αιφνιδιαστικά το Εργοστάσιο Μεταξουργίας του Σαραντόπου-
λου «Η ΝIKH» (όπου σήμερα είναι το S/M Carrefour), συνοδευόμενος από τον υφυπουρ-
γό Εργασίας, Αρ. Δημητράτο.  Στόχος του τώρα δεν είναι οι μαθητές, η νεολαία. Είναι οι ερ-
γάτες. Θα επισκεφθεί όλα τα τμήματα (βαφείο, τυποβαφείο, υφαντουργείο, σχεδιαστή-
ριο κλπ.). Θα μιλήσει με τους εργάτες και τις εργάτριες για τις συνθήκες δουλειάς τους. 
Θα καλέσει τον ιδιοκτήτη και θα του κάνει αυστηρές συστάσεις, γιατί διαπίστωσε κατα-
στρατηγήσεις των νόμων περί υγιεινής και ασφάλειας και μεσημεριανής ανάπαυσης. Θα 
δώσει εντολή στους επιθεωρητές εργασίας να κάνουν ελέγχους, αν παραβιάζεται η εργα-
τική νομοθεσία! 

ΚΑΛΟΓΡΕΖΑ

Έως το σημείο αυτό, αν έχουμε αναφερθεί στην Καλογρέζα, αυτό αφορούσε κυρίως 
στην «αλσόπολη», τα σχέδια του οικισμού, τα εκλογικά αποτελέσματα και όχι στα καθε-
αυτό «δημοτικά», εν προκειμένω «κοινοτικά», τις δράσεις στη λύση των προβλημάτων 
των κατοίκων κλπ., γιατί δυστυχώς δεν έγινε δυνατό να βρεθούν αρχεία της «Κοινότη-
τας Καλογρέζας» η οποία είχε ζωή ουσιαστικά μόνον 6 ετών από το 1934, όταν συνεστή-
θη έως το 1940, όταν και προσαρτήθηκε στο Δήμο Ν. Ιωνίας (Φ.Ε.Κ. 235/1.8.1940 τ. Α΄ ).

Για την προσάρτηση αυτή είχε προηγηθεί το αίτημα του Κοινοτικού Συμβουλίου Κα-
λογρέζας και η εν συνεχεία απόφαση του Δήμου Ν. Ιωνίας που συναινούσε στην ένωση 
(συνεδρίαση της 15.6.1940 Διοικ. Επιτροπής).

Μέσα από τις αναζητήσεις στον τύπο της εποχής, αλλά και από προσωπικές μαρτυρίες 
παλιών Καλογρεζιανών, συγκεντρώσαμε -το θεωρούμε λίγο- υλικό για τη σύντομη ιστο-
ρία της Κοινότητας.

Όπως έχουμε ήδη πει, η Καλογρέζα, ως προσφυγική συνοικία πλέον κι όχι ως μικρός 
οικισμός προ της έλευσης των προσφύγων, είχε στα πρώτα της βήματα, πολύ περισσότε-
ρα προβλήματα από τη γειτόνισσά της Νέα Ιωνία. Βασικά προβλήματα στέγασης, αφού 
οι παράγκες, μερικές των οποίων επιβίωσαν ως τις μέρες μας, ήταν το μόνο είδος στέγα-
σης επί αρκετά χρόνια, με τα γνωστά προβλήματα από συχνές πυρκαγιές και αρπαγές 
στεγών στις κακοκαιρίες.

Η ύδρευση, όπου ασθμαίνουσα παρακολουθούσε τη Νέα Ιωνία, η ανύπαρκτη οδοποι-
ία, η απουσία του ηλεκτρικού ρεύματος, η αδυναμία στήριξης των ευπαθέστερων ομά-
δων, ο πολύ μεγάλος αριθμός των παιδιών και η ανυπαρξία παιδικού σταθμού, με το μο-
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ναδικό σχολείο σε παράγκα κλπ. δεν ήταν δυνατόν να αντιμετωπιστούν από το ισχνό τα-
μείο της αρτισύστατης κοινότητας. Ωστόσο πρόσφυγες από τα ίδια σχεδόν μέρη εγκατα-
στάθηκαν και στην Καλογρέζα, με πλεονάζοντες εδώ τους Πόντιους, τους καταγόμενους 
από την Καππαδοκία, την Πισιδία και την περιοχή Ικονίου, χωρίς βέβαια να λείπουν οι 
Σμυρνιοί, οι Ατταλειώτες, Αλαγιώτες κλπ. Εργάτες και εργάτριες οι περισσότεροι κάτοι-
κοι στα εργοστάσια της περιοχής, αλλά και στα λιγνιτωρυχεία, που λειτουργούσαν εκεί 
στον ευρύτερο χώρο του «Ολυμπιακού Σταδίου», όπου είχε σχηματισθεί η εκτός σχεδίου 
συνοικία με το κακόηχο όνομα «Πατσαβουρέικα», που της δόθηκε μετά.

Ήταν φανερό ζήτημα χρόνου η συνένωση. ΄Ισως όμως, ως ένα σημείο και να τους επι-
βλήθηκε άνωθεν.

Στις εκλογές του 1934, είχε με την πρώτη Κυριακή, την 11η Φεβρουαρίου εκλέξει ένα 
9μελές Κοινοτικό Συμβούλιο, το οποίο μετά είχε εκλέξει Πρόεδρο της Κοινότητας Καλο-
γρέζας τον Ευάγγελο Μαυρόπουλο, και αντιπρόεδρο το Στέφανο Βουτσά. Μέλη ήσαν οι: 
Νικ. Παππάς, Μαξ. Πιττάς, Π. Κοσμίδης, Ν. Νεσιάδης, Β. Φερμάνογλου, Πετρίδης και Δημη-
τριάδης. Εγκαταστάθηκε σ΄ ένα μικρό σπίτι επί της -σημερινής- οδού Βυζαντίου. 

Στην πορεία (1935), όπως έγινε και στη Νέα Ιωνία, θα παυθούν πολλά μέλη και θα 
ανασυγκροτηθεί το Κοινοτικό Συμβούλιο, ως εξής: Ιω. Σακουλής, Πρόεδρος, Ιω. Χατζη-
γιάννης, Αντιπρόεδρος και μέλη οι: Μαξ. Πίττας. Ελ. Σοφιανόπουλος, Ιω. Βλαχόπουλος, Σ. 
Αλεξόπουλος και Στεφανίδης.

Εάν λάβει κανείς υπόψη ότι στις δημοτικές εκλογές του 1934  είχε λάβει μέρος και ο 
συνδυασμός Ε.Μ.Ε.Α. (Ενιαίο Μέτωπο Εργατών και Αγροτών) του Κ.Κ.Ε. με τους υποψη-
φίους: Δ. Γουρλή, Α. Τσακιρίδη, Μ. Διακογιώργη, Χρ. Ραγιά και Ιω. Στάγια, κανείς εκ των 
οποίων δεν είχε κληθεί «ως αναπληρωματικός», θα πρέπει τότε να είχαμε 3 συνδυασμούς 
με ένα σύνολο 20-25 υποψηφίων.

Όπως και στη Ν. Ιωνία το 1936, θα επανέλθει με το νόμο της αποκατάστασης των 
απομακρυθέντων δημοτικών και κοινοτικών αρχόντων, το αρχικό σχήμα εδώ υπό τον 
Ευάγγελο Μαυρόπουλο.

Τελικά, το 1939, θα καταργηθεί με τη συνηθιζόμενη προσβλητική αιτιολογία: «...λόγω 
ραθυμίας...».

Η Διοικούσα Επιτροπή που θ΄ αναλάβει θα είναι 5μελής: Πρόεδρος: Αχ. Σαββίδης και 
μέλη οι: Αγγ. Μαλαγαρδής, Εμμ. Πίττας, Γρ. Σωφρονιάδης, Ιω. Τρανόπουλος.

ΠΕΡΙΣΣΟΣ

Αλλά αν κατά τον έναν ή τον άλλο τρόπο, η Καλογρέζα «επιθυμούσε να ενωθεί με τη 
Νέα Ιωνία», τουλάχιστον σε ένα πρώτο επίπεδο, αυτό δεν ίσχυε και για τον Περισσό. 

Εκεί οργανώθηκε μία κίνηση, αμέσως μετά τις εκλογές του 1934, με επικεφαλής τους 
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Σ. Δελφό και Χ. Ψαλτώφ, που έθετε θέμα αποσκίρτησης και ίδρυσης ξεχωριστής κοινότη-
τας, διότι έτσι πίστευαν θα μπορούσαν να λυθούν τα προβλήματα των Περισσιωτών, που 
ένοιωθαν κάπως αποκομμένοι από τη Νέα Ιωνία.

Την Κυριακή, 16 Ιουνίου 1935, έγινε συγκέντρωση κατοίκων, όπου όμως διαπιστώθη-
κε ότι δεν υπήρχε ισχυρό ρεύμα αυτονόμησης, ούτε η παρουσία του κόσμου ήταν ενθαρ-
ρυντική, με αποτέλεσμα στελέχη όπως ο Μ. Σιγαράς, ν΄ αποστασιοποιηθούν. Τις θέσεις 
για την παραμονή στο δήμο Ν. Ιωνίας, κυρίως εξέφρασε ο Περισσιώτης διευθυντής των 
«Ιωνικών Νέων» Κυρ. Παπαδόπουλος.

Μετά από λίγες ημέρες (21.7.1935) η συγκέντρωση, πιο πολυπληθής τώρα, επανα-
λαμβάνεται. Μιλούν: Δελφός, Βαλασόπουλος, Γεωργουλίδης, Μαλλίδης, Σιγαράς, Λεοντής 
κ.α. Επίσης οι Παπαδόπουλος, Τριανταφυλλίδης. Το αποτέλεσμα; Να γίνει παράσταση 
στο δήμαρχο Γ. Φελέκη για την αντιμετώπιση των προβλημάτων του Περισσού!

ΕΠΙΜΕΤΡΟ

Από τις 15 Αυγούστου 1940 με τη θρασύδειλη ενέργεια των Ιταλών να τορπιλίσουν 
την "Έλλη" στο λιμάνι της Τήνου, που πανηγύριζε την Κοίμηση, είχε ουσιαστικά ξεκινήσει 
ο Ελληνοϊταλικός Πόλεμος. Έτσι το πρωινό της 28ης Οκτώβρη 1940, όταν θα ακουστεί το 
"ΟΧΙ" στην ιταμή ιταλική πρόκληση, ολόκληρος ο Ελληνισμός χωρίς διακρίσεις σε γηγε-
νείς και πρόσφυγες, σε βενιζελικούς και αντιβενιζελικούς, θα ορθώσει το ανάστημά του 
και θα πολεμήσει γράφοντας μια από τις μεγαλύτερες δόξες της νεότερης ιστορίας του.

Οι πρόσφυγες, μερικοί από τους οποίους είχαν πολεμήσει ακόμα και στη Μικρασία, ως 
εθελοντές, θα τραβήξουν μπροστά στο δρόμο του καθήκοντος.

Η Νέα Ιωνία ασφαλώς και δεν θ' αποτελέσει εξαίρεση. Το αντίθετο, θα είναι συνεχώς 
παρούσα στα επόμενα χρόνια καθώς, με την Καλογρέζα πλέον προσαρτημένη, θα είναι 
μία από τις περιοχές της πρωτεύουσας που θα υποστούν τις τρομακτικές συνέπειες από 
τις δυνάμεις Κατοχής, από τους Ιταλούς και κυρίως τους Γερμανούς. Παράλληλα στην 
Αντίσταση, κατά εκατοντάδες άνδρες και γυναίκες θα φυλακιστούν, θα βασανιστούν, θα 
εκτελεστούν.

Η ιστορική αναδρομή στην περίοδο της Κατοχής ούτε εύκολη ούτε απλή είναι ούτε 
επιτρέπει συντομεύσεις και άλματα. Η φρίκη, ο ζόφος, το σκοτάδι καθώς εναλλάσσονταν 
με τις αστραπές από τις κάνες της αντίστασης του λαού μας δεν είναι ως εκ της θεματι-
κής αυτού του κεφαλαίου, αντικείμενο της δικής μας μελέτης.

Περιοριζόμαστε λοιπόν, στο Επίμετρο αυτό, να δώσουμε μια περιληπτική μόνον εικό-
να της πορείας του δήμου μας, στο διάστημα της Κατοχής (1940-1944).
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1940
Μια απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής της 21ης Αυγούστου 1940 έχει διαχρονικά 

μια μεγάλη σημασία για τη Νέα Ιωνία. Ο δήμος θα διαθέσει πίστωση 40.000 δραχμών 
στην Κοινότητα Κουκουβαούνων, προκειμένου να επεκτείνει το χώρο του Νεκροταφεί-
ου, δεδομένου ότι χρησιμοποιείται και από τη Νέα Ιωνία.

Η έλλειψη Δημοτικού Νεκροταφείου βασάνιζε από την αρχή τους πρόσφυγες της Νέας 
Ιωνίας. Η θέση του μικρού κοινοτικού Νεκροταφείου των Κουκουβαούνων και μετά του 
Νεκροταφείου της Ν. Φιλαδέλφειας (Κόκκινος Μύλος) και λιγότερο του Β΄ Νεκροταφείου 
(Άγιος Ισίδωρος Ριζουπόλεως) δημιούργησε διαχρονικά μεγάλο πονοκέφαλο. Κατά και-
ρούς αναζητήθηκαν θέσεις εκτός της ευρύτερης περιοχής (π.χ. Βαρυμπόμπη, Βαρνάβας ή 
Αγ. Στέφανος) αλλά ποτέ δεν πραγματοποιήθηκαν. Οι Κουκουβάουνες «φιλοξενούσαν» 
κυρίως, όλα τα χρόνια, τους νεκρούς της Ν. Ιωνίας.

Κι ενώ οι φαντάροι μας πολεμούν στην Αλβανία ηρωικά και οι νίκες τους ξεσηκώνουν 
τον κόσμο, η δημοτικά αρχή προσπαθεί να διαχειρισθεί τα τρέχοντα ζητήματα.

Οι σημαντικότερες αποφάσεις αφορούν στην παραχώρηση στο Δήμο εκτάσεων για 
ανεγέρσεις διδακτηρίων στη Νεάπολη - που ακόμα τότε εξακολουθούσε καταχρηστικά, 
θα έλεγε κανείς να λέγεται «Νέα Νεάπολις» και στον Περισσό.

Εντύπωση προκαλεί μια απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής, στις 20 Δεκεμβρίου 
1940, ενώ ο Ελληνικός στρατός προήλαυνε στην Αλβανία, να διαθέσει 50.000 δραχμές 
προκειμένου να παραγγελθεί τάπητας, ποιότητας Σελτσούκ 24,40 τ.μ. στον ταπητουργό 
Τηλέμαχο Δουρμούσογλου για να δωρηθεί στο βασιλιά Γεώργιο Β΄.

Το θέμα «χαλί» ως έργο τέχνης, έχει ήδη απασχολήσει τους Σπαρταλήδες χαλιτζήδες, 
με βασικότερους εκπροσώπους τους, τους σχεδιαστές Χάρη Καχραμάνο, Κήρυκο Βασι-
λειάδη και Τηλέμαχο Δουρμούσογλου. Χαλιά - έργα τέχνης βρίσκονται στο κτίριο της 
Κ.τ.Ε., στην Εθνική Πινακοθήκη, στην Εστία Νέας Σμύρνης κ.α.

1941 -1944
 Ύστερα από σύντομη ασθένεια φεύγει από τη ζωή ο Ιωάννης Μεταξάς (29 Ιανου-

αρίου 1941). Θα τον αντικαταστήσει ο Αλέξ. Κορυζής.
Την αυγή της 6ης Απριλίου 1941, κι ενώ είχε αρχίσει στην Αλβανία η εαρινή αντεπίθε-

ση των Ιταλών, η Γερμανία αξιώνει από την Ελλάδα «να εκδιώξει τα βρετανικά στρατεύ-
ματα από το ελληνικό έδαφος..». Ο Κορυζής αρνείται και η Γερμανία επιτίθεται εναντί-
ον της Ελλάδος από δύο πλευρές: τα σύνορα με τη Γιουγκοσλαβία και τα σύνορα με την 
Βουλγαρία (οχυρά Ρούπελ). Στις 8 Απριλίου καταλαμβάνει τη Θεσσαλονίκη.

Στις 20 Απριλίου 1941 ο στρατηγός Γεώργιος Τσολάκογλου υπογράφει ανακωχή με 
την Γερμανία. Η τελευταία μάχη δίνεται στις Θερμοπύλες και μετά την 27η Απρι-
λίου οι Γερμανοί από τη Λεωφόρο Κηφισίας μπαίνουν στην Αθήνα. Ήδη ο πρωθυ-
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πουργός Κορυζής, έχει αυτοκτονήσει (18 Απριλίου), ενώ η Πηνελόπη Δέλτα βλέπο-
ντας τις γερμανικές μονάδες να μπαίνουν στην έρημη Αθήνα αυτοκτονεί κι αυτή (*6)!

Η «Κατοχή» για την Αθήνα έχει αρχίσει. Θα ακολουθήσει η αντίσταση του Κρητικού 
λαού και τελικά στις 30 Μαΐου 1941 ολόκληρη η Ελλάδα είναι υπό την κατοχή Γερμανών, 
Ιταλών και Βουλγάρων.

Στη Νέα Ιωνία θα εγκατασταθεί Ιταλική Καραμπινιερία στο Μιρουάρ. Οι Ιταλοί θα 
έχουν γενικότερα την αστυνόμευση της πολιτείας, ενώ οι Γερμανοί κυρίως θα καταλά-
βουν τα εργοστάσια και τα λιγνιτωρυχεία της Καλογρέζας. 

Το μεγάλο μαρτύριο του λαού μας από την έλλειψη τροφίμων θ΄ αρχίσει αμέσως μετά 
και θα ενταθεί το φοβερό χειμώνα 1941-1942, με το λιμό, που εξαφάνισε περισσότερο 
από 700 συμπολίτες μας.

Η Διοικούσα Επιτροπή ουσιαστικά περιορίζεται σε τυπικά μόνο πράγματα και κυρί-
ως να φροντίζει δυστυχώς για την αποκομιδή των νεκρών που καθημερινά πεθαίνουν 
από την πείνα!

Και βέβαια, ας μην ξεχνιόμαστε, θα αρχίσει πάλι το γαϊτανάκι των μετονομασιών των 
οδών. Με πράξη της 2/6/1941 θα επανέλθει η ονομασία «οδός Ηρακλείου», από «Βασιλέ-
ως Γεωργίου Β΄» (απορίας άξιο, αφού ο Βασιλιάς είναι μεν εκτός Ελλάδας, αλλά δεν παύ-
ει να υπάρχει, ωστόσο είναι αγγλόφιλος και πρέπει να …διαγραφεί), θα αντικατασταθεί, 
για τον ίδιο λόγο, η ονομασία οδός «Ιωάννη Μεταξά» και θα γίνει «Βασιλέως ΄Οθωνος» (!) 
η μετέπειτα ονομασθείσα «Ελευθ. Βενιζέλου», η παράλληλός της «Διαδόχου Παύλου» θα 
γίνει «Βασιλίσσης Αμαλίας», η «Κων. Κοτζιά» θα γίνει «Ηλιουπόλεως» και η «μοιράρχου 
Κασόλα» θα γίνει «Ανατολής», η «Αλεξ. Κορυζή» στην Ινέπολη θα γίνει «Χάλκης». Στην Κα-
λογρέζα η «4ης Αυγούστου» θα γίνει «Βυζαντίου», η «Παν. Τσαλδάρη» «Βοσπόρου» κλπ.

Στις 21 Ιουλίου 1941, θα παυθεί ο δήμαρχος Παράσχος, γιατί ένας υπάλληλος του δή-
μου τον κατήγγειλε ότι μιλούσε κατά των Ιταλών και της Ιταλίας… Στη θέση του θα ορι-
στεί ο Σταύρος Γκούμας, ενώ τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής που θα τοποθετηθούν 
την 1 Σεπτεμβρίου 1941, θα είναι οι: Α. Γιαγτζόγλου (αντιπρόεδρος), Χ. Σαραντόπουλος, 
Ι. Δούμπας, Σ. Γαβριήλογλου, Κ. Παρετσόγλου και Ι. Μακρόπουλος.

Στις 2 Σεπτεμβρίου 1943, θα αντικατασταθεί ο Στ. Γκούμας από τον Νικόλαο Βέσση, 
ενώ τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής που θα τοποθετηθούν στις 15 Οκτωβρίου 1943, 
θα είναι οι: Αλ. Βασιλειάδης (αντιπρόεδρος), Ιασ. Μποσταντζόγλου, Αρ. Παπακωνσταντί-
νου, Χρ. Καρέντζος, Ιωάννης Ζήσης και Δημ. Παπαδόπουλος.

Τελευταίος διορισμένος κατοχικός δήμαρχος θα είναι ο Γ. Μωραΐτης, με μέλη τους: Γ. 
Ιωσηφίδη, Δ. Βαλλιάνο, Αρ. Παπακωνσταντίνου, Χρ. Καρέντζο, Ι. Ζήση και Δημ. Παπαδό-
πουλο.
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Μετά την απελευθέρωση ο Μωραΐτης, θα κατηγορηθεί για συνεργασία με τον κατα-
κτητή και θα προφυλακιστεί στις φυλακές «Αβέρωφ». Ένα πρωί καθώς είχε βγει έξω από 
τη φυλακή και περνούσε απέναντι για να συναντήσει τη γυναίκα του, τον παρέσυρε αυ-
τοκίνητο και τον εφόνευσε…

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

(*1). Τα εκλογικά βιβλιάρια εκδίδονταν από τις ενορίες, όπου συγκροτούνταν τριμε-
λείς επιτροπές από εκπροσώπους των βενιζελικών και αντιβενιζελικών και τον ιερέα. Εξ 
αυτού του λόγου και υπήρξαν αιτιάσεις ότι γινόταν ενδεχομένως «συμπαιγνία» και εκδί-
δονταν βιβλιάρια, χωρίς οι κάτοχοι των να είναι δημότες ή να μην είναι εγγράμματοι (κυ-
ρίως γυναίκες) κλπ.

(*2). Έλεγε το απορριπτικό πρακτικό (απόφαση 881/1.2.1934) του Συμβουλίου Πρω-
τοδικών, για τη Σοφία Σημηριώτου:

«Επειδή εκ του συνδυασμού των αρ. 151, 154 και 196 παραγρ. 2 του Κώδικος περί Δή-
μων και Κοινοτήτων και του από 5 Φεβρουαρίου 1930 Προεδρικού Διατάγματος περί πα-
ροχής εις τας γυναίκας δικαιώματος ψήφου, κατά την γνώμην του Δικαστηρίου, εχορη-
γήθη εις αυτάς περιορισμένον εκλογικόν δικαίωμα και δη μόνον το τοιούτον του εκλέ-
γειν ουχί όμως και του εκλέγεσθαι. Επομένως προκειμένου περί πολίτου όστις κατά τον 
Νόμον στερείται του δικαιώματος του 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 προ-
σκρούση εις την διάταξιν τού αρθρ.154 τού Κώδικος περί Δήμων & Κοινοτήτων, αφού δεν 
πρόκειται περί ερεύνης υπάρξεως των ιδιοτήτων του εκλογίμου, αλλά περί της νομικής 
ανυπαρξίας αυτού. Ει και ηδύνατο τις ειπείν ότι, έδει το Δικαστήριον κατά το στάδιον της 
ανακηρύξεως, να περιορισθεί εις την ανακήρυξίν των τακτικώς προταθέντων υποψηφί-
ων χωρίς να εκταθή και εις την έλλειψιν των στοιχείων της εκλογιμότητος των προτεινο-
μένων ήτις ανάγεται εις την αρμοδιότητα του εκλογοδικείου (και έδει να ανακηρυχθεί). 
Συνεπώς η περί ανακηρύξεως της Σοφίας Αγγέλου Σημηριώτου ως Παρέδρου Νέας Ιωνί-
ας πρότασις των εκλογέων απαράδεκτος κρίνεται και απορριπτέα, απορριπτομένης άμα 
ως της παρεμβάσεως αυτής ως αβασίμου. 

(3*). Το ποσοστό του 30%, ως ελάχιστου για να μπορέσει κανείς, να εκλεγεί δήμαρχος 
από τον πρώτο γύρο, σήμερα θα κρινόταν ως υπερβολικά χαμηλό. ΄Αλλωστε για τις με-
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γάλες πόλεις (Αθήνα, Πειραιάς, Θεσσαλονίκη) ίσχυε τότε το 40%. Μεταπολεμικά και για 
τη Ν. Ιωνία, ίσχυε το 40% έως τις εκλογές του 1964. Μετά τη μεταπολίτευση είχαμε το 
50%, αλλά βέβαια με άλλες λογικές, ως προς την παρουσία πλειοψηφίας και μειοψηφίας, 
τη δεύτερη Κυριακή, όταν και τελικά διαμορφωνόταν η αναλογία των συμβούλων μετα-
ξύ των 2 πρώτων συνδυασμών, που μόνον αυτοί δικαιούνταν να περάσουν στο δεύτερο 
γύρο για την εκλογή του δημάρχου.

Θεωρούμε ότι το εκλογικό και ιδιαίτερα το «σταυροδοτικό» σύστημα του 1934, εμπε-
ριείχε το σπέρμα της υποβάθμισης του δημάρχου και της πρώιμης ανάδειξης ορισμένων 
εκ των συμβούλων, που εσταυροδοτούντο και σε άλλα ψηφοδέλτια, ως ισχυρών πόλων, 
ακόμη και ενδοπαραταξιακής αντιπολιτεύσεως, εάν μάλιστα ο δήμαρχος δεν είχε και αξιό-
λογα προσόντα… Το παράδειγμα της Νέας Ιωνίας ήταν δυστυχώς παράδειγμα… προς απο-
φυγήν, σε άλλους όμοιας σύνθεσης δημοτικών συμβουλίων, δήμους της εποχής εκείνης.

Το λεχθέν από το Φελέκη στον παρθενικό του λόγο, «η Νέα Ιωνία δεν έχει πλέον πα-
ρατάξεις, έχει δημότες και δημοτικούς συμβούλους...» υπήρξε αν μη τι άλλο μια έκφρα-
ση προσωπικής αγωνίας και μια ευχή, που βέβαια κάθε άλλο παρά βρήκε ανοιχτούς τους 
ουρανούς. Δεν ήταν δυνατό να τιθασεύσει αυτός τέτοια άλογα, αφού τα περισσότερα τον 
υπερέβαιναν στα προσόντα…

(4*). Η εφημερίδα «Ακρόπολις», της 19ης Ιουλίου του 1934, σε εκτενές ρεπορτάζ της 
για τις πλημμύρες αναφέρει και τις οικογένειες των προσφύγων της Ν. Ιωνίας που είχαν 
πληγεί. Ήσαν οι εξής : Δρουμπέλη, Τσάλλη, Μάνεση, Δούβλη, Μαρτάκη, Λιανού, Αρναού-
τογλου, Σιμσάρογλου, Σαπουντζόγλου, Κοντουρίδου, Μαρσέλλου, Κώστογλου, Κριτζαλά-
κη, Μπαξελή, Καμερτσόγλου, Βλαχάκη, Θεοφάνους, Τοπούζογλου, Κωστάκογλου, Δέλιου, 
Χονδροθανάση, Σαλάτα, Μεταξά, Ντελέκη, Γεωργίου, Δημητρίου, Αθανάσογλου, Κερνίκη, 
Τσερούδη, Τσοδάκογλου. 

Θα πρέπει να σημειωθεί το άμεσο ενδιαφέρον του υπουργού Προνοίας Μιχαήλ Κύρ-
κου, ο οποίος μόλις πληροφορήθηκε το γεγονός έσπευσε επί τόπου και έδωσε εντολές να 
εγκατασταθούν οι πλημμυροπαθείς στο σχολείο της Ελευθερούπολης.

(5*). Τα οδωνυμικά της Νέας Ιωνίας, είν΄ η αλήθεια μας απασχολούν πολύ σε αυτή την 
εργασία μας. Αυτό δεν μας προέκυψε από μια φιλολογική διάθεση υπεράσπισης ενός μι-
κρού θέματος. Η ονοματοθεσία των οδών μιας πολιτείας δεν είναι κάτι δευτερεύον. Αντι-
θέτως. Μέσα από τα ονόματα των δρόμων και των πλατειών περνάει και καταγράφεται 
η ιστορία κι ο πολιτισμός ενός τόπου και των κατοίκων της.

Ονόματα στις οδούς πριν από αρκετά χρόνια, δίδονταν αποκλειστικά από τα δημοτι-
κά και κοινοτικά συμβούλια. Επειδή όμως στη πορεία γινόταν κατάχρηση, καθώς εδίδο-
ντο ονόματα, με καθαρά πολιτικά και κομματικά κριτήρια, οι αποφάσεις των δημοτικών 
συμβουλίων επικυρώνονταν ή όχι από την Νομαρχία/Περιφέρεια. 
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Το πρώτο διάγραμμα του μηχανικού Δημ. Γεωργόπουλου, όπου έχει σχεδιαστεί το 
Ιστορικό Κέντρο (η ΙΩΝΙΑ), η Ελευθερούπολη κι΄ ένα τμήμα της εισόδου στους Ποδαρά-
δες (δηλαδή το απαλλοτριωθέν κτήμα του Παναγίου Τάφου), φέρει ημερομηνία 31 Ια-
νουαρίου 1924. Ο Γεωργόπουλος, συμπολεμιστής του Πλαστήρα, είχε ιδρύσει ως μηχανι-
κός, γραφείο μελετών και υποδείκνυε στο στρατηγό την εγκατάσταση των Πισιδών στην 
περιοχή προσδοκώντας στην ανάπτυξη της Ταπητουργίας. Καταθέτει λοιπόν την εισήγη-
σή του, την οποία συνοδεύει με ένα πολύ διαφωτιστικό σχεδιάγραμμα. 

Σ΄ αυτό λοιπόν διαπιστώνουμε, ότι χρησιμοποιούνται αποκλειστικώς μικρασιατικά 
ονόματα -έστω ενδεικτικά- για τις οδούς, που ήσαν υπό διαμόρφωση ακόμη και βέβαια 
δεν είχαν ονόματα ή είχαν προσωρινά αριθμούς: Σπάρτης, Σμύρνης, Ικονίου, 2ας Μαϊου, 
Μαγνησίας, Πέραν, Φιλαδελφείας, Κορδελιού, τα «2 αδέλφια» (τα δυο βουνά της Σμύρ-
νης).

Από τα δημοτικά συμβούλια του Δήμου Αθηναίων ωστόσο στην πορεία δόθηκαν κατά 
συρροή ονόματα ελλαδικών τοπωνυμίων, χωρίς να υπήρχε κανείς λόγος που να τα συνέ-
δεε με τους ξεριζωμένους πρόσφυγες, τις πατρίδες τους, τις μνήμες τους, την κουλτούρα 
τους και την ιστορία τους. Όπως έχουμε ξαναπεί αυτό έμοιαζε σαν να ήθελε κάποιος να 
επιβάλει στους πρόσφυγες μιαν απότομη προσαρμογή στο νέο περιβάλλον.

Δεν εννοούμε φυσικά ότι δεν θα έπρεπε να δοθούν ονόματα από την Ελληνική Ιστο-
ρία, από την αρχαιότητα έως το 1922 και ότι αν εδόθηκαν, θα έπρεπε ν΄ αντικαταστα-
θούν. Αλίμονο και των Μικρασιατών Ελλήνων η παιδεία και η μόρφωση δεν θα μπορού-
σε να έχει αντίρρηση για ονομασίες οδών με τα ονόματα του Σωκράτους, του Μιλτιάδου, 
της Σαλαμίνας, του Δημοσθένους, του Αλκαίου, του Πιττακού, του Πυθαγόρα ή του Ρήγα 
Φερραίου, του Θεοδ. Κολοκοτρώνη, του Μ. Μπότσαρη, του Λόρδου Βύρωνος, του Π. Πα-
τρών Γερμανού κλπ.

Αλλά εις τι θα βοηθούσαν ονομασίες οδών αφιερωμένες σε ελλαδικά τοπωνύμια, 
όπως: Ευρίπου, Καφηρέα, Όρθρυος, Νεοκάστρου, Νιγρίτης, Νισύρου, Γυθείου, Δομοκού, 
Αχελώου, Γορτυνίας κλπ. τους ξεριζωμένους πρόσφυγες της Ανατολής, τους εγκατεστη-
μένους στη Ν. Ιωνία;

Οπωσδήποτε η απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του 1939 για τις μαζικές, εξ υπαρ-
χής ονοματοθεσίες, των περισσοτέρων οδών του δήμου, έφερε τα πράγματα στη σωστή 
τους βάση.

Αν υπάρχει ένσταση είναι για την επιμονή στο όνομα της κεντρικής λεωφόρου Ηρα-
κλείου, που αφού μετονομάσθηκε σε «Βασιλέως Γεωργίου Β΄», και «Παναγή Τσαλδάρη» 
ξαναγύρισε, μετά τον πόλεμο, στο αρχικό όνομα. Το ερώτημα είναι: γιατί θα πρέπει η κε-
ντρικότερη οδός του δήμου να φέρει το όνομα ενός άλλου δήμου; Πράγματι το Ηράκλειο 
(πάντως η ονομασία δεν παραπέμπει στον αυτοκράτορα Ηράκλειο, αλλά πιθανόν (;) στο 
μυθικό ήρωα Ηρακλή) προϋπήρχε της Νέας Ιωνίας και θα μπορούσε κανείς με την έννοια 
ότι είναι η οδός που πηγαίνει προς το γνωστότερο στους παλιούς Αθηναίους, Ηράκλειο, 
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να χρησιμοποιεί το όνομα «οδός Ηρακλείου» για κάποιο διάστημα. 
Από την ώρα όμως που αναδείχθηκε τόσο γρήγορα η Νέα Ιωνία και οικονομικά και 

πληθυσμιακά κι έγινε δήμος, ενώ το Ηράκλειο παρέμεινε κοινότητα, θα έπρεπε τουλάχι-
στον από τα μέσα της δεκαετίας του ΄30 να είχε δοθεί ένα σπουδαίο όνομα του αλύτρω-
του μικρασιατικού Ελληνισμού, που να μην επιδέχεται εύκολα αλλαγές, όπως π.χ. «Λεω-
φόρος Κωνσταντινουπόλεως» ή «Σμύρνης» ή έστω «Μικράς Ασίας», για το τμήμα της Λε-
ωφόρου που βρίσκεται στα όρια του δήμου. Από εκεί και πάνω ας ονομαζόταν Ηρακλεί-
ου ή ό,τι άλλο ήθελε η Κοινότητα ή ο δήμος, αργότερα, Ηρακλείου.

Κι αν υπάρχει μια οδός που άλλαξε τις ταμπέλες της πολλές φορές, αλλά τελικά δεν 
έχει όνομα ανάλογο στην ιστορία της πόλης είναι η «Κώστα Βάρναλη», μια από τις κεντρι-
κότερες οδούς της Ν. Ιωνίας.

Το πρώτο όνομά της ήταν «Ερρίκου Μοργκεντάου», του γνωστού πρώτου προέδρου 
της Ε.Α.Π., σπουδαίου φιλέλληνα, που νοιάστηκε την πολιτεία των προσφύγων, από την 
αρχή, ήταν παρών στο μικρό άλλωστε διάστημα της προεδρίας του (ένας χρόνος 1923-
1924) σε όλες τις στιγμές της (θεμελίωση - εγκαίνια κλπ.) και με κάθε τρόπο έδειχνε το 
ενδιαφέρον του γι΄ αυτήν.

Ο Ερρίκος Μοργκεντάου ωστόσο είχε αποδείξει και ως πρεσβευτής των Η.Π.Α. στην 
Κωνσταντινούπολη, την εποχή των διωγμών των Νεότουρκων, τα φιλελληνικά του αι-
σθήματα, όπως άλλωστε τα περιέγραψε και στο βιβλίο του «Τα μυστικά του Βοσπόρου».

Εν τούτοις, με την πρώτη ευκαιρία, η «οδός Μοργκεντάου» έγινε «οδός Διαδόχου Παύ-
λου», μετά «οδός Βασιλίσσης Αμαλίας» και τελευταία, επί δημαρχίας Γ. Δομνάκη, οδός 
«Κώστα Βάρναλη».

Δεν είναι τυχαίος ποιητής ο Βάρναλης. Αλίμονο. Αλλά πως και γιατί συνδέεται με τη 
Νέα Ιωνία; Δεν είναι επιτέλους Σολωμός ή Κάλβος, ώστε να δικαιολογείται αυτή η προτί-
μηση για ένα τόσο κεντρικό δρόμο. Μήπως είναι καιρός να ξαναγυρίσουμε στο σωστότε-
ρο, αρχικό όνομα, «οδός Ερρίκου Μοργκεντάου»;

Και επειδή ο λόγος για κάποιες αλλαγές ονομασιών οδών θα έπρεπε, κατά τη γνώμη 
μας, να μελετηθεί σε βάθος το όλο θέμα από ειδικούς που γνωρίζουν πρόσωπα και πράγ-
ματα στην ιστορική διαδρομή της Ν. Ιωνίας, γιατί δυστυχώς έχουν γίνει λάθη, ακόμη και 
στην αναφορά των σωστών στοιχείων πολλών ονοματοθεσιών. Αλλά έως τότε θα προ-
τείναμε μια τουλάχιστον αλλαγή ακόμη. 

Να δοθεί το όνομα ενός πολιτικού -άλλωστε ελάχιστοι πολιτικοί σήμερα φιγουράρουν 
σε οδούς της Ν. Ιωνίας- που πραγματικά, όσον κανείς άλλος, από τη θέση που κατείχε βο-
ήθησε το δήμο μας και τους πρόσφυγες κατοίκους του: του Μιχάλη Κύρκου, πατέρα του 
Λεωνίδα Κύρκου!

Και για να τελειώσουμε, δυό-τρεις παρατηρήσεις για την ορθή απόδοση των ονομά-
των των οδών. Η οδός είναι Τράλλεων και όχι Τραλλέων, Θείρων (τα Θείρα, των Θείρων) 
και όχι Θειρών ή Θυρών, Ευθυμίου Ζήλων (τα Ζήλα, των Ζήλων) και όχι ...Ζήλωνος, Αιμ. 
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Γρεβενών και όχι ...Γρεβενών, Αργένου και όχι Αργένους, Βάριτος (η Βάρις, της Βάριτος, 
αρχαία πόλη κοντά στη Σπάρτη Πισιδίας) και όχι Βάρης, Έρμου (ποτάμι της Μικράς Ασί-
ας) και όχι ...Ερμού (από τον Ερμή).

(6*). Την 16η Οκτωβρίου 1949 ένας φορέας με τον τίτλο: "Τοπική Επιτροπή Πνευμα-
τικού Αγώνος" οργάνωσε στη Νέα Ιωνία (Ναός Αγίων Αναργύρων και "Αστέρας") εκδή-
λωση στη μνήμη των ηρωικώς πεσόντων Ιωνιωτών.

Περιελάμβανε ομιλίες των: Θεόδ. Κυρκίδη, Νίκου Μηλιώρη και Χαρίλ. Ιωαννίδη, απαγ-
γελίες του Β. Βασιλειάδη κ.λπ. Σ' αυτήν παρουσιάστηκε και κατάλογος "Πεσόντων κατά 
τους Εθνικούς Αγώνες Συμπολιτών" που είχε ως εξής:

Σ. Αναμουρλόγλου, Β. Αποστολίδης, Γ. Αντωνιάδης, Π. Ασλάνογλου, Σ. Αντωνιάδης, Α. 
Αναγνώστου. Ι. Βαλαβανίδης, Γ. Βαρβαρέσος, Ε. Γκερμελής, Ν. Γεροντίδης, Ε. Γερασίδης, 
Χ. Δαμτζής, Β. Δαμιανόγλου, Γ. Δημητριάδης, Β. Ζωρααγάς, Δ. Ζαχαριάδης, Ε. Θεοφίλου, Χ. 
Καρασάββας, Γ. Καρακώστας, Γ. Κανδραλίδης, Γ. Καντζίκης, Α. Κοσκινάς, Ε. Κοπριτσιώ-
της, Γ. Κουλακμανίδης, Ν. Λασκαρίδης, Κ. Μαντζουράκης, Α. Μερτζανάκης, Ν. Μητσόπου-
λος, Β. Μαρκόπουλος, Δ. Μαυρίδης, Κ. Νάτσιος, Ε. Παστιρμάς, Γ. Παπαευθυμίου, Ι. Πετσιώ-
της, Γ. Παρέσογλου, Θ. Πυργιέρος, Γ. Πομόνης, Κ. Παξιμαδέλας, Ι. Προβελέγγιος, Δ. Ράλλης, 
Β. Σπιθουράκης, Ν. Σιμιτζής, Σ. Τζιρικίδης, Ι. Τσακιργιάννης, Ν. Τουμπής, Κ. Τσαμπάζης, Σ. 
Χατζόγλου, Ι. Χρυσάφης.

Για τον ιστορικό της πολιτείας υπήρχε πάντοτε η απορία, γιατί στο ηρώο της (άγαλ-
μα Ελληνίδας μάνας) δεν αναγράφηκαν ποτέ τα ονόματα των πεσόντων Ιωνιωτών στον 
πόλεμο του '40. Η λίστα θεωρήθηκε ατελής. Ασφαλώς ήταν περισσότεροι οι πεσόντες και 
δεν αναφέρονται βαθμοί και τόποι θανάτου. Έκτοτε δεν ξανάγινε προσπάθεια πλήρους 
καταγραφής των ονομάτων των Ιωνιωτών που έπεσαν στους εθνικούς μας αγώνες. Μή-
πως, έστω και τόσο καθυστερημένα, θα μπορούσε αυτό να γίνει τώρα;

[Ο κατάλογος αυτός δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα "το Θάρρος της Ιωνίας" της 16ης 
Οκτωβρίου 1949].
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Ο Γ. Καφαντάρης στις εκλογές του 1928 διαχώρισε τη θέση του  
από το Βενιζέλο και η Νέα Ιωνία που τον είχε αποθεώσει στις 

προηγούμενες εκλογές (1926) τον αποδοκίμασε έντονα
και μάλιστα τον ξυλοφόρτωσε.

Η γελοιογραφία δείχνει τον Καφαντάρη που “χτυπάει” το 
Βενιζέλο ο οποίος εικονίζεται στο ταμπούρλο.
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EΚΛΟΓΕΣ ΣΤΟ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟ
(Βουλευτικές - Δημοτικές)

Η προσφυγική ψήφος στη Νέα Ιωνία

Του Χάρη Σαπουντζάκη

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΔΥΣΚΟΛΑ ΧΡΟΝΙΑ

 περίοδος των Βαλκανικών πολέμων και του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου (1912-
1919), όταν η Ελλάδα κάτω από την ηγεσία ενός μεγάλου ανδρός, που κυβέρ-
νησε τη χώρα, του Ελευθερίου Βενιζέλου, επέτυχε να δει να δικαιώνονται τα 

οράματα της μεγάλης πατρίδας «των δύο ηπείρων και πέντε θαλασσών» καθώς μετά την 
Ήπειρο, τη Μακεδονία, τη Θράκη πάτησε το πόδι της και στην αντίπερα όχθη του Αιγαί-
ου, στην πολυθρύλητη Σμύρνη, έφτασε δυστυχώς σ’ ένα οδυνηρό τέλος που γράφτηκε 
στη Μ. Ασία με την τεράστια και πρωτοφανή για την Ιστορία, Καταστροφή του Ελληνι-
σμού της, τον Αύγουστο του 1922.

Στην ήδη καθημαγμένη από τον πόλεμο Ελλάδα έφτασαν με τη φωτιά στα μάτια 1,5 
περίπου εκατομμύρια πρόσφυγες, γυμνοί, πένητες, ξεριζωμένοι.

Ένα μεγάλο μέρος τους «εγκαταστάθηκε» στα αστικά κέντρα (Αθήνα-Πειραιάς-
Θεσσαλονίκη κλπ.) και πήρε την ονομασία «αστοί» πρόσφυγες (το 40% περίπου) και το 
υπόλοιπο στην ύπαιθρο χώρα και ιδιαίτερα στη Μακεδονία και τη Δυτική Θράκη παίρνο-
ντας την ονομασία «αγρότες» πρόσφυγες.

Υπολογίστηκε (απογραφή του 1928) ότι η Αθήνα είχε με την έλευση των προσφύγων 
459.211 κατοίκους (άνδρες 229.338 και γυναίκες 229.873), ενώ το 1920 είχε 317.209 
(άνδρες 176.574, γυναίκες 140.635). Είναι φανερό πως στους πρόσφυγες υπερείχαν οι 
γυναίκες (χαρακτηριστικό είναι το στοιχείο από τα αρχεία των σχολείων στη Νέα Ιωνία, 
πως ένα ποσοστό 30-35% των παιδιών δήλωναν ορφανά πατρός!) (*1).

Η εγκατάσταση αυτή δεν υπήρξε βέβαια καθόλου εύκολη. Αντιθέτως ήταν τραυματι-
κή, όχι μόνο από την πλευρά της ξαφνικής απώλειας εκατοντάδων χιλιάδων ψυχών αλλά 
και από την αποστέρηση κάθε περιουσιακού στοιχείου, όσο και της απότομης προσγείω-
σης σ’ ένα περιβάλλον όχι οικείο, όχι φιλόξενο.

Οι πρόσφυγες ήσαν υποχρεωμένοι από τη μια μέρα στην άλλη να ξαναφτιάξουν από 
την αρχή τη ζωή τους, προσπαθώντας να σταθούν στα πόδια τους και να δημιουργήσουν, 
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όπως πολύ καλά γνώριζαν να κάνουν στην πατρίδα τους.
Νέα ζωή, νέα ήθη, νέες κουλτούρες. Δύσκολες προσαρμογές, πολλές υποχρεώσεις.
Στις πατρίδες τους είχαν αρκετά καλά οργανωμένη την τοπική αυτοδιοίκηση, με τις 

δημογεροντίες τους, τις εφορείες των σχολείων τους, ακόμη τις συντεχνίες τους. Στην Ελ-
λάδα έπρεπε να μάθουν να ψηφίζουν στις βουλευτικές εκλογές, να βγάζουν βουλευτές, 
κυβέρνηση, πρωθυπουργό, να ψηφίζουν στις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές, για να 
εκλέξουν δημάρχους, παρέδρους, δημοτικά και κοινοτικά συμβούλια. 

Είμαστε ήδη στο 1923. Έχει υπογραφεί η Συνθήκη της Λωζάνης κι έχει αρχίσει η 
«ανταλλαγή των πληθυσμών». Οι κάτοικοι του Πόντου και της Καππαδοκίας, της Αν. 
Θράκης αλλά και πολλοί Κων/πολίτες θα εγκαταλείψουν, με καλύτερες βέβαια συνθή-
κες, τις πατρίδες τους αλλά και θα «υποχρεωθούν» να έρθουν κι αυτοί στην Ελλάδα, όταν 
αντίστοιχα 350.000 και πλέον μουσουλμάνοι της Μακεδονίας και άλλων μερών της Ελλά-
δας θα υποχρεωθούν να πάνε στην Τουρκία.

Οι πρόσφυγες κοντά στον αγώνα και την αγωνία τους να μπορέσουν κάπου να στή-
σουν το καινούριο σπιτικό τους, κι ενώ ακόμη αναζητούν τους δικούς τους, που φτάνουν 
κατά κύματα από την αιχμαλωσία, βρίσκονται μπροστά στην πρώτη ευκαιρία τους ν’ 
αποδείξουν ότι έχουν οντότητα, προσωπικότητα, άποψη. Έχουν ψήφο, μπορούν να ψη-
φίζουν και να ψηφίζονται.

Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά!
Σεπτέμβριος 1922: Ενώ η Σμύρνη καίγεται κι οι χιλιάδες των προσφύγων προσπα-

θούν, με κάθε τρόπο, να φτάσουν στην Ελλάδα, η τελευταία Κυβέρνηση Π. Πρωτοπαπα-
δάκη στην Αθήνα παραιτείται κι ο Βασιλιάς Κωνσταντίνος διορίζει κυβέρνηση υπό τον 
Ν. Τριανταφυλλάκo.

Στρατιωτικές μονάδες που είχαν διεκπεραιωθεί στη Χίο και τη Μυτιλήνη επαναστα-
τούν. Επικεφαλής είναι οι συνταγματάρχες Νικόλαος Πλαστήρας και Στυλιανός Γονα-
τάς. Οι επαναστάτες αποβιβάζονται στο Λαύριο κι από κει απαιτούν την παραίτηση του 
Βασιλιά Κωνσταντίνου υπέρ του γιου του Γεωργίου Β΄ και τη διάλυση της Βουλής.

Στην Αθήνα ο τότε απόστρατος υποστράτηγος Θεόδωρος Πάγκαλος συλλαμβάνει 
από μόνος του αντιβενιζελικούς.

Στις 28 Σεπτεμβρίου 1922 υπογράφεται η Συνθήκη των Μουδανιών κι η Ελλάδα 
ουσιαστικά παραχωρεί την Ανατ. Θράκη στους Τούρκους! Στις 30 Σεπτεμβρίου ο Βασι-
λεύς Κωνσταντίνος αναχωρεί για το Παλέρμο της Ιταλίας (*2).

Η Επαναστατική Κυβέρνηση βλέπει ότι για να επιβληθεί θα πρέπει να τιμωρήσει 
άμεσα τους πρωταίτιους της Μικρασιατικής Καταστροφής, δηλαδή τους επικεφαλής του 
αντιβενιζελισμού! Συλλαμβάνονται οι διατελέσαντες πρωθυπουργοί στην περίοδο 1920- 
1922: Δημ. Γούναρης, Νικ. Στράτος και Πέτρος Πρωτοπαπαδάκης, οι υπουργοί: Γε-
ώργ. Μπαλτατζής και Νικ. Θεοτόκης, ο τελευταίος αρχιστράτηγος Γεώργιος Χατζηα-
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νέστης και οι στρατιωτικοί: Μιχ. Γούδας και Ξεν. Στρατηγός.
Συστήνεται έκτακτο στρατοδικείο με πρόεδρο τον υποστράτηγο Αλ. Οθωναίο και με 

βασιλικό επίτροπο το Θ. Πάγκαλο. Και οι κατηγορούμενοι δικάζονται με την κατηγορία 
της εσχάτης προδοσίας γιατί «εκουσίως και εκ προθέσεως υποστήριξαν την εισβολή ξέ-
νων στρατευμάτων εις την επικράτειαν του βασιλείου…»

Ο πρωθυπουργός Σωτ. Κροκιδάς παραιτείται γιατί δεν θέλει να πάρει την ευθύνη της 
δίκης και αναλαμβάνει πρωθυπουργός ο Στ. Γονατάς.

Μετά από ακροαματική διαδικασία δυο εβδομάδων, στις 15 Νοεμβρίου 1922 εκδίδε-
ται η απόφαση του Στρατοδικείου. Σε θάνατο οι: Δημ. Γούναρης, Νικ. Στράτος, Πέτρος 
Πρωτοπαπαδάκης, Γεωρ. Χατζηανέστης, Γεωργ. Μπαλταζής, Νικ. Θεοτόκης. Σε ισό-
βια οι: Μιχ. Γούδας και Ξεν. Στρατηγός. Παρά τις ξένες παρεμβάσεις και πιέσεις οι 6 

εκτελούνται στου Γουδή, το πρωί της 15ης Νοεμβρίου 1922. Το τηλεγράφημα του Ελ. Βε-
νιζέλου για την αποφυγή της εκτέλεσης είχε φτάσει λίγο μετά την εκτέλεση!

Επρόκειτο, όπως κι ο κύριος υποστηρικτής της καταδίκης, ο Θ. Πάγκαλος, είχε δηλώ-
σει αργότερα, για μια απόφαση σκοπιμότητας, γιατί έπρεπε να καταλαγιάσει το τεράστιο 
κύμα αγανάκτησης, κατά κύριο λόγο των προσφύγων αλλά και των γηγενών βενιζελικών 
και μεγάλου μέρους των αξιωματικών!

Οι πρόσφυγες πλέον επικύρωναν έτσι, κατά κάποιο τρόπο, την απόφασή τους για 
απόλυτη προσήλωσή τους στο Βενιζέλο! Και θα είναι στο εξής η ανεξάντλητη εφεδρεία 
του στις 6 εκλογικές αναμετρήσεις που θ’ ακολουθήσουν, μέσα στην ταραγμένη αυτή 
περίοδο του μεσοπολέμου, ως την εγκαθίδρυση της δικτατορίας του Μεταξά (1936), 
αλλά ως ένα βαθμό και στις δημοτικές - κοινοτικές εκλογές, με την υποστήριξη φιλελευ-
θέρων δημάρχων-κοινοταρχών.

Στις 28 Δεκεμβρίου 1922 ο Βασιλεύς Κωνσταντίνος πεθαίνει από συγκοπή καρδιάς 

Από τη δίκη των Έξι, οι κατηγορούμενοι.
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στο Παλέρμο της Ιταλίας. Ο βασιλιάς - ηγέτης ουσιαστικά μιας παράταξης των λεγόμε-
νων «αντιβενιζελικών» ή «Κωνσταντινικών» είχε εκλείψει.

Μόλις έχει υπογραφεί η συνθήκη για την «ανταλλαγή των πληθυσμών» (24 Ιουλίου 
1923 - με το νέο Γρηγοριανό ημερολόγιο πλέον που ισχύει από το Μάρτιο) κι έχει ουσια-
στικά «εκχωρηθεί» η Ανατολική Θράκη στην Τουρκία, τα πράγματα δεν οδηγούν σε κά-
ποια ηρεμία. Στις 31 Αυγούστου η Ιταλία του Μουσολίνι, ενώ ως τότε «υποστήριζε» την 
Ελλάδα έναντι της Τουρκίας επιτίθεται κατά της Κέρκυρας. Το νησί βομβαρδίζεται και 
καταλαμβάνεται, σαν απάντηση στη δολοφονία της ιταλικής επιτροπής, υπό τον στρατη-
γό Τελλίνι, η οποία παρακολουθούσε τη χάραξη των ελληνοαλβανικών συνόρων. Χρειά-
στηκαν πολλές προσπάθειες της Επαναστατικής Κυβέρνησης και υποχωρήσεις, αλλά και 
πιέσεις από τη διεθνή κοινή γνώμη, ώστε ν’ αποχωρήσουν οι καταληψίες Ιταλοί ένα μήνα 
σχεδόν μετά! Αφού πρώτα δεσμευόμασταν να πληρώσουμε αποζημιώσεις.

Και από το σημείο αυτό και μετά αρχίζει το γαϊτανάκι με τα στρατιωτικά κινήματα.
Στις 22 Οκτωβρίου 1923 στασιάζουν οι φρουρές σ’ όλη την Ελλάδα, πλην των Αθη-

νών και της Θεσσαλονίκης. Επικεφαλής είναι 2 υποστράτηγοι και 1 συνταγματάρχης οι: 
Γ. Λεοναρδόπουλος, Π. Γαργαλίδης, Γ. Ζώρας. Θα μπορούσε κανείς να τη χαρακτηρίσει 
λογικά ως «αντεπανάσταση», αφού κυρίως στελεχωνόταν από αντιβενιζελικούς στρατι-
ωτικούς. Οι κατώτεροι αξιωματικοί ωστόσο που συμμετείχαν κι είχαν τη δύναμη, προσέ-
βλεπαν σ’ ένα είδος νέου «Γουδί του 1909» με την καταδίκη των παλαιοκομματικών σχη-
μάτων Βενιζελικών- Αντιβενιζελικών!

Ο Ν. Πλαστήρας τελικά, καθώς είχε ήδη προκηρύξει εκλογές για τη Δ΄ Συντακτική 
Εθνοσυνέλευση, άρα έδειχνε δημοκρατικές διαθέσεις, εκμεταλλευόμενος σφάλματα των 

Ο Νικόλαος Πλαστήρας Ο Γεώργιος Κονδύλης
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κινηματιών, κέρδισε, με ισχυρό βραχίονά του, το στρατηγό Γεώργιο Κονδύλη! Ο Ιωάννης 
Μεταξάς, που φαίνεται να είχε διαδραματίσει κάποιο ρόλο, καταφεύγει στο Παρίσι.

Η Επανάσταση φάνηκε επιεικής. Δεν εκτέλεσε κανέναν. Αποστράτευσε όμως πολλούς 
ουδέτερους αξιωματικούς, μεταξύ των οποίων και τον Αλ. Παπάγο, τότε συνταγματάρχη 
ιππικού και τα μέλη της πρώτης μετέπειτα κατοχικής κυβέρνησης: Τσολάκογλου, Δεμέ-
στιχα, Μπάκο, Πολύζο. Ο κατοπινά αρχηγός του Λαϊκού Κόμματος Κων. Τσαλδάρης συνε-
λήφθη, αλλά τελικά δεν δικάστηκε.

Αλλά η αντεπανάσταση δημιούργησε ένα «παρεπίπτον» θέμα: την κατάργηση της βα-
σιλείας! Η βενιζελική παράταξη ήταν διχασμένη καθώς θεωρήθηκε ότι έμμεσα ο βασιλιάς 
Γεώργιος ο Β΄ είχε συμμετάσχει στο κίνημα.

Όμως ενώ συμβαίνουν αυτά ήρθε η ώρα να γίνουν οι πρώτες εκλογές, μετά την Κα-
ταστροφή και τον ξεριζωμό.

Έχουν ορισθεί για την Κυριακή 16 Δεκεμβρίου 1923. Μεσολαβούν ωστόσο στην 
Αθήνα αιματηρές συγκρούσεις της αστυνομίας και του στρατού με διαδηλωτές που εί-
χαν οργανώσει συλλαλητήριο υπέρ του βασιλικού θεσμού! Υπάρχουν 8 νεκροί και πολ-
λοί τραυματίες!

Οι εκλογές πάντως διενεργήθηκαν χωρίς παρατράγουδα αλλά και χωρίς την παρου-
σία της αντιβενιζελικής παράταξης! Ωστόσο η υπολογιζόμενη σε 30% αποχή, καταδεικνύ-
ει ότι λίγοι ψηφοφόροι απείχαν συνειδητά.

Οι εκλογές διενεργήθηκαν με το Ν.Δ της 12ης Σεπτεμβρίου 1923 που κατοχύρωνε ένα 
πλειοψηφικό σύστημα με στενή περιφέρεια στην Παλαιά Ελλάδα και πρωτοδικειακή στη 
Νέα. Οι εκλογές έγιναν για πρώτη φορά με ψηφοδέλτια (ακόμη και χειρόγραφα), όπου 
επιτρέπονταν διαγραφές και προσθήκες ονομάτων.

Στην κοινή περιφέρεια Αθηνών - Πειραιώς, το ψηφοδέλτιο των Φιλελευθέρων περιε-
λάμβανε 33 υποψήφιους, με πρώτο το όνομα του Ελευθέριου Βενιζέλου!

Η παρουσία των προσφύγων υποψηφίων βουλευτών στις Εκλογές αυτές ήταν όχι 
μόνο αριθμητικά αλλά και ποιοτικά (σπουδές, εμπειρία, προσωπικότητα κλπ.) σημαντι-
κότατη, αν υπολογίσει κανείς ότι από τους εκλεγέντες συνολικά 398 βουλευτές οι 
πρόσφυγες βουλευτές ήσαν 56 (ποσοστό περίπου 15%). (*3).

Βέβαια η δύναμη των προσφύγων ήταν μεγάλη στα αστικά κέντρα: στη Θεσσαλονί-
κη π.χ. εκλέχτηκαν 15 βουλευτές, ενώ στην τοπική περιφέρεια Αθηνών - Πειραιώς 10!

Πολλοί από τους εκλεγέντες πρόσφυγες βουλευτές διέπρεψαν αργότερα σε υπουργι-
κά αξιώματα, όπως οι: Απόστολος Δοξιάδης, Αν. Μπακάλμπασης, Απ. Ορφανίδης, Αν. Μι-
συρλόγλου, Φιλ. Εμμανουηλίδης, Κων. Φίλανδρος κλπ.

Οι ξεριζωμένοι πρόσφυγες στην Αθήνα και τον Πειραιά προσπαθούν να επιβιώσουν 
μέσα στα πρόχειρα καταλύματά τους.

Ήδη με τις πρώτες ενέργειες του Ταμείου Περιθάλψεως Προσφύγων (Τ.Π.Π.) έχουν 
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αρχίσει ν’ ανεγείρονται προσφυγικές κατοικίες και να σχηματίζονται ως ένα περιδέραιο 
γύρω από την πρωτεύουσα οι προσφυγικοί συνοικισμοί: Βύρωνας, Καισαριανή, Ποδαρά-
δες (Ν. Ιωνία), Κοκκινιά (Νίκαια) κλπ.

Η Ν. Ιωνία (ακόμη οι περισσότεροι την ονομάζουν Ποδαράδες (*4), από το βυζαντινό 
τοπωνύμιο της περιοχής) έχει μια ξεχωριστή δυναμική γιατί, κατά το σκεπτικό, των ιθυ-
νόντων, προοριζόταν για την εγκατάσταση των πιο λαϊκών στρωμάτων των προσφύ-
γων! Ήδη με την αρχόμενη διαμόρφωση των συνοικισμών Σαφραμπόλεως, Ινεπόλεως,  
Ελευθερουπόλεως και βέβαια του Ιστορικού Κέντρου, που εκείνες τις ημέρες είχε δεχθεί 
για 2η φορά την επίσκεψη του αρχηγού της Επανάστασης Ν. Πλαστήρα, μαζί με τον Στ. 
Γονατά, αλλά και τον Ερρ. Μοργκεντάου και είχαν γίνει τα εγκαίνια του συνοικισμού 
(9 Δεκεμβρίου 1923) ο οποίος άτυπα είχε πάρει την ονομασία «Ιωνία» (*5) αριθμού-
σε περισσότερους από 10.000 κατοίκους, (η αρχική πρόταση του Παπαϊωακείμ Πεσμα-
τζόγλου, του ιερέα-αρχηγού της πορείας των Σπαρταλήδων προς την Αττάλεια και μετά 
προς την Ελλάδα στη θεμελίωση του συνοικισμού, στις 30 Ιουνίου 1923, για την ονο-
μασία «Νέα Σπάρτη» κι η απόφαση του Πλαστήρα για το όνομα «Νέα Πισιδία» είχαν μεί-
νει χαραγμένες μόνο στο θεμέλιο λίθο που τοποθετήθηκε στη γωνία των οδών Σπάρτης 
και Κ. Βάρναλη) (*6).

Όλοι όσοι εξ αυτών είχαν δικαίωμα ψήφου (οι άνδρες άνω των 21 ετών) και είχαν 
προλάβει να εκδώσουν εκλογικό βιβλιάριο ψήφισαν σ’ ένα τμήμα. Και βέβαια ψήφισαν 
όλοι σχεδόν βενιζελικούς.

Ουσιαστικά στις εκλογές μετείχαν φιλοβενιζελικά κόμματα (κόμμα Φιλελευθέρων, 
Δημοκρατική Ένωση, Δημοκρατικοί Φιλελεύθεροι). Ωστόσο μετείχε μερίδα αντιβενιζε-
λικών, Αγροτικοί, Τούρκοι και το Κ.Κ.Ε. Το κόμμα των Φιλελευθέρων εξέλεξε 250 έδρες, 
ενώ οι δύο άλλες κινήσεις-ομάδες των βενιζελικών εξέλεξαν 120. Βγήκαν και 6 αντιβενι-
ζελικοί, 3 Αγροτικοί, 3 Τούρκοι. Το Κ.Κ.Ε παρά τις 20.000 σχεδόν ψήφους, λόγω του συ-
στήματος, δεν εξέλεξε βουλευτή.

Σημασία για τους μικρασιάτες πρόσφυγες της Ν. Ιωνίας έχει το γεγονός ότι υποψήφιοι 
στην περιφέρεια Αθηνών-Πειραιά είναι συμπατριώτες τους, αναγνωρισμένοι για το κύ-
ρος και τις ικανότητές τους: ο Σάββας Παπαγρηγοριάδης, από τα Βουρλά, ο Απόστο-
λος Ορφανίδης, από τη Σμύρνη, ο Βασίλειος Αρτεμιάδης από τη Σπάρτη. (*8). Τελικά 
μετά τον Ελευθέριο Βενιζέλο εκλέγονται οι: Σάββας Παπαγρηγοριάδης (με 62.158 σταυ-
ρούς), ο Απ. Ορφανίδης με 61.563 σταυρούς, ο Βασίλειος Αρτεμιάδης, με 60.930 σταυ-
ρούς κι ακολούθησαν: Δημ. Μαρσέλος, Δημ. Πολυκράτης, Ελ. Παυλίδης.  Έχουν συσταθεί 
140 εκλογικά τμήματα κι έχουν ψηφίσει συνολικά: 115.242 ψηφοφόροι. Τηρουμένων 
των αναλογιών το 15% περίπου αυτών ήταν πρόσφυγες. Η προσφυγική ψήφος υπήρ-
ξε καθοριστική, γιατί όπως φαίνεται ψηφίστηκε με φανατισμό το σύνολο των μελών του 
ψηφοδελτίου, ενώ ο κατοπινά υπουργός Προνοίας Απ. Δοξιάδης από την Ανατολική Ρω-
μυλία είναι πολύ ψηλά στην εκλογή.
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Πριν λήξει το 1923 ο βασιλεύς Γεώργιος Β΄ διαπιστώνων την αρνητική στάση των νι-
κητών των εκλογών αναχώρησε (τυπικά ως αδειούχος) μαζί με τη σύζυγό του στις 19 Δε-
κεμβρίου. 

Προορισμός η Κωστάντζα και μετά το Βουκουρέστι! Αντιβασιλέας ορίζεται ο ναύ-
αρχος Παύλος Κουντουριώτης.

Η ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Το 1924 είναι κι αυτό ένα έτος με αλλεπάλληλα γεγονότα και συγκινήσεις. Η Επανα-
στατική Κυβέρνηση παραχωρεί τη θέση της σε κυβέρνηση που προήλθε από εκλογές. Ο 
Ελ. Βενιζέλος μετά από 39 μήνες μακριά από την Ελλάδα επανέρχεται. Στις 11 Ιανουαρί-
ου σχηματίζει κυβέρνηση.

Στις 4 Φεβρουαρίου παραιτείται και στις 6 του μηνός ορκίζεται κυβέρνηση υπό τον Γ. 
Καφαντάρη. Η βενιζελική παράταξη έχει πλέον και αντιπολίτευση εκ των ένδον (Παπα-
ναστασίου). Αυτή και αναλαμβάνει (12 Μαρτίου 1924) την ευθύνη της διακυβέρνησης. 
Ήδη από τις 12 Μαρτίου 1924 ο τίτλος «Βασίλειο της Ελλάδος» είχε αντικατασταθεί 
με τον τίτλο: «Ελληνική Πολιτεία».

Ο Παπαναστασίου προχωρεί σε Δημοψήφισμα για τη Δημοκρατία ή την Βασιλεία.
Οι δυο παρατάξεις συγκρούονται και τελικά στην ψηφοφορία της 13ης Απριλίου 

1924, όπου η συμμετοχή των προσφύγων υπήρξε καθολική, είχαμε:

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: 758.472 ψήφοι, ήτοι 69,95%
ΒΑΣΙΛΕΙΑ: 325.322 ψήφοι, ήτοι 30,05%.

Υπήρξαν ενστάσεις από φιλοβασιλικούς, αλλά η θέση του Ιωάννου Μεταξά, ότι δεν 
έγινε καμία νοθεία υπήρξε καθοριστική.

Στη Ν. Ιωνία λειτούργησε πάλι (1) εκλογικό τμήμα, το 143ο Ειδικό Παράρτημα Προ-
σφύγων Ποδαράδων.

Αποτελέσματα δεν έχουμε, αλλά εκ της συνεκτιμήσεως των στοιχείων της προσφυγι-
κής ψήφου το ποσοστό θα έφθασε ή και θα ξεπέρασε το 90% υπέρ της Δημοκρατίας. 

Η έκπληξη προήλθε από το Μουσολίνι, ο οποίος έσπευσε ν’ αναγνωρίσει το αποτέλε-
σμα. Ακολούθησαν οι μεγάλες Δυνάμεις. Η Ευρώπη έδειχνε να γυρίζει την πλάτη της στις 
δυναστείες. Το νέο προσφυγικό δάνειο που δόθηκε μετά, είναι η απόδειξη της εμπιστοσύ-
νης τους στην Ελληνική Δημοκρατία.

Η κυβέρνηση Παπαναστασίου είχε διάρκεια μόνο 4 μηνών. Έριδες ανάμεσα στα 
μέλη της, που είχαν προσωπικές φιλοδοξίες (Πάγκαλος, Γονατάς, Μιχαλακόπουλος, Κον-
δύλης και άλλοι) και διάφορα γεγονότα στην Αθήνα (συγκέντρωση του Κ.Κ.Ε για την 
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εργατική Πρωτομαγιά που είχε νεκρό και τραυματί-
ες), και στη Θεσσαλονίκη (επίθεση κατά τυπογραφεί-
ων εφημερίδων αντιβενιζελικών) έδωσαν αφορμή για 
παραιτήσεις υπουργών και επεισόδια μέσα στη Βουλή. 
Τελικά ο Αλεξ. Παπαναστασίου έπεσε.

Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Παύλος Κουντουριώ-
της έδωσε εντολή στο Θ. Σοφούλη, που πήρε ψήφο 
εμπιστοσύνης στις 30 Ιουλίου 1924. Την 1η Οκτωβρί-
ου ο Θ. Σοφούλης παραιτείται. Νέα Κυβέρνηση ορκί-
ζεται με επικεφαλής τον Ανδρέα Μιχαλακόπουλο. Στις 
4 Δεκεμβρίου 1924 υπογράφεται στο Λονδίνο δανεια-
κή σύμβαση ύψους 12.300.000 χρυσών λιρών Αγγλίας 
για την αποκατάσταση των προσφύγων. Η Κοινωνία 
των Εθνών (Κ.Τ.Ε) ορίζει ότι η διαχείριση του δανείου 
θ’ αναληφθεί από την Επιτροπή Αποκατάστασης Προ-
σφύγων (Ε.Α.Π). Ως εγγύηση για το δάνειο αυτό τέθηκαν στη διάθεση της Ε.Α.Π 5 εκατ. 
στρέμματα, όπου θα εγκαθίσταντο «αγρότες πρόσφυγες». Φυσικά αφού έμπαινε ενέχυ-
ρο η γη, επακόλουθο θα ήταν να ενεχυριάζονταν και τα όποια ακίνητα θα ανεγείρονταν! 
Το ίδιο ίσχυσε και για τη γη που εγκαταστάθηκαν οι πρόσφυγες.

Όροι επαχθείς που ωστόσο ίσχυσαν. Το δάνειο υπερκαλύφθηκε διεθνώς! Έως τότε με 
τη λειτουργία του λεγόμενου «Ταμείου Περιθάλψεως Προσφύγων», που είχε ιδρύσει η 
Επαναστατική Κυβέρνηση, το Νοέμβριο του 1922, η Ελλάδα είχε δαπανήσει εξ ιδίων πό-
ρων 4.000.000 χρυσές λίρες Αγγλίας, όμως το έργο του Τ.Π.Π. δεν μπορούσε να συνεχισθεί 
ελλείψει πόρων. Για την αντιμετώπιση του τεράστιου προβλήματος της αποκατάστασης 
των προσφύγων -αστών και αγροτών- είχε ήδη ιδρυθεί από την Κ.Τ.Ε η Ε.Α.Π με πρώτο 
πρόεδρο το γνωστό Αμερικανό φιλέλληνα Ερρίκο Μοργκεντάου, (*10) πρώην πρε-
σβευτή των Η.Π.Α στην Πόλη, προσωπικότητα διεθνούς κύρους και ένθερμο υποστηρι-
κτή του Ελ. Βενιζέλου (Οκτώβριος 1923). 

Τότε (1925) ξεκίνησαν τα έργα ύδρευσης της Αθήνας, όταν η Αμερικανική εταιρεία 
ΟΥΛΕΝ ανέλαβε να κατασκευάσει το έργο (φράγμα Μαραθώνος, δίκτυο ύδρευσης, διυλι-
στήρια στα όρια του δήμου Ν. Ιωνίας με την Αθήνα), που τελείωσαν το 1929. Θα πρέπει 
εδώ να σημειωθεί ότι η Ε.Α.Π δεν διαχειριζόταν εν είδει φιλανθρωπίας τα χρήματα του 
Ελληνικού Προϋπολογισμού. Ήταν ένας διεθνής οργανισμός, ο οποίος διαχειριζόταν με-
γάλα δάνεια από το εξωτερικό, τα οποία θα έπρεπε ν’ αποπληρωθούν κάποτε με τόκο, 
ωστόσο χρειάζονταν εγγύηση-ενέχυρο. 

Οι (αστοί) πρόσφυγες ή ενοικίαζαν τα δωμάτια που θα έμεναν ή τα αγόραζαν ή αγό-
ραζαν φθηνά γη και ανήγειραν μόνοι τους σπίτια, με βάση τα λίγα χρήματα της αποζη-
μίωσης για τα ακίνητα που είχαν αφήσει στη Μ. Ασία, βάσει της Συνθήκης της Λωζάνης. 

Ο Αλέξ. Παπαναστασίου.
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Ο βίος της Δ΄ Συντακτικής Συνέλευσης πλησίαζε στο τέλος της. Χρειάστηκε να ξεκινή-
σει Κίνημα ο Θ. Πάγκαλος και μετά να του ανατεθεί η πρωθυπουργία σε μια οιονεί «κοι-
νοβουλευτική δικτατορία» Το διάταγμα της διάλυσης της Βουλής υπεγράφη στις 25 Σε-
πτεμβρίου 1925. Ουσιαστικά τη διάλυση κατέκριναν μόνον ο Παπαναστασίου κι ο Κα-
φαντάρης. 

ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΠΟΥ ΨΗΦΙΣΑΝ ΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Για τελευταία φορά Δημοτικές Εκλογές είχαν γίνει στην Αθήνα το 1914, όταν και είχε 
εκλεγεί δήμαρχος ο Εμμανουήλ Μπενάκης, οποίος, παρά τα χίλια άλλα προβλήματα αυτής 
της μακράς και πολυκύμαντης περιόδου είχε πραγματοποιήσει αξιόλογο έργο στο Δήμο.

Η έλευση των προσφύγων, το 1922-23, προκάλεσε πραγματικό σεισμό. Ξαφνικά η 
Αθήνα είδε τον πληθυσμό της ν’ αυξάνεται κατά 30% περίπου (από 350.000 κατοίκους 
έφθασε να έχει 470.000). Η δημοτική αρχή βρέθηκε σε απόγνωση. Οι πρόσφυγες «στεγά-
ζονται» υποτυπωδώς σε σχολεία, αποθήκες, σταθμούς, στο εθνικό θέατρο, σε σπίτια που 
επιτάσσονται, σε σκηνές σε πρόχειρα καταλύματα, χωρίς φαγητό, χωρίς νερό, χωρίς στον 
ήλιο μοίρα. Το κέντρο της πόλης κατακλυζόταν καθημερινά από χιλιάδες εξαθλιωμένους 
ανθρώπους, που αναζητούσαν τροφή, νερό, συγγενείς, στέγη…Συγκροτούσαν συλλαλη-
τήρια και καταριόντουσαν τους υπευθύνους.

Στα 2 χρόνια που έχουν περάσει και καθώς έχουν κινηθεί το Τ.Π.Π. (Ταμείο Περίθαλ-
ψης Προσφύγων) και η Ε.Α.Π (Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων) για τη στέγαση 
των ξεριζωμένων, δημιουργούνται οι συνοικισμοί: Βύρωνας, Ν. Ιωνία, Καισαριανή, Κοκ-
κινιά, Κερατσίνι, Περιστέρι, Ν. Σμύρνη, Ν. Φιλαδέλφεια κλπ. Έτσι προωθούνται προς τα 
εκεί οι πρόσφυγες και το κέντρο της πρωτεύουσας «αναπνέει».

Ωστόσο τα προβλήματα των δημάρχων Αθηνών και Πειραιώς μεγιστοποιούνται, για-
τί θα πρέπει να φροντίσουν και για τους συνοικισμούς (ύδρευση, αποχέτευση, καθαριό-
τητα κλπ.) Πρέπει να χαραχθούν δρόμοι, να επιστρωθούν (προσωρινά θα μείνουν χωμα-
τόδρομοι που θα σηκώνουν σύννεφα σκόνης το καλοκαίρι και θα γεμίζουν λάσπες το χει-
μώνα), να αναδειχθούν συγκοινωνίες (η Ν. Ιωνία έχει το προτέρημα να εξυπηρετείται με 
το ατμήλατο τρένο, το περίφημο «θηρίο», που έκανε τη διαδρομή Αθήνα-Κηφισιά, με το-
πικό σταθμό στη Ν. Ιωνία στο ύψος του σημερινού σταθμού του Ηλεκτρικού στα Πευκά-
κια και με 5-10 λεωφορεία της εποχής).

Η υγεία είναι θέμα της κεντρικής κυβέρνησης. Τα λοιμώδη νοσήματα αφανίζουν (τύ-
φος, δάγκειος, ελονοσία, φυματίωση). Πολλοί πάσχουν από τραχώματα και μάλιστα παι-
διά. Μετά το «Ιατρείο και το Φαρμακείο της Ν. Ιωνίας», ως προπομπού θα έρθει το Νοσο-
κομείο Ν. Ιωνίας (αργότερα θα επονομασθεί «Αγία Όλγα») για να δώσει λύσεις. Τα πρώ-
τα σχολεία των προσφύγων έχουν ιδρυθεί κι έχουν αρχίσει να λειτουργούν, τόσο στο κέ-
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ντρο της Ν. Ιωνίας, όσο και στη Σαφράμπολη, σε πρόχειρα οικήματα ή παράγκες. Και βέ-
βαια εκκλησίες, όλες σε ξύλινα παραπήγματα (Άγιοι Ανάργυροι, Άγιος Στέφανος, Κοιμή-
σεως Θεοτόκου κλπ.). Μέσα σ’ αυτό το περιβάλλον οι πρόσφυγες καλούνται να ψηφί-
σουν δήμαρχο Αθηναίων.

Οι Δημοτικές-Κοινοτικές Εκλογές γίνονται με μια σειρά από νόμους και διατάξεις, 
με βασικό το Ν. ΔΝΖ περί «Κοινοτήτων» στις 24 Οκτωβρίου 1925.

Οι ψηφοφόροι πρέπει απαραιτήτως να έχουν εκλογικό βιβλιάριο. Η ψηφοφορία γίνε-
ται με ψηφοδέλτια διαφορετικά για το δήμαρχο και τους παρέδρους (4 για την Αθήνα) 
και για τους λοιπούς δημοτικούς συμβούλους (30 για την Αθήνα). Το σύστημα είναι περί-
εργο. Επιτρέπει διαγραφές και προσθήκες. Η εκλογή γίνεται σε 2 Κυριακές, αν στην πρώ-
τη Κυριακή δεν υπάρξει για τον πρώτο πλειοψηφία τουλάχιστον 40% των ψήφων. Οι πά-
ρεδροι και οι δημοτικοί σύμβουλοι εκλέγονται, κατά σειρά ψήφων τους, από την πρώ-
τη Κυριακή.

Το ενδιαφέρον των προσφύγων στους συνοικισμούς δεν είναι βέβαια μεγάλο, αφού 
σχεδόν κανένας από τους κατοίκους δεν συμμετέχει στα ψηφοδέλτια, ή ελάχιστοι. Έπει-
τα τι ενδιαφέρον να δείξει ένας δήμαρχος Αθηναίων για τους πρόσφυγες των συνοικι-

σμών και τα προβλήματά τους, όταν δεν τα ζει καθημερινά; Κι όταν δεν έχει βέβαια και 
την οικονομική δυνατότητα.

Στις πρώτες αυτές δημοτικές εκλογές που ψηφίζουν πρόσφυγες, μετέχει κι ένας Ιω-
νιώτης, όχι πρόσφυγας. Μετέχει ο Αρκάς βιομήχανος Νικόλαος Κυρκίνης, που έχει 
ιδρύσει, πριν ακόμη την έλευση των προσφύγων (1919), μεγάλες βιομηχανίες, που στην 
πορεία γιγαντώθηκαν (Υφαντουργία, Βαμβακουργία, Μεταξουργία, Ταπητουργία, παρα-

Ψηφοφόροι στην ουρά για να ψηφίσουν έξω από το 1ο Εκλογικό Τμήμα Ν. Ιωνίας
(1ο Δημοτικό Σχολείο).
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γωγή ηλεκτρικού ρεύματος κλπ.) ως υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος και εκλέγεται με 
τον συνδυασμό του φιλελεύθερου Σπ. Πάτση έχοντας την υποστήριξη του τοπικού 
φύλλου που για την περίσταση είχε εκδώσει ο Ιωάννης Διαμαντάκης, με τον τίτλο «Νέα 
Ιωνία». Όταν αργότερα θα μετάσχει στο διαγωνισμό για την ηλεκτροδότηση της Ν. Ιω-
νίας θα του καταλογισθεί ως σκάνδαλο η ανάθεση της ηλεκτροδότησης τμήματος της Ν. 
Ιωνίας σε εταιρεία του.

Δήμαρχος εκλέγεται ο Σπύρος Πάτσης, που είχε ήδη αξιώματα και στην προηγούμενη 
δημοτική αρχή, χάρη στην ισχυρή έως συντριπτική, υποστήριξη των προσφύγων, λόγω 
της βενιζελικής του προέλευσης. Ο ίδιος βέβαια δεν παρέλειψε να κάνει εκλογική περιο-
δεία στη Ν. Ιωνία…

Στη Ν. Ιωνία λειτούργησαν 3 εκλογικά τμήματα (στο Δημοτικό σχολείο στους Αγ. 
Αναργύρους, στο Λαϊκό Ιατρείο -ακριβώς απέναντι, όπου αργότερα στεγάστηκε το Ελ-
ληνικό σχολείο- και στην ίδια την εκκλησία των Αγ. Αναργύρων, που ήταν παράγκα) και 
στην Καλογρέζα που μόλις είχε αρχίσει να διαμορφώνεται: 1.

Στο 2ο Τμήμα: ο Πάτσης έλαβε 408 ψήφους, ο Μερκούρης 3, ο Κανελλόπουλος 4
Στο 3ο Tμήμα: ο Πάτσης έλαβε 443 ψήφους, ο Μερκούρης 8, ο Κανελλόπουλος 14
Στην Καλογρέζα: ο Πάτσης έλαβε 24 ψήφους, ο Μερκούρης 5, ο Κανελλόπουλος 2

Οι πρόσφυγες έδιναν το πρώτο τους στίγμα. Θα ψήφιζαν φανατικά και με συντριπτι-
κή πλειοψηφία βενιζελικούς! Οι αντιβενιζελικοί ήσαν εξ ορισμού οι χαμένοι.

Στον Πειραιά εκλέγεται ο Τάκης Παναγιωτόπουλος (επίσης βενιζελικός), ενώ στη Θεσ-
σαλονίκη ο νικητής Μηνάς Πατρίκιος ακυρώθηκε, διότι ο Πάγκαλος θεώρησε ότι στηρί-
χθηκε από κομμουνιστές!

Για τις χιλιάδες των προσφύγων της Ν. Ιωνίας η τόσο μικρή συμμετοχή τους στις εκλο-
γές αποδεικνύει και το ενδιαφέρον τους για τις δημοτικές εκλογές, που ουσιαστικά δεν 
τους αφορούσαν, αφού ο Δήμος των Αθηναίων ελάχιστα ασχολιόταν με τη Ν. Ιωνία. 

Η ΙΔΙΟΤΥΠΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΠΑΓΚΑΛΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Δεν χρειάστηκε ιδιαίτερη προσπάθεια για να επιτύχει στο «Κίνημά» του ο Πάγκαλος. 
Ένα σύνταγμα Μηχανικού στην Αθήνα, ο Χατζηκυριάκος στο Στόλο και το Γ΄ Σώμα Στρα-
τού με τον Τσερούλη κι ένας αποφασισμένος αντισυνταγματάρχης ο Β. Ντερτιλής, ήσαν 
αρκετοί μπροστά στη διστακτικότητα της Κυβέρνησης και την αναποφασιστικότητα του 
Προέδρου της Δημοκρατίας Π. Κουντουριώτη, για να επιβάλουν τη θέλησή τους. Ο Πά-
γκαλος δηλώνει: «Είμεθα κατάστασις, δι ημάς δεν υπάρχει Βενιζελισμός και Κωνσταντι-
νισμός. Ο μεν Βενιζέλος απέθανε πολιτικώς, ο δε Κωνσταντίνος φυσιολογικώς». Αναλαμ-
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βάνει την εξουσία, στις 25 Ιουνίου 1925, αφού πρώτα περιεβλήθη κοινοβουλευτικό 
μανδύα, παίρνοντας την ψήφο της Εθνοσυνέλευσης(185 ναι, 14 όχι, 9 λευκά, αλλά απεί-
χαν …189!)

Ο Πάγκαλος είχε πει ότι θα χάσει την εξουσία, μό-
νον αν ανατραπεί. Πίστευε, ότι αυτός θα έσωζε τη 
χώρα! Επέβαλε αυστηροποίηση της δημόσιας ζω-
ής(π.χ. το μήκος της φούστας των γυναικών) και δι-
ακήρυσσε ότι θα πατάξει την αισχροκέρδεια (εξετέ-
λεσε με απαγχονισμό παρουσία πλήθους, ως κατα-
χραστές 2 αξιωματικούς) και θα επιβάλει οικονομία 
με την κατάργηση υπουργείων και υπηρεσιών. Θεω-
ρούσε τον κοινοβουλευτισμό υπαίτιο συμφορών και 
ήταν σφοδρός αντικομμουνιστής. Δε δίστασε να τα 
βάλει και με τον Πλαστήρα, τον οποίο ανάγκασε να 
φύγει στο εξωτερικό. Όμως τα οικονομικά πήγαιναν 
κατά κρημνών. Μιμούμενος εν μέρει τον Πρωτοπα-
παδάκη έκοψε, μείωσε την αξία της δραχμής κατά 
25% (δηλ. κοβόταν το χιλιάρικο και τα ¾ κρατούσε 
ο κάτοχος και το ¼ το αντάλλασε με ομολογίες αξί-
ας 250 δραχμών) δημιουργώντας έτσι ένα εσωτερι-
κό αναγκαστικό δάνειο.

Μεγάλο επεισόδιο επί των ημερών του είχε δημιουργηθεί στα ελληνοβουλγαρικά σύ-
νορα, όπου οι κομιτατζήδες τρομοκρατούσαν τον ελληνικό πληθυσμό. Στις 18 Οκτωβρίου 
1925 έγινε συνοριακό επεισόδιο και φονεύθηκε ένας έλληνας λοχαγός. Τότε ο Πάγκαλος 
έδωσε εντολή να επιτεθούν οι ελληνικές δυνάμεις και να διαβούν τα σύνορα. Πράγματι 
οι Έλληνες μπήκαν στο βουλγαρικό έδαφος και κατέλαβαν το Πετρίτσι. Η συνέχεια όμως 
δεν ήταν καθόλου ηρωική. Η Κ.τ.Ε έκρινε ότι έφταιγε η Ελλάς κι επιδίκασε αποζημίωση 
10.000.000 λέβα στην Ελλάδα! Και βέβαια την αποχώρηση από το Πετρίτσι. Ο Πάγκαλος 
κυνήγησε τους οπαδούς του Κ.Κ.Ε κι έκλεισε το «Ριζοσπάστη» για 6 μήνες.

Ο Πάγκαλος οραματίσθηκε να γίνει και Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κατά τα πρότυ-
πα των Η.Π.Α. Αφού οδήγησε σε παραίτηση τον Κουντουριώτη όρισε να γίνουν Προεδρι-
κές Εκλογές σε 2 δόσεις: μία στις 4 Απριλίου 1926 για 12 νομούς και δεύτερη στις 11 
Απριλίου για τους υπόλοιπους 23 νομούς.

Έκανε περιοδεία στην Ελλάδα και είναι γεγονός ότι έτυχε ενθουσιώδους υποδοχής!
Έτσι άρχισε να αναζητά πρωθυπουργούς, μη διστάζοντας ν’ απευθυνθεί στον αρχι-

στράτηγο της Σμύρνης Λεων. Παρασκευόπουλο και μετά στον Κ. Ζαβιτσιάνο κι ως ένα 
σημείο είχε επιτύχει να ορίσει υπουργό, το γιο του Ελ. Βενιζέλου, τον Κυριάκο!

Ο Ζαβιτσιάνος κατέθεσε την εντολή. Και αντ’ αυτού ορίστηκε ο «λαϊκός» Αθαν. Ευταξί-

Ο Θεόδωρος Πάγκαλος.
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ας, ενώ προληπτικά εκτοπίζονται οι Καφαντάρης, Μιχαλακόπουλος, Παπανδρέου. Ο Πα-
παναστασίου διαφεύγει.

Ο Ευταξίας υπηρέτησε σαν «πιστό σκυλί» τον Πάγκαλο, ο οποίος προχώρησε στις 
Προεδρικές εκλογές.

Πράγματι αυτές «έγιναν». Αντίπαλος του Πάγκαλου ήταν ο Κ. Δεμερτζής. Τα αποτε-
λέσματα ήταν συντριπτικά υπέρ του Πάγκαλου! Όλοι βέβαια μίλησαν για νοθεία! Όμως 
υπήρξαν πολλοί που υποστήριζαν ότι έτσι κι αλλιώς είχε πάρει τουλάχιστον ένα 50% των 
ψήφων! Στην Αθήνα τα ποσοστά του κυμαίνονταν πάνω από το 90%!

Να δυο-τρία παραδείγματα: Δημαρχείο Αθηνών: Πάγκαλος 790, Δεμερτζής 3, λευκά 
27, Βαρβάκειο: Πάγκαλος 603, Δεμερτζής 3, Κοκκινιά: Πάγκαλος 991επί 991, Αμαρούσιο: 
Πάγκαλος 1.058, Δεμερτζής 40, Κορωπί: Πάγκαλος 1.091 επί 1.200.

Στη Νέα Ιωνία: Στις 1.633 ψήφους: Πάγκαλος 1.608, Δεμερτζής: 21! Από τον αριθ-
μό των ψηφισάντων φαίνεται και η μεγάλη αποχή των προσφύγων. Το προκλητικό απο-
τέλεσμα διέγραψε το μέλλον του Πάγκαλου.

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΜΑΛΟΤΗΤΑ - ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 1926

Τα σκάνδαλα της διακυβέρνησης του αντιβενιζελικού Ευταξία προκάλεσαν λαό και 
στρατό και ένα ακόμη στρατιωτικό Κίνημα εμφανίστηκε με τον Γ. Κονδύλη και τους: 
Ναπ. Ζέρβα, Κ. Μανέτα, Αλ. Οθωναίο, Παυσ. Κατσώτα, Β. Ντερτιλή και άλλους αξιωμα-
τικούς, ενώ οι πολιτικοί τηρούσαν «ευμενή» ουδετερότητα! Κατόπιν εντολής των επα-
ναστατών συλλαμβάνεται ο Πάγκαλος μετά από ναυτική καταδίωξη στο τορπιλοβόλλο 
"Πέργαμος". Η ιδιότυπος δικτατορία ενός άνδρα, που προσπάθησε να μιμηθεί τον Κεμάλ 
και το Μουσολίνι, αλλά και να οδηγήσει σε πόλεμο με την Τουρκία, ώστε να δει πραγμα-
τοποιούμενο το απωθημένο του: ν’ απελευθερωθεί η Ανατολική Θράκη και η Κωνσταντι-
νούπολη είχε λήξει. Δικάστηκε με άκρα επιείκεια, σε 2 χρόνια φυλακή, γιατί ζημίωσε οι-
κονομικά το δημόσιο! Όλα είχαν τελειώσει στις 22 Αυγούστου 1926; 

Όχι βέβαια! Τώρα έπρεπε να επανέλθει η ομαλότητα. Τώρα πρώτο όνομα είναι ο Γ. 
Κονδύλης. (*11). Ωστόσο είναι δύσκολο οι αξιωματικοί να διαλύσουν τα τάγματα. Προ-
κειμένου να ικανοποιηθεί ο Ν. Ζέρβας ότι «αναγκάσθηκε» να υποχωρήσει στήνεται ολό-
κληρο σκηνικό στην πλατεία Ρηγίλλης. Το πυροβολικό βάλλει για το θεαθήναι εναντίον 
του με αποτέλεσμα τελικά να σκοτωθούν πολλοί στρατιώτες και το άλογο του Ζέρβα! Γί-
νεται μάχη γύρω από τον «Ευαγγελισμό». Προσφέρουν στον Ζέρβα διαβατήριο και χρή-
ματα για να φύγει. Αυτός τα σκίζει και μετά παραδίνεται. Κάπως έτσι μετά από οδομαχία 
και νεκρούς παραδόθηκε κι ο Ντερτιλής. Αργότερα αμνηστεύθηκαν. 

Βέβαια για άλλη μια φορά θεωρήθηκαν υπεύθυνοι οι κομμουνιστές αλλά αυτή τη 
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φορά μαζί με τους βασιλόφρονες!
Κι επιτέλους μετά από διάφορες φιοριτούρες του Κονδύλη και των Καφαντάρη, Πα-

παναστασίου, Γονατά, Τσαλδάρη κλπ. προκηρύσσονται Eκλογές για την 7η Νοεμβρί-
ου 1926. Εκλογές με απλή αναλογική και με ψηφοδέλτια. Για πρώτη φορά το Κ.Κ.Ε, ως 
Κ.Κ.Ε πλέον, θα λάβει μέρος. Θα μετάσχουν όμως βενιζελικοί και αντιβενιζελικοί. Όλοι. 
Φιλελεύθεροι (Καφαντάρης - Μιχαλακόπουλος), Λαϊκοί (Π. Τσαλδάρης), Ελευθερόφρο-
νες (Μεταξάς) Δημοκρατική Ένωση (η αριστερά των φιλελευθέρων, με τον Παπαναστα-
σίου), Κ.Κ.Ε., Αγροτικό κόμμα.

Υπάρχουν και δύο μικρά κόμματα, που χρησιμοποιούν τον τίτλο: «προσφυγικό». Είναι 
το κόμμα Ανεξαρτήτων και Προσφύγων του Αριστ. Μητσοτάκη και το Φιλελεύθερο Προ-
σφυγικό Κόμμα του Θ. Σοφούλη.

Υπήρξε τεράστια διασπορά των ψήφων.  Επί 958.392 ψηφισάντων έλαβαν:

     Έδρες σε σύνολο
 Ψήφοι Ποσοστά 286 εδρών
Ένωση Φιλελευθέρων 303.140 31,63% 102
Λαϊκό Κόμμα 184.243 20,27% 60
Ελευθερόφρονες 151.044 15,76% 51
Δημ. Ένωση 62.086 6,48% 17
Κ.Κ.Ε. 41.982 4,38% 10
Και τα άλλα μικρά κόμματα μαζί, συνολικά 46 έδρες.

Ήταν φανερό ότι οι βενιζελικοί κι αντιβενιζελικοί ζητούσαν πια, μια αμοιβαία συνερ-
γασία, αφού δεν υπήρχε απόλυτη πλειοψηφία.

Έτσι συνθετική ήταν κι η κυβέρνηση που έγινε με πρωθυπουργό τον Αλέξ. Ζαΐμη. 
Μετείχαν όλοι: Καφαντάρης, Μιχαλακόπουλος, Παπαναστασίου Τσαλδάρης, Μεταξάς. 
Πρόεδρος της Βουλής ο Θ. Σοφούλης. Δεν συμμετείχε ο Κονδύλης. Πρόεδρος της Δημο-
κρατίας πάντα ο Κουντουριώτης.

Για πρώτη φορά οι τόνοι ήταν χαμηλοί και καταβλήθηκε ουσιαστική προσπάθεια 
για την ανόρθωση της οικονομίας, καθώς η αποκατάσταση των προσφύγων(αστική και 
αγροτική) από την Ε.Α.Π προχωρούσε ικανοποιητικά. Μπήκαν όμως νέοι φόροι και άρ-
χισαν να συγκεντρώνονται καινούργια σύννεφα. Είχε σημάνει η ώρα της επανόδου του 
Βενιζέλου!

Σ’ αυτές τις εκλογές, που θα έλεγε κανείς ότι ήσαν οι λιγότερο φορτισμένες, φάνη-
κε καθαρά η δύναμη της προσφυγικής ψήφου όπως αυτή καταμετρήθηκε ως ιδιαιτέρως 
καθοριστική στα μεγάλα αστικά κέντρα (Αθήνα-Πειραιάς-Θεσσαλονίκη). Ωστόσο αν και 
οι πρόσφυγες εμφανίζονται ως «μπετόν» ψηφίζοντας βενιζελικούς, δεν μπόρεσαν ή δεν 
ήθελαν να κατέβουν με τη σημαία ενός ακραιφνώς Προσφυγικού Κόμματος. Και όπου το 
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αποτόλμησαν «πάτωσαν» γιατί οι αρχηγοί δεν ήσαν αυτοί που θα ’πρεπε.
Στη Νέα Ιωνία, καθώς πια συγκροτούνται οι συνοικισμοί (και κατοικείται η Καλογρέ-

ζα) κι αρχίζει η ζωή να βρίσκει ένα ρυθμό, οι υποψήφιοι των κομμάτων, και ιδιαιτέρως 
βέβαια των βενιζελικών, θα κάνουν τις περιοδείες τους. Θα περάσουν απαραίτητα από 
την οδό Ηρακλείου, θα χαιρετήσουν καταστηματάρχες, θα μπουν στα καφενεία!

Συνήθεια των προσφύγων, εάν επρόκειτο για σημαντικές προσωπικότητες, ήταν να 
τους υποδέχονται στην είσοδο της πόλης (Τροχονόμος) και να τους συνοδεύουν με ζη-
τωκραυγές (βέβαια τον Πλαστήρα τον έφερναν ως το κέντρο της πόλης κάποτε επάνω 
στους ώμους).

Θα μείνουμε ιδιαίτερα στην επίσκεψη των αρχηγών Γ. Καφαντάρη και Α. Μιχα-
λακόπουλου, της Ένωσης Φιλελευθέρων. Η υποδοχή, κατά το «Ελεύθερο Βήμα» της 
7/11/1926 υπήρξε αποθεωτική! Ο Καφαντάρης κολάκευσε τους πρόσφυγες αναφερό-
μενος στο Νικ. Πλαστήρα, που ήξερε ότι τύχαινε πραγματικής λατρείας. Ο Μιχαλακόπου-
λος υπεσχέθη να εξασφαλίσει από την Εθνική Τράπεζα τη συνέχιση της καταβολής των 
αποζημιώσεων.

Δεν παρέλειψε μάλιστα να κάνει αυτοκριτική και να πει: «Ελπίζομεν ότι δι’ υμών θα 
ενισχύσωμεν τον μαραθέντα εις τας ψυχάς ημών των παλαιοελλαδιτών πατριωτισμόν»! 
Όσο οι υποψήφιοι των Φιλελευθέρων γίνονταν δεκτοί με ενθουσιασμό από τους πρό-
σφυγες, τόσο οι Λαϊκοί και οι Μεταξικοί προπηλακίζονταν, μόλις αποτολμούσαν να εμ-
φανισθούν, όπως περιγράφει το «Ελεύθερο Βήμα», στις 8/11/1926.

Και ιδού τα αποτελέσματα στα 4 εκλογικά κέντρα της Ν. Ιωνίας (2 στο Ιστορικό Κέ-
ντρο, στο δημοτικό σχολείο και 2 στη Σαφράμπολη, στο εκεί δημοτικό σχολείο).

Εκλογικά Τμήματα Ψήφισαν Φιλελεύθεροι Λαϊκοί Δημοκρατική
Ενωση

Ελευθερό-
φρονες

Α’ στο Δημοτικό
Σχολείο
Αρρένων Ν. Ιωνίας

268 258 2 3 0

Β’ στο Δημοτικό
Σχολείο
Αρρένων Ν. Ιωνίας

722 666 7 12 7

Γ’ στο Δημοτικό
Σχολείο Αρρένων
Σαφραμπόλεως

723 651 10 25 7

Δ‘ στο Δημοτικό
Σχολείο Θηλέων
Σαφραμπόλεως

763 691 7 14 9
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Ελάχιστοι ψήφοι δόθηκαν στα άλλα κόμματα μεταξύ των οποίων και το Κ.Κ.Ε, το 
οποίο συγκέντρωσε περίπου το 2%.

Η ΕΠΑΝΟΔΟΣ ΤΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

Ύστερα από 3 χρόνια αυτοεξορίας ο Βενιζέλος γυρίζει στην Ελλάδα, την 19η Απριλί-
ου 1927. Προτιμά να μείνει στα Χανιά. Όμως ούτε αυτός ησυχάζει, ούτε οι άλλοι τον αφή-
νουν ήσυχο. Επανιδρύει το κόμμα, αλλά με εκσυγχρονιστικό χαρακτήρα και περιεχόμενο. 
Η κυβέρνηση συνεργασίας είχε μεν καλές προθέσεις αλλά δεν ήταν για τα πολύ δύσκο-
λα. Η 19η Μαΐου 1928 αποτελεί σταθμό για τη νεότερη ιστορία. Ο Καφαντάρης πα-

ραιτείται από αρχηγός του Κόμματος των Φιλελευθέρων. Αναλαμβάνει ο Ελ. Βενιζέλος. 
O δρόμος ήταν ανοικτός για το Βενιζέλο, αλλά αυτός δεν ήταν πια ο φλογερός επανα-

στάτης του Θερίσου. Η ήττα, η αναπάντεχη ήττα του 1920, τον γέμιζε ανασφάλεια.
Προκειμένου να δει από κοντά τις διαθέσεις του λαού στο πρόσωπό του ο Βενιζέλος 

κάνει περιοδεία, που αλλού, στις προσφυγικές συνοικίες. Φυσικά είναι αδύνατο να μη δε-
χθεί την πρόσκληση της εκκλησιαστικής επιτροπής του Φιλ. Καχραμάνου, του υπό ανέ-
γερση ναού των Αγίων Αναργύρων για τη θεμελίωση του, σε αντικατάσταση του ξύλινου 
ναΐσκου, την Κυριακή, 10 Ιουνίου 1928.

Η θεμελίωση θα λάβει πανηγυρικό χαρακτήρα αφού έχουν κληθεί οι πάντες, αλλά το 
μέγα ζητούμενο είναι ο Ελ. Βενιζέλος, ο οποίος βέβαια και φθάνει μαζί με το γιο του Κυ-

Ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Η Έλενα Βενιζέλου
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ριάκο, το Σοφούλη, το Ρούσσο κι άλλους φιλελευθέρους, ενώ παρίστανται και ο Παπανα-
στασίου, ο Χιλλ από την Ε.Α.Π και ο δήμαρχος Αθηναίων Σπ. Πάτσης. Χοροστατούν ο μα-
καριότατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χρυσόστομος κι ο Πατάρων Μελέτιος.

Η υποδοχή του Βενιζέλου υπήρξε πράγματι πρωτοφανής σε όγκο και παλμό. Ολες οι 
εφημερίδες, τοπικές και αθηναϊκές τις επόμενες ημέρες αναφέρονταν στο γεγονός.

Ο Βενιζέλος μαζί μ’ όλους τους επισήμους επισκέφθηκαν και το απέναντι Δημοτικό 
σχολείο, όπου είχε σχεδόν ολοκληρωθεί η κατασκευή του και η εκκλησιαστική επιτροπή 
τους προσέφερε γλυκά και αναψυκτικά. 

Ο κύβος είχε ριφθεί. Θα ορκισθεί ως υπηρεσιακός, τρόπον τινά, Πρωθυπουργός στις 4 
Ιουλίου 1928. Η κυβέρνηση του θα έχει συνθετικό χαρακτήρα. Οι εκλογές θα ορισθούν 
για την Κυριακή 19 Αυγούστου 1928 με πλειοψηφικό σύστημα και στενή περιφέ-
ρεια.

Ο εκλογικός αγώνας ήταν σκληρός, γιατί το σύστημα δε συγχωρούσε ολιγωρίες. Το 
πάθημα του 1920 θα έπρεπε να είχε γίνει μάθημα για όλους, νικητές και ηττημένους γιατί 
και τότε για μερικές χιλιάδες ψήφους (δεν υπήρχαν τότε πρόσφυγες στην Αθήνα, βέβαια) 
είχε χάσει ο Βενιζέλος και οι Λαϊκοί είχαν κερδίσει αλλά με μεγάλη διαφορά εδρών, λόγω 
πλειοψηφικού. Ο Καφαντάρης, περιέργως διαχώρισε τη θέση του από το Βενιζέλο και κα-
τέβηκε επικεφαλής του κόμματος των Προοδευτικών, όμως ο προσφυγικός κόσμος δεν 
τον συγχώρησε στη Νέα Ιωνία. Εκεί όπου είχε θριαμβεύσει πριν από δυο χρόνια καθώς 
όλοι τον αποθέωναν έγινε δεκτός με έντονες αποδοκιμασίες! Έγινε συμπλοκή και ο ίδιος 
μωλωπίστηκε. Ευτυχώς δεν υπήρξαν θύματα, γιατί έπεσαν και πυροβολισμοί! Ο Ελ. Βενι-
ζέλος έσπευσε να δηλώσει τη συμπάθεια του και διέταξε τον διευθυντή της Ασφάλειας να 
επισκεφθεί τον Καφαντάρη. Ο υπουργός Προνοίας, πρόσφυγας πολιτευτής, Εμμανουηλί-
δης εξέφρασε κι αυτός τη λύπη του και είχε πει ότι εντελώς τυχαίως βρισκόταν στη Νέα 
Ιωνία, σε φιλική του οικογένεια, όταν έμαθε τα συμβάντα…

Ο Ελ. Βενιζέλος επισκέφθηκε προεκλογικά τη Νέα Ιωνία στις 12 Αυγούστου 1928 και 
χαιρέτισε τους πρόσφυγες από τον εξώστη του 1ου Δημοτικού Σχολείου. Η υποδοχή του 
προδίκασε και το αποτέλεσμα των εκλογών

Όπως αναμενόταν ο Βενιζέλος θριάμβευσε. 
Έφτασε πανελλαδικά το 46,94% των ψήφων αλλά έλαβε 178 έδρες. Το Λαϊκό κόμμα 

με 23,94% έλαβε μόνο 19 και το κόμμα του Παπαναστασίου με 6,71% έλαβε 20! Ο Καφα-
ντάρης έλαβε το 2,53% των ψήφων κι έβγαλε 3 βουλευτές.

Στη Νέα Ιωνία επί 3.160 εγκύρων ψηφοδελτίων έλαβαν οι:
Φιλελεύθεροι (Βενιζέλος) 98,1%
Λαϊκοί     1,2%
Κ.Κ.Ε     0,5%

 Ο Καφαντάρης δεν βρήκε ούτε μια ψήφο!
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Και για να μην μείνουμε μόνο στη Νέα Ιωνία, ας δούμε την προσφυγική ψήφο στους 
συνοικισμούς:

Συνοικισμός Ελ. Βενιζέλος Αντιβενιζελικοί + Κ.Κ.Ε
ΒΥΡΩΝΑΣ 97,4% 2,6%
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 98,5% 1,5%
ΚΟΚΚΙΝΙΑ 98,0% 2,0%

Στην ίδια εκλογή, η Πρωτεύουσα έδινε τα εξής ποσοστά:

ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 63,7%
ΑΝΤΙΒΕΝΙΖΕΛΙΚΟΙ 33,3%
Κ.Κ.Ε 2,2%

Η 4/ΕΤΙΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

Η τετραετία (1928-1932) της νέας κυβέρνησης του Ελ. Βενιζέλου είχε πρώτ’ απ’ όλα 
το στοιχείο μιας κάποιας σταθερότητας. Όχι πως ο Βενιζέλος απέφυγε τα λάθη, ούτε τον 
διέκρινε πια η παλιά ορμή και το ρίσκο. Άλλωστε ήταν μεγάλος, είχε αναθεωρήσει αρκε-
τά πράγματα και έδειχνε συμφιλιωτικός αλλά και συντηρητικότερος.

Σ’ αυτήν την κατά το μάλλον ή ήττον καλή 4/ετία, όπου συμμαζεύτηκαν, στην αρχή βέ-
βαια, τα οικονομικά, προχώρησε η βιομηχανική ανάπτυξη με την ώθηση που έδωσαν οι 
πρόσφυγες και επήλθε μια σχετική ηρεμία, γιατί είχε το κύρος να επιβάλλεται στους δι-
κούς του αλλά και στους αντιπάλους.

Δύο ήσαν τα σημαντικότερα γεγονότα της περιόδου:
Πρώτο: η πρωτοβουλία του για υπογραφή συμφώνου φιλίας με τον Κεμάλ, που η 

άλλη πλευρά ευχαρίστως αποδέχθηκε, αφού ουσιαστικά βγήκε κερδισμένη, δεδομένου 
ότι συμφωνήθηκε στην Άγκυρα στις 10 Ιουνίου 1930 να συμψηφιστούν οι εκατέρωθεν 
αξιώσεις για τις αποζημιώσεις. Θεωρήθηκε ότι τα ακίνητα (κτήματα και κτίσματα) που 
είχαν καταλείπει οι Τούρκοι ανταλλάξιμοι ήσαν ίσης αξίας με αυτά των Ελλήνων! Το ότι 
οι Έλληνες ήσαν πενταπλάσιοι των Τούρκων, το ότι εγκατέλειψαν περιουσίες σε πολι-
τείες με τεράστια προστιθέμενη αξία (όχι μόνο οικόπεδα και σπίτια, αλλά καταστήματα, 
εργοστάσια, κοινωφελή ιδρύματα, εκκλησίες, σχολεία, εγκαταστάσεις) δεν κατίσχυσε. 

Κρίθηκε ότι οι Έλληνες μπορεί να είχαν μεγάλες περιουσίες σε χρήματα, σε επενδύ-
σεις, σε μετοχές, σε κοσμήματα και αντικείμενα αξίας, αλλά αυτά δεν υπάγονταν στην 
«ανταλλαγή». Απλά η Ελλάδα απέκτησε την κυριότητα των κτημάτων των Τούρκων κι 
αντίστροφα οι Τούρκοι των Ελλήνων. Μία η άλλη. Έτσι και υπολογίστηκε τελικά ότι οι 
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αποζημιώσεις θα ήσαν στο 15%, ανεξάρτητα από τις εκτιμήσεις των Επιτροπών.
Ως όφελος υπολογίσθηκε η ειρήνευση και η καταλλαγή προς τα ανατολικά μας σύνο-

ρα, δεδομένου ότι πλην της Ιταλίας, οι άλλες δυτικές χώρες είχαν πάψει πια να ενδιαφέ-
ρονται για μας, έστω κι αν είχε γυρίσει ο «παράκλητός» τους.

Όμως υπήρχε κι ένα σημείο που έθιξε ακόμη περισσότερο την ευαισθησία των προ-
σφύγων, αν και ουσιαστικά αναδείχθηκε πολύ μόλις πρόσφατα.

Ο Βενιζέλος με συνήγορό του το Μουσολίνι, πρότεινε για το Νόμπελ Ειρήνης 
τον Κεμάλ Ατατούρκ! Ευτυχώς, δεν του απενεμήθη τελικά!

H υπογραφή του συμφώνου της Άγκυρας έγινε βέβαια στην πρωτεύουσα της Τουρκί-
ας, όπου ο Ελ. Βενιζέλος έφθασε με τον Ανδρέα Μιχαλακόπουλο. Ομολογουμένως έτυχε 
θερμής υποδοχής και μάλιστα του επετράπη να επισκεφθεί και τον Οικουμενικό Πατρι-
άρχη στην Πόλη, κατά την επιστροφή.

Οι συμφωνίες ολοκληρώθηκαν και κυρώθηκαν στην Αθήνα στις 5 Οκτωβρίου 1931, 
όπου την Τουρκία εκπροσώπησε το νούμερο 2, ο στρατηγός Ισμέτ Ινονού. Και η υποδο-
χή στον Πειραιά και την Αθήνα της Τουρκικής αντιπροσωπείας ήταν το ίδιο θερμή και φι-
λική…

Υπήρχαν κι ένα-δυο θετικά σημεία: το ειρηνόφιλο κλίμα επέτρεψε στο Βενιζέλο να μην 
κάνει μεγάλες δαπάνες και να παρατείνει την παραμονή των Ελλήνων στην Πόλη.

Δεύτερο: η αντιμετώπιση του μεγάλου κραχ που έγινε στην Γουώλ Στρητ, όταν την 
19η Οκτωβρίου 1929 στο Αμερικανικό Χρηματιστήριο όλες οι αξίες έπεσαν από 40-60% 
μέσα σε μια μέρα! Ζημιές δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ραγδαία πτώση της παραγωγής. 
Ανεργία. Άνθρωποι αυτοκτονούσαν. 

Η οικονομική κρίση των Η.Π.Α μεταδόθηκε σαν τη φωτιά στα στάχυα σ’ όλον τον κό-
σμο. Η Γερμανία καταρρέει. Η Μ. Βρετανία επίσης. Εκείνη που αντέχει είναι μόνον η Γαλλία.

Και βέβαια η χώρα μας δεν θ’ αργούσε να υποκύψει. Ωστόσο ως το 1930 κρατούσε. 
Από την ώρα όμως που η Αγγλία εγκατέλειψε τη χρυσή λίρα της, με την οποία η Ελλάδα 
ήταν στενά δεμένη, κινδύνευε με πτώχευση. Λήφθηκαν ορισμένα μέτρα (μειώθηκαν οι μι-
σθοί, προστατεύθηκε η δραχμή κλπ.) αλλά έφθανε η στιγμή της χρεοκοπίας, αφού η Ελ-
λάδα δεν θα μπορούσε να εξυπηρετήσει το δημόσιο χρέος (δόλια χρεοκοπία).

Ο Βενιζέλος ζητάει δάνειο από Άγγλους, Γάλλους, Ιταλούς. Στην Ελλάδα φθάνει ειδικός 
της Κ.τ.Ε, ο οποίος μελέτησε την κατάσταση και υπέβαλε έκθεση στη δημοσιονομική επι-
τροπή, που θα συνεδρίαζε στη Γενεύη στις 9 Απριλίου.

Ο Βενιζέλος απειλεί με παραίτηση εάν δεν υπάρχει ευνοϊκό αποτέλεσμα. Τελικά ο Πρό-
εδρος της Δημοκρατίας καλεί όλους τους αρχηγούς. Δεν μετέχει ο Π. Τσαλδάρης. Ο Βενι-
ζέλος του ζητεί να κάνει αυτός κυβέρνηση. Ο Βενιζέλος δεν ήθελε δάνεια που θα πήγαι-
ναν για την εξόφληση των τοκοχρεολυσίων! Ήθελε μια περίοδο χάριτος ώστε να πάνε 
στην ανάπτυξη.

Τελικά την 1η Μαΐου 1932 κηρύσσεται προσωρινό χρεοστάσιο! Οι ξένοι απειλούν, 
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η κυβέρνηση κλονίζεται! Ενώ ο Υπουργός Βαρβαρέσος βρίσκει μια χρυσή τομή για την 
πληρωμή του 30% των τόκων (κούρεμα), προκηρύσσονται εκλογές για την 25η Σε-
πτεμβρίου 1932. Όμως έχουν προηγηθεί κάποιες άλλες εκλογές, οι λεγόμενες Γερου-
σιαστικές.

Τη Γερουσία την ήθελε ο Βενιζέλος, γιατί έβλεπε πως τον κατηγορούσαν ότι ψήφιζε 
εκλογικούς νόμους που του έδιναν συντριπτική πλειοψηφία στη Βουλή. Σ’ αυτό το σώμα 
έδινε περισσότερες δυνατότητες για την εκλογή μελών από την αντιπολίτευση. Η Γερου-
σία προβλεπόταν από το Σύνταγμα του 1927. Ήταν κι αυτή ένα Νομοθετικό σώμα. Θα 
αποτελείτο από 92 γερουσιαστές εκλεγομένους από το λαό, 18 από τις επαγγελματικές 
τάξεις και 10 «αριστίνδην» (σαν αυτούς που σήμερα ονομάζουμε «επικρατείας»). Σύνο-
λο: 120.

Οι Εκλογές έγιναν την 21η Απριλίου του 1929. Και έδιναν συντριπτική υπεροχή 
στους Φιλελευθέρους. Οι Φιλελεύθεροι εξέλεξαν 72, οι Λαϊκοί 10, οι Προοδευτικοί 3, οι 
Ελευθερόφρονες 2, οι Συντηρητικοί Δημοκρατικοί 2, οι Αγροτικοί 2 και 1 οι Αγροτοεργα-
τικοί. Ανάλογη ήταν και η εκπροσώπηση των λοιπών.

Πρώτος Πρόεδρος της Γερουσίας εξελέγη ο Αλέξ. Ζαΐμης, ενώ οριστικός πλέον 
πρόεδρος της Δημοκρατίας, κοινή συναινέσει Βουλής και Γερουσίας, στις 3 Ιουνίου, εξε-
λέγη ο έως τότε μονίμως «προσωρινός» Παύλος Κουντουριώτης.

Στη Νέα Ιωνία λειτούργησαν 5 εκλογικά τμήματα και 1 στην Καλογρέζα.
Σχολιάζεται από τον τύπο η τάση των κατοίκων για αποχή, αλλά κυριαρχεί η άποψη 

για την υπερψήφιση του ψηφοδελτίου των φιλελευθέρων.
Στις βουλευτικές εκλογές που ακολούθησαν (25 Σεπτεμβρίου 1932) ουσιαστι-

κά υπήρξε ισοψηφία.
Οι Φιλελεύθεροι (κυβέρνηση Βενιζέλου) τυπικά ήταν οι πρώτοι με το 33,42% των ψή-

φων και 98 έδρες και οι Λαϊκοί δεύτεροι με το 33,80% των ψήφων αλλά 95 έδρες. Όμως 
υπήρξε μεγάλη διασπορά μεταξύ των υπολοίπων κομμάτων, όπου οι Προοδευτικοί του 
Καφαντάρη εξέλεξαν 15 βουλευτές, το Κ.Κ.Ε με 5% των ψήφων 10 βουλευτές, οι Αγροτι-
κοί με το 6,2% των ψήφων 11 και ο Παπαναστασίου με το 5,8% των ψήφων 8.

Ο Μεταξάς χαμηλά (3 βουλευτές) όπως κι ο Μιχαλακόπουλος (2 βουλευτές).
Είναι φανερό ότι το Κ.Κ.Ε και οι Αγροτικοί (μετριοπαθής Αριστερά) ανεβαίνουν, ιδί-

ως σε κάποιες αναπληρωματικές εκλογές. Μετά πολλές διαβουλεύσεις σχηματίσθηκε Κυ-
βέρνηση Π. Τσαλδάρη με τη σύμπραξη των Κονδύλη-Μεταξά-Θεοτόκη.

Η προεκλογική κίνηση για τις εκλογές της 25/9/1932 στη Νέα Ιωνία ήταν πολύ ζωηρή.
Πλέον όλοι οι πρόσφυγες σχεδόν έχουν αποκτήσει εκλογικό βιβλιάριο κι έτσι η δύνα-

μή τους είναι ακόμη πιο μεγάλη.
Από τον τύπο της εποχής («Ελεύθερο Βήμα», 12/9/1932) πληροφορούμαστε ότι την 

Κυριακή, 11 Σεπτεμβρίου στον Ιερό ναό των Αγίων Αναργύρων, που έχει αρχίσει να λει-
τουργεί πλέον ως λιθόκτιστος (τα επίσημα εγκαίνιά του θα γίνουν όπως αφηγείται ο Πα-
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παϊωακείμ Πεσματζόγλου το Σάββατο, 25 Νοεμβρίου 1933 από το μητροπολίτη Πατάρων 
Μελέτιο), έγινε το ετήσιο μνημόσυνο στη μνήμη των πεσόντων στη μικρασιατική εκστρα-
τεία. Μετά το μνημόσυνο έγιναν τα εγκαίνια της Φιλελεύθερης Νεολαίας όπου μίλησαν 
περισσότεροι από δέκα πολιτευτές των Φιλελευθέρων (Αργυρόπουλος-Εμμανουηλίδης-
Χούρσογλου-Τσιμπιδάρος κ.α.

Ο ανταποκριτής μιλάει για χιλιάδες λαού που είχαν συγκεντρωθεί μέσα κι έξω από το 
ναό και στα γραφεία της Φιλελεύθερης Νεολαίας.

Όμως το ιδιαιτέρως σημαντικό είναι ότι λίγο μετά (18/9/1932) θα επισκεφθεί τη Νέα 
Ιωνία-για τρίτη φορά- ο ίδιος ο Ελ. Βενιζέλος. Αμέσως μετά τη Ριζούπολη οι πρόσφυγες 
τον πολιόρκησαν κυριολεκτικά και τον οδήγησαν με επευφημίες, ιαχές αλλά και βαρελό-
τα (!) ως το δημοτικό σχολείο της Ν. Ιωνίας, όπου και εκφώνησε λόγο.

Ο αντιπολιτευόμενος τύπος αναφέρθηκε επιτιμητικά για τα βαρελότα που ρίπτονταν 
στις προεκλογικές επισκέψεις των Φιλελευθέρων και λίγο πολύ εμφάνιζαν τη Νέα Ιωνία 
ως ιδιαιτέρως θορυβοποιό! Η εφημερίδα «Αθηναϊκά Νέα» της 12/9/1932 γράφει για το 
γιουχάισμα που υπέστησαν οι υποψήφιοι των Προοδευτικών (του Καφαντάρη) από τους 
Φιλελευθέρους (μια κόντρα που συνεχίζεται), όπου παραδέχεται ότι έπεσαν ίσως μερικά 
βαρελότα, αλλά όχι χειροβομβίδες, γιατί τότε θα υπήρχαν νεκροί κι ότι η παρέμβαση του 
δημάρχου Σπ. Πάτση, που είχε έρθει στη Ν. Ιωνία για τα εγκαίνια του εκλογικού κέντρου 
του Βενιζέλου υπήρξε καθοριστική για τον κατευνασμό,  των πνευμάτων.

Οι Ιωνιώτες ψήφισαν στα βασικά εφεξής 5 εκλογικά τμήματα (2 στο 1ο Δημοτικό σχο-
λείο, 1 στο απέναντι κτίριο του Ημιγυμνασίου, ο ίδιος ο ναός των Αγ. Αναργύρων και το 
Δημοτικό σχολείο Σαφραμπόλεως). Η Καλογρέζα ψήφιζε στο ξύλινο τότε Δημοτικό της 
σχολείο.

Τα αποτελέσματα επί 3.244 ψηφισάντων ήταν σε ποσοστά: Φιλελεύθεροι: 71,3%, 
Κονδύλης 8%, Λαϊκοί 6,8%, Κ.Κ.Ε 6,1%, Προοδευτικοί (Καφαντάρης) 3,1% και Παπανα-
στασίου 3,9%.

Οι Βενιζελικοί αθροίζουν κάπου 78%, οι Λαϊκοί και ο Κονδύλης 15%. Αλλά υπάρχει και 
το ΚΚΕ που σημειώνει μια ισχυρή παρουσία με το 6,1%.

Μετά την 4/ετία Βενιζέλου η σειρά των Λαϊκών. Όμως η κυβέρνηση Τσαλδάρη ήταν λι-
γόζωη. Μπροστά στις δυσκολίες από την ισχνή πλειοψηφία παραιτείται ο Τσαλδάρης και 
τελικά στις 16 Ιανουαρίου 1933 σχηματίζεται η τελευταία κυβέρνηση Βενιζέλου.

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 1929

Στο διάστημα της 4ετίας έγιναν δημοτικές εκλογές διότι πλέον έχουν συμπληρωθεί 4 
χρόνια από τις προηγούμενες Δημοτικές Εκλογές. Και οι νέες ορίζονται για τις 4 Αυγού-
στου του 1929. Πρωθυπουργός ο Βενιζέλος. Θριαμβευτής των προηγούμενων Βουλευτι-
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κών Εκλογών, αλλά εδώ ψηφίζουν οι πολίτες για δήμαρχο.
Στο δήμο Αθηναίων, όπου εξακολουθεί να ανήκει η Νέα Ιωνία, αν και παντού συνεχί-

ζει να αναφέρεται με το βυζαντινό της όνομα «Ποδαράδες» δεν φαίνεται να τα πήγε και 
τόσο καλά ο φιλελεύθερος Πάτσης. Και παρά τη «γραμμή» να ψηφισθεί, θα υπάρξουν αρ-
κετές διαρροές.

Αν εξαιρέσουμε κάποιες αποφάσεις εντελώς τυπικές, όπως π.χ. η αναγνώριση του Ιε-
ρού Ναού των Αγίων Αναργύρων ως ενοριακού ναού, ή η συλλογή των δημοτικών φό-
ρων, θα μείνουμε στην προσπάθεια για τη δημοπράτηση του ηλεκτροφωτισμού του συ-
νοικισμού από το εργοστάσιο του Νικ. Κυρκίνη: «Α.Ε. Ελληνική Μεταξουργία» και στη 
συνεχώς επαναλαμβανόμενη υπόσχεση για κατασκευή της κεντρικής οδού Ηρακλείου.

Βάσει των στοιχείων που έχουμε στα 4 τμήματα της Νέας Ιωνίας και στο 1 της Καλο-
γρέζας, ψήφισαν συνολικά 1.620 ψηφοφόροι. Αριθμός μικρός αλλά ασφαλώς πολύ με-
γαλύτερος από τον αριθμό του 1925. Το ενδιαφέρον σε τοπικό επίπεδο είναι ότι πρωτο-
εμφανίζεται ως υποψήφιος σύμβουλος και μάλιστα του Πάτση, ο αργότερα (1934) υπο-
ψήφιος δήμαρχος και μεταπολεμικά για 3 τετραετίες δήμαρχος Νέας Ιωνίας, ο Κυριάκος 
Κιοφτερτζής. Είναι νέος δικηγόρος, από το Γούρδουνο της Καππαδοκίας, με δυναμικό πα-
ρουσιαστικό, ισχυρή προσωπικότητα και ευρεία γνώση του αντικειμένου. Πολύγλωσσος 
αν και λιγάκι … απότομος έως τραχύς.

Με τα στοιχεία που έχουμε σε 40 τμήματα από τα 134 ο Κ. Κιοφτετζής, συγκε-
ντρώνει 5.349 ψήφους. Δεν εκλέγεται γιατί και ο αρχηγός του, ο φιλελεύθερος Σπ. Πά-
τσης αποτυγχάνει. Αλλιώτικα σίγουρα θα είχε εκλεγεί.

Δήμαρχος Αθηναίων ψηφίζεται ο παλιός δήμαρχος, ο Σπύρος Μερκούρης. Λαϊκός!
Ας δούμε όμως συγκεντρωτικά τ’ αποτελέσματα στη Νέα Ιωνία:
Πάτσης: 942, Χρηστομάνος: 176, Αθανασιάδης: 205, Μερκούρης: 117
Στο τμήμα της Καλογρέζας από 160 ψηφισάντων φαίνεται και τις 160 να τις έλαβε ο 

Σπ. Πάτσης!
Όσον αφορά στον Κ. Κιοφτερτζή θα έχει ενδιαφέρον να τον δούμε στις εκλογές του 

1934. Παίζει και στα δύο ταμπλό: και φιλελεύθερος και λαϊκός…
Σχετικά με την Καλογρέζα θα πρέπει να ειπωθεί ότι αρχικά κατοικήθηκε από σκηνί-

τες και παραγκούχους (μεγάλη πυρκαγιά κατέστρεψε τις περισσότερες ξύλινες παρά-
γκες το 1932) .

Ήδη πριν από το 1930 υπήρχαν περίπου 325 οικήματα και αρχίζει να συζητείται η 
ίδρυση επισήμως πλέον του συνοικισμού. Έτσι με την ευκαιρία ενός νέου διαγωνισμού 
για την ανέγερση 100 κατοικιών, αποφασίζεται να γίνεται και η τέλεση των εγκαινίων, 
στις 23 Νοεμβρίου 1931. Παρίστανται ο υπουργός Οικονομικών Δεληγιάννης και ο Κυ-
ριάκος Βενιζέλος. Είχε προηγηθεί περιοδεία του υπουργού Ιασονίδη και των βουλευτών 
Χούρσογλου και Νικολαΐδη τον Ιανουάριο του 1931. Έτσι, με τις πιέσεις αυτών ολοκλη-

������.indd   282 12/9/2013   11:01:50 πµ



Η Ν ΕΑ Ι ΩΝΙΑ ΣΤΟ Μ ΕΣΟΠΟΛΕΜΟ  (1922-1941)

—283—

ρώθηκε το πρόγραμμα των κατοικιών από την Ε.Α.Π. δεδομένου ότι πλέον η Ε.Α.Π. ολο-
κληρώνει το έργο της και παραδίδει στο Υπουργείο Προνοίας και Αντιλήψεως.

Και για να επανέλθουμε, στην 4/ετία Βενιζέλου συνέβησαν κι άλλα πολλά. Θα ‘πρεπε 
ωστόσο να σημειωθεί η όχι θετική στάση του απέναντι στους Κυπρίους αδελφούς, που 
μ’ επικεφαλής τους ιεράρχες τους διαδηλώνουν επίμονα ζητώντας την Ένωση με την Ελ-
λάδα. Έγιναν επεισόδια, υπήρξαν νεκροί στη Λευκωσία (21 Οκτωβρίου 1931). Συνελή-
φθησαν 2 μητροπολίτες, Νικόδημος και Μακάριος και μαζί με προκρίτους, απελάθηκαν.

Ο Βενιζέλος πήρε ουσιαστικά το μέρος των Άγγλων και περίπου αποκήρυξε τους αγω-
νιστές. Αλλά η δικαιοσύνη αξιώνει να ειπωθεί ότι επί των ημερών του έγινε η μεγάλη με-
ταρρύθμιση στην Παιδεία που ξεκίνησε με την ανέγερση εκατοντάδων σχολικών κτιρίων 
σε όλη την Ελλάδα με πολύ καλές προδιαγραφές ως προς την αρχιτεκτονική τους, όταν 
υπουργός Παιδείας ήταν ο Γεώργιος Παπανδρέου.

Ένα τέτοιο διδακτήριο, το πιο κομψό της εποχής, ήταν αυτό που στέγασε ένα στην 
αρχή, μετά δύο δημοτικά σχολεία της Ελευθερουπόλεως. Θεμελιώθηκε στις 5 Απριλίου 
1931 από τον ίδιο τον υπουργό, ενώ στον αγιασμό είχε προστεί ο επίσκοπος Πατάρων 
Μελέτιος και την προσφώνηση είχε κάνει ο διευθυντής του 1ου Δημοτικού Σχολείου Νέας 
Ιωνίας, ένας πολύ σπουδαίος εκπαιδευτικός, ο Χριστόδουλος Χατζής.

ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ

Τα γεγονότα μετά το 1932 υπήρξαν αλλεπάλληλα. Μετά τη λήξη της θητείας της τε-
λευταίας κυβέρνησης του Βενιζέλου κι αφού είχε προηγηθεί μακρά διαπάλη για την πρω-
θυπουργία, Βενιζέλου-Τσαλδάρη, ορίσθηκε να γίνουν Εκλογές στις 5 Μαρτίου 1933 με 
πλειοψηφικό. Σ’ όλη την Ελλάδα όλα πήγαν ήρεμα και καλά, σαν τη νηνεμία πριν την 
τρικυμία. 

Τα αποτελέσματα όμως ανέτρεψαν τα προγνωστικά. Σχεδόν ισοψηφία: Λαϊκοί 
434.500 ψήφοι, ποσοστό 38,07%, Ελευθερόφρονες (Μεταξάς): 25.758 ή 2,26%, Εθνικο-
ριζοσπάστες 44.692 ή 4,09% και από την άλλη: Φιλελεύθεροι 379.968 ή 33,29%, Προο-
δευτικοί (Παπαναστασίου) 72.254 ή 6.77% κλπ.

Οι Λαϊκοί μαζί με τους συμμάχους τους συγκέντρωναν 136 έδρες συν 3 που προστέθη-
καν μετά 139, οι φιλελεύθεροι κλπ. 110. Το μήνυμα ήταν φανερό. Ο Βενιζέλος είχε φθαρεί. 
Πολλοί είπαν ότι ήταν καιρός να τα βρουν συμπολίτευση και αντιπολίτευση!

Οι Βενιζελικοί δεν εννοούσαν να το χωνέψουν και βέβαια και κάποιοι στρατιωτικοί 
ήταν έτοιμοι για κίνημα. Αρχηγός ποιος άλλος ο Νικόλαος Πλαστήρας. Ηθικός αυτουργός 
ο Βενιζέλος! Και τότε ξεσηκώθηκαν μαζί αλλά για τους δικούς του λόγους το καθένα κόμ-
μα: οι Λαϊκοί και το Κ.Κ.Ε! 

Τελικά συγκροτείται κυβέρνηση Λαϊκών, με πρωθυπουργό τον Παν. Τσαλδάρη. Ζη-
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τείται η δίωξη Βενιζέλου και Πλαστήρα. Οι προσφυγικές οργανώσεις αντιλαμβανόμενες 
ότι οι εξελίξεις δεν θα είναι καλές κινητοποιούνται και με ανακοινωθέντα και διαβήματα 
καλούν σε συσπείρωση.

Ο Ελ. Βενιζέλος έρχεται για τέταρτη φορά στη Νέα Ιωνία στις 4 Μαρτίου 1933. Προο-
ρισμός του πάλι το Δημοτικό σχολείο Ν. Ιωνίας. Βγαίνει από το γνωστό μας βορινό εξώ-
στη και απευθύνεται στον κόσμο. Τον υποδέχεται εκ μέρους της Φιλελεύθερης Νεολαίας 
ο Χαρ. Πολάτογλου, εκδότης της εφημερίδας «Προσφυγική Φωνή» και αργότερα υποψή-
φιος δήμαρχος Ν. Ιωνίας.

Μέγα ζητούμενο των εκλογών είναι η υπόσχεση του Λαϊκού κόμματος να δοθεί το 
25% ως αποζημίωση στους ανταλλάξιμους πρόσφυγες. Κι αυτό - που τελικά βέβαια δεν 
έγινε - προκαλεί προβληματισμό στους πρόσφυγες κι ενδεχομένως μερικούς τους οδη-
γεί στους Λαϊκούς, γιατί είχαν πάρει ελάχιστα ψίχουλα αποζημίωσης, αν τα είχαν πάρει 
ως τότε...

Στην πόλη μας επί 3.142 ψηφισάντων, είχαμε:
Φιλελεύθεροι 76%, Λαϊκοί 11,3%, Κ.Κ.Ε 12,4%. Όλα τα ενδιάμεσα κόμματα έχουν εξα-

φανισθεί. Και φυσικά ανεβαίνουν και οι Φιλελεύθεροι του Βενιζέλου και οι Λαϊκοί και θε-
αματικά το Κ.Κ.Ε που πλέον ξεπερνά το 10%, ποσοστό πολύ μεγάλο για εκείνη την εποχή! 
Ήταν βέβαια το μεγαλύτερο ποσοστό που είχε λάβει προπολεμικά το Κ.Κ.Ε στη Ν. Ιωνία, 
γιατί όπως θα δούμε στις επόμενες εκλογές του 1936, θα υποχωρήσει στο 5,8%.

Ο Πλαστήρας φεύγει στο εξωτερικό. Ο Βενιζέλος μένει αλλά δεν εμφανίζεται καθόλου 
στη Βουλή.

Στις 6 Ιουνίου 1933 γίνεται δολοφονική εναντίον του απόπειρα, όταν μετά από γεύμα 
στην Κηφισιά, στο σπίτι του ζεύγους Δέλτα, επανερχόταν μαζί με την Έλενα στην Αθήνα. 

Οι δολοφόνοι γαζώνουν το αυτοκίνητο του Βενιζέλου. Ο Βενιζέλος και η σύζυγός του  
φθάνουν ύστερα από φοβερή καταδίωξη στον Ευαγγελισμό όπου διαπιστώθηκε ο θάνα-
τος του συνοδού Μαρκάτου και ο τραυματισμός της Έλενας, στους μηρούς.

Τελικά κρίθηκε βασικά ύποπτος ο ίδιος ο Γενικός Διευθυντής της Ασφάλειας Πολυχρο-
νόπουλος. Η δίκη αναβαλλόταν συνεχώς ώσπου την 1η Μαρτίου 1935 έγινε Κίνημα. 
Είχε ουσιαστικά προαναγγελθεί. Στο «Ριζοσπάστη» της 26ης Φεβρουαρίου 1935, επιστο-
λή έλεγε ότι θα γίνει κίνημα των Βενιζελικών την 1η Μαρτίου!

Η Νέα Ιωνία εν τω μεταξύ θα δεχθεί την επίσκεψη κι άλλου μεγάλου πολιτειακού πα-
ράγοντα, ο οποίος ωστόσο είχε συνδεθεί μαζί της στα πρώτα δύσκολα χρόνια (1922-
1923). Είναι ο Πρόεδρος της Γερουσίας Στυλιανός Γονατάς που έρχεται για να παρα-
στεί στο πρώτο Μνημόσυνο για τους πεσόντες στη Μικρασία που είχε διοργανώσει η δη-
μοτική αρχή της πόλης.

Η τελετή έγινε στους Αγ. Αναργύρους, όμως οι καλεσμένοι μετέβησαν στο Δημοτικό 
Σχολείο της Ελευθερούπολης, όπου μίλησαν ο Δήμαρχος Γ. Φελέκης, ο Πρόεδρος του Δη-
μοτικού Συμβουλίου Χρ. Χατζηστέλιος και ο ίδιος ο Πρόεδρος της Γερουσίας.
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[Σκόπιμα έχουμε παραλείψει μια Εκλογή, που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Την εκλογή δη-
μάρχων, τις Δημοτικές Εκλογές, τις πρώτες όπου πλέον οι Ιωνιώτες ψήφισαν τον πρώτο δή-
μαρχό τους, αφού ήδη η Νέα Ιωνία είχε ονομασθεί Δήμος. Γι’ αυτές τις Δημοτικές Εκλογές 
του 1934 (11/2 και 1/4/1934) αναφερόμαστε διεξοδικά σε ιδιαίτερο κεφάλαιο.]

Επικεφαλής του κινήματος (1/3/1935) ήταν οι Σαράφης, Αφοί Τσιγάντε και ορισμέ-
νοι αξιωματικοί του πεζικού και του ναυτικού. Όλοι θεωρούσαν όμως ότι είχε τη στήριξη 
των Βενιζέλου-Πλαστήρα, οι οποίοι όμως 
δεν βοήθησαν ουσιαστικά! Τελικά μέσα 
σε λίγες μέρες κατέρρευσε και ο Τσαλδά-
ρης, με τη βοήθεια του Κονδύλη, φάνηκε 
να θριαμβεύει.

Το στρατοδικείο που συνεστήθη συνε-
δρίαζε επί 13 ημέρες και τελικά καταδίκα-
σε σε ισόβια τους αδελφούς Τσιγάντε, το 
Σαράφη και το Σπαή.

Λίγες μέρες μετά, η δίκη για την απόπει-
ρα της δολοφονίας του Βενιζέλου τέλειω-
σε με παμψηφεί αθωωτική απόφαση!

Ωστόσο η κυβέρνηση Π. Τσαλδάρη είχε 
κηρύξει το στρατιωτικό νόμο και συνέχιζαν να παραπέμπονται αξιωματικοί και ιδιώτες. 
Είχαμε 60 καταδίκες σε θάνατο και 57 σε ισόβια δεσμά, εκ των 60 σε θάνατο οι 55 είχαν 
φύγει στο εξωτερικό. Και εκ των 5 παρόντων εκτελέσθηκαν οι λιγότερο ένοχοι οι στρα-
τηγοί Παπούλας και Κοιμήσης τη Μεγάλη Τετάρτη του 1935 στην Αθήνα κι ο Βολάνης στη 
Θεσσαλονίκη. Οι Λαϊκοί εκδικούνταν έτσι δυο ανθρώπους, που ενώ ήταν δικοί τους είχαν 
παίξει σημαντικό ρόλο στη δίκη των έξι και την καταδίκη τους.

Δε μετείχαν ενεργά στο Κίνημα, αλλά είχαν προτιμήσει να παραμείνουν στην Ελλάδα!
Ωστόσο ακολούθησε κι άλλη δίκη, αυτή των πολιτικών αρχηγών. Κατηγορούμενοι 

όλοι οι Βενιζελικοί: Καφαντάρης, Παπαναστασίου, Σοφούλης, Γονατάς και οι απόντες Βε-
νιζέλος και Πλαστήρας.

Ο Ι. Μεταξάς εξεταζόμενος ως μάρτυς περίπου κατέκρινε την απόφαση να δικαστούν 
οι πολιτικοί αντίπαλοι, θεωρώντας τη δίκη, δίκη σκοπιμότητας.

Η απόφαση αποδείκνυε πόσο βαθιά ήταν τα ίχνη του διχασμού, που επανερχόταν δρι-
μύτερος: Σε θάνατο οι Βενιζέλος, Πλαστήρας, Κούνδουρος και Τζανακάκης. Σε ποινές φυ-
λάκισης οι Μαρής, Αργυρόπουλος, Κυρ. Βενιζέλος, Χατζήβεης, ενώ απηλλάγησαν οι: Κα-
φαντάρης, Παπαναστασίου, Σοφούλης.

Προκηρύσσονται Εκλογές για την ανάδειξη της Ε΄ Εθνοσυνέλευσης, την 9η Ιου-
νίου 1935. Αυτή τη φορά απείχαν οι Φιλελεύθεροι.

 Έτσι οι Τσαλδάρης-Κονδύλης πήραν το 65% των ψήφων, οι Βασιλόφρονες (Μεταξάς-

Παραμονές του Κινήματος.
Ο Κονδύλης επιθεωρεί στρατεύματα.

������.indd   285 12/9/2013   11:01:50 πµ



Χ . Σ ΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗΣ -  Λ .  Χ ΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

—286—

Ράλλης-Στράτος) 14%. Ιδιαιτέρως ενισχυμένο εμφανίζεται το Κ.Κ.Ε με το 9,59%, όπου 
τώρα συμπράττουν οι Λ. Μηλιαρέσης και Βασ. Νεφελούδης. Δεν παίρνουν έδρα, λόγω του 
πλειοψηφικού συστήματος.

Στη Νέα Ιωνία οι εφημερίδες επικεντρώνουν το ενδιαφέρον τους στις επισκέψεις 
του Γ. Κονδύλη, ο οποίος υποστήριζε πλέον τον Τσαλδάρη! Οι φιλοβενιζελικές εφη-
μερίδες καταγγέλλουν ότι στη Νέα Ιωνία γίνονται όργια νοθείας (διπλοψηφίες). Καλείται 
ο εισαγγελέας Γαρέζος, ο οποίος επιθεωρεί τα εκλογικά τμήματα.

Το τοπικό φύλλο «Ιωνικά Νέα» δημοσιεύει φωτογραφία παρμένη, από πού αλλού; - 
από την είσοδο του 1ου Δημοτικού σχολείου όπου πόζαραν ανάμεσα στη φωτογραφία 
του βασιλέως Γεωργίου Β΄ πολλοί χωροφύλακες, ο νομάρχης Αττικοβοιωτίας Κ. Καλα-
μάρας, βουλευτές, ένας αυλάρχης, οι δημοτικοί σύμβουλοι του Δήμου Νέας Ιωνίας πλέ-
ον αφού έχουν προηγηθεί οι δημοτικές εκλογές του 1934 Κ. Μιχαηλίδης και Β. Δημόπου-
λος (αναπληρωματικοί).

Στη Ν. Ιωνία σε σύνολο εγγεγραμμένων 4.195, ψήφισαν 1.992, άρα το ποσοστό απο-
χής ήταν περίπου 53%. Έλαβαν: οι Λαϊκοί (Τσαλδάρης-Κονδύλης) 1.074 ψήφους, το Κ.Κ.Ε 
632 ψήφους, οι Βασιλόφρονες του Μεταξά 130 και υπήρχαν και 156 άκυρα. Η αποχή των 
βενιζελικών έδωσε τεράστια ώθηση στο Κ.Κ.Ε του οποίου το ποσοστό άγγιξε το 33%!

Στην Καλογρέζα επί εγγεγραμμένων 600 ψηφίζουν 319. Και έλαβαν:
• Κυβερνητικοί: 151
• Κομμουνιστές: 90
• Βασιλόφρονες: 38
• Άκυρα: 40

Από εδώ και ύστερα αρχίζει ο αγώνας για την παλινόρθωση της μοναρχίας, που υπο-
στηρίζουν τώρα εκτός του Μεταξά και οι Κονδύλης - Θεοτόκης.

Τελικά οι υποστράτηγοι Παπάγος και Ρέππας κι ο υποναύαρχος Οικονόμου επιβάλ-
λουν στον Τσαλδάρη να παραιτηθεί. Έτσι γίνεται Κυβέρνηση Κονδύλη και ορίστηκε Δη-
μοψήφισμα για την επάνοδο ή μη του βασιλέως  την 3η Νοεμβρίου 1935. Τα ΝΑΙ 
έφτασαν το 98% περίπου!

Αντιλαμβάνεται κανείς τι είχε γίνει. Ορίζεται Αντιβασιλέας, ο Γ. Κονδύλης. Στις 25 
Νοεμβρίου 1935 ο Γεώργιος Β’ έφτανε στον όρμο του Φαλήρου συνοδευόμενος από τον 
αδελφό του Παύλο, διάδοχο του θρόνου. Μεταξύ αυτών που είχαν πάει στο Λονδίνο να 
τους παραλάβουν ήταν κι ο δημαρχεύων Ν. Ιωνίας Ιωάννης Ριζογιαννόπουλος.  Τους υπο-
δέχθηκε ο Κονδύλης ο οποίος παραιτείται τυπικά από την πρωθυπουργία και σχηματίζε-
ται κυβέρνηση υπό τον Κ. Δεμερτζή. Δόθηκε χάρη και αμνηστία.

Η ψηφοφορία για το Δημοψήφισμα έγινε μέσα σ’ ένα κλίμα τρομοκρατίας! Για να κά-
νουμε ένα άλμα προς τα εμπρός θα πούμε ότι θύμιζε το Δημοψήφισμα της Χούντας και εν-
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δεχομένως το ξεπερνούσε. Να φαντασθεί κανείς ότι έφτασαν στο σημείο να εκτοπίσουν 
προληπτικά στη Μύκονο κι άλλα νησιά του Αιγαίου τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβου-
λίου Ν. Ιωνίας Χρήστο Χατζηστέλιο, τους δημοτικούς συμβούλους, Χρ. Δουβλίδη και Ιωάν-
νη Βαλούρδο, αλλά ακόμη και τον ιερέα Ιερόθεο Κεστελίδη της Σαφράμπολης στη Σίκινο!

Αν και θα ήταν άσκοπο, εντούτοις ας δούμε πως ψήφισε το ΝΑΙ ή το ΟΧΙ στη Μοναρ-
χία, ο δημοκρατικός, προσφυγικός κόσμος της Ν. Ιωνίας. Πρώτ’ απ’ όλα ψήφισαν όχι μόνο 
όλοι, αλλά και περισσότεροι απ’ όλους. Ενώ σ’ όλες τις εκλογές οι εγγεγραμμένοι εκλο-
γείς μόλις ξεπερνούσαν τις 4.000 τώρα είχαμε: 5.303! Τα ΝΑΙ ήσαν 5.024(!), τα ΟΧΙ 34(!) 
και Άκυρα 20. Ας μην καταφύγουμε σ’ αποτελέσματα κατά τμήμα δεν έχει κανένα νόημα.

Για να ομαλοποιηθούν τα πράγματα προκηρύχθηκαν Εκλογές, με την αναλογική 
για 26 Ιανουαρίου 1936. Ήσαν και οι τελευταίες. Μετά θα ερχόταν ο Μεταξάς κι η 
δικτατορία.

Τα αποτελέσματα έχουν τη σημασία τους:
Γενική Λαϊκή Ριζοσπαστική Ένωση
(Κονδύλης-Θεοτόκης κλπ.) 20% 60 έδρες
Λαϊκό Κόμμα 22% 72 έδρες
Ελευθερόφρονες (Μεταξάς) 4% 7 έδρες
Φιλελεύθεροι 37% 126 έδρες
Δημοκρ. Συνασπισμός
(Καφαντάρης, Παπαναστασίου, Παπανδρέου) 4% 7 έδρες
Κ.Κ.Ε (με επικεφαλής το Νικ. Πλουμπίδη) 5,8% 15 έδρες

Δηλαδή: Βενιζελικοί 141 έδρες
 Αντιβενιζελικοί 143 έδρες
 Κ.Κ.Ε. 15 έδρες

Στη Ν. Ιωνία η κίνηση αυτή τη φορά δεν ήταν τόσο εντυ-
πωσιακή. Ο τότε δήμαρχος Γ. Φελέκης, σπεύδει να υποδεχθεί 
έναν απλό υποψήφιο των Φιλελευθέρων, το Ζαρίφη! Επιδει-
κνύεται αυστηρότητα των αστυνομικών οργάνων κατά φιλε-
λευθέρων πολιτών.

Την πόλη επισκέπτονται και εκ των αρχηγών του Αγροτο-
εργατικού κόμματος ο Α. Παπαναστασίου.

Το Κ.Κ.Ε. με την παράταξη Ε.Μ.Ε.Α. οργανώνει συγκέντρω-
ση στον «Κρόνο», όπου μιλούν ο Κ. Βαρουτσής, τ. υποψήφι-
ος Δήμαρχος στη Ν. Ιωνία και τώρα υποψήφιος βουλευτής του 
κόμματος στην Αθήνα! Μαζί του μάλιστα θα μιλήσει και μια με-

Δημ. Γληνός, από τη Σμύρνη.
Μαζί με το Δελμούζο ήταν οι 
μεγαλύτεροι παιδαγωγοί της 

προπολεμικής Ελλάδας.
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γάλη προσωπικότητα του Εκπαιδευτικού Δημοτικισμού ο Δημ. Γληνός. Ο Δημ. Γληνός θα 
έρθει 2ος στους σταυρούς, και θα εκλεγεί βουλευτής, μετά το Νεφελούδη και ο Βαρου-
τσής 4ος με 2.451 σταυρούς!

Τα αποτελέσματα. Επί 3.508 ψηφισάντων:
ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΙ 78,8%
Κ.Κ.Ε. 5,8%
Παπαναστασίου- Καφαντάρης, Παπανδρέου  4,8%
Κονδύλης-Θεοτόκης- Ράλλης 4,7%
και Λαϊκοί 4,6%
Και για να δούμε πάλι την προσφυγική ψήφο στους συνοικισμούς:

Συνοικισμός Βενιζελικοί Αντιβενιζελικοί Κ.Κ.Ε.
ΒΥΡΩΝΑΣ 73,3% 15,8% 10,5%
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 79,0% 8,5% 12,0%
ΚΟΚΚΙΝΙΑ 74,4% 14,3% 11,2%

Στην ίδια περίοδο στην πρωτεύουσα τα ποσοστά ήσαν:
ΒΕΝΙΖΕΛΙΚΟΙ 46,1%
ΑΝΤΙΒΕΝΙΖΕΛΙΚΟΙ 44,3%
Κ.Κ.Ε 9,0%

Τα γεγονότα που ακολουθούν είναι ραγδαία :

1) Την 31η Ιανουαρίου 1936 πεθαίνει ο Γεώργιος Κονδύλης. Ο δήμαρχος και το 
δημοτικό συμβούλιο Ν. Ιωνίας κατά πάγια αρχή θα εκδώσουν ψήφισμα και θ’ αναρτή-
σουν τη φωτογραφία τους στο δημαρχιακό κατάστημα.

 
2) Στις 17 Μαρτίου 1936, πεθαίνει ο Ελευθέριος Βενιζέλος.
Δε χρειάζεται να ειπωθεί πόση ήταν η συγκίνηση όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο 

Εξωτερικό. Ασφαλώς παρά τα λάθη του -δυστυχώς μεγάλα- δεν είχε πάψει να θεωρείται 
ο μεγαλύτερος ηγέτης της Ελλάδας, ο μόνος που αναγνώριζαν και σέβονταν στο εξωτερι-
κό. Ο Δήμος Ν. Ιωνίας του απονέμει τιμές!

3) Στις 13 Απριλίου 1936 πεθαίνει ο πρωθυπουργός Κ. Δεμερτζής. Ο Βασιλιάς 
σπεύδει να ορκίσει Πρωθυπουργό τον Ιωάννη Μεταξά. Ο δρόμος προς τη βασιλική δικτα-
τορία ήταν ορθάνοιχτος. Ο Μεταξάς εντούτοις θα πάρει ψήφο εμπιστοσύνης. Η Βουλή 
διακόπτει τις εργασίες της, από 1ης Μαΐου έως τις 30 Σεπτεμβρίου 1936.
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4) Στις 17 Μαΐου πεθαίνει και ο αρχηγός του Λαϊκού κόμματος Παν. Τσαλδάρης. 
Το Δημοτικό Συμβούλιο Ν. Ιωνίας θα εκδώσει ψήφισμα και θα δώσει το όνομά του στην 
οδό Ηρακλείου.

5) Στις 4 Αυγούστου 1936 ο Μεταξάς δίνει στο βασιλιά και υπογράφει 2 διατάγ-
ματα, που δημοσιεύθηκαν στο Φ.Ε.Κ. φύλλο 324 (τ.Α) της ίδιας μέρας:

Το πρώτο:

Γεώργιος Β΄ Βασιλεύς των Ελλήνων
Έχοντες υπόψιν το άρθρον μόνον της ΚΔ΄ Συντακτικής πράξεως, επικυρωθεί-

σης υπό της εθνικής Συνελεύσεως μετά πρότασιν του Υπουργικού Συμβουλίου, 
αναστέλλομεν τας διατάξεις των άρθρων 5,6,10,11,12,14,20 και 25 του εν 
ισχύι Συντάγματος καθ’ όλον το κράτος, ως απειληθείσης σοβαράς διαταράξε-
ως της δημοσίας τάξεως ο ημέτερος επί των Εσωτερικών Υπουργός θέλει δημο-
σιεύσει και εκτελέσει το διάταγμα τούτο.

                                                                        Γεώργιος Β’ Βασιλεύς των Ελλήνων
Και το δεύτερο:

Έχοντες υπόψιν το άρθρο 37 του Συντάγματος διαλύομεν την Γ’ Αναθεωρη-
τική Βουλήν.

                                                                           
      Γεώργιος Β’ Βασιλεύς των Ελλήνων

Και πάλι ο κίνδυνος ήταν οι κομμουνιστές! Ασφαλώς λόγος εντελώς προσχηματικός, 
όταν το Κ.Κ.Ε είχε λάβει μόλις το 5,7% των ψήφων στις τελευταίες εκλογές!

Ο Μεταξάς είχε οπωσδήποτε προσόντα στρατιωτικού. Δεν είχε αποκρύψει τα φιλο-
μοναρχικά του αισθήματα. Κατέβαινε πάντα στις εκλογές, χωρίς μεγάλη επιτυχία. Ήταν 
όμως εν ενεργεία Πρωθυπουργός! Απέναντι του είχε ένα βουλευτικό σώμα απαξιωμένο. Ο 
Βενιζέλος είχε πεθάνει πια. Τα αντανακλαστικά των πολιτικών αρχηγών ήταν ανεπαρκή.

Δεν επέβαλε στρατιωτική δικτατορία ούτε άλλωστε αυτή επεβλήθη μετά από κάποια 
επανάσταση. Είχε την άποψη ότι θα μπορούσε ν’ αποδώσει έργο χωρίς αντιπολίτευση, χωρίς 
κοινοβουλευτισμό! Πήρε μέτρα καταστολής των προσωπικών ελευθεριών. Έβαλε ιδιαιτέρως 
στο στόχαστρο τους κομμουνιστές, χωρίς πάντως να φεισθεί των πολιτικών αρχηγών. Αφού 
στο μεταξύ είχε πεθάνει και ο Παπαναστασίου, εκτόπισε τους Καφαντάρη, Μυλωνά, 
Παπανδρέου και άλλους αλλά δεν λυπήθηκε ούτε και τον βαριά άρρωστο Ανδρ. Μιχαλα-
κόπουλο, ο οποίος είχε εκτοπισθεί στην Πάρο, και τελικά πέθανε στις 27 Μαρτίου 1938. 
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Έγιναν διάφορες μικρές αντιστάσεις κατά της δικτατορίας, η ουσιαστικότερη ήταν το 
Κίνημα των Χανίων, που ήταν και ένοπλη, στις 29 Ιουλίου 1938.

Δεξί χέρι του Μεταξά, ο υπουργός Μανιαδάκης, κατεδίωξε πολλούς απλούς ανθρώ-
πους κυρίως οπαδούς του Κ.Κ.Ε. υποβάλλοντάς τους σε απάνθρωπα μαρτύρια (ρετσινό-
λαδο), φυλακίζοντας και εκτοπίζοντάς τους.

Αφορμή για συλλήψεις ήταν κυρίως οι απεργίες στα εργοστάσια και τα ανθρακωρυχεία, 
οι διαδηλώσεις, οι προκηρύξεις και οι μπροσούρες που στρέφονταν κατά του καθεστώτος.

Η στάση του στο ιταλικό τελεσίγραφο της 28ης Οκτωβρίου 1940 ωστόσο άφησε, θα 

έλεγε κανείς, ένα καλό υστερόγραφο της δικτατορίας του. Ο ίδιος πέθανε στις 29 Ιανουα-
ρίου του 1941, ενώ ο Ελληνικός Στρατός είχε προελάσει στη Βόρειο ΄Ηπειρο.

Ο Ι. Μεταξάς αναζήτησε να βρει στηρίγματα στους εργάτες, τους αγρότες, τους μικρο-
αστούς αλλά και τους νέους. Εφάρμοσε φιλεργατικούς νόμους και οργάνωσε τη λεγό-
μενη Ε.Ο.Ν (τους φαλαγγίτες και τις φαλαγγίτισσες, που έφτασαν κάποτε σε αριθμό το 
1.000.000!). Έκανε συχνές επιθεωρήσεις στα εργοστάσια (είχε έλθει και στο εργοστάσιο 
«Νίκη» του Σαραντόπουλου στις 7 Ιανουαρίου 1940) και επέπληττε τους βιομηχάνους, 
αν δεν τηρούσαν την εργατική νομοθεσία. Επιθεωρήσεις όμως έκανε και στα σχολεία και 
στις οργανώσεις Φαλαγγιτών.

Ωστόσο τη Νέα Ιωνία επισκέπτεται κι ο βασιλιάς Γεώργιος Β΄ συνοδευόμενος από την 
πριγκίπισσα Ειρήνη. Σκοπός: τα εγκαίνια του Νηπιαγωγείου του Π.Ι.Κ.Π.Α στην Ελευθε-

Ο Ιωάν Μεταξάς. Οι παριστάμενοι τον χαιρετούν με τον φασιστικό χαιρετισμό.
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ρούπολη στις 2 Απριλίου 1937.
Ιστορικές έμειναν οι μεγάλες πορείες και παρελάσεις στην Αθήνα, επί ευκαιρία της 

επετείου της 4ης Αυγούστου, αλλά και της ονομαστικής εορτής του Μεταξά.
Και ήταν πρωτοφανής η στάση δημάρχων, δημοτικών συμβούλων φορέων και οργα-

νώσεων, που ως πριν λίγο ακραιφνώς φιλελευθέρων φρονημάτων έσπευδαν να τον υπο-
δεχθούν και να τον χαιρετίσουν. Χαρακτηριστική ήταν βέβαια η στάση του δημάρχου της 
Ν. Ιωνίας Γ. Φελέκη, αλλά και του δημοτικού συμβουλίου που εξέδωσαν ψηφίσματα και 
έσπευδαν να πρωτοστατήσουν σε εκδηλώσεις υπέρ της 4ης Αυγούστου. Κι όχι μόνο αυτό. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Ν. Ιωνίας στις 30 Ιουλίου 1937 ανακηρύσσει τον Ιωάν-
νη Μεταξά «Μέγα Ευεργέτη» του λαού της Ν. Ιωνίας αφού προηγουμένως τον είχε ανα-
κηρύξει και «πρώτον επίτιμο δημότη του Δήμου Ν. Ιωνίας» (27 Ιουλίου 1937) Οφεί-
λουμε όμως να αναγνωρίσουμε ότι ελάχιστα πλέον από τα αρχικά εκλεγέντα μέλη του 
Δημοτικού Συμβουλίου έμεναν στη θέση τους!

Τα χρόνια που θα ΄ρθουν θα χαράξουν μ’ ανεξίτηλα γράμματα την ιστορία του τόπου 
με τη δόξα στο Αλβανικό μέτωπο, και τη μεγάλη αντίσταση του λαού μας στην περίοδο 
της Κατοχής.

Τον ηρωισμό των Ιωνιωτών στρατιωτών στον πόλεμο του '40 συμβόλιζε ο Γκίκας Τρύ-
πος, ο οποίος στο Τεπελένι είχε χάσει και τα δυο του πόδια από έκρηξη οβίδας. Δεν υπήρ-
ξε παρέλαση στη Νέα Ιωνία και την Αθήνα που να μην τεθεί επικεφαλής βαδίζοντας πε-
ρήφανα επάνω στα ξύλινα πόδια του.

Οι φαντάροι που πολεμούσαν στα βουνά της Ηπείρου και οι αγωνιστές της Αντίστα-
σης δεν πάλευαν για το Βενιζέλο ή τους αντιβενιζελικούς. Πάλευαν για τη λευτεριά της 
πατρίδας τους και τη Δημοκρατία. Και η Νέα Ιωνία των ξεριζωμένων προσφύγων πρωτο-
στάτησε και πολέμησε, χωρίς πια τις διακρίσεις του παρελθόντος, χωρίς πια τη διάκριση 
σε πρόσφυγες και γηγενείς. Ήταν όλοι λαός. Ελληνικός λαός...
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

(*1). Στο βιβλίο «Τα πρώτα σχολεία των προσφύγων στη Νέα Ιωνία», έκδοση ΚΕ.ΜΙ.
ΠΟ (2007) των Χάρη Σαπουντζάκη - Μάκη Λυκούδη, εμφανίζεται στα σχολεία των «Πο-
δαράδων» και της Σαφράμπολης ποσοστό κυμαινόμενο, μεταξύ 30-35% μαθητών που 
δηλώνουν «ορφανοί πατρός». Τι είχαν γίνει αυτοί οι κατά τεκμήριο νέοι άνδρες; Είχαν βέ-
βαια εξολοθρευτεί από τους Τούρκους στα περιβόητα «Τάγματα Εργασίας» και την Κα-
ταστροφή.

(*2). Πραγματικά ουσιαστικά η Ανατολική Θράκη «εκχωρήθηκε» στους Τούρκους. Μέ-
χρι εκείνη την στιγμή η παρουσία των Ελλήνων ήταν μεγάλη, όπως ισχυρότατη ήταν και 
η αντίδραση του Πάγκαλου, που διατάχθηκε να υποχωρήσει προτού να εφαρμοσθεί η 
Συνθήκη της Λωζάνης και μαζί του να αποχωρήσουν οι Ανατολικοθρακιώτες προς τη Δυ-
τική Θράκη, τη Μακεδονία κλπ.

(*3). Ιωάννης Κατιμερτζόγλου: «Οι πρόσφυγες βουλευτές της Δ΄ Συντακτικής Εθνοσυ-
νέλευσης (1924)»: Εισήγηση στο 5ο Συμπόσιο του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. με θέμα: «Η συμβολή των 
προσφύγων στην Πολιτική, στην Πολιτιστική και Οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας». - 
Πρακτικά του Συμποσίου, Ν. Ιωνία, 2012.

(*4). Βλέπε ειδικές μελέτες του υπογράφοντα, με τον τίτλο: «Τα τοπωνύμια της Ν. Ιω-
νίας», που δημοσιεύτηκαν κατά καιρούς στον τοπικό τύπο της Ν. Ιωνίας.  

(*5). Πλήρης περιγραφή υπάρχει στο κεφάλαιο «Εκκλησία», του παρόντος τόμου.

(*6). Αναλυτικά για τη θεμελίωση του συνοικισμού αναφέρει στη σχετική  μελέτη του, 
ο κ. Λουκάς Χριστοδούλου: «Η εγκατάσταση των προσφύγων στη Ν. Ιωνία».

(*7). Με Ν.Δ. της 21/10/1922 πολιτογραφούνται οι πρόσφυγες από τη Μ. Ασία, την 
Ανατ. Θράκη, τα Δωδεκάνησα, τον Πόντο κλπ. που κατέφυγαν στην Ελλάδα από το 1913 
και εφεξής. Οι πολιτογραφημένοι εγγράφονται στους εκλογικούς καταλόγους. Είναι μόνο 
άνδρες ηλικίας 21 ετών και άνω. Με Ν.Δ. της 23/10/1923 το ίδιο ισχύει και για τους 
«ανταλλάξιμους» της Συνθήκης της Λωζάνης (30/1/1923).

  (*8). Ο Σάββας Παπαγρηγοριάδης ήταν μια από τις μεγαλύτερες μορφές του Μικρα-
σιατικού Πολιτισμού. Πατρίδα του τα Βουρλά. Γεννήθηκε το 1878. Ο πατέρας του ήταν 
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εφημέριος στο μητροπολιτικό ναό των Βουρλών κι ο αδελφός του Ανδρέας σπουδαίος 
δάσκαλος και συγγραφέας σχολικών βιβλίων.

Ο Σάββας σπούδασε στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης και προσωρινά άσκησε το λει-
τούργημά του διακόνου. Μετά όμως ήρθε στην Αθήνα, όπου σπούδασε νομικά και ταξίδε-
ψε στο Παρίσι, όπου ασχολήθηκε με τις Πολιτικές Επιστήμες. Κατέληξε στη Σμύρνη, όπου 
κι εξέδωσε για 2 χρόνια ένα αξιόλογο περιοδικό, τον «Αριστοτέλη».

Εξέφραζε με πάθος τον εθνικοπατριωτικό ρομαντισμό της εποχής και πίστευε ότι θα 
έπρεπε να υποστηρίζει το Τουρκικό Σύνταγμα των Νεότουρκων, με τις φρούδες, δυστυ-
χώς, ελπίδες που είχε εκθρέψει.

Μετά την Καταστροφή συνδέθηκε στενά με τον Ελευθέριο Βενιζέλο, ο οποίος τον είχε 
ένα διάστημα στο πολιτικό του γραφείο. Στις εκλογές του 1923 εξελέγη πανηγυρικά βου-
λευτής Αθηνών-Πειραιώς με τον Βενιζέλο. 

Αργότερα προσχώρησε στο κόμμα του Γεωργίου Κονδύλη, όσο αυτό ήταν στο φιλε-
λεύθερο στρατόπεδο. Ωστόσο δεν επέτυχε να εκλεγεί πάλι βουλευτής, το 1928 αλλά ούτε 
και γερουσιαστής. Το 1929, έκανε την κίνηση να μετάσχει με το λεγόμενο «Ανεξάρτητο 
Προσφυγικό Δημοκρατικό Συνδυασμό», ίσως γιατί με τον απολύτως ακέραιο και φλογε-
ρό χαρακτήρα του δεν μπορούσε να προσαρμοστεί στην πρακτική των ελληνικών κομ-
μάτων.

Αργότερα δίδαξε στην Πάντειο και στο Κολλέγιο Αθηνών. Στην πρώτη επίσκεψη του 
Βενιζέλου στη Νέα Ιωνία, όταν θεμελιώθηκε ο ναός των Αγ. Αναργύρων, το 1928, είχε ορι-
στεί ως ο καταλληλότερος για να τον προσφωνήσει.

Πέθανε το 1951 στη Ν. Φιλαδέλφεια.
Ο Βασιλάκης Αρτεμιάδης ήταν προσωπικότητα της Σπάρτης Πισιδίας. Σπούδασε 

Νομικά στην Πόλη και την Αθήνα. Σε διαγωνισμό που έγινε στη Σμύρνη για την κατάληψη 
της θέσεως Γραμματέα της Ερυθράς Ημισελήνου ήλθε πρώτος μεταξύ των υποψηφίων.

Ως βουλευτής της Δ΄ Εθνοσυνέλευσης ασχολήθηκε κυρίως με τα προσφυγικά θέματα. 
Υπήρξε εισηγητής για την προσωρινή αποζημίωση των προσφύγων. Μετέφρασε το Τουρ-
κικό Σύνταγμα. Συνέγραψε πολλές πραγματείες νομικού περιεχομένου και το έργο: «Μέ-
γας Αλέξανδρος». Υπήρξε ένας εκ των σημαντικότερων στελεχών της «Ενώσεως Σπάρτης 
Μ. Ασίας» της οποίας διετέλεσε και Πρόεδρος.

Με παρέμβασή του στη Βουλή επέτυχε να σταματήσει η μακάβρια μεταφορά οστών 
στη Γερμανία από τους Τούρκους, των οστών ηρωικών Ελλήνων στρατιωτών που έπε-
σαν στις μάχες του Σαγγάριου και λεύκαζαν σε όλη την έκταση γύρω, προκειμένου εκεί 
να μετατραπούν σε σαπούνι.

(*9). Ο Ερρίκος Μοργκεντάου (Henry Morgenthaou), μαζί με τον γενικό Πρόξενο 
των Η.Π.Α. στη Σμύρνη, τον Τζώρτζ Χόρτον (George Horton), είναι ασφαλώς οι μεγα-
λύτεροι αμερικανοί φιλέλληνες των αρχών του 20ου αιώνα. Γεννήθηκε το 1856 στη Γερ-
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μανία και σπούδασε Νομικά. Το 1913 διορίστηκε πρεσβευτής των Η.Π.Α. στην Κωνστα-
ντινούπολη. Από την τόσο σημαντική θέση στήριξε τον αγώνα των Ελληνορθόδοξων και 
των Αρμενίων.

Η Κοινωνία των Εθνών (Κ.τ.Ε.) τον όρισε πρώτο Πρόεδρο της Επιτροπής Αποκατά-
στασης Προσφύγων (Ε.Α.Π.) το 1923. Από την πρώτη στιγμή έριξε το βάρος του στην 
αποκατάσταση των προσφύγων στη Νέα Ιωνία, παρακολουθώντας συχνά τα έργα. 

Ο ίδιος προσέφερε όλες τις υπηρεσίες του εντελώς αφιλοκερδώς, ενώ η σύζυγός του 
Ιωσηφίνα είχε φτιάξει σχολείο για τα προσφυγόπουλα στο Βύρωνα. Σε αναγνώριση των 
υπηρεσιών του, είχε δοθεί το όνομά του σε κεντρική οδό της Ν. Ιωνίας, αυτή που σήμερα, 
ύστερα από τις πολιτειακές μεταβολές και τις αλλαγές των οδωνυμιών (!) έγινε διαδοχι-
κά: Διαδόχου Παύλου, Βασ. Αμαλίας, και τώρα λέγεται Κώστα Βάρναλη!

(*10). Το ποσοστό 40% αφορούσε στους μεγάλους Δήμους: Αθηνών-Πειραιώς-
Θεσσαλονίκης. Όταν η Νέα Ιωνία έγινε δήμος, το 1934, στις πρώτες δημοτικές εκλογές, 
της 11.2.1934 βάσει του τότε πληθυσμού, το ποσοστό που ίσχυε ήταν 30%.

(*11). Ο Γεώργιος Κονδύλης, στρατιωτικός και πολιτικός, άνδρας με πολλές αρετές, 
αλλά και «αμφιλεγόμενη» στάση και συμπεριφορά στην πολιτική. Βενιζελικός αρχικά, 
συνέβαλε στην ανατροπή της δικτατορίας του Πάγκαλου, όσο ελάχιστοι. Εν συνεχεία ενώ 
ήταν ορκισμένος αντίπαλος της μοναρχίας, έκανε ό,τι μπορούσε για να επανέλθει ο Βασι-
λιάς Γεώργιος Β΄στο θρόνο. Όμως ο Γεώργιος Β΄ τον αγνόησε και προώθησε τον Κ. Δεμερ-
τζή ως πρωθυπουργό και μετά βέβαια τον Ι. Μεταξά! Υπήρξε εκ των υποστηρικτών της 
αυτονόμησης του συνοικισμού της Ν. Ιωνίας σε δήμο από πολύ ενωρίς, όταν χαρακτηρι-
στικά είχε πει «Είναι δυνατόν να έχουμε κοινότητα Καλλιθέας και μια ολόκληρη Νέα 
Ιωνία να μην είναι δήμος;».

Τη Νέα Ιωνία είχε επισκεφθεί αμέσως μετά το «κίνημα της Δημοκρατικής ΄Αμυνας» 
τον Μάρτιο του 1935, ως αρχηγός του Στρατού που κατέστειλε το κίνημα και προεκλογι-
κά στις εκλογές του 1935, υποστηρίζοντας βέβαια τον Παναγή Τσαλδάρη και τους «Λα-
ϊκούς». Το ποσοστό που πήραν -απείχαν βέβαια οι Φιλελεύθεροι- ήταν για πρώτη φορά 
τόσο υψηλό: 1.074 ψήφοι, επί συνόλου 1.922 και οφείλεται εν πολλοίς στον Γ. Κονδύλη!

(*12). Η Ν. Ιωνία την περίοδο του Μεσοπολέμου θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως η 
πολιτεία με τους πολλούς συλλόγους-σωματεία. Σωματεία εθνικοτοπικά, σωματεία πο-
λιτιστικά, σωματεία κοινωνικού χαρακτήρα-φιλανθρωπικά, σύλλογοι αθλητικοί, σωμα-
τεία επαγγελματικά κλπ.

Δεν θα μπορούσαν να λείπουν σε εποχές τέτοιων πολιτικών εξελίξεων και σύλλογοι 
καθαρά πολιτικοί. Στην αρχή σχεδόν όλοι αυτοί οι σύλλογοι ήσαν φίλα προσκείμενοι 
προς το Βενιζέλο και τους Φιλελεύθερους. Από το 1933 όμως προέκυψαν και σύλλογοι 
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που υπεστήριζαν το Λαϊκό Κόμμα και τον Παν. Τσαλδάρη.

Ας δούμε τους σπουδαιότερους απ΄ αυτούς:  

1. Πολιτικός Σύλλογος Φιλελευθέρων Δημοκρατικών Προσφύγων, με έτος 
ίδρυσης το 1924.

2. Πανελλήνια Φιλελεύθερη Νεολαία (1932). Η εμφάνισή της γίνεται με ομιλία του 
Σ. Κοθρή και παρόντες τους βουλευτές Μ. Αργυρόπουλο και Σ. Χούρσογλου.

3. Πανελλήνια Δημοκρατική Άμυνα. Ήταν η πιο πολυάνθρωπη και δυναμική ορ-
γάνωση που είχε την έδρα της στο κέντρο της Ν. Ιωνίας (στη Π.Π. Γερμανού, τότε Γυθεί-
ου). Πρόεδρός της ήταν ο Χρυσάφης Δουβλίδης, Γ. Γραμματέας ο Παν. Γιανναρέλης και 
σύμβουλοι οι: Ι. Βαλούρδος, Ν. Πασπάτης, Κ. Κοκκώνης, Ν. Βασιλειάδης, Δ. Κουντούρης, 
Μ. Κουβαράς, Ι. Μποσταντζόγλου.

Στην Καλογρέζα, το 1932, δραστηριοποιείται ο «Σύλλογος Φιλελεύθερη Πολιτική 
Οργάνωση Καλογρέζας», με Πρόεδρο τον Γ. Θεοδωρίδη και Γεν. Γραμματέα τον Λ. Σο-
λομωνίδη.

Στον Περισσό δραστηριοποιείται η «Πανελλήνια Φιλελεύθερη Νεολαία Περισσού» 
με Πρόεδρο τον Π. Πετρίδη και Γεν. Γραμματέα τον Α. Κανέλλο.

Με την επικράτηση των Λαϊκών στις Εκλογές μετά το 1933 ιδρύονται και στη Ν. Ιωνία 
πολιτικοί σύλλογοι υποστηρικτικοί τους. Ούτε πολυπληθείς, ούτε δραστήριοι είναι, αλλά 
και μόνη η ίδρυσή τους στην πολιτεία των Φιλελευθέρων του 90% και πλέον, σηματοδο-
τεί την αλλαγή σελίδας.

Η «Λαϊκή Νεολαία», με Πρόεδρο τον Κουρούκλη και τομεάρχη τον Κατσόλη εμφανί-
ζεται στην οδό των «Κομμάτων» και των πολιτικών συγκεντρώσεων, στην οδό Γυθείου. 
Τα εγκαίνια των γραφείων θα γίνουν την Κυριακή 7 Απριλίου 1935 και θα πάρουν πανη-
γυρικό χαρακτήρα. Θα παραστεί ο Υπουργός Πρόνοιας Μιχ. Κύρκος, ο οποίος δεν απου-
σιάζει από τις εξελίξεις στη Ν. Ιωνία. Παρών θα είναι και ο τότε δημαρχεύων Δ. Μωϋσιά-
δης, δοθέντος ότι ο «αμυνίτης» δήμαρχος Γεώργιος Φελέκης έχει φυλακισθεί.

Υπήρχε ωστόσο κι ένας ακόμη σύλλογος των Λαϊκών, με γραφεία στην ίδια πάντα οδό, 
με τον τίτλο «Λαϊκός Πολιτικός Σύλλογος Ν. Ιωνίας». Είχε ως Πρόεδρο τον Γ. Σακελλα-
ρίδη και Αντιπρόεδρο τον Ιωαν. Ριζογιαννόπουλο, μετέπειτα δημαρχεύοντα, αν και από 
τον μακράν επιλαχόντα συνδυασμό του Παντελή Ανδριτσάκη κατά τις εκλογές του 1934, 
αλλά κληθέντα ως αναπληρωματικό, όταν παύθηκαν πολλοί δημοτικοί σύμβουλοι, βά-
σει βεβαίως και της «φιλολαϊκής» στάσης του (εκτενώς αναφέρονται τα σχετικά στο κε-
φάλαιο για τις Δημοτικές Εκλογές του 1934, στη Ν. Ιωνία). Σημασία έχει ν΄ αναφερθεί το 
όνομα του επιτίμου Προέδρου. Πρόκειται για τον γιατρό Ιωάννη Δραγάτση - Παλαιολόγο, 
που ήθελε να κατασκευάσει μεγάλο νοσοκομείο στον Περισσό, το οποίο έμεινε ημιτελές 
και ερειπωμένο πια κατεδαφίστηκε στη 10ετία του ΄70.
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Τέλος υπήρχε και το Παράρτημα Ν. Ιωνίας της Ειδικής Επιτροπής: «Λαϊκή Πολιτική 
Οργάνωσις Αθηνών». Πρόεδρος ο Α. Καντόγλου και Γεν. Γραμματέας ο Κων. Αναστασι-
άδης.

(*13). Λεπτομέρειες για την περίοδο 1934-1940 αναφέρονται στη μελέτη των Χάρη 
Σαπουντζάκη - Λουκά Χριστοδούλου: «Οι Δημοτικές εκλογές του 1934 και η πορεία του 
Δήμου, ως το 1940».

Επιστολόχαρτα πολιτικών οργανώσεων Νέας Ιωνίας.
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ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΗΣ ΝΕΑ Σ ΙΩΝΙΑ Σ

Του Χάρη Σαπουντζάκη 

1. Το τοπωνύμιο «Νέα Ιωνία» και η προέλευσή του

 «Νέα Ιωνία» όπως αναφέρεται κι αλλού, ως τοπωνύμιο εμφανίζεται μετά τη 
Μικρασιατική Καταστροφή και συγκεκριμένα μεταξύ 1923-1925, ως δηλωτι-
κό της περιοχής που κατοικήθηκε από πρόσφυγες και που έως τότε είχε το 

όνομα «Ποδαράδες», μιας λοφώδους και θαμνώδους περιοχής, στις παρυφές των Τουρ-
κοβουνίων, που τη διέρρεαν οι παραπόταμοι του Κηφισού -τώρα έχουν σκεπαστεί- στα 
Βόρεια της Αθήνας και σε απόσταση 7 περίπου χιλιομέτρων από την Πλατεία Ομόνοιας.

Δε θα λέγαμε ότι σωστά και δόκιμα δόθηκε το όνομα «Νέα Ιωνία» στην περιοχή αυτή, 
που είχε εξελιχθεί σε ένα κατ΄ εξοχήν βιομηχανικό κι εμπορικό κέντρο, 80.000 περίπου 
κατοίκων. Κι αυτό γιατί οι πρώτοι οικιστές της που οδηγήθηκαν, ως εκεί, πεζοπορώντας 
από το τέρμα της Αλυσίδας, ένα ανοιξιάτικο πρωινό του 1923, ακολουθώντας τα βήματα 
του αρχηγού τους, δυναμικού ιερέα Παπαϊωακείμ Πεσματζόγλου και ορισμένων άλλων 
προεστών, προέρχονταν από μια πόλη Μικρασιατική, Πισιδική, τη Σπάρτη, πολύ-πολύ 
μακριά βέβαια από τα Ιωνικά παράλια της Μικρασίας, εκεί στα υψίπεδα του Αντιταύρου, 
απ΄ όπου είχαν ξεκινήσει λίγους μήνες πιο πριν τη δραματική πορεία προς τη γη της Επαγ-
γελίας φεύγοντας από το μαχαίρι του Τούρκου.

Και γιατί και οι άλλοι πρόσφυγες που έφτασαν κατόπιν, ούτε αυτοί προέρχονταν από 
την Ιωνία: ήταν Πόντιοι (Σαφραμπολίτες, Ινεπολίτες), ήταν Καππαδόκες (Νεαπολίτες) κι 
ήταν Παμφύλιοι (Ατταλειώτες και Αλαϊώτες). Σμυρνιοί ή από τις γύρω πολιτείες αθροι-
στικά οι λιγότεροι. Και δίκαια όταν τον Ιούνιο του 1923 έγινε η επίσημη γιορτή της θεμε-
λίωσης του καινούργιου προσφυγικού οικισμού, ο στρατηγός Νικόλαος Πλαστήρας έβα-
λε στο λίθο τ΄ όνομα «Νέα Πισιδία», αλλά το όνομα αυτό, άγνωστο γιατί, εξέπεσε γρή-
γορα υπέρ του «Νέα Ιωνία», ίσως από την πρόχειρη ονομασία «Ιωνία» που είχε δοθεί στο 
κέντρο του συνοικισμού. 

Και βέβαια, έστω κι άδικα, έστω κι΄ ανιστόρητα, ως πιο «υπερήφανο» το όνομα «Νέα 
Ιωνία» υπερίσχυσε του «Νέα Πισιδία» για να μείνουν οι Πισίδες (700 τόσες οικογένειες) 
με το παράπονο ότι αν και ιδρυτές, αν και οι δημιουργοί, αν και οι πρώτοι στο εμπόριο 
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και τη βιομηχανία έποικοι αυτής της περιοχής, δεν έχουν τοπωνύμιο δηλωτικό της κατα-
γωγής τους, ενώ έχουν (έστω με τη μορφή ονομασιών συνοικισμών του δήμου Ν. Ιωνίας) 
οι Σαφραμπολίτες, οι Ινεπολίτες κι οι Νεαπολίτες. (Σαφράμπολη - Ινέπολη - Νεάπολη).

Μια ακόμη συνοικία της Νέας Ιωνίας φαίνεται πως έχει, με μερική παραφθορά, το όνο-
μα του αρχαίου ποταμού που περνά στα δυτικά της, του Περσού (είναι ο γνωστός μας 
«Ποδονίφτης», παραπόταμος του Κηφισού) και λέγεται «Περισσός» (*2), ενώ η μεγα-
λύτερη συνοικία κρατάει ακόμη το βυζαντινό της τοπωνύμιο «Καλογρέζα». Για την Κα-
λογρέζα θα μιλήσουμε αναλυτικότερα παρακάτω, καθώς θα εξιστορούμε όσα έχουμε συ-
γκεντρώσει για την ιστορία και τη λαογραφία του χώρου αυτού, που νωρίτερα είπαμε ότι 
ονομαζόταν «Ποδαράδες», ωσότου αντικαταστάθηκε με το σημερινό όνομα «Νέα Ιωνία».

2. Ιστορικά και λαογραφικά στοιχεία για το χώρο που βρίσκεται
 η σημερινή Νέα Ιωνία

Ο χώρος που βρίσκεται σήμερα η Νέα Ιωνία ονομαζόταν πριν από το 1922, όπως είδα-
με, «Ποδαράδες». Το τοπωνύμιο αυτό θα το δούμε παρακάτω στη διήγησή μας πως δόθη-
κε κατά τα βυζαντινά χρόνια.

Στη περιοχή λοιπόν αυτή και στα προϊστορικά κι αρχαϊκά χρόνια φαίνεται ότι κατοι-
κούσαν περίπου τρείς φυλές, από τις 100 τόσες των 10 δήμων της Αθήνας. Προς τη συ-

Ευρήματα από τις ανασκαφές του Παπαδημητρίου.
Τα πιο εντυπωσιακά είναι ο αμφορέας (αριστερά)

και ο σκύφος (δεξιά).
Στο Ιστορικό Μουσείο του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. φυλάσσονται ακριβή 

αντίγραφα τους, (τα πρωτότυπα βρίσκονται στο Αρχαιολογικό 
Μουσείο Αθηνών) μαζί με αντίγραφα άλλων κτερισμάτων του 

ιδιωτικού τάφου που ανεσκάφη.
Η άποψη του Παπαδημητρίου για τη φυλή των Δαιδαλιδών
(1100 π.Χ.) ότι κατοικούσαν στην περιοχή αμφισβητήθηκε 

μεταγενέστερα από άλλους αρχαιολόγους.
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νοικία που λέγεται «Μαυρογορδάτου» πρέπει να κατοικούσαν οι Δαιδαλίδες από την Κε-
κροπίδα φυλή. Σε ανασκαφές που έγιναν εκεί, στα 1948, από τον αρχαιολόγο Παπαδημη-
τρίου και που ξεκίνησαν από την παρατηρητικότητα ενός, τότε γυμνασιόπαιδου, αείμνη-
στου τώρα καθηγητή της Σχολής Καλών Τεχνών, του Βασίλη Βασιλειάδη, ήρθαν στο φως 
περίφημα αγγεία πρωτογεωμετρικής τέχνης και τύμβος (νεκροταφείο). ΄Εχει σημασία να 
ειπωθεί ότι οι κύκλοι στ΄ αγγεία αυτά δε φαίνεται να είναι φτιαγμένοι μ΄ ελεύθερο χέρι. 
Εικάζεται λοιπόν ότι εκεί γύρω στα 1.100 π.Χ. πρωτοχρησιμοποιήθηκε ο διαβήτης από τη 
φυλή εκείνη, που προέκυψε από το ένωμα των Δωριέων με τους ντόπιους.

Στον κορμό του χώρου και στις όχθες του Περσού (του κατοπινού Ποδονίφτη) θα πρέ-
πει να κατοικούσαν οι Επικηφισιώτες, μικρός δήμος, που ανήκε στην Οινηίδα φυλή, 
ενώ γύρω από τα Τουρκοβούνια (τον Αγχεσμό του περιηγητή Παυσανία) θα πρέπει 
ανάμεσα στον 5ο προς 4ο αιώνα π.Χ. ν’ αναπτύχθηκε, κατά τον καθηγητή Αν. Ορλάν-
δο, ένας ακόμη δήμος, ο δήμος της Περγασής που ανήκε στην Ερεχθηίδα φυλή. Δείγμα-
τα της ύπαρξης του δήμου αυτού, κατά τον ακαδημαϊκό, είναι τρία επιτύμβια γλυπτά που 
βρέθηκαν κοντά στην εκκλησιά, του Αγίου Γεωργίου, που είναι περισσότερο γνωστή ως 
Ομορφοκκλησιά, μια μαρμάρινη λήκυθος, ένας κιονίσκος κι ένα ανάγλυφο ανθέμιο από 
πεντελίσιο μάρμαρο, στοιχεία που φανερώνουν ως πιθανή την ύπαρξη κι εκεί άλλου νε-
κροταφείου.

Στα Ανατολικά της περιοχής, που μελετάμε, βρίσκονται τα «Τουρκοβούνια». Είναι 
ένας λόφος, χιλιοπληγωμένος σήμερα από τα νταμάρια, που θα πρέπει να ονομάστηκε 
έτσι γύρω στα 1.456 μ.Χ., όταν στρατοπέδευσε εκεί ο Ομάρ, στρατηγός του Μωάμεθ με 
τους Τούρκους του, που πολιορκούσαν την Ακρόπολη και το Φράγκο ηγεμόνα της Ατζα-

1928. Στο βάθος τα Τουρκοβούνια που δεν είχαν ακόμα “πληγωθεί”.
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γιόλι. Η αρχαία ονομασία του λόφου εί-
ναι Αγχεσμός, όπως αναφέρει ο περιηγη-
τής Παυσανίας στα «Αττικά» του. Και στην 
κορφή του θα πρέπει να υπήρχε, όπως συ-
νέβαινε άλλωστε συχνά σε κορφές, άγαλ-
μα του Δία, του Αγχέσμειου Δία. Τίποτε 
όμως απ’ αυτό δε διασώζεται.

Ας γυρίσουμε όμως πίσω στην Καλογρέ-
ζα και την ονομασία της.

Υπάρχει μια πρώτη εκδοχή, δεν μπορώ 
να πω απόλυτα ισχυρή, που υποστηρίχθη-
κε από τον αρχαιολόγο Πιττάκη.

Είπε λοιπόν ο αρχαιολόγος ότι στο 
χώρο της Καλογρέζας έζησε κι ο δήμος 
των Ευπυριδιών (ευ+πυρίδιον=καλό σι-
ταράκι), αφού η λέξη Καλογρέζα δεν είναι 
παρά απλή μετάφραση της λέξης Ευπυρί-
διον, αλλά και Καλογρέζα = καλός + γρά-
νης (όπου γράνης = σιταράκι). Υπάρχει και 
η ετυμολογία Καλογρέζα = καλός + γριν 
(όπου γριν αλβανική λέξη που σημαίνει 
κριθάρι) κλπ.

Το αν στην περιοχή της Καλογρέζας έζη-
σαν οι Ευπυρίδες είναι κάτι που δεν μπορώ 
εγώ να το διαβεβαιώσω. Το πιθανότερο εί-
ναι όμως να μην έζησαν εκεί, όμως εκείνο που καθαρά φαίνεται από τις αναφορές αυτές 
είναι το στοιχείο της ευφορίας του τόπου που τον έσπερναν με δημητριακά πέρα βέβαια 
από το γεγονός της ύπαρξης του περίφημου από των αρχαίων χρόνων Ελαιώνα.

Στην ευφορία της γης συντελούσε φυσικά κι ο Περσός, που ομολογείται ότι είχε πολ-
λά νερά, ιδίως στο σημείο που περνάει την Καλογρέζα και διασχίζει την Ελευθερούπολη 
αφήνοντας νότια τη Σαφράμπολη και τα Πευκάκια από το γεγονός ότι ο Αδριανός όταν 
έφτιαξε το περίφημο υδραγωγείο του το 2ο μ. Χ. αιώνα για να ξεδιψάσει την πάντα λει-
ψυδριακή Αθήνα, άντλησε νερό κι από τις πηγές του στα σημεία αυτά, στα οποία άλλω-
στε ορθώνονται και σήμερα τ΄ απομεινάρια από τις κολόνες του υδραγωγείου, κολόνες 
που με την επιμονή του ο συντάκτης αυτής της μελέτης, κατάφερε να καταστούν σήμερα 
το σήμα κατατεθέν της Ν. Ιωνίας. (*1)

Ένας πεσσός (κολόνα)
του Αδριάνειου Υδραγωγείου.
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3. Βυζαντινά Χρόνια

Πρώτο σημαντικό στοιχείο που έχει να δώσει η 
περιοχή στα Βυζαντινά χρόνια είναι η ανέγερση εκεί 
γύρω στα 1.000 μ.Χ. στα ερείπια άλλου Χριστιανικού 
ναού, παλαιοχριστιανικών χρόνων, της «Ομορφοκ-
κλησιάς». Η Όμορφη Εκκλησιά είναι ακριβώς επάνω 
στα γεωγραφικά όρια Ν. Ιωνίας-Αθηνών-Γαλατσίου, 
αλλά μας απασχολεί γιατί η ευρύτερη προς τη Νέα 
Ιωνία περιοχή ανήκε στις βυζαντινές οικογένειες 
των Ποδαράδων και των Χαλκωματάδων (οδός 
Χαλκωματάδων υπάρχει σήμερα στον Περισσό, πολύ 
κοντά στην τοποθεσία που αναφέρουμε), ενώ βέ-
βαια όλη η περιοχή ονομαζόταν, όπως είπαμε, ακόμη 
και μετά το 1923 «Ποδαράδες».

Όπως συνήθως γινόταν τα υλικά για την ανέγερ-
ση του νέου ναού πάρθηκαν από παλιότερους και 
χριστιανικούς αλλά και ειδωλολατρικούς. Η προ-
σωνυμία Ομορφοκκλησιά δόθηκε από το λαό (η εκ-
κλησιά είναι αφιερωμένη στον Άγιο Γεώργιο) εξαιτί-
ας του πολύ όμορφου γλυπτού διάκοσμου, των λο-
βωτών παράθυρων, των επιθημάτων, των κιονίσκων 

Η Εύμορφη (Όμορφη) Εκκλησιά.

Χαρακτηριστικά σκίτσα από
αρχιτεκτονικά μέρη του ναού.
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κλπ. Εσωτερικά διακρίνονται σήμερα μόνο λείψανα τοιχογραφιών: στον τρούλο ο Πα-
ντοκράτορας και στους τοίχους: η Πλατυτέρα, η Γέννηση της Θεοτόκου, ο Παλαιός των 
ημερών, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο Άγιος Βασίλειος, η Αγία Γλυκερία …Οι τοιχο-
γραφίες δεν έγιναν όλες εξαρχής. Πολλές είναι μεταγενέστερες και φτάνουν ίσαμε τον 
18ο αιώνα.

Παρατηρούμε ότι πολλοί άγιοι έχουν βγαλμένα τα μάτια τους. Ο ακαδημαϊκός Ορλάν-
δος δεν το αποδίδει μόνο στη μανία των Τούρκων, αλλά και στη συνήθεια των κοριτσιών 
της εποχής της Τουρκοκρατίας να βγάζουν τα μάτια των αγίων ως μαγικό προσέλκυσης 
του νέου που αγαπούσαν ή στη συνήθεια των βοσκών να βγάζουν τα μάτια ενός αγίου 
κάθε φορά που πέθαινε ένα πρόβατό τους.

Περνάμε το 1456. Η Πόλη έχει ήδη αλωθεί. Κι ο Μωάμεθ έχει στείλει τον αιμοδιψή 
στρατηγό του Ομάρ να καταλάβει τις επαρχίες της πάλαι ποτέ τρισένδοξης Βυζαντινής 
Αυτοκρατορίας. Ο Ομάρ καταδιώκει το Φράγκο δούκα Ατζαγιόλι, που περίτρομος κλεί-
νεται στην Ακρόπολη και γρήγορα συνθηκολογεί. Τότε ο Ομάρ καλεί τον σουλτάνο (Πα-
τισάχ) να επισκεφτεί την Αθήνα, το αγλάισμα του αρχαίου ελληνικού μεγαλείου. Ο σουλ-
τάνος έρχεται και γοητεύεται από τους κήπους και τα νερά του Ποδονίφτη, ώστε γυρίζει 
και μένει για δεύτερη φορά στην περιοχή που σήμερα ονομάζεται «Πατήσια» όνομα που 
ο Δ. Σουρμελής το ετυμολογεί εκ του Πατισάχ (σουλτάνος). Βέβαια τα «Πατήσια» ήταν 
μια ειδυλλιακή περιοχή, γνωστή κι από την αρχαιότητα ως «Παραδείσια» και στην τέ-
τοια φήμη τους ξεχωριστά συνέβαλαν τα άφθονα νερά του Ποδονίφτη.

Ήδη από τα χρόνια αυτά, ίσως και πιο πριν στην περιοχή εγκαταστάθηκε μια παλιά 
βυζαντινή οικογένεια, η οικογένεια των Πλατυπόδων (κατοπινότερα, λαϊκότερα, ονομά-
στηκε Ποδαράδων), οικογένεια, που κατά τον αθηναιογράφο Δημ. Καμπούρογλου ανή-
κε στην αριστοκρατία της Αθήνας, ήταν πλουσιότατη από τα λάδια και τα σιτάρια τους 
(ας μην ξεχνάμε τον απέραντο ελαιώνα που από τα αρχαία χρόνια υπήρχε σ΄ όλη αυτήν 
την περιοχή και υπολείμματα του μόνο, 
μετά τις καταστροφές κατά τα χρόνια 
του Ξεσηκωμού, σώζονται γύρω από το 
Ολυμπιακό στάδιο, στα όρια Καλογρέ-
ζας-Αμαρουσίου) και είχε χτίσει και δικό 
της μοναστήρι αφιερωμένο στην Πα-
ναγιά, την «Παναγιά των Ποδαράδων», 
από την οποία όμως σήμερα τίποτε δε 
διασώζεται. 

Φτάνουμε στα 1589 μ.Χ. Τότε και στο 
μετόχι της, στην Καλογρέζα, παραδίδει 
το πνεύμα, μετά από φριχτά βασανιστή-
ρια των Τούρκων, η Αγία Φιλοθέη, γνω- Το εκκλησάκι της Αγίας Φιλοθέης.
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στή περισσότερο ως Καλογριά. Η Αγία Φιλοθέη (είναι Οσία, αλλ΄ επικράτησε να προσο-
νομάζεται Αγία) ήταν γόνος της μεγάλης οικογένειας των Μπενιζέλων. Μέσα στον πιο 
σκοτεινό αιώνα της σκλαβιάς, όταν κανένα σχολειό δεν λειτουργούσε, η Φιλοθέη (Ρεγού-
λα) ίδρυσε γυναικείο μοναστήρι στα Πατήσια (μονή Αγίου Ανδρέου), όπου δίδασκε τις 
νέες της Αθήνας τα θεία γράμματα αλλά και την προγονική δόξα. Για τούτο πιάστηκε, δι-
κάστηκε, λευτερώθηκε μετά, μα δεν σταμάτησε. ΄Ετσι στην ολονυχτία της 2ης ώρας, την 
3ην Οκτωβρίου 1588, καθώς ξημέρωνε η γιορτή του πολιούχου της Αθήνας Διονυσίου 
του Αρεοπαγίτη, Τούρκοι φρουροί όρμησαν και τη συνέλαβαν και μετά από φριχτά βασα-
νιστήρια την εγκατέλειψαν μισοπεθαμένη στους δικούς της, που την πήραν και την έφε-
ραν στο μετόχι της στη Καλογρέζα, όπου και πέθανε στις 19 Φλεβάρη 1589.

Σύμφωνα με την παράδοση οι χωρικοί που κατοικούσαν τότε στους Ποδαράδες συ-
γκρούστηκαν με τους Αθηναίους, για να μην τους παραδώσουν το σώμα της αγίας!

Μιας λοιπόν κι η αγία Φιλοθέη μαρτύρησε σ΄ αυτόν το χώρο, μια πολύ σοβαρή δεύτε-
ρη εκδοχή υποστηρίζει ότι για τούτο του δόθηκε τ΄ όνομα Καλογρέζα, από την προσωνυ-
μία της αγίας, που ήταν καλογριά και την αλβανική κατάληξη -ζα.

4. Νεότερα χρόνια

Στα κατοπινά χρόνια οι Ποδαράδες αρχίζουν να χάνονται σιγά-σιγά ως οικογένεια, κα-
θώς συγγένεψαν με άλλες οικογένειες νεότερες και δυνατότερες (τους Χαλκωματάδες, 
ίσως τους Παλαιολόγους και πιθανότατα τους Ρούτους).

Στην Επανάσταση του 1821 οι Ποδαράδες δεν εμφανίζονται ως οικογένεια, ούτε βρή-
καμε ν΄ αναφέρεται και το τοπωνύμιο σε κάποιο ιστορικό συμβάν. Όμως μελετώντας τ΄  
απομνημονεύματα των Αθηναίων αγωνιστών Σουρμελή, Πούλου, Καρώρη κ.α. καθώς και 
τις ταξιδιωτικές εντυπώσεις του γερμανού αρχαιολόγου Ρος μαθαίνουμε πως στο χώρο 
τους θα πρέπει να στρατοπέδευσαν οι Τούρκοι κατά την πολιορκία της Αθήνας και απ΄ 
εκεί προχωρούσαν κι έκαιγαν τον τόπο για να δημιουργήσουν πανικό στους Έλληνες 
τους ταμπουρωμένους στην Ακρόπολη. Έτσι έγινε στάχτη ο απέραντος ελαιώνας της ευ-
ρύτερης περιοχής. Εκατό πενήντα χιλιάδες ελιές κόπηκαν ή κάηκαν τότε!

Ωστόσο μετά την επανάσταση το τοπωνύμιο των Ποδαράδων έρχεται σποραδικά 
στην επικαιρότητα. Ο χρονογράφος της εποχής του 1890 καταγράφει την προσγείωση 
εκεί του πρώτου ελληνικού αερόστατου ή μιλάει στην αυγή του 1900 με θαυμασμό για 
τη μεγάλη σιδερένια γέφυρα του τρένου, τη «γέφυρα των Ποδαράδων» (αυτή που σήμε-
ρα υπάρχει για τον ηλεκτρικό τώρα πια σιδηρόδρομο) ανάμεσα στα Πευκάκια και περι-
οχής Τροχονόμου. Ποιού τρένου; Μα βέβαια του περίφημου «Θηρίου» της Κηφισιάς, που 
τόσο εξυπηρετούσε, παρά την βραδύτητά του, τη συγκοινωνία της Αθήνας προς τα βό-
ρεια προάστια στις τέσσερεις πρώτες δεκαετίες του αιώνα μας ίσαμε το 1938, όταν στα-
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μάτησε οριστικά η λειτουργία του.
Οι Ποδαράδες ανάμεσα 1900-1920 ήταν ένας απέραντος βοσκότοπος και καθώς έγρα-

φε τότε ο χρονογράφος της «Πρωίας»
«Τα τσομπανόπουλα, μαζί με τα σκυλιά τους έβαζαν στο κυνήγι το τρένο, π΄ 

αφήνοντας άφθονο καπνό ανηφόριζε αγκομαχώντας για την Κηφισιά…»

Στα Β.Α. τους είχε βρεθεί εξαιρετικής ποιότητας λιγνίτης κι εκεί είχαν στηθεί (από το 
1937) τα λιγνιτωρυχεία της Καλογρέζας, που τροφοδότησαν το φωταέριο της Αθήνας 
μέχρις ότου τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια τα κοιτάσματα εξαντλήθηκαν.

Περισσότερο γνωστή στα χρόνια πριν από τη Μικρασιατική καταστροφή ήταν φυσι-
κά η Καλογρέζα, η οποία ήδη από το 1840 με διάταγμα είχε ενωθεί με την Αθήνα, από την 
οποία αποχωρίστηκε το 1934 για να γίνει ανεξάρτητη Κοινότητα με το όνομα «Κοινότης 
Καλογρέζας» και μετά το 1940 για να ενσωματωθεί με το Δήμο Ν. Ιωνίας, που ως δήμος 
είχε ήδη αναγνωριστεί από το 1934. Κι ήταν γνωστή, εκτός των άλλων η Καλογρέζα και 
για τους περίφημους πιθαράδες της , που έφτιαχναν τα φημισμένα σ΄ όλη την Αττική κα-
νάτια και τις στάμνες με τη φίρμα επάνω «Καλογρέζα».

Όμως ο δυναμικός μετασχηματισμός έγινε το 1923, όταν ιδρύθηκε η Νέα Ιωνία κι άρ-
χισε η ιστορία της που σήμανε το τέλος της ιστορίας των Ποδαράδων…

Δεκαετία 1920: οι πιθαράδες της Καλογρέζας
(έργο του Δημήτριου Κιολόγλου, σπουδαίου αγγειοπλάστη).
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5. Η ίδρυση της Νέας Ιωνίας

Με πολύ λίγα λόγια θ΄ αναφερθούμε παρακάτω στην ίδρυση της Ν. Ιωνίας. Και για να 
το κάνουμε αυτό θα μεταφερθούμε στο 1923. 30 του Ιουνίου, ημέρα Σάββατο έγινε η 
θεμελίωση του συνοικισμού από τον ίδιο τον αρχηγό της Επανάστασης, που είχε γίνει 
μετά την Καταστροφή, το Νικόλαο Πλαστήρα, τον Πρωθυπουργό Στυλ. Γονατά, υπουρ-
γούς και τον αμερικανό φιλέλληνα Μοργκεντάου, που αντιπροσώπευε τους συμπατριώ-
τες του στο δανεισμό των 12.300.000 λιρών Αγγλίας για τη στέγαση των προσφύγων που 
είχε αναλάβει η για τούτο ειδικά συσταθείσα «Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων». 

Όπως έχουμε ήδη πει στο θεμέλιο λίθο ο Νικόλαος Πλαστήρας ζήτησε να γράψουν 
ΝΕΑ ΠΙΣΙΔΙΑ, για να ευχαριστήσει έτσι όλους τους Πισίδες πρόσφυγες της Μικρασίας, 
αν και ο ιδρυτής του συνοικισμού Παπαϊωακείμ Πεσματζόγλου είχε ζητήσει να γρα-
φεί το ΝΕΑ ΣΠΑΡΤΗ. Τελικά έμελλε και οι δύο να διαψευστούν στις προσδοκίες τους. Η 
νέα πολιτεία, άτυπα στην αρχή, εξακολουθούσε να ονομάζεται «Ποδαράδες» και μετά σι-
γά-σιγά «Νέα Ιωνία», για λόγους δικαιολογημένης μεγαλοσχυμοσύνης, αλλ΄ όχι ιστο-
ρικής αλήθειας.

Οι ιδρυτές ήταν από τη Σπάρτη της Πισιδίας και τα περίχωρά της -700 τόσες οικο-
γένειες- που φεύγοντας το μαχαίρι του Τούρκου είχαν οδοιπορήσει έως το επίνειο της 
Σπάρτης την Αττάλεια κι από εκεί με ελληνικά πλοία κι ένα αμερικάνικο είχαν διεκπεραι-
ωθεί στον Πειραιά, ωσότου τους υποδείχθηκε ο τόπος αυτός για εποικισμό, ύστερα από 
αγορά από την Ε.Α.Π., γιατί στο μέγιστο τμήμα του ανήκε στην Εξαρχία του Πανάγιου Τά-
φου. Και οι Πισίδες είναι δωρικής καταγωγής, δεν είναι Ίωνες.

Ωστόσο πριν να κλείσουμε εδώ την ιστορική μας περιδιάβαση ας αναζητήσουμε στα 
«Απομνημονεύματα» του ιερέα-ιδρυτή Παπαϊωακείμ και τις πρώτες εντυπώσεις από τον 
χώρο των Ποδαράδων, που εκαλούντο να εποικήσουν. Γράφει λοιπόν… 

«Εβαδίζομεν πεζή από το τέρμα Πατησίων, αργά και ήρεμα, θεωρού-
ντες και εξετάζοντες την γύρω περιοχήν και τέλος μετά πορείαν μιας και 
πλέον ώρας, ευρήκαμεν τους «Ποδαράδες». Τοποθεσία εξοχική, όντως 
θελκτική, με πηγήν αναβλύζουσαν άφθονο γάργαρο νερό (επρόκειτο βέ-
βαια για τις πηγές του Ποδονίφτη) ιδιαιτέρως πολύτιμο δια την σκοπού-
μενην ανάπτυξιν της ταπητουργίας με πολλά άγρια δένδρα, εις τα φυλ-
λώματα των οποίων ετιτίβιζαν και εκελάιδουν χαρούμενα τα πουλιά. Τό-
πος γεμάτος από πυκνούς και ακανθώδεις θάμνους. Μετά από δύο ημέρας 
υπεβάλαμε εις το Υπουργείον την έκθεσίν μας, χαρακτηρίζοντες την περι-
οχήν ιδιαιτέραν κατάλληλον…»

Ο αγαθός λευίτης, ύστερα από την πολύμηνη κακοπάθεια, τις στερήσεις, την αγωνία, 
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τη φλόγα στα μάτια, έβλεπε τους Ποδαράδες ως Γη της Επαγγελίας κι ας μην συγκρίνο-
νταν, βέβαια, σε τίποτε με την πατρίδα τους, την καταπράσινη και πάντα ευωδιάζουσα 
από τους ροδώνες Σπάρτη των 30.000 κατοίκων εκ των οποίων οι 8.000 ήταν Έλληνες, οι 
οποίοι όμως, αν και ολιγότεροι, είχαν 6 μεγάλες εκκλησίες, 4 σχολειά, με 600 μαθητές - δε-
κάδες δασκάλους - καθηγητές - γιατρούς - δικηγόρους, ανθούσα ταπητουργία και ροδο-
καλλιέργεια, είχαν την έδρα Μητροπολίτη και διακρίνονταν στη βιομηχανία (από εκείνα 
τα χρόνια), τη βιοτεχνία, το εμπόριο, τις τέχνες, τα γράμματα και τις επιστήμες…

Στα 1923 στους Ποδαράδες είχαν απογραφεί 79 κάτοικοι, εντόπιοι, κατά βάση Κου-
κουβανιώτες ή Μενιδιάτες, που άλλωστε είχαν εκεί κτήματα ή έβοσκαν ποίμνια. Η σύν-
δεση των Μενιδιατών, στα κατοπινά χρόνια με τη νέα πολιτεία και τους κατοίκους της 
θα είναι σημαντική. Τα σταφύλια, τα σύκα, τ΄ άλλα φρούτα και τα λαχανικά σχεδόν απο-
κλειστικά τα διακινούσαν για πολλά χρόνια, ακόμη και μετά τον πόλεμο, Μενιδιάτες με 
τα φορτωμένα γαϊδουράκια τους στους δρόμους της Νέας Ιωνίας.

Κι οι Νεοϊωνιώτες συχνά επισκέπτονταν το Μενίδι κυρίως στο πανηγύρι της Ζωο-
δόχου Πηγής, ενώ προσφιλές τους καταφύγιο για αναψυχή, κατά την Καθαρή Δευτέρα, 
ήταν η τοποθεσία «Μάρμαρα», εκεί στη γέφυρα του Χαμόμηλου, με την ολόδροση πηγή 
τους, που σήμερα βέβαια έχει στερέψει και το ειδυλλιακό περιβάλλον.

Το 1923 λοιπόν υπήρχαν 79 κάτοικοι. Το 1928 είχαν γίνει - όλο πρόσφυγες - 16.382, το 
1940 27.775, το 1951 33.821 κάτοικοι και όπως είπαμε σήμερα 80.000 περίπου.

6. Τα τοπωνύμια «Ποδαράδες» και «Ποδονίφτης»

Αξίζει ν΄ αναφερθούμε νομίζω λίγο πιο αναλυτικά στα δύο πιο χαρακτηριστικά τοπω-
νύμια του χώρου.

Για το πώς δόθηκε η ονομασία «Ποδαράδες» στην έκταση αυτή που βρίσκεται μεταξύ 
των δήμων Αθήνας, Ν. Φιλαδέλφειας, Ηρακλείου, Γαλατσίου, Μεταμόρφωσης (Κουκου-
βαούνων), Φιλοθέης έχουν διατυπωθεί αρκετές θεωρίες.

Η πρώτη υποστηρίζει ότι το όνομα προέρχεται από τους μεγάλους στύλους, τις «πο-
δάρες» του Αδριάνειου Υδραγωγείου, που βρίσκονται σε δύο σημεία κάθετα στον Πο-
δονίφτη.

Αναζητώντας στοιχεία που να επικροτούν την εκδοχή αυτή βρήκαμε στον κώδικα του 
αθηναίου συμβολαιογράφου Πούλου, όπου αναγράφονται οι αγοραπωλησίες των πρώ-
των μετεπαναστατικών χρόνων, τα εξής: «…εκποιούνται ελαιόδενδρα εις Ποδάρες και 
νερόν κάθε μήνα Δευτέραν, ώρας εξ…». Στο έργο πάλι του Θ. Φιλαδελφέα: «Ιστορία των 
Αθηνών από το 1400 - 1800» βρήκαμε ν΄ αναφέρονται τα εξής για την Οσία Φιλοθέη

«…ηγόρασαν πολλά κτήματα εις θέσιν Ποδάρους και μεταξύ Ηρακλείου και 
Αμπελοκήπων, όπου διεφυλάχθη η ονομασία Καλογρέζα , ου μακράν της ετέρας θέ-
σεως καλουμένης των Χαλκωματάδων…».
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Ο συνδυασμός αυτών των δύο στοιχείων είναι πιθανό να οδηγεί στη σκέψη ότι τα κτή-
ματα αυτά θα πρέπει να βρίσκονταν κοντά στις κολόνες του υδραγωγείου και στο νερό 
του Ποδονίφτη και από τη λέξη «Ποδάρα - Ποδάρες» η γύρω περιοχή μπορεί να ονομά-
στηκε «Ποδαράδες».

Υπάρχει και η δεύτερη εκδοχή, που θέλουμε να πιστεύουμε είναι η ισχυρότερη.
Σύμφωνα μ΄ αυτήν λοιπόν το τοπωνύμιο «Ποδαράδες» δόθηκε στην περιοχή από μια 

παλιά βυζαντινή οικογένεια, την οικογένεια των Πλατυπόδων (λαϊκότερα, Ποδαρά-
δων), που κατοικούσε εκεί αρκετά χρόνια πριν από την άλωση της Πόλης.

Η οικογένεια αυτή είναι διαπιστωμένο ότι ανήκε στην αριστοκρατία της Αθήνας, κατά 
τα χρόνια της σκλαβιάς. Ο αθηναιογράφος Δημ. Καμπούρογλου την αναγνωρίζει ως μια  
από τις αρχαιότερες οικογένειες της Αθήνας.

Μια παραλλαγή της θεωρίας αυτής θέλει την ονομασία προερχόμενη από την οικογέ-
νεια  των Παλαιολόγων, που για να ξεχωρίσουν ονομάζονταν, λόγω των μεγάλων τους 
ποδιών, Παλαιολόγοι οι Ποδαράδες. Εδώ θα πρέπει να ειπωθεί ότι είναι πιθανόν να συγ-
γένεψαν Παλαιολόγοι και Πλατυπόδες-Ποδαράδες, αλλά κάπως δύσκολο να επικράτησε 
το επώνυμο Ποδαράδες αυτού των Παλαιολόγων.

Αν καταφύγουμε στη λαϊκή παράδοση, που στοματικά έφτασε σ΄ εμάς, τότε θα πρέ-
πει να συνδέσουμε τα Πατήσια - Ποδαράδες - Ποδονίφτη ως εξής: τα Πατήσια κατοική-
θηκαν αμέσως μετά την Απελευθέρωση από πολλούς αιγαιοπελαγίτες χτιστάδες, καθώς  
εκεί είχε αρχίσει ανοικοδόμηση. Οι χτιστάδες λοιπόν αυτοί περπατούσαν ως τον Ποδονί-
φτη να πάρουν το νερό για τα χαρμάνια τους, έκαναν δηλαδή πεζοπορία, «ποδαρόδρο-
μο». Έτσι τα δύο τοπωνύμια «Ποδαράδες» και «Ποδονίφτης» δέθηκαν μ΄ αυτόν τον «πο-
δαρόδρομο». Οι ίδιοι αυτοί «ποδαρόδρομοι» φαίνεται πως ανάμεσα στο κουραστικό πή-
γαιν-έλα τους «ένιβαν» πότε-πότε και τα πόδια τους στο λιγοστό νερό του ποταμού (Πο-
δονίφτης = νίβω τα πόδια μου).

Εδώ βέβαια υπάρχει μια χρονική ανακολουθία γιατί η οικογένεια των Ποδαράδων ή 
έστω οι «Ποδάρες» του Αδριάνειου, προηγούνται του πήγαιν-έλα των Πατησιωτών, ώστε 
να δοθεί το όνομα από τους «ποδαρόδρομους».

Όπως είπαμε κι αλλού Ποδονίφτης είναι ο αρχαίος Περσός, παραπόταμος του Κηφι-
σού, που πηγάζει κάπου από την Πεντέλη κι ενώνεται με τον κύριο κορμό εκεί κοντά στην 
Αλυσίδα, στο τέρμα Πατησίων.

Η περιπαιχτική διάθεση των Αθηναίων τον ονόμασε έτσι γιατί δήθεν είχε λίγο νερό και 
ίσα-ίσα ένιβε τα πόδια του όποιος ήθελε να τον διαβεί.

Αλλά η κατηγορία ήταν άδικη. Παλιότερα - και πολύ περισσότερο - μετά από μια νε-
ροποντή ο Ποδονίφτης κατέβαζε πολύ νερό, πλημμύριζε και έπνιγε ανθρώπους και ζώα. 
Τουλάχιστον για τα μετά την εγκατάσταση των προσφύγων χρόνια, ο Ποδονίφτης πλημ-
μύρισε με μεγάλες καταστροφές, το 1934, το 1938, το 1978. Η μεγαλύτερη όμως πλημμύ-
ρα που είχε και θύματα, έγινε τον Οκτώβριο του 1994.
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Ο λαογράφος μας Νίκος Πολίτης στις «Παραδόσεις» του μιλάει για το «στοιχειό του 
Ποδονίφτη», για μια νεράιδα συγκεκριμένα, που παρουσιαζόταν σαν μικρό παιδί και 
έπιανε τον διαβάτη από το λαιμό με σκοπό να τον πνίξει, αν και αυτός προσπαθούσε να 
το γλιτώσει νομίζοντάς το απορριμένο από τη μάνα του. Με την επίκληση του διαβάτη: 
«Βοήθα Χριστέ και Παναγιά» εξαφανιζόταν η νεράιδα του Ποδονίφτη, γιατί όπως λέει ο 
ίδιος, μιλώντας τη γλώσσα του λαού: «αυτή επίτηδες παρουσιάζεται σαν μικρό παιδί, για 
να γελά τους ανθρώπους και να τους πνίγει».

Από τούτη την παράδοση φαίνεται από τη μια η σημασία του Ποδονίφτη σαν μεγάλου 
ποταμού, που θα μπορούσε να φιλοξενήσει νεράιδα κι από την άλλη η ευρεία χρήση του 
τοπωνυμίου. (*2).

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

(*1.) Ο Ανδρέας Κορδέλλας, το 1879, περιγράφει αναλυτικά τις αψίδες (πεσσούς), 
που υπάρχουν και σήμερα στα δύο σημεία της Ν. Ιωνίας: α) στην είσοδο στην πόλη από 
την πλευρά της Φιλοθέης, κάθετα επί της οδού, β) επί του ρέματος του Ποδονίφτη, στη 
μεγάλη κοιλότητα που δημιουργείται βορείως του Νοσοκομείου «Αγ. Όλγα». Ο Κορδέλ-
λας ομιλεί για 14 και 11 αντιστοίχους πεσσούς, λιθόκτιστους, με μήκος 3,70 και πλάτος 
2,60 μ., σε απόσταση 4,30 μ. μεταξύ των, οι οποίοι υπεστήριζαν δύο σειρές υπερκειμένων 
αψίδων, που με τη σειρά τους υποβάσταζαν υδραγωγό (σωλήνα) πλάτους 0,60 μ. και βά-
θους 0,80 μ.

Ο ερευνητής λέγει ότι «αι αψίδαι αυταί, αίτινες απεδίδοντο εις το μέγα Αδριάνειον 
Υδραγωγείον, ανήκουσιν εις άλλο δι ου μετεχύνοντο τα ύδατα της Κηφισίας, εις τας Αθή-
νας και μάλιστα σε δεξαμενή στην «Χαμοστέρνα» για να ποτίζονται οι κήποι της Κολο-
κυνθούς.»

Θεωρεί ότι αυτά τα δύο (2) υδραγωγεία επιφανείας, δεν ανήκαν στο Αδριάνειο, αλλά 
αποφεύγει να παραθέσει στοιχεία για υποστήριξη των όσων λέει, αξιολογεί όμως την όλη 
κατασκευή ως «λίαν πεφροντισμένην».

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Αρχαιολογική Υπηρεσία υποστηρίζει 
το χώρο ως αρχαιολογικό, μη επιτρέποντας χρήση του, ενώ φροντίζει για τη στερέωση 
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των πεσσών. Η σχετική βιβλιογραφία εντάσ-
σει το μνημείο στο γενικότερο όρο «Αδριά-
νειο Υδραγωγείο».

(*2) Για την ονομασία «Περισσός» υπάρ-
χει και η κάπως απλοϊκή εκδοχή ότι προήλθε 
από τα νερά του Αδριάνειου που λόγω της 
μικρής κλίσης του αγωγού (5%) και της ατε-
λούς στεγανοποίησής του, διέρρεαν δεξιά κι 
αριστερά... «ως εκ περισσού».

(*3.) Υπάρχουν ωστόσο μερικά ακόμη, 
τοπωνύμια, τα οποία θα μπορέσουμε να τα 
θεωρήσουμε δευτερεύουσας σημασίας, για-
τί δεν είχαν κάποιο σημαντικό, ιστορικό 
υπόστρωμα. Είναι τα εξής:

1. Αλσούπολη: Πρόκειται βέβαια για 
την πιο όμορφη και αναβαθμισμένη συνοι-
κία της Νέας Ιωνίας. Το όνομά της το οφεί-
λει στη διαφήμιση της εταιρείας «ΚΑΛΟΓΡΕ-
ΖΑ ΑΒΕ» με την οποία καλούσε το κοινό να 

αγοράσει οικόπεδα της, στην «αλσόπολη» της Καλογρέζας, όπως ονόμαζε την περιοχή, 
για την οποία είχε καταστρώσει όμορφα και λειτουργικά οικοδομικά σχέδια για μεγάλα 
σπίτια προοριζόμενα να αγοραστούν από εύπορους Αθηναίους.

2. Κομμάτι Λαζάρου: Πρόκειται για τη συνοικία, που συνορεύει με τις Κουκουβάου-
νες και το Ηράκλειο. Αρχικά μάλιστα ανήκε στο Ηράκλειο. Οφείλει τ΄ όνομά της σε Κου-
κουβανιώτη γαιοκτήμονα, το Λάζαρο, ο οποίος κατείχε ολόκληρη αυτή την περιοχή. Τμή-
μα της συνοικίας προς το Ηράκλειο ονομάζεται Καναπίτσα, από τις καναπίτσες (λυγα-
ριές που φύτρωναν εκεί).

3. Ρέμα Γιαμπουρλά: Ο Γιαμπουρλάς είναι ο δεύτερος μετά τον Ποδονίφτη, χείμαρ-
ρος-παραπόταμος του Κηφισού, που διαρρέει την Νέα Ιωνία από Β προς Ν, ως οιονεί φυ-
σικό όριο με τη Νέα Φιλαδέλφεια. Συναντάται με τον Ποδονίφτη εκεί στο ύψος της Αλυ-
σίδας, στα Πατήσια. Το όνομά του, το οφείλει σε Τούρκο γαιοκτήμονα της περιοχής, τον 
Γιαμπουρλή. Μετά την εγκατάσταση των προσφύγων του δόθηκε και τ΄ όνομα «ρέμα του 
Σαραντόπουλου» από το εργοστάσιο «Νίκη» Σαραντόπουλου, που βρίσκονταν ουσιαστι-
κά στις όχθες του.

Χαρακτηριστικές διπλοκατοικίες στη συνοικία
του Περισσού.
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4. Συνοικία ή τοποθεσία Παλαιολόγου: Είναι το υψηλότερο σημείο της Νέας Ιωνί-
ας, στον Περισσό, στα σύνορα με την Αθήνα. Εκεί και σήμερα ακόμη διακρίνει κανείς κά-
ποια απομεινάρια από το Νοσοκομείο, που φιλοδόξησε ν’ ανεγείρει ο ιδιότυπος γιατρός, 
ο Ιωάννης Δραγάτσης-Παλαιολόγος, που μάλιστα έβαλε υποψηφιότητα και για δήμαρχος 
Νέας Ιωνίας, στις πρώτες δημοτικές εκλογές του 1934, στο δεύτερο γύρο τους, αλλά απέ-
τυχε παταγωδώς.

5. Συνοικία Μαυρογορδάτου: Είναι στο ύψωμα, αριστερά στον ανερχόμενο τη λεω-
φόρο Ηρακλείου, απέναντι από τη στάση του Ηλεκτρικού «Πευκάκια». Το όνομα το οφεί-
λει σε μεγαλοϊδιοκτήτη της περιοχής. Σήμερα έχει τ΄ όνομα «Ειρήνη». Το τμήμα παρα-
πλεύρως του 2ου Γυμνασίου Ν. Ιωνίας, ονομαζόταν για κάποια περίοδο (1970-1990) συ-
νοικία Κάκκαβα, από το όνομα του εργολάβου - ιδιοκτήτη Κάκκαβα, ο οποίος είχε αγορά-
σει την έκταση από την «Ελληνική Εριουργία Α.Ε.» και είχε ανεγείρει πολυκατοικίες που-
λώντας διαμερίσματα σε φθηνές τιμές και με δόσεις.

6. Βέικος (κτήμα Βέικου): Πρόκειται για την περιοχή μεταξύ Νέας Ιωνίας-Γαλατσίου-
Φιλοθέης. Φέρει το όνομα του γενναίου Σουλιώτη οπλαρχηγού Λάμπρου Βέικου, που 
αφού πολέμησε σε πολλές μάχες, φονεύθηκε το 1827 στη μάχη του Ανάλατου (του Φα-
λήρου). Η περιοχή, μαζί με το δασύλλιο της Νέας Φιλαδέλφειας, με το οποίο συνορεύει η 
Νέα Ιωνία, ήταν και είναι υπερτοπικοί πνεύμονες πρασίνου. Στο Βέικο θα συναντήσει κα-
νείς σπουδαία δείγματα της πλούσιας χλωρίδας της Αττικής που, παρά τις συνεχείς ανε-
γέρσεις μεγάλων κτιριακών εγκαταστάσεων, εξακολουθούν να επιβιώνουν. Εκτός των 
πεύκων, των κυπαρρισιών, των ελιών και των βελανιδιών θα συναντήσει κανείς αρω-
ματικούς θάμνους και αγριολούλουδα: λυγαριές, μυρτιές, πικροδάφνες, πυράκανθους, 
παπαρούνες, μαργαρίτες, χαμομήλι, θυμάρι, κισσούς κ.λπ. Η πανίδα είναι εξαφανισμέ-
νη, ωστόσο δεν λείπουν τα πουλιά, σπουργίτες, κοτσύφια, καρδερίνες, φλώροι, κοκκινο-
λαίμηδες, κ.λπ.

7. Βλάχου (στου Βλάχου): Στη συνάντηση των ορίων Νέας Ιωνίας-Κουκουβαούνων-Ν. 
Φιλαδέλφειας είχε τη στάνη του ένας φουστανελλάς βοσκός που φτιάχνοντας μόνος του 
τα σπασμένα πόδια των προβάτων του, είχε εξελιχθεί σε έναν θαυμάσιο εμπειρικό φυ-
σιοθεραπευτή και χειρουργό ορθοπεδικό. Η φήμη του είχε ξεπεράσει τα όρια των γειτο-
νικών δήμων και καθημερινά στο κονάκι του συνέρρεαν πολλοί για να τους «κολλήσει» 
τα σπασμένα πόδια ή χέρια. Ανάμεσά τους βέβαια και πολλοί Ιωνιώτες. Ήταν ο μπαρ-
μπα-Θανάσης «ο Βλάχος». Η γύρω τοποθεσία είχε και έχει ακόμα το όνομά του.

8. Πατσαβουρέικα: Ονομασία απαξιωτική και αυτοσαρκαστική που δόθηκε για την 
περιοχή των λιγνιτωρυχείων Καλογρέζας, που μετά τη λήξη λειτουργίας τους (δεκαετία 
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του ΄50) «καταλήφθηκε» από πρόχειρες κατασκευές και ανάμεσα σε σωρούς από τις εξο-
ρύξεις, τα σκουπίδια κλπ. διέμεναν οικογένειες.

Ονομασίες συνοικιών, που πλέον δεν χρησιμοποιούνται, είναι: ο «Φάρος», που γειτνι-
άζει με το άλσος Νέας Φιλαδέλφειας, τα «Νεόκτιστα», δίπλα στο στάδιο της Νέας Ιωνί-
ας, όπου τη 10ετία του ’50 ανεγέρθηκαν ωραίες προσφυγικές κατοικίες για να εγκαταστα-
θούν πρόσφυγες, η «Λάκκα» που αποδίδεται στην περιοχή βορείως του ηλεκτρικού σταθ-
μού της Ν. Ιωνίας, για να αποδώσει την εικόνα της κοιλότητας, του χώρου που πολλές φο-
ρές «βασανίστηκε» από τις πλημμύρες του «ρέματος της Πεύκης» και του «Ποδονίφτη». 

Τα Λιγνιτωρυχεία Καλογρέζας
από τα οποία εξόρυσσαν εξαιρετικής ποιότητας λιγνίτη 

έπαψαν να λειτουργούν
στις αρχές τις δεκαετίας του ‘50.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
1. 1922 10 05 Φ.Ε.Κ. Διάγγελμα της Επαναστάσεως προς τον Ελληνικόν Λαόν.
2. 1925 05 31 Συλλαλητήριο για τα ενοίκια, Εφημερίδα «Η ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ».
3. 1928 06 10 Θεμελίωση Ιερού Ναού Αγ. Αναργύρων - Εφημερίδα «ΦΥΛΑΞ».
4. 1928 06 11 Θεμελίωση Ιερού Ναού Αγ. Αναργύρων - Εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ».
5. 1928 11 28 Η ζωή των συνοικισμών Οι Ποδαράδες - Άρθρο Δημ. Λαμπίκη
  Εφημερίδα «ΠΡΩΪΑ».
6. 1930 Μάιος Υπόμνημα των Ταπητουργικών Οργανώσεων Αθηνών-Πειραιώς
  Ν. Ιωνίας -Δραπετσώνας - Αρχείο «ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ» (σελ. 1 & 13).
7. 1930 Κόστος συνοικισμού - Αρχείο «ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ».
8. 1931 11 14 Ποδαράδες - Άρθρο του Διον. Σ. Δεβάρη
  Εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ».
9. 1931 11 22 Ποδαράδες - Άρθρο του  Διον. Σ. Δεβάρη
  Εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ».
10. 1934 01 18 Φ.Ε.Κ. Περί αναγνωρίσεως Δήμων και Κοινοτήτων εν τω Νομώ Αττικής.
11. 1934 04 22 Τελετή επισήμου εγκαθίδρυσης  Δημοτικής Αρχής - Ομιλία Γ. Φελέκη.
12. 1934 08 02 Επιστολή Δημάρχου Γ. Φελέκη στον Υπουργό Κρατ. Υγιεινής
  & Αντιλήψεως Μιχ. Κύρκο.
13. 1934 08 22 Απάντηση του Υπουργού Μιχ. Κύρκου στην επιστολή του Γ. Φελέκη.  
14. 1935 02 07 Νέα Ιωνία, Η Δευτέρα Βιομηχανική Πόλις - Εφημερίδα «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ».
15. 1935 10 27 Εις την πτωχικήν κοινότητα της Καλογρέζας,
  Εφημερίδα «ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ».
16. 1938 10 30 Ο κ. Πρωθυπουργός επεσκέφθη τη Ν. Ιωνία
  Εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ».
17. 1939 Εμπορικός & Βιομηχανικός Οδηγός Γ. Γαβριηλίδη
18. 1936 03 19 Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης πρόσφυγα.
19. 1934 02 11 Η πρώτη σελίδα του εκλογικού καταλόγου δημ. εκλογών 1934.

ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ
1. Η παιδική εργασία.
2. Οι συνθήκες εργασίας στα εργοστάσια.
3. Από το Βαϊνδήρι στη Σαφράμπολη.
4. Δουλειές “του ποδαριού”.
5. Πάσχα στην προπολεμική Ιωνία.
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Από την εφημερίδα «Η ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ» της 31.5.1925

ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΝ ΤΗΣ ΠΕΡΑΣΜΕΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ Ο ΛΑΟΣ ΤΗΣ ΙΩΝΙΑΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΕΤΑΙ
ΓΙΑ ΤΑΣ ΑΔΙΚΟΥΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑ ΤΑ ΕΝΟΙΚΙΑ

•	 Η αγανάκτησις του πλήθους
•	 Α-π-ο-ζ-η-μ-ί-ω-σ-ι !
•	 Δ ε ν  πλη-ρώ-νου-με

Είνε αδύνατον να περιγράψη κανείς τόσο εύκολα το συλλαλητήριον της 
περασμένης Κυριακής. Κανείς δεν επίστευε ότι ο προσφυγικός λαός ο οποί-
ος από την ανεκδιήγητον καταστροφήν και την δυστυχίαν του εφαίνετο να 
καθεύδη ο οποίος εφαίνετο ότι ήταν διατεθημένος να υποφέρη και να υπο-
μένη τόσας αδικίας που εγένοντο και γίνονται εις βάρος του, κανείς δεν επί-
στευε ότι ο λαός αυτός θα εξανίστατο οργίλος και απειλητικός ως είς άν-
θρωπος όταν πλέον είδε να φθάνη το μαχαίρι στο κόκκαλο.
 Και εξανέστη !
 Δεν εκρατήθη πλέον η καρδιά του και μέσα από τη μυριασμένη  καρ-
διά του καταράσθηκε.

- Κάτω η Επιτροπή Αποκατάστασης.
 

Οι καταστηματάρχες που είχαν μαζί με την εφημερίδα μας και την 
«Πανιώνιο Οργάνωσι» την πρωτοβουλία της Οργανώσεως του Συλλαλητη-
ρίου, έκλεισαν εις ένδειξιν διαμαρτυρίας τα καταστήματά των.

Εις τας 5 ½ πλήθη λαού εγέμισε την προ του κινηματογράφου πλα-
τείαν.

- Αποζημίωσι !
- Δεν πληρώνουμε
- Κάτω η αποκατάστασι

΄Ησαν αι κυρίαρχαι φωναί και η οργή μεγάλωνε κατά των αισχρο-
κερδών της οδού Κηφισίας.

(2)
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Εις τας 6 μ.μ. όταν πλέον το πλήθος ογκώθη και η ανυπομονησία 
έφθασε εις το κατακόρυφον, η οργανωτική επιτροπή  ανήλθε εις την εξέ-
δραν του κινηματογράφου. Μετά σύντομον προσλαλιά υπό του κ. Ζουμπου-
λίδου προς τον λαόν, έλαβε τον λόγον ο Πρόεδρος της Πανιωνίου Οργανώ-
σεως κ. Διακάκης και μετ΄ από αυτόν ο κ. Ζαχείλας, Πρόεδρος των εκ Σμύρ-
νης προσφύγων του Συνοικισμού μας μεθ΄ ό ανέγνωσε ο κ. Διακάκης της 
Παμβουρλιωτικής, το κάτωθι ψήφισμα διακοπτόμενος υπό ζητωκραυγών 
του πλήθους.

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

 Σήμερον 24 Μαΐου 1925 συνελθών σύμπας ο λαός της Ν. Ιωνίας των 
Αθηνών αριθμούσης  περί τας  30.000 ψυχάς εις πάνδημον και επιβλητικήν 
συγκέντρωσιν, λαβών υπ΄ όψει τας αδίκους και προσφυγοκτόνους αποφά-
σεις της Επιτροπής Αποκαταστάσεως Προσφύγων καθ΄ άς  1) ότι οι άπο-
ροι, οι δωρεάν εστεγασμένοι, αι χήραι και τα ορφανά δεν θα δυνηθούν να 
πληρώσουν βαρύ ενοίκιον 500 και 600 δραχμών μηνιαίως θα πεταχθούν εις 
τους δρόμους και θα μεταφερθούν δήθεν εις τους ανύπαρκτους κρατικούς 
συνοικισμούς, 2) ότι οι σήμερον πληρώνοντες ενοίκια θα υποχρεωθούν να  
αγοράσουν τα σπήτια τα οποία εστοίχισαν 7.000 και 11.000 δραχμάς κατά 
δωμάτιον συμφώνως με τους επισήμους λογαριασμούς των Κρατικών υπη-
ρεσιών αντί 30.000 δραχμών κατά δωμάτιον και τα οικόπεδα που εστοίχι-
σαν μόνον 6 δραχμάς αντί 65 δραχμών κατά μέτρον και συνεπώς θα υπο-
χρεωθούν δυστυχείς και πτωχοί βιοπαλαισταί να πληρώνουν δια τρία δω-
μάτια και μια κουζίνα 1.350 δραχμάς μηνιαίως ως ενοίκιον χρεωλύσιον.

 Επειδή αι μεν χήραι και τα ορφανά και οι άποροι αδυνατούν να πλη-
ρώσουν ενοίκιον το δε πέταγμα εις τους δρόμους θα επιφέρη την ολικήν, 
ηθικήν και ψυχικήν καταστροφήν των και θα τους στερήση το ψωμί των 
καθ΄ όσον η υπόσχεσις ότι θα στεγασθούν εις κρατικούς συνοικισμούς είνε 
αδύνατον να πραγματοποιηθή, διότι υπάρχουν ακόμη δεκάδες χιλιάδων 
αστέγων προσφύγων εντός αθλίων σκηνών και αποθηκών και εργοστασί-
ων.

 Επειδή άλλωστε τα περισσότερα σπήτια είνε ετοιμόρροπα, με σα-
θρά θεμέλια και φουσκωμένα από τις βροχές και γερμένα και συνεπώς οι 
πρόσφυγες οι οποίοι είναι οικονομικώς κατεστραμμένοι δεν πρέπει να πλη-
ρώσουν υπέρογκα ποσά δια τα σπήτια τα οποία θα έχουν καταρρεύσει μετά 
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μερικά χρόνια.
Δια ταύτα με την επιφύλαξιν της παθητικής αμύνης δηλαδή της μη 

πληρωμής ενοικίων εάν τα κατωτέρω αιτήματα δεν ήθελεν εισακουσθή και 
πραγματοποιηθή 

Αι 30.000 λαού της Ιωνίας

ΨΗΦΙΖΟΥΝ

1) Να μην εξωσθούν οι δωρεάν εστεγασμένοι  άποροι χήρες και ορφανά 
αναλαμβάνοντος του Κράτους να κανονίση το ζήτημα τούτο. Και 
γενικώς να μην εφαρμοσθούν τα χρεωλύσια πριν λάβουν οι πρόσφυγες 
τας αποζημιώσεις δια τας περιουσίας των.

2) Να καταργηθούν αι αποφασισθείσαι από της Επιτροπής 
Αποκαταστάσεως Προσφύγων διατιμήσεις των σπιτηών ως τελείως 
παράλογοι άδικοι και αισχροκερδείς. Να διατηρηθή το σημερινόν 
σύστημα των ενοικίων και των δωρεάν υπό τους αυτούς όρους.

3) Να υπολογισθούν τα σπίτηα εις την πραγματικήν τιμήν των 
λαμβανομένου υπ΄ όψιν ως ανωτέρου ορίου του ποσού των 7 χιλ.  
δραχμών κατά πλίνθινον 11 χιλ. και κατά λίθινον δωμάτιον ως 
προκύπτει εκ των επισήμων λογαριασμών των κρατικών υπηρεσιών 
και ουχί εις 30.000 και 40.000 δραχ.

4) Τα οικόπεδα να χρεωθούν εις την τιμήν εις ην τα αγόρασε η Ε.Α.Π. ήτοι 
δραχμάς εξ (6) και ουχί εξήκοντα πέντε (65) κατά τετραγωνικόν μέτρον.

5) Τα χρεωλύσια κατ΄ ουδένα λόγον να υπερβούν τα πληρωνόμενα 
και καθωρισμένα σήμερον ενοίκια, εις τινας περιπτώσεις, ως επί 
καταστημάτων, να ελαττωθούν σημαντικώς. 

6) Προκειμένου να αγορασθούν τα σπίτηα να υποχρεωθεί η Ε.Α.Π. να 
εγγυηθή υπευθύνως την στερεότητα αυτών και την διατήρησίν των και 
να αναλάβη τα έξοδα της μέχρι τότε συντηρήσεώς των δεδομένου ότι 
είνε κακίστης κατασκευής και ενδέχεται να κρημνισθούν προώρως.

7) Γενικώς οι όροι του χρεωλυσίου να είνε ελαφροί και προκειμένου να 
πληρωθή μικρότερον χρεωλύσιον να αυξηθούν τα έτη της αποσβέσεως.

8) Να συσταθούν εξαμελείς επιτροπαί εκτιμήσεως των σπιτηών εις τας 
οποίας να συμμετάσχουν αντιπρόσωποι της Ε.Α.Π., του Κράτους και των 
προσφύγων των συνοικισμών υποδειχθησόμενοι παρά των κατοίκων 
κατ΄ ίσην αναλογίαν. Πάντως η εκτίμησις να μην υπερβή τα ανωτέρω 
ποσά.
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9) Μέχρι κανονισμού του ζητήματος ν΄ αναβληθή η πληρωμή χρεωλυτικών 
ενοικίων. 

10) Ανεξαρτήτως τοποθεσίας των σπιτηών να καθοριστούν αι πραγματικαί 
τιμαί του κόστους και να μην πληρώσουν οι βιοπαλεσταί πρόσφυγες 
τας εις βάρος των σπιτηών γενομένας καταχρήσεις.

11) Να στεγασθούν αφεύκτως οι πρόσφυγες οι διαμένοντες εντός των σκη-
νών προ του συνοικισμού οίτινες αποθνήσκουν εκ των κακουχιών.

12) Επιτροπή εκ των κατοίκων της Ιωνίας αποτελούμενη εκ των Σ. Φωτιά-
δη, Α. Διακάκη, Ι. Διαμαντάκη, Γ. Ζαχείλα,  Αν. Μιχαηλίδη, Κ. Ζου-
μπουλίδη, Σ. Παύλου, Δ. Τζάλλα και Κ. Αργυρόπουλου να υποβάλλη 
το παρόν εις την Κεντρικήν Επιτροπήν Οργανώσεων των συνοικισμών 
Ε.Α.Π.. Εξουσιοδοτείται να παρακολουθήση και διαχειρισθή το ζήτημα 
εντός των άνω ορίων.

- Πανιώνιος Οργάνωσις Προσφύγων
- Ένωσις εμπόρων και καταστηματαρχών Ιωνίας
- Εφημερίς «Κυριακάτικη»
- Οργάνωσις Προσφύγων Σμύρνης και Περιφερείας

Τελευταίος ωμίλησε ο ταμίας της Πανιωνίου κ. Αναστασιάδης, μεθ΄ ό 
ησύχως και με ζητωκραυγάς διελύθη ο λαός καταπλημμυρήσας τους δρό-
μους της Ιωνίας.

Δεν έλλειψαν όμως και αι αναναδρίαι. Γνωστός τύπος του συνοικισμού 
μας εναντίον του οποίου η Πανιώνιος έχει καταθέση μήνυσιν δια καταχρή-
σεις έσπευσε να τηλεγραφήσει ψευδώς εις τας Αθήνας ότι η τάξις διεσαλεύ-
θη εις την Ιωνίαν.

Ευτυχώς ότι διέφυγεν την οργήν του λαού.  

Η οργανωτική επιτροπή του συλλαλητηρίου επιφυλάσσεται να του 
κάμη μήνυσιν δι΄ αυτό.
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10.06.1928
Τα εγκαίνια του I.N. Αγ. Αναργύρων,

κάλυψε η Τοπική Εφημ. «Ο Φύλαξ» φ. 7 

Η ΑΦΙΞΙΣ ΤΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

 - Έρχεται, έρχεται ο Βενιζέλος κραυγάζουν όλοι έξαλλοι από χαράν. Εις 
την είσοδον του Σχολείου είναι αδύνατον να κατέλθη του αυτοκινήτου του 
ο κ. Βενιζέλος. Τα αλλόφρονα από ενθουσιασμόν πλήθη αποπειρώνται να 
τον μεταφέρουν εις τας χείρας εντός του σχολείου. Μετά κόπου οι συνοδεύ-
οντες τον κ. Βενιζέλον κατορθώνουν να ανοίξουν μίαν δίοδον προς την θύ-
ραν.

 Αλλά εις την είσοδον υφίσταται νέαν επίθεσιν εκ μέρους των κυριών, αι 
οποίαι ανέμενον να τον υποδεχθούν. Μία εξ αυτών ορμά τον περιπτύσσεται 
και τον ασπάζεται από ενθουσιασμόν. Ο κ. Βενιζέλος μετά κόπου απαλλά-
σεται από τας χείρας των κυριών και σχεδόν κατάκοπος εισέρχεται εις την 
αίθουσαν της υποδοχής συνοδευόμενος από τον υιόν του κ. Κυρ. Βενιζέλον 
και τους Θ. Σοφούλη, Ρούσσον, Π. Τσιμπιδάρον και Αντύπαν Διευθυντήν της 
Δημοσίας Ασφαλείας Αθηνών, υπό τα ζωηρά χειροκροτήματα των εντός της 
αιθούσης ευρισκομένων.

 Μετ΄ ολίγον προσέρχεται και ο κ. Παπαναστασίου μετά του κ. Μπακάλ-
μπαση όστις καταλαμβάνει θέσιν παραπλεύρως του κ. Βενιζέλου.

 Ο Πρόεδρος της Εκκλησιαστικής Επιτροπής μετά της Οργανωτικής Επι-
τροπής και των αντιπροσώπων της Λέσχης μελών της οργανωτικής επιτρο-
πής κ.κ. Μαυρομμάτη ιατρού και Αντ. Στάθη υποδέχονται τον κ. Βενιζέλον 
και υποβάλλουν εις αυτόν τα σέβη των και τας ευχαριστίας των προς τον 
συνοικισμόν δια την προθυμίαν μεθ΄ ης εδέχθη να τιμήση δια της παρουσί-
ας του την τελετήν. Επίσης πολλοί εκ των παρισταμένων προκρίτων του 
συνοικισμού, οι πρόεδροι των Σωματείων και των Οργανώσεων καθώς και 
πολλαί κυρίαι και δεσποινίδες προσήλθον και υπέβαλαν τα σέβη των προς 
τον κ. Βενιζέλον.

 Μετά τον πανηγυρικό, έλαβε τον λόγο ο πρόεδρος της εκκλησιαστικής 
επιτροπής Φ. Καχραμάνος που μεταξύ άλλων έκανε και τον οικονομικό 

(3)
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απολογισμό:

Μακαριώτατε, Κυρίαι και Κύριοι,
  
Ευθύς ως ανέλαβε την διοίκησιν της ενορίας ταύτης η παρούσα 

εκκλησιαστική Επιτροπή, έστρεψεν αμέριστον την προσοχήν της εις 
την βελτίωσιν των οικονομικών της εκκλησίας, ωθουμένη από τον ιε-
ρόν πόθον όπως τον ταπεινόν τούτον οίκον του Θεού μετατρέψη εις με-
γαλοπρεπές και επιβλητικόν κτίριον, ανάλογον προς το βαθύ θρησκευ-
τικόν αίσθημα το οποίον κυριαρχεί εις τας ψυχάς των συμπολιτών.

Τον διακαή τούτον πόθον της εκκλησιαστικής Επιτροπής παντε-
λώς ανεκπλήρωτον την εποχήν εκείνην, ήλθε να ενθαρρύνη η γενναία 
προσφορά του Σεβαστού Προέδρου της Δημοκρατίας και ενδόξου Ναυ-
άρχου κ. Παύλου Κουντουριώτου, αφ΄ ης στηριχθέντες κυρίως, εχωρή-
σαμεν μετά πεποιθήσεως πλέον εις το έργον της ανεγέρσεως.

Εις την δωρεάν ταύτην προσετέθηκαν βραδύτερον και άλλαι μι-
κρότεραι των ενοριών καθώς  και τα πλεονάσματα  των εισπράξεων 
της Εκκλησίας, ούτω δε σήμερον η ημετέρα Επιτροπή διαθέτει δια την 
ανέγερσιν του Ναού το ποσόν των 310.458 δρχ.

Δεδομένου δε ότι αι δαπάναι της ανεγέρσεως του σκελετού μόνον 
του κτιρίου θ΄ ανέλθωσιν εις δρχ. 764.754 υπολείπονται εισέτι προς 
συμπλήρωσιν του ποσού τούτου δρχ. 454.296. Δεν υπάρχει αμφιβολία 
ότι χάρις εις την δεδοκιμασμένην ευσέβειαν των συμπολιτών και το 
ποσόν τούτο θα καλυφθή ταχέως κατά τους προσεχώς ενεργηθησομέ-
νους εράνους.

Προς τους Σεβαστούς άρχοντας της Πολιτείας και της Εκκλησίας 
και τους λοιπούς πολιτικούς της της Ελληνικής Πατρίδος, η εκκλησια-
στική επιτροπή λαμβάνει την υψίστην τιμήν όπως εκφράσει τας ευχα-
ριστίας και την ευγνωμοσύνην αυτής, δια την τιμήν και την ευγενή κα-
λοσύνην την οποίαν είχον όπως παραστώσιν εις την σημερινήν τελε-
τήν του θεμελίου λίθου του Ναού των Αγίων Αναργύρων.

 Ζήτω το Ελληνικόν ΄Εθνος
 Ζήτω η Μεγάλη Ελληνική Πατρίς
 Ζήτω η Ελληνική ορθόδοξος Εκκλησία.    
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Ο ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΘΕΣΙΣ

 Μετά δεκάλεπτον ανάπαυσιν ο κ. Βενιζέλος και οι λοιποί επίσημοι ωδη-
γήθησαν εις την εξέδραν της εκκλησίας όπου τελέσθη ο σχετικός αγιασμός 
υπό του Μακαριωτάτου Μητροπολίτου Αθηνών. 
 
 Μετά το πέρας του αγιασμού ο Μακαριώτατος Μητροπολίτης και ο Δή-
μαρχος Αθηνών κ. Πάτσης κατήλθον εις τα θεμέλια του ανεγειρομένου ναού 
και αφού ανεγνώσθη η ειδική δια τας περιστάσεις ταύτας ευχή ο κ. Πάτσης 
κατέθεσε τον θεμέλιον λίθον και πλησίον αυτού καλλιτεχνικόν φιαλίδιον 
πλήρες από νομίσματα της εποχής. Ο θεμέλιος λίθος απετελείτο από μαρμα-
ρίνην πλάκαν φέρουσα την εξής επιγραφήν:

Επί προέδρου Δημοκρατίας Ναυάρχου Π. Κουντουριώτου 
επί Μακαριωτάτου μητροπολίτου Αθηνών Χρυσοστόμου,

 επί Δημάρχου Αθηναίων Πάτση 
και επί επιτρόπων

 Φ. Καχραμάνου,  Γ. Γαβριήλογλου, Π. Καχραμάνογλου, Ι. Χρηστίδου,
 κατετέθη ο θεμέλιος ούτος λίθος του ιερού ναού

των Αγίων Αναργύρων τη 10η Ιουνίου 1928. 

 Ακολούθως υπό την επίβλεψιν του μηχανικού του Δήμου κ. Αυγερινού ο 
θεμέλιος λίθος εκτίσθη μέχρι της επιφανείας αυτού.

------------------------------

ΤΟ ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ ΤΟΥ κ. ΤΣΑΛΔΑΡΗ
 Εις την τελετήν, ο αρχηγός του Λαϊκού κόμματος κ. Π. Τσαλδάρης μη δυ-
νηθείς να παραστή απέστειλε προς την εκκλησιαστικήν επιτροπήν το κά-
τωθι θερμόν ευχετήριον τηλεγράφημα: 

Επιτροπήν Ναού Αγίων Αναργύρων
Νέαν Ιωνίαν

 Λυπούμαι μη δυνηθείς ανταποκρινόμενος υμετέραν φιλικήν πρό-
σκλησιν και εμήν επιθυμίαν παραστώ εορτήν καταθέσεως θεμελίου 
λίθου ιερού ναού. Οίκος Θεού θεμελιώση εδραίαν ευημερίαν και πρό-
οδον κατοίκων Ν. Ιωνίας.
   Π. Τσαλδάρης
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 Εις το ανωτέρω τηλεγράφημα του κ. Τσαλδάρη η εκκλησιαστική επιτρο-
πή απήντησεν αυθημερόν δια θερμής επιστολής εκφράζουσα προς αυτόν 
τας ευχαριστίας της δια τα υπέρ των κατοίκων Ν. Ιωνίας ευχάς του. 

ΟΙ ΠΑΡΕΥΡΕΘΕΝΤΕΣ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΙ

 Εις την τελετήν πλην των επισήμων, παρευρίσκοντο και πολλοί κεκλημ-
μένοι υπό της Οργανωτικής και της εκκλησιαστικής επιτροπής, μεταξύ 
των οποίων τα προεδρεία: Πετράκης εκ μέρους του επαρχιακού Συμβου-
λίου Πισιδίας, οι κ.κ. Πολίτης ιατρός, Δ. Παπάζογλου Πρόεδρος της Ενώσε-
ως Προσφύγων Ν. Φιλαδελφείας, οι δημοσιογράφοι κ.κ. Κ. Γιολδάσης Πρό-
εδρος των δημοσιογράφων, Στέφανος Κοτσαρίδας του Ελευθέρου Βήματος, 
Ζερβέας του ΄Εθνους, ο δικηγόρος κ. Γαβριηλίδης, Πολυκράτης Πολιτευτής, 
Φραγκοσκόγλου, Νεοφύτου, Βαϊανός, Διαμαντάκης,  Ψιλογιάννης, πρόε-
δρος της Λέσχης Ν. Ιωνίας και άλλοι.

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

 Ιδιαιτέραν επισημότητα και μεγαλοπρέπειαν έδωσεν επίσης εις την τε-
λετήν και η συμμετοχή των Σχολείων του συνοικισμού:

•	 Α΄ Αρρένων υπό την επίβλεψιν του διευθυντού κ. Χρ. Χατζή
•	 Β΄ Αρρένων υπό την επίβλεψιν της διδασκαλίσσης κ. Αγγ. Λαφαζάνη
•	 Α΄ Θηλέων υπό την επίβλεψιν της διευθυντρίας κ. Ψάλτου
•	 Β΄ Θηλέων υπό την επίβλεψιν της διευθυντρίας κ. Λαιμογιάννη
•	 Σχολής Σαφραμπόλεως υπό την επίβλεψιν του διευθυντού κ. Ζενι-

ώδη
•	 Σχολής Καλογρέζας υπό την επίβλεψιν του διευθυντού κ. Τζάνου

 Επίσης συμμετείχε το Ιδιωτικόν Εκπαιδευτήριον «ΚΑΔΜΟΣ» που λει-
τουργεί από 2ετίας εις τον συνοικισμόν μας υπό την διεύθυνσιν του κ. Αντ. 
Σαπουντζάκη. Οι μαθηταί και μαθήτριαι του εκπαιδευτηρίου με επικεφα-
λής τους προέδρους των μαθητικών συλλόγων των διαφόρων τάξεων ενδε-
δυμένοι με ομοιόμορφον στολήν είχον παραταχθή με το λάβαρον των ακρι-
βώς κάτωθεν της εξέδρας παρά τους επισήμους παρουσίαζον δε γενικώς 
ένα άριστον καταρτισμένον σύνολον. Εις την παράταξιν έλαβον μέρος οι 
μαθηταί και αι μαθήτριαι των τεσσάρων ανωτέρων τάξεων του εκπαιδευ-
τηρίου διηρημέναι εις δύο ομάδας.
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 Ωσαύτως παρέστησαν και οι καθηγηταί του εκπαιδευτηρίου κ.κ. Απ. Κα-
ραπαναγιώτης Γυμνασιάρχης, Αντ. Σαπουντζάκης διευθυντής της Σχολής, 
Ιερώνυμος Κυκώτης, Στ. Ζουριδάκης, Δ. Μελάς, Π. Φωτιάδης, Μ. Κουτού-
γκος, Ι. Καμπουρόπουλος, Δ. Σαπουντζάκης και αι δεσποινίδες καθηγήτρι-
αι ΄Αννα Ροδίτου και Ε. Νακάση. 
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Από την Εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΟ BHMA» της 11.06.1928

Ο κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
ΕΙΣ ΤΟΝ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΝ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΑΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΑΣ ΜΑΖΑΣ
ΣΚΗΝΑΙ ΑΠΕΡΙΓΡΑΠΤΟΥ ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΟΥ

Η ΚΑΤΑΘΕΣΙΣ ΤΟΥ ΘΕΜΕΛΙΟΥ ΛΙΘΟΥ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

Ο προσφυγικός συνοικισμός της Νέας Ιωνίας υπεδέχθη χθες το πρωί εις 
ένα ενθουσιώδη συναγερμόν τον κ. Βενιζέλον που είχε παρακληθή να παρα-
στή εις τα εγκαίνια του ναού των Αγίων Αναργύρων.

Ο κ. Βενιζέλος δια πρώτην φοράν επισκέπτετο τον εν λόγω συνοικισμόν 
και ήτο η πρώτη επαφή του με την μεγάλην προσφυγικήν μάζαν. Και η πρώ-
τη αυτή επαφή απέδειξε κατά το συγκινητικώτερον τρόπον πόσον ο αρχη-
γός των Φιλελευθέρων λατρεύεται από τον προσφυγικόν κόσμον και πό-
σον εξ άλλου ο ίδιος τρέφει στοργήν προς τα θύματα της εθνικής συμφοράς. 
Αι στιγμαί τας οποίας έζησεν ο Βενιζέλος μεταξύ των προσφύγων, μέσα εις 
εκείνην την ατμόσφαιραν της θερμοτέρας στοργής και των ωραιοτέρων αι-
σθημάτων, θα υπήρξαν ασφαλώς από τας συγκινητικωτέρας της ζωής του. 
Ενώ οι πρόκριτοι του συνοικισμού τον προσεφώνουν και οι μικροί μαθηταί 
του προσέφεραν δροσερά λουλούδια ποτισμένα με τα δάκρυα μιας φυλής, 
εκείνος σαν να μην επρόσεχε τίποτε, είχε αφεθή εις ένα παρατεταμένο ονει-
ροπόλημα.

Δίπλα του η μουσική επαιάνιζε θορυβώδη θριαμβικά θούρια και ο κό-
σμος εμαίνετο από ζητωκραυγάς και χειροκροτήματα που είχαν φθάσει το 
ζενίθ της πλέον φρενιτιώδους εκδηλώσεως. Τίποτε, όμως, δεν ήρκεσε να τον 
αποσπάση από την ρέμβην του. ΄Οσοι είχαν την ευτυχίαν να στέκουν κοντά 
του, μέσα εις την μεγάλην αίθουσαν του σχολείου του συνοικισμού, επρόσε-
ξαν ότι πίσω από τα χρυσοδεμένα γυαλιά του, δύο ολογάλανα, λαμπρά μά-
τια είχαν υγρανθή. Γύρω ο κόσμος εξεδήλωνε με όλα τα δυνατά μέσα τον 
ακράτητον ενθουσιασμόν του για την παρουσία του αρχηγού. Μέσα εις το 
εορταστικόν εκείνο περιβάλλον, με τις μουσικές, τις γιορτινές ενδυμασίες, 
τις καμπάνες του συνοικισμού που ηχούσαν χαρμόσυνα, το παν γελούσε. 
Μόνον ο κ. Βενιζέλος εκάθητο σιωπηλός εις μίαν γωνίαν, βυθισμένος εις την 
μελαγχολικήν του ρέμβην. Και η πάλλευκη, εκτυφλωτική φυσιογνωμία του, 

(4)
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είχεν αλλοιωθή από το πικρόν εκείνο μειδίαμα που φέρνει η ανάμνησις των 
ευτυχών ημερών εις ημέρας δυστυχίας…

Η ΑΦΙΞΙΣ ΤΟΥ κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

Ο κ. Βενιζέλος συνοδευόμενος από τον υιόν του Κυριάκον, τους κ.κ. Σο-
φούλην, Σκουλάν, Ρούσσον και άλλους φίλους του έφθασεν εις τον συνοι-
κισμόν την 10.30 π.μ. Όλοι οι κάτοικοι του συνοικισμού συν γυναιξί και τέ-
κνοις, είχον συγκεντρωθεί από ενωρίς εις τον χώρον, όπου επρόκειτο να 
ανεγερθή η εκκλησία των Αγίων Αναργύρων και επερίμενε με αγωνίαν την 
άφιξιν του μεγάλου επισκέπτου. Ολα τα σπίτια και τα καταστήματα του συ-
νοικισμού ήσαν κλειστά και όλος ο κόσμος επερίμενε ώρες ολόκληρες εις το 
ύπαιθρον παρά τον καυστικώτατον ήλιον του Ιουνίου. Η προ του σχολείου 
του συνοικισμού πλατεία είχεν διακοσμηθεί ωραιότατα από τας μαθήτρι-
ας και τους μαθητάς, με γιρλάντες, σημαίες και επιγραφές. Οι μαθηταί των 
σχολείων είχαν παραταχθή εις την πλατείαν δια να χαιρετίσουν τους επισή-
μους, ενώ αι μαθήτριαι και άλλα κορίτσια του συνοικισμού, με λευκάς ενδυ-
μασίας, είχαν τοποθετηθή εντός του σχολείου, όπου θα εγίνετο η δεξίωσις 
μετά τα εγκαίνια της εκκλησίας.

Μόλις έφθασεν το πρώτον αυτοκίνητον και οι πρόσφυγες αντίκρυσαν 
πίσω από τα τζάμια, τον κ. Βενιζέλον εξέσπασαν εις ενθουσιώδης ζητω-
κραυγάς.

- Ζήτω ο Βενιζέλος !
- Να μας ζήσης πατέρα !

Όλη εκείνη η μάζα έσπευσε να περικυκλώση το αυτοκίνητο εις τρόπον 
ώστε καθίστατο αδύνατος η κάθοδος του κ. Βενιζέλου. Ματαίως η οργανω-
τική επιτροπή και η αστυνομική δύναμις προσεπάθουν ν΄ ανοίξουν κάποιαν 
δίοδον. Το κύμα του κόσμου είχε παρασύρει όλους τους φραγμούς και εφέ-
ρετο ακάθεκτον προς το μέρος του αυτοκινήτου.

Ο κ. Βενιζέλος χαιρετά διαρκώς με τον ψάθινον παναμάν του, μέσα από 
το αυτοκίνητον, μη δυνάμενος να εξέλθη και να προχωρήση προς την εξέ-
δραν.

Εις μίαν στιγμήν βγαίνει από το αυτοκίνητον και ο κόσμος τον σηκώνει εις 
τα χέρια, εν μέσω πρωτοφανών εκδηλώσεων και τον οδηγεί εις την εξέδραν 
απέχουσα περί τα εκατό μέτρα. Κατά την διαδρομήν, άνδρες και γυναίκες με 
δάκρυα εις τους οφθαλμούς συνωθούνται γύρω του και τον επευφημούν φρε-
νιτιωδώς. Οι τολμηρότεροι σπρώχνουν, φθάνουν κοντά του και του φιλούν τα 
χέρια ενώ εκείνος χαιρετά αδιακόπως με καταφανή συγκίνησιν.
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Φθάνει τέλος εις τον χώρον όπου θ΄ ανεγερθή η εκκλησία και αρχίζει 
αμέσως ο αγιασμός, χοροστατούντος του μητροπολίτου κ. Χρυσοστόμου. 
Εις τον αγιασμόν παρίστανται επίσης οι κ.κ. Παπαναστασίου, Λάμπρου της 
Επιτροπής Αποκατάστασης, Πάτσης και πολλοί βουλευταί και άλλοι επίση-
μοι.

Μετά την κατάθεσιν του θεμελίου λίθου και την ανταλλαγήν των τυπι-
κών προσφωνήσεων, οι επίσημοι οδηγήθησαν εις την αίθουσαν του σχολεί-
ου όπου προσεφέρθησαν αναψυκτικά.

ΕΙΣ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟΝ

Η μεγάλη αίθουσα του σχολείου του συνοικισμού είχε διασκευασθή με 
εξαιρετικήν φιλοκαλλίαν. Κάτω είχον στρωθή ωραίοι ανατολικοί τάπητες, 
της ιδικής μας παραγωγής, εις το μέσον δε υπήρχε καλλιτεχνικώτατα δια-
σκευασμένον κυλικείον. Κατά μήκος είχαν λάβη θέσιν οι πρόκριτοι του συ-
νοικισμού, οι πρόεδροι των σωματείων και άλλοι εκ των επισήμων.

Η είσοδος του Βενιζέλου χαιρετίζεται με ενθουσιώδεις ζητωκραυγάς, αι 
οποίαι δονούν την αίθουσαν επί αρκετά λεπτά. Ο κ. Βενιζέλος προχωρεί χαι-
ρετίζων και καταλαμβάνει θέσιν μεταξύ του Μητροπολίτου και του κ. Πα-
παναστασίου.

Τότε αρχίζει μία συγκινητική παρέλασις των παρισταμένων ενώπιον του 
αρχηγού. ΄Ολοι του φιλούν τα χέρια και του επιδαψιλεύουν τας πλέον στορ-
γικάς περιποιήσεις.

Ανταλλάσσει με όλους ολίγας λέξεις, τους ενθαρρύνει και δεν χάνει ευ-
καιρίαν να εκφράση τον θαυμασμόν του δια την ζωτικότητα της φυλής που 
έκτισε τόσας ωραίας πόλεις επάνω εις τα ερείπια της καταστροφής. Ερωτά 
με ενδιαφέρον δι΄ όλα τα ζητήματα του συνοικισμού και εκδηλώνει με ζω-
ηρότητα την ευχαρίστησίν του όταν μανθάνη τας προόδους που συντελού-
νται εις την ωραίαν αυτήν αθηναϊκήν γωνίαν.

Μία μαθήτρια του προσφέρει άνθη και απαγγέλλει ένα ωραιότατο ποίη-
μα. Ο κ. Βενιζέλος την ευχαριστεί και την συγχαίρει.

Έπειτα δε, ενώ αντικρύζει τους δημογέροντας που εγκατέλειψαν εκεί 
κάτω τους βωμούς και τας εστίας των δια να ιδρύσουν εδώ την Νέαν Ιω-
νίαν, μένει επ΄ αρκετήν ώραν σιωπηλός χωρίς να προσέχη εις ό,τι γίνεται 
γύρω του.
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Η ΑΝΑΧΩΡΗΣΙΣ
 

Επλησίαζε μεσημέρι όταν ο κ. Βενιζέλος και οι άλλοι επίσημοι ηγέρθησαν 
δια να εγκαταλείψουν τον συνοικσιμόν.

΄Ο,τι έγινε κατά την άφιξιν, επαναλαμβάνεται τώρα εις μεγαλείτερον 
βαθμόν. Μία αληθινή φρενίτις καταλαμβάνει τον κόσμον, ο οποίος ζητω-
κραυγάζει συνεχώς, χειροκροτεί και επευφημεί.

- Να σε δούμε !
- Μη φεύγεις !

Είνε τόσος ο συνωστισμός, ώστε καθίσταται προβληματική η έξοδος εκ 
του σχολείου. ΄Υστερα από πολλάς προσπαθείας διανοίγεται κάποια διέξο-
δος ο κ. Βενιζέλος κατορθώνει να επιβιβασθή του αυτοκινήτου του, η μουσι-
κή παιανίζει τον εθνικόν ύμνον και ο κόσμος ζητωκραυγάζει φρενιτιωδώς.

Και ενώ το αυτοκίνητον απομακρύνεται μέσα σε σύννεφα σκόνης, μια 
φωνή ακούεται από παντού :

- Μη μας ξεχάσης πατέρα !

Απόκομμα της εφημερίδας “Ελεύθερο Βήμα” της 11ης Ιουνίου 1928.
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Από την Εφημερίδα «Πρωία» της 28.11.1928

ΠΟΔΑΡΑΔΕΣ !
 Δεν σας εκπλήσσει το όνομα διότι το συνηθίσατε. Και το συνηθίσατε 
τώρα τελευταία αν και είναι τοπωνυμία αιώνων. Και επολιτογραφήθη εις 
την κοινήν συνείδησιν σχεδόν από την ημέραν που της επεβλήθη το επί-
σημον όνομα: Νέα Ιωνία - κατά τον φυσικώτατον ψυχολογικόν νόμον της 
αντιδράσεως. Έτσι είναι.

 Αν προς στιγμήν ανατρέξωμεν εις την αρχαίαν εποχήν, θα εύρωμεν κά-
που εκεί - χωρίς πολλάς αμφισβητήσεις - τον Δήμον Δαιδαλιδών. Αλλ΄ αφού 
δεν ασχολούνται με το σημείον τούτο της ιστορίας μας οι έφοροι των αρ-
χαιοτήτων, θα απασχολήσωμεν τους αναγνώστας ημείς. ΄Αν έλθωμεν στην 
πιο κοντινή εποχή, την εντελώς άγνωστη για πολλούς, θα εύρωμεν την γρα-
φικωτάτην εκείνην περιοχήν, ιδιοκτησίαν της Βυζαντινής οικογενείας των 
Ποδαράδων. Την εποχήν εκείνην οι άνθρωποι, πολύ συνηθέστερα από σή-
μερα, έπαιρναν τα παρατσούκλια από… σωματικάς και επαγγελματικάς ιδι-
ότητας έτσι ή αλλοιώς. Δικτάς, Ποδαράς, Τερζής, Πρωτονοτάριος, Λογοθέ-
της, Χαλκωματάς, Γραμματικός, Παπάς, ακόμη και Καλογήρου και Μαυρομ-
μάτης.

 Φαίνεται λοιπόν οι Ποδαράδες (ως Πλατυπόδες κατά Καμπούρογλου) 
συνεπείς προς τας Ποδαρικάς των διαστάσεις και ιδιότητας κατεπάτησαν 
(κοντά στα..Πατήσια) μίαν απέραντον περιοχήν την οποίαν εφύτεψαν με 
ελαιώνας… Αργότερα όμως όχι οι ελαιώνες εξαφανίσθησαν μόνον αλλά 
και το όνομα σχεδόν ελησμονήθη. Κατά περιόδους η περιοχή εκείνη, ήτο 
πότε ιδιοκτησία του Παν. Τάφου, πότε χωράφια μοναστηρίων της Αττικής, 
πότε… δικαιωματικώς επέκτασις των γειτόνων εκεί πάρα πέρα Ηρακλειω-
τών - των Βαυαρών που εγκατέστησεν εις τα 1840 ο ΄Οθων παρ΄ εκεί εις τον 
αρχαίον Δήμον Ηρακλειδών.

 Εμείς οι μη γηράσαντες ακόμη νεώτεροι εις την περιοχήν εκείνην ενθυ-
μούμεθα εκτός από μικρόν συνοικισμόν, εκεί πάρα πέρα μόνον στάνες και 
μανδριά διαφόρων γαλατάδων των Αθηνών.

 Όταν το τραίνο της Κηφισσιάς ή των Μεσογείων -το ίδιο Θερίο- επερνού-

(5)
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σε απ΄ εκεί μ΄ αγκομαχητά και βραδυπορείες τα τσοπανόπουλα το έστρω-
ναν στο κυνηγητό και πολλές φορές του έβγαιναν στα μπροστά. Κάποτε κά-
που-κάπου φαινόταν και κανένας βοσκός ανάμεσα στο σκοτάδι που από 
μακρυά εφαινόταν σαν ασπροκέντητο κινούμενο ταπέτο που εσκέπαζε 
τη ρεματιά και μετά την κορυφή του λόφου. Αν παρίστασθε ως εκδρομεύς 
μπορεί ν΄ ακούγατε και το σχετικό νεώτερο ειδυλιακό τραγούδι :

Στην κεντημένη σου ποδιά μωρέ βλάχα
μωρ΄ βλάχα βλαχοπούλα, θα γείρω να πλαγιάσω…

 
Και ως απάντησις η δευτέρα στροφή:
 

Βρε βλάχο βρε μπαμπέση
δε σε χωράει να πέσης

 Των ειδυλιακών αυτών σκηνών υπήρχε μία κακοτυχία τεραστία. Εικών 
κοσμούσα τον ένα από τους τοίχους του γαλακτοπωλείου Μπερνίτσα. Δεν 
έτυχε να περάσω για να ιδώ αν υπάρχη. ΄Ενα κοπάδι πρόβατα, ένα βλαχό-
πουλο και μια βλαχοπούλα - εκείνος με τη φλογέρα, εκείνη με τη ρόκα της 
- 5 έως 6 σκυλιά που εκυνηγούσαν το διερχόμενο τραίνο το οποίον με τον 
άφθονο καπνό του εσκέπαζε την υπόλοιπη εικόνα της τοποθεσίας. Αλλά 
ποια ήταν η τοποθεσία εκείνη; Για να πούμε την αλήθεια πόσοι ήξευραν πως 
ελέγετο Ποδαράδες; Τώρα με την ανέγερσιν του συνοικισμού το έμαθε ο κό-
σμος και την ονομασίαν αυτήν την προτιμά έτσι από σνομπισμόν προς την 
παλαιογνωσίαν.

 Όταν λοιπόν έγινε η Μικρασιατική Καταστροφή και το πρώτον κύμα 
των δύστυχων προσφύγων κατέκλυσε τας Αθήνας, η περιοχή εκείνη ευρέ-
θη ως καταλληλοτέρα από πάσης απόψεως όπως… Το ταχύτερον μεταβλη-
θή εις την πλέον πολυάνθρωπον προσφυγική πόλιν. Και πράγματι το θαύ-
μα συνετελέσθη εντός βραχυτάτου χρονικού διαστήματος. Εκεί που σας κυ-
νηγούσαν τα μανδρόσκυλα του Μπερνίτσα εφύτρωσαν έξαφνα 5-6 χιλιάδες 
σχεδόν ομοιόμορφα σπίτια και… Αλλά τι θέλομεν με την πρόσφατον ιστο-
ρίαν. Οι Ποδαράδες κατά θείαν… οικονομίαν ονοματίσαντες την νέαν πόλιν 
που εφύτρωσε στις εξοχικές ιδιοκτησίες των, εις πείσμα της επιβληθείσης 
επισήμου ονομασίας: Νέα Ιωνία, θα έδωσαν φαίνεται και κάποιαν κατάραν 
προς τους μακρυνούς κληρονόμους, οι οποίοι είναι οι πρόσφυγες κάτοικοί 
της ήκιστα ανθούσης εσωτερικώς ωραίας κατά την τοποθεσίαν πόλεως.

������.indd   328 12/9/2013   11:01:55 πµ



Η Ν ΕΑ Ι ΩΝΙΑ ΣΤΟ Μ ΕΣΟΠΟΛΕΜΟ  (1922-1941)

—329—

 Οι Ποδαράδες ή Νέα Ιωνία - όπως θέλετε - είναι μία πόλις 25 και πλέον 
χιλιάδων κατοίκων με το 80% του πληθυσμού της κόσμου εργατικού. Το 
αντίθετον από ό,τι συμβαίνει με την γειτονικήν πόλιν Νέα Φιλαδέλφεια, δια 
την οποίαν είχα γράψει εις προηγούμενον φύλλον της «Πρωίας». Αλλά πό-
λις με συνολικώς εργατικόν κόσμον και χωρίς εντοπίους βιομηχανικάς ευ-
κολίας και εγκαταστάσεις σημαίνει ό,τι περίπου αυτοκίνητον χωρίς μπενζί-
να ή σκορδαλιά χωρίς σκόρδον όπως ήθελε ο παλιός ευθυμογράφος.
 Περιοχήν δι΄ αγροτικάς εργασίας δεν έχει η πόλις (ή συνοικισμός, αν θέ-
λετε) ούτε είναι δυνατόν να έχη. Άλλως τε και δεν μπορεί να γίνη τέτοια σκέ-
ψις διότι εν τοιαύτη περιπτώσει θα έπρεπε να απαλλοτριώσωμεν υπέρ των 
Ποδαράδων όλην την Αττικήν.

- Δεν έχουν βιομηχανίαν οι Ποδαράδες; θα ρωτήσετε ίσως
 κατάπληκτοι.
-  ΄Εχουν βέβαια το τρισυπόστατον εργοστάσιον Κυρκίνη,
 με τα υφαντουργεία του, με τα μεταξοκλωστήρια του,
 βαμβακοκλωστήρια. 

Και σας προσθέτω και την λεπτομέρειαν μάλιστα ότι, στα εργοστάσια αυτά 
- υπό απαλλοτρίωσιν και σήμερα νομίζω! - ευρίσκουν εργασίαν υπέρ τας 
3.000 γυναίκας και κορίτσια. Και κερδίζουν και κάνουν την προίκα τους και 
βοηθούν σπουδαίως τας οικογενείας των αλλά κάνουν και την   ωραιοτέ-
ραν επίδειξίν τους οι κοπέλλες κυρίως - επίδειξιν και δική τους και του προ-
ϊόντος, εμφανιζόμενες με ολομέταξες τουαλέττες τα βράδυα και τις γιορτές 
εις την κεντρικήν λεωφόρον της πόλεως - την οδόν Ηρακλείου, ενώ εις το 
παρά πέρα σοκάκι εις το μαγαζί του Τσαμπαζογλόμπαση οι νότες του σα-
ντουριού συνοδεύουν το τραγούδι της μερακλωμένης παρέας.

Αξάμ ολντού αξάμ
Μα πους κιντλενίρ

Κιμ εσκαμπίλ πινάρ
Κιμ ντε μπιτ λενίρ.

 Υπάρχουν και άλλα εργοστάσια ταπητουργίας και υποδηματοποιίας. 
Αλλά πόσοι από τον ανδρικόν πληθυσμόν θα πρωτοεύρουν εργασίαν εις 
αυτά; Και οι άλλοι τι θα γίνουν; Τι θα γίνουν; Απλούστατα οι άνθρωποι αυ-
τοί βασανίζονται και ξοδεύουν 8 - 10 δραχμάς, την ημέραν δι΄ αυτοκίνητα 
μεταβαίνοντες εις Αθήνας και Πειραιά δι΄ ημερομίσθιον εργασίαν. Και τα 
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μισά από τα έσοδά τους τα εξοδεύουν εις τον τόπον της εργασίας των και 
όχι εις τον τόπον της κατοικίας των.
 Εξ ου και άλλο ένα κακό. Οι έμποροι λόγω του μικρού τζίρου, την κα-
τανάλωσιν, εκτρέπονται εις αισχροκέρδειαν. Και παρατηρεί κανείς εκεί ότι 
όλα σχεδόν τα είδη της πρώτης ανάγκης πωλούνται 10 και 20% ακριβώτε-
ρα από όσον εις τας Αθήνας. Πλην εννοείται του ψωμιού, το οποίον εφθήνη-
νε εις βάρος της μεσαίας τάξεως αρτοποιείων και εκεί και παντού.
 Και όλη αυτή η όντως θλιβερά κατάστασις δι΄ έλλειψιν κρατικού ενδια-
φέροντος. Ενδιαφέροντος μόνον, όχι δαπάνης. Ή τουλάχιστον σπουδαίας 
δαπάνης. Υπάρχοντος ενδιαφέροντος θα ημπορούσε να υποστηριχθή και να 
αναπτυχθή η Ταπητουργία εις τους Ποδαράδες - όπου έχουν εγκατασταθεί 
ελληνικαί οικογένειαι εκ παραδόσεως ταπητουργών της Ανατολής. Και οι 
κάτοικοι θα είχον έτσι τις δουλειές τους στον τόπο τους και η βιομηχανία 
του είδους τούτου θα ενίσχυε το εξαγωγικόν μας εμπόριον. Απεδείχθη πλέ-
ον ότι η Ελλάς δεν είνε δυνατόν να ζήση με μόνην την παραγωγήν σταφίδος, 
καπνού, δικηγόρων, ιατρών και υπαλλήλων. Χρειάζεται και βιομηχανίαν!
 Ας σημειωθή ειδικώς δια τους Ποδαράδας τουλάχιστον ότι δεν είνε  καμ-Ας σημειωθή ειδικώς δια τους Ποδαράδας τουλάχιστον ότι δεν είνε  καμ-
μιά ανάγκη να γίνουν δια μιάς εργοστάσια προϋποθέτοντα τεραστίας δα-
πάνας δι΄ εγκαταστάσεις και άλλα συναφή. Επιβεβλημένον θα ήτο να υπο-
στηριχθή κατά πρώτον η οικιακή βιομηχανία της ταπητουργίας, όπως γίνε-
ται όχι μόνον εις τα άλλα Βαλκανικά κράτη με άλλα είδη αλλά και εις όλον 
τον άλλον κόσμον. Εις την Γερμανίαν, με τα θερμόμετρα αίφνης και με τα 
λουκάνικα, εις την Ολλανδίαν  με τα τυριά, εις την Ελβετίαν με τα ρολόγια. 
Ενώ εδώ;
 Εδώ μιαν ωραίαν πόλιν σαν τους Ποδαράδες - αχ γιατί να την καταρα-
σθούν οι παλιοί ιδιοκτήται της περιοχής; - μέσα εις ένα από τα γραφικώτε-
ρα τοπεία της Αττικής 7 ½ χιλιόμετρα έξω από τας Αθήνας, με εξασφαλι-
σμένη καλήν ύδρευσιν, με πληθυσμόν εργατικόν με συγκοινωνίες καλύτε-
ρες και από της οδού Σταδίου, την αφήσαμε να εξελίσσεται εις ένα θλιβε-
ρόν κι΄ερημούμενον την ημέραν μαχαλά; Ενώ μπορούσε - και της άξιζε να εί-
ναι ένα σπουδαίον βιομηχανικόν προάστειον αλλά και τόπος παραθερισμού 
των Αθηναίων, αν με την προϋπόθεσιν κάποιας προόδου εγίνοντο δι΄ ιδιω-
τικής πρωτοβουλίας οικήματα κατάλληλα δια την διαμονήν ξένων. Και όχι 
μόνον την θερινήν σαιζόν, αλλά και τον χειμώναν. Είνε ακατανόητον να τρέ-
χουμε να δημιουργούμε συνοικίας εις τους λόφους των Τουρκοβουνίων και 
εις τα νότια κράσπεδα του Υμηττού και να μένη στο μαρασμό μια έτοιμη πό-
λις με όλας τας ευκολίας για την άνετον ζωήν.
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 Γιατί σαν αντικρύζουμε την καινούργια εκεί προσφυγούπολιν να μη θυ-
μούμεθα τα πιο πρόσχαρα τραγούδια, αλλά να μας έρχωνται στη μνήμη 
οι μελαγχολικοί εκείνοι στίχοι του Π. Σούτσου για τα ερείπια της παληάς 
Σπάρτης - της εδώ πόλεως των Σπαρταλήδων σήμερα:

Ηχώ καμμία δεν λαλεί
την σήμερον καμμία
κατήφεια και σιωπή
και θλίψις κι ερημία; 

ΔΗΜ. ΛΑΜΠΙΚΗΣ   
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(6)

Σελ. 1 Υπομνήματος Ταπητουργών στον Ελευθέριο Βενιζέλο
(Μουσείο Μπενάκη-Αρχείο Ελευθ. Βενιζέλου-Φακ. 170-69).
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Σελ. 13 Τέλος Υπομνήματος Ταπητουργών στον Ελευθέριο Βενιζέλο, με τις υπογραφές τους
(Μουσείο Μπενάκη-Αρχείο Ελευθ. Βενιζέλου-Φακ. 170-69).
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(7)

Από τον Φακ. "Πρακτικά συσκέψεως δια προσφυγικά ζητήματα υπό την προεδρία Ελευθ. Βενιζέλου, 1930"
(Μουσείο Μπενάκη-Αρχείο Ελευθ. Βενιζέλου-Φακ. 133-9).

������.indd   334 12/9/2013   11:01:56 πµ



Η Ν ΕΑ Ι ΩΝΙΑ ΣΤΟ Μ ΕΣΟΠΟΛΕΜΟ  (1922-1941)

—335—

Από την Εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΒΗΜΑ» 15.11.1931

Η ΖΩΗ ΤΩΝ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΠΟΔΑΡΑΔΕΣ

Η πρώτη εντύπωσις - Το απειλητικόν στόμα που μολύνει τον συνοι-
κισμόν.

Περίπατος πίσω από την βιτρίνα - Τι εικόνες βλέπουν οι ξένοι.
Χοίροι, άλογα, κατσίκες μαζί με τους ανθρώπους

Τρεις οικογένειαι ζουν και αλληλοτρώγονται σ΄ ένα δωμάτιο.
Κι όμως υπάρχουν λουλούδια άφθονα…

ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΟΥ ΜΑΣ κ. Δ.Σ.ΔΕΒΑΡΗ

 Προκειμένου να ερευνήση κανείς ένα συνοικισμό τόσο μεγάλο, όπως οι 
Ποδαράδες - σωστήν πόλιν -το ολιγότερον ασφαλές μέσον, μου φαίνεται, 
είνε να πάη σ΄ αυτόν συστημένος. Γι΄ αυτόν τον λόγον επροτίμησα να βρω 
μόνος μου τον δρόμον, αντί ν΄ ακολουθήσω εκείνον ή μάλλον εκείνους που 
μου συνέστησαν. Ελησμόνησα λοιπόν και τας οργανώσεις και τα σωματεία 
και την ομοσπονδίαν που μου υπέδειξαν και εις τα οποία όπως μου είπαν, 
δεν είχα παρά να πάω κατ΄ ευθείαν και εντός ολίγων λεπτών θα μάθαινα 
ό,τι ήθελα. Η κουζίνα των έτοιμων αυτών εντυπώσεων μου φαίνεται ύπο-
πτη. Η άλλη μέθοδος αμέσου επαφής με τα πράγματα είνε δυσκολώτερη και 
κουραστικώτερη αλλ΄ αι εντυπώσεις δεν είνε από δεύτερο χέρι, τας εμπι-
στεύεσθε περισσότερο. Η εξήγηση αύτη αρκεί όπως προλάβη τας τυχόν δι-
αμαρτυρίας εκ μέρους οργανώσεων, αι οποίαι θα ήθελαν να τας επισκεφθώ 
και με απάλλαξαν από του να πληροφορηθώ μόνος μου τα πράγματα.

 Η πρώτη εντύπωσις του επισκέπτου μόλις φθάση εις τον συνοικισμόν 
είνε πολύ καλή. Η τοποθεσία είνε θαυμάσια, δεξιά απλώνεται το Ψυχικό 
απέχον δέκα λεπτά του συνοικισμού, αριστερά οι Κουκουβάουνες μόλις δύο 
χιλιόμετρα μακρυά και εις το βάθος η Πάρνης που στέλλει καθαρόν αέρα εις 
την ανοικτήν αυτήν πεδιάδα, η οποία προ ολίγων ετών ήταν χωράφια ανή-
κοντα εις τον Πανάγιον Τάφον και σήμερα μετεβλήθη εις μίαν αρκετάν με-
γάλην πόλιν. Τα σπίτια φαίνονται περιποιημένα. Ο δρόμος που εκτείνεται 
εμπρός σας, είνε αρκετά πλατύς, το γωνιαίο καφενείο περιτριγυρισμένο με 

(8)
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άφθονα δένδρα καταπράσινο, καθαρό, περιποιημένο, συμπαθητικό. Μονά-
χα αν κυττάξετε εμπρός στα πόδια σας, θα βλέπατε ένα τεράστιο στόμα που 
λέγει πολλά δια την υγείαν του συνοικισμού. Ακάθαρτα νερά εκβάλλουν συ-
νεχώς μολύνουν τα πέριξ.

 Εμπήκα εις το καφενείον όπου λόγω της ώρας ήταν 1 ½ μετά το μεσημέ-
ρι, δεν υπήρχαν παρά δύο πελάται. ΄Ενας άντιπρόσωπος μιας από τας πολ-
λάς και ποικίλας  οργανώσεις, ο οποίος εξεθείαζε τα προνόμια των οποί-
ων χαίρουν οι εγγραφόμενοι μέλη εις την οργάνωσιν του και ένας εργάτης. 
Απετάνθην εις τον εργάτην, ο οποίος μου μίλησε με περιφρόνησιν δια τας 
οργανώσεις αυτάς προσθέσας ότι μόνον μία η «Ενωσις των εμπόρων κα-
ταστηματαρχών» εργάζεται σοβαρά και αληθινά δια τον συνοικισμόν.  Ο 
εργάτης εσηκώθηκε πρόθυμα να με οδηγήση εις τα γραφεία της ενώσε-
ως. Τον ηυχαρίστησα και του είπα πως θα πήγαινα μόνος μου. Επροχώρη-
σα και έφθασα μέχρι της σιδηροδρομικής γραμμής του σιδηροδρόμου Κη-
φισιάς. Είνε η λεωφόρος Αττικής. Κατ΄ ευφημισμόν λεωφόρος, πραγματι-
κόν αίσχος και όσον αφορά την κατάστασιν της οδού και όσον αφορά τας 
εκατέρωθεν εικόνας. Ευτυχώς οι περισσότεροι ξένοι πηγαίνουν με τα αυτο-
κίνητά των ή με λεωφορεία εις την Κηφισιάν, όσοι όμως χρησιμοποιούν το 
τραίνο έχουν κάθε λόγο να μας οικτίρουν. Κατά μήκος της σιδηροδρομικής 
γραμμής εκτείνεται ακάλυπτον ρεύμα εντός του οποίου τρέχουν βρώμικα 
νερά με κάθε είδους ακαθαρσίας. Τα σπίτια αντίκρυ παρουσιάζουν εξαιρετι-
κά άθλιαν εικόνα. Δια να λάβη κανείς μια ιδέα τι γίνεται εις την βιτρίναν αυ-
τήν, αρκεί να λεχθή ότι εμπρός από ένα από τα μικρά σπιτάκια αποτελούμε-
να από έν δωμάτιον έχουν κατασκευάση προχείρως χοιροστάσιον. Αλλά δεν 
αρκεί αυτό. Απέναντι το ίδιο σπίτι διατηρεί και υπαίθριον σταύλον. Το άλο-
γο μένει εκεί ημέραν και νύχτα, όταν δε κάνει κρύο μπαίνει μέσα εις το μι-
κρόν υπόστεγον καμωμένο με σανιδάκια. Απετάθην εις μερικά σπίτια και οι 
ένοικοι μου είπαν:

Επανειλημμένως παρεπονέθημεν εις την αστυνομίαν να σηκώση τους 
χοίρους και τον σταύλον, αλλά δεν εκάναμε τίποτα. Το καλοκαίρι δεν μπο-
ρούμε να σταθούμε από τη βρώμα.

 ΄Ολοι οι κάθετοι προς την «λεωφόρον» δρομίσκοι γεμάτοι λάσπες. Αν 
περάσετε μέσα εις τα τετράγωνα η αθλιότης παρουσιάζεται πιο μαύρη. 
Και εδώ όπως εις άλλους συνοικισμούς σπιτάκια μικρά δωμάτια, γύρω 
από κοινά αποχωρητήρια. Ο χώρος εις το μέσον των τετραγώνων φρι-
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κωδώς βρώμικος καίτοι όλα τα σπιτάκια κατασκεύασαν μικρούς κήπους 
γεμάτους λουλούδια. Τα λουλούδια αυτά καθιστούν την βρώμα και την 
αθλιότητα ακόμη χειρότερες. Πολύ ενδιαφέρουσας πληροφορίας μας δί-
δουν οι πέριξ οικούντες. Ούτω μανθάνω τα εξής: Ότι οι νοικοκυράδες 
κάθε πρωί ενωρίς αδειάζουν «τα δοχεία τους» εις το ρεύμα που τρέχει 
παραλλήλως προς την σιδηροδρομικήν γραμμήν. Οι βόθροι των αποχω-
ρητηρίων έχουν πλημμυρίση και το ζήτημα παραμένει εκκρεμές διότι το 
Υπουργείον δεν έχει αρκετά χρήματα όπως τους βοηθήση δια την εκκέ-
νωσιν των βόθρων. Εις την πρόσοψιν των τα σπίτι έχουν το ρεύμα. Εις το 
όπισθεν μέρος τα αποχωρητήρια και επί πλέον αι ακαθαρσίαι που συσ-
σωρεύονται από τα νερά της μπουγάδας και της κουζίνας που ρίχνουν οι 
νοικοκυρές εμπρός στην πόρτα των. Διατί η αστυνομία επιτρέπει τέτοιαν 
κατάστασιν; Διατί δεν επεμβαίνει αμέσως όπως απομακρυνθούν οι χοί-
ροι και όλα τα άλλα πολυάριθμα ζώα που συμβιούν μετά των ανθρώπων; 
Ωσάν να μη ήρκουν όμως αυτά, μου αφηγήθηκαν και μου πρότειναν να με 
οδηγήσουν να ίδω με τα μάτια μου το πράγμα ότι υπάρχουν δωμάτια εις 
τα οποία κατοικούν δύο οικογένειαι ακόμη και τρείς. Αι οικογένειαι αυταί 
ετέθησαν, εστιβάχθησαν εκεί από ετών, είνε ξένοι μεταξύ των και μαλλιο-
τραβιούνται διαρκώς, ίσως εκάστη ελπίζουσα ότι καθιστώσα την ζωήν 
της άλλης αφόρητον, θα την αναγκάση να φύγη και αφεθή μίαν μόνον εις 
το σπίτι. Εκτός τούτου. Εις πολλά διπλά δωμάτια όπου κατοικούν δύο οι-
κογένειαι, η είσοδος είναι κοινή και δια τους δύο.

 Πως κατασκευάστηκαν τα σπίτια ταύτα;  Είναι αδύνατον να είδη κα-
νείς μεγαλύτερην ασυνειδησίαν εργολάβων, είνε δε τελείως δικαιολογη-
μένοι οι πρόσφυγες ζητούντες όπως κληθούν αυτοί οι κύριοι να δώσουν 
λόγον των πράξεών των. ΄Ισως εις κανένα συνοικισμόν δεν έγιναν τόσα 
όργια, διότι πουθενά αλλού δεν ηναγκάσθη το κράτος να κρημνίση τα σπί-
τια και να ξανακτίση από την αρχήν.

 Ο συνοικισμός δεν έχει υπονόμους. Υπόνομοι είνε οι δρόμοι. Το βλέπε-
τε και το οσφραίνεσθε παντού.

 
 Παρά ταύτα σε κανένα άλλον συνοικισμόν, σε καμμία συνοικία των 

Αθηνών, δεν θα είδη κανείς τόσα λουλούδια, τόση πρασινάδα. Η ανοιξιά-
τικη γλύκα του καιρού τα διατηρεί. Χρυσάνθεμα κάθε χρώματος, τρια-
ντάφυλλα και άλλα λουλούδια στολίζουν και τα χαμηλότερα σπίτια σε με-
γάλη, σε απίστευτη αφθονία. Κάποιος φίλος μου που έζησε στη Γερμα-
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νία πολύ, μου έλεγεν ότι την πρώτη φορά που πέρασε με το τραίνο απ΄ 
εδώ ενόμιζε ότι περνούσε από γερμανικό χωριό …εκτός βέβαια από την 
βρώμα της λεωφόρου. Και εκεί όλα τα σπιτάκια είνε ντυμένα στα λουλού-
δια. Η περιποίησις και η καθαριότης στα εσωτερικά των σπιτιών είνε γε-
νική. Για τον Αθηναίο γηγενή, η καθαριότης αυτή είναι ονειρώδης. Αλλά 
και απ΄ έξω τα σπίτια, ιδίως τα χαμηλά είνε περιποιημένα. Νομίζετε πως 
τα άσπρισαν χθες. Φαντάζεται κανείς τι θα ήταν ο συνοικισμός αυτός αν 
υπήρχε καθαριότης στους δρόμους. Οι νοικοκυρές που ρίπτουν ακαθαρ-
σίες στο δρόμο, αναγκάζονται να καταφύγουν σ΄ αυτό το μέσον διότι δεν 
μπορούν να κάνουν αλλέως. Έχουν το ένστικτον της καθαριότητος και με 
το παραπάνω αλλά δεν μπορούν, ούτε υπονόμους ούτε δρόμους να φτιά-
σουν.

 Οι Ποδαράδες με την Νέαν Ιωνίαν, την Ελευθερούπολιν, την Σαφρά-
μπολιν και την Ινέπολιν αριθμούν οκτώ χιλιάδας οικογενείας, δηλαδή 40 
χιλιάδες ψυχών. Τα πρώτα σπίτια εκτίσθηκαν  υπό του ταμείου περιθάλ-
ψεως το 1922. Είνε αι μονοκατοικίαι που χάρις εις τας διαρκείς επιδιορ-
θώσεις των προσφύγων διατηρούνται ακόμη. Κάθε δωμάτιον, το οποί-
ον δεν εστοίχισεν περισσότερο των 3 χιλιάδων δραχμών, εχρεώθη αντί 
37 λιρών στερλινών, πολλοί δε πτωχοί πρόσφυγες τα έχουν εξοφλήση. 
Τα δωμάτια αυτά είνε πλίνθινα. Αι θύραι και τα παράθυρα είνε από λευ-
κή ξυλεία, λεπτά σαν από χαρτόνι, παρωδία θυρών και παραθύρων. Οι 
περισσότεροι τα έχουν αντικαταστήσει. Τα κουφώματα αυτά είνε ζήτημα 
αν στοιχίζουν 300 δραχμάς. Εχρεώθησαν τρεις χιλιάδες.  Ακολούθως έγι-
ναν και άλλοι τύποι σπιτιών, εν όλω εξ διπλοκατοικίαι και τετρακατοικί-
αι. Πως έγιναν «τα μεγάλα σπίτια» ή διπλοκατοικίες  δια τας οποίας εχρε-
ώθησαν οι πρόσφυγες 320 λίρες στερλίνες; Δια να καταλάβετε πως έγι-
ναν αρκεί να σας πω ότι μετά την κατασκεήν των ήσαν ετοιμόρροπα χω-
ρίς θεμέλια και επειδή υπήρχε φόβος να καταρρεύσουν και να σκοτώσουν 
τους ενοίκους εκρημνίσθησαν και εκτίσθηκαν από την αρχήν. Τι απέγινε 
όμως με τους εργολάβους που έκτισαν τα πρώτα σπίτια; Εξακολουθούν 
ελεύθεροι να καρπούνται των εκατομμυρίων τα οποία με ευκολίαν και τα-
χύτητα ίσην προς την ασυνειδησίαν των εκέρδισαν; Είπα ότι οι διπλοκα-
τοικίαι εχρεώθησαν 320 λίρας. Τα καταστήματα όμως ενοικιάζοντο υπό 
της επιτροπής αποκαταστάσεως αντί χιλίων δραχμών μηνιαίως. Εσχάτως 
η παρούσα κυβέρνησις αναγνωρίσασα την αδικίαν απήλλαξε τους ενοικι-
αστές των καταστημάτων της φορολογίας και εξέπεσεν όσα επλήρωσαν 
εις ενοίκια από την αξίαν των σπιτιών.
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 Αλλά δεν ήταν μόνο αυτά. Τα οικόπεδα τα απαλλοτριωθέντα αντί 25 
νομίζω λεπτών το τετραγωνικόν μέτρον έφθασαν να πωληθούν και 500 
δραχμάς.

 Κάτοικος του συνοικισμού μου είπεν ότι εις τελευταίον πλειστηρια-
σμόν οικοπέδων ενεργηθέντα υπό της επιτροπής αποκαταστάσεως προ-
σέφερε δια κάποιο οικόπεδον 375 δραχμάς το τετραγωνικόν μέτρον και 
απεχώρησε μη δυνάμενος να προσφέρη περισσότερα, αφού θα εύρισκε 
οικόπεδα με την αυτήν τιμήν εις το κέντρο των Αθηνών.  

 Οι πρόσφυγες οι έχοντες να διαθέσουν μερικά χρήματα ηγόρασαν οι-
κόπεδα επί της οδού Δαρδανελλίων και πέραν και έκτισαν μόνοι των τα 
σπίτια τους απείρως φθηνότερα και στερεώτερα. Τα οικόπεδα αυτά ηγο-
ράσθηκαν προς 15 - 30 τον τετραγωνικόν πήχυν. Και φυσικά η τιμή αυτή 
ήτο μεγάλη, εκρίθη δε ότι οι οικοπεδούχοι εκμεταλλεύθησαν την περίστα-
σιν. Τι να πει κανείς δια τας τιμάς των απαλλοτριωθέντων οικοπέδων; Τέ-
τοια σπίτια ιδιωτικά από πρόσφυγας έγιναν καμμιά διακοσαριά. Το τμή-
μα αυτού του συνοικισμού είνε τελείως εγκατελειμμένον. Ούτε ιδέα δρό-
μων. Φρικτά κατσάβραχα με ρεύματα, γούβες νερά, απορρίμματα.  Και 
όμως οι άλλοι πρόσφυγες οι κατοικούντες εις τα σπίτια των εργολάβων, 
ζηλεύουν το μέρος αυτό. Οι άνθρωποι έχουν σπίτια που κινδυνεύουν να 
καταρρεύσουν. Ας σημειωθή ότι αρκεταί καταρρεύσεις έγιναν εις τον συ-
νοικισμόν σπιτιών, που δεν είχαν στερεωθή καλά ή δεν επρόφθασαν να 
τα ξανακτίσουν. Ο αναγνώστης άλλωστε ενθυμείται και την προ ημερών 
κατάρρευσιν της στέγης του νοσοκομείου των Ποδαράδων, εκ της οποίας 
ως εκ θαύματος εσώθησαν οι άρρωστοι.

 Περί της καταστάσεως των κατοίκων, του έργου της «ενώσεως εμπό-
ρων καταστηματαρχών» της υγιεινής του συνοικισμού και άλλων σχετι-
κών ζητημάτων θ΄ ασχοληθώμεν εις το προσεχές άρθρον.  
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Από την Εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΒΗΜΑ» 22.11.1931

Η ΖΩΗ ΤΩΝ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΠΟΔΑΡΑΔΕΣ

Ένα ευεργετικό σωματείο δια τον συνοικισμόν.
Πως εχάθηκαν δια την ελληνικήν γεωργίαν απαράμιλλοι γεωργοί

- Αι διάφοροι βιομηχανίαι -
Καλό και φθηνό φως και πολύ καλό δωρεάν νερό - Οι πράκτορες

ανυπάρκτων οργανώσεων, που εκμεταλλεύονται τους πρόσφυγας 
Εκστρατεία των γυναικών για το χτίσιμο ενός ναού.

Περσικοί ή βυζαντινοί τάπητες;
Πως έφυγαν οι Αρμένιοι - Υπάρχουν εδώ προνομιούχοι...

ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΟΥ ΜΑΣ κ. Δ.Σ.ΔΕΒΑΡΗ

 Ο διασχίζων τον κεντρικόν δρόμον των Ποδαράδων, την οδόν Ηρακλείου που 
εκτείνεται από την Αλυσσίδα και φθάνει μέχρι του Ηρακλείου, δεν θα φαντασθεί 
ποτέ ότι εις ολίγων βημάτων απόστασιν, δίπλα του, στα στενά σοκάκια όπου οι μο-
νοκατοικίες, υπάρχει τόσο αθλιότης και ακαθαρσία. Η οδός αυτή δίδει την εντύπω-
σιν ότι ευρίσκεσθε εις μίαν επαρχιακή πόλι, αρκετά προοδευμένην. Τα σπίτια είνε 
περιποιημένα, τα μαγαζιά αρκετά ευπρόσωπα, εις τα οποία ημπορεί να εύρη κανείς 
ό,τι θέλει, τα κέντρα πολύ καλά. Τα δύο ζαχαροπλαστεία «Κυβέλεια» και «Κραίμερ» 
όχι μόνον είναι καθαρά αλλά και τα γλυκίσματά τους δεν είναι κατώτερα των καλ-
λιτέρων αθηναϊκών ζαχαροπλαστείων. Ο δρόμος είνε πλατύς, αλλ΄ έχει ανάγκη επι-
διορθώσεως, η οποία όπως θα ιδούμε κατωτέρω πρόκειται ν΄ αρχίση, αν δεν ήρχι-
σεν ήδη. 

 Εις τον κεντρικόν αυτόν δρόμον, την οδόν Σταδίου των Ποδαράδων, είνε και 
το γραφείον της Ενώσεως Εμπόρων και Καταστηματαρχών. Εμπήκα μέσα και είδα 
στο βάθος εμπρός σ΄ ένα τραπέζι μια δεσποινίδα η οποία ήταν βυθισμένη στην δου-
λειά της. Έγραφε συμπλήρωνε πιστοποιητικά, αιτήσεις κλπ. των κατοίκων. Εις το 
γραφείον το οποίον ήταν καθαρώτατο και πολύ περιποιημένο, διαρκώς έμπαιναν 
πολίται για διαφόρους διοικητικής φύσεως υποθέσεις των. Η δεσποινίς προθυμώ-
τατα τους εξυπηρετούσε. Ήταν, όπως είπα και για το σωματείο άλλου συνοικισμού, 
ένα είδος κοινοτικού γραφείου αφιερωμένου εις την εξυπηρέτησιν των κατοίκων. 

(9)
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Θυμήθηκα τον εργάτη, τον πρώτον άνθρωπον που επλησίασα εις τον συνοικισμόν, 
καθώς και άλλους που μου είχαν μιλήση κατά τρόπον επαινετικόν δια την δράσιν 
του σωματείου αυτού και εζήτησα τον πρόεδρόν του, τον βρήκα εις το σπίτι του. 
Ονομάζεται Χρήστος Χατζηστέλιος. Είναι Βουρλιώτης, ήλθε εδώ εις τα 1916 αναχω-
ρήσας κρυφά με καϊκι δια ν΄ αποφύγη την στράτευσιν. Υπηρέτησεν εις τον ελληνι-
κόν στρατόν ως έφεδρος ανθυπολοχαγός, επί έξ έτη εις τον ουλαμόν του Αφιόν Κα-
ραχισάρ και έπειτα διετέλεσεν ενάμισυ έτος αιχμάλωτος.

 Ο κ. Χατζηστέλιος μου έδωσε πολλάς ενδιαφέρουσας πληροφορίας δια τον συ-
νοικισμόν.  

 Οι περισσότεροι κάτοικοι είνε γεωργοί, αμπελουργοί, περιβολάρηδες μοναδικοί. 
Εδώ είνε και οι περίφημοι Σπαρταλήδες που έβγαζαν το πολυτιμώτατο «γκιούλ-
γιαγί», το λάδι από τα λουλούδια, το οποίον αγόραζαν ευρωπαϊκοί οίκοι αρωμα-
τοποιίας ως βάσιν των αρωμάτων. Μαζί με τα διάσημα χαλιά της Σπάρτης, το λάδι 
ήταν το κυριώτερο εμπόριο και πολλές οικογένειες ζούσαν από αυτό. Φαντασθήτε 
τώρα αν το κράτος έστελνε όλους αυτούς τους εξαίρετους γεωργούς σε διάφορες 
γεωργικές περιφέρειες πόσο θα μετέβαλλον την γεωργία. Οι γεωργοί αυτοί ξακου-
σμένοι σε όλην την Τουρκίαν, θα έδιναν νέα ζωή στην γεωργία. Τώρα χάνονται σε 
έναν αστικό συνοικισμό έξω από την Αθήνα. Βρήκαν ότι επάγγελμα μπόρεσαν για 
να ζήσουν και οι περισσότεροι με την κρίσιν μένουν άνεργοι με σταυρωμένα χέρια.

 Αντιθέτως προς όλους σχεδόν τους λαϊκούς συνοικισμούς όπου η ταπητουργία 
εσταμάτησε λόγω της μεγάλης χαλαρώσεως των αγορών, οφειλομένης εις την οι-
κονομικήν κρίσιν της Αμερικής και της Αγγλίας, το ταπητουργείον εδώ του κ. Νι-
κολ. Μποστατζόγλου, το οποίον έτυχε και χρυσού βραβείου παρά του ελληνικού 
ταπητουργικού οργανισμού, εξακολουθή να λειτουργή. Φυσικά προτήτερα είχε πο-
λυπληθέστερο προσωπικό, αλλά πάντως αι εργασίαι του εξακολουθούν. Ο πατέρας 
του κ. Μποστατζόγλου εισήγαγε πρώτος στην Καισάρεια την ταπητουργίαν κατά 
το 1895. Ο κ. Μποστατζόγλου, μου έλεγε;

 Τα περσικά χαλιά που λένε, είνε βυζαντινά. Τα σχέδια τους είνε καθαρώς βυζα-
ντινά. Κάποτε σ΄ ένα τζαμί της Καισάρειας είδα ένα περσικό χαλί πολύ παλαιόν και 
εζήτησα να το αγοράσω, αλλά δεν μου το έδιδαν. Εις το τέλος μου επέτρεψαν να το 
αντιγράψω, όταν δε είπα σε Τούρκους ό,τι το σχέδιο είνε καθαρώς Βυζαντινό, εγέ-
λασαν και μου αντέταξαν ότι η διακόσμησις είχε πολλάς ημισελήνους. Δεν ήξεραν 
βλέπετε ό,τι η θεωρουμένη τουρκική ημισέληνος είναι βυζαντινή.
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 Υπάρχουν εδώ πολλαί βιομηχανίαι απασχολούσαι σημαντικόν αριθμόν εργα-
τών. Εκτός του εργοστασίου του Κυρκίνη, όπως εξακολουθεί να ονομάζεται ακόμη, 
που απασχολεί σήμερα δύο χιλιάδας εργάτας - προτήτερα απασχόλει πέντε χιλιά-
δες - υπάρχουν μεταξουργεία, υφαντουργεία κλπ. Πρέπει όμως να σημειωθεί ότι οι 
εργάται δεν προέρχονται από τους Ποδαράδες. Έρχονται αρκετοί από τα Πατήσια 
και το Περιστέρι. Εις του Κυρκίνη θα εργάζωνται από τον συνοικισμόν 500-600 ερ-
γάται και κορίτσια. Το εργοστάσιον αυτό το οποίον διοικείται υπό της Εθνικής Τρα-
πέζης παρέχει και ηλεκτρικόν ρεύμα εις τον συνοικισμόν. Το φως είνε ισχυρόν, συ-
νεχές και φθηνόν. Τρείς ιδιότητες που είνε τελείως άγνωστες εις τους πελάτας των 
ιδιωτικών ηλεκτρικών εταιρειών Αθηνών. Κατά κανόνα οι καταδικασμένοι εις τοι-
ούτου είδους ηλεκτρικόν φως, πληρώνουν ακριβά δια φως ασθενέστατο και συχνό-
τατα καταφεύγουν εις κεριά και λάμπες διότι το ρεύμα διακόπτεται. Εις τους Πο-
δαράδες πληρώνουν όσον σχεδόν και οι συνδρομηταί, του τριφασικού στας Αθή-
νας. Εκτός από το φως οι κάτοικοι έχουν πολύ καλό και άφθονο νερό με ιδιαιτέραν 
δεξαμενήν. Το νερό είνε εντελώς δωρεάν, μόνον δε οι έχοντες εγκαταστάσεις εις το 
σπίτι των πληρώνουν είκοσι δραχμαί μηνιαίως.

 Η Ένωσις Εμπόρων Καταστηματαρχών η οποία αριθμεί 500 μέλη, συνεργαζό-
μενη με την Ένωσιν Παντοπωλών της οποίας πρόεδρος είνε ο κ. Βρασίδας Νικολαΐ-
δης μεριμνά δι΄ όλα τα ζητήματα τα αφορώντα τον συνοικισμόν. Εσχάτως απετάθη 
εις τον υφυπουργόν κ. Λαδάν δια την επίστρωσιν της οδού Ηρακλείου, της οποίας 
την αθλιότητα αισθάνεται κανείς όταν επιστρέφη εις τον συνοικισμόν από τας Αθή-
νας και την διατρέχει ολόκληρον, ταλαιπωρούμενος αρκετά επάνω εις τους λάκ-
κους της. Ο κ. Λαδάς υπεσχέθη ότι θα φροντίση δια την επίστρωσίν της, η οποία νο-
μίζω ήρχισεν από προχθές. Επίσης το σωματείον τούτο φροντίζει δια την ανέγερ-
σιν των εκκλησιών, μερικαί των οποίων είνε αρκετά δαπανηραί και κτίζονται τώρα 
από πέτρα, αφού είχαν γίνει προσωρινώς από σανίδες. Ο κ. υπουργός της Προνοίας 
τους εβοήθησε δια τον Άγιον Γεώργιον 100 χιλιάδας δραχμών, τους Αγίους Αναργύ-
ρους 200 χιλιάδας, τον Άγιον Στέφανον 140 και την Κοίμησιν της Θεοτόκου 80 χι-
λιάδας. Αλλά θα στοιχίσουν πολύ περισσότερον. Ούτω ο Άγιος Γεώργιος υπελογί-
σθη εις 1 ½ εκατομμύριον, ο Άγιος Στέφανος εις 700 χιλιάδας. Τα χρήματα τούτα 
προέρχονται από εράνους εις τους οποίους συνεισέφεραν και οι πτωχοί. Ο Άγιος Γε-
ώργιος κατασκευάσθη κατόπιν αγώνος. Ιδού πως μου το διηγήθηκαν οι κάτοικοι.

Ήταν στα 1927 που θέλαμε να φτιάσουμε την εκκλησία μας.
Μας το απαγόρευσαν και έστειλαν στρατό ο οποίος μας είπε ότι θα μας χτυπή-
σει αν αρχίσωμεν να χτίζουμε. ΄Ηρθαν λοιπόν οι γυναίκες μας μπροστά και είπαν 
στους στρατιώτες να χτυπήσουν. Έτσι με προχώματα τις γυναίκες αρχίσαμε το 
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χτίσιμο. Οι στρατιώτες αναγκάσθηκαν ν΄ αποχωρήσουν.

 Εκτός των ανωτέρω δύο σωματείων υπάρχουν και πολλά πάρα πολλά άλλα 
τα περισσότερα των οποίων παίζουν με την δυστυχίαν των πτωχών. Μου κατήγ-
γειλαν ότι πρόεδρος σωματείου δεν εδίστασε να καταχρασθή ακόμη και τα τε-
λευταία χρήματα πτωχής χήρας. Άλλοι δια σκοπούς εκμεταλλεύσεως βεβαιούν ότι 
φροντίζουν όπως παραχωρηθούν εις τους πρόσφυγας διπλάσια οικόπεδα, χαρι-
σθούν τα οικήματα εις αυτούς κλπ. Και το χειρότερον είνε ότι οι πρόεδροι αυ-
τοί εμφανίζονται με αρμοδιότητες, με τίτλους τους οποίους ουδέποτε έλαβον. Αυ-
τές τις ημέρες μάλιστα που διεδόθη ότι βαδίζομεν προς εκλογάς, αι επαγγελίαι, 
αι υποσχέσεις ωργίασαν. Πράκτορες οργανώσεων, των οποίων και την ύπαρξιν 
ακόμη ούτε άκουσε ποτέ κανείς εις τας Αθήνας περιέρχονται τον συνοικισμόν ζη-
τούντες να εγγράψουν μέλη και αποβλέποντες εις διαφόρους ιδιοτελείς σκοπούς.

 Η κατάστασις από απόψεως υγιεινής δεν είνε ευχάριστος. Ούτε μπορούσε να 
είνε με τας περισσοτέρας οδούς, αποτελούσας ανοιχτούς υπονόμους. Η ελονοσία 
και η φυματίωση αριθμεί πολλά θύματα . Ημπορεί να βελτιωθεί η κατάστασις αν 
ασκηθεί μεγαλειτέρα επιτήρησις υπό της αστυνομίας. Ουδείς λόγος υφίσταται να 
εξακολουθούν υφιστάμενα τα χοιροστάσια και οι σταύλοι και να επιτρέπεται η 
συμβίωσις ανθρώπων και κτηνών. Εδώ θα μπορούσε να επέμβη το υπουργείον 
Υγιεινής.

 Εις τον συνοικισμόν υπήρχον προτήτερα αρκετοί Αρμένιοι αλλ΄ ηναγκάσθη-
καν να φύγουν, παρέμειναν δε μόλις δύο-τρεις οικογένειαι. Μερικοί των Αρμενί-
ων ήσαν ενοχλητικώτατοι, εξεδήλωσαν τάσεις παλληκαρισμών αλλά βρήκαν απέ-
ναντι των, τους Βουρλιώτες οι οποίοι τους έδωσαν να καταλάβουν ότι το καλλίτε-
ρον δι΄ αυτούς θα ήταν να πάρουν τα ρούχα των και να φύγουν, όπερ και φρονι-
μότατα έπραξαν. ΄Ετσι ο συνοικισμός ησύχασε τώρα.

 Υπάρχουν και εδώ μερικοί προνομιούχοι με περισσότερα του ενός σπίτια. 
Είνε φραγκολεβαντίνοι, ως επί το πλείστον, που είχαν φαίνεται μου είπαν οι κά-
τοικοι, ιδιαίτερα μέσα εις τα ξένα μέλη της επιτροπής αποκαταστάσεως. Μου ανέ-
φεραν επί παραδείγματι περί δευτέρου προσφυγικού σπιτιού το οποίο μετετρά-
πη εις εστιατόριον και ενοικιάζεται αντί τριών χιλιάδων δραχμών μηνιαίως και 
άλλων περίεργων πραγμάτων, τα οποία βεβαίως θα κανονισθούν τώρα μετά την 
δημοσίευσιν του σχετικού νομοσχεδίου υπό του κ. Ιασωνίδη.
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(10)

Το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης του Δήμου Ν. Ιωνίας.
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Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ Γ. ΦΕΛΕΚΗ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗΣ

ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

Κυριακή 22 Απριλίου 1934

 Θεωρώ τον εαυτόν μου ευτυχή, διότι η ευγενής συμπάθεια και προτί-
μησίς σας προς με, μου έδωσε όλον το ευχάριστον δικαίωμα να εμφανισθώ 
ενώπιόν σας, ως πρώτος Δημοτικός σας ΄Αρχων  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 ειλι-
κρινή αδελφικόν μου χαιρετισμόν.

 Είνε γνωστότατον εις όλους σας, ότι παραλαμβάνομεν σήμερον την 
Νέαν Ιωνίαν εις μίαν χαώδη κατάστασιν και καλούμεθα να την καταστήσω-
μεν 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 δυνα-
τού.

 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 τό-
που 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 Δη-
μόται Νέας Ιωνίας, και Σύμβουλοι Νέας Ιωνίας οι οποίοι καλούνται εν αδελ-

(11)
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φική σύμπνοια 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 προγράμμα-
τός μας το οποίον εν καιρώ έχομεν υποσχεθή.

 Βεβαίως θα υπάρχουν ίσως και ανεύθυνοι άνθρωποι οι οποίοι θα θελή-
σουν 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 έξω-
θεν 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.

 Επικαλούμεθα την αμέριστον και ειλικρινή συνεργασίαν όλων των συμ-
βούλων και την ηθικήν ενίσχυσιν όλων των συνδημοτών μας διότι έχομεν 
να παλαίσωμεν με σοβαρώτατα ζητήματα και δεν πρέπει να  υπάρχουν άν-
θρωποι επιδιώκοντες την μελλοντικήν επικράτησίν των εν τη αντιδράσει 
κατά του έργου μας διότι η κοινή γνώμη το Δαμόκλειον τούτο ξίφος επικρέ-
μαται 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. 
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Στις 2 Αυγούστου 1934, ο Δήμαρχος Ν. Ιωνίας, υποβάλλει το παρακά-
τω υπόμνημα στον Υπουργό Κρατικής Υγιεινής και Αντιλήψεως:

Αριθ. Πρωτ. 742

Εν Νέα Ιωνία τη 2 Αυγούστου 1934

Προς
Την Α. Εξοχότητα τον Υπουργό
Της Κρατικής Υγιεινής και Αντιλήψεως
κ. Μ. Κύρκον
Αθήνας

Κύριε Υπουργέ,
Λαμβάνω την τιμήν να αναφερθώ υμίν ότι ο νεοσύστατος Δήμος του 

οποίου έχω την τιμήν να προΐσταμαι, αποτελούμενος από τον Προσφυγι-
κόν Συνοικισμόν Ν. Ιωνίας και των πέριξ τοιούτων, ήτοι Ελευθερουπόλεως, 
Σαφραμπόλεως, Ινεπόλεως και Περισσού κλπ. και είναι ο πολυπληθέστερος 
των εν Αθήναιας τοιούτων, έχει δε και τας περισσοτέρας ανάγκας καθόσον 
το μεγαλύτερον μέρος αυτού αποτελείται από πλινθόκτιστους και ετοιμορ-
ρόπους ιδιοκτήτους κατοικίας, ανεγερθείσας ευθύς αμέσως μετά την προ-
σφυγήν των ενοίκων αυτών ενταύθα.

Ο ημέτερος Δήμος, μη δυνάμενος, λόγω του γλισχροτάτου αυτού προϋ-
πολογισμού, να αντιμετωπίσει την θεραπείαν των αμεσωτέρων αυτού ανα-
γκών, επικαλείται και αύθις το στοργικόν υμών ενδιαφέρον, ως Πρόσφυ-
γος Υπουργού, δια την ευνοϊκήν επίλυσιν των κάτωθι εις την αρμοδιότη-
τα υμών υπαγομένων φλεγόντων ζητημάτων αυτού. Τα ζητήματα ταύτα τα 
χρήζοντα αμέσως θεραπείας είναι τα κάτωθι:

Το της Υδρεύσεως

Ο Συνοικισμός ημών υδρεύεται από το ιδιόκτητον αυτού αντλιοστάσιον 
εγκατασταθέν παρά της Επιτροπής Αποκατάστασης Προσφύγων (Ε.Α.Π.) 
και συντηρούμενον μέχρι σήμερον υπό της αρμοδίας υπηρεσίας του υφ  
υμάς Υπουργείου. Μηνιαία δαπάνη δια την συντήρησιν του αντλιοστασίου 
απαιτείται το ποσόν των 50.000 δρχ. περίπου.

(12)
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Το νερό του Συνοικισμού ημών παρεχόμενον επί 14 ώρας κατά το 
24ωρον, τας δε υπολοίπας 10 ώρας εις τους κατοίκους των Πατησίων δια 
το πότισμα των κήπων αυτών, είναι ανεπαρκέστατον, ιδία κατά την επο-
χήν αυτήν κατόπιν μάλιστα της παροχής αυτού εις τας νεοδμήτους Συνοι-
κισμούς Νέας Νεαπόλεως, Περισσού, Οικοδομικών Συνεταιρισμών Ήλιος, 
Αναπήρων και Εφέδρων Ν. Ιωνίας, Ριζουπόλεως, Μαυροκορδάτου και Κα-
λογρέζης, της τελευταίας αποτελούσης ήδη ιδίαν Κοινότητα.

Είναι ανάγκη επείγουσα το νερό να παραχωρηθή εξ ολοκλήρου εις τον 
συνοικισμόν ημών καθ΄ όσον ευρίσκεται εντός της περιοχής του ημετέρου 
Δήμου και ίνα επαρκέσει δια την ύδρευσιν του Συνοικισμού και των εν αυτώ 
λειτουργούντων εργοστασίων, των μόνων μέσων απασχόλησης και συντή-
ρησης των εργαζομένων τάξεων.

Σημειωτέον ότι η εξασφάλισις επαρκούς ύδατος θα συντείνη εις την επέ-
κτασιν των ήδη λειτουργούντων Εργοστασίων, τα οποία ούτω θέλουσιν 
απορροφήσει μέγα μέρος των ανέργων κατοίκων μας. 

Επίσης δύναται να διευκολυνθή η λύσις του σοβαροτάτου τούτου ζητή-
ματος ως εξής: Εν τη περιπτώσει καθίσταται αδύνατος ή εξ ολοκλήρου πα-
ραχώρησις του ύδατος εις τον συνοικισμόν μας να μεριμνήσει το Υπουργείο 
να υδρευθή η κοινότης Καλογραίζης ως και ο Περισσός δι΄ ύδατος της Εται-
ρείας Υδάτων και να περιορισθή το αντλιοστάσιον δια την ύδρευσιν των 
υπολοίπων τμημάτων του συνοικισμού. Άλλωστε η έλλειψις ύδατος παρου-
σιάζεται μόνον κατά την θερινήν εποχήν ενώ κατά τας άλλας εποχάς του 
έτους το ύδωρ είναι επαρκές καθόσον διατίθεται δια το πότισμα των κή-
πων των Πατησιωτών.

Επιβάλλεται ωσαύτως η ήδη υφιστάμενη δεξαμενή Νέας Ιωνίας να επε-
κατθή δια κατασκευής νέας Στοάς ή ετέρας Δεξαμενής επί της τοποθεσίας 
«Φάρος» δια την ύδρευσιν της βορείας πλευράς του συνοικισμού ευχερέ-
στερον καθ΄ όσον στερείται παντελώς ύδατος.

Το της επεκτάσεως του δικτύου Υδρεύσεως

Τα τέρματα του συνοικισμού ημών στερούνται τελείως ύδατος και οι κά-
τοικοι δυσκολεύονται να έχουν το στοιχειώδες πόσιμον ύδωρ. Επιβάλλε-
ται η άμεσως επέκτασις του δικτύου υδρεύσεως εις τα εν λόγω τέρματα δια 
μιας δαπάνης  περί τας 500.000 δραχμών. 
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Το της εξυγιάνσεως του ύδατος

Λόγω της διαρροής εντός του φρέατος του αντλιοστασίου των ακαθάρ-
των υδάτων των διαφόρων εργοστασίων, των του ακαλύπτου ρέματος της 
Καλογραίζας και των ακατανομάστων ακαθαρσιών πέριξ βόθρων, ως και 
λιμναζόντων υδάτων, παρουσιάζεται των εκάστοτε κοιλιακός τύφος, κα-
ταστάς ήδη ενδημικός και όστις προκαλεί μεγάλην θνησιμότητα εις τον τό-
πον μας. Η εξυγίανσις του ύδατος θεραπεύεται προσωρινώς δια χλωριώσε-
ως αλλά τούτο δεν επαρκεί, απαιτείται κοκόστρωσις ωρισμένης εκτάσεως, 
προς πρόληψιν της διαρροής  των λιμναζόντων υδάτων εντός του φρέατος 
του αντλιοστασίου. Σχετική μελέτη ευρίσκεται παρά τη αρμοδία υπηρεσία 
του υφ΄ υμάς Υπουργείου. Ωσαύτως επιβάλλεται η εγκατάστασις αναλόγως 
διϋλιστηρίων δια την εξυγίανσιν του ύδατος. 

Εκκένωσις των κοινόχρηστων βόθρων

Λόγω της θερινής εποχής, η υπερπλήρωσις των κοινοχρήστων βόθρων 
είναι η εστία πάσης δυσοσμίας, μολύνσεως και επιδημικών νόσων. Παρακα-
λείται το Σεβαστόν Υπουργείον εξακολουθήσει δια της αρμοδίας του υπη-
ρεσίας την τακτικήν εκκένωσιν των κοινόχρηστων βόθρων ως και πρότε-
ρον μέχρις ου το Κράτος ευρεθή εις την ευχάριστον θέσιν να αραιώση τον 
πλημμελώς εστεγασμένον πληθυσμόν ωρισμένων τμημάτων του συνοικι-
σμού μας.

Το της αντικαταστάσεως των κοινών αποχωρητηρίων
δι΄ ιδιωτικών τοιούτων τη αρωγή του Κράτους

Να ληφθή μέριμνα παρά του Σεβαστού Υπουργείου όπως αντικαταστα-
θούν τα κοινά αποχωρητήρια δι΄ ιδιωτικών τοιούτων εξωφλουμένων με την 
αξίαν των οικημάτων.

Κάλυψις ρεμάτων και διοχέτευσις των ομβρίων υδάτων.

Διάθεσις ωρισμένου ποσού δια την κάλυψιν ωρισμένων ρεμάτων, εστί-
ας πάσης μόλυνσις.

Στέγασις

Η στέγασις ωρισμένων οικογενειών ιδία χηρών και ορφανών και τελεί-
ως απόρων από μιας δεκαετίας μη στεγασθεισών, επιβάλλεται προς απόδο-
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σιν του δικαίου και  εξασφάλισιν της υγείας αυτών.

Επίσης επιβάλλεται η ταχυτέρα στέγασις των πλημμυροπαθών του Δή-
μου ημών διότι εγγίζει η έναρξις της λειτουργίας των Σχολών, οι οποίοι πρέ-
πει να εκκενωθούν το ταχύτερον από τας εν αυταίς εγκαταστημένας οικο-
γενείας.

Η οικονομική ενίσχυσις των ημιτελών Ιερών  Ναών του
συνοικισμού μας

Όλοι σχεδόν οι ιεροί ναοί του συνοικισμού μας είναι ημιτελείς και δεν εί-
ναι δυνατόν ποτέ υπό τας σημερινάς οικονομικάς συνθήκας να αποπερατω-
θούν εφόσον δεν θα δοθή κρατική ενίσχυσις. Θέλομεν να πιστεύσωμεν ότι ο 
κ. Υπουργός θα παράσχη αμέριστον την εν τω μέτρω του δυνατού οικονομι-
κήν ενίσχυσίν των προς αποπεράτωσιν των εν λόγω ιερών Ναών.

Το του Νοσοκομείου και των εν αυτώ νοσηλευομένων Φυματιώ-
ντων

Το εν τω συνοικισμώ ημών από ετών λειτουργών Νοσοκομείον, λόγω 
των πολλαπλών αυτού ελλείψεων δεν είναι εις κατάστασιν να εκπληρώσει 
επακριβώς τον προορισμόν του. Να ληφθή η δέουσα μέριμνα ίνα περιέλθη 
εις την Δημοτικήν αρχήν, με την αντίστοιχην προικοδότησίν του εκ μέρους 
του Κράτους.

Ωσαύτως σοβαρώτατον ζήτημα απασχολούν τον τόπον μας είναι το της 
νοσηλείας των Φυματικών εν τω Νοσοκομείω του συνοικισμού ημών. Πρέ-
πει να ληφθή η δέουσα Κρατική μέριμνα δια τους αποκλήρους της τύχης.

Το των Σχολών

Μέριμνα δια την λειτουργίαν ανεξαρτήτου Γυμνασίου πλήρους καταρ-
γουμένου του Ημιγυμνασίου και του παραρτήματος του ήδη λειτουργού-
ντος πλημμελώς εις το Η' Γυμνάσιον. Συμπλήρωσις του Προσωπικού των 
δημοτικών σχολείων. Ανέγερσις Σχολικών κτιρίων εν Σαφραμπόλει και Πε-
ρισσώ.

Συσσίτια μαθητών 

Το μόνον απαραίτητον μέσον προς προστασίαν της φοιτώσης απορω-
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τάτης νεολαίας είναι τα Συσσίτια. Τα Υπουργεία Παιδείας και Πρόνοιας θα 
προσφέρουν την μεγαλυτέραν προστασίαν εις τους απόρους μαθητάς ενι-
σχύοντες τα Συσσίτια.

Παράτασις προθεσμίας ευεργετημάτων εξοφλήσεως προσφυγι-
κών οικημάτων

Παρακαλώ υμάς όπως ευαρεστούμενοι ενεργήσετε τα δέοντα ίνα χο-
ρηγηθή παράτασις προθεσμίας των ευεργετημάτων εξοφλήσεως των προ-
σφυγικών οικημάτων.

Παραχώρησις εις τον Δήμον ακαλύπτων χώρων δι΄ αναδάσωσιν 
και διαρρύθμισιν πλατειών

Εις τον ημέτερον συνοικισμόν υπάρχουσιν ακάλυπτοι χώροι, οι οποί-
οι εάν παραχωρηθούν εις τον καθ΄ ημάς Δήμον, θα είναι δυνατόν να χρη-
σιμοποιηθώσιν προς αναδάσωσιν και διαρρύθμισιν αυτών εις πλατείας ων 
στερείται παντελώς ο συνοικισμός μας. Παρακαλώ όπως υμάς όπως ευα-
ρεστούμενοι διατάξητε, ίνα παραχωρηθώσιν ημίν οι χώροι ούτοι προς τον 
ανώτερο σκοπόν, λαμβανομένου υπ΄  όψιν ότι η διαρρύθμισις αυτών κατά 
τον ανωτέρω τρόπον θέλει συντελέσει αφ΄ ενός μεν εις την εξυγίανσιν και 
αφ΄ ετέρου εις την ευπροσωποτέραν εμφάνισιν του συνοικισμού μας.

Συγκοινωνία Περισσού - Σαφραμπόλεως

Παρακαλώ επίσης υμάς όπως ευαρεστούμενοι συντελέσητε εις την 
πραγματοποίησιν της Συγκοινωνίας Περισσού-Σαφραμπόλεως, εκ της οποί-
ας θέλουσιν εξυπηρετηθή οι κάτοικοι των εν λόγω συνοικισμών.

Δημοτική αγορά

Επί τη ευκαιρία λαμβάνω την τιμήν να παρακαλέσω υμάς όπως παρά-
σχητε ημίν την αναγκαίαν οικονομικήν ενίσχυσιν δια την ανέγερσιν δημοτι-
κής αγοράς, απολύτως απαραιτήτου δια τας ανάγκας του ημετέρου συνοι-
κισμού.

Σας παρακαλώ επίσης όπως ενισχύσετε, ει δυνατόν, τον Όμιλον Φιλά-
θλων της καθ΄ ημάς περιφερείας, ο οποίος παρά τα γλίσχρα οικονομικά 
μέσα, τα οποία διαθέτει σήμερον, επιτελεί πλήρως τον προορισμόν αυτού.
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Εν τέλει παρακαλώ Υμάς όπως ενεργήσετε παρά τη Αγροτική Τραπέζη, 
ίνα μη προβή αύτη εις την είσπραξιν του υπολοίπου της αξίας των προσφυ-
γικών οικημάτων, τα οποία κατεστράφησαν εκ της πλημμύρας.

Τελευτών το παρόν υπόμνημά μου, έχω δι΄ ελπίδας, Κύριε Υπουργέ, ότι 
θέλετε λάβει ευμενώς υπ΄ όψει τα εν αυτώ εκτιθεμένα.

Επί τούτοις διατελώ

Μετ΄ εξαιρέτου υπολήψεως και ιδιαιτέρως σεβασμού

                                                                                        Ο Δήμαρχος
                                                                                    Γεώργιος Φελέκης
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Η απάντηση του Υπουργού Μ. Κύρκου στην επιστολή
του Γ. Φελέκη της 2.8.1934

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΣ
Δ/νσις Αστ. Αποκαταστάσεως                         

Αριθ. Πρωτ. 88113

Εν Αθήναις τη 22.8.1934
Προς 
Τον κ. Δήμαρχο Νέας Ιωνίας

Εν σχέσει προς τα εν τω υπ΄ αριθ. 742 ε.ε. υμετέρω υπoμνήματι αναφερόμε-
να ζητήματα υδρεύσεως και καθαριότητας των βόθρων των Συνοικισμών της 
περιφερείας σας, γνωρίζομεν υμίν τα κάτωθι:

Το Υπουργείον είναι διατεθειμένον να παραχωρήση υμίν από τούδε την χρή-
σιν του αντλιοστασίου και του δικτύου υδρεύσεως, επιφυλασσόμενον να ρυθ-
μίση νομοθετικώς και την παραχώρησιν της κυριότητος και κατοχής αυτών.

Η μηνιαία δαπάνη δια την κίνησιν και συντήρησιν του αντλιοστασίου και δι-
κτύου υδρεύσεως ανέρχεται εις δραχμάς περίπου τριάκοντα χιλιάδας (30.000) 
και συνεπώς εφόσον ήθελε παραδοθή εις υμάς η χρήσις τούτων, το Υπουργεί-
ον θα επιχορηγήση τον Δήμον από της ημέρας της παραδόσεως μέχρι τέλους 
του οικονομικού έτους 1934-1935 δι΄ αναλόγου χρηματικού ποσού.

Ωσαύτως η Υπηρεσία θα λάβη τα δέοντα μέτρα δια την βελτίωσιν του νέου 
υφιστάμενου συστήματος χλωριώσεως του ύδατος. Δια την επέκτασιν του δι-
κτύου υδρεύσεως, είμεθα διατεθειμένοι να χορηγήσωμεν εις τον Δήμον πί-
στωσιν μέχρι δραχμών διακοσίων πεντήκοντα χιλιάδων (250.000) εφόσον θα 
παραλάμβανεν ο Δήμος την χρήσιν του δικτύου.

Όσον αφορά το ζήτημα της εκκενώσεως των βόθρων του Συνοικισμού σας, 
γνωρίζομεν ότι το Υπουργείον μεριμνά δια την εκκένωσιν των βόθρων μόνον 
των κοινοχρήστων αποχωρητηρίων, οι δε εκ των κατοίκων του Συνοικισμού 
σας κάτοχοι κατ΄ οίκον αποχωρητηρίων, υποχρεούνται να εκκενώσι τους βό-
θρους των, ιδίαις αυτών δαπάναις.

 Ο Υπουργός  
  Μ. Κύρκος

(13)
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Από την Εφημερίδα «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» της 7.2.1935

Η «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΥΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥΣ

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ, Η ΔΕΥΤΕΡΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣ

ΕΝΑΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΔΗΜΟΣ 30.000 ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΧΩΡΙΣ ΝΕΡΟ !
- Ο κ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΛΕΓΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΘΑ ΛΥΘΗ 
ΑΝΤΙ ΠΑΣΗΣ ΘΥΣΙΑΣ. - ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ κ. ΦΕΛΕΚΗ ΠΕΡΙ 
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ - ΟΙ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΙ ΘΑ ΕΣΩΖΟΝΤΟ ΕΑΝ ΕΧΕΙΡΑΦΕ-

ΤΟΥΝΤΟ ΕΞ ΑΡΧΗΣ - ΦΥΜΑΤΙΩΣΙΣ, ΕΛΟΝΟΣΙΑ, ΑΝΕΡΓΙΑ.

Μεγάλη έρευνα του συνεργάτου μας κ. Διον. Σ. Δεβάρη 

 Η Νέα Ιωνία που θεωρείται η δευτέρα βιομηχανική πόλις της Ελλάδος 
είνε ένας από τους αθλιεστέρους προσφυγικούς συνοικισμούς. Διότι είχεν 
όλας τας αθλιότητας των χειροτέρων συνοικισμών και μίαν παραπάνω - λι-
γοστό και βρώμικο νερό. Το νερό, το οποίον παντού δίδει ζωήν, εδώ έδιδε 
και δίδει επιδημίας, θάνατον. Οικονομικώς η Νέα Ιωνία επί πλέον της δεκαε-
τίας είχε καταδικασθή υπό της πολιτείας εις βραδύν φρικτόν θάνατον. Ο τύ-
φος είνε ενδημικός. Μετά την φυματίωσιν οι περισσότεροι θάνατοι οφείλο-
νται εις εντερικά νοσήματα, τα οποία κυριολεκτικώς θερίζουν τα μωρά. Οι 
περισσότεροι των κατοίκων υποφέρουν από το στομάχι των. Και ταύτα εις 
συνοικισμόν «…που ήλθον να εγκατασταθούν οι περισσότεροι ταλαιπωρη-
μένοι, δοκιμασθέντες οργανισμοί-οικογένειαι» θύματα πολέμου που άφη-
σαν οπίσω των νεκρούς, τους άνδρας, τους προστάτας των.
 Αλλά και εδώ ουδείς οίκτος, εκ μέρους εκείνων οι οποίοι εφρόντισαν δια 
την στέγασιν των θυμάτων. Και εδώ τα ίδια μου λέγουν οι πρόσφυγες:
 - Στην Μικρά Ασία πολλές οικογένειες έχασαν τους άνδρας των. Αλλά τέ-
λος πάντων ήταν πόλεμος. ΄Ηρθαμε στην Ελλάδα και μας εγινόταν επί δέκα 
χρόνια πολύ χειρότερος πόλεμος εις τον οποίον χάνουμε τα μωρά μας, τους 
ανθρώπους μας… Ζούμε σαν τα ζώα μέσα εις δωμάτια τα οποία είνε ο κοι-
τών, η τραπεζαρία, η κουζίνα, το αποχωρητήριον της οικογενείας. Εκείνοι οι 
οποίοι έκτισαν τα σπίτι μας και κατέφαγαν το προσφυγικόν δάνειον ενόμι-
σαν, ότι είχαν να κάνουν με κτήνη. Τα κοινά αποχωρητήρια είναι κτισμένα 
εμπρός εις τας κατοικίας… Είδα δύσκολα οικογένεια να μην έχη φυματικό.
Αλλά θα επισκεφθώμεν τον συνοικισμόν και θα ίδωμεν την κατάστασιν.

(14)
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ΤΙ ΛΕΓΕΙ Ο κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 Η Νέα Ιωνία σήμερον είνε δήμος αριθμών 25 - 30 χιλιάδας κατοίκων και 
περιλαμβάνουν και τους συνοικισμούς Ελευθερούπολιν, Σαφράμπολιν, Ινέ-
πολιν, Περισσόν. Επεσκέφθην τον συνοικισμόν προχθές και φυσικά η πρώ-
τη μου φροντίς ήταν να συναντήσω τον δήμαρχον κ. Γεώργιον Φελέκην. Τον 
βρήκα εις το γραφείον του μέσα εις το δημαρχείον. Μου περιέγραψε την κα-
τάστασιν του συνοικισμού με τα μελανώτερα χρώματα, τονίσας ότι τώρα 
μόλις, που απέκτησε την χειραφέτησιν του ημπορεί να ελπίση, ότι θα γίνη 
κάτι, βοηθούντος φυσικά και του κράτους, καθ΄ όσον η δημοτική αρχή είνε 
αδύνατον να επαρκέση εις πόλιν, η οποία δεν έχει απολύτως τίποτε.
 - Ο Δήμος μου είπεν ο κ. Φελέκης απαντών εις τας ερωτήσεις μου, ήρ-
χισεν αμέσως την εργασίαν. Επί δύο μήνας απασχολούμεν 180 εργάτες 
ημερησίως δια την κατασκευήν έργων. Ισοπεδώσαμεν πολλάς οδούς, άλ-
λας επιδιορθώσαμεν, τώρα δε θα διαθέσωμεν ήμισυ εκατομμύριον δια την 
κατασκευήν βόθρων, ρείθρων και κρασπέδων. Οι δρόμοι μας ήταν τελεί-
ως αδιαμόρφωτοι. Εδενδροφυτεύσαμεν ολόκληρον περιοχήν με 4 χιλιάδας 
δένδρων μικρών και ούτω εδημιουργήσαμεν ένα άλσος κάτωθεν του νοσο-
κομείου, πρόκειται δε να φυτεύσωμεν άλλας δύο χιλιάδας δένδρων εις δρό-
μους και εις πλατείας. Ως προς τον φωτισμόν προέβημεν εις την διακήρυ-
ξιν δημοπρασίας δια την εγκατάστασιν δικτύου καθ΄ όσον η Πάουερ εζήτει 
εξωφρενικάς τιμάς δια το έργον και απήτει την πληρωμήν εις χρυσόν. Πα-
ρεκάλεσα το Υπουργείον της Συγκοινωνίας να μας ενισχύση χωρίς να συ-
νάψωμεν δάνειον και χωρίς να σκλαβωθώμεν εις την Πάουερ, διότι υπάρ-
χει πρόβλημα εις τον προϋπολογισμόν μας δια την κατασκευήν του δικτύ-
ου. ́ Εχομεν τώρα εν όλω 180 λαμπτήρας, δια τους οποίους πληρώνουμε 100 
δραχμάς μηνιαίως δι΄ έκαστον.

ΤΟ ΝΕΡΟ

 - Η μεγαλυτέρα όμως τραγωδία δια τον συνοικισμόν, εξηκολούθησεν ο 
κ. Φελέκης, είνε το νερό. Οχι μόνον δεν είνε αρκετόν, αλλ΄ είνε ακατάλληλον 
προς πόσιν. Η Επιτροπή Αποκαταστάσεως ίδρυσεν εν αντλιοστάσιον, αλλά 
είχε πληθυσμόν 10 - 15 χιλιάδας ψυχών. Τώρα ο πληθυσμός εδιπλασιάσθη. 
Πρωτύτερα, με την σύμβασιν του Παγκάλου επαίρναμε 8 ώρες εμείς και 16 
ώρες η Εριουργία. Αφού η σύμβασις ετελείωσε παίρνουμε 14 ώρες ημείς και 
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10 ώρες οι Πατησιώτες. Κατ΄ αυτόν τον τρόπον όμως υδρεύονται μόλις τα 
2/3 του Δήμου, το 1/3 δεν έχει νερό. Πρέπει να σημειώσουμε ότι οι Πατη-
σιώτες χρησιμοποιούν το νερό για πότισμα αλλά τα περισσότερα περιβό-
λια των μετέτρεψαν εις οικόπεδα και είνε κρίμα νομίζω για μερικούς ανθο-
κήπους, να στερούνται άνθρωποι ύδατος. Εκείνο που εζητήσαμεν από το 
Υπουργείον ήτο να μας εξασφαλίση εξ ολοκλήρου το νερό 24 ώρες και ο Δή-
μος ευχαρίστως θα προβή εις έργα αποπερατώσεως και ανανέωσιν του δι-
κτύου. 
 Το νερό εδώ έρχεται από το Αδριάνειον Υδραγωγείον. Από μέσα περνάει 
το ρεύμα της Καλογρέζας, εις αυτό κατασταλάζουν όλα τα ακάθαρτα νερά 
από βαφεία και από καταβόθρες ακόμη. Το νερό αυτό πίνει, όχι μόνον ο Δή-
μος αλλά και η Καλογρέζα με 6.000 πληθυσμό. Θα μπορούσαμε επίσης να 
συνδέσωμε το δικό μας αντλιοστάσιον με την δεξαμενήν της Ούλεν, προς 
τούτο δε θ΄ απαιτείτο δαπάνη 3.200.000 δραχμών. Η δεξαμενή της Ούλεν 
με καλό νερό δεν είνε μακράν. Την βλέπουν οι κάτοικοι και δοκιμάζουν τα 
μαρτύρια του Ταντάλου, που δεν μπορούν να την φθάσουν. Προ του χωρι-
σμού των συνοικισμών, ως Πρόεδρος διαφόρων οργανώσεων επανειλημμέ-
νως παρακαλέσαμεν τας διαφόρους κυβερνήσεις να φροντίσουν δια το ζω-
τικόν τούτο ζήτημα, τονίζοντας ότι μας καταδίκασαν εις θάνατον, ότι εάν 
εξακολουθήση η κατάστασις θα μεταβληθή ο συνοικισμός εις νεκροταφεί-
ον, αλλά παρ΄ όλας μας τας παρακλήσεις και ικεσίας δεν επιτύχαμεν παρά 
υποσχέσεις και σχέδια στο χαρτί. 
 Εκτός των ανωτέρω ενεργειών ο κ. Δήμαρχος φροντίζει παρά τω Υπουρ-
γείω όπως εξασφαλίσει και μηχανήματα χλωριώσεως του ύδατος. Καθώς 
συνομιλούσαμε ο καφετζής έφερε τους καφέδες. Εκοίταξα το νερό στο πο-
τήρι. Ήταν σαν σουμάδα. Φυσικά μονάχα το κοίταξα…

ΑΠΟΡΟΙ - ΑΣΘΕΝΕΙΣ

 Η περίθαλψις των αρρώστων είνε οικτρά - άλλως τε οικτρά είνε η νοσο-
κομειακή περίθαλψις και εις την πρωτεύουσαν.  Αλλ΄ εδώ η μεγάλη διάδο-
σις της φυματιώσεως δια να μην αναφέρω τας άλλας νόσους, ιδίως τύφον 
οφειλόμενον εις το νερό, την ελονοσίαν την οποίαν προκαλούν τα παντού 
λιμνάζοντα ακάθαρτα ύδατα επιδεινώνουν πολύ περισσότερον την κατά-
στασιν. Ο φυματικός και εις το τελευταίον στάδιον της ασθενείας αν ευρί-
σκεται κυκλοφορεί εις τα καφενεία και τα κέντρα μεταδίδων το μόλυσμα 
και νοσηλεύεται εις το σπίτι του μεταδίδων εις τους άλλους την αρρώστεια. 
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Και των περισσοτέρων οι οργανισμοί , λόγω της εξασθενήσεώς των εκ του 
υποσιτισμού αφ΄ ενός που συνεπάγεται η φτώχεια και του φοβερού συνω-
στισμού εις τα σπίτια, που αναπνέουν μολυσμένον αέρα, αποτελούν πρό-
σφορον έδαφος δια την καλλιέργειαν και ανάπτυξιν του μικροβίου.
 Υπάρχει ένα νοσοκομείον το οποίον ήταν παράρτημα του Προσφυγικού 
με 140 κλίνας και 30 κρεβάτια εις ιδιαίτερον δωμάτιον δια τους φυματι-
κούς. Αλλ’ εις τούτο νοσηλεύονται όχι περισσότεροι των 25 - 30 από τον συ-
νοικισμόν. Οι άλλοι στέλλονται από τας Αθήνας, από τον Πειραιά από όλα 
τα μέρη της Ελλάδος. Ο κ. δήμαρχος μου είπε σχετικώς: 

 «…Φυσικά δεν έχομεν την αξίωσιν να περιέλθη ολόκληρον το νοσοκο-
μείον εις τον Δήμον, αλλά να οργανωθή επί πρακτικών βάσεων. Να δι-
οικηθή υπό αδελφάτου λόγου χάριν ώστε να δοθή η ευκαιρία εις την 
ατομικήν πρωτοβουλίαν όπως δράση και εξασφαλίση καλυτέρα επί-
βλεψις. Σήμερα είνε σαν εξωτερικό ιατρείο. Ο άρρωστος είνε υποχρεω-
μένος  να πηγαίνη το φαγητό του από το σπίτι του, καμμιά φορά δε με-
ταφέρει και στοιχειωδέστατα χρειώδη ή φάρμακα τα οποία ελλείπουν. 
Εις το νοσοκομείον λειτουργεί και χειρουργικόν τμήμα εις το οποίον 
εσχάτως ωρισμένες ώρες έρχεται ο κ. Δρούλιος πολύ καλός χειρούργος 
και εξυπηρετικότατος εις τους απόρους. Το περίπτερον δια τους φυ-
ματικούς έπρεπε να είνε ξεχωριστά και όχι να επιτρέπεται εις αυτούς 
μόλις καλυτερεύσουν ή νομίζουν ότι εκαλυτέρευσεν η κατάστασις των 
να έρχονται εις την πόλιν, να κάθωνται εις το καφενείον αποτελού-
ντες κίνδυνον δια τους άλλους. Πολύ θ΄ ανακουφίζοντο το κράτος και 
εις τας δαπάνας του και ούτω θα ημπορούσαν να επενεχθούν μερικαί 
βελτιώσεις εις το νοσοκομείον αν εζητείτο από τα εργοστάσια χρημα-
τικόν υποχρεωτικόν βοήθημα δεχομένου του νοσοκομείου εις αντάλ-
λαγμα να νοσηλεύη δωρεάν τους εν τη εργασία των νοσούντας εργά-
τας των εργοστασίων τούτων.
 Δια τους απόρους έχει μεριμνήσει το Υπουργείον της Κρατικής Αντι-
λήψεως, παρέχονται δε υπό του Πατριωτικού Ιδρύματος 500 μερίδες 
συσσιτίου ημερησίως. Οι άποροι πληρώνουν 2 δραχμάς δι΄ έκαστον 
συσσίτιον οι δε μαθηταί ανά 1 δρχ. Ο Δήμος προσέφερεν εις την Σχο-
λικήν Εφορείαν 25 χιλιάδας δραχμών δια τα συσσίτια ταύτα. Τα λοιπά 
καταβάλλει το Υπουργείον Κρατικής Αντιλήψεως.
 Εφέτος κατά τα Χριστούγεννα ο Δήμος διένειμεν εις τους απόρους 50 
χιλιάδας δραχμών.
 Ένα άλλο ζωτικότατον ζήτημα δια τον δήμον, εξηκολούθησεν ο κ. Δή-
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μαρχος είνε η κατασκευή της γέφυρας επί της οδού Μικράς Ασίας με-
ταξύ Νέας Ιωνίας και Ελευθερουπόλεως. Η συγκοινωνία των τροχο-
φόρων μεταξύ Αθηνών και των εργοστασίων διεκόπη, τα εργοστάσια 
μη δυνάμενα να μεταφέρουν πρώτας ύλας ολιγόστευσαν τας εργασίας 
των και αποτέλεσμα ήτο ν΄ απολύσουν εργάτας. Υπάρχει, λέει, μια μπα-
ράγκα επάνω εις τον δρόμον της οποίας ο ιδιοκτήτης δεν θέλει να κα-
ταρριφθή και χάριν αυτής της μπαράγκας καθυστερεί ένα έργον μεγά-
λης σημασίας δι΄ όλον τον κόσμον.»

Η ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΙΣ  

 Εξ όσων μου ανέφερεν ο κ. Φελέκης παραπάνω παρείλκεν ίσως να τον 
ερωτήσω περί της αυτοδιοικήσεως, αν είνε δηλαδή καλή ή όχι δια τους συ-
νοικισμούς, αλλ΄ επειδή εις τον αντιπολιτευόμενον Τύπον εξακολουθούν ν΄ 
αφιερώνονται άρθρα εις το ζήτημα τούτο και να υποστηρίζεται με διαφό-
ρους θεωρίας ότι η «αυτοδιοίκησις απέτυχε» εθεώρησα καλόν να έχω σα-
φείς δηλώσεις του. 

 - Η αυτοδιοίκηση είνε καλή, μου είπεν ο κ. Δήμαρχος, διότι εκτός των άλ-
λων συμβαδίζει με το πνεύμα του Έλληνος. Εμείς και ως ραγιάδες ακόμη εί-
χαμε όπως γνωρίζετε την αυτοδιοίκησή μας. Θα μπορούσαμε να είμεθα ευ-
χαριστημένοι αν την εχάναμε ως ελεύθεροι; Λάβετε υπ΄ όψιν σας μόνο τα 
εξής: Αι πρόσοδοι του Δήμου Αθηναίων από την Νέαν Ιωνίαν υπελογίσθη-
καν εις 3 εκατομμύρια δραχμών. Ο Δήμος Αθηναίων εδαπάνησε δια τον συ-
νοικισμόν 500 - 600 χιλιάδας δραχμών. Δηλαδή κατά το διάστημα της δε-
καετίας που διέρρευσεν ο Δήμος Αθηναίων κατεκράτησε 20 εκατομμύρια 
τα οποία μας ανήκαν. Τι θα ήταν σήμερα η Νέα Ιωνία αν είχαμε σήμερα τα 
20 αυτά εκατομμύρια. Κατά το παρελθόν εκάναμε συνεχώς διαβήματα δια 
ζωτικά ζητήματα του συνοικισμού μας, χωρίς να επιτυγχάνωμε τίποτα. Επί 
τέσσερα χρόνια αγωνιζόμεθα δια το ζήτημα επί παραδείγματι της ηλεκτρο-
κινήσεως του σιδηροδρόμου Αθηνών - Κηφισιάς, η οποία θα δώσει νέαν 
ζωήν εις τον Δήμον μας. Ηγωνιζόμεθα εις μάτην. Τώρα λέγουν ότι το ζήτημα 
ετελείωσεν και η ηλεκτροκίνησις θα γίνη. Να ιδούμε!

 Σας είπα τι διέθετεν ο Δήμος Αθηναίων. Αλλά μήπως επέρναμε και την 
αξίαν έστω και αυτών των χρημάτων εις υπηρεσίας. Αρκεί να σας είπω ότι 
δια την καθαριότητα ο Δήμος Αθηναίων εχρησιμοποίει δύο κάρρα και υπο-
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λόγιζε πέντε, διόριζαν συγχρόνως επόπτας και παραεπόπτας δια να δικαιο-
λογήσουν δαπάνας. 

 Ο κ. Φελέκης μου έδωσε την εντύπωσιν ενός ανθρώπου «ντόμπρου», λο-
γικού που παίρνει σοβαρά το αξίωμά του και αισθάνεται τας ευθύνας της 
αποστολής του.

 - Το νερό μου είπε. Γράψτε για το νερό. Το ζήτημα που με τρομάζει σαν 
Δήμαρχο είνε η θνησιμότης, η οφειλομένη εις την κακήν ποιότητα του 
νερού. 

 Χθες το βράδυ συνάντησα τον υπουργόν της Κρατικής Αντιλήψεως κ. 
Κύρκον και έθεσα υπ΄ όψει του ό,τι μου  είπεν ο κ. Δήμαρχος. Ο κ. Κύρκος 
μου είπε, τα εξής:

 - Από 1ης Απριλίου, αρχής του νέου οικονομικού έτους, είμαι αποφασι-
σμένος να εκκαθαρίσω ριζικώς το ζήτημα της υδρεύσεως του Δήμου 
Νέας Ιωνίας αντί οιασδήποτε θυσίας.

 Η Νέα Ιωνία έχει 60 βιομηχανικά εργοστάσια εκ των οποίων τα 25 με-
γάλα και τα λοιπά μικρά. Τούτα απασχολούν άνω των 5.000 εργατών κατά 
80% γυναικών. Τα κυριώτερα είνε: «Εριουργία» πρώην Κιρκίνη, Σαραντο-
πούλου, Κωνσταντινίδου, του κ. Ιορδανίδη εργοστάσιον υποκαμίσων, η 
«Εργάνη» όπου κατασκευάζονται κάλτσες «ντέρμπυ» των αδελφών Μαμα-
λετζή, του Μποσταντζόγλου, ο οποίος πρώτος επεχείρησε να κατασκευάσει 
χασέδες εις την Ελλάδα, το «Μουταλάσκη», του οποίου αι επεκτάσεις είνε 
τεράστιαι διήκουσα από της Νέας Ιωνίας μέχρι της Καλογρέζας, το «Αλφα» 
το οποίο επήρε η «Μουταλάσκη» και παράγει εργαλεία υφαντουργίας εφευ-
ρέσεως του κ. Ιακώβου Τσαλίκογλου, ο οποίος είνε ο έτερος των ιδιοκτη-
τών του Σινιόσογλου το οποίο παράγει κάμποτ, η «Στερλίνα» ανδρικά υφά-
σματα, του «Σπάρταλη» το οποίον παράγει τάπητας, αλλά τώρα εσταμάτη-
σε, ενοικιάζει δε τα διαμερίσματά του, εις άλλας βιομηχανικάς επιχειρήσεις, 
του Σινάνογλου καλτσοποιίας και κάμποτ κλπ. Ο Δήμος Ν. Ιωνίας απεφάσι-
σε να επιβάλη φορολογίαν μέχρι 30% επί του δημοτικού δασμολογίου των 
εργοστασίων αλλ΄ οι περισσότεροι εργοστασιάρχες ανθίστανται.

 Η δυστροπία των είνε αδικαιολόγητος. Ο φόρος που θα επλήρωναν δια 
την βελτίωσιν της ζωής, δυστυχών υπάρξεων είνε ελάχιστον ποσοστόν των 
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κερδών, τα οποία οι δυστυχείς αυτοί τους έδωσαν. Εκτός τριών ή τεσσά-
ρων, οι λοιποί βιομήχανοι, που έχουν σήμερον εγκαταστάσεις εκατομμυρί-
ων, ήρχισαν με το τίποτε. Ένα μεγάλο μέρος των κερδών των οφείλεται εις 
τα απίστευτα μικρά ημερομίσθια που πληρώνουν από 12 έως 60 δραχμάς 
ημερησίως. Μια αρχιεργάτρια εργαζόμενη 9 έτη εις ένα υφαντουργείον πλη-
ρώνεται σήμερα 52 ½ δραχμάς ημερομίσθιον. Πολύ ορθώς ο κ. Δήμαρχος 
λοιπόν έχων ανάγκη να ενισχύση τα οικονομικά του δήμου, εσκέφθη ότι 
δίκαιον ήτο να φορολογήση όχι ανθρώπους που  μόλις κερδίζουν το ψωμί 
των, αλλά βιομηχάνους, οι οποίοι είνε χρεώσται εις τους δημότας αυτούς. Ο 
δήμος Ν. Ιωνίας πρέπει να επιμείνει εις το δικαιότατον τούτο μέτρο. 
 Έκαμα έναν γύρον εις τον συνοικισμόν μαζί με τον κ. Θεολόγον Καγια-
λόγλου, προϊστάμενον των διοικητικών υποθέσεων του δήμου και τον κ. 
Κ. Μαμελετζή λογιστήν του Δήμου, οι οποίοι είχον την ευγενή καλωσύνην 
να με συνοδεύσουν. Ό,τι μου διηγήθηκαν ανωτέρω είναι κατώτερον εκεί-
νου που είδα. Πρόκειται κατά το πλείστον περί πραγματικής κολάσεως. 
Υπάρχουν δωμάτια - σπίτια εις τα οποία στεγάζονται ή μάλλον στοιβάζο-
νται 8-10 πρόσωπα μιας οικογένειας. Τα κοινά αποχωρητήρια τοποθετημέ-
να δίπλα εις τα σπίτια, επλημμύρισαν και γεμίζουν τους δρόμους ακαθαρ-
σίας. Εις τους περισσοτέρους δρόμους οι κατοικούντες εις τα δωμάτια ηνα-
γκάσθηκαν και κατέλαβαν τα πεζοδρόμια επί των οποίων έκτισαν κουζίνα 
ή αποχωρητήρια. Αλλού θα ιδήτε ότι το πεζοδρόμιον μεταβάλλεται εις στά-
βλον. Όσα σπίτια, τόσα εγκλήματα κατά της υγείας και της ζωής των αν-
θρώπων αυτών. Βλέπει κανείς δια πρώτην φοράν βέβαια δρόμους επισκευ-
αζόμενους, δημοτικά έργα. Αλλά τι να πρωτοφθάση ο δήμαρχος; Από πού 
να πρωταρχίση εις τον κυκεώνα αυτόν της αθλιότητας; Σταματώ στην οδόν 
Αχελώου εμπρός σε ένα ρεύμα, οι συνοδοί μου, μου λέγουν δεικνύοντας μιαν 
πάροδον.

 - Εδώ πέρυσι το ρεύμα επλημμύρισε και επήρε 90 σπίτια. Το Υπουργείον 
της Κρατικής Αντιλήψεως ξανάφτιαξε τα σπίτια και επί πλέον κατασκεύα-
σε γέφυραν επάνω από το ρεύμα και το ευρύνει κατά τρόπον ώστε ν΄ απο-
τρέπονται αι πλημμύραι εις το μέλλον.

 Καθώς προχωρούμε ένα κοπάδι παιδάκια ορμούν από μια μάνδρα χα-
ρούμενα στη λιακάδα. Είνε από το νηπιαγωγείο του Πατριωτικού Ιδρύμα-
τος.
 Τα ταπητουργεία που ηργάζοντο άλλοτε, δεν υπάρχουν πλέον, όπως εις 
όλους τους άλλους συνοικισμούς. Συναντώ όμως ένα που επέζησε του κ. 
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Μωραλόγλου από τη Σπάρτη της Μικράς Ασίας, που ήταν γνωστή για τα πε-
ρίφημα χαλιά της. Ζητώ να φωτογραφήσω έναν αργαλειό, αλλά συναντώ 
δυσκολία από τη γρηά, η οποία μου λέγει : «Εγώ να φανώ στη φωτογραφία; 
πρέπει, εγώ το κορίτσι να φανή; Δεν πρέπει» Το κορίτσι κρύβεται και με 
πολλές δυσκολίες δέχονται να καθήσουν. Και θυμήθηκα άλλες επισκέψεις 
εις μέρη πιο κοσμικά όπου αβραί δεσποινίδες και κυρίαι σας πολιορκούν με 
ύφος «και μένα μπάρμπα» για να περιληφθούν στη φωτογραφία. Ο φωτο-
γράφος μου λέγει : «ότι στο Μενίδι κάποτε πήγε να φωτογραφήσει γυναίκες 
και τον πήραν με το ξύλο αναγκάζοντας αυτόν να τραπή εις φυγήν».

 Αλλά θα συνεχίσω και εις άλλας μου εντυπώσεις από τον περίπατον μου 
εις τον Δήμον Νέας Ιωνίας.

Η συνέχεια στην «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» της 10 Φεβρουαρίου 1935

Η «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» ΕΙΣ ΤΗΝ ΝΕΑΝ ΙΩΝΙΑΝ

ΕΝΑ ΤΕΤΑΡΤΟΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΟΝΟΙΑΝ,
ΕΝ ΠΛΗΡΕΙ ΑΝΑΤΟΛΗ

ΤΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΟΠΩΣ ΟΙ ΑΜΥΓΔΑΛΙΕΣ ΕΟΡΤΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΙΝ. -
 ΑΘΛΗΤΙΚΗ, ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΕΝΕΦΥΣΗΣΕΝ ΝΕΑΝ 

ΟΡΜΗΝ ΚΑΙ ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΟΝ ΙΔΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΝΕΟΛΑΙΑΝ.

ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΟΥ ΜΑΣ κ. Δ.Σ. ΔΕΒΑΡΗ

 Συνεχίζω και τελειώνω την περιοδείαν μου εις τον συνοικισμόν της Ν. 
Ιωνίας. Ο δήμαρχος κ. Φελέκης ωμίλησεν ενθουσιωδώς δια τον Νομάρχην 
Αττικής κ. Καλαμάραν, ο οποίος επιδεικνύει αληθινόν ενδιαφέρον, όπως 
μου είπε, δια τα ζητήματα του συνοικισμού, τα οποία εννοεί ν΄ αντιλαμβά-
νεται αυτοπροσώπως.
 - Επίσης μου είπε, επιθυμώ να εξάρω την συμπεριφοράν του αστυνόμου 
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υπομοιράρχου κ. Κασόλα, ο οποίος αληθινά τιμά τον ελληνικόν στρατόν. 
Εκτελεί το καθήκον του χωρίς ποτέ ούτε πόρρωθεν να επηρρεάζεται από 
την πολιτικήν. Δεν γνωρίζει παρά το καθήκον του.
 Πολλοί κάτοικοι της Νέας Ιωνίας, χωρίς να τους ερωτήσω, αυθορμήτως 
μου ωμίλησαν δια τον αστυνόμον αυτόν, τονίσαντες ότι αποτελεί πραγμα-
τικόν απόκτημα δια τον συνοικισμόν. Μου έκαμαν τόσην εντύπωσιν τα ανε-
πιφύλακτα αυτά εγκώμια, ώστε έπειτα ρωτούσα μόνος μου τους κατοίκους 
δια τον κ. Κασόλαν. Δεν ήκουσα παρά ενθουσιώδεις επαίνους.
 - Όποιον κι αν ερωτήσετε θα σας το πή. Είνε ιδεώδης αστυνόμος. Κατέ-
κτησεν την εκτίμησιν και αγάπην όλων μας.

 Επισκέφθην την Νέαν Ιωνίαν και χθες το βράδυ. Νομίζει κανείς μόλις κα-
τεβή από το λεωφορείον και προχωρήση εις την οδόν Ηρακλείου όχι ότι βρί-
σκεται δέκα πέντε λεπτά από την Ομόνοιαν, αλλ΄ ότι έφθασε κατόπιν ολο-
κλήρου ταξιδίου εις κάποιαν επαρχιακήν πόλιν. Επί της οδού Ηρακλείου γί-
νεται ο περίπατος των κοριτσιών, άλλες παρέες μεταξύ των, άλλες συνο-
δευόμενες από νέους του συνοικισμού, καμμιά φορά, ιδίως σε μέρη όπου η 
νύχτα απλώνει προστατευτικά τη μαύρη της φτερούγα, ένα ζευγαράκι. Δεν 
είναι μονάχα οι αμυγδαλιές, αλλά και τα κοριτσόπουλα τα οποία αισθάνο-
νται προώρως την πνοήν της ανοίξεως, βιάζονται να την υποδεχθούν, ξεγε-
λιούνται τόσο εύκολα - όπως οι αμυγδαλιές - στην πρώτη θωπεία.

 Κάπου, ένα φωνόγραφο σκόρπιζε στη νύχτα τους περιπαθείς, λιγωμέ-
νους τόνους του αμανέ. Τον κατήργησε ο Μουσταφά Κεμάλ, αλλά δεν τον 
κατήργησαν οι συνοικισμοί. ΄Υστερα από τόση τζαζ που ακούει κανείς κάθε 
στιγμή στην Αθήνα, ο αμανές δεν είνε δυσάρεστος. Και δεν είνε η μόνη νότα 
της Ανατολής. Εις την Νέαν Ιωνίαν κατ΄ αριθμητικήν σειράν έρχονται πρώτα 
οι πρόσφυγες από το εσωτερικόν της Μικράς Ασίας, κατά δεύτερον λόγον οι 
Πόντιοι και έπειτα οι Σμυρνιοί. Ενώ προχωρούμε ένας πελώριος Βουρλιώ-
της, με ψηλές μπότες, μεγαλοπρεπής τύπος, βγαίνει από ένα στενό και προ-
χωρεί καμαρωτά. Πιο κάτω θα συναντήσετε τον Πόντιο με τα αδρά χαρα-
κτηριστικά, το τετράγωνο κεφάλι, που μοιάζει μάλλον σαν Ρώσσος. Διατη-
ρείται ο ανατολίτικος τύπος και  στη γλώσσα ακόμη. Θ΄ ακούσετε ακόμη και 
τουρκικά, φυσικά από γεροντότερους και θα βρήτε και ανθρώπους, οι οποί-
οι σας δίδουν την εντύπωσιν, ότι εδώ έμαθαν τα ελληνικά. Δηλαδή με ταξί-
δι δεκαπέντε λεπτών μεταφέρεσθε εις την Ανατολήν. Αν ο συνοικισμός ήταν 
περιποιημένος, θα μπορούσε να γίνη κέντρον παραθερισμού, διότι η τοπο-
θεσία του είνε αληθινά μαγευτική και ο αέρας θαυμάσιος. Αλλ΄ εκείνοι που 
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τον έφτιαξαν θα έλεγε κανείς ότι επήγαιναν να φτειάξουν φυλακή με βασα-
νιστήρια και όχι συνοικισμό για ελεύθερους πολίτας. Τώρα όμως με τη χει-
ραφέτησή του σιγά-σιγά θα μπορέση να ορθοποδίση, να γίνη πόλις.
 Ας ελπίζη κανείς εις την νεολαίαν της Νέας Ιωνίας, η οποία ήδη κινείται 
ζωηρότατα. Υπάρχουν τρεις αθλητικοί σύλλογοι, ο «Όμιλος Φιλάθλων», το 
αθλητικόν τμήμα του Φυσιολατρικού Ομίλου και ο «Απόλλων». Οι δύο πρώ-
τοι έχουν και ιδικά των γυμναστήρια. Τα όργανα χορηγεί εις τους αθλητι-
κούς συλλόγους το υπουργείον της Παιδείας, συμπληρώνουν δε τας ελλεί-
ψεις των από τας εισπράξεις εκ των εορτών που δίδουν και από τας συν-
δρομάς των μελών. Εκτός τούτου, υπάρχει και μουσική και θεατρική κίνη-
σις. Πλην του παραρτήματος του Ελληνικού Ωδείου, η Ν. Ιωνία έχει και ορ-
χήστραν από πνευστά και έγχορδα όργανα και τα δύο δε δίδουν τακτικά 
συναυλίας. Το σωματείον νέων με την μεγαλυτέραν δράσιν και κίνησιν είνε 
ο Φυσιολατρικός Όμιλος. Επεσκέφθην τα γραφεία του χθες το βράδυ και 
βρήκα διάφορα μέλη να ασχολούνται με την κατασκευήν κοτιγιόν δια τον 
χορόν τον οποίον θα δώσουν την 9ην Μαρτίου εις το Κινηματοθέατρον «Κρό-
νος». Ο Όμιλος ιδρύθη το 1929, έχει περί τα 100 μέλη και περιλαμβάνει τρία 
τμήματα: εκδρομών, θεατρικόν και αθλητικόν. Το διοικητικόν συμ βούλι-
ον είνε επταμελές, αποτελούμενον εκ των εξής: τον δικηγόρον κ. Νικ. Ρή-
γον, πρόεδρον, τον κ. Γεώργιον Δημητριάδην, αντιπρόεδρον, τον κ. Αλ. Κυ-
πριανόν, Γεν. Γραμματέα, τον κ. Ηλ. Ασκαθαρέλλην, ταμίαν, τον κ. Αρίστον 
Κουγιουμτζόγλου, έφορον και τους κ.κ. Τεχλεμετζή και Μελεμενή συμβού-
λους. Ο Όμιλος εκτελεί τακτικά, χειμώνα-καλοκαίρι, εκδρομάς εις διάφορα 
μέρη, έχει δώσει εννέα παραστάσεις μέχρι τούδε, προσεχώς δε πρόκειται να 
δώση την «Μήδεια» του Ευρυπίδου κατά μετάφρασιν του κ. Γ. Σημηριώτου 
με πρωταγωνίστριαν την Κα Αφρώ Χαρανή. Το αθλητικόν τμήμα αντιθέτως 
προς τα άλλα δύο αθλητικά σωματεία, ασχολείται με τον κλασσικόν αθλη-
τισμόν. Μέλη του ομίλου είνε ως επί το πλείστον ιδιωτικοί υπάλληλοι και 
σπουδασταί.

 Η Νέα Ιωνία, όπως κάθε άλλη επαρχιακή πόλις, κοιμάται ενωρίς. Εργα-
τικοί οι περισσότεροι, πρέπει να να ξυπνήσουν πολύ πρωί για να πάνε στις 
δουλειές των. Την Κυριακήν ο κόσμος πηγαίνει εις τους δύο κινηματογρά-
φους της πόλεως, τα κοριτσόπουλα κάνουν βόλτες εις την οδόν Ηρακλείου 
ή πηγαίνουν εις το αλσύλλιον του Ποδονίφτη, άλλοι καταφεύγουν στα κα-
φενεία και λίγοι, πολύ ολίγοι κατεβαίνουν εις τας Αθήνας να διασκεδάσουν.

 O συνοικισμός θ΄ άλλαζεν όψιν και θα εξυπηρετείτο σοβαρώς η συγκοι-
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νωνία και το εμπόριον της Νέας Ιωνίας αν κατασκευάζετο οδός ενούσα την 
οδόν Πατησίων την λεωφόρον Κηφισίας. Σήμερα για να πάνε στο Χαλάνδρι 
πρέπει να κάμουν τον γύρον της Αθήνας, δια να μεταφερθούν προϊόντα από 
τα Μεσόγεια, πρέπει να κατεβούν στην Αθήνα, ενώ η κατασκευή του ανω-
τέρω δρόμου θα ΄φερνε πολύ πλησιέστερον την Νέαν Ιωνίαν με το Κορωπί, 
το Χαλάνδρι και τα λοιπά προάστεια ή χωρία της Αττικής.

 Η Νέα Ιωνία είνε πτωχή, παλαίει με πολλάς δυσκολίας, έχει εις την ρά-
χην της βαρυτάτας κληρονομίας του παρελθόντος, εν τούτοις αγωνίζεται 
να παρακάμψη τας δυσκολίας. Η αυτοδιοίκησις ενεφύσησε νέον ζήλον, νέαν 
όρεξιν προς εργασίαν και δράσιν. Το πνεύμα αναγεννήσεως εκυρίευσεν ιδία 
την νεολαίαν. Οι νέοι εκφράζονται ενθουσιωδέστερον των άλλων δια την 
αυτοδιοίκησιν. Αισθάνονται ότι δι΄ αυτούς ανοίγεται πεδίον δράσεως και-
νούργιο, παρέχονται νέαι ευκαιρίαι όπως πραγματοποιήσουν τας φιλοδοξί-
ας των. 
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Από την Εφημερίδα «ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ» της 27.10.1935

ΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΙ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΙ ΑΠΟ ΚΟΝΤΑ

ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΤΩΧΙΚΗΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΑΛΟΓΡΕΖΑΣ

Ένας συνοικισμός που πλέει εις την πτώχειαν.
Τι συνετελέσθη μέχρι τούδε από την Κοινότητα - Δίκαια παράπονα 

και αιτήματα των κατοίκων από το Υπουργείο Προνοίας.
Το ζήτημα της υδρεύσεως και των αποχωρητηρίων.

ΕΙΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ «ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ»

 Η Καλογρέζα, ένας συνοικισμός ριγμένος σε μια έξοχη τοποθεσία και 
αριθμών περίπου 4.000 κατοίκους όλους πρόσφυγας, είνε μία από τας συ-
μπαθεστέρας νέας κοινότητας, που εδημιουργήθησαν τελευταία γύρω από 
την πρωτεύουσαν.
 Η πρώτη εντύπωσις που σχηματίζει κανένας επισκεπτόμενος τον συνοι-
κισμόν, όταν φυσικά συνέλθη από τας κακουχίας και τα βάσανα της συ-
γκοινωνίας, δια την οποίαν θα ομιλήσωμεν παρακάτω , είνε η φτώχεια, μια 
φτώχεια όχι επιφανειακή, μα πραγματική, που χτυπάει αμέσως εις το μάτι 
και είνε εύκολα αντιληπτή άμα ατενίσει κανένας τα χλωμά πρόσωπα των 
κατοίκων, ή άμα ρίξει μία φευγαλέα και αδιάκριτη ματιά στα φτωχικά τους 
διαμερίσματα.
 Και γεννάται αμέσως η απορία: Πως υπό τοιαύτας συνθήκας, η διοίκη-
σις της Κοινότητος είνε δυνατόν ν΄ αντιμετωπίση τας τόσας ανάγκας, που 
υπάρχουν και τόσας άλλας, που προσπαθούν εις επίμετρον να της φορτώ-
σουν;
 Η νέα διοίκησις, ως ήτο επόμενον ευρέθη προ μιας οικτράς από πάσης 
απόψεως και αφορήτου καταστάσεως. Και μολοταύτα με την φειδωλήν και 
νοικοκυρευμένην της τακτικήν, που την υπηγόρευσε στοργικό δια τον συ-
νοικισμόν ενδιαφέρον και συναίσθημα, επέτυχε αρκετά ικανοποιητικά απο-
τελέσματα.
 Μερικά απ΄ αυτά είνε και τα ακόλουθα, όπως υπέπεσαν εις την προσω-
πικήν μας αντίληψιν:

(15)
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 Εγκατεστάθη δίκτυον ηλεκτροφωτισμού, το οποίον εξυπηρετεί πλήρως 
τας ανάγκας της Κοινότητος. 
 Προεκηρύχθη μειοδοτική δημοπρασία δια την διάνοιξιν και σκυρρό-
στρωσιν της κεντρικής οδού, η οποία θα συνδέση την Κοινότητα με την Ν. 
Ιωνίαν. Η οδός αύτη καθ΄ όλας τας ενδείξεις πρόκειται να αποτελέση απαρ-
χήν της 15ης επαρχιακής οδού, της οποίας την πραγματοποίησιν, έναν από 
τους διακαεστέρους πόθους των κατοίκων των πέριξ των Αθηνών Δήμων 
και Κοινοτήτων, υπεσχέθη ο κ. Νομάρχης εν τη ιδιότητί του ως προέδρου 
του επαρχιακού ταμείου οδοποιίας.
 Εκτός της ιατρικής περιθάλψεως δωρεάν εννοείται, παρέχονται εις τους 
απόρους ασθενείς και τα φάρμακα δωρεάν.
 Αυτά επετεύχθησαν. Και οφείλονται σχεδόν αποκλειστικά εις την μεγά-
λην δραστηριότητα του Προέδρου της Κοινότητας κ. Ι. Σακούλη και του ακα-
ταπόνητου αντιπροέδρου κ. Ι. Χατζηγιάννη και των αξίων των συνεργατών. 
Πλην όμως πολλά, παρά πολλά ακόμη υπολείπονται να γίνουν. Πως όμως; 
Με τον αναιμικόν προϋπολογισμόν και τα ισχνότερα έσοδα της Kοινότητος; 
Είνε προφανές ότι το Κράτος πρέπει να έλθη γενναίως επίκουρος εις την 
πτωχήν Κοινότητα αλλά το Κράτος ουδεμίαν δυστυχώς μέχρι της στιγμής, 
τοιαύτην στοργικήν διάθεσιν εξεδήλωσεν απέναντι της.

 Έχομεν έτσι άλυτον το σπουδαιότατον ζήτημα της υδρεύσεως.

 Η Κοινότης, λοιπόν στερείται παντελώς δικτύου υδρεύσεως κατά τα τρία 
αυτής τέταρτα και εις το υπολειπόμενον ελάχιστον αυτής τμήμα το νερό κά-
μνει πολλάκις και τέσσαρας ολοκλήρους ημέρας να εμφανισθή, την στιγμήν 
που το αντλιοστάσιον της Ν. Ιωνίας, οπόθεν υδρεύεται η Καλογρέζα, περι-
έχει άφθονον ύδωρ και το απρέχει αφειδώς προς ποτισμόν εις τα πέριξ της 
Ν. Ιωνίας αμπέλια και περιβόλια!
 Η Κοινότης δι΄ υπομνήματός της προς το Υπουργείον της Προνοίας εζή-
τησεν την κατασκευήν μικράς δεξαμενής χωρητικότητας 200 κυβικών μέ-
τρων, της οποίας η δαπάνη προϋπολογίσθη εις δραχ. 200.000. Πλην όμως 
το δίκαιον τούτο αίτημα, καίτοι η σχετική μελέτη από πολλού είνε ετοίμη 
δεν ικανοποιήθη εισέτι. Ας το εξετάση ο νέος υπουργός κ. Αθηνογένης, του 
οποίου το ενδιαφέρον προς τους προσφυγικούς Δήμους και ιδία προς τας 
πτωχάς Κοινότητας, δεν είνε δυνατόν να διαμφισβητηθή.

 Άλλο παράπονον των κατοίκων κατά του Υπουργείου της Προνοίας ανα-
φέρεται εις την άστοχον ενέργειαν του τελευταίου εν σχέσει με την διάλυ-
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σιν του συνεργείου των καθαριστών των κοινοχρήστων αφοδευτηρίων, 
που κατέστησαν, λόγω της αναδιδομένης εξ αυτών αποπνικτικής δυσοσμί-
ας, απροσπέλαστα, της κοινότητας μη δυναμένης να διαθέση το απαιτού-
μενον ποσόν δια την σύστασιν και συντήρησιν νέου συνεργείου. Ας το λάβη 
υπόψιν του και το αίτημα τούτο ο κ. Αθηνογένης.
 Ο Δήμος Αθηναίων, εξ άλλου, ειδοποίησε την Κοινότητα, ότι δεν θα δέχε-
ται εφεξής τον ενταφιασμόν των νεκρών της Κοινότητος εις το εγγύς δεύ-
τερον Νεκροταφείον, πράγμα το οποίον υποχρεώνει την Κοινότητα εις την 
δημιουργίαν ιδίου νεκροταφείου.
 Η συγκοινωνία, τέλος, απεκατεστάθη, μεν χάρις εις τας ενεργείας του κ. 
Προέδρου, μετά μακροχρόνιαν διακοπήν, πλην όμως δεν εξυπηρετεί όσον 
και όπως πρέπει τας ανάγκας του συνοικισμού, λόγω της δυστροπίας και 
της κακής θελήσεως των ιδιοκτητών των λεωφορείων, επιδιωκόντων δι΄ 
ιδιοτελείς σκοπούς την κατάργησιν της λεωφορειακής γραμμής και μετερ-
χομένων προς τούτο παν μέσον. Η δυστροπία των έχει φθάσει μέχρι του ση-
μείου, ώστε ενώ αι θέσεις των αυτοκινήτων συμπληρώνονται, ταύτα παρα-
μένουν επί 20΄ και 30΄ λεπτά με την δικαιολογίαν ότι θα εκκινήσουν συμφώ-
νως προς το καθωρισμένον δρομολόγιον, παρά τας διαμαρτυρίας των επι-
βατών, επειγομένων να μεταβούν εις τας εργασίας των. 
 Νομίζομεν ότι επιβάλλεται να επέμβη εν προκειμένω το Υπουργείον της 
Συγκοινωνίας.
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Από την Εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΟ BHMA» της 30.10.1938

Ο κ. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΠΕΣΚΕΦΘΗ ΤΗΝ ΝΕΑΝ ΙΩΝΙΑΝ

ΚΑΙ ΕΞΕΔΗΛΩΣΕ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΙΝ ΔΙΑ ΤΗΝ
ΣΥΝΤΕΛΟΥΜΕΝΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΝ

 Χθες την πρωίαν όλως αιφνιδίως ο πρόεδρος της Κυβερνήσεως κ. Με-
ταξάς, συνοδευόμενος υπό του υπασπιστού του κ. Νόμπελη επεσκέφθη 
τον δήμον της Νέας Ιωνίας. Ο κ. πρόεδρος της κυβερνήσεως αφού περιήλ-
θε τας κυριωτέρας οδούς του δήμου και αντελήφθην την γενικήν αυτών κα-
τάστασιν επεσκέφθη τα δημοτικά σχολεία, οι μαθηταί των οποίων απεθέ-
ωσαν τον εθνικόν κυβερνήτην. Ο κ. πρωθυπουργός παρηκολούθησεν επ΄ 
ολίγον τα μαθήματα διαφόρων τάξεων και συνεχάρη τους διδασκάλους δια 
την εκτελούμενην παρ΄ αυτών εργασίαν προς διαπαιδαγώγησιν της νεολαί-
ας. Ακολούθως ο κ. πρόεδρος της κυβερνήσεως επεσκέφθη την συνοικίαν 
Ελευθερουπόλεως, όπου υφίστανται αι μεγαλύτεραι ανάγκαι των κατοί-
κων και έλαβε γνώσιν αυτών.

 Είτα ο αρχηγός της κυβερνήσεως μετέβη εις το δημαρχιακόν κατάστημα 
όπου τον υπεδέχθη ο δήμαρχος κ. Α. Παράσχος μετά του γενικού γραμμα-
τέα κ. Πλασκοβίτη και των υπαλλήλων του δήμου. Ο κ. πρωθυπουργός, εζή-
τησε πληροφορίας παρά του κ. δημάρχου δια τα ζητήματα της πόλεως και 
ιδίως δια τα γενικά τοιαύτα. Ο κ. δήμαρχος εις την συνοπτικήν αναφοράν 
κατετόπισε τον αρχηγόν της κυβερνήσεως επί των ζωτικωτέρων ζητημά-
των του δήμου, ως είνε το της υδρεύσεως, της φορολογίας των δημοτών, το 
της οικονομικής αντοχής του δήμου, του της καταργήσεως των παραγκών 
και της εγκαταστάσεως των εν αυταίς διαβιούντων εις υγιεινάς εργατικάς 
κατοικίας, το ζήτημα της οδοποιίας κλπ. προσθέσας ότι τα πλείστα των εν 
λόγω ζητημάτων ευρίσκονται εις την οδόν της οριστικής ρυθμίσεώς των χά-
ρις εις την γενικωτέραν μέριμναν της εθνικής κυβερνήσεως και του αρμοδί-
ου υπουργού της Διοικήσεως της πρωτευούσης κ. Κοτζιά.

 Ακολούθως ο κ. Δήμαρχος παρουσίασεν εις τον αρχηγόν το δημοτικόν 
συμβούλιον της πόλεως, τα μέλη των οποίων ηυχαρίστησαν θερμώς τον κ. 
πρόεδρον της κυβερνήσεως διότι επεσκέφθη την πόλιν της Νέας Ιωνίας και 

(16)
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ετόνισαν ότι είνε ευγνώμονες δια την επίσκεψιν του αυτήν, η οποία θα το-
νώση και θα εμψυχώση την πεποίθησιν των κατοίκων, ότι υπό την πατρι-
κήν αυτού διακυβέρνησιν η ατυχήσασα πόλις των θα ίδη ασφαλώς καλλιτέ-
ρας ημέρας.

 Ο κ. πρόεδρος της κυβερνήσεως ηυχαρίστησε τα μέλη του συμβουλίου 
δια τα αισθήματα των προς την κυβέρνησιν και ετόνισεν εις αυτούς ότι συν 
τω χρόνω τα ζητήματα τα οποία του εξέθεσεν ο κ. Δήμαρχος θα εύρουν την 
δικαίαν των λύσιν. Συγκεκριμένως ο κ. πρόεδρος εδήλωσεν ότι με τα νέα 
έργα της υδρεύσεως των Αθηνών θα κατορθωθή ώστε η ύδρευσις της Νέας 
Ιωνίας να ανατεθή συντόμως εις την Ούλεν. Προς τούτοις συνέστησεν εις 
τον κ. δήμαρχον να επισπεύση την υπό της νέας δημοτικής αρχής αποφασι-
σθείσαν εκτέλεσιν του νέου πλήρους δικτύου υδρεύσεως της πόλεως, ώστε 
να είνε έτοιμος ο δήμος να συνδεθή αμέσως με τας εγκαταστάσεις της Ού-
λεν ευθύς ως το επιτρέψουν αι ειδικαί συνθήκαι.

 Ακολούθως μεγάλη επιτροπή κατοίκων της πόλεως εζήτησε δια του κ. 
δημάρχου να παρουσιασθή ενώπιον του αρχηγού της κυβερνήσεως. Πράγ-
ματι ο κ. Πρωθυπουργός εδέχθη ευχαρίστως την επιτροπήν, η οποία δια του 
εμπόρου κ. Νικολαΐδη ετόνισε την αφοσίωσιν των κατοίκων της Νέας Ιω-
νίας προς τον εθνικόν κυβερνήτην και την πίστιν των προς τας αρχάς του 
εθνικού κράτους. Επίσης η επιτροπή εξέφρασε την ευγνωμοσύνην των κα-
τοίκων διότι η σημερινή κυβέρνησις απήλλαξε την πόλιν της παλαιάς δημο-
τικής αρχής η οποία είχε παραμελήση τα ζητήματα αυτής και τον ηυχαρί-
στησεν ωσαύτως διότι ηυδόκησε να θέση επί κεφαλής της πόλεως την νέαν 
δημοτικήν αρχήν, η οποία ανέλαβε να νοικοκυρεύση την πόλιν και να λύση 
τα ζητήματά της.

 Ο αρχηγός της κυβερνήσεως κατασυγκινημένος από τας εκδηλώσεις 
των αντιπροσώπων της πόλεως ηυχαρίστησεν αυτούς και συνέστησεν και 
ούτοι να συντρέξουν ως απλοί πολίται την νέαν δημοτικήν αρχήν εις την 
επιτέλεσιν του τόσον μεγάλου έργου, το οποίον η κυβέρνησις ενεπιστεύθη 
εις αυτήν.
 
 Εν τω μεταξύ οι κάτοικοι της πόλεως πληροφορηθέντες, ότι δια πρώτην 
φοράν πρωθυπουργός της χώρας επεσκέφθη όχι τυπικώς την πόλιν των, 
αλλά τα σχολεία της, τας συνοικίας της, την δημαρχίαν των και εγνώρισεν 
εκ του πλησίον και τα παραμικρότερα ζητήματά των, είχον συγκεντρωθή 
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έξω του δημαρχείου και απεθέωσαν δια χειροκροτημάτων και ζητωκραυ-
γών τον εθνικόν κυβερνήτην κατά την αναχώρησίν του. Ο κ. Πρωθυπουρ-
γός κατασυγκινημένος απεχαιρέτησε τους παρισταμένους και τον κ. δή-
μαρχον προς τον οποίον και εδήλωσεν ότι λόγω της παρελεύσεως της ώρας 
- η επίσκεψις του κ. πρωθυπουργού της κυβερνήσεως διήρκεσεν επί τετρά-
ωρον - είνε υποχρεωμένος να κατέλθη εις Αθήνας, υπεσχέθη δε ότι συντό-
μως θα επισκεφθή και πάλιν την Νέαν Ιωνίαν δια να μεταβή εις το γυμνάσι-
ον, τα εργοστάσια και τας λοιπάς συνοικίας της πόλεως. Ιδίως ο κ. πρόεδρος 
της κυβερνήσεως εξέφρασε την επιθυμίαν να γνωρίση την ζωήν των εργα-
τών δια τους οποίος επιμόνως ηρώτησε την επιτροπήν των κατοίκων εάν 
οι εργατικοί νόμοι εφαρμόζωνται καλώς και αν τηρούνται ακριβώς αι ώραι 
εργασίας και αν καταβάλλονται κανονικώς τα ημερομίσθια. Ο δήμαρχος κ. 
Παράσχος αποχαιρετών τον κ. πρόεδρον της κυβερνήσεως ηυχαρίστησεν 
αυτόν θερμώς δια την επίσκεψίν του εις τον σημαντικώτερον δήμον της πε-
ριφερείας της πρωτευούσης προσθέσας τα εξής: 

«Κύριε πρόεδρε. Να είσθε βέβαιος ότι η σημερινή επίσκεψίς σας αξί-
ζει, δια τον δήμον μας εκατομμύρια ολόκληρα. Ετονώσατε τον πληθυ-
σμόν αυτής της πόλεως, τον πράγματι φιλήσυχον και εργατικόν. Και δι 
αυτό σας ευχαριστούμεν.»

 Κατά την διέλευσιν του πρωθυπουργικού οχήματος δια της κεντρικής 
οδού Βασιλέως Γεωργίου Β΄ ο αρχηγός της κυβερνήσεως κ. Μεταξάς εγέ-
νετο αντικείμενο θερμοτάτων εκδηλώσεων των κατοίκων της πόλεως, οι 
οποίοι είχον συγκεντρωθή κατά μήκος της οδού ταύτης μέχρι της εξόδου 
της πόλεως.
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 Τσακίρης Α., Σινώπης τηλ. 89 235
 Χαμαλίδης Δ., Νυμφαίου
 Χατζηγεωργίου Α., Βασ. Γεωργίου Β΄
 Χρήστος Ι. και Σια, Περισσός
Πεταλουργεία: Ξενάκης Α., Βασ. Γεωργίου Β΄ 1
Πίλοι Γυναικείοι: Αγνίδου Άννα, Βασ. Γεωργίου Β΄
 Γεωργίου Β., Βασ. Γεωργίου Β΄
 Παπαϊωακείμ Σ., Αχελώου
Πλεκτήρια: «ΕΒΛΙΑ», Μοργκεντάου - Θωμαΐδης Χρ., Βυζαντίου
 Μπιγικόγλου Ηρ,. Γυθείου
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 Περλεμπός Μ., 4ης Αυγούστου 
 Τσοπανάκης Γ., Βυζαντίου 
Ραπτομηχαναί
(αντιπροσωπ.): Χανάς Μ.- Β. Γεωργίου Β΄
Ραφεία: Δουρβέκης Ν., Γυθείου - Εμμανουηλίδης Χ., Σινώπης 
 Ιατρίδης Στ., Μοργκεντάου - Κυριακόπουλος Ξ., Σινώπης
 Μαγκαφάς Ηλ., Β. Γεωργίου Β΄
 Μαξούρης Εμμ., Ι. Μεταξά - Πατζόγλου Ι., Αχελώου
 Ραϊκόπουλος Δ., Β. Γεωργίου Β΄
Σανδαλοποιεία: Τσακιρίδης Θ., Β. Γεωργίου Β΄ 
Σανοπωλεία: Μακρής Γ., Ι. Μεταξά - Τατάκης Γ., οδός Σινώπης
 Πρενκόγλου Β., Β. Γεωργίου Β΄
 Χειμωνίδης Σ., Μοργκεντάου
Στιλβωτήρια: Αναμουρλόγλου Γ., 4ης Αυγούστου
 Παρτσόγλου Αφοί, Β. Γεωργίου Β΄
Στραγαλοπωλεία: Γουναρίδης Ι., Β. Γεωργίου Β΄ 
Συμβολαιογραφεία: Χριστακόπουλου Μ., Β. Γεωργίου Β΄ 
Ταπητουργεία: Μποσταντζόγλου Ν., Νεοκάστρου
Τράπεζαι: Εθνική, Εμπορική
Υαλοπωλεία: Καλαντζής Α., Ι. Μεταξά - Νικολαίδης Ι., Αχελώου
 Σιρκόγλου Κ., Β. Γεωργίου Β΄ 3
Υδραυλικαί
Εγκαταστάσεις: Πυργιέρος Ι., Β. Γεωργίου Β΄  
Υποδηματοποιεία: Αποστολίδη Αφοι, 4ης Αυγούστου
 Βαμβακούρης Δ., Νυμφαίου
 Ευσταθίου Μ., Β. Γεωργίου Β΄
 Ζηγορίδης Ν., Β. Γεωργίου Β΄
 Ζερμπίνης Κ., Αχελώου - Θωμαΐδης Θ., Ι. Μεταξά
 Ιορδανίδης Δ., Β. Γεωργίου Β΄
 Κοπανίδης Γ., Περισσός
 Μεϊμάρογλου Α., Β. Γεωργίου Β΄
 Μουταφίδης Α., Σινώπης - Μαρουλίδης Ε., Ι.Μεταξά
 Παναγιωτίδης-Παπαδόπουλος, Περισσός
 Πατακός Σ., Β. Γεωργίου Β΄
 Σαμιρκάσογλου Γ., Μοργκεντάου
 Σικιαρίδης, Ι. Μεταξά - Σινάνης Ε., Αχελώου
 Τσακίρης Θ., Ι. Μεταξά - Τσιρακιάν Τ., Ι. Μεταξά
 Χατζηνικολάου Ν., Βυζαντίου
Υποκάμισα (εργοστάσιο):
 Αναστασιάδης και Σια, Β. Γεωργίου Β΄ 
Υφαντουργεία: ΑΝΑΤΟΛΗ Α.Ε. τηλ. 89 068
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 ΕΛΛΗΝΙΣ Α.Ε. Κλωστοϋφαντουργείον-
 Μηχανουργείον τηλ. 89 191
 ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Ε. τηλ. 89 296
 ΕΥΑ Ελληνική Υφαντουργία Αθηνών
 ΣΙΝΑΝΟΓΛΟΥ Α.Ε. τηλ. 89 246
Υφάσματα Νεωτερ.: Αφοί Αρναούτογλου, Βασ. Γεωργίου Β΄
 Μπαλτατζή Μ., Αχελώου - Στεφανίδης Δ., Ι. Μεταξά
 Τουρσουνίδης Κ., Βασ. Γεωργίου Β΄
 Φιλιππίδης Α., Αχελώου
 Χατζηστεφάνου Μ., Βασ. Γεωργίου Β΄
Φανοποιεία: Τζερτζίδης Α., 4ης Αυγούστου
Φαρμακεία: Γαρυφαλλίδης Δ., Πλατεία Σαφραμπόλεως
 Γλυτσού Π., Βασ. Γεωργίου Β΄
 Δρυμαλίτου Μ., Νεοκάστρου
 Ζαμπόγλου Α., Αχελώου - Καστάνας Α., Β. Γεωργίου Β΄
 Προπατορίδης Ο., Περισσός
 Σταυριανός Ν., Β. Γεωργίου Β΄
 Χρυσοστομίδης Α., Μοργκεντάου 
Φοντοποιεία: Κεσίνης Γ., Γυθείου
Φωτογραφεία: Παπαϊωακείμ Χρ., Β. Γεωργίου Β΄
 Βογιατζόγλου Ηλ., Β. Γεωργίου Β΄ 
Χαρτοπωλεία: Τατσιράμου Ι., Β. Γεωργίου Β΄
Χρυσοχοεία: Εμβαλωμένου Δ., Β. Γεωργίου Β΄
Χρωματοπωλεία: Αναστασιάδης Χ., Βυζαντίου
 Ζαχαριάδης Ηλ., Β. Γεωργίου Β΄
 Παπάζογλου Ι., Μοργκεντάου
Ψιλικά- Νεωτερισμοί: Ζανικόπουλος Α., Αχελώου
 Καραδημητρίου Ν., Β. Γεωργίου Β΄ 
 Ουλκέρογλου Γ., Β. Γεωργίου Β΄
 Προύσαλης Γ., Ι. Μεταξά
 Σιδερίδης Χ., Β. Γεωργίου Β΄

ΚΑΛΟΓΡΕΖΑ
Αρτοποιεία: Καρέντζος Χ.Λ., 4ης Αυγούστου
 Καρωνίδης Παν., Προύσσης
Αρωματοπωλεία: Βαλτά Μ., Παραπήγματα
Καφενεία: Αραπατζόγλου Γ., Βενιζέλου 16
 Γεωργίου Ι., Περγάμου 87
 Κοσμίδης Δημ., Βενιζέλου 68
 Μπέλλα Βασ., Ζωοδ. Πηγής
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 Νιαροπέτρου Αγ., Βενιζέλου 33
 Παπανικολάου Εμμ.
 Τσαουσάκη Α., Βενιζέλου 152
Κουρεία: Αργυρίου Αργ., Προύσσης 3
 Αυγουστίδης Ε., Ζ. Πηγής 19
Μαγειρεία: Τζάκωνα Χρ., Ζωοδ. Πηγής
Οδοντοϊατροί: Παπαγρηγορίου Χ., Βενιζέλου 70 
Οινοπωλεία: Βουτσάς Στ., Παραπήγματα
Παντοπωλεία: Ευθυμιάδης Α., Κασταμονής
 Ευτυχίδης Πρ., Τσαλδάρη 15
 Ζωγράφος Α., Βενιζέλου 180
 Ιωαννίδης Μ., Ιωνίας 30
 Μινόπουλος Κων., Ακριτών 61
 Μινόπουλος Σπ., Τσαλδάρη
 Νικολαΐδης Δ., Βιθυνίας 108
 Παλτόγλου Παν., Βενιζέλου 35
 Ροδόπουλος Αθ., Βενιζέλου 50
 Τσερκέζης Σαβ., Βενιζέλου 15
 Χαριτωνίδης Χ., Παραπήγματα
Υποδηματοποιεία: Γερμανίδης Σ., Βενιζέλου 70
 Στεφανίδης Στ., Τσαλδάρη 44
Φανοποιεία: Διαμαντόπουλος Θ., 4ης Αυγούστου
Φαρμακεία: Αντωνολουκάς Γ., Ζωοδ. Πηγής
Φερετροποιεία: Μελαπίδης Ι., Ζωοδ. Πηγής

[Για τον κατατοπισμό του αναγνώστη σημειώνουμε παρακάτω τη σημερινή ονομασία 
ορισμένων οδών που αναφέρει ο οδηγός, επειδή στην πορεία αυτή έχει αλλάξει:

Καλαμών  Σμύρνης
Ευρίπου  Σπάρτης
Αχελώου  Μικράς Ασίας
Ιωάν. Μεταξά  Ελ. Βενιζέλου
Δαρδανελλίων  28ης Οκτωβρίου
Μορκεντάου  Κ. Βάρναλη
Νεοκάστρου  Αγ. Γεωργίου
4ης Αυγούστου  Ελ Αλαμέιν & Χρυσ. Σμύρνης
Γυθείου  Π. Π. Γερμανού
Βασ. Γεωργίου Β’  Λ. Ηρακλείου
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Τύπος βεβαιώσεων που χορηγούσαν τα προσφυγικά σωματεία στους συμπατριώτες τους.
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Σελίδα από τον πίνακα εκλογέων των δημοτικών εκλογών του 1934. Είναι από την ενορία των Αγ. Αναργύρων.
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ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ -  ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ
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Η ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙΑ

τα εργοστάσια της Ν. Ιωνίας, κατά το Μεσοπόλεμο, πολλά ήταν τα παιδιά, που 
δούλευαν για να βοηθήσουν την οικογένεια, έστω κι αν η νομοθεσία δεν το επέ-
τρεπε. Η Δέσποινα Βενετσανοπούλου σε μια συνέντευξη της, που έδωσε στην 

κα Φραντζέσκα Βουδούρογλου για λογαριασμό του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ., αναφέρεται σ΄ αυτό το 
φαινόμενο:

«…Το Δημοτικό σχολείο, στο οποίο φοιτούσα τότε (1935-1936) ήταν 
το Δημοτικό Σχολείο της Σαφραμπόλεως. Στεγαζόταν σε παράγκα, εκεί 
όπου τώρα είναι η Πυροσβεστική, δια την ακρίβεια ήταν 2 παραπήγματα. 
Είχε 6 τάξεις. Θυμάμαι τους δασκάλους, την κα Κατίνα, την Κα Αγγελική, 
μια ωραία δασκάλα στη δεύτερη τάξη του Δημοτικού. Δεν ήταν παντρε-
μένη. Τον κ. Παπαευθυμίου, τον διευθυντή του Σχολείου. Ήμασταν πάρα 
πολλά παιδιά στην τάξη.

Όταν τελειώσαμε το Δημοτικό, είχαμε το χαρτί στο χέρι. Το ενδεικτι-
κό, μεγάλη δουλειά. Θυμάμαι τη μάνα μου που έλεγε: «Τι θα κάνεις εσύ τα 
γράμματα; Εγώ ήθελα να πάω και παραπέρα. Οι γυναίκες τι θα τα κάνουν 
τα γράμματα;». Η νοοτροπία εκείνης της εποχής. Και πολύ γρήγορα μπή-
κα σ΄ ένα εργοστάσιο, γιατί στη Νέα Ιωνία, όπου περπάταγες άκουγες πα-
ντού το ντάκα - ντούκου από τα εργαλειά. Γίνανε πολύ μεγάλες βιομηχα-
νίες, που τις είχαν ανατολίτες. Ο Σινιόσογλου, ο Σινάνογλου, ο Εφραίμο-
γλου, ο Στύλογλου, όλοι μικρασιάτες.

Υπήρχε τότε η εργατική νομοθεσία που έλεγε ότι πρέπει να πιάνου-
νε δουλειά από 14 χρονών. Αλλά εμείς 11 χρονών τελειώναμε το δημοτικό 
σχολείο. Και θυμάμαι πήγαμε με τον παππού στη Δημαρχία, στο Ληξιαρ-
χείο και μου έδωσαν βεβαίωση ότι είμασταν 14 χρονών, για να είναι εντά-
ξει. Και πιάναμε δουλειά και δουλεύαμε 10 ώρες, παιδάκι 10 ώρες. Θυμά-
μαι ότι πήγα στο Σαραντόπουλο, που απείχε 20 λεπτά από το σπίτι μας. 
Έβγαζε πολύ ωραία μεταξωτά υφάσματα. Πήγαινα με τα πόδια. Θυμάμαι 
στο θάλαμο που δούλευα έβλεπα τον ήλιο κι έβαλα σημείο στα μαδέρια 
στο ταβάνι κι έλεγα αν θα φτάσει στο τελευταίο μαδέρι θα είναι η ώρα για 
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κολατσιό. Μετά από λίγο δεν έβλεπα τίποτε, είχε σκοτεινιάσει. Δεν είχα-
με ρολόι, που τέτοιο πράγμα, δεν είχαμε ρολόγια τότε. Και πια περίμενα 
να σχολάσουμε και τότε ακουγόταν η σειρήνα, η μπουρού… Σχολάγαμε. 

Γυρίζαμε στο σπίτι με τα πόδια. Δεν είχε φώτα. Πέφταμε στους λάκ-
κους γι αυτό είχαμε κάτι χοντρές κάλτσες μπαρολέ και φορούσαμε πα-
λιοπάπουτσα. Όταν φτάναμε στο εργοστάσιο τα βγάζαμε. Και ήταν κρύα 
όλα γύρω. Αναπνέαμε το βαμπάκι. Γι’ αυτό είχαμε προβλήματα με την 
αναπνοή. Φυματίωση και τα τέτοια.

Αργότερα, όταν έγινε το 8ωρο, ήρθα στη ΜΟΥΤΑΛΑΣΚΗ. Αυτή φημι-
ζόταν για τα φιλεργατική πολιτική της. Είχαν και μία νοσοκόμα μέσα στο 
εργοστάσιο. Μεγάλη δουλειά εκείνον τον καιρό…»

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΗΣ Ε.Α.Π. ΤΟΥ 1926 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

 

Δηλαδή, 6.070* παιδιά εργάζονταν στα εργοστάσια της Νέας Ιωνίας.

[*Θεωρούμε ότι αν και οι αριθμοί αυτοί είναι τελείως εξωπραγματικοί, έστω κι αν η 
πηγή τους είναι η ίδια η Ε.Α.Π. και αναφέρονται σε απολογισμό του έτους 1926 προς την 
Κ.Τ.Ε., είναι ολοφάνερο το τεράστιο πρόβλημα της εργασίας από ανήλικα άτομα. Φυσιολο-
γικότερο θα ήταν να είχαμε περίπου 2.500 παιδιά που εργάζονταν στα εργοστάσια, αριθμός 
και αυτός πολύ μεγάλος, αν λάβει κανείς υπόψη ότι ο πληθυσμός της Νέας Ιωνίας δεν υπε-
ρέβαινε τους 30.000 κατοίκους.]

ΑΡΡΕΝΕΣ ΘΗΛΕΙΣ
Βύρωνας 1.478 1.580

Καισαριανή 1.947 1.938
Νέα Ιωνία 3.031 3.039
Κοκκινιά 5.685 5.292
ΣΥΝΟΛΟ 12.171 11.849
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ΟΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑ ΣΙΑ Σ ΣΤΑ ΕΡΓΟΣΤΑ ΣΙΑ

 ανάπτυξη της Βιομηχανίας στο Μεσοπόλεμο στη Νέα Ιωνία δεν οφειλόταν 
μόνο στα κεφάλαια και στους εργοστασιάρχες. Η συμβολή των χιλιάδων ερ-
γαζομένων, κυρίως μάλιστα των γυναικών, υπήρξε καθοριστική. Ωστόσο οι 

συνθήκες δουλειάς τους, εκτός λίγων εξαιρέσεων, απέχουν πολύ από το να θεωρούνται 
ικανοποιητικές. Εξαντλητικά ωράρια, ορθοστασία, ανθυγιεινό περιβάλλον, καταπίεση 
των εργοδοτών, προκαλούσαν προβλήματα αλλά πολλές φορές κι ασθένειες στους ερ-
γαζομένους.

 Αντί της αναπτύξεως του θέματος αυτού από εμάς, παραθέτουμε αυτούσιο απόσπα-
σμα από το Βιβλίο «Αισθάνθηκα την ανάγκη να γράψω όσα θυμάμαι» της Αφρώς 
Βουδούρογλου, που κυκλοφόρησε το 2009 από τις Εκδόσεις «Ασίνη»:

«...Ελληνική Ταπητουργία

Αφού είδα ότι με τις γνωριμίες του πατέρα δε γινόταν τίποτα, πήγα στο 
σπίτι μιας συμμαθήτριας μου. Η Λιλίκα Γκοβόστη είχε ένα θείο, διευθυντή 
στο Εργοστάσιο της Εριουργίας. Αμέσως φρόντισε η καημένη, είπε στο 
θείο της το ιστορικό μου, ότι είναι απόλυτη ανάγκη να εργαστώ. Πήγα 
στο εργοστάσιο, με φώναξε ο διευθυντής και είπε: «Η Λιλίκα μου είπε 
πόσο καλό και φιλότιμο παιδί είσαι. Στο γραφείο δυστυχώς δεν υπάρχει 
θέση, σε δύο τρεις μήνες θα παντρευτεί μία υπάλληλος και θα σε προσλά-
βουμε. Τώρα, αν θέλεις, μπορείς να εργαστείς προσωρινά στο μαντάρι-
σμα, είναι καθαρή δουλειά, δε θα είσαι όρθια στον αργαλειό». Μια και είχα 
απόλυτη ανάγκη, δέχτηκα. Κι αρχίζει το μαρτύριό μου, που κράτησε δεκα-
οκτώ χρόνια. Τα πιο φριχτά της ζωής μου.

Το μαντάρισμα

Με έβαλαν σ΄ ένα θάλαμο μακρόστενο, γεμάτο πάγκους και τραπέζια 
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στοιβαγμένα τόπια κασμήρια, παλτά. Μια απαίσια μυρωδιά και φρικτή 
ζέστη. Χάμω, σε κάτι σκαμνάκια, ήταν πιο μικρές κοπέλες, μαθητευόμε-
νες. Μ΄ έβαλαν κι εμένα χάμω, ήρθε μια Ιταλίδα μαστόρα να μου δείξει 
πώς θα κρατώ τη βελόνα. Οι βελόνες αυτές ήταν ειδικές, μακριές, με μεγά-
λες τρύπες για να χωράει η μάλλινη κλωστή και χωρίς μύτη -κουτσομύ-
τες, όπως τις λέγαμε- για να μην σηκώνει χνούδι το ύφασμα. Είναι δύσκο-
λο να περιγράψει κανείς αυτή τη δουλειά. Όπως υφαίνονται στον αργα-
λειό τα κασμήρια, τους σπάει καμιά κλωστή, τους μπερδεύει και γίνονται 
τα απαίσια τρυπώματα και οι παραφασάδες.

 Πολλές φορές γίνονται και τρύπες, που για να κλείσουν θέλουν 
ώρες. Μία-μία κλωστή ξηλώνεις τις άκρες και γεμίζεις το κενό, πρέπει να 
γίνει τέλειο το σχέδιο. Τα δύσκολα τα φτιάχνουν οι μαστόρες, που δου-
λεύουν δυο-τρία χρόνια κι εμείς οι μαθήτριες κάνουμε τις σπασμένες 
κλωστές και τις παραφασάδες. Τα μάτια μου αρχίζουν και κοκκινίζουν, 
μια μικρή μου λέει: «κρύψου μη δει η σινιόρα Λάουρα τα μάτια σου, θα σε 
διώξουν». ΄Εχουν περάσει πολλές από το μαντάρισμα, αλλά λίγες άντε-
ξαν. Καταβάλλω υπεράνθρωπες προσπάθειες να προσαρμοστώ, πιάνομαι 
ολόκληρη δέκα ώρες διπλωμένη, σκυφτή. Ακόμα είχαμε δεκάωρο. Με τις 
υπερωρίες δώδεκα ώρες.

Το πρώτο μεροκάματο

Το πρώτο μεροκάματο ήταν 30 δραχμές τη μέρα. Κάτι που δεν ξεχνιέ-
ται, το πρώτο μου βδομαδιάτικο. Πήγα σπίτι κρατώντας σφιχτά τα χρή-
ματα, ο μπαμπάς καθόταν σκεφτικός στον καναπέ. Του δίνω χαρούμενη 
το φακελάκι, δεν ξεχνώ τη χειρονομία του. «Δώστα στη μαμά σου, παιδί 
μου», και μου έσπρωξε μαλακά το χέρι. Καημένε κυρ Χαράλαμπε, που κα-
μάρωνες για την κόρη σου, πως θα γίνει και θα γίνει, όπως σου έλεγαν οι 
διάφοροι, τώρα τη βλέπεις εργάτρια. Πληγώθηκε ο σπαρταλίδικος εγωι-
σμός σου. Πόσα χτυπήματα, τα έχεις κυριολεκτικά χαμένα, αλλιώς δε δι-
καιολογούνται τα φερσίματά σου…»
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ΑΠΟ ΤΟ ΒΑΪΝΔΗΡΙ ΣΤΗ ΣΑΦΡΑΜΠΟΛΗ

 Ειρήνη Κουρμπάνη, από το Βαϊνδήρι της Σμύρνης, πριν από 21 χρόνια είχε 
δώσει συνέντευξη σε μαθητές της σχολής «ΚΑΔΜΟΣ», προκειμένου αυτή να 
δημοσιευθεί σε επετειακή έκδοση της σχολής.

Περιγράφει πώς μικρό παιδί έζησε την αγωνία των προσφύγων στην προκυμαία της 
Σμύρνης και πώς τελικά εγκαταστάθηκε με την οικογένειά της στη συνοικία της Σαφρά-
μπολης.

«...Ήμουν τεσσάρων χρόνων, όταν έγινε η Καταστροφή. Ζούσαμε στο 
Βαϊνδήρι. Θυμάμαι τη Σμύρνη στις φλόγες! Η μάνα μας είχε 3 παιδιά. Δυο 
αγόρια μεγαλύτερά μου κι εμένα. Μας ξεσήκωσε να φύγουμε. Έραψε στα 
στριφώματα των ρούχων μας ό,τι λίρες μπορούσαμε και μ’ ένα σεντόνι 
έφτιαξε ένα μποχτσά με λίγα ρουχαλάκια. Ο πατέρας μου με έβαλε στου 
ώμους και ξεκινήσαμε για την παραλία της Σμύρνης όπου ήταν τα καρά-
βια. Ανεβασμένη εκεί ψηλά, δεν θα ξεχάσω του σκοτωμένους που έβλεπα, 
σειρά ολόκληρη, ο ένας πλάι στον άλλον, μέχρι την πλατεία.

Εκεί κοντά στη θάλασσα μας σταμάτησαν οι Τούρκοι. Τράβηξαν τον 
πατέρα μου προς το μέρος τους. Εκείνος με κατέβασε από τους ώμους. 
Μετά τον χάσαμε. Η μάνα μας κι εμείς συνεχίσαμε για τα καράβια. Κά-
ποιος σε μια στιγμή πήγε να της πάρει τον μποχτσά. Για να τον γλιτώ-
σει βουτήχτηκε στις λάσπες. Όταν βγήκε της έλειπε το ένα παπούτσι. Δεν 
σταματήσαμε. Το καράβι έφευγε για το Πλωμάρι της Μυτιλήνης. Την ώρα 
που ανεβαίναμε κάποιος είπε στη μάνα μου: «Καλέ, το μωρό σου απ’ το 
πόδι το κρατάς;». Μέσα στην αγωνία της με είχε πιάσει από το πόδι και με 
ανέβαζε στο καράβι με το κεφάλι προς τα κάτω. Στο καράβι μέσα βρήκα-
με τη θεία μου, τον παππού και τη γιαγιά μας.

Από το Πλωμάρι φύγαμε για τον Πειραιά. Εκεί χωρίσαμε από τους 
συγγενείς και τραβήξαμε για τα Μέγαρα. Τελικά γυρίσαμε στην Αθήνα, 
κοντά στον Ευαγγελισμό. Εκεί η μητέρα μου γνώρισε την κόρη του Σκου-
ζέ. Ήταν καλή γυναίκα. Μας παραχώρησε ένα μικρό σπίτι, εκεί στο λόφο 
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που τον λένε και σήμερα «Σκουζέ». Ύστερα η μητέρα βρήκε και δουλειά 
στο ξενοδοχείο της Μεγάλης Βρεττάνιας. Ήταν καλή νοικοκυρά και άξια 
κι έμεινε καιρό εκεί.

Κοντά στο σπίτι μοίραζαν συσσίτιο σε μας τα παιδιά. Μου είχε κάνει 
εντύπωση που έφτιαχναν ρυζόγαλο με κακάο από πάνω.

Εμείς δεν ζήσαμε χρόνια παιδικά. Τυρρανιστήκαμε. Αργότερα μας 
έδωσαν ένα σπιτάκι στη συνοικία της Σαφράμπολης. Εκεί η μητέρα μας 
ξανάστησε το σπιτικό μας. Τριγύρω ήταν ελάχιστα σπίτια, ενώ πιο πολ-
λά υπήρχαν προς τη μεριά των Ποδαράδων. Εδώ, μας βρήκε κι ο πατέρας 
μας όταν ύστερα από πολλές περιπέτειες κατάφερε να ξεφύγει από τους 
Τούρκους και να σωθεί, αν και όλοι μας έλεγαν ότι είχε σκοτωθεί.»
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ΔΟΥΛΕΙΕΣ "ΤΟΥ ΠΟΔΑΡΙΟΥ"

ι ξεριζωμένοι της Ανατολής με την πρώτη εγκατάστασή τους στη νέα πα-
τρίδα ήταν υποχρεωμένοι να εργαστούν για να επιβιώσουν. Τα εργοστάσια 
δεν επαρκούσαν. Έπρεπε να προσαρμοστούν στη νέα πραγματικότητα και ν’ 

αναζητήσουν αλλού δουλειές. Η εφευρετικότητά τους, τους οδήγησε στο να βρουν και να 
κάνουν αυτό που ονομάζουμε «δουλειές του ποδαριού».

Η Κα Βούλα Αραμπατζόγλου-Τουζοπούλου στο βιβλίο της «Ανατολή εξ Ανατο-
λών» (Ν. Ιωνία, 2010) παρουσιάζει μαρτυρίες προσφύγων της Ν. Ιωνίας από τα χρόνια 
του μεσοπολέμου, της Κατοχής και λίγο μετά.

Αποσπούμε ένα κομμάτι που αναφέρεται σε έναν πρόσφυγα, ο οποίος έκανε μια 
σειρά από δουλειές, που ο ίδιος είχε εφεύρει, τη 10ετία του ‘30, στη Ν. Ιωνία.

«...Τόλμησε και τα κατάφερε να μάθει να επισκευάζει σουμιέδες και 
ομπρέλες. Αλλά δεν διέθετε ούτε κεφάλαιο, ούτε χώρο για να ασκήσει τις 
τέχνες του. Γι’ αυτό έπαιρνε τα σύνεργα και γυρνούσε στους δρόμους.

Σουμιετζής γινόταν τα καλοκαίρια. Φορτωνόταν στους ώμους μία 
μεγάλη σιδερένια βίδα μήκους περίπου δύο μέτρα και αλώνιζε όλες τις πε-
ριοχές των σημερινών ορίων του Δήμου Νέας Ιωνίας. Με τη βίδα αυτή δι-
όρθωνε τους σουμιέδες των κρεβατιών. Τότε τα κρεβάτια στην οριζόντια 
επιφάνειά τους είχαν μεταλλικό πλέγμα από σούστες, που με την χρήση 
ξεχείλωνε. Με την τεράστια βίδα κατά μήκος του κρεβατιού τέντωνε το 
πλέγμα στην οριζόντια θέση του. Κάποιες μέρες του καλοκαιριού πήγαι-
νε την βίδα σε παραθεριστικά θέρετρα και επισκεύαζε τα κρεβάτια των 
εκεί ξενοδοχείων.

Το χειμώνα γινόταν ομπρελάς. Περνούσε από τους ίδιους δρόμους με 
ένα ξύλινο βαλιτσάκι που περιείχε πένσες και ακτίνες ομπρελών. Τότε η 
ομπρέλα ήταν είδος πολυτελείας και συνέφερε στον ιδιοκτήτη η επισκευή 
της. Ο Βασίλης, όσες μπορούσε τις έφτιαχνε επί τόπου, τις άλλες τις έβαζε 
στον ώμο για να τις διορθώσει στο σπίτι του και τις επέστρεφε στον επό-
μενο γύρο. Τα καρικώματα ή μπαλώματα του υφάσματος των ομπρελών 
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στο σπίτι αναλάμβαναν η γυναίκα του Σταματία και οι κόρες του...
Τη Μεγάλη Εβδομάδα έξω από την εκκλησία της Αγίας Αναστασί-

ας στον Περισσό, πουλούσε ο Βασίλης κεράκια και λαμπάδες. Τα πρωινά, 
που δεν είχε εκκλησία, γυρνούσε στα σπίτια και έσφαζε επί πληρωμή τα 
αρνιά των κατοίκων, τα οποία είχαν αγοράσει από βοσκούς, που περνού-
σαν με τα κοπάδια τους από τους δρόμους πολλές ημέρες πριν το Πάσχα...

Τις απόκριες ο Βασίλης έστηνε στο σπίτι του ολόκληρη επιχείρηση 
παραγωγής και εμπορίας κέρινων αυγών. Τα κέρινα αυγά είχαν σχήμα και 
μέγεθος αυγού κότας αλλά το τσόφλι ήταν λεπτό στρώμα κεριού και το 
περιεχόμενο ήταν χαρτοπόλεμος. Μαζί με τις κορδέλες και τον χύμα χαρ-
τοπόλεμο αποτελούσαν το τρίπτυχο του αποκριάτικου ξεφαντώματος. 
Όλες τις αποκριές προμηθεύονταν από τα ψιλικατζίδικα και τα τρία είδη. 
Τα κέρινα αυγά όμως ήταν δημοφιλέστερα, γιατί είχαν τη γοητεία και την 
επίδραση που ασκεί η θέα του αυγού και γιατί μπορούσαν να κατευθυν-
θούν με ακρίβεια στο κεφάλι-στόχο, όπου και έσπαγαν «λούζοντας» τον 
«αντίπαλο» με το περιεχόμενο-χαρτοπόλεμο. Αν τα αυγά αυτά ήταν λε-
πτόφλουδα ήταν και ανώδυνα. Αλλιώς πονούσαν λίγο και γι’ αυτό μετά 
από διαμαρτυρίες, κυρίως καλλιτεχνών στα κέντρα διασκέδασης, απαγο-
ρεύτηκαν προς μεγάλη θλίψη και απογοήτευση των πιτσιρικάδων.

Για την κατασκευή των αυγών επιστρατεύονταν όλη η οικογένεια 
του Βασίλη. Είχαν δύο μακριά ξύλα που το άκρο τους κατέληγε σε ξύλι-
να καλούπια σε σχήμα μισού αυγού το καθένα, αλλά τα χείλη ενός κα-
λουπιού είχε περιμετρικά προεξοχή και του άλλου εσοχή. Το ένα δηλα-
δή καλούπι ήταν θηλυκό και το άλλο αρσενικό. Μέσα σ’ ένα κατσαρολάκι 
έλιωναν με τη γκαζιέρα κερί και στο τήγμα αυτό βουτούσαν τα καλούπια. 
Όταν κρύωνε και έπηζε το στρώμα κεριού επάνω στα καλούπια, το έβγα-
ζαν. Τα παιδιά αναλάμβαναν να γεμίζουν τα δύο αυτά κέρινα κελύφη με 
χαρτοπόλεμο και μετά ένωναν ένα θηλυκό με ένα αρσενικό ημικέλυφος 
και άλειφαν με ζεστό πινελάκι το σημείο ένωσής του για να κολλήσουν...»
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ΠΑ ΣΧ Α ΣΤΗΝ ΠΡΟΠΟΛΕΜΙΚΗ ΙΩΝΙΑ
Του Χάρη Σαπουντζάκη

άσχα! «Εορτή εορτών και πανήγυρις πανηγύρεων». Η μεγαλύτερη 
γιορτή της Ορθόδοξης Χριστιανοσύνης, με το μεγάλο συμβολισμό: τη νίκη της 
ζωής ενάντια στο θάνατο, την Ανάσταση των ψυχών και των σωμάτων, τη λευ-

τεριά και την αναγέννηση, δε μπορούσε παρά ξεχωριστά να γιορταζόταν από τον Ελληνι-
σμό της Μικρασίας, πριν από την Καταστροφή! Τουλάχιστον όπου και όσο οι Κοινότητες 
εκμεταλλευόμενες φιρμάνια. Τανζιμάτ και συγκυρίες πετύχαιναν, ολοένα και περισσότε-
ρο, να δίνουν τον πιο πανηγυρικό χαρακτήρα στη μεγάλη αυτή μέρα.

Κι ήρθε ο ξεριζωμός! Αυτούσιες ή κάπως παραλλαγμένες, από τις ανάγκες της προ-
σαρμογής, οι συνήθειες, τα ήθη και τα έθιμα της καθ΄ ημάς Ανατολής, παρά τα βάσανα 
και τους καημούς, τις δυσκολίες και τα προβλήματα μεταφυτεύτηκαν, εδώ στον Ελλαδι-
κό χώρο, όπου εγκαταστάθηκαν οι πρόσφυγες.

Η Νέα Ιωνία, τουλάχιστον ως το 1940, είχε αμιγή πληθυσμό, προσφυγικό πληθυσμό, 
ο οποίος μάλιστα σε μεγάλο βαθμό προερχόταν από κοινότητες του εσωτερικού της Μι-
κρασίας (Σπάρτη, Αλάια, Αττάλεια, Ικόνιο, Καισάρεια, Νεάπολη) ή τον Πόντο (Σαφράμπο-
λη, Ινέπολη, Κασταμονή) που κρατούσαν λόγω ακριβώς της ανάγκης επιβίωσης, αυστη-
ρότερα τα στοιχεία της θρησκευτικής παράδοσης.

Οι ναοί της πόλης, ολόκληρη τη Μεγάλη Εβδομάδα, προπολεμικά, γίνονταν το επίκε-
ντρο της ζωής των κατοίκων. Οι Άγιοι Ανάργυροι, ο Άγιος Γεώργιος, ο Άγιος Στέφανος, ο 
Άγιος Ευστάθιος, η Παναγίτσα, ο Άγιος Κωνσταντίνος, η παλιά ξύλινη εκκλησιά στη γω-
νία Ηρακλείου και Αλέκου Παναγούλη, η Ζωοδόχος Πηγή στην Καλογρέζα και η Αγία Ανα-
στασία στον Περισσό, συναγωνίζονταν, θα έλεγε κανείς, ποιος θα στολίσει τον καλύτε-
ρο επιτάφιο, ποιος θα έχει τους ποιους καλλίφωνους ψαλτάδες, ποιος θα στήσει την πιο 
όμορφη εξέδρα για το «Χριστός Ανέστη» στο προαύλιο.

Και τα σπίτια, τα φτωχικά προσφυγικά σπίτια, αστραποβολούσαν από τον ασβέστη 
κι ευωδίαζαν από τα κάθε λογής γλυκίσματα, που μόνες τους οι νοικοκυρές με την γνώση 
και το μεράκι τους έφτιαχναν: κουλούρια, καταΐφια, μπακλαβάδες, σαραϊλί.

Εκκλησιά, σπίτια, φούρνοι. Διαδρομές ιδιαίτερα ευχάριστες για τα παιδιά και τους νέ-
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ους, οι οποίοι μαζί με την άνοιξη μπουμπούκιαζαν κι αυτοί! Τα πρώτα σκιρτήματα του 
έρωτα, οι κρυφές ματιές πίσω από τις πλάτες των γονιών στις βραδινές λειτουργίες της 
Μεγάλης Εβδομάδας και ιδιαίτερα στην περιφορά του Επιταφίου !

Κανόνας απαράβατος: ολόκληρη τη Μεγαλοβδομάδα αυστηρή νηστεία! Μόνο λαδερά, 
ελιές, ταχίνι, ξερά σύκα σε τσαπέλες, σπανακόπιτες. Αλίμονο σ΄ εκείνον που θα παρέβαι-
νε τον κανόνα, έστω και άθελά του, να φάει, δηλαδή, κάτι αρτήσιμο, κάτι που να είχε λίγο 
βούτυρο ή γάλα, γιατί βέβαια το κρέας ήταν αδύνατο να το πλησιάσει! Και γινόταν πολ-
λές φορές ένα παιχνίδι να ξεγελάσει το ένα παιδί το άλλο και να του δώσει να φάει κάτι 
έστω ελάχιστα αρτήσιμο, για να του πει μετά «τώρα πως θα πας να κοινωνήσεις;»

Οι σταφίδες, ευχάριστο προσφάγι για τα παιδιά, γέμιζαν τις τσέπες και μαζί τα στρα-
γάλια, τα φουντούκια και καμιά φορά τα δαμάσκηνα. Το χοσάφι, δροσιστικό ποτό από 
βρασμένες σταφίδες και δαμάσκηνα, τραβιόταν ευχάριστα, όταν μάλιστα το Πάσχα, έπε-
φτε αργά, μέσα στο Μάη.

Τα σχολειά έκλειναν τότε τη Μεγάλη Τετάρτη. Τα Γυμνάσια συνήθως αυτή τη μέρα, 
πήγαιναν να δουν τα βουβά «Πάθη του Χριστού», στον «Αστέρα» ή τον «Κρόνο», στους 
δύο χειμερινούς κινηματογράφους της Ν. Ιωνίας.

Τη Μεγάλη Πέμπτη, το πρωί, έπρεπε να βαφτούν τα κόκκινα αυγά. Με ιδιαίτερη φρο-
ντίδα οι μανάδες κι οι γιαγιάδες καταγίνονταν μ’ αυτό το έργο. Αγόραζαν φρέσκα αυγά 
ή τα μάζευαν από τα κοτέτσια τους - υπήρχαν πολλά κοτέτσια εκείνα τα χρόνια - και τα 
΄βαφαν προσέχοντας πολύ τη χρόνο και τη δόση από το ξύδι, ώστε να γυαλίζουν και να 
μην γίνουν μελάτα… Μετά τα ‘βαζαν στα καλαθάκια τους επάνω στις σερβάντες.   

Πολλές φορές τα παιδιά κολλούσαν χαλκομανίες (πόσοι άραγε θυμούνται τις χαλκο-
μανίες;) με διάφορες παραστάσεις. Τα αυγά βάφονταν κόκκινα. Η συνήθεια να βάφουμε 
αυγά σε διάφορα χρώματα ήρθε πολύ μετά τον πόλεμο. Και βέβαια ήταν πρόκληση για 
τα παιδιά, καθώς ήταν περιτριγυρισμένα από αυγά και γλυκίσματα, αλλά είχαν χαρακτή-
ρα κι έκαναν υπομονή. 

Τη Μεγάλη Πέμπτη, το βράδυ, η πρώτη μέρα του μεγάλου Πάθους: η Σταύρωση του 
Χριστού. Τα δώδεκα Ευαγγέλια!

Τούτη τη μέρα στους Αγίους Αναργύρους, γύρω στις 10 το βράδυ, στη μέση από τα 
δώδεκα Ευαγγέλια, «παιζόταν» η συγκλονιστική έξοδος του Εσταυρωμένου από τη δε-
ξιά πύλη του αγίου Βήματος. Πρωταγωνιστής ο θεμελιωτής της Ν. Ιωνίας, ο Μωϋσής 
των Πισιδών, ο Παπαϊωακείμ Πεσματζόγλου. Κρατώντας ελαφρά κυρτός, το βαρύ 
Σταυρό, ξεπρόβαλλε ολόλευκος και επιβλητικός από την Πύλη ψάλλοντας με μια φωνή 
ζεστή, βαθειά, παλλόμενη: «Σήμερον κρεμάται επί ξύλου ο εν ύδασι την γην κρεμά-
σας». Ανάσα καμιά! Μια ολόκληρη κατάμεστη εκκλησιά, δακρυσμένη, ακίνητη, αφου-
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γκράζεται, αναπολεί, δονείται. «Στέφανον εξ ακανθών περιτίθεται ο περιβάλλων τον 
ουρανόν εν νεφέλαις». Ο ιερέας προχωρά αργά. Κόμποι ιδρώτα λαμπυρίζουν στο μέτω-
πό του. Ζει τις στιγμές. Στρίβει αριστερά και προχωρεί προς το κέντρο του σολέα να στη-
ρίξει το  Σταυρό στη βάση του. Υψώνοντας τον τόνο και σηκώνοντας το βλέμμα θα κατα-
λήξει: «Προσκυνούμεν Σου τα Πάθη Χριστέ, δείξον ημίν και την αγίαν Σου Ανάστα-
σιν».

Η προσδοκία ότι μετά το μεγάλο κακό θα ΄ρθει η λύτρωση, καθαιρεί την πικρία και 
την οδύνη. Μπορεί πια η επιστροφή στις προσφυγικές εστίες να είναι μια χίμαιρα, όμως 
οι καρδιές γλυκαίνουν κρατημένες στην ελπίδα.

Τη Μεγάλη Παρασκευή όλα κλειστά! Η μέρα του πένθους, αλλά και τελευταίες προε-
τοιμασίες για τον Επιτάφιο.

Λουλούδιαζαν τότε οι εξοχές γύρω από την πολιτεία. Αλλά και στους κοινόχρηστους 
χώρους των προσφυγικών και στους κήπους των ιδιόκτητων σπιτιών οι βιολέτες, τα τρι-
αντάφυλλα, οι κρίνοι, τα γαρύφαλλα σε αφθονία. Ολόκληρη τη νύχτα της Μ. Πέμπτης οι 
κοπελιές αγρυπνούσαν βάζοντας όλη τους τη τέχνη για να στολίσουν τους επιτάφιους. 
Άμιλλα σκληρή, ιδιαίτερα ανάμεσα στους Επιτάφιους που θα συναντιώντουσταν το βρά-
δυ στην Περιφορά: των Αγίων Αναργύρων και του Αγίου Κωνσταντίνου από τη μια και 
του Αγίου Στεφάνου, της Παναγίτσας και του Αγ. Ευσταθίου από την άλλη.

Το βράδυ δίπλα στο Ψαλτήρι, μικρές αυτοσχέδιες χορωδίες νέων έπαιρναν το λόγο για 
τα εγκώμια: «Η ζωή εν Τάφω κατετέθης Χριστέ..., Αι γενεαί πάσαι ύμνον τη Ταφή 
Σου… Άξιον εστίν μεγαλύνειν  Σε τον ζωοδότην, τον εν τω σταυρώ τας χείρας εκτεί-
ναντα...». Και καθώς έφταναν στο «Μυροφόροι ήλθον, μύρα Σοι, Χριστέ μου, κομίζου-
σαι προφρόνως» νιφάδες πυκνές τα ροδοπέταλα να πέφτουν από τον τρούλο ή να πε-
τάγονται από γύρω πάνω στον Επιτάφιο.

Στιγμές κατάνυξης με μόνο το φως των κεριών και την ψυχή των ανθρώπων να πλαι-
σιώνουν την ταφή.

Και μετά η έξοδος κι η περιφορά του επιταφίου στους χωμάτινους δρόμους και τα σο-
κάκια, με τις νοικοκυρές να λιβανίζουν από τα μπαλκόνια και τις εξώθυρες.

Από το μεσημέρι του Μ. Σαββάτου όλα έπαιρναν άλλη όψη. Είχε γίνει η πρώτη Ανά-
σταση. Τα παιδιά ολοένα κι έφερναν γύρω στα κουλούρια και τ΄ αυγά.

Και βέβαια τα μεσάνυχτα η Ανάσταση, είχε μιαν άλλη ξεχωριστή λαμπρότητα. Οι Ιω-
νιώτες πήγαιναν «συν γυναιξί και τέκνοις» στις εκκλησιές. Δεν έλειπε κανένας. Στις τσέ-
πες απαραίτητα τ΄ αυγά και τα κουλούρια. Το Άγιο Φως και μετά η Ανάσταση, το τσού-
γκρισμα των αυγών και το φιλί με το «Χριστός Ανέστη», καθώς τα κάθε λογής βαρελό-
τα αυλάκωναν τον ουρανό σαν φωτεινά φίδια κι όλα φεγγοβολούσαν. Μαγειρίτσα δεν 
έφτιαχναν στην αρχή, για τι ήταν άγνωστη στη Μικρασία. Σιγά - σιγά όμως άρχισαν να τη 
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φτιάχνουν και όπως πάντα τα κατάφερναν με την κουζίνα, με επιτυχία.
Ανήμερα το Πάσχα ο οβελίας κυριαρχούσε. Σε μικρότερη έκταση, από σήμερα. ΄Ηταν 

τα χρόνια δύσκολα και στερημένα για τους πρόσφυγες. Ορισμένες οικογένειες, αγόραζαν 
ζωντανά τα αρνιά, αρκετές μέρες πριν και τους έβαζαν μάλιστα κορδέλες στο λαιμό. Περ-
νούσε τις γειτονιές σφαγέας που έσφαζε τ΄ αρνιά το πρωί του Σαββάτου, αλλά οι περισ-
σότεροι οικογενειάρχες έκαναν μόνοι τους αυτό το έργο. Σούβλες λίγες. Κυρίως το αρνί 
πήγαινε γεμιστό στο φούρνο, όπως συνήθιζαν άλλωστε στη Σμύρνη και τα περισσότερα 
μέρη της Μικρασίας. Η γέμιση του αρνιού ήταν μεγάλη τέχνη (ρύζι, αμύγδαλα, κουκουνά-
ρια). Το σουβλιστό αρνί συνηθιζόταν στις εξοχές. 

Το μεσημέρι της Κυριακής ψαλλόταν η Δεύτερη Ανάσταση, η «Αγάπη». Ιερείς σε τέσ-
σερα σημεία του ναού των Αγίων Αναργύρων έλεγαν το Ευαγγέλιο σ΄ όλες τις γλώσσες.

Αν ο καιρός ήταν καλός οι εξοχές της εποχής εκείνης: ο Βέικος, η Αγία Τριάδα, το Ηρά-
κλειο, η Νέα Φιλαδέλφεια (το Άλσος, ο Κόκκινος Μύλος), οι απέραντες αλάνες γύρω από 
τον Ποδονίφτη, στη συνοικία Μαυρογορδάτου (Αναξαγόρειο Γυμνάσιο) γέμιζαν κόσμο. 
Εξοχικά σπίτια κι έξοδοι και ταξίδια εκτός της πολιτείας ήταν πράγματα άγνωστα.

Μέρες αγάπης, συμφιλίωσης, συγγνώμης, μέρες επισκέψεων κι αντεπισκέψεων. Με τα 
παράθυρα ανοιχτά να μπαίνει η άνοιξη και τα τραπεζάκια έξω με τους μεζέδες, το ούζο 
και τα τραγούδια της Ανατολής, μα και του συρμού ανταμωμένα: το «Μπεκλεντήμ ντε 
γκελμεντίν», το «ετίναξα την ανθισμένη αμυγδαλιά» και το «γελεκάκι που φορείς, 
εγώ στόχω ραμμένο…», γέμιζαν οι μέρες π΄ ακολουθούσαν ως το Αντίπασχα, την Κυρια-
κή του Θωμά.

Μέρα ευφρόσυνη κι αυτή, που ιδιαίτερα τιμούσαν οι Σπαρταλήδες στην πατρίδα τους, 
γιατί τότε γιόρταζαν τους τρεις Ιεράρχες και τα σχολειά τους, αλλά και μέρα που ‘φερνε 
θλίψη στους μαθητές καθώς τελείωναν οι διακοπές τους και θα ΄πρεπε να γυρίσουν πάλι 
στα σχολειά τους από την επομένη...
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68. Σαπουντζάκης Χάρης - Λυκούδης Μ.: Τα πρώτα σχολεία των προσφύγων
 στη Νέα Ιωνία, εκδ. «ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.» Δήμου Ν. Ιωνίας, 2008.
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69. Σ.Ε.Β.: Ένας αιώνας στην υπηρεσία της επιχειρηματικής ιδέας, 2007.
70. Σολδάτος Χρ.: Η εκπαιδευτική και πνευματική κίνηση του Ελληνισμού της Μ. Ασίας  
 (1800-1922), τόμοι Α΄, Β΄, Γ΄, Αθήνα 1991.
71. Σολωμονίδης Χρ.: Της Σμύρνης, Αθήνα, 1957.
72. Στεριάδου Πόπη: Κυδωνιών και Ρέμπραντστραατ γωνία, Εμπειρία Εκδοτική, 2006.
73. ΤΑ ΝΕΑ - Ιστορία: Η Μικρασιατική Καταστροφή του 1922, συλλογικό έργο,
 Αθήνα, 2010.
74. Τζανακάρης Βασ.: Στο όνομα της προσφυγιάς, εκδ. «Μεταίχμιο», Αθήνα, 2009.
75. Τσουδερός Εμ.: Η αποζημίωση των ανταλλαξίμων, 1927.
76. Τσουλούφης Α.: Η ανταλλαγή ελληνικών και τουρκικών πληθυσμών, Αθήνα, 1989.
77. Τράπεζα Πειραιώς: Αρχείο αναφερομένων στην Εταιρεία «Μουταλάσκη».
78. Χαλέμος Κώστας: 40 χρόνια από το ταξίδι του Ικάρου, 2012.
79. Χαραλαμπίδης Μεν.: Πρόσφυγες και γηγενείς στη μεσοπολεμική Αθήνα στο
 «Ιστορία της Μ. Ασίας» εκδ. «Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία», 2011.

--------------------------------------

• Φ.Ε.Κ. των ετών: 1923 - 1940.

• Τοπικές Εφημερίδες:
 Κυριακάτικη, Φύλαξ, Ιωνικά Νέα, Προσφυγική Φωνή, Νέα Ιωνία,
 Προσφυγικός Κόσμος (ειδική έκδοση Ν. Ιωνίας).

• Αθηναϊκές Εφημερίδες:
 Προσφυγικός Κόσμος, Ελεύθερον Βήμα, Ακρόπολις, Καθημερινή, Ανεξάρτητος,
 Ριζοσπάστης, Έθνος, Ελεύθερος Λόγος.

• Μικρασιατικά Χρονικά: Ετήσια έκδοση Ενώσεως Σμυρναίων.

• Περιοδικές Εκδόσεις του KE.MI.ΠΟ. Δήμου Ν. Ιωνίας.

• “Σπάρτη της Ανατολής” Περιοδική έκδοση της Ενώσεως Σπάρτης Μικράς Ασίας  
 (1989-2013)

• “Το Λυχνάρι”, Περιοδική έκδοση του Ιωνικού Συνδέσμου.

• “Πανόραμα” Νέας Ιωνίας, Περιοδική έκδοση Βασ. Μαγκαναδέλλη.
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Για την έκδοση του έργου απαιτήθηκε κατ' αρχήν η χρήση του αρχειακού
και φωτογραφικού υλικού των συγγραφέων.

Οι συγγραφείς και ο εκδότης Σύλλογος, ωστόσο, επιθυμούν να ευχαριστήσουν θερμά τους 
παρακάτω φορείς και πρόσωπα για τη δυνατότητα που τους έδωσαν

να έχουν πρόσβαση στα αρχεία τους, να συλλέξουν πληροφορίες και φωτογραφικό υλικό:

Γενικά Αρχεία του Κράτους, Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Μπενάκειος Βιβλιοθήκη,
Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων, Ιστορικό Αρχείο Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος,

Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, Εστία Νέας Σμύρνης,
Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού, Ιστορικό Αρχείο Δήμου Αθηναίων,

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών "Ελ. Βενιζέλος", Η.Σ.Α.Π - ΣΤΑ.ΣΥ.,
Ιστορικό Αρχείο Δημοσιογραφικού Οργανισμού Λαμπράκη (Δ.Ο.Λ.),

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Πειραιώς, Ιστορικό Ίδρυμα Εμπορικής Τραπέζης,
Ελληνικό Λογοτεχνικό Ιστορικό Αρχείο (Ε.Λ.Ι.Α.).

Δήμος Νέας Ιωνίας, Ένωση Σπάρτης Μ. Ασίας,
Κέντρο Σπουδής και Ανάδειξης Μικρασ. Πολιτισμού Δήμου Ν. Ιωνίας (ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.),

Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ν. Ιωνίας, Ένωση Παλαιών Προσκόπων.

Χαράλ. Αντ. Σαπουντζάκης, Κων. Μιχαλόπουλος, Ευαγγελία Βουλγαρέλη, Μιχ. Χατζόπουλος,
Στέλλα Βογιατζόγλου, Ανδρέας Καφετζής, Πηνελ. Δουρμούσογλου, Σερ. Ζαχαριάδης,

Λάζαρος και Ειρήνη Νικολαΐδου, Μηνάς Εφραίμογλου, Ιωακ. Παπαϊωακείμ, Νίκος Μελαχρινός,
Τάκης Κωστιδάκης, Παύλος Θωμόγλου, Αναν. Κεχαγιόγλου, Σίμος Εφραίμογλου,

Οικ. Νίκου Αργυρόπουλου, Ηλίας Μωραλόγλου, Βασ. Ζαχαράκη, Ηλιάνα Τρίγκατζη, Κων. Ιωαννίδης, 
Βλαδ. Καϊσερλόγλου, Δέσποινα Βενετσανοπούλου, Έφη Στυλιανίδου, Στ. Βαρουτσής, Όλγα Φτούλη, 

Φωτεινή Τσαλίκογλου.

Αρχείο ερασιτεχνικού οπτικοακουστικού υλικού “των Ανωνύμων”
www.tonanonymon.gr

Εκδόσεις Αλεξανδρή, Αρχείο της ΕΡΤ.

Μυροβλία Παντελίδου, Ελένη Χορτατζάκη, Μαρία Μαγγανά, Βασ. Πλούμπη-Μπίνου,
Αναστ. Μπίνος, Γεώργιος Καμμένος, Άννα Γαλανού.
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Ε ΚΔΟΣΕΙΣ Ε ΝΩΣΕΩΣ Σ ΠΑΡΤΗΣ Μ . Α ΣΙΑΣ

ΒΙΒΛΙΑ
1. Βάσος Βογιατζόγλου: Η Πισιδία της Μικράς Ασίας, 1978.
2. Βάσος Βογιατζόγλου: Οι γειτονιές των απίστων, 1981 (ΕΞΑΝΤΛΗΜΕΝΟ).
3. Χάρης Σαπουντζάκης: Η Ελληνική Παιδεία στη Σπάρτη Πισιδίας, 1983
  Α’ Βραβείο Εστίας Ν. Σμύρνης (ΕΞΑΝΤΛΗΜΕΝΟ).
4. Βάσος Βογιατζόγλου: Η Σπάρτη της Μικράς Ασίας (Σύμμικτα Λαογραφικά),
  1986, Εύφημος Μνεία Ακαδημίας Αθηνών, Β’ έκδοση 1992.
5. Παπαϊωακείμ Πεσματζόγλου: Οι Αναμνήσεις μου από την πατρίδα Σπάρτη.
  επιμ.: Χ. Σαπουντζάκης, 1990 (ΕΞΑΝΤΛΗΜΕΝΟ).
6. Πρακτικά 5ου Συμποσίου Ιστορίας-Λαογραφίας Αττικής - Δοκιμαστική έκδοση 1995
7. Χάρης Σαπουντζάκης: Ανθολόγιο Πισιδίας, 2000.
8. Αντ. Καζαντζόγλου: Ο Άγιος των Πισιδών, Πατάρων Μελέτιος, 2000.
9. Η έλευση του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου στην Ένωση Σπάρτης, 2002.
10. Οι Σπαρταλήδες στην Παλιά και τη Νέα Πατρίδα - Λεύκωμα, 2007.
11. Ειρ. Κατσίπη-Σπυριδάκη: Στο οροπέδιο των ρόδων - Ιστορικό μυθιστόρημα, 2011.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ -  ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
“Σπάρτη της Ανατολής”: Τεύχη 1-35 (1989-2008).

“Σπάρτη της Ανατολής”- Περιοδικό: Τεύχη 1-5 (2009-2013).

Κατά την περίοδο της έκδοσης του τόμου η διοίκηση της Ενώσεως Σπάρτης Μ. Ασίας
είχε την παρακάτω σύνθεση:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Πρόεδρος: Χάρης Σαπουντζάκης
Αντιπρόεδρος Α’: Λουκάς Χριστοδούλου
Αντιπρόεδρος Β’: Νίκος Χατόγλου
Γεν. Γραμματέας: Ηλίας Μωραλόγλου
Ειδ. Γραμματέας: Αθαν. Γουναρίδης
Ταμίας: Ξένια Παλλιόγλου
Κοσμήτορας: Κοσμάς Χατόγλου
Υπεύθ. Δημ. Σχέσεων: Στάθης Ουλκέρογλου

Μέλη: Όμηρος Ακιανίδης, Βασ. Ζαχαράκη, Δημ. Μωραλόγλου.
Αναπλ. Μέλη: Σίμος Ιντζόγλου, Όλγα Μωραλόγλου-Μπενέτου.

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Κων. Χατζηαποστόλου, Στ. Παπαγερασίμου, Μαρ. Δρίβα.
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΛΕΥΚΩΜΑ

Το φωτογραφικό υλικό,
μετά την παρουσίαση πατρίδων της Ανατολής,

περιλαμβάνει φωτογραφίες και αρχειακό υλικό σε αντιστοιχία
με τα περιεχόμενα του βιβλίου.

ς
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