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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Η Νέα Ιωνία, η πολιτεία που ίδρυσαν οι ξεριζωμένοι της καθ΄ ημάς Ανατολής το 1923,
έχει στον όχι πολύ μεγάλο βίο της μόλις συμπληρώθηκαν τα 90 χρόνια της- να επιδείξει
μια πλούσια ιστορία γεμάτη από σκληρή δουλειά, αγώνες και διεκδικήσεις των ανθρώπων της για μια καλύτερη ζωή, για δημοκρατία, ελευθερία και δημιουργία σ΄ όλους τους
τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας.
Ήδη την ιστορία αυτή, άλλοτε συνολικά και άλλοτε αποσπασματικά, κατά τομέα και
χρονική περίοδο, έχουν παρουσιάσει με βιβλία, μελέτες, ανακοινώσεις τους σε συνέδρια,
αρκετοί συμπολίτες.
Ορισμένες πλευρές, όπως π.χ. ο Πολιτισμός, η Παιδεία και η Εκπαίδευση, το Εμπόριο
και η Βιομηχανία κλπ., θα μπορούσε κανείς να πεί ότι έχουν φωτιστεί επαρκώς.
Δουλεύοντας, τρία χρόνια τώρα κυριολεκτικά νυχθημερόν, στην έρευνα για την
αναζήτηση στοιχείων, ντοκουμέντων και ανέκδοτου υλικού μέσα από αρχειακές πηγές,
διαπίστωσα ότι υπάρχουν χώροι, οι οποίοι ακόμα προσφέρονται για σπουδή και ανάδειξη.
Μιλώ συγκεκριμμένα για το πεδίο της “σωματειακής ιστορίας”, αν μου επιτρέπεται ο
όρος, όπου πράγματι θα μπορούσε κανείς κάτι χρήσιμο αλλά και καινούργιο να καταθέσει.
Όταν ξεκίνησα την έρευνά μου γενικότερα για την ιστορία της Ν. Ιωνίας, προσέκρουσα πάνω σ΄ ένα ύφαλο, που ποτέ δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα ήταν τόσο
μεγάλος και κυρίως τόσο “αγεωγράφητος”.
Μόνο για την περίοδο των πενήντα (50) πρώτων χρόνων (1923-1973) προέκυψε
ένας τεράστιος όγκος πληροφοριών που αφορούσε σε 250 περίπου σωματεία, συλλόγους, ενώσεις, οργανώσεις, συνδικάτα, συνεταιρισμούς οικοδομικούς και καταναλωτικούς, αδελφότητες, επιτροπές κλπ. κατανεμημένα σε πολλές κατηγορίες: σωματεία
προσφυγικά, κοινωνικά, αθλητικά, πολιτικά, επαγγελματικά, θρησκευτικά κλπ.
Αλλά δεν είναι μόνο ο όγκος. Μια έρευνα που φέρνει στο φως εντελώς άγνωστα
στοιχεία για τόσα σωματεία, όταν μάλιστα ο συνολικός αριθμός τους αποδεικνύεται
υπερδιπλάσιος των έως τώρα εικαζομένων, είναι φυσικό να φωτίζει παράπλευρα και τη
γενική ιστορία της πόλης. Αυτό είναι αναπόφευκτο.
Ωστόσο ο ερευνητής δεν σκοπεύει δια της πλαγίας οδού να “ξαναγράψει” την
ιστορία της Ν. Ιωνίας στο σύνολό της. Θα περιοριστεί στο συγκεκριμμένο αντικείμενό
του κάνοντας κατ΄ εξαίρεση μόνο, κάποιες απαραίτητες υποσημειώσεις συνδέοντας
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ορισμένα πρόσωπα και πράγματα μέσα στο γενικότερο σχηματοποιημένο κέλυφος της
γενικής ιστορίας.
Η εργασία θα προχωρήσει σε δύο περιόδους: η πρώτη 1923-1974, άμεσα, και δεύτερη
η 1974-2014, σε μεταγενέστερη εποχή. Η τομή αυτή δε γίνεται αυθαίρετα. Το 1974 είναι
χρονιά σημαδιακή όχι μόνο για τη Νέα Ιωνία φυσικά αλλά για ολόκληρη τη χώρα.
Περνάμε από τη Χούντα στη Μεταπολίτευση και βλέπουμε απολύτως δικαιολογημένα να παρουσιάζεται μια έξαρση για συλλογική δράση, για συλλογική ελεύθερη δράση,
ύστερα από την 7ετή "γυψοποίηση” με αποτέλεσμα να ιδρύονται δεκάδες σωματεία
κάθε κατηγορίας, ενώ παράλληλα αυτά που συνεχίζουν να λειτουργούν περνούν σε μια
περίοδο ολικής ανατροπής των στερεότυπων, ώστε να καταγράφονται δράσεις εξαιρετικά σημαντικές που υπερβαίνουν πολλές φορές τα όρια του Δήμου και ειδικότερα με
τον Αθλητισμό παρατηρείται η πραγματοποίηση λαμπρών επιδόσεων σε πανευρωπαϊκό
και παγκόσμιο επίπεδο, με τη διάκριση ομάδων και αθλητών της Ν. Ιωνίας ακόμη και σε
Ολυμπιακούς Αγώνες.
Έτσι αν για τα πρώτα 50 χρόνια (1923-1973) απαιτήθηκε τόση έκταση δουλειάς,
όσο αυτός ο τόμος των 650 σελίδων περιέχει, τότε για τα επόμενα χρόνια (1974-2014)
είναι φανερό ότι θα απαιτηθεί νέος μεγάλος κύκλος ερευνών και καταγραφών, οι οποίες
απαιτούν τώρα πολύ περισσότερο χρόνο και κόπο, αφού και οι πηγές είναι πιο προσβάσιμες (πέραν των αρχείων των διαφόρων οργανισμών, ο τοπικός τύπος, το διαδίκτυο,
πρωτογενές υλικό μέσω συνεντεύξεων κλπ.).
Με την ελπίδα ότι η εργασία αυτή θα φανεί χρήσιμη όχι μόνον στον ερευνητή και τον
μελετητή, αλλά και τον απλό αναγνώστη, συμπολίτη ή μη που ενδεχομένως θ΄ αναγνωρίσει και τον εαυτό του ή και συγγενικά του πρόσωπα μέσα στην απαρίθμηση τόσων
χιλιάδων ονομάτων διοικητικών στελεχών και παραγόντων, απλών μελών, αθλητών και
πάσης φύσεως έμμεσα αναφερομένων ως μετεχόντων σε ποικίλες δράσεις, καταθέτω
αυτό το πόνημα στην ευμενή κρίση όλων.
Λουκάς Π. Χριστοδούλου
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Οι πρόσφυγες κάτοικοι της πόλης μας, θύματα μιας πρωτάκουστης καταστροφής, με
την άφιξή τους στην ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα, «έψαχναν» τη νέα τους πατρίδα.
Και τη βρήκαν με τη βοήθεια της Επαναστατικής Κυβέρνησης του 1922 με τον αρχηγό της
Νικόλαο Πλαστήρα, στην προσωρινή, που έμελλε να ήταν μόνιμη, περιοχή των Ποδαράδων. Τη σημερινή Ν. Ιωνία.
Άγνωστοι οι περισσότεροι μεταξύ τους, προερχόμενοι από διάφορες επαρχίες της
Ανατολής, δεν κάμφθηκαν. Συγκέντρωσαν τις όποιες ψυχικές και σωματικές δυνάμεις
τους είχαν απομείνει και επιδόθηκαν στο βαρύ έργο της εκ του μηδενός ανασυγκρότησης και δημιουργίας. Έφτιαξαν τα σπίτια τους, τα νοικοκυριά τους, βρήκαν δουλειές, ενώ
γρήγορα οργανώθηκαν σε συμβούλια, επιτροπές, συνδέσμους, συλλόγους, σωματεία,
συνεταιρισμούς, ενώσεις, λέσχες, οργανώσεις και άρχισαν ν΄ατενίζουν τη νέα τους ζωή.
Οι σύλλογοι, τα σωματεία, οι ενώσεις, οι αδελφότητες, οι συνεταιρισμοί της Ν. Ιωνίας,
είναι γεγονός ότι έγραψαν ένα μέρος της Ιστορίας της πόλης, μέσα από τις δράσεις τους
για αλληλοβοήθεια και δημιουργία. Από την «ανάλυση» των καταστατικών τους «αποκωδικοποιήσαμε» γεγονότα της περιόδου 1923-1974.
Η άνοδος του Μεταξά στην εξουσία και η δικτατορία του (Αύγουστος 1936- Ιανουάριος 1941) έγιναν αιτία να σταματήσουν οι οποιεσδήποτε διεκδικήσεις με τη μορφή
συλλόγων ή σωματείων. Η δικτατορία Μεταξά δεν ήθελε συνδικάτα ή πολιτιστικές
εκδηλώσεις. Είχε τις δικές της απαντήσεις σε μορφές κοινωνικών και πολιτιστικών διεκδικήσεων. Έτσι η πλειονότητα των υπαρχόντων συλλόγων αδρανοποιήθηκε ή έκλεισε. Και
βέβαια ελάχιστοι από αυτούς συνέχισαν τη δράση τους μετά τον πόλεμο. Μερικοί σύλλογοι με την ίδια επωνυμία ή σκοπό θα επανιδρυθούν αλλά δεν θα θεωρηθούν συνέχεια των
προπολεμικών συλλόγων γιατί είχε αλλάξει η σύνθεση των μελών τους.
Μετά την 21η Απριλίου 1967 κάποιοι σύλλογοι χαρακτηρίστηκαν «αντεθνικοί» από
τη Χούντα των συνταγματαρχών και έκλεισαν βίαια. Έτσι το Μάιο του 1967, (ένα μήνα
μετά την 21η Απριλίου 1967) διαλύθηκαν, με διαταγή του Γενικού Επιτελείου Στρατού
(Γ.Ε.Σ.), τα σωματεία:
- Εξωραϊστικός Σύλλογος Αλσουπόλεως Ν. Ιωνίας, «Η Πρόοδος»
- Ποδοσφαιρικός Αθλητικός Όμιλος Καλογρέζης
- Αθλητική Ένωση Ελευθερουπόλεως
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- Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 8ου Δημ. Σχολείου Περισσού
- Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 34ου Δημ. Σχολείου Περισσού
- Ιωνικός Σύνδεσμος
- Προοδευτικός Σύλλογος Περισσού
- Σύνδεσμος Συνταξιούχων Ι.Κ.Α., αναπηρίας και γήρατος
- Σύνδεσμος εργατοτεχνιτών κλωστοϋφαντουργών Ν. Ιωνίας
- Σωματείο καθαριστών και εργατοτεχνιτών Δήμου Ν. Ιωνίας και πέριξ δήμων
και κοινοτήτων.

Να αναφέρουμε στο σημείο αυτό ότι κατά τη διάλυση των παραπάνω συλλόγων,
έγινε πλήρης βανδαλισμός της όποιας κινητής περιουσίας είχαν.
Στον «Ιωνικό Σύνδεσμο» μάλιστα, τα βιβλία της πλούσιας για την εποχή Βιβλιοθήκης του, αξιολογήθηκαν ως «αντεθνικά», πολλά καταστράφηκαν και οδηγήθηκαν στη
χωματερή, ενώ κάποια κατέληξαν σε στρατόπεδα της Βόρ. Ελλάδας. Επίσης το μόλις
ανεγερθέν κτίριό του, «κατασχέθηκε» και χρησιμοποιήθηκε ως Ταχυδρομείο Ν. Ιωνίας
για αρκετά χρόνια.
Αντίστοιχα τα λεγόμενα “αριστερά” αθλητικά σωματεία της Ν. Ιωνίας: “Π.Α.Ο.
Καλογρέζας” και “Α.Ε. Ελευθερουπόλεως” διαλύθηκαν ως σωματεία, όμως δόθηκε η
ευκαιρία στα μέλη τους να χρησιμοποιήσουν τα καταστατικά του “Π.Α.Ο. Σαφραμπόλεως” και της “Α.Ε. Ν. Ιωνίας” και να «…ιδρύσουν» τον “Γ.Σ. ΙΚΑΡΟΣ” που άνοιξε τα φτερά
του για την Α΄ Εθνική κατηγορία ποδοσφαίρου, αλλά φαίνεται ότι «πέταγε ψηλά» και τα
φτερά του «έλιωσαν» και την “ΕΛΠΙΔΑ” .Έτσι με την πτώση της Χούντας (Ιούλιος 1974)
αρχίζουν ξανά οι διαδικασίες επανίδρυσης των αρχικών σωματείων “Π.Α.Ο. Καλογρέζας”,
“Π.Α.Ο. Σαφραμπόλεως” κλπ.
Από το 1923 έως το 1967 εμφανίζονται στην πόλη μας και αρκετοί πολιτικοί σύλλογοι, επιτροπές κομμάτων, λέσχες, κινήσεις, που θέλουν να αντιπροσωπεύσουν τα
κόμματα της κεντρικής πολιτικής σκηνής. Δραστηριοποιούνται από το 1925 έως το 1936,
σύλλογοι αντίστοιχοι των πολιτικών παρατάξεων (Φιλελευθέρων, Λαϊκών) γιατί από το
1936 έως το 1941 κυριαρχεί η “Εθνική Οργάνωσις Νέων (Ε.Ο.Ν.)” που «υποχρεώνει» τα
νέα παιδιά και κυρίως τους μαθητές να γίνουν “φαλαγγίτες” και τις Κυριακές και Εορτές
να κυκλοφορούν με τις “επίσημες στολές της νεολαίας Μεταξά”.
Μετά την απελευθέρωση, τον Οκτώβρη του 1944 και μέχρι το 1967 υπήρχε μια
μεγάλη πανσπερμία από συλλόγους (Φιλελευθέρων, Ε.Π.Ε.Κ., Ελληνικού Συναγερμού, Ε.Ρ.Ε., Ένωσης Κέντρου, Ε.Δ.Α., Νεολαίας Λαμπράκη κ.α.) όπου δραστηριοποιούνταν αρκετοί πολιτικοί παράγοντες οι οποίοι κυρίως πρωταγωνίστησαν στις δημοτικές
εκλογές.
Από το 1964 και μέχρι το 1967 κάνει την εμφάνισή της η “Νεολαία Λαμπράκη” που
κατορθώνει να συσπειρώσει και να αγκαλιάσει όχι μόνον νεολαίους. Τα γραφεία της ήταν
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στη σημερινή οδό Αγίου Γεωργίου στην Ελευθερούπολη, όπου κάθε απόγευμα-βράδυ
συναντιόντουσταν στο στέκι τους και συζητούσαν τα προβλήματα της εποχής (ασταθές
πολιτικό περιβάλλον, αποστασίες κλπ.) και διοργάνωναν εκδηλώσεις, εκδρομές κλπ. με
αποκορύφωμα τη μεγάλη συμμετοχή στις “Πορείες Ειρήνης” από τον Μαραθώνα στην
Αθήνα, για να τιμήσουν τον Γρηγόρη Λαμπράκη.
Να αναφερθεί εδώ ότι οι σύλλογοι-πολιτικές κινήσεις, δεν είχαν καταστατικά,
ιδρυτικά κλπ. νομιμοποιητικά έγγραφα, αλλά λειτουργούσαν ως παραρτήματα των
κεντρικών πολιτικών σχηματισμών της Αθήνας έχοντας ως σκοπό την αντιπροσώπευση
αντίστοιχων πολιτικών θέσεων σε τοπικό επίπεδο. Λειτουργούσαν ως γραφεία κυρίως
για την επίσκεψη πολιτικών παραγόντων και έκαναν αισθητή την παρουσία τους στην
κοπή της ετήσιας πρωτοχρονιάτικης πίτας, όταν παρευρίσκονταν και διάφοροι υπουργοί
ή βουλευτές. Βέβαια παραμονές βουλευτικών εκλογών είχαν πολλή κομματική δουλειά.
Από «εξυπηρετήσεις» μέχρι να περάσουν «τις κομματικές γραμμές».
Σήμερα από όσους συλλόγους είχαν ιδρυθεί από το 1923 μέχρι το 1974, συνεχίζουν
την πορεία τους λίγοι:
- ο «Σύλλογος Ινεπολιτών, Κασταμονιτών “Η Κοίμησις της Θεοτόκου”»,
- η «Ένωση Σπάρτης Μ. Ασίας» όπως μετονομάστηκε
ο «Σύλλογος Σπαρταλήδων “Τα Σπάρτα”»,
- ο «Σύνδεσμος Αλαγιωτών “Ο Άγιος Γεώργιος”»,
- ο «Σύνδεσμος Υφαντουργών Βιοτεχνών & Μικροβιομηχάνων Ν. Ιωνίας & Πέριξ»,
- ο «Ιωνικός Σύνδεσμος»,
- o «Φυσιολατρικός Όμιλος Ν. Ιωνίας»,
- ο «Όμιλος Φιλάθλων Ν. Ιωνίας»
- η «Α.Ε. Ελευθερουπόλεως»
- ο «Π.Α.Ο. Αλσουπόλεως»
- η «Ένωσις Πολυτέκνων Νέας Ιωνίας & Περιχώρων»
- ο «Σύνδεσμος Συνταξιούχων Ι.Κ.Α. Νέας Ιωνίας & Περιχώρων».

Οι σύλλογοι και τα σωματεία θεωρούνται «ανεγνωρισμένα» αν έχουν την έγκριση
του Πρωτοδικείου. Στην προκειμένη περίπτωση για τη Ν. Ιωνία, αρμόδιο ήταν το Πρωτοδικείο Αθηνών. Υπήρξαν όμως διάφοροι σύλλογοι που λειτούργησαν χωρίς να ακολουθήσουν τις διαδικασίες νομιμοποίησης. Ίσως έκριναν ότι αρκούσε ο «λόγος τιμής» που
ακολουθούσαν τα μέλη τους, ως προς τη συμπεριφορά τους στην κοινωνία.
Τα σωματεία παρουσιάζονται κατά κατηγορίες και ακολουθούν τη χρονολογική
σειρά, με βάση τις αποφάσεις του Πρωτοδικείου Αθηνών, ανεξάρτητα αν αυτά φέρουν
ως ημερομηνία ίδρυσης προγενέστερη. Υπάρχουν επίσης και σωματεία-σύλλογοι που
λειτούργησαν χωρίς να πάρουν την έγκριση του Πρωτοδικείου ή κάποια που από την
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έρευνα δεν εντοπίστηκε η εγκριτική πράξη και αυτά εμφανίζονται στο τέλος κάθε
αντίστοιχου έτους και μετά την παράθεση των αναγνωρισμένων σωματείων, συλλόγων.
΄Εχουν καταγραφεί ορισμένες μόνον σημαντικές δραστηριότητες-εκδηλώσεις τους, όπως
έχουν δημοσιευθεί στις εφημερίδες και γιατί βέβαια δεν είναι δυνατόν να παρουσιαστούν
όλες μαζί. Αυτό πλέον είναι υπόθεση του ιδίου του σωματείου, αν θα ήθελε να εκδόσει σε
τόμο ολόκληρη την ιστορία του.
Η παρουσίαση των σωματείων προχωρεί μεν κατά τη χρονολογική σειρά της ίδρυσής
τους, αλλά για την καλύτερη μελέτη τους γίνεται μια κατηγοριοποίηση, ανάλογα με
τις γενικές αρχές του σκοπού τους. Έτσι προκύπτουν, κατά τη γνώμη μας, με βάση τα
χαρακτηριστικά στοιχεία που προσδιορίζουν την τοποθέτησή τους, πέντε (5) κατηγορίες σωματείων:
1. Σωματεία (σύλλογοι, ενώσεις κλπ.) προσφυγικά, πολιτιστικά κοινωνικά,
ψυχαγωγικά, επαγγελματικά, συντεχνιακά,
2. Σωματεία αθλητικά,
3. Σωματεία πολιτικά, κομματικά,
4. Σωματεία γονέων και κηδεμόνων δημοτικών σχολείων και γυμνασίων,
5. Συνεταιρισμοί.
Ο όρος «σωματείο» θα χρησιμοποιείται γενικά χωρίς βέβαια ν΄ αποκλείει την
αναφορά στην καταστατική ονομασία: σύλλογος, σύνδεσμος, ένωση, όμιλος, αδελφότητα κλπ.
Έτσι η εργασία διαρθρώνεται σε 5 αντίστοιχα κεφάλαια όπου έχει τοποθετηθεί κατά
περίσταση το κάθε σωματείο.
Καθενός κεφαλαίου θα προηγείται σύντομη εισαγωγή-ανάλυση και η σειρά παρουσίασης των σωματείων θα είναι όπως έχει ειπωθεί, αυστηρά η χρονολογική και όχι η
σημαντικότητα καθενός σωματείου, όπως ενδεχομένως αυτή θα προέκυπτε από τη
διάρκεια της ζωής του ή από τον αριθμό των δράσεών του. Ο ερευνητής θα προσπαθήσει,
όσο είναι δυνατόν, ν΄ αποφύγει αξιολογικού τύπου παρουσιάσεις, αφού νομίζει ότι αυτή
δεν είναι η δουλειά του σ΄ αυτό το συγκεκριμμένo έργο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΩΜΑΤΕΙΑ: ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ
Η περίοδος που εξετάζουμε 1923 - 1974 είναι εξ ορισμού αρκετά μεγάλη αν λάβει
μάλιστα υπόψη κανείς ότι στη διάρκειά της μεσολάβησε ένας Πόλεμος, μια Κατοχή, ένας
Εμφύλιος πόλεμος, θα εννοήσει ότι οι τρομακτικές αλλαγές των συνθηκών ζωής και η
επαναδιατύπωση κοσμοθεωριών και βιοθεωριών δεν θα μπορούσε παρά να επιδράσει
καταλυτικά σε ό,τι θα ήθελε να ονομάζει συλλογική ζωή και δράση πριν και μετά απ΄
αυτή την τεράστια τομή διαρκείας τουλάχιστον 15 χρόνων (1936-1951).
Η Νέα Ιωνία υπήρξε μια πολιτεία, που ιδρύθηκε και αναπτύχθηκε, ύστερα από τη
μεγαλύτερη συμφορά του νεότερου Ελληνισμού, τη Μικρασιατική Καταστροφή. Ελάχιστα χιλιόμετρα από το κέντρο της Αθήνας σ' ένα λοφώδη βοσκότοπο, με κάποια αμπέλια
γαιοκτημόνων από γειτονικές “παλιές” πολιτείες, τις Κουκουβάουνες και το Μενίδι,
φυτρώνει ξαφνικά μια πολιτεία ξεριζωμένων από την Ανατολή.
Μια πολιτεία δύο τουλάχιστον δεκάδων χιλιάδων, με την πρώτη, όχι ένα χωριό που
με τον καιρό θα εξελιχθεί ώστε να γίνει κωμόπολη, πόλη κλπ. Με τεράστια προβλήματα
στην εγκατάσταση, στην υγεία, στην απασχόληση, την παιδεία, την καθημερινότητα.
Αυτά όλα είναι λίγο ως πολύ γνωστά. Από τη σκοπιά του ο ερευνητής, είναι υποχρεωμένος να στραφεί στο αντικείμενο του, τα σωματεία δηλαδή που ιδρύθηκαν και λειτούργησαν κι ανήκουν στην κατηγορία του πρώτου κεφαλαίου, και αυτόματα προκύπτει ένας
απέραντος θαυμασμός για τη δύναμη και το σθένος των πρώτων οικιστών, οι οποίοι με
την ψυχή στο στόμα ακόμα και το βλέμμα συνεχώς στραμμένο στην Ανατολή, βάλθηκαν να
ιδρύσουν και να λειτουργήσουν δεκάδες σωματεία προσφυγικά, πολιτιστικά, κοινωνικά.
Τι τους ωθούσε, ενώ τα προβλήματα της επιβίωσής τους ήταν τεράστια και καταλυτικά, να επιδοθούν σε κάτι, που τουλάχιστον απαιτεί μια στοιχειώδη ασφάλεια, μια
οικογενειακή ηρεμία, μια κάποια προσωπική ζωή: να χαρίζουν χρόνο και ψυχή και μυαλό
στην οργάνωση της συλλογικότητας; Στη Νέα Ιωνία, την αμιγώς προσφυγούπολη Νέα
Ιωνία, πρώτο ζητούμενο ήταν να ιδρυθούν προσφυγικοί σύλλογοι με τους οποίους τα
μέλη τους θα διεκδικούσαν βασικά στοιχεία για τη ζωή τους και την ανέλιξη ή την στεγαστική αποκατάσταση ή τις όποιες αποζημιώσεις τους, όπως απέρρεαν από τη συνθήκη
της Ανταλλαγής, την επανένωσή τους ως μέλη μιας κοινότητας ρωμιών της Ανατολής.
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Έτσι γρήγορα, ίσως γρηγορότερα απ΄ ό,τι θάπρεπε, ιδρύονται οι “προσφυγικοί”
σύλλογοι: η “Προσφυγική Κοινότης Ινεπόλεως”, ο “Σύλλογος Ινεπολιτών «Η Κοίμησις
τους Θεοτόκου»”, ο “Σύλλογος Σπάρτης της Πισιδίας”, και μετά ο “Σύλλογος Σπαρταλήδων Ν. Ιωνίας” «Τα Σπάρτα», η “Παμβουρλιωτική Ένωσις”, η “Οργάνωση Προσφύγων
Σμύρνης”, ο “Σύλλογος Ποντίων”, η “Παναιολική ΄Ενωσις”: «Αι Κυδωνίαι» κλπ.
Ιδρύονται και σωματεία με γενικότερο προσδιορισμό όπως: η “Πανιώνιος Οργάνωσις Προσφύγων”, η “Ένωσις Προσφύγων Ν. Ιωνίας”, η “Κοινωνία των Προσφύγων”, η
“Οργάνωσις Προσφύγων Καλογρέζης”, ο “Παμμικρασιατικός Σύνδεσμος Νέων”.
Σε πρώτη ανάγνωση θα διαπιστώσει κανείς ότι κάθε κοινότητα της Ανατολής, έτσι
όπως μέλη της εγκαταστάθηκαν στη Ν. Ιωνία, δεν οργάνωσε κατ΄ ανάγκη και το δικό
της σωματείο, κι αυτό γιατί ίσως σ΄ άλλο συνοικισμό υπήρχε μεγαλύτερη δύναμη (π.χ. η
“Ένωσις Ατταλειωτών-Αλαγιωτών” , που είχε σύλλογο στην περιοχή των Πετραλώνων)
ή επειδή δεν βρέθηκαν οι πρώτοι δέκα-είκοσι που απαιτούνταν για την ίδρυση ή γιατί
ένιωσαν να καλύπτονται από τους συλλόγους με γενικότερο προσδιορισμό, όπου ενδεχομένως δραστηριοποιούνταν μέλη τους, ή από σωματείο που εξέφραζε την επί μέρους
συνοικία: όπως π.χ. ο “Σύλλογος Σαφραμπόλεως «Η Δράσις»” η “Ένωσις Κατοίκων Ν.
Νεαπόλεως”, ο “Σύλλογος Κατοίκων Περισσού” η “Ένωσις Ελευθερουπολιτών”.
Τα μεγάλα προβλήματα επιβίωσης, η φτώχια, η ορφάνια που χρωμάτιζαν έντονα τα
πρώτα χρόνια της ζωής των προσφύγων στη Ν. Ιωνία ήταν φυσικό να τους οδηγήσουν
και στην ίδρυση αυτών των σωματείων που θα ονομάζαμε “κοινωνικά” και αποσκοπούσαν στην αλληλοβοήθεια και τη μέριμνα.
Εδώ θα πρωτοστατήσουν στην ίδρυση αλλά ουσιαστικά και θα στελεχώσουν κατ΄
αποκλειστικικότητα σχεδόν αυτά τα σωματεία γυναίκες, κυρίες και “δεσποινίδες”, όπως
τότε επικρατούσε να ονομάζονται οι μη έγγαμες γυναίκες.
Στην πρώτη γραμμή των κοινωνικών σωματείων δικαιούνται να τοποθετηθούν
ο “Σύλλογος Κυριών και Δεσποινίδων Περισσσού «Η Αλληλοβοήθεια»”, η “Φιλόπτωχος Αδελφότης Κυριών Ινεπόλεως «Η Αγία Ελεούσα»”, το “Σωματείο Αγ. Στέφανος” της
Σαφράμπολης, η “Αδελφότης Κατοίκων Καλογρέζας”.
Οι ξεριζωμένοι πρόσφυγες της Ν. Ιωνίας δεν μπορούσαν φυσικά να γίνουν γεωργοί,
αγρότες, κτηνοτρόφοι, αλιείς. ΄Ηταν υποχρεωμένοι να δουλέψουν στα δεκάδες εργοστάσια (στην αρχή ως χτίστες και στη συνέχεια ως ταπητουργοί-υφαντουργοί) ή να στήσουν
κάποιο μικρομάγαζο και να ασχοληθούν με το εμπόριο ή τέλος να εργαστούν ως υπάλληλοι, κυρίως ιδιωτικοί και αν μπορούσαν να γίνουν εκπαιδευτικοί, δικηγόροι, γιατροί,
μηχανικοί. Έτσι κι αλλιώς ήταν ανάγκη να οργανώσουν επαγγελματικά σωματεία και
συνεταιρισμούς για να διεκδικήσουν βελτίωση της ζωής των μελών τους.
Και θα έχουμε ισχυρά σωματεία παντοπωλών, (δεκάδες τα παντοπωλεία που
λειτουργούσαν τότε), εμπόρων και καταστηματαρχών, λεωφορειούχων, δικυκλιστών,
αλλά και συνδικάτα οικοδόμων, εργατών βιομηχανίας, επαγγελματιών και βιοτεχνών,
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ταπητουργών, αρβυλοποιών κι ακόμα σύλλογο δημοδιδασκάλων.
Να σημειωθεί εδώ ότι μετά τον πόλεμο θα υπάρξει, όπως ήταν επόμενο, μια έκρηξη
στην ίδρυση εργατικών κι επαγγελματικών συλλόγων στη Νέα Ιωνία. Θα υπερβούν τις
δύο δεκάδες, που θα κάνουν αισθητή την παρουσία τους με διάφορες κινητοποιήσεις
(απεργίες κλπ.) διεκδίκησης δικαιωμάτων και βελτίωσης των όρων εργασίας.
Οι νέοι της εποχής που δεν καλύπτονταν από τους προσφυγικούς και πολιτιστικούς συλλόγους δεν άργησαν να ιδρύσουν δικά τους σωματεία: “Φιλοπρόοδος Σύλλογος
Νέων Ιωνίας”, “Οι Νέοι της Ν. Ιωνίας”, η “22η Προσκοπική Ομάς Προσκόπων” και ακόμη
ο “Σύλλογος Φοιτητών” ενώ οι ίδιοι θα στοιχηθούν κατά δεκάδες κάτω από τις σημαίες
αθλητικών σωματείων, όπως ο “Όμιλος Φιλάθλων Ν. Ιωνίας” η “Α.Ε. Ελευθερουπόλεως”, ο
“Παμβυζαντινός Καλογρέζας”, ο “Απόλλων Ν. Ιωνίας”, και πολλοί άλλοι.
Δεν έλειψαν και σωματεία ειδικότατου σκοπού, όπως ο “Παναθηναϊκός Σύλλογος
Φυματικών” για την αντιμετωποίηση της ασθένειας που κυριολεκτικά θέριζε εκείνη την
εποχή λόγω των κακών συνθηκών διαβίωσης.
Δεν απουσίαζαν βέβαια αυτά που θα ονομάζαμε “θρησκευτικά σωματεία”, όπως π.χ.
το Παράρτημα της “Χριστιανικής Αδελφότητας Ν. Ιωνίας, Χ.Α.Ν.”, η “Ορθόδοξος Χριστιανική Ένωσις Κορασίων, Ο.Χ.Ε.Κ.” κλπ., τα καθαρά φυσιολατρικά, όπως ο “Φυσιολατρικός
Όμιλος” και οι συνηθιζόμενες εκείνη την εποχή “Λέσχες” όπως η “Λέσχη Ιωνίας”, η “Λέσχη
Καλογρέζας”, κλπ., όπου συνήθως ίσχυαν αυστηροί κανονισμοί με τη μη παρουσία τρίτων
στους χώρους τους και αναδεικνυόταν ένας ιδιαίτερος δεσμός μεταξύ των μελών τους.
Τέλος θα ονομάζαμε ως “περιστασιακά” τα σωματεία που ιδρύθηκαν για την αντιμετώπιση, την επίλυση σημαντικών τοπικών προβλημάτων, όπως η μετατροπή του ατμοκίνητου τρένου, του περίφημου “θηρίου της Κηφισιάς” σε ηλεκτροκίνητο κλπ.
Με την πάροδο των χρόνων το κίνημα για το περιβάλλον και την προστασία του θα
ενταθεί με την ίδρυση δύο-τριών φυσιολατρικών ομίλων. Βέβαια εκείνος ο ΄Ομιλος που
θα κυριαρχήσει θα είναι ο “Φυσιολατρικός Όμιλος Ν. Ιωνίας, Φ.Ο.Ν.Ι.” που ιδρύθηκε το
1962 και εξακολουθεί να λειτουργεί έως τις μέρες μας.
Αξίζει να σημειωθεί εδώ κάτι που αναφέρεται σ΄ όλους σχεδόν τους συλλόγους
αυτής της περιόδου: βάζουν πολύ φιλόδοξους στόχους, όπως π.χ. την ίδρυση Νυκτερινής σχολής, την παράδοση μαθημάτων ξένων γλωσσών, την ίδρυση και λειτουργία δανειστικής Βιβλιοθήκης κλπ. Επειδή για εκείνα τα τόσο δύσκολα χρόνια όλα αυτά μαζί ήταν
ανέφικτα, τα μέλη απογοητεύονταν γρήγορα και οι σύλλογοι αδρανοποιούνταν!
Στη συντριπτική τους πλειοψηφία τα προπολεμικά σωματεία που είναι δεκάδες, δεν
θα επιβιώσουν του πολέμου, ενώ άλλα θα έχουν ακόμα πιο μικρό ορίζοντα δράσης. Το
ίδιο θα συμβεί και με τη δικτατορία της 21ης Απριλίου. Πολλά θα αδρανοποιηθούν ενώ
θα εμφανιστούν νέα που θα αντικαταστήσουν τον χώρο που κάλυπταν αυτά.
Δεν είναι και λίγα αυτά που έμειναν μόνον ως τίτλοι στα βιβλία των σωματείων στο
Πρωτοδικείο.
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Η ιδέα να μην γίνει καμία αναφορά σε αυτά, αφού έτσι κι αλλιώς δεν μπόρεσαν να
προσφέρουν και πολλά πράγματα δεν κρίθηκε ως σωστή. Ο ερευνητής οφείλει έστω και
με δύο-τρείς σειρές να τα αναδείξει ελπίζοντας ότι στο μέλλον, ενδεχόμενα, θα μπορέσουν να υπάρξουν περισσότερα στοιχεία γι αυτά.
Για τα σωματεία που έχουμε πολλά στοιχεία, διότι οργάνωναν μεγάλο αριθμό δραστηριοτήτων, όπως είναι φυσικό, περιοριζόμαστε να επισημάνουμε τις σημαντικότερες, ενώ
η αναφορά στις εκάστοτε διοικήσεις τους, θεωρήθηκε απαραίτητη, για να αναδειχθεί ο
μεγάλος αριθμός των εθελοντών παραγόντων που υπηρετούσαν το σωματείο τους, και
συνέβαλαν γενικότερα στην κοινωνική, πολιτιστική και αθλητική ανέλιξη της πολιτείας.
Αλλά δεν περιοριζόμαστε μόνον στις διοικήσεις. Όπου είναι δυνατόν και υπάρχουν
στοιχεία αναφερόμαστε και σε απλά μέλη και συνεργάτες αλλά και ιδιαίτερα στα
αθλητικά σωματεία και στους αθλητές, προπονητές κλπ.
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Η Ιστορία των Σωματείων της Νέας Ιωνίας, 1923-1974

1. ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΙΝΕΠΟΛΕΩΣ
Ιδρύθηκε στις 18 Μαΐου 1923, όταν οι Ινεπολίτες: Παναγιώτης Σπανούδης, Γρηγόρης Υετίων, Αριστείδης Ιωαννίδης, Κων/νος Ανδρεάδης, Νικόλαος Γεωργιάδης, Πέτρος
Κοπτερίδης, Ελευθέριος Λαζίδης, Λεωνίδας Πλοιαρχόπουλος, Γεώργιος Κοπτερίδης,
Χρήστος Ιορδανίδης, Κλεόβουλος Ιωσηφίδης, Κυριάκος Μαβής,
Κων/νος Καλαφατίδης, Βασίλειος Θεοφύλακτος, Χαράλαμπος
Γαλανός και Βασίλειος Σπανόπουλος, που συγκεντρώθηκαν στο
εμπορορραφείο του Παναγιώτη Σπανούδη, διαπίστωσαν την
οικτρά κατάσταση των αφικνούμενων προσφύγων και απεφάσισαν την ίδρυση του Συλλόγου, υπό την επωνυμία “ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΙΝΕΠΟΛΕΩΣ”.

1925. Απόσπασμα από την εγκριτική απόφαση αρ. 4221 του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Το καταστατικό του εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθ. 4221/16.9.1925 απόφαση του
Πρωτοδικείου Αθηνών.
Σκοπός τους ήταν η στέγαση και η αποκατάσταση των εξ Ινέπολης προερχομένων
αστέγων οικογενειών, σε μία περιοχή, ενώ με ενέργειες τους επετεύχθη η αναγνώριση
αυτοτελούς συνοικίας. Έτσι κατόρθωσαν να συγκεντρώσουν 127 οικογένειες Ινεπολιτών, που ήταν διάσπαρτες σε όλη την Αττική και να τις εγκαταστήσουν στη περιοχή
Ινέπολη του συνοικισμού Ποδαράδων (Ν. Ιωνία).
Το πρώτο Διοικ. Συμβούλιο (5μελές) αποτελέστηκε από τους:
Πρόεδρος: Παναγιώτης Σπανούδης, Αντιπρόεδρος: Γρηγόρης Υετίων
Ταμίας: Πέτρος Κοπτερίδης, Γραμματεύς: Κυριάκος Μαβής
Σύμβουλος: Λεωνίδας Πλοιαρχόπουλος

1925.

- Mε ενέργειες του συλλόγου, παραχωρήθηκε από την Επιτροπή Αποκαταστάσεως
Προσφύγων (Ε.Α.Π.) έκταση 1.600 τ.μ. επί της οποίας τέθηκε ο θεμέλιος λίθος του Ναού
της Κοίμησης της Θεοτόκου, από τον Θεοφιλέστατο Πατάρων Μελέτιο ενώ συνεισέφε-25-
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ραν διάφορα χρηματικά ποσά οι Ινεπολίτες για την ανέγερση του Ναού. Τα εγκαίνια του
ναού έγιναν τον Μάιο του 1938 από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και παρουσία του τότε
διαδόχου και αργότερα Βασιλέα Παύλου. Για την ανέγερση του Ναού διέθεσαν χρηματικά ποσά εκτός από το Σύλλογο και τις εισφορές των πιστών, οι: Αρχιεπίσκοπος Αθηνών
Χρυσόστομος, το Υπουργείο Προνοίας επί υπουργίας Εμμανουηλίδη και Ιασονίδη, το
Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως κ.α.

1926.

- Μέχρι το 1926 Πρόεδρος του Συλλόγου, ήταν ο Παναγιώτης Σπανούδης.

1927.

- Το 1927 μέλη του εν λόγω συλλόγου ιδρύουν τον «Οικοδομικό Συνεταιρισμό Αστών
Προσφύγων “ΗΛΙΟΣ”» με σκοπό να συνεισφέρουν, στη γρηγορότερη στέγαση των
προσφύγων συμπατριωτών τους.
- Η δράση του σωματείου της “Προσφυγικής Κοινότητος Ινεπόλεως”, συνεχίστηκε με
φιλανθρωπικό και αθλητικό έργο στην περιοχή. Ίδρυσε:
- Την “Φιλόπτωχο Αδελφότητα Κυριών και Δεσποινίδων «H Αγία Ελεούσα»” και
- Τον “Αθλητικό Όμιλο Κοινότητος Ινεπολιτών «Η Δράσις»”
- Για διευκόλυνση των προσφύγων Ινεπολιτών, ο Σύλλογος εξέδωσε από την
ίδρυσή του μέχρι το 1936, 7.693 πιστοποιητικά για απόρους, ασθενείς και πάσχοντες,
για την είσπραξη αποζημιώσεων των ανταλλαξίμων προσφύγων, ενώ μερίμνησε για
την εισαγωγή ασθενών σε νοσοκομεία. Διέθετε δε σε απόρους κατά τις μεγάλες γιορτές,
διάφορα χρηματικά βοηθήματα.

- Το Διοικητικό Συμβούλιο ήταν 7μελές και είχε στρογγυλή σφραγίδα όπου κυκλικώς
αναγραφόταν “ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΙΝΕΠΟΛΕΩΣ, ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ” και στο μέσον το έτος
ίδρυσης 1923.

Νοέμβριος 1927.

- Πραγματοποιούνται εκλογές και αναδεικνύεται το εξής Δ.Σ.:
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Πρόεδρος: Πέτρος Κοπτερίδης1, Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Αυγερινός
Γεν. Γραμματέας: Παρασκευάς Πάλλας, Ταμίας: Κυριάκος Μαβής
Μέλη: Χαράλαμπος Ιασονίδης, Ελευθέριος Καμπουργιαννίδης,
Ηρακλής Σπανόπουλος

1929 - 1930.

- Το προεδρείο του, αποτελούσαν οι:
Πρόεδρος: Π. Πάλλας, Γεν. Γραμματέας: Χαρ. Ιασονίδης

1935 - 1936.

- Tο Διοικητικό Συμβούλιο, απαρτίζουν οι:
Πρόεδρος: Πέτρος Κοπτερίδης, Αντιπρόεδρος: Κ. Γεωργιάδης
Γεν. Γραμματέας: Ηρακλής Σπανόπουλος, Ταμίας: Κων/νος Μαυρομμάτης
Μέλη: Π. Μαυράκης, Μ. Αλεξιάδης, Ιορδάνης Φιλιππίδης

1936.

- Γίνεται δωρεάν παραχώρηση οικοπέδου από τον
«Οικοδομικό Αστικό Συνεταιρισμό “ΗΛΙΟΣ”» στην «Προσφυγική Κοινότητα Ινεπόλεως», επί του οποίου ο σύλλογος
ανεγείρει αίθουσα Κατηχητικού, μορφωτικού αναγνωστηρίου και νυχτερινής σχολής (στην οδό Κοραή) αποτελούμενο
από μεγάλες αίθουσες, γραφεία και προαύλιο. Ένα μέρος των
χρημάτων (40.000 δρχ.) διατέθηκαν από το Ταμείο Ανταλλαξίμων Κοινοτικών και Κοινωφελών Περιουσιών. Τα εγκαίνια τελέστηκαν στις 13 Απριλίου
1936 από τον Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών Χρυσόστομο και τον Θεοφιλέστατο
Επίσκοπο Πατάρων Μελέτιο.

1940.

- Επί δημαρχίας Αθανασίου Παράσχου, το εν λόγω οίκημα χρησιμοποιήθηκε ως
αντι-τραχωματικό σχολείο και ιατρείο για παρακολούθηση ασθενών.
- Μέχρι την κήρυξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, ο σύλλογος επιτέλεσε αξιόλογο
έργο στην ανακούφιση των απόρων, στη δενδροφύτευση του συνοικισμού, στην παροχή
βοήθειας στους σεισμοπαθείς Κορίνθου (1928), ενώ στις εορτές των Χριστουγέννων
πραγματοποιούσε εορταστικές εκδηλώσεις για τα παιδιά του συνοικισμού Ινέπολης.

1946.

- 10 Φεβρουαρίου. Στις αρχαιρεσίες εκλέχτηκαν τα μέλη του Δ.Σ. που συγκροτήθηκαν σε σώμα ως εξής:
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Πρόεδρος: Πέτρος Κοπτερίδης, Αντιπρόεδρος: Μιλτιάδης Τσουμπής
Γεν. Γραμματέας: Γεώργιος Παυλόπουλος
Ταμίας: Ηρακλής Σπανόπουλος, Σύμβουλοι: Κων/νος Μαυρομμάτης,
Δημήτριος Ραπτόπουλος και Νικόλαος Συκαμίνης

- Το κτίριο του συλλόγου, το 1946 παραχωρήθηκε για τη στέγαση του Δημοτικού
Σχολείου Ινέπολης. Εδώ δημιουργήθηκε και Βιβλιοθήκη με 800 τόμους βιβλίων.

1947.

- 19 Ιανουαρίου. Aποφασίστηκε από το Δ.Σ. η ίδρυση και λειτουργία Νυκτερινού
Γυμνασίου. Από το Σεπτέμβριο κιόλας αυτό στεγάστηκε και άρχισε να λειτουργεί στις
αίθουσες του Δημοτικού Σχολείου Ελευθερούπολης. Αν και ιδιωτικής πρωτοβουλίας
το Γυμνάσιο δεν πλήρωνε νοίκιο στο Δημόσιο, χάρη στις προσπάθειες του Δ.Σ. και τη
στήριξη του Βουλευτή Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, τον οποίο δίκαια ο Σύλλογος ανακήρυξε
μετά Ευεργέτη του.
Το Νυκτερινό Γυμνάσιο του Συλλόγου Ινεπολιτών ήταν για εκείνα τα χρόνια μοναδική
λύση για τις εκατοντάδες εργαζομένων νέων, δεδομένου ότι δεν υπήρχε δημόσιο! Βέβαια
οι μαθητές πλήρωναν δίδακτρα για να αντιμετωπιστεί η μισθοδοσία των καθηγητών.
Το σχολείο αυτό συνέχισε να λειτουργεί στην Ελευθερούπολη, επί μία 10ετία περίπου.
Μετά μεταφέρθηκε για ένα χρόνο στο κτίριο της “Σχολής Δριμυλιώτου” στον Περισσό και
από το 1958 έως το 1967, που έπαψε να λειτουργεί, στο κτίριο της οδού Κοραή, όπου

1947. Το Διοικ. Συμβούλιο του Συλλόγου «Προσφυγική Κοινότης Ινεπόλεως».
Από αριστερά, όρθιοι: Κ. Γεωργιάδης, Κ. Μαυρομμάτης, Ηρ. Σπανόπουλος, Απ. Διασάκος.
Καθιστοί από αριστερά: Μιλτ. Τσουμπής, Π. Κοπτερίδης, Γ. Παυλόπουλος
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είχε προστεθεί όροφος κι όπου στεγαζόταν και το δημόσιο Δημοτικό Σχολείο Ινεπόλεως
(3τάξιο), το κατοπινό 7ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ιωνίας. Η πρώτη Διοικούσα Επιτροπή, που
είχε διοριστεί με 3ετή θητεία, από το Υπουργείο Παιδείας, αποτελείτο από τους: Στέφανο
Στεφανίδη, Θεόδωρο Παπασπυρίδη, Θεόδωρο Σπανό, Πέτρο Κοπτερίδη, Ηρακλή Σπανόπουλο, Κων/νο Γεωργιάδη, Αναστάσιο Ζουμπουλίδη

Το Γυμνάσιο του Συλλόγου.

- Το Διοικ. Συμβούλιο, αποτελούσαν οι:
Πρόεδρος: Πέτρος Κοπτερίδης, Αντιπρόεδρος: Μιλτιάδης Τσουμπής2
Γεν. Γραμματεύς: Γεώργιος Παυλόπουλος, Ταμίας: Ηρακλής Σπανόπουλος
Μέλη: Κων/νος Μαυρομμάτης, Απόστολος Διασάκος και Κων/νος Γεωργιάδης
- Στυλοβάτες του Νυκτερινού Γυμνασίου ήταν οι καθηγητές Μιλτιάδης Τσουμπής και
Απόστολος Διασάκος. Αργότερα προστέθηκε και ο Βασ. Μπατζόγλου. Οι μαθητές ανέρχονταν σε 270 περίπου.

1948.

-13 Ιουνίου. Γίνεται τροποποίηση του Καταστατικού, όπου σκοπός του συλλόγου είναι η πρόοδος των Ινεπολιτών που θα επιτυγχανόταν με την ίδρυση ημερήσιων ή
νυχτερινών σχολών, βιβλιοθήκης και ηθικοθρησκευτικών διαλέξεων.

- Τον σύλλογο θα διοικούσε τώρα, 9μελές Διοικ. Συμβούλιο στο οποίο δεν μπορούσαν να συμμετέχουν άνω των 4 ατόμων, μη Ινεπολιτών εκ πατρός. Ο Πρόεδρος εκλεγόνταν από τη Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία και ξεχωριστό ψηφοδέλτιο, ενώ
ακολουθούσε η εκλογή των συμβούλων. Το συμβούλιο είχε διετή θητεία αλλά στον απολο-29-
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γισμό της πρώτης χρήσεως γινόταν αντικατάσταση των 3μελών του Δ.Σ. δια κληρώσεως
και ακολουθούσε εκλογή 3 άλλων μελών.

1951.

- 4 Νοεμβρίου. Στις αρχαιρεσίες της 29ης ετήσιας Γεν. Συνέλευσης (στο ιδιόκτητο
κτίριο Κοραή 32), εκλέχτηκαν τα μέλη του Δ.Σ. που συγκροτήθηκαν σε σώμα στις 11
Νοεμβρίου 1951, ως εξής:
Πρόεδρος: Πέτρος Κοπτερίδης, Αντιπρόεδρος: Κων/νος Γεωργιάδης
Γεν. Γραμματέας: Απόστολος Διασάκος3, Ειδ. Γραμματέας: Μιλτιάδης Τσουμπής
Ταμίας: Ηρακλής Σπανόπουλος
Σύμβουλοι: Κων/νος Μαυρομμάτης, Θεόφιλος Ευθυμιάδης,
Γεώργιος Παυλόπουλος, Αναστάσιος Ζουμπουλίδης
Εξελεγκτική Επιτροπή:
Αλέξ. Παπαδόπουλος, Ακύλας Γεωργιάδης, Γεώργιος Χριστάκης
Συντονιστική Εκπαιδευτική Επιτροπή:
Αποτελείτο από τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό και Ειδικό Γραμματέα (καθηγητές)
και το μέλος της Εξελεγκτικής Επιτροπής κ. Αλεξάνδρο Παπαδόπουλο (καθηγητή).

1952.

-Το καλοκαίρι (Ιούλιος 1952) ο σύλλογος πραγματοποιεί εκδρομή στην Κωνσταντινούπολη (επισκέπτονται το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης, όπου τους υποδέχεται ο
Πατριάρχης Αθηναγόρας) και την αλησμόνητη γενέτειρά τους Ινέπολη Πόντου, με επικεφαλής τον σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πατάρων, Μελέτιο.
Συμμετέχουν 40 εκδρομείς.

Έξω από το Ναό της Κοιμήσεως Θεοτόκου.

Στο Πατριαρχείο
Κωνσταντινουπόλεως.
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- 28 Σεπτεμβρίου.
Στις αρχαιρεσίες της Γεν. Συνέλευσης (Δημοτικό Σχολείο Ινέπολης), εκλέχτηκαν τα
μέλη του Δ.Σ. που συγκροτήθηκαν σε σώμα, ως εξής:
Πρόεδρος: Πέτρος Κοπτερίδης, Αντιπρόεδρος: Κων/νος Γεωργιάδης
Γεν. Γραμματέας: Απόστολος Διασάκος, Ειδ. Γραμματέας: Μιλτιάδης Τσουμπής
Ταμίας: Ηρακλής Σπανόπουλος, Σύμβουλοι: Κων/νος Μαυρομμάτης
Δημήτριος Ραπτόπουλος, Θεόφιλος Ευθυμιάδης, Αναστάσιος Ζουμπουλίδης
Συντονιστική Εκπαιδευτική Επιτροπή:
Πέτρος Κοπτερίδης, Κων/νος Γεωργιάδης και οι καθηγητές Στέφανος Στεφανίδης,
Μιλτ. Τσουμπής, Απόστολος Διασάκος, Αλέξ. Παπαδόπουλος
και Δημήτριος Αραμπατζής.

1953.

- Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου. Συνήλθαν τα μέλη σε Γ.Σ. στα γραφεία του συλλόγου (Κοραή
32) και μετά τη λογοδοσία των πεπραγμένων του απερχόμενου Δ.Σ. εξελέγησαν οι:
Πρόεδρος: Πέτρος Κοπτερίδης, Γεν. Γραμματέας: Απόστολος Διασάκος
Μέλη: Μιλτιάδης Τσουμπής, Δ. Αραμπατζής (καθηγητής), Κων/νος Γεωργιάδης,
Ηρακλής Σπανόπουλος, Θεόφιλος Ευθυμιάδης, Κων/νος Μαυρομμάτης
Αναστάσιος Ζουμπουλίδης
Συντονιστική Εκπαιδευτική Επιτροπή:
Πρόεδρος: Πέτρος Κοπτερίδης
και Μέλη οι καθηγητές: Στέφανος Στεφανίδης, Απόστολος Διασάκος,
Μιλτιάδης Τσουμπής, Αλεξ. Παπαδόπουλος, Δ. Αραμπατζής
Εποπτικό Συμβούλιο: Στ. Στεφανίδης, Βλ. Παϊτοτσίδης και Αλ. Παπαδόπουλος

1953-1954. Η Γ' τάξη Γυμνασίου. Διακρίνονται ο τότε μαθητής Γιάννης Καραγιαννίδης
και ο καθηγητής Μαθηματικών Παπαγιαννόπουλος.
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1954.

- Κυριακή 3 Ιανουαρίου. Στην Κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίττας, η “Προσφυγική
Κοινότητα Ινέπολης”, γιόρτασε τα 30 χρόνια δράσης της, στην αίθουσα εκδηλώσεων
του Δημοτικού Σχολείου Ελευθερούπολης, όπου στεγαζόταν και το Νυχτερινό Γυμνάσιο
Ινεπολιτών.

1955.

1954. Κοπή Πίττας. Ο Δήμαρχος Κ. Κιοφτερτζής, ο Πατάρων Μελέτιος και το Δ.Σ.

- 15 Μαΐου. Γίνεται τροποποίηση του Καταστατικού, που εγκρίνεται με την υπ΄ αρ.
9603/1955 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών. Από τις αλλαγές που συντελούνται, είναι:
- Τακτικό μέλος γινόταν όποιος καταγόταν από την Ινέπολη ή συγγένευε εξ αγχιστείας
με Ινεπολίτες ή γεννήθηκε στην Ελλάδα από Ινεπολίτη πατέρα ή μητέρα,
- Επίσης τακτικό μέλος γινόταν και όποιος κατοικούσε στην Ινέπολη Ν. Ιωνίας κατά
την στιγμή της εγγραφής του και μπορούσε να προσφέρει θετικές υπηρεσίες στον
σύλλογο,
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- Τον σύλλογο διηύθυνε 9μελές Διοικ. Συμβούλιο (Ο Πρόεδρος απαραιτήτως έπρεπε
να είναι Ινεπολίτης), ενώ στο Δ.Σ. μπορούσαν να συμμετέχουν άνω των 4 ατόμων
μη Ινεπολιτών,
- Ο Πρόεδρος εκλεγόταν από την Γ.Σ. με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών
και με ιδιαίτερο ψηφοδέλτιο. Αν δεν εκλεγόταν στην πρώτη ψηφοφορία ακολουθούσε και δεύτερη μεταξύ των δύο πλειοψηφησάντων,
- Μετά την εκλογή του Προέδρου ακολουθούσε ψηφοφορία για τα υπόλοιπα 8 μέλη
του Δ.Σ. από τα οποία και καταρτίζονταν οι υπόλοιπες θέσεις του Δ.Σ.,

1955. Διοικητικό Συμβούλιο Συλλόγου «Προσφυγική Κοινότης Ινεπόλεως».

- Ακολουθούσε η εκλογή 3μελούς Εξελεγκτικής Επιτροπής,
- Την πρώτη Κυριακή του μηνός Σεπτεμβρίου συγκαλείτο Γ.Σ. όπου το Δ.Σ. αναγίγνωσκε την έκθεση πεπραγμένων και πρότεινε την εκλογή Προεδρείου, ως εξής: Κατά το
1ο έτος της εκλογής του προτείνει την αντικατάσταση δια κληρώσεως 3 απερχομένων μελών, και κατά το 2ο έτος ολοκλήρου του Δ.Σ. Στο Δ.Σ. επ΄ ουδενί επιτρεπόταν
συμμετοχή άνω των 2 γυναικών.
- Eίχε στρογγυλή σφραγίδα όπου σε κύκλο αναγραφόταν “ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΙΝΕΠΟΛΕΩΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ” και στο μέσον τον Φοίνικα του Πόντου και το έτος
ίδρυσης 1923.
- Ο σύλλογος μπορούσε να ιδρύσει Παράρτημά του στον Πειραιά ή στις Επαρχίες ως
και ιδιαίτερο “Ταμείο Ελέους και Προνοίας” με 5μελή Διοίκηση.

1958.

- Κυριακή 21 Οκτωβρίου. Πραγματοποιήθηκε η 36η ετήσια Γενική Συνέλευση και
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διενεργήθηκαν εκλογές που ανέδειξαν το εξής Δ.Σ.:
Πρόεδρος: Πέτρος Κοπτερίδης, Αντιπρόεδρος: Μιλτιάδης Τσουμπής
Γεν. Γραμματέας: Απόστολος Διασάκος
Ειδικός Γραμματέας: Γεώργιος Παυλόπουλος, Ταμίας: Ηρακλής Σπανόπουλος
Μέλη: Θεόφ. Ευθυμιάδης, Χαρ. Φιλιππίδης, Χρ. Χρυσανθόπουλος,
Κων. Μαυρομμάτης
Εποπτικό Συμβούλιο: Λέων Μόρφης, Αλέξ. Παπαδόπουλος, Βασ. Μπατζόγλου4

Δεκαετία του 1950. Το Νυχτερινό Γυμνάσιο Ινεπολιτών. Στη μέση οι καθηγητές Τσουμπής, Μπατζόγλου.
Στη δεύτερη σειρά οι Ν. Βουλγαρέλης και Κ. Τσοπανάκης (μαθητές).

1959.

- Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Συνήλθαν τα μέλη του, στην 37η ετήσια Γενική Συνέλευση
(στη Βιβλιοθήκη του Νυχτερινού Γυμνασίου, οδός Κοραή 32) και με μυστική ψηφοφορία
εξέλεξαν το εξής Δ.Σ.:
Πρόεδρος: Πέτρος Κοπτερίδης, Αντιπρόεδρος: Μιλτιάδης Τσουμπής
Γεν. Γραμματέας: Απόστολος Διασάκος, Ταμίας: Ηρακλής Σπανόπουλος
Μέλη: Θεόφιλος Ευθυμιάδης, Θεοφάνα Κομβοπούλου, Κων. Μαυρομμάτης
Εποπτικό Ελεγκτικό Συμβούλιο: Λέων Μόρφης, Κυρ. Κοπτερίδης και Δημ. Λύκαρης
Εκπαιδευτικό Συμβούλιο Συντονισμού: Λέων Μόρφης, Μιλτιάδης Τσουμπής,
Απόστολος Διασάκος και Βασίλειος Μπατζόγλου

Παράλληλα προβαίνουν σε νέα τροποποίηση του Καταστατικού (Έγκριση με την υπ΄
αριθ. 18901/1959 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών).
Τα βασικά σημεία είναι τα εξής:
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1. Σκοπός του συλλόγου ήταν η σύσφιξη των σχέσεων των απανταχού της Ελλάδος
κατοικούντων Ινεπολιτών, η πνευματική πρόοδος αυτών και η περισυλλογή,
μελέτη και αποθησαύριση του λαογραφικού και γλωσσικού πλούτου της Επαρχίας
«Νεοκαισαρείας και Κοτυώρων» της οποίας η Ινέπολη αποτελεί μία από τις πλέον
ιστορικές πόλεις,
2. Ο σκοπός του συλλόγου δύναται να επιτευχθεί με την ίδρυση Ημερήσιων και Νυχτερινών σχολών, Βιβλιοθήκης, μορφωτικού περιοδικού, ηθικοθρησκευτικών διαλέξεων
και της μεθοδικής περισυλλογής ιστορικού και λαογραφικού πλούτου του Πόντου,
ιδίως μάλιστα της πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Εκκλησιαστικής Επαρχίας «Νεοκαισάρειας και Κοτυώρων» πράγμα το οποίον αποβλέπει στη διατήρηση των ηθών, εθίμων
της γενέτειρας, προς συνέχιση αυτών υπό των νεωτέρων και τα οποία θα συντελέσουν στη πρόοδο των μελών του, ως και των δυναμένων εν γένει να ωφεληθούν από
τη δράση αυτού στον κοινωνικό, χριστιανικό και εκπαιδευτικό τομέα,
3. Το Διοικ. Συμβούλιο γίνεται 7μελές και δεν μπορούν να συμμετέχουν σε αυτό, άνω
των 3 ατόμων μη Ινεπολίτες.

1960.

- Κυριακή 4 Σεπτεμβρίου. Συνήλθαν τα μέλη στην 38η ετήσια Γενική Συνέλευση και
με μυστική ψηφοφορία εξέλεξαν το εξής Δ.Σ.:
Πρόεδρος: Πέτρος Κοπτερίδης, Αντιπρόεδρος: Θεόφιλος Ευθυμιάδης
Γεν. Γραμματέας: Απόστολος Διασάκος, Ταμίας: Ηρακλής Σπανόπουλος
Μέλη: Θεοφάνα Κομβοπούλου, Κων/νος Μαυρομμάτης, Μιλτιάδης Τσουμπής
Εποπτικό Ελεγκτικό Συμβούλιο: Λέων Μόρφης, Κυρ. Κοπτερίδης και Στ. Γρουτίδης
Εκπαιδευτικό Συμβούλιο Συντονισμού: Π. Κοπτερίδης, Λέων Μόρφης,
Μιλτιάδης Τσουμπής, Απόστολος Διασάκος και Βασίλειος Μπατζόγλου

1961.

- Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου. Συνήλθαν τα μέλη στην 39η ετήσια Γενική Συνέλευση και
με μυστική ψηφοφορία εξέλεξαν το εξής Δ.Σ.:
Πρόεδρος: Πέτρος Κοπτερίδης, Αντιπρόεδρος: Θεόφιλος Ευθυμιάδης
Γεν. Γραμματέας: Μιλτιάδης Τσουμπής, ,Ταμίας: Ηρακλής Σπανόπουλος,
Μέλη: Θεοφάνα Κομβοπούλου, Κων/νος Μαυρομμάτης, Σταύρος Γρουτίδης
Εποπτικό Ελεγκτικό Συμβούλιο:
Λέων Μόρφης, Αναστ. Ζουμπουλίδης, Κυρ. Κοπτερίδης
Εκπαιδευτικό Συμβούλιο Συντονισμού:
Λέων Μόρφης, Μιλτιάδης Τσουμπής και Βασίλειος Μπατζόγλου
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1962.

- Κυριακή 9 Σεπτεμβρίου. Συνήλθαν τα μέλη στην 40η ετήσια Γενική Συνέλευση
(στη Βιβλιοθήκη του Νυχτερινού Γυμνασίου Ινεπολιτών, οδός Κοραή 32) και με μυστική
ψηφοφορία εξέλεξαν το εξής Δ.Σ.:
Πρόεδρος: Πέτρος Κοπτερίδης, Αντιπρόεδρος: Θεόφιλος Ευθυμιάδης
Γεν. Γραμματέας: Μιλτιάδης Τσουμπής, Ταμίας: Ηρακλής Σπανόπουλος
Μέλη: Κων/νος Μαυρομμάτης, Αναστάσιος Ζουμπουλίδης, Σταύρος Γρουτίδης

Εποπτικό Ελεγκτικό Συμβούλιο:
Λέων Μόρφης, Κυρ. Κοπτερίδης και Δημ. Λύκαρης
Εκπαιδευτικό Συμβούλιο Συντονισμού:
Μιλτιάδης Τσουμπής, Βασίλειος Μπατζόγλου, Κυριάκος Κοπτερίδης,
Καλλιόπη Μαυρομμάτη
οι οποίοι θα συνέρχονταν υπό την προεδρία του Προέδρου του συλλόγου και θα
επιλαμβάνονταν των απασχολούντων το Νυχτερινό Γυμνάσιο Ινεπολιτών ζητημάτων.

1963.

- Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου. Συνήλθαν τα μέλη στην 41η ετήσια Γενική Συνέλευση
(στη Βιβλιοθήκη του Νυχτερινού Γυμνασίου Ινεπολιτών, οδός Κοραή 32) και με μυστική
ψηφοφορία εξέλεξαν το εξής Δ.Σ.:
Πρόεδρος: Πέτρος Κοπτερίδης, Αντιπρόεδρος: Αναστάσιος Ζουμπουλίδης
Γεν. Γραμματέας: Μιλτιάδης Τσουμπής, Ταμίας: Ηρακλής Σπανόπουλος
Μέλη: Κων/νος Μαυρομμάτης, Σταύρος Γρουτίδης, Θεόφιλος Ευθυμιάδης
Εποπτικό Ελεγκτικό Συμβούλιο:
Βασ. Μπατζόγλου, Κυρ. Κοπτερίδης και Δημ. Λύκαρης
Εκπαιδευτικό Συμβούλιο Συντονισμού:
Μιλτιάδης Τσουμπής, Βασίλειος Μπατζόγλου, Κυριάκος Κοπτερίδης,
Δημ. Καμακάρης και Καλλιόπη Τζανάκου.
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1964.

- Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου. Συνήλθαν τα μέλη στην 42α ετήσια Γενική Συνέλευση
(στη Βιβλιοθήκη του Νυχτερινού Γυμνασίου Ινεπολιτών, Οδός Κοραή 32) και με μυστική
ψηφοφορία εξέλεξαν το εξής Δ.Σ.:
Πρόεδρος: Πέτρος Κοπτερίδης, Αντιπρόεδρος: Θεόφ. Ευθυμιάδης
Γεν. Γραμματέας: Βασ. Μπατζόγλου, Ταμίας: Ηρακλής Σπανόπουλος
Μέλη: Σταύρος Γρουτίδης, Καλλιόπη Τζανάκου, Γεώργιος Σταυρίδης
Εποπτικό Ελεγκτικό Συμβούλιο:
Κυρ. Κοπτερίδης, Δημ. Λύκαρης, Θεοδ. Καμακάρης
Εκπαιδευτικό Συμβούλιο Συντονισμού:
Μιλτιάδης Τσουμπής, Βασίλειος Μπατζόγλου, Κυριάκος Κοπτερίδης, Δ. Καμακάρης
και Καλλιόπη Τζανάκου.

1965.

- Κυριακή 12 Σεπτεμβρίου. Συνήλθαν τα μέλη στην 43η ετήσια Γενική Συνέλευση
(στη Βιβλιοθήκη του Νυχτερινού Γυμνασίου Ινεπολιτών, οδός Κοραή 32) και με μυστική
ψηφοφορία εξέλεξαν το εξής Δ.Σ.:
Πρόεδρος: Πέτρος Κοπτερίδης, Αντιπρόεδρος: Θεόφ. Ευθυμιάδης
Γεν. Γραμματέας: Βασ. Μπατζόγλου, Ταμίας: Ηρακλής Σπανόπουλος
Μέλη: Μιλτιάδης Τσουμπής, Καλλιόπη Τζανάκου, Χρύσανθος Χρυσανθόπουλος
Εποπτικό Ελεγκτικό Συμβούλιο:
Κυρ. Κοπτερίδης, Δημ. Λύκαρης, Θεοδ. Καμακάρης

1966.

- Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου. Συνήλθαν τα μέλη στην 44η ετήσια Γενική Συνέλευση
(στη Βιβλιοθήκη του Νυχτερινού Γυμνασίου Ινεπολιτών, Οδός Κοραή 32) και με μυστική
ψηφοφορία εξέλεξαν το εξής Δ.Σ.:
Πρόεδρος: Πέτρος Κοπτερίδης, Αντιπρόεδρος: Θεόφιλος. Ευθυμιάδης
Γεν. Γραμματέας: Μιλτιάδης Τσουμπής, Ταμίας: Ηρακλής Σπανόπουλος
Μέλη: Ιορδάνης Ζουμπουλίδης, Καλλιόπη Τζανάκου, Σπυρίδων Τσουκλίδης
Εποπτικό Ελεγκτικό Συμβούλιο:
Αλεξ. Κοπτερίδης, Δημ. Λύκαρης, Σταύρος Γρουτίδης

1989.

- Γίνονται προσπάθειες για ενοποίηση με το σωματείο «Κοινωνικής Πρόνοιας των
απανταχού Ινεπολιτών “Η Κοίμησις της Θεοτόκου”» αλλά δεν καρποφόρησαν.
Σήμερα το σωματείο αυτό δεν λειτουργεί, ενώ το κτίριο όπου λειτουργούσε
το Νυκτερινό Γυμνάσιο Ινεπόλεως έχει επανέλθει στην κυριότητα του Δημοσίου.
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2. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΑΦΡΑΜΠΟΛΙΤΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ»
ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΙΑ ΣΑΦΡΑΜΠΟΛΕΩΣ

Ιδρύθηκε στις 7 Μαρτίου 1924 και το πρώτο Δ.Σ. αποτελούσαν οι:
Πρόεδρος: Ιορδάνης Κωνσταντινίδης (οδοντογιατρός),
Αντιπρόεδρος: Χρ. Φιλιππίδης (εργολάβος)
Γραμματέας: Κων. Παπαδόπουλος (νομικός)
Ταμίας: Γαβριήλ Ετμετιζόγλου (φαρμακοποιός)
Σύμβουλοι: Ιορδ. Παπαδόπουλος, Γεώργιος Χρυσ. Τελλίδης, Δημοσθ. Αθανασιάδης

- Σ΄ ένα επόμενο Διοικ. Συμβούλιο, το προεδρείο, ήταν:
Πρόεδρος: Χρ. Φιλιππίδης (εργολάβος), Γεν. Γραμματέας: Κων. Παπαδόπουλος

j

3. ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ & ΠΕΡΙΧΩΡΟΙΣ
ΙΝΕΠΟΛΙΤΩΝ (ΠΟΝΤΟΥ) «Η ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ»
Το καταστατικό του προσφυγικού συλλόγου, εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθ.
1697/31.5.1924, απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών.
Σκοπό είχε την υποστήριξη και εξασφάλιση των πολιτικών και κοινοτικών δικαιωμάτων παντός Ινεπολίτη, ως και η δια παντός δυνατού μέσου υποστήριξη των απόρων
οικογενειών.

1924. Απόσπασμα από την εγκριτική απόφαση αρ. 1697 Πρωτοδ. Αθηνών.

-38-

Η Ιστορία των Σωματείων της Νέας Ιωνίας, 1923-1974

Τον σύλλογο διοικούσε 7μελές Διοικ. Συμβούλιο αποτελούμενο από τον Πρόεδρο,
Αντιπρόεδρο, Γεν. Γραμματέα, Ταμία και 3 συμβούλους και είχε έδρα την Αθήνα.
Στην επέτειο του Συλλόγου, Κυριακή του Θωμά, το Δ.Σ. συγκαλούσε σε ολομέλεια τη
Γενική Συνέλευση, όπου αφού διαβαζόταν η έκθεση για το λήξαν έτος πεπραγμένων και

την οικονομική κατάσταση πρότεινε την εκλογή 3μελούς Εξελεγκτικής Επιτροπής και
7μελούς Διοικητικού Συμβουλίου.
Η σφραγίδα του συλλόγου ήταν στρογγυλή, όπου κυκλικώς αναγραφόταν “ΠΡΟΣΦ.
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΟΙΣ ΙΝΕΠΟΛΙΤΩΝ «Η ΚΟΙΜΗΣΙΣ
ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ»” στο μέσον υπήρχε η εικόνα της Κοιμήσεως της Θεοτόκου και η
χρονολογία ίδρυσης 1924.
Ιδρυτικά μέλη και προσωρινό Δ.Σ. ήταν:
Πρόεδρος: Π. Κοπτερίδης, Γεν. Γραμματέας: Π. Πάλλας
Μέλη: Θ. Νησίδης, Ι. Μακεδονόπουλος, Γ. Ιατρόπουλος, Ν. Γεωργιάδης,
Κ. Χρυσανθόπουλος
Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελούσαν οι:
Πρόεδρος: Πέτρος Κοπτερίδης, Αντιπρόεδρος: Σαράντης Καλαφάτης
Γεν. Γραμματέας: Παρασκευάς Πάλλας, Ταμίας: Κυριάκος Μαβής
Μέλη: Κυριάκος Χρυσανθόπουλος, Νικόλαος Γεωργιάδης, Λάζαρος Καραγιαννίδης

1924.

-Τον ίδιο χρόνο, τα επιστολόχαρτα του συλλόγου φέρουν άλλη επωνυμία: “ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΝΕΠΟΛΙΤΩΝ (ΠΟΝΤΟΥ) «Η ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ»”. Ως έδρα
αναφέρονται οι Ποδαράδες.

1925.

-26 Ιουνίου. Το σωματείο, αριθμούσε 69 μέλη, ενώ το Διοικητικό Συμβούλιο που
εξελέγη στη Γενική Συνέλευση, αποτελούσαν οι:
Πρόεδρος: Παναγιώτης Βασιλειάδης, Αντιπρόεδρος: Κυριάκος Θεοφύλακτος
Γεν. Γραμματέας: Χαρ. Παπαελευθερίου
Μέλη: Δημήτριος Ελευθεριάδης, Μιλτιάδης Οφθαλμόπουλος
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-Επανέρχεται η επωνυμία “ΠΡΟΣΦ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΟΙΣ
ΙΝΕΠΟΛΙΤΩΝ «Η ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ»”, με έδρα τους Ποδαράδες.

- 20 Σεπτεμβρίου. Συνέρχεται η Γενική Συνέλευση (62 άτομα) στο νάρθηκα της Εκκλησίας της Κοιμήσεως Θεοτόκου Ινεπόλεως, και αποφασίζει να αποσυρθεί από το λογαριασμό που έχει ο Σύλλογος στην Εθνική Τράπεζα, ποσόν 2.000 δραχμών και να διατεθεί για
τις άπορες οικογένειες των συμπατριωτών τους.

1926.

-16 Μαΐου. Παρουσία 30 μελών, στην ετήσια Γενική Συνέλευση, εκλέγονται και
συγκροτούνται σε σώμα, οι εξής σύμβουλοι:
Πρόεδρος: Ιορδάνης Μακεδονόπουλος, Αντιπρόεδρος: Χαράλαμπος Γαλανός
Γ. Γραμματέας: Κυριάκος Δεληγιαννίδης, Ταμίας: Δημήτριος Ελευθεριάδης
Μέλη: Αθανάσιος Σπανόπουλος, Ιωάννης Σπανόπουλος, Ανδρέας Δροσόπουλος

1929.

-15 Σεπτεμβρίου. Στο καφενείο του Τριαντάφυλλου Νησίδη, συνέρχεται η Γεν.
Συνέλευση και επί 35 παρόντων, αφού πραγματοποιείται ο απολογισμός πεπραγμένων
από το απερχόμενο Δ.Σ., ακολουθούν αρχαιρεσίες και εκλέγεται το Δ.Σ. που συγκροτείται σε σώμα, ως εξής:
Πρόεδρος: Ιορδάνης Μακεδονόπουλος, Αντιπρόεδρος: Κυριάκος Δεληγιαννίδης
Γ. Γραμματέας: Χαράλαμπος Παπαελευθερίου, Ταμίας: Σάββας Χονδρόπουλος
Μέλη: Δημήτριος Ελευθεριάδης Ιωάννης Κυρ. Σπανόπουλος,
Ιωάννης Ι. Σπανόπουλος

1934. Το πρόγραμμα εορτασμού του νεόδμητου Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Ινεπόλεως.
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-Στην ίδια Γεν. Συνέλευση αποφασίζεται το οικόπεδο που έχουν αγοράσει ο Ιορδάνης Μακεδονόπουλος και Σάββας Χονδρόπουλος για ιδία χρήση, να το παραχωρήσουν
στον σύλλογο και να αποζημιωθούν για ό,τι έξοδα έχουν πραγματοποιήσει μέχρι τότε.
Πράγματι αυτό γίνεται αποδεκτό.
Την επόμενη ημέρα το Διοικ. Συμβούλιο αποφασίζει να αποσύρει από την Εθνική
Τράπεζα το ποσόν των 8.529,70 Δραχμών για να ολοκληρώσει τις εργασίες της οικοδομής των γραφείων του συλλόγου.

14.11.1952. Μέσα στην εκκλησία της Κοιμήσεως Θεοτόκου.
Διακρίνεται ο Δήμαρχος Κυρ. Κιοφτερτζής.

1936. Πρόεδρος: Ιωάννης Αυγερινός.
1953.

-1 Νοεμβρίου. Το καταστατικό του τροποποιήθηκε στη Γεν. Συνέλευση του Συλλόγου
και εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 13112/2.12.1953 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών, σε
καίρια άρθρα:
- Ο Σύλλογος μετονομάζεται σε: ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΙΝΕΠΟΛΙΤΩΝ «Η ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ», με έδρα την ενορία της Κοιμήσεως
Θεοτόκου Ν. Ιωνίας.

Σκοπό είχε:
• Να συγκεντρώσει και να συνενώσει σε ενιαία οργάνωση προς συνεργασία τους
απανταχού ανά την Ελλάδα Ινεπολίτες για προστασία των ιδεολογικών, θρησκευτικών και πνευματικών συμφερόντων των μελών τους και των οικογενειών τους,
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• Να αναπτύξει μεταξύ των μελών την αλληλεγγύη και αλληλοβοήθεια και να υψώσει
το πνευματικό, κοινωνικό, εθνικό και θρησκευτικό επίπεδο των μελών του,
• Να αποπερατώσει τον θεμελιωθέντα ναό της Κοιμήσεως Θεοτόκου και να εξωραΐσει την εν λόγω ενορία,
• Να ιδρύσει και λειτουργήσει πολυϊατρείο για τα μέλη του και τους απόρους κατοίκους της ενορίας κατά πρώτο λόγο και στη συνέχεια και των υπολοίπων κατοίκων
εφόσον υφίσταται επάρκεια,
• Να λειτουργήσει συσσίτια για τους απόρους μαθητές και κατοίκους της ενορίας
και αν υπάρχει δυνατότητα και στους λοιπούς κατοίκους,
• Να ανεγείρει ιδιόκτητο μέγαρο με εντευκτήριο για την καλύτερη επικοινωνία και
ψυχαγωγία των μελών, να οργανώσει διαλέξεις και κηρύγματα για την ενδελεχή
μόρφωση των μελών,
• Να ενισχύσει υλικά τα τέκνα των μελών προς διευκόλυνση των σπουδών τους και
να θεσπίσει «ΑΡΙΣΤΕΙΑ», κατ΄ έτος, στους διαπρέποντες,
• Να οργανώσει και λειτουργήσει ημερήσιο ή νυκτερινό σχολείο και μάλιστα
επαγγελματικό ή ελευθέρων σπουδών και να ιδρύσει φροντιστήριο και βιβλιοθήκη,
• Να ενισχύσει τα κατηχητικά σχολεία.

Για την καλύτερη υλοποίηση των παραπάνω σκοπών είχαν δημιουργηθεί πέντε (5),
τετραμελείς επιτροπές και υπήρχε ένα αναλυτικό οργανόγραμμα με Προέδρους Τμημάτων και Γενικό Διευθυντή.
- Tο Διοικητικό Συμβούλιο από 7μελές γίνεται 9μελές και η έδρα του Σωματείου είναι
η Ενορία της Κοίμησης Θεοτόκου Ινέπολης Ν. Ιωνίας,
- Επίσημη εορτή του συλλόγου γίνεται η 15η Αυγούστου ενώ την Κυριακή του Θωμά
γιορτάζεται η επέτειος του Σωματείου και πραγματοποιείται Αρχιερατική λειτουργία,

- Η σφραγίδα του Συλλόγου είναι στρογγυλή με τις λέξεις “ΣΩΜΑΤΕΙΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΝΕΠΟΛΕΩΣ «Η ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ» ”και τη χρονολογία 1924.

-42-

Η Ιστορία των Σωματείων της Νέας Ιωνίας, 1923-1974

1954.

- 3 Οκτωβρίου. Μετά από αρχαιρεσίες, το Δ.Σ. καταρτίσθηκε σε σώμα ως εξής:
Πρόεδρος: Χαράλαμπος Παπαελευθερίου, Αντιπρόεδρος: Αριστ. Μαυρομμάτης
Γεν. Γραμματέας: Χαράλαμπος Ιασονίδης
Ταμίας: Λεων. Κουκίδης, Έφορος: Πρόδρομος Χρυσοχοείδης
Σύμβουλοι: Γεώργιος Μαραγκός, Αμβρ. Τριανταφύλλου, Μιλτιάδης Σταθερόπουλος

1955.

- 6 Αυγούστου. Με απόφαση του Υπουργού Κοινωνικής Προνοίας Κ. Γιαβάσογλου,
παραχωρήθηκε στο εν λόγω Σωματείο, στο τετράγωνο 139, το υπ΄ αριθ. 7 οικόπεδο εκ
295,55 τ.μ. το οποίο περιήλθε στο Δημόσιο εξ αγοράς παρά του Παναγίου Τάφου, δυνάμει
του υπ΄ αριθ. 35485/23 συμβολαίου του συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Κυριαζή,
υπό τον όρο της διαρκούς εξυπηρέτησης του σκοπού, όπως η έναρξη λειτουργίας Νυκτερινής Σχολής, Ιατρείου, Βιβλιοθήκης και συσσιτίου υπό τον όρο να μη βραδύνει πέραν
των 2 ετών. Σε περίπτωση μη εκπληρώσεως των όρων τούτων ανακαλείται η εν λόγω
παραχώρηση και το οικόπεδο μετά του κτιρίου επανέρχεται στη κυριότητα του Δημοσίου
και διατιθέμενου για ανάλογο σκοπό.
Στο οικόπεδο αυτό (Τρωάδος 22) τη 10ετία 1955-1965, ανεγείρεται το Πνευματικό
Κέντρο του Συλλόγου, με μεγάλες δωρεές των μελών του, που για τις συνεισφορές αυτές
ονομάζονται ΔΩΡΗΤΕΣ και ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ.
- Κατόπιν αρχαιρεσιών το Δ.Σ. καταρτίσθηκε σε σώμα ως εξής:
Πρόεδρος: Χαράλαμπος Παπαελευθερίου
Αντιπρόεδρος: Αριστ. Μαυρομμάτης, Γεν. Γραμματέας: Χαράραμπος Ιασονίδης
Ταμίας: Λεων. Κουκίδης, Έφορος: Πρόδρομος Χρυσοχοείδης
Σύμβουλοι: Γεώργιος Μαραγκός, Αμβρ. Τριανταφύλλου

1956.

- 31 Μαΐου. Πεθαίνει ο πρόεδρος Χαρ. Παπαελευθερίου και το Δ.Σ. ανασυγκροτείται
ως εξής:
Πρόεδρος: Χαράλαμπος. Ιασονίδης, Αντιπρόεδρος: Παύλος Αποστολόπουλος
Γεν. Γραμματέας: Αριστ. Μαυρομμάτης, Ταμίας: Λεων. Κουκίδης
Έφορος: Πρόδρομος Χρυσοχοείδης
Σύμβουλοι: Γεώργιος Μαραγκός, Αμβρ. Τριανταφύλλου

1957.

- 2 Μαΐου. Κατόπιν αρχαιρεσιών το Δ.Σ. συγκροτείται σε σώμα, ως εξής:
Πρόεδρος: Κυρ. Δεληγιαννίδης, Αντιπρόεδρος: Παύλος Αποστολόπουλος,
Γ. Γραμματέας: Χαράλαμπος Ιασονίδης, Ταμίας: Αμβρόσιος Τριανταφυλλίδης
-43-

Λουκάς Π. Χριστοδούλου
Έφορος: Λεωνίδας Κοκκινίδης, Μέλη: Βασίλειος Αλάγιαλης
Σταύρος Αδαμαντόπουλος, Αριστείδης Μαυρομμάτης, Πρόδρομος Χρυσοχοείδης

1958.

- 9 Νοεμβρίου. Κατόπιν αρχαιρεσιών, το Δ.Σ. συγκροτείται σε σώμα, ως εξής:
Πρόεδρος: Κων/νος Γεωργιάδης5, Αντιπρόεδρος: Παύλος Αποστολόπουλος
Γ. Γραμματέας: Χαράλαμπος Ιασονίδης, Ταμίας: Μιλτιάδης Σταθερόπουλος
Έφορος: Σταύρος Θεοφύλακτος, Μέλη: Κυριάκος Δεληγιαννίδης
Βασίλειος Αλάγιαλης, Αριστείδης Μαυρομμάτης, Αμβρόσιος Τριανταφύλλου

1960.

- Tο Δ.Σ. αποτελούν οι εξής:
Κων/νος Γεωργιάδης, Παύλος Αποστολόπουλος, Χαράλαμπος Ιασονίδης,
Μιλτιάδης Σταθερόπουλος, Κυριάκος Δεληγιαννίδης, Αμβρόσιος Τριανταφύλλου,
Βασίλειος Αλάγιαλης, Αριστείδης Μαυρομμάτης

1962.

- 24 Ιουνίου. Το Δ.Σ.που εκλέχτηκε, συγκροτείται σε σώμα, ως εξής:
Πρόεδρος: Κων/νος Γεωργιάδης, Αντιπρόεδρος: Παν. Κοκκινίδης
Γ. Γραμματέας: Ιωάννης Κοτσαύτης, Ταμίας: Γεώργιος Καμπουργιαννίδης
Έφορος: Σταύρος Θεοφύλακτος, Μέλη: Ν. Καμπάς, Κυρ. Δεληγιαννίδης
Αρχιμ. Παναγιωτίδης, Βασίλειος Μπελεβώνης

1967.

- 15 Οκτωβρίου. Το Δ.Σ. που εκλέχτηκε,συγκροτείται σε σώμα, ως εξής:
Πρόεδρος: Κων/νος Γεωργιάδης, Αντιπρόεδρος: Αμβρόσιος Τριανταφύλλου
Γ. Γραμματέας: Αυγερινός Σπανόπουλος, Ταμίας: Γεώργιος Καμπουργιαννίδης
Έφορος: Αλέκος Χατζηαλεξανδρής, Μέλη: Περικλής Τσαπράζης, Γεώργιος Βαγενάς
Αντώνιος Μακρίδης, Αλέκος Καπασακάλης

1969.

- Το Διοικ. Συμβούλιο, αποτελούν οι εξής:
Πρόεδρος: Κων/νος Γεωργιάδης, Αντιπρόεδρος: Αμβρόσιος Τριανταφύλλου
Γ. Γραμματέας: Αυγερινός Σπανόπουλος, Μέλη: Γεώργιος Καμπουργιαννίδης
Περικλής Τσαπράζης, Γεώργιος Βαγενάς, Αλέξανδρος Χατζηαλεξανδρής
Αντώνιος Μακρίδης, Αλέκος Καπασακάλης
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1971.

- Το καταστατικό του Συλλόγου, προσαρμόστηκε στις διατάξεις του Αστικού Κώδικα
και του Ν.Δ. 795/1971 διαμορφώθηκε δε τελικά στη Γενική Συνέλευση της 5ης Δεκεμβρίου 1971. Τα βασικά στοιχεία αλλαγών είναι:
• Στο νέο όνομα του Συλλόγου, που είναι: “ΣΩΜΑΤΕΙΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΙΝΕΠΟΛΙΤΩΝ & ΚΑΣΤΑΜΟΝΙΤΩΝ (ΠΟΝΤΟΥ) «Η ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ
ΘΕΟΤΟΚΟΥ»”
• Στην έδρα του Συλλόγου που ορίζονται τα γραφεία στην οδό Τρωάδος 44, Ινέπολη,
• Στους σκοπούς: «Να συγκεντρώσει και να συνενώσει σε ενιαία οργάνωση προς
συνεργασία τους απανταχού ανά την Ελλάδα Ινεπολίτες και Κασταμονίτες για
προστασία των ιδεολογικών, θρησκευτικών και πνευματικών συμφερόντων των
μελών τους και των οικογενειών τους»,
• Στους σκοπούς. Καταργείται η διάταξη: «Να οργανώσει και λειτουργήσει ημερήσιο ή νυκτερινό σχολείο και μάλιστα επαγγελματικού ή ελευθέρων σπουδών και
να ιδρύσει φροντιστήριο».

1973.

- 28 Οκτωβρίου 1973. Κατόπιν αρχαιρεσιών, το Δ.Σ. συγκροτείται σε σώμα, ως εξής:
Πρόεδρος: Κων/νος Γεωργιάδης, Αντιπρόεδρος: Μ. Μιχαηλίδης
Γ. Γραμματέας: Ιωάννης Κοτσαύτης, Ταμίας: Γεώργιος Καμπουργιαννίδης
Έφορος: Περικλής Τσαπράζης, Μέλη: Αγάπιος Παπαδόπουλος
Κων. Δεληγιαννίδης, Θωμάς Βασιλειάδης, Βασίλειος Πατσούμης
Εξελεγκτική Επιτροπή:
Κυριάκος Δεληγιαννίδης, Ακ. Γεωργιάδης, Γ. Καπασακαλίδης

Το σωματείο συνεχίζει τη δραστηριότητά του (κοινωνική και πολιτιστική)
μέχρι σήμερα (2014) οργανώνοντας σημαντικές εκδηλώσεις και λειτουργώντας
τμήματα διδασκαλίας ξένων γλωσσών, παραδοσιακών χορών, χορωδίας, κ.λπ. με
μεγάλη ανταπόκριση.

j

4. ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ Ν. ΙΩΝΙΑΣ, ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΙΩΝΙΑΣ
Το Καταστατικό του Συλλόγου “Επιτροπεία Ν. Ιωνίας” εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθ.
2061/31.5.1924 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών.
Στη συνέχεια έγινε τροποποίηση του καταστατικού, ως προς την ονομασία του
σωματείου και από την 20η Δεκεμβρίου 1924, πλέον είναι: “ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΙΩΝΙΑΣ”.
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1924. Επιστολόχαρτο του Συλλόγου

Η Σφραγίδα

Η σφραγίδα στη μέση φέρει τον αναγεννώμενο από την τέφρα φοίνικα.
Πρόεδρος: Τ. Μιχαηλίδης, Γεν. Γραμματέας: Ε. Βαλάκης
Εξέδιδε το 1927 την εφημερίδα «ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ», Όργανο των Απανταχού
Προσφύγων.

j

5. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΝΤΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ «Ακ Νταγ Μαντέν» 6
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ν. ΙΩΝΙΑΣ)

1924. Απόσπασμα εγκριτικής απόφασης αρ. 3244 Πρωτοδικείου Αθηνών.

Το Καταστατικό του συλλόγου εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθ. 3244/16.7.1924 απόφαση
του Πρωτοδικείου Αθηνών.
Στη Ν. Ιωνία υπήρχε παράρτημα του συλλόγου, που όμως γρήγορα πέρασε στην
αφάνεια.

j

6. ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (Π.Ο.Π.) 7

1924. Απόσπασμα εγκριτικής απόφασης αρ. 3846 Πρωτοδικείου Αθηνών.
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Το καταστατικό του σωματείου εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθ. 3846/20.9.1924 απόφαση
του Πρωτοδικείου Αθηνών.
Ήταν σωματείο αναγνωρισμένο και τα γραφεία του βρίσκονταν στο Τ. 29β αρ. 29-30,
στο τέρμα της οδού Ηρακλείου, Έναντι Ζυθεστιατορίου Ε. Πατλάκα.

1924.
- Κυριακή 19 Οκτωβρίου. Με πρωτοβουλία της Π.Ο.Π. πραγματοποιείται το μεγάλο
συλλαλητήριο στους Ποδαράδες (Πλατεία Αγ. Αναργύρων) με την υποστήριξη των
φορέων της Κηφισιάς και του Αμαρουσίου, για τις αυξήσεις στα εισιτήρια και την
ελάττωση των δρομολογίων. (Στο “ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ” το Ψήφισμα του συλλαλητηρίου όπως
δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα “ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΦΩΝΗ” της 26.10.1924).

Η σφραγίδα

Επιστολόχαρτο της Π.Ο.Π.

-Δεκέμβριος. Η «Πανιώνιος Οργάνωσις Προσφύγων», απευθύνει έγγραφο με διάφορα
αιτήματα στον τότε Πρωθυπουργό Ανδρέα Μιχαλακόπουλο και η απάντηση έρχεται από
τον Υπουργό Συγκοινωνιών Ιωάννη Βαλαλά, δια μέσου του Πρωθυπουργικού Γραφείου.

Ζητούσαν: Μετατόπιση του σιδηροδρομικού σταθμού, φθηνά εργατικά εισιτήρια,
πύκνωση δρομολογίων, μηνιαία εισιτήρια κλπ. Η απάντηση δόθηκε μέσω του Πολιτικού
Γραφείο του Πρωθυπουργού, δια του Υπουργού Συγκοινωνιών Ι. Βαλαλά. (Γ.Α.Κ. Φάκελλοι Πολιτικό Γραφείο Πρωθυπουργού).
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΤΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Εν Αθήναις τη 30 Δεκεμβρίου 1924
		
Διεύθυνσις Σιδ/μων
		
Τμήμα Β΄
		
Αριθ. Πρωτ. 77890		
Προς
Το Πολιτικόν Γραφείον κ. Πρωθυπουργού

Εις απάντησιν του υπ΄ αριθ. 10507 ε.ε. υμετέρου εγγράφου έχομεν την τιμήν να
γνωρίσωμεν υμίν σχετικώς προς το υποβληθέν υπόμνημα της Πανιωνίου Οργανώσεως
Προσφύγων Ν. Ιωνίας, ότι, η κυκλοφορία των αμαξοστοιχιών Αττικής επυκνώθη κατά
πολύ εσχάτως ως και αι σταθμεύσεις εν Ν. Ιωνία, εις τρόπον ώστε να εξυπηρετώνται
οπωσδήποτε ικανοποιητικώς αι ανάγκαι των εκεί προσφύγων, μετά δε την άφιξιν της εξ
Ευρώπης αναμενομένης ατμαμάξης η κυκλοφορία θα κανονισθή πυκνοτέρα.
Όσον αφορά την δημιουργίαν του θεσμού των διαρκών εισιτηρίων δια τον σταθμόν
Ν. Ιωνίας, γνωρίζομεν υμίν ότι ούτος ετέθη εν εφαρμογή από της 1ης τρ.μ.
Δια την δημιουργίαν εργατικών συρμών γνωρίζομεν υμίν ότι επειδή το ζήτημα τούτο
φέρει γενικώτερον χαρακτήρα, όστις επηρεάζει και τας άλλας Σ/κάς Εταιρίας θέλομεν
μελετήση ενδελεχέστερον το προκείμενον γενικόν ζήτημα εν ευθέτω χρόνω.
Δια την ελάττωσιν των τιμών των εισιτηρίων γνωρίζομεν υμίν, ότι ως θα σας είναι ήδη
γνωστόν η προκάτοχος Κυβέρνησις προέβη εις αυξήσεις των μισθοδοσιών του προσωπικού κατά 50% και δη αναδρομικώς, προς κάλυψιν των οποίων απαραίτητος εκρίθη και
η κατ΄ αναλογίαν αύξησις των τιμών των εισιτηρίων, άνευ της οποίας ουδεμία Σιδ/κή
επιχείρησις θα ήτο εις θέσιν να ανταποκριθή εις την δια των αυξήσεων του μισθολογίου
δημιουργηθείσαν κατάστασιν.
Δέον να σημειωθή ότι δια τον Σιδ/μον Αττικής εμείωσα την υπό του Συμβουλίου των Σιδ/μων προταθείσαν ως απαραίτητον αύξησιν των εισιτηρίων Γ΄ θέσεως
κλάδου Κηφισιάς με ενδεχόμενο την μη κάλυψιν των επιβληθέντων ως άνω προσθέτων δαπανών.
Το ζήτημα της μετατοπίσεως του σταθμού Ν. Ιωνίας μελετάται νυν υπό της τεχνικής
υπηρεσίας της Εταιρίας ως και της ημετέρας της Επιτροπής Αποκαταστάσεως Προσφύγων.
Ο Υπουργός
Ι. ΒΑΛΑΛΑΣ

1925.

- Κυριακή 29 Μαρτίου. Έγινε Γ.Σ. των μελών της, για λογοδοσία και εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής. Το Δ. Σ. που εξελέγη, αποτελείτο από τους:
Πρόεδρος: Αθαν. Διακάκης, Αντιπρόεδρος: Ν. Οικονόμου
Γεν. Γραμματέας: Π. Χρυσοχόου, Ειδικός Γραμματέας: Κίμωνας Παπαδόπουλος
Ταμίας: Αν. Αναστασιάδης
Mέλη: Σ. Ουλκέρογλου, Κ. Ζουμπουλίδης, Φώτης Κόντογλου8 και Φ. Λαμπρινός.
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Είχε μεγάλη επιρροή στους πρόσφυγες και αξιόλογο έργο να επιδείξει. Από τη λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου στη Γεν. Συνέλευση, ενημερωνόμαστε για τους σκοπούς
και τις δράσεις της οργάνωσης, που ήταν:
- Η εξάλειψη της κακής ιδέας η οποία επικρατούσε στην κοινή γνώμη και μεταξύ των
επισήμων κατά των προσφύγων της Ιωνίας, από τις ανακοινώσεις των σιδηροδρομικών Κηφισιάς οι οποίες έμεναν χωρίς ανασκευή και οι οποίες παρίσταναν τους
πρόσφυγας ως … δολοφόνους.
- Η φροντίδα για την κατασκευή πέτρινης σκάλας με κάγκελα δεξιά και αριστερά,
στο σιδηροδρομικό σταθμό Πευκακίων, που εξυπηρετούσε σχεδόν όλες τις μετακινήσεις των Ιωνιωτών προσφύγων η οποία λόγω της αποκρήμνου θέσης της ήταν
αιτία πολλών ατυχημάτων ως και ο ηλεκτροφωτισμός του ευρύτερου χώρου.
Επίσης η τοποθέτηση ξύλινου δαπέδου και η τοποθέτηση στεγάστρου για να
προφυλάσσονται από τον ήλιο και τις βροχές.
- Η ίδρυση του λαϊκού Ιατρείου και Φαρμακείου, όπου οι άποροι θα έπαιρναν δωρεάν
τα φάρμακά τους.
- Η επέμβασή της για την καταστολή των ρουσφετιών, την ορθή διανομή των χρηματικών βοηθημάτων, του γάλακτος, σαπουνιού και ρουχισμού και τον περιορισμό
των καταχρήσεων.
- Η φροντίδα για τη γρήγορη ανέγερση της Εκκλησίας των Αγίων Αναργύρων που
επιτήδειοι εκμεταλλεύονταν τους πόρους που συγκεντρώνονταν.
- Ο αγώνας που διεξήγαγε για την μη πληρωμή ενοικίων από τους άπορους πρόσφυγες.
Η “Πανιώνιος Οργάνωση Προσφύγων (Π.Ο.Π.)” είχε ως όργανο την εφημερίδα
«Η ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ Ν. ΙΩΝΙΑΣ»9 και απ΄ αυτήν αντλούμε πολύτιμες πληροφορίες.

Από τις 25 Ιουνίου έχει αναλάβει με πραξικόπημα τη διακυβέρνηση της χώρας ο
στρατηγός Θεόδωρος Πάγκαλος. Να αναφερθεί εδώ ένα γεγονός που συνέβη επί Πρωθυπουργίας του Πάγκαλου που αφορά και τον Θεόδωρο Πάγκαλο και τη Ν. Ιωνία, αλλά
όχι Σύλλογο. Aφορά την Τοπική Εφημερίδα «ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ». Στις 29 Σεπτεμβρίου 1925,
διαλύθηκε η Δ΄ Συντακτική Συνέλευση και προκηρύχθηκαν εκλογές για τον Ιανουάριο
του 1926. Οι εκλογές όμως αυτές δεν έγιναν, γιατί στις 4 Ιανουαρίου 1926, ο Θεόδωρος Πάγκαλος δήλωσε ότι αναλάμβανε προσωπικά την άσκηση της νομοθετικής και
της εκτελεστικής εξουσίας, επιβάλλοντας έτσι απροκάλυπτα δικτατορικό καθεστώς. Σε
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ένδειξη διαμαρτυρίας για τις ενέργειες αυτές ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας,
Παύλος Κουντουριώτης, παραιτήθηκε τον Μάρτιο του 1926 και ο Πάγκαλος προκήρυξε εκλογές για την ανάδειξη νέου προέδρου. ΄Εκανε δε, τη μεγάλη πρωτοτυπία για «να
ελέγξει το εκλογικό σώμα» οι ψηφοφόροι 12 νομών να ψηφίσουν τη μία Κυριακή και οι
ψηφοφόροι των 23 υπόλοιπων νομών την επόμενη Κυριακή.

- Κυριακή 4 Απριλίου. Στη Ν. Ιωνία, που οι ψηφοφόροι της θα ψήφιζαν στις 11
Απριλίου 1926, κυκλοφορεί η εφημερίδα «Η ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ», με το άρθρο «Η ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ
ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ». Η απάντηση από το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού Θ. Πάγκαλου
(Συνταγματάρχης Ν. Ζέρβας10), ήταν τηλεφωνική και άμεση: Kατασχέσατε την εφημερίδα!
- 6 Απριλίου. Το Τμήμα Δημοσίας Ασφαλείας Ν. Ιωνίας με έγγραφο του ειδοποιεί τη
Διεύθυνση Ασφαλείας ότι:
«Λαμβάνω την τιμήν ν΄ αποστείλω τα κατασχεθέντα, κατόπιν τηλεφωνικής
διαταγής του Πολιτικού Γραφείου κ. Πρωθυπουργού (Γραφείον Συν/χου κ. Ζέρβα)
διακόσια τριάκοντα φύλλα της Εφημερίδος Ν. Ιωνίας «Κυριακάτικη» και να παρακαλέσω δια τα περαιτέρω.»
Ο Αστυνόμος
ΕΜΜ. ΨΥΛΑΚΗΣ

και η Διεύθυνση Δημόσιας Ασφάλειας Αθηνών την ίδια ημέρα ενημερώνει το Α΄ Σώμα
Στρατού ότι:
«Λαμβάνω την τιμήν να υποβάλω προσηρτημένως εν αντιγράφω την υπ΄ αριθ.
1070 σημερινήν αναφοράν του ΙΓ΄ Τμήματος Ασφαλείας “περί των κατασχεθέντων
φύλλων της εφημερίδος Κυριακάτικη” κατόπιν τηλεφωνικής διαταγής του Πολιτικού
Γραφείου του κ. Πρωθυπουργού, διαβιβασθείσης δια του Αντ/χου κ. Ζέρβα, και να
παρακαλέσω δια τα περαιτέρω.
Ο Συνταγματάρχης Διευθυντής
Υπογραφή

Αστραπιαία και…δημοκρατικά όπως πρέσβευε ο μελλοντικός Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, Θεόδ. Πάγκαλος, αντέδρασαν οι «φίλοι» του.

Η Εφημερίδα «Η ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ» παρ' όλα αυτά, επηρέασε τους Ιωνιώτες, γιατί
ψήφισαν μόνο 1.633 σε 2 εκλογικά τμήματα (στο Δήμο Αθήνας που ανήκε ο συνοικισμός
της Ν. Ιωνίας υπήρχαν συνολικά 78 εκλογικά τμήματα εκ των οποίων, τα 2 στη Ν. Ιωνία.
Το 70ο και 71ο τμήμα) στις "προεδρικές" αυτές εκλογές.
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Στο 70ο εκλογικό τμήμα, μέσα στο Δημοτικό Σχολείο Αρρένων και Θηλέων Ν. Ιωνίας
στους Αγ. Αναργύρους ψήφιζαν, οι πρόσφυγες εκλογείς των Συνοικισμών Ποδαράδων
και Καλογρέζας τα επώνυμα των οποίων άρχιζαν από Α έως και Κ, όπου επόπτης ήταν ο
΄Ιλαρχος Γαλανάκης Φραγγούλης.
Στο 71ο εκλογικό τμήμα, που ήταν μέσα στο Ναό των Αγίων Αναργύρων, ψήφιζαν
οι πρόσφυγες εκλογείς των Συνοικισμών Ποδαράδων και Καλογρέζας τα επώνυμα των
οποίων άρχιζαν από Λ έως και Ω, όπου επόπτης ήταν ο Λοχίας Πεζικού Ευθύμιος Παπαναγιώτου.
Τα αποτελέσματα ήταν: 1.608 ψήφοι ο Θ. Πάγκαλος και 21 ο Κ. Δεμερτζής. Υπήρχαν
και 4 λευκά!11
Αντίθετα η «ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΦΩΝΗ», εφημερίδα με πανελλαδική εμβέλεια και κείμενα
στα “καραμανλίδικα”, όργανο των προσφύγων που εξέδιδε ο Χαρ. Πολάτογλου, υποστήριξε με θέρμη την υποψηφιότητα του Θ. Πάγκαλου

j

7. ΕΝΩΣΙΣ ΕΜΠΟΡΩΝ & ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΩΝ ΙΩΝΙΑΣ
Το καταστατικό της Ένωσης, εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθ. 4893/8.11.1924 απόφαση
του Πρωτοδικείου Αθηνών. Τα γραφεία της πρωταρχικά ήταν στην οδό Γυθείου (Παλ.
Πατρών Γερμανού).

1924. Απόσπασμα εγκριτικής απόφασης αρ. 4893 του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Ήταν το επαγγελματικό σωματείο έκφρασης των εμπόρων και καταστηματαρχών
της πόλης. Το εν λόγω σωματείο είχε μεγάλη κοινωνική δράση (1924-1935) και έκανε
παρεμβάσεις στην Πολιτεία για όλα τα θέματα που αφορούσαν στον τότε συνοικισμό της
Ν. Ιωνίας.

1925.

- 20 Μαρτίου. Με επιστολή στον τότε Πρωθυπουργό Ανδρέα Μιχαλακόπουλο, προτείνει από κοινού με τα σωματεία της Ν. Ιωνίας, (Σύλλογος Σαφραμπολιτών “Ο ΄Αγιος Στέφα-51-
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νος”, Εκκλησιαστική Επιτροπή Αγίων Αναργύρων, Σύλλογος Ινεπολιτών “ Η Κοίμησις της
Θεοτόκου” και “ Προσφυγική Ένωσις Ν. Ιωνίας”), τον Ευάγγελο Χατζηϊωάννου, δικηγόρο,
πρώην Γεν. Πρόξενο, για τη θέση του Διευθυντού Ανταλλαγής (η σχετική επιστολή στο
“ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ”).
- Το ίδιο «ρουσφέτι» είχε ζητήσει ξεχωριστά και η «Πανιώνιος Οργάνωσις Προσφύγων Ν. Ιωνίας» με επιστολή της, στις 22 Μαρτίου 1925.
- Τετάρτη 1 Απριλίου. Kαλεί τα μέλη της στη Α' Γενική Συνέλευση για εκλογή
Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γραμματέα. Εκλέγονται:
Πρόεδρος: Σ. Φωτιάδης, Αντιπρόεδρος: Α. Σκανδάλης,
Γεν. Γραμματέας: Σοφ. Παύλου

1926.

- Πρόεδρος: Ν. Καραδήμας

1927.

- Ιούνιος. Γίνονται τα εγκαίνια του ηλεκτροφωτισμού του συνοικισμού της Ν. Ιωνίας
και τον Δήμαρχο Αθηναίων Σπ. Πάτση που εγκαινιάζει το έργο, προσφωνεί εκ μέρους των
κατοίκων του συνοικισμού Ιωνίας ο Πρόεδρος της “Ενωσης Εμπόρων και Καταστηματαρχών Ν. Ιωνίας”, Δημήτριος Τζάλας.
- Το Προεδρείο του Συλλόγου, αποτελούσαν οι:
Πρόεδρος: Δημήτριος Τζάλας, Γεν. Γραμματέας: Στ. Καρίμπελας (παραιτήθηκε, στη
θέση του o Βασ. Ζαφειρόπουλος)

1929.

- 14 Απριλίου. Συμμετέχει με τους συλλόγους Ν. Ιωνίας (“Γενική Ένωσις Ν. Ιωνίας”,
“Προσφυγικός Σύλλογος Καλογρέζης”, “Προσφυγικός Σύλλογος Σαφραμπόλεως”) στην
Παμπροσφυγική συγκέντρωση στο Θέατρο “ΟΛΥΜΠΙΑ” στην οδό Ακαδημίας, όπου
απεφασίσθηκε “οι πρόσφυγες να απέχουν των Γερουσιαστικών εκλογών, σε ένδειξη
διαμαρτυρίας κατά των αντιλήψεων της κυβερνήσεως επί του προβλήματος των αποζημιώσεων” (Εφημερίδα “ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ” 21 Απρ. 1929).
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1930.

- Τα γραφεία του Συλλόγου έχουν μεταφερθεί από την οδό Γυθείου, στην οδό
Ηρακλείου, όπου υπάρχει και γραμματεία που βοηθάει τους κατοίκους στη σύνταξη
εγγράφων, πιστοποιητικών και αιτήσεων που απευθύνονται σε διάφορες υπηρεσίες. Η
Ένωση έχει την περίοδο αυτή 500 μέλη.

1931.

- Πρόεδρος: Χρήστος Χατζηστέλιος12
- Με διάβημα στον τότε Υφυπουργό Συγκοινωνιών Χρ. Λαδά, ζητείται για άλλη μία
φορά η επίστρωση της οδού Ηρακλείου, που είναι σε άθλια κατάσταση.

1934.

- Πρόεδρος: Ι. Ζήσης, Γεν. Γραμματέας: Ι. Ζάμπογλου

- Σεπτέμβριος. Γίνεται τροποποίηση του Καταστατικού. Προκύπτει διεύρυνση των
μελών, αφού στο Σωματείο θα εκπροσωπούνται και οι Βιομήχανοι Ν. Ιωνίας και φυσικά
αλλάζει η επωνυμία, αφού προστίθεται το και Βιομηχάνων. Έτσι μετονομάζεται σε
«ΕΝΩΣΙΣ ΕΜΠΟΡΩΝ, ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ Ν. ΙΩΝΙΑΣ».
- Τετάρτη 3 Οκτωβρίου. Η Ένωση, καλεί σε σύσκεψη όλα τα σωματεία της Ν. Ιωνίας
με θέμα: «Απαλλαγή από τα προσφυγικά χρέη».

1935.

- Παραθέτουμε το ωράριο των καταστημάτων, τη θερινή περίοδο, για να έχουμε μια
αίσθηση πόσες ώρες απασχολούνταν οι επαγγελματίες:
Εμπορικά:
Καθημερινά 7 π.μ.-1 μ.μ και 4-9 μ.μ,
Σάββατο μέχρι 10 το βράδυ και Κυριακή 9 π.μ.-1 μ.μ.
Κουρεία:
Καθημερινά 6 π.μ.-1 μ.μ. και 3:30-9:30 μ.μ.,
Σάββατο μέχρι 1 μεταμεσονύκτιο και Κυριακή 9 π.μ.-1 μ.μ.
Κρεοπωλεία: Καθημερινά 6 π.μ.-1:30 μ.μ. και 4-10 μ.μ.
Σάββατο 5 π.μ.-11:30 μ.μ. και Κυριακή 5 π.μ.-2 μ.μ.
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1936.

- Το Διοικ. Συμβούλιο, αποτελούσαν οι:
Πρόεδρος: Ι. Ζήσης, Αντιπρόεδρος: Ηλ. Μαγκαφάς, Γεν. Γραμματέας: Ι. Ζάμπογλου
Σύμβουλοι: Ι. Γεωργιάδης, Γ. Πιταούλης, Θεοδ. Μωϋσίδης

1952.

- 24 Φεβρουαρίου. Το νεοεκλεγέν Δ.Σ. στις εκλογές, καταρτίσθηκε σε σώμα ως εξής:
Πρόεδρος: Βρασίδας Νικολαΐδης13, Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Βογιατζόγλου,
Γεν. Γραμματέας: Στρατ. Λαμπρίδης, Ταμίας: Ιωάννης Τατσιράμος,
Σύμβουλοι: Κλεάνθης Νικολαΐδης, Θεοφάνης Τσακιρίδης, Ιωσήφ Ουλκέρογλου,
Σάββας Σεκερίδης, Παν. Ασλανίδης

Στα τέλη της 10ετίας του ΄50, ο σύλλογος περιήλθε σε αφάνεια αφού υποκαταστάθηκε από άλλους συλλόγους.

j

8. ΛΕΣΧΗ ΙΩΝΙΑΣ
Το καταστατικό της εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθ. 6084/20.12.1924 απόφαση του
Πρωτοδικείου Αθηνών.

1924. Από την αναγραφή του Σωματείου στο Βιβλίο του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Ο σκοπός του Σωματείου ήταν ψυχαγωγικός και κοινωνικός. Επιδόθηκε περισσότερο στο ανέβασμα θεατρικών έργων και γενικά στην οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων ενώ είχε έντονη φιλολογική κίνηση με ποιητικές βραδιές.
Πρόεδρoς της Λέσχης, ήταν ο Ψιλογιάννης και μέλη της ο γνωστός γιατρός Μαυρομμάτης και ο Αντ. Στάθης που θα είναι υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος στις δημοτικές
εκλογές του 1934 με τον υποψήφιο δήμαρχο Γαβριήλ Τσακίρη14. Κοντά στη Λέσχη Ιωνίας,
ήταν ο ποιητής Άγγελος Σημηριώτης και η σύζυγός του Σοφία.
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9. ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
ΕΜΠΕΙΡΟΤΕΧΝΩΝ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ & ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ
«Ν. ΙΩΝΙΑ»
Ο εν λόγω συνεταιρισμός, ιδρύθηκε στις 5 Ιουλίου 1924, στους Ποδαράδες, σύμφωνα
με τον Ν. 602 και εκπροσωπούσε τους πρόσφυγες εμπειροτέχνες εργοδηγούς και τεχνίτες οικοδομών. Σκοπός του συνεταιρισμού ήταν η εργολαβία οικοδομών και οιαδήποτε
συναφής επιχείρηση προαγωγής των οικονομικών τους συμφερόντων.
Το κεφάλαιο του συνεταιρισμού ήταν απεριόριστο και αποτελείτο από μετοχές αξίας
100 δρχ. εκάστη. Συνέταιροι μπορούσαν να γίνουν μόνο οι πρόσφυγες τεχνίτες. Κάθε
συνέταιρος μπορούσε να έχει/αγοράσει από 1- 100 μετοχές.
Διοικείτο από Διοικ. Συμβούλιο (5-7 μέλη), Εποπτικό Συμβούλιο (3 μέλη) και τη
Γενική Συνέλευση των συνεταίρων.
Η σφραγίδα του σωματείου ήταν κυκλική και έφερε τον τίτλο γύρω “ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ «ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ» ΣΥΝ.Π.Ε. 1924” έχοντας έμβλημα το
φτυάρι, σφυρί και μυστρί.
Ιδρυτές ήταν, οι:
Χρίστος Ιορδ. Φιλιππίδης, Χρήστος Νικηφοράκης,
Ιωάννης Μιχαηλίδης, Δημ. Δελφός,
Κωνσταντίνος Συμ. Παπαδόπουλος, Ανδρέας Σιαμίδης
και Πέτρος Μαυρίδης.

Από τις πρώτες εργολαβίες που είχε αναλάβει ο συνεταιρισμός, από το “Ταμείο
Περιθάλψεως Προσφύγων” (Τ.Π.Π.) και την “Επιτροπή Αποκαταστάσεως Προσφύγων”
(Ε.Α.Π.). ήταν η ανέγερση 100 οικημάτων στη Χαλκίδα (συνοικισμός Βελή Μπαμπά) και
αντιστοίχων οικημάτων στους Ποδαράδες.
Οι συνεδριάσεις της Γεν. Συνέλευσης και του Διοικ. Συμβουλίου, πραγματοποιούνταν
στην οικία του Χρ. Φιλιππίδη (συνοικισμός Σαφράμπολης, Τετρ. 73 αρ. 1)
Το έτος 1925, 1926, το Δ.Σ. αποτελούσαν οι:
Πρόεδρος: Χρίστος Φιλιππίδης, Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Μιχαηλίδης,
Γεν. Γραμματέας: Κων/νος Παπαδόπουλος,
Ταμίας: Χρήστος Νικηφοράκης, Μέλος: Δημήτριος Δελφός
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10. ΤΑΠΗΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
«Η ΣΠΑΡΤΗ ΤΗΣ ΠΙΣΙΔΙΑΣ»
Δραστηριοποιήθηκε μετά το 1924 (στο πρότυπο αντίστοιχου συνεταιρισμού που
λειτούργησε στη Σπάρτη Πισιδίας, πριν από την Καταστροφή) με σκοπό να «συνεταιρίσει» τους ταπητουργούς της Ν. Ιωνίας, οι οποίοι άρχισαν να συγκεντρώνονται στη Ν.
Ιωνία απ' όλη την Ελλάδα, όπου είχαν διασπαρεί (κύρια τα νησιά Ύδρα και Σπέτσες),
αλλά τα προβλήματα μείωσης των εξαγωγών και η αύξηση του κόστους παραγωγής,
γρήγορα τον οδήγησαν στη διάλυση, το 1928.

j

11. ΠΑΜΒΟΥΡΛΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ
(Αντιπροσωπεία Ν. Ιωνίας)

Το εν λόγω σωματείο ιδρύθηκε το 1924 και είχε έδρα την Αθήνα. Η επίσημη αναγνώριση του σωματείου έγινε με την υπ΄ αρ. 124/21.1.1925 απόφαση του Πρωτ. Αθηνών.
Σκοπός του σωματείου ήταν η εξυπηρέτηση των γενικών συμφερόντων των εκ της
περιφερείας Βουρλών καταγόμενων προσφύγων και η δια παντός μέσου διατήρηση
μεταξύ αυτών της εκ των κοινών συμφερόντων αναμίξεως
προερχομένης συνοχής και αλληλεγγύης.
Στις μεγάλες πόλεις ιδρύθηκαν τμήματα διοικούμενα
από πενταμελή επιτροπή, ενώ στους προσφυγικούς συνοικισμούς αντιπροσωπείες διοικούμενες από τριμελή επιτροπή.
Η σφραγίδα του σωματείου ήταν κυκλική με τις λέξεις
“ΠΑΜΒΟΥΡΛΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ” ΑΘΗΝΑΙ και στο κέντρο λυχνία,
ενώ το λάβαρο είχε επί εδάφους κυανού λυχνία στο μέσον,
και κάτω το Αναξαγόρειον «Οι του Λύχνου χρείαν έχοντες
έλαιον επιχέουσιν» και άνωθεν “ΠΑΜΒΟΥΡΛΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΑΘΗΝΑΙ”.
Το σωματείο ενθυμούμενο τη μικρασιατική συμφορά κάθε έτος, επέτειο εισόδου
των Τουρκικών στρατευμάτων στα Βουρλά, την 30η Αυγούστου, ή την αμέσως επόμενη
Κυριακή, τελούσε μνημόσυνο για τους πεσόντες στη μάχη συμπατριώτες τους.
Αντιπροσωπεία Παμβουρλιωτικής Ένωσης Ν. Ιωνίας:
Πρόεδρος: Ιωάννης Διαμαντάκης (ο γνωστός εκδότης των εφημερίδων “Νέα Ιωνία”
και το “ΘΑΡΡΟΣ της Ιωνίας”).
- Κυριακή, 6 Οκτωβρίου 1935. Εκλογές Παμβουρλιωτικής Ένωσης στο καφενείο "ΤΟ
ΚΕΝΤΡΟΝ" του Ν. Πασπάτη.
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12. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (22ος)
Το καταστατικό του εν λόγω κοινωνικού σωματείου ψηφίστηκε στη Γεν. Συνέλευση
των Ιδρυτών που συγκροτήθηκε στις 25 Ιανουαρίου 1925 στο Μέγαρο της οδού Πανεπιστημίου 26 και εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθ. 635/1.3.1925 απόφαση του Πρωτοδικείου
Αθηνών, με σκοπό την υπεράσπιση των προσφυγικών δικαίων.

Αποσκοπούσε στη δημιουργία υγιούς κοινής γνώμης επί των εν γένει προσφυγικών ζητημάτων και την επιδίωξη της καλύτερης επίλυσης αυτών με τη νόμιμη οδό, στην
περιφρούρηση και πραγματοποίηση των εκ της Συνθήκης της Λωζάννης και της Συμβάσεως περί της ανταλλαγής απορρεόντων δικαιωμάτων των προσφύγων και επεδίωξε τη
διατήρηση της εθνικής συνείδησης και εν τέλει την πλήρη αποκατάσταση και εξύψωση
του γοήτρου του προσφυγικού κόσμου.
Το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελείτο από 25 μέλη, ενώ δημιούργησε συλλόγους σε πόλεις, συνοικισμούς όπου υπήρχαν πρόσφυγες.
Στη Ν. Ιωνία δημιούργησε τον 22ο σύλλογο, τo 1924.
Πρόεδρος: Κ. Ψαλίδας, Γραμματέας: Μιχ. Δημόπουλος

j

13. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΥ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΟΔΑΡΑΔΩΝ
«ΝΕΟΝ ΒΥΖΑΝΤΙΟΝ»

1925. Απόσπασμα από την εγκριτική απόφαση αρ. 3737 του Πρωτοδικείου Αθηνών.
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Ιδρύθηκε με την υπ΄ αρ. 3737/15.7.1925 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών.
Ο σκοπός του συλλόγου ήταν κοινωνικός και αλληλοβοηθητικός.
Ασχολείτο με τα προβλήματα επιβίωσης των κατοίκων, την ύδρευση, την αποχέτευση, τη διάνοιξη οδών και την αλληλοβοήθεια μεταξύ των προσφύγων.

j

14. ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΟΙ ΝΕΟΙ ΙΩΝΙΑΣ»
Ιδρύθηκε με την υπ΄ αριθ. 5665/28.11.1925 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών.

1925. Απόσπασμα από την εγκριτική απόφαση αρ. 5665 του Πρωτοδικείου Αθηνών

Σκοπό είχαν να δημιουργήσουν γυμναστήριο και βιβλιοθήκη με μορφωτικό και
ψυχαγωγικό περιεχόμενο. Λίγο αργότερα 50 νέα παιδιά αποφασίζουν και ιδρύουν μαντολινάτα και δέχονται εγγραφές μελών αμφοτέρων των φύλων. Τα γραφεία του συλλόγου
ήταν στο Τετράγωνο 29β, αρ. 29-30.

j

15. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ
ΚΟKΚΙΝΙΑΣ, ΒΥΡΩΝOΣ, ΙΩΝΙΑΣ, ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
Η εν λόγω Κεντρική Επιτροπή ήταν συντονιστικό όργανο, των πρώτων 4 νεοϊδρυθέντων συνοικισμών της Αθήνας και του Πειραιά, που σκοπό είχε να συντονίσει τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν οι πρόσφυγες και από κοινού να τα εκθέσει στην Κυβέρνηση
για την επίλυσή τους.
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Πρωτοεμφανίζεται το 1925, με τη διαμαρτυρία των προσφύγων για την απόφαση
της Ε.Α.Π. να καταβάλουν ενοίκια στα οικήματα που έμεναν (ανεξαρτήτως οικονομικής
κατάστασης) και για τον τρόπο αποπληρωμής τους στην περίπτωση που τα αγόραζαν,
αφού δεν είχαν λάβει τις αποζημιώσεις τους.
Έτσι 30.000 κάτοικοι (!) συγκεντρώθηκαν στις 25 Μαΐου 1925, στο κέντρο του
συνοικισμού Ποδαράδες και βροντοφώναξαν «Δεν πληρώνουμε», «Κάτω η αποκατάσταση» ενώ σημειώθηκαν και περιπτώσεις αυθαιρέτων καταλήψεων οικημάτων της
Ε.Α.Π. με τραυματισμούς. Οργανωτές του συλλαλητηρίου ήταν η “Πανιώνιος Οργάνωσις
Προσφύγων Ν. Ιωνίας”, με το δραστήριο Πρόεδρό της, δικηγόρο Αθαν. Διακάκη, η Εφημερίδα «ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ», η “Οργάνωση Προσφύγων Σμύρνης και Περιχώρων Ν. Ιωνίας” και
ο “Σύλλογος Εμπόρων και Καταστηματαρχών Ν. Ιωνίας”.
Και εδώ εκδόθηκε ψήφισμα που ανέλαβε να μεταφέρει στη Κεντρική Επιτροπή
Οργανώσεων των συνοικισμών Ε.Α.Π., επιτροπή επωνύμων Ιωνιωτών.
Την ίδια ημέρα στις 7 το απόγευμα, συνεδριάζουν στην αίθουσα της “Επιτροπής
Αλυτρώτων Ελλήνων” στην Αθήνα, οι αντιπρόσωποι όλων των προσφυγικών οργανώσεων των συνοικισμών Αθήνας και δεσμεύονται με...πρωτόκολλο τιμής, να υπερασπιστούν τα δίκαια αιτήματα των προσφύγων όπως έχουν εκφραστεί από τα συλλαλητήρια διαμαρτυρίας.
Επικρατεί μεγάλος αναβρασμός και αγανάκτηση στους προσφυγικούς συνοικισμούς
της Αττικής και στις 2 Ιουνίου 1925 η Κεντρική Επιτροπή Οργανώσεων των συνοικισμών Κοκινιάς, Βύρωνος, Ιωνίας και Καισαριανής δια της Εκτελεστικής Επιτροπής
των συνεργαζόμενων οργανώσεων των συνοικισμών αποστέλλουν Ψήφισμα Διαμαρτυρίας, στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στον Πρόεδρο της Κυβέρνησης, στους Υπουργούς
Εσωτερικών, Πρόνοιας και Γεωργίας, Πρόεδρο της Εθνοσυνέλευσης και τους Αρχηγούς
των κομμάτων (το Ψήφισμα-Υπόμνημα στο “ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ”).

j

16. ΣΥΛΛΟΓΟΣ «Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ» ΝΕΩΝ ΣΠΑΡΤΗΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
Ήταν παράρτημα του Συλλόγου «ΣΠΑΡΤΗ ΠΙΣΙΔΙΑΣ» που είχε ιδρυθεί στην Αθήνα
το 1923. Προσπάθησε να φτιάξει βιβλιοθήκη και εντευκτήριο. Πρόεδρος ήταν ο Γαβριήλ
Τσακίρης. Στη συνέχεια πρωτοστάτησαν: ο Αβραάμ Καχραμάνογλου και οι Ιπποκράτης
Γεωργιάδης, Σάββας Θωμόγλου, Χάρης Καχραμάνος και Θρασύβουλος Καχραμάνογλου.
Βαρύ το έργο του συλλόγου. Πρέπει να πραγματοποιήσουν την απογραφή και
καταγραφή των περιουσιακών στοιχείων των Σπαρταλήδων, για να λάβουν οι πρόσφυγες
τις αποζημιώσεις τους. Παράλληλα ο Γαβριήλ Τσακίρης αρχίζει μια προσπάθεια επιμόρφωσης των νέων με πρόγραμμα επισκέψεων σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους.
Το καταστατικό τους, αναλυτικό και προοδευτικό για την εποχή του, υπογράφηκε
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στις 20 Δεκεμβρίου 1925.
Σκοπός του ήταν η ηθική, πνευματική και σωματική διαπαιδαγώγηση των μελών
αυτού, η διεκδίκηση και προάσπιση των προσφυγικών συμφερόντων και η διηνεκής
μέριμνα για τη βελτίωση της κατάστασης των διαμενόντων στο συνοικισμό μελών του.
Για την επίτευξη των σκοπών θα επεδίωκε:
- Tην εγκατάσταση και στέγαση των μελών του,
- Tον εξωραϊσμό του συνοικισμού,
- Tη διοργάνωση διαλέξεων, εκδρομών, ψυχαγωγικών και καλλιτεχνικών
εορτών,
- Την ίδρυση λέσχης και βιβλιοθήκης,
- Τη διοργάνωση μαθημάτων ξένων γλωσσών, Νυχτερινού Σχολείου,
- Τη διοργάνωση αθλητικού τμήματος

1926. Οι νέοι της Σπάρτης σε μουσείο της Αθήνας.
Ο Γαβριήλ Τσακίρης είναι ο πρώτος από αριστερά της 3ης σειράς.

Μέλη γίνονταν οι νέοι που είχαν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους και είχαν
καταγωγή από τη Σπάρτη Πισιδίας και τα περίχωρα της. Καταληκτικό έτος εγγραφής το
40ο.
Ο σύλλογος διοικείτο από 5μελή Διοικητική Επιτροπή (Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γεν.
Γραμματέας, Ταμίας, Σύμβουλος), ενώ είχε 4μελή Εποπτική Επιτροπή για τον έλεγχο των
πράξεων της Διοικητικής Επιτροπής.
Είχε μεγάλη σφραγίδα κυκλική, φέρουσα στο εσωτερικό φοίνικα και γύρω τις λέξεις
“ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ» ΝΕΩΝ ΣΠΑΡΤΗΣ 1919”.
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Το έτος 1919 σηματοδοτούσε αφενός μεν την ανάμνηση της αποβίβασης του ελληνικού στρατού στη Σμύρνη και την απελευθέρωσή της (οι Σπαρταλήδες της Σμύρνης
αξίωναν τότε προς το Βενιζέλο την προέλαση του στρατού για την απελευθέρωση της
γενέτειράς τους Σπάρτης) αφετέρου δε και την υπό την καθοδήγηση του Γ. Τσακίρη
προσπάθεια οργάνωσης κίνησης με πατριωτικό περιεχόμενο στη Σπάρτη Πισιδίας που
έφερε τον τίτλο "ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ".
Τελικά ο σύλλογος δεν πήρε την τυπική μορφή του με την έγκριση του Πρωτοδικείου στο καταστατικό του, ωστόσο υπήρξε ο προπομπός του “Συλλόγου Σπαρταλήδων
ΤΑ ΣΠΑΡΤΑ” που ιδρύθηκε το 1933 και λειτουργεί μέχρι σήμερα.

j

17. ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
Το αναγνωρισμένο σωματείο με την υπ΄ αριθ. 3535 απόφαση του Πρωτοδικείου
Αθηνών ήταν μέλος της “Προσφυγικής Συνομοσπονδίας Παλαιάς Ελλάδος και Νήσων”. Το
γραφείο της oργάνωσης, ήταν στο Τετράγωνο 1, Οικόπεδο 29-36.

1924. Φωτογραφία Σταθμού Ν. Ιωνίας.

1925.

-Απρίλιος 1925. Διενεργούνται εκλογές και το Διοικ. Συμβούλιο που εκλέχτηκε,
συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
Πρόεδρος: Γ. Ζαχείλας, Αντιπρόεδρος: Γ. Τρεβέδιος, Γ. Γραμματέας: Σ. Εξωμερίτης,
Ταμίας: Ι. Κορωναίος, Σύμβουλοι: Π. Σώμαλης, Π. Σκοπελίτης και Σ. Μυτιληνέλλης.

- 25 Ιουνίου. Ο στρατηγός Θεόδωρος Πάγκαλος πραγματοποιεί στρατιωτικό κίνημα
και αναλαμβάνει την διακυβέρνηση της χώρας, αφού η νόμιμη κυβέρνηση του Ανδρέα
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Μιχαλακόπουλου αντέδρασε «χλιαρά». Δεκάδες προσφυγικές οργανώσεις από όλη την
Ελλάδα, βλέποντας στο πρόσωπο του τον οραματιστή των αγώνων τους για επιστροφή
στα πάτρια εδάφη, του αποστέλλουν συγχαρητήρια τηλεγραφήματα.
- Την ίδια ημέρα η “Προσφυγική Συνομοσπονδία Παλαιάς Ελλάδος και Νήσων”
(συμμετείχε και η “Οργάνωσις Προσφύγων Σμύρνης”) αποστέλλει στον Θεόδωρο
Πάγκαλο, Ψήφισμα για «…την ανάληψη της διακυβερνήσεως της χώρας…» (το Ψήφισμα
περιέχεται στο “ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ”).

(Από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, Πολιτικό Γραφείο Πρωθυπουργού)

- 26 Ιουνίου. Μία ημέρα αργότερα από το Τηλεγραφείο Ν. Ιωνίας, στέλνει επίσης ως
“Οργάνωσις Προσφύγων Σμύρνης και Περιφερείας”, τηλεγράφημα (φωτό)
- 13 Ιουλίου. Μια πρώτη ένδειξη των πραγματικών διαθέσεων του Θεοδ. Πάγκαλου,
ήταν το διάταγμα για την «κατοχύρωση του Δημοκρατικού Πολιτεύματος» με το οποίο
παραπέμπονταν σε στρατοδικεία όσοι μετέδιδαν ειδήσεις που διατάρασσαν τη δημόσια
τάξη ή στρέφονταν κατά κάποιο τρόπο εναντίον της κυβέρνησης. Σε εφαρμογή του,
άρχισαν διώξεις δημοσιογράφων και εφημερίδων, όπως της «Εστίας», της «Καθημερινής» και του «Ριζοσπάστη».

- 20 Ιουλίου. Ο Θεόδωρος Πάγκαλος με την αμεσότητα που έδειχνε προς τους απλούς
πολίτες αλλά και τα προσφυγικά σωματεία, στην αρχή της πρωθυπουργίας του, έδωσε
τη δυνατότητα στην “Οργάνωση Προσφύγων Σμύρνης και Περιφέρειας της Ν. Ιωνίας”, να
του απευθύνει την από 20 Ιουλίου 1925 επιστολή, αίτημα, εκθέτοντας τα συγκοινωνιακά
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προβλήματα που αντιμετώπιζαν οι πρόσφυγες κάτοικοι του συνοικισμού της Ν. Ιωνίας.
Η Οργάνωση στα αιτήματα μεταξύ άλλων, αναφέρει:
- την «αντιπροσφυγική συμπεριφορά της Διεύθυνσης Σιδηροδρόμων Αττικής»,
- το ότι όλοι οι συρμοί που διέρχονται από τη Ν. Ιωνία, δεν σταματούν στο σταθμό της,
- τις μεγάλες καθυστερήσεις που παρατηρούνται λόγω της κακής ποιότητας
γαιάνθρακα που χρησιμοποιεί το τρένο,
- ότι δεν υπάρχει επαρκής συγκοινωνία την Κυριακή ενώ τις καθημερινές οι ώρες
που σταματούν οι αμαξοστοιχίες στο σταθμό της Ν. Ιωνίας είναι ακατάλληλες για
τους εργαζόμενους.

- 25 Σεπτεμβρίου. Η απάντηση δια μέσου του Πρωθυπουργικού Γραφείου του Θεόδ.
Πάγκαλου, από την “Διεύθυνση των Σιδηροδρόμων Αττικής”, εν μέρει δικαιώνει τις θέσεις
της “Οργάνωσης Προσφύγων Σμύρνης”, αλλά διαπιστώνει ότι:
- Είναι σε ακατάλληλη θέση ο σταθμός της Ν. Ιωνίας (εννοεί τον πρόχειρο ξύλινο
σταθμό στα Πευκάκια) και απαιτείται διαρρύθμιση της γραμμής αφού υπάρχει
μεγάλη καταπόνηση των αμαξοστοιχιών,
- Την περίοδο του 1925 κατέρχονταν και ανέρχονταν 15 αμαξοστοιχίες, από Ομόνοια
προς Κηφισιά, ενώ στη Ν. Ιωνία στάθμευαν 4 ανερχόμενες και 5 κατερχόμενες μόνο,
γιατί είχε αραιώσει η επιβατική κίνηση λόγω των λεωφορείων, κλπ.

Γ.Α.Κ., 1925. Η επιστολή στον Πρόεδρο της Κυβέρνησης, Στρατηγό Θ. Πάγκαλο.
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18. ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΚΥΡΙΩΝ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
Ιδρύθηκε με την υπ΄ αριθ. 4165/5.9.1925 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών.
Ο σκοπός του συλλόγου ήταν κοινωνικός και αλληλοβοηθητικός.

1925. Απόσπασμα εγκριτικής απόφασης αρ. 4165/1925 Πρωτοδικείου Αθηνών.

1925. Από την αναγραφή του Σωματείου, στο Βιβλίο του Πρωτοδικείου Αθηνών

- Σεπτέμβριος 1925. Διοργανώνεται θεατρική παράσταση στο Εθνικό Θέατρο υπέρ
του συσσιτίου των απόρων της Νέας Ιωνίας με το έργο του Θεατρικού Φοιτητικού
Ομίλου, «Δεν παίζουν με τον έρωτα». (Τοπική Εφημερίδα “ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ” 9/4/1925).

j

19. ΕΝΩΣΙΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΒΑΪΝΔΗΡΙΟΥ15
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ν. ΙΩΝΙΑΣ)

Ιδρύθηκε με την υπ΄ αριθ. 1694/6.5.1925 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών. Είχε
έδρα την Αθήνα και παραρτήματα στους συνοικισμούς των Αθηνών και στη Ν. Ιωνία.
Ο σκοπός του συλλόγου ήταν κοινωνικός και αλληλοβοηθητικός και επεδίωκε να
βοηθήσει τους καταγόμενους εκ του Βαϊνδηρίου Μ. Ασίας, στην προσαρμογή τους και
στα νέα δεδομένα στη νέα τους πατρίδα.
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Για το παράρτημα Ν. Ιωνίας:
Πρόεδρος: M. Τσιγδέμογλου, Αντιπρόεδρος: Αρ. Πετρόπουλος
Γεν. Γραμματεύς: Αντ. Αναγνωστόπουλος

j

20. ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΩΝ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
Δραστηριοποιείται από το 1925 και καλύπτει τους επαγγελματικούς σκοπούς, των
ιδιοκτητών που κατέχουν μικρά επαγγελματικά λεωφορεία, τα οποία κυρίως έκαναν τη
διαδρομή Αθήνα-Ν. Ιωνία και λέγονταν “μπλέ” λεωφορεία, σε διάκριση με τα λεωφορεία
της εταιρείας “Πάουερ”.

j

21. ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΛΟΓΡΕΖΑΣ

1926. Από την αναγραφή του Σωματείου, στο Βιβλίο του Πρωτοδικείου Αθηνών

Ιδρύθηκε με την υπ΄ αριθ. 654/20.2.1926 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών.
Σκοπός της οργάνωσης: Κοινωνικός.

j

22. ΠΑΜΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΕΩΝ
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ν. ΙΩΝΙΑΣ)

Η ιδρυτική πράξη του Συνδέσμου, υπογράφηκε στις 13 Σεπτεμβρίου 1925. Επίσημα
εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθ. 2271/10.5.1926 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών.
Σκοπός του Συνδέσμου ήταν η πνευματική και σωματική ανάπτυξη και η εγκυκλοπαιδική μόρφωση των μελών του, ως και η αλληλοβοήθεια αυτών.
-65-

Λουκάς Π. Χριστοδούλου
Οι σκοποί του συνδέσμου, επιτυγχάνονταν με γυμναστικές και αθλητικές ασκήσεις,
διαλέξεις, διδασκαλίες, συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, καλλιτεχνικές εορτές, φιλολογικές και χορευτικές εσπερίδες. Επίσης πραγματοποιούνταν διάφοροι καλλιτεχνικοί και
αθλητικοί διαγωνισμοί. Να σημειώσουμε ότι υπήρχε Ταμείο Περίθαλψης για τα έχοντα
ανάγκη μέλη του.

1926.

1926. Από την εγγραφή του Σωματείου στο Βιβλίο του Πρωτοδικείου.

- Παράρτημα του εν λόγω Συνδέσμου είχε ιδρυθεί στη Ν. Ιωνία το 1926, που διέθετε τα
εξής τμήματα: Μορφωτικό, καλλιτεχνικό, αθλητικό και συνδέσμου νεανίδων. Το παράρτημα διοικείτο από πενταμελή Διοικητική Επιτροπή που διοριζόταν από την Κεντρική
Διοίκηση του Συνδέσμου.

Η σφραγίδα του Συνδέσμου

1928.

Κυριακή 23 Μαΐου 1926. Εβδομαδιαία Επιθεώρησις “ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ”

- Το προεδρείο, αποτελούσαν, οι:
Πρόεδρος: Ι. Αβραμίδης, Γραμματεύς: Θ. Αναγνωστίδης, Ταμίας: Ι. Περβανίδης

1930.

- Συνεχίζει τη δραστηριότητά του στη Ν. Ιωνία, ως Αθλητικό Σωματείο. (βλέπε
Κεφάλαιο Β΄).
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23. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΕΩΝ «Ο ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ»
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ν. ΙΩΝΙΑΣ)

Ιδρύθηκε με την υπ΄ αριθ. 5881/18.12.1926 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών.
Η Κεντρική Διοίκηση ασκείτο στην Αθήνα όπου είχαν δημιουργηθεί τμήματα: Εκπαιδευτικό, Περιθάλψεως μελών, Αθλητικό και Ψυχαγωγίας ενώ στη Ν. Ιωνία είχε ιδρυθεί
Παράρτημα. Κυριότερο επίτευγμα ήταν η ίδρυση νυχτερινής σχολής στη Ν. Ιωνία16.

j

24. ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΝΕΩΝ (Χ.A.Ν.)
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ν. ΙΩΝΙΑΣ)

Το εν λόγω παράρτημα άρχισε να λειτουργεί το 1926. Στις δράσεις του, ήταν οι εορταστικές εκδηλώσεις παιδιών και νέων, η ψυχαγωγία μαθητών με προβολές κινηματογραφικών ταινιών σε σχολεία, ενημερωτικές ομιλίες περί υγιεινής κλπ.

Στις 30 Σεπτεμβρίου 1928 στο συνοικισμό Σαφράμπολης έγιναν τα εγκαίνια του
«Κέντρου Εργαζομένων Νέων Σαφραμπόλεως, Ινεμπόλεως, Ελευθερουπόλεως και
Καλογρέζας» το οποίο ίδρυσε το τμήμα εργαζομένων νέων της Χ.Α.Ν. Αθηνών. Τον
αγιασμό τέλεσε ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Πατάρων Μελέτιος.

j

25. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΑΠΗΤΟΥΡΓΩΝ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
Ιδρύθηκε το 1927 και το καταστατικό του εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 3902/25.5.1927
απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών.
Τα γραφεία του, ήταν στην οδό Δαρδανελλίων (σημερινή 28ης Οκτωβρίου), τη
λεγόμενη “οδό των ταπητουργείων”, από τα πολλά ταπητουργεία που υπήρχαν εκεί.

1927. Απόσπασμα εγκριτικής απόφασης αρ. 3902 Πρωτοδικείου Αθηνών.
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1928.

- Η Ν. Ιωνία έχει καταστεί το πρώτο ταπητουργικό κέντρο της Ελλάδας. Από τις
5 μεγάλες ταπητουργικές εταιρείες που υπήρχαν στην Ελλάδα (3 στην Αθήνα και
2 στη Θεσσαλονίκη) και οι 3 των Αθηνών, ήταν στη Ν. Ιωνία (Ποδαράδες): H “Ανατολική Ταπητουργία Α.Ε.”, η “Ελληνική Ταπητουργία Α.Ε.” και η “Ανώνυμη Ταπητουργική
Εταιρεία ΣΠΑΡΤΑΛΗΣ”.

1929.

- Με άλλα ταπητουργικά σωματεία και οργανώσεις, συνέβαλαν στην ίδρυση το 1929
του Ελληνικού Ταπητουργικού Οργανισμού (Φ.Ε.Κ. 175/11.5.1929) που σκοπό είχε την
ανάπτυξη και διάδοση της Ταπητουργίας στην Ελλάδα ως οικοτεχνίας και ως επιχείρησης.

1930.

- Μαζί με τις άλλες Ταπητουργικές Ενώσεις Αθηνών, αποστέλλουν Υπόμνημα στο
Πρωθυπουργό Ελ. Βενιζέλο αφού διέβλεψαν ότι
«… ο απολογισμός της δράσεως του Δ.Σ. του
Ταπητουργικού Οργανισμού, κατά το διαρρεύσαν
7μηνον διάστημα, υπήρξε λίαν πενιχρός, διέψευσε δε
κατά το πλέον κατηγορηματικό τρόπο τας προσδοκίας πάντων των ενδιαφερομένων δια την ταπητουργία...».
Πρόεδρος: Φίλιππος Καχραμάνος17.

j

26. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
Ιδρύθηκε με την υπ΄ αριθ. 483/31.1.1928, απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών.
Σκοπός του σωματείου ήταν η επαγγελματική καταξίωση των βιομηχανικών εργατών
(κυρίως κλωστοϋφαντουργών) και η υπεράσπιση των δικαίων αιτημάτων τους. Είναι το
πρώτο εργατικό-συνδικαλιστικό σωματείο της Ν. Ιωνίας.

1928. Απόσπασμα εγκριτικής απόφασης αρ. 483 Πρωτοδικείου Αθηνών.
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27. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΑΦΡΑΜΠΟΛΕΩΣ «H ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ»
Η ιδρυτική πράξη υπογράφηκε την 2α Οκτωβρίου 1927. Το καταστατικό του εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθ. 485/31.1.1928 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών.

1928. Η καταχώριση στο Βιβλίο Μητρώου του Πρωτοδικείου.

Σκοπός του σωματείου, ήταν:
• η προαγωγή των τοπικών συμφερόντων του συνοικισμού και των γενικών
και ειδικών συμφερόντων των κατοίκων και
• η προαγωγή των προσφυγικών ζητημάτων.
Επεδίωξε να ιδρύσει λαϊκή βιβλιοθήκη, νυχτερινή σχολή και απόκτηση κτιρίου όπου
θα δημιουργούσαν λέσχη ανάγνωσης και αίθουσα διαλέξεων.

1927. Απόσπασμα από το καταστατικό.

Διοικείτο από 7μελές Διοικ. Συμβούλιο που η θητεία του, ήταν μονοετής. Η Ετήσια
γιορτή του συλλόγου, ήταν η Γ΄ Κυριακή των Νηστειών. Η σφραγίδα του συλλόγου ήταν
κυκλική φέρουσα τις λέξεις “ΣΥΛΛΟΓΟΣ Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΕΝ ΣΑΦΡΑΜΠΟΛΕΙ” και στο
μέσον τη λέξη ΑΘΗΝΑΙ και το έτος ίδρυσης 1927.
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Το πρώτο Διοικ. Συμβούλιο που εξελέγη μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση
(β' δεκαήμερο του Ιανουαρίου 1928) ήταν:
Πρόεδρος: Θ. Προπατορίδης, Αντιπρόεδρος: Δ. Χριστάκος,
Γεν. Γραμματεύς: Κ. Παπαδόπουλος, Ταμίας: Π. Κυπριανός,
Σύμβουλοι: Α. Σταυρίδης, Γ. Συμεώνογλου, Στ. Μαυρομμάτης
Την ιδρυτική πράξη υπογράφουν και οι παρακάτω λοιποί ιδρυτές:
Σ. Παϊσιάδης, Δ. Γαρυφαλλίδης, I. Μαυρομμάτης, Ιωάν. Δούμπας, Αγ. Μαραγκός,
Ιωάν. Ποιμενίδης, Χαρ. Βαϊανός, Κ. Κωνσταντινίδης, Ελ. Δεληγιαννίδης,
Γαβ. Ζαχαριάδης, Χρ. Γαζής, Πρ. Κινάνογλους και Μ. Τζιβράς18.

j

28. ΣΩΜΑΤΕΙΟΝ ΑΝΕΓΕΡΣΕΩΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΑΦΡΑΜΠΟΛΕΩΣ
Το εν λόγω σωματείο, αν και συστάθηκε και το καταστατικό του εγκρίθηκε με την
υπ΄ αριθ. 2067/10.7.1928 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών, δεν δραστηριοποιήθηκε,
έπεσε σε αφάνεια και το 1934 δημιουργείται ένα άλλο σωματείο με την ίδια επωνυμία και
τον ίδιο σκοπό: την ανέγερση του Ιερού Ναού Αγίου Στεφάνου Σαφραμπόλεως.

j

29. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
Ιδρύθηκε με την υπ' αριθ. 2631/7.4.1928 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών.

1928. Απόσπασμα της εγκριτικής απόφασης αρ. 2631, του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Ο σκοπός του συνδέσμου, ήταν κοινωνικός, αλλά συγχρόνως και διεκδικητικός γιατί
πολλοί μικροϊδιοκτήτες γης, συνασπίζονται για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα στην
αναγνώριση των τίτλων ιδιοκτησίας τους.
Την περίοδο αυτή εμφανίζονται αρκετά “εικονικά” συμβόλαια με ιδιοκτήτες να
έχουν αποκτήσει οικόπεδα από την “Επιτροπή Αποκαταστάσεως Προσφύγων”(Ε.Α.Π.)
σε “υπερβολικά υψηλές τιμές”. Αν τα ποσά που αναγράφονταν σε αυτά τα συμβόλαια
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πληρώθηκαν, τότε γιατί δεν αγοράζαν οικόπεδα στο Κολωνάκι αλλά επενδύαν σε ένα
συνοικισμό που δεν είχε φως, νερό και αποχέτευση;

j

30. ΣΩΜΑΤΕΙΟΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΩΝ Ν. ΙΩΝΙΑΣ & ΤΩΝ ΠΕΡΙΞ

1928. Απόσπασμα της εγκριτικής απόφασης αρ. 3414, του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Ιδρύθηκε με την υπ΄ αριθ. 3414/12.5.1928 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών.
Σκοπός του σωματείου, ήταν η μελέτη, προστασία και προαγωγή των ηθικών,
οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του, στα πλαίσια πάντοτε
του καθολικού και εθνικού συμφέροντος της χώρας.
Τα γραφεία του σωματείου, ήταν: To 1936 στην οδό Γυθείου (Παλ. Πατρών Γερμανού), αργότερα στην οδό Αγ. Φωτεινής και το 1971, στην Παύλου Μελά.
Το σωματείο ανήκε στην “Ομοσπονδία Επαγγελματιών & Βιοτεχνών Αθηνών”. Το
διοικούσε 7μελές Δ.Σ. που εκλεγόταν με θητεία, στην αρχή ένα έτος, μετά το 1949 δύο
έτη και μετά το 1963 τρία έτη. Αντίστοιχη θητεία είχε η 3μελής Εξελεγκτική Επιτροπή
που ήλεγχε τις πράξεις του Διοικ. Συμβουλίου.
Η ετήσια γιορτή του πραγματοποιείτο την ημέρα της Πεντηκοστής, όπου γινόταν
αρτοκλασία στην εκκλησία των Αγίων Αναργύρων.
Πρόκειτο για ένα πολύ ισχυρό επαγγελματικό σωματείο που διαδραμάτισε σημαντικό
ρόλο στη γενικότερη εξέλιξη της Ν. Ιωνίας, κοινωνική και πολιτιστική.
Να σημειωθεί ότι λίγο πριν από τον πόλεμο στη Ν. Ιωνία και την Καλογρέζα υπήρχαν
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50 παντοπωλεία. Ξεχώριζαν ως παντοπώλες: ο Αθ. Κατερινόπουλος, ο Βρασ. Νικολαΐδης,
ο Ιορδ. Σιδηρόπουλος, ο Αναστ. Μόρτογλου, ο Δημ. Τατάκας, ο Δημ. Βασιλειάδης, ο Βασ.
Κυλίκογλου, ο Ανάργυρος Παπάζογλου, ο Θεοφ. Ευθυμιάδης, ο Χαρ. Ιασονίδης,ο Ηλίας
Αλεβιζάκης και τόσοι άλλοι. Μεταξύ των εκτελεσθέντων στο Μπλόκο της Καλογρέζας
ήταν και ο παντοπώλης Κων/νος Μινόπουλος.
Στην Καλογρέζα μάλιστα φαίνεται να υπήρχε και “Σύλλογος Παντοπωλών Καλογρέζας” τη δεκαετία του 1930, αλλά η έρευνα στα αρχεία του Πρωτοδικείου δεν τελεσφόρησε. Ενδεχομένως να μην είχε νομική υπόσταση ο εν λόγω σύλλογος και να κινήθηκε στα
πλαίσια της κοινότητας Καλογρέζας.
1932-1933. Πρόεδρος: Αθ. Κατερινόπουλος

1934. Πρόεδρος: Βρασίδας Νικολαΐδης
1935.

- Κατόπιν αρχαιρεσιών, το Δ.Σ. καταρτίσθηκε
σε σώμα ως εξής:
Πρόεδρος: Βρασίδας Νικολαΐδης, Αντιπρόεδρος: Αθαν. Κατερινόπουλος,
Γεν. Γραμματέας: Δημ. Τατάκας, Ταμίας: Νικ. Πυρένης,
Σύμβουλοι: Ιορδάνης Σιδηρόπουλος, Βασ. Κυλίκογλου, Αθ. Αβραμίδης,
Νικ. Γιαννίκογλου και Αναστάσιος Μόρτογλου

- Το θερινό ωράριο των Παντοπωλείων ήταν:
Καθημερινά: 6:00 π.μ.-1:30 μ.μ. και 4:00 μ.μ.-9:30 μ.μ.,
Σάββατα: από το πρωί έως τις 10:30 μ.μ. και τις Κυριακές 9:00 π.μ.-2 μ.μ.

1948.

- Κατόπιν αρχαιρεσιών την 22.2.1948 το Δ.Σ. καταρτίσθηκε σε σώμα ως εξής:
Πρόεδρος: Χαράλαμπος Ιασονίδης, Αντιπρόεδρος: Δημήτριος Βιτσαξής,
Γεν. Γραμματέας: Αλέξιος Χατζηγεωργιάδης, Ταμίας: Αντώνιος Κεχαγιόγλου,
Σύμβουλοι: Ηλίας Αλεβιζάκης, Αθανάσιος Κατερινόπουλος,
Ιορδάνης Σιδηρόπουλος, Μιχαήλ Λεοντιάδης, Δαμιανός Σεραφετινίδης

1949.

-Κατόπιν αρχαιρεσιών εκλέχτηκαν οι:
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Δεκαετία 1950. Παντοπωλείο Ανάργυρου Παπάζογλου στη Σαφράμπολη.

Χαράλαμπος Ιασονίδης, Σάββας Σαββίδης, Ιορδάνης Σιδηρόπουλος,
Δημήτριος Βιτσαξής, Αλέξιος Χατζηγεωργιάδης, Θεόφιλος Ευθυμιάδης,
Ηλίας Αλεβιζάκης, Αντώνιος Κεχαγιόγλου, Μιχαήλ Λεοντιάδης

1951.

- Κατόπιν αρχαιρεσιών, στις 17.6.1951, το Δ.Σ. καταρτίσθηκε σε σώμα ως εξής:
Πρόεδρος: Χαρ. Ιασoνίδης, Αντιπρόεδρος: Δαμιανός Σεραφετινίδης,
Γεν. Γραμματέας: Αλ. Χατζηγεωργίου, Ταμίας: Μιχαήλ Λεοντιάδης,
Σύμβουλοι: Ηλίας Αλεβιζάκης, Αντώνιος Κεχαγιόγλου, Στυλ. Εμμανουηλίδης,
Γεώργιος Μαραντίδης, Χαρίτων Χαριτωνίδης

1957.

-Κατόπιν αρχαιρεσιών στις 17.7.1957 το Δ.Σ. καταρτίσθηκε σε σώμα ως εξής:
Πρόεδρος: Χαρ. Ιασονίδης, Αντιπρόεδρος: Δημ. Τατάκας,
Γεν. Γραμματέας: Αλ. Χατζηγεωργίου, Ταμίας: Δημ. Βασιλειάδης,
Σύμβουλοι: Παν. Κουτουλάκης, Στυλ. Εμμανουηλίδης, Ανάργυρος Παπάζογλου,
Δημ. Λιακάκης, Λουκάς Μαυρίδης

1959.

- Κατόπιν αρχαιρεσιών το Δ.Σ. καταρτίσθηκε σε σώμα ως εξής:
Πρόεδρος: Χαρ. Ιασονίδης, Αντιπρόεδρος: Δημ. Τατάκας,
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Γεν. Γραμματέας: Αλ. Χατζηγεωργίου, Ταμίας: Δημ. Βασιλειάδης,
Σύμβουλοι: Δημ. Κουτουλάκης, Στυλ. Εμμανουηλίδης, Θεόφιλος Εμμανουηλίδης,
Δημ. Διακάκης, Παντ. Παντελίδης

1961.

- Το Διοικ. Συμβούλιο, αποτελούσαν οι:
Πρόεδρος: Χαρ. Ιασονίδης, Γεν. Γραμματέας: Αλ. Χατζηγεωργίου,
Σύμβουλοι: Δ. Τατάκας, Δ. Βασιλειάδης, Φ. Ευθυμιάδης, Παν. Κουτουλάκης,
Στυλ. Εμμανουηλίδης, Π. Παντελίδης, Δημ. Λιακάκης

1963.

- Το Διοικ. Συμβούλιο, αποτελούσαν οι:
Πρόεδρος: Χαρ. Ιασονίδης, Αντιπρόεδρος: Ευστρ. Κατερινόπουλος,
Γεν. Γραμματέας: Αλεξ. Χατζηγεωργίου, Ταμίας: Δημήτριος Βασιλειάδης,
Σύμβουλοι: Δ. Τατάκας, Ηλίας Αλεβιζάκης, Φ. Ευθυμιάδης, Π. Παντελίδης

1966.

- Κατόπιν αρχαιρεσιών στις 12.6.1966 το Δ.Σ. καταρτίσθηκε σε σώμα ως εξής:
Πρόεδρος: Δημ. Βασιλειάδης, Αντιπρόεδρος: Δημ. Τατάκας,
Γεν. Γραμματέας: Αλ. Χατζηγεωργιάδης, Ταμίας: Δημ. Διακάκης,
Σύμβουλοι: Θεόφιλος Ευθυμιάδης, Φραγκίσκος Πυρένης, Ηλίας Αλεβιζάκης,
Κυριάκος Καπτανίδης, Σάββας Καπασακάλογλου

1969.

- Κατόπιν αρχαιρεσιών στις 9.2.1969 το Δ.Σ. καταρτίσθηκε σε σώμα ως εξής:
Πρόεδρος: Δημ. Βασιλειάδης, Αντιπρόεδρος: Αχιλλεύς Δημητριάδης,
Γεν. Γραμματέας: Δημ. Διακάκης, Ταμίας: Σάββας Καπασακάλογλου,
Σύμβουλοι: Θεόφιλος Ευθυμιάδης, Ηλίας Αλεβιζάκης, Θεόφιλος Ιορδάνογλου,
Παντελής Παντελίδης, Χρήστος Τσαρδακτσόγλου

1971.

- Κατόπιν αρχαιρεσιών στις 24.2.1971 το Δ.Σ. καταρτίσθηκε σε σώμα ως εξής:
Πρόεδρος: Δημ. Βασιλειάδης, Αντιπρόεδρος: Αχιλλεύς Δημητριάδης,
Γεν. Γραμματέας: Παντελής Παντελίδης, Ταμίας: Ιωάννης Ζαχαριάς,
Σύμβουλοι: Θεόφιλος Ευθυμιάδης, Σίμος Θωμάς, Παντελής Καμπουράς,
Δημήτριος Διακάκης, Χρήστος Τσαρδακτσόγλου

Στα μεταγενέστερα χρόνια, ως γνωστόν, περιορίστηκαν σημαντικά τα παντοπωλεία της Ν. Ιωνίας, τα “μπακάλικα” όπως τα έλεγε ο λαός. Παραχώρησαν τη θέση τους
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στα Super Markets και χάθηκε αυτή η άμεση επαφή πελάτη-παντοπώλη. Και χάθηκε η
συνήθεια του “βερεσέ” στο “τεφτέρι” του μπακάλη!

j

31. ΛΕΣΧΗ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
Ιδρύθηκε αρχές του 1928 και το καταστατικό της εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθ.
3542/16.5.1928 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών.

1928. Από την αναγραφή του Σωματείου, στο Βιβλίο του Πρωτοδικείου Αθηνών

1928. Απόσπασμα εγκριτικής απόφασης αρ. 3542 Πρωτοδικείου Αθηνών.

Ο σκοπός της λέσχης ήταν κοινωνικός και πολιτιστικός.
Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο (9μελές) απετέλεσαν οι:
Πρόεδρος: Βαγιάνος, Αντιπρόεδρος: Μαυρομμάτης, (ιατρός),
Γεν. Γραμματεύς: Χρ. Χατζής, (Δ/ντής Δημ. Σχολείου), Ταμίας: Χαραμής,
Κοσμήτορας: Π. Κόκκινος (ιατρός του Λαϊκού Ιατρείου),
Σύμβουλοι: Φ. Καχραμάνος, Στ. Χουβαρδάς, Λαμπρινός, Τσακιρίδης

- Φεβρουάριος 1928. Έκανε την εμφάνισή του με ένα μεγάλο αποκριάτικο χορό,
στο τότε νεόδμητο κινηματογράφο ΑΣΤΕΡΑ19 που είχε διακοσμηθεί με καλαισθησία και
ευπρέπεια. Την όλη εκδήλωση υπεστήριξαν με θέρμη οι κυρίες Σημηριώτη, Λασκαρίδου,
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Kαχραμάνου, Κοκκίνου και Λαμπρινού οι οποίες και απετέλεσαν την εσωτερική υπηρεσία του χορού.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, οι οικογένειες: Κώττη, Λαμπρινού,
Φραγκίσκου, Ριζογιαννόπουλου, Λασκαρίδου, Κόκκινου, Μαυρομμάτη, Διακάκη, Κονταξόπουλου, Καχραμάνου, Χουβαρντά, Γαρυφαλλάκη, Τραβιδίου, Τσακιρίδου, Σολομωνίδου, Χατζή, Βαγιάνου, Χαραμή, Ορφανίδου, Κονταξή, Παπαδοπούλου, Σημηριώτη, Σοφιανοπούλου, Ι. Βαλαβάνη, Τσιάμη, Γλυτσού, Βαρότση, Κιοφτερτζή, Τσακίρη κ.α. (Εφημερίδα
“ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ 26/2/1928”)

- Δεκέμβριος 1928. Στην ωραία αίθουσα της Λέσχης έδωσε διάλεξη ενώπιον εκλεκτού
και πυκνού ακροατηρίου, ο Πρόεδρος του Μικρασιατικού Συλλόγου «Η ΑΝΑΤΟΛΗ»
γιατρός Κων/νος Λαμέρας με θέμα: «Οι ηρωΐδες της Ελληνικής Επαναστάσεως». Την
εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Πατάρων, Μελέτιος.

- Από την παράθεση των ονομάτων προκύπτει ότι η “Λέσχη Ν. Ιωνίας” θα ήταν
πιθανότητα η μετεξέλιξη της “Λέσχης Ιωνίας”, με μια μεγάλη όμως διεύρυνση, αφού πέραν
των Άγγελου και Σοφίας Σημηριώτη, του γιατρού Μαυρομμάτη, βλέπουμε να συμμετέχουν ο Κ. Κιοφτερτζής, ο Γαβριήλ Τσακίρης, ο διευθυντής του 1ου Δημ. Σχολείου Χριστόδουλος Χατζής και άλλες σημαντικές οικογένειες κυρίως Σμυρνιών και Σπαρταλήδων
(Λαμπρινού, Καχραμάνου, Τσακιρίδου, Σολομωνίδου, Λασκαρίδου κλπ.).

j

32. ΕΝΩΣΙΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ Ν. ΙΩΝΙΑΣ

1928. Από την αναγραφή του Σωματείου, στο Βιβλίο του Πρωτοδικείου Αθηνών

Ιδρύθηκε με την υπ΄ αριθ. 5336/28.6.1928 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών. Ο
σκοπός της ΄Ενωσης, ήταν κοινωνικός.
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33. ΓΕΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 1928 και το καταστατικό του εγκρίθηκε με την υπ΄ αρ.
6488/13.10.1928 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών.

1930. Απόδειξη Πληρωμής.

Η εν λόγω οργάνωση σκοπό είχε την προαγωγή και προάσπιση όλων εν γένει των
ζητημάτων του συνοικισμού και την ενίσχυση των αναξιοπαθούντων.
Κινήθηκε προς επίλυση των θεμάτων που απασχολούσαν τον συνοικισμό, όπως:
• Η τακτική συγκοινωνία του συνοικισμού (σιδηροδρομική και λεωφορειακή),
• Η οργάνωση του νέου νοσοκομείου που μόλις είχε ανεγερθεί,
• Η ίδρυση Γυμνασίου στο συνοικισμό, με την εγγραφή πίστωσης στον
προϋπολογισμό του Υπουργείου Προνοίας,
• Η ίδρυση Νυχτερινού Σχολείου,
• Η ασφαλτόστρωση της οδού Αλυσίδας, Ιωνίας,
• Η καθαριότητα και το κλείσιμο των ρεμάτων,
• Με παρεμβάσεις του στην Ε.Α.Π. προσπάθησε να δοθούν οριστικοί τίτλοι
ιδιοκτησίας στους πρόσφυγες και να επιτευχθεί ο διαχωρισμός των οικοπέδων
ώστε να παύσουν οι διαπληκτισμοί μεταξύ των προσφύγων.
Το πρώτο Δ.Σ. μέχρι την έγκριση του καταστατικού απαρτιζόταν, από τους εξής:
Πρόεδρος: Σταμ. Χουβαρδάς, Αντιπρόεδροι: Κ. Ψαλτάκης και Παντελίδης,
Γεν. Γραμματέας: Κυρ. Κιοφτερτζής, Ταμίας: Ι. Δούμελης,
Σύμβουλοι: Αν. Παπαδόπουλος, Β. Ζαφειρόπουλος, Φ. Σουπαλίκας,
Κυρ. Κώττης, Μαγκαφάς, Δημόπουλος, Χέλμης.
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34. ΕΝΩΣΙΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΔΙΤΡΟΧΩΝ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
Ιδρύθηκε με την υπ΄ αριθ. 8455/15.12.1928 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών.
Σκοπός ήταν να υπερασπίσει τα δίκαια των εχόντων δίτροχα, αφού ήταν ένα από τα
μεταφορικά μέσα της εποχής.

1928. Από την αναγραφή του Σωματείου, στο Βιβλίο του Πρωτοδικείου Αθηνών

j

35. ΤΟΠΙΚΗ ΦΙΛΟΔΑΣΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ
Στο Φ.Ε.Κ. 1928 τ. Β΄ εμφανίζεται και η ιδρυθείσα “Φιλοδασική Ένωση Ν. Ιωνίας” που
τα μέλη τους σκοπό είχαν να «υπερασπίσουν» την προστασία των δασών και της φύσης.

j

36. ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΑΛΟΓΡΕΖAΣ «Η ΕΝΩΣΙΣ»

1929. Απόσπασμα εγκριτικής απόφασης αρ. 138 Πρωτοδικείου Αθηνών.

Ιδρύθηκε με την υπ΄ αριθ. 138/23.1.1929 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών. Ο
σκοπός της αδελφότητας ήταν κοινωνικός και αλληλοβοηθητικός.
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37. ΕΝΩΣΙΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΓΟΝΕΩΝ Ν. ΙΩΝΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
Ιδρύθηκε με την υπ΄ αριθ. 6388/25.9.1929 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών.
Σκοπό είχε να συντονίσει τους πολύτεκνους γονείς στα διάφορα αιτήματα που τους
απασχολούσαν.

1929. Από την αναγραφή του Σωματείου, στο Βιβλίο του Πρωτοδικείου Αθηνών

j

38. ΕΝΩΣΙΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΣΣΟΥ
Ιδρύθηκε με την υπ΄ αριθ. 7995/1930 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών. Σκοπός
της Ένωσης ήταν η προάσπιση των συμφερόντων των προσφύγων κατοίκων του συνοικισμού Περισσού.

1930. Απόσπασμα εγκριτικής απόφασης αρ. 7995 Πρωτοδικείου Αθηνών.

j

39. ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΣΑΦΡΑΜΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΙΝΕΠΟΛΕΩΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
Τον Ιούλιο του 1929 στην οικία του Αντ. Βυζίου, υπέγραψαν το ιδρυτικό της εν λόγω
οργάνωσης πολλοί κάτοικοι των εν λόγω συνοικισμών.
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Σκοπός του εν λόγω σωματείου ήταν η προστασία των γενικών και τοπικών συμφερόντων των συνοικισμών Ελευθερουπόλεως, Σαφραμπόλεως και Ινεπόλεως και γενικώς
της Ν. Ιωνίας τα οποία δεν ήταν δυνατόν να τύχουν της δέουσας προσοχής των τοπικών
οργανώσεων της Ν. Ιωνίας. (Εφημερίδα “ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ” της 14/7/1929).

j

40. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΩΝ
Ιδρύθηκε το 1930, ως “Ομοσπονδία Αστικών Συνοικισμών Ε.Α.Π.” και μετά την κατάργηση της Ε.Α.Π. το 1930, έγινε τροποποίηση του ονόματος της Ομοσπονδίας, το 1932.

Σκοπός της Oμοσπονδίας ήταν η δια παντός νομίμου μέσου προάσπιση των συμφερόντων των κατοικούντων οικιστών στους Αστικούς Προσφυγικούς Συνοικισμούς και η
επιδίωξη της γενικής ελαττώσεως της αξίας των ακινήτων στους ως άνω συνοικισμούς,
για να είναι πιο προσιτά στους πρόσφυγες ιδιοκτήτες τους.
Διοικείτο από 7μελές Διοικ. Συμβούλιο εκλεγόμενο από τους αντιπροσώπους των
μελών σωματείων και εποπτευόμενο από 3μελές Εποπτικό Συμβούλιο. Είχε σφραγίδα
που έφερε στο μέσον οικία, από κάτω την λέξη ΑΘΗΝΑΙ και γύρω “ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΩΝ 1930”.
Στην Ομοσπονδία αυτή εντάσσεται και σωματείο από τη Ν. Ιωνία.

j

41. ΕΝΩΣΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΙΤΩΝ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
Ιδρύθηκε με την υπ΄ αριθ. 11774/29.12.1931 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών
Πρόεδρος: Γ. Φελέκης20 και Γεν. Γραμματέας: Β. Γιακουμής
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- 6 Νοεμβρίου 1932. Καλεί τις προσφυγικές οργανώσεις και τον προσφυγικό κόσμο
σε Αρχιερατικό Μνημόσυνο στον ναό του Αγίου Γεωργίου, «υπέρ των εν Μικρά Ασία,
Θράκη και Πόντω προσφύγων».
-Δεκέμβριος 1934. Πραγματοποιεί πάλι μνημόσυνο «υπέρ των εν Μικρά Ασία, Θράκη
και Πόντω προσφύγων» και στο Μνημόσυνο προσέρχεται ο Στυλ. Γονατάς, Πρόεδρος της Γερουσίας ο οποίος
και εκφώνησε λόγο, μετά το πέρας του μνημόσυνου.
- 1934. Πρόεδρος: Νικ. Μποσταντζόγλου

1931. Από την αναγραφή του Σωματείου, στο Βιβλίο
του Πρωτοδικείου Αθηνών.

j

Ο Γ. Φελέκης, μετέπειτα δήμαρχος
Νέας Ιωνίας.

42. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
Ιδρύθηκε με την υπ΄ αριθ. 11778/29.12.1931 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών.
Σκοπό είχε να συντονίσει τα προσφυγικά και όχι μόνο σωματεία της Ν. Ιωνίας, στην
επίλυση των προβλημάτων που αντιμετώπιζαν. (Εφημ. “ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΒΗΜΑ” της 15.12.1931).

1931. Απόσπασμα της εγκριτικής απόφασης αρ. 11778 του Πρωτοδικείου Αθηνών.

-Δεκέμβριος 1931. Έγιναν οι αρχαιρεσίες, και επελέγη το παρακάτω Δ.Σ.:
Πρόεδρος: Π. Παπαπαϊσίου (“Συνδέσμου Νεαπολιτών”),
Αντιπρόεδροι: Γ. Παπαρδάκης (“Συλλόγου Εφέδρων Αναπήρων Ν. Ιωνίας”) και
-81-

Λουκάς Π. Χριστοδούλου
Β. Φερμανετζής (“Συλλόγου Νεαπολιτών”),
Γεν. Γραμματεύς: Μ. Μουράκης (Πρόεδρος “Συνεταιρισμού «ΗΛΙΟΣ»”),
Ταμίας: Π. Αηδονόπουλος (“Συλλόγου Ινεπολιτών”),
Σύμβουλοι: Π. Κοπτερίδης (Πρόεδρος “Συλλόγου Ινεπόλεως”),
Η. Σισυνόπουλος (“Οικοδομικού Συνεταιρισμού «ΗΛΙΟΣ»”),
Γ. Χριστάκης (“Οικοδομικού Συνεταιρισμού «ΗΛΙΟΣ»”),
Παν. Κουτρουλής (Πρόεδρος “Συλλόγου Ιχθυοπωλών Ν. Ιωνίας”),
Χ. Τσουγδάνογλου (Πρόεδρος “Συλλόγου Παραγκούχων Καταστηματαρχών”)
Γ. Τσιλιγκίρογλου (“Οικοδομικού Συνεταιρισμού Νεαπολιτών”)
Πρόεδρος Εξελεγκτικής Επιτροπής: Θεόδ. Κοσμίδης
- Είναι φανερό ότι πρόκειται για κίνηση φορέων από τους συνοικισμούς Ινέπολη και
Νεάπολη με κίνητρο να συνενώσουν τις δυνάμεις τους, ώστε να εισακούονται. Η Νέα
Ιωνία, ο Περισσός και η Καλογρέζα δεν συμμετέχουν.

j

43. ΣΩΜΑΤΕΙΟΝ ΙΧΘΥΟΠΩΛΩΝ Ν. ΙΩΝΙΑΣ «ΟΙ 12 ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ»
Ιδρύθηκε με την υπ΄ αριθ. 12216/31.12.1931 απόφαση Πρωτοδικείου Αθηνών.
Σκοπός του σωματείου ήταν η υπεράσπιση των δικαιωμάτων και η διεκδίκηση
αιτημάτων που αφορούσαν στους ιχθυοπώλες της Ν. Ιωνίας.

1931-2. Πρόεδρος: Παν. Κουτρουλής.

1931. Απόσπασμα εγκριτικής απόφασης αρ. 12216 του Πρωτοδικείου Αθηνών.
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44. ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΑΡΒΥΛΟΠΟΙΩΝ
«H N. Iωνία» Σ.Π.Ε.
Ιδρύθηκε την 31 Μαρτίου 1931. Σκοπός του συνεταιρισμού ήταν η κατασκευή και πώληση παντός είδους χειροποίητων και μηχανοποίητων αρβυλών, υποδημάτων, εμβάδων
κλπ. δερματίνων ειδών.
Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο απαρτιζόταν από τους:
Πρόεδρος: Ευστρ. Τσαλικίδης,
Γραμματέας: Κων. Ξυπολιτάκος
Μέλη: Παν. Μικάρδος, Ελευθέριος Σινάνης
και Δημήτριος Σακελλαρίδης
Συνεταίροι ήταν και οι: Κ. Σεβαστός, Καλλιόπη Γιαννακοπούλου, Μωϋσής Αντωνιάδης, Βασ. Μεϊμάρογλου, Ιωάννης Βασιλειάδης

j

45. ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΠΟΝΤΙΩΝ Ν. ΙΩΝΙΑΣ & ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ
Ιδρύθηκε με την ιδρυτική πράξη της Γενικής Συνέλευσης, την 28η Οκτωβρίου 1931
και το καταστατικό του εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθ. 948/15.2.1932, απόφαση του Πρωτοδικείου Aθηνών.

1932. Απόσπασμα της εγκριτικής απόφασης αρ. 948 του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Σκοπό είχε την εξυπηρέτηση των κατοίκων της Ν. Ιωνίας και Περιχώρων, αλλά και
την ηθική και εθνική εξύψωση ως και την πολιτική διαπαιδαγώγηση των μελών του.
Την Ένωση διοικούσε 7μελές Δ.Σ. (Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γεν. Γραμματέας, Ταμίας,
Γενικός Έφορος και 2 σύμβουλοι) ενώ τον έλεγχο της Διοίκησης ασκούσε 3μελής Εξελεγκτική Επιτροπή.
Η σφραγίδα του συλλόγου ήταν κυκλική όπου αναγραφόταν “ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ
ΠΟΝΤΙΩΝ Ν. ΙΩΝΙΑΣ & ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ” και στη μέση υπήρχε ο Δικέφαλος Αετός και το έτος
ίδρυσης 1931.
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Διαλυομένου του σωματείου η περιουσία θα περιερχόταν στο “Προσφυγικό Νοσοκομείο της Ν. Ιωνίας” (στο σημερινό νοσοκομείο “ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ” ή “ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ”).
Ιδρυτικά μέλη ήταν οι:
Ι. Σιδηρόπουλος, Χ. Παπαβραμίδης, Χρ. Χατζηβασιλειάδης, Γ. Παντίδης
Α, Τσακιρίδης, Στ. Λαμπρίδης, Κ. Μητρόπουλος, Χ. Ξανθόπουλος, Π. Ασλανίδης
Ομ. Γεωργιάδης, Δ. Αναστασίου, Γ. Κωνσταντινίδης, Ι. Μιχαηλίδης
Χ. Μαυρουδής, Κ. Χρυσανθίδης, Β. Χατζηβασιλειάδης, Λ. Χρυσοστομίδης
Κ. Σαββίδης, Δ. Χρυσοστομίδης, Κ. Ιωάννου, Π. Λινόπουλος, Α. Γαβριηλίδης
Ευ. Γαβριηλίδης, Μ. Κωνσταντινίδης, Δ. Καραΐσκος, Ν. Μαρσυβανίδης

1934.

- Το Δ.Σ. απαρτίζουν, οι:
Πρόεδρος: Ι. Σιδηρόπουλος, Αντιπρόεδρος: Ηρακλής Τσακιρίδης
Γραμματέας: Σάββας Πασβαντίδης, Ταμίας: Χαρ. Παπαβραμίδης
Κοσμήτωρ: Σοφοκλής Αμοιρίδης
Σύμβουλοι: Ανδρέας Δρογγίτης, Ιωάννης Μελεμενής

Στη Ν. Ιωνία εγκαταστάθηκαν, ιδιαίτερα στην Καλογρέζα, εκατοντάδες Πόντιοι. Αυτή ήταν
η πρώτη συλλογική κίνηση. Μετά τον πόλεμο θα συνεχίσει τη δραστηριότητά του, με έδρα την
Καλογρέζα και Πρόεδρο τον Παύλο Κάτσικα. Από πολλών ετών έχει πάψει να υφίσταται.

j

46. ΕΝΩΣΙΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΠΕΥΚΑΚΙΩΝ
Ιδρύθηκε την 13η Φεβρουαρίου 1932 κατά τη Γενική Συνέλευση των ιδρυτών, και
το Καταστατικό εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθ. 2876/31.3.1932 απόφαση του Πρωτοδικείου
Αθηνών.
Το εν λόγω σωματείο που είχε την έδρα του δίπλα στο σιδηροδρομικό σταθμό (συνοικία Πευκάκια), έθετε ως σκοπό την αλληλεγγύη μεταξύ των μελών του, την αλληλοβοήθεια αυτών, την εξυπηρέτηση των γενικών συμφερόντων των μελών έναντι οιασδήποτε δημόσιας ή δημοτικής αρχής, με την υποβολή υπομνημάτων και αιτημάτων προς
την Κυβέρνηση και τις λοιπές αρχές.
Το Σωματείο είχε σφραγίδα σε σχήμα στρογγυλό, και την επωνυμία “ΕΝΩΣΙΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΠΕΥΚΑΚΙΩΝ” και στο μέσο 2 χέρια συνδεδεμένα με την χρονολογία ίδρυσης 1932.
Προσωρινή επιτροπή ήταν: Πρόεδρος: I. Μαργέτης, Γεν. Γραμματέας: A. Δαγέλας,
Μέλη: Γ. Παπαρδάκης, Αντ. Καραλευθέρης
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1935.

- Το Προεδρείο αποτελούσαν οι:
Πρόεδρος: I. Μαργέτης, Γεν. Γραμματέας: Γ. Τσιρίκος

j

47. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΥ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΛΟΓΡΕΖΑΣ
«H ΕΠΤΑΛΟΦΟΣ»
Ιδρύθηκε με την υπ΄ αριθ. 7618/16.8.1932 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών.

1932. Από την αναγραφή του Σωματείου, στο Βιβλίο του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Σκοπός του Συλλόγου, ο οποίος δεν είχε καμία πολιτική χροιά, ήταν η αρμονική και
αδελφική διαβίωση όλων των κατοίκων στο συνοικισμό Καλογρέζας, η αλληλοβοήθεια
και η παροχή πάσης δυνατής υποστήριξης ηθικής και υλικής στους έχοντες ανάγκη, η
ηθική ανύψωση αυτών καθώς και η μέριμνα για όλες τις ανάγκες του συνοικισμού.
Το Δ.Σ. ήταν 9μελές (Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γεν. Γραμματέας, Ταμίας, Κοσμήτορας,
4 μέλη), ενώ η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ήταν διετής.

Ο σύλλογος είχε σφραγίδα στρογγυλή που στο εσωτερικό έγραφε “ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΥ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΛΟΓΡΕΖΑΣ «Η ΕΠΤΑΛΟΦΟΣ»” με χρονολογία
1932 και στο μέσον τον Δικέφαλο Αετό με δύο σταυρούς».
Ιδρυτικά μέλη του συλλόγου, ήταν:
Ιωάννης Χατζηγιάννης (Πρόεδρος) και οι Ι. Μελαπίδης, Αντ. Ακπατζίδης,
Ι. Διακογιώργης, Κ. Χατζημελής, Σίμος Πολίτης, Κώστας Ιωαννίδης,
Ιωακείμ Ιωακειμίδης.
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48. ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ (Φ.Ο.Ν.Ι.)
Η σφραγίδα του Ομίλου φέρει ως έτος το 1929, χρονιά που δραστηριοποιείται στο
συνοικισμό της Ν. Ιωνίας. Η ιδρυτική πράξη του Ομίλου υπογράφηκε την 1η Ιουνίου
1932, ενώ το καταστατικό του εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθ. 7795/13.9.1932 απόφαση του
Πρωτοδικείου Αθηνών. Ως ιδρυτές του συλλόγου, φέρονται οι: Α. Μακρής, Γ. Μαδωνής, Γ.
Δημητριάδης, Σαρηκώστας, Πετρίδου, Φιλιππίδης.

1932. Απόσπασμα από το ιδρυτικό του Συλλόγου.

Σκοπός του Σωματείου ήταν να εμπνεύσει στα μέλη του την αγάπη της φύσης, να
γνωρίσει σε αυτά όλα τα αρχαιολογικά μέρη της Ελλάδας, να συντελέσει στη διαφήμιση
των φυσικών καλλονών της, να διαδώσει την πεζοπορία ως και την ψυχαγωγική και
σωματική διάπλαση των μελών του.
Αυτά μπορούσαν να επιτευχθούν με διαλέξεις, προκήρυξη αγώνων πεζοπορικών και
προ πάντων εκδρομών ή ό,τι άλλο αποφάσιζε το Διοικητικό Συμβούλιο.
Διοικείτο από 7μελές Δ.Σ. και στο συμβούλιο μπορούσαν να συμμετέχουν μέχρι 2
κυρίες ή δεσποινίδες. Εόρταζε την 1η Ιουνίου, επέτειο της ίδρυσής του. Η σημαία του
Ομίλου ήταν πράσινη πλαισιωμένη με λευκό χρώμα και στο κέντρο το σήμα του Ομίλου.
Τα γραφεία ήταν στην οδό Δαρδανελλίων (28ης Οκτωβρίου) όπου και η Λέσχη του
σωματείου με ωραία και επιμελημένη εγκατάσταση φωτογραφικού αρχείου των εκδρομών αλλά και του μουσικού τμήματος. Από την ίδρυσή του μέχρι το 1932 είχε πραγματοποιήσει 63 εκδρομές, όλες στα προάστια της Αθήνας, όπως Λούτσα, Σούνιο, Μεγάλο
Πεύκο κ.α. Δεν παρέλειπε κατά τις εκδρομές να διοργανώνει και αθλητικές εκδηλώσεις.
Διέθετε 2 ομάδες Βόλλεϋ Μπωλ (μία ανδρική και μία γυναικεία), ενώ διοργάνωνε
τακτικά μεταξύ των μελών του εγκυκλοπαιδικούς, ποιητικούς, φιλολογικούς, δραματικούς διαγωνισμούς κ.α. Διέθετε 60 αρωγά μέλη που κάθε χρόνο αυξάνονταν.
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1932.

- Το Διοικ. Συμβούλιο, αποτελούσαν, οι:
Πρόεδρος: Γ. Μαδωνής21, Αντιπρόεδρος: Κ. Σαββόπουλος,
Γεν. Γραμματέας: Γ. Δημητριάδης, Ταμίας: Ι. Σταμπουλίδης,
Σύμβουλοι: Π. Δροσόπουλος, Π. Βαφειάδης

1934.

1932. Φυσιολατρικός Σύλλογος, Τμήμα Γυναικών.

- Μάιος. Λόγω διαφωνίας των μελών του, αποχώρησαν από τον Φυσιολατρικό Όμιλο
αρκετά μέλη και ίδρυσαν τον Φιλοτεχνικό Όμιλο. Στόχοι του Φιλοτεχνικού Ομίλου
ήταν καθαρά καλλιτεχνικοί με συχνές θεατρικές παραστάσεις.
- 25 Αυγούστου. Δίνει μέγα υπαίθριο χορό στο Γυμναστήριο του Ομίλου, ενώ λίγο
αργότερα ιδρύει τμήμα Χορωδίας με τον καθηγητή Μιλτ. Κουτούγκο22 στην οποία συμμετείχαν ως μέλη και οι φίλοι που δεν ήταν μέλη του Φυσιολατρικού Ομίλου.
- Νοέμβριος. Διοργανώνει τους Α' εσωτερικούς αγώνες του, στους οποίους συμμετέχουν άνω των 50 αθλητών και πραγματοποιούνται στο γήπεδο του Κολλεγίου (σήμερα
Πηνελοπείο ΄Ιδρυμα) όπου και η έδρα των αθλητικών του συναντήσεων.
- Την ίδια περίοδο καταρτίζει 2 ομάδες βόλλεϋ-μπωλ που συμμετέχουν σε επίσημους
αγώνες.

1935.

- Ιανουάριος. Γίνονται προσπάθειες για την επανένωση των 2 ομίλων, αλλά δεν
καρποφορούν. Οι αντιθέμενοι στη συγχώνευση “…πιστεύουν ότι η συγχώνευση θα επιφέρει μαρασμό στην αθλητική κίνηση του Ομίλου, γιατί θα ασχολείται αποκλειστικά με
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χορούς και συνεστιάσεις…”
- Μάιος. Ένα χρόνο μετά υπήρξαν νέες προσπάθειες συγχώνευσης των 2 ομίλων,
(“Φυσιολατρικός Όμιλος” και “Φιλοτεχνικός Όμιλος”) γεγονός που καρποφόρησε και
ξαναενώθηκαν.
Μετά τη συγχώνευση, έχουμε εκλογή νέου Δ.Σ.:
Πρόεδρος: Ν. Ρήγος, Αντιπρόεδρος: Γ. Δημητριάδης,
Γεν. Γραμματέας: Αλ. Κυπριανός, Ταμίας: Ηλ. Ασκαθαρέλης,
Έφορος: Αρ. Κουγιουμτζόγλου, Σύμβουλοι: Θεοδ. Τεχλεμεντζής, Χρ. Μελεμενής

j

49. ΕΝΩΣΙΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΣΣΟΥ
Ιδρύθηκε με την υπ΄ αριθ. 8168/20.10.1932, απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών.

1932. Από την αναγραφή του Σωματείου, στο Βιβλίο του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Ως σκοπός του συλλόγου αναφέρεται ο κοινωνικός.
Ωστόσο εξυπακούεται ότι εμπεριείχε και στοιχεία διεκδικητικά υπέρ των συμφερόντων των μελών του, δεδομένου ότι ειδικά στον Περισσό είχαν εγκατασταθεί πολλοί
πρόσφυγες με τη μέθοδο της λεγόμενης “αυτοστεγάσεως”.

j

50. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΑΦΡΑΜΠΟΛΕΩΣ «Η ΔΡΑΣΙΣ»
Ιδρύθηκε με την υπ΄ αριθ. 8360/1932, απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών.
Σκοπό είχε την παρακολούθηση και προαγωγή των τοπικών ζητημάτων του συνοικισμού Σαφράμπολης και εν γένει την εξυπηρέτηση των αναγκών αυτού με όσα μέσα θα
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κρίνονταν χρήσιμα και συντελεστικά προς επιτυχία του.
Διοικείτο από 7μελές Διοικ. Συμβούλιο. Είχε στρογγυλή σφραγίδα η οπoία έφερε
γύρω τις λέξεις “ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΑΦΡΑΜΠΟΛΕΩΣ, «H ΔΡΑΣΙΣ»” και στο μέσον το έτος ίδρυσης
1932.

Για την επίτευξη του σκοπού του συλλόγου, επεδίωξε την ομοσπονδιακή ένωση των
σωματείων Ν. Ιωνίας, Ελευθερουπόλεως, Σαφραμπόλεως, Ινεπόλεως, Περισσού, Νεαπόλεως και Καλογρέζας.
Η καταστατική πράξη ίδρυσης υπεγράφη στις 7 Αυγούστου 1932, ενώ το πρώτο
Διοικητικό Συμβούλιο απαρτιζόταν από τους:
Πρόεδρος: Βασίλειος Σπινάρης, Αντιπρόεδρος: Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος,
Γεν. Γραμματέας: Κίμων Παπαδόπουλος, Ταμίας: Σάββας Παϊσιάδης
Σύμβουλοι: Δημ. Μωϋσιάδης23, Ιωάννης Δούμπας, Μιχ. Τζιβράς

j

51. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΝΩΣΙΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
Η ιδρυτική πράξη του φιλανθρωπικού σωματείου, υπογράφηκε στη Γενική Συνέλευση
της 7ης Δεκεμβρίου 1932 και το καταστατικό της εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθ. 1467/1933
απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών. Τα γραφεία της ήταν στην οδό Γυθείου (πρώην
κατάστημα Χουβαρδά), στη σημερινή οδός Παλ. Πατρών Γερμανού.

Απόσπασμα από την εγκριτική απόφαση αρ. 1467 του Πρωτοδ. Αθηνών.
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Ήταν σωματείο κοινωνικό και φιλανθρωπικό. Σκοπός του Σωματείου ήταν η
προάσπιση και προαγωγή των ζητημάτων του συνοικισμού και η παροχή βοηθημάτων
σε δεινοπαθούντες και άπορους της περιφέρειας.

Το Διοικ. Συμβούλιο, ήταν 9μελές (Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γεν. Γραμματέας, Ταμίας
και 5 Σύμβουλοι).
Η σφραγίδα του συλλόγου ήταν στρογγυλή φέρουσα γύρω το “ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ
ΕΝΩΣΙΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ Ν. ΙΩΝΙΑΣ”, στο μέσον το λέοντα και το έτος ίδρυσης 1932.
Ανέπτυξε πραγματικά σημαντική δράση. Σχεδόν όλα τα μέλη του Διοικ. Συμβουλίου
του, είχαν συμμετοχή σε κοινωνικές, πολιτιστικές, αθλητικές δράσεις.

1934. Έγγραφο της "Κοινωφελούς Ένώσεως Κατοίκων"
με την υπογραφή του Άγγελου Σημηριώτη.
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1933 - 1934.

- Το πρώτο Διοικ. Συμβούλιο, αποτελούσαν οι:
Πρόεδρος: Χαρίτων Πολάτογλου24, Γεν. Γραμματέας: Κ. Ευστρατιάδης,
Σύμβουλοι: Α. Κοψίδας, Α. Βύζιος, Σ. Παπαδάκης, Ραφαήλ Μπαλόγλου,
Σάββας Αμπατζής, Δημήτριος Μπανούσης, Παντ. Παντελίδης.

1934 - 35.

- Το Δ.Σ. απετέλεσαν, οι:
Πρόεδρος: Δημήτριος Μπανούσης 25 , Αντιπρόεδρος: Αντ. Βύζιος 26,
Γεν. Γραμματέας: Σάββας Αμπατζής, Ταμίας: Ραφαήλ Μπαλόγλου,
Σύμβουλοι: Μιχ. Μερκούρογλου, Παντ. Παντελίδης, Νικόλαος Ρήγας,
Αναστ. Βαρελάς, Π. Σιμητόπουλος

1935.

- Με μεγάλη προσπάθεια και τη βοήθεια του Πατριωτικού Ιδρύματος διοργανώνει τα
πρώτα συσσίτια των απόρων της Ν. Ιωνίας, τα οποία κοστολογούνται 2 δρχ. το άτομο.
Ήταν μία ανακούφιση στους άπορους της Ν. Ιωνίας, που 13 χρόνια μετά την Μικρασιατική
Καταστροφή, το Κράτος τους είχε άστεγους και πολλούς απ΄ αυτούς στα όρια της πείνας.

1937.

-Τα γραφεία της Ένωσης, μεταφέρθηκαν στην οδό Σμύρνης 35.

j

52. ΣΩΜΑΤΕΙΟΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΑΞΕΩΝ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
“Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ”
H ιδρυτική πράξη υπογράφηκε στη Γενική Συνέλευση της 29ης Αυγούστου 1932 και
το καταστατικό του σωματείου εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθ. 1471/1933 απόφαση του
Πρωτοδικείου Αθηνών.
Σκοπός του σωματείου ήταν η μέριμνα για την προαγωγή και ανάπτυξη των γενικών
συμφερόντων των εργαζομένων. Ειδικότερα:
• Η διατήρηση του εργοστασίου κοπής-ραφής στο συνοικισμό και
αποτελεσματική ενέργεια προς έναρξη της λειτουργίας,
• Η μέριμνα προς ανεύρεση εργασίας στα άνεργα μέλη του,
• Η αποτροπή των μελών του από τον Κομμουνισμό με τη διοργάνωση
διαλέξεων εναντίον της Κομμουνιστικής προπαγάνδας και ανάπτυξη την
πνευματικών γνώσεων των μελών του,
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• Η προαγωγή και ανάπτυξη των γενικών συμφερόντων και ζητημάτων
του συνοικισμού Νέας Ιωνίας και των πέριξ λοιπών συνοικισμών,
των κατοικουμένων από τα μέλη του.

Είναι ίσως το μόνο σωματείο, που κάνει ανοικτά μνεία για “…αποτροπή των μελών
του…από τον Κομμουνισμό…”, πριν από το καθεστώς της 4ης Αυγούστου. ΄Ισως ανταποκρινόμενο στον “αντικομμουνισμό” του Ελ. Βενιζέλου και το ιδιώνυμό του.
Το σωματείο διοικείτο από 7μελές Δ.Σ. που συνεδρίαζε μία φορά την εβδομάδα. Είχε
στρογγυλή σφραγίδα «παριστάνουσα άλυσσον περιφερειακήν» και στη δεύτερη γραμμή
«ΣΩΜΑΤΕΙΟΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΑΞΕΩΝ, Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» και στο μέσον τα αρχικά
γράμματα Σ.Ε.Τ.Α. επάνω μία μέλισσα με ανοιχτές πτέρυγες. Εκλογές για ανάδειξη νέου
Δ.Σ. γίνονταν κάθε 2 χρόνια.
Εορτή του Σωματείου ήταν η 23η Απριλίου, ημέρα του Αγίου Γεωργίου.

j

53. ΣΥΛΛΟΓΟΣ “ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ
ΚΥΡΙΩΝ & ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΩΝ ΠΕΡΙΣΣΟΥ”
Την Πέμπτη 23 Μαρτίου 1933 και ώρα 5 μ.μ. στο Δημοτικό Σχολείο Περισσού, συνήλθαν 18 γυναίκες, που ίδρυσαν τη “Φιλόπτωχο-Φιλανθρωπική Αδελφότητα Κυριών και
Δεσποινίδων”, υπό την επωνυμία «ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑ» που είχε έδρα τον Περισσό.

1933. Απόσπασμα από την εγκριτική απόφαση αρ. 2890 Πρωτοδ. Αθηνών.
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Οι 18 συνελθούσες ιδρύτριες, ήταν:
Σαπφώ Δελφού, Καλλιρόη Λώρη, Στάσα Φωτεινάκη, Ευτυχία Δανιηλίδου
Μαρία Γρηγοριάδου, Αιμιλία Ψαλτώφ, Έλλη Γεώργοβιτς, Μαρία Ζαρμπώνη
Σοφία Γεωργουλίδου, Κλειώ Χρυσοχόου, Νίκη Σιγαρά, Πηνελόπη Λεοντή
Πολύμνια Χατζηγαβριήλ, Στάσα Καρανικολή, Ναυσικά Θεολογίτου
Ασημίνα Βουρούλη, Βασ. Αδαμίδου, Ανδρομάχη Χρηστίδου

Στην αρχή ορίσθηκε 5μελής προσωρινή επιτροπή από τις:
Σαπφώ Δελφού, Ευτυχία Δανιηλίδου, Ανδρομάχη Χρηστίδου, Στάσα Φωτεινάκη,
Αιμιλία Ψαλτώφ, που θα υπέβαλαν το καταστατικό στο Πρωτοδικείο για έγκριση. Το
καταστατικό της αδελφότητας εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθ. 2890/33 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Σκοπός της αδελφότητας ήταν η παροχή βοηθείας στις αναξιοπαθούσες οικογένειες
και η εν γένει ανακούφιση της δυστυχίας στο συνοικισμό Περισσού του Δήμου Ν. Ιωνίας
και της συνοικίας Ριζούπολης των Αθηνών.
Η επίτευξη των σκοπών θα γινόταν:
- Με τη μηνιαία συνδρομή των μελών,
- Με την περιφορά δίσκου κάθε Κυριακή και στις μεγάλες εορτές,
- Με έρανο μία φορά τον χρόνο,
- Με θεατρικές παραστάσεις ,
- Με δωρεές και κληρονομιές,
- Με κάθε άλλο μέσο υπό την εποπτεία του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το σωματείο διοικείτο από 7μελές προεδρείο, ενώ η θητεία των μελών ήταν διετής.
Η σφραγίδα της αδελφότητας είχε στο μέσον την Εικόνα της Θεοτόκου και γύρω τις
λέξεις “ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑ» ΚΥΡΙΩΝ & ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΩΝ ΠΕΡΙΣΣΟΥ”

Σε περίπτωση διάλυσης της αδελφότητας η περιουσία θα περιερχόταν στο Ναό της
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Αγίας Αναστασίας Περισσού. Εορτάσιμη ημέρα του Συλλόγου ήταν η δεύτερη ημέρα του
Πάσχα.

Πρόκειται για την πιο δραστήρια φιλανθρωπική οργάνωση στη Ν. Ιωνία, η οποία
συνέχισε τη δράση της και μετά τον πόλεμο με πολύ δυναμικές γυναίκες, όπως ήταν η
Αιμιλία Ψαλτώφ, η Σαπφώ Δελφού, η Ευτυχία Δανιηλίδου. Επετέλεσε σπουδαίο έργο με
την παροχή χρηματικών βοηθημάτων σε φτωχές οικογένειες, μερίμνησε για την ένδυση
και την υπόδηση απόρων παιδιών.

1933.

- 20 Απριλίου. Η προσωρινή επιτροπή που εξέλεξε η Γ.Σ. της 23.3.1933, συνήλθε στην
οικία της Αιμιλίας Ψαλτώφ και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
Πρόεδρος: Αιμιλία Ψαλτώφ, Αντιπρόεδρος: Ευτυχία Δανιηλίδου,
Ταμίας: ΄Ελλη Γεώργοβιτς, Γραμματεύς: Δις Μαρία Γρηγοριάδου,
Κοσμήτρια: Αναστασία Φωτεινάκη,
Σύμβουλοι: Σαπφώ Δελφού, Ανδρομάχη Χρηστίδου.

- 2 Ιουλίου. Σε έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ., Πρόεδρος αναλαμβάνει η Σαπφώ
Δελφού.

1935 - 1936

- Το Δ.Σ απετέλεσαν, οι
Πρόεδρος: Δις Μαρία Γρηγοριάδου, Αντιπρόεδρος: Ανδρομάχη Ρεμούνδου,
Ταμίας: Καλλιρόη Λώρη, Γραμματεύς: Βασιλεία Σαμψάκη,
Κοσμήτρια: Αναστασία Φωτεινάκη,
Σύμβουλοι: Δ/δες Ασπασία Καΐρη και Θάλεια Κουζουτζάκογλου.

1937 - 1938

- Τετάρτη 26 Μαΐου 1937. Συνέρχεται η Γ. Σ. για εκλογή νέου Δ.Σ. και Εξελεγκτικής Επιτροπής, στον Ιερό Ναό της Αγίας Αναστασίας. Εκλέγονται και συγκροτούνται σε
σώμα:
Πρόεδρος: Δις Μαρία Γρηγοριάδου, Αντιπρόεδρος: Σαπφώ Δελφού,
Ταμίας: Καλλιρόη Λώρη, Γραμματεύς: Ασπασία Καΐρη,
Νοσοκόμος: Πηνελόπη Λεοντή, Κοσμήτρια: Δέσποινα Σαλαμπά,
Σύμβουλος: Ευτυχία Δανιηλίδου.

1938 - 1939

- 30 Νοεμβρίου 1938. Συνέρχεται η Γ. Σ. για εκλογή νέου Δ.Σ. και Εξελεγκτικής Επιτρο-94-
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πής, στον Ιερό Ναό της Αγίας Αναστασίας. Εκλέγονται και συγκροτούνται σε σώμα:
Πρόεδρος: Δις Ασπασία Καΐρη, Αντιπρόεδρος: Στάσα Φωτεινάκη,
Ταμίας: Καλλιρόη Λώρη, Γραμματεύς: Αριάδνη Δανιηλίδου,
Σύμβουλοι: Ευτυχία Δανιηλίδου, Ελένη Λαγγοβάρδου, Σοφία Ζέη.

- 19 Οκτωβρίου 1939. Συνέρχεται το Δ.Σ. στην οικία της συμβούλου Καλλιρόης Λώρη,
και εκλέγουν Πρόεδρο την Ελένη Λαγγοβάρδου, στη θέση της παραιτηθείσης Ασπασίας
Καΐρη. Στο Δ.Σ. εισέρχεται η Πηνελόπη Λεοντή.

1940.

- 13 Μαρτίου. Τροποποιείται το Καταστατικό της (εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθ.
5047/1940 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών) και το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται
από 7μελές 12μελές, ενώ τα 4 μέλη του Δ.Σ. ορίζονται από το Υπουργείο Πρόνοιας. Έτσι
τα 8 μέλη του Δ.Σ. εκλέγονταν μόνο από τη Γενική Συνέλευση. Επίσης εκλέγεται 3μελής
Εξελεγκτική Επιτροπή.

1940. Απόσπασμα του Καταστατικού

- 19 Ιουνίου. Μετά την τροποποίηση του Καταστατικού, γίνεται συμπληρωματική εκλογή
της Μαρίας Ζαρμπώνη ως 8ου μέλους του Δ.Σ. (Έκτακτη Γεν. Συνέλευση της 19.6.1940).

1941.

- 19 Μαρτίου. Συνέρχεται η Γενική Συνέλευση, στο σπίτι της Καλλιόπης Λώρη και στις
διενεργούμενες εκλογές, εκλέγονται οι:
Πρόεδρος: Ελένη Λαγγοβάρδου, Αντιπρόεδρος: Βασιλεία Πακίδου,
Ταμίας: Καλλιρόη Λώρη, Γεν. Γραμματεύς: Αριάδνη Η. Δανιηλίδου,
Σύμβουλοι: Αλκμήνη Λαμπρίδου, Κυριάνθη Ζουμπουρίδου,
Αγγελική Καμβακάκη, Αλκμήνη Ζαρμπώνη.
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- 3 Δεκεμβρίου. Στο Φ.Ε.Κ. υπ΄ αριθ. 213/3.12.1941 τ. Β΄ με την υπ΄ αριθ. 147539
απόφαση του κατοχικού υπουργού Κ. Λογοθετόπουλου, αναγνωρίζεται «… ειδικώς ως
φιλανθρωπικόν σωματείον επί εν (1) έτος ...».

1941. Απόσπασμα του υπ΄ αριθ. 213/1941 Φ.Ε.Κ.

Στη διάρκεια της 10ετίας 1941-1951, δεν έχουμε στοιχεία για την δραστηριότητα
του Συλλόγου. Μεσολάβησαν εν τω μεταξύ η Κατοχή, ο Εμφύλιος…
Και το 1951, επανέρχεται δυναμικά με τη θεμελίωση του Ιατρείου στο Περισσό.

1951.

- Το Διοικ. Συμβούλιο, απετέλεσαν οι:
Πρόεδρος: Βασιλεία Σαμψάκη, Αντιπρόεδρος: Ευτυχία Δανιηλίδου,
Ταμίας: Αθηνά Προμπονά, Γεν. Γραμματέας: Λευκή Τσιφλάκου,
Σύμβουλοι: Ασπασία Καΐρη, Σοφία Αναστασιάδου, Έλλη Σγουρίδου,
Αγγελική Καμβακάκη,
και οι 4 αντιπρόσωποι του Υπουργείου Πρόνοιας,
Μαρ. Τσίττα, Τζένη Δανιηλίδου, Στέλλα Παστέκα και Στέλλα Καρανικολή.
Εξελεγκτική Επιτροπή:
Μαρίκα Τριανταφυλλίδου, Τίνα Μεταξά, Εύχαρις Ιωσηφίδου.

- 18 Νοεμβρίου 1951. Σε μια σεμνή τελετή με την παρουσία του Θεοφιλεστάτου
Επισκόπου Πατάρων Μελετίου, του αντισυνταγματάρχη Χωροφυλακής Ζιούβα και του
Διοικητή τμήματος Ριζούπολης Λυραντζάκη, θεμελιώνεται από τον Δήμαρχο Ν. Ιωνίας
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Κ. Κιοφτερτζή, το ιατρείο του Συλλόγου στο Περισσό, σε οικόπεδο που παρεχώρησε το
Υπουργείο Πρόνοιας.

1952.

- Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου. O Σύλλογος πραγματοποιεί την χοροεσπερίδα του, στο
κέντρο “Ζέφυρος” για την αποπεράτωση του λαϊκού ιατρείου του. Ο χορός γνωρίζει
μεγάλη επιτυχία. Τον χορό τίμησαν με την παρουσία τους ο Δήμαρχος Κ. Κιοφτερτζής
μετά της συζύγου του, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και πολλά εκλεκτά μέλη
της κοινωνίας του Περισσού και της Ν. Ιωνίας.
- Το Προεδρείο, απετέλεσαν οι:
Πρόεδρος: Βασιλεία Σαμψάκη, Γεν. Γραμματέας: Λ. Τσιφλάκου.

1953-1954.

- Ιούλιος. Κατόπιν αρχαιρεσιών, εξελέγησαν οι κάτωθι κυρίες και δεσποινίδες:
Πρόεδρος: Βασιλεία Σαμψάκη, Αντιπρόεδρος: Ευτυχία Δανιηλίδου,
Ταμίας: Αθηνά Προμπονά, Γεν. Γραμματέας: Άννα Κιλισμανή,
Σύμβουλοι: Ισμήνη Ζιούβα, Αλκμήνη Αμολοχίτου, Έλλη Σγουρίδου, Ντίνα Μεταξά.

1967-1968.

- 9 Μαρτίου. Κατά τις αρχαιρεσίες, αναδείχθηκε το Διοικ. Συμβούλιο που καταρτίσθηκε σε σώμα, ως εξής:
Πρόεδρος: Ευτυχία Δανιηλίδου, Αντιπρόεδρος: Άννα Ναλμπάντογλου,
Ταμίας: Θεοδώρα Αθανασίου, Γεν. Γραμματέας: Έλλη Σγουρίδου,
Σύμβουλοι: Ευαγγελία Βαρβαρήγου, Δέσποινα Ιμβριώτου,
Ελένη Κολοβού και Μαρία Τριανταφυλλίδη.
Επίσης τοποθετήθηκαν από το Υπουργείο Πρόνοιας τα 4 συμπληρωματικά μέλη:
Χαρούλα Βυζίου, Μαρία Γρηγοριάδου, Γιώτα Ξένη και Γενοβέφα Κανέλλη.

1972-1973.

- 23 Φεβρουαρίου. Κατά τις αρχαιρεσίες,αναδείχθηκε 12μελές Διοικ. Συμβούλιο που
καταρτίσθηκε σε σώμα στις 26.2.1972 ως εξής:
Πρόεδρος: Ευτυχία Δανιηλίδου, Αντιπρόεδρος: Στάσα Καρανικολή,
Ταμίας: Άρτεμις Δραμητινού, Γεν. Γραμματέας: Γενοβέφα Κανέλλη,
Σύμβουλοι: Ευαγγελία Βαρβαρήγου, Κλεοπάτρα Παλόγλου, Χρυσούλα Κοτζαγιάννη,
Έλλη Σγουρίδου, Σπυριδούλα Κωστακοπούλου, Νίκη Καραστεργίου,
Αγγελική Πετροκόκκινου, Χαρίκλεια Βυζίου.
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- 22 Νοεμβρίου. To Καταστατικό τροποποιήθηκε στη Γεν. Συνέλευση της 22ας
Νοεμβρίου 1972. Τώρα και τα 12 μέλη του Διοικ. Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική
Συνέλευση. Τα εγγεγραμμένα μέλη ήταν 102, τα ταμειακώς εντάξει 102 και παρόντα τα
62.
Ημέρα εορτασμού της επετείου του Συλλόγου, καθιερώνεται η τρίτη Κυριακή του
μηνός Οκτωβρίου εκάστου έτους.

j

54. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ & ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΝ ΣΩΜΑΤΕΙΟΝ
«Η ΑΝΑΤΟΛΗ» Ν. ΙΩΝΙΑΣ & ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ
Το καταστατικό ψηφίστηκε στη Γενική Συνέλευση της 11ης Δεκεμβρίου 1932 και
εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθ. 4088/33, απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών.

1933. Απόσπασμα εγκριτικής απόφασης αρ. 4088 Πρωτοδικείου Αθηνών.

Σκοποί:
• Η διαπαιδαγώγηση και συμμόρφωση των κατοίκων του συνοικισμού ως προς
τα δικαιώματα και τας υποχρεώσεις αυτών προς την πολιτεία και το ΄Εθνος,
• Η εξύψωση του ηθικού συναισθήματος,
• Η αποτροπή και καταπολέμηση πάσης αντεθνικής ενέργειας,
• Η προάσπιση και προαγωγή εν γένει των ζητημάτων του Σωματείου και του
συνοικισμού Νέας Ιωνίας μετά των εξηρτημένων αυτού Ελευθερούπολης,
Σαφράμπολης, Ινέπολης, Νεάπολης, Περισσού και Καλογρέζας,
• Η αδελφική συνένωση και αλληλεγγύη τόσο των μελών του Σωματείου και
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των κατοίκων του συνοικισμού , η εξεύρεση εργασίας, νοσηλεία, πρόνοια κατά
το δυνατόν των απόρων.

Διοικείτο από 9μελές Διοκ. Συμβούλιο. (Πρόεδρος, 2 Αντιπρόεδροι, Γεν. Γραμματέας,
Ταμίας και 4 Σύμβουλοι). Η σφραγίδα του συλλόγου ήταν στρογγυλή φέρουσα σε κύκλο
τις λέξεις “ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ & ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΝ ΣΩΜΑΤΕΙΟΝ Ν. ΙΩΝΙΑΣ & ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ”
και στο μέσον τη λέξη “Η ΑΝΑΤΟΛΗ” το έμβλημα «Ανατέλλων ΄Ηλιος» και το έτος ίδρυσης
1932.

j

55. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΑΣΤΕΙΩΝ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
“Η ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ”
Ο σιδηρόδρομος Κηφισιάς-Πειραιά, από το 1932, είχε αποφασιστεί να ηλεκτροδοτηθεί. Τα κεφάλαια που απαιτούνταn ήταν τεράστια και τα βλέμματα όλων ήταν πάλι
στραμμένα στο εξωτερικό. Οι κάτοικοι των βορείων προαστίων της Αθήνας, αδημονούντες να δουν την ηλεκτροκίνηση του σιδηρόδρομου, ιδρύουν τον “Σύνδεσμο Κατοίκων των
Προαστείων (Αμαρουσίου, Κηφισιάς, Ηρακλείου, Νέας Κηφισιάς, Ερυθραίας, Εκάλης, Ρέας,
Ν. Ιωνίας, Περισσού και Ριζόπολης)” με το διακριτικό τίτλο: “Η Ηλεκτροκίνησις Σιδηροδρόμου Κηφισιάς”και έδρα στο Μαρούσι (οδός Απόλλωνος 24).
Στο Διοικ. Συμβούλιο, πρόεδρος είναι ο Μιχ. Κατσουρός από το Μαρούσι, ενώ συμμετέχουν μεταξύ άλλων ως σύμβουλοι και οι Ιωνιώτες: Αντώνιος Βίζυος, Γεώργιος Φελέκης,
Βρασίδας Nικολαΐδης και Ιωάννης Δούμπας.

Συσκέπτονται, διαμαρτύρονται και στις 6 Αυγούστου, πραγματοποιούν συλλαλητήρια σε όλα τα παραπάνω προάστια.

-99-

Λουκάς Π. Χριστοδούλου

1933.

Τέλη 10ετίας 1930. Το “Θηρίο της Κηφισιάς” στη Γ΄ Σεπτεμβρίου.

Ακολούθησαν πολλές συσκέψεις και ανταλλαγές απόψεων, ενώ μία σύσκεψη του
εν λόγω συνδέσμου πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου 1933, στο Δημοτικό
Σχολείο Ελευθερούπολης.

1934.

Οι μελέτες και τα σχέδια ήταν έτοιμα από το 1934, αλλά κανείς δεν αποφασίζει. Η
επένδυση τεράστια. Μεσολαβεί και η πολιτική αστάθεια (1932-1936) και ξαφνικά ο Ιωάννης
Μεταξάς, ορκίζεται Πρωθυπουργός, μετά το θάνατο του Πρωθυπουργού Κ. Δεμερτζή στις 13
Απριλίου 1936, δείχνοντας ενδιαφέρον για την ηλεκτροκίνηση του σιδηροδρόμου (ο σταθμός
Ηλεκτρικού της Ν. Ιωνίας, που σχεδιάστηκε το 1934, έχει περίπου το ίδιο σχέδιο που υιοθετήθηκε για την αναβάθμιση του σταθμού εν όψει των Ολυμπιακών Αγώνων “ΑΘΗΝΑ 2004”.)

1934. Σχέδιο σταθμού Ν. Ιωνίας (Αρχείο ΗΣΑΠ).
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1936.

Οι κάτοικοι της Ν. Ιωνίας, Ηρακλείου, Αμαρουσίου και Κηφισιάς, κινητοποιούνται.
Στις 5 Απριλίου 1936, ανατέθηκε σε Προσωρινή Επιτροπή αποτελούμενη από τους Δημ.
Μπανούση (Ν. Ιωνία), Γ. Μήλλα (Αμαρούσιο), Γ. Παπαμιχαήλ (Κηφισιά) και Α. Βενιέρη
(Ηράκλειο) να ειδοποιήσουν όλα τα σωματεία και συλλόγους των προαστίων Ν. Ιωνίας,
Ν. Φιλαδέλφειας, Αμαρουσίου, Κηφισίας, Ηρακλείου, Καλογρέζας, Ν. Ερυθραίας και
Ριζοπόλεως, να παραστούν σε σύσκεψη στις 26 Απριλίου 1936, στις 10 το πρωί στην
αίθουσα του νέου σχολείου Αμαρουσίου με θέμα «την μελέτη του όλου ζητήματος και την
εκλογή μεγάλης Επιτροπής Aγώνος».

1937.

Ο Ι. Μεταξάς το 1937 ξαναφέρνει το θέμα της ηλεκτροδότησης του σιδηροδρόμου
στην …επικαιρότητα, κάτι που «…υποχρεώνει» το Δημοτικό Συμβούλιο Ν. Ιωνίας να
συνέλθει, για τις δέουσες τιμές:
Στις 30 Ιουλίου 1937, τo Δημοτικό Συμβούλιο Ν. Ιωνίας, αποφασίζει με εισήγηση
του Δημάρχου Γ. Φελέκη, να εκδώσει ψήφισμα και:
Ανακηρύττει
Τον Εθνικόν Κυβερνήτην Κύριον Ιωάννην Μεταξάν, Μέγα Ευεργέτην του Λαού
του Δήμου Ν. Ιωνίας δια το εκτελεσθέν ιστορικόν έργον της ηλεκτροκινήσεως
του Σιδηροδρόμου Κηφισιάς όπερ θέλει εξασφαλίση την πρόοδον
και την εκπολιτιστικήν ανάπτυξιν των προαστείων της πρωτευούσης.

Επίσης:

Ανακηρύττει
Τον αξιότιμον Υπουργόν των Σιδηροδρόμων Κύριον Γεώργιον Σπυρίδωνος,
Επίτιμον Δημότην Νέας Ιωνίας, εις ένδειξιν ευγνωμοσύνης δια την πολύτιμον συμβολήν αυτού
προς επίλυσιν του ζητήματος της ηλεκτροκινήσεως των Σιδηροδρόμων Kηφισιάς, δι ης θέλει
εξασφαλισθή η πρόοδος και η εκπολιτιστική ανάπτυξις των προαστείων.

Και 2 μέρες μετά «ανηφορίζουν» στην Κηφισιά για να τιμήσουν τον Μεταξά και
«δια ζώσης στο σπίτι του» στη συγκέντρωση της 1ης Αυγούστου 1937. Οι κάτοικοι των
Δήμων Ν. Ιωνίας και των Κοινοτήτων Κηφισιάς, Ηρακλείου, Αμαρουσίου και Ν. Ερυθραίας
θέλοντας να εκφράσουν την ευγνωμοσύνη τους στον αρχηγό του Κράτους για τη λύση
του επί έτη εκκρεμούντος ζητήματος της ηλεκτροκίνησης του σιδηροδρόμου Κηφισιάς,
ετοιμάζουν μεγάλη συγκέντρωση στην Κηφισιά όπου τον Πρωθυπουργό θα προσφωνήσουν ο Δήμαρχος Ν. Ιωνίας και ο πρόεδρος της Κοινότητας Αμαρουσίου Χαϊμαντάς.
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Στο Κεφαλάρι που θα γινόταν η συγκέντρωση, είχε στηθεί μεγάλη εξέδρα, ενώ
τεράστιοι προβολείς που είχαν τοποθετηθεί σε διάφορα σημεία φώτιζαν με άπλετο φως
το χώρο. Η Κοινότητα Κηφισιάς είχε σημαιοστολιστεί, μεγάφωνα είχαν στηθεί παντού
και είχαν αναπτυχθεί φωτεινά τόξα και αψίδες.
Στις 7.30 το βράδυ τον Πρωθυπουργό υποδέχθηκαν ο Μητροπολίτης Αττικής
Ιάκωβος, ο Δήμαρχος Ν. Ιωνίας Γ. Φελέκης και οι Πρόεδροι των γύρω Κοινοτήτων. Μετά
την άφιξη του Πρωθυπουργού ομίλησε ο Πρόεδρος της Κοινότητος Αμαρουσίου Χαϊμαντάς και ο Πρόεδρος του Συνδέσμου «Ηλεκτροκινήσεως Σιδηροδρόμου Κηφισιάς» Ν.
Κατσουρός εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη τους για τη λύση του επίμαχου ζητήματος.
(αγνοήθηκε αν και είχε προγραμματιστεί να μιλήσει ο Δήμαρχος Ν. Ιωνίας Γ. Φελέκης,
δείγμα ενδεχομένως της απόφασης του Μεταξά να τον…καταργήσει)
Ακολούθως ομίλησε ο Ι. Μεταξάς, λέγοντας μεταξύ άλλων:

«…Και δημιουργείται έτσι ο ηθικός πολιτισμός, η αλληλεγγύη μεταξύ των πολιτών,
η αφοσίωσις προς τον Βασιλέα, η αφοσίωσις προς το κράτος και η πειθαρχία προς
αυτό το κράτος. Η υποταγή των πολιτών εις τους νόμους της ηθικής. Η ανάπτυξις της
νεολαίας μας με υπερηφάνειαν και χαράν διότι είνε ελληνική…
…Χαίρω πολύ, ΄Ελληνες πολίται, διότι συναισθάνεσθε βαθύτατα αυτά τα οποία
σας λέγω. Χαίρω πολύ διότι τα αισθάνεσθε τόσον βαθειά ώστε να τα βλέπω μέσα εις
τα ζευγάρια των ματιών σας που είνε προσηλωμένα επάνω μου. Και σας εκφράζω
όλην την βαθείαν μου ικανοποίησιν και χαράν και ευγνωμοσύνην δια την πρόθυμον
συγκέντρωσιν σας εις τον τόπον αυτόν δια να εορτάσωμεν μαζί με πλήρην πίστιν εις
τα ελληνικά μας ιδανικά και το έργον αυτού του υλικού πολιτισμού του τόπου μας…»
(Ποιόν μας θυμίζουν άραγε αυτές οι πομπώδεις κενές περιεχομένου εκφράσεις;)

Μετά την τελετή ακολούθησε η καύση πυροτεχνημάτων με πρωτοβουλία του κοινοτάρχη Κηφισιάς Βαρουξάκη. Το τελευταίο δρομολόγιο, το «θηρίο της Κηφισιάς» το
πραγματοποίησε στις 8 Αυγούστου 1938 και δόθηκε μεγάλη επισημότητα.

Βέβαια ο ιστορικός “Σταμάτης” ή αλλιώς το “Θηρίο”, το ατμοκίνητο τρένο που ένωνε
τον Πειραιά με την Κηφισιά κι είχε ζωή σχεδόν 50 χρόνων…δεν ηλεκτροδοτήθηκε μιας
και ο Ι. Μεταξάς, ανακηρύχθηκε “Μέγας ευεργέτης του λαού της Ν. Ιωνίας…”
Ο ηλεκτρικός σιδηρόδρομος έφτασε στη Ν. Ιωνία, τον Μάρτιο του 1956. Τα εγκαίνια
του σταθμού Ν. Ιωνίας, που είχαν προγραμματιστεί για τις 17 Μαρτίου 1956, δεν πραγματοποιούνται, όταν ο Βασιλιάς Παύλος ενημερώνεται από τον Δήμαρχο Ν. Ιωνίας Κυρ.
Κιοφτερτζή, ότι θα απουσιάσουν οι δημοτικές αρχές και δηλώνει ότι δεν θα παραστεί.
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Έξαλλος ο Στρ. Ανδρεάδης (ιδιοκτήτης των ΗΣΑΠ) βρίζει χυδαία τον Δήμαρχο Ν. Ιωνίας
και τον Λαό της Ν. Ιωνίας. Το εισιτήριο Πειραιάς - Ν. Ιωνία ήταν 3 δρχ. και Ομόνοια, Ν.
Ιωνία ήταν 1,70 δρχ. Αυτή ήταν η αιτία της διένεξης, καθώς εθεωρείτο υπερβολικό.

Ο ηλεκτρικός σιδηρόδρομος, για αρκετό καιρό διχοτόμησε την πόλη, με αποτέλεσμα
να υπάρχουν έντονα παράπονα και από τους κατοίκους και από τα εργοστάσια. Δεν είχαν
προβλεφθεί ανισόπεδες γέφυρες για την προσπέλαση μεγάλων φορτηγών αλλά και των
πεζών που μπροστά τους τώρα ορθώνονταν συρματοπλέγματα.

1965. Ο Ηλεκτρικός Σταθμός Ν. Ιωνίας.

1956. Ο Ηλεκτρικός Σταθμός Περισσού

1956. Ο Ηλεκτρικός Σταθμός Πευκακίων-Ινέπολης.
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56. ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΚΥΡΙΩΝ & ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΩΝ
ΕΝΟΡΙΑΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΙΝΕΠΟΛΕΩΣ
“Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ”
Η σφραγίδα φέρει ημερομηνία ίδρυσης 1930. Επισήμως ιδρύθηκε με την υπ΄ αριθ. 5409/1933 απόφαση του
Πρωτοδικείου Αθηνών.
Σκοπό είχε τη βοήθεια και περίθαλψη αναξιοπαθούντων, που κατοικούσαν στην ενορία της Κοιμήσεως
Θεοτόκου Ινεπόλεως και την εκτέλεση προοδευτικών και
αγαθοεργών έργων σε εαυγή καθιδρύματα της ενορίας.
Ιδρύθηκε από πρωτοβουλία του Προέδρου του Συλλόγου
της “Κοινότητος Ινεπολιτών”, Π. Κοπτερίδη.
Η ετήσια εορτή του Συλλόγου, ήταν η πρώτη Κυριακή μετά την γιορτή του Αγ.
Ιωάννου του Ελεήμονος (13 Νοεμβρίου) όπου και τελείτο αρχιερατική λειτουργία.

Η σφραγίδα της αδελφότητας ήταν κυκλική φέρουσα την επωνυμία “ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ
ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΩΝ ΕΝΟΡΙΑΣ ΙΝΕΠΟΛΕΩΣ «Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ»” και
στο μέσον την εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου.
Μεταξύ άλλων έδωσε φιλανθρωπική παράσταση στο Εθνικό Θέατρο, υπέρ του
συσσιτίου των απόρων Ν. Ιωνίας. Επίσης διέθεσε μέχρι 31.3.1936 το ποσόν των 42.835
δραχμών για αγορά φαρμάκων και γάλακτος ενώ έντυσε 30 ορφανά παιδάκια των
Κατηχητικών σχολείων Ινεπόλεως. Επίσης προσέφερε 10.000 δραχμές υπέρ της ανεγέρσεως του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου.

Το Διοικ. Συμβούλιο ήταν 7μελές. (Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γραμματεύς, Κοσμήτωρ,
Ταμίας και 2 Σύμβουλοι) η δε θητεία του ήταν ένα (1) έτος.

1931.

- Το πρώτο προσωρινό Διοικ. Συμβούλιο, αποτελούσαν οι:
Ευαγγελία Σαρδέλη, Κυριακή Μαυρομμάτη, Δήμητρα Σαμίου,
Μαρ. Καραγιαννοπούλου και Αικατερίνη Ιορδανίδου.

1932.

- 28 Νοεμβρίου. Κατατέθηκε το καταστατικό για έγκριση στο Πρωτοδικείο Αθηνών.
Το Δ.Σ. αποτελούσαν οι:
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Πρόεδρος: Χαρίκλεια Λουΐζου, Αντιπρόεδρος: Στυλιανή Μαυρίδου,
Γ. Γραμματέας: Α. Χουρματζίδου, Κοσμήτωρ: Κατίνα Μιχαηλίδου,
Σύμβουλοι: Θεανώ Παρίδου, Δήμητρα Σαμίου και Ανδρομάχη Αναστασιάδου.

1935 - 1936.
- Το Διοικ. Συμβούλιο, αποτελούσαν, οι:
Πρόεδρος: Χαρίκλεια Λουΐζου, Αντιπρόεδρος: Δήμητρα Σαμίου,
Γ. Γραμματέας: Βασιλεία Χατζηπαύλου, Ταμίας: Θεανώ Παρίδου,
Κοσμήτωρ: Μελπομένη Βεζυροπούλου,
Σύμβουλοι: Θεοφανώ Κομβοπούλου και Σουλτάνα Καραγιαννοπούλου.

j

57. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΚΟΥΧΩΝ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
1932.

- Πρόεδρος: Ιωάν. Τσοντάνογλου

1932.

j

58. ΕΝΩΣΙΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΠΕΡΙΣΣΟΥ

- Πρόεδρος: Ιωάννης Ρεμούνδος27

1934.

- Πρόεδρος: Μιχαήλ Σιγαράς28

j

59. ΕΝΩΣΙΣ ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΩΝ ΝΕΩΝ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
Έτος ίδρυσης 1933. Φιλοξενήθηκε στην αρχή στην αίθουσα του 1ου Δημ. Σχολείου (με
τη φροντίδα του διευθυντή Χρ. Χατζή) και στη συνέχεια είχε γραφεία στη Στοά Διαμαντάκη.
Σκοπός της ήταν η πνευματική ανάπτυξη των μελών της με διαλέξεις και ίδρυση
βιβλιοθήκης-αναγνωστηρίου, η ανάπτυξη του αθλητισμού με την ίδρυση αθλητικών
τμημάτων, η σύσταση καλλιτεχνικού τμήματος, η διαπαιδαγώγηση του κοινού με έργα
εκλεκτά και διδακτικά ελλήνων και ξένων συγγραφέων κλπ.
Ασχολήθηκε περισσότερο με θεατρικές παραστάσεις και εκδρομές.
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1934.

- 27 Ιανουαρίου. Ανεβάζει το έργο του Γρηγ. Ξενόπουλου «Οι Φοιτηταί»
- 16 Σεπτεμβρίου. Παρουσιάζει το καλύτερο δράμα του Σπύρου Μελά «Μια νύχτα μια
ζωή». Ήταν 2 παραστάσεις που άφησαν άριστες εντυπώσεις στο κοινό της πόλης.
-Το Δ.Σ. αποτελούσαν οι:
Πρόεδρος: Δημ. Καρδάκης, Αντιπρόεδρος: I. Γιαγτζόγλου29,
Γεν. Γραμματέας: Μ. Δεληγιάννης, Ταμίας: Παν. Σακαλόγλου,
Έφορος: Θ. Παυλίδης, Σύμβουλοι: Αντ. Γαρυφαλλίδης και Μιλτιάδης Τσουμπής.

1935.

- Το προεδρείο αποτελούσαν, οι:
Πρόεδρος: I. Γιαγτζόγλου, Γεν. Γραμματέας: Μιλτιάδης Τσουμπής

- 2 Φεβρουαρίου. Διοργάνωσε θεατρική παράσταση με το δράμα «ΛΟΡΙΑ ΛΑΝΤΗ»,
του Θράκη Θρύλου, στον κινηματογράφο ΑΣΤΕΡΑ για ενίσχυση των μαθητικών συσσιτίων απόρων.
- 23 Ιουλίου. Η “Ορχήστρα Ν. Ιωνίας”, συγχωνεύεται με την “Ένωση Φιλοπροόδων
Νέων” μετονομάζεται σε “ΕΝΩΣΙΣ ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΩΝ ΝΕΩΝ και ΟΡΧΗΣΤΡΑ Ν. ΙΩΝΙΑΣ”.
- Το Διοικ. Συμβούλιο, απαρτίζεται από τους:
Πρόεδρος: I. Γιαγτζόγλου, Αντιπρόεδρος: K. Γεωργιάδης,
Γεν. Γραμματέας: Αντ. Γαρυφαλλίδης, Ταμίας: Αιγιπίδης,
Σύμβουλοι: Α. Λίποβατς, Ζαχαρόπουλος, Π. Σακισλόγλου.

j
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60. 22α ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΟΜΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΡΟΣΚΟΠΟΙ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
Ο Προσκοπισμός εμφανίζεται στην Ελλάδα το 1910, με τον Αθανάσιο Λευκαδίτη να
ιδρύει την πρώτη Ομάδα Ελλήνων Προσκόπων.
Στη Μ. Ασία και μάλιστα στην ευρύτερη περιοχή της Σμύρνης πριν την Καταστροφή,
υπήρχαν 63 ομάδες προσκόπων με πολύ αξιόλογο έργο. Ποιός δεν έχει ακούσει για την
αυτοθυσία των προσκόπων, μέσα από τα γεγονότα του Αϊδινίου, τον Ιούνιο του 1919;
Οι πρόσφυγες κάτοικοι της Ν. Ιωνίας, μετά την εγκατάσταση τους στην πόλη και
παράλληλα με τη ίδρυση και δημιουργία συλλόγων και φορέων προχωρούν και στην
ίδρυση προσκοπικών ομάδων.

1926.

- Η πρώτη αναφορά για την ύπαρξη προσκόπων στην πόλη, αποτυπώνεται στην
τοπική Εφημερίδα “ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ” της 7.3.1926 όπου εμφανίζεται η 25η Ομάδα με
αρχηγό τον Κίμωνα Σαχπέρη, να ξεκινά τις δράσεις της. Η εν λόγω ομάδα δεν φαίνεται να
έχει αξιόλογη δραστηριότητα σε βάθος χρόνου.

1934.

- Μία άλλη ομάδα, η 22α εμφανίζεται και δραστηριοποιείται το 1934. Αρχηγό και
ιδρυτή έχει τον Γ. Τρανόπουλο30, που ξεκινά με μία εορταστική εκδήλωση-γνωριμία
(με εισιτήριο για την οικονομική ενίσχυσή της) και συνεχίζει τη δραστηριότητά της, με
καθαρισμό των πεύκων από τις κάμπιες του Άλσους Ν. Φιλαδελφείας, ενώ συγχρόνως
τα μέλη της επιμορφώνονται σε θέματα που έχουν να κάνουν με τον εθελοντισμό και
προσφορά. Συγχρόνως επισκέπτονται νοσοκομεία.

1935.

- Η 22α Ομάδα, στο πλαίσιο επιμόρφωσης των μελών-προσκόπων, επισκέπτεται το
Νοσοκομείο του “Ερυθρού Σταυρού” προκειμένου να αποκτήσει εμπειρίες για τραυματισμούς και παροχή Πρώτων Βοηθειών.
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- Κυριακή 10 Φεβρουαρίου. Πραγματοποιεί
πεζοπορική εκδρομή στην Πάρνηθα ακολουθώντας τη διαδρομή Ν. Ιωνία, Ν. Φιλαδέλφεια, Μενίδι,
Μετόχι, Αγία Τριάδα. Ακολουθεί χιονοπόλεμος και
το απόγευμα επιστρέφουν στην Ν. Ιωνία. Στην
εκδρομή συμμετείχε και ομάδα φιλοπροσκόπων.

1939.

- 10 Μαρτίου. Τελευταία Κυριακή των
Απόκρεω. Δίδει τον ετήσιο χορό με τη βοήθεια της
“Επιτροπής Φιλοπροσκόπων 22ας Ομάδας” στον
Κινηματογράφο ΑΣΤΕΡΑ

- Η δραστηριότητα των προσκόπων Ν. Ιωνίας, διακόπηκε άδοξα με την άνοδο στην
εξουσία του Ιωάν. Μεταξά και τη Δικτατορία της 4ης Αυγούστου, καθώς χρειάστηκε να
υποστείλουν τη σημαία τους. Με τον Ν. 1798/1939 «…συγχωνεύεται το Σώμα Ελλήνων
Προσκόπων με την Ε.Ο.Ν.» ενώ η σημαία του «...συγκατατάσσεται μετά των σημαιών της
Ε.Ο.Ν.»

Υποστολή σημαίας Προσκόπων.

Ο ίδιος Νόμος αναφέρει στο άρθρο 1:
«Η Εθνική και ηθική αγωγή της Νεολαίας είναι έργον του Κράτους και το Κράτος επιδιώ-
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κει την αγωγήν ταύτην δια της Εθνικής Παιδείας και δια της Εθνικής Οργανώσεως Νεολαίας της
Ελλάδος».
Για να καταστήσει δε οικονομικά αυτάρκη την Ε.Ο.Ν. ο Ι. Μεταξάς θέσπισε μεταξύ
άλλων και το λεγόμενο «Φαλαγγόσημον».

- Έτσι σε μια “σεμνή” τελετή που πραγματοποιήθηκε στο χώρο του σημερινού “Πηνελοπείου Ιδρύματος” (τότε ήταν γήπεδο αθλοπαιδιών και ποδοσφαίρου), ο αρχηγός Λεωνίδας
Δαούτης παρέδωσε στον Έφορο Γ. Τρανόπουλο τη σημαία των προσκόπων με το τριφύλι
(η εν λόγω σημαία έχει παραδοθεί και φυλάσσεται στο Μουσείο του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.).

1941 - 1944.

- Οι πρόσκοποι κατά την διάρκεια της Κατοχής πραγματοποιούν κρυφά συγκεντρώσεις και προγραμματίζουν τις μελλοντικές δράσεις τους. Βοηθούν στα συσσίτια, στις
διάφορες επιτροπές, στη μεταφορά τραυματιών και φαρμάκων στο Νοσοκομείο “Αγία
΄Ολγα” ενώ μέσα στους εκτελεσθέντες του Μπλόκου της Καλογρέζας ήταν και ο Γιώργος
Σοφιανόπουλος, μέλος της 22ας Ομάδας Προσκόπων.

1945.

- 25 Μαρτίου. Στην πόλη έχουν δημιουργηθεί ήδη 4 Προσκοπικά Συστήματα και
συμμετέχουν με 200 προσκόπους και 20 τυμπανιστές και σαλπιγκτές, στην πρώτη μετά
την Απελευθέρωση παρέλαση στην Αθήνα.

- Καλοκαίρι. Διοργανώνουν την πρώτη κατασκήνωση στο Διόνυσο και αυτό γίνεται
θεσμός αφού ακολουθούν οι κατασκηνώσεις στην Πάρνηθα (1946), Ξυλόκαστρο (1947),
Κιάτο (1948), Άγιο Ανδρέα (1949), Κιάτο (1953), Σούνιο (1954) και …άλλες κατασκηνωτικές περιόδους για πολλά χρόνια.
Θα αναφέρουμε τώρα μερικές από τις δραστηριότητες, όπως έχουν καταγραφεί σε
Τοπικές Εφημερίδες.

1947.

- Νοέμβριος. Ομάδα προσκόπων της πόλης συμμετέχει στις Προσκοπικές Επιδείξεις
που πραγματοποιούνται στο Παναθηναϊκό Στάδιο.

1948.

- Ιούνιος. Ιδρύεται σχολή Βαθμοφόρων Λυκοπούλων, για την πλαισίωση των αγελών
και λυκοπούλων της Εφορείας Προσκόπων Ν. Ιωνίας. Με συγκεντρώσεις, ομιλίες και
εκδρομές οι εκπαιδευόμενοι βαθμοφόροι ασκούνται ώστε να μεταδίδουν στα λυκόπουλα
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την πειθαρχία, το σεβασμό, τη συνεργασία αλλά και την αγάπη στο ρομαντισμό και την
περιπέτεια στην ύπαιθρο.

1951.

- Δεκέμβριος. Με απόφαση του περιφερειακού Εφόρου Προσκόπων, ο Λεωνίδας
Δαούτης τοποθετείται τοπικός Έφορος Προσκόπων Ν. Ιωνίας

1952.

- Κυριακή 18 Μαΐου. Στον κινηματογράφο ΑΣΤΕΡΑ απονεμήθηκαν διπλώματα στους
κατά την διάρκεια της κατοχής εργασθέντες πρόσκοπους: Λεωνίδα Δαούτη, Δημήτριο
Ιορδανίδη, Ελ. Πρεβεδώρο, Κων. Ζαφειρίου, Ιπποκράτη Aργυράκη, Ροβ. Καρυδόπουλο,
Παν. Χατζή, Ηλία Χρηστίδη και Αντώνιο Χουλίδη. Ο τοπικός έφορος Λ. Δαούτης εξιστόρησε την δράση του προσκοπισμού κατά την Κατοχή και την Απελευθέρωση.
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1953.

- Νοέμβριος. Το νέον Διοικ. Συμβούλιο του Τοπικού Προσκοπικού Συνδέσμου που
εξελέγη στη Γ.Σ. της 22.11.1953, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
Πρόεδρος: Χρυσάφης Δουβλίδης, Α' Αντιπρόεδρος: Ζαφείρης Τζουλούφης,
Β΄ Αντιπρόεδρος: Αθ. Κασαπίδης, Γεν. Γραμματέας: Δημ. Μπανούσης,
Ταμίας: Γεώργιος Ασλανίδης, Σύμβουλοι: Αγγελική Λιοσάνου,
Ελένη Ιορδανίδου, Αλκμήνη Αμολοχίτου, Μαρία Νυχτερίδου, Κυριακή Ψούνη

1954.

- Κυριακή 10 Ιανουαρίου. Στην αίθουσα του Δημοτικού Σχολείου Ν. Ιωνίας, πραγματοποιείται η κοπή της Βασιλόπιτας της τοπικής Εφορείας Προσκόπων και του Τοπικού
Προσκοπικού Συνδέσμου Ν. Ιωνίας. Σε αυτή μίλησαν ο Πρόεδρος του Τοπικού Προσκοπικού Συνδέσμου Χρ. Δουβλίδης, ο Γεν. Γραμματεύς Δημ. Μπανούσης και ο Τοπικός ΄Εφορος
Λεων. Δαούτης που εξέθεσανε τη δράση των προσκόπων στη Ν. Ιωνία. Παρέστη ο Δήμαρχος Κυρ. Κιοφτερτζής, ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Πατάρων, ενώ διανεμήθηκαν δώρα
σε άπορα παιδιά.
- Κυριακή 28 Φεβρουαρίου. Παρέλαση
2.000 προσκόπων από όλη την Αττική στη
Λεωφ. Ηρακλείου, ενώ την προηγούμενη ημέρα
πραγματοποιούν Χοροεσπερίδα στο Κέντρο
«ΣΤΡΑΤΗΣ». Τα έσοδα θα δίδονταν για την
ανοικοδόμηση του γυμναστηρίου τους.
- Κυριακή 11 Απριλίου. Μεγάλη καλλιτεχνική παράσταση υπό την γενική αρχηγία της
Α.Μ. του Βασιλέα Παύλου στον κινηματογράφο
ΑΣΤΕΡΑΣ. Συμμετείχαν: Νίκος Γούναρης, Σώτος
Παναγόπουλος, Νάσος Πατέτσος, Πιέρο Λοβάτι,
Έλσα Λάμπο, Σοφία Βέμπο και το Άστρο της
Ανατολής ΤΡΙΟ ΤΕΜΠΟ. Λαϊκό Συγκρότημα
Μητσάκη. Καλλιτεχνική επιμέλεια Γιώργος
Λουκάς.

1961.

- Ο χορός των Προσκόπων πραγματοποιείται στο Κοσμικό Κέντρο “ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ”
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1961. Ο Δήμαρχος Κυρ. Κιοφτερτζής και
ο Αρχηγός Λ. Δαούτης στο χορό των προσκόπων.
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Δεκαετία 1960 - 1970.

- Στην πόλη έχουν δημιουργηθεί 7 προσκοπικά συστήματα: 3 στη Ν. Ιωνία (κέντρο),
1 στην Αλσούπολη, 1 στον Περισσό, 1 στα Νεόκτιστα Περισσού και 1 στην Καλογρέζα.
Με πολύ κέφι και μεράκι υπό την καθοδήγηση των τοπικών αρχηγών των συστημάτων,
διαπαιδαγωγούν και ψυχαγωγούν τη νεολαία και με τις δράσεις του δείχνουν το δρόμο
για εθελοντισμό και προσφορά.
- Τις αξίες του προσκοπισμού υπηρέτησαν από διάφορες θέσεις, πρόσωπα που
διακρίθηκαν στην επιχειρηματικότητα (Λ. Δαούτης, Χρ. Δουβλίδης), την Κοινωνία (Κ.
Ζαφειρίου), την Πολιτική και την Τοπική Αυτοδιοίκηση (Γιάννης Χαραλάμπους), τον
Αθλητισμό (Δημ. Μπανούσης) κ.α.

Μα οι πρόσκοποι και αν μεγάλωσαν…δεν συνταξιοδοτήθηκαν. Βρήκαν τρόπο να
κρατούν την επαφή τους και να θυμούνται τα νιάτα τους. Δημιούργησαν το 1992, την
“Ένωση Παλαιών Προσκόπων” με πολύ αξιόλογο έργο στα κοινωνικά και πολιτιστικά
δρώμενα της πόλης μας.

j

61. ΕΝΩΣΙΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ Ν. ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ (Νεβ-Σεχίρ) Ν. ΙΩΝΙΑΣ
Το καταστατικό του ψηφίστηκε στη Γενική Συνέλευση της 11ης Μαρτίου 1934
στη Νέα Νεάπολη της Ν. Ιωνίας και εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθ. 3784/34 απόφαση του
Πρωτοδ. Αθηνών.
Σκοπός της Ενώσεως ήταν η δια παντός νομίμου μέσου:

• Η αποπεράτωση του ανεγειρομένου στο συνοικισμό ναού του
Αγίου Ευσταθίου με κάθε δυνατό μέσο,
• Η εξύψωση του μορφωτικού επιπέδου των κατοίκων με διαλέξεις,
συναθροίσεις, εκδρομές και εν γένει με κάθε νόμιμο μέσο για τη διαφώτιση
των κατοίκων, όσον αφορά την πραγματική στην κοινωνία θέση τους και
τα συμφέροντα τους,
• Η παροχή πνευματικής και σωματικής αναψυχής με την ίδρυση νυκτερινής
σχολής, βιβλιοθήκης, θεατρικών παραστάσεων, χοροεσπερίδων και η ίδρυση
ψυχαγωγικών, προσκοπικών και αθλητικών τμημάτων,
• Η παροχή πάσης δυνατής ηθικής υποστήριξης στους κατοίκους του
συνοικισμού και υλικής τοιαύτης σε όσους την χρειάζονται,
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• Η προάσπιση όλων των τοπικών ζητημάτων των κατοίκων του συνοικισμού
Νέας Νεαπόλεως, απαγορευομένης απολύτως της αναμίξεως της Ένωσης
στην πολιτική
• Ο εξωραϊσμός του Συνοικισμού.

Ο σύλλογος διοικείτο από 9μελές Διοικ. Συμβούλιο.

Ετήσια εορτή του συλλόγου ήταν η εορτή «των Αγίων Πάντων», ενώ είχε στρογγυλή σφραγίδα φέρουσα κυκλοτερώς τις λέξεις “ΕΝΩΣΙΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ Ν. ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ
(Νέβ-Σεχίρ) 31 Ν. Ιωνίας, 1934” και στη μέση ένωση δύο χειρών. Επίσης είχε τα ίδια
χαρακτηριστικά και στο λάβαρό της.
Οι ιδρυτές του:
Πέτρος Καρφόπουλος32, Ιπποκράτης Μισεγιαννάκης, Αλέξανδρος Ποιμενίδης
Σίμος Σιδηρόπουλος, Θεόδωρος Νοταράς, Γεράσιμος Μονόπολις
Βασίλειος Φερμανατζής, Κων/νος Κιουλπαλόγλου, Αρσένιος Παπαδόπουλος
Αναστάσιος Παπαδόπουλος, Μιχαήλ Κιουλπαλόγλου, Ηλίας Μυλωνίδης

1934.

Η Συντακτική Επιτροπή:
Σίμος Σιδηρόπουλος, Θεόδωρος Νοταράς, Γεράσιμος Μονόπολις

- Το Προεδρείο του Δ.Σ. αποτελούσαν, οι:
Πρόεδρος: Π. Καρφόπουλος, Γεν. Γραμματεύς: Σίμος Σιδηρόπουλος

1935.

-27 Ιανουαρίου. Προκηρύσσονται εκλογές που πραγματοποιούνται μέσα στον Ναό
του Αγ. Ευσταθίου στη (Νέα) Νεάπολη.
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62. ΣΩΜΑΤΕΙΟΝ “Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ” ΣΑΦΡΑΜΠΟΛΕΩΣ
Ιδρύθηκε με την από 10 Φεβρουαρίου 1934, απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των
ιδρυτών και το καταστατικό του εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθ. 6138/34 απόφαση του
Πρωτοδικείου Αθηνών.
Σκοπός του σωματείου κυρίως ήταν, η ανέγερση σε ανάμνηση του εν Σαφραμπόλει
της Μικράς Ασίας, ναού του Αγίου Στεφάνου, ομώνυμου ναού ευρισκομένου στο συνοικισμό Σαφράμπολης (Ν. Ιωνία). Παράλληλα στόχευε στο να προσφέρει κοινωνικό έργο.
Ειδικότερα:
• Να προστατεύει και να ανακουφίζει τους άπορους κατοίκους του συνοικισμού,
• Να συντηρεί ολικώς ή μερικώς Νυκτερινή Σχολή και συσσίτιο για τα άπορα παιδιά,

Σφραγίδα και υπογραφή του Προεδρεύοντα του Σωματείου: Γαβρ. Ζαχαριάδη.

• Να βαπτίζει τα τέκνα των αποδεδειγμένως άπορων κατοίκων του συνοικισμού.
Το σωματείο διοικείτο από 5μελές Διοικητικό Συμβούλιο.

Ιδρυτές του Σωματείου, ήταν οι:
Γαβριήλ Ζαχαριάδης, Εργολάβος, Ιωάννης Ακάσογλου, Παντοπώλης
Ιορδάνης Μαυρομμάτης, Παντοπώλης, Αναστάσιος Ταστζόγλου, Μικροπωλητής
Νικόλαος Τσουρικίδης, Υπάλληλος, Βασίλειος Λαδόπουλος, Υπάλληλος

j

63. ΕΝΩΣΙΣ ΕΦΕΔΡΩΝ Μ. ΑΣΙΑΣ, ΘΡΑΚΗΣ
(ΤΜΗΜΑ Ν. ΙΩΝΙΑΣ)
Η Ένωση Εφέδρων Μ. Ασίας, Θράκης, ιδρύθηκε με την υπ΄ αριθ. 2041/1923 απόφαση
του Πρωτοδικείου Αθηνών. Έδρα είχε την Αθήνα και παράρτημα-τμήμα στη Ν. Ιωνία.
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Πρόεδρος: Γεώργιος Τσαπίνος, Γεν. Γραμματέας: Αντώνης Καραλευθέρης
Με την υπ΄ αριθ. 6991/18.7.1934 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών, ιδρύεται
ανεξάρτητο σωματείο υπό την επωνυμία “Ενωσις Εφέδρων Μ. Ασίας, Θράκης και
Πόντου Ν. Ιωνίας”.

1934. Απόσπασμα της εγκριτικής απόφασης αρ. 6991 Πρωτοδ. Αθηνών.

Σκοπός της Ένωσης, όπως έλεγε το καταστατικό, ήταν:
• Η διατήρηση ακοιμήτου του συναισθήματος της εθνικής αλληλεγγύης,
συνείδησης της καταγωγής και η υπόκαυση του πόθου της επανόδου στη γη,
όπου επί χιλιετίες οι πρόγονοι μας έζησαν και ετάφησαν και οι προσφιλείς μας
νεκροί έπεσαν καθαγιάσαντες αυτήν δια του μαρτυρίου των,
• Η μέριμνα για την πλήρη αποκατάσταση των αγροτών και αστών προσφύγων
και η εν γένει παρακολούθηση παντός προσφυγικού ζητήματος,
• Η αλληλεγγύη και αλληλοβοήθεια των μελών και η υποστήριξη των
συμφερόντων τους, και
• Η παγίωση του σημερινού κοινωνικού καθεστώτος με την επιδίωξη συμβιβασμού
κεφαλαίου και εργασίας.

Μέσα εκτέλεσης των παραπάνω σκοπών θα ήταν οι διαλέξεις, τα δημοσιεύματα, οι
υποβολές υπομνημάτων, ίδρυση βιβλιοθηκών κλπ.
Η Ένωση διοικείτο από 7μελές Διοικ. Συμβούλιο του
οποίου η θητεία ήταν 2ετής και είχε σφραγίδα φέρουσα
έμβλημα το φοίνικα, κυκλοτερώς δε τις λέξεις: “ΕΝΩΣΙΣ
ΕΦΕΔΡΩΝ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ, ΘΡΑΚΗΣ & ΠΟΝΤΟΥ, ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ”.
Επέτειος εορτή της Ένωσης ήταν η 14η Σεπτεμβρίου,
εορτή της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού σε ανάμνηση της
Μικρασιατικής Καταστροφής, και ετελείτο μνημόσυνο “υπέρ
των πεσόντων στους πολέμους και τους διωγμούς Μικρασιατών, Θρακών και Ποντίων”.
		

1934.

- 31 Μαΐου. Μέχρι την έγκριση του Καταστατικού της Ένωσης, τη διοίκηση ασκούσε
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5μελής επιτροπή αποτελούμενη, από τους: Γεώργιο Τσαπίνο, Παν. Κουτρουλή, Γ. Παπαρδάκη, Αναστάσιο Στέργιο, Αντώνιο Καραλευθέρη.

1935.

- 13 Φεβρουαρίου. Με ανακοίνωση της, «συγχαίρει το Νέο Πατριωτικό Ίδρυμα
“Ελληνικός Εφεδρικός Σταθμός” και εκφράζει την ευγνωμοσύνη του προς τις ιδρύτριες
Κυρίες, ενώ διαβεβαιώνει ότι τα 500 μέλη του θα αποτελούν τμήμα του εν λόγω ιδρύματος.

j

64. ΣΩΜΑΤΕΙΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΩΝ
ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΥ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΛΟΓΡΕΖΗΣ & ΤΩΝ ΠΕΡΙΞ
Ιδρύθηκε με την υπ΄ αριθ. 7694/2.10.1934, απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών.

1934. Απόσπασμα εγκριτικής απόφασης αρ. 7694
Πρωτοδικείου Αθηνών.

Σκοπός του σωματείου ήταν η ηθική και υλική υποστήριξη και προαγωγή των συμφερόντων των καταστηματαρχών μελών του.
Το Διοικ. Συμβούλιο ήταν 9μελές. Το σωματείο είχε κυκλική σφραγίδα στο μέσον της
οποίας απεικονιζόταν η εικόνα των Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης και σε κύκλο έγραφε
“ΣΩΜΑΤΕΙΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΥ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΛΟΓΡΕΖΗΣ ΚΑΙ
ΤΩΝ ΠΕΡΙΞ”. Επίσης διέθετε και λάβαρο με την εικόνα των Αγίων Κωνσταντίνου και
Ελένης και τις λέξεις “ΣΩΜΑΤΕΙΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΥ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ
ΚΑΛΟΓΡΕΖΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΞ”.
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Το σωματείο πανηγύριζε την ετήσια εορτή του, την 21ην Μαΐου, εορτή των Αγ.
Κωνσταντίνου και Ελένης, στον Ιερό Ναό Ζωοδ. Πηγής, όταν και έκλειναν τα καταστήματα των μελών του. Μπορούσε όμως να πανηγυρίσει και στην εξοχή κατόπιν απόφασης της Γεν. Συνέλευσης.
Ιδρυτικά Μέλη:
Γ. Αραμπατζόγλου, Δ. Νικολαΐδης, Δ. Κοσμίδης, Κ. Βαλτάς, Σπ. Μινόπουλος
Ι. Μελαπίδης, Κ. Μαυρόπουλος, Στ. Κεπετζής, Λ. Καρέντζος, Π. Καρονίδης
Κ. Μινόπουλος, Κ. Μπίλλιας, Αθ. Μαυριδόπουλος
Κ. Κανταρτζής, Χατζ. Μελέγκογλους, Γ. Γεωργαντζάκης

1935.

- 12 Φεβρουαρίου. Η Γεν. Συνέλευση έγινε μέσα στο Φαρμακείο του Αντωνολουκά (Ζ.
Πηγής) και ενώ αρχικά είχε εκλεγεί ο Δ. Νικολαΐδης, αναγκάζεται σε παραίτηση, …λόγω
του νεαρού της ηλικίας του.
Έτσι το Προεδρείο της Ένωσης, απαρτίζεται από τους:
Πρόεδρος: Σπ. Μινόπουλος, Γεν. Γραμματέας: Γ. Αραμπατζόγλου,
Ταμίας: Γ. Μελεγκίδης Σύμβουλοι: Γ. Συτωνοϊκάς, Ι. Συμεωνίδης, Σ. Βουτσάς

j

65. ΕΝΩΣΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΑΠΟΡΩΝ ΠΑΙΔΩΝ
& ΝΕΑΝΙΔΩΝ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
Ιδρύθηκε με την υπ΄ αριθ. 8207/22.10.1934 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών.
Σκοπός της Ένωσης: Φιλανθρωπικός.

1934. Απόσπασμα εγκριτικής απόφασης αρ. 8207 των Πρωτοδικείου Αθηνών.

j

66. ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ ΠΕΥΚΑΚΙΩΝ
Ιδρύθηκε με την υπ΄ αριθ. 10294/28.12.1934 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών.
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1934. Απόσπασμα εγκριτικής απόφασης αρ. 10294 Πρωτοδικείου Αθηνών.

Σκοπός του σωματείου ήταν η φιλανθρωπία.

j

67. ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΚΟΜΜΑΤΙ ΛΑΖΑΡΟΥ»33
Έτος Ίδρυσης 1934. Προσωρινά γραφεία είχε το κατάστημα του Παναγή Αρβανίτη,
οδός Εξοχών (Μ. Σεϊζάνη).
Την Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή, αποτελούσαν οι:
Χρ. Τσακίρογλου, Διον. Παπαδάτος, Παν. Αρβανίτης,
Σπυρ. Κοντογιαννάτος, Αντ. Μακρίδης

1934.

- Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, εκλέχτηκε στις 28.10.1934 και ήταν το εξής:
Πρόεδρος: Χρ. Τσακίρογλου, Γεν. Γραμματέας: Μιχαήλ Ξύδας
Ταμίας: Διον. Παπαδάτος, Σύμβουλοι: Γ. Δημητρόγλου, Παν. Μωραΐτης, Αντ. Μακρίδης,
Σπυρ. Κοντογιαννάτος και Χαρ. Μπασδέκης

1935.

- Το Διοικ. Συμβούλιο, αποτελούσαν οι:
Πρόεδρος: Μιχαήλ Ξύδας, Γεν. Γραμματέας: Χαρ. Μπασδέκης
Σύμβουλοι: Διονύσιος Παπαδάτος και Χρ. Καραγιάννης

j

68. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΓΟΝΕΩΝ «Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ»
(ΤΜΗΜΑ Ν. ΙΩΝΙΑΣ)
Δραστηριοποιείται από το 1934 με ομιλίες και εορτές και επανέρχεται μετά τον
πόλεμο, το 1947. Τμήμα της κεντρικής οργάνωσης, με έδρα την Αθήνα.

1950.

- Κυριακή 5 Φεβρουαρίου. Διοργανώνει ομιλία στις 11 το πρωί, στον Ιερό Ναό Αγίων
Αναργύρων με ομιλητή τον Ματθαιόπουλο (Δ/ντή του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτι-118-
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λίας) με θέμα: «Η δύναμη της Χριστιανικής αγάπης».

1951.

- Δεκέμβριος. Σε αίθουσα του Α΄ Δημοτικού Σχολείου, διοργανώνει θρησκευτική
ομιλία με τον αιδεσιμότατο προϊστάμενο του Ιερού Ναού Αγίων Αναργύρων Κ. Βαρζό, και
θέμα: «Ο Ιωάννης Χρυσόστομος».

j

69. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΚΤΗΜΟΝΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
Ιδρύθηκε το 1935 και το καταστατικό του εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθ. 2617/35
απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών.

1935. Απόσπασμα εγκριτικής απόφασης αρ. 2617 Πρωτοδικείου Αθηνών.

Σκοποί του εν λόγω σωματείου, ήταν:
• Η αδελφική σύνδεση των μελών αυτού προς βελτίωση της επαγγελματικής,
οικονομικής και ηθικής κατάστασης
• Η εν γένει εξυπηρέτηση των συμφερόντων της ολότητας των μελών,
δι΄ αποκτήσεως ή μισθώσεως παρά του κράτους ακαλλιέργητων γαιών
προς γεωργική εκμετάλλευση.

Μέλη του συνδέσμου γίνονταν τα μέλη που είχαν ως κύριο επάγγελμα τη γεωργία
ή κλάδο αυτής, άσχετα αν προσωρινώς ασχολούνταν με αλλότρια έργα. Το σωματείο
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διοικείτο από 8μελές Δ.Σ., ενώ είχε στρογγυλή σφραγίδα που έφερε περιφερειακώς τον
τίτλο ”ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΩΝ Ν. ΙΩΝΙΑΣ”34, και στο μέσον άροτρο.
Το καταστατικό του εγκρίθηκε στις 15 Μαρτίου 1935 στη Νέα Ιωνία και το υπογράφουν:
Μιχαήλ Παπάζογλου, Κωνσταντίνος Χρύσανθος, Μιχαήλ Μιχαηλίδης
Ανδρέας Ρούσιας, Βασίλειος Ελμαλάς, Στεφ. Τζουανάκας, Κων/νος Τσοπανάκος,
Ιωάννης Αθανασούλης, Αλέξιος Κοριντζής, Αθανάσιος Κουγιουμτζόγλου

j

70. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
Ιδρύθηκε με την υπ΄ αριθ. 5217/22.7.1935 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Τα γραφεία ήταν αρχικά στη στοά Διαμαντάκη και ακολούθως στην οδό Δομοκού
(σήμερα Ρίμινι). Το Σεπτέμβριο του 1935 μεταφέρουν τα γραφεία τους, στην οδό Κορίνθου (Μ. Φιλήντα).
Σκοπός του συλλόγου ήταν η ενίσχυση της ιδέας της αλληλεγγύης μεταξύ των μελών,
η ηθική και υλική υποστήριξη και η προαγωγή των συμφερόντων των μελών με νόμιμα
μέσα, τα οποία κρίνει εφικτά η διοικούσα αρχή ως και η προαγωγή της πνευματικής
κίνησης στο Δήμο και η αρωγή αυτών σε κάθε εκπολιτιστική, προοδευτική και φιλανθρωπική κίνηση στο Δήμο.
Το Σύλλογο διοικούσε 7μελές Διοικ. Συμβούλιο.

1934.

-Την προσωρινή διοίκηση, αποτελούσαν, oι:
Πρόεδρος: Γ. Δημακόπουλος, Γ. Γραμματέας: Μ. Τσουμπής, Ταμίας: Θ. Ψωμάς,
Μέλη: Χ. Ελευθεριάδης, Στ. Τσενόγλου (στη θέση του παραιτηθέντος Μουαμελετζή).

1935.

- Κυριακή 11 Αυγούστου. Πραγματοποιείται Γενική Συνέλευση στα γραφεία της
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“Κοινωφελούς Ενώσεως Κατοίκων Ν. Ιωνίας” με θέματα: Έκθεση πεπραγμένων Διοικ.
Συμβουλίου, Η αναγνώριση του σωματείου από το Πρωτοδικείο, Πολιτειακό.
- Μετά από εκλογές, συγκροτείται σε σώμα,το εξής διοικητικό συμβούλιο:
Πρόεδρος: Γ. Δημακόπουλος, Αντιπρόεδρος: Λ. Λεοντιάδης,
Γ. Γραμματέας: Φώτης Ουλκέρογλου, Ταμίας: Αθ. Ψωμάς,
Μέλη: Χαρ. Ελευθεριάδης, Χρ. Παπαδόπουλος, Ι. Καχραμάνος

1936.

- Μετά από εκλογές, το Δ.Σ. απαρτίζουν:
Πρόεδρος: Λ. Λεοντιάδης, Αντιπρόεδρος: Χαρ. Ελευθεριάδης,
Γ. Γραμματέας: Θ. Σταυρίδης, Ταμίας: Αθ. Ψωμάς,
Μέλη: Φώτης Ουλκέρογλου, Χ. Γιαγτζόγλου και Χρ. Παπαδόπουλος

- Δεκέμβριος. Αποστέλλουν στους αρχηγούς των κομμάτων επιστολή, με την οποία
ζητούν να συμπεριληφθεί στο ψηφοδέλτιο Αθηνών και ένας εκπρόσωπος από τον Δήμο
Νέας Ιωνίας, γιατί η πόλη αριθμεί 40.000 κατοίκους και δικαιούται να αντιπροσωπευθεί
στη Βουλή κανονικά με δύο βουλευτές.

Ο Σύλλογος Φοιτητών Ν. Ιωνίας διαλύθηκε με την υπ΄ αριθ. 9994/39 απόφαση του
Πρωτοδικείου Αθηνών, γιατί στην 9η Γενική Συνέλευση της 3 Μαρτίου 1939 αποφασίστηκε η αυτοδιάλυση του συλλόγου, λόγω της οικονομικής δυσχέρειας στην οποία είχε
περιπέσει, αλλά και … της πλήρους αδιαφορίας των τακτικών του μελών(!).
Είναι ο μόνος σύλλογος στη Ν. Ιωνία που είχε διαλυθεί με δικαστική απόφαση εκείνη
την εποχή και προφανώς τα κίνητρα δεν είναι …η αδιαφορία των τακτικών μελών αλλά
το γενικότερο κλίμα της δικτατορίας της 4ης Αυγούστου 1936, του Ιωάννη Μεταξά, που
δεν συμβάδιζε με τις αρχές των φοιτητών.
Ήταν η μέθοδος του καθεστώτος να παύει ακόμα και δημάρχους και δημοτικά
συμβούλια, επικαλούμενο καθαρά προσβλητικές αιτίες (ραθυμία των μελών κλπ.), όπως
είχε συμβεί με την παύση της δημοτικής αρχής Φελέκη στη Ν. Ιωνία και του Κοινοτάρχη
Καλογρέζας Μαυρόπουλου.
Μετά τον πόλεμο και ιδιαίτερα τη 10ετία του ΄60 θα λειτουργήσει σύλλογος Φοιτητών στη Ν. Ιωνία, του οποίου Πρόεδρος για μεγάλο διάστημα θα είναι ο μετέπειτα βουλευτής, υπουργός και δήμαρχος Ν. Ιωνίας Γιάννης Χαραλάμπους.

-121-

Λουκάς Π. Χριστοδούλου

71. ΕΝΩΣΙΣ ΣΠΑΡΤΑΛΗΔΩΝ Ν. ΙΩΝΙΑΣ «ΤΑ ΣΠΑΡΤΑ»
Στο Ταπητουργείο του Νικ. Χατζησταθόγλου στην τότε οδό Δομοκού (σημερινή
Ρίμινι), στις 23 Ιουνίου 1933, συγκεντρώθηκαν επιφανείς Σπαρταλήδες και ύστερα από
πλατιά συζήτηση αποφάσισαν την ίδρυση Συλλόγου στη Νέα Ιωνία και προχώρησαν σε
συγκρότηση επιτροπής από τους: Ιορδάνη Δημητριάδη, Πάνο Παγιασλή, Σωτήρη
Γαβριήλογλου, Κοσμά Νικολαΐδη και Νικ. Χατζησταθόγλου, με έργο τη σύνταξη
Καταστατικού που θα συνεζητείτο στην 1η Γενική Συνέλευση των μελών, η οποία είχε
ορισθεί για την 7η Ιουλίου 1933.

Οι Σπαρταλήδες στη μεγάλη τους πλειοψηφία είχαν πια συγκεντρωθεί στη Νέα Ιωνία
ασχολούμενοι κυρίως στην ταπητουργία και δεν μπορούσε πλέον να τους καλύψει ο
αξιόλογος προδρομικός σύλλογος με τον τίτλο: “Σύλλογος Σπάρτη Πισιδίας” που ήταν
εκ των πρώτων συλλόγων προσφύγων που ιδρύονταν στην Ελλάδα και είχε ως έδρα την
Αθήνα. Έτσι ενώ πλέον και ο Σύλλογος των Αθηνών έδειχνε σημεία παρακμής, αλλά κι η
προσπάθεια του Γ. Τσακίρη για τον “Σύλλογο Νέων Σπαρταλήδων” στη Νέα Ιωνία δεν είχε
αναπτυχθεί (1925), είχε σημάνει η ώρα για τον σύλλογο στη Νέα Ιωνία, όπου βέβαια με
τον έναν ή άλλο τρόπο θα συμμετείχαν μέλη των 2 αυτών προδρομικών συλλόγων, ιδίως
όμως του “Συλλόγου Σπάρτη της Πισιδίας”.

Για τους παραπάνω λόγους νομίζουμε ότι είναι χρήσιμο ν΄ αναφερθούμε αρχικά στο
“Σύλλογο Σπάρτη της Πισιδίας” και μετά να προχωρήσουμε στην “Ένωση Σπαρταλήδων Ν. Ιωνίας Αθηνών «Τα Σπάρτα»”
Οφείλουμε εδώ να σημειώσουμε ότι κατά την προπολεμική περίοδο λειτουργούσε
στη Νίκαια Σύλλογος Πισιδών με τον τίτλο “Αναγέννησις” και “Σύλλογος των από
το Νησί καταγομένων, «Οι Άγιοι Ανάργυροι»” ο οποίος εξακολουθεί έως σήμερα να
λειτουργεί. Υπάρχει ακόμη και ο “Σύλλογος Παρλαλήδων”, των καταγομένων δηλαδή
από την Πάρλα της Πισιδίας και ότι από το 1928 είχαν παραχωρηθεί 2,5 στρέμματα στα
Κάτω Πατήσια για τον Οικοδομικό Συνεταιρισμό "Τα Σπάρτα", του οποίου ηγείτο ο
εκδότης Σωκράτης Σινανίδης. Στον μικρό αυτό οικισμό είχαν εγκατασταθεί 20 περίπου
οικογένειες Σπαρταλήδων.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ “ΣΠΑΡΤΗ ΤΗΣ ΠΙΣΙΔΙΑΣ”

Ιδρύθηκε στις 25 Φεβρουαρίου 1923 στην Αθήνα και αναγνωρίστηκε με την υπ΄
αριθ. 532/21.3.1923 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών.
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1923. Απόσπασμα από την εγκριτική απόφαση αρ. 532 του Πρωτοδικείου Αθηνών.

1923. Η σφραγίδα του Συλλόγου

Επιστολόχαρτο

Τα γραφεία του συλλόγου, ήταν στην οδό Αριστείδου στην Αθήνα.
Σκοποί του Συλλόγου, ήταν:
• Η συγκέντρωση και εγκατάσταση στον ίδιο χώρο, με εποικισμό, όλων
των εκ Σπάρτης της Πισιδίας και των περιχώρων αυτής καταγομένων
και καταφυγόντων ήδη στην Ελλάδα Ελλήνων και
• Η εξεύρεση της εργασίας στα μέλη αυτού και εν γένει η ανάπτυξη του
αισθήματος αλληλεγγύης και αλληλοβοηθείας μεταξύ των μελών του.

Τα μέλη του συλλόγου έπρεπε να κατάγονταν από τη Σπάρτη Πισιδίας ή τα περίχωρά
της και ετησίως να καταβάλλουν το ποσό των 25-50 δραχμών. Ως "περίχωρα" εννοούνταν: το Βουρδούρι (Πολυδώριο), η Πάρλα, το Νησί στη λίμνη Εγερδίρ, η Μικρή Αντιόχεια
(Γιάλοβατς), το Ουλούμπορλου (Σωζόπολη), η Σαγαλασσός κ.α.. O Σύλλογος διοικείτο
από 9μελές Δ.Σ. που εκλεγόταν κάθε έτος. Σε περίπτωση διαλύσεως του συλλόγου, η
περιουσία του θα διανεμόταν στους απόρους της Κοινότητας Πισιδίας.

1923.

- Το πρώτο Διοικ. Συμβούλιο, απετέλεσαν οι:
Πρόεδρος: Παπαϊωακείμ Πεσματζόγλου 35,
Μέλη: Βασίλειος Πετράκης, Β. Ιατρίδης, Χριστόφορος Χεκίμογλου,
Βασίλειος Γαβριηλίδης κ.α.
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- Οκτώβριος. Από διαμαρτυρία του εν λόγω Συλλόγου, με ημερομηνία 21 Οκτωβρίου
1923, στο Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού Στ. Γονατά (Αρχεία Πολιτικού Γραφείου
Πρωθυπουργού, Γ.Α.Κ.) προκύπτει, ότι ενώ ο συνοικισμός Ποδαράδων, έφτανε στο
τέλος της ανέγερσής του (τα εγκαίνια έγιναν 9 Δεκεμβρίου 1923) και ο Σύλλογος είχε
συνεργασθεί με το Υπουργείο για την κατασκευή του και εγκατάσταση των προσφύγων
ταπητουργών, υπό την πίεση των καταστάσεων, η Κυβέρνηση «αθέτησε το λόγο της».
Δέχθηκε να κατοικήσουν και οικογένειες που ήταν μέχρι τότε εγκατεστημένες σε
σχολεία προκειμένου να απελευθερωθούν οι χώροι των σχολείων για να λειτουργήσουν
την περίοδο 1923-1924, αφού ως γνωστόν τη σχολική περίοδο 1922-1923 τα σχολεία
δεν λειτούργησαν, γιατί επιτάχθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν ως καταλύματα οικογενειών προσφύγων (ολόκληρη η επιστολή του Συλλόγου και η απάντηση του Υπουργού
στο “ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ”).

21.10.1923.
Μέρος της επιστολής προς τον
πρωθυπουργό Στ. Γονατά.
Οι υπογραμμίσεις επί του
πρωτοτύπου εγγράφου
(Γ.Α.Κ.
Πολ. Γραφείο Πρωθυπουργού).

- Δεν βρέθηκε η συνέχεια της εν λόγω αλληλογραφίας, αλλά πιστεύουμε ότι τελικά
«προέκυψε συμβιβαστική λύση» και εγκαταστάθηκαν και οι ταπητουργοί και οι τοποθετημένοι πρόχειρα στα σχολεία.

1924 - 1925.

- Το Διοικ. Συμβούλιο, αποτελούσαν οι:
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Πρόεδρος: Βασίλειος Πετράκης36, Δικηγόρος
Μέλη: Β. Ιατρίδης, Καθηγητής, Σοφοκλής Παλόγλου, Χρηματιστής
Δαμιανός Γεωργιάδης, Έμπορος, Φίλιππος Καχραμάνος, Ταπητουργός
Χριστόφορος Χεκίμογλου, Χρηματιστής, Ιωακείμ Αρτεμιάδης, Εμπορροράπτης
Σωκρ. Δανόπουλος, Ταπητουργός, Ευαγ. Κουφιδάκης, Τμημ. Υπουργ. Οικονομικών
Τη χρονιά αυτή αριθμούσε 300 τακτικά και 565 αρωγά μέλη.

- Το 1925 δια μυστικής ψηφοφορίας εξελέγησαν οι Ν. Εβρένογλου, Γ. Τσοτάνογλου,
Στ. Λουκίδης, Χ. Χρηστίδης, Φ. Καχραμάνογλου, Σ. Φιλόσογλου, Θ. Ιωαννίδης, Μ. Καχραμάνογλου, Ν. Παπανδρέου και Χ. Πατζόγλου που θα διορίζονταν σε επιτροπές για την
εξακρίβωση των περιουσιών των προερχομένων εκ της Σπάρτης Πισιδίας Μ. Ασίας.

1927 - 1928.

- Στις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν τον Ιούλιο του 1927, εκλέχτηκαν, οι:
Πρόεδρος: Σοφοκλής Παλόγλου 37, Γεν. Γραμματέας: Αντώνιος Ασλάνης,
Ταμίας: Νικόλαος Δημητρίου, Μέλη: Βασίλειος Πετράκης, Ιπποκράτης Πατσόγλου,
Ιωακείμ Αρτεμιάδης, Βασίλειος Γαβριηλίδης, Χαράλαμπος Χρηστίδης38,
Σωκράτης Δανόπουλος.

1928 - 1929.

- Στις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν τον Ιούλιο του 1928, εκλέχτηκαν, οι:
Πρόεδρος: Σοφοκλής Παλόγλου, Αντιπρόεδρος: Φίλιππος Καχραμάνος
Γραμματέας: Γαβριήλ Τσακίρης, Ταμίας: Νικόλαος Δημητρίου,
Μέλη: Βασίλειος Πετράκης, Σωκράτης Δανόπουλος, Χαράλαμπος Χρηστίδης,
Αντώνιος Ασλάνης, Ιωακείμ Αρτεμιάδης.

1929 - 1930.

- Στις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν στις 18 Δεκεμβρίου 1929, εκλέχτηκαν, οι:
Πρόεδρος: Σοφοκλής Παλόγλου, Γραμματέας: Γαβριήλ Τσακίρης
Μέλη: Βασίλειος Πετράκης, Νικόλαος Δημητρίου, Χαρ. Χρηστίδης,
Φίλιππος Καχραμάνος, Κυριάκος Δανιηλίδης, Αντώνιος Ασλάνης, Ιωακείμ Αρτεμιάδης

Κλείνει η παρένθεση και επανερχόμαστε στο Σύλλογο: “ΕΝΩΣΙΣ ΣΠΑΡΤΑΛΗΔΩΝ
Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ «ΤΑ ΣΠΑΡΤΑ»”
Η ιδρυτική πράξη και το Καταστατικό της “Ενώσεως Σπαρταλήδων Ν. Ιωνίας
Αθηνών «Τα Σπάρτα»” ψηφίστηκαν στη Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στις 7
Ιουλίου 1935 και το καταστατικό εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθ. 5638/4.10.1935 απόφαση
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του Πρωτοδικείου Αθηνών. Ωστόσο η Ένωση ως έτος ίδρυσής της, αναφέρει το 1933,
διότι η Εγκύκλιος που εστάλη (Βλέπε “ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ”) προς τους Σπαρταλήδες της Νέας
Ιωνίας, για την πρώτη συνάντηση, φέρει ημερομηνία 19 Αυγούστου 1933, και όριζε την
Κυριακή 27 Αυγούστου 1933, ως ημέρα ανακοίνωσης της κίνησης για την ίδρυση συλλόγου, που θα γινόταν στα πρώτα γραφεία, στην οδό Καλαμών 88, τα οποία με την ευκαιρία και θα εγκαινιάζονταν.

28.6.1933. Το Ιδρυτικό της
"Ένωσης Σπαρταλήδων Ν. Ιωνίας".

Ένα από τα χιλιάδες πιστοποιητικά που εξέδωσε
ο σύλλογος "Σπάρτη της Πισιδίας".

Μεταξύ άλλων ως ιδρυτικά μέλη του Συλλόγου που υπέβαλαν προς έγκριση το
Καταστατικό, αναφέρονται οι:
Ιορδάνης Δημητριάδης, Νικόλαος Χατζησταθόγλου, Αντώνης Σαπουντζάκης
Κοσμάς Νικολαΐδης, Παναγιώτης Παγιασλής, Σωτ. Γαβριήλογλου
Χρ. Τσοτάνογλου, Ιπποκρ. Γεωργιάδης, Παύλος Καχραμάνογλου
Θρ. Καχραμάνογλου, Σάββας Θωμόγλου, Τηλέμ. Δουρμούσογλου
Α. Αρναούτογλου, Κυρ. Μωραλόγλου.

Τα γραφεία του συλλόγου στην αρχή ήταν στην οδό Καλαμών (σημερινή Σμύρνης)
αρ. 88 ή 82, μετά στην οδό Μοργκεντάου 38 (σημερινή Κ. Βάρναλη) και τέλος στην οδό
Σπάρτης 57, μέχρις ότου εγκατασταθούν και λειτουργήσουν στο ιδιόκτητο Πνευματικό
Κέντρο των Σπαρταλήδων, στην οδό Αλατσάτων 27, το 1960.
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* Αρχικά χρησιμοποιούνταν και η γραφή "Σπαρταλίδες, Σπαρταλίδων" εκ του Σπάρτα-Σπαρταλίδης.
Επικράτησε όμως η γραφή "Σπαρταλήδες, Σπαρταλήδων" από τη λέξη Σπάρταλης.

Σκοποί του Συλλόγου ήταν:
• Η ηθική, πνευματική και σωματική διαπαιδαγώγηση των μελών αυτού εντός
του καθιερωμένου θρησκευτικού, οικογενειακού και πατριωτικού πλαισίου
του Ελληνικού ΄Εθνους,
• Η διεκδίκηση και προάσπιση των τοπικών και γενικών προσφυγικών
συμφερόντων,
• Η ανάπτυξη της αλληλεγγύης και αγάπης μεταξύ των μελών αυτού,
• Η μέριμνα για την αποκατάσταση των μελών αυτού υπό την γενική αυτής έννοια,
• Η δυνατή ενίσχυση και περίθαλψη των αναξιοπαθούντων μελών του,
• Η διηνεκής ανάμνηση και ιστορική μελέτη της γενέτειρας Σπάρτης με την έκδοση
και ειδικών περί αυτής βιβλίων ως και διατριβών.
Τα μέσα για την επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου, ήταν:
- H διοργάνωση διαλέξεων, μορφωτικών εκδρομών, ψυχαγωγικών και
καλλιτεχνικών εορτών,
- Η διοργάνωση τακτικών νυκτερινών μαθημάτων, ξένων γλωσσών,
Νυκτερινού Ελληνικού Σχολείου και πρακτικών σπουδών,
- Η διοργάνωση αθλητικού τμήματος συμπεριλαμβάνοντος όλα εν γένει
τα αθλητικά αγωνίσματα,
- Η ίδρυση λέσχης «εντευκτηρίου» και η ίδρυση βιβλιοθήκης μετά αναγνωστηρίου.

Ο Σύλλογος διοικείτο από 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο και ελεγχόταν από 3μελή
Εξελεγκτική Επιτροπή.

1933.

- 7 Ιουλίου. Γενική Συνέλευση και εκλογές στο Ταπητουργείο Ν. Χατζησταθόγλου και
το πρώτο Δ.Σ. συγκροτείται σε σώμα, στις 9 Ιουλίου, ως εξής:
Πρόεδρος: Ιορδάνης Δημητριάδης 39, Αντιπρόεδρος: Κοσμάς Νικολαΐδης,
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Γεν. Γραμματέας: Αντώνιος Σαπουντζάκης 40, Ταμίας: Νικόλαος Χατζησταθόγλου,
Σύμβουλοι: Ιπποκράτης Γεωργιάδης, Χρήστος Παλόγλου,
Παν. Παγιασλής, Χρήστος Τσοτάνογλου.
Εποπτικό Συμβούλιο: Ν. Παπάζογλου, Σ. Θωμόγλου.

1934.

- 27 Ιανουαρίου. Θεατρική παράσταση με το έργο «Φοιτητές» του Γρ. Ξενόπουλου, σε
συνεργασία με το «Σύλλογο Φιλοπροόδων Νέων», στον κινηματογράφο ΑΣΤΕΡΑ.
- 10 Ιουνίου. Γενική Συνέλευση και εκλογές και το Δ.Σ., συγκροτείται σε σώμα στις 12
Ιουνίου, ως εξής:
Πρόεδρος: Ιορδάνης Δημητριάδης, Αντιπρόεδρος: Γαβριήλ Τσακίρης,
Γεν. Γραμματέας: Κοσμάς Νικολαΐδης, Ταμίας: Νικόλαος Χατζησταθόγλου,
Σύμβουλοι: Κυριάκος Μωραλόγλου, Σάββας Θωμόγλου,
Θρασύβουλος Καχραμάνογλου, Χρήστος Τσοτάνογλου, Ευστάθιος Ψιλόπουλος.
Εποπτικό Συμβούλιο: Κυρ. Δανιηλίδης, Στ. Σεραφετινίδης, Νικ. Σταυρίδης,
Ιπποκράτης Γεωργιάδης, Αρ. Αρναούτογλου.

1935.

- 23 Φεβρουαρίου. Αποκριάτικος χορός στον κινηματογράφο ΑΣΤΕΡΑ.

- 8 Δεκεμβρίου. Στη Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στο Καφενείο “Νέα
Υόρκη” στην οδό 28ης Οκτωβρίου, πραγματοποιούνται και οι εκλογές και το Δ.Σ. συγκροτήθηκε σε σώμα, στις 10 Δεκεμβρίου, ως εξής:
Πρόεδρος: Ιορδάνης Δημητριάδης, Αντιπρόεδρος: Αλέκος Αρναούτογλου,
Γεν. Γραμματέας: Φώτιος Ουλκέρογλου, Ταμίας: Νικόλαος Χατζησταθόγλου,
Σύμβουλοι: Κυριάκος Μωραλόγλου, Χρήστος Παλόγλου, Σάββας Θωμόγλου,
Γεώργιος Βογιατζόγλου, Κοσμάς Νικολαΐδης.

1936.

- 19 Ιανουαρίου. Παραιτείται ο Κοσμάς Νικολαΐδης. Στη θέση του αναλαμβάνει ο
Δαμιανός Συμεωνίδης.
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- Κυριακή 8 Φεβρουαρίου. Ο αποκριάτικος ετήσιος χορός του συλλόγου πραγματοποιείται στον κινηματογράφο ΑΣΤΕΡΑ.
- Κυριακή 8 Μαρτίου. Ομιλία του Προέδρου του Συλλόγου “ΑΝΑΤΟΛΗ” Κων/νου
Λαμέρα στον κινηματογράφο ΑΣΤΕΡΑ, με θέμα: "Μικρασιατική Στέγη".

- Απρίλιος. Συμμετέχει στις κινητοποιήσεις μαζί με συλλόγους από το Ηράκλειο,
Μαρούσι, Κηφισιά κλπ, για την ηλεκτροκίνηση του σιδηροδρόμου Πειραιάς-Κηφισιά.
- 26 Ιουλίου. Η Γενική Συνέλευση πραγματοποιήθηκε στο Καφενείο “Νέα Υόρκη”,
ακολούθησαν οι εκλογές και το Δ.Σ. συγκροτήθηκε σε σώμα στις 28 Ιουλίου, ως εξής:
Πρόεδρος: Ιορδάνης Δημητριάδης, Αντιπρόεδρος: Ευστάθιος Ψιλόπουλος,
Γεν. Γραμματέας: Κοσμάς Νικολαΐδης, Ταμίας: Νικόλαος Χατζησταθόγλου,
Σύμβουλοι: Σάββας Θωμόγλου, Κυρ. Δανιηλίδης, Γ. Αναστασιάδης,
Κυριάκος Μωραλόγλου, Γ. Γεωργιάδης.
Εποπτικό Συμβούλιο: Στ. Σεραφετινίδης, Κυρ. Δανιηλίδης, Γαβριήλ Τσακίρης,
Θρασ. Καχραμάνογλου, Αριστ. Αρναούτογλου
- Κυριακή 7 Αυγούστου. Ομιλία καθηγητή Βέη, στον κινηματογράφο ΑΣΤΕΡΑ.

1937.

- 27 Φεβρουαρίου. Αποκριάτικος χορός στον κινηματογράφο ΑΣΤΕΡΑ.

1938. Αποκριάτικος χορός στον κινηματογράφο ΑΣΤΕΡΑ.
Διακρίνονται ο Δήμαρχος Ν. Ιωνίας Αθαν. Παράσχος και τα μέλη του Συλλόγου: Γαβρ. Τσακίρης, Κοσμάς Νικολαΐδης,
Μιχ. Κιουρκτσόγλου (με τη στολή) , Ν. Χατζησταθόγλου, Ιπποκ. και Αλ. Αρναούτογλου, Ν. Βογιατζόγλου,
Στ. Μωραλόγλου, Ν. Φυτάνογλου, Δ. Περουτσής, Τηλέμ. Δουρμούσογλου.
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- 11 Απριλίου. Πρώτη οργάνωση της ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΟΡΤΗΣ. Μνημόσυνο στο ναό των
Αγίων Αναργύρων και μετά καφέ και ανταλλαγή απόψεων στο καφενείο “ΚΡΥΣΤΑΛ”.

1938.

- 19 Φεβρουαρίου. Αποκριάτικος χορός στον κινηματογράφο ΑΣΤΕΡΑ.
- 16 Οκτωβρίου. Μετά τη Γενική Συνέλευση, πραγματοποιούνται και οι εκλογές και
το Δ.Σ. συγκροτήθηκε σε σώμα, στις 19 Οκτωβρίου, ως εξής:
Πρόεδρος: Νικόλαος Χατζησταθόγλου, Αντιπρόεδρος: Κοσμάς Νικολαΐδης,
Γεν. Γραμματέας: Φώτιος Ουλκέρογλου, Ταμίας: Ιπποκράτης Αρναούτογλου,
Σύμβουλοι: Τηλέμαχος Δουρμούσογλου, Κυριάκος Μωραλόγλου,
Γαβριήλ Αναστασιάδης, Βασίλειος Μωραλίδης, Γ. Γεωργιάδης.
Εποπτικό Συμβούλιο: Αριστείδης Αρναούτογλου, Ευάγγ. Μωραλόγλου,
Ευστρ. Τσενόγλου, Χρ. Παπαϊωακείμ, Στ. Μωραλόγλου.

1939.

- 4 Φεβρουαρίου. Αποκριάτικος χορός στο Θέατρο “Αργυρόπουλου”.

- 14 Μαΐου. Η Ετήσια Εορτή του Συλλόγου. Μνημόσυνο στο ναό των Αγίων Αναργύρων και συγκέντρωση στο κινηματογράφο “ΚΡΟΝΟΣ”.

- 12 Νοεμβρίου. Με τη Γενική Συνέλευση, πραγματοποιούνται και οι εκλογές και το
Δ.Σ. συγκροτήθηκε σε σώμα στις 14 Νοεμβρίου, ως εξής:
Πρόεδρος: Νικόλαος Χατζησταθόγλου, Αντιπρόεδρος: Τηλέμαχος Δουρμούσογλου,
Γεν. Γραμματέας: Κοσμάς Νικολαΐδης, Ταμίας: Ιπποκράτης Αρναούτογλου,
Σύμβουλοι: Κυριάκος Μωραλόγλου, Αντ. Αθανάσογλου, Σταύρος Ιατρίδης,
Ευστράτιος Χαλβατζόγλου, Γαβριήλ Αναστασιάδης.
Εποπτικό Συμβούλιο: Ευστ. Τσενόγλου, Αρ. Αρναούτογλου, Πέτρος Παλιόγλου,
Ευστ. Παπάζογλου, Στ. Μωραλόγλου.

1940.

- 27 Ιουνίου. Παραιτούνται ο Νικ. Χατζησταθόγλου και Ιππ. Αρναούτογλου από το
Δ.Σ. και εισέρχονται τα μέλη: Δημ. Στεφανίδης και Π. Παλιόγλου.
Η νέα σύνθεση του Δ.Σ., είναι:
Πρόεδρος: Κοσμάς Νικολαΐδης, Αντιπρόεδρος: Τηλέμαχος Δουρμούσογλου,
Γεν. Γραμματέας: Ευστράτιος Χαλβατζόγλου, Ταμίας: Κυριάκος Μωραλόγλου,
Σύμβουλοι: Αντώνιος Αθανάσογλου, Σταύρος Ιατρίδης, Γαβριήλ Αναστασιάδης,
Δημήτριος Στεφανίδης και Π. Παλιόγλου.
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1942.

- Το Διοικ. Συμβούλιο, αποτελείτο, από τους:
Πρόεδρος: Κοσμάς Νικολαΐδης,
Μέλη: Τηλέμαχος Δουρμούσογλου, Δημ. Στεφανίδης, Π. Παλιόγλου,
Χ. Ελλέζογλου, Ευστρ. Χαλβατζόγλου,
Εποπτικό Συμβούλιο: Μηνάς Χρηστίδης, Αβρ. Καχραμάνογλου, Ευάγγ. Μωραλόγλου,
Κυριάκος Μωραλόγλου, Γεώργιος Γεωργιάδης, Ευστράτιος Νικολαΐδης.

- 3 Απριλίου. Τελευταία συνεδρίαση Διοικ. Συμβουλίου.
- Από το 1938 μέχρι το 1942, τα γραφεία του Συλλόγου, βρίσκονταν στην οδό
Μοργκεντάου (Κ. Βάρναλη). Στη διάρκεια του πολέμου, έκλεισαν και τα έπιπλά του
μεταφέρθηκαν για φύλαξη στο κατάστημα του Ευάγγ. Μωραλόγλου.

1943.

- 30 Οκτωβρίου. Συγκροτείται Μεγάλη Ερανική Επιτροπή υπό τον Πατάρων
Μελέτιο, το Βιομήχανο Μηνά Μηναΐδη, τον πρώην Βουλευτή Βασ. Αρτεμιάδη και το
Γαβριήλ Τσακίρη με την υψηλή προστασία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης
Ελλάδος Δαμασκηνού. Συγκεντρώνεται το, πολύ μεγάλο για την εποχή, ποσό των
112.900.000 δραχμών που διανέμεται σε 500 άπορες οικογένειες της Ν. Ιωνίας. (Η ευχαριστήριος επιστολή του Αρχιεπισκόπου Δαμασκηνού, στο “ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ”)

1945.

«…ανασυσταθείς μετά την καταστροφικήν λαίλαπα του πολέμου και της κατοχής…»,

- 17 Ιουνίου. Η Γενική Συνέλευση, συνέρχεται σε αίθουσα του εκπαιδευτηρίου “Ο
ΚΑΔΜΟΣ” όπου και διενεργούνται και εκλογές. Οι εκλεγέντες συγκροτούνται σε σώμα
στις 22 Ιουνίου, ως εξής:
Πρόεδρος: Κοσμάς Νικολαΐδης, Αντιπρόεδρος: Νικόλαος Χατζησταθόγλου,
Γεν. Γραμματέας: Ιωάννης Πεσματζόγλου, Ταμίας: Τηλέμαχος Δουρμούσογλου,
Σύμβουλοι: Ιορδάνης Δημητριάδης, Φώτιος Ουλκέρογλου,
Κυριάκος Μωραλόγλου, Γεώργιος Γεωργιάδης, Ευστράτιος Χαλβατζόγλου.
Εποπτικό Συμβούλιο: Μηνάς Χρηστίδης, Αβραάμ Καχραμάνογλου.
(Πρωταρχικά είχαν εκλεγεί σύμβουλοι οι Αντώνης Σαπουντζάκης και Αντώνης
Αθανάσογλου αλλά δεν απεδέχθησαν και τους αντικατέστησαν οι Γεώρ. Γεωργιάδης και
Ευστρ. Χαλβατζόγλου).

- 1 Αυγούστου. Τα γραφεία λειτουργούν σε μισθωμένο κατάστημα στην οδό Σπάρτης.
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- 8 Αυγούστου. Παραιτείται από αντιπρόεδρος ο Νικ. Χατζησταθόγλου και αντιπρόεδρος εκλέγεται ο νεοεισελθείς στο Δ.Σ. Ιορδάνης Χριστοδούλου.
- 27 Σεπτεμβρίου. Παραιτείται από μέλος ο Φ. Ουλκέρογλου και στη θέση του εισέρχεται ο Αβραάμ Καχραμάνογλου.

1948.

- 27 Αυγούστου. Πραγματοποιούνται εκλογές και τα μέλη, συγκροτήθηκαν σε σώμα
ως εξής:
Πρόεδρος: Ιορδάνης Δημητριάδης, Αντιπρόεδρος: Νικόλαος Χατζησταθόγλου,
Γεν. Γραμματέας: Φώτιος Ουλκέρογλου, Ταμίας: Ιπποκράτης Παγιασλής,
Σύμβουλοι: Κοσμάς Νικολαΐδης, Ιορδάνης Χριστοδούλου, Κοσμάς Εφραίμογλου,
Σάββας Ασκόπουλος, Σταύρος Μωραλόγλου.

1949.

- 19 Ιουνίου. Γ.Σ. Πραγματοποιούνται εκλογές και τα μέλη, συγκροτήθηκαν σε σώμα
ως εξής:
Πρόεδρος: Νικόλαος Χατζησταθόγλου, Αντιπρόεδρος: Κοσμάς Νικολαΐδης,
Γεν. Γραμματέας: Φώτιος Ουλκέρογλου, Ταμίας: Ιπποκράτης Αρναούτογλου
Σύμβουλοι: Ιορδάνης Χριστοδούλου, Κοσμάς Εφραίμογλου, Κυρ. Παπάζογλου,
Αβραάμ Καχραμάνος, Ιπποκράτης Παγιασλής.

Στην ίδια Γενική Συνέλευση της 19ης Ιουνίου 1949, γίνεται τροποποίηση του καταστατικού και το σωματείο μετονομάζεται σε: “ΕΝΩΣΙΣ ΣΠΑΡΤΗΣ Μ. ΑΣΙΑΣ & ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ”.
Η τροποποίηση του καταστατικού εγκρίνεται με την υπ΄ αριθ. 6993/19.7.1950 απόφαση
του Πρωτοδικείου Αθηνών. Βασική προϋπόθεση για την εγγραφή κάποιου τακτικού
μέλους είναι να κατάγεται από μητέρα ή πατέρα από τη Σπάρτη Πισιδίας. Αργότερα θα
προβλεφθεί και η εγγραφή "αρωγών" μελών, τα οποία θα μετέχουν σε όλες τις δραστηριότητες, πλην της εκλογής τους στις διοικήσεις.
- Οκτώβριος. Συγκροτείται Μεγάλη Επιτροπή για την ανέγερση κτιρίου που θα
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στέγαζε τις μνήμες των Σπαρταλήδων και τα κειμήλιά τους και θα δημιουργούσε χώρους
Πολιτισμού. Επίτιμος Πρόεδρος ο Πατάρων Μελέτιος, και αντιπρόεδροι: o Ελ. Δαμιανίδης,
ο Βασίλειος Πετράκης και Ευθ. Ουλκέρογλου. Ακόμα μετείχαν ο Μιχάλης Κιουρκτσόγλου,
ο Φώτιος Ουλκέρογλου, ο Αβραάμ Καχραμάνογλου, ο Ιπποκράτης Αρναούτογλου, ο Αν.
Γεωργιάδης, ο Σοφ. Παλόγλου, ο Περ. Παπάζογλου, ο Σωκρ. Σινανίδης, η Ελένη Παπάζογλου, η Γεσθημανή Εφραίμογλου, ο Κίμων Ελμαλόγλου, ο Γαβριήλ Τσακίρης, ο Στ. Στύλογλου και άλλα 50 επίλεκτα στελέχη της Σπαρταλίδικης κοινωνίας (η σχετική επιστολή
στο “ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ”).

1950.

- Το Διοικ. Συμβούλιο, αποτελείτο από τους:
Πρόεδρος: Νικόλαος Χατζησταθόγλου, Γεν. Γραμματέας: Φώτιος Ουλκέρογλου,
Σύμβουλοι: Κοσμάς Νικολαΐδης, Παύλος Παγιασλής, Αβραάμ Καχραμάνος.

1951.

- 22 Νοεμβρίου. Από τη Γεν. Συνέλευση και τις εκλογές που ακολούθησαν, εκλέγησαν
τα παρακάτω μέλη που λίγες ημέρες αργότερα, συγκροτήθηκαν σε σώμα, ως εξής:
Πρόεδρος: Νικόλαος Χατζησταθόγλου, Αντιπρόεδρος: Ιορδάνης Χριστοδούλου,
Γεν. Γραμματέας: Φώτιος Ουλκέρογλου, Ταμίας: Ιπποκράτης Αρναούτογλου,
Σύμβουλοι: Αναστάσιος Γεωργιάδης, Κοσμάς Νικολαΐδης, Ιπποκράτης Παλόγλου,
Κυριάκος Καχραμάνογλου, Στ. Μωραλόγλου.

1953.

- 31 Μαΐου. Από τη Γεν. Συνέλευση και τις εκλογές που ακολούθησαν, εκλέγησαν τα
παρακάτω μέλη που συγκροτήθηκαν σε σώμα, στις 8 Ιουνίου, ως εξής:
Πρόεδρος: Φώτιος Ουλκέρογλου41, Αντιπρόεδρος: Ιορδάνης Χριστοδούλου,
Γεν. Γραμματέας: Ιωάννης Πεσματζόγλου, Ταμίας: Ιπποκράτης Αρναούτογλου,
Σύμβουλοι: Κοσμάς Εφραίμογλου, Ευστράτιος Νικολαΐδης, Ιπποκράτης Παγιασλής,
Ιπποκράτης Πατσόγλου και Ευστράτιος Συμεωνίδης.

1954.

-Καλοκαίρι. Οργανώνεται η πρώτη εκδρομή-προσκύνημα στις αξέχαστες πατρίδες,
με τελικό προορισμό βέβαια τη Σπάρτη (τα επόμενα χρόνια θ' ακολουθήσουν έξι οργανωμένες εκδρομές-προσκυνήματα στην αξέχαστη πατρίδα τους).
Οι Τούρκοι κάτοικοι υποδέχονται με φιλικά αισθήματα τους συμπατριώτες τους.
Όταν επιστρέφουν, φέρουν μαζί τους τη μεγάλη εικόνα του Ιωάννη του Προδρόμου, που
βρίσκεται στο ναό των Αγ. Αναργύρων (δωρεά Ν. Αθανασίου).
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1955.

1954. Από την επίσκεψη στη Σπάρτη. Έλληνες και Τούρκοι φωτογραφίζονται μαζί
στην πλατεία. Στο κέντρο ο Κοσμάς Νικολαΐδης.

- 15 Μαΐου. Από τη Γεν. Συνέλευση και τις εκλογές που ακολούθησαν, εκλέγησαν τα
παρακάτω μέλη του Δ.Σ. που συγκροτήθηκαν σε σώμα, στις 9 Ιουνίου, ως εξής:
Πρόεδρος: Βασ. Αρτεμιάδης42, Αντιπρόεδρος: Κοσμάς Νικολαΐδης,
Γεν. Γραμματέας: Κυριάκος Κιουρτζόγλου, Ταμίας: Ιορδάνης Χριστοδούλου,
Σύμβουλοι: Χαράλαμπος Αβραμίδης, Περικλής Παπάζογλου,
Γρηγόριος Πεσματζόγλου, Λουκάς Ουλκέρογλου, Φώτιος Ουλκέρογλου.

1956.

13 Μαΐου. Θεμέλιος λίθος
από τον Κ. Κιοφτερτζή.

- Κυριακή του Θωμά 13 Μαΐου. Με μεγάλη επισημότητα τίθεται ο θεμέλιος λίθος για την ανέγερση του
“Οίκου Σπάρτης” από τον τότε Πρόεδρο του Συλλόγου
Νικ. Χατζησταθόγλου και τον δήμαρχο Ν. Ιωνίας Κυριάκο
Κιοφτερτζή, στην οδό Αλατσάτων.
Μετά από ενέργειες του προέδρου Βασ. Αρτεμιάδη οι
οποίες είχαν αποδέκτες τους απόδημους Σπαρταλήδες σε
Γαλλία και ΗΠΑ (κοινότητες Σπαρταλήδων στη Λυών, Ν.
Υόρκη, και Σικάγο) αλλά και ύστερα από έκκληση προς τους
βιομήχανους συμπατριώτες στην Αθήνα (Αθαν. Εφραίμογλου, Περ. Παπάζογλου, Γεώρ. Παπάζογλου, Σταύρος Στύλογλου, Αφοί Εφραίμογλου) συγκεντρώνεται ποσό περίπου
100.000 δραχμών και ξεκινούν οι εργασίες για την ανέγερση
του "Οίκου Σπάρτης". Φυσικά είναι πολλοί και οι επώνυμοι
και ανώνυμοι Σπαρταλήδες που θα καταθέσουν τον οβολό
τους για το έργο αυτό.
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Βασικοί ομιλητές ο Β. Αρτεμιάδης και ο Κοσμάς Νικολαΐδης. Το οικόπεδο εκτάσεως
περίπου 800 τ.μ., είχε παραχωρηθεί από το Υπουργείο Προνοίας.
Τα φιλόδοξα σχέδια περιλάμβαναν αίθουσα εκδηλώσεων, βιβλιοθήκη, γραφεία κλπ.
Επόπτης του έργου ήταν ο πολιτικός μηχανικός Μιχάλης Κιουρκτσόγλου 43.

1957.

- 23 Ιουνίου. Στα γραφεία του “Ιωνικού Συνδέσμου”, πραγματοποιήθηκε η Γεν.
Συνέλευση και οι εκλογές και το Δ.Σ. καταρτίσθηκε σε σώμα στις 5 Ιουλίου, ως εξής:
Πρόεδρος: Βασ. Αρτεμιάδης, Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Μηναΐδης44
Γεν. Γραμματέας: Φώτιος Ουλκέρογλου, Ταμίας: Ιορδάνης Χριστοδούλου,
Σύμβουλοι: Μιχαήλ Κιουρκτσόγλου, Χαράλαμπος Αβραμίδης,
Περικλής Παπάζογλου, Λουκάς Ουλκέρογλου και Χρήστος Παπαδόπουλος.

1958.

- 27 Απριλίου. Γεν. Συνέλευση, επί δημιουργηθέντος θέματος της αποπεράτωσης του
κτιρίου. Νέο Διοικητικό Συμβούλιο:
Πρόεδρος: Νικ. Χατζησταθόγλου, Αντιπρόεδρος: Αβραάμ Καχραμάνος,
Γεν. Γραμματέας: Σπυρ. Δαμιανίδης, Ταμίας: Βασ. Ακιανίδης,
Σύμβουλοι: Μάρκος Χρηστίδης, Χρήστος Παπαδόπουλος,
Κοσμάς Εφραίμογλου, Mηνάς Εφραίμογλου, Λουκάς Ουλκέρογλου.
- 21 Δεκεμβρίου. Tελείται αγιασμός για το νεόδμητο κτίριο και αρχίζει σιγά, σιγά
η διακόσμησή του με πίνακες και λαογραφικό υλικό αλλά και η συλλογή βιβλίων βάσει
των συχνών χορηγιών των Σπαρταλήδων. Αποφασίζεται να παραχωρείται η αίθουσα
εκδηλώσεων σε όλα τα πνευματικά σωματεία της Ν. Ιωνίας και τα σχολεία.

1959.

- 3 Ιανουαρίου. Πανηγυρική κοπή της Βασιλόπιττας στον “Οίκο Σπάρτης”. Οργανώθηκε πρόγραμμα με χορωδία και εκτέλεση μουσικών κομματιών του Σπάρταλη,
σπουδαίου μουσικοσυνθέτη, Άκη Σμυρναίου από την πιανίστα Πελαγία Χαϊτόγλου.

- 8 Νοεμβρίου. To νεοεκλεγέν από τη Γεν. Συνέλευση Διοικ. Συμβούλιο, συγκροτήθηκε σε σώμα στις 22 Νοεμβρίου, ως εξής:
Πρόεδρος: Νικ. Χατζησταθόγλου, Αντιπρόεδρος: Κοσμάς Νικολαΐδης,
Γεν. Γραμματέας: Φώτιος Ουλκέρογλου, Ταμίας: Μάρκος Χρηστίδης,
Σύμβουλοι: Αβραάμ Καχραμάνος, Ιπποκράτης Αρναούτογλου,
Κοσμάς Εφραίμογλου, Λουκάς Ουλκέρογλου, Σπυρ. Δαμιανίδης.
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1960. Σπαρταλήδες και άλλοι
επισκέπτες έξω από το κτίριο του
"Οίκου Σπάρτης"
στην οδό Αλατσάτων 21.

1960.
"Οίκος Σπάρτης".
Το Διοικητικό Συμβούλιο.

Ο Παπαϊωακείμ Πεσματζόγλου.

Ο Πατάρων Μελέτιος.
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1960.

- Κυριακή 6 Μαρτίου. Στον “Οίκο Σπάρτης”, διοργανώνεται φιλολογικό μνημόσυνο για
τον Άγγελο Σημηριώτη με ομιλητή τον Γιάννη Κορίδη που με γνώση και με κριτική οξυδέρκεια
ανέλυσε τη ζωή και το έργο του ποιητή. Την εκδήλωση συμπλήρωσαν με απαγγελίες ποιημάτων του Σημηριώτη οι καλλιτέχνες Μαρία Δολιανίτου και Μανώλης Παπαδομανωλάκης.

- 21 Μαρτίου. To Διοικ. Συμβούλιο συνέρχεται έκτακτα, λόγω του θανάτου του
Προέδρου Νικ. Χατζησταθόγλου και τη θέση του στο Δ.Σ. καταλαμβάνει ο Κυριάκος
Παπάζογλου. Πρόεδρος παμψηφεί εκλέγεται ο Κοσμάς Νικολαΐδης.
Η νέα σύνθεση του Δ.Σ.:
Πρόεδρος: Κοσμάς Νικολαΐδης45, Αντιπρόεδρος: Αβραάμ Καχραμάνος,
Γεν. Γραμματέας: Φώτιος Ουλκέρογλου, Ταμίας: Μάρκος Χρηστίδης,
Σύμβουλοι: Ιπποκράτης Αρναούτογλου, Βασίλης Ακγιαννίδης,
Κοσμάς Εφραίμογλου και Κυριάκος Παπάζογλου.

- Κυριακή 10 Απριλίου. Ο “Ιωνικός Σύνδεσμος, στις 11 π.μ. διοργανώνει διάλεξη
στην αίθουσα του “Οίκου Σπάρτης”, με ομιλητή τον Στέλιο Σπεράντσα, και θέμα: «Μένος
Φιλήντας ο γλωσσολόγος και ποιητής». Ποιήματα απήγγειλε η καλλιτέχνιδα Μίνα
Καλαντζοπούλου.
- 13 Νοεμβρίου. Ομιλία του συγγραφέα Θεοδ. Αλεξάνδρου (Ατταλίδη), με θέμα: “Τινά
περί αρχαίας και νεωτέρας Πισιδίας”. Είναι η πρώτη διάλεξη ιστορικού περιεχομένου στο
κτίριο της Ένωσης.

- 23 Νοεμβρίου. Ο Σπαρταλήδικης καταγωγής μητροπολίτης Κεντρικής Αφρικής,
Κυπριανός Παπαδόπουλος επισκέπτεται τον “Οίκο Σπάρτης” και γίνεται εκδήλωση
προς τιμήν του.

1961.

- Φεβρουάριος. Οργανώνονται εκδηλώσεις για την 50ετηρίδα του μητροπολίτη
Πατάρων Μελετίου. Υπάρχει μεγάλη προσέλευση επισήμων και προσωπικοτήτων. Κύριος
ομιλητής ο Χρήστος Σολομωνίδης. Μίλησαν αρχιερείς, εκπρόσωποι των Πατριαρχείων
Κωνσταντινουπόλεως, Ιεροσολύμων, Αλεξανδρείας, ο Πρόεδρος της Ενώσεως Κοσμάς
Νικολαΐδης, ο Νίκος Μηλιώρης και πολλοί άλλοι. Η Ακαδημία Αθηνών τιμά τον Μελέτιο,
ενώ προάγεται πλέον και ονομάζεται Μητροπολίτης.

- 11 Νοεμβρίου. Πραγματοποιείται μεγάλη τιμητική εκδήλωση για τον Παπαϊωακείμ
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Πεσματζόγλου, με ομιλία του Φ. Ουλκέρογλου, Κοσμά Νικολαΐδη κλπ. Ο Φ. Ουλκέρογλου
ειδικότερα διαβάζει κείμενα από τα άγνωστα ακόμη “απομνημονεύματα του Παπαϊωακείμ” για τη ζωή στη Σπάρτη, τον διωγμό, τον ξεριζωμό κλπ.
- Πραγματοποιούνται 3 ομιλίες. Από τον Γαβριήλ Τσακίρη για τη Σπάρτη, τον Χρήστο
Σολομωνίδη για τη Σμύρνη και τον Οδυσσέα Λαμψίδη για την Κωνσταντινούπολη.

1962.

- Οργανώνεται πλέον ως θεσμός η Ετήσια Εορτή του Συλλόγου. Ημέρα ορίζεται η
Κυριακή του Θωμά, αργότερα θα μετακινηθεί στην Κυριακή των Μυροφόρων. Η εορτή
περιλαμβάνει αρτοκλασία και Μνημόσυνο των νεκρών της Μ. Ασίας στο ναό των Αγ.
Αναργύρων και μετά πανηγυρικό πρόγραμμα στον “Οίκο Σπάρτης”.
- 18 Μαρτίου. Το νεοεκλεγέν Δ.Σ. καταρτίσθηκε σε σώμα στις 29 Μαρτίου, ως εξής:
Πρόεδρος: Κοσμάς Νικολαΐδης, Αντιπρόεδρος: Αβραάμ Καχραμάνος,
Γεν. Γραμματέας: Φώτιος Ουλκέρογλου, Ταμίας: Μάρκος Χρηστίδης,
Σύμβουλοι: Μηνάς Χρηστίδης, Κοσμάς Εφραίμογλου,
Λουκάς Ουλκέρογλου, Σ. Μωραλόγλου και Αχιλλέας Γερασιμίδης

- Κυριακή 21 Απριλίου. Η Ένωση πραγματοποιεί στο Πνευματικό της Κέντρο, διάλεξη
με τον Καθηγητή Κων/νο Βαμβακά επί τη ευκαιρία εορτασμού της χιλιετηρίδας του Αγίου
Όρους. Προβάλλονται φωτεινές έγχρωμες εικόνες.
- Αρχίζει με πρωτοστατούντα τον Γαβριήλ Τσακίρη, η οργάνωση της Βιβλιοθήκης.
Γίνονται πολλές δωρεές βιβλίων ενώ αγοράζονται, βάσει καταστάσεων, εκατοντάδες
βιβλία από όλους τους τομείς: ιστορία, λογοτεχνία, τέχνη κ.λπ.

- Η αίθουσα του Συλλόγου, παραχωρείται σε σωματεία και φορείς για πολιτιστικές
και επιμορφωτικές εκδηλώσεις. Υπολογίζεται ότι τη διετία 1961-1962, η αίθουσα διαλέξεων παραχωρήθηκε κι έγιναν περίπου 40 εκδηλώσεις !

1963.

- Δωρίζεται στην Ένωση, από το ζωγράφο Νίκο Καρτσωνάκη (Νάκη) ο μεγάλος
πίνακάς του, με θέμα “Το μαρτύριο του Χρυσοστόμου Σμύρνης”.
- Αρχίζει συστηματικότερα η συγκέντρωση λαογραφικού υλικού για τη δημιουργία
μουσείου.
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- Ο Βασίλειος Ακιανίδης αγοράζει και δωρίζει στην Ένωση τον μεγάλο πίνακα του
ζωγράφου Νίκου Καρτσωνάκη (Νάκη), με την “Περιφορά του Επιταφίου Σμύρνης”. Οι
δύο μεγάλοι πίνακες κοσμούν έκτοτε τη μεγάλη αίθουσα εκδηλώσεων του συλλόγου.

1964.

- 8 Ιανουαρίου. Φεύγει από την ζωή ο Μωϋσής των Πισιδών, ο Παπαϊωακείμ
Πεσματζόγλου. Η κηδεία του έλαβε πάνδημο χαρακτήρα. Αργότερα η Ένωση θα εκδόσει
τα “Απομνημονεύματά του” (1990).

- 19 Απριλίου. Γενική Συνέλευση και εκλογές. Το Δ.Σ. καταρτίσθηκε σε σώμα, κατά
την συνεδρίαση της 24 Απριλίου, ως εξής:
Πρόεδρος: Κοσμάς Νικολαΐδης, Αντιπρόεδρος: Βασίλειος Ακιανίδης,
Γεν. Γραμματέας: Φώτιος Ουλκέρογλου, Ταμίας: Μάρκος Χρηστίδης,
Σύμβουλοι: Λουκάς Ουλκέρογλου, Σταύρος Μωραλόγλου, Ιωάννης Πεσματζόγλου,
Αχιλλεύς Γερασιμίδης, Ηλίας Μωραλόγλου.

- Συνεχίζονται οι εργασίες εξωραϊσμού των χώρων του “Οίκου Σπάρτης” και οργάνωσης των επισκέψεων των μελών αλλά και όλων όσοι παρακολουθούν τις εκδηλώσεις
άλλων φορέων δεδομένου ότι είναι ο μοναδικός χώρος πολιτιστικών εκδηλώσεων στη
Ν. Ιωνία.

1965.

- Καθιερώνεται πλέον η χορήγηση βοηθημάτων σε απόρους Σπαρταλήδες και μη στις
εορτές των Χριστουγέννων και του Πάσχα, πέραν των εκτάκτων βοηθημάτων σε ειδικές
περιπτώσεις.

1966.

- 17 Απριλίου. Γενική Συνέλευση και εκλογές. Το Δ.Σ. καταρτίσθηκε σε σώμα, κατά
την συνεδρίαση της 24 Απριλίου, ως εξής:
Πρόεδρος: Κοσμάς Νικολαΐδης, Αντιπρόεδρος: Βασίλειος Ακγιανίδης,
Γεν. Γραμματέας: Φώτιος Ουλκέρογλου, Ταμίας: Παντελής Παντελίδης,
Ειδικός Γραμματέας: Μηνάς Μπαλτατζής,
Σύμβουλοι: Βασίλειος Βασιλειάδης, Λουκάς Ουλκέρογλου,
Σταύρος Μωραλόγλου, Αχιλλεύς Γερασιμίδης.

1967.

- 19 Μαρτίου. Γίνεται σημαντική διάλεξη με ομιλητή τον Ιορδ. Μπαμπούνη, με θέμα:
“Το μεγαλείο της Τουρκόφωνης Ελληνικής Λογοτεχνίας ”
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1966: Στο βήμα ο Χάρης Σαπουντζάκης.

1967: Στο βήμα ο Λεωνίδας Βογιατζόγλου.
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- 20 Ιουλίου. Φεύγει από τη ζωή ο δεσπότης των Σπαρταλήδων, ο μητροπολίτης
Πατάρων Μελέτιος. Η κηδεία του παίρνει πάνδημο χαρακτήρα. Ολόκληρη η Νέα Ιωνία
θα κηδεύσει τον κληρικό που είχε αφιερώσει τη ζωή του στο ποίμνιό του στερούμενος
των πάντων, αλλά πλούσιος σε ήθος και προσφορά. Φυσικά η Ένωση θα τιμήσει την
μνήμη του με αφιερώματα και εκδόσεις.
- Κατόπιν της Γ.Σ. και των εκλογών που πραγματοποιήθηκαν, το Δ.Σ. καταρτίσθηκε,
ως εξής:
Πρόεδρος: Κοσμάς Νικολαΐδης,
Γεν. Γραμματέας: Φώτιος Ουλκέρογλου, Ταμίας: Π. Παντελίδης,
Σύμβουλοι: Λουκάς Ουλκέρογλου, Σταύρος Μωραλόγλου, Βασ. Βασιλειάδης,
Ιωαν. Πεσματζόγλου, Αχιλλεύς Γερασιμίδης.

- 7 Νοεμβρίου. Ο Χρήστος Παπαγερασίμου αντικαθιστά τον Βασίλειο Βασιλειάδη που
μετατίθεται εκτός Αθηνών και δεν δύναται να παρευρίσκεται στις συνεδριάσεις του Δ.Σ.
- 22 Νοεμβρίου. Παραιτείται ο Αχιλ. Γερασιμίδης και στη θέση του ο Κ. Εφραίμογλου

1968.

- 23 Ιανουαρίου. Γίνεται μεγάλη εκδήλωση προς τιμήν των δύο προσωπικοτήτων
της Σπάρτης: του Βασιλείου Πετράκη και του Βασιλείου Αρτεμιάδη σε Κεντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών.

- 17 Νοεμβρίου. Μετά την Γενική Συνέλευση και τις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν, το Διοικ. Συμβούλιο, συγκροτήθηκε σε σώμα στις 26 Νοεμβρίου, ως εξής:
Πρόεδρος: Κοσμάς Νικολαΐδης, Αντιπρόεδρος: Βασίλειος Ακιανίδης,
Γεν. Γραμματεύς: Φώτιος Ουλκέρογλου, Ταμίας: Παντελής Παντελίδης,
Μέλη: Σταύρος Πιττόγλου, Λουκάς Ουλκέρογλου, Κοσμάς Εφραίμογλου,
Χρήστος Παπαγερασίμου και Νικ. Χατόγλου.

1969.

- Από τις αρχές του έτους, το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφασίζει να κινηθεί προς τους
νεότερους Σπαρταλήδες, ιδρύοντας Τμήμα Νέων. Πράγματι ανταποκρίνονται αρκετοί
νέοι επιστήμονες, όπως οι Ιωάννης Ακιανίδης, Λεωνίδας Βογιατζόγλου, Γρ. Δημητρίου,
Νικοδ. Γαβριήλογλου και άλλοι.
Οργανώνονται εκδρομές και συνεστιάσεις. Παράλληλα λειτουργεί παρά το Δ.Σ. ένα
άτυπο όργανο με τον τίτλο “Πνευματική Ηγεσία” το οποίο απαρτίζεται από τους: Γαβριήλ
Τσακίρη, Εμμ. Σεραφετινίδη και Βασ. Αρτεμιάδη.
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- Με συνεχείς δωρεές εμπλουτίζεται η Βιβλιοθήκη και το Μουσείο ενθυμημάτων. Η
Βιβλιοθήκη λειτουργεί πλέον ως δανειστική.

- 7 Δεκεμβρίου. Μετά την Γεν. Συνέλευση και τις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν, το
Διοικ. Συμβούλιο, συγκροτήθηκε σε σώμα στις 17 Δεκεμβρίου, ως εξής:
Πρόεδρος: Κοσμάς Νικολαΐδης, Αντιπρόεδρος: Λεωνίδας Βογιατζόγλου,
Γεν. Γραμματεύς: Φώτιος Ουλκέρογλου, Ταμίας: Νικόδημος Γαβριήλογλου,
Μέλη: Ελένη Ελμαλόγλου, Χαράλαμπος Δ. Σαπουντζάκης,
Ιωάννης Ακιανίδης, Λουκάς Ουλκέρογλου και Κοσμάς Εφραίμογλου
Στο νέο Δ.Σ. η παρουσία των νέων είναι αισθητή. Εκλέγονται οι: Λεωνίδας Βογιατζόγλου, Χαράλαμπος Δ. Σαπουντζάκης, Ελένη Ελμαλόγλου, Ιωάννης Ακιανίδης και Νικόδημος Γαβριήλογλου. Αργότερα στο Δ.Σ. θα συμμετάσχει και ο Νίκος Αρναούτογλου.

1970.

- 1 Νοεμβρίου. Οργανώνεται ομιλία του Χρήστου Σολομωνίδη, με θέμα: “Η παλιά Σμύρνη”.

1972.

- 9 Ιανουαρίου. Κατόπιν της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης και των εκλογών
στη συνεδρία της 13ης Ιανουαρίου, το Δ.Σ. καταρτίσθηκε σε σώμα, ως εξής:
Πρόεδρος: Κοσμάς Νικολαΐδης, Αντιπρόεδρος: Βασίλειος Ακιανίδης,
Γεν. Γραμματέας: Λεωνίδας Βογιατζόγλου, Ταμίας: Παντελής Παντελίδης,
Σύμβουλοι: Νικόλαος Αρναούτογλου, Χαρ. Δημητρίου, Κίμων Ελμαλόγλου,
Κοσμάς Εφραίμογλου, Χαράλαμπος Σαπουντζάκης.
Εξελεγκτική Επιτροπή:
Μακάριος Σινανίδης, Γρηγόριος Πεσματζόγλου και Ιωάννης Ελμαλόγλου

- 1 Οκτωβρίου. Στην αίθουσα του Συλλόγου, ο Χρ. Σολομωνίδης πραγματοποιεί ομιλία
με τη συμπλήρωση 50 ετών από την Μικρασιατική Καταστροφή, στα πλαίσια κοινής
οργάνωσης πολλών προσφυγικών συλλόγων για να τιμηθεί η επέτειος των 50 χρόνων.

1974.

- Κατόπιν της Γενικής Συνέλευσης και συνεδρίας του Δ.Σ. αυτό καταρτίσθηκε, ως εξής:
Πρόεδρος: Κοσμάς Νικολαΐδης, Αντιπρόεδρος: Βασίλειος Ακιανίδης,
Γεν. Γραμματέας: Λεων. Βογιατζόγλου, Ταμίας: Παντελής Παντελίδης,
Σύμβουλοι: Νικ. Αρναούτογλου, Λουκάς Ουλκέρογλου, Κίμων Ελμαλόγλου,
Κοσμάς Εφραίμογλου, Χαράλαμπος Σαπουντζάκης.
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- Με σχέδια του πολ. μηχανικού και μέλους της Ένωσης Ηλία Μωραλόγλου αρχίζουν οι
εργασίες επέκτασης του κτιρίου, με τη δημιουργία του εκθετηρίου και την προσθήκη του
πρώτου ορόφου.

23.11.1980. Εγκαίνια της Βιβλιοθήκης. Στο βήμα ο Γαβριήλ Τσακίρης.

- Με απόφαση της Γεν. Συνέλευσης που εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθ. 1648/11.6.1974
απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών, ο Σύλλογος μετονομάστηκε σε «ΕΝΩΣΙΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
Μ. ΑΣΙΑΣ & ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ».

1980.

- Στις 23 Νοεμβρίου εγκαινιάζονται από τον Γαβριήλ Τσακίρη, τον τότε νομάρχη
Κωβαίο και τον τότε δήμαρχο Ν. Ιωνίας Γιάννη Δομνάκη οι εγκαταστάσεις του 1ου ορόφου,
που περιλαμβάνουν τη Βιβλιοθήκη και το Αναγνωστήριο. Η επίπλωση του χώρου είναι
άριστη και λειτουργική. Η Βιβλιοθήκη αριθμεί περίπου 8.000 τόμους βιβλίων (μεταξύ των
οποίων και σπάνιες εκδόσεις) και το Αναγνωστήριο με ξεχωριστό τμήμα για τα παιδιά,
μπορούν να φιλοξενήσουν ταυτοχρόνως έως 150 επισκέπτες. Ο χώρος θα χρησιμοποιηθεί αργότερα για το Ανοικτό Ελεύθερο Πανεπιστήμιο.
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1988.

- Αρχίζει να εκδίδεται δύο φορές το χρόνο η εφημερίδα "Σπάρτη της Ανατολής" η
οποία αργότερα, σε ετήσια βάση πλέον, μετατρέπεται σε περιοδικό.

1993.

- Η ΄Ενωση βραβεύεται από την Ακαδημία Αθηνών για όλα όσα προσέφερε για
τη Μικρασιατική ιδέα. Το βραβείο επιδίδεται από τον Σμυρνιό Πρόεδρο της Ακαδημίας
Αθηνών κ. Κων. Δεσποτόπουλο στον πρόεδρο της Ενώσεως κ. Χάρη Σαπουντζάκη.

1996.

- Με απόφαση της Γεν. Συνέλευσης που εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθ. 5433/4.11.1996
απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών, ο Σύλλογος μετονομάστηκε σε «ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ
Μ. ΑΣΙΑΣ». Η σφραγίδα φέρει κυκλικά με βυζαντινά στοιχεία τον τίτλο, το έτος ίδρυσης
1933, ενώ στη μέση υπάρχει δωρικός κίονας, επάνω στον οποίο βρίσκεται λήκυθος την
οποία περιβάλλουν 2 τριαντάφυλλα. Συμβολίζουν τη δωρική καταγωγή των Σπαρταλήδων και την ενασχόλησή τους με τη ροδοκαλλιέργεια.

2002.

Η Ένωση ανακηρύσσει τον Παναγιότατο Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο
ονομάζοντάς τον "Επί Τιμή Μέγα Ευεργέτη". Η εκδήλωση γίνεται στο Πνευματικό Κέντρο
της Ενώσεως.
- Το σωματείο αριθμεί περίπου 600 τακτικά μέλη, αλλά και εκατοντάδες φίλους σε
όλη την Ελλάδα ενώ έχει αρχίσει να γράφει και "αρωγά" μέλη.
- Η “Ενωση Σπάρτης Μ. Ασίας” συνεχίζει έως και σήμερα (2014) να λειτουργεί
δημιουργικά, οργανώνοντας εκατοντάδες εκδηλώσεις, ημερίδες, συνέδρια, εκθέσεις.
Παράλληλα ολοκληρώνονται και εκσυγχρονίζονται οι κτιριακές εγκαταστάσεις.
Φυσικά είναι αδύνατο ν΄ αναφερθούν όλες οι δράσεις, διότι έγιναν μετά το 1974 και
οποιαδήποτε περιληπτική παρουσίαση θα αδικούσε την Ένωση.

Η σημερινή σφραγίδα της Ενώσεως.
Το κτίριο της Ενώσεως Σπάρτης Μ. Ασίας
όπως είναι σήμερα.
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72. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΥΡΙΩΝ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Από το 1923 είχε ιδρυθεί στην Αθήνα ο “Σύνδεσμος Ελληνίδων υπέρ των Δικαιωμάτων της Γυναικός” ο οποίος με υπομνήματα στην Επαναστατική Κυβέρνηση του 1922,
προσπαθούσε να υπερασπίσει όχι μόνο τα δικαιώματα της γυναίκας, αλλά και να δώσει
νόημα στην Εκπαιδευτική μεταρρύθμιση της νέας γενιάς.

1935. Απόσπασμα εγκριτικής απόφασης αρ. 6675 Πρωτοδικείου Αθηνών.

Με πρωτοβουλία του εν λόγω συνδέσμου, που ενδεχομένως να ήταν μέλος της και
η Σοφία Σημηριώτη, ιδρύθηκε στη Ν. Ιωνία, με την υπ΄ αριθ. 6675/19.11.1935 απόφαση
του Πρωτοδικείου Αθηνών, ο “Σύλλογος Γυναικών Ν. Ιωνίας”.
Το καταστατικό του εν λόγω συλλόγου, αναφέρει ως τίτλο “Σύλλογος Γυναικών
Ν. Ιωνίας” αλλά η εγκριτική πράξη του Πρωτοδικείου έχει τίτλο: “Σύλλογος Κυριών Ν.
Ιωνίας”, ίσως γιατί έπρεπε να δοθεί ένας πιο καθωσπρέπει τίτλος.
Σκοπό είχε να βοηθήσει τα μέλη του, γυναίκες βέβαια, αλλά και γενικά τις γυναίκες
οι οποίες κατοικούσαν στη Ν. Ιωνία και τα πέριξ ώστε να μορφωθούν και να βελτιώσουν
τους όρους της ζωής των.
Διοικείτο από 8μελές Διοικ. Συμβούλιο. Είχε στρογγυλή σφραγίδα όπου γύρω έφερε
την επωνυμία του συλλόγου και στο μέσον την ημερομηνία ίδρυσης.
Πρόεδρος: Σοφία Σημηριώτη, Γραμματεύς: Γ. Παντελίδου
Στα σχέδια του συλλόγου ήταν: Η ίδρυση σχολής κοπτικής αποκλειστικά δια ράπτριας
που θα διευθυνόταν από καθηγήτρια εκ Παρισίων, Τμήμα κοπτικής για μαθητευόμενες
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νέες, Νυκτερινή Εμπορική Σχολή για νέους και νέες.
Και μόνον με την παρουσία της Σοφίας Σημηριώτη, στη θέση της προέδρου, ήταν
φανερό προς ποια κατεύθυνση θα εκινείτο αυτός ο σύλλογος. Αν κάνουμε μια προβολή
στο μέλλον (μετά τη Μεταπολίτευση) θα βρίσκαμε ομοιότητες με τους συλλόγους γυναικών που είχαν τότε ιδρυθεί έμμεσα πλην σαφώς από το Κ.Κ.Ε. και το ΠΑ.ΣΟ.Κ.

j

73. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΩΝ, ΕΡΓΑΤΡΙΩΝ ΚΛΩΣΤΗΡΙΩΝ
ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΕΙΩΝ & ΒΑΦΕΙΩΝ
Ο εν λόγω σύλλογος πρέπει να ιδρύθηκε στις αρχές της 10ετίας του 1930.

1935.

Δευτέρα 29 Ιουλίου. Στην αίθουσα της “Ένωσης
Κλωστοϋφαντουργών”, έγινε η Γενική Συνέλευση του
Συνδέσμου, όπου αναγνώσθηκε η έκθεση της απερχόμενης διοίκησης που εγκρίθηκε παμψηφεί αποδεικνύοντας
ότι «τα αναγραφόμενα στις εφημερίδες περί σημειωθεισών δήθεν καταχρήσεων στην Ένωση ήταν συκοφαντίες,
προερχόμενες από τον αντισύνδεσμο των κομμουνιστών».

Τα μέλη του Δ.Σ. μετά από εκλογές, ήταν οι:
Α. Χατζόπουλος, Σ. Αγγέλου, Γ. Χατζηϊωάννου, Μ. Λιόλιος, Ι. Τσιριτζής, Α. Βασιλειάδης,
Γ. Νικηφορίδης, Ιωάννης Αμπατζόγλου και Λ. Βαρότσης.

j

74. ΕΝΩΣΙΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
(ΤΜΗΜΑ Ν. ΙΩΝΙΑΣ & ΠΕΡΙΞ)
Η “Ένωσις Πολυτέκνων Αθηνών“ με έδρα την Αθήνα ιδρύθηκε στις αρχές της δεκαετίας
του 1930. Το καταστατικό της προέβλεπε τη δημιουργία τμημάτων στους συνοικισμούς (Ν.
Ιωνία, Βύρωνας, Κοκκινιά, Καισαριανή) αφού τότε και η Ν. Ιωνία ήταν συνοικισμός.

1935.

Ιδρύεται “Τμήμα Πολυτέκνων” στη Ν. Ιωνία. Τα γραφεία προσωρινά ευρίσκονταν
στην οικία του ιατρού Αθ. Μανταίου (Μ. Ασίας).
Τον Ιούλιο του 1935, τα γραφεία μεταφέρονται στην οδό Γυθείου.
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Μετά από τις αρχαιρεσίες, το Δ.Σ. είναι:
Πρόεδρος: Αθ. Μανταίος, Οδοντίατρος,
Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Αποστόλου, Δημόσιος υπάλληλος,
Γραμματεύς: Γεώργιος Μαλλιαρόπουλος, Δημοδιδάσκαλος,
Ταμίας: Π. Παντελίδης, Βιομήχανος
Σύμβουλοι: Στέλλα Ευστρατιάδου, Δημ. Γαρυφαλλίδης, Φαρμακοποιός
και Ιωάννης Γκιουλμπαλόγλου, Τυπογράφος

Μετά τον πόλεμο ιδρύθηκε και λειτούργησε νέος σύλλογος Πολυτέκνων.

j

75. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
Γραφεία: Γυθείου 6

Τον Δεκέμβριο του 1935 σε συγκέντρωση τους, απoφάσισαν την ίδρυση του εν λόγω
συνδέσμου και εξέλεξαν προσωρινή επιτροπή από τους:
Μ. Βογιατζόπουλο, Σπυρίδωνα Τσουγκράνα, Ιωάννη Μυλωνά,
Χ. Ιωάννου, Γερ. Σπυρίδη, Ε. Λειβαδάρα

j

76. ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΕΡΓΑΤΩΝ & ΕΡΓΑΤΡΙΩΝ
ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
Έδρα είχαν τη Ν. Ιωνία.
Τον Δεκέμβριο του 1935 απευθύνεται στα σωματεία-συλλόγους της Ν. Ιωνίας, γιατί
«…λόγω της ανεργίας πολλοί εργαζόμενοι στερούνται και αυτού του άρτου…»
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77. ΛΕΣΧΗ ΚΑΛΟΓΡΕΖΗΣ
Ιδρύθηκε με την υπ΄ αριθ. 815/30.1.1936 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών.
Σκοπό είχε την πνευματική επικοινωνία και ψυχαγωγία των μελών της, που κατοικούσαν στην Καλογρέζα.

1936. Απόσπασμα της εγκριτικής απόφασης αρ. 815 του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Στη Λέσχη γίνονταν μέλη Καλογρεζιώτες που ήταν υγιή και ηθικά στοιχεία και είχαν
προταθεί από δύο μέλη. Το όνομα του προτεινομένου προς εγγραφή μέλους, καταχωρείτο
σε ένα πίνακα εντός του καταστήματος της Λέσχης για 30 συνεχείς μέρες για εξακρίβωση
της ηθικής του υποστάσεως υπό των άλλων μελών της Λέσχης. Μετά την παρέλευση των
30 ημερών και εφόσον δεν υπήρχε ένσταση, στην πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού
Συμβουλίου, ανακηρυσσόταν μέλος.
Στα μέλη απαγορευόταν να φιλοξενήσουν έστω και μία φορά στη Λέσχη, φίλους τους
κατοίκους της Καλογρέζας που δεν ήταν μέλη, επιτρεπομένων εξαιρετικώς σε παρεπιδημούντες φιλοξενουμένους των μελών, μη κατοικούντες στην Καλογρέζα και αυτό για
3-4 συνεχείς επισκέψεις αφού το ανέφεραν στον Έφορο της Λέσχης. Σε διαφορετική
απόφαση έπρεπε να υπάρχει έγκριση-απόφαση του Διοικ. Συμβουλίου.
Η λέσχη είχε σφραγίδα κυκλική φέρουσα τις λέξεις “ΛΕΣΧΗ ΚΑΛΟΓΡΕΖΗΣ” στο μέσον
τα κεφαλαία γράμματα Λ Κ και κάτωθεν την χρονολογία ίδρυσης 1935.
Διοικείτο από 5μελές Διοικητικό Συμβούλιο με θητεία ένα έτος.
Οι 7 ιδρυτές ήταν:
Γεώργιος Πιπεράκης, Γεώργιος Αντωνολουκάς, Νικόλαος Γεωργιάδης
Γρηγόριος Σωφρονιάδης, Χριστόφορος Ταβουλάρης
Άγγελος Μαλαγαρδής, Εμμανουήλ Μπουμπούνας

1935.

- Το προεδρείο αποτελούσαν, οι
Πρόεδρος: Άγγελος Μαλαγαρδής, Γραμματεύς: Νικόλαος Γεωργιάδης
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78. ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΠΟΝΤΙΩΝ Ν. ΙΩΝΙΑΣ & ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ
Ιδρύθηκε με την υπ΄ αριθ. 2838/28.3.1936 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών.
Δεν έχουμε άλλα στοιχεία για το εν λόγο σωματείο-αδελφότητα των Ποντίων.

1936. Από την αναγραφή του Σωματείου στο Βιβλίο του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Οι Πόντιοι ωστόσο παρά την αρκετά μεγάλη και δυναμική τους παρουσία στη Ν.
Ιωνία, δεν δημιούργησαν αξιόλογα σωματεία ίσως γιατί υπήρχαν ισχυρά Ποντιακά
Σωματεία στην Αθήνα, στη Νίκαια και βέβαια στη Βόρειο Ελλάδα.

j

79. ΠΑΝΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ «ΑΙ ΚΥΔΩΝΙΑΙ»
Ιδρύθηκε με την υπ΄ αριθ. 6552/1936 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών.
Το εν λόγω κοινωνικό σωματείο, σκοπό είχε την προάσπιση και εξυπηρέτηση εν γένει
των συμφερόντων των εκ Κυδωνιών Μ. Ασίας και των πέριξ προσφύγων, ως και των
γενικότερων προσφυγικών ζητημάτων.
Ο σκοπός του σωματείου θα επιτυγχανόταν με:
• Διαλέξεις που συντελούσαν στην ηθική και
πνευματική εξύψωση των μελών,
• Συγκεντρώσεις και ίδρυση βιβλιοθήκης,
• Σύσταση γραφείου εξυπηρέτησης των μελών
ενώ απέβλεπε στο να θέσει σε πνευματική και κοινωνική επικοινωνία τους απανταχού της Ελλάδος πρόσφυγας εκ Κυδωνιών και των πέριξ.
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Το σωματείο διοικείτο από 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο. Είχε σφραγίδα κυκλική
φέρουσα κυκλοτερώς τις λέξεις “ΠΑΝΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ «ΑΙ ΚΥΔΩΝΙΑΙ»” και στο μέσον
το έμβλημα του συλλόγου, την εικόνα του Αγίου Γεωργίου του Νεομάρτυρα, πολιούχου
Αγίου των Κυδωνιών.

1931. Απόσπασμα εγκριτικής απόφασης αρ. 6552 Πρωτοδικείου Αθηνών.

Οι ιδρυτές της Ένωσης, ήταν 46:
Γεώργιος Μυτιληνέλλης, Δημήτριος Καλογνωμάς,
Δημήτριος Καρδάκης, Αλ. Νανάσος, Ευστράτιος Αμανίτης, Αποστ. Οικονόμου,
Δ. Ελληνουδέλλης, Αρ. Κουκουτός, Δημ. Ξενάκης, Αλέξανδρος Χρυσοχόος,
Νικόλαος Χρυσοχόος, Παναγιώτης Καραβασίλης,
Σπύρος Λίποβατς, Πέτρος Λίποβατς, Αντώνιος Λαχανάς, Χριστόφορος Καραχάνης,
Νικόλαος Χατζηστυλιανός, Επαμ. Σαμιωτάκης, Παναγ. Καραγιαννίκης,
Ευστράτιος Μανουηλίδης, Δημοσθένης Μάντζαρης, Α. Καραμικίδης,
Παναγιώτης Μαντζουράνης, Αθανάσιος Διακάκης, Δημήτριος Λεβητέλης,
Νικόλαος Κυπραίος, Αθανάσιος Μανταίος
Το πρώτο Διοικ. Συμβούλιο αποτελείτο από τους:
Πρόεδρος: Γεώργιος Μυτιληνέλλης, Αντιπρόεδρος: Δημήτριος Καλογνωμάς,
Γεν. Γραμματεύς: Δημήτριος Καρδάκης, Ταμίας: Αλέξανδρος Νανάσος,
Σύμβουλοι: Ευστράτιος Αμανίτης, Δημήτριος Ελληνουδέλλης,
Αριστείδης Κουκουτός, Δημήτριος Ξενάκης.
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80. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΕΦΕΔΡΩΝ
ΠΑΛ. ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ ΠΕΡΙΣΣΟΥ «Ο ΠΕΡΙΣΣΟΣ»
Ιδρύθηκε στον Περισσό, στις 28 Νοεμβρίου 1935, από τους Γ. Τσάκωνα, Κ. Τσίτουρα,
Κ. Λεοντή, Απ. Καλογερόπουλο, Ι. Ιατρού, Αθ. Θεοδωρόπουλο και Ματθαίο Μεσσηνέζη.
Το καταστατικό του εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθ. 6547/36 απόφαση του Πρωτοδικείου
Αθηνών.

1935. Απόσπασμα εγκριτικής απόφασης αρ. 6547 Πρωτοδικείου Αθηνών.

Σκοποί της ήταν:
• η συνένωση, αλληλεγγύη και αλληλοβοήθεια όλων των πολιτών του Περισσού,
• ο σεβασμός προς τη θρησκεία και το συνταγματικό πολίτευμα,
• η προάσπιση των συμφερόντων του λαού και υποστήριξη των ελευθεριών του
και εν γένει η εξύψωση του εθνικού φρονήματος δια παντός νομίμου μέσου και
• η φροντίδα για την κοινωνική και πνευματική των ανάπτυξη ως και η προσπάθεια
για την υποστήριξη παντός ωφελίμου έργου στην κοινωνία και την πατρίδα.

Μέλη της Ένωσης γίνονταν δεκτά κατόπιν αίτησης και εγκρίσεως του Διοικητικού
Συμβουλίου που θα προερχόταν με πλειοψηφία ύστερα από μυστική ψηφοφορία.
Διοικείτο από 7μελές Διοικ. Συμβούλιο.
Η “Συνταγματική Ένωσις Εφέδρων και Παλαιών Πολεμιστών Περισσού” είχε ιδία
σφραγίδα φέρουσα σε κύκλο την επωνυμία της Ένωσης και στο μέσον την λέξη “ΠΕΡΙΣΣΟΣ “.
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81. ΕΝΩΣΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ & ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

1936. Απόσπασμα εγκριτικής απόφασης αρ. 6839 Πρωτοδικείου Αθηνών.

Ιδρύθηκε με την υπ΄ αριθ. 6839/36, απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών.
Σκοπός της Ένωσης, ήταν η μελέτη, η προστασία και η προαγωγή των οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών της. Μέλη γίνονταν όσοι εξασκούσαν βιοποριστικό επάγγελμα άξιο νομίμου προστασίας, και όσοι διατηρούσαν επαγγελ-

ματικό ή βιοτεχνικό κατάστημα στην πόλη.
Διοικείτο από 9μελές Διοικ. Συμβούλιο (Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γεν. Γραμματέας,
Ταμίας, Έφορος και 4 μέλη-σύμβουλοι) ενώ το Δ.Σ. μπορούσε να ορίσει ειδικό γραμματέα και Νομικό Σύμβουλο. Υπήρχε 3μελής Εξελεγκτική Επιτροπή που ήλεγχε την Ταμειακή Κατάσταση του συλλόγου.
Ιδρυτικά μέλη ήταν οι:
Βαρκατζής, Κυριάκος Βασιλειάδης, Διομήδης Σιμητόπουλος, Κ. Χρυσαφίδης,
Παπαδόπουλος, Δουρβέκης, Πυργέρος, Πιττόγλου κ.α.

j

82. ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΤΩΝ ΚΟΡΑΣΙΩΝ (Ο.Χ.Ε.Κ.)
(Γραφεία Αθηνών: Σουλίου 3)

ΤΜΗΜΑ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
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(Γραφεία: Οδός Χριστιανικής Ενώσεως 3)

Ιδρύθηκε το 1923, από τον Ιερέα Μάρκο Τσακτάνη και είχε έδρα την Αθήνα.
Σκοπό είχε:
• Την κατά Χριστόν μόρφωση των μελών της και εν γένει την ηθική και
ελληνοπρεπή διάπλαση της γυναίκας,
• Την εξάσκηση της φιλανθρωπίας με την ίδρυση αγαθοεργών Ιδρυμάτων,
εργαστηρίων απόρων γυναικών, περίθαλψης πασχόντων αδελφών, προστασίας
ορφανών κοριτσιών και απόρων γυναικών κάθε ηλικίας,
• Τη διάδοση της Αγίας Γραφής και έκδοση θρησκευτικών βιβλίων και την
καλλιέργεια των χριστιανικών αρετών με διαλέξεις κηρύγματα,
πρακτικές μελέτες,
• Τη φροντίδα για τη μόρφωση της παιδικής και νεανικής ηλικίας με την
ίδρυση Μορφωτικών Κέντρων Νεότητας και προτύπων Νυχτερινών Σχολών,
• Την ίδρυση οικοτροφείων για προστασία των νεανίδων που θα σπουδάζουν
σε ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα,
• Την ίδρυση Μεγάλου Πνευματικού Κέντρου για τον καταρτισμό εσωτερικής
και εξωτερικής Ιεραποστολής και για την επικοινωνία της ΄Ενωσης με τις
Παγκόσμιες Χριστιανικές Κινήσεις Νεότητας,

Μέλη γίνονταν γυναίκες άνω των 21 ετών. Τον σύλλογο διοικούσε 15μελές Διοικητικό Συμβούλιο και είχε θητεία 3 ετών. Ο Πρόεδρος ήταν Πρεσβύτερος και έπρεπε να
ήταν μέλος του Συλλόγου από 15ετίας.
Ο σύλλογος για την επέκταση της δράσης του ίδρυε στην έδρα του και εκτός αυτής
τμήματα που διακρίνονταν σε τμήματα της Αττικής και εκτός αυτής. Αυτά που ήταν στην
Αττική διακρίνονταν σε αυτά που έχουν ιδρύματα και μη. Τα εν Αττική τμήματα διοικούνταν από 3μελή Επιτροπή που διοριζόταν από το εκάστοτε Διοικ. Συμβούλιο.
Γιορτή της Ένωσης ήταν η ημέρα της Αγίας Αικατερίνης, στην εκκλησία της οποίας
στην Πλάκα υπογράφηκε το ιδρυτικό της ΄Ενωσης.
Η εν λόγω οργάνωση είχε 150 τμήματα στην Αθήνα, ενώ διατηρούσε και ιδιόκτητο
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κτίριο στη Ν. Ιωνία 47 όπου λειτουργούσαν αρκετά τμήματα, υπό την ηγεσία του κατηχητή
της Αρχιεπισκοπής Αθηνών αιδεσιμότατου Άγγελου Νησιώτη 48.
Τη 10ετία του 1930, στις συνοικίες Ινέπολης και Σαφράμπολης λειτουργούσαν 2
τμήματα. Το πρώτο τμήμα λειτουργούσε κάθε Πέμπτη 7-8 μ.μ. για τις μεγάλες νεανίδες
και μιλούσε η Δις Μαρία Σταματιάδου και το δεύτερο την Κυριακή 2-3 μ.μ. για τις μικρές
και μιλούσε η Δις Παναγιώτα Γραμματοπούλου.

1948. Εκδήλωση στη Ν. Ιωνία.
Διακρίνονται ο Δήμαρχος Β. Δημόπουλος
και ο πατήρ Άγγελος Νησιώτης.

Το καταστατικό του συλλόγου τροποποιήθηκε το 1963, όταν τη διοίκηση του συλλόγου είχε το παρακάτω Διοικ. Συμβούλιο:
Πρόεδρος: A. Νησιώτης, Γεν. Γραμματεύς: Α. Καπαμάλη,
Τα Μέλη: Θ. Βαρουξή, Δ. Τσουκαλά, Δ. Χαμπάκη, Δ. Σουγιουλτζόγλου,
Α. Νικολαΐδου, Δ. Δημητριάδου, Α. Σίμου, Π. Βαλέρα, Α. Πορίχη,
Χ. Πρωτεκδίκου, Α. Μαχαιρίδου, Ε. Κατσαΐτη, Α. Χαλά.
Μερικές από τις εκδηλώσεις του:
- 16 Απριλίου 1930. Πραγματοποιεί στον Κινηματογράφο “ΚΡΟΝΟΣ” εκδήλωση, με
ελληνικό και χριστιανικό χρώμα.

- Αύγουστος 1954. Πραγματοποιεί εκδήλωση πάλι στον Κινηματογράφο“ΚΡΟΝΟΣ”
και τα έσοδά της διατέθηκαν για τα εργαστήρια της Ένωσης. Το πρόγραμμα περιελάμβανε τη “Θυσία του Αβραάμ”, διάφορα ποιήματα και ύμνους. Στο τέλος μίλησαν ο αιδεσιμότατος Άγγελος Νησιώτης και ο Δήμαρχος Κυριάκος Κιοφτερτζής.
- Ιανουάριος 1955. Διοργανώνει 2 γιορτές στον Κινηματογράφο ΑΣΤΕΡΑ και συγχρόνως γίνεται η τελετή κοπής της πίτας τους.
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83. ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ
(Ο.Χ.Ε.Ν.)
(Γραφεία Αθηνών: Σουλίου 3)

ΤΜΗΜΑ Ν. ΙΩΝΙΑΣ

(Γραφεία: Οδός Αγνώστων Ηρώων 73)

Το εν λόγω σωματείο ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1923 από τον Ιερέα Μάρκο Τσακτάνη,
παράλληλα με την “ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΡΑΣΙΩΝ” (όπως αναφέρουμε παραπάνω) και αφορούσε τους νέους.
Σκοπός του ήταν η διαπαιδαγώγηση των νέων στα ελληνοχριστιανικά ιδεώδη,
γεγονός που υλοποιούσε με μορφωτικές ομιλίες και εκδηλώσεις.
Διοικείτο από 9μελές Διοικ. Συμβούλιο και είχε τη δυνατότητα να ιδρύει τμήματα

στα προάστια της Αθήνας. Έτσι είχε τμήμα και στη Ν. Ιωνία. Το τμήμα της Ν. Ιωνίας είχε
ιδρυθεί από το 1925 και συνέχισε τη δράση του και μετά το 1950.

1939.

15 Ιανουαρίου. Κατόπιν Γεν. Συνέλευσης και αρχαιρεσιών στις 18 Ιανουαρίου, το Δ.Σ.
καταρτίσθηκε σε σώμα, ως εξής:
Πρόεδρος: Αιδεσ. Πατήρ Άγγελος Νησιώτης, Αντιπρόεδρος: Παναγ. Λαμπρίδης,
Γραμματέας: Χαράλαμπος Σιδέρης, Ταμίας: Στέφανος Χατζηστεφάνου,
Σύμβουλοι: Θωμάς Θωμαρίδης, Νικόλαος Καραδημητρίου, Νικόλαος Θεοδοσίου,
Χαράλαμπος Καλλιάδης, Γεώργιος Γεωργιάδης, Παναγ. Παναγιώτογλου.

1950.

- Καλοκαίρι. 120 παιδιά από την Ν. Ιωνία συμμετέχουν με άλλα 700, στις κατασκηνώσεις της Οργάνωσης στην Εκάλη.
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84. ΛΕΣΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
Εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθ. 2784/39 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών.
Ήταν σωματείο κοινωνικό και παρόμοια σωματεία με τον ίδιο τίτλο «Λέσχη
Δημοσίων Υπαλλήλων» είχαν ιδρυθεί από το 1925 σε πολλές πόλεις της Ελλάδας.

1939. Απόσπασμα εγκριτικής απόφασης αρ. 2784 Πρωτοδικείου Αθηνών.

Βέβαια είναι άλλο πράγμα να ιδρύονται “Λέσχες Δημοσίων Υπαλλήλων” σε μια
επαρχιακή πόλη, όπου θα μπορούσαν να συγκεντρώνονταν διορισμένοι από διάφορα
μέρη της Ελλάδας υπάλληλοι και να επικοινωνούν μεταξύ τους, από μια Λέσχη σ΄ ένα
γειτονικό στην Αθήνα δήμο, όπου τελικά οι δημόσιοι υπάλληλοι είχαν πλέον τακτοποιηθεί οικογενειακά. Να μη συγχέεται η Λέσχη με τα συνδικαλιστικά σωματεία των υπαλλήλων, που ήταν και στη Ν. Ιωνία, πολύ ισχυρά.

j

85. ΣΩΜΑΤΕΙΟΝ ΑΝΘΡΑΚΩΡΥΧΩΝ & ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΩΝ
ΑΘΗΝΩΝ & ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ
Ιδρύθηκε στις 12 Οκτωβρίου 1940 και το καταστατικό του εγκρίθηκε με την υπ΄
αριθ. 12965/1940 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών. Έδρα είχε την Αθήνα.
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1940. Απόσπασμα εγκριτικής απόφασης αρ. 12965 Πρωτοδικείου Αθηνών.

Σφραγίδα του Σωματείου.

Σκοπός του σωματείου ήταν η συνένωση όλων των ανθρακωρύχων και λιγνιτωρύχων Αθηνών και Περιχώρων εργαζομένων εργατών και τεχνιτών ανθρακωρυχείων και
λιγνιτωρυχείων σε ενιαία οργάνωση προς κοινή ενέργεια για την μελέτη, προστασία και
προαγωγή των οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων τους.
Τους σκοπούς αυτούς θα επετύγχανε:
- Με ανάπτυξη στους λιγνιτωρύχους και ανθρακωρύχους επαγγελματικής
συνείδησης και κατάδειξης σε αυτούς των πλεονεκτημάτων της επαγγελματικής
οργάνωσής τους,
- Με τη μόρφωση των μελών και την ανύψωση του πνευματικού επιπέδου,
με διαλέξεις, βραδινά μαθήματα, και οργάνωση βιβλιοθήκης και αναγνωστηρίου,
με εκδόσεις εντύπων και περιοδικών,
- Με τον καταρτισμό συλλογικών συμβάσεων εργασίας και την παρακολούθηση
της πιστής εφαρμογής αυτών και την κατοχύρωση του επαγγέλματός τους
με κάθε νόμιμο μέσο,
- Με την αναγνώριση του σωματείου τους ως αντιπροσωπευτικού και
υπαγωγής του στο Εργατικό Κέντρο,
- Με τη συμμετοχή τους στην Εθνική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (Ε.Σ.Ε.Ε.).
Μέλη γίνονταν όλοι οι εργαζόμενοι στα ανθρακωρυχεία Αθηνών και Περιχώρων
(Ελευσίνας, Καλογρέζας, Ηρακλείου, Περιστερίου κλπ.).

Το σωματείο διοικείτο από 11μελές Διοικ. Συμβούλιο και ελεγχόταν από 3μελή Εξελεγκτική Επιτροπή που είχαν θητεία ενός έτους. Είχε σφραγίδα κυκλική φέρουσα τον τίτλο
του σωματείου και στο μέσον το έτος ίδρυσης.
Ο Γιάννης Κεσκελίδης (Σαμψών), θυμάται:
«Το χάρισμα της δύναμης το κληρονόμησα από τον παππού μου, τον Παύλο.
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Ήταν παλαιστής στη Μικρά Ασία και ο πατέρας μου είχε ασχοληθεί ερασιτεχνικά με
την πάλη. Όταν ήμουν μικρό παιδί, κατάλαβα ότι είχα μια απίστευτη δύναμη, που
δεν μπορούσα να συνειδητοποιήσω. Όταν ήμουν επτά ετών, έπιασα δουλειά στα
κάρβουνα για να ζήσω. Εκεί σήκωνα τα τσουβάλια, σαν να ήταν άδεια».

1943. Λιγνιτωρύχοι σε ώρα ανάπαυσης, έξω από τα λιγνιτωρυχεία Καλογρέζας.
Διακρίνονται οι: Παντελής Σάκουλας και στο άκρο δεξιά όρθιος ο Γιάννης Κεσκελίδης ή "Σαμψών".

Είναι γνωστοί οι αγώνες των λιγνιτωρύχων της Καλογρέζας ακόμη και στη διάρκεια της
Κατοχής. Πολλοί λιγνιτωρύχοι μετέχοντες σε απεργίες και συλλαλητήρια συνελήφθησαν,
βασανίστηκαν ή και εκτελέστηκαν στο “Μπλόκο της Καλογρέζας”, τον Μάρτιο του 1944.
Τα λιγνιτωρυχεία παρείχαν εξαιρετικής ποιότητας λιγνίτη για το εργοστάσιο
Ηλεκτρισμού στο Κερατσίνι περίπου ως το 1958, όταν αυτά έκλεισαν γιατί είχε δημιουργηθεί πρόβλημα από τις στοές για τη σταθερότητα των σπιτιών της περιοχής.
Πρώτος αντιστασιακός στην περίοδο της Κατοχής, υπήρξε ο λιγνιτωρύχος Κώστας
Κοφινάκος, ο οποίος εκτελέστηκε από τους Γερμανούς το 194249.

j

86. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΥΜΑΤΙΚΩΝ «Π.Σ.Φ.»
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ν. ΙΩΝΙΑΣ)

Το καταστατικό ίδρυσης του σωματείου, εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 6951/42
απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών και τροποποιήθηκε στη Γενική Συνέλευση της
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10ης Ιουλίου 1945 που εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθ. 4020/48 απόφαση του Πρωτοδικείου
Αθηνών.

Σκοπός του σωματείου ήταν:
• Η θεραπεία και η ίαση των πασχόντων μελών του,
• Η ανάπτυξη συναδελφικής αλληλεγγύης μεταξύ των,
• Η προαγωγή και η υποστήριξη των υλικών, οικονομικών και ηθικών
συμφερόντων των.
Μέλη του συνδέσμου ήταν, όσοι αποδεδειγμένα ήσαν φυματικοί και δεν ανήκαν σε
άλλα παρεμφερή σωματεία.
Διοικείτο από 11μελές Διοικ. Συμβούλιο και είχε το δικαίωμα να ιδρύει παραρτήματα
στη περιφέρεια Αθηνών και Προαστίων.
Ο εν λόγω σύνδεσμος είχε ιδρύσει και παράρτημα στη Ν. Ιωνία, που διοικείτο από
7μελές Συμβούλιο.

j

87. ΤΑΜΕΙΟΝ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
Ιδρύθηκε με την υπ΄ αριθ. 5953/30.10.1943 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών.

1943. Η εγγραφή του σωματείου στο Βιβλίο Μητρώου του Πρωτοδικείου Αθηνών.
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Παρόμοιοι Σύνδεσμοι, Ταμεία με πανομοιότυπο σκοπό και δράση είχαν ιδρυθεί σε
πολλούς Δήμους της Αττικής.
Σκοπός του συνδέσμου ήταν η παροχή βοήθειας σε είδος ή σε χρήμα στους μη δυνάμενους πρόσκαιρα ή μόνιμα να αντιμετωπίσουν με ίδια μέσα και δυνάμεις τις απαραίτητες
ανάγκες του βίου, ιδιαίτερα η δε η παροχή επείγουσας βοήθειας στις περιπτώσεις εκείνες
κατά τις οποίες οι υπάρχουσες οργανώσεις και ιδρύματα περίθαλψης για οποιονδήποτε
λόγο δεν παρείχαν αυτήν ή την παρείχαν ανεπαρκή.
Το “Ταμείο Περιθάλψεως Ν. Ιωνίας” συνεργαζόταν στενά με το “Σταθμό Κοινωνικής
Αντίληψης” που καθόριζε τις παρεχόμενες βοήθειες σε κάθε περίπτωση.
Διοικείτο από 7μελές Διοικ. Συμβούλιο. Η σφραγίδα του ήταν κυκλική και έφερε τον
τίτλο “ΤΑΜΕΙΟΝ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΣ” και το έτος ίδρυσης, στο
μέσον δε ως σύμβολο αλληλεγγύης δύο χέρια σφιγμένα.
Το καταστατικό ψηφίστηκε στη συνεδρίαση των ιδρυτών του “Ταμείου Περιθάλψεως Ν. Ιωνίας”, την 1η Απριλίου 1943.
Ιδρυτικά μέλη ήταν οι:
Νικόλαος Εθνόπουλος, Κωνσταντίνος Γλυτσός, Εμμανουήλ Βασιλείου
Παντελής Κασιμάτης, Πλάτων Βασιλειάδης, Νικόλαος Καραθανάσης
Κωνσταντίνος Μαύρος 50

1942. Διπλότυπος Απόδειξις. Παραλαβή ιματισμού.
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88. ΕΝΩΣΙΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ N. ΙΩΝΙΑΣ & ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ
Ιδρύθηκε το πρωινό της 17ης Σεπτεμβρίου 1944, όταν πραγματοποιήθηκε Γενική
Συνέλευση στο κατάστημα του Γιώργου Ιωσηφίδη (Βασ. Όθωνος 103) και το καταστατικό της εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθ. 794/1945 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Το προσωρινό Διοικ. Συμβούλιο, αποτελείτο από τους :
Πρόεδρος: Γεώργιος Ιωσηφίδης, Αντιπρόεδρος: Ευάγγελος Χότζογλου
Ταμίας: Κυριάκος Παντελής, Σύμβουλοι: Γεράσιμος Χυτήρης,
Δημήτριος Χατζηράπτης, Μιχαήλ Μερκούρογλου, Γεώργιος Πάλλης,
Καλλιόπη Σπυριδάκη, Ελένη Βασταρδή και Αναστάσιος Θεοδωρίδης

Τα γραφεία της, ήταν στη Στοά Διαμαντάκη.
Το καταστατικό της στη συνέχεια τροποποιήθηκε στις Γεν. Συνελεύσεις της 16ης
Μαΐου 1954 και 26 Μαΐου 1957 και εγκρίθηκαν με την υπ΄ αριθ. 1862/58 απόφαση του
Πρωτοδικείου Αθηνών.

1945

1951
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Σκοποί της Ένωσης ήταν:
• Η αλληλεγγύη μεταξύ των μελών της και η επιδίωξη δια παντός νομίμου μέσου
και με την επικουρία του επισήμου κράτους και των διαφόρων αρχών,
της βελτίωσης του βίου των πολυτέκνων,
• Η λήψη διαφόρων προστατευτικών μέτρων υπέρ των μελών της: εργατικών,
στρατιωτικών, εκπαιδευτικών, ψυχαγωγικών, στεγάσεως κλπ.
• Η ίδρυση και λειτουργία Ταμείου Αλληλοβοηθείας και περίθαλψης απόρων
μελών στο οποίο υποχρεωτικά θα μετείχαν όλα τα μέλη της Ένωσης,
• Η ενίσχυση της Ανωτάτης Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων
της οποίας απαραιτήτως θα έπρεπε να αποτελεί μέλος προς επίλυση
των πολυτεκνικών ζητημάτων.

Μέλη της Ένωσης γίνονταν οι πολύτεκνοι κάτοικοι του Δήμου Ν. Ιωνίας και των
κοινοτήτων Ηρακλείου Αττικής, Κουκουβαούνων, Ν. Φιλαδέλφειας, Ν. Χαλκηδόνας,
Ριζούπολης και Καλογρέζας. Σύμφωνα με τον Νόμο περί προστασίας Πολυτέκνων,
καθοριζόμενοι πολύτεκνοι γίνονταν με τη βεβαίωση του εφημέριου της ενορίας και του
οικείου Δημάρχου περί της οικογενειακής τους κατάστασης.
Την ΄Ενωση διοικούσε 7μελές Διοικ. Συμβούλιο. (Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γενικός
Γραμματέας, Ταμίας και 2 έφοροι) και ήλεγχε 3μελής Εξελεγκτική Επιτροπή. Η θητεία
του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής ήταν διετής. (Πριν το 1958 το Διοικ. Συμβούλιο
ήταν 12μελές)
Το Δ.Σ. μετά την εκλογή του διόριζε 3μελή επιτροπή πολυτέκνων σε κάθε ενορία της
περιφέρειάς του. Σκοπός της επιτροπής ήταν η εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. ως και
η οργάνωση τελετών, εράνων, διαλέξεων κλπ.
Σε κάθε ενορία μία φορά το χρόνο θα γινόνταν τελετή στην οποία όφειλε να παρευρίσκεται το Δ.Σ. της Ενώσεως που θα έφερε τις κονκάρδες της και τα μέλη, περιβραχιόνια
με τον τίτλο και τη σφραγίδα της.
Η Ένωση γιόρταζε την ημέρα της εορτής των Αγίων Πάντων. Είχε σημαία με τον
Ιησού ευλογούντα τα παιδιά από τη μια όψη και από την άλλη τον δικέφαλο αετό και τον
τίτλο «ΕΝΩΣΙΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ & ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ» όπως επίσης και σφραγίδα
στρογγυλή με το παραπάνω έμβλημα και τίτλο.

1946.

- Μετά την παραίτηση του Προέδρου Στ. Σταυρίδη, το Δ.Σ. συγκροτήθηκε ως εξής:
Πρόεδρος: Ιωάννης Αυγερινός, Αντιπρόεδρος: Κων/νος Βέρδης
Γεν. Γραμματέας: Αθανάσιος Κασαπίδης, Ταμίας: Βασίλειος Βιδάλης

- Λειτούργησε Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών Κοπτικής Ραπτικής.
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- Κυριακή 24 Μαΐου. Πραγματοποιεί εκδήλωση στον Κινηματογράφο ΑΣΤΕΡΑ
προκειμένου να απονείμει τα διπλώματα Κοπτικής της Σχολής. Παρέστησαν ο Βουλευτής
Αθηνών Καρζής και ο Δήμαρχος Κ. Κιοφτερτζής. Η γιορτή πραγματοποιήθηκε μέσα στα
πλαίσια των συνθημάτων της Πολυτεκνικής Ένωσης «Πατρίς - Οικογένεια - Θρησκεία».

1948.

- Το Προεδρείο αποτελούσαν, οι:
Πρόεδρος: Ιωάννης Αυγερινός, Γεν. Γραμματέας: Αθανάσιος Κασαπίδης

- 29 Αυγούστου. Χορηγείται άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Νυκτερινής Τεχνικής
Σχολής υπό την επωνυμία «Ελληνική Ραδιοτηλεγραφική - Μηχανολογική - Ηλεκτρολογική
Σχολή «ΕΡΜΗΣ» στην Ένωση Πολυτέκνων Ν. Ιωνίας, με τη σύμπραξη του Δήμου Ν. Ιωνίας.

1949.

- 11 Μαΐου. Από τις πραγματοποιηθείσες εκλογές, προήλθε το παρακάτω Δ.Σ.:
Πρόεδρος: Ιωάννης Αυγερινός, Αντιπρόεδρος: Κων/νος Βέρδης
Γεν. Γραμματέας: Αθανάσιος Κασαπίδης, Ταμίας: Βασίλειος Βιδάλης
Σύμβουλοι: Ιωάννης Αγγελόπουλος, Νικόλαος Ελιμαντής, Θεόδωρος Καμπίτσης
Δημήτριος Νικολαΐδης, Χαράλαμπος Πατσιώτης, Δημήτριος Παλαμίδας
Γεώργιος Χριστάκης, Γεράσιμος Χυτήρης
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1952.

- 17 Φεβρουαρίου. Μετά τις εκλογές συγκροτήθηκε το παρακάτω Δ.Σ. :
Πρόεδρος: Ιωάννης Αυγερινός, Αντιπρόεδρος: Ιορδάνης Μακεδονόπουλος
Γεν. Γραμματέας: Δημήτριος Νικολαΐδης, Ταμίας: Χαράλαμπος Πατσιώτης
Σύμβουλοι: Ιωσήφ Βάγγερ, Νικόλαος Ελιμαντής, Παντελής Κανελλόπουλος,
Λένα Μαρία, Ηρακλής Μαρδέρης, Γεώργιος Στυλιανίδης, Γεώργιος Χατζημελετιάδης.
Εξελεγκτική Επιτροπή:
Παναγιώτης Δημητρίου, Μιχαήλ Αγιάνογλου, Δημ. Κοτσαπάσογλου

1954.

- Το Διοικ. Συμβούλιο, αποτελούσαν οι :
Πρόεδρος: Ιορδάνης Μακεδονόπουλος, Αντιπρόεδρος: Χαράλαμπος Ψάλτης
Γεν. Γραμματέας: Ι. Χατζηϊωάννου, Ταμίας: Χαράλαμπος Πατσιώτης
Σύμβουλοι: Κων. Κατσίδης, Γεωργ. Κάρλος, Ιωαν. Καπετανάκης, Γεωρ. Στυλιανίδης
Νικολ. Ελιμαντής, Γεωργ. Χατζημελετιάδης, Ηρακλής Μαρδέρης, Διον. Καραμπίνης

1956.

1955. Τμήμα Κοπτικής Ραπτικής.

- Το Διοικ. Συμβούλιο, αποτελούσαν οι:
Πρόεδρος: Χαράλαμπος Πατσιώτης, Αντιπρόεδρος: Ιορδ. Μακεδονόπουλος,
Γεν. Γραμματέας: Ανδρέας Σαμαρτζής, Ταμίας: Δημ. Ζαχαρόπουλος,
Σύμβουλοι: Παναγ. Σπηλιόπουλος, Χαράλαμπος Ψάλτης, Γεώργιος Μαρουφίδης
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Εξελεγκτική Επιτροπή:
Πρόεδρος: Ιωάννης Μηναδάκης, Μέλη: Χρ. Σκορδούμπλας, Μαρία Λένα

1958.

- Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων της 16ης Μαΐου 1954 και 26ης Μαΐου 1954,
που αφορούσαν τροποποιήσεις του Καταστατικού, εγκρίθηκαν με την υπ΄ αριθ.
1862/1958 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών.

1961.

- 27 Αυγούστου. Πραγματοποιούνται εκλογές, και συγκροτείται το νέο Δ.Σ.:
Πρόεδρος: Χαράλαμπος Πατσιώτης, Αντιπρόεδρος: Ιορδ. Μακεδονόπουλος,
Γεν. Γραμματέας: Ιωάννης Πολυχρόνης, Ταμίας: Δημ. Ζαχαρόπουλος,
Σύμβουλοι: Χαράλαμπος Ψάλτης, Νικ. Μαραγκουδάκης, Δημήτρης Κοτσαμπάσογλου

1963.

- 27 Οκτωβρίου. Πραγματοποιούνται εκλογές, και συγκροτείται το νέο Δ.Σ.:
Πρόεδρος: Χαράλαμπος Πατσιώτης, Αντιπρόεδρος: Ιορδ. Μακεδονόπουλος,
Γεν. Γραμματέας: Δημήτριος Ζαχαρόπουλος, Ταμίας: Ιωάννης Μηναδάκης,
Σύμβουλοι: Π. Πολυδροσόπουλος, Χαράλαμπος Ψάλτης, Γεώργιος Μαρουλίδης

1966.

- 26 Ιουνίου. Πραγματοποιούνται εκλογές, και συγκροτείται το νέο Δ.Σ.:
Πρόεδρος: Χαράλαμπος Πατσιώτης, Αντιπρόεδρος: Ιορδ. Μακεδονόπουλος
Γεν. Γραμματέας: Ανδρέας Σαμαρτζής, Ταμίας: Δημ. Ζαχαρόπουλος
Σύμβουλοι: Παναγ. Σπηλιόπουλος, Χαράλαμπος Ψάλτης, Γεώργιος Μαρουφίδης
Εξελεγκτική Επιτροπή:
Πρόεδρος: Ιωάννης Μηναδάκης, Μέλη: Χρ. Σκορδούμπλας, Μαρία Λένα

1970.

- Πραγματοποιούνται εκλογές, και συγκροτείται το νέο Δ.Σ.:
Πρόεδρος: Χαράλαμπος Πατσιώτης, Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Μαρουφίδης
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Γεν. Γραμματέας: Σπυρίδων Βασιλόπουλος, Ταμίας: Δημ. Ζαχαρόπουλος
Σύμβουλοι: Ανδρέας Σαμαρτζής, Διονύσιος Πλέσσας, Εμμανουήλ Στέτσικας

1972.

- Το καταστατικό της Ένωσης τροποποιείται και εγκρίνεται με την υπ΄ αριθ.
1985/1972 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών.
Το σωματείο εξακολουθεί και σήμερα τη δράση του: κοινωνική και φιλανθρωπική. Τα γραφεία του βρίσκονται στα Πευκάκια.

j

89. ΕΘΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑ & ΠΕΡΙΘΑΛΨΙΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Η ιδρυτική πράξη του συλλόγου, υπογράφηκε στις 11 Φεβρουαρίου 1945 και το
καταστατικό εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθ. 1135/45 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Σκοπός του συλλόγου, ήταν η κατά το δυνατόν περίθαλψη των οικογενειών που οι
προστάτες τους κατακρεουργήθηκαν κατά το Στασιαστικό κίνημα (εννοεί τον Εμφύλιο
κλπ.) ή έπαθαν στην ομηρεία.
Τακτικά μέλη μπορούσαν να γίνουν οι κάτοικοι του Δήμου Ν. Ιωνίας που είχαν την
Εθνικότητα και την Ελληνική υπηκοότητα και είχαν τα προσόντα χρηστού και νομιμόφρονα πολίτη ως και άμεμπτο παρελθόν.
Το σύλλογο διοικούσε 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο που ελεγχόταν από 3μελή Εξελεγκτική Επιτροπή.
Ο Σύλλογος είχε στρογγυλή σφραγίδα που έφερε την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑ & ΠΕΡΙΘΑΛΨΙΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» και στο μέσον «ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ 1945»
Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο51, αποτέλεσαν οι:
Πρόεδρος: Πέτρος Κοπτερίδης, Γραμματεύς: Απόστολος Διασάκος
Μέλη: Σάββας Αργυρομμάτης, Βασίλειος Μεταξάς, Γεώργιος Αβραμίδης
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Θεόδωρος Νοταράς, Μωϋσής Αντωνιάδης
Σπυρίδων Οικονομόπουλος, Κων/νος Γεωργιάδης

j

90. ΕΝΩΣΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ & ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ
Ν. ΙΩΝΙΑΣ & ΤΩΝ ΠΕΡΙΞ
Ιδρύθηκε το 1945, με την υπ΄ αριθ. 2457/1945 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών.

1945.

Στη Γενική Συνέλευση της 12ης Αυγούστου 1945, πραγματοποιήθηκαν και οι εκλογές,
που οδήγησαν στη συγκρότηση Δ.Σ. την 18η Αυγούστου 1945, ως εξής:
Πρόεδρος: Χαράλαμπος Ιασονίδης (παντοπώλης),
Γεν. Γραμματέας: Αλέκος Χατζηγεωργίου (παντοπώλης)
Ταμίας: Κυριάκος Βασιλειάδης (κουρέας),
Σύμβουλοι: Παναγιώτης Αθανασίου (υποδηματοποιός), Σπυρίδων Δούκαρης (κουρεύς)
Εμμανουήλ Μαξούρης (ράπτης) και Παναγιώτης Ασλανίδης (επιπλοποιός)

j

91. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΚΗΣ
ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ν. ΙΩΝΙΑΣ)

Γραφεία: Περγάμου 4 (σήμερα Αττάλου) – Περιοχή Φάρος

Το καταστατικό της εταιρείας υπογράφηκε την 1η Μαΐου 1945, ενώ η ιδρυτική
πράξη εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθ. 2839/45 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών. Η έδρα
της εταιρείας, ήταν στην Αθήνα.
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Σκοπό είχε μεταξύ άλλων τη διάδοση της αγγλικής γλώσσας και την ενημέρωση των
Ελλήνων για την Αγγλική και Αμερικανική Φιλολογία, Επιστήμη και Τεχνική. Για την
επιτυχία του σκοπού της θα δημιουργούσε Επιστημονικό Ίδρυμα που θα περιελάμβανε
όλους τους μορφωτικούς κλάδους, ενώ στις προθέσεις της ήταν η έκδοση βιβλίων και
περιοδικών και η οργάνωση διαλέξεων, εορτών και εκδρομών.
Το Σωματείο διοικούσε 15μελές Διοικ. Συμβούλιο. Με απόφαση του Δ.Σ., ίδρυσε
παραρτήματα σε μεγάλες πόλεις και συνοικίες, σε Δήμους και Κοινότητες, όπου και διορίζονταν προσωρινές Διοικητικές Επιτροπές.

Το σωματείο είχε κυκλική σφραγίδα που έφερε γύρω στεφάνι δάφνης, όπου στην
κορυφή εμφανίζεται η λέξη ΕΛΛΗΝΙΚΗ και στο κέντρο σε οριζόντια γραμμή αναγράφεται ο υπόλοιπος τίτλος του Σωματείου, η έδρα και το έτος ίδρυσης.
Το πρώτο Διοικ. Συμβούλιο της Κεντρικής Διοίκησης, αποτέλεσαν οι:
1. Αλέξανδρος Φιλαδελφέας - Πρόεδρος,
2. Αριστ. Κούζης, καθηγ. Πανεπ. - Αντιπρόεδρος
3. Βασ. Λαμπίκης, Ιατρός - Αντιπρόεδρος,
4. Νικόλαος Πετιμεζάς, Στρατηγός - Αντιπρόεδρος
5. Αντώνιος Πισσάνος, Συγγραφέας - Γεν. Γραμματέας
6. Νικόλαος Σταθάκης, Δικηγόρος - Ειδικός Γραμματέας
7. Κων/νος Πεζόπουλος, Δικηγόρος - Γενικός ΄Εφορος
8. Ιωάννης Σεργάκης, Δικηγόρος - Κοσμήτορας
9. Βλαδίμηρος Κολοκοτρώνης, Στρατηγός - Ταμίας
και οι σύμβουλοι:
10. Θεόδωρος Βαρούνης - Πρύτανις Ε.Μ.Π.,
11. Σπύρος Βικάτος - Καθηγητής Σχολής Καλών Τεχνών
12. Γεώργιος Κυριακός - Ακαδημαϊκός
13. Χρ. Μητσόπουλος - Πρεσβευτής
14. Φρίξος Θεοδωρίδης - Καθηγητής Σχολής Καλών Τεχνών
15. Νάκος Πανουριάς - τ. Πρεσβευτής
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Στη Ν. Ιωνία, ιδρύθηκε παράρτημα (γραφεία στην οδό Περγάμου), όπου διδάσκονταν
η αγγλική γλώσσα, ενώ το 1948, δημιούργησε και νυκτερινά τμήματα που λειτουργούσαν στην αίθουσα του Γυμνασίου.

1946.

- Το Προεδρείο της Ν. Ιωνίας, αποτελούσαν:
Πρόεδρος: Αχ. Αμηράς, Γεν. Γραμματέας: Μ. Ψαλτάκης

1947.

- Το Διοικ. Συμβούλιο απετέλεσαν, οι:
Πρόεδρος: Αχ. Αμηράς, Αντιπρόεδροι: Ελ. Λασκαρίδης και Κ. Χατζηβασιλείου
Γεν. Γραμματέας: Ηρ. Περδίκης, Ειδ. Γραμματέας: Αρ. Κατέχης,
Ταμίας: Κ. Θεοφανίδης, Έφορος: Ιωάννης Μυλωνάς,
Κοσμήτωρ: Στεφ. Χατζηστεφάνου και Σύμβουλος: Ευστρ. Παπάζογλου

1948.

- Το Προεδρείο της Ν. Ιωνίας, αποτελούσαν :
Πρόεδρος: Αχ. Αμηράς, Γεν. Γραμματέας: Αδελά Στεφανίδου
- Την ίδια χρονιά, αρχίζουν και νυχτερινά μαθήματα αγγλικής γλώσσας σε αίθουσα
του Γυμνασίου Ν. Ιωνίας.

j

92. ΕΝΩΣΙΣ ΕΡΓΑΤΩΝ & ΤΕΧΝΙΤΩΝ Ν. ΙΩΝΙΑΣ & ΤΩΝ ΠΕΡΙΞ
Το καταστατικό του υποβλήθηκε στις 25 Αυγούστου 1945 και εγκρίθηκε με την υπ΄
αριθ. 4224/1945 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών.

1945. Απόσπασμα από την εγκριτική πράξη του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Σκοπός του σωματείου, ήταν η προστασία και προαγωγή οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών τους.
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93. ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΕΘΝΙΚΙΣΤΩΝ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
Γραφεία: Μ. Ασίας 9.

Το καταστατικό της Ένωσης, εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθ. 4649/27.9.1945 απόφαση
του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Φεβρουάριος 1946.

Κατόπιν αρχαιρεσιών εξελέγησαν οι κάτωθι για το Διοικ. Συμβούλιο:
Ι. Γεωργαντζής, Ι. Διαμαντάκης52, Π. Κενανίδης, Α. Καχραμάνογλου,
Στ. Παπαδάκης, Φλώρος Νταής, Α. Τριανταφυλλίδης

j

94. ΣΥΛΛΟΓΟΣ “ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΟΣ” Ν. ΙΩΝΙΑΣ
Ιδρύθηκε στις 19 Σεπτεμβρίου 1945 και το καταστατικό του εγκρίθηκε με την υπ΄
αριθ. 5769/1945 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Σκοποί του συλλόγου, ήταν:
• Η καλυτέρευση της θέσης των εργαζομένων γυναικών με την καθιέρωση
της αρχής «ίση αμοιβή για ίση εργασία», της χωρίς διάκριση από τους άρρενες
εισόδου και σταδιοδρομίας των στις δημόσιες και ιδιωτικές θέσεις και
τα επαγγέλματα,
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• Η καλυτέρευση των όρων της ζωής της γυναίκας ως νοικοκυράς και ως μητέρας
με την ίδρυση όλων των αναγκαίων ιδρυμάτων και της καθιέρωσης των θεσμών
που θα διευκόλυναν την καλύτερη άσκηση των καθηκόντων της και θα
συντελούσαν στη καλύτερη διαβίωση της οικογένειας και την καλύτερη ανατροφή
και τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών,
• Η αναγνώριση της μητρότητας ως κοινωνικής λειτουργίας και η προστασία
της δια παντός μέσου ως και η ιδιαίτερη προστασία και διευκόλυνση
της εργαζόμενης μητέρας,
• Η προστασία κάθε παιδιού και η εξασφάλιση όλων των δυνατοτήτων
για την πλήρη ανάπτυξη όλων των πνευματικών και σωματικών του δυνάμεων,
• Η γενική και επαγγελματική μόρφωση των γυναικών με κάθε νόμιμο μέσο
και η καταπολέμηση του αναλφαβητισμού δια της ίδρυσης των απαραίτητων
προς τούτο ιδρυμάτων (νυκτερινών σχολών, αναγνωστηρίων κλπ.)
και της εισαγωγής των αναγκαίων θεσμών για την εξύψωση του μορφωτικού
και πνευματικού εν γένει επιπέδου,
• Η καθιέρωση όλων των αναγκαίων θεσμών και η ίδρυση των απαραίτητων
ιδρυμάτων για τη λαϊκή ψυχαγωγία,
• Η παραχώρηση πολιτικών δικαιωμάτων στις γυναίκες ως και πλήρους ισοτιμίας
των στη νομοθεσία που αφορούσε στην ιδιωτική και δημόσια ζωή,
• Η δια παντός νομίμου μέσου προαγωγή του πολιτισμού.

Μέλη του σωματείου γίνονταν οι γυναίκες της Ν. Ιωνίας και των περιχώρων.
Το σωματείο διοικείτο από 11μελές Διοικητικό Συμβούλιο, ενώ είχε κυκλική
σφραγίδα που έφερε γύρω τις λέξεις «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΟΣ» και στο
μέσον την ημερομηνία της ίδρυσης.
Ιδρύτριες του συλλόγου, ήταν:
Αγγελική Λαφαζάνη(*), Μ. Αθανασάκη, Ελένη Λαμπρινού, Πηνελόπη Καρπούζη
Ζ. Μαλαματοπούλου, Καλλιόπη Περούλη, Πηνελόπη Μαλλίου
Ζ. Κρασοπούλου, Ειρ. Γαβριηλίδου, Φ. Βαλασσοπούλου

1946.

- Ο σύλλογος πρωτοστατεί στη δημιουργία κατασκηνώσεων για τα παιδιά.

- Ο σύλλογος καλεί σε σύσκεψη (15.4.1946) τα σωματεία της Ν. Ιωνίας, για να εκλεγεί
Κεντρική Επιτροπή Εράνου, για “τα παιδιά θύματα του Πολέμου”.
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95. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΝΩΣΙΣ
ΕΦΕΔΡΩΝ ΥΠΑΞ/ΚΩΝ – ΟΠΛΙΤΩΝ 1940 -41
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ν. ΙΩΝΙΑΣ)

1945

(Γραφεία: Ευαγγ. Σχολής 10 - Πλατεία Αγ. Αναργύρων)

- Εμφανίζεται τον Αύγουστο του 1945, όταν αναλαμβάνει πρωτοβουλία να συγκαλέσει όλα τα υπάρχοντα σωματεία της Ν. Ιωνίας, σε σύσκεψη προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που έχουν προκύψει λόγω της τραγικής κατάστασης (Κατοχή).
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96. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
Το πρακτικό ίδρυσης του εν λόγω συλλόγου, υπεγράφη στο Δημοτικό Σχολείο Ν.
Ιωνίας την 31η Ιανουαρίου 1936 με παρόντες τους δημοδιδασκάλους των δημοτικών
σχολείων Ν. Ιωνίας, Ν. Φιλαδέλφειας, Καλογρέζας, Περισσού, Ριζουπόλεως και Κουκουβαούνων οι οποίοι απεφάσισαν την ίδρυση του επαγγελματικού σωματείου «Σύλλογος
Δημοδιδασκάλων Ν. Ιωνίας (Αθηνών).

1936. To πρακτικό ιδρύσεως

Εκλέχθηκε προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τους:
Βασίλειο Παπαευθυμίου, Ξενοφώντα Ασημακόπουλο, Αλέξανδρο Μητσάκη,
Αντώνιο Σαρρή και Σπ. Χατζηαντωνίου.
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Ιδρυτές του εν λόγω σωματείου, ήταν οι δημοδιδάσκαλοι, των δημοτικών σχολείων:
Βασίλειος Παπαευθυμίου της Σαφράμπολης, Αντώνιος Σαρρής της Ν. Ιωνίας
Ιουλ. Ζησιμοπούλου της Ν. Ιωνίας, Σ. Σεραφετινίδης της Ν. Ιωνίας
Ξανθ. Χατζηδημητρίου της Ν. Ιωνίας, Ευθ. Ουλκέρογλου της Ν. Ιωνίας
Δ. Αναγνώστου της Καλογρέζας, Φ. Κεϊχοπούλου της Σαφράμπολης
Κ. Αθανασιάδου της Σαφράμπολης, Φ. Δεληγιάννης της Καλογρέζας
Δωρ. Αναγνώστου της Ν. Ιωνίας, Αικ. Παπαδοπούλου του Περισσού
Ξενοφών Ασημακόπουλος του Περισσού, Π. Παπαδημητρίου του Περισσού
Μ. Γρηγοριάδου του Περισσού, Σωκ. Χατζηαντωνίου της Ν. Ιωνίας
Α. Κολιόπουλος της Ριζούπολης

Σκοπός του Σωματείου (όπως και των άλλων παρεμφερών σωματείων στην περιφέρεια Αττικής) ήταν η βελτίωση και η προαγωγή του λαϊκού σχολείου και των λειτουργών
αυτού με διαλέξεις, εκδρομές, έκδοση ιδίου δημοσιογραφικού οργάνου και δια παντός
άλλου νομίμου μέσου.
Το σωματείο είχε στρογγυλή σφραγίδα φέρουσα γλαύκα και σε κύκλο τις λέξεις
«ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (ΑΘΗΝΩΝ)».
Και ενώ κατατέθηκε το καταστατικό, τον Φεβρουάριο του 1936, ανήλθε στην
εξουσία ο Ιωάννης Μεταξάς (Απρίλιο του 1936 γίνεται Πρωθυπουργός), ο οποίος δεν θα
μπορούσε να αφήσει να γίνεται συνδικαλισμός στους δασκάλους ή να συνδικαλίζονται
οι δημόσιοι υπάλληλοι. Ακολουθεί η Δικτατορία (Αύγουστος 1936) και όταν πέθανε ο
Μεταξάς (Ιανουάριος 1941) είχε αρχίσει ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος. Έτσι όταν έληξε (τέλη
1944) και μέχρι να ξεκινήσει πάλι η ζωή φθάσαμε στον Αύγουστο του 1945(!), για να
εγκριθεί το καταστατικό του συλλόγου τους.
(Σημ. Σήμερα με έδρα τη Νέα Ιωνία, λειτουργεί ο Σύλλογος Διδασκάλων «Γιώργος
Σεφέρης» με εκατοντάδες μέλη και σημαντική συνδικαλιστική αλλά και επιμορφωτική
δράση.)

j

97. ΕΝΩΣΙΣ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ
(ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡΓΑΛΕΙΩΝ)
Ν. ΙΩΝΙΑΣ & ΤΩΝ ΠΕΡΙΞ
Το καταστατικό ίδρυσης του σωματείου, υπογράφηκε από τα ιδρυτικά του μέλη την
2α Δεκεμβρίου 1945 και εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθ. 1085/46 απόφαση του Πρωτοδικείου
Αθηνών.
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Σκοπός τoυ ήταν η συνένωση όλων των ευρισκομένων στη Ν. Ιωνία και τα πέριξ
βιοτεχνών, σε μία οργάνωση για κοινή μελέτη και προαγωγή των οικονομικών και
επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του.
Μέλος του σωματείου μπορούσε να γίνει όποιος διέθετε ένα ή περισσότερα αργαλειά
στη περιοχή της Ν. Ιωνίας και στη γύρω περιοχή.
Το σωματείο διοικείτο από 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο, ενώ εκλεγόταν επίσης και
3μελής Εξελεγκτική Επιτροπή.
Μεταξύ των ιδρυτικών μελών, ήταν και οι:
K. Ιντζόγλου, Χριστοδούλου, Κουτούγκος, Τσιρικίδης
Εμμανουήλ Κοτσαπιγίκογλου, Θ. Νακάσης, Ν. Πιττόγλου

j

98. ΕΝΩΣΙΣ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡΓΑΛΕΙΩΝ
Ν. ΙΩΝΙΑΣ & ΠΕΡΙΞ54
H Κολλαρίστρα κι η Διάστρα
Τι ζημιά μας έκανε και τι χαλάστρα
Αυτή η Κολλαρίστρα μας κι η Διάστρα
Και πόσος χάθηκε πολύτιμος καιρός
Για να μπουν τα μηχανήματα αυτά εμπρός!
Ιανουάριος 1941
Θρασύβουλος Κουτούγκος.

Το καταστατικό ίδρυσης του σωματείου, εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθ. 1228/46
απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών.

1946. Η πρωταρχική έγκριση του Πρωτοδικείου Αθηνών
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Σκοπός του ήταν η δια παντός ηθικού και νομίμου μέσου μελέτη, προστασία, προαγωγή
και προάσπιση των οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του.
Το Διοικ. Συμβούλιο για την επίτευξη των σκοπών του, θα κατέβαλε κάθε δυνατή
προσπάθεια για την προάσπιση των οικονομικών δικαιωμάτων των μελών του, θα
εκπροσωπούσε τα μέλη της στις διάφορες υπηρεσίες (Εφορία κλπ.), και τους βιοτεχνικούς οργανισμούς (Επιμελητήρια, Ομοσπονδία κλπ.).
Με αποφάσεις της Γεν. Συνέλευσης, θα μπορούσε να:
1. Προμηθεύει τα μέλη της με πρώτες ύλες σχετικά με το επάγγελμα,
2. Πραγματοποιεί οικονομικούς συνδυασμούς για συνεταιριστική προμήθεια
των παραπάνω,
3. Διοργανώνει εκδρομές, ομιλίες που θα εξυψώνουν το ηθικό των μελών της

Μέλη γίνονταν όλοι οι κάτοικοι της Ν. Ιωνίας και των πέριξ, ιδιοκτήτες ξύλινων χειροκίνητων αργαλειών. Διοικείτο από 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέγονταν
στις εκλογές που πραγματοποιούνταν κάθε Φεβρουάριο. Απαραιτήτως έπρεπε οι υποψήφιοι να είναι δέκα, ώστε επτά να αποτελέσουν το Διοικ. Συμβούλιο και να υπάρχουν 3
αναπληρωματικά μέλη. Εκλεγόταν επίσης 3μελής Εξελεγκτική Επιτροπή.
H σφραγίδα ήταν σχήματος ωοειδούς κι έφερε έμβλημα σαΐτα και τις λέξεις «ΕΝΩΣΙΣ
ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡΓΑΛΕΙΩΝ Ν. ΙΩΝΙΑΣ & ΠΕΡΙΞ» και το έτος
σύστασης 1946.

1946. Ο Συνεταιρισμός Κλωστοϋφαντουργών Ν. Ιωνίας.

1954.
- 1 Ιανουαρίου. Τα γραφεία του σωματείου εγκαταστάθηκαν στην οδό Δαρδανελλίων 23. (28ης Οκτωβρίου).
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- Το Διοικ. Συμβούλιο, αποτελείτο από τους:
Πρόεδρος: Νικόλαος Χαραλάμπους, Αντιπρόεδρος: Ανδρέας Γονατάς,
Γεν. Γραμματέας: Γεώργιος Περιβόλας, Ταμίας: Χαράλαμπος Πουτούρογλου
Σύμβουλοι: Παναγ. Καζαντζόγλου, Σάββας Χατζηαργυρίου, Νικόλαος Χατζηανδρέου
Εξελεγκτική Επιτροπή:
Ιωάννης Μυρτιλιάδης, Βασίλειος Ραϊκόπουλος, Σίμος Παναγιωτίδης

1955.

- 20 Απριλίου. Γενική Συνέλευση και αρχαιρεσίες, όπου εκλέγονται και συγκροτούνται σε σώμα, οι:
Πρόεδρος: Λεωνίδας Δαούτης55, Αντιπρόεδρος: Νικόλαος Χαραλάμπους
Γεν. Γραμματέας: Μιχαήλ Μανδάλακας, Ταμίας: Χαρ. Πουτούρογλου
Σύμβουλοι: Σ. Παπαγεωργίου, Δ. Μαυρομμάτης, Λουκάς Ουλκέρογλου
- 20 Νοεμβρίου. Γίνεται τροποποίηση του καταστατικού, που εγκρίθηκε με την υπ΄
αριθ. 717/1957 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών. Βασική αλλαγή είναι ο τίτλος του
σωματείου. Γίνεται :

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΩΝ
ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ & ΜΙΚΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ Ν. ΙΩΝΙΑΣ & ΠΕΡΙΞ

Τα γραφεία του, ήταν στην οδό Ελ. Βενιζέλου 75.
- Με την αλλαγή της ονομασίας, αλλάζει και η σφραγίδα του συνδέσμου.

Ο Σύνδεσμος γρήγορα αποκτά μεγάλη δύναμη, έχοντας εκατοντάδες μέλη. Αγωνίζεται για να κρατήσει ζωντανή την Κλωστοϋφαντουργία και την Εριουργία στη Ν. Ιωνία,
η οποία περνούσε μεγάλη κρίση εξ αιτίας του ανταγωνισμού με τις εισαγωγές και την
αδυναμία εκσυγχρονισμού στην παραγωγή.
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Από συγκέντρωση διαμαρτυρίας στον ΑΣΤΕΡΑ. Ο Δήμαρχος Κ. Κιοφτερτζής εκθέτει τις απόψεις του.
Δίπλα του ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Λεων. Δαούτης.

1956.

- 22 Ιανουαρίου. Πραγματοποιείται συγκέντρωση διαμαρτυρίας στον κινηματογράφο ΑΣΤΕΡΑ.

22 Ιανουαρίου 1956. Φωτογραφία από την συγκέντρωση
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- 9 Δεκεμβρίου. Νέα Γενική Συνέλευση (Θέμα: Ίδρυση Καταναλωτικού Συνεταιρισμού) και εκλογές, όπου εκλέχτηκαν οι νέοι σύμβουλοι και συγκροτήθηκαν σε σώμα, ως
εξής:
Πρόεδρος: Λεωνίδας Δαούτης, Αντιπρόεδρος: Νικόλαος Χαραλάμπους
Γεν. Γραμματέας: Μιχαήλ Μανδάλακας, Ταμίας: Χαρ. Πουτούρογλου
Σύμβουλοι: Σ. Παπαγεωργίου, Δ. Μαυρομμάτης, Λουκάς Ουλκέρογλου
Μέλη Εξελεγκτικής Επιτροπής: Στ. Ντούλας, Σ. Διαμαντόπουλος, Α. Τορτοπίδης

- Ο σύνδεσμος έχει στη δύναμή του, 327 «εργαστήρια» Υφαντουργίας, στην περιοχή
της Ν. Ιωνίας και τα πέριξ.

1957

- Κυριακή 24 Φεβρουαρίου. Διοργανώνουν την ετήσια Χοροεσπερίδα τους στο Χορευτικό Κέντρο «ΚΗΠΟΙ ΜΟΥΣΕΙΟΥ».

- 20 Δεκεμβρίου. Παραιτείται λόγω διαφωνιών, από Πρόεδρος του Συνδέσμου, ο
Λεωνίδας Δαούτης και αναλαμβάνει ο Μιχαήλ Μανδάλακας.

1958.

- 16 Φεβρουαρίου. Πραγματοποιείται η ετήσια Χοροεσπερίδα του Συνδέσμου,
στο Κέντρο «ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ» στην Πλατεία Αγάμων. Συμμετέχει η φημισμένη ορχήστρα
Σουγιούλ – Γεωργιάδη – Γκιζέλη και οι καλλιτέχνες Φ. Πολυμέρης, Σταύρος Παρούσης και
Μάγια Μελάγια. Στο μπουζούκι ο Γιάννης Παπαϊωάννου. Λόγω των απόκρεω διατέθηκαν
50.000 σοκολάτες για τον σχετικό σοκολατοπόλεμο. Εκ των εισπράξεων του χορού 1.000
δρχ. διατέθηκαν για τα Ορφανά της Κύπρου και 1.000 δρχ. για την ενίσχυση του τοπικού
προσκοπικού συστήματος.
- 13 Μαρτίου. Ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος με επιστολή του ευχαριστεί τον Σύνδεσμο
για τη δωρεά προς την Κύπρο. (Απελευθερωτικός Αγώνας Κυπρίων).

- 23 Μαρτίου. Γενική Συνέλευση (στο Ιδιωτικό Σχολείο ΚΑΔΜΟΣ) όπου το καταστατικό τροποποιήθηκε -πάλι- και εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθ. 9985/1958 απόφαση του
Πρωτοδικείου Αθηνών. Στην τροποποίηση του καταστατικού συμπεριλαμβάνεται άρθρο
όπου «…Πολιούχος και Προστάτης των υφαντουργών καθορίζεται ο Μέγας των Εθνών
Απόστολος Παύλος, όστις κατά την παράδοση ήταν υφαντής και κατά την ημέρα της
εορτής του, 29 Ιουνίου, θα γίνονται εορταστικές εκδηλώσεις υπό των υφαντουργών».
Την ίδια ημέρα πραγματοποιούνται εκλογές για το Δ.Σ., και οι εκλεγέντες σύμβουλοι
καταρτίσθηκαν σε σώμα στις 27.3.1958, ως εξής:
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Πρόεδρος: Μιχαήλ Μανδάλακας, Αντιπρόεδρος: Νικόλαος Χαραλάμπους
Γεν. Γραμματέας: Λουκάς Ουλκέρογλου, Ταμίας: Χαρ. Πουτούρογλου
Σύμβουλοι: Δημ. Μαυρομμάτης, Ιωαν. Κουγιουμτζής, Θ. Κοροσίδης.
Εξελεγκτική Επιτροπή: Δημ. Λένης, Γεώργιος Ναστούλης, Α. Τορτοπίδης

- 29 Ιουνίου. Με λαμπρότητα για πρώτη φορά εορτάζουν τη μνήμη του προστάτη
τους (Αποστόλου Παύλου), αφού προσέρχονται με τη σημαία τους στον Ναό των Αγίων
Αναργύρων για επίσημη δοξολογία και ακολούθως δεξιώνονται τους επισήμους στο
κέντρο «ΣΤΡΑΤΗΣ». Ο Πρόεδρος Μιχ. Μανδάλακας, μιλώντας αναφέρει ότι «…η Ελληνική
Υφαντουργία, της οποίας τας ρίζας ανευρίσκομεν εις τα χρόνια του Ομήρου και του
Ησιόδου, έχει το προβάδισμα εις την ιστορίαν της παγκόσμιου υφαντικής, της ωραιοτέρας αυτής και πρακτικωτέρας εφευρέσεως…»

1959.

- 1 Μαρτίου. Δίδεται ο ετήσιος χορός του Συνδέσμου, στο Κέντρο «ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ»,
με μεγάλη επιτυχία λόγω της συμμετοχής των εκατοντάδων μελών του παρουσία πολιτικών, δημοτικών και αστυνομικών αρχών. Στη λαχειοφόρο αγορά είχαν προσφερθεί
πολλά και πλούσια δώρα από τους βιομηχάνους Αθηνών και υφαντουργούς της Ν. Ιωνίας
ενώ προσφέρθηκε και …μασουρίστρα εισαγωγής σε συμβολική τιμή.

- 28 - 30 Ιουνίου. Διοργανώνουν στη Ν. Ιωνία το Α' Πανελλαδικό Συνέδριο Κλωστοϋφαντουργών-Βιοτεχνών και Μικροβιομηχάνων, στον κινηματογράφο «ΡΙΑΛΤΟ»,
εξ αφορμής των δυσμενών οικονομικών και γενικότερων συνθηκών συνέπεια των
οποίων απειλούνται με ολοκληρωτικό αφανισμό οι υφαντουργικές βιοτεχνίες και μικροβιομηχανίες και
Δ ι α π ι στ ώ ν ο υ ν
1. ότι και στις πλέον ανεπτυγμένες οικονομίες υφίσταται και δρα ευεργετικώς γι΄
αυτές η υφαντουργική βιοτεχνία και μικρά βιομηχανία,
2. ότι για την οικονομία της χώρας μας οι υφαντουργικές βιοτεχνίες και μικρές
βιομηχανίες αποτελούν πραγματική ανάγκη γιατί συμπληρώνουν τα παραγωγικά κενά
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των συναφών μεγάλων εγχώριων επιχειρήσεων, συμβάλλουν στη συγκράτηση των
τιμών και το σπουδαιότερο αμβλύνουν το οξύ πρόβλημα της ανεργίας και υποαπασχολήσεως του πληθυσμού,
3. ότι παρά ταύτα οι μικρές βιοτεχνίες και βιομηχανίες συναντούν, ως μη όφειλε,
δυσχέρειες οφειλόμενες στην ακολουθούμενη παραγωγική και εμπορική μας πολιτική,
4. ότι εν όψει των ευρωπαϊκών οικονομικών συνασπισμών θα ενταθούν οι δυσχέρειες και δέον όπως ληφθούν εγκαίρως μέτρα εξόδου εκ των εντεινομένων δυσχερειών

ΨΗΦΙΖΕΙ
1. Εγκρίνει τα πορίσματα,
2. Εγκρίνει την σύγκληση 2ου Συνεδρίου στην πόλη της Θεσσαλονίκης κατά το 1960
και εντός του χρόνου λειτουργίας της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, εν ανάγκη όμως
και ενωρίτερον εφόσον δεν τύχουν ικανοποιητικών λύσεων τα επί μέρους πορίσματα.

1959. Ο Δήμαρχος Κ. Κιοφτερτζής στο βήμα του Συνεδρίου.

Δήλωσαν συμμετοχή σύνδεσμοι από Αθήνα, Νίκαια, Θεσσαλονίκη, Βόλο, Λάρισα,
Άργος, Βέροια, Πάτρα, Κομοτηνή, Τρίκαλα κλπ. Το Συνέδριο ήταν υπό την προστασία του
υπουργού Βιομηχανίας Νικ. Μάρτη.

1960.

- 21 Φεβρουαρίου. Πραγματοποιείται ο ετήσιος χορός, στο Κέντρο «ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ»,
τέρμα Πατησίων.
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- 26 Ιουνίου. Γεν. Συνέλευση (Σχολή ΚΑΔΜΟΣ) και αρχαιρεσίες που ανέδειξαν το νέο
Δ.Σ. που καταρτίσθηκε σε σώμα, ως εξής:
Πρόεδρος: Μιχαήλ Μανδάλακας, Αντιπρόεδρος: Νικόλαος Χαραλάμπους
Γεν. Γραμματέας: Χαρ. Ποτούρογλουυ, Ταμίας: Ιωαν. Κουγιουμτζής
Σύμβουλοι: Λουκάς Ουλκέρογλου, Δημ. Μαυρομμάτης, Χαρ. Παντελίδης.
Εξελεγκτική Επιτροπή: Θεοδ. Κοροσίδης, Δημ. Λένης, Α. Τορτοπίδης

Ο Δήμαρχος Κ. Κιοφτερτζής και ο Πρόεδρος Μιχ. Μανδάλακας, σε εκδήλωση του Συνδέσμου.

1961.

- 12 Φεβρουαρίου. Πραγματοποιείται ο ετήσιος χορός, στο Κέντρο «ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ»,
τέρμα Πατησίων.

1962.

- Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 1962. Δίδεται η χορευτική εσπερίδα του στο Κέντρο
«ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ» στα Πατήσια.

- 3 Ιουνίου. Πραγματοποιείται Γενική Συνέλευση και αρχαιρεσίες στον Κινηματογράφο «ΚΡΟΝΟΣ» και στις 7 Ιουνίου, το νεοεκλεγέν Δ.Σ., καταρτίσθηκε σε σώμα ως εξής:
Πρόεδρος: Μιχαήλ Μανδάλακας, Αντιπρόεδρος: Λουκάς Ουλκέρογλου
Γεν. Γραμματέας: Νικόλαος Χαραλάμπους, Ταμίας: Δημ. Μαυρομμάτης
Σύμβουλοι: Ιωάννης Κουγιουμτζής, Γεωρ. Φθενάκης και Κων/νος Κάκος
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1963.

- Κυριακή 10 Φεβρουαρίου. Δίδεται ο ετήσιος χορός στο κοσμικό κέντρο «ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ» - Άνω Πατήσια.

- 12 Μαΐου. Πραγματοποιείται στη Λέσχη της Α.Ε. Ν. Ιωνίας (Άλυος 2) η ετήσια απολογιστική συνέλευση του σωματείου.

- Στα τέλη του 1963 ο σύνδεσμος έχει φτάσει στο απόγειό του, αφού αριθμούσε 433
μέλη.

1964.

- 26 Απριλίου. Στην αίθουσα Χατζησάββα πραγματοποιείται η Γενική Συνέλευση και
αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ., το οποίο καταρτίσθηκε σε σώμα ως εξής:
Πρόεδρος: Μιχαήλ Μανδάλακας, Αντιπρόεδρος: Κων/νος Κάκος,
Γεν. Γραμματέας: Αθανάσιος Μπασκούτας, Ταμίας: Γερ. Τσαγκαμίλης
Σύμβουλοι: Νικ. Καρμανιόλος, Ευαγ. Ζώτος, Λουκάς Ουλκέρογλου

- 11 Οκτωβρίου. Στην αίθουσα Χατζησάββα (Ικαρίας 1, έναντι Εκκλησίας Αγ. Αναργύρων) πραγματοποιείται Γενική Συνέλευση με θέμα τροποποίηση του Καταστατικού. Το
εν λόγω τροποποιημένο καταστατικό εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 13680/1965 απόφαση
του Πρωτοδικείου Αθηνών. Οι βασικές τροποποιήσεις ήταν:
Σκοποί του σωματείου ήταν:
• Η συσσωμάτωση των μελών και η μελέτη, εξυπηρέτηση, προστασία και προαγωγή
των οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων αυτών,
• Η σύσφιξη και διατήρηση των δεσμών ενότητας μεταξύ των μελών, η ανάπτυξη
πνεύματος αλληλεγγύης και συνεργασίας αυτών και η κατοχύρωση
του επαγγέλματός των,
• Η διάδοση ωφέλιμων γνώσεων, σχετικών με τα νέα τεχνικά μέσα και μεθόδους
της υφαντουργίας και οργάνωσης των επιχειρήσεων και η εν γένει επιμέλεια
για την εξύψωση του μορφωτικού τεχνικοεπαγγελματικού και καθόλου
πνευματικού επιπέδου των μελών του

Προς επιδίωξη των σκοπών του, το σωματείο μπορεί να μετέρχεται κάθε νόμιμο και
ηθικό μέσο, όπως:

1. Να προβαίνει σε διαβήματα και να υποβάλλει υπομνήματα και λοιπά έγγραφα
στα αρμόδια Υπουργεία, τις διάφορες υπηρεσίες και οργανισμούς,
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2. Να εκπροσωπείται στους διαφόρους οργανισμούς (Βιοτεχνικό Επιμελητήριο),
3. Να προσχωρεί υπό τους όρους του Νόμου και να συμμετέχει σε ανωτέρου βαθμού
βιοτεχνικές οργανώσεις (Ομοσπονδία) ως και να συμπράττει και συνεργάζεται με άλλες
ομοειδείς ή συναφείς επαγγελματικές οργανώσεις γα την από κοινού προάσπιση και
προαγωγή των κοινών συμφερόντων της υφαντουργικής και της εν γένει βιοτεχνικής
τάξης,
4. Να εκδίδει έντυπα, εφημερίδα ή περιοδικό επαγγελματικού περιεχομένου,
να διοργανώνει διαλέξεις, ομιλίες, εορτές, εκδρομές και εν γένει να χρησιμοποιεί ότι
πρόσφορο μέσον προς επίτευξη των σκοπών του.
- 19 Νοεμβρίου. Παραιτείται από Πρόεδρος ο Μιχ. Μανδάλακας και στις 3 Δεκεμβρίου 1964, έχουμε συγκρότηση νέου Δ.Σ.
Πρόεδρος: Κων/νος Κάκος, Αντιπρόεδρος: Γερ. Τσαγκαμίλης
Γεν. Γραμματέας: Αθανάσιος Μπασκούτας, Ταμίας: Ιωάννης Τσόπελας
Σύμβουλοι: Νικ. Καρμανιόλος, Ευάγγελος Ζώτος, Λουκάς Ουλκέρογλου

1965.

- Κυριακή 21 Φεβρουαρίου. Δίδει την ετήσια χοροεσπερίδα του, στο Ξενοδοχείο
«ΑΚΡΟΠΟΛ ΠΑΛΛΑΣ» στην οδό Πατησίων (Πολυτεχνείο).
- 30 Μαΐου. Στον Κινηματογράφο ΑΣΤΕΡΑ, πραγματοποιείται η ετήσια απολογιστική
συνέλευση και ο προγραμματισμός για το έτος 1965-1966.

1966.

- Σάββατο 12 Μαρτίου. Δίδει την ετήσια χοροεσπερίδα του, στο Κέντρο «ΣΑΜΠΑΝΗ»
στον Άγιο Λουκά Πατησίων.

- 17 Απριλίου. Στον Κινηματογράφο ΑΣΤΕΡΑ πραγματοποιείται ο απολογισμός των
πεπραγμένων του απερχόμενου Δ.Σ. και ορίζεται η Κυριακή 24 Απριλίου 1966, ως ημέρα
αρχαιρεσιών για την εκλογή νέου Δ.Σ.

- 30 Απριλίου. Οι νεοεκλεγέντες σύμβουλοι συνέρχονται και συγκροτούνται σε σώμα,
ως εξής:
Πρόεδρος: Αθανάσιος Μπασκούτας, Αντιπρόεδρος: Ιορδάνης Χατζηβασιλείου,
Γεν. Γραμματέας: Γεράσιμος Τσαγκαμίλης,
Ταμίας: Νεοπτόλεμος Νικολόπουλος,
Σύμβουλοι: Πασχάλης Βακόλας, Βύρων Βουγαλέρης, Χρήστος Σπυριδάκος
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1967.

- Προκηρύσσεται μειοδοτικός διαγωνισμός για την ανέγερση Μεγάρου για τις στεγαστικές ανάγκες του, στην οδό Δαρδανελλίων 3. Στις 17.3.1967, αποφασίζεται η ανάθεση
της εργολαβίας ανοικοδόμησης του κτιρίου των γραφείων τους, στον Γιάννη Δομνάκη.
- 26 Φεβρουαρίου. Πραγματοποιείται ο ετήσιος χορός τους.

1968.

- 12 Μαΐου. Στον κινηματογράφο «ΜΑΡΙΤΑ», στην Καλογρέζα, πραγματοποιείται
Γενική Συνέλευση με θέμα απολογισμός πεπραγμένων απερχόμενου Δ.Σ. και προγραμματίζονται εκλογές στις 26 Μαΐου 1968, για την ανάδειξη νέου Δ. Σ. Το νέον Δ.Σ. καταρτίσθηκε σε σώμα στις 30 Μαΐου 1968, ως εξής:
Πρόεδρος: Δημήτριος Αλεβίζος, Αντιπρόεδρος: Δημοσθένης Κλειδέρης,
Γεν. Γραμματέας: Ιάκωβος Ιωαννίδης, Ταμίας: Ιορδάνης Μαγιόπουλος,
Σύμβουλοι: Πέτρος Μπαλάσης, Νικόλαος Νικολαΐδης, Απόστολος Σταθόπουλος

1970.

- 31 Μαΐου. Στον κινηματογράφο «ΜΑΡΙΤΑ», Σμύρνης 69 (Καλογρέζα), πραγματοποιείται Γενική Συνέλευση με θέμα "απολογισμός πεπραγμένων απερχόμενου Δ.Σ." και
προγραμματίζονται εκλογές για τις 17 Ιουνίου 1970, για την ανάδειξη νέου Δ. Σ. στα
γραφεία του συλλόγου.
- 2 Ιουλίου. Συγκρότηση νέου Δ.Σ., που προήλθε από τις διενεργηθείσες εκλογές:
Πρόεδρος: Δημήτριος Αλεβίζος, Αντιπρόεδρος: Σταμ. Καρδαράς,
Γεν. Γραμματέας: Ιωαν. Τουρτόγλου, Ταμίας: Ιορδάνης Μαγιόπουλος,
Σύμβουλοι: Ξεν. Κανταρτζής, Γεώργιος Αδάμ, Δημ. Βασιλόπουλος

1972.

- 27 Αυγούστου. 3 Σεπτεμβρίου και 17 Σεπτεμβρίου, προγραμματίζονται Γενικές
Συνελεύσεις που δεν πραγματοποιούνται λόγω μη απαρτίας.

1973.

- 18 Μαρτίου. Πραγματοποιούνται αρχαιρεσίες και εκλέχτηκε νέο Δ.Σ. που συγκροτήθηκε σε σώμα στις 22 Μαρτίου, ως εξής:
Πρόεδρος: Δημήτριος Αλεβίζος, Αντιπρόεδρος: Δημ. Βασιλόπουλος,
Γεν. Γραμματέας: Ξεν. Κανταρτζής, Ταμίας: Ανάργυρος Μαγειράκης,
Σύμβουλοι: Χρ. Μάρκογλου, Γεωργ. Γεωργακόπουλος, Σωτ. Μαριέτας.
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Ο εν λόγω σύνδεσμος είναι σε λειτουργία μέχρι και σήμερα.
Σημείωση. Το εν λόγω σωματείο, με μόνη την κοινή πορεία των Μ. Μανδάλακα, Λ.
Δαούτη, Ν. Χαραλάμπους, Λ. Ουλκέρογλου κ.α. έδειχνε δυναμική και σοβαρότητα στη
διεκδίκηση των αιτημάτων των μελών του. Όμως δυστυχώς η Βιομηχανία και η Βιοτεχνία υφασμάτων στη Ν. Ιωνία είχε προ πολλού πάρει την κατιούσα και τίποτε δεν φαινόταν δυστυχώς ικανό να σταματήσει την καταστροφή.

j

99. ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΜΟΡΦΩΣΕΩΣ
& ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ (Κ.Ε.Μ.Α.)
Το καταστατικό ίδρυσης του σωματείου υπογράφηκε στις 7 Μαΐου 1946, και εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθ. 2671/46 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Σκοπός της Ένωσης ήταν η ανάπτυξη του μορφωτικού επιπέδου των μελών της, η
ανάπτυξη και διάδοση του αθλητισμού και η σωματική και ψυχική ξεκούραση δια της
ψυχαγωγίας των μελών της.
Μέσα για την επίτευξη των στόχων ήταν:
1. Η ίδρυση σχολών και λεσχών,
2. Η ίδρυση εντευκτηρίου, αναγνωστηρίου και βιβλιοθήκης,
3. Η έκδοση δημοσιογραφικού οργάνου και λοιπών εντύπων,
4. Η στενή συνεργασία με κάθε άλλη οργάνωση που επεδίωκε τους ίδιους σκοπούς,
5. Η ίδρυση ψυχαγωγικών, μορφωτικών και αθλητικών τμημάτων,
6. Η πραγματοποίηση εκδρομών, κατασκηνώσεων και λοιπών ψυχαγωγικών μέσων.

Το σωματείο διοικείτο από 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέγονταν στις
εκλογές που πραγματοποιούνταν κάθε Φεβρουάριο. Απαραιτήτως έπρεπε οι υποψήφιοι να είναι δέκα, ώστε επτά να αποτελέσουν το Διοικ. Συμβούλιο και να υπάρχουν 3
αναπληρωματικά μέλη. Εκλεγόταν επίσης 3μελής Εξελεγκτική Επιτροπή.
H σφραγίδα της Ένωσης έφερε σε κύκλο την επωνυμία και το έτος ίδρυσης.
-186-

Η Ιστορία των Σωματείων της Νέας Ιωνίας, 1923-1974

Ως ιδρυτικά μέλη φέρονται μεταξύ άλλων, οι :
Γκαμίλης, Κιοκπασόγλου, Σταματίου, Μιχαηλίδου, Αυγερινός, Τατίδου,
Δημητριάδου, Νικολαΐδου, Μυστακίδου κ.α.

j

100. ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ – “ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΡΙΟΥΡΓΙΑΣ”
«Φ.Ο.Ε.Ε.»
Το καταστατικό ίδρυσης του σωματείου, υπογράφηκε στις 10 Μαρτίου 1946 και
εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθ. 3190/1946 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Σκοπός του ήταν η ανάπτυξη του εκδρομικού, φυσιολατρικού πνεύματος προς την
ελληνική κοινωνία, η σωματική και πνευματική ανάπτυξη και ψυχαγωγία των μελών και
των οικογενειών τους.
Ο επιδιωκόμενος σκοπός θα επιτυγχανόταν με:
1. Πεζοπορικές, ορειβατικές, τουριστικές εκδρομές,
2. Θερινές διαμονές και κατασκηνώσεις,
3. Εκπαιδευτικές και ερευνητικές εκδρομές,
4. Επισκέψεις και μελέτες αρχαιολογικών - ιστορικών τόπων,
5. Οργάνωση διαλέξεων εκδρομικού, φυσιολατρικού και τουριστικού
ενδιαφέροντος.

Το σωματείο διοικείτο από 10μελές Διοικητικό Συμβούλιο. Ο πρόεδρος εκλεγόταν
από τη Γεν. Συνέλευση ενώ τα υπόλοιπα 9 μέλη μετά από αρχαιρεσίες.
Το σωματείο είχε σφραγίδα κυκλική φέρουσα τις λέξεις «ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΡΙΟΥΡΓΙΑΣ 1946» και στο μέσον ένα αρνί.
Ημέρα εορτής του ομίλου, ήταν η πρώτη Κυριακή του Αυγούστου.
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Μεταξύ των 20 ιδρυτικών μελών, ήταν οι:
Κων/νος Αντωνόπουλος, Γεώργιος Παπαδόπουλος, Ανδρέας Πετμεζάς
Διογένης Γραικούσης, Σπύρος Κεχαγιάς, Θεόδωρος Σαντοριναίος
Γεώργιος Ρομπούλας, Κων/νος Ντάνος, Θεόδωρος Αρώνης, Γ. Χατζηαναστασίου
Γεώργιος Αρναούτης, Νικολ. Αμπατζόπουλος, Κων/νος Μάλλιος
Γεώργιος Παπαδάκης, Γεώργιος Καρακίτσος, Σπυρ. Γαλακτερός

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελούσαν οι:
Πρόεδρος: Κων/νος Αντωνόπουλος, Αντιπρόεδρος: Ανδρέας Πετμεζάς
Γεν. Γραμματέας: Γεώργιος Παπαδόπουλος, Ειδικός Γραμματέας: Κων. Γεωργιάδης
Έφορος: Σπύρος Κεχαγιάς, Ταμίας: Διογένης Γραικούσης
Σύμβουλοι: Κυριάκος Μάνος, Θεόδωρος Σαντοριναίος, Θεόδωρος Αρώνης
Γεώργιος Ρομπούλας

j

101. ΕΝΩΣΙΣ ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
Το καταστατικό ίδρυσης του σωματείου, υπογράφηκε στις 12 Φεβρουαρίου 1946
και εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθ. 3978/46 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Σκοπός της Ένωσης ήταν η συνένωση όλων των Μικροπωλητών στην περιφέρεια
της Ν. Ιωνίας, σε ενιαία οργάνωση για κοινή μελέτη προστασίας και προαγωγής των
οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων τους. Επίσης θα συνέβαλλε στην βελτίωση των όρων ζωής και της εργασίας των μικροπωλητών.
Το σωματείο διοικείτο από 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλεγόταν στις
εκλογές που απαραιτήτως έπρεπε οι υποψήφιοι να είναι δώδεκα, ώστε εννέα να αποτελέσουν το Διοικ. Συμβούλιο και να υπάρχουν 3 αναπληρωματικά μέλη. Επίσης εκλεγόταν
3μελής Εξελεγκτική Επιτροπή.
H σφραγίδα ήταν κυκλική, φέρουσα τον τίτλο της Ένωσης.

Μεταξύ των ιδρυτών αναφέρονται :
Δημ. Μανταμάδος, Λάζ. Χαλεπλίδης, Ανδρέας Παπάζογλου, Χ. Ευθυμιάδης,
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Κυριάκος Σεραφειμίδης, Κων. Κανλής, Ιορδάνης Ιορδάνογλου, Κ. Παννές
Ι. Κωνσταντινίδης, Δημ. Θεολόγος, Σοκορέλης, Ι. Τζουβάρας κ.α.

j

102. ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Ιδρύθηκε με την υπ΄ αριθ. 7246/22.10.1946 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Ήταν το σωματείο των εργατών, τεχνιτών και υπαλλήλων (ανεξαρτήτως κλάδου)
και γενικά των εργαζομένων στην περιφέρεια της Ν. Ιωνίας.
Σκοπό είχε:
• Την συνένωση όλων των εργαζομένων, εργατών, τεχνιτών και υπαλλήλων,
• Την προσπάθεια με κάθε νόμιμο μέσο για βελτίωση της θέσης τους,
• Την ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης μεταξύ τους,
• Την εξύψωση του μορφωτικού, κοινωνικού και επαγγελματικού επιπέδου
των μελών του,
• Τη διαχείριση κάθε εργατικού ζητήματος,
• Την επιδίωξη ανέγερσης εργατικών κατοικιών και
• Την προσπάθεια ανεύρεσης εργασίας στους ανέργους.

Μέλος γινόταν οποιοσδήποτε εργαζόμενος ανήκε στη δικαιοδοσία της Επιθεώρησης
Εργασίας Ν. Ιωνίας, άνδρας ή γυναίκα που είχε συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας.
Την Ένωση διοικούσε 9μελές Διοικ. Συμβούλιο που ελεγχόταν από 3μελή Εξελεγκτική Επιτροπή. Είχε σφραγίδα στρογγυλή με τον τίτλο «ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΝΕΑΣ
ΙΩΝΙΑΣ» και τη χρονολογία ίδρυσης στο μέσον. Επίσης είχε σημαία την Εθνική σημαία με
τον τίτλο της Ένωσης.

1952.

- 21 Σεπτεμβρίου. Κατόπιν αρχαιρεσιών, το Δ.Σ. καταρτίσθηκε σε σώμα ως εξής:
-189-

Λουκάς Π. Χριστοδούλου
Πρόεδρος: Γ. Γρηγοριάδης, Αντιπρόεδρος: Μ. Βογιατζόπουλος
Γεν. Γραμματέας: Κ. Γαλίτης, Ταμίας: Γ. Καραχάλιος,
Έφορος: Γ. Ντατσόπουλος, Ειδικός Γραμματέας: Έφη Καραδημητρίου

1960.

- Κατόπιν αρχαιρεσιών, το Δ.Σ. καταρτίσθηκε σε σώμα ως εξής:
Πρόεδρος: Κυριάκος Ντάνος, Γεν. Γραμματέας: Ιωάν. Καφετζής,
Ταμίας: Παναγ. Σεφερλής, Έφορος: Γεώργιος Χριστάκης,
Μέλη: Ανδρέας Τσάμπρας, Στυλ. Μπιρμπίλης, Θεοδ. Ζαφειρόπουλος,
Σταύρος Ιωσηφίδης, Παναγ. Λυμπερόπουλος, Κων. Λύκος, Ιωάν. Γιαννακόπουλος

1962.

- Το Καταστατικό του τροποποιήθηκε, με την υπ΄ αριθ. 23191/1962 απόφαση του
Πρωτοδικείου Αθηνών.
- Κατόπιν αρχαιρεσιών, το Δ.Σ. καταρτίσθηκε σε σώμα ως εξής:
Πρόεδρος: Ανδρέας Τσάμπρας, Γεν. Γραμματέας: Παναγ. Λυμπερόπουλος,
Μέλη: Δ. Λιβιεράκος, Κων. Μαραγκός, Δ. Παπαγεωργίου, Γ. Βασιλόπουλος,
Ιωάν. Γιαννακόπουλος, Θεοδ. Ζαφειρόπουλος, Κων/νος Χρόνης,
Σταύρος Αϊβαλιώτης, Φωτ. Δριμηλάς.

1966.

- 16 Ιανουαρίου. Κατόπιν αρχαιρεσιών, το Δ.Σ. καταρτίσθηκε σε σώμα ως εξής:
Πρόεδρος: Ανδρέας Τσάμπρας, Αντιπρόεδρος: Δημοσθένης Παπαγεωργίου,
Γεν. Γραμματέας: Μιλτιάδης Βογατσάς, Ταμίας: Γεώργιος Βασιλόπουλος,
Έφορος: Θεόδωρος Βασιλόπουλος, Μέλη: Θεόφιλος Ζαφειρόπουλος,
Σοφία Πανά, Γεώργιος Λυμπερόπουλος, Γεώργιος Δέδες

1969.

- 29 Ιουλίου. Κατόπιν αρχαιρεσιών , το Δ.Σ. καταρτίσθηκε σε σώμα ως εξής:
Πρόεδρος: Δημοσθένης Παπαγεωργίου, Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Χανιώτης,
Γεν. Γραμματέας: Γεώργιος Λυμπερόπουλος, Ταμίας: Αναστάσιος Σταματελόπουλος
Μέλη: Δημήτριος Καλλίνικος, Ιωάννης Κυριακόπουλος,
Γεώργιος Κατριμουστάκης, Κων/νος Τόλιος, Αλέξανδρος Δημόπουλος.

Από το Διοικ. Συμβούλιο που εκλέχτηκε το 1969, πραγματοποιείται Γενική Συνέλευση
για τροποποίηση του Καταστατικού και προκύπτουν βασικές αλλαγές. Το σωματείο
μετονομάζεται σε:
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ΣΩΜΑΤΕΙΟΝ ΕΡΓΑΤΩΝ & ΤΕΧΝΙΤΩΝ
ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
και εκπροσωπεί πλέον τους εργάτες και τεχνίτες που ασχολούνται με οικοδομικές
εργασίες γενικώς στην περιφέρεια της Ν. Ιωνίας και στους πέριξ Δήμους. Το καταστατικό
εγκρίνεται με την υπ΄ αριθ. 496/1972 απόφαση του Πρωτοδ. Αθηνών.

Το σωματείο διοικούσε 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο, εκλεγόμενο κάθε 5ετία ενώ τις
πράξεις της Διοίκησης ήλεγχε 3μελής Εξελεγκτική Επιτροπή, η οποία είχε το δικαίωμα να
παρίσταται στις συνεδριάσεις των Διοικ. Συμβουλίων.
Μέλη την περίοδο αυτή, ήταν, οι:
Γεώργιος Χανιώτης - Γεώργιος Κατριμουστάκης – Διαμαντής Παπαγεωργίου
Ιωάννης Κατριμουστάκης – Κων/νος Μπασδέκης – Νικόλαος Σπυρόπουλος
Κων/νος Κουβέρης – Βασίλειος Αναστασόπουλος – Βασιλική Δουκάκη
Ανδρέας Βασιλόπουλος – Γεώργιος Λυμπερόπουλος – Αναστασία Μπασδέκη
Αλέξανδρος Δημόπουλος – Αγγελική Λυμπεροπούλου – Σπυρίδων Χαστάς
Γεώργιος Δέδες – Παντελής Δουκάκης – Ιωάννης Νικολούλιος
Κων/νος Τσάμπρας – Δημήτριος Παπανικολάου - Παναγιώτης Δαβίλας
Δημήτριος Κατριμουστάκης – Παναγιώτης Μανώκας – Βελιώτης Λυμπερόπουλος
Ανδρέας Τσάμπρας – Αθανασία Τσάμπρα – Δημήτριος Τσιρώνης
Μάριος Αλεξόπουλος – Ιωάννης Μητρόπουλος – Αριστείδης Γιαννακόπουλος
Μιχαήλ Σπυρόπουλος – Ασημάκης Τζίβας – Αναστάσιος Σταματελόπουλος
Σταμάτιος Σταματελόπουλος – Παναγιώτης Τσάμπρας – Αθανάσιος Καπελές
Νικόλαος Τσάμπρας – Χρήστος Βάζος – Κυριακός Κούκος – Παν. Τσάμπρας
Ασημάκης Διονυσόπουλος – Γαρυφαλλιά Παπαηλιού – Νικόλαος Δαβέλας
Νικόλαος Ζήκος – Γεώργιος Ζήκος – Στέλιος Καραβίδας – Λάμπρος Γαρύφαλλος
Παναγιώτης Αντωνόπουλος – Ευγενία Τσάμπρα – Αριστείδης Γαλάνης
Απόστολος Μαλάμης – Σταυρούλα Μαλάμη – Κων/νος Χριστόπουλος
Σταμάτιος Αντωνόπουλος – Δημήτριος Καλλίνικος – Δημήτριος Δαβίλας
Κ. Κυριάκου – Διονύσιος Τσάμπρας

-191-

Λουκάς Π. Χριστοδούλου

103. ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΑΠΟΛΙΤΩΝ
ΔΗΜΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
Το καταστατικό ίδρυσης του σωματείου, υπογράφηκε στις 20 Μαρτίου 1946 και
εγκρίθηκε από το Πρωτοδικείο Αθηνών.

Σκοπός του συλλόγου ήταν η διοργάνωση διαλέξεων για μόρφωση και πνευματική
ανάπτυξη των μελών του, η ανέγερση σχολείου και ο,τιδήποτε αφορoύσε τον εξωραϊσμό
του συνοικισμού της Νεάπολης. Επίσης θα μεριμνούσε για την περίθαλψη των απόρων
ασθενών, χηρών, ορφανών και φυλακισμένων.
Ο σκοπός του συλλόγου επιδιωκόταν με διάφορες εορτές, εκδρομές, διαλέξεις, καθώς
και με την ίδρυση βιβλιοθήκης και αναγνωστηρίου.
Για την καλύτερη και πληρέστερη επιτυχία του σκοπού ο σύλλογος μπορούσε να
διαιρεθεί σε διάφορα τμήματα στα οποία επικεφαλής θα ήταν ένας σύμβουλος του
Διοικητικού Συμβουλίου.
Το σωματείο διοικείτο από 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο. H σφραγίδα ήταν κυκλική
με 2 κύκλους. Ανάμεσα στους κύκλους έγραφε «ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΑΠΟΛΙΤΩΝ Δήμου ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» και στο εσωτερικό είχε δύο στάχυα.
Στην πρώτη Γ.Σ. εκλέχτηκαν:
Πρόεδρος: Κων/νος Παπαδόπουλος - Γεν. Γραμματέας: Χαράλαμπος Ζερβουδάκης.
Τα 20 ιδρυτικά μέλη, ήταν:
Πρόδρομος Κενανίδης, Χαράλαμπος Ζερβουδάκης, Πρόδρομος Μπαρμαξίζογλου
Ιωάννης Κανελλόπουλος, Νικόλαος Δοδόπουλος, Γεώργιος Φακιρίδης
Κων/νος Παπαδόπουλος, Θεόδωρος Νοταράς, Στέλιος Μυρμίρογλου
Σάββας Αργυρομματίδης, Μωϋσής Αντωνιάδης, Ιωσήφ Κιολόγλου
Ιωάννης Ελμαλόγου, Γεώργιος Μαμάς, Ευάγγελος Τηνιακός
Χρήστος Ανδρονικίδης, Αναστάσιος Λατούς, Αλκιβιάδης Κονταφίδης
Κων/νος Ευαγγελίδης, Γρηγόριος Ουρουντζόγλου.
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104. ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΛΚΙΜΩΝ
(ΤΜΗΜΑ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ)

Γραφεία: Περγάμου 4 (Φάρος)

Το Σώμα Ελλήνων Αλκίμων, έλκει την προέλευσή του από τη Μ. Ασία, κυρίως δε τη
Σμύρνη, όπου ο Αλκιμισμός είχε μεγάλη απήχηση στη νεολαία. Η σύνδεσή του όμως με τη
δικτατορία του Μεταξά δεν το έκανε ιδιαίτερα συμπαθές στη Ν. Ιωνία, όπου ο Προσκοπισμός είχε βαθιές ρίζες και πλατιά απήχηση.
Ιδρύθηκε το 1929 στην Αθήνα. Σκοπός του ήταν η πρακτική επίδοση, η ηθική και
σωματική διαπαιδαγώγηση της Ελληνικής Νεότητας και η εν γένει διάπλαση Ελληνοπρεπούς χαρακτήρα σύμφωνα προς τις παραδόσεις, ήθη και έθιμα της Ελληνικής φυλής με
κάθε πρόσφορο μέσο για την επιτέλεση του Εθνωφελούς σκοπού του Σώματος και με την
επίδοση σε έργα ανάλογα.
Υπήρχε 5μελές Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο και ελεγχόταν από την Εξελεγκτική
Επιτροπή. Στις συνοικίες, προάστια και επαρχιακές πόλεις είχαν ιδρυθεί Τοπικά Αρχηγεία
με την δική τους τοπική διοίκηση ή τοπικά αρχηγεία.
Δραστηριοποιείται στην πόλη μας, κυρίως μετά τον πόλεμο.

1945.

- Ιανουάριος. Οι Άλκιμοι πραγματοποιούν παρέλαση στη Βασ. Γεωργίου (Λ. Ηρακλείου).
- Η ανασύσταση του Τοπικού Αρχηγείου του Σώματος έγινε από τον Τοπικό αρχηγό
Ιωάννη Καλπακτσόγλου και τον Υπαρχηγό Πέτρο Μπαστέα.
- Συγχρόνως έγιναν και εκλογές και το Δ.Σ. αποτελέστηκε από τους:
Πρόεδρος: Αχιλλεύς Αμηράς, Αντιπρόεδρος: Κων/νος Χατζηβασιλείου
Αντιπρόεδρος: Ελευθέριος Λασκαρίδης, Γεν. Γραμματέας: Αριστείδης Κατέχης
Ταμίας: Αλέξανδρος Μερικλής, Σύμβουλοι: Ιωάννης Μυλωνάς,
Στέφανος Χατζηστεφάνου, Ηρακλής Περδίκης

1947.

- Κυριακή 22 Ιουνίου. Η πρώτη ορκωμοσία Αλκίμων, Αλκιμίνων και Γλαροπούλων.
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1948.

- Τοπικός αρχηγός γίνεται ο Πέτρος Μπαστέας. Αργότερα περιέπεσε σε μερική
αδράνεια -εκτός της περιόδου της δεκαετίας του '50, όταν τοπικός αρχηγός ήταν ο Απ.
Μπουλουγουράς- και δραστηριοποιείται πάλι μετά την 21η Απριλίου 1967 μέχρι την
μεταπολίτευση.

j

105. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΩΝ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
(Ηλεκτροκινήτων αργαλειών)
Το καταστατικό ίδρυσης του συνδέσμου, υπογράφηκε στις 28 Μαρτίου 1948 και
εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθ. 5639/30.6.1948 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Σκοπός του συνδέσμου ήταν η δια παντός πρόσφορου μέσου ενίσχυση και ανάπτυξη
της υφαντουργικής βιοτεχνίας και εν γένει των παραγωγικών εργασιών του τόπου, η
αμοιβαία των μελών αυτού υποστήριξη προς προαγωγή του έργου εκάστου και η διάδοση
των υφαντουργικών βιοτεχνικών γνώσεων.
Μέλος του σωματείου μπορούσε να γραφεί κάθε Έλληνας βιοτέχνης υφαντουργός που διατηρούσε στην περιφέρεια της Ν. Ιωνίας και στα πέριξ, υφαντήριο μέχρι 6
μηχανοκινήτων υφαντικών ιστών ή 4 μηχανοκίνητων υφαντουργικών ιστών διπλόφαρδων. Στην έννοια του όρου “βιοτέχνης υφαντουργός” περιλαμβανόταν οι προσωπικές, οι
ετερόρρυθμες και ομόρρυθμες εταιρείες εκπροσωπούμενες σε αυτή την περίπτωση από
τους νόμιμους εκπροσώπους.
Το σωματείο διοικούνταν από 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο, ενώ είχε σφραγίδα
εικονίζουσα στο μέσον την Αγία Βαρβάρα και γύρω τις λέξεις «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΩΝ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ».
Ιδρυτικά μέλη ήταν:
Αδελφοί Οικονομόπουλοι, Αρ. Αρναούτογλου, Αδελφοί Αχτσόγλου
Αδελφοί Δαούτη, Φιλ. Λαζαρίδης, Ηρ. Μπιγιλόγου & Σια, Φ. Χατζηδάκις
Αδελφοί Μωραλόγλου, Ν. Μαυρογενιάδης, Αδελφοί Μανδάλακα
Μιχ. Κοτσαντώνογλου, Ευαγ. Τσοπάνογλου, Κυρ. Λουΐζος
Κων/νος Κουτσούκος, Χρ. Ιωαννίδης, Ι.Κ. Παπαδιαμαντόπουλος
Π.Δ. Μανουηλίδης, Κ.Ε. Τοπάλογλου, Γ. Ανθομελίδης ή Γκιουλμπαλόγλου
-194-

Η Ιστορία των Σωματείων της Νέας Ιωνίας, 1923-1974

Η Προσωρινή Επιτροπή Δ.Σ., απαρτίζονταν από τους εκπροσώπους των 7 εταιρειών :
Αδελφοί Οικονομόπουλοι, Αρ. Αρναούτογλου, Αδελφοί Αχτσόγλου
Αδελφοί Δαούτη, Φιλ. Λαζαρίδης, Ηρ. Μπιγιλόγου & Σια, Φ. Χατζηδάκις

1948.

- Κυριακή 19 Σεπτεμβρίου. Συνέρχονται στο Κινηματοθέατρο ΑΣΤΕΡΑ για να
εκλέξουν το Α' Διοικ. Συμβούλιο.

j

106. ΣΩΜΑΤΕΙΟN ΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
Το καταστατικό ίδρυσης του σωματείου, υπογράφηκε στις 10 Οκτωβρίου 1948 και
εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθ. 3715/49 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Σκοπός του ήταν η ένωση με άλλα σωματεία λαϊκών αγορών προκειμένου να αποτελέσουν Ομοσπονδία που θα φρόντιζε και θα επεδίωκε την προστασία, την βελτίωση
και εν γένει ανάπτυξη των επαγγελματικών, οικονομικών και ηθικών συμφερόντων
των μελών του και ειδικότερα να αναγνωρισθεί από την αρμόδια αρχή ως μόνιμη Λαϊκή
Αγορά Ν. Ιωνίας. Επίσης επεδίωκε την ανέγερση κατάλληλων κτισμάτων στον ίδιο χώρο
ή αλλού ώστε να μπορεί να στεγασθεί μία κατάλληλη και σύγχρονη Λαϊκή αγορά που θα
κάλυπτε όλες τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των συναλλασσομένων.
Μέλη γίνονταν οι ασκούντες το επάγγελμα στη λαϊκή αγορά που είχαν συμπληρώσει
το 21ο έτος ηλικίας (άνδρες ή γυναίκες) και ήταν υγιών εθνικών φρονημάτων ! Εγκατεστημένος πωλητής στη λαϊκή αγορά, μη εγγεγραμμένος ως μέλος στο σωματείο δεν
μπορούσε να τύχει της προστασίας και των προνομίων του σωματείου.
Το σωματείο διοικούνταν από 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλεγόταν στις
εκλογές που απαραιτήτως έπρεπε οι υποψήφιοι να είναι δώδεκα, ώστε εννέα να αποτελέσουν το Διοικ. Συμβούλιο και να υπάρχουν 3 αναπληρωματικά μέλη.
Επίσης είχε σφραγίδα στρογγυλή η οποία ως σύμβολο είχε άνθρωπο ζυγίζοντα σε
πλάστιγγα βάρη και γύρω τις λέξεις: «ΣΩΜΑΤΕΙΟΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Ν.
ΙΩΝΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ».
Το σωματείο τελούσε κάθε έτος τελετή και από κοινού, συνεισφορά στο γεύμα.
Στα μέλη του απαγορευόταν να έχουν πολιτικές απόψεις στα θέματα του σωματείου.
-195-

Λουκάς Π. Χριστοδούλου
Μεταξύ των ιδρυτών ήταν οι:
Κ. Παννές, Χαραλ. Κλημάνογλου, Βασ. Κυπραίος, Λ. Συμεώνογλου, Ι. Τζουβάρας
Σ. Σταυρίδης, Αθαν. Ξύγης, Χαρ. Χαλεπλίδης, Κυριάκος Σεραφειμίδης
Εμ. Τουτσάνος, Ι. Αλεξανδρής κ.α.

1949.

Το πρώτο Διοικ. Συμβούλιο απαρτίζονταν από τους:
Πρόεδρος: Δημήτριος Κιμπάρης, Γεν. Γραμματέας: Κίμων Λαζαρίδης
Ταμίας: Χαράλαμπος Κλημάνογλου, Σύμβουλοι: Γεώργιος Κουραμαδιός,
Κων/νος Πανές, Ανδρ. Βασταρδής, Αλέξανδρος Σαριτζόγλου,
Χαράλαμπος Χαλεπλίδης και Νικόλαος Θεοδωρίδης

Σημείωση: Μεταπολεμικά στο χώρο δίπλα στις γραμμές του Ηλεκτρικού και δεξιά
του “Τροχονόμου” λειτουργούσε μονίμως λαϊκή αγορά του δήμου Ν. Ιωνίας.

j

107. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ι.Κ.Α. ANΑΠΗΡΙΑΣ
& ΓΗΡΑΤΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Η ιδρυτική πράξη του συνδέσμου υπογράφηκε την 23η Ιανουαρίου 1949 από 39
ιδρυτικά μέλη και το καταστατικό του εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθ. 5035/49 απόφαση του
Πρωτοδικείου Αθηνών.

Σκοπός του σωματείου ήταν η παροχή περίθαλψης και ανακούφισης στα πάσχοντα μέλη, η ανάπτυξη συναδελφικής αλληλεγγύης και η προαγωγή και υποστήριξη των
υλικών, οικονομικών και ηθικών συμφερόντων αυτών.
Μέλη του σωματείου γίνονταν οι συνταξιούχοι αναπηρίας και γήρατος που ήταν
δημότες Ν. Ιωνίας, καθώς και οι φυματικοί που λάμβαναν επίδομα, οι χήρες και τα
ορφανά των παραπάνω κατηγοριών και εφόσον δεν ανήκαν σε παρεμφερή σωματεία.
Το σωματείο διοικείτο από 7μελές Δ.Σ. και η θητεία του ήταν διετής.
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Το σωματείο είχε στρογγυλή σφραγίδα όπου κυκλικώς αναγραφόταν «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ι.Κ.Α. ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ & ΓΗΡΑΤΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» και στο μέσον υπήρχε η
παράσταση των Αγίων Αναργύρων.
Οι 39 ιδρυτές, ήταν :
Π. Καραγιαννόπουλος – Δημ. Γαρυφαλάκης – Γεώργιος Βλαντής,
Σπύρος Αρβανιτίδης, Κων/νος Θεοδωρίδης, Στέργιος Παπαδόπουλος,
Χρίστος Δημητριάδης , Νικόλαος Νέγρος, Μιχαήλ Ζαφειρίου,
Αδαμαντία Λαδοπούλου, Δημ. Μαναβάκης, Κυριακή Κριτζώλη,
Σοφία Καραφίλου, Ευάγγελος Βόγοβιτς, Αικατερίνη Μουστακέα,
Βασίλειος Παπαβασιλείου, Βλάσιος Γεωργιάδης, Ευδοκία Μαυροπούλου,
Ετεοκλής Φαρασόπουλος, Ευαγγελία Καραπαναγιώτου
Ειρήνη Μοδινού, Δημήτριος Καρδαράς, Δημήτριος Δαλάκας, Θεοδ. Δημητρόπουλος
Παναγιώτης Μάρκου, Κλειώ Στάθη, Σοφία Ιωαννίδου, Σταμάτιος Κάτσικας
Βασίλειος Παπαδημητρίου, Αρετή Απέργη, Λεωνίδας Γερακίτης
Γεράσιμος Γεωργιάδης, Μαρία Παπαβραμίδου, Κωνσταντίνος Μαρκίδης
Θεόδωρος Ζαχαριάδης, Βηθλεέμ Καπαλίδου, Ηρώ Σταμπάνη
Αρετή Παπαϊωάννου, Ιωάννης Παγούρης

1950.

- Ο Σύλλογος Φιλελευθέρων Ν. Ιωνίας, κόβει την πίτα μαζί με τον Σύλλογο Συνταξιούχων Ι.Κ.Α., στον κινηματογράφο ΑΣΤΕΡΑ με την παρουσία του αρχηγού των Φιλελευθέρων Σοφοκλή Βενιζέλου.

1951.

- To Δ.Σ. αποτελούσαν, οι:
Π. Καραγιαννόπουλος, Δημήτριος Γαρυφαλλάκης, Ετεοκλής Φαρασόπουλος,
Χρήστος Δημητριάδης, Μαρία Καλογνωμά, Κων/νος Θεοδωρίδης

- 27 Μαρτίου. Στη συνεδρίαση του Δ.Σ., κατά πλειοψηφία αποφασίζεται η στήριξη
του υποψήφιου δημάρχου Κ. Κιοφτερτζή, στον συνδυασμό του οποίου συμμετέχει και ο
Πρόεδρος του Συνδέσμου Π. Καραγιαννόπουλος.

1952.

- 4 Μαΐου. Συνέρχεται στον κινηματογράφο ΑΣΤΕΡΑ, η Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου και με την ψήφο 305 μελών εκλέγονται για το Δ.Σ. οι:
Π. Καραγιαννόπουλος, Ετεοκλής Φαρασόπουλος, Δημήτριος Γαρυφαλλάκης,
Χρήστος Δημητριάδης, Κων/νος Θεοδωρίδης, Μαρία Καλογνωμά, Δημ. Μητσόπουλος.
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Για την Εξελεγκτική Επιτροπή:
Στέργιος Παπαδόπουλος, Γεώργιος Λεβεντόπουλος και Αλέξανδρος Τσολάκης.

1954.

- Το Διοικ. Συμβούλιο, αποτελείται από τους:
Πρόεδρος: Π. Καραγιαννόπουλος, Γεν. Γραμματέας: Ετεοκλής Φαρασόπουλος
Αντιπρόεδρος: Δημήτριος Γαρυφαλάκης, Ταμίας: Χρήστος Δημητριάδης,
Σύμβουλοι: Μαρία Καλογνωμά, Μαρία Λασκαρίδου, Κων. Θεοδωρίδης

1956.

Το καταστατικό του τροποποιήθηκε με την υπ΄ αριθ. 6593/23.5.56 απόφαση του
Πρωτοδικείου Αθηνών. Αλλαγές στο καταστατικό:
1. Μέλη του σωματείου γίνονταν, όσοι συνταξιούχοι ΙΚΑ λόγω αναπηρίας, γήρατος
ή θανάτου και οι έχοντες διατελέσει επί μία 3ετία συνταξιούχοι του ΙΚΑ ή του Ταμείου
Επικουρικής Ασφάλισης Κλωστοϋφαντουργών ή άλλων οργανισμών κύριας ή επικουρικής ασφάλισης, οι φυματικοί επιδοματούχοι T.B.C. κλπ. που ήταν δημότες Ν. Ιωνίας,
Ν. Ηρακλείου, Ν. Φιλαδέλφειας, Καλογρέζας, Μαγκουφάνας, Μελισσίων, Αμαρουσίου, Φιλοθέης, Ψυχικού, Χαλανδρίου, Κηφισιάς, Ν. Ερυθραίας, Εκάλης, Δροσιάς, Αγ.
Παρασκευής κλπ.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται 9μελές.

1962.

- Το Προεδρείο, αποτελείτο από τους:
Πρόεδρος: Ελευθερία Φιλιππάκη, Γεν. Γραμματέας: Στ. Κακίτσος

1966.

- Το καταστατικό του τροποποιήθηκε το 1966 με την υπ΄ αριθ. 13943/1966 απόφαση
και το 1968 με την υπ΄ αριθ. 19592/1968 απόφαση του Πρωτ. Αθηνών.

1967.

- 11 Μαρτίου. Στις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν, εξελέγη το εξής Δ.Σ.:
Πρόεδρος: Ελευθερία Φιλιππάκη56, Αντιπρόεδρος: Νικόλαος Μουστάκας
Γεν. Γραμματέας: Παντελής Καμμένος, Ταμίας: Αθανάσιος Λαγουμιτζής
Μέλη: Αναστασία Ψαραδάκη, Ιωάννης Σταυρόπουλος, Μαρία Μπουκετσίδου,
Ιωάννης Εμμανουηλίδης, Ιωάννης Γουναρίδης

1969.

- Το Σωματείο έχει μετονομαστεί σε Εθνικό Σύνδεσμο Συνταξιούχων Ι.Κ.Α.
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- Το Προεδρείο, αποτελούν, οι:
Πρόεδρος: Βασίλειος Κλάρας, Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Ουζούν Πέτρος
Γεν. Γραμματέας: Λάζαρος Κωνσταντινίδης, Ταμίας: Κων/νος Λάτσης
Σύμβουλοι: Γεωργία Νίκα, Παναγιώτης Τσούκας ή Τσουκαλάς,
Νικόλαος Ζαχαριάδης, Κων/νος Καρύδης και Σωτήριος Βούβαλης
Το εν λόγω σωματείο συνεχίζει μέχρι σήμερα την δραστηριότητά του.

j

108. ΣΩΜΑΤΕΙΟΝ ΟΙΚΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΕΝ ΠΕΡΙΣΣΩ
ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΤO ΝΟΣΟΚΟΜΕΙON ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
Η ιδρυτική πράξη του συλλόγου, υπογράφηκε την Κυριακή 15 Μαΐου 1949, στην οδό
Κορδελιού αρ. 3 και το καταστατικό εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθ. 8733/49 απόφαση του
Πρωτοδικείου Αθηνών. Έδρα είχαν την Αθήνα.

Σκοπός του συλλόγου, ήταν η απαλλοτρίωση παρά των οικιστών κτημάτων και η
επιτυχής διεκπεραίωση της νομιμοποίησης των κατόχων, όπως επίσης ο εξωραϊσμός, η
άρδευση και ο ηλεκτροφωτισμός του συνοικισμού και εν γένει η διενέργεια κάθε προσπάθειας προς βελτίωση των στεγαστικών αναγκών των οικιστών.
Μέλη του σωματείου γίνονταν οι οικιστές ή οι κάτοχοι εκτάσεων, κοντά στο Νοσοκομείο Παλαιολόγου, στον περιοχή του Περισσού.
Το σωματείο διοικούνταν από 5μελές Διοικητικό Συμβούλιο. Τον έλεγχο των πράξεων
του Δ.Σ. ασκούσε 3μελής Εξελεγκτική Επιτροπή.
Ο σύλλογος είχε σφραγίδα στρογγυλή φέρουσα στον κύκλο την επωνυμία του συλλόγου, ενώ εορτή του σωματείου ήταν η 1η Μαΐου.
Ιδρυτές του σωματείου, ήταν οι:
Κων/νος Στεφανάκος – Αριστοτέλης Παπαγεωργίου – Ιωάννης Κοτογιαντάκης
Απόστολος Λύρας – Κων/νος Αποστόλου – Ηλίας Κωφός – Θεοδοσία Χριστοφίδου
Ανάργυρος Καλαπογιάννης – Χαράλαμπος Προβατίδης – Δημήτριος Γκότσης
Ναπολέων Καπάτος – Νικόλαος Τζώρτζης – Χρυσόστομος Χατζησπύρου
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Αθανάσιος Γιαννουκάκης – Κων/νος Παπαδόπουλος – Σταύρος Φακίρογλου
Ισμήνη Ζούβα – Παναγιώτης Καμπίτσης – Γεράσιμος Βουτσινάς – Θωμάς Τζώρτζης
Ιωάννης Μπότας – Αριστείδης Κουλής – Δημήτριος Ζέβας και Γεώργιος Εγγλέζος.

1949.

- 15 Μαΐου. Το πρώτο προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχτηκε, αποτελούσαν οι:
Πρόεδρος: Αριστοτέλης Παπαγεωργίου, Γεν. Γραμματέας: Κων/νος Στεφανάκος
Ταμίας: Χαράλαμπος Προβατίδης, Μέλη: Νικόλαος Τζώρτζης και Ιωάννης Μπότας

j

109. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΟΣ
(Τοπική Επιτροπή Ν. Ιωνίας)

Ιδρύθηκε το 1949 και επικεφαλής της Τοπικής Επιτροπής, (προφανώς παράρτημα
Οργάνωσης με έδρα την Αθήνα), εμφανίζεται ο αντισυνταγματάρχης Θεόδωρος Κυρκίδης, μετέπειτα Πρόεδρος του «Ιωνικού Συνδέσμου».

Δραστηριότητες:

1949.

- Οκτώβριος. Στα γραφεία της εφημερίδας «ΤΟ ΘΑΡΡΟΣ» πραγματοποιείται η πρώτη
συγκέντρωση φίλων που θέτουν ως στόχο τη δημιουργία Πνευματικού Κέντρου.
- 16 Οκτωβρίου. Πραγματοποιεί Θρησκευτικό Μνημόσυνο στους Αγίους Αναργύρους
για «τους ηρωϊκούς νεκρούς της πόλης μας» και ακολουθεί συγκέντρωση στον κινηματογράφο ΑΣΤΕΡΑ57. Κατά τη συγκέντρωση παρουσιάζεται κατάλογος ηρωικών πεσόντων
Ιωνιωτών στους Εθνικούς αγώνες. Ο κατάλογος αυτός αργότερα αποσύρθηκε ως ελλιπής
και μονομερής.
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- 3 Νοεμβρίου. Απευθύνει επιστολή στα σωματεία-συλλόγους της Ν. Ιωνίας και ζητεί
τη συνεργασία τους.
- 9 Νοεμβρίου. Στην αίθουσα της Λέσχης Εργαζομένου Παιδιού, γίνεται διάλεξη από
τον Βασ. Βασιλειάδη «περί ζωγραφικής».
- 16 Νοεμβρίου. Στην αίθουσα του Ημιγυμνασίου γίνεται ομιλία από τον γιατρό Τάσο
Ιωαννίδη, «περί πολυομελίτιδας».

1949. Ανακοίνωση της Επιτροπής για το Θρησκευτικό Μνημόσυνο για τους ηρωϊκούς νεκρούς της πόλης.

1950.

- Κυριακή 22 Ιανουαρίου. Στην αίθουσα του Ημιγυμνασίου, οργανώνει διάλεξη με
τον Φιλόλογο Μιλτιάδη Τσουμπή και θέμα «Η εξέλιξη της Ελληνικής Γλώσσας κατά την
τελευταία εκατονταετία».
- Κυριακή 12 Φεβρουαρίου. Σε αίθουσα του Δημοτικού Σχολείου Ν. Ιωνίας, οργανώνει ομιλία με τον Θέμη Στρώνη και θέμα: «Περί ατομικής ενέργειας».
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110. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΕΚ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ
ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑΝ
«ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑΣ»
Ιδρύθηκε την 10η Μαρτίου 1950, στην Αθήνα (Γραφεία Ιθάκης 33, Αθήνα) και το
καταστατικό του εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθ. 3917/50 απόφαση του Πρωτοδικείου
Αθηνών.

Κύριο σκοπό είχε την ανέγερση στο συνοικισμό Νεάπολης Ν. Ιωνίας, του Ιερού Ναού
Αγίου Ευσταθίου και του Δημοτικού Σχολείου. Δευτερευόντως σκοπό είχε να μεριμνά για την
προστασία των ορφανών, τη συνδρομή των απόρων και την προικοδότηση κορασίδων.
Στους σκοπούς του ήταν και η τόνωση του θρησκευτικού αισθήματος και του
εθνικού φρονήματος και η συνεργασία των μελών του για πνευματική ανάπτυξη αυτών.

Ο Σύλλογος Κυριών Νεαπόλεως (Νεβ-Σεχίρ) διοικούνταν από 9μελές Διοικ. Συμβούλιο ενώ πέραν του Κέντρου μπορούσαν να ιδρυθούν επιτροπείες διοικούμενες από τον
Πρόεδρο, Ταμία και δύο (2) συμβούλους.
Ιδρυτικά μέλη ήταν οι κυρίες:
Αρτεμιάδου, Λουκοπούλου, Δεϊρμεντζόγλου, Καλίνογλου, Ευθυμιάδου, Σακελλαρίου,
Αργυρομμάτη, Δημητριάδου, Εγγονοπούλου, Γεωργιάδου, Βασιλειάδου, Νικολαΐδου,
Σεφεριάδου, Καπουσούζογλου, Θεοδωρίδου, Κοντοπούλου κ.α.
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1952.

- Φεβρουάριος. Πραγματοποιούνται οι αρχαιρεσίες του Συλλόγου, στην αίθουσα της
Αρχαιολογικής Εταιρείας, όπου εξελέγησαν ως μέλη Διοικητικού Συμβουλίου οι:
Ραχήλ Λουκοπούλου, Ήρα Αναστασιάδου, Μαγδαληνή Καλίνογλου,
Νίτσα Κοντοπούλου, Τόνη Εγγονοπούλου, Πολυξένη Εγγονοπούλου,
Ελένη Δημητριάδου, Δέσποινα Χαλκιά και Ευθαλία Νικολαΐδου.

1953.

- Φεβρουάριος. Πραγματοποιεί με μεγάλη επιτυχία Χοροεσπερίδα στο Ξενοδοχείο
«ΕΞΣΕΛΣΙΟΡ» στην πλατεία Ομόνοιας και τα έσοδα διατίθενται για την αποπεράτωση
του Ιερού Ναού Αγίου Ευσταθίου.

1954.

- 12 Σεπτεμβρίου. Μετά την έκτακτη Γ.Σ. και τις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν, το
Διοικητικό Συμβούλιο, καταρτίσθηκε ως εξής:
Πρόεδρος: Ραχήλ Λουκοπούλου, Αντιπρόεδρος: Μακρίνα Κοροντζή,
Ταμίας: Χριστίνα Θεοδωρίδου, Γεν. Γραμματέας: Δέσποινα Χαλκιά,
Έφορος: Ευδοξία Τοπάλογλου,
Σύμβουλοι: Αργυρώ Μπαρουξή, Όλγα Μπατμάνογλου
Άννα Κεσίμογλου, Αικατερίνη Πελτέκη
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- Το Διοικ. Συμβούλιο προσπαθεί να συγκεντρώσει χρήματα από λαχειοφόρο αγορά,
από διοργάνωση τσάι σε ξενοδοχείο της Αθήνας, ενώ εξασφαλίζει και ένα (1) κυβικό
λευκό μάρμαρο από τα Λατομεία της Μονής Πεντέλης, για τον Ιερό Ναό του Αγ. Ευσταθίου.

1960.

- Το Διοικ. Συμβούλιο απαρτίζεται από τους:
Πρόεδρος: Ευδοξία Τοπάλογλου, Αντιπρόεδρος: Μακρίνα Κοροντζή,
Ταμίας: Χριστίνα Θεοδωρίδου, Γεν. Γραμματέας: Δέσποινα Χαλκιά,
Έφορος: Χαρίκλεια Αθανασίου, Σύμβουλοι: Δέσποινα Στεφανίδου,
Ελένη Γεμεντζόγλου, Αλκμήνη Ευγενίδου και Βηθλεέμ Σκαλτσή

- Τον Νοέμβριο του 1960, διαθέτουν ό,τι χρήματα υπήρχαν στο ταμείο τους, για την
επικεράμωση του Ναού του Αγ. Ευσταθίου.

1961.

- 19 Νοεμβρίου. Tο καταστατικό του Συλλόγου, τροποποιήθηκε στη Γενική Συνέλευση
που πραγματοποιήθηκε στη Νεάπολη.

1962.

- Το καταστατικό εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθ. 5788/1962 απόφαση του Πρωτοδικείου
Αθηνών.
Λίγο αργότερα ο σύλλογος διαλύθηκε γιατί πλέον ιδρύθηκαν από την Αρχιεπισκοπή
Αθηνών σε κάθε ναό οι Εκκλησιαστικές Επιτροπές που είχαν σαν σκοπό και την αποπεράτωση των εκκλησιών.

j

111. ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΣΣΟΥ
Η ιδρυτική πράξη υπεγράφη στις 3 Ιουνίου 1950 στο Περισσό και το Καταστατικό
του Συλλόγου εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθ. 6892/50 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών.
Σκοπός του συλλόγου ήταν η αλληλεγγύη και αλληλοβοήθεια των μελών, ο εξωραϊσμός του προαστίου του Περισσού, η ύδρευση, ο φωτισμός η συγκοινωνία του, η δενδροφύτευση και η εν γένει δια της νομίμου οδού επιδίωξη των δικαίων αιτημάτων των μελών.
Για την επιτυχία του σκοπού του, ο σύλλογος θα πραγματοποιούσε διαλέξεις, ομιλίες,
δημοσιεύσεις και διαβήματα στις αρμόδιες κρατικές αρχές, θα μεριμνούσε για την ηθική,
οικονομική και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των μελών του, θα ίδρυε προμηθευτικό
και καταναλωτικό συνεταιρισμό κλπ.
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Τον σύλλογο διοικούσε 7μελές Διοικ. Συμβούλιο που ήλεγχε 3μελής Εξελεγκτική
Επιτροπή ενώ είχε στρογγυλή σφραγίδα όπου κυκλικώς αναγραφόταν ο τίτλος του
συλλόγου και στο μέσον ήταν η εικόνα του Αγίου Γεωργίου. Ο σύλλογος είχε προστάτη
τον Αγ. Γεώργιο και πανηγύριζε την ημέρα της γιορτής του (23 Απριλίου).

Απόσπασμα από το Καταστατικό του Συλλόγου.

Οι 22 ιδρυτές του, ήταν οι:
Κων/νος Στεφανάκος, Ευάγγελος Τόσκας, Κων/νος Γεράνιος, Χαρ. Προβατίδης
Νικόλαος Τζώρτζης, Στέφανος Ζαρμακούπης, Ηλίας Δημητρακόπουλος
Ιωάννης Βενιζέλος, Κλεάνθης Βασιλειάδης, Γεώργιος Εγγλέζος
Ιωάννης Καργιωτάκης, Γεώργιος Καπερνέκας, Νικόλαος Κυριακόπουλος
Ειρήνη Κακλαμάνου, Γεράσιμος Μεταξάς, Χρήστος Παπαδήμος
Γεώργιος Πετρόπουλος, Αριστοτέλης Παπαγεωργίου, Δημήτριος Στούπος
Εμμανουήλ Τσιουδάκης, Θωμάς Αποστόλου, Μαρία Ζησιμοπούλου

1956.

- 15 Ιανουαρίου. Κατόπιν αρχαιρεσιών, το Δ.Σ. καταρτίσθηκε σε σώμα ως εξής:
Πρόεδρος: Κων/νος Στεφανάκος, Αντιπρόεδρος: Δημήτριος Στάσης
Γεν. Γραμματέας: Διονύσιος Κωνσταντόπουλος, Ταμίας: Χρυσόστομος Κατμάδας,
Σύμβουλοι: Νικόλαος Τζώρτζης, Χρήστος Παπαδήμας, Κων/νος Γεράνιος,
Ευάγγελος Τόσκας, Απόστολος Λύρας, Βασίλειος Τζεβελέκας.

Εξελεγκτική Επιτροπή:
Πρόεδρος: Αριστοτέλης Παπαγεωργίου,
Μέλη: Απόστολος Θωμάς, Ηλίας Σαλμάς, Κλεάνθης Βασιλειάδης, Εμμαν. Τσιουδάκης

1958. - Πρόεδρος: Κων/νος Γεράνιος
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1959.

- Το Διοικ. Συμβούλιο, απαρτίζεται από τους:
Πρόεδρος: Μάρκος Τζερώμης, Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Φωτόπουλος,
Γεν. Γραμματέας: Κων/νος Γεράνιος, Ταμίας: Θεόδωρος Γλιτζούνης,
Σύμβουλοι: Κων/νος Στεφανάκος, Βασίλειος Τζεβελέκας, Χαράλαμπος Γκιόλας
Εξελεγ. Επιτροπή: Κων. Ζαρμακούπης, Κανέλλος Πετρόπουλος, Ξενοφών Κατσαρός

1960.

1959. Το Διοικ. Συμβούλιο.

- 14 Ιανουαρίου. Ο Σύλλογος, αποστέλλει επιστολή στον τότε Δήμαρχο Ν. Ιωνίας,
Κυρ. Κιοφτερτζή, την οποία σας παραθέτουμε, αφού μέσα απ' αυτή αντιλαμβανόμαστε
τα προβλήματα που αντιμετώπιζε η περιοχή των Νεόκτιστων Περισσού αλλά και …τις
σχέσεις του με τον Δήμαρχο:
Κύριε Δήμαρχε,
Ο τίτλος του συλλόγου μας, δεν ημπορεί παρά να σας είναι ο πλέον γνωστός εξ
όλων των συλλόγων της περιοχής, ως και αι δύο χιλιάδες (2.000) των κατοίκων των
Νεοκτίστων Περισσού, οι οποίοι είχομεν την τύχην από 12ετίας να συγκαταλεγόμεθα
μεταξύ των δημοτών της Ν. Ιωνίας.
Είναι αναμφισβήτητον το ιδιαίτερον γνώρισμα του συλλόγου μας και των μελών
του διότι από το 1950 δεν εκουράσθημεν οι ταλαίπωροι να σας οχλούμεν τόσον συχνά,
που μας διαφεύγει ο αριθμός των επισκέψεών μας, ζητούντες και εκλιπαρούντες, τι;
Απλώς και μόνον ένα σπάσιμο των βράχων επί των μόνων κεντρικών οδών μας Σύλλης
και Δημοσθένους.
Εις κάθε επίσκεψίν μας, επαναλαμβάνατε το γνωστόν πλέον εις όλους μας τροπάριον: «το επόμενον έτος με το νέον κονδύλιον ο Περισσσός θα έχη προτεραιότητα εις τα
υπό εκτέλεσιν έργα». Αυτό ελέγετο εις κάθε επίσκεψιν μας και έτσι εκύλησαν τα χρόνια
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έως το 1959. Εν τω μεταξύ οι βράχοι των δρόμων μας αρχίζουν να σπάζουν μόνοι τους
από τα πόδια τα δικά μας, αφού ταυτοχρόνως τσακίζονται και τα πόδια μας.
Το 1959 σας οχλήσαμεν τετράκις, αλλά την φοράν αυτήν ξεχάσατε το αξέχαστον
δι΄ ημάς «το επόμενον έτος» και μας ετονίσατε πως «το πέταλον του Νεόκτιστου Περισσού σας υπόσχομαι εις τον λόγον της ανδρικής μου τιμής θα είναι τελειωμένον τέλος
Αυγούστου».
Παρήλθεν, δυστυχώς δι΄ ημάς, όχι μόνον ο Αύγουστος, αλλά και οι δώδεκα μήνες
του 1959 και όχι το σχέδιον του επιδεικνυομένου σχεδίου δεν είδαμεν αλλά ούτε το
καρφί του πετάλου να τακτοποιήται εις την περιοχήν μας.
Ας παραλείψομεν όλα αυτά και ας δεχθώμεν πως τα κονδύλια τα οποία είχατε εις
την διάθεσίν σας είχον ήδη προορισθή δι΄ άλλα έργα και δεν γίνονταν διαφορετικά,
δια να απαλλαγήτε δε της συχνοτάτης οχλήσεώς μας εδίδατε ανεκτέλεστες υποσχέσεις
επικαλούμενος ακόμη και αυτών των ιδανικών σας.
Εις το τέλος του έτους 1959, το Κράτος εχορήγησεν εις τους Δήμους και τας Κοινότητας διάφορα ποσά δια την αντιμετώπισιν της ανεργίας, κατά την διάρκειαν των
εορτών, με τον σκοπόν της επιχωματώσεως διαφόρων δρόμων χρηζόντων αμέσου
ανάγκης. Δια τον Δήμον Ν. Ιωνίας, κύριε Δήμαρχε, διετέθη κονδύλιον 1.100.000 δραχ.,
ήτοι ακριβώς 3.860 λίραι χρυσαί Αγγλίας.
Και διερωτώμεθα άπαντες οι κάτοικοι των Νεοκτίστων Περισσού: από το σεβαστόν
αυτό ποσόν δεν επερίσσευσαν δια την επιχωμάτωσιν των ιδικών μας δρόμων ούτε το
έν ογδοηκοστόν (1/80) δηλαδή 48 λίραι, ποσόν υπέρ αρκετόν δια την προσωρινήν
επιχωμάτωσιν ;
Να μας επιτρέψητε να θέσωμεν την εξής ερώτησιν, Κε Δήμαρχε;
Που οφείλεται η συνεχής αδιαφορία σας; Μήπως εις το ότι αξιοποιήσαμεν την
γεμάτην από κρημνούς και βράχους περιοχήν, η οποία, προ της εγκαταστάσεώς μας,
προεκάλει τον φόβον και τον τρόμον εις τους διερχόμενους μετά την δύσιν του ηλίου;
Εάν πρόκειται περί αυτού Κε Δήμαρχε, διαπράξατε σοβαρώτατον λάθος, διότι αντί
αδιαφορίας θα έπρεπε να επιδείξετε ιδιαίτερον ενδιαφέρον και ζήλον. Αντί να αγνωούμεθα θα έπρεπε να τύχωμεν των θερμοτάτων συγχαρητηρίων σας δια την επιτυχίαν
μας ταύτην, ώστε να κατορθώσωμεν από απόκρημνον και βραχώδη χώρον να τον
καταστήσωμεν κατοικήσιμον και ισοπεδωμένον. Δυστυχώς όμως, ετύχομεν αντί του
μάνα χολής.
Αναγκαζόμεθα να σας τα εκθέσωμεν όλα αυτά, κύριε Δήμαρχε, διότι ευρέθημεν εις
μειονεκτικωτάτην θέσιν, έναντι υμών.
Ίσως νομίζετε ότι πρόκειται περί ανθρώπων στερουμένων της απαιτουμένης
κρίσεως και ότι θα έχωμεν την υπομονήν και την επιμονήν να ανθέξωμεν εις τας
υποσχέσεις σας επί ακαθόριστον εισέτι χρόνον.
Εν Περισσώ τη 14 Ιανουαρίου 1960
Ο Πρόεδρος: Μάρκος Τζερώμης, Ο Γεν. Γραμματέας: Κων/νος Γεράνιος,
Τα Μέλη: Γ. Φωτόπουλος, Κ. Στεφανάκος, Ευάγ. Τόσκας, Βασ. Τζεβελέκας
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1964.

- 17 Μαΐου. Το μέλος του Δ.Σ. Σπ. Ευθυμιάδης, συμμετέχει στην “Επιτροπή Ειρήνης Ν.
Ιωνίας”, που καλεί τους Ιωνιώτες να συμμετάσχουν στη Β΄ Μαραθώνιο Πορεία Ειρήνης.

1967.

- O εν λόγω σύλλογος «ολοκληρώνει τον κύκλο του» όταν διαλύεται με απόφαση της
Χούντας της 21ης Απριλίου.

j

112. ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΦΩΣ»
Ιδρύθηκε με την υπ΄ αριθ. 5189/1951 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών και είχε
έδρα την Αθήνα.

Σκοπό είχε την συμβολή του στη γενική εξύψωση του πνευματικού και ηθικού επιπέδου του Ελληνικού Λαού και ειδικότερα τη μέριμνα για την διαμόρφωση του χαρακτήρα
και την εξύψωση του ήθους της Ελληνικής Νεολαίας σύμφωνα με Εθνικά ιδανικά και τις
παραδόσεις του Ελληνικού Γένους.
Για την επίτευξη του σκοπού του, διοργάνωνε ομιλίες, έκανε εκδόσεις βιβλίων και
περιοδικών ενώ λειτουργούσε φροντιστήρια και κατασκηνώσεις.
Διοικείτο από Διοικ. Συμβούλιο, τα μέλη του οποίου εκλέγονταν από τη Γεν.
Συνέλευση (ελάχιστος αριθμός 7 μέλη και μέγιστος 15).
Το σωματείο είχε ιδρύσει παραρτήματα σε διάφορες πόλεις εκτός Αθηνών με
απόφαση του Διοικ. Συμβουλίου, όπως και στη Ν. Ιωνία, το οποίο διοικούνταν από τα
κατά τόπους μέλη.
Τα παραρτήματά του ονομάζονται «ΦΑΡΟΙ». Έτσι στη Σαφράμπολη πρώτα και στην
Καλογρέζα λίγο αργότερα ιδρύονται οι οργανώσεις «ΦΑΡΟΙ» που διοργανώνουν διάφορες ομιλίες στις αίθουσες των Δημοτικών Σχολείων, κυρίως τα πρωινά των Κυριακών, με
θέματα πνευματικού και ηθικού περιεχομένου. Τον Μάρτιο του 1954 ιδρύεται άλλος ένας
«ΦΑΡΟΣ» στο κέντρο της Ν. Ιωνίας. Ενδεικτικά αναφέρουμε:

-208-

Η Ιστορία των Σωματείων της Νέας Ιωνίας, 1923-1974

1953.

- Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Στο Α' Δημοτικό Σχολείο Ν. Ιωνίας, ομιλεί η κα Α. Καρώνη με
θέμα: «Σκέψεις μιας μητέρας για την ανατροφή των παιδιών της» και ακολουθεί προβολή
ταινίας.
- Κυριακή 8 Νοεμβρίου. Στο Δημοτικό Σχολείο Καλογρέζας, ομιλεί ο Κ. Κακούρης με
θέματα: «Για τα παιδιά μας» και «Προσοχή στην ανατροφή τους» με προβολή εκπαιδευτικών ταινιών στη συνέχεια.

1954.

- Κυριακή 7 Μαρτίου. Στο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ιωνίας, ομιλεί ο δικηγόρος Δ. Σταμάτης
με θέμα: «Το πρόβλημα της συγχρόνου οικογενείας».

1955.

- Κυριακή 27 Φεβρουαρίου. Στο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ιωνίας, ομιλεί η φιλόλογος
Φωτεινή Αδαμάκη, με θέμα: «Το παιχνίδι ως μέσον αγωγής».

j

113. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΩΝ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Γραφεία: Οδός Ηλιουπόλεως 57, στη συνέχεια στην οδό Ικαρίας 1
και αργότερα στην οδό Βασ. Γεωργίου Β΄ 19α

Ιδρύθηκε το 1951. Το καταστατικό του εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθ. 8818/4.3.1959
απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών. Είχε έδρα την Ν. Ιωνία, αλλά είχε απήχηση σε όλη
την Ελλάδα, ως ο μοναδικός σύλλογος στο είδος του.
Σκοπός του ήταν “η διάσωση της πατροπαράδοτης Βυζαντινής Μουσικής που διατρέχει κίνδυνο αφανισμού. Κάθε πατριώτης ΄Ελλην καλείται να βοηθήσει στον αγώνα επιβίωσης συμπαριστάμενος ηθικά, υλικά και πνευματικά”, αναφέρουν σχετικά έντυπα του.
Είχε ιδρύσει φροντιστήριο για Ιεροψάλτες που λειτούργησε για 10 χρόνια (1951 -1961).

1951.

- Το Δ.Σ. αποτελείται από τους:
Πρόεδρος: Κων. Μεταξάς, Αντιπρόεδρος: Ιάκωβος Συρίγος
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Γεν. Γραμματέας: Γεώργιος Συμεώνογλου, Ταμίας: Ιωάν. Κουζινόπουλος
Σύμβουλοι: Νικόλαος Σχοινάς, Κων/νος Συμεωνίδης, Νικόλαος Στεφανίδης

1952.

- Οκτώβριος. Πρόεδρος: Νικόλαος Σχοινάς58

1954.

- To Προεδρείο αποτελούν, οι:
Πρόεδρος: Νικ. Σχοινάς, Γεν. Γραμματέας: Γ. Συμεώνογλου

- Μάρτιος. Συγκαλείται Γεν. Συνέλευση και διενεργούνται εκλογές από τις οποίες
αναδεικνύεται το Διοικ. Συμβούλιο:
Πρόεδρος: Αρχιμ. Γρηγόριος Πουλάκης, Αντιπρόεδρος: Κων. Μεταξάς
Γεν. Γραμματέας: Δημ. Ρογγάρης, Ταμίας: Παν. Βλάχος,
Σύμβουλοι: Αντώνιος Κασαδέλης, Αλεξ. Χατζηγεωργιάδης, Ιωαν. Κουζινόπουλος

1955.

- Κυριακή 23 Ιανουαρίου. στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Ελευθερούπολης, τιμάται
η 50ετία του Σμυρναίου Ιεροψάλτη και Πρωτοψάλτη των Αγίων Αναργύρων επί πολλά
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χρόνια Κων/νου Μεταξά. Παρίσταται ο υφυπουργός Πρόνοιας Κ. Γιαβάσογλου, ο Δήμαρχος Ν. Ιωνίας Κ. Κιοφτερτζής, ο Μητροπολίτης Πατάρων Μελέτιος και πολλοί επίσημοι.
Του απενεμήθη δίπλωμα και τιμητικό μετάλλιο.

- Κυριακή 13 Φεβρουαρίου. Στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου Ελευθερούπολης,
πραγματοποιείται ιερά υμνωδία με εκτελεστές τον 40μελή Βυζαντινό χορό ιεροψαλτών υπό την διεύθυνση του Φάνη Καπαρό και ομιλητή τον εκ Θράκης λόγιο και δικηγόρο
Δημήτριο Λουΐζο.

13.2.1955. Από την ιερά υμνωδία στον Ιερό Ναό Αγ. Γεωργίου.

- Κυριακή 3 Δεκεμβρίου. Πραγματοποιείται πανηγυρική λειτουργία στην ετήσια
γιορτή του Συνδέσμου, χοροστατούντος του μουσικόφιλου Άγιου Κορινθίας Προκοπίου.
Παρίσταται και ο Άρχοντας Λαμπαδαρίου της Μεγάλης Εκκλησίας, Θρασύβουλος Στανίτσας, ο οποίος συμβάλλει στην παρουσίαση ωδών, ύμνων και δοξολογιών με Βυζαντινή
μεγαλοπρέπεια, βοηθούμενος από τον Αρχιμανδρίτη Γρηγ. Πουλάκη και τον Βυζαντινό
ιεροψάλτη της περιφέρειας Γ. Τρυφωνόπουλο.

1957.

1957. Κοπή Βασιλόπιτας από τον Πρόεδρό της Αρχιμανδρίτη Γρηγ. Πουλάκη

- Μάρτιος. Στις αίθουσες του Δημ. Σχολείου Ελευθερούπολης, παρουσία των Μητροπολιτών Αλεξανδρουπόλεως Ιωακείμ και Πατάρων Μελετίου, του τ. Πρωθυπουργού και
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νυν Προέδρου της Ακαδημίας Αθηνών Παν. Πουλίτσα, του Βουλευτή Χίου Ανδρέα Λεμού,
του Δημάρχου Κ. Κιοφτερτζή και πολλών άλλων επισήμων πραγματοποιείται καλλιτεχνική εκδήλωση. Τους επισήμους και το ακροατήριο καλωσόρισε ο Αρχιμ. Γρηγ. Πουλάκης, ακολούθησε παρουσίαση ύμνων από Βυζαντινή Χορωδία υπό την διεύθυνση του
Ιεροψάλτη του Ι.Ν. Αγ. Κων/νου Ομονοίας Γεωργίου Σύρκα και ακολούθησε ομιλία
περί της «Θεοκρατικής Βυζαντινής Αυτοκρατορίας» από τον γνωστό λογοτέχνη Στρατή
Μυριβήλη. Την εκδήλωση έκλεισε με ευχαριστίες του προς το προεδρείο του συλλόγου, ο
τ. Πρωθυπουργός Παν. Πουλίτσας.
- Τετάρτη 20 Μαΐου. Στις αίθουσες του Δημ. Σχολείου Ελευθερούπολης πραγματοποιείται μεγάλη συγκέντρωση των φίλων του σωματείου με ομιλητή τον Στρ. Μυριβήλη που
ανέπτυξε το θέμα: «Η θεοκρατική Βυζαντινή Αυτοκρατορία». Παρέστησαν ο Πρόεδρος
της Ακαδημίας Αθηνών Πουλίτσας, οι Μητροπολίτες Αλεξανδρουπόλεως-Δράμας Ιωακείμ,
Πατάρων Μελέτιος, ο Δήμαρχος Κυριάκος Κιοφτερτζής, Εκδότες εφημερίδων, Διευθυντές Τραπεζών, Εφοπλιστές κλπ., ενώ έψαλε ο ιεροψάλτης του Ναού Αγ. Κωνσταντίνου
Αθηνών Σύρκας βυζαντινούς ύμνους. Προλόγισε ο Πρόεδρος του Σωματείου Αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Πουλάκης.

1958.

- Το Δ.Σ. αποτελούν, οι:
Πρόεδρος: Νικόλαος Μηλιώρης, Αντιπρόεδρος: Νικόλαος Σχοινάς
Γεν. Γραμματέας: Δημ. Ρογγάρης, Ταμίας: Κ. Ροδάκης
Σύμβουλοι: Θεοφ. Καπαρός, Ιωαν. Κουζινόπουλος, Ιακ. Συρίγος

- Νοέμβριος. Στην εκκλησία των Αγίων Αναργύρων έψαλε ο ψάλτης Φάνης Καπαρός
(Πρωτοψάλτης του Ι.Ν. Αγίου Παύλου), με την χορωδία του μελωδικούς ύμνους του
Εσπερινού, σε μία κατανυκτική εκδήλωση.

1959.

- Κυριακή 2 Φεβρουαρίου. Το απόγευμα, στην εκκλησία του Αγίου Παύλου (οδός
Ψαρρών), οργανώθηκε κατανυκτικός εσπερινός, στον οποίο χοροστάτησε ο βοηθός του
Αρχιεπισκόπου Αθηνών Επίσκοπος Κερνίτσης Χρυσόστομος. Τα τροπάρια εψάλησαν υπό
2 βυζαντινών χορών υπό την διεύθυνση των πρωτοψαλτών Γ. Σύρκα και Θ. Καπαρού.
Μίλησε ο Ν. Μηλιώρης με θέμα «Το Βυζάντιο και ο Νεώτερος Ελληνισμός».
Μεταξύ άλλων παρέστησαν οι: Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Παντελεήμων, Μητροπολίτης Κορινθίας Προκόπιος, Μητροπολίτης Πατάρων Μελέτιος και ο Δήμαρχος Ν.
Ιωνίας Κ. Κιοφτερτζής.
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1960.

- Κυριακή 14 Φεβρουαρίου. Στην αίθουσα «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ», ο σύλλογος πραγματοποίησε μουσικό πρωινό. Στην αρχή μίλησε ο Πρόεδρος Ν. Μηλιώρης, ο οποίος σε συντομία περιέγραψε τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του συλλόγου και ακολούθως στο κύριο
μέρος του μουσικού προγράμματος έψαλαν βυζαντινούς ύμνους η υπό τον Φάνη Καπαρό
(Ναός Αγίου Παύλου) χορωδία Αθηναίων Ιεροψαλτών. Συγκίνησε τους ακροατές ο χορός
των μαθητών του Φροντιστηρίου που εκτέλεσε άνετα και άψογα τα βυζαντινά μέρη του
προγράμματος υπό την διεύθυνση του Β. Παπαδόπουλου. Παρέστησαν ο Μητροπολίτης
Κερνίτσης Χρυσόστομος, ο ναύαρχος και ακαδημαϊκός Δημ. Φωκάς, ο Δήμαρχος Ν. Ιωνίας
Κυρ. Κιοφτερτζής και εκλεκτά μέλη της πολιτικής και κοινωνίας των Αθηνών.
- Από τις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν, εξελέγησαν οι:
Πρόεδρος: Βρασίδας Νικολαΐδης, Αντιπρόεδρος: Ιωαν. Κουζινόπουλος,
Γεν. Γραμματέας: Αλ. Χατζηγεωργιάδης, Ταμίας: Κων/νος Ροδάκης
Σύμβουλοι: Γεώργιος Συμεώνογλου, Ιακ. Συρίγος και Γρηγ. Κοριτσίδης

1961.

- Κυριακή 14 Μαΐου, στις 6 το απόγευμα εκδράμουν στην Παναγιά την Ελευθερώτρια
στον Κοκκιναρά, όπου πραγματοποιούν Βυζαντινό Εσπερινό με τον μουσικοδιδάσκαλο
Β. Παπαδόπουλο και τη σύμπραξη του πρωτοψάλτη Κων. Καλλία. Ομιλητής ο λογοτέχνης
Ν. Μηλιώρης.

1962.

- 9 Δεκεμβρίου. Μετά τις εκλογές, το εκλεγέν Δ. Σ. καταρτίσθηκε σε σώμα, ως εξής:
Πρόεδρος: Βρασίδας Νικολαΐδης, Αντιπρόεδρος: Ι. Κουζινόπουλος
Γεν. Γραμματέας: Αλ. Χατζηγεωργιάδης, Ταμίας: Κων. Ροδάκης
Σύμβουλοι: Σωκρ. Σερπετζόγλου, Κων. Ροδόπουλος, Παν. Ασλανίδης

1963.

- Κυριακή 20 Ιανουαρίου. Τελετή κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας, στον «Οίκο
Σπάρτης» ενώ ακούγονται και Βυζαντινά μελωδήματα από Βυζαντινή Χορωδία που
διευθύνει ο Πρωτοψάλτης της Μητρόπολης Αθηνών Σ. Περιστέρης.

- Κυριακή 31 Μαρτίου. Στις 11 το πρωί στην αίθουσα του «Οίκου Σπάρτης» διοργανώνει εκδήλωση όπου ψάλει ο Βυζαντινός Χορός Νέας Ιωνίας υπό την διεύθυνση του
πρωτοψάλτη Κων/νου Πούνη και ακολουθεί ομιλία του Γεν. Γραμματέα Αλ. Χατζηγεωργιάδη, με θέμα: «Η Εθνική σημασία της Βυζαντινής Μουσικής».
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1964.

- Κυριακή 19 Απριλίου. Στην αίθουσα του «Οίκου Σπάρτης», διοργανώνει εκδήλωση
με θέμα «Το τροπάριο της Κασσιανής και η ποιήτρια του» και ομιλητή τον Νικ. Μηλιώρη,
ο οποίος ανέλυσε το θεσπέσιο τούτο ποίημα και διασάφησε με επιστημονικότητα τα
περιστατικά τα αποδιδόμενα από την παράδοση. Απήγγειλε η νεαρά ποιήτρια Τασούλα
Ρέκκα το μεταφρασμένο τροπάριο της Κασσιανής από τον Κ. Παλαμά. Βυζαντινός χορός
υπό τον Πρωτοψάλτη Κ. Πούνη και τη σύμπραξη των ιεροψαλτών Δημοσθένη Πεταλά,
Κ. Δοδόπουλου και Αντ. Μαρουκάκη έψαλαν το τροπάριο με το πατριαρχικό μέλος του
διασήμου Πέτρου του Πατριαρχείου. Η εκδήλωση τελείωσε με την σεπτή παρέμβαση του
Μητροπολίτη Πατάρων, Μελετίου.

1965.

- 11 Απριλίου. Στην αίθουσα του «Οίκου Σπάρτης» διοργανώνει μουσικο-φιλολογικό
μνημόσυνο στη μνήμη του αειμνήστου Πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, Κωνσταντίνου Πρίγκου. Για τον μεταστάντα μίλησε ο Πρόεδρος της «Εταιρείας
Βυζαντινής Μουσικής» και μαθητής του μεγάλου δασκάλου Γ. Τσατσαρώνης. Τριακονταμελής Βυζαντινή Χορωδία Αθηναίων Ιεροψαλτών και αρκετοί ιεροψάλτες απελαθέντες εκ Κωνσταντινουπόλεως έψαλαν με το πατροπαράδοτο Βυζαντινό ύφος τα έργα του
μεγάλου τους δασκάλου.

1966.

- Κυριακή 27 Μαρτίου. Στoν Ιερό Ναό Αγ. Αναργύρων πραγματοποιείται εσπερινή
ιεροτελεστία (ψαλμωδία τροπαρίων) στην οποία συμμετέχουν: Στην δεξιά θέση ο απελαθείς από το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως πρωτοψάλτης Θρ. Στανίτσας και στην
αριστερή θέση ο αιδεσιμ. Πατήρ Αθανάσιος του Ιερού Ναού της Λυκόβρυσης.

1970.

- Κυριακή 29 Νοεμβρίου. Στην αίθουσα του «Οίκου Σπάρτης» μίλησε ο Αρχιμ. Γρηγόριος Πουλάκης «για τη σημασία της γνήσιας Βυζαντινής Μουσικής». Την εκδήλωση
προλόγισε ο Πρόεδρος Βρασίδας Νικολαΐδης, ενώ έψαλλαν τα μέλη της χορωδίας του
Ιερού Ναού Αγ. Νικολάου Καισαριανής υπό την διεύθυνση του Πρωτοψάλτη Κων/νου
Μαφίδη.

j
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114. ΙΩΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
Στη νέα δεκαετία που ξεκινούσε (1951-1960), μετά τη φοβερή δεκαετία του πολέμου
και του εμφυλίου (1941-1950), άνθρωποι με ανησυχίες, αλλά και κοινωνικά και πολιτιστικά οράματα για την πόλη τους, τη Ν. Ιωνία, έψαχναν διέξοδο στις πολιτιστικές τους
και όχι μόνο ανησυχίες.
Προσδοκούσαν να έχουν ένα χώρο, ένα δωμάτιο, μία αίθουσα (ήταν πολύ δύσκολο
εκείνη την εποχή) όπου θα μπορούσαν να συζητήσουν με φίλους τους, τις ιδέες τους αλλά
και τις προσδοκίες τους σχετικά με το αύριο του τόπου. Ήθελαν να διαβάσουν βιβλία
που δεν μπορούσαν να αγοράσουν, ήθελαν να ακούσουν σημαντικούς επιστήμονες του
πνεύματος και της τέχνης, να τους μιλούν για το λαμπρό παρελθόν, αλλά και το απώτερο
μέλλον. Και οι τολμηροί πήραν την απόφαση να ιδρύσουν ένα σύλλογο. Τον ονόμασαν
μάλιστα “ΙΩΝΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ” για να τους θυμίζει το παρελθόν, την καταγωγή από την
Ιωνία και άρα το Ιωνικό πνεύμα, τον Ιωνικό πολιτισμό.
Η ιδρυτική πράξη υπογράφηκε στη Γενική Συνέλευση της 14ης Νοεμβρίου 1951, ενώ το
καταστατικό του εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθ. 141/1952 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Σκοπός του σωματείου ήταν η πνευματική καλλιέργεια και η εκπολιτιστική πρόοδος
της κοινωνίας της Ν. Ιωνίας. Στο καταστατικό του περιγράφεται ως μορφωτικό και
καλλιτεχνικό σωματείο.
Ο σκοπός θα επιτυγχανόταν με την οργάνωση:
• Διαλέξεων, μορφωτικών και καλλιτεχνικών συγκεντρώσεων, συναυλιών,
εκδρομών κλπ.,
• Βιβλιοθήκης και λαϊκού αναγνωστηρίου,
• Ειδικού τμήματος λαογραφίας για τη συλλογή ιστορικού και λαογραφικού υλικού
από τους κατοίκους της Ν. Ιωνίας και που θα αναφερόταν στα διάφορα μέρη
της Μ. Ασίας, Θράκης και Πόντου,
• Κέντρου για την ψυχαγωγία, μορφωτική προαγωγή και τη σύσφιξη των
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οικογενειακών και κοινωνικών δεσμών μεταξύ των μελών, ως και πολιτιστικές
εκδηλώσεις ολοκλήρου της κοινωνίας της Ν. Ιωνίας,
• Νυκτερινών σχολών για τη συμπλήρωση της μόρφωσης της νεολαίας της
Ν. Ιωνίας,
• Διαφόρων, κατά τις περιστάσεις, κινήσεων σε συνεργασία με τις αθλητικές,
προσκοπικές και άλλες όμοιες οργανώσεις για εξυπηρέτηση της μόρφωσης
και της κοινωνικής προόδου του λαού της Ν. Ιωνίας.

Επίσης απαγορευόταν κάθε ανάμειξη του Συνδέσμου στην πολιτική. Μέλη γίνονταν
όσοι είχαν συμπληρώσει το 18ο έτος και ήθελαν να συμβάλλουν στην επίτευξη του
σκοπού του σωματείου. Διοικείτο από 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο, ενώ ετήσια γιορτή
ήταν η δεύτερη Κυριακή του Μαΐου.
Ειδικές επιτροπές ορίζονταν επί:
• Του καλλιτεχνικού και μορφωτικού
(διαλέξεων, συναυλιών, καλλιτεχνικών εκδηλώσεων),
• Της βιβλιοθήκης και του λαϊκού αναγνωστηρίου,
• Του λαογραφικού και ιστορικού τμήματος,
• Των νυχτερινών σχολών,
• Των εκδρομών και ψυχαγωγίας.
Στις επιτροπές προήδρευε ένα μέλος του Διοικ. Συμβουλίου καλούμενο Έφορος.
Η σφραγίδα του συλλόγου, ήταν κυκλική αναγράφοντας περιφερειακά τις λέξεις
“ΙΩΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ 1951” στο εσωτερικό είχε δε την εικόνα πυρσού.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Τα 24 ιδρυτικά μέλη του ήταν οι:
Θεόδωρος Κυρκίδης, οδός Ελ. Βενιζέλου 13
Νίκος Μηλιώρης, Ικαρίας 1
Χρυσάφης Δουβλίδης, Ελ. Βενιζέλου 33
Κοσμάς Νικολαΐδης, 28ης Οκτωβρίου 89
Αναστάσιος Ιωαννίδης, Βυζαντίου 48 (Μεσολογγίου)
Χρήστος Χατζηστέλιος, Βασιλ. Σοφίας 26
Δημήτριος Μιχαηλίδης, Αναξαγόρα 19
Τριαντάφυλλος Σοφιανόπουλος, Βασ. Γεωργίου Β΄ 100
Κίμων Παπαδόπουλος, Χάλκης 18
Μιχαήλ Σιγαράς, Δορυλαίου 7
Βρασίδας Νικολαΐδης, Κίου 14
Αντώνιος Σαπουντζάκης. Π. Μελά 37
Κων/νος Αναστασιάδης, Αγ. Βασιλείου 35
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Ιωάννης Διαμαντάκης, Βασ. Γεωργίου Β΄ 23 (Ηρακλείου)
Μιν. Ψαλτάκης, Βασ. Αλεξάνδρου 10
Κων/νος Γκόρλας, Ελ. Βενιζέλου 109
Ευστράτιος Κατερινόπουλος, Τσουρουκτσόγλου 35α
Ιωάννης Πεσματζόγλου, Σπάρτης 83
Φώτιος Ουλκέρογλου, Ελ. Βενιζέλου 105
Θεοφ. Ματσούκας, Σπάρτης 83
Χαρίλαος Ιωαννίδης, Αγ. Αναργύρων 2
Αλέξανδρος Γιαγτζόγλου, Μ. Ασίας 7
Γεώργιος Παπαδημητρίου, Ρίμινι 61
Βασίλειος Βασιλειάδης, Αγνώστων Ηρώων 8859

Μέχρι την έγκριση του καταστατικού, την προσωρινή Διοικ. Επιτροπή, αποτελούσαν οι:
Πρόεδρος: Θεοδ. Κυρκίδης60, Αντιπρόεδρος: Νικ. Μηλιώρης
Γεν. Γραμματέας: I. Πεσματζόγλου, Σύμβουλοι: Μιχ. Σιγαράς, Κ. Παπαδόπουλος,
Ε. Κατερινόπουλος, Δ. Μιχαηλίδης, Κ. Αναστασιάδης

1951.

Θεόδωρος Κυρκίδης. Εκ των ιδρυτών του “Ιωνικού Συνδέσμου”

- Κυριακή 18 Δεκεμβρίου. Ο Ιωνικός, πραγματοποιεί την πρώτη εκδρομή του στο
Δαφνί και την Ελευσίνα. Στην εκδρομή μετείχαν περί τα 50 άτομα. Προς τους εκδρομείς μίλησαν ο Θ. Κυρκίδης και ο Ν. Μηλιώρης, που εξήγησαν το ιστορικό της Βυζαντινής
Εκκλησίας Δαφνίου. Στη συνέχεια ο ζωγράφος Β. Βασιλειάδης ανέλυσε το κάλλος των
ψηφιδωτών του ναού. Ακολούθως οι εκδρομείς μετέβησαν στην Ελευσίνα και επισκέ-217-
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φθηκαν το εργοστάσιο τσιμέντων «ΤΙΤΑΝ» όπου ο χημικός του εργοστασίου Λάμπρου
ανέπτυξε τον τρόπο της παραγωγής τσιμέντου. Το απόγευμα οι εκδρομείς επεσκέφθησαν το ιερό της Δήμητρας και ο αρχαιολόγος Ν. Γιαλούρης απάντησε στις ερωτήσεις των
εκδρομέων.

1952.

- Κυριακή 13 Ιανουαρίου. Ο Ιωνικός κόβει την βασιλόπιτά του, στο κέντρο “XΑΡΑΥΓΗ”
παρουσία πλήθους κόσμου. Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Θ. Κυρκίδης στο λόγο του εξέθεσε
τους σκοπούς του Συνδέσμου και ζήτησε την υποστήριξη όλων των συμπολιτών για
την επιτυχία των σκοπών του. Την πίτα έκοψε ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Πατάρων
Μελέτιος, ο οποίος πολύ συγκινημένος συνεχάρη τους ιδρυτές του Συνδέσμου για το
ωραίο και ευγενικό έργο τους. Μετά τη διανομή της πίτας ακολούθησε χορός μέσα σε
οικογενειακή ατμόσφαιρα.
- Κυριακή 27 Ιανουαρίου. Η δεύτερη εκδρομή πραγματοποιήθηκε στη Λίμνη
Μαραθώνα – Μπογιάτι. Κατά την επίσκεψη των έργων του φράγματος, μίλησε προς τους
εκδρομείς, ο συμπολίτης και μέλος του Συνδέσμου Ι. Γεωργαντζής ανώτερος υπάλληλος
της Ελληνικής Εταιρείας Υδάτων.

- Κυριακή 3 Φεβρουαρίου. Στην αίθουσα του εκπαιδευτηρίου “ΚΑΔΜΟΣ”, οργανώνεται ειδική συγκέντρωση στην οποία γίνονται ανακοινώσεις περί του τρόπου οργάνωσης και εργασίας του ιστορικού και λαογραφικού τμήματος του Συνδέσμου και ανταλλαγή απόψεων. Ο Ν. Μηλιώρης ανέλυσε αφενός μεν τη σημασία που έχει για τον Μικρασιατικό Ελληνισμό η συλλογή των στοιχείων που αφορούν στη Λαογραφία αφετέρου δε
έθεσε τις πρακτικές βάσεις για τη συλλεκτική εργασία. Μετά τον Ν. Μηλιώρη μίλησε ο
Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Πατάρων Μελέτιος ο οποίος επαίνεσε την όλη προσπάθεια
και πρότεινε τη θέσπιση χρηματικών επάθλων. Ο Δήμαρχος Κ. Κιοφτερτζής, υποσχέθηκε
ο Δήμος να θέσει στη διάθεση του Συνδέσμου τα απαραίτητα ποσά για τη βράβευση των
καλυτέρων εργασιών. Τέλος, μετά από πρόταση του Αντ. Σαπουντζάκη όπως το Λαογραφικό τμήμα ονομασθεί και Εθνογραφικό, μίλησε ο καθηγητής Δεμερτζής, ο οποίος κάλεσε
«….όλους να εργασθούν και όσο το δυνατόν γρηγορότερα, για την συλλογή του υλικού
που κατέχουν οι γεροντότεροι – τα ταμεία αυτά των αναμνήσεων…».
- 1 Μαρτίου. Το τελευταίο Σάββατο των Απόκρεω πραγματοποιείται στο κέντρο
“ΖΕΦΥΡΟΣ” στο Ν. Ηράκλειο, ο ετήσιος χορός, για την ενίσχυση της βιβλιοθήκης του.
Υπάρχουν πλούσια δώρα, προσφορά των καταστηματαρχών και βιοτεχνών της πόλης.
- Κυριακή 23 Μαρτίου. Σε ειδική πανηγυρική συγκέντρωση γιορτάσθηκε η επέτειος
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της Εθνικής Απελευθέρωσης. Εκτός του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Πατάρων Μελετίου
και των Τοπικών Αρχών, παρέστησαν οι πρώην υπουργοί Λ. Ιασονίδης, Στ. Νικολαΐδης, Χ.
Τούντας, και Χρ. Σολομωνίδης, ο βουλευτής Αθηνών Μογγογιάννης, ο πολιτευτής Αθηνών
Δημ. Εμμανουήλ και πλήθος εκλεκτού κόσμου. Στην αρχή τους καλωσόρισε ο Πρόεδρος
Θ. Κυρκίδης ενώ ακολούθως ο Β. Βασιλειάδης απήγγειλε ολόκληρο «Τον ύμνο προς την
ελευθερία» και η Β. Αναγνωστίδου το ποίημα «Η Βαγγελίστρα». Τον πανηγυρικό της
ημέρας εκφώνησε ο Νικ. Μηλιώρης.
- Τετάρτη 2 Απριλίου. Κατόπιν πρόσκλησης του Δήμου Ν. Ιωνίας, ο Βαλής και Δήμαρχος Κωνσταντινουπόλεως καθηγητής της Νευρολογίας Φαχρετίν Γκιοκάϊ επισκέφτηκε
τη Ν. Ιωνία συνοδευόμενος από την σύζυγό του, τον αντιπρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Φ. Αράς, 5 δημοτικούς συμβούλους μετά των συζύγων τους και τη δημοτική σύμβουλο
Κιοπρουλού, σύζυγο του υιού του τότε υπουργού των Εξωτερικών της Τουρκίας Φ.
Κιοπρουλού. Ο Δήμος παραθέτει τσάι, στο Ζαχαροπλαστείο “ΚΥΒΕΛΕΙΑ” όπου παρίστανται και εκπρόσωποι συλλόγων και φορέων61 Εκ μέρους του “Ιωνικού Συνδέσμου” χαιρέτισε την αντιπροσωπεία ο ιατρός Αλ. Γιαγτζόγλου.

- Κυριακή 6 Απριλίου. Με εξαιρετική επιτυχία δόθηκε στον κινηματογράφο ΑΣΤΕΡΑ, η
συναυλία που επιμελήθηκε ο συμπολίτης και διευθυντής του παραρτήματος του Ελληνικού Ωδείου Τίμος Σουγιούλ, αδελφός του Μιχάλη Σουγιούλ. Το πρόγραμμα περιλάμβανε
εκτελέσεις διαφόρων μουσικών κομματιών από μαθητές του Ωδείου ευγενώς προσφερθέντες, τραγούδια ελληνικά και ξένα, με συνοδεία πλήρους ορχήστρας, υπό τη διεύθυνση
του συμπολίτη Άκη Σμυρναίου. Εκλεκτοί καλλιτέχνες όπως οι Κομποθέκλας, Μητόπουλος, Παπαδάκης και άλλοι με τη συμμετοχή τους, έδωσαν ένα ζωηρό αλλά και ενδιαφέροντα τόνο στην εκδήλωση.
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- Δευτέρα 5 Μαΐου. Στην αίθουσα του Εκπαιδευτηρίου ”ΚΑΔΜΟΣ” διοργανώνεται
Μουσική Βραδιά αφιερωμένη στον ποιητή του πιάνου Φρειδερίκο Σοπέν. Για το έργο και
τη ζωή του μεγάλου ρομαντικού μουσικοσυνθέτη μίλησε η Ευαγγελία Δημητριάδου, η
οποία με απλότητα και σαφήνεια ανέλυσε την πρωτοτυπία και το ιδιαίτερο θέλγητρο
των συνθέσεων του Σοπέν. Το πρόγραμμα αποτελείτο από εκλεκτά μουσικά κομμάτια,
που εκτέλεσαν η Αθηνά Μακροπούλου και η Αφροδίτη Κεχαγιόγλου, μέλη του “Ιωνικού
Συνδέσμου” και η Ντίνα Χριστοπούλου.

- Κυριακή 25 Μαΐου. Ο Υπουργός Παιδείας Μιχαήλ παρουσία των πρώην Υπουργών
Απ. Ορφανίδη, Μιχ. Τούντα, και Χρ. Σολομωνίδη, του Προέδρου της “Εστίας Ν. Σμύρνης” Π.
Χαλδέζου, των τοπικών Αρχών Ν. Ιωνίας και Ν. Φιλαδέλφειας και πολλών άλλων ανθρώπων των γραμμάτων και των τεχνών, αλλά και εκπροσώπων πολλών σωματείων, απεκάλυψε την προτομή του ποιητή ΄Αγγελου Σημηριώτη, στη Λ. Ηρακλείου απέναντι από τα
γραφεία του “Ιωνικού Συνδέσμου”62. Ακολούθησε κατάθεση στεφανιών. Η τελετή οργανώθηκε από τον “Ιωνικό Σύνδεσμο” στον οποίο, η σύζυγος του ποιητή, Σοφία είχε δωρίσει
τη βιβλιοθήκη του. Η ίδια ήταν παρούσα στην εκδήλωση μαζί με την κόρη της Χρυσηϊδα και τον αδελφό του, ενώ στο φωτισμένο λόγο του ο Νικ. Μηλιώρης (και Πρόεδρος
της Επιτροπής για την προτομή του Άγγελου Σημηριώτη, έργου του γλύπτη Γεωργίου)
αναφέρθηκε στο ποιητικό έργο του. Τα ποιήματα του ΄Aγγελου Σημηριώτη, “Δόξα σοι”
και “2 Μαΐου 1919” απήγγειλαν ηθοποιοί του Εθνικού Θεάτρου και η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με το εμπνευσμένο ποίημα «Στον Άγγελο Σημηριώτη» που απήγγειλε ο ανηψιός
του, Νίκος Σημηριώτης63.

Η προτομή του Αγ. Σημηριώτη
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- Κυριακή 15 Ιουνίου. Στον κινηματογράφο ΑΣΤΕΡΑ πραγματοποιείται η πρώτη
Γεν. Συνέλευση υπό την προεδρία του Χαρ. Ιωαννίδη, γυμνασιάρχη, με θέματα:
1. Έκθεση των πεπραγμένων της Προσωρινής Διοικ. Επιτροπής,
2. Εκλογή τριμελούς Εξελεγκτικής Επιτροπής και
3. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικ. Συμβουλίου.
Μετά τις αρχαιρεσίες, το Διοικητικό Συμβούλιο για τη 2ετία 1952 -1953, αποτελούσαν, οι:
Πρόεδρος: Θεόδωρος Κυρκίδης, Αντιπρόεδρος: Νικόλαος Μηλιώρης
Γεν. Γραμματέας: Ιωάννης Βροχίδης
Ταμίας: Ε. Κατερινόπουλος, Μέλη: Κων. Αναστασιάδης
Τ. Μιχαηλίδης, Π. Απαλός, Δ. Λαμπρινός, Λεωνίδας Δαούτης
Εξελεγκτική Επιτροπή:
Πρόεδρος: Γ. Παπαδημητρίου, Μέλη: Ι. Πεσματζόγλου, Μ. Ψαλτάκης

- Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου. Στην αυλή του Δημοτικού Σχολείου Ν. Ιωνίας, πραγματοποιείται υπαίθριος χορός για ενίσχυση της Βιβλιοθήκης του.

- 28 Οκτωβρίου. Με μια σεμνή συγκέντρωση στον κινηματογράφο ΑΣΤΕΡΑ γιορτάστηκε η επέτειος της 28ης Οκτωβρίου. Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Θ. Κυρκίδης, στο λόγο
του εξήρε την σημασία της γιορτής και έπειτα ανέπτυξε με γλαφυρότητα το θέμα του «Η
Ελλάς πάντοτε πρόμαχος της ελευθερίας». Επί πλέον απήγγειλαν επίκαιρα ποιήματα η
Μαρία Εφραίμογλου και οι Ν. Καρανικολός, Π. Χατζησάρρος και Νικ. Ξανθόπουλος. Κατά
τα διαλείμματα παιάνιζε η Στρατιωτική Μουσική, η οποία και έκλεισε την επιβλητική
τελετή με τον Εθνικό Ύμνο.
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- Παρασκευή 12 Νοεμβρίου. Ο καθηγητής της Φιλολογίας Μιλτιάδης Τσουμπής,
μίλησε στην αίθουσά του ενώπιον πυκνού ακροατηρίου με θέμα «Η εξέλιξις της γλώσσης
μας και οι εν αυτή εισδύσασαι ξενικαί λέξεις».

- Παρασκευή 28 Νοεμβρίου. Πραγματοποιείται διάλεξη στην αίθουσα του
Αναγνωστηρίου του, με ομιλητή τον φιλόλογο Βάσο Μπατζόγλου και θέμα «Κώστας
Κρυστάλλης».

1953.

- Σάββατο 3 Ιανουαρίου. Στο κέντρο “ΣΤΡΑΤΗΣ” πραγματοποιείται η κοπή της
πρωτοχρονιάτικης πίτας. Ακολουθεί χορός μέχρι τις πρωινές ώρες.
- Συνεχίζονται οι δωρεές βιβλίων στη βιβλιοθήκη του.

- 14 Φεβρουαρίου. Πραγματοποιείται ο ετήσιος χορός στη μεγάλη αίθουσα του
κινηματογράφου ΑΣΤΕΡΑ. Ο Πρόεδρος Θ. Κυρκίδης και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της οργανωτικής επιτροπής κατέβαλαν φιλότιμες προσπάθειες για την επιτυχία
του χορού που είχε μεγάλη προσέλευση. Στο χορό έγιναν και επιδείξεις ωραίων αμφιέσεων από χαριτωμένες δεσποινίδες και κυρίες.

- Κυριακή 1 Μαρτίου. Γενική Συνέλευση. Στην αρχή έγινε η εκλογή του προέδρου
και γραμματέα της Συνέλευσης. Εξελέγησαν οι Μ. Τσουμπής και Ανδρ. Κουέλλης. Ακολούθως έλαβε το λόγο ο Γεν. Γραμματεύς του Συνδέσμου δικηγόρος Ι. Βροχίδης, ο οποίος
ανέγνωσε την έκθεση πεπραγμένων του έτους 1952, ως και τον οικονομικό απολογισμό.
Ανάλυση του απολογισμού έκαμε εν συνεχεία ο Πρόεδρος της Εξελεγκτικής Επιτροπής Γ.
Παπαδημητρίου.
- Μάρτιος. Για τη συμπλήρωση δεκαετίας από τον θάνατο του Κωστή Παλαμά, στην
αίθουσα του “Ιωνικού”, τελέσθηκε φιλολογικό μνημόσυνο κατά την διάρκεια του οποίου
έγινε ομιλία επί της αξίας του έργου του μεγάλου ποιητή και απαγγέλθηκαν διάφορα
ποιήματά του, μεταξύ των οποίων «Το Κυπαρίσσι», «Ο Σάτυρος», «Σβυσμένες όλες οι
φωτιές» κλπ.

- Κυριακή 22 Μαρτίου. Στην αίθουσα του ΑΣΤΕΡΑ γιορτάζεται η επέτειος της Εθνικής
Παλιγγενεσίας. Τον πανηγυρικό της ημέρας εκφωνεί o αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Νικ.
Μηλιώρης με θέμα: “Αι Ελληνίδες κατά τον αγώνα υπέρ της Ανεξαρτησίας”. Ο καλλιτέχνης Βασ. Βασιλειάδης θα απαγγείλει τον “Ύμνον εις την Ελευθερίαν” και την “Ελληνίδα
Μητέρα” του Διον. Σολωμού και τα Δημοτικά “Λένω Μπότσαρη” και “Δέσπω”.
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- Κυριακή 26 Απριλίου. Γίνονται με επιβλητικότητα τα εγκαίνια της Βιβλιοθήκης του
“Ιωνικού Συνδέσμου”. Τον αγιασμό τέλεσε ο Πανοσ. Αρχιμ. Προκόπιος Παπαθεοδώρου
συμπαραστατούμενος από τον Πανοσ. Αρχιμ. Ναθαναήλ. Ο βουλευτής Αθηνών, Σμυρναίος
λόγιος, Χρήστος Σολομωνίδης, έπλεξε το εγκώμιο όσων συνετέλεσαν στην ίδρυση της
Βιβλιοθήκης, προσέφερε δε σπάνια αντίτυπα του παλιού περιοδικού «ΒΙΩΝ» και αρκετά
συγγράμματα για εμπλουτισμό της Βιβλιοθήκης. Την τελετή-γιορτή τίμησαν με την
παρουσία τους ο πρώην Υπουργός Λεωνίδας Ιασονίδης, ο Καθηγητής του Πανεπιστημίου
Αθηνών, Σμυρναίος λόγιος και ποιητής, Στέλιος Σπεράντζας, ο Δήμαρχος Κ. Κιοφτερτζής
με τους Δημοτικούς Συμβούλους, ο Γυμνασιάρχης Χαρ. Ιωαννίδης, ο καθηγητής Αλευράς,
ο συγγραφέας Σταυρίτσης, ο πρώην δήμαρχος Γ. Φελέκης, η λογοτέχνιδα ΄Ολγα Βατίδου,
οι γιατροί Γιατζόγλου, Βασιλείου, Αδαμάκης και Ιωαννίδης και επίλεκτα μέλη της κοινωνίας της πόλης.
- 1-10 Μαΐου. Γίνονται δωρεές βιβλίων στη Βιβλιοθήκη του “Ιωνικού Συνδέσμου”
από τους: Γιάννη Γιαννόπουλο, Π. Κερασιώτη, Τ. Ιωαννίδη, Αρχιμανδρίτη Προκόπιο
Παπαθεοδώρου, Φίλη Βατίδου, Ν. Ιωαννίδη, Βρασ. Τσιπούρα, Ι. Σαμψάκη, Όλγα Βατίδου,
Χρ. Καμπούρογλου, Φ. Ταμπακόπουλο, Χαρ. Μιχαηλίδη, Αντ. Σαπουντζάκη.

- 31 Μαΐου. Με τη συμπλήρωση 500 χρόνων από την Άλωση της Κωνσταντινούπολης και σε μνήμη του τελευταίου Αυτοκράτορα του Βυζαντίου Κων/νου Παλαιολόγου και
των υπερασπιστών της, τα μέλη του επισκέφθηκαν το Βυζαντινό Μουσείο. Επί δίωρο
περίπου περιήλθαν όλα τα τμήματα και ξεναγήθηκαν, για τον Βυζαντινό Πολιτισμό και
τη Βυζαντινή Τέχνη.
- Κυριακή 21 Ιουνίου. 60 μέλη παρόντα στην εκδρομή στον Τύμβο Μαραθώνα – Ν.
Μάκρη. Στον Τύμβο ο Πρόεδρος Θεοδ. Κυρκίδης εξιστόρησε τα σχετικά της Ιστορικής
μάχης τονίζοντας την σημασία αυτής και την επίδραση στην εξέλιξη της ανθρωπότητας
και ανέπτυξε τα της διεξαγωγής της από στρατιωτικής τακτικής. Ακολούθως αναχώρησαν για Ν. Μάκρη στην παραλία της οποίας υπήρχε το κέντρο του συμπολίτη Ν. Ζαχαρόπουλου, στο οποίο γευμάτισαν.
- Ιούλιος. Προκηρύσσεται διαγωνισμός για συλλογή: 1) Μικρασιατικών παροιμιών,
γνωμικών κλπ. 2) Μικρασιατικών τραγουδιών (αρραβώνων, γάμου, ερωτικά νανουρίσματα κλπ. 3) Μικρασιατικών μοιρολογιών 4) Μικρασιατικών παραμυθιών. Οι συλλέκτες έπρεπε να αποστείλουν την συλλογή τους μέχρι 10 Οκτωβρίου 1953 ενώ η καλύτερη
συλλογή θα αμειβόταν με έπαθλο 1.000.000 δραχμών.
- Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου. Πραγματοποιείται στην αίθουσά του, η πρώτη των
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εγκεκριμένων μορφωτικών συγκεντρώσεων του Συνδέσμου. Το εναρκτήριο μάθημα,
εν μέσω πολυπληθούς και εκλεκτού ακροατηρίου, έκαμε η Αύρα Παπαδημητρίου που
ανέπτυξε το θέμα: «Η συμβολή των Ιονίων νήσων στα νεοελληνικά γράμματα». Κατά την
ομιλία απήγγειλε στίχους Σολωμού, Κάλβου και Σικελιανού ο γνωστός καλλιτέχνης Β.
Βασιλειάδης, υπό τα ζωηρά χειροκροτήματα των ακροατών.

- Κυριακή 25 Οκτωβρίου. Στην αίθουσα του κινηματογράφου ΑΣΤΕΡΑ πραγματοποιείται εκδήλωση για την επέτειο της ιστορικής ημέρας της 28ης Οκτωβρίου 1940.
Η αίθουσα καταλλήλως διακοσμημένη με σημαίες και δάφνες με το κυανόλευκο
παντού, με ένα γαλάζιο ΟΧΙ στο βάθος της σκηνής, προσέδιδε μεγαλοπρέπεια και τον
επιβαλλόμενο εθνικό τόνο στον πανηγυρισμό. Κόσμος πολύς και εκλεκτός είχε κατακλύσει από ενωρίς την αίθουσα στην οποία σκόρπιζαν ενθουσιασμό και εθνικό παλμό τα
εμβατήρια της Στρατιωτικής Μουσικής που συμμετείχε στην εκδήλωση. Τον πανηγυρικό
εκφώνησε ο Θεόδ. Κυρκίδης.
- Κυριακή 1 Νοεμβρίου. Το πρωί στην αίθουσά του, πραγματοποιείται η δεύτερη
μορφωτική συγκέντρωση κατά την οποία, ο Γιάννης Γιαννόπουλος, αρχιμηχανικός του
Ε.Ι.Ρ. και συγγραφέας, ανέπτυξε το θέμα: «Περί πυρηνικής ενεργείας».

- Κυριακή 22 Νοεμβρίου. Το πρωί στην αίθουσα του Συνδέσμου, ο Γεν. Γραμματέας
της Ένωσης Σμυρναίων και Λογοτέχνης Δημ. Γ. Αργυρόπουλος (Τάκης Μώμος) έδωσε
χιουμοριστική διάλεξη με τον τίτλο η «Λαγγεμένη Ανατολή». Ο αντιπρόεδρος Νικ. Μηλιώρης παρουσίασε τον ομιλητή και εξήρε το έργο του. Ο ομιλητής με χιούμορ αναφέρθηκε
σε δύο Σμυρνέϊκες περιπέτειες και έκλεισε την ομιλία του απαγγέλλοντας το ποίημα του
Μιχαήλ Αργυρόπουλου (Ρήγα Ραγιά) «Λαγγεμένη Ανατολή».

- Κυριακή 20 Δεκεμβρίου. Το πρωί πραγματοποιείται εκδήλωση με ομιλητή το
διαπρεπή Σμυρναίο λόγιο, Χρ. Σολομωνίδη, βουλευτή Αθηνών, με το ιστορικό θέμα: «Η
Εκπαίδευσις εν τη Σμύρνη». Ο ομιλητής με πληθώρα ιστορικών στοιχείων, σαφήνεια,
ευφράδεια, συνοχή, πλοκή, κράτησε αδιάπτωτο το ενδιαφέρον του πολυπληθούς κύκλου
των ακροατών του.

1954.

- 24 Ιανουαρίου. Λογοδοσία απερχομένου Δ.Σ. και εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου για τη διετία 1954 -1955.
Το νέο Δ.Σ., αποτελούν, οι:
Πρόεδρος: Θεόδωρος Κυρκίδης, Αντιπρόεδρος: Δημ. Λαμπρινός,
Γεν. Γραμματέας: Θεόδωρος Μιχαηλίδης,
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Μέλη: Κων/νος Αναστασιάδης, Ευστράτιος Κατερινόπουλος,
Τζένη Μιχαηλίδου, Ανδρέας Κουέλης, Γ. Μαδωνής, Μ. Ψαλτάκης,
Εξελ. Επιτροπή: Θεοφ. Ματσούκας, Χρυσ. Δουβλίδης, Παν. Μέλισσας

- 20 Φεβρουαρίου. Στην αίθουσα του κέντρου “ΣΤΡΑΤΗΣ” γίνεται ο ετήσιος χορός
που συγκέντρωσε εκλεκτό κόσμο. Το γλέντι και ο χορός με εκλεκτή μουσική, κράτησε
μέχρι των πρωινών ωρών.
- Κυριακή 14 Μαρτίου. Ωραίες και αλησμόνητες αναμνήσεις άφησε στο κοινό που
γέμισε την αίθουσα του ΑΣΤΕΡΑ το μουσικό πρωινό. Ο εκλεκτός καλλιτέχνης ΄Ακης
Σμυρναίος, παρουσίασε ένα πλήρες και μελετημένο πρόγραμμα. Υπό τη διεύθυνσή του
η ορχήστρα, που αποτελείτο από άτομα με πνοή και κέφι απέδωσε άριστα το όλο μέρος
του προγράμματος, στο οποίο έλαβαν μέρος και οι καλλιτέχνες του τραγουδιού Λουκία
Νέλδη και ο μεγάλος Νίκος Γούναρης.
- Κυριακή 21 Μαρτίου. Το πρωί πραγματοποιήθηκε στον κινηματογράφο ΑΣΤΕΡΑ
ειδική πανηγυρική συγκέντρωση για τον εορτασμό της Εθνικής Εορτής. Το πρόγραμμα
της γιορτής εκτός του πανηγυρικού από τον Πρόεδρο, περιλάμβανε και επίκαιρες απαγγελίες που εκτελέστηκαν με επιτυχία από τη Μαίρη Βασιλείου και τον Νίκο Ξανθόπουλο,
όπως επίσης και εκτελέσεις από τη Χορωδία υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Χάγιου. Τη
γιορτή λάμπρυνε με εμβατήρια, η μουσική της Στρατιωτικής Φρουράς Αθηνών.
- Κυριακή 11 Απριλίου. Σε συνεχεία των μορφωτικών του εκδηλώσεων τα μέλη του
πραγματοποίησαν επίσκεψη στο Μουσείο Μπενάκη. Επί τρίωρο περίπου ξεναγήθηκαν
στις συλλογές και λοιπά έργα, Βυζαντινής αλλά και προχριστιανικής τέχνης τα οποία
βρίσκονταν στο μουσείο. Ειδικός ομιλητής του μουσείου παρείχε εξηγήσεις περί των
διαφόρων αντικειμένων.
- Τετάρτη 14 Απριλίου. Το απόγευμα στην αίθουσά του και εν μέσω εκλεκτού ακροατηρίου δόθηκε ρεσιτάλ από δίσκους γραμμοφώνου «των Παθών κατά Ματθαίον» του
Μπαχ.

- Σάββατο 1 Μαΐου. Πραγματοποιείται διήμερη εκδρομή λόγω και της Πρωτομαγιάς
για επίσκεψη του αρχαιολογικού χώρου των Δελφών. Τρία πούλμαν μετέφεραν τους 90
εκδρομείς που διανυκτέρευσαν σε οικήματα με τη φροντίδα της υπηρεσίας του Τουρισμού. Την επόμενη μέρα, έγινε επίσκεψη του Μουσείου, του Θεάτρου, του Ναού του
Απόλλωνος, της Κασταλίας Πηγής και των λοιπών αρχαιοτήτων.
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1954. Από την εκδρομή στους Δελφούς. Στο μέσον ο Πρόεδρος Θεόδ. Κυρκίδης

- Κυριακή 23 Μαΐου. Πραγματοποιείται νέα εκδρομή (60 άτομα) στον Κάλαμο –
Αγ. Αποστόλους. Επισκέπτονται τις αρχαιότητες του ιερού του Αμφιάρειου όπου τους
ξεναγεί, ο φιλόλογος καθηγητής Βασ. Μπατζόγλου.

1954. Από την ξενάγηση στο Αμφιάρειο.

- 13 και 14 Ιουνίου. Πραγματοποιείται διήμερη εκδρομή σε Σπάρτη-Μυστρά,
με ξενάγηση και ομιλητή περί της Ιστορίας εν γένει του Μυστρά τον καθηγητή
Βασ. Μπατζόγλου.

- 17 Ιουνίου. Σε συνέχεια των μορφωτικών προσπαθειών του, μέλη του πραγματοποιούν επίσκεψη στο Αστεροσκοπείο Αθηνών. Κατά την ενδιαφέρουσα αυτή ξενάγηση
μίλησε «... περί Σελήνης...», ο Αδαμόπουλο,ς Διευθυντής του Αστρονομικού Ινστιτούτου.
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Στο τέλος της ξενάγησης, τα μέλη πέρασαν μπροστά από το τηλεσκόπιο για παρατήρηση
του ουράνιου στερεώματος.

- 23 Ιουνίου. Ο Ιωνικός Σύνδεσμος οργάνωσε εκδρομή στο Πόρτο Ράφτη με συμμετοχή άνω των 100 μελών. Στη θαυμάσια τοποθεσία του Αγ. Σπυρίδωνα με την ωραία
παραλία οι εκδρομείς διασκέδασαν οικογενειακά, έκαναν μπάνιο, γιόρτασαν το άνοιγμα
του Κλήδονα με κέφι, άναψαν φωτιές του Άη Γιάννη και τις πρώτες μεταμεσονυκτίους
ώρες γύρισαν.
- Κυριακή 4 Ιουλίου. Ημερήσια εκδρομή στο Πόρτο Γερμενό. Συμμετείχαν 68 άτομα.
- Τετάρτη 7 Ιουλίου. Απογευματινή εκδρομή στο Μάτι. Συμμετείχαν 35 άτομα.

- 12 Αυγούστου. Ο Ιωνικός Σύνδεσμος εκδίδει το κατωτέρω ψήφισμα, σχετικά με τα
γεγονότα της Κύπρου:
“Εν Ν. Ιωνία σήμερον την 12ην Αυγούστου 1954 ημέραν της εβδομάδος Πέμπτην
και ώραν 20ην το Διοικητικόν Συμβούλιον του “ΙΩΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ” συνεδριάσαν
εν τη αιθούση της Βιβλιοθήκης αυτού εξιστόρησε τα της Ελληνικότητας της Κύπρου,
τους πολυετείς αγώνας των κατοίκων αυτής όπως απαλλαγώσι της ξένης κατοχής και
ενωθώσι μετά της μητρός Ελλάδος και αφού άκουσε τον Πρόεδρο

ΨΗΦΙΖΕΙ
1. Συμμετέχει της Πανελληνίου πικρίας και λύπης διότι παρά τους διεξαχθέντας
υπέρ της ελευθερίας και αυτοδιαθέσεως των λαών, δύο παγκοσμίους πολέμους εις ους
η Ελλάς προσέφερεν άφθονον το αίμα των τέκνων της, η Μ. Βρετανία εξακολουθεί να
κρατή υπό την κυριαρχίαν της τριακοσίας χιλιάδας Ελλήνων Κυπρίων
2. Καταγγέλλει εις όλον τον πολιτισμένον κόσμον την αχαρακτήριστον τακτικήν
της ωμής βίας και των μεσαιωνικών μέτρων, τα οποία χρησιμοποιεί η κατέχουσα την
Ελληνικήν Μεγαλόνησον Δύναμις, ίνα καταπνίξη την φωνήν υπέρ της Ενώσεως των
Ελλήνων Κυπρίων
3. Πέμπει αδελφικόν χαιρετισμόν εις τον αγωνιζόμενον δια την ελευθερίαν του
Ελληνικόν Κυπριακόν λαόν
4. Δηλοί την συμπαράστασίν του ως πνευματικόν Σωματείον της Ν. Ιωνίας και
συμμετέχει, ως απλούς στρατιώτης εις τας ενεργείας και προσπαθείας της υπό τον
Μακαριώτατον Αθηνών Πανελληνίου Επιτροπής Αγώνος υπέρ της Κύπρου δια την
εκπλήρωσιν του Εθνικού τούτου αιτήματος
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Όπως το παρόν ψήφισμα επιδοθή εις:
α) Τον εξοχώτατον κ. Πρόεδρον της Κυβερνήσεως
β) Τον Μακ. Αρχιεπίσκοπον Αθηνών και πάσης Ελλάδος Σπυρίδωνα,
ως Πρόεδρο της Πανελληνίου Επιτροπής
γ) Τους αρχηγούς των Κοινοβουλευτικών Κομμάτων
δ) Το εν Αθήναις Γραφείον της Εθναρχίας Κύπρου και
ε) Εις τον Αθηναϊκόν και Τοπικόν Τύπον”
- Κυριακή 19 Σεπτεμβρίου. 5θήμερη εκδρομή στη Θεσσαλονίκη.

- Οκτώβριος. Κάθε Σάββατο βράδυ στην αίθουσά του, προβάλλονται κινηματογραφικές ταινίες μορφωτικού περιεχομένου για τη νεολαία, μετά το τέλος των οποίων επακολουθεί συζήτηση επί κοινωνικών ή φιλολογικών θεμάτων. Τις συγκεντρώσεις πραγματοποιεί με την συνεργασία της Οργάνωσης “Ελληνικό Φως”.

- Κυριακή 24 Οκτωβρίου. Το πρωί στην αίθουσα του ΑΣΤΕΡΑ οργανώνει πανηγυρική συγκέντρωση για τον εορτασμό του ιστορικού «ΟΧΙ» της 28ης Οκτωβρίου 1940.
Επίκαιρο λόγο εκφώνησε ο Ιωάννης Βουλγαρίδης, εκ των διευθυντών του Υπουργείου
Εσωτερικών. Το πρόγραμμα πλουσιότατο περιλάμβανε και την εκτέλεση του θεατρικού
έργου του Δημήτρη Μπόγρη «Σκοτεινιά στον ΄Επαχθο» από το καλλιτεχνικό τμήμα του
Συνδέσμου.

1955.

- Κυριακή 20 Μαρτίου. Στον κινηματογράφο ΑΣΤΕΡΑ διοργανώνεται ειδική πανηγυρική συγκέντρωση, ως συμμετοχή του “Ιωνικού Συνδέσμου” στον εορτασμό της 25ης
Μαρτίου.

- 27 Μαρτίου. Το απόγευμα της Κυριακής, ο Ιωνικός οργανώνει στην αίθουσα του
εστιατορίου “ΣΤΡΑΤΗΣ” παιδικό χορό (μπαλ-μασκέ) κυρίως για τα παιδιά των μελών
του. Η αίθουσα ήταν υπερπλήρης από παιδόκοσμο και από άλλα μέλη του Συνδέσμου τα
οποία καμάρωναν τα παιδιά τους. Εκτός από το χορό, έγιναν και απαγγελίες από παιδιά,
ενώ δωρήθηκαν σε αυτά μπαλόνια και λοιπά δώρα.
- Κυριακή 12 Ιουνίου. Το πρωί στον ΑΣΤΕΡΑ διοργανώνεται ομιλία με ομιλητή τον
Κων/νο Τσάτσο, τέως υπουργό και καθηγητή Πανεπιστημίου, με θέμα: «Το πνεύμα της
Αμερικανικής Δημοκρατίας».
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- 11 Σεπτεμβρίου. Ο Ιωνικός εκδίδει ψήφισμα για τα «Σεπτεμβριανά της Κωνσταντινούπολης», με το οποίο στιγματίζει τους βανδαλισμούς των Τούρκων.

- Κυριακή 20 Νοεμβρίου. Ο “Ιωνικός” το πρωί στο πλαίσιο των πνευματικών εκδηλώσεων, οργανώνει στην αίθουσα της Βιβλιοθήκης του, λογοτεχνική συγκέντρωση κατά
την οποίαν μετά σύντομη εισήγηση του προέδρου του, έλαβε τον λόγο η διακεκριμένη
λογοτέχνιδα Τατιάνα Σταύρου, η οποία με ξεχωριστή επιτυχία χειρίσθηκε το θέμα της :
«Η ιστορία μιας γκρεμισμένης εκκλησίας» και κατόπιν ο γνωστός καλλιτέχνης συμπολίτης μας Βασ. Βασιλειάδης απήγγειλε την «Κύπρον» του Κ. Παλαμά.

1956.

- Παρασκευή 13 Ιανουαρίου. Την πόλη επισκέφθηκε ο Υφυπουργός Εσωτερικών
Ιωάννης Ράλλης και τον υποδέχθηκαν στα γραφεία του Ιωνικού Συνδέσμου, ο Δήμαρχος
Κυριάκος Κιοφτερτζής, αντιπρόσωποι των επαγγελματικών τάξεων και το Προεδρείο
του «Ιωνικού». Ο υπουργός υποσχέθηκε να μεσολαβήσει στον Υπουργό Πρόνοιας,
ώστε να δοθεί η κυριότητα του οικοπέδου στο Σύνδεσμο, να ανακαινισθεί και να
προστεθεί και 2ος όροφος.
- 29 Ιανουαρίου. Πραγματοποιούνται αρχαιρεσίες για ανάδειξη του νέου Δ.Σ. στη
διετία 1956 – 1957.
Πρόεδρος: Θεόδωρος Κυρκίδης, Αντιπρόεδρος: Ηρακλής Ρήγας
Ταμίας: Β. Μπατζόγλου

- Κυριακή 26 Φεβρουαρίου. Εξαιρετική επιτυχία σημείωσε στην αίθουσα τελετών του
Σχολείου Ελευθερούπολης, το Ρεσιτάλ Βιολιού του Ντίνου Κωνσταντινίδη. Ο εκλεκτός
καλλιτέχνης έπαιξε με σπάνια ωριμότητα ένα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα με έργα
«Λενιέ, Μπετόβεν, Σούμπερτ, Βιενιάφσκη, Φωρέ, Ραβέλ, Μπάρτοκ» κ.α. και ενθουσίασε
με την βαθύτητα και την ευγένεια της ερμηνείας του. Ο ακομπανιατέρ Αργύρης Κουνάδης με την άψογη συνοδεία του στο πιάνο συνετέλεσε ασφαλώς στην τέλεια και πλήρη
απόδοση του προγράμματος.
- Τρίτη 20 Μαρτίου. Ο Ιωνικός οργανώνει στην αίθουσα της βιβλιοθήκης του, σειρά
ειδικών διαλέξεων ως μαθήματα γενικής εγκυκλοπαιδικής μόρφωσης. Προς τούτο ο
καθηγητής Βασ. Μπατζόγλου, αναπτύσσει το θέμα: «Η Αντιγόνη του Σοφοκλή».
Επίσης η Ευαγγελία Δημητριάδου δίδει σειρά διαλέξεων με θέμα: «Μουσικά μορφωτικά μαθήματα».
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Κατάθεση στεφάνου την 25η Μαρτίου 1956 από τον Βασ. Μπατζόγλου

- Παραχωρείται από τον Υπουργό Πρόνοιας, το οικόπεδο και η προσφυγική κατοικία όπου στεγάζονται τα γραφεία του “Ιωνικού Συνδέσμου”. Το εν λόγω οίκημα χρησιμοποιήθηκε από το 1923 ως υποκατάστημα της Αγροτικής Τράπεζας. όπου κυρίως προσέρχονταν οι πρόσφυγες κάτοικοι της περιοχής για να τακτοποιήσουν τις δοσοληψίες που
είχαν με την Επιτροπή Αποκαταστάσεως Προσφύγων (Ε.Α.Π.).
- Οκτώβρης 1956-Μάιος 1957. Ο Βασ.
Μπατζόγλου δίνει σειρά διαλέξεων κάθε
Τετάρτη απόγευμα στον Ιωνικό Σύνδεσμο με
θέμα: “Πλατωνικά θέματα”. Συγχρόνως κάθε
Κυριακή πρωί δίνει διαλέξεις με θέμα νεοέλληνες ποιητές.

1957.

- Κυριακή 24 Μαρτίου. Διοργανώνεται εκδήλωση για την επέτειο της Εθνικής
Παλιγγενεσίας στον ΑΣΤΕΡΑ. Η αίθουσα
ήταν κατάμεστη με εξαιρετική συμμετοχή της
νεολαίας. Μετά τον πανηγυρικό της ημέρας
από τον Αντιπρόεδρο του Συνδέσμου Ηρακλή
Ρήγα και μερικές απαγγελίες ακολούθησε
το πατριωτικό μονόπρακτο του Γ. Μαδωνή
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«Σαν παραμύθι…». Συμμετείχε ο Δημ. Ιωακειμίδης, ο Ιωνιώτης ηθοποιός που είχε
σημαντική εξέλιξη αργότερα.

1958.

- 12 Ιανουαρίου. Αρχαιρεσίες. Εξελέγησαν και συγκροτήθηκαν σε Δ.Σ. για τη διετία
1958 – 1959, οι:
Πρόεδρος: Θεόδωρος Κυρκίδης, Αντιπρόεδρος: Αθαν. Τσάμης
Γενικός Γραμματέας: Ορέστης Φλίγγερ, Ταμίας: Κων. Καρφόπουλος
Σύμβουλοι: Ανδρέας Κουέλης, Γεώργιος Μαδωνής, Νίτσα Παραρά
Χρ. Καρακουλάκογλου, Δ. Τζανιδάκης

- Τσικνοπέμπτη 13 Φεβρουαρίου. Στην αίθουσα του εστιατορίου “ΣΤΡΑΤΗΣ” πραγματοποιήθηκε η οικογενειακή αποκριάτικη συγκέντρωση των μελών του, η οποία διεξήχθη με πολύ κέφι και μεγάλη επιτυχία. Μεταξύ των παρευρεθέντων ήταν ο Δήμαρχος
Κ. Κιοφτερτζής και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου καθώς και ο Διευθυντής του
υποκαταστήματος της Τραπέζης Εθνικής και Αθηνών. Η διασκέδαση διήρκεσε μέχρι των
πρωινών ωρών.
- Κυριακή 23 Μαρτίου. Στις 4.30 μ.μ. στην αίθουσα τελετών του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ν. Ιωνίας, διοργανώνεται πανηγυρική συγκέντρωση για την επέτειο της
Εθνικής εορτής. Τον πανηγυρικό της ημέρας, εκφωνεί ο Γεν. Γραμματεύς Ορέστης Γ.
Φλίγγερ. Ακολουθούν απαγγελίες ποιημάτων από καλλιτέχνες και θεατρική παράσταση
από ερασιτέχνες της πόλης μας, με τη διδασκαλία του Γ. Μαδωνή. Επίσης εμφανίζεται και
η νεοσύστατη μικτή Χορωδία του Συνδέσμου.

- Κυριακή 6 Απριλίου. Στις 11 π.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Σχολείου Ελευθερούπολης πραγματοποιείται μια σεμνή συγκέντρωση στη μνήμη των εκλιπόντων Μικρα-231-
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σιατών ποιητών. Ο εκλεκτός λογοτέχνης και διακεκριμένος Μικρασιάτης Χρήστος Σ.
Σολομωνίδης, υπήρξε ο ομιλητής της ημέρας.

Ο Χρ. Σολομωνίδης στο βήμα του “Ιωνικού Συνδέσμου”.

- 16 και 17 Μαΐου. Πραγματοποιήθηκε 2ήμερη εκδρομή σε Ναύπακτο και Πάτρα.
Οι εκδρομείς διανυκτέρευσαν στο πολυτελέστατο Ξενοδοχείο “ΑΜΑΡΥΛΛΙΣ” και την
επομένη επισκέφθηκαν το σπίτι του Αθανασιάδη-Νόβα και πραγματοποίησαν ανάβαση
στο Βενετσιάνικο Κάστρο της Ναυπάκτου. Το απόγευμα επισκέφθηκαν την Πάτρα και
τις εκεί εγκαταστάσεις της Οινοποιίας “ΑΧΑΪΑ ΚΛΑΟΥΣ”, στη δε επιστροφή για την Αθήνα
επισκέφθηκαν τον ναό της Παναγίας Τρυπητής στο Αίγιο. Στην εκδρομή συμμετείχε και
ο γνωστός φιλόλογος και λογοτέχνης Λάμπρος Παραράς, Γυμνασιάρχης που κατά την
σύντομη στάση στη Συκιά Κορινθίας, στο σπίτι του Άγγελου Σικελιανού και στο σπίτι του
Νόβα στη Ναύπακτο μίλησε για τη ζωή και το έργο τους ενώ απήγγειλε ποιήματά τους.
- 16 Ιουνίου. Ο Ιωνικός εκδίδει ψήφισμα, για τα γεγονότα στη Κύπρο.

- Χειμώνας. Με τη φροντίδα του Βασ. Μπατζόγλου και του Νίκου Ξανθόπουλου
(τελειόφοιτου τότε της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου), οργάνωσαν μία σειρά
από θεατρικές παραστάσεις ανεβάζοντας Στρίντμπεργκ, Ξενόπουλο και μονόπρακτα του
Βασ. Μπατζόγλου.
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1958. Από την παράσταση “Τζούλια” του Στρίντμπεργκ: Ν. Ξανθόπουλος, Β. Μπατζόγλου

1959. Πρόεδρος: Ηρακλής Ρήγας

- Κυριακή 17 Ιουλίου. Ημερήσια εκδρομή σε Ωρωπό-Ερέτρια- Χαλκίδα. Αρχηγός της
εκδρομής και ξεναγός η Νίτσα Παραρά.
- 20 Οκτωβρίου. Εκδίδεται ψήφισμα, με αφορμή το θάνατο του Σταύρου Παραρά.

- 22 Οκτωβρίου. Νέο ψήφισμα λόγω θανάτου της Σοφίας Σημηριώτη, συζύγου του
ποιητή Άγγελου Σημηριώτη.

1960.

- 20 Μαρτίου. Αρχαιρεσίες. Εξελέγησαν και συγκροτήθηκαν σε Δ.Σ., για τη 2ετία 1960 -1961, οι:
Πρόεδρος: Νικόλαος Μηλιώρης,
Αντιπρόεδρος: Λεωνίδας Δαούτης
Γεν. Γραμματέας: Β. Μπατζόγλου,
Ταμίας: Αθανάσιος Τσάμης
Κοσμήτωρ: Κων. Απαλός,
Σύμβουλοι: Ιωάννης Κιτσόπουλος, Κων/νος Θανόπουλος,
Κων/νος Ζαφειρίου, Ανδρέας Κουέλλης

Νικ. Μηλιώρης

- Μετά από ανασύνθεση, λόγω παραίτησης του Λεωνίδα Δαούτη, το Διοικ. Συμβούλιο, αποτελείται από τους:
Πρόεδρος: Νικόλαος Μηλιώρης, Αντιπρόεδρος: Θ. Μιχαηλίδης
Γεν. Γραμματέας: Β. Μπατζόγλου, Ταμίας: Θεοχ. Αναγνωστίδης
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Κοσμήτωρ: Κων. Απαλός, Σύμβουλοι: Ιωάννης Κιτσόπουλος
Κων/νος Θανόπουλος, Ι. Κοκόλης, Ανδρέας Κουέλλης

- Κυριακή 10 Απριλίου. Το πρωί διοργανώνεται διάλεξη στην αίθουσα του “Οίκου
Σπάρτης”, με ομιλητή τον Στέλιο Σπεράντσα, και θέμα: «Μένος Φιλήντας ο γλωσσολόγος
και ποιητής». Ποιήματα απήγγειλε η καλλιτέχνιδα Μίνα Καλαντζοπούλου.

Στ. Σπεράντζας

Από την προσέλευση στην εκδήλωση.

- 4 Μαΐου. Προκήρυξη των Α΄ Πανιωνικών Σκακιστικών Αγώνων. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι σκακιστές της περιφέρειας Ν. Ιωνίας.

- Αύγουστος. Στα γραφεία του Ιωνικού Συνδέσμου έγινε η απονομή των βραβείων
στους πρωταγωνιστές παίκτες των αγώνων Σκακιού, που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος. Ο
πρόεδρος Ν. Μηλιώρης, αφού ανέπτυξε τους ευρύτερους προσανατολισμούς του Συνδέσμου, κάλεσε τους τρείς πρώτους κατά σειράν επιτυχίας νικητές, (Γεώρ. Τρικαλιώτης,
Δημ. Αθηνάκης, ΄Ανθιμος Παπαδόπουλος) να παραλάβει καθένας το έπαθλό του. Οι τρεις
εν λόγω νικητές επικράτησαν των 30 και πλέον συμπαικτών των, στον διενεργηθέντα
από 13-30 Ιουλίου διαγωνισμό.
- 1 Σεπτεμβρίου. Άρχισε να λειτουργεί Δανειστική Βιβλιοθήκη.

- 7 Νοεμβρίου. Από το Υπουργείον Κοινωνικής Πρόνοιας πραγματοποιείται απογραφή
και από το Δελτίον Απογραφής Κοινωνικής Προστασίας, καταγράφονται ότι στη Βιβλιο-234-
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θήκη του Ιωνικού Συνδέσμου, υπήρχαν 3.000 βιβλία διαφόρων κατηγοριών.

Ο Χρ. Ρουμελιωτάκης όπως θυμάται τον «Ιωνικό Σύνδεσμο»:
[...] Ο Ιωνικός Σύνδεσμος λοιπόν έγινε σιγά- σιγά ένα καταφύγιο, όπου τη δεκαετία του ’50 ως μαθητές και αργότερα ως φοιτητές, οι περισσότεροι, μπορούσαμε να
καταφεύγουμε. Άλλη διέξοδος δεν υπήρχε. Ήταν κάθε βράδυ ένα σιωπηρό ραντεβού
αυτών που είχαν την “πετριά” να αγαπούν τα βιβλία και που, οι περισσότεροι, φιλοδοξούσαν –αν και δεν το ομολογούσαν– να γράψουν δικά τους βιβλία.
Σ’ αυτή τη φιλόξενη στέγη έγιναν, τότε, κάποιες διαλέξεις και κάποιες άλλες
εκδηλώσεις, αλλά το σημαντικό δεν ήταν αυτό, το σημαντικό ήταν ότι υπήρχε κάποιος
χώρος, όπου μπορούσαμε να καταφεύγουμε, να συναντιόμαστε και να διαβάζουμε
και μετά, μια μικρή παρέα, να οδεύουμε προς το Ηράκλειο και την περίφημη τότε οδό
Πεύκων, όπου θα πίναμε “λεμονάδα με κινά”.
Η διοίκηση του Ιωνικού ήταν εκείνα τα χρόνια εξόχως συντηρητική, αλλά παραδόξως τα βιβλία που υπήρχαν ήταν εξόχως προοδευτικά. Ο πρώτος πρόεδρος του, ο
απόστρατος αντισυνταγματάρχης Θεόδωρος Κυρκίδης, δεν έκανε ποτέ έλεγχο στα
εισερχόμενα βιβλία και πολύ πρόθυμα έδινε εντολή να αγορασθούν τα βιβλία που του
ζητούσαμε. Πολύ αργότερα κατάλαβα, ότι αυτό δεν ήταν θέμα πολιτικού προσανατολισμού ήταν και είναι πάντοτε θέμα ευφυΐας και πολιτισμού.
Ας μνημονεύσουμε στο σημείο αυτό και τους βιβλιοθηκάριους, που άνοιγαν και
έκλειναν κάθε απόγευμα τη βιβλιοθήκη, είχαν την ευθύνη της λειτουργίας της και
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το πρωί περιήρχοντο στα σπίτια των μελών για να εισπράξουν τις συνδρομές τους.
Πρώτος υπήρξε ο Νίκος Ξανθόπουλος, μαθητευόμενος ηθοποιός τότε, που αγαπούσε
(και εξακολουθεί να αγαπά) τα βιβλία, έγραφε στίχους και, πάντως, τίποτε δεν έδειχνε
ότι μετ’ ου πολύ θα γινόταν το «παιδί του λαού» της ηρωικής εποχής του ελληνικού
κινηματογράφου. Διάδοχος του ήταν ο Κώστας Φωτάκης, που ήταν ο μακροβιότερος, φοιτητής της νομικής τότε και μετέπειτα αρχηγός του δικαστικού σώματος των
ενόπλων δυνάμεων. Άλλοι βιβλιοθηκάριοι που θυμούμαι ήταν ο Δαμιανός Κοκκινίδης,
ο Μπάμπης Θεοδωρίδης, ο Πολύκαρπος Πολυκάρπου, ο Πέτρος Νικολαΐδης, ο Νίκος
Βαμβακόπουλος, η Άννα Γέμελου, ο Τέλης Τσιφλάκος (μακρόβιος και αυτός) και για ένα
καλοκαίρι εγώ.
[...] Ήταν λοιπόν ο κύριος Νίκος (Μηλιώρης) ένας φωτισμένος αστός, ήταν ένας
σοβαρός λόγιος, ήταν ανοικτός στις απόψεις των άλλων, είχε τη μεγάλη αρετή να
ακούει, ήταν από τους ιδρυτές του Ιωνικού, στο στρατό, όπου είχε φτάσει στον βαθμό
του συνταγματάρχη, είχε ασκήσει διοίκηση, ήταν επομένως ένας ιδανικός δήμαρχος
ή έστω, αν αυτό δεν θα ήταν εφικτό, ένας ιδανικός πρόεδρος του Ιωνικού Συνδέσμου.
Αρχίσαμε με τον Χατζόπουλο να το σκεφτόμαστε και σύντομα στην άποψη μας
αυτή προσχώρησε ενθουσιωδώς και ο Ντίνος Θανόπουλος. Είμαστε τρεις λοιπόν και
όπως είχαμε ήδη μάθει στο ρωμαϊκό δίκαιο tres faciunt collegium. Η δυσκολία ήταν
να πείσουμε και τον ίδιο τον κύριο Νίκο γι αυτό. Δυσκολευτήκαμε πολύ αλλά τελικά το
καταφέραμε. Μάλιστα στο Συμβούλιο πρότεινε να είναι και η Νίτσα Παραρά και νομίζω
και ο Κώστας Ζαφειρίου. Με τον Χατζόπουλο αποκτήσαμε ένα κατάλογο με τα ονόματα
και τις διευθύνσεις των μελών του Ιωνικού και – τηλέφωνα δεν υπήρχαν – εξαπολυθήκαμε σπίτι με σπίτι. Από εμάς που είχαμε την ιδέα μόνο ο Ντίνος Θανόπουλος ήταν
υποψήφιος και εξελέγη. Για να γιορτάσουμε το γεγονός ο κύριος Νίκος οργάνωσε μια
ημερήσια εκδρομή στο Δαφνί και την Ελευσίνα και είχαμε τη χαρά να τον ακούσουμε
να μας μιλάει για τον Παντοκράτορα, τη Βάπτιση και τους Αγγέλους και εγώ, όταν μας
οδήγησε στην κόλαση της υψικαμίνου, προσπάθησα να συζητήσω μαζί του για την
αλλοτρίωση της εργασίας και το καθεστώς που θα απαλλάξει τον άνθρωπο από αυτή
την κατάρα του καπιταλισμού, όπως τη λέει ο Μαρξ. Με κοίταξε με κατανόηση και με
ρώτησε με νόημα: ξέρεις καμιά χώρα που να έχει νικηθεί η αλλοτρίωση της εργασίας;

1961.

- Κυριακή 29 Ιανουαρίου. Με τη συμπλήρωση εκατονταετίας από τη γέννηση του
Ποιητή Λορέντζου Μαβίλη, διοργανώνει στον “Οίκο Σπάρτης” εκδήλωση με ομιλητή τον
τ. Γυμνασιάρχη του Αμερικανικού Κολλεγίου “Ανατόλια” Θεσσαλονίκης Λάμπρο Παραρά
και θέμα: “Η ζωή και το έργον του ποιητή Λορέντζου Μαβίλη”.
- Κυριακή 26 Φεβρουαρίου. Με την συμπλήρωση πεντηκονταετίας από το θάνατο
του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη πραγματοποιείται στον “Οίκο Σπάρτης” εκδήλωση με
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ομιλητή τον λογοτέχνη και Σύμβουλο της Εθν. Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών Πέτρο
Γλέζο. Διηγήματα του Παπαδιαμάντη διαβάζει η Μιράντα.

- Κυριακή 26 Μαρτίου. Με την ευκαιρία της Εθνικής Εορτής της 25ης Μαρτίου, διοργανώνει στον “Οίκο Σπάρτης” εκδήλωση με ομιλητή τον Ευάγγ. Φωτιάδη, Γενικό Διευθυντή
της Εθνικής Βιβλιοθήκης και θέμα : “Η πορεία προς το ΄21”. Ποιήματα των Σολωμού και
Κάλβου και αποσπάσματα του Μακρυγιάννη απαγγέλλει ο Βασ. Βασιλειάδης.

- 23 Ιουνίου. Κατόπιν παραίτησης του Προέδρου Ν. Μηλιώρη, το Δ.Σ. συγκροτήθηκε
σε σώμα, ως εξής:
Πρόεδρος: Θεόδ. Μιχαηλίδης, Αντιπρόεδρος: Ηρακλής Ρήγας
Γεν. Γραμματέας: Β. Μπατζόγλου, Ταμίας: Θεοχ. Αναγνωστίδης
Σύμβουλοι: Ιωάννης Κιτσόπουλος, Κων. Απαλός
Κων/νος Θανόπουλος, Ιωάννης Κοκόλης, Ανδρέας Κουέλλης
- Προκήρυξη Διαγωνισμού για τη συγγραφή της Ιστορίας της Νέας Ιωνίας.

- Κυριακή 21 Δεκεμβρίου. Το πρωί στην αίθουσα του “Οίκου Σπάρτης” διοργανώνεται ομιλία με τον Θάνο Ακριθάκη και θέμα «ΒΕΡΝΤΙ: Ο πατριώτης και ο μελωδός».
Ακούστηκαν αποσπάσματα από αντιπροσωπευτικά έργα του συνθέτη.

1962.

- Ιανουάριος. Η κοπή της πίτας, πραγματοποιήθηκε στο κέντρο “ΑΚΡΩΤΗΡΙ” μαζί
με χορευτικό τσάι. Στο πρώτο μέρος ο Μητροπολίτης Πατάρων ευλόγησε την πίτα και
ακολούθως ο Πρόεδρος Δώρης Μιχαηλίδης καλωσόρισε, τον καινούργιο χρόνο με θερμά
λόγια, ελπίδες και ευχές. Ακολούθησε τσάι και χορός μέχρι τις μεταμεσονύκτιες ώρες.
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Παρέστησαν ο Δήμαρχος Κ. Κιοφτερτζής, ο ιδρυτής του Ιωνικού Θ. Κυρκίδης, ο Διοικητής
του Τμήματος Ασφαλείας και επίλεκτα μέλη της κοινωνίας της πόλης.
- 12 Μαρτίου. Πεθαίνει ο τ. Γυμνασιάρχης του Γυμνασίου Ν. Ιωνίας Χαρίλαος Ιωαννίδης και εκδίδεται σχετικό ψήφισμα.

- Κυριακή 1 Απριλίου. Εορτάζεται η επέτειος της εθνικής μας παλιγγενεσίας στην
αίθουσα του νέου Κινηματογράφου “ΑΦΡΟΔΙΤΗ”. Το πρόγραμμα της συγκέντρωσης ήταν
καλλιτεχνικό και εκλεκτό. Ομιλητής της ημέρας ο Χρήστος Σολομωνίδης, Γενικός Γραμματεύς του Υπουργείου Παιδείας. Ακολούθησαν λαϊκοί χοροί από το συγκρότημα της Νέλης
Δημόγλου και στη συνέχεια η Αλέκα Κατσέλη απήγγειλε στίχους του Α. Κάλβου και ο
Βύρων Πάλλης στίχους του Σικελιανού, που αναφέρονταν στο νόημα της ημέρας. Ακολούθως ο Αλέκος Πέτσος ανέγνωσε περικοπές από τα απομνημονεύματα του στρατηγού
Μακρυγιάννη και από τα ενθυμήματα του Κασομούλη. Την όλη τελετή έκλεισε η Χορωδία
του Γυμνασίου Ν. Ιωνίας υπό την διεύθυνση του Π. Παλιατσέα, η οποία έψαλλε διάφορα
άσματα και στο τέλος τον Εθνικό ΄Υμνο.
- 8 Απριλίου. Πραγματοποιούνται αρχαιρεσίες και εκλογή νέου Δ.Σ.
Πρόεδρος: Θεόδωρος Μιχαηλίδης, Γεν. Γραμματέας: Βασ. Μπατζόγλου,
Ταμίας: Χ. Αναγνωστίδης, Κοσμήτωρ: Δάνος Κιρμίζογλου (Κιρμιζάς),
Μέλη: Αθηνά Ζαμάνη, Γεώργιος Μιχαηλίδης,
Δημήτριος Μπανούσης, Αλέξανδρος Τσίκλης

- 6 Μαΐου. Στα πλαίσια των εκδηλώσεων για «το έτος του Ελληνισμού της Ανατολής»
ο ΙΩΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ πραγματοποιεί εκδήλωση στην αίθουσα του «Οίκου Σπάρτης».
Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Θεόδωρος Μιχαηλίδης αναφέροντας τον σκοπό της συγκέντρωσης τονίζει και τους γενικούς σκοπούς προς τους οποίους αποβλέπει ο Σύνδεσμος,
οι οποίοι είναι η πνευματική καλλιέργεια και εκπολιτιστική πρόοδος της κοινωνίας της
Ν. Ιωνίας, επικαλούμενος το ενδιαφέρον όλων των πνευματικών ανθρώπων του τόπου,
για την επίτευξη τους. Τον λόγο στη συνέχεια έλαβε ο ομιλητής Θεόδωρος Κυρκίδης, Συν/
χης ε.α. που μίλησε με θέμα: «Δεσμοί της Μ. Ασίας με την Ελλάδα». Μεταξύ των παρευρεθέντων ήταν ο βουλευτής Ιωάν. Βαρβιτσιώτης, ο δήμαρχος Κ. Κιοφτερτζής, ο Πρόεδρος
του Δημ. Συμβουλίου Γ. Παντελίδης, μετά πολλών δημοτικών συμβούλων, ο τ. βουλευτής
κ. Σταμ. Χατζήμπεης, και, αντιπρόσωποι του Ιερού Κλήρου, εκπρόσωποι του επιστημονικού και εκπαιδευτικού κόσμου, του τοπικού τύπου και των προεδρείων των διαφόρων
οργανώσεων.
- Κυριακή 20 Μαΐου. Πραγματοποιείται η συναυλία της Χορωδίας του Ιωνικού Συνδέσμου, στην αίθουσα του κινηματογράφου “ΑΦΡΟΔΙΤΗ”. Αρχιμουσικός ο Αλέξ. Τσίκλης.
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Η Χορωδία. Όρθια δεύτερη από αριστερά η Μαρία Φαραντούρη.

- 22 Σεπτεμβρίου. Με τη συμπλήρωση 40 χρόνων από τη Μικρασιατική Καταστροφή
ο Πρόεδρος του “Ιωνικού Συνδέσμου” Θεόδ. Μιχαηλίδης συμμετέχει στην Επιτροπή
Μνημόσυνου των θυμάτων της Μικρασιατικής Καταστροφής που έχει επίτιμο Πρόεδρο
τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος Χρυσόστομο. Στην Εκτελεστική Επιτροπή
συμμετέχει ο Νικ. Μηλιώρης. (Στην εν λόγω επιτροπή συμμετείχαν και οι: Κοσμάς
Νικολαΐδης της “Ενώσεως Σπάρτης Μ. Ασίας και Περιχώρων” και ο Πέτρος Κοπτερίδης
του Συλλόγου “Προσφυγική Κοινότης Ινεπόλεως”).

1963.

- Κυριακή 31 Μαρτίου. Οργανώνεται εκδήλωση για την επέτειο της Εθνικής Παλιγγενεσίας στο Κινηματοθέατρο “ΑΦΡΟΔΙΤΗ”, στις 10.30 π.μ. όπου παρουσιάζονται:
- 1o Μέρος: «Παράγοντες του 1821». Ομιλία από τον Γυμνασιάρχη Αρρένων Ν. Ιωνίας
Γ. Πιτσινό.
- 2ο Μέρος: Απαγγελία από τους εκλεκτούς καλλιτέχνες του Θεάτρου ΄Ελλη Βοζικιάδου, Στέφανο Ληναίο και Έλλη Φωτίου.
- 3ο Μέρος: Εθνικοί χοροί από την χορευτική ερασιτεχνική ομάδα της «Λέσχης
Εργαζομένου Κοριτσιού Ν. Ιωνίας».
- Συμμετείχε ο Γεώργιος Μηλαίος με την χορωδιακή του ομάδα.
- 28 Απριλίου. Αρχαιρεσίες και εκλογή νέου Δ.Σ.
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Πρόεδρος: Ορέστης Φλίγκλερ.

- Κυριακή 5 Μαΐου. Πραγματοποιείται στον «Οίκο Σπάρτης» γιορτή, κατά την οποίαν
ο ραψωδός του Βασιλικού Εθνικού Ιδρύματος Ταβουλάρης απήγγειλε την ραψωδία Ζ΄
της Ιλιάδος, που είχε ο ίδιος παραφράσει, ενώ στο αρμόνιο τον συνόδευε η Αλέκα Δημαρά.

- 1 Δεκεμβρίου. Το καταστατικό του Ιωνικού τροποποιήθηκε και εγκρίθηκε με την
υπ΄ αριθ. 6268/1964 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών. Τα βασικά στοιχεία αλλαγών
ήταν:
- Στους σκοπούς προστέθηκαν η συνεργασία του Συνδέσμου με τα αθλητικά, προσκοπικά και άλλα σωματεία για τη μόρφωση και την κοινωνική πρόοδο της Ν. Ιωνίας. Επίσης
η έκδοση περιοδικών και κάθε εντύπου μέσου.
- Η θητεία του Δ.Σ. από διετής γίνεται ετήσια.
- Εξειδικεύθηκαν θέματα για ηθικές αμοιβές και διαδικαστικά ζητήματα.

1964.

- Αρχαιρεσίες και εκλογή νέου Δ.Σ.
Πρόεδρος: Θεόδ. Μιχαηλίδης, Γεν. Γραμματέας: Δάνος Κιρμίζογλου (Κιρμιζάς),
Μέλη: Αθηνά Ζαμάνη, Γεώργιος Μιχαηλίδης,
Δημήτριος Μπανούσης, Κ. Αναστασιάδης, Χ. Αναγνωστίδης

- 14 Μαρτίου 1964. Πεθαίνει ο ιδρυτής του Ιωνικού Συνδέσμου Θεόδ. Κυρκίδης.
Εκδίδεται το παρακάτω ψήφισμα:
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- 4 Οκτωβρίου. Καθιερώνεται ο θεσμός της “ΙΩΝΙΚΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ”. Η λαμπρή ιδέα,
οφειλόταν αποκλειστικά και μόνον στον αείμνηστο από τη Μικρά Ασία (Κάτω Παναγιά)
συνταγματάρχη Θεόδωρο Κυρκίδη, ιδρυτή του Ιωνικού Συνδέσμου. Η έναρξη των εκδηλώσεων πραγματοποιήθηκε στο Ηρώο με προσφωνήσεις από τον Πρόεδρο του “Ιωνικού
Συνδέσμου” Ορέστη Φλίγγερ, τον πρόεδρο της “Περιηγητικής Λέσχης” Ν. Αγιορίτη και τον
Ν. Μηλιώρη. Κύριοι ομιλητές ήταν ο άλλοτε υπουργός και λογοτέχνης Χρ. Σολομωνίδης,
και η συγγραφέας Διδώ Σωτηρίου. που συγκίνησαν με την αναδρομή τους στη Μικρασιατική Καταστροφή.

1965.

- 4 Φεβρουαρίου. Αρχαιρεσίες και εκλογή νέου Δ.Σ., το οποίο αποτελούν, οι:
Πρόεδρος: Παύλος Αντωνίου, Αντιπρόεδρος: Θεόδωρος Ανανιάδης,
Γεν. Γραμματέας: Ιωάννης Τζεβελέκης, Ταμίας: Κων/νος Τσιγκογιαννάκης,
Κοσμήτωρ: Αλεξάνδρα Κανελίδου, Μέλη: Μιχ. Αδαμίδης, Αθηνά Ζαμάνη,
Γιώργος Χατζηπέτρος, Τάσος Σκουρτέλης

- Η Γεν. Συνέλευση αποφασίζει την κατεδάφιση του παλιού κτιρίου και την
ανοικοδόμηση σύγχρονου κτιρίου.
- Μάρτιος. Στο πλαίσιο του εορτασμού της 25ης Μαρτίου, το πρωί στον Κινηματογράφο “ΑΦΡΟΔΙΤΗ” πραγματοποιείται εκδήλωση με την “Χορωδία της Ελλάδος” υπό
τον Μαέστρο Σώτο Βασιλειάδη. Συμμετέχουν 50 εκτελεστές. Ακούγονται τραγούδια των
Θεοδωράκη, Χατζηδάκη, αλλά και άλλα ελλήνων και ξένων συνθετών.

”ΙΩΝΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ” – Αριστερά ο Δήμαρχος Γιάννης Δομνάκης
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Από την εκδήλωση «ΙΩΝΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ». Το Δ.Σ. του συλλόγου με κοπέλες που φέρουν κορδέλες με τα ονόματα
των πατρίδων της Ανατολής: Σεβάστεια, Σπάρτη, Πέργαμος κλπ.

- 10 -16 Οκτωβρίου. Πραγματοποιούνται εκδηλώσεις για την “ΙΩΝΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ”
με τη βοήθεια του Δήμου Ν. Ιωνίας. Αναλυτικά:
1. Κυριακή 10 Οκτωβρίου. Δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγ. Αναργύρων
Πανηγυρικός από τον Πρόεδρο Π. Αντωνίου μετά την δοξολογία
Χαιρετισμός Δημάρχου Γιάννη Δομνάκη – Κατάθεση στεφάνων υπό σωματείων
Παρέλαση Σχολείων και Προσκόπων – Δεξίωση στο Δημαρχείο.
Το απόγευμα φιλολογική βραδιά με διάλεξη του Καθηγητή του Πανεπιστημίου Ν.
Υόρκης Εμμ. Μάρκογλου με θέμα: «Μικρασιατική παράδοσις και Νέα γενιά» - Χαιρετισμός Φ. Ουλκέρογλου Γεν. Γραμματέα “Οίκου Σπάρτης” - Λαμπαδηφορία - Μουσική στο
κέντρο της πόλης από τη Φιλαρμονική
2. Δευτέρα 11 Οκτωβρίου. Κινηματογραφική βραδιά.
Στον κινηματογράφο “ΑΛΦΑ” (ο παλιός “ΚΡΟΝΟΣ”)με το έργο «Αμέρικα- Αμέρικα»
και στο Σινέ “ΜΑΡΙΤΑ” στη Καλογρέζα με το έργο «Διωγμός».
3. Τρίτη 12 Οκτωβρίου. Λογοτεχνική βραδιά. Διάλεξη στον “Οίκο Σπάρτης”
από τον Λογοτέχνη Βασ. Μπατζόγλου, με θέμα: «Φιλοσοφία και Λυρική Ποίηση
στους Ίωνες»
4. Τετάρτη 13 Οκτωβρίου. Ποδοσφαιρική συνάντηση το απόγευμα στο γήπεδο
Ν. Ιωνίας μεταξύ των ομάδων: Α.Ε.Κ. – Μικτή Ν. Ιωνίας και το βράδυ
Πνευματικό Μνημόσυνο στον “Οίκο Σπάρτης” για τους Σημηριώτη, Φιλήντα,
Κόντογλου με ομιλητή τον Ν. Μηλιώρη.
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5. Πέμπτη 14 Οκτωβρίου. Φοιτητική βραδιά στον “Οίκο Σπάρτης”, με ομιλία φοιτητή
και θέμα «Τα βιώματα και οι επιδιώξεις μας».
6. Παρασκευή 15 Οκτωβρίου. Χαρούμενη βραδιά στη Πλατεία Αγ. Γεωργίου
Ελευθερούπολης με Θέατρο Σκιών (Καραγκιόζη) από τον Δ. Μόλλα.
7. Σάββατο 16 Οκτωβρίου. Λαϊκό γλέντι στη Πλατεία της Μάνας με Φαγητό
Γλέντι – Χορό – Ορχήστρα και Χορευτικά συγκροτήματα

1966.

- Αρχαιρεσίες. Εκλογή νέου Δ.Σ. που απαρτίζεται από τους:
Πρόεδρος: Δ. Πουλόπουλος, Γ. Γραμματέας: Αναστ. Σκουρτέλης
Μέλη: Μ. Αδαμίδης, Ι. Σαμψάκης, Αβραάμ Λυκερίδης, Αντ. Γιοβάνης, Ευστρ. Μελεμενής
- 17 Απριλίου. Πραγματοποιείται εκδρομή σε ΄Αργος-Ναύπλιο.

- Καλοκαίρι. Κατεδαφίζεται το παλιό οίκημα. Τα γραφεία στεγάζονται προσωρινά σε δημοτικό χώρο (στη Βιβλιοθήκη του Δήμου, στην οδό Μεσολογγίου).
- Νοέμβριος. Θεμελιώνονται τα γραφεία του «Ιωνικού Συνδέσμου» στη συμβολή
των οδών Ηρακλείου και Τσουρουκτσόγλου, παρουσία του Δημάρχου Ν. Ιωνίας Γιάννη
Δομνάκη. Μετά τον αγιασμό, ο Πρόεδρός του, Δ. Πουλόπουλος, αφού αναφέρεται στο
ιστορικό της ίδρυσής του και στις προσπάθειες ετών των Διοικήσεών του για την ανοικοδόμηση των γραφείων του, ευχαριστεί τους πολιτικούς μηχανικούς Κυριαζή, Ευθυμιάδη
και Μαγιάκη για την δωρεάν εκπόνηση των σχεδίων και της άδειας οικοδομής και τους
Ευστρ. Μελεμενή και Τέλη Τσιφλάκο για την συνδρομή τους με το ποσόν των 5.000 δρχ.
Την ανέγερση του κτιρίου ανέλαβε ο εργολάβος Κ. Παραμάνης. Για ολίγο μίλησε και το
μέλος του Δ.Σ. Ιωάννης Σαμψάκης.

1967.

- 26 Φεβρουαρίου. Αρχαιρεσίες και συγκρότηση νέου Δ.Σ:
Πρόεδρος: Αντώνιος Γιοβάνης, Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Σαμψάκης
Γεν. Γραμματέας: Εμμανουήλ Παπαδάκης, Ταμίας: Στράτος Μελεμενής
Κοσμήτωρ: Τάσος Σκουρτέλης, Ειδ. Γραμματεύς: Τέλης Τσιφλάκος,
Μέλη: Δημ. Καρύδας, Μιχ. Αδαμίδης, Αριστ. Χρυσανθίδης

- Μάρτιος. Παραδόθηκε σχεδόν ολοκληρωμένο το νέο κτίριο του Ιωνικού
Συνδέσμου, στη συμβολή των οδών Λ. Ηρακλείου και Τσουρουκτσόγλου. Στο Α΄
όροφο εγκαταστάθηκαν η Βιβλιοθήκη και τα γραφεία του, ενώ νοικιάστηκαν τα
ισόγεια καταστήματα.
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- 26 Μαρτίου. Τελευταία εκδήλωση, στη νέα αίθουσα του Ιωνικού Συνδέσμου στο
νεοαναγερθέν κτίριό του, η ομιλία του Βασ. Μπατζόγλου με θέμα: «Η 25η Μαρτίου στη
Μ. Ασία».

- 21 Απριλίου 1967. Η δικτατορία - η Χούντα των Συνταγματαρχών, «έκλεισε» τον
ΙΩΝΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ με την υπ΄ αριθ. 5 απόφαση της 4 Μαΐου 1967 του Αρχηγού του Γ.Ε.Σ.
και δήμευσε την περιουσία με την πράξη Λ.Α./1968. Τα βιβλία του μεταφέρθηκαν σε
στρατιωτικές μονάδες και τα κριθέντα ως αντεθνικά οδηγήθηκαν στην πυρά.
Μέχρι τότε η Βιβλιοθήκη του είχε 3.500 τόμους (επιστημονικού, φιλοσοφικού,
φιλολογικού και καλλιτεχνικού περιεχομένου), εγκυκλοπαίδειες και σπάνια βιβλία
και έγγραφα που είχε δωρίσει η Σοφία Σημηριώτη από τη Βιβλιοθήκη του Άγγελου
Σημηριώτη.
Είναι γεγονός ότι την Α΄ περίοδο του “Ιωνικού Συνδέσμου” (1951 – 1967), δύο είναι
οι κυρίαρχες μορφές που άφησαν το στίγμα τους. Ο στρατιωτικός-ιδρυτής Θεόδωρος
Κυρκίδης και ο στρατιωτικός-λογοτέχνης Νίκος Μηλιώρης. Δύο διαφορετικές προσωπικότητες που όμως είχαν μία αγάπη: Τον ΙΩΝΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ.

“ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΙΩΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ”

1973.

- Τρίτη 17 Ιουλίου. Στις 1 το μεσημέρι, στο γραφείο του Λεωνίδα Δαούτη στη Ν. Ιωνία,
συγκεντρώθηκαν οι ιδρυτές του “νέου” Συνδέσμου:
Αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Πουλάκης – Λεωνίδας Δαούτης – Ανδρέας Κουέλλης
Κων/νος Αναστασιάδης – Νικόλαος Μόρτογλου – Ανέστης Φιλιππίδης
Ιωσήφ Ουλκέρογλου – Αθανάσιος Εμβαλωμένος – Ευάγγελος Εμβαλωμένος
Νικόλαος Αρναούτογλου – Αλίκη Μερκούρογλου – Ευστράτιος Μπαλτατζής
Κων/νος Μαύρος – Νικόλαος Βατίδης – Γεώργιος Εμβαλωμένος
Κων/νος Λάρος – Δημήτριος Χατζής - ΄Αγγελος Αρναούτογλου
Κοσμάς Εφραίμογλου – Λίνα Σταυριανού – Γεώργιος Σαγκριώτης
Σοφία Αγγελίδου – Ελένη Κορομπίλη – Αλέξανδρος Μποσταντζόγλου
Δημήτριος Μπάφας – Ζ. Μαυριδόπουλος – Νικόλαος Βαμβακόπουλος
Νικόλαος Μωϋσόγλου – Χαράλαμπος Φακιρίδης – Νικόλαος Πολάτογλου
Βασίλειος Βογιατζόγλου – Λεωνίδας Βογιατζόγλου

οι οποίοι κατέληξαν στις εξής διαπιστώσεις:
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1. Υφίσταται απόλυτος ανάγκη στη Νέα Ιωνία να υπάρχει Σωματείο Μορφωτικό και
Καλλιτεχνικό, με αποκλειστικό σκοπό την πνευματική καλλιέργεια και την εκπολιτιστική
πρόοδο της κοινωνίας της Ν. Ιωνίας,
2. Το σκοπό αυτόν άλλοτε εξεπλήρωνε επαξίως ο Ιωνικός Σύνδεσμος, όστις όμως
εκρίθη εν συνεχεία ότι παρέκλινε του σκοπού του “μεταβληθείς σε πολιτικολογούν και
μάλιστα αντεθνικώς δρων Σωματείο”, συνεπεία του οποίου διελύθη εν έτει 1967 δι΄
αποφάσεως (προκηρύξεως) του Γενικού Επιτελείου Στρατού

Αποφάσισαν
την επανίδρυσή του υπό την επωνυμία “ΙΩΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ”, με έδρα τη Ν. Ιωνία
και σκοπό την πνευματική καλλιέργεια και την εκπολιτιστική πρόοδο της Ν. Ιωνίας
σύμφωνα προς τις αρχές και παραδόσεις του Ιωνικού Πνεύματος και του Ελληνοχριστιανικού Πολιτισμού.
Στη συνέχεια εξέλεξαν 5μελή προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή, αποτελούμενη από
τους:
Λεωνίδα Δαούτη – Αρχιμανδρίτη Γρηγόριο Πουλάκη – Ανέστη Φιλιππίδη - Ιωσήφ
Ουλκέρογλου – Νικόλαο Αρναούτογλου, που ανέλαβαν την εντολή: Nα υποβάλουν το
Καταστατικό στο Πρωτοδικείο για έγκριση, να ενεργήσουν για την εγγραφή μελών και
να προβούν στη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης για την εκλογή οριστικής Διοίκησης του
Σωματείου.
Το Καταστατικό του νέου Συλλόγου (εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθ. 3867/1973 απόφαση
του Πρωτοδικείου Αθηνών) και στα βασικά σημεία περιελάμβανε ότι: O Ιωνικός Σύνδεσμος ήταν σωματείο μορφωτικό και καλλιτεχνικό και σκοπός ήταν η πνευματική καλλιέργεια και η εκπολιτιστική πρόοδος της κοινωνίας της Ν. Ιωνίας.
Ο σκοπός αυτός θα επιτυγχανόταν με οργάνωση:
- Διαλέξεων, μορφωτικών και καλλιτεχνικών συγκεντρώσεων, συναυλιών,
εκδρομών κλπ.,
- Βιβλιοθήκης και λαϊκού αναγνωστηρίου,
- Ειδικού τμήματος λαογραφίας για συλλογή ιστορικού και λαογραφικού υλικού
από τους κατοίκους της Ν. Ιωνίας και όσους κατάγονταν από διάφορα μέρη
της Μ. Ασίας, τη Θράκη και τον Πόντο,
- Οργάνωση κέντρου για την ψυχαγωγία και τη μορφωτική προαγωγή και σύσφιξη
των οικογενειακών και κοινωνικών δεσμών μεταξύ των μελών του συνδέσμου
και για πολιτιστικές εκδηλώσεις ολοκλήρου της κοινωνίας της Ν. Ιωνίας,
- Νυκτερινών σχολών για τη συμπλήρωση της μόρφωσης της νεολαίας της
Ν. Ιωνίας, διαφόρων κατά τις περιστάσεις κινήσεων σε συνεργασία μετά
των αθλητικών, προσκοπικών και άλλων ομοίων οργανώσεων για εξυπηρέτηση
της μόρφωσης και της κοινωνικής προόδου του λαού της Ν. Ιωνίας,
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- Περιοδικών εκδόσεων και παντός εντύπου μέσου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ήταν 9μελές και η σφραγίδα του συνδέσμου πανομοιότυπη
με τη σφραγίδα πριν την διάλυσή του. Απαγορευόταν επίσης η οποιαδήποτε ανάμιξη του
συνδέσμου στην πολιτική όπως και οι πολιτικές συζητήσεις στο χώρο του.

1974.

- Τη Διοικούσα Επιτροπή αποτελούν οι:
Πρόεδρος: Λεωνίδας Δαούτης, Αντιπρόεδρος: Ανδρέας Κουέλλης
Γεν. Γραμματέας: Βασ. Βογιατζόγλου, Ταμίας: Νικ. Αρναούτογλου
Κοσμήτορας: Ευστράτιος Μπαλτατζής
Μέλη: Σοφία Αγγελίδου, Ελένη Κορομπίλη και Ιωσήφ Ουλκέρογλου

Ως γραφεία χρησιμοποιούνταν το γραφείο του Λ. Δαούτη, στην οδό Χαλανδρίου
5, όπου τα μέλη συνεδρίαζαν κάθε Παρασκευή. Από τις πρώτες ενέργειές τους, ήταν η
επανάκτηση της ακίνητης περιουσίας του Συνδέσμου και η ανεύρεση των βιβλίων της
βιβλιοθήκης του. ΄Εκαναν σχετικές ενέργειες προς το Υπουργείο Πολιτισμού και τη
Στρατιωτική Διοίκηση Αθηνών (Σ.Δ.Α.).

- 27 Μαρτίου 1974. Η πρώτη εκδήλωση του «νεοϊδρυθέντος» ΙΩΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ πραγματοποιείται στον «Οίκο Σπάρτης». Τον υπουργό-ομιλητή προσφωνεί, ο
Πρόεδρος Λεωνίδας Δαούτης και ο λογοτέχνης-συγγραφέας Χρ. Σολομωνίδης. Ο Υπουργός Πολιτισμού και Επιστημών Δημ. Τσάκωνας αναπτύσσει το θέμα «Οι δραστηριότητες
του Ελληνισμού της Μ. Ασίας και οι προσπάθειες για την απελευθέρωση των Ελληνικών
εδαφών από τη δουλεία των Τούρκων».
Στη συνέχεια απαγγέλλονται ποιήματα από την ηθοποιό του Εθνικού Θεάτρου,
Αθηνά Κασσαβέτη. Στην εκδήλωση παρευρίσκονται ο αναπληρωτής Νομάρχης Ανατολικής Αττικής, ο δήμαρχος Ν. Ιωνίας Κων/νος Αναστασιάδης, ο Υπαρχηγός της Χωροφυλακής κ.α.
- Την περίοδο αυτή μισθώθηκαν γραφεία στην οδό Μεσολογγίου 48 όπου και στέγασαν τις δραστηριότητες του Συνδέσμου.

- 24 Ιουλίου 1974. Η αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Η περίοδος της μεταπολίτευσης αρχίζει με τα παλιά μέλη του «Ιωνικού Συνδέσμου» να αντιδρούν στην
ύπαρξη του επανιδρυθέντος νέου “Ιωνικού Συνδέσμου”, όπως έχει επανιδρυθεί
από τα προαναφερθέντα μέλη το 1973 και προσφεύγουν στη Δικαιοσύνη.
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1975.

Τέλη 10ετίας 1970. Το κτίριο του “Ιωνικού Συνδέσμου”.

- Αρχίζει μία αντιπαράθεση, που δημιουργεί ένταση στα πολιτιστικά δρώμενα της
πόλης.
- 25 Φεβρουαρίου. Συνεδριάζει το Διοικ. Συμβούλιο του “Ιωνικού Συνδέσμου” με την
σύνθεση που είχε πριν την διάλυση από την Χούντα και είχε εκλεγεί στις 26 Φεβρουαρίου 1967:
Πρόεδρος: Αντώνιος Γιοβάνης, Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Σαμψάκης
Γεν. Γραμματέας: Εμμανουήλ Παπαδάκης, Ταμίας: Στράτος Μελεμενής
Κοσμήτωρ: Τάσος Σκουρτέλης, Ειδ. Γραμματέας: Τέλης Τσιφλάκος,
Μέλη: Δημ. Καρύδας, Μιχ. Αδαμίδης, Αριστ. Χρυσανθίδης
και αποφασίζει:
1. Να πραγματοποιηθεί Γεν. Συνέλευση για την εκλογή νέου Διοικ. Συμβουλίου
2. Να προσκληθούν εκπρόσωποι του νεοσύστατου Ιωνικού Συνδέσμου, ίνα
από κοινού ρυθμισθούν τα της παραδόσεως παντός υλικού …

- 19 Μαΐου. Πραγματοποιείται Γενική Συνέλευση των μελών του επανασυσταθέντος
«Ιωνικού Συνδέσμου του 1973» με θέμα: «Λήψις οριστικής αποφάσεως δια το μέλλον του
Συνδέσμου» με παρόντα 41 μέλη και Προεδρείο της Γεν. Συνέλευσης, τους: Βρασ. Νικολαΐδη Πρόεδρο, Κων. Καρφόπουλο, Γραμματέα και Δημ. Υδριώτη, Μέλος.
Μετά από διεξοδική συζήτηση, ακολούθησε μυστική ψηφοφορία που τα μέλη έπρεπε
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να ψηφίσουν στο ερώτημα: «Μετονομασία ή διάλυση αυτού». Το αποτέλεσμα ήταν: 21
μέλη να ψηφίσουν τη μετονομασία του Συνδέσμου που είχαν ιδρύσει το 1973 σε “ΕΣΤΙΑ
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ”, 19 μέλη να ψηφίσουν υπέρ της διάλυσης ενώ ένα (1) μέλος ψήφισε άκυρο.
Ως εκ τούτου αποφασίστηκε η τροποποίησή του καταστατικού ως προς την επωνυμία:
Από “ΙΩΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ” μετονομάστηκε σε “ΕΣΤΙΑ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ”. Και έτσι ιδρύθηκε
ο νέος σύλλογος “ΕΣΤΙΑ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ”

- Τα παλιά μέλη της Διοίκησης του «ΙΩΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ» με δικαστική απόφαση
επαναφέρουν το καταστατικό του όπως ήταν πριν την 21η Απριλίου 1967 και διεκδικούν από το Ελληνικό Δημόσιο το κτίριο του, που εν τω μεταξύ έχει «καταληφθεί» και
είχε γίνει υποκατάστημα των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛ.ΤΑ.). Τα δικαστήρια δικαιώνουν τις προσπάθειές τους. Όσον αφορά τη βιβλιοθήκη του, δυστυχώς δεν βρέθηκε
τίποτα. Κάποια σκόρπια βιβλία μόνο…
Ο Χρ. Ρουμελιωτάκης, τον Σεπτέμβριο του 2014, θυμάται:

ΙΩΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
Μια κρίσιμη εποχή

Η δικτατορία των συνταγματαρχών ξεκίνησε όπως όλες οι δικτατορίες με την
κατάργηση των θεσμών της Δημοκρατίας και των ατομικών ελευθεριών. Η πρώτη
πράξη της μετά την κατάληψη της Βουλής, της κρατικής ραδιοφωνίας, του ΟΤΕ, του
Πενταγώνου και άλλων καίριων σημείων του κρατικού μηχανισμού και τη σύλληψη του
πρωθυπουργού και της πολιτικής ηγεσίας της χώρας, ήταν η ενεργοποίηση του νόμου
δξθ/1912 “περί καταστάσεως πολιορκίας”. Ακολούθησε η σύλληψη και εν συνεχεία η
εκτόπιση στη Γυάρο χιλιάδων δημοκρατικών πολιτών, κυρίως στελεχών της Αριστεράς, ο αριθμός των οποίων έφτασε περίπου τις επτά χιλιάδες.
Με την υπ’ αριθμόν 19/26-5- 1967 Απόφαση του στρατιωτικού διοικητή Αθηνών
ταξίαρχου Κων. Παπαγεωργίου απολύθηκαν από τη θέση τους και στερήθηκαν κάθε
εξουσία απορρέουσα από το αξίωμα τους ο Δήμαρχος Νέας Ιωνίας Γιάννης Δομνάκης
και οι δέκα επτά Δημοτικοί Σύμβουλοι της πλειοψηφίας και από την αντιπολίτευση ο
Χρυσάφης Δουβλίδης. Από αυτούς ο δήμαρχος και οκτώ δημοτικοί σύμβουλοι οδηγήθηκαν στην εξορία.
Δικτατορία χωρίς παρέμβαση στον πολιτισμό και χωρίς λογοκρισία δεν είναι
νοητή. Μια λοιπόν πρώτη μετά την επιβολή προληπτικής λογοκρισίας κίνηση της δικτατορίας των συνταγματαρχών ήταν η απαγόρευση της κυκλοφορίας και η κατάσχεση
μεγάλου αριθμού βιβλίων. Στα βιβλιοπωλεία και στους εκδοτικούς οίκους κοινοποιήθηκε κατάλογος με τα απαγορευμένα βιβλία, ενώ τα περιοδικά λόγου και τέχνης
“Εποχές”, “Επιθεώρηση Τέχνης” και το πρωτοποριακό “Πάλι”, που είχαν σηματοδοτήσει

-248-

Η Ιστορία των Σωματείων της Νέας Ιωνίας, 1923-1974

την δεκαετία του ’60, έκλεισαν, είτε γιατί η κυκλοφορία τους απαγορεύθηκε, είτε γιατί
οι εκδότες τους συνελήφθησαν, είτε γιατί έκριναν, ότι δεν μπορούν να συνεχίσουν την
έκδοση τους υπό καθεστώς προληπτικής λογοκρισίας.
Μία ανάλογη «Παρέμβαση» στον πολιτισμό αποτέλεσε και η με διαταγή του
στρατιωτικού διοικητή διάλυση του Ιωνικού Συνδέσμου και η δήμευση των περιουσιακών του στοιχείων, διότι, όπως έλεγε η διαταγή, ο σύλλογος είχε παρεκκλίνει του
σκοπού του. Και το μεν κτίριο του έγινε το Ταχυδρομείο, τα δε βιβλία της Βιβλιοθήκης
του, που είχε ως βάση τη βιβλιοθήκη του Άγγελου Σημηριώτη, φορτώθηκαν σε στρατιωτικά καμιόνια και έκτοτε τα ίχνη τους χάθηκαν.
Το 1973 υπήρξε ένα καθοριστικό για τις εξελίξεις έτος. Άρχισε με δίκες και
καταδίκες μελών αντιστασιακών οργανώσεων, συνεχίσθηκε με τα υψηλού συμβολισμού γεγονότα της Νομικής, την ανταρσία του “Βέλους”, την ανακοίνωση για την
έκπτωση της μοναρχίας και την εγκαθίδρυση “Κοινοβουλευτικής Προεδρευομένης
Δημοκρατίας” με πρώτο πρόεδρο τον Γεώργιο Παπαδόπουλο και αντιπρόεδρο τον
Οδυσσέα Αγγελή, τη διενέργεια δημοψηφίσματος για την έκπτωση της μοναρχίας και
την έγκριση του νέου πολιτεύματος, τον διορισμό ως πρωθυπουργού του Σπ. Μαρκεζίνη και, τέλος, την εξέγερση του Πολυτεχνείου και την ανατροπή του Παπαδόπουλου
από τον Ιωαννίδη.
Το έτος αυτό είναι προφανές, ότι ο Παπαδόπουλος επιχειρεί μια μορφή ελεγχόμενης φιλελευθεροποίησης της δικτατορίας. Σ’ αυτό το πλαίσιο και ο νέος υπουργός πολιτισμού Δημήτριος Τσάκωνας, καθηγητής της κοινωνιολογίας στην Πάντειο
και χριστιανοσοσιαλιστής ως προς την ιδεολογία, επιχειρεί να ανασυστήσει υπό τον
έλεγχο του τα διαλυθέντα πολιτιστικά, όπως ο Ιωνικός Σύνδεσμος, σωματεία. Θέλει να
προσδώσει ένα λούστρο στο καθεστώς, να αποδείξει ότι το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι εξακολουθεί να υπάρχει.
Σ’ αυτό επίσης το πολιτικό πλαίσιο στις 17 Ιουλίου 1973 τριάντα περίπου γνωστοί
συμπολίτες μας, εμπορευόμενοι οι περισσότεροι, συνέρχονται στο δημαρχιακό
κατάστημα και αφού διαπιστώνουν: α) «ότι υφίσταται απόλυτος ανάγκη όπως εν Νέα
Ιωνία υφίσταται Σωματείον Μορφωτικόν και Καλλιτεχνικόν με αποκλειστικόν σκοπόν
την πνευματικήν καλλιέργειαν και την εκπολιτιστικήν πρόοδον της κοινωνίας της
Νέας Ιωνίας και β) ότι τον σκοπόν αυτόν άλλοτε εξεπλήρου επαξίως ο Ιωνικός Σύνδεσμος, όστις όμως εκρίθη εν συνεχεία ότι παρεξέκλινεν του σκοπού του μεταβληθείς εις
πολιτικολογούν και μάλιστα αντεθνικώς Σωματείον , συνεπεία του οποίου διελύθη εν
έτει 1967 δι’ αποφάσεως (προκηρύξεως) του Γενικού Επιτελείου Στρατού» αποφασίζουν την επανίδρυση του Ιωνικού Συνδέσμου «με σκοπόν την πνευματικήν καλλιέργειαν και την εκπολιτιστικήν πρόοδον της κοινωνίας της Ν. Ιωνίας, συμφώνως προς
τας αρχάς και παραδόσεις του Ιωνικού πνεύματος και ελληνοχριστιανικού πολιτισμού». Αν παρακάμψουμε τις ελληνικούρες, τους βαρβαρισμούς και τις μεγαλόστομες
διακηρύξεις των συντακτών του κειμένου αυτού και αν αναζητήσουμε τις προθέσεις
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τους ή τις δυνατότητες τους πρέπει να σημειώσουμε, ότι η πρώτη πράξη που «συμφώνως προς τας αρχάς και παραδόσεις του Ιωνικού πνεύματος και ελληνοχριστιανικού
πολιτισμού» «διέπραξαν», ήταν η πρόσκληση του υπουργού πολιτισμού και επιστημών
Δημητρίου Τσάκωνα να μιλήσει στην αίθουσα της Ένωσης Σπάρτης για τους αγώνες
του Μικρασιατικού Ελληνισμού.
Σ’ αυτό το σημείο εύλογα ανακύπτει το ερώτημα: ήταν λοιπόν χουντικοί οι τριάντα
περίπου αυτοί συμπολίτες μας, που με άνωθεν εντολή συνέπραξαν στην «ανασύσταση»
του Ιωνικού Συνδέσμου; Δύσκολα, γνωρίζοντας πρόσωπα και πράγματα, θα μπορούσαμε να το πούμε. Εκτός από ελάχιστες περιπτώσεις, που δεν υπερβαίνουν τα δάκτυλα
της μιας χειρός, οι υπόλοιποι, που, όπως είπαμε ήταν έμποροι, υποκύψανε στο φόβο,
που από χρόνια –από την εποχή του εμφυλίου και τα μετέπειτα χρόνια– είχε εγκατασταθεί στις ψυχές τους και καθόριζε την καθημερινή στάση τους.
Με το Δ΄/18-1-1975 Ψήφισμα της Ε΄ Αναθεωρητικής Βουλής, που είχε προέλθει από τις εκλογές της 17ης Νοεμβρίου 1974, η ελληνική Πολιτεία διεκήρυξε, ότι
η Δημοκρατία δικαίω ουδέποτε κατελύθη και ότι το εγχείρημα της 21ης Απριλίου
1967 αποτελούσε πραξικόπημα, που απέβλεπε στο σφετερισμό της εξουσίας και των
κυριαρχικών δικαιωμάτων του λαού. Με αφετηρία τη διακήρυξη αυτή και την επακολουθήσασα σχετική νομοθεσία ο έντιμος Αντώνης Γιοβάνης, ως τελευταίος νόμιμος
πρόεδρος, ο Γιάννης Χαραλάμπους και εγώ μετά από επανειλημμένες συναντήσεις και
ανταλλαγή απόψεων καταλήξαμε στην απόφαση, ότι απαιτείται η εκ νέου σύσταση του
Ιωνικού Συνδέσμου και ότι η εκ νέου σύσταση αυτή αποτελούσε και προϋπόθεση για
την ανάκτηση των περιουσιακών στοιχείων του.
Μετά δε την έγκριση του νέου καταστατικού ο Ιωνικός του Τσάκωνα βρέθηκε
ξαφνικά μετέωρος και αφορμή συγκρούσεων με τη νόμιμη διοίκηση του συλλόγου. Επικράτησε η ψύχραιμη άποψη της αποχώρησης και της δημιουργίας ενός νέου
σωματείου, που οι ιδρυτές του τού έδωσαν τον τίτλο “Εστία Νέας Ιωνίας”. Πέρασε από
διάφορες φάσεις, γνώρισε πολλές εσωτερικές τριβές και πρόσφατα, όπως έγραψε ο
τοπικός τύπος, αυτοδιαλύθηκε “λόγω της αδιαφορίας των μελών του”. Σήμερα πάντως
η σφραγίδα του ως ιστορικού σωματείου εξακολουθεί να φιγουράρει στον σταθμό των
ΕΗΣ της Νέας Ιωνίας.

Έκτοτε ο «Ιωνικός Σύνδεσμος» συνεχίζει μέχρι σήμερα να έχει πολύ πλούσια παρουσία στα πολιτιστικά και όχι μόνο δρώμενα της πόλης. Έχει πραγματοποιήσει αρκετές
εκδόσεις βιβλίων ενώ εκδίδει και το περιοδικό “ΛΥΧΝΑΡΙ”.
Ιδρύει μουσικά σχήματα και χορωδία, οργανώνει εκθέσεις εικαστικών τεχνών,
διαγωνισμούς συγγραφής διηγήματος και ποίησης, πρωτοστατεί σε κάθε κοινή
προσπάθεια σε πολιτιστικά και κοινωνικά θέματα, που πολλές φορές υπερβαί-
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νουν τα όρια του δήμου. Η αναφορά φυσικά στις δεκάδες δράσεις που είχε, κάθε
χρόνο, από το 1975 έως σήμερα δεν θα ήταν δυνατόν να γίνει, ούτε καν περιληπτικά, στη συγκεκριμένη έκδοση για ευνόητους λόγους.

j

115. TAMEIOΝ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ

(Γραφεία: Εντός του Εργοστασίου της “Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ” – Ν. Ιωνία)

Tο καταστατικό του εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθ. 8136/1952 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών. Το Καταστατικό του τροποποιήθηκε δύο φορές:
• Με την υπ αριθ. 8344/57 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών που ενέκρινε
το καταστατικό που είχε εγκριθεί στη Γενική Συνέλευση της 20ης Μαΐου 1957,
που τροποποιούσε/αναβάθμιζε βασικά τις παροχές προς τα μέλη του, και
• Με την υπ΄ αριθ. 6915/60 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Το εν λόγω Ταμείο Αλληλοβοήθειας του εργοστασίου της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΡΙΟΥΡΓΙΑΣ
Α.Ε. που ιδρύθηκε σύμφωνα με το Β.Δ. «Περί Επαγγελματικών Σωματείων» σκοπό είχε τη
παροχή βοηθήματος στα αποχωρούντα της υπηρεσίας της εταιρείας μέλη του έμμισθου
προσωπικού της.

Μέλη του Ταμείου ήταν όλοι οι έμμισθοι υπάλληλοι της εταιρείας σε οποιανδήποτε
εργασία και αν εργάζονταν εγγραφόμενοι στο Ταμείο κατόπιν αιτήσεώς τους. Οικειοθελής απώλεια της ιδιότητας του έμμισθου της εταιρείας και υπαγωγή τούτου σε άλλη
κατηγορία (π.χ. ημερομίσθιος) συνεπαγόταν και την αυτοδίκαιη απώλεια της ιδιότητας
από μέλους του Ταμείου.
Μετά την αποχώρηση από την εταιρεία τα μέλη του δικαιούνταν κάποιες παροχές,
ανάλογα με τα χρόνια που είχαν εγγραφεί στο Ταμείο. Επίσης το Ταμείο παρείχε δάνεια
(1 ή 2 μισθούς) στα μέλη του.
Το Ταμείο διοικούνταν από 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο.
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Ιδρυτικά Μέλη, ήταν οι:
Κων/νος Κορογιαννάκης – Βασίλειος Μπαλαμπάνης – Νικόλαος Μπακοπανάγος
Κυριάκος Παπαπέτρου – Ιωάννης Κούρτης – Νικόλαος Βασιλαράκος
Παναγιώτης Γεωργιάδης – Αθανάσιος Λαμπρακάκης – Πέτρος Απαλός
Αλέξανδρος Κεχαγιάς – Σπύρος Οικονομόπουλος – Νικόλαος Αγγελίδης
Δημήτριος Παπαδημητρίου – Αντώνιος Λυκάκης – Σωτήριος Σούμμας
Εμμανουήλ Μπενάκης – Μιχαήλ Χουρδάκης – Πέτρος Δάλαρης
Γεώργιος Ρεβύθης – Ορέστης Αμούργης

j

116. ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
Η ιδρυτική πράξη του Ομίλου, πραγματοποιήθηκε στις 12 Μαρτίου 1952, και το
καταστατικό του εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθ. 8191/52 απόφαση του Πρωτοδικείου
Αθηνών. Τα γραφεία πρωταρχικά ήταν στην οδό Ολύμπου 12 και ακολούθως στην οδό
Σινώπης 10 στη Σαφράμπολη.

Σκοπός του Ομίλου ήταν:
• Η ανάπτυξη και μετάδοση του κοινωνικού έργου της Χωροφυλακής και του
προορισμού της, που συνίσταται στην εφαρμογή των Νόμων από κάθε έκνομη
ενέργεια όχι μόνο των νομιμοφρόνων πολιτών αλλά και αυτών που υποπίπτουν
σε παραβάσεις,
• Η τόνωση του ηθικού των Αξιωματικών και Οπλιτών Χωροφυλακής και η
δια πρόσφορων προς τούτο μέσων, αναγνώριση της αρμόζουσας διακεκριμένης
στην κοινωνία θέσεως τους,
• Η ηθική και υλική ενίσχυση των θυμάτων του καθήκοντος αξιωματικών
και οπλιτών Χωροφυλακής και των οικογενειών τους,
• Η μέριμνα για την καλή διαβίωση των ανδρών της Χωροφυλακής σε οικήματα
που πληρούν τους όρους υγιεινής και ευπρεπούς εμφανίσεως τους ως και η
δια παντός τρόπου υλική και ηθική ενίσχυση των οικείων υπηρεσιών
Χωροφυλακής για την πραγμάτωση των ως άνω επιδιώξεων,
• Η μέριμνα για διευκόλυνση της μόρφωσης των παιδιών των εν ενεργεία και
εν υπηρεσία θανόντων αξιωματικών και οπλιτών της Χωροφυλακής, της υγιεινής
διαβίωσής των και ψυχαγωγίας τους,
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• Η παροχή ενδυμάτων, παιχνιδιών, τροφίμων, σχολικών βιβλίων ή άλλων εφοδίων
σε παιδιά των Αξιωματικών και Οπλιτών Χωροφυλακής και τα ορφανά των
εν υπηρεσία θανόντων στις μεγάλες εορτές κλπ.

Η επίτευξη των σκοπών τους, θα επιτυγχάνονταν με:
1. Διαλέξεις που θα γίνονταν από μέλη του Ομίλου ή λόγιους ειδικά προς τούτο
καλουμένους, εορτές και συναυλίες ώστε να καταστεί συνείδηση σε όλους ότι η Χωροφυλακή είναι προστάτιδα και βοηθός όλων των ατόμων ανεξαρτήτως κοινωνικής τάξεως ή
θέσεως και πολιτικών φρονημάτων,
2. Με οργάνωση θερινών παιδικών κατασκηνώσεων για τα παιδιά,
3. Με ίδρυση εντευκτηρίου εν καιρώ για την προώθηση των σκοπών του Ομίλου.

Το Διοικ. Συμβούλιο αποτελείτο από 12 μέλη ενώ εκλέγονταν και 5 αναπληρωματικά μέλη. Η θητεία του Δ.Σ. ήταν 3ετής και ελέγχονταν από 3μελή εξελεγκτική επιτροπή.
Απαγορευόταν στα μέλη του Δ.Σ. να συνδέονται μεταξύ τους με συγγένεια μέχρι και του
τέταρτου βαθμού.
Η σφραγίδα του Ομίλου ήταν κυκλική φέρουσα τον τίτλο «ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΒΑΣ.
ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ» και στη μέση τον δικέφαλο αετό. Τα μέλη του έφεραν ειδικό
σήμα αν το επιθυμούσαν.
Ιδρυτικά μέλη μεταξύ άλλων αναφέρονται οι:
Νυκτερνής – Ποιμενίδης – Δεβλέτογλου – Μαστοράκος – Βασ. Δημόπουλος
Ιωάννης Χατζηγιακουμίδης – Χρ. Παυλίδης – Τζανιδάκης- Ιωάννης Βροχίδης
Γεώργιος Ευθυμιάδης - Ιωάννης Δούμπας – Μαραντίδης κ.α.

1953.

- 8 Μαρτίου. Κατόπιν αρχαιρεσιών, το Δ.Σ. καταρτίσθηκε σε σώμα ως εξής:
Πρόεδρος: Χαρ. Μακελλαράκης, Αντιπρόεδρος: Βασίλειος Δημόπουλος,
Γεν. Γραμματέας: Γεώργιος Ντατσόπουλος, Ταμίας: Κων/νος Τόπακας

- Οι δραστηριότητες του συλλόγου, εστιάζονταν σε λαχειοφόρους αγορές και
συνεστιάσεις που θα απέφεραν έσοδα στον σύλλογο για να διατεθούν για τους σκοπούς
του Ομίλου.

1958.

- 12 Ιανουαρίου. Πραγματοποιεί κλήρωση Λαχειοφόρου αγοράς στον Κινηματογράφο ΑΣΤΕΡΑ.
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1959.

- 21 Ιουνίου. Πραγματοποιεί κλήρωση Λαχειοφόρου αγοράς στον Κινηματογράφο
ΑΣΤΕΡΑ. Πρόεδρος: Βασίλειος Δημόπουλος, Γεν. Γραμματέας: Γ. Δηλέρης

j

117. ΣΩΜΑΤΕΙΟΝ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ & ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΩΝ ΚΑΛΟΓΡΕΖΗΣ & Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
Το εν λόγω σωματείο ιδρύθηκε από τους εργάτες και υπαλλήλους των λιγνιτωρυχείων Καλογρέζας και Ν. Ηρακλείου Αττικής.
Ήταν το επαγγελματικό σωματείο των εργαζομένων στα Λιγνιτωρυχεία Καλογρέζας
και Ν. Ηρακλείου, που μέχρι τότε ήταν μέλη του “Σωματείου Ανθρακωρύχων και Λιγνιτωρύχων Αθηνών και Περιχώρων” που είχε ιδρυθεί στις 12 Οκτωβρίου 1940.

Με πρωτοβουλία του εν λόγω σωματείου και με τη σύμπραξη του Σωματείου Λιγνιτωρύχων Περιστερίου «ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ» και του Σωματείου Λιγνιτωρύχων Ραφήνας στις
22 Ιουνίου 1952, ιδρύουν την Ένωση Επαγγελματικών Σωματείων υπό την επωνυμία
“Ομοσπονδία Μεταλλευτών Ελλάδος – O.M.E.”.

Η Ομοσπονδία σκοπό είχε να συνενώσει τα επαγγελματικά σωματεία των Μεταλλευτών γενικώς (λιγνιτωρύχων, μεταλλωρύχων, λατόμων, σμυριδωρύχων κλπ.) για την
προστασία των ηθικών, οικονομικών, επαγγελματικών και κοινωνικών συμφερόντων
των μελών τους.

j

118. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ
Ν. ΙΩΝΙΑΣ & ΠΕΡΙΞ
(Γραφεία : Στοά Διαμαντάκη 7 – Στοά Μερκούρογλου)

Η ιδρυτική πράξη υπογράφηκε από τα 21 ιδρυτικά μέλη την 11η Ιανουαρίου 1953
-254-

Η Ιστορία των Σωματείων της Νέας Ιωνίας, 1923-1974

και το καταστατικό του εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθ. 1880/53 απόφαση του Πρωτοδικείου
Αθηνών.

Ήταν το επαγγελματικό σωματείο των εργατοτεχνιτών των απασχολουμένων στις
κλωστοϋφαντουργικές επιχειρήσεις, ήτοι: Υφαντήρια, Κλωστήρια, Βαφεία, Μεταξουργίες, Βαμβακουργίες, Εριουργίες, Ταπητουργίες, Κλωστοϋφαντουργίες, Κορδονοποιϊες,
Κοκκοϋφαντουργίες, Καλτσοβιομηχανίες κλπ. που λειτουργούσαν στην περιφέρεια των
δήμων Ν. Ιωνίας, Ν. Φιλαδέλφειας, Αμαρουσίου, Ηρακλείου και κοινοτήτων Μαγκουφάνας, Κουκουβαούνων, Νέας Χαλκηδόνας, με έδρα τη Ν. Ιωνία.
Σκοποί του σωματείου, ήταν:
• Να δημιουργήσει δεσμούς αλληλεγγύης, αγάπης και αδελφοσύνης μεταξύ
των μελών του,
• Να προστατεύσει και εξυψώσει τα επαγγελματικά και οικονομικά συμφέροντα
των μελών του,
• Να επαγρυπνεί και να ενδιαφέρεται για την καλυτέρευση των συνθηκών
της ζωής των μελών του,
• Να επιδιώκει την ανάπτυξη αλληλεγγύης, αδελφοσύνης και αγάπης με τους
λοιπούς οργανωμένους εργάτες της Ελλάδας και όλου του ελεύθερου
Δημοκρατικού Κόσμου,
• Να μελετά τρόπους για την καλυτέρα απόδοση της εργασίας ώστε να
εξυπηρετείται καλύτερα το κοινωνικό σύνολο.
Οι σκοποί θα επιτυγχάνονταν και θα πραγματοποιούνταν:
1. Με τη μόρφωση των μελών του με διαλέξεις, ομιλίες κλπ., ώστε να είναι σε θέση
να υπερασπίσουν τα επαγγελματικά και ατομικά συμφέροντά τους,
2. Με την ίδρυση Γραφείου Ευρέσεως Εργασίας το οποίον θα λειτουργούσε με
ιδιαίτερο κανονισμό,
3. Με την ίδρυση Γραφείου Συνδικαλιστικής και Εθνικής Διαφώτισης,
4. Με την ίδρυση Γραφείου Ψυχαγωγίας,
5. Με την ίδρυση Οικοδομικού Συνεταιρισμού για εξασφάλιση στέγης στα μέλη του,
6. Με την ίδρυση Ταμείου Αλληλεγγύης,
7. Με τη σύμπραξη μετά των λοιπών σωματείων και οργανώσεων των οποίων
οι αρχές δεν θ΄ αντίκειντο στα συμφέροντα του έθνους.
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Τα μέλη του σωματείου διαγράφονταν μεταξύ άλλων λόγων και όταν αποδεικνύονταν ένοχα αντεθνικής και κομμουνιστικής δράσης ως και σοβαρών αντισυναδελφικών
πράξεων.
Το σωματείο ήταν μέλος του Εργατικού Κέντρου Αθηνών, της Γ.Σ.Ε.Ε. και της Ομοσπονδίας Κλωστοϋφαντουργών Ελλάδας. Tο διοικούσε 9μελής Εκτελεστική Επιτροπή και η
3μελής Εξελεγκτική Επιτροπή ήταν το όργανο ελέγχου της διαχείρισης.
Θεσμοθετημένα όργανα επίσης ήταν :
1. Η Γενική Συνέλευση των αντιπροσώπων των μελών που αποτελούσε το
κυρίαρχο σώμα,
2. Οι Γενικές Συνελεύσεις των μελών κατά εργοστάσιο ή επιχείρηση,
3. Το Γενικό Συμβούλιο

Ο σύνδεσμος είχε σφραγίδα στρογγυλή που έφερε το τίτλο του, το έτος ίδρυσης
και εσωτερικά απεικόνιζε έναν ιστό (αργαλειό) και αδράχτι. Είχε επίσης λάβαρο με τα
χρώματα της κυανόλευκης και τον τίτλο του συνδέσμου. Ο σύνδεσμος γιόρταζε την
επέτειο της ίδρυσής του, την Κυριακή του Θωμά εκάστου έτους ως και την 1η Μαΐου.

Ιδρυτικά μέλη ήταν οι:
Ιωάννης Ρομπόπουλος 64 – Θεμιστοκλής Μπούας – Ιωάννης Γουναρίδης
Γεώργιος Χριστάκης – Ελευθέριος Κοζάκης – Δέσποινα Κοζάκη
Χρήστος Τσαγγάρης – Κων/νος Γιαλίτης – Ελευθερία Χρηστάκη
Ελένη Ρομποπούλου - ΄Ολγα Ζαγλάρα – Δέσποινα Αϊβάζη - Κων/νος Τσαγγάρης
Γεώργιος Γουναρίδης – Θεοχάρης Μελισσάρης - Γεώργιος Γαλίτης
Σωτηρία Μαρκέτη – Φρόσω Μπερτόλη – Ευαγγελία Γουναρίδου

Η προσωρινή επιτροπή αποτελέστηκε από τους:
Πρόεδρος: Ιωάννης Ρομπόπουλος, Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Χρηστάκης
Γεν. Γραμματέας: Θεμιστοκλής Μπούας, Ταμίας: Χρήστος Τσαγγάρης,
Μέλος: Ιωάννης Γουναρίδης
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1953.

- Κυριακή 14 Ιουνίου. Πραγματοποιούν μεγάλη συγκέντρωση στον Κινηματογράφο
ΑΣΤΕΡΑ, όπου ομιλεί ο Γεν. Γραμματεύς του Συνδέσμου Γ. Χρηστάκης και ακολούθως ο
Πρόεδρος του Συνδέσμου και Γεν. Γραμματεύς της Ομοσπονδίας Κλωστοϋφαντουργών
Ιωάννης Ρομπόπουλος.
- Τα μεγάλα εργοστάσια υφαντουργίας στην πόλη αρχίζουν να κλείνουν (ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. – 2.000 εργάτες) και το φάσμα της ανεργίας πλανάται πάνω από την
πόλη. Ζητούν μεταξύ άλλων:
1. Αύξηση της επιδότησης από το Ταμείο Ανεργίας,
2. Να επαναπροσληφθούν οι απολυμένοι και να μειωθούν τα κέρδη των
βιομηχάνων,
3. Συνταξιοδότηση των απολυμένων ανδρών άνω των 55 ετών και γυναικών
άνω των 50 ετών,
4. Απαγόρευση εισαγωγής υφασμάτων από το εξωτερικό κλπ.

1955.

- Το Προεδρείο, αποτελούν οι:
Πρόεδρος: Χρήστος Τσαγγάρης, Γεν. Γραμματέας: Γ. Μαράτος

1956.

-Τις ημέρες της Πρωτοχρονιάς 1956, πραγματοποιούν εορταστική εκδήλωση για
την ένδυση των ορφανών και παιδιών ανέργων και εργαζομένων του κλάδου τους, με
προσφορές ειδών από τα εμπορικά της πόλης .
- 4 Νοεμβρίου. Μετά τις εκλογές, το Δ.Σ. καταρτίσθηκε σε σώμα ως εξής:
Πρόεδρος: Χρήστος Τσαγγάρης, Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Γουναρίδης
Γεν. Γραμματέας: Άγγελος Μαλτέζος, Ταμίας: Ιωάννης Καφετζής,
Έφορος: Γρηγόριος Δημητριάδης,
Σύμβουλοι: Γ. Αγγελιδάκης,
Κ. Δημητρακαρέα,
Νικ. Μιχαηλίδης, Θ. Παπαδημητρίου,
Π. Σακελλαρίου και Π. Σεφερλής

1958.

- Το Προεδρείο αποτελούν, οι:
Πρόεδρος: Ν. Μιχαηλίδης,
Γεν. Γραμματέας: Π. Χρηστίδης

Νοέμβριος 1956. Εκλογές στο Σωματείο.
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- 2 Μαρτίου. Γίνεται νέα τροποποίηση του Καταστατικού.

- Κυριακή 14 Δεκεμβρίου. Πραγματοποιούν μεγάλη συγκέντρωση στον Κινηματογράφο «ΚΡΟΝΟΣ» για το οξύτατο πρόβλημα ανεργίας που έχει δημιουργηθεί μετά
το κλείσιμο των μικρών και μεγάλων κλωστοϋφαντουργικών εργοστασίων (ΑΘΗΝΑ,
Ε.Β.Υ.Π., ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΓΙΑ, ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΙΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.).

1960.

- Το Προεδρείο αποτελούν, οι:
Πρόεδρος: Δ. Μακρίδου-Βενετσανοπούλου 65, Γεν. Γραμματέας: Π. Χρηστίδης

1963.

-2 Μαρτίου. Γίνεται Γενική Συνέλευση και τροποποίηση καταστατικού, όπου μεταξύ
άλλων:
- Απαλείφονται οι διατάξεις για τα πολιτικά φρονήματα των μελών,
- Η σφραγίδα του συλλόγου, φέρει στο μέσον ιστό (αργαλειό και αδράχτι)
- Ο σύνδεσμος εορτάζει και την 1η Μαΐου, με 24ωρη απεργία και συγκέντρωση.

Το νέο καταστατικό ψηφίστηκε από τη Γενική Συνέλευση της 15ης Μαρτίου 1963 και
εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθ. 15653/63 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών.
Μέλη γίνονταν οι εργατοτεχνίτες υφαντουργοί απασχολούμενοι στις κλωστοϋφαντουργικές επιχειρήσεις, όπως κλωστήρια, υφαντήρια, βαφεία, εριουργεία, βαμβακουργεία, ταπητουργεία, καλτσοβιομηχανίες, κορδονοποιΐες, κοκκοϋφαντουργεία ως και
κάθε επιχείρηση που επεξεργάζεται κλωστικές ίνες οι οποίες λειτουργούν στη περιοχή
των δήμων Ν. Ιωνίας, Ν. Φιλαδέλφειας, Ηρακλείου, Αμαρουσίου, Χαλανδρίου, Κηφισιάς
καθώς και των κοινοτήτων Ν. Χαλκηδόνας, Κουκουβαούνων, Μελισσίων, Φραγκοκλησιάς, Αγ. Αναργύρων (μετά των Τριών Γεφυρών), Γαλατσίου, Ψυχικού, Αγ. Παρασκευής,
Χολαργού, Λυκόβρυσης, Μαγκουφάνας και των Συνοικιών Πατησίων, Αχαρνών.
Σκοπός του Σωματείου ήταν να δημιουργήσει δεσμούς αλληλεγγύης, αγάπης και
αδελφοσύνης μεταξύ των μελών του, να προστατεύσει και εξυψώσει τα επαγγελματικά
και οικονομικά συμφέροντά τους, να επαγρυπνεί και να ενδιαφέρεται για την καλυτέρευση των συνθηκών ζωής τους, να επιδιώκει την ανάπτυξη αλληλεγγύης, αδελφοσύνης
και αγάπης με τους λοιπούς οργανωμένους εργάτες της Ελλάδας και όλου του Δημοκρατικού κόσμου.
Για την επιτυχία του το σωματείο θα οργάνωνε διαλέξεις, θα εξέδιδε έντυπα και
θα παρακολουθούσε τους τόπους εργασίας, θα οργάνωνε ομαδικές εκδηλώσεις και θα
συνδέονταν με τις λοιπές συνδικαλιστικές οργανώσεις της χώρας και του εξωτερικού.
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Επίσης θα ίδρυε τμήμα Νεολαίας για τα προβλήματά της.
Το Σωματείο ήταν μέλος του Εργατικού Κέντρου Αθηνών, της Γ.Σ.Ε.Ε. και της
Ομοσπονδίας Κλωστοϋφαντουργών Ελλάδας.
Ο Σύνδεσμος διοικούνταν από 13μελές Δ.Σ. που ήλεγχε 3μελής Εξελεγκτική Επιτροπή
η θητεία των οποίων ήταν διετής. Είχε στρογγυλή σφραγίδα που έφερε τον τίτλο του
σωματείου, το έτος ίδρυσης και στο μέσον ένα ιστό (αργαλείο και αδράχτι). Γιόρταζε την
ημέρα της ίδρυσής του, την Κυριακή του Θωμά ως και την 1η Μαΐου με 24ωρη απεργία
και συγκέντρωση.

Η εν λόγω συνέλευση, γίνεται αιτία διάσπασης-αποχώρησης μελών του Συνδέσμου,
που δημιουργούν ένα νέο σύλλογο, την «ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΩΝ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΠΕΡΙΞ “Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ”».
Το Α' Διοικητικό Συμβούλιο, απετέλεσαν οι:
Πρόεδρος: Ι. Παπάζογλου, Γεν. Γραμματέας: Δέσποινα Βενετσανοπούλου,
Mέλη: Μ. Σιδέρη, Ι. Αμπατζόγλου, Στ. Πέτρουλας, Γεώργιος Πίκουλας,
Νίκος Κεραμιδάς, Φρόσω Χατζημιχαηλίδου, Χρήστος Μπακιρτζής,
Θεόδωρος Παπαδημητρίου, Κων/νος Αδαμόπουλος

1965.

Το Προεδρείο αποτελούν, οι:
Πρόεδρος: Δέσποινα Βενετσανοπούλου - Γεν. Γραμματέας: Χ. Κουβούσης

Παρασκευή 26 Μαΐου. Προσκαλεί για συζήτηση όλα τα σωματεία της Ν. Ιωνίας
προκειμένου να αντιμετωπίσουν την πρόθεση του Ανδρεάδη (Ιδιοκτήτη των Ε.Η.Σ.) να
καταργήσει τις στάσεις των λεωφορείων που είναι κοντά στις στάσεις του Ηλεκτρικού
Σιδηροδρόμου.
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119. EΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΛΣΟΥΠΟΛΕΩΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
«Η ΠΡΟΟΔΟΣ»
Στην τοπική εφημερίδα «ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ» της 25.5.1952, ο εν λόγω σύλλογος, αναφέρεται χωρίς το όνομα «ΠΡΟΟΔΟΣ» (προτού ιδρυθεί επισήμως), να έχει επιτελέσει αξιόλογο
έργο στην Αλσούπολη με δενδροφύτευση 4.500 δένδρων σε έκταση 30 στρεμμάτων και
600 δενδρυλλίων στους δρόμους της.

Πρόεδρος: Ιωάννης Λογοθέτης, Αντιπρόεδρος: Νικόλαος Κόκκορης
Γεν. Γραμματέας: Ιωάννης Βαρόπουλος, Ταμίας: Κων/νος Νικολακόπουλος
Μέλος: Δημήτριος Λύκος
Εποπτικό Συμβούλιο:
Δημήτριος Παπανδρέου, Κων/νος Λειβαδίτης, Αριστείδης Εγγλέζος

Επίσημα ο εν λόγω σύλλογος ιδρύθηκε από 21 κατοίκους της Αλσούπολης την 2α
Δεκεμβρίου 1952, οπότε και υπογράφηκε η ιδρυτική πράξη, ενώ το καταστατικό εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθ. 5473/1953 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών.
Ο φιλοδασικός και εξωραϊστικός σύλλογος, είχε έδρα την Αλσούπολη και σκοπό την
με κάθε μέσο επίτευξη των εξής στόχων:
1. Της οικονομικής και ηθικής ενίσχυσης τόσον εκ μέρους του Δημοσίου όσον
και του Δήμου για την ανέγερση Εκκλησίας και Σχολείων,
2. Της, υπό του Δήμου Ν. Ιωνίας επέκτασης εντός του έτους 1952-1953,
του αρδευτικού αγωγού Καλογρέζας για την ύδρευση του συνοικισμού,
3. Της, με δαπάνες του Δήμου, τοποθέτησης ηλεκτρικών στύλων για τον
φωτισμό του συνοικισμού,
4. Της, με δαπάνες του Δήμου, ρυμοτόμησης των οδών και ονομασίας τους,
5. Της αναδάσωσης του καταστραφέντος κατά τη Κατοχή αλσυλλίου, από το
οποίο έλαβε το όνομα ο συνοικισμός,
6. Της, εκ μέρους του Δήμου, δωρεάν παραχώρησης ικανού αριθμού
καλλωπιστικών δένδρων για την αναδάσωση του αλσυλίου και των δρόμων,
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7. Της, με κάθε νόμιμο μέσο, αποτροπής του κινδύνου καθίζησης ολόκληρου
του συνοικισμού εξ αιτίας της πλημμελούς εκμετάλλευσης των
ανθρακωρυχείων Καλογρέζας.
Μέλη του συλλόγου γίνονταν όσοι αποδείκνυαν ότι είναι κάτοχοι ακινήτου εντός του
εγκεκριμένου σχεδίου του συνοικισμού είτε είχαν χτίσει επ΄ αυτού.
Τον σύλλογο διοικούσε 5μελές Διοικητικό Συμβούλιο και ήλεγχε 3μελής Εξελεγκτική
Επιτροπή με θητεία 2 ετών. Ο σύλλογος είχε στρογγυλή σφραγίδα φέρουσα γύρω του
κύκλου τις λέξεις «ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΛΣΟΥΠΟΛΕΩΣ - Η ΠΡΟΟΔΟΣ».

1953.

- Το πρώτο Δ.Σ. καταρτίσθηκε σε σώμα ως εξής:
Πρόεδρος: Νικόλαος Ρήγας, Αντιπρόεδρος: Κων/νος Πετσάβας
Γεν. Γραμματέας: Ιωάννης Λογοθέτης, Ταμίας: Κων/νος Ζιζάνης
Μέλος: Κων/νος Τρουπάκης

1955.

- 20 Φεβρουαρίου. Μετά την έκτακτη Γ.Σ. και τις εκλογές που ακολούθησαν, εξελέγησαν και συγκροτήθηκαν σε σώμα, ως εξής οι:
Πρόεδρος: Ιωάννης Καρσής, Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Χριστάκης
Γεν. Γραμματέας: Ευάγγελος Ζουρπάκης, Ταμίας: Κων/νος Λίναρης
Μέλος: Χαράλαμπος Δημητριάδης
Αναπληρωματικοί: Κων/νος Ράλιας, Ευθύμιος Πυλαρινός
Εποπτικόν: Δημ. Χρυσοστόμου, Κων. Λύκος, Νικ. Πολύζος

1957.

- To Προεδρείο αποτελούσαν, οι:
Πρόεδρος: Ιωάννης Καρσής Γεν. Γραμματέας: Κ. Λογοθέτης

- Μάρτιος 1957. Ο σύλλογος απευθύνει ευχαριστήρια επιστολή στο Δήμαρχο Κυρ.
Κιοφτερτζή και στο Δημοτικό Συμβούλιο, για την παραχώρηση έκτασης προς ανέγερση
του Ιερού Ναού Μεταμόρφωσης Σωτήρος στην Αλσούπολη.

1958.

- 26 Οκτωβρίου. Μετά τις εκλογές, εξελέγησαν και συγκροτήθηκαν σε σώμα, οι:
Πρόεδρος: Ιωάννης Καρσής, Αντιπρόεδρος: Κατίνα Γρηγορακάκη
Γεν. Γραμματέας: Αντώνιος Δεμερούτης, Ταμίας: Κων/νος Τρουπάκης
Μέλος: Γεώργιος Χρυσανθόπουλος

1967.

- Ο εν λόγω Σύλλογος διαλύθηκε με απόφαση της Χούντας, τον Μάιο του 1967.
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120. ΕΝΩΣΙΣ ΕΜΠΟΡΩΝ & ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
(Γραφεία: Αγ. Φωτεινής 58)

Η ιδρυτική πράξη υπογράφηκε την 1η Νοεμβρίου 1952, από 27 εμπόρους και βιοτέχνες
της Ν. Ιωνίας και το καταστατικό της εγκρίθηκε το 1953 με την υπ΄ αριθ. 7965/7.7.1953
απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών. (Δικηγόρος Ι. Βροχίδης).

Ήταν το επαγγελματικό σωματείο των εμπόρων και βιοτεχνών της Ν. Ιωνίας, που
σκοπό είχε:
• Tη μελέτη, προστασία και προαγωγή των οικονομικών και επαγγελματικών
συμφερόντων των μελών του,
• Την υπεράσπιση των συμφερόντων των μελών του για τη παρακολούθηση
και μελέτη των φορολογικών, αγορανομικών, ασφαλιστικών,
κοινωνικής πρόνοιας και λοιπών συναφών επαγγελματικών ζητημάτων,
• Τη χρηματική αρωγή των εις ένδεια περιερχομένων ή άλλως παθόντων μελών,
αποκλειομένων των δολίως πτωχευσάντων.

Μέλη μπορούσαν να γίνουν όσοι είχαν εμπορική ή βιοτεχνική επιχείρηση στη Ν.
Ιωνία, αμφοτέρων των φύλων, ανεξαρτήτως ηλικίας και τόπου κατοικίας.
Την Ένωση διοικούσε 9μελές Διοικ. Συμβούλιο. Η σφραγίδα της ήταν στρογγυλή και
στο μέσον υπήρχε η εικόνα του Αγίου Θωμά και κυκλικώς οι λέξεις «ΕΝΩΣΙΣ ΕΜΠΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ Ν. ΙΩΝΙΑΣ 1952».

Ετήσια εορτή της Ένωσης, ήταν η Κυριακή του Θωμά, όπου γίνονταν αρτοκλασία και
μνημόσυνο των αποβιωσάντων μελών.

-262-

Η Ιστορία των Σωματείων της Νέας Ιωνίας, 1923-1974

Τα ιδρυτικά μέλη, ήταν:
Βρασίδας Νικολαΐδης – Κλεάνθης Νικολαΐδης – Παναγιώτης Ασλανίδης
Ισίδωρος Χατζηστέλιος – Στρατής Λαμπρίδης – Γεώργιος Ασλανίδης
Θεοφ. Τσακιρίδης – Νικόλαος Περογιάννος – Ιωάννης Τατσιράμος
Σάββας Σεκερίδης – Ιωσήφ Ουλκέρογλου – Μηνάς Μπαλτατζής
Δημήτριος Κολοκοτρώνης – Παναγιώτης Νουβέλογλου – Μ. Αναστασιάδης
Στέλιος Πετρίδης – Ζώης Μαζαράκης – Νικόλαος Αναστασιάδης
Γεώργιος Λουκάς – Κων/νος Καζαντζόγλου – Ιωάννης Φύκιας
Ιπποκράτης Αρναούτογλου – Χρυσάφης Δουβλίδης
Ιωάννης Μαβούσης – Παναγιώτης Παλτόγλου

1963.

- 14 Μαρτίου. Με την υπ΄ αριθ. 4410/63 απόφαση του Προέδρου Πρωτοδικών
Αθηνών, διορίζεται προσωρινή διοίκηση αποτελούμενη από τους:
Κωνσταντίνο A. Αναστασιάδη, Ιωσήφ Λ. Ουλκέρογλου, Βρασίδα Νικολαΐδη,
Νικόλαο Αλεξ. Αρναούτογλου, Μιχαήλ Κ. Αδαμίδη, Κων/νο Π. Καρφόπουλο,
Πλούταρχο Γ. Φιλιππίδη, Γεώργιο Ι. Αναστασιάδη, Γεώργιο Θ. Δουρίδα,
με σκοπό την σύγκληση Γενικής Συνέλευσης των μελών της Ένωσης και την διενέργεια εκλογών προς ανάδειξη της Διοίκησης.
- 12 Μαΐου. Στις 10 το πρωί, συγκαλείται η Γ.Σ. των μελών της Ένωσης στην αίθουσα
του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ν. Ιωνίας (Αγ. Ανάργυροι), η οποία εκλέγει το Διοικητικό
Συμβούλιο που καταρτίσθηκε σε σώμα ως εξής:
Πρόεδρος: Κων/νος Αναστασιάδης, Αντιπρόεδρος: Ιωσήφ Ουλκέρογλου
Γεν. Γραμματέας: Γεώργιος Βεζύρης, Ταμίας: Κων/νος Καρφόπουλος
Ειδικός Γραμματέας: Νικόλαος Αρναούτογλου, Έφορος: Μιχαήλ Αδαμίδης
Σύμβουλοι: Σεραφείμ Ζαχαριάδης, Δημ. Γιαννακόπουλος, Γεώργιος Αναστασιάδης

1965.

- 28 Μαρτίου. Γενική Συνέλευση και εκλογές, όπου εκλέγεται και συγκροτείται σε
σώμα το Δ.Σ. ως εξής:
Πρόεδρος: Μιχαήλ Αδαμίδης, Αντιπρόεδρος: Θεόδωρος Σκαμάκης
Γεν. Γραμματέας: Παύλος Τεχλεμετζής, Ταμίας: Κοσμάς Ιωάννου
Ειδικός Γραμματέας: Ιωάννης Λάιος, Έφορος: Δημ. Γιαννακόπουλος
Σύμβουλοι: Εμμανουήλ Φωκίδης, Χρ. Λασκαρίδης, Ν. Αρναούτογλου

1966.

- 13 Νοεμβρίου. Νέα τροποποίηση του Καταστατικού, που εγκρίνεται με την υπ΄
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αριθ. 27271 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών.

- Το Δ.Σ. αποτελούν, οι:
Μιχαήλ Αδαμίδης – Δημήτριος Γιαννακόπουλος – Θεόδωρος Σκαμάκης
Κοσμάς Ιωάννου – Ιωάννης Λάιος – Εμμανουήλ Φωκίδης
Χρήστος Λασκαρίδης – Σεραφείμ Ζαχαριάδης – Νικόλαος Αρναούτογλου

j

121. ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ
(Έδρα : Ν. Ιωνία – Παλ. Πατρών Γερμανού 10)

Ιδρύθηκε στις 21 Φεβρουαρίου 1954, και το καταστατικό του εγκρίθηκε με την υπ΄
αριθ. 4099/1954 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Σκοπός του Συνδέσμου, ήταν η δια παντός πρόσφορου και νομίμου μέσου υποστήριξη και επιδίωξη της προαγωγής των επαγγελματικών και ομαδικών εν γένει συμφερόντων των εργαζομένων στην κλωστοϋφαντουργία. Ειδικότερα:
• Η ανύψωση του βιοτικού επιπέδου των εργαζομένων στην κλωστοϋφαντουργία,
• Η απόκτηση στέγης από τα μέλη με τη σύσταση ίδιας στεγαστικής υπηρεσίας
στους κόλπους του συνδέσμου, είτε δια της δημιουργίας στεγαστικού
συνεταιρισμού, είτε με οποιοδήποτε άλλο μέσο για την επίτευξη του στόχου,
• Η βελτίωση των πάσης φύσεως προϋποθέσεων παροχής συντάξεων ως και των
επιδοτήσεων από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς και η βελτίωση των
συντάξεων και παροχών,
• Η δια παντός πρόσφορου μέσου βελτίωση του γενικού και επαγγελματικού
μορφωτικού επιπέδου των μελών του,
• Σε συνεργασία με τον εργοδοτικό κόσμο η αντιμετώπιση των προβλημάτων
από τα οποία εξαρτιόταν η ύπαρξη, η απρόσκοπτη λειτουργία και περαιτέρω
προαγωγή της Ελληνικής Κλωστοϋφαντουργίας ως βασικού κλάδου της εθνικής
βιομηχανικής μας παραγωγής.

Ο Σύνδεσμος διοικείτο από 12μελές συμβούλιο: Τον Πρόεδρο, δύο Αντιπροέδρους,
ένα Γεν. Γραμματέα, ένα Ταμία και 7 συμβούλους. Η θητεία του ήταν 2 χρόνια.
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Eίχε στρογγυλή σφραγίδα με τον τίτλο «ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ» και στο μέσον το έτος 1954.

Ιδρυτικά μέλη, ήταν οι:
Ευάγγελος Δενδρόπουλος – Νικόλαος Δέδες – Σταμάτιος Σταμόγλου
Στέφανος Ανδρόνικος – Μιχαήλ Παυλής – Νεόφυτος Μερτζανάκης
Βύρων Βουλγαρέλης – Κων/νος Παπάζογλου – Νικόλαος Ασημένιος
Γεώργιος Περιγιάλης – Αναστασία Καραντάνη – Γεωργία Κονιτοπούλου
Κων/νος Χρόνης – Δημήτριος Λιβιεράκος – Γεώργιος Σταυρινίδης
Κων/νος Θέμελης – Ιωάννης Βράϊλας – Μωϋσής Ροδανθόπουλος
Ευδοκία Γαβαλά – Δημήτριος Καρδομενίδης – Χαράλαμπος Πογδαμπεϊδης

1955.

Πρόεδρος: Ιωάννης Βράιλας

Ο εν λόγω σύνδεσμος, ως Σύνδεσμος Κλωστοϋφαντουργίας Ν. Ιωνίας και με εκπροσώπους τους Ιωάννη Βράιλα, Γεώργιο Περιγιάλη και Νικόλαο Δέδε, είναι ένα από τα
2 ιδρυτικά σωματεία (το άλλο ήταν το Σωματείο Κλωστοϋφαντουργών Πατρών «Η
Αλληλοβοήθεια») της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΩΝ, που
ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 1955.

1971.

- 12 Δεκεμβρίου. Γίνεται τροποποίηση του Καταστατικού που εγκρίνεται με την υπ΄
αριθ. 1875/1972 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών. Από τις βασικές αλλαγές είναι η
αλλαγή της επωνυμίας του συλλόγου. Το νέο σωματείο γίνεται τώρα:

ΣΩΜΑΤΕΙΟΝ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΩΝ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

Το Δ.Σ. απαρτίζεται από 7 μέλη και η θητεία του διαρκεί 5 έτη! Όπως επίσης θητεία
5 ετών είχε και η Εξελεγκτική Επιτροπή που ήλεγχε τις πράξεις του Δ.Σ. Με την αλλαγή
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της επωνυμίας έχουμε και αλλαγή στη σφραγίδα. Η σφραγίδα αναφέρει: «ΣΩΜΑΤΕΙΟΝ
ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΩΝ Ν. ΙΩΝΙΑΣ» και στο μέσον το έτος ίδρυσης 1954.
Τα παρόντα μέλη στη Γεν. Συνέλευση, ήταν:
Αντώνιος Σιαντραβάνης – Χαρίλαος Κοντογιώργος – Μαρία Μιχαηλίδου
Δημήτριος Κύρου – Θεόδωρος Γεωργουδάκης – Στράτος Ξενικουδάκης
Σπύρος Κεραμάς – Μαρία Σταυριανού – Γεώργιος Νεσιάδης
Στυλιανός Μουστάκης – Αγησίλαος Γιαννόπουλος – Ευθύμιος Σταθόπουλος
Παντελής Λογαρίδης – Αναστάσιος Αγιάνογλου – Ιωάννης Βασιλείου
Παναγιώτης Κεφαλόπουλος – Σταυρούλα Κίμων – Παναγιώτης Βασιλειάδης
Ιωάννης Νικολακέας – Μιχαήλ Σουλτάνογλου – Αθανάσιος Βλαχογιώργος
Δημόκλεια Πανταζίδου – Ηλίας Τρικόγλου – Χρήστος Τσάμπρας
Δέσποινα Καλαμπαχταγώτου – Ιωάννης Βακόνδιος – Ευρώπη Παπουτσόγλου
Ιφιγένεια Μπλάνα – Δημήτριος Δερβίσογλου – Αναστάσιος Κορνίδης
Γεώργιος Ραζής – Θεοφάνης Δημογεροντάκης – Χρήστος Τζημούλης
Δανιήλ Μαυρομμάτης – Αθανασία Μπουζουκάκη – Αντώνιος Μόρτογλου
Αθανάσιος Μανώλης – Χάιδω Πυρόγλου – Βασιλική Παναγιωτοπούλου
Βασιλική Τσιαμασιώτου – Ελένη Βελισσαράκου – Νικόλαος Μπουζουκάκης
Δημήτριος Μπλάνας – Νικόλαος Τζημούλης – Κυριάκος Πασχαλίδης
Ευαγγελία Μαυρατζιώτου – Αβραάμ Αλιτσιτσόγλου – Παρασκευή Κοντογιώργου
Μαρία Μπλάνα – Αδάμ Μάνης
Το Διοικητικό Συμβούλιο, ήταν:
Πρόεδρος: Τζανέτος Τζανετόπουλος, Αντιπρόεδρος: Αγησίλαος Γιαννόπουλος
Γεν. Γραμματέας: Κων/νος Χρόνης, Ταμίας: Μαρία Μιχαηλίδου
Έφορος: Αθανάσιος Γιαννόπουλος, Σύμβουλοι: Ευθύμιος Σταθόπουλος
Αθανάσιος Νικολόπουλος, Στέλιος Μουστάκης, Χαρίλαος Κοντογιώργος
Αντώνιος Σιατραβάνης, Κων/νος Κανελλόπουλος, Νικόλαος Μπουμικάκης

j

122. ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ – ΑΘΗΝΩΝ
& ΤΩΝ ΠΕΡΙΞ «Η ΑΡΤΕΜΙΣ»
(Γραφεία: Βασ. Αμαλίας 29β)

Η ιδρυτική πράξη υπογράφηκε στις 21 Μαΐου 1954 από τα 26 ιδρυτικά μέλη του και
το καταστατικό του εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθ. 7163/1954 απόφαση του Πρωτοδικείου
Αθηνών.
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Σκοποί του σωματείου, ήταν:
• Η ανάπτυξη φιλικών και αγαθών σχέσεων μεταξύ των μελών του συλλόγου,
• Η ψυχαγωγία με την άσκηση τους στο κυνήγι (θήρα),
• Η ηθική και υλική βοήθεια μεταξύ τους σε περίπτωση κυνηγητικού ατυχήματος,
• Η προστασία και εξασφάλιση κυνηγητικών σκυλιών και άλλων μέσων
απαραίτητων για το κυνήγι,
• Η εντός των ορίων του νόμου προσπάθεια ρύθμισης των κυνηγητικών ζητημά
των και η εν γένει αλληλεγγύη και εξυπηρέτηση των μελών του,
• Η προστασία των σπανίων και ευγενών θηραμάτων με την ίδρυση
προστατευτικών περιοχών και τεχνικών εκτροφείων,
• Η καταδίωξη και περιστολή της λαθροθηρίας,
• Η εξόντωση των επιβλαβών ζώων και πτηνών σύμφωνα με τις εκάστοτε οδηγίες
του Υπουργείου Γεωργίας
• Ο περιορισμός της αγοραπωλησίας ενδημικών θηραμάτων,
• Ο σεβασμός της ιδιωτικής αγροτικής και κτηνοτροφικής ιδιοκτησίας,
• Η συνεργασία με τους επιδιώκοντας σκοπούς κυνηγετικούς συλλόγους
και οργανώσεις,
• Η ίδρυση βιβλιοθήκης για την θηρευτική και πνευματική ανάπτυξη των
μελών του.

Για την επίτευξη των παραπάνω θα πραγματοποιούσε, διαλέξεις, εορτές και εκδρομές. Μέλη γίνονταν όσοι είχαν άδεια θήρας κάτοικοι της Ν. Ιωνίας και των γύρω περιοχών, ακόμη και γυναίκες.
Διοικούνταν από 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο και 3μελή Εξελεγκτική Επιτροπή.
Η θητεία του Δ.Σ. ήταν ένα έτος την πρώτη χρονιά της ίδρυσης και ακολούθως διετής.
Ημέρα ετήσιας εορτής του Συλλόγου ήταν η πρώτη Κυριακή μετά την εορτή του Αγ.
Κωνσταντίου και ο σύλλογος είχε στρογγυλή σφραγίδα με την επωνυμία του συλλόγου
και το έτος ίδρυσης 1954 εντός δε του κύκλου 2 κυνηγετικά όπλα χιαστί.
Πληροφορίες και εγγραφές για το νέο σύλλογο, οι κυνηγοί έπαιρναν το 1954, από την
οδό Βυζαντίου (Μεσολογγίου) 29 – Ν. Ιωνία, όπου το Καφενείο του Βασ. Μάζη.

1955.

- Ο Σύλλογος αναγνωρίσθηκε από το Δασαρχείο ως συνεργαζόμενο σωματείο και
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αναλαμβάνει την έκδοση αδειών θήρας.

- Το Προεδρείο, αποτελούσαν, οι :
Πρόεδρος: Μηνάς Χρηστίδης, Γεν. Γραμματέας: Άγγελος Κουτσούρης

1957.

- 14. Απριλίου. O Σύλλογος παρουσιάζει κινηματογραφικές ταινίες κυνηγετικού
περιεχομένου, με ομιλητή τον παλαίμαχο κυνηγό Διονύσιο Μακρή, στον Κινηματογράφο
ΑΣΤEΡA.

- Το Προεδρείο, αποτελούσαν οι:
Πρόεδρος: Ιωάν. Μαλίμογλου, Γεν. Γραμματέας: ΄Αγγελος Κουτσούρης,
Ταμίας: Ιωάννης Σωτηράκης

j

123. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ
ΘΗΛΕΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ
Το καταστατικό του Προσφυγικού Συλλόγου – έτσι χαρακτηρίζεται από το ιδρυτικό
του - εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθ. 5062/1926 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Στη συνέχεια το καταστατικό του τροποποιήθηκε στις 5 Απριλίου 1955 και εγκρί-268-
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θηκε με την υπ΄ αριθ. 7976/55 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών.
Είχε ως σκοπούς:
• Την καλλιέργεια μεταξύ των μελών του της τάσης για στενότερη πνευματική
επικοινωνία και αλληλεγγύη,
• Την παρακολούθηση εν γένει της εκπαίδευσης στην Ελλάδα και κατά το δυνατόν
την ενίσχυσή της,
• Την ίδρυση παιδικών κήπων και επίβλεψη και συντήρησή τους,
• Την εξακολούθηση των σχέσεων προς την σχολή της Κωνσταντινούπολης και
των απανταχού συλλόγων των αποφοίτων,
• Την ίδρυση στέγης ανηλίκου και παρεμφερούς ιδρύματος που να έχει σχέση με την
προστασία της ανήλικης κόρης και της γυναίκας εν γένει, στο ευρισκόμενο στη
Ν. Ιωνία, ιδιόκτητο γήπεδο του συλλόγου,
• Τη συνεργασία του Συλλόγου με άλλα σωματεία, που είχαν παρεμφερή σκοπό
και ιδιαίτερα με το ευρισκόμενο στην Αθήνα Ελληνο-Αμερικανικό σωματείο
με την επωνυμία «ΚΑΡΥΑΤΙΔΕΣ».

Το εν λόγω σωματείο κατείχε το οικόπεδο (το είχε λάβει από την Επιτροπή Αποκαταστάσεως Προσφύγων το 1924) στο οποίο ανοικοδομήθηκε το «ΠΗΝΕΛΟΠΕΙΟΝ ΙΔΡΥΜΑ»
με τη συνεργασία του συλλόγου «ΚΑΡΥΑΤΙΔΕΣ».

Ο σκοπός θα επιτυγχάνονταν με ίδρυση εντευκτηρίων, με διαλέξεις, ετήσιους χορούς,
εκδρομές, εορτές, και άλλες κατάλληλες συγκεντρώσεις αλλά και με καταρτισμό δανειστικής βιβλιοθήκης.
Τον σύλλογο διοικούσε 9μελές Διοικ. Συμβούλιο που ήλεγχε 3μελής Εξελεγκτική
Επιτροπή ενώ εκλογές πραγματοποιούνταν κάθε 2 χρόνια.

1955.

- Το Διοικητικό Συμβούλιο, απετέλεσαν οι:
Πρόεδρος: Αγγελική Μιμηκοπούλου, Αντιπρόεδρος: Ερμιόνη Αδαμαντιάδου,
Γραμματέας: Ελένη Απκαριάν, Ειδική Γραμματέας: Αρίστη Σιδερίδου,
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1971.

Ταμίας: Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, Μέλη: Μαίρη Τσάμη,
Μαίρη Χριστούλια, Φρόσω Παναγιωτίδου, Ελένη Κουτσοδημήτρη

- 6 Νοεμβρίου. Πραγματοποιεί νέα τροποποίηση του καταστατικού, που εγκρίνεται με την υπ΄ αριθ. 1742/72 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών, προκειμένου να
«καλύψει» τη συνεργασία με το σωματείο «ΚΑΡΥΑΤΙΔΕΣ» στην ανέγερση του «ΠΗΝΕΛΟΠΕΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ»
« …Η συνεργασία του Συλλόγου μετ΄ άλλων σωματείων εχόντων παρεμφερείς
σκοπούς ως και δια του εν Αθήναις εδρεύοντος Ελληνο-Αμερικανικού Σωματείου υπό
την επωνυμία «ΚΑΡΥΑΤΙΔΕΣ» το οποίον ανήγειρεν επί του εν Νέα Ιωνία ιδιοκτήτου
οικοπέδου του ημετέρου Συλλόγου το Πηνελόπειον Ίδρυμα, δια την στέγασιν και την
εν γένει προστασίαν ανηλίκων και απροστάτευτων νεανίδων…»
- Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείτο από τις:
Πρόεδρος: Αγγελική Μιμηκοπούλου, Αντιπρόεδρος: Ιωάννα Χατζηδημητρίου,
Γραμματέας: Αρίστη Σιδερίδου, Ειδική Γραμματέας: Δέσποινα Αγαπαλίδου,
Ταμίας: Σοφία Γαϊτάνου, Μέλη: Ελένη Ανδρεάδου,
Ελένη Δημητρίου, Δέσποινα Λαππά, Μαρία Χατζοπούλου

j

124. ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΗΤΙΚΟN ΣΩΜΑΤΕΙΟΝ
« ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ» Ν. ΙΩΝΙΑ
Ιδρύθηκε στις 26 Φεβρουαρίου 1956, και το καταστατικό του εγκρίθηκε με την υπ΄
αριθ. 3772/1956 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Σκοπός του αλληλοβοηθητικού Σωματείου, ήταν :
• Η επί δωρηθησόμενου οικοπέδου στη Ν. Ιωνία, ανέγερση του Ιερού Ναού
Αγίου Σπυρίδωνα (στη συνοικία Λαζάρου),
• Η μετά την αποπεράτωση του Ιερού Ναού ίδρυση στη Ν. Ιωνία νυχτερινής σχολής
απόρων παιδιών,
• Οι διαλέξεις για τη θρησκευτική, κοινωνική και πνευματική μόρφωση και εξύψωση
του πνεύματος της ανθρώπινης αλληλεγγύης.
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Το Σωματείο διοικούνταν από 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο εκλεγόμενο ανά διετία.
Είχε σφραγίδα φέρουσα τον τίτλο «ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΗΤΙΚΟΝ ΣΩΜΑΤΕΙΟΝ ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ –
Ν. ΙΩΝΙΑ» και στο μέσον την εικόνα του Αγ. Σπυρίδωνα.

Ιδρυτικά μέλη, ήταν μεταξύ άλλων οι:
Ζηνόβιος Βογιατζής, Ηλίας Βογιατζόγλου, Χρήστος Κοσμίδης
Αναστάσιος Ξανθόπουλος, Βένια Παπαδημητρίου, Στέλιος Καπλανίδης κ.α.

1960.

- Το Διοικ. Συμβούλιο, αποτελούσαν, οι:
Πρόεδρος: Ζηνόβιος Βογιατζής, Αντιπρόεδρος: Αχιλλεύς Αμυράς,
Γεν. Γραμματέας: Παναγιώτης Βλάχος, Ταμίας: Κυριάκος Βαλαβάνης,
Έφορος: Χρήστος Κοσμίδης, Σύμβουλοι: Χαράλαμπος Σαραντόπουλος,
Αντώνιος Μαρουκάκης, Βασίλειος Θ. Βογιατζόγλου, Μιχαήλ Μιχαηλίδης

1964.

- 8 Ιανουαρίου. Πραγματοποιούνται αρχαιρεσίες, που αναδεικνύουν το εξής Δ.Σ.:
Πρόεδρος: Βρασίδας Νικολαΐδης, Αντιπρόεδρος: Βασίλειος Τσερίδης,
Γεν. Γραμματέας: Βασίλειος Θ. Βογιατζόγλου, Ταμίας: Ιωάννης Κυριάκογλου,
Έφορος: Ηλίας Σκαμπαρδούκας, Σύμβουλοι: Χαράλαμπος Λιπούρδος,
Αναστασία Βασιλείου, Βασίλειος Γκελέξης, Δημήτριος Μάγκελ

j

125. ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΑΦΡΑΜΠΟΛΕΩΣ
Ν. ΙΩΝΙΑΣ
Η ιδρυτική πράξη υπογράφτηκε στις 17 Ιουνίου 1956 από τα 21 ιδρυτικά μέλη και
το καταστατικό του εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθ. 11350/1956 απόφαση του Πρωτοδικείου
Αθηνών.
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Ο εν λόγω σύνδεσμος με έδρα τη Σαφράμπολη, σκοπό είχε την ανάπτυξη της φυσιολατρείας, του τουριστικού και εκδρομικού πνεύματος, την ψυχαγωγία των μελών του με
την οργάνωση εκδρομών, γιορτών, διαλέξεων, έκδοσης περιοδικού, ίδρυσης λέσχης και
την συνεργασία με άλλα σωματεία και οργανώσεις που επεδίωκαν τον ίδιο σκοπό.

Διοικούνταν από 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο (Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γεν.
Γραμματέας, Ταμίας, Έφορος, 2 σύμβουλοι) και η θητεία του Δ.Σ. ήταν ετήσια. Υπήρχε
επίσης 3μελής Εξελεγκτική Επιτροπή που ήλεγχε την ταμειακή διαχείριση του συνδέσμου. Ο σύνδεσμος είχε σφραγίδα κυκλική φέρουσα σε κύκλο τις λέξεις «ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΑΦΡΑΜΠΟΛΕΩΣ» και στο μέσον το έτος ίδρυσης 1956. Ετήσια γιορτή
του συνδέσμου ήταν η Κυριακή του Θωμά.
Τα ιδρυτικά μέλη του:
Θεόπιστος Βασιλειάδης – Μιχαήλ Χανάς – Βασίλειος Παπαδόπουλος
Αλέξανδρος Μπακράτσης – Νικόλαος Ταβλάτος – Κων/νος Καρακυριακόπουλος
Διονύσιος Μαργαρίτης – Σωτήριος Καλογερόπουλος – Θεοχάρης Βόντας
Ιωάννης Παπαγιαννίτσης – Ευριπίδης Ιωακειμόγλου – Αλέξανδρος Κωτσιγιάννης
Στέφανος Χαρμούζης – Πρόδρομος Ανανιάδης – Ιορδάνης Κιριμλίδης
Σταύρος Παρετσόγλου – Θεμιστοκλής Ετζιρίδης – Παναγιώτης Σινιόρογλου
Κων/νος Παρετσόγλου – Βάσω Κωσταντζόγλου – Γεωργία Παπακυρίλλου

1958. Το Διοικ. Συμβούλιο αποτελείται από τους:

Πρόεδρος: Αλέκος Μπακράτσης, Αντιπρόεδρος: Θεόπιστος Βασιλειάδης
Γραμματέας: Μίμης Χανός, Ταμίας: Ιωάννου Κοσμάς
Μέλη: Κ. Σιαμίδης, Κ. Κυπραίος, Ελένη Παπαναστασίου, Μάκης Λυκερίδης

Τα γραφεία ήταν στην οδό Σαφραμπόλεως και Ελλησπόντου, στα γραφεία του
Γιάννη Καρεκλίδη. Υπήρχε δανειστική Βιβλιοθήκη, ενώ έπαιζαν τις ελεύθερες ώρες σκάκι
και ντόμινο.
Πραγματοποίησαν εκδρομές το 1958: 1 Ιουνίου στο Σούνιο, 15 Ιουνίου στα Σχοίνα,
13 Ιουλίου στην Αρχαία Κόρινθο-Μυκήνες-Ναύπλιο και 24 Αυγούστου στην Κρύα Βρύση
Λειβαδιάς

j
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126. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΝ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ, Ν. ΙΩΝΙΑ,
ΣΑΦΡΑΜΠΟΛΕΙ, ΠΕΡΙΣΣΩ, ΡΙΖΟΥΠΟΛΕΙ, ΑΓΙΟΙΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ, ΚΟΥΚΟΥΒΑΟΥΝΕΣ, ΝΕΑ ΜΑΔΥΤΩ, ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ,
ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΙ (ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ)
ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΩΝ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΩΝ «Ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΑΚΟΣ»
Η ιδρυτική πράξη υπογράφηκε στις 10 Φεβρουαρίου 1955 από τους 28 ιδρυτές
του (κυρίως Νεοφιλαδελφειώτες) στη Ν. Φιλαδέλφεια και εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθ.
16782/1956 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών.
Σκοποί του συλλόγου ήταν:
• H αδελφική συνεννόηση των εκ Ρούμελης καταγόμενων στις παραπάνω
περιοχές αλλά και η ηθική, υλική ενίσχυση των μελών του συλλόγου σε
όσες περιπτώσεις απαιτείτο εντός των πλαισίων της αλληλοβοήθειας,
• Η μέριμνα για την κατασκευή ή επισκευή των καταστραφέντων εκ του πολέμου
αναγκαιούντων κοινωφελών ιδρυμάτων και έργων στη Ρούμελη και η
επικοινωνία του συλλόγου μετά των απανταχού διαμενόντων συμπατριωτών,
• Η ανύψωση του ηθικού και πνευματικού επιπέδου, ως και η ενίσχυση των
πασχόντων μελών του σύμφωνα με τις ορθόδοξες χριστιανικές, εθνικές
και καθαρώς ελληνοπρεπείς οικογενειακές παραδόσεις.
Τον σύλλογο διοικούσε 7μελές Διοικ. Συμβούλιο εκλεγόμενο
για ένα έτος, όπως επίσης και 3μελής Εξελεγκτική Επιτροπή που
ήλεγχε τις πράξεις του. Ημέρα γιορτής του συλλόγου, ήταν η 23η
Απριλίου (του Αγίου Γεωργίου).
Ο σύλλογος διέθετε δική του στρογγυλή σφραγίδα και σημαία.
Μέχρι να αποκτήσει δική του στέγη, το Δ.Σ. συνεδρίαζε στο
Γαλακτοπωλείο του Ιωάννου Θεοχαρόπουλου, οδός Επταλόφου
43 στη Ν. Φιλαδέλφεια ο οποίος τους το είχε προσφέρει άνευ
ανταλλάγματος.
Ιδρυτές του συλλόγου ήταν, οι:
Παν. Δανιήλ, Αλ. Αναγνωστόπουλος, Ι. Καγκάνης, Κ. Βασιλόπουλος, Κ. Σταθόπουλος,
Γ. Ρούσκας, Ν. Παπαζωγράφος, Γ. Καμάρας, Ν. Μήτσου, Κ. Δανιόζος, Β. Βάρσος,
Α. Μήτσου, Γ. Κατροδαύλης, Π. Σπυρόπουλος, Ι. Κυριαζής, Κ. Τριανταφύλλου,
Σ. Μπαρμπούτας, Ι. Θεοχαρόπουλος, Δ. Δανιήλ, Β. Μήτσου, Λ. Αγγελόπουλος, Θ. Κόλλιας,
Θ. Κοντοθανάσης, Α. Σπύρου, Κ. Κοντογιάννης, Σιδ. Αναγνωστόπουλος, Δ. Σταθόπουλος

Το εν λόγω καταστατικό τροποποιήθηκε με την υπ΄ αριθ. 16800/1959 απόφαση του
Πρωτοδικείου Αθηνών.
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1957.

- 12 Μαΐου. Κατόπιν αρχαιρεσιών, το Δ.Σ. καταρτίσθηκε σε σώμα ως εξής:
Πρόεδρος: Παναγιώτης Δανιήλ, Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Καγκάνης
Γεν. Γραμματέας: Ζωγράφος Ζωγράφος, Ταμίας: Κων/νος Τριανταφύλλου
Σύμβουλοι: Κων/νος Καραπιστόλης, Χαράλαμπος Καρακώστας, Ιωάννης Υφαντής

1958.

- 2 Φεβρουαρίου. Κατόπιν εκλογών το Δ.Σ. καταρτίσθηκε σε σώμα ως εξής:
Πρόεδρος: Αθανάσιος Δίπλας, Αντιπρόεδρος: Φωκίων Μαυρογιάννης
Γεν. Γραμματέας: Ζωγράφος Ζωγράφος, Ταμίας: Κων/νος Τριανταφύλλου
Σύμβουλοι: Ιωάννης Καγκάνης, Παναγιώτης Δανιήλ, Κων/νος Ρήγας

j

127. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ & ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ
«Ο ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ»
Η ιδρυτική πράξη υπογράφηκε από τα 22 ιδρυτικά μέλη του, στις 28 Οκτωβρίου
1956 ενώ το καταστατικό του Συλλόγου εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθ. 17562/56 απόφαση
του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Ο σύλλογος αντιπροσώπευε τους κατοίκους που ήταν εγκατεστημένοι ή είχαν
ακίνητη περιουσία στην περιφέρεια Ομορφοκκλησιάς, Παλαιολόγου και Νεάπολης Ν.
Ιωνίας. Έδρα είχαν τη συνοικία της Νεάπολης.
Σκοποί του συλλόγου ήταν:
• Η δια παντός νομίμου μέσου επίτευξη εκτέλεσης κοινωφελών έργων στην
περιφέρεια Ομορφοκκλησιάς, Παλαιολόγου και Νεάπολης Ν. Ιωνίας,
• Η μεταξύ των μελών ανάπτυξη και βελτίωση των κοινωνικών σχέσεων,
η ηθική αλληλοβοήθεια και αλληλεγγύη των μελών ως και η υλική υποστήριξη
των αποδεδειγμένως εχόντων ανάγκη ασθενών και απόρων μελών
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(δεν μπορούσε να διατεθεί ποσόν πάνω από το 20% του ετήσιου
προϋπολογισμού του συλλόγου),
• Η ανύψωση του μορφωτικού επιπέδου των μελών του με την πραγματοποίηση
διαλέξεων, θεατρικών παραστάσεων και δημιουργίας κατάλληλης βιβλιοθήκης
επιστημονικού, εθνικού και χριστιανικού περιεχομένου.

Ο σύλλογος διοικούνταν από 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο (Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος,
Γεν. Γραμματέας, Ταμίας και 5 μέλη) και εκλέγονταν για ένα έτος. Η Ελεγκτική Επιτροπή
δικαιούνταν να λαμβάνει γνώση των λεπτομερειών της διαχειρίσεως της περιουσίας του
συλλόγου, όταν έκρινε σκόπιμο.
Ο σύλλογος είχε στρογγυλή σφραγίδα, φέρουσα στο μέσον την εικόνα του Αγίου
Ευσταθίου και κυκλικώς τις λέξεις: «ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ & ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ο
ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ». Επίσημη ημέρα γιορτής του Συλλόγου ήταν η 20η Σεπτεμβρίου,
ημέρα που γιόρταζε ο Άγιος Ευστάθιος.
Ιδρυτικά Μέλη:
Νικόλαος Τσίτσηρας – Διονύσιος Πατσούρος – Χρήστος Δημητρόπουλος
Ιωάννης Χατζηαργυρίου – Βασίλειος Κοντζόπουλος – Ιωάννης Ιωαννίδης
Χρυσάνθη χήρα Μ. Δημόγλου – Δημήτριος Κουριαλής – Γεώργιος Βουλγαρίδης
Αναστάσιος Αγγελικάκης – Βασίλειος Παπαβασιλείου – Ελευθέριος Καπίρης
Αθανάσιος Ζαχαρόπουλος – Θεμιστοκλής Σταμάτογλου – Νικόλαος Κόνσολας
Αντώνιος Χατζηπαύλου – Νικόλαος Μαραγκός – Θεόδωρος Δεληγιάννης
Ιωάννης Πανίδης – Πέτρος Καλφόπουλος – Ηλίας Νόσης – Αριστοτέλης Αθανασίου

j

128. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ
(Τα γραφεία ήταν στην οδό Αγ. Φωτεινής 87)

Ιδρύθηκε στις 15 Απριλίου 1956, από 33 Ιωνιώτες το εν λόγω ηθικοθρησκευτικό και
εθνικοκοινωνικό σωματείο. Το καταστατικό του εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθ. 18454/56
απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Βασικοί σκοποί της εταιρείας ήταν:
• Η προσπάθεια για την αναστήλωση των αιώνιων και ακατάλυτων ηθικών
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•
•
•
•

και χριστιανικών αξιών του Ιερού, Ηθικού, Δικαίου, Ωραίου και Αληθούς
και ειδικότερα η εφαρμογή στην ελληνική κοινωνία του ελληνοχριστιανικού
πνεύματος,
Η ηθική τελείωση, η πνευματική εξύψωση και η ψυχική τόνωση των μελών της,
Η κατά το ελληνοχριστιανικό πνεύμα ανάδειξη του ατόμου σε ζώντα πυρήνα
ενεργού ηθικότητας και ελληνοπρέπειας και στην αποτελεσματική καλλιέργεια
και προαγωγή του πνευματικού πολιτισμού,
Η καταπολέμηση του ρεύματος της έκλυσης των ηθών, της διαφθοράς και
της ανηθικότητας,
Η επιστροφή και εμμονή της ελληνικής κοινωνίας στις ορθόδοξες εθνικές,
θρησκευτικές και οικογενειακές παραδόσεις.

Για την πραγμάτωση των σκοπών θα εφάρμοζε πλήρες πρόγραμμα ηθικοκοινωνικής διαφώτισης και δημιουργίας ατμόσφαιρας, σύμφωνα με το πνεύμα και τις ιστορικές
παραδόσεις της ελληνικής φυλής. Ειδικότερα θα μεριμνούσε για την:
1. Άρτια κοινωνική μόρφωση των μελών της και την εξάπλωση της μόρφωσης
στα διάφορα κοινωνικά στρώματα του ελληνικού λαού,
2. Αποτελεσματική άμυνα κατά πάσης διδασκαλίας αντιτιθέμενης στις
Χριστιανικές Ορθόδοξες αρχές και στα ιδεώδη του Ελληνισμού,
3. Τόνωση του θεσμού της οικογένειας,
4. Άσκηση των μελών της σε έργα αγάπης και φιλαλληλίας,
5. Ενίσχυση ελληνοπρεπούς αγωγής της νεότητας και την ενίσχυση και
συναντίληψη του έργου των εκκλησιαστικών κατηχητικών σχολείων.
Η εταιρεία θα πραγματοποιούσε τους εν λόγω σκοπούς, με:
1. Έκδοση ειδικών εντύπων,
2. Οργάνωση ειδικών διαλέξεων από διακεκριμένους εκπροσώπους τόσον
της Εκκλησίας, όσον και των ελληνικών γραμμάτων και της ελληνικής τέχνης,
3. Οργάνωση άλλων ανάλογων πνευματικών συγκεντρώσεων,
4. Οργάνωση προγραμμάτων μιας καλώς εννοούμενης ψυχαγωγίας των μελών της,
5. Απόκτηση ηθικοπλαστικών κινηματογραφικών ταινιών και προβολή
αυτών κυρίως στη μαθητιώσα νεολαία
6. Ίδρυση Σχολής Μητέρων ως επίσης και Νυκτερινή Σχολή απόρων παιδιών
7. Σύσταση παραρτημάτων σε όλη την Ελλάδα κλπ
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Κυριότερος συνεργάτης της ήταν η Εκκλησία, η Οικογένεια και το Σχολείο, στα οποία
στήριζε και το μεγαλύτερο μέρος των ελπίδων της.
Την εταιρεία διοικούσε 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο και η θητεία του 2ετής.
Ο Πρόεδρος έπρεπε να ήταν κληρικός, κατά προτίμηση από τη Ν. Ιωνία ή την περιφέρεια τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης ή του Πειραιά,
Τα λοιπά μέλη έπρεπε να ήταν:
- ένας (1) εκπαιδευτικός λειτουργός από τη Μέση Εκπαίδευση–Γυμνάσιο Ν. Ιωνίας,
- ένας (1) εκπαιδευτικός λειτουργός της Στοιχειώδους Εκπαίδευσης – εκ των
Δημοτικών Σχολείων της Ν. Ιωνίας
- ένας (1) ή μία εκ των κατηχητών ή των κατηχητριών της περιοχής Ν. Ιωνίας,
- και οι λοιποί – εκ των οποίων 2 γυναίκες – να εκλέγονται από τους διακεκριμένους
για την ηθική ζωή και δράση στην κοινωνία.
Η Εταιρεία είχε στρογγυλή σφραγίδα φέρουσα στο
μέσον σύνθεση Τιμίου Σταυρού, Παρθενώνα και Ανατέλλοντος Ήλιου, γύρω δε τις λέξεις «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ Ν. ΙΩΝΙΑ – ΑΘΗΝΑ 1956».
Γιορτή της εταιρείας ήταν η Κυριακή της Ορθοδοξίας.

Οι 33 ιδρυτές ήταν:
Αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Πουλάκης – Δημήτριος Ρογάρης – Δημήτριος Πρώιος
Παναγιώτης Βλάχος – Γεώργιος Μπαραλός – Νικόλαος Μηλιώρης
Κων/νος Ροδάκης – Γεώργιος Τομπέας – Μιχαήλ Ιωακειμίδης
Σωκράτης Μισαηλίδης – Γεώργιος Αναστασιάδης – Παναγιώτης Ασλανίδης
Κυριάκος Βαλαβάνης – Περικλής Βουρνάς – Χρήστος Παπαηλιού
Θεόδωρος Σπανός – Ηλίας Μαγκαφάς – Κοσμάς Νικολαΐδης
Ιωάννης Κορδής – Νικόλαος Πετρογιαννάκης – Δημήτρης Εμβαλωμένος
Γεώργιος Τατάκας – Κων/νος Θεοφανίδης – Δημήτριος Παλτζόγλου
Δημήτριος Παλτάς – Σταύρος Πάρλαλης – Σταύρος Γκούμας
Γεώργιος Φελέκης – Παντελής Παντελίδης – Μιχαήλ Πουλάκης
Ιωάννης Πανέρης – Ιωάννης Καρσούλης - ΄Οθων Αθανασόπουλος

1955.

- Πρόεδρος: Αρχιμ. Γρηγόριος Πουλάκης66.

1956.

Ιδρύεται ο “ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΩΝ” της “Εταιρείας Αναστηλώσεως Ηθικών Αξιών”.
-277-

Λουκάς Π. Χριστοδούλου
- Στον Όμιλο αυτό, συσπειρώνονται αρκετοί νέοι της εποχής, με φιλοδοξίες και
οράματα για ένα καλύτερο αύριο. Στην αρχή συμμετέχουν 23 τακτικά μέλη.

- 27 Φεβρουαρίου. Με ανακοίνωσή τους καλούν τους νέους της περιοχής να εγγραφούν στον Όμιλο και συγχρόνως να ψηφίσουν στις 10 Μαρτίου για τον Εσωτερικό
Κανονισμό λειτουργίας του.

- 23 Δεκεμβρίου. Συνεδριάζουν στα γραφεία της οδού Αγ. Φωτεινής και εκλέγουν
το προσωρινό προεδρείο, ενώ δημιουργούν τομείς δραστηριοτήτων με τον αντίστοιχο
αρχηγό τους.

- Το προσωρινό Συμβούλιο (23.12.1956-17.3.1957) και μέχρι την διενέργεια εκλογών
τον Μάρτιο του 1957, αποτελείτο, από τους:
Πρόεδρος: Λάζ. Βασιλειάδης, Γενικός Γραμματέας: Γεώργ. Χατζόπουλος
Ταμίας: Χαράλαμπος Σαπουντζάκης
Ενώ στους διάφορους τομείς εντάσσονται οι:

• ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ - Αρχηγός: Γεώργιος Μιχαηλίδης
Μέλη: Χρίστος Ρουμελιωτάκης, Χαρ. Σαπουντζάκης
		
Γεώργιος Χατζόπουλος, Νικόλαος Ντουμάνης
• ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ - Αρχηγός: Νικόλαος Γαζέπης
Μέλη: Λάζαρος Βασιλειάδης, Νικόλαος Ντουμάνης
• ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ - Αρχηγός: Παύλος Μπενταβαντζής
Μέλη: Χαρ. Σαπουντζάκης, Χαράλαμπος Παυλής
		
Ζήνων Σγουράκης, Δημήτριος Παπακώστας

• ΤΕΧΝΙΚΟΔΙΑΦΩΤΙΣΤΙΚΟΣ – Αρχηγός: Δαμιανός Κιρμίζογλου
Μέλη: Μιχαήλ Μαρτίνος, Νικόλαος Ματεντζόγλου
		
Αγγελος Αρναούτογλου, Παύλος Μπενταβατζής
		
Κων/νος Θανόπουλος, Νικόλαος Ντουμάνης

1957.

- 3 Φεβρουαρίου. Πηγαίνουν εκδρομή στη Πεντέλη.

-278-

Η Ιστορία των Σωματείων της Νέας Ιωνίας, 1923-1974

Χ. Σαπουντζάκης - Ζ. Σγουράκης - Σπ.Κατέχης - Γ. Χατζόπουλος - Δαμ. Κιρμίζογλου
Νίκος Ντουμάνης - Γιάννης Μικρόπουλος - Νίκος Γαζέπης - Ευτυχία Μιχαηλίδου

Γρήγορα ορισμένα μέλη του αποχώρησαν, ενώ τον επόμενο χρόνο έγινε νέα προσπάθεια ίδρυσης του ίδιου Ομίλου με άλλα πρόσωπα. Παράλληλα στην οδό Αγ. Γεωργίου
λειτουργούσε στέκι των νέων εξοπλισμένο με παιχνίδια της εποχής: μπιλιάρδο, ποδοσφαιράκια, σκάκι κ.λπ.
Επανερχόμαστε στην “Εταιρεία Αναστηλώσεως
Ηθικών Αξιών”

- Ιούνιος. Δίνει 2 θεατρικές παραστάσεις
στο Κινηματοθέατρο ΑΣΤΕΡΑΣ του πολύκροτου
κοινωνικοθρησκευτικού δράματος του Τζιοβάνι
Μάτζιο «Πιστεύω». Στο έργο πρωταγωνίστησαν οι:
Γεώργιος Βράχας, Δημ. Κλάδος, Δημήτριος Ιωακειμίδης, Ν. Χατζηβασιλείου, Ν. Τάτσης, Κ. Δεσποινόπουλος, Μ. Αδαμόπουλος.

1958.

1957. Από το έργο «Πιστεύω».
Όρθιος ο Δημ. Ιωακειμέδης

- 19 Ιανουαρίου. Πραγματοποιείται η κοπή της πίτας στα γραφεία του Συλλόγου,
(οδός Αγ. Φωτεινής 87). Ήδη έχουν αρχίσει να παραδίδονται μαθήματα Στενογραφίας, Γαλλικών και Συντακτικού της Ελληνικής Γλώσσας δωρεάν σε άπορους μαθητές.
Μαθήματα Κοπτικής από την κα Γεροντοπούλου παραδίδονταν κάθε Παρασκευή.
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- Κυριακή 2 Μαρτίου. Με τη συμπλήρωση ενός έτους λειτουργίας της Εταιρείας, στην
αίθουσα του Δημοτικού Σχολείου Ελευθερούπολης, γίνεται εορταστική εκδήλωση με
ομιλητή τον πρωτοπρεσβύτερο Ελευσίνας αιδεσιμολογιότατο Γεώργιο Πυρουνάκη, και
θέμα: “Η σύγχρονος κρίσις των ηθικών αξιών”. Ακολούθησαν δημοτικά τραγούδια από
την δεσποινίδα Σέρβη Μπούλη με τη συνοδεία πιάνου από την Ευαγγελία Βρ. Νικολαΐδου.

Ο Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Πυρουνάκης

- Ιούνιος. Κατόπιν εκλογών που πραγματοποιήθηκαν, εξελέγησαν για το Δ.Σ., οι:
Αρχιμανδρίτης Γρηγ. Πουλάκης, Λεωνίδας Δαούτης, Ανδρέας Κουέλλης,
Ιωάννης Δαββέτας, Κων/νος Τσέλλος, Κων/νος Γεράνιος,
Παναγιώτης Λιάκης, Χρήστος Καμπέρος

- 30 Ιουνίου. Σε επίσημη τελετή στο Δημοτικό Σχολείο Ελευθερούπολης, απονέμεται
στο Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδας Θεόκλητο από τον Πρόεδρο
της Εταιρείας, Αρχιμ. Γρηγόριο, δίπλωμα εκ παπύρου, με το οποίο ανακηρύχθηκε επίτιμος Πρόεδρος της Εταιρείας. Στην εκδήλωση ακούστηκαν ύμνοι υπό την διεύθυνση του
Ευαγγέλου Πετρίδη και εκλεκτής χορωδίας νέων και νεανίδων από το Χαλάνδρι.

1958. Ο Αρχιεπίσκοπος Θεόκλητος εν μέσω του Αρχιμ. Γρηγ. Πουλάκη και του Λεων. Δαούτη.
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- 15 Αυγούστου. Ιδρύει το Ορφανοτροφείο Αρρένων ο «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» σε
ενοικιαζόμενο οίκημα στην οδό Βασιλέως Κωνσταντίνου 99, με την πρωτοβουλία του
Προέδρου της, Αρχιμανδρίτη Γρηγόριου Πουλάκη και τη διεύθυνση της διακόνισσας
Μαρίας Σταμούλου (Πτυχιούχου Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών). Πρόεδρος
του Οργανοτροφείου είναι ο Αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Πουλάκης και μέλη οι: Τσεργάς
(Δ/ντής Εθνικής Τράπεζας Ν. Ιωνίας), Αντώνιος Σαπουντζάκης (Λυκειάρχης), Παντελής
Χαβατζόγλου (΄Εμπορος), η Κα Σταυριανού και η Κα Σαπουνά.

1959.

- Κυριακή 8 Μαρτίου. Στην αίθουσα τελετών του Δημοτικού Σχολείου Ελευθερούπολης διοργανώνει φιλολογικό βραδινό προς τιμή του κορυφαίου εκ των χριστιανών
ποιητών Γεωργίου Βερίτη. Ομιλητής το μέλος της Χριστιανικής ΄Ενωσης Επιστημόνων,
Απόστολος Αλεξανδρίδης με θέμα: “Η ζωή και το έργο του Γ. Βερίτη”

1960.

- Πρόεδρος: Αρχιμ. Γρηγόριος Πουλάκης, Γεν. Γραμματέας: Νικ. Μανεσιώτης

- Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου. Πραγματοποιεί πάνδημο Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως
των ψυχών των εκτελεσθέντων και σφαγιασθέντων κατά την Μικρασιατική συμφορά κλπ.

1961.

- Κυριακή 5 Μαρτίου. Με την ευκαιρία της Δ΄ Επετείου από την ίδρυσή της, πραγματοποιεί αρτοκλασία στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων και το απόγευμα στις 5 στον
«Οίκο Σπάρτης», γιορταστική συγκέντρωση με ομιλητή τον Καθηγητή της Φιλοσοφικής
Σχολής Αθηνών Κων/νο Βουρβέρη με θέμα: «Ανάλυση του σύγχρονου πολιτισμού και το
πρόβλημα των Αξιών».
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1963.

- Κυριακή 3 Φεβρουαρίου. Στην αίθουσα της «Ένωσης Σπάρτης Μ. Ασίας» συνήλθε η
Ε΄ Γενική Συνέλευση του Σωματείου και στις εκλογές που επηκολούθησαν εκλέχτηκε το
Δ.Σ. της περιόδου 1963-1964. Εψήφισαν 131 μέλη και εκλέχτηκαν οι παρακάτω σύμβουλοι που συγκροτήθηκαν σε σώμα ως εξής:
Πρόεδρος: Αρχιμ. Γρηγόριος Πουλάκης, Αντιπρόεδρος: Δημήτριος Μπανούσης,
Γεν. Γραμματέας: Ανδρέας Κουέλλης, Ταμίας: Γεώργιος Αναστασιάδης
Μέλη: Ανδρέας Χαλεπλίδης, Παναγιώτης Λιάκης, Παύλος Παπαδάκης,
Βρασίδας Νικολαΐδης, Θεοδ. Σπανός,

1965.

- Κατόπιν εκλογών, το Δ.Σ. αποτελείται από τους:
Πρόεδρος: Αρχιμ. Γρηγόριος Πουλάκης, Αντιπρόεδρος: Δημήτριος Μπανούσης
Ταμίας: Γεώργιος Αναστασιάδης, Γεν. Γραμματέας: Γεώργιος Μπαραλός
Μέλη: Ανδρέας Χαλεπλίδης, Παντελής Ταρασίου, Ανδρέας Κουέλλης
Ιωάννης Δήμας και Κων/νος Γεράνιος

j

129. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΥΤΟΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΠΕΡΙΣΣΟΥ
Η ιδρυτική πράξη υπογράφηκε από τα 25 ιδρυτικά μέλη του, στις 22 Σεπτεμβρίου
1957 ενώ το καταστατικό του Συλλόγου εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθ. 14868/57 απόφαση
του Πρωτοδικείου Αθηνών. ΄Εδρα είχε την Αθήνα και στο σύλλογο εγγράφονταν όσοι
ήταν κάτοικοι Περισσού, παλαιοί αυτοστεγαζόμενοι πρόσφυγες Έλληνες πολίτες.

Ο κοινωφελής σύλλογος απείχε κάθε κομματικού συμφέροντος και υπολογισμού και
σκοπό είχε την δια παντός νομίμου μέσου εξυπηρέτηση των αναγκών και του γενικών
ενδιαφερόντων ζητημάτων της συνοικίας Περισσού και μάλιστα των αυτοστεγαζόμενων
παλαιών προσφύγων και ειδικότερα:
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• Τον εξωραϊσμό της συνοικίας, την ανάπτυξη κανονικής και άνετης συγκοινωνίας,
τη βελτίωση της οδοποιίας, καθαριότητας, ύδρευσης και φωτισμού,
τη δενδροφύτευση πλατειών και οδών κλπ.,
• Την πραγμάτωση και βελτίωση της αυτοστέγασης των μελών του, ως και την
δια προσπαθειών και παραστάσεων παρά των αρμοδίων αρχών χορήγηση
στεγαστικών δανείων ή άλλων τινών παροχών με οποιοδήποτε νομικό τύπο,
• Την ίδρυση λέσχης μετά βιβλιοθήκης για την εξύψωση του μορφωτικού επιπέδου
των μελών του,
• Την ανέγερση εκκλησίας ως και τη δημιουργία γηπέδων για τη σωματική
διάπλαση των παιδιών και την ανάπτυξη του αθλητισμού,
• Τη διοργάνωση γιορτών, πανηγύρεων, αγορών, θεατρικών παραστάσεων, χορών,
αγώνων, εκδρομών και κοινωφελών δράσεων,
• Τη σύμπραξη και συνεργασία του συλλόγου με άλλους συλλόγους παρεμφερούς
σκοπού,
• Τη με νόμιμο τρόπο συγκρότηση επιτροπής και λήψη κάθε πρόσφορου μέτρου
για επίτευξη των ως άνω σκοπών του Συλλόγου

Ο σύλλογος διοικείτο από 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο (Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος,
Γεν. Γραμματέας, Ταμίας, Ειδικός Γραμματέας και 2 σύμβουλοι-μέλη) που εκλεγόταν για
2 έτη. Η 3μελής Εξελεγκτική Επιτροπή δικαιούταν να ελέγχει την υπό του Διοικ. Συμβουλίου διαχείριση.
Ο σύλλογος είχε στρογγυλή σφραγίδα, φέρουσα στο μέσον ως έμβλημα την Ελληνική
Σημαία και το έτος ίδρυσης 1957 και κυκλικώς τις λέξεις: “ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΥΤΟΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΠΕΡΙΣΣΟΥ”.

Ιδρυτικά Μέλη:
Σπυρίδων Ευθυμιάδης 67, Έμπορος – Γεώργιος Βογιατζόγλου, Ράφτης
Αναστάσιος Δαμηλάτης, Δημ. Υπάλληλος – Χρήστος Ευθυμιάδης, Δημοσιογράφος
Στέφανος Τσερκέζης, Ιδιωτ. Υπάλληλος – Δέσποινα Τσερκέζη, Οικιακά
Μαρία Βογιατζόγλου, Οικιακά – Θεόφιλος Κάντας, Παντοπώλης
Γεώργιος Ζαλούμης, Εργολάβος Υποδημάτων – Ιωάννης Φραντζόγλου, Συνταξιούχος
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Ελευθέριος Τσέλος, Εφαρμοστής – Ιωάννης Μάγκος, Δημ. Υπάλληλος
Βασ. Διαμαντίδης, Εργάτης – Τζαννής Κονδύλης, Σιδηροδρομικός
Γεώργιος Πασλής, Δημόσιος Υπάλληλος – Χρυσάνθη Λαλούση, Οικιακά
Γεώργιος Δρόσος, Οδηγός – Κυριάκος Καντζόλας, Υπάλληλος “Ε.Η.Σ.”
Σωκράτης Παναγιώτου, Ιδιωτικός Υπάλληλος - Θεοδώρα Σκουτέλα, Οικιακά
Ευάγγελος Κωνσταντινίδης ή Σμυρλής, Υπάλληλος “Ηλεκτρικής Εταιρείας”
Ελευθέριος Κόπανος, Μάγειρος - Γρηγόριος Λαζάρογλου, Ανάπηρος Πολέμου
Γεώργιος Σαΐτης, Εργολάβος Οικοδομών – Δημήτριος Τσότσος, Κουρεύς

1959 - 1960.

- Το προεδρείο αποτελούσαν, οι:
Πρόεδρος: Σπυρίδων Ευθυμιάδης, Αντιπρόεδρος: Αναστάσιος Δαμηλάτης
Γεν. Γραμματέας: Στέφανος Τσερκέζης

- 22 Ιουνίου 1959. Πραγματοποιούν 8ήμερη εκδρομή στη Σμύρνη με το Ατμόπλοιο
«ΕΛΛΗ» και επικεφαλής τον τ. Υπουργό και διακεκριμένο Σμυρναίο Συγγραφέα Χρήστο
Σολομωνίδη.

1964.

- Το Προεδρείο του Δ.Σ., αποτελούσαν, οι:
Πρόεδρος: Αναξ. Εισαγγελέας, Αντιπρόεδρος: Ν. Πανταζής
οι οποίοι και ήταν μέλη της “Επιτροπής Ειρήνης Ν. Ιωνίας” το ίδιο έτος.

j

130. ΠΗΝΕΛΟΠΕΙΟΝ ΙΔΡΥΜΑ
Ο Σύλλογος «ΚΑΡΥΑΤΙΔΕΣ» με έδρα την Αθήνα, ήταν το Τμήμα της Ελληνοαμερικανικής Οργάνωσης «Θυγατέρες της Πηνελόπης» της ΑΧΕΠΑ.
Ιδρύθηκε το 1954 και σκοπούς, είχε:
• Την ανάπτυξη της αμοιβαίας φιλίας μεταξύ των Ελλήνων της Αμερικής και
της Ελλάδος,
• Την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των δύο χωρών,
• Την επαύξηση των εν Αμερική θαυμαστών και λατρών της συγχρόνου Ελλάδος
ώστε η χώρα μας να αποκτήσει περισσοτέρους πρεσβευτές καλής θέλησης
στην Αμερική και παράλληλα να ενισχυθεί ο τουρισμός με την προσέλκυση
κάθε χρόνο περισσοτέρων Αμερικανών Ελληνικής καταγωγής ως προσκυνητές
στη χώρα μας.
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Σε αυτόν τον τομέα, ο Σύλλογος ΚΑΡΥΑΤΙΔΕΣ αγωνιζόμενος από το 1958 μέχρι το
1966 κατόρθωσε να φέρει στην Ελλάδα και στο Συνέδριο των ΑΧΕΠΑ στην Αθήνα 15.000
επισκέπτες με πολλαπλά οφέλη τόσο από εθνικής όσο και από τουριστικής άποψης.
Επίσης εκπόνησε σχέδιο φιλοξενίας και ξενάγησης κάθε χρόνο για την επισκεπτόμενη
Νεολαία των Αμερικανών ελληνικής καταγωγής ώστε να τους δώσει την ευκαιρία να
γνωρίσουν από κοντά και να αγαπήσουν την πατρίδα των γονιών τους.
Το πρόγραμμα τούτο συμπληρώθηκε και εκτελέστηκε από το Βασιλικό Εθνικό Ίδρυμα
για πρώτη φορά τον Αύγουστο του 1965 στην Αθήνα μετά την λήξη του 43ου Συνεδρίου
των ΑΧΕΠΑ, αφού σε αυτό έλαβαν μέρος και άλλες οργανώσεις, όπως η Νεολαία της
Οργανώσεως «Υιοί του Περικλέους» και «Κόρες των Αθηνών» με μεγάλη επιτυχία.
Οι «ΚΑΡΥΑΤΙΔΕΣ» μάλιστα κατά την περίοδο 1960-1966 εξασφάλισαν αριθμό Κρατικών Υποτροφιών από το Υπουργείο Παιδείας ώστε να φέρουν από την Αμερική τελειόφοιτες διδασκάλισσες της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Αγίου Βασιλείου όπου στο Ψυχικό,
στα κτίρια της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Αρσακείου θα γνώριζαν από κοντά τη σύγχρονο
Ελλάδα και θα τελειοποιούσαν τη γλώσσα.
Ο σκοπός ήταν ότι οι διδασκάλισσες κατά την επάνοδο τους στην Αμερική να
δίδασκαν στα κοινοτικά σχολεία την ελληνική γλώσσα στα παιδιά των Ελλήνων της
Αμερικής και θα εμφυσούσαν σε αυτά την επιθυμία να γνωρίσουν την πατρίδα των
γονιών τους και να είναι υπερήφανα για την ελληνική καταγωγή τους.

Οι «ΚΑΡΥΑΤΙΔΕΣ» ύστερα από προσωπική μελέτη των μεταπολεμικών συνθηκών,
από άποψης περίθαλψης απεφάσισαν να βοηθήσουν το ανήλικο, άστεγο και απροστάτευτο κορίτσι που είχε ανάγκη προστασίας, στοργής και περίθαλψης εφόσον ζει και
μεγαλώνει κάτω από άθλιες οικογενειακές συνθήκες.
Για τούτο αποφασίστηκε από το Ιδρυτικό Διοικητικό Συμβούλιο, η ίδρυση Στέγης για
την στέγαση και παροχή τροφής και επαγγελματικής εκπαίδευσης σε κορίτσια ηλικίας
12-18 ετών που είχαν ανάγκη άμεσης προστασίας.
Στο Ίδρυμα δόθηκε το όνομα «ΠΗΝΕΛΟΠΕΙΟΝ» προς τιμήν της Οργάνωσης «Θυγατέρες της Πηνελόπης» του οποίου οι Καρυάτιδες αποτελούσαν ένα εκ των 300 τμημάτων
που είχαν στην Αμερική, Καναδά και Αυστραλία.

Σε αυτή την προσπάθεια βρήκε πρόθυμο συμπαραστάτη τον «Σύλλογο Αποφοίτων
Αμερικανικού Κολλεγίου Θηλέων Κωνσταντινουπόλεως» που συνεισέφερε στη Ν. Ιωνία,
ιδιόκτητο οικόπεδο 2.840 τ.μ. στο οποίο με δικές τους δαπάνες οι «ΚΑΡΥΑΤΙΔΕΣ» έκτισαν το
κτίριο του Ιδρύματος και ανέλαβαν τις δαπάνες εξοπλισμού, επίπλωσης και λειτουργίας.
Το 1966, έτος πρώτης λειτουργίας, το 11μελές Δ.Σ. αποτελούνταν από 7 μέλη των
«ΚΑΡΥΑΤΙΔΩΝ» και 4 μέλη του Συλλόγου (δωρητών του οικοπέδου). Το Ίδρυμα παρείχε
τροφή και στέγη στο ανήλικο κορίτσι των 12-18 ετών.
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1966. Το νεοαναγερθέν κτίριο του Ιδρύματος.

Τον Οκτώβριο του 1966 που ξεκίνησε η λειτουργία του φιλοξενούσε 30 κορίτσια. Το
κτίριο ήταν συνολικής δυναμικότητας 120 κοριτσιών και η ανέγερσή του εξασφαλίστηκε
από φιλανθρωπικές εκδηλώσεις των «ΚΑΡΥΑΤΙΔΩΝ» από λαχνούς, μπαζάρ, εράνους σε
Τράπεζες, Βιομηχανίες και εταιρείες, από δωρεές φίλων και οικονομική ενίσχυση της εν
Αμερική Οργάνωσης «Θυγατέρες της Πηνελόπης».
Το Ίδρυμα έδινε παράλληλα την ευκαιρία πλήρους επαγγελματικής εκπαίδευσης
στα κορίτσια αφού παρακολουθούσαν θεωρητικά και πρακτικά μαθήματα. Την πρώτη
χρονιά βλέποντας την έφεση που είχαν τα κορίτσια τα διαχώριζαν σε τμήματα ανάλογα
με την προσαρμογή τους. ΄Ετσι μετά την αποφοίτησή τους θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν κατά αξιοπρεπή τρόπο την ζωή τους.
Σκοπός του Ιδρύματος ήταν να μελετήσουν το πρόγραμμα της επαγγελματικής
εκπαίδευσης, από ομάδα ψυχολόγων και παιδαγωγών ώστε να εξελιχθεί σε μια Πρότυπη
Επαγγελματική Σχολή αναγνωρισμένη από το Κράτος.

Τα εγκαίνια του Ιδρύματος έγιναν παρουσία της Α.Μ. της Βασιλίσσης Φρειδερίκης και μελών της Ελληνικής Κυβερνήσεως, της Αθηναϊκής Κοινωνίας και των Τοπικών
Αρχών την Δευτέρα 16 Μαΐου 1966 και ώρα 12 το μεσημέρι.
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Η Ιωάννα Τσάτσου σε επίσκεψη στο
Πηνελόπειο Ίδρυμα.

Ο Δήμαρχος Γιάννης Δομνάκης σε παιδική εκδήλωση
του Ιδρύματος.

j

131. ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΑΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ» ΠΕΡΙΣΣΟΥ
Η ιδρυτική συνέλευση έγινε την 1η Ιουνίου 1958 στο Δημοτικό Σχολείο Περισσού, με
την παρουσία των 20 ιδρυτών του συλλόγου. Το καταστατικό του εγκρίθηκε με την υπ΄
αριθ. 10267/25.6.1958 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών.
Σκοπό είχε την ανέγερση του θεμελιωθέντος νέου Ιερού Ναού της Αγίας Αναστασίας
της Φαρμακολύτριας στο συνοικισμό Περισσού και στην ομώνυμη πλατεία.
Μέλη γίνονταν οι ενήλικες χριστιανοί κάτοικοι του συνοικισμού Περισσού.
Τον σύλλογο διοικούσε 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο (Πρόεδρος, 2 Αντιπρόεδροι,
Γεν. Γραμματέας, Ταμίας) και η θητεία του ήταν διετής. Είχε σφραγίδα στρογγυλή με την
επωνυμία του συλλόγου, το έτος ίδρυσης και στο μέσον την εικόνα της Αγίας Αναστασίας. Ο σύλλογος γιόρταζε την Κυριακή του Θωμά, ημέρα απόδοσης της γιορτής της Αγίας
Αναστασίας.
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Οι 20 ιδρυτές, ήταν:
Γερολιάς του Ναούμ, Πρατηριούχος Άρτου – Γεωργουλίδου Σοφία, Οικοδέσποινα
Γρηγοριάδου Μαρία, Οικοδέσποινα – Δανιηλίδου Αριάδνη, Οδοντίατρος
Δήμας Ιωάννης, Συνταξιούχος Ι.Κ.Α. – Ζιούβας Κων/νος, Υποστράτηγος ε.α.
Θεοφάνους Αναστασία, Οικοδέσποινα – Ιμβριώτης Κων/νος, Παραγγελιοδόχος
Κυριαζής Πέτρος, Συνταξ., Ι.Κ.Α. – Καρανικολή Αναστασία, Υπάλληλος Δήμου Αθηναίων
Μαντάς Σταύρος, Έμπορος – Μπουρτζάνης Στυλιανός, Έμπορος
Μεταξά Σταματίνα, Υπάλληλος Π.Σ.Κ.Π.Α. – Ναμπάτογλου Άννα, Οικοδέσποινα
Παπαλουκάς Αριστοτέλης, Κτηματίας – Παπαρρίζος Ιωάννης, Πολιτ. Συνταξιούχος
Παπαδάκης Παύλος, Υπάλληλος Α.Ε. Ελληνικής Εριουργίας
Προμπονάς Γεώργιος, Ιχθυέμπορος – Σαμψάκης Ιωάννης, Βιοτέχνης
Σιγαράς Μιχαήλ, Έμπορος

1959.

- Πρόεδρος: Υποστράτηγος Κων/νος Ζιούβας.

1961.

- Το καταστατικό ακολούθως τροποποιήθηκε στις 10 Δεκεμβρίου 1961 (Έκτακτη
Γενική Συνέλευση) που εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθ. 1188/62 απόφαση του Πρωτοδικείου
Αθηνών.
Οι βασικές τροποποιήσεις αφορούσαν:
1. Στην επωνυμία του Συλλόγου. Τώρα ονομάζεται: «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΕΓΕΡΣΕΩΣ
ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΣΣΟΥ»,
2. Στην έγκριση για την εγγραφή των μελών, έδινε και ο Ιερέας - Πρόεδρος
του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του Ιερού Ναού,
3. Μέλη γίνονταν και οι ορθόδοξοι χριστιανικού δόγματος,
4. Στο Διοικ. Συμβούλιο που έγινε 11μελές και οι 9 εκλέγονταν από τη Γεν. Συνέλευση,
οι 2 όμως υποδεικνύονταν από το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο,
5. Στην Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέγονταν 3 μέλη,
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6. Στην όποια περίπτωση διάλυσης, τα περιουσιακά στοιχεία θα περιέρχονταν
στον Ιερό Ναό Αγίας Αναστασίας Περισσού.
- Το Διοικ. Συμβούλιο αποτελούσαν, οι:
Πρόεδρος: Ιωάννης Σαμψάκης, Γεν. Γραμματέας: Μ. Γρηγοριάδου
Μέλη: Α. Καρανικολή, Σ. Μαντάς, Γ. Γερολιάς, Α. Παπαλουκάς
Ι. Παπαρρίζος, Α. Θεοφάνους

j

132. ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΣΤΙΑ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
(Γραφεία: Ελ. Βενιζέλου 128α)

Η ιδρυτική πράξη υπογράφηκε στις 26 Ιουλίου 1958 και το καταστατικό της εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθ. 13613/58 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών

1958.

- Το Διοικ. Συμβούλιο, αποτελούσαν οι:
Πρόεδρος: Δημήτριος Ιωακειμίδης, Αντιπρόεδρος: Βασιλική Παπαευθυμίου,
Γεν. Γραμματέας: Μαρία Κοχλίδου, Ταμίας: Αντώνιος Βαφειάδης

- Τον Απρίλιο, δίδεται θεατρική παράσταση από τον Σύλλογο, στο κινηματοθέατρο ΑΣΤEΡΑ, τα έσοδα της οποίας προορίζονται για την ανέγερση του Ιερού Ναού Αγίου
Κωνσταντίνου.

Ρίτσα Σπανού – Δημήτρης Ιωακειμίδης

Η Νίκη Εμμανουηλίδου στο ρόλο της υπηρέτριας

-289-

Λουκάς Π. Χριστοδούλου

1961.

- Το Προεδρείο, αποτελούσαν, οι:
Πρόεδρος: Β. Κουμπούρας, Γεν. Γραμματέας: Στ. Καμμένος

- Απρίλιος. Πραγματοποιεί διάλεξη στην αίθουσα του «Οίκου Σπάρτης» με ομιλητή
τον Ηλία Ταντή, μέλος της Καλλιτεχνικής Εστίας, με θέμα: «Ο Αττίκ ως καλλιτέχνης και
ως άνθρωπος»

j

133. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΓΟΝΕΩΝ
«Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ»
(ΤΜΗΜΑ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ)

Προσωρινά Γραφεία: Βασ. Αμαλίας 16

Η εν λόγω ΄Ενωση ιδρύθηκε το 1934 στην Αθήνα και είχε τμήματα στις συνοικίες
των Αθηνών, του Πειραιά, στα Προάστια και τις Επαρχιακές πόλεις και σκοπό είχε “την
κατά Χριστόν καλλιέργεια και ανάπτυξη υγιούς φρονήματος εντός της οικογενείας και
της κοινωνίας και η διαφώτιση και διαφύλαξη της παιδικής και εφηβικής ηλικίας από
υλιστικές και αντιχριστιανικές ιδέες”.

Αργότερα στους σκοπούς προστέθηκαν:
• Η συνένωση των Ελλήνων Χριστιανών Οικογενειαρχών σε κοινή προσπάθεια
για την επικράτηση στην οικογένεια και την κοινωνία των αρχών της
Ελληνορθόδοξου Χριστιανικής Πίστης και την άσκηση οικογενειακού και
κοινωνικού βίου, σύμφων με τις αρχές αυτές,
• Η επικουρία στα σχολεία και έξω από αυτά για διάπλαση της νεολαίας σύμφωνα
με τις υγιείς Χριστιανικές αντιλήψεις και η προφύλαξη από επιβλαβείς επιδράσεις,
• Η εξύψωση του εθνικού φρονήματος και η καλλιέργεια των εθνικών ιδεωδών
υπό το φως της Ορθοδόξου Χριστιανικής Πίστης…
Μέσα για την επίτευξη των σκοπών ήταν:
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1. Η οργάνωση κατά ομάδες συγκεντρώσεων για καλλιέργεια και ανάπτυξη
των σκοπών της Ένωσης και η έκδοση καταλλήλων εντύπων οδηγιών και μελετών
ως και η οργάνωση συναφών ομιλιών,
2. Η οργάνωση της εξωσχολικής ζωής των μαθητών των κατηχητικών σχολείων,
3. Η διάδοση του Ελληνικού Χριστιανικού Εντύπου (περιοδικών, βιβλίων κλπ.)

Η Ένωση διοικούνταν από 11μελές Συμβούλιο. Τα Τμήματα (Ν. Ιωνίας) διοικούνταν
από 3 έως 9 μέλη. Το τμήμα χρησιμοποιούσε σφραγίδα όμοια με του Κέντρου, με την
διαφορά ότι κάτωθεν της εικόνας αναγράφεται το όνομα της πόλεως όπου εδρεύει το
Τμήμα.

Με επιστολή της στις 13 Ιανουαρίου 1947 ζητεί από την Ένωση Σπαρταλήδων να
χρησιμοποιεί τα γραφεία της (προσωρινή στέγαση).
Τη 10ετία του΄50 πραγματοποιεί ομιλίες στα σχολεία, συνήθως Κυριακές πρωί.

j

134. ΣΩΜΑΤΕΙΟN ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΩΝ ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΩΝ
– Ν. ΙΩΝΙΑΣ “Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ”
Το καταστατικό του επαγγελματικού σωματείου ψηφίστηκε στις 11 Ιανουαρίου 1959
από τους 20 ιδρυτές του και εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθ. 1540/1959 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών. Έδρα είχε την Αθήνα και τις συνοικίες Άνω Πατησίων και Ν. Ιωνίας.

Σκοπός του ήταν, η αδελφική συνένωση όλων των εργατών φορτοεκφορτωτών των
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κατοικούντων στις παραπάνω συνοικίες, η υπεράσπιση των συμφερόντων των μελών
του και η προαγωγή αυτών, ηθικώς, πνευματικώς και οικονομικώς. Επίσης η βελτίωση
της πνευματικής θέσης αυτών και η οικονομική ευημερία των μελών του.
Είχε σφραγίδα κυκλική φέρουσα περιμετρικώς την επωνυμία του Συλλόγου «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΩΝ ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΩΝ – Ν. ΙΩΝΙΑΣ “Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ”» και στο
κέντρο τον Σταυρό.
Τον σύλλογο διοικούσε 6μελές Διοικ. Συμβούλιο αποτελούμενο από τον Πρόεδρο και
5 συμβούλους και είχε θητεία ενός έτους.
Οι 20 ιδρυτές ήταν:
Γεώργιος Πέτσας – Νικόλαος Γιαννακόπουλος – Ιωάννης Καρακατσάνης
Κων/νος Βλεφαράκης – Γεώργιος Βλεφαράκης – Ιωάννης Σταματίου
Χαράλαμπος Μαράτος – Αντώνιος Μαράτος - Αντώνιος Παπούλιας
Αθανάσιος Χαλόφτης – Ευάγγελος Δήμου – Ιωάννης Πυρίνης
Βασίλειος Πυρίνης – Ιωάννης Αργυρόπουλος – Παναγιώτης Δερβένης
Ιωάννης Ξενάκης – Αναστάσιος Σκορδαλός – Γεώργιος Τρύφων
Χρήστος Σπυριδώνης – Δημήτριος Ρεγκούκος

j

135. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΝ ΑΤΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ
“Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ”
Το καταστατικό ψηφίστηκε στις 19 Απριλίου 1959 στην Καλογρέζα από 23 ιδρυτές
του και εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθ. 9454/1959 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών.
Έδρα είχε τον συνοικισμό της Καλογρέζας του Δήμου Ν. Ιωνίας.

Σκοποί του συλλόγου ήταν, η σύσφιξη των πνευματικών σχέσεων και η ανάπτυξη
της αλληλοβοηθείας μεταξύ των μελών, η παροχή ηθικής και υλικής συμπαράστασης
ιδίως των Μακεδόνων που έρχονταν στην Αθήνα και χρειάζονταν βοήθεια, η επίλυση και
προώθηση των οικονομικών τους συμφερόντων και εισαγωγή σε νοσηλευτικά ιδρύματα
προς νοσηλεία. Επίσης σκοπός του συλλόγου ήταν η περίθαλψη των απόρων Μακεδόνων σπουδαστών που φοιτούν σε Σχολεία της Αθήνας με την παροχή στέγης και συσσιτίου, η δωρεάν ανάληψη των περαιτέρω σπουδών τους και εν γένει η συμπαράσταση του
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συλλόγου για την επίλυση παντός νομίμου αιτήματος όσων μελών προσφεύγουν σε αυτό.
Είχε σφραγίδα κυκλική φέρουσα περιμετρικώς την επωνυμία του Συλλόγου και στο
κέντρο ανάγλυφα την εικόνα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και το έτος ίδρυσης του συλλόγου.
Τον σύλλογο διοικούσε 7μελές Διοικ. Συμβούλιο αποτελούμενο από τον Πρόεδρο,
Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Ταμία και 3 Συμβούλους και ήλεγχε 3μελής Εξελεγκτική
Επιτροπή.
Οι 23 ιδρυτές ήταν:
Αβραάμ Γεωργιάδης – Χρήστος Τσιμτσιρίδης – Πέτρος Σολωμόζης
Γεώργιος Κοροσίδης – Κων/νος Χατζησταυριανός – Βασίλειος Γραμματικόπουλος
Νικόλαος Μαρουφίδης –Παναγιώτης Κάλφας – Ιωάννης Μαρουφίδης
Αθανάσιος Πετίδης – Σταύρος Πέτκογλου - Σάββας Μαρουφίδης
Πέτρος Μαρουφίδης – Ιωάννης Γραμματικόπουλος
Γαβριήλ Λυπηρίδης – Γεώργιος Κάλφας – Ευστράτιος Κεσέογλου
Δημήτριος Μουστακίδης – Δημήτριος Χατζηαποστολίδης – Χαράλαμπος Λυπηρίδης
Παύλος Ξανθόπουλος – Βασίλειος Γραμματικόπουλος – Κυριάκος Χατζηγεωργίου

j

136. ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΕΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
Έδρα: Ν. Ιωνία

Η ιδρυτική πράξη υπογράφηκε στις 12 Απριλίου 1959 από τα 29 ιδρυτικά μέλη του
και εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθ. 12714/1959 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Τα γραφεία, ήταν στη στοά Τουρσουνίδη, οδός Παλ. Πατρών Γερμανού.
Ήταν η επαγγελματική οργάνωση των εργατών, τεχνιτών, υπαλλήλων και γενικώς
των εργαζομένων στην περιφέρεια των προαστείων Ν. Ιωνίας, Ν. Φιλαδέλφειας, Αγίων
Αναργύρων, Ν. Xαλκηδόνας, Ν. Μαδύτου, Ν. Ηρακλείου και Κουκουβαούνων ανεξαρτήτως κλάδου.
Σκοπός της Ένωσης, ήταν
• H συνένωση όλων των εργαζομένων εργατών, τεχνιτών και υπαλλήλων
στη περιφέρεια βορείων προαστείων Αθηνών, (όπως περιγράφονται παραπάνω),
• Η με κάθε νόμιμο μέσο προσπάθεια για τη βελτίωση της θέσης των εργαζομένων
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στη περιφέρεια των βορείων προαστείων Αθηνών,
• Η ανύψωση του κοινωνικού, επαγγελματικού και μορφωτικού επιπέδου αυτών,
• Η διαχείριση κάθε εργατικού ζητήματος των μελών,
• Η επιδίωξη ανέγερσης εργατικών κατοικιών και η προσπάθεια εύρεσης
εργασίας στους ανέργους.

Μέλη γίνονταν όσοι είχαν συμπληρώσει το 18ο έτος, εργαζόμενοι άνδρες και γυναίκες στην εν λόγω περιφέρεια.
Την Ένωση διοικούσε 11μελές Διοικητικό Συμβούλιο εκλεγόμενο για κάθε χρονιά,
ενώ εκλεγόταν και 3μελής Εξελεγκτική Επιτροπή για τον έλεγχο των πράξεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
Η Ένωση είχε στρογγυλή σφραγίδα με τον τίτλο «ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΒΟΡΕΙΩΝ
ΠΡΟΑΣΤΕΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ» και στο κέντρο δύο χέρια συναπτόμενα σε χειραψία και από
κάτω η χρονολογία ίδρυσης. Επίσης είχε σημαία με τον τίτλο της Ένωσης.

Ετήσια γιορτή της Ένωσης ήταν η 15η Αυγούστου, εορτή της Κοίμησης της Θεοτόκου, οπότε και οργανωνόταν και εκδρομή των μελών μετά των οικογενειών τους.
Ιδρυτικά μέλη:
Νικ. Μαραγκουδάκης – Δημ. Κορδεράς – Στυλ. Κασάπογλου
Ανέστης Αναστασιάδης - Δημ. Ζαφειρόπουλος – Σαράντης Γκίκας
Ιωάννης Καφετζής – Παναγιώτης Φυτάς
Αικατερίνη Δουλφή – Ναπολέων Γκόγκος – Κ. Κωστοπούλου – Παντελής Νεόφυτος
Βασ. Δημητρίου – Νικόλαος Κορδεράς – Αναστάσιος Μωραΐτης – Ζωή Γκλότσου
Αριστ. Σολωμός – Φώτιος Ευσταθίου – Μιχ. Ευσταθίου – Κων/νος Γαλίτης
Γ. Γρηγοριάδης – Ν. Φιλαργυρόπουλος – Περ. Τσαπράλης
Αντ. Μεντζικοφάνης - Αικ. Αναστασιάδου – Χαρ. Τσαγκανός
Ε. Κοσμαδόπουλος
Χρ. Γικουζέλης – Ανδρέας Τσενόγλου
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1960.

- Το Προεδρείο, αποτελούσαν, οι:
Πρόεδρος: Κ. Γαλίτης, Γεν. Γραμματέας: Γ. Γρηγοριάδης

1962.

- Πρόεδρος: Ανδρέας Τσάμπρας

- Ιούλιος. Το Σωματείο διαμαρτύρεται στο Δήμο Ν. Ιωνίας, για τη μη καταβολή ανθυγιεινού και οικογενειακού επιδόματος στους οδοκαθαριστές του Δήμου. Η Δημοτική Αρχή
μένει ασυγκίνητη.

1966.

- 16 Ιανουαρίου. Γενική Συνέλευση και εκλογές όπου εκλέχτηκαν οι:
Πρόεδρος: Ανδρέας Τσάμπρας, Αντιπρόεδρος: Δημοσθένης Παπαγεωργίου
Γεν. Γραμματέας: Μιλτιάδης Βογατσάς, Ταμίας: Γεώργιος Βασιλόπουλος,
Έφορος: Θ. Βασιλόπουλος, Σύμβουλοι: Θεόδωρος Ζαφειρόπουλος,
Σοφία Πανά, Γεώργιος Λυμπερόπουλος, Κων/νος Λαμπρόπουλος,
Γεώργιος Δέδες

j

137. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΛΤΣΟΠΟΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ
& ΜΙΚΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ
Η ιδρυτική πράξη του συνδέσμου, υπογράφηκε στη Ν. Ιωνία την 5η Ιουλίου 1959
και το καταστατικό εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθ. 14810/59 απόφαση του Πρωτοδικείου
Αθηνών. Έδρα είχε την Ν. Ιωνία.
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Σκοπός του συλλόγου, ήταν η δια παντός ηθικού και νομίμου μέσου μελέτη, προστασία, προαγωγή και προάσπιση των οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των
μελών του.
Για επίτευξη του σκοπού, το Διοικητικό Συμβούλιο, θα:
1. Κατέβαλλε προσπάθεια για την προάσπιση των οικονομικών δικαιωμάτων
των μελών του,
2. Τους εκπροσωπούσε στις διάφορες υπηρεσίες και οργανισμούς (Εφορία κλπ.),
3. Τους εκπροσωπούσε στους βιοτεχνικούς οργανισμούς (Ομοσπονδία,
Επιμελητήριο) για τις από κοινού συνδυαζόμενες προσπάθειες του συνόλου
των βιοτεχνικών οργανώσεων, προασπίζοντας τα συμφέροντα της
βιοτεχνικής τάξης.
Με αποφάσεις των Γεν. Συνελεύσεων, ο Σύνδεσμος, μπορούσε:
1. Να προμηθεύει τα μέλη του με εργαλεία και πρώτες ύλες, σχετικά με το
επάγγελμά τους,
2. Να επιμελείται την εξύψωση του πνευματικού επιπέδου με διαλέξεις, εορτές,
τελετές, εκδρομές, έντυπα και να φροντίζει τη διάδοση ωφελίμων γνώσεων.
Ιδρυτές του σωματείου, ήταν οι:
Μάρκος Παπαρδάκης – Αναστάσιος Σκουρτέλης – Θεόφιλος Οικονομάκης
Αναστάσιος Οικονομόπουλος – Θεόφιλος Ραβάνης – Ευανθία Μαργαρίτη
Γεωργία Σκιαδά – Γεώργιος Τσουβελέκης – Γρηγόριος Χατζόπουλος
Νικόλαος Στεφάνου – Ιωάννης Λεοντιάδης – Ελευθέριος Αναμελόγλου
Νικόλαος Χριστοφιδάκης – Νικόλαος Γιαζιτζόγλου – Αθηνά Παπασπύρου
Ιωάννης Στεφάνου – Γεώργιος Πρωτογερόπουλος – Νικόλαος Μαυρομμάτης
Πόπη Χριστοφή – Δημήτριος Χατζηστεφάνου – Γεώργιος Βουτσινάς
Βασ. Τσομπλεκτσόγλου – Γεώργιος Τοσούνογλου – Αναστάσιος Σιδηρόπουλος
Αβραάμ Κορακίδης – Κων/νος Δότσικας – Κων/νος Πρώιος
Γεώργιος Χατζηστεργίου – Νικόλαος Νουβέλογλου – Παναγιώτης Σακαλόγλου

j

138. ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
AΠΟΚΑΤΑΣΤΑΘΕΝΤΩΝ ΑΣΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
ΒΕΪΚΟΥ – ΠΕΡΙΣΣΟΥ
Η ιδρυτική πράξη του κοινωφελούς συλλόγου, υπογράφηκε στις 7 Δεκεμβρίου 1959
και το καταστατικό εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθ. 2476/1960 απόφαση του Πρωτοδικείου
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Αθηνών. Τα εδαφικά όρια του συλλόγου ορίζονταν ως εξής:
«Η εντεύθεν του ρεύματος περιοχή από της Γεφύρας Βεΐκου και μέχρι της γεφύρας
Βιθυνίας και του άνωθεν υψώματος Ακροπόλεως καθέτως από της περιφερειακής
οδού Ακροπόλεως εις Γέφυραν Βιθυνίας μετά των παρακειμένων οδών».

Σκοπός του Συλλόγου ήταν η εκτέλεση εξωραϊστικών και κοινωφελών καθώς και
φιλανθρωπικών έργων, ήτοι:
• Επέκταση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού καθώς και του ηλεκτροφωτισμού
των οδών,
• Επέκταση του δικτύου ύδρευσης και τοποθέτηση σε κοντινά σημεία γερανών
για την καλύτερη ύδρευση των κατοίκων,
• Δενδροφύτευση των οδών και πλατειών,
• Ενέργειες κοινωνικής προνοίας και ίδρυση ιατροφαρμακευτικού τμήματος
για τα άπορα και ασθενή μέλη που δεν διέθεταν ασφαλιστικά βιβλιάρια,
• Εγκατάσταση ιατρείων του Ι.Κ.Α. και τοποθέτησης ιατρών για την
κατ΄ οίκον εξέταση των ασθενών,
• Εγκατάσταση Φαρμακείου και κάθε Δημόσιας Αρχής (Σταθμός
Χωροφυλακής κλπ.)
• Ένα χρόνο μετά την ίδρυση του συλλόγου, προικοδότηση 2 απόρων κορασίδων
παιδιών των μελών του συλλόγου.

Η πραγματοποίηση των παραπάνω σκοπών θα γίνονταν με την διενέργεια εράνων,
εορτών, διαλέξεων, εκδρομών, ίδρυσης λέσχης κλπ.
Ο σύλλογος διοικούνταν από 9μελές Διοικ. Συμβούλιο εκλεγόμενο κάθε έτος. Με
μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών του Δ.Σ. εκλέγονταν Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος,
Γενικός Γραμματέας, Ταμίας, Ειδικός Γραμματέας και ΄Εφορος συλλόγου. Υπήρχε επίσης
3μελής Εξελεγκτική Επιτροπή που ήλεγχε τις πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, που
συνεδρίαζε μία φορά την εβδομάδα.
Η σφραγίδα του συλλόγου ήταν κυκλική και έφερε την επωνυμία “ΕΘΝΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΘΕΝΤΩΝ ΑΣΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΒΕΪΚΟΥ - ΠΕΡΙΣΣΟΥ”
και στο κέντρο την χρονολογία ίδρυσης.
Τα ιδρυτικά μέλη:
Ιωάννης Χριστοδούλου – Φαίδων Τοκαλίδης – Νικόλαος Φραγκάκος
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Ιωάννης Μπογιατζόγλου – Παναγιώτης Γεωργιάδης – Μαρία Ρουμελιώτου
Λεωνίδας Θεοδωρόπουλος – Στυλιανός Κατσικάκης – Μάρκος Αλμπέρτο
Ευαγγελία Γαλιάδου – Κομνηνός Παστουρμάς - Μιλτιάδης Συμεωνίδης
Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης – Ελένη Αυγουστή

j

139. ΣΩΜΑΤΕΙΟΝ «ΚΑΡΥΑΤΙΔΕΣ»
Ιδρύθηκε στην Αθήνα, με την υπ΄ αριθ. 14735/1954 απόφαση του Πρωτοδικείου
Αθηνών, και το καταστατικό του τροποποιήθηκε στην ΄Εκτακτη Γενική Συνέλευση της
20ης Ιανουαρίου 1960, που εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθ. 6680/60 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Σκοπός του Σωματείου ήταν:
• Η ίδρυση στην Αθήνα γυναικείας Ελληνοαμερικανικής Οργάνωσης για
την ανάπτυξη φιλικών σχέσεων των εδώ Ελληνίδων και Αμερικανίδων μετά
των εν Αμερική ομογενών,
• Η ανάπτυξη του ενδιαφέροντος των εν Αμερική ομογενών για την Πατρίδα και
τα εθνικά μας ιδεώδη,
• Φιλανθρωπικός, μορφωτικός, προοδευτικός και κοινωνικός

Απόσπασμα από το Καταστατικό του.

Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών μπορούσε να ιδρύσει λέσχες ως και κατάλληλα ιδρύματα. Το σωματείο συνεργαζόταν με την ευρισκόμενη στην Αμερική Ελληνοα-298-
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μερικανική Οργάνωση «Θυγατέρες της Πηνελόπης» γυναικείου τμήματος της Α.Χ.Ε.Π.Α.
και αποτελούσαν το υπ΄ αριθ. 271 τμήμα των “Θυγατέρων της Πηνελόπης”.
Είχε σφραγίδα φέρουσα στο πάνω σημείο το σήμα της Ενώσεως και κάτωθεν τις
λέξεις ΚΑΡΥΑΤΙΔΕΣ.
Διοικούνταν από 11μελές Δ.Σ. που εκλεγόταν μεταξύ των διατελεσάντων τουλάχιστον επί 2ετία τακτικών του μελών από την ετήσια Γενική Συνέλευση. Στα αξιώματα του
Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονταν απευθείας η Πρόεδρος και οι ελεγκτές. Τα μέλη ήταν
επανεκλέξιμα. Η Πρόεδρος δεν μπορούσε να επανεκλεγεί πέραν της 2ετίας αλλά μετά την
πάροδο 5ετίας θα μπορούσε.
Στην ετησία γενική συνέλευση εκλέγονταν μεταξύ των τακτικών μελών δια σχετικής πλειοψηφίας των παρόντων μελών τα 7 από τα 11 μέλη του Διοικ. Συμβουλίου του
«Πηνελόπειου Ιδρύματος» η εκλογή των οποίων θα γίνονταν ανά 5ετία σύμφωνα με το
άρθρο 3 του από 25/9/1957 Β.Δ. δημοσιευθέντος την 16/10/1957 Φ.Ε.Κ. τ. Α΄ αριθ. 214.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούσαν οι: Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γενική Γραμματεύς, Ειδική Γραμματεύς ή Γραμματεύς Αλληλογραφίας, Ταμίας, 3 ελεγκτές και 3 σύμβουλοι. Όλα τα μέλη του συμβουλίου ως και του σωματείου έπρεπε να ήταν καλής κοινωνικής, ηθικής και οικονομικής κατάστασης.
		
Τα ιδρυτικά μέλη του συλλόγου, ήταν:
Άννα συζ. Γεωρ. Σακελλαρίου – Πηνελόπη συζ. Νικ. Βλάγκαλη
Ελένη συζ. Νικ. Τράντα – Τίνα θυγ. Γερ. Ποταμιάνου – Κάκια συζ. Ανδρ. Μπουσίου
΄Ελλη συζ. Ευστ. Αγουρίδου – Τζία συζ. Δημ. Πετρούλια - ΄Εφη θυγ. Γεωρ. Κόντου
Καλλιόπη συζ. Γουιλ. Τέϋλορ – Αγγελική θυγ. Πέτρ. Πετροπούλου
Βάσω συζ. Αρ. Παπαπάνου – Μαρίκα συζ. Ν. Διπλαράκου – Ρίτα συζ. Ιωάν. Βουλγαράκη
Ελένη συζ. Νέλλου Κανελλοπούλου – Καίτη συζ. Σπ. Μπαμπάκου
Αλίκη θυγ. Πέτρ. Μπέμπη – Ιφιγένεια θυγ. Παν. Βακατάτση
Καίτη συζ. Βασ. Καλκάνη – Λέλα συζ. Γεωρ. Μυλωνά – Μπίκα Πετρογιάννη
Λιλή θυγ. Χαρ. Πομόνη – Ελένη συζ. Εμμ. Ορφανού – Καλλιόπη συζ. Χρ. Λαμπράκου
Ευγενία Φομπέρ – Νταίζη συζ. Γουστ. Σουϊφτ – Γκάμπη Συρίγου

1960.

- Πρόεδρος: Ελένη Κανελλοπούλου, Γεν. Γραμματέας: Μπέττη Κύρτση

1962.

- 31 Μαΐου. Το καταστατικό τροποποιείται και εγκρίνεται με την 1103/1963
απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών. Οι βασικές αλλαγές έχουν να κάνουν με δωρητές
και ευεργέτες του «Πηνελοπείου Ιδρύματος» και της Διοίκησης αυτού:
1. Οι προσφέροντες στο σωματείο «ΚΑΡΥΑΤΙΔΕΣ» ποσά για το ΠΗΝΕΛΟΠΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ
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και ονομαζόμενοι υπό τούτου λόγω των ποσών αυτών, Δωρητές, Ευεργέτες, Μεγάλοι
Ευεργέτες, καθίστανται και των ΚΑΡΥΑΤΙΔΩΝ ανάλογα με τα προσφερόμενα ποσά.
2. Το σωματείο διοικείτο από 17μελές Δ.Σ. εκλεγομένων των 13 μελών υπό των τακτικών μελών που είναι ήδη 1 χρόνο μέλη και τα υπόλοιπα 4 μέλη θα είναι από τα ιδρυτικά
μέλη του συλλόγου οι κυρίες Ελένη Νέλλου Κανελλοπούλου, Ελένη Ν. Τράντα, Καίτη Σ.
Μπαμπάκου και Κάκια Α. Μπουσίου

1965.

- 17 Νοεμβρίου. Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, έχουμε νέα τροποποίηση του
Καταστατικού, που εγκρίνεται με την υπ΄ αριθ. 1260/1966 απόφαση του Πρωτοδικείου
Αθηνών, όπου τροποποιούνται τα άρθρα 6 και 9 του προηγούμενου.

1972.

- 25 Απριλίου. Στην ΄Εκτακτη Γενική Συνέλευση, έχουμε νέα τροποποίηση του
Καταστατικού, που εγκρίνεται με την υπ΄ αριθ. 4565/1972 απόφαση του Πρωτοδικείου
Αθηνών. Στην τροποποίηση αυτή έχουμε αλλαγή του καταστατικού όσον αφορά τον
σκοπό, αφού τώρα είναι πλέον κυρίως φιλανθρωπικός.

1973.

- Με την υπ΄ αριθ. 16.101/Χ.Υ. 1254 της 3.3.1973, απόφαση του Υφυπουργού Στ.
Σκανδάλη το Σωματείο «ΚΑΡΥΑΤΙΔΕΣ» χαρακτηρίζεται ως ειδικώς φιλανθρωπικό, γιατί
παρέχει ηθική και υλική βοήθεια σε άπορες νεανίδες και υποχρεούται να αναγράφει στα
έντυπά του «Ειδικώς αναγνωρισμένον ως φιλανθρωπικόν».

1975.

- 21 Ιανουαρίου. Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, έχουμε τροποποίηση αρκετών
άρθρων του Καταστατικού του σωματείου, λόγω του ότι το «Πηνελόπειο Ίδρυμα» έχει
μετατραπεί σε Βρεφονηπιακό Σταθμό και το Καταστατικό του Σωματείου «ΚΑΡΥΑΤΙΔΕΣ» θα πρέπει να ευθυγραμμισθεί με την αλλαγή του σκοπού του κλπ.

j

140. ΣΤΕΓΗ ΠΑΙΔΙΟΥ «O ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»
Ιδρύθηκε το 1960 από την «Εταιρεία Αναστηλώσεως Ηθικών Αξιών» και ήταν
Ορφανοτροφείο Αρρένων παιδιών.

1960

- Το Προεδρείο, αποτελούσαν οι:
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Πρόεδρος: Χρυσάφης Δουβλίδης, Αντιπρόεδρος: Βρασίδας Νικολαΐδης
Γεν. Γραμματέας: Δημήτριος Μπανούσης, Ταμίας: Νικόλαος Τσεργάς,
Ειδικός Γεν. Γραμματέας: Ανδρέας Χαλεπλίδης
Μέλη: Όλγα Αρναούτογλου, Κων/νος Γεράνιος, Τζένη Δανιηλίδου,
Ειρήνη Ζιωτοπούλου, Μενέλαος Κουρτίδης, Ελπινίκη Μπαλτατζή,
Κλεάνθης Νικολαΐδης, Αικατερίνη Σταυριανού, Παντελής Χαβατζόγλου

1963

- Το Προεδρείο, αποτελούσαν οι:
Πρόεδρος: Αρχιμ. Γρηγ. Πουλάκης, Αντιπρόεδρος: Δημήτριος Μπανούσης
Γεν. Γραμματέας: Ανδρέας Κουέλλης
Ταμίας: Γεώργιος Αναστασιάδης, Μέλη: Άρτεμις Διαμαντάκη,
Μαρία Κατσαροπούλου, Παναγ. Μητσάκος (Δ/ντής Υποκ. Εμπορ. Τραπέζης)
Αριάδνη Δανιηλίδου και Μάρθα Χατζηαθανασίου

1965

- Το Προεδρείο, αποτελούσαν οι:
Πρόεδρος: Δημήτριος Μπανούσης, Γεν. Γραμματέας: Γεώργιος Μπαραλός,
Ταμίας: Γεώργιος Αναστασιάδης, Μέλη: ΄Αρτεμις Διαμαντάκη,

Σημείωση: Η ιδιωτική σχολή “ΚΑΔΜΟΣ”, με διευθυντή τον Χαράλ. Αντ. Σαπουντζάκη,
εγγράφει δωρεάν όλα τα παιδιά της Στέγης, που φοιτούν κανονικά χωρίς καμία απολύτως επιβάρυνση του Ιδρύματος.

j

141. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Ν. ΙΩΝΙΑΣ & ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
Από το 1958 είχε ξεκινήσει μία κίνηση Φοιτητών για
την ίδρυση Φοιτητικού Συλλόγου, είχε δε εκλεγεί και 3μελής
Αιρετή Επιτροπή Φοιτητών (Δημήτριος Ευαγγελόπουλος,
Γεώργιος Τρικαλιώτης, Γεώργιος Χατζόπουλος). Η έλλειψη
χρημάτων για την ενοικίαση στέγης οδήγησε πολλούς από
τους φοιτητές να εγγραφούν στον Ιωνικό Σύνδεσμο.

Λίγο αργότερα, σε ευρεία σύσκεψη φοιτητών στις 18
Σεπτεμβρίου 1960 αποφασίστηκε η δημιουργία φοιτητικού
συλλόγου, υπογράφηκε η ιδρυτική του πράξη και το καταστατικό του εγκρίθηκε με την υπ΄
αριθ. 1183/61 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών.
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Τα γραφεία του συλλόγου, ήταν στην οδό Αγ. Φωτεινής 58.

Οι σκοποί του συλλόγου, ήταν:
• Η μέριμνα για την κοινωνική μόρφωση, αγωγή και εν γένει πνευματική, σωματική,
και ηθική εξύψωση του φοιτητή,
• Η δια νομίμων μέσων και επιτρεπομένων, επιδίωξη και ικανοποίηση των δικαίων
αιτημάτων του φοιτητή ως κοινωνικού παράγοντα,
• Η επιδίωξη της εξύψωσης και ανάπτυξης εν γένει των ανεγνωρισμένων ηθικών,
εθνικών και κοινωνικών αξιών και η καλλιέργεια και η ανάπτυξη του αισθήματος
της φιλαλληλίας, αλληλεγγύης και
• Η μορφωτική και εκπολιτιστική κίνηση και πρόοδος της κοινωνίας της Ν. Ιωνίας.

Τους παραπάνω σκοπούς θα επετύγχανε με την ενημέρωση των μελών του, με
πνευματικές και ψυχαγωγικές συγκεντρώσεις, διαλέξεις, εκδρομές, δημοσιεύσεις,
λειτουργία εντευκτηρίου και με τη συνεργασία με άλλα φοιτητικά σωματεία.
Μέλη του συλλόγου γίνονταν φοιτητές ανεξαρτήτως φύλου που κατοικούσαν στους
δήμους Ν. Ιωνίας και Ηρακλείου Αττικής και φοιτούσαν σε αναγνωρισμένες υπό του
Κράτους ανώτατες ή ανώτερες σχολές.
Ο σύλλογος διοικούνταν από 9μελές Διοικ. Συμβούλιο και ελέγχονταν από 3μελή
Εξελεγκτική Επιτροπή.
Η σφραγίδα του συλλόγου ήταν κυκλική φέρουσα περιφερειακώς την επωνυμία του
συλλόγου, το έτος ίδρυσης και ως έμβλημα σύμπλεγμα βιβλίου και κίονα.
Η Προσωρινή Διοίκηση (Πρόεδρος: Ιωάννης Χαραλάμπους68 και Γεν. Γραμματέας:
Δημ. Γυφτάκης69) απευθύνονται με επιστολή (6 Οκτωβρίου 1960) στους φορείς της
πόλης, γνωρίζοντας τους σκοπούς του συλλόγου, ζητώντας συγχρόνως την κατανόηση
και την υποστήριξή τους.
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Ο σύλλογος είχε, ως μέλη, 150 φοιτητές της Ν. Ιωνίας και του Ηρακλείου.

1961.

Ιωάννης Χαραλάμπους

- To Προεδρείο του Συλλόγου, αποτελούν οι:
Πρόεδρος: Ιωάννης Χαραλάμπους, Γεν. Γραμματέας: Δημ. Γυφτάκης

- Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου. Ο σύλλογος πραγματοποίησε την έναρξη των πνευματικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεών του, που ήταν αφιερωμένες στο ελληνικό
μελόδραμα. Το πρόγραμμα παρουσίασε το μουσικό τμήμα του συλλόγου.

1962.

- Διοργανώνει μέσα στη χρονιά εκδρομές σε Στενή Ευβοίας, Κινέττα και Λίμνη
Βουλιαγμένης, ενώ κάνει διαλέξεις στην αίθουσα του Ελληνοαμερικανικού Επιμορφωτικού Ινστιτούτου (Αγ. Φωτεινής 58).
- Πραγματοποιεί 2 χορούς στο κέντρο «Σρι – Λάνκα».
- Πραγματοποιεί δωρεάν φροντιστήρια σε μαθητές του Γυμνασίου και ιδρύει
δανειστική Βιβλιοθήκη.
- Εκδίδει το Περιοδικό "Πρωτοπορία"
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- Κατόπιν αρχαιρεσιών το Δ.Σ. καταρτίσθηκε σε σώμα ως εξής:
Πρόεδρος: Ιωάννης Χαραλάμπους (Νομική), Αντιπρ.: Πέτρος Αρώνης (Εμπορική)
Γεν. Γραμματέας: Αντ. Ρασιδάκης (Ιατρική),
Ταμίας: Δημ. Ευαγγελόπουλος (Μαθημ.),
Ειδικός Γραμματέας: Χαρ. Θεοδωρίδης (Φιλοσοφική)
Μέλη: Εμμαν. Αναπλιώτης (Νομική), Νικ. Βαμβακόπουλος (Εμπορική),
Θεόδωρος Σερέφογλου (Ιατρική), Αντώνης Μακκάς (Βιομηχανική)

1963.

- Κυριακή 23 Φεβρουαρίου. Διοργανώνει εκδρομή στον Αρχαιολογικό χώρο των
Δελφών.
- 10 Μαρτίου. Κατόπιν αρχαιρεσιών, εκλέγεται το νέο Δ.Σ.:
Πρόεδρος: Αντώνης Ρασιδάκης, Αντιπρόεδρος: Εμμανουήλ Αναπλιώτης,
Γεν. Γραμματέας: Πέτρος Αρώνης, Ταμίας: Πολύκαρπος Πολυκάρπου
Ειδικός Γραμματέας: Στέργιος Χαραλάμπους, Μέλη: Μιχαήλ Αδαμόπουλος,
Σάββας Πεσματζόγλου, Νικόλαος Βατίδης και Δημ. Ευαγγελόπουλος
- Κυριακή 31 Μαρτίου. Διοργανώνει εκδρομή στα Τρίκαλα Κορινθίας.

- Κυριακή 12 Μαΐου. Διοργανώνει Φιλολογικό Μνημόσυνο με τη συμπλήρωση 20
χρόνων από το θάνατο του Κωστή Παλαμά στον κινηματογράφο «ΑΛΦΑ» με ομιλητή τον
Βασίλη Βασιλειάδη.

- Κυριακή 28 Οκτωβρίου. Διοργανώνει εκδήλωση στην «Ένωση Σπάρτης Μ. Ασίας»
με ομιλητή τον διακεκριμένο Λογοτέχνη Πέτρο Χάρη και θέμα: «Η 28η Οκτωβρίου και το
ΟΧΙ των Πνευματικών Ανθρώπων». Οι καλλιτέχνες του Εθνικού Θεάτρου (Μαρία Μοσχολιού, Ν. Παπακωνσταντίνου και Β. Κανάκης) απήγγειλαν ωραιότατα ποιήματα.
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- Κυριακή 16 Νοεμβρίου. Διοργανώνει εκδρομή στην Αρχαία Κόρινθο, Μυκήνες,
Άργος, Ναύπλιο όπου την ξενάγηση ανέλαβε η Φραντζέσκα Βουδούρογλου.

1964.

- 29 Μαρτίου. Κατόπιν αρχαιρεσιών, το Δ.Σ. καταρτίσθηκε σε σώμα ως εξής:
Πρόεδρος: Νικόλαος Τάτσης, Αντιπρόεδρος: Αλέκος Κεσίσογλου,
Γεν. Γραμματέας: Στέργιος Χαραλάμπους, Ταμίας: Πολύκαρπος Πολυκάρπου,
Ειδικός Γραμματέας: Αντώνιος Κρασσάς, Μέλη: Θεόδωρος Σερέφογλου,
Πολύβιος Κοντός, Νικόλαος Παπαγιάννης, Παντελής Χατζηκυριάκος

1965.

- 31 Ιανουαρίου. Κατόπιν αρχαιρεσιών, το Δ.Σ. καταρτίσθηκε σε σώμα ως εξής:
Πρόεδρος: Δημ. Ευαγγελόπουλος, Αντιπρόεδρος: Μιχαήλ Αδαμόπουλος,
Γεν. Γραμματέας: Νικόλαος Βατίδης, Ταμίας: Αλέξ. Φραγκόπουλος,
Ειδικός Γραμματέας: Κων/νος Γκόγκος, Μέλη: Νικόλαος Βαμβακόπουλος,
Στυλιανός Κανναβός, Παναγιώτης Μαΐστρος70, Αντώνιος Μακκάς

1966.

- 6 Φεβρουαρίου. Κατόπιν αρχαιρεσιών, το Δ.Σ. καταρτίσθηκε σε σώμα ως εξής:
Πρόεδρος: Στυλιανός Κανναβός, Αντιπρόεδρος: Κων/νος Γκόγκος,
Γεν. Γραμματέας: Θ. Παπαγιαννόπουλος, Ταμίας: Αλέξανδρος Τσακίρης,
Ειδικός Γραμματέας: Ανδρέας Ρέκκας, Μέλη: Παναγιώτης Μαΐστρος,
Ηρακλής Νικολαΐδης, Ετεοκλής Ρέκκας και Αντώνιος Κρασσάς

- Τετάρτη 1 Ιουνίου. Στην αίθουσα της «Ένωσης Σπάρτης» διοργανώνει ομιλία με
θέμα: «Ελλάς και Κύπρος – Μία ιστορική αναδρομή» από τον διεθνολόγο Εμμανουήλ
Μάρκογλου, διδάκτορα του Πανεπιστημίου της Ν. Υόρκης.

1967.

- 14 Μαρτίου. Κατόπιν αρχαιρεσιών, το Δ.Σ. καταρτίσθηκε σε σώμα ως εξής:
Πρόεδρος: Παναγιώτης Μαΐστρος, Αντιπρόεδρος: Αλέξανδρος Τσακίρης,
Γεν. Γραμματέας: Γιάννης Μητροκώστας Ταμίας: Θ. Καραναστάσογλου
Ειδικός Γραμματέας: Σταυρούλα Μαγγανά, Μέλη: Παύλος Γιουλούντας,
Δημήτριος Καζάκος, Ιωάννης Μαΐστρος, Ιωάννης Μανέτας

1970.

- Στις αρχές της 10ετίας του 1970, τα γραφεία του Συλλόγου Φοιτητών μεταφέρονται στην οδό Αγ. Κωνσταντίνου και Χαλανδρίου (νυν Αλ. Παναγούλη).
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1973.

- 4 Απριλίου. Το καταστατικό του τροποποιήθηκε στη Γενική Συνέλευση, όταν το
Διοικ. Συμβούλιο, αποτελούσαν οι:
Πρόεδρος: Σταύρος Κουλάκογλου, Αντιπρόεδρος: Αλκιβιάδης Μαράκης,
Γεν. Γραμματέας: Αικατερίνη Δακουρά, Ταμίας: Κων/νος Αμπατζής,
Ειδικός Γραμματέας: Ευαγγελία Κοντονάσιου, Μέλη: Αικατερίνη Λεονταρίτου,
Παναγιώτης Γρηγ. Κωστάκης, Δημήτριος Νίκαινας και Ιωάννης Τίγκας
και εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθ. 4256/27.4.1974 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών.

j

142. ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
Ν. ΙΩΝΙΑΣ «ΤΑ ΧΕΛΙΔΟΝΙΑ»
Το καταστατικό της, εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθ. 442/1962 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Ήταν ένα ιδιόμορφο καταστατικό, που περιελάμβανε στις διατάξεις του μεταξύ
άλλων, τα εξής:
«Την 7η Ιουνίου 1954, η Α.Μ. η Βασίλισσα Φρειδερίκη εγκαινίασε την υπ΄
Αυτής ιδρυθείσα εργατική Παιδική Στέγη Βιομηχάνων Ν. Ιωνίας «ΤΑ ΧΕΛΙΔΟΝΙΑ». Την παρέδωσε και προς λειτουργία και συντήρηση στους βιομηχάνους της
Ν. Ιωνίας. ΄Ηδη αυτήν συντηρούντες Βιομήχανοι Ν. Ιωνίας, από κοινού μετά των
λοιπών κάτωθι υπογεγραμμένων προσώπων, αποφάσισαν την ίδρυση Φιλανθρωπικού Σωματείου και ιδρύουν την «Εργατική Παιδική Στέγη Βιομηχάνων Ν. Ιωνίας
“TA XEΛΙΔΟΝΙΑ” με έδρα τη Ν. Ιωνία ».
Σκοπός του Σωματείου ήταν η ημερήσια περίθαλψη, διατροφή και διαπαιδαγώγηση
παιδιών των οποίων οι γονείς εργάζονταν στα εργοστάσια της περιοχής ηλικίας 3 έως
7 ετών. Το συμβούλιο του Σωματείου μπορούσε να επεκτείνει τη δράση της παιδικής
στέγης σε παιδιά άλλων ομάδων της περιοχής ή άλλων περιοχών, δωρεάν ή επί πληρωμή.
Το Σωματείο διοικούνταν από 15μελές Συμβούλιο. Τα μέλη του Συμβουλίου εκλέγονταν κατά τα 2/3 ανά 4ετία από τη Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία. Τα εκλεγόμενα μέλη του Δ.Σ. όφειλαν να εκλέξουν προς συμπλήρωση το άλλο 1/3 των μελών αυτού
εκ του Εργατοτεχνικού Προσωπικού των Βιομηχανιών που μετείχαν στις δαπάνες της
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συντήρησης της στέγης, τουλάχιστον κατά 10%.
Ο έλεγχος της διαχείρισης γίνονταν από 2 ελεγκτές. Το σωματείο είχε σφραγίδα
απεικονίζουσα φωλιά νεοσσών με χελιδόνα φέρει δε γύρω τις λέξεις:«ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΡΓΑΤΙΚΗ
ΣΤΕΓΗ ΤΑ ΧΕΛΙΔΟΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ».

Εγκαίνια. 7 Ιουνίου 1954. Η Βασίλισσα Φρειδερίκη και ο Κ. Κιοφτερτζής

Τα Ιδρυτικά μέλη:
Γεώργιος Αλ. Σινιόσογλου, Βιομήχανος – Λουκία Κων. Ευστρατιάδου, Οικιακά
Ανδρέας Διον. Παπαχρηστόπουλος, Δικηγόρος – Σταύρος Ιω. Στύλογλου, Βιομήχανος
Χρήστος Πύρρος, Ιατρός Δ/ντής Νοσοκ. ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ – Ευφροσύνη Λικέτσου, Οικιακά,
Πέτρος Κογκαλίδης, Διευθ. Εργοστ. ΜΟΥΤΑΛΑΣΚΗ – Ελένη ή Νίτα Μιλτ. Σινιόσογλου,
Ελένη Ιω. Μπέζη, Οικιακά – Ιωαν. Κοκκινίδης, Δ/ντής Εταιρείας ΜΟΥΤΑΛΑΣΚΗ,
Γεώργιος Τομπέας, Υπάλ. Εταιρείας ΜΟΥΤΑΛΑΣΚΗ – Διονύσιος Στρούζας, Αποθηκ.,
Χρήστος Βισβίκης, Υπάλ. Εταιρ. ΜΟΥΤΑΛΑΣΚΗ – Κων. Καϊσερλόγλου, Εργοδηγός,
Μεντίχια Μπαρούτογλου, Επιστάτρια Εργ. ΜΟΥΤΑΛΑΣΚΗ, Γεώργιος Ευστρατιάδης
Συμεών Αλεξ. Σινιόσογλου Πρόεδρος Δ.Σ. ΜΟΥΤΑΛΑΣΚΗ, Αλβέρτος Δρούκερ
Κηρύκος Παπαϊωάννου, δικηγόρος – Ιορδ. Σεβάστικ, Δ/ντής Πωλήσεων ΜΟΥΤΑΛΑΣΚΗ
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143. ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
To 1962 μια ομάδα νέων με κοινό γνώρισμα την αγάπη για τη φύση και τις εκδρομές
αποφάσισαν να ιδρύσουν τον Φυσιολατρικό Όμιλο Ν. Ιωνίας. Τα χρόνια κύλισαν. Μερικά
από τα τότε νεαρά παιδιά εξακολουθούν να υπηρετούν τον ΄Ομιλο, ενώ πλήθος νέων
μελών εντάχθηκαν στο δυναμικό του.
Η πολυετής πείρα των παλιών με τον ενθουσιασμό των νέων έδωσε ώθηση με αποτέλεσμα σήμερα να θεωρείται από τους πιο δημιουργικούς και πετυχημένους Φυσιολατρικούς συλλόγους και τα μέλη του να είναι περί τα 600.
H ιδρυτική πράξη υπογράφηκε στις 22 Ιουνίου 1962 από τους 21 ιδρυτές του και το
καταστατικό του εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθ. 14705/1962 απόφαση του Πρωτοδικείου
Αθηνών.

Σκοπός του, ήταν:
• Η ψυχαγωγία των μελών του, δια μέσων που ανυψώνουν το πνευματικό
επίπεδό τους,
• Η διενέργεια εκδρομών και καθημερινών περιπάτων, ιδίως κατά το θέρος και
κατά την διάρκεια αυτών η μέριμνα για την ανύψωση των αναγνωρισμένων
ηθικών, εθνικών και κοινωνικών αξιών και η καλλιέργεια και ανάπτυξη
του αισθήματος της φιλαλληλίας και της αγάπης προς την ύπαιθρο και
τον σεβασμό προς το πράσινο,
• Η μορφωτική και εκπολιτιστική κίνηση και πρόοδος της κοινωνίας της
Νέας Ιωνίας.

Την επίτευξη των σκοπών, θα επετύγχανε:
1. Με πνευματικές και ψυχαγωγικές συγκεντρώσεις, διαλέξεις και εκδρομές,
2. Με τη συνεργασία με άλλα αναγνωρισμένα εκδρομικά και ψυχαγωγικά σωματεία
που θα είχαν παραπλήσιο σκοπό,
3. Με κάθε νόμιμο μέσο.

Το σωματείο διοικούνταν από 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο και ελέγχονταν από
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3μελή Εξελεγκτική Επιτροπή. Είχε στρογγυλή σφραγίδα φέρουσα παράσταση σκαπάνης
και σχοινί και τα κεφαλαία γράμματα Φ.Ο.Ν.Ι. με το έτος ίδρυσης.

΄Εξω από τα γραφεία του Φ.Ο.Ν.Ι. στην οδό Ελ. Βενιζέλου

Ιδρυτές ήταν οι:
Πέτρος Καραταμπάνης, Ευαγγελία Καμπούρογλου, Ελένη Καμπούρογλου,
Γεώργιος Τσουκαλάς, Ελένη Τσουκαλά, Χαράλαμπος Παυλής,
Δημήτριος Θεοδοσίου, Κωνσταντίνος Θεοδοσίου, Ελένη Θεοδοσίου,
Δημήτριος Ευαγγελόπουλος, Νικόδημος Γαβριήλογλου, Παντελής Χατζηβασίλογλου,
Σταύρος Παρασκευάς, Γεώργιος Μιχαηλίδης, Μανώλης Τσαρδούλιας,
Φιλιώ Τσαρδούλια, Δημοσθένης Χειμωνίδης, Ιωάννα Τόπογλου,
Γεωργία Τόπογλου, Αθανάσιος Κωνσταντινίδης, Ιορδάνης Βασιλειάδης

1963.

- Μάρτιος. Το εκλεγέν υπό της Γεν. Συνελεύσεως, πρώτο Διοικ. Συμβούλιο, καταρτίσθηκε σε σώμα ως εξής:
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Πρόεδρος: Θεόδωρος Παλκάνογλου, Αντιπρόεδρος: Χαράλαμπος Παυλής,
Γεν. Γραμματέας: Κων/νος Θεοδοσίου, Ταμίας: Σταύρος Παρασκευάς,
Έφορος Εκδρομών: Νικόδημος Γαβριήλογλου,
Μέλη: Γεώργιος Τσουκαλάς και Ανδρέας Πιέρρος
Εξελεγκτική Επιτροπή:
Παντελής Χατζηβασίλογλου, Χρήστος Αλεξανδρής και Βασίλειος Βορριάς

1965.

- Απρίλιος. Το εκλεγέν υπό της Γεν. Συνελεύσεως, Διοικ. Συμβούλιο, καταρτίσθηκε
σε σώμα ως εξής:
Πρόεδρος: Νικόδημος Γαβριήλογλου, Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Μοντσενίγος,
Γεν. Γραμματέας: Γεώργιος Μιχαηλίδης, Ταμίας: Θεόδωρος Ραΐσης,
Μέλη: Εμμανουήλ Τσαρδούλιας, Νικόλαος Χομπάς,
Βύρων Γλαβίνας (παραίτηση 29/6/1965, στη θέση του Ανδρέας Πιέρρος)

- Νοέμβριος. Το εκλεγέν υπό της Γεν. Συνελεύσεως, Διοικ. Συμβούλιο, καταρτίσθηκε
σε σώμα ως εξής:
Πρόεδρος: Σπυρίδων Τσαρδούλιας,
Αντιπρόεδρος: Παναγιώτης Παρίσης, (από 8/2/1966 ο Γεώργιος Λίνας)
Γεν. Γραμματέας: Νικόλαος Χομπάς, Ταμίας: Θεόδωρος Ραΐσης,
Έφορος Εκδρομών: Νικόδημος Γαβριήλογλου
Έφορος Λέσχης: Γεώργιος Λίνας (από 8/2/1966 Ανδρέας Πιέρρος)
Μέλος: Μιχαήλ Πλοιαρχόπουλος

- Ιούλιο και Αύγουστο μεταβαίνουν στην Επίδαυρο για παρακολούθηση θεατρικών
παραστάσεων (Στις 27.6.1965 “Αγαμέμνων” και στις 11.7.1965 “Φοίνισσαι”).

1966.

- Οκτώβριος. Το εκλεγέν υπό της Γεν. Συνελεύσεως, Διοικ. Συμβούλιο, καταρτίσθηκε
σε σώμα ως εξής:
Πρόεδρος: Νικόδημος Γαβριήλογλου, Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Μιχαηλίδης,
Γεν. Γραμματέας: Παναγιώτης Παρίσης,
Ταμίας: Αλεξ. Κουμουρτζής (από 14/2/1967 Ιωάννης Χατζηπαυλής),
Έφορος Λέσχης: Γεώργιος Γεωργιάδης
Μέλη: Ανδρέας Πιέρρος, Γεώργιος Ανθρακίδης

1967.

- Το εκλεγέν υπό της Γεν. Συνελεύσεως τον Δεκέμβριο του 1967, Διοικ. Συμβούλιο,
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καταρτίσθηκε σε σώμα ως εξής:
Πρόεδρος: Μιχ. Πλοιαρχόπουλος, Αντιπρόεδρος: Χρήστος Παπαγερασίμου,
Γεν. Γραμματέας: Κων/νος Μάκκας, (από 17/6/1968 Β. Σιμιτσόπουλος),
Ταμίας: Ιωάν. Χατζηπαυλής, Έφορος Εκδρομών: Νικόδημος Γαβριήλογλου
Έφορος Λέσχης: Δημήτριος Καραμπέτσος

1968.

1967. Εκδρομή στο Περτούλι.

- Νοέμβριος. Το εκλεγέν υπό της Γεν. Συνελεύσεως, Διοικ. Συμβούλιο, καταρτίσθηκε
σε σώμα ως εξής:
Πρόεδρος: Νικόδημος Γαβριήλογλου, Αντιπρόεδρος: Δημήτριος Καραμπέτσος,
Γεν. Γραμματέας: Κων/νος Μάκκας, Ταμίας: Κων/νος Αλεξανδρής,
Έφορος Εκδρομών: Ιωάννης Χατζηπαυλής,
Υπεύθυνος Γραφείων: Νίκος Μικερδιζιάν, Μέλος: Μιχαήλ Πλοιαρχόπουλος

1969.

- Νοέμβριος. Το εκλεγέν υπό της Γεν. Συνελεύσεως, Διοικ. Συμβούλιο, καταρτίσθηκε
σε σώμα ως εξής:
Πρόεδρος: Κυριάκος Πάρλαλης, Αντιπρόεδρος: Θεόδωρος Τσεσμελής,
Γεν. Γραμματέας: Ελευθ. Παρίσης, Ταμίας: Αικατερίνη Χατζημιχαήλογλου
Έφορος Εκδρομών: Ιωάν. Χατζηπαυλής, Έφορος Λέσχης: Νικόλαος Αρώνης
Έφορος Βιβλιοθήκης: ΄Ελσα Ινεπολίτου

1970.

- Νοέμβριος. Το εκλεγέν υπό της Γεν. Συνελεύσεως τον Νοέμβριο του 1970, Διοικ.
Συμβούλιο, καταρτίσθηκε σε σώμα ως εξής:
Πρόεδρος: Νίκος Αρώνης, Αντιπρόεδρος: Καίτη Χατζημιχαήλογλου,
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Γεν. Γραμματέας: Ελευθ. Παρίσης, (από Μάρτιο 1971 Δημ. Κυλίκογλου),
Ταμίας: Παντελής Χατζηβασίλογλου,
Μέλη: Κυριάκος Πάρλαλης, Ιωάννης Χατζηπαυλής,
΄Ελσα Ινεπολίτου (από Ιαν. 1971 Δημ. Κυλίκογλου)

1971.

- 24 Οκτωβρίου. Το εκλεγέν υπό της Γεν. Συνέλευσης, Διοικ. Συμβούλιο καταρτίσθηκε
σε σώμα ως εξής:
Πρόεδρος: Σταύρος Πιτόγλου, Αντιπρόεδρος: Ελευθέριος Μπαλτατζής
Γεν. Γραμματέας: Ελευθ. Παρίσης (από 18/4/1972) Αθανασία Ασλάνογλου,
Ταμίας: Σάββας Γιακουμίδης, Έφορος Εκδρομών: Ανδρέας Πιέρρος
Έφορος Βιβλιοθήκης: Μιχαήλ Κουβαράς
Έφορος Λέσχης: Αθανασία (Σούλα) Ασλάνογλου

1972.

- 11 Ιουνίου. Το Καταστατικό του Ομίλου τροποποιήθηκε στη Γενική Συνέλευση και
εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθ. 4216/1972 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών.
Βασικές αλλαγές των σκοπών του Ομίλου, ήταν:
• Η δια του πνεύματος της φυσιολατρείας ηθική και σωματική αγωγή των
μελών του και ιδιαιτέρως των νέων,
• Η έμπνευση και διάδοση της αγάπης των μελών αυτών προς τη φύση
• Η διάδοση του εκδρομικού πνεύματος και η καλλιέργεια και διάδοση της
πεζοπορίας και ορειβασίας,
• Η μελέτη και διαφύλαξη των φυσικών καλλονών και αρχαιολογικών θησαυρών
της χώρας,
• Η ανάπτυξη και η ενίσχυση του εσωτερικού και εξωτερικού τουρισμού
στην Ελλάδα,
• Η μορφωτική και εκπολιτιστική κίνηση και πρόοδος της κοινωνίας της έδρας
του σωματείου,
• Η εν γένει ψυχαγωγία των μελών του στο πλαίσιο των κανόνων του πολιτισμού
και της ευπρέπειας.
Η πραγματοποίηση των παραπάνω θα γίνονταν:
1. Με τη διοργάνωση εκδρομών σε τουριστικώς ενδιαφέροντες τόπους του
εσωτερικού και του εξωτερικού και εν γένει στην ύπαιθρο και με την άσκηση
ειδικά της πεζοπορίας και της ορειβασίας,
2. Με τη διοργάνωση γιορτών, περιηγήσεων, κατασκηνώσεων, ομιλιών, διαλέξεων
και καλλιτεχνικών, μορφωτικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων,
3. Με τη έκδοση περιοδικού, βιβλίων και μελετών που αφορούν στην φυσιολατρεία,
την ορειβασία και τον τουρισμό εν γένει,
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1969. Εκδρομή στον Παρνασσό.

1970. Εκδρομή στο Πήλιο

-313-

Λουκάς Π. Χριστοδούλου
4. Με τη συνεννόηση και συνεργασία μετά τουριστικών, ορειβατικών και
φυσιολατρικών σωματείων του εσωτερικού και του εξωτερικού και της
συμμετοχής σε συγγενείς οργανώσεις του εσωτερικού και του εξωτερικού, κλπ.
5. Με τη διαφήμιση των φυσικών και τουριστικών καλλονών και των
αρχαιολογικών θησαυρών της χώρας,
6. Με την ίδρυση εντευκτηρίου για τα μέλη του,
7. Με τη συντήρηση βιβλιοθήκης και ιδιαιτέρως τουριστικής, αρχείου χαρτών,
αρχείου τουριστικών ομιλιών, δρομολογίων και προγραμμάτων εκδρομής,
8. Και με τη μελέτη και οργάνωση κάθε άλλου μέσου που προάγει τους σκοπούς
του Ομίλου.
Για την καλύτερη επιτυχία του Ομίλου ιδρύθηκαν:
1. Το Τουριστικό τμήμα και
2. Το Πεζοπορικό και Ορειβατικό τμήμα

Το Διοικ. Συμβούλιο αλλάζει, από 7μελές γίνεται 9μελές (Πρόεδρος, 2 Αντιπρόεδροι, Γενικός Γραμματέας, Ειδικός Γραμματέας, Ταμίας, Έφορος Τουριστικού Τμήματος, Έφορος Πεζοπορικού και Ορειβατικού Τμήματος, Κοσμήτωρ Λέσχης) ενώ η θητεία
του παραμένει διετής. Υπήρχε επίσης 3μελής Εξελεγκτική Επιτροπή για να ελέγχει τις
πράξεις του Διοικ. Συμβουλίου και Πειθαρχικό Συμβούλιο «για τα άτακτα μέλη». Ο Όμιλος
γιόρταζε την επέτειό του κάθε Μάιο.
Υπήρχε επίσης μεταβατική διάταξη που παρέτεινε την θητεία του Διοικ. Συμβουλίου
που εκλέχτηκε το 1971, μέχρι την έγκριση του νέου καταστατικού και τη σύγκληση της
νέας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

1972.

- Δεκέμβριος. Το εκλεγέν υπό της Γεν. Συνέλευσης, Διοικ. Συμβούλιο καταρτίσθηκε
σε σώμα ως εξής:
Πρόεδρος: Σταύρος Πιτόγλου, Αντιπρόεδρος Α΄: Γεώργιος Μιχαηλίδης,
Αντιπρόεδρος Β΄: Νικόδημος Γαβριήλογλου (από 13/3/73 Νίκος Μικερδιζιάν),
Γεν. Γραμματέας: Αθανασία (Σούλα) Ασλάνογλου,
Ειδ. Γραμματέας: Μάτα Κωνσταντινίδου,
Ταμίας: Παντελής Χατζηβασίλογλου,
Έφορος Τουριστικού: Παναγιώτης Τσατσώνης
(από 28/12/1972 Ανδρέας Πιέρρος)
Έφορος Πεζοπορικού: Κυριάκος Πάρλαλης,
Κοσμήτωρ Λέσχης: Έλσα Ινεπολίτου
(από 22/12/1972 Βασίλειος Αλεξανδρής)
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1973.

- Αύγουστος. Το εκλεγέν υπό της Γεν. Συνέλευσης, Διοικ. Συμβούλιο καταρτίσθηκε
σε σώμα ως εξής:
Πρόεδρος: Κυριάκος Πάρλαλης, Αντιπρόεδρος Α': Γεώργιος Τσοντάνογλου,
Αντιπρόεδρος Β': Νικόλαος Μπιζάνης (από 28/1/75 Μιχαήλ Κωλέττης)
Γεν. Γραμματέας: Δημήτριος Κυλίκογλου,
Ειδ. Γραμματέας: Φεβρωνία Πάρλαλη
(από 28/1/1975 Μάτα Κωνσταντινίδου),
Ταμίας: Αλέξανδρος Κουμουρτζής,
Έφορος Εκδρομών: Ιωάννης Χατζηπαυλής,
Έφορος Πεζοπορικού: Ελευθέριος Μπαλτατζής,
Κοσμήτωρ Λέσχης: Όμηρος Ακιανίδης (από 28/1/1975 Βασίλειος Ζέγκος)
Ο εν λόγω σύλλογος με επιτυχία λειτουργεί έως σήμερα. Η κύρια δραστηριότητά του είναι οι εκδρομές, όπου πραγματοποιούνται κυρίως πεζοπορίες στα
βουνά, στα φαράγγια, ενώ επισκέπτονται βιότοπους και κάνουν ράφτινγκ. Επίσης
επισκέπτονται αρχαιολογικούς χώρους, μοναστήρια, εκκλησίες ενώ τα τελευταία
χρόνια έχουν επεκταθεί οι εκδρομές τους και στο εξωτερικό.
Τα τελευταία 30 χρόνια εκδίδουν τριμηνιαίο περιοδικό με το πρόγραμμα
εκδρομών και εκδηλώσεών τους, ενώ οργανώνουν και επιμορφωτικού χαρακτήρα
εκδηλώσεις (προβολές, ομιλίες κλπ.). Παράλληλα συνδιοργανώνουν το λεγόμενο
“Παιχνίδι του θησαυρού” κλπ. με τη συμμετοχή πολλών Ιωνιωτών.

j

144. ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
Ιδρύθηκε στις 10 Ιουνίου 1962, από τους 30 ιδρυτές του και το καταστατικό του
εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθ. 16354/1962 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Σκοπός του, ήταν η μελέτη και θεραπεία των αναγκών των κατοίκων του Συνοικισμού από απόψεως εξωραϊστικής και καλλωπιστικής ως και η κοινωνική εξύψωση των
μελών και η ανάπτυξη των δεσμών τους.
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Το σωματείο διοικούνταν από 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο και ελέγχονταν από
3μελή Εξελεγκτική Επιτροπή.
Είχε στρογγυλή σφραγίδα με τις λέξεις «ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Ν. ΙΩΝΙΑΣ» και το έμβλημά του, κλάδους δάφνης.
Ιδρυτές ήταν οι:
Ιωάννης Μυλωνάς, Συνταξιούχος – Βασίλειος Κλάρας, Ιδιωτ. Υπάλληλος
Γαβριήλ Κουτσουράκης, Ιδιωτ. Υπάλληλος – Χρήστος Χριστακέας, Ιχθυέμπορος
Περικλής Σπυρόπουλος, Δημ. Υπάλληλος – Κίμων Καράμπελας, Δημ. Υπάλληλος
Αναστάσιος Πανούσης, Συνταξιούχος – Γεώργιος Καπούς, Εργολάβος
Ανδρέας Χαλεπλίδης, Λογιστής – Σπυρίδων Ελευθεριάδης, Υπάλληλος Ο.Τ.Ε.
Αντώνιος Πολυχρονόπουλος, Κουρέας – Παύλος Κουκιάρης, Οπωροπώλης
Ιωάννης Αλεξίου, Εργολάβος – Κων/νος Ντινόπουλος, Εστιάτορας
Σπυρίδων Κωνσταντινίδης, Εργολάβος – Παναγ. Κανελλόπουλος, Εμπορ. Αντιπρ.
Νικόλαος Τζανίδης, Ηλεκτροτεχνίτης – Σεραφείμ Σαββίδης, Βιοτέχνης
Αντώνιος Κωνσταντινίδης, Υπάλληλος Ο.Τ.Ε. – Κων/νος Αλεξάνδρου, Σωφέρ
Σωτήριος Αμπατζόγλου, ΄Εμπορος – Αλέξανδρος Κατσιγιάννης, Αρτοποιός
Παναγιώτης Τυράσκης, Βιοτέχνης – Κυριάκος Χατζηγεωργίου, Βιοτέχνης
Γεώργιος Κυπριώτης, Βιοτέχνης – Ελευθέριος Κοτζαράκης, Στιλβωτής Επίπλων
Βασίλειος Καραμανώλης, Υποδηματοποιός – Στέλλα Μανουσάκη, Δημ. Υπάλληλος
Αλέξ. Μποσταντζόγλου, Βιομήχανος – Φώτιος Κοτρώτσος, Αποστρ. Αξ/κός

j

145. ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΩΝ
Ν. ΙΩΝΙΑΣ & ΠΕΡΙΟΧΗΣ
Η ιδρυτική πράξη του εν λόγω επαγγελματικού σωματείου, υπογράφηκε στις
15 Σεπτεμβρίου 1962 και το καταστατικό του εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθ. 17996/62
απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών. ΄Εδρα είχε τη Ν. Ιωνία. ΄Ηταν μέλος της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Εργατοϋπαλλήλων και του Κέντρου Εργατοϋπαλλήλων Αθηνών.

Σκοπός του ήταν η δια της συνένωσης των εργαζομένων στη Κλωστοϋφαντουργία
(Κλωστήρια, υφαντήρια, φανελοποιεία, καλτσοποιεία, βαφεία, φινιριστήρια, καθαριστή-316-
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ρια, και εργοστάσια υποκαμίσων) προάσπιση και προαγωγή ηθικών, κοινωνικών και
επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του, η ανάπτυξη μεταξύ τους αλληλεγγύης,
η προσπάθεια απόκτησης μέσων ψυχαγωγίας, η περίθαλψη νοσούντων, ανικάνων προς
εργασία και αναξιοπαθούντων εν γένει και η ίδρυση ταμείου αλληλοβοηθείας.
Η πραγματοποίηση των παραπάνω σκοπών θα επιτυγχάνονταν με κατάλληλες
διδασκαλίες και διαλέξεις, με την βελτίωση των συνθηκών εργασίας, της ίδρυσης λεσχών
ή βιβλιοθηκών κλπ.
Μέλη του συνδικάτου γίνονταν οι εργαζόμενοι στα κλωστήρια, υφαντήρια, φανελοποιεία, καλτσοποιεία, βαφεία, φινιριστήρια, καθαριστήρια, και εργοστάσια υποκαμίσων της Ν. Ιωνίας και των περιοχών Αγίου Λουκά, Πατησίων, Ριζούπολης, Χαλκηδόνας,
Ν. Φιλαδέλφειας, Αγ. Αναργύρων, Αχαρνών, Μεταμόρφωσης, Πεύκης, Κηφισιάς, Αμαρουσίου, Χαλανδρίου, Καλογρέζας, Ν. Ηρακλείου εφόσον είχαν συμπληρώσει το 18ο έτος
της ηλικίας των. Για να εκλεγούν μέλη του Δ.Σ. ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής, έπρεπε να
είχαν συμπληρώσει το 21ο έτος.
Το συνδικάτο διοικούνταν από 7μελές Διοικ. Συμβούλιο (και 7 αναπληρωματικά
μέλη) με θητεία 3 ετών, ενώ ελέγχονταν από 3μελή Εξελεγκτική Επιτροπή.
Το σωματείο είχε στρογγυλή σφραγίδα με την επωνυμία του συνδικάτου, το έτος
ίδρυσης και την έδρα του. Εόρταζε στις 21 Μαΐου εορτή των Αγίων Κωνσταντίνου και
Ελένης.

Τα Ιδρυτικά μέλη, ήταν:
Χρήστος Τσαγγάρης – Δήμητρα Μεληγιάννη – Κυριακούλα Ρούσου
Ευστάθιος Λαβδιώτης – Ελένη Νικητοπούλου – Αλεξάνδρα Αγιάνογλου
Σταύρος Μιχαηλίδης – Δημήτριος Χαραλαμπόπουλος – Γρηγόριος Δημητριάδης
Ευαγγελία Δημητριάδου – Σοφία Πατρικονάκου – Κων/νος Τρουβέλης
Αναστασία Τσακούλη – Κων/νος Τσαγγάρης – Βασίλειος Εμβαλωμένος
Έλλη Τρουβέλη - Όλγα Αϊβάζη – Δέσποινα Πακλάκη – Καίτη Μαραθιού
Μιχαήλ Καραχάλιος – Ελευθερία Ζαχαροπούλου – Σοφία Αρτοπούλου
Κων/να Χαλκίτου – Παναγιώτης Κουτσούγερας

-317-

Λουκάς Π. Χριστοδούλου

1964.

- Tο Διοικ. Συμβούλιο αποτελούσαν, οι:
Χρήστος Τσαγγάρης – Χρήστος Δημητρόπουλος – Γρηγόριος Δημητριάδης
Δημήτριος Χαραλαμπόπουλος – Κων/νος Τρουβέλης
Γεώργιος Κόκκινος – Όλγα Ζαγλάρα

1972.

- 9 Ιανουαρίου. Γενική Συνέλευση και τροποποίηση του καταστατικού, που εγκρίνεται με την υπ΄ αριθ. 1188/1972 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών, όπου μεταξύ των
άλλων, αλλάζει και η ονομασία του συνδικάτου και γίνεται:

ΕΝΩΣΙΣ ΕΡΓΑΤΩΝ – ΕΡΓΑΤΡΙΩΝ & ΤΕΧΝΙΤΩΝ
ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΕΙΩΝ & ΒΑΦΕΙΩΝ Ν. ΙΩΝΙΑΣ & ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Μέλη του σωματείου γίνονταν όλοι οι εργαζόμενοι εργάτες, εργάτριες και τεχνίτες:
- στη κλωστοϋφαντουργία (επεξεργασία βάμβακος, ερίου, μεταξιού, ιούτης, κάνναβης, ινών κοκκοφοίνικα, λίνου σιζάλ και υφαντικής εν γένει, σχοινοποιΐας, πλεκτικής,
κορδελοποιΐας, κορδονοποιΐας, καλτσοποιΐας, φανελλοποιΐας και μεταξοστριπτηρίου,
κεντημάτων με μηχανές επί υφασμάτων, ως και κάθε εργασίας που αφορά την επεξεργασία κλωστικών ινών),
- στα βαφεία, τυποβαφεία, φινιριστήρια, κολλαριστήρια στημόνα, κολλαριστήρια
πανιών, πλυντήρια, λευκαντήρια, σιδερωτήρια και
- στα λειτουργούντα είτε εντός των εγκαταστάσεων των εργοστασίων κλωστοϋφαντουργίας, είτε εκτός αυτών ως τμήματα αυτών, είτε αυτοτελώς προς επεξεργασία
πρώτων υλών ή προϊόντων κλωστοϋφαντουργίας
- της περιφέρειας Ν. Ιωνίας και των περιοχών Αγίας Βαρβάρας, Πατησίων, Ριζούπολης, Ν. Φιλαδέλφειας, Αγ. Αναργύρων, Βασιλικών Γεφυρών, Μεταμόρφωσης, Πεύκης,
Κηφισιάς, Αμαρουσίου, Χαλανδρίου, Καλογρέζας και Ν. Ηρακλείου.

Το Δ.Σ. παραμένει 7μελές (τώρα 3 αναπληρωματικά μέλη) και απαρτίζεται από τον
Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και 3 μέλη ενώ η θητεία του
Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται 4ετής. Εξακολουθεί να υπάρχει η Ελεγκτική-Εξελεγκτική
επιτροπή με 4ετή θητεία τώρα, που ελέγχει κατά έτος αν οι πληρωμές γίνανε μέσα στα
περιθώρια του προϋπολογισμού.
Το σωματείο είχε στρογγυλή σφραγίδα με την επωνυμία του και το έτος ίδρυσης του.
Το σωματείο ανήκε στη δύναμη της Ομοσπονδίας Κλωστοϋφαντουργών Ελλάδος που
αποτελούσε μέλος της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος.
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Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούσαν οι:
Πρόεδρος: Χρήστος Δημητρόπουλος, Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Λαμπρόπουλος
Γεν. Γραμματέας: Χρήστος Τσαγκάρης, Ταμίας: Νικόλαος Μπράτιμος
΄Εφορος: Αθανάσιος Γιαννόπουλος, Μέλη: Μιχαήλ Οικονομάκος
Αλέξανδρος Αυγίδης, Γρηγόριος Δημητριάδης

j

146. ΠΑΜΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
& ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ «Ο ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΩΡΗΑ»
Γραφεία: Ηρακλείου 12 – Ν. Ιωνία

1962.

Κατόπιν αρχαιρεσιών στις 27 Ιουνίου 1962, το Δ.Σ. καταρτίσθηκε σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος: Δημήτριος Παλαμίδας, Αντιπρόεδρος: Ανδρέας Τσάμπρας
Γεν. Γραμματέας: Νικόλαος Ζήγρας, Ταμίας: Παναγιώτης Παλιατσέας
Ειδικός Γραμματέας: Γεώργιος Μπαραλός
Σύμβουλοι: Ανδρέας Μπαφάκος, Βασίλειος Παπατσώρης, Ζαμπέτα Χριστακοπούλου,
Δήμος Καζάντζας, Νικόλαος Σπυρόπουλος, Παναγιώτης Λιάκης

j

147. ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
Η ιδρυτική πράξη του συλλόγου, υπογράφηκε στις 27 Ιανουαρίου 1963 και το
καταστατικό εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθ. 7712/1963 απόφαση του Πρωτ. Αθηνών.

Σκοπό είχε την:
• Ίδρυση κέντρου για την ένωση των κατοίκων της Ν. Ιωνίας, για την προστασία
των πτωχών,
• Φιλανθρωπική δράση προς αυτούς που αγωνίζονται και χρειάζονται
υποστηρικτική συνδρομή,
• Διοργάνωση εορτών και διαλέξεων με σκοπό την ηθική και κοινωνική εξύψωση
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των μελών και την μεταξύ τους καλλιέργεια αγαθών σχέσεων, ιδίως με την τέλεση
θείων λειτουργιών και εορτών.

Ο σύλλογος διοικούνταν από 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο και εποπτεύονταν από
3μελή Εξελεγκτική Επιτροπή που η θητεία τους, ήταν διετής.
Είχε στρογγυλή σφραγίδα με την επωνυμία του σωματείου «ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» και στο μέσον την εικόνα του Αγίου Στεφάνου. Ο Σύλλογος γιόρταζε την 27η Ιανουαρίου (ημέρα ίδρυσης του Συλλόγου) όπου
τελούσε λειτουργία και τα μέλη παρακάθονταν σε γεύμα δια κοινής συνεισφοράς.
Ιδρυτές του σωματείου, ήταν οι:
Αρ. Ελευθεριάδου – Ι. Ζωτοπούλου – Ε. Παπάζογλου – Μαρία Καστανίδου
Ι. Ζαχαριάδου – Σ. Μπαρουτή – Κ. Καρεκλίδου – Σοφία Ανανιάδου
Μέλπω Τσαφαρίδου - Άννα Ραπτοπούλου – Μ. Παλόγλου – Δ. Κοτσάνη
Α. Tυρέκογλου – Φ. Κωνσταντζόγλου – Σοφία Απέργη – Σ. Προπατορίδου
Κ. Κορακίδου – Μ. Λαδοπούλου – Ε. Πολυχρονιάδου

j

148. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΕΓΕΡΣΕΩΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΑΛΣΟΥΠΟΛΕΩΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Η ιδρυτική πράξη του συλλόγου, υπογράφηκε στο Γραφείο του Ιερού Ενοριακού
Ναού Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, την 28η Απριλίου 1963 και το καταστατικό εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθ. 10885/1963 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Έδρα είχε τον συνοικισμό Αλσούπολης του Δήμου Ν. Ιωνίας και σκοπό την “βάση
εγκεκριμένου σχεδίου παρά των αρμοδίων Αρχών και Υπηρεσιών του Κράτους και της
Εκκλησίας, ανέγερση νέου μεγαλύτερου Ιερού Ναού Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στην
Αλσούπολη”.
Mέλος του συλλόγου μπορούσε να γίνει κάθε Ορθόδοξος Χριστιανός ή Χριστιανή,
ενήλικας που διέμενε στην περιοχή της τέως Διοίκησης Πρωτευούσης εφόσον είχε
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συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και δεν είχε στερηθεί του δικαιώματος της
ελευθερίας ίδρυσης κλπ. με απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου.
Διοικούνταν από 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο και εποπτεύονταν από 3μελή Εξελεγκτική Επιτροπή που η θητεία τους, ήταν διετής.
Είχε στρογγυλή σφραγίδα με την επωνυμία του συλλόγου και το έτος ίδρυσης.
Ιδρυτές του σωματείου, ήταν οι:
Ιερεύς Ιωάννης Σωτηράκος – Βασίλειος Αγγουράς – Ελένη συζ. Ιωάν. Αναγνώστου
Αρχοντούλα συζ. Δημ. Ατταλόγλου – Κων/νος Γκίζας – Αικατερίνη Γρηγοράκη
Αντώνιος Δεμερούτης – Ιωάννης Καρσής – Γεώργιος Κατσανάκης
Δημήτριος Κινόπουλος – Γεώργιος Κουτσουρής – Στέφανος Λιβέρης
Αναστάσιος Μπιλίρης – Δημήτριος Παπανδρέου – Σταματίνα συζ. Ιωάν. Kομόζα
Εμμανουήλ Παπαζαχαρίου – Φώτιος Πολίτης – Παναγιώτης Ρούντος
Κων/νος Γλεριανός – Κων/νος Φουσέκης
Είχε 77 μέλη.

1963.

- Η Α΄ Γενική Συνέλευση πραγματοποιήθηκε στις 11 Αυγούστου 1963 εντός του Ιερού
Ναού Μεταμόρφωσης Σωτήρος, όπου εκλέχτηκε και το Α΄ Διοικητικό Συμβούλιο που το
αποτελούσαν, οι:
Πρόεδρος: Δημήτριος Ηλιάδης, Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Καρσής
Μέλη: Στέφανος Λιβέρης, Αικατερίνη Γρηγοράκη, Κων/νος Γκίζας
Βασίλειος Αγγουράς, Εμμανουήλ Παπαζαχαρίου
Στην Εξελεγκτική Επιτροπή, εξελέγησαν οι:
Νικόλαος Πολύζος, Δημήτριος Κινόπουλος, Δημήτριος Παπανδρέου

1964.

- Το Προεδρείο, αποτελούσαν, οι:
Πρόεδρος: Δημήτριος Ηλιάδης, Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Καρσής

1966.

- 9 Ιανουαρίου. Συνέρχεται στο Παναιτώλιο η Γενική Συνέλευση (εκ των 88 εγγεγραμμένων παρέστησαν τα 55 μέλη) και εκλέγονται για το Διοικητικό Συμβούλιο, οι:
Πρόεδρος: Δημήτριος Ηλιάδης, Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Καρσής
Μέλη: Εμμανουήλ Παπαζαχαρίου, Στέφανος Λιβέρης
Παράσχος Παρασκευάς, Αικατερίνη Γρηγοράκη, Αντώνιος Πολίτης
Στην Εξελεγκτική Επιτροπή, εξελέγησαν οι:
Αντώνιος Μπαριωτάκης, Δημήτριος Παπανδρέου, Νικόλαος Πολύζος
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1968.

- Πρόεδρος: Ιωάννης Καρσής
Η Διοίκηση του Σωματείου κατά τη διάρκεια της δικτατορίας “κατηγορήθηκε για
κακή διαχείριση” και έτσι οδηγήθηκε σε «κλείσιμο» του συλλόγου.

1972.

Το 1972 ξαναεμφανίζεται ο Σύλλογος με την ίδια επωνυμία και σκοπούς, αλλά
άλλους ιδρυτές. Το καταστατικό του εγκρίνεται με την υπ΄ αριθ. 1698/1972 απόφαση
του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Ιδρυτές του σωματείου, ήταν οι:
Ιωάννης Καρσής – Ιωάννης Κονόζας – Εμμανουήλ Παπαζαχαρίου
Βασίλειος Αγγουράς – Στέφανος Λιβέρης – Παναγιώτης Ρούντος
Ιωάννης Κουβέλης – Αθανάσιος Ντούμας – Κων/νος Φουσέκης
Γεώργιος Κόμοζας – Παράσχος Παρασκευάς – Φώτιος Κουρούμπαλος
Δημήτριος Παπακώστας – Σταύρος Κοντομηνάς – Αθανάσιος Βλάχος
Δημήτριος Παπανδρέου – Παύλος Παλόγλου – Αντώνιος Δημητρόπουλος
Δημήτριος Δρίβας – Κίμων Θεοφανόπουλος – Ηλίας Βάσσος
Νικόλαος Πολύζος – Ελευθέριος Παρτσανδής – Αντώνιος Πολίτης
Δημήτριος Ψαράκης – Στυλιανός Σκευοφύλαξ
Κων/νος Τρουπάκης – Παναγιώτης Σπανός

1972.

Η Διοικούσα Επιτροπή, αποτελείτο από τους:
Ιωάννης Καρσής, Ιωάννης Κομόζας, Εμμανουήλ Παπαζαχαρίου
Βασίλειος Αγγουράς, Στέφανος Λιβέρης

1974.

- 16 Ιουνίου. Κατόπιν εκλογών που πραγματοποιήθηκαν, εξελέγη το Δ.Σ.
Πρόεδρος: Ιωάννης Καρσής, Αντιπρόεδρος: Δημήτριος Καράμπελας
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Γεν. Γραμματέας: Κων/νος Σαράντης, Ταμίας: Ευστάθιος Κατσούλας
Μέλη: Αικ. Κουτσούγερα, Αντώνιος Δημητρόπουλος
Εμμανουήλ Παπαζαχαρίου

j

149. ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΩΝ
Ν. ΙΩΝΙΑΣ & ΠΕΡΙΞ «Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ»
(Γραφεία: Στοά Διαμαντάκη 7)

Η ιδρυτική πράξη υπογράφηκε από τα 28 ιδρυτικά μέλη της, στις 15 Μαρτίου 1963
και εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθ. 15893/63 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών.

1963. Απόσπασμα εγκριτικής απόφασης αρ. 15893 Πρωτοδ. Αθηνών

Μέλη γίνονταν οι εργατοτεχνίτες κλωστοϋφαντουργοί εργαζόμενοι στις πάσης
φύσεως επιχειρήσεις κλωστοϋφαντουργίας, όπως: κλωστήρια, υφαντήρια, βαφεία,
εριουργεία, βαμβακουργεία, ταπητουργεία, καλτσοβιομηχανίες, κορδονοποιείες, κοκκοϋφαντουργίες και εν γένει επιχειρήσεις επεξεργασίας κλωστικών ειδών ή υφασμάτων
οι οποίες λειτουργούν στη περιοχή των δήμων Ν. Ιωνίας, Ν. Φιλαδέλφειας, Ηρακλείου,
Αμαρουσίου, Κηφισιάς καθώς και των κοινοτήτων Ν. Χαλκηδόνας, Κουκουβαούνων,
Λυκόβρυσης και Μαγκουφάνας. Επίσης μέλη γίνονταν και οι εργατοτεχνίτες κλωστοϋφαντουργοί εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις που λειτουργούν στα Άνω και Κάτω Πατήσια
εφόσον κατοικούν στην περιφέρεια Ν. Ιωνίας ή στις άλλες προαναφερθείσες περιοχές.
Σκοπός του Σωματείου ήταν η εξύψωση της επαγγελματικής συνειδήσεως των μελών
και η βελτίωση των συνθηκών εργασίας και αμοιβής των μελών του και η ανάπτυξη του
πνεύματος αλληλεγγύης μεταξύ των κλωστοϋφαντουργών και των εργατών.
Οι σκοποί θα επιτυγχάνονταν με την οργάνωση όλων των εργατών και εργατριών
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κλωστοϋφαντουργίας, με ομιλίες, έκδοση μελετών και εντύπων, της παρακολούθησης
της εφαρμογής της εργατικής νομοθεσίας, της οργάνωσης τμήματος αλληλεγγύης για
την βοήθεια εκτάκτως δοκιμαζομένων μελών συνεπεία επαγγελματικών ή κοινωνικών
εξαιρετικών συνθηκών. Επίσης με την οργάνωση εκδρομών, θεατρικών παραστάσεων,
εορτών, θερινών κατασκηνώσεων και αθλητικών εκδηλώσεων που θα συμβάλλουν στη
ψυχαγωγία των μελών. Επίσης προβλέπονταν η ίδρυση συνεταιρισμού καταναλώσεως.
Το σωματείο διοικούνταν από 11μελές Δ.Σ. που ήλεγχε 3μελής Εξελεγκτική Επιτροπή
η θητεία των οποίων ήταν διετής. Είχε στρογγυλή σφραγίδα που έφερε τον τίτλο του
σωματείου, το έτος ίδρυσης και στο μέσον ένα ιστό. Γιόρταζε την 1η Μαΐου.
Ιδρυτικά μέλη, ήταν οι:
Σωτήριος Κόκκος – Βασίλειος Αλεξιάδης – Αναστασία Κόκκου
Μαρία Παναγιωτοπούλου – Ιωάννης Γκαμίλης – Ηλίας Γκαμίλης – Νικ. Θεοδωρίδης
Νίκη Μπαλκουρά – Κοσμάς Φιλιππόγλου – Μαρία Χατζηαντωνίου
Λάμπρος Πασπάτης – Ελένη Γαρουφάλη – Αρχοντούλα Κελεμπέλη
Κλαίρη Χαρέρα – Παναγιώτα Μίντζα – Μαρία Κόκκου – Κωστούλα Παναγιωτοπούλου
Νικήτας Κοζυράκης – Γεώργιος Κεχαγιόγλου – Ιωάννης Καφετζής
Ιωάννης Λαμπρόπουλος – Γεώργιος Χορτάς – Δημήτριος Αντωνόπουλος
Ευάγγελος Μιγεράκης – Αναστάσιος Αρώνης - Άρτεμις Γούναρη
Σταυρούλα Καφετζή – Ιωάννης Ρομπόπουλος

1965.

- Με την υπ΄ αριθ. 7601/3.5.1965 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών, διορίζεται "προσωρινή Διοίκηση αποτελούμενη από τους: Ν. Μιχαηλίδη, Απόστολο Σκούνερ,
Σωτήριο Κόκκο, Π. Ιακώβου, Κων/νο Γαλίτη, Λυκούργο Ευσταθίου, Ιωάννη Καφετζή,
Βασίλειο Χαϊδεμενάκο και Ιωάννη Ρομπόπουλο, όπως εντός διμήνου από της δημοσιεύσεως της παρούσης ενεργήσει αρχαιρεσίες προς ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου και
διοικήσει τούτο."
		
- 14 Οκτωβρίου. Το αναδειχθέν κατά τις αρχαιρεσίες Διοικ. Συμβούλιο. καταρτίσθηκε
σε σώμα ως εξής:
Πρόεδρος: Νικ. Μιχαηλίδης, Αντιπρόεδρος: Πέτρος Ιακώβου,
Γεν. Γραμματέας: Σωτ. Πανταζόπουλος, Ταμίας: Κων/νος Γαλίτης
Έφορος: Ιωάννης Καφετζής
Μέλη: Λυκ. Ευσταθίου, Σωτ. Κόκκος, Ζαχ. Κώτσογλου, ΄Ομηρος Μαρκάκης,
Γεώργιος Μάρκογλου, Ιωάννης Ρομπόπουλος.
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150. ΣΩΜΑΤΕΙΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ & ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ
ΔΗΜΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ & ΠΕΡΙΞ ΔΗΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
(Γραφεία : Χρυσ. Σμύρνης 8)

Η ιδρυτική πράξη υπογράφηκε από τα 24 ιδρυτικά μέλη της, την 18η Σεπτεμβρίου
1963 και εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθ. 18981/63 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Σκοπός του σωματείου ήταν η ηθική και υλική εξύψωση των μελών του, η ανάπτυξη
του πνεύματος συναδέλφωσης και αλληλεγγύης μεταξύ τους, η προστασία, η υποστήριξη
και προαγωγή των επαγγελματικών συμφερόντων τους, η αναγνώριση και η κατοχύρωση
των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των μελών του στην κοινωνία και την Πολιτεία.
Η πραγματοποίηση των παραπάνω σκοπών και επιδιώξεων θα γίνονταν με κατάλληλες διδασκαλίες και διαλέξεις, με τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και τον καθορισμό ικανοποιητικού μισθού ή ημερομισθίου, όρων και ωρών εργασίας, με την εξασφάλιση στα μέλη του σωματείου τακτικής εργασίας, με την ίδρυση λεσχών και βιβλιοθηκών και εν γένει με τη λήψη κάθε νόμιμου μέτρου που θα έτεινε στη βελτίωση των όρων
διαβίωσής τους.
Μέλη γίνονταν όσοι ασκούσαν το επάγγελμα του καθαριστή (οδοκαθαριστή, καθαριστή υπονόμου κλπ.) και του εργατοτεχνίτη και εργάζονταν στο Δήμο Ν. Ιωνίας και τους
πέριξ Δήμους και Κοινότητες.

Το σωματείο διοικούνταν από 9μελές Διοικ. Συμβούλιο το οποίο ελέγχονταν από
3μελή Εξελεγκτική Επιτροπή. Διαλυομένου του σωματείου, η περιουσία περιέρχεται στο
Ορφανοτροφείο Ν. Ιωνίας και το αρχείο του στο Δήμο Ν. Ιωνίας.
Το σωματείο είχε σφραγίδα στρογγυλή φέρουσα κυκλικώς την επωνυμία του
σωματείου και στο μέσον την εικόνα των Αγίων Αναργύρων.
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Ιδρυτικά μέλη, ήταν οι:
Ελευθέριος Εμποριάδης – Αβραάμ Αβακόμογλου – Κων/νος Τοψιδάκης
Συμεών Φουράκης – Ευάγγελος Καλογήρου – Παντελής Δενικολής
Ιωάννης Βακιρτζόγλου – Εμμανουήλ Μαρτάκης – Χριστόφορος Λαγκαδάς
Στυλιανός Τζατζαλιάρης – Πρόδρομος Σουλεμίδης – Αναστάσιος Λαμπράκης
Γεώργιος Χατζηγεωργίου – Παναγιώτης Μαλλιαρός – Βενιαμίν Ιωαννίδης
Μιχαήλ Γιαμουρίδης – Βασίλειος Σαμνόγλου – Λάζαρος Πασίρογλου
Χρήστος Κώτσογλου –Χαράλαμπος Στεφανίδης – Ελευθέριος Δολιανίτης
Σπυρίδων Σπυρίδης - Σάββας Λοϊζηνίδης – Πέτρος Αμπατζόγλου

j

151. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ & ΝΕΩΝ ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
(Παράρτημα Ν. Ιωνίας)

Γραφεία: Αγ. Φωτεινής 58 (Εντός Στοάς)

Το καταστατικό υπογράφηκε από τους 31 ιδρυτές του, στο δικηγορικό γραφείο του
Ιωάννου Κωτσοβέλου, οδός Σταδίου 5, την 20η Σεπτεμβρίου 1963 και εγκρίθηκε με την
υπ΄ αριθ. 396/1964 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Σκοπό είχε την ηθική και υλική εξύψωση των μελών του, την ανάπτυξη του πνεύματος της συναδέλφωσης και αλληλεγγύης μεταξύ τους, τη μελέτη, την προστασία, την
υποστήριξη και προαγωγή των επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του και στην
κοινωνία και την πολιτεία. Επίσης ο συντονισμός των ιδιαίτερων επαγγελματικών επιδιώξεων αυτών που ανήκουν στη δύναμη του Σωματείου και εν γένει η ειδικότερη απασχόληση για τη βελτίωση των όρων εργασίας.
Η πραγματοποίηση των παραπάνω σκοπών θα επιδιώκονταν με κατάλληλες
διδασκαλίες και διαλέξεις, με τη στενή επαφή και συνεργασία των μελών του, με την
ανάπτυξη επαγγελματικής συνείδησης με τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας, με την
ίδρυση λεσχών, κλπ.
Μέλη γίνονταν όλοι οι πολεμιστές οι προστατευόμενοι από το Ν. 751-1836/51
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εργαζόμενοι ή κατοικούντες στην περιφέρεια της Ν. Ιωνίας.
Το σωματείο διοικούνταν από 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο που εκλεγόταν κάθε
χρονιά, ενώ υπήρχε και 3μελής Εξελεγκτική Επιτροπή.
Το σωματείο είχε σφραγίδα ορθογώνια φέρουσα την επωνυμία του σωματείου και
εόρταζε την 28η Οκτωβρίου.
Οι 31 ιδρυτές του, ήταν:
Αβραάμ Γεωργιάδης – Παναγιώτης Κεφαλόπουλος – Ανδρέας Κριτσέλης
Γεώργιος Παππάς – Ιορδάνης Γαράντος – Ευάγγελος Πετραλιάς - Φώτιος Φώτογλου
Νικόλαος Κυριακόπουλος – Φίλιππος Κατασαρίδης – Νικόλαος Ρούσσος
Μιχαήλ Μούτας – Αναστάσιος Τουϊσίζογλου – Στυλιανός Μουστάκης
Ιωάννης Κετσέτζογλου – Ιωάννης Βασιλείου – Αβραάμ Αλτσίτζογλου
Ιωάννης Λασκαρίδης – Γεώργιος Μπατάλιας – Νικόλαος Φιλίππου
Δημήτριος Φουστέρης – Γεώργιος Πολύζος – Γεώργιος Μαργαρίτης
Γεώργιος Κωνσταντινίδης – Θεόδωρος Κουτεγούνης – Χαράλαμπος Σαμψονόγλου
Ιωάννης Λαζαρίδης – Κων/νος Φύτας – Φώτιος Φώτογλου – Γεώργιος Κάλφας
Ηρακλής Μουχτάρογλου - Όμηρος Πενσικίδης – Ιωάννης Γρηγορόπουλος

1963.

- Προσωρινά αναλαμβάνουν:
Προϊστάμενος: Aβραάμ Γεωργιάδης, Γραμματεύς: Ανδρέας Κριτσέλης

1964.

- 22 Νοεμβρίου. Κατά τις αρχαιρεσίες εξελέγησαν:
Πρόεδρος: Αβραάμ Γεωργιάδης, Αντιπρόεδρος: Κων/νος Αδαμόπουλος
Γεν. Γραμματέας: Αναστάσιος Ανδριανόπουλος, Ταμίας: Γεώργιος Παππάς
Έφορος: Όμηρος Πεντεκίδης,
Σύμβουλοι: Παράσχος Ζαρντινίδης, Παναγ. Κεφαλόπουλος
Εξελεγκτική Επιτροπή: Τσάτσιος Ελευθέριος, Παν. Θεοφάνους, Γεώργιος Κάλφας

- 2 Μαΐου. Στον Κινηματογράφο «ΑΦΡΟΔΙΤΗ», πραγματοποίησαν εορτή, για να διαδηλώσουν τον σεβασμό τους στα ιερά και τα όσια και την προσήλωσή τους στα αληθινά
δημοκρατικά ιδεώδη. Το συγκρότημα του Γιώργου Λουκά με τις κιθάρες του τραγούδησε μελωδίες, ενώ απήγγειλε η Δις Κωστή. Η εορτή έκλεισε με την προβολή της ταινίας
«Κάλπικη λίρα».
- 13 Ιουνίου. Κατά τις αρχαιρεσίες, εξελέγησαν οι:
Πρόεδρος: Αναστάσιος Ανδριανόπουλος, Αντιπρόεδρος: Ελευθ. Τσιάτσιος
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Γεν. Γραμματέας: Όμ. Πεντικίδης, Ταμίας: Γεώργιος Παππάς
Σύμβουλοι: Κων. Αδαμόπουλος, Σταύρος Σταυρινουδάκης, Παναγ. Κεφαλόπουλος
Εξελεγκτική Επιτροπή: Παν. Θεοφάνους, Ευστ. Λαβδιώτης, Αντώνιος Τσορράς

- 31 Οκτωβρίου. Στις 10 το πρωί στον Κινηματογράφο «ΑΦΡΟΔΙΤΗ» επι τη επετείω
του Αλβανικού Έπους, προβάλλει την κινηματογραφική ταινία του Αλβανικού Έπους
«ΟΥΡΑΝΟΣ» μετά καλλιτεχνικού προγράμματος του Γ. Λουκά και της Χορωδίας των
Εργαζομένων Νέων Ν. Ιωνίας.

1966.

- 22 Νοεμβρίου. Κατά τις αρχαιρεσίες, εξελέγησαν οι:
Πρόεδρος: Αβραάμ Γεωργιάδης, Αντιπρόεδρος: Κων/νος Αδαμόπουλος
Γεν. Γραμματέας: Αναστάσιος Αδριανόπουλος, Ταμίας: Γεώργιος Παππάς
΄Εφορος: Όμηρος Πεντεκίδης, Σύμβουλοι: Παναγ. Κεφαλόπουλος, Παρ. Ζαρντινίδης
Εξελεγκτική Επιτροπή: Ελευθέριος Τσάσιος, Παν. Θεοφάνους, Γεώργιος Κάλφας

- To 1966 τροποποιεί το καταστατικό του, που εγκρίνεται με την υπ΄ αριθ. 365/1966
απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών. Τα σημεία αλλαγών ήταν:
1. Προστέθηκε στον τίτλο Ν. Ιωνίας και Πέριξ
2. Το σωματείο αποτελεί τμήμα της Πανελλαδικής Εργατοϋπαλληλικής
Συνομοσπονδίας Εργαζομένων Πολεμιστών (Π.Ε.Σ.Ε.Π.).
3. Το σωματείο θα διοικούνταν από 9μελές Διοικ. Συμβούλιο

j

152. ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ & ΠΕΡΙΟΧΗΣ
Η ιδρυτική πράξη της Ένωσης Εργατοϋπαλληλικών Οργανώσεων περιοχής Νέας
Ιωνίας και των πέριξ δήμων και κοινοτήτων, υπογράφηκε στις 12 Νοεμβρίου 1963
από τα ιδρυτικά μέλη του και το καταστατικό του εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθ. 6816/64
απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Αποτελούσε ανώτερο συνδικαλιστικό οργανισμό της περιοχής Ν. Ιωνίας και των
πέριξ δήμων και κοινοτήτων: Ν. Φιλαδέλφειας, Ν. Ηρακλείου, Αμαρουσίου, Χαλανδρίου,
Κηφισιάς, Μεταμόρφωσης, Αγίων Αναργύρων, Ν. Λιοσίων, Ν. Μαδύτου, Ν. Χαλκηδόνας,
Καματερού, Αχαρνών, Άνω Λιοσίων και περιελάμβανε στη δύναμη του τα εργατοϋπαλληλικά σωματεία της περιοχής Ν. Ιωνίας και των πέριξ. Αποτελούσε τμήμα της Πανελλήνιας
Συνομοσπονδίας Εργατοϋπαλλήλων.
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Σκοπός του ήταν η συνένωση όλων των εργατοϋπαλληλικών σωματείων των
παραπάνω περιοχών για την:
• ομαδική επιδίωξη και επίλυση των επαγγελματικών ζητημάτων και την ανύψωση
του βιοτικού και πνευματικού τους επιπέδου,
• ανάπτυξη της αλληλεγγύης των εργαζομένων και την καθοδήγηση αυτών στον
ορθό δρόμο για την προάσπιση των νόμιμων δικαιωμάτων τους,
• την προάσπιση των συνδικαλιστικών ελευθεριών και την εκπροσώπηση των
εργαζομένων στον μηχανισμό της παραγωγής και κατανομής των παραγωγικών
αγαθών,
• στη δίκαιη κατανομή του εθνικού εισοδήματος στην παραγωγή του οποίου κατά
μέγιστο ποσοστό συμμετέχουν οι εργαζόμενοι.
Για την επιτυχία των παραπάνω σκοπών θα:
1. Μεριμνά για την πλήρη συνδικαλιστική οργάνωση των εργατών και εργατριών
και υπαλλήλων σε σωματεία και ομοσπονδίες,
2. Υποβοηθά τα εντεταλμένα κρατικά όργανα στην εφαρμογή των εργατικών
νόμων, των συλλογικών συμβάσεων και των διαιτητικών αποφάσεων,
3. Καθοδηγεί τα σωματεία στην κατάρτιση συλλογικών συμβάσεων,
4. Παρακολουθεί τη θέσπιση, την εξέλιξη της ημεδαπής και ξένης εργατικής
νομοθεσίας και επιδιώκει τη θέσπιση νόμων που κατοχυρώνουν τους
καλύτερους όρους εργασίας και εξασφαλίζουν την υγεία, την ασφάλεια και
την καλή διαβίωση των εργαζομένων,
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5. Ιδρύει συνεταιρισμούς παραγωγής, καταναλώσεως, πιστωτικούς, οικοδομικούς
για την εξυπηρέτηση των εργαζομένων,
6. Ιδρύει βιβλιοθήκες και αναγνωστήρια,
7. Ιδρύει επαγγελματικές και μορφωτικές σχολές,
8. Εκδίδει εφημερίδες και περιοδικά και οργανώνει διαλέξεις.

Το κέντρο διοικούνταν από 9μελές Διοικ. Συμβούλιο και είχε κυκλική σφραγίδα
φέρουσα την επωνυμία του Κέντρου.
1.
2.
3.
4.

Ιδρυτικά μέλη, ήταν:
Συνδικάτο Κλωστοϋφαντουργών Ν. Ιωνίας – Πρόεδρος Χρήστος Τσαγγάρης
Ένωσις Μισθωτών Κλωστοϋφαντουργίας Προαστείων
Σωματείο Φορτοεκφορτωτών Βάμβακος & Σπορελαιουργείων Ν. Ιωνίας
Σωματείο Οδοκαθαριστών και Εργατοτεχνιτών Δήμου Ν. Ιωνίας & πέριξ Δήμων

j

153. ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΝΕΟΚΤΙΣΤΩΝ
ΠΕΡΙΣΣΟΥ “Η ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗ”
Το καταστατικό του εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθ. 9008/64 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών και είχε έδρα τα Νεόκτιστα Περισσού. (Οδός Ευτυχίας 14).

Ιδρύθηκε στις 21 Μαΐου 1963, με σκοπούς:
• Την τεχνική και πνευματική ανάπτυξη του νέου τούτου συνοικισμού
• Τη σύσφιξη των πνευματικών σχέσεων και ανάπτυξη της αλληλοβοηθείας
μεταξύ των μελών του συλλόγου,
• Τη δια παντός νομίμου μέσου και αγώνα επίτευξη ασφαλτοστρώτων οδών
και πλατειών, τη βελτίωση του δικτύου ύδρευσης και φωτισμού και γενικά
την ανάληψη κάθε προσπάθειας για την εκπολιτιστική εμφάνιση του
συνοικισμού των Νεοκτίστων
• Την ανέγερση νέας εκκλησίας αφιερωμένης στη λατρεία της Μεγαλόχαρης
και τη δημιουργία ως εκ τούτου ενορίας, για την απρόσκοπτο τέλεση
των θρησκευτικών καθηκόντων των κατοίκων.
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Ο Σύλλογος διοικούνταν από 7μελές Διοικ. Συμβούλιο αποτελούμενο από τον
Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Ταμία και 3 συμβούλους και είχε θητεία 1 έτους, ενώ
3μελής Εξελεγκτική Επιτροπή ήλεγχε τις πράξεις της Διοίκησης και συνέτασσε έκθεση
ελέγχου ανά εξάμηνο.
Η σφραγίδα ήταν κυκλική και έφερε την επωνυμία “ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΝΕΟΚΤΙΣΤΩΝ ΠΕΡΙΣΣΟΥ – Η ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗ” και στο κέντρο την ανάγλυφη
εικόνα της Παναγίας και την χρονολογία ίδρυσης. Επίσημος γιορτή ήταν της Κοιμήσεως
Θεοτόκου.
Τα 30 ιδρυτικά μέλη, ήταν οι:
Μαρία Μακράκη – Καλλιόπη Ρόγκα – Αγγελική Ξανθοπούλου – Βύρων Πανόζογλου
Ιωάννης Μακράκης – Δημήτριος Ξένος – Ιωάννης Παπαβραμίδης – Ελένη Κονταξάκη
Ευτέρπη Χαβατζόγλου – Σοφία Δασκαλοπούλου – Αλεξάνδρα Σκιαδά
Καλλιόπη Αντωνοπούλου – Αρχοντία Αποστολίδου – Ειρήνη Θεοδωροπούλου
Βασίλειος Μπουνταράκος – Σπυρίδων Κέκερης – Ιωάννης Μαυριανός
Κων/να Ψαραδέλη – Ευάγγελος Φόρτωμας – Παρασκευή Κιοπεξίδου
Φίλιππος Ακάλεστος – Χρήστος Νιουλούκης – Θεοδώρα Δεληγιαννίδου
Θεοχάρης Γαλάνης – Ηλίας Μαβίδης – Διονύσιος Πλέσσας – Γαλάτεια Τσίγκα
Σάββας Διονυσόπουλος – Κική Δεληγιαννίδου – Γεώργιος Κοτσιφάκης

j

154. ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ
ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
Το ιδρυτικό υπογράφηκε στις 18 Απριλίου 1964 στο εντευκτήριο της Χριστιανικής
Συνδικαλιστικής Οργάνωσης (Ελ. Βενιζέλου 35) και το καταστατικό της εγκρίθηκε με την
υπ΄ αριθ. 10275/64 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Σκοπός του σωματείου ήταν η μελέτη, προστασία και προαγωγή των οικονομικών
και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών αυτού και εν γένει η επιδίωξη της εξύψωσης και βελτίωσης της θέσης αυτών, σύμφωνα με τις Χριστιανικές και ανθρωπιστικές
αρχές.
Ο Σύλλογος διοικούνταν από 5μελές Διοικ. Συμβούλιο αποτελούμενο από τον
Πρόεδρο, Γραμματέα, Ταμία και 2 συμβούλους και είχε θητεία 2 ετών, ενώ 3μελής Εξελε-331-
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γκτική Επιτροπή ήλεγχε τις πράξεις της Διοίκηση και συνέτασσε έκθεση ελέγχου ανά
εξάμηνο.
Τα ιδρυτικά μέλη, ήταν οι:
Πέτρος Σολομώζης – Παναγιώτης Κουτσούγερας – Αλέξ. Μπίμπας
Γεώργιος Δουλγεράκης - Πέτρος Κουκουτσάκης – Ευαγγ. Μπουσινάκογλου
Βασίλειος Κρυστάλλης - Βασίλειος Δρόσος – Γεώργιος Αναστασάκης
Ευάγγελος Αναστασάκης - Ιωάννης Χατζής – Ειρήνη Λύκου
Χαράλαμπος Αϊδίνης – Σταύρος Ντάνας – Μαρία Καμπουργατζίδου
Γρηγόρης Σολομώζης – Δημοσθένης Κύτρος – Αικατερίνη Σταύρου
Χριστόφορος Κιουρτσόγλου – Ανέστης Οικονομίδης – Θεόδωρος Γεωργούλιας

j

155. ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ
ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
Το ιδρυτικό υπογράφηκε στις 15 Απριλίου 1964 στο εντευκτήριο της Χριστιανικής
Συνδικαλιστικής Οργάνωσης (Ελ. Βενιζέλου 35) και το καταστατικό της εγκρίθηκε με την
υπ΄ αριθ. 10277/64 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Σκοπός του σωματείου ήταν η μελέτη, προστασία και προαγωγή των οικονομικών
και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών αυτού και εν γένει η επιδίωξη της εξύψωσης και βελτίωσης της θέσης αυτών, σύμφωνα με τις Χριστιανικές και ανθρωπιστικές
αρχές.
Ο Σύλλογος διοικούνταν από 5μελές Διοικ. Συμβούλιο αποτελούμενο από τον
Πρόεδρο, Γραμματέα, Ταμία και 2 συμβούλους και είχε θητεία 2 ετών, ενώ 3μελής Εξελεγκτική Επιτροπή ήλεγχε τις πράξεις της Διοίκηση και συνέτασσε έκθεση ελέγχου ανά
εξάμηνο.
Τα ιδρυτικά μέλη, ήταν οι:
Πέτρος Σολομώζης – Παναγιώτης Κουτσούγερας – Αλέξ. Μπίμπας
Γεώργιος Δουλγεράκης - Πέτρος Κουκουτσάκης – Ευάγγελος Μπουσινάκογλου
Βασίλειος Κρυστάλης - Βασίλειος Δρόσος – Γεώργιος Αναστασάκης
Αναστασάκης Ευάγγελος – Ιωάννης Χατζής – Ειρήνη Λύκου
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Χαράλαμπος Αϊδίνης – Σταύρος Ντάνας – Μαρία Καμπουργατζίδου
Μιχαήλ Αβούρης – Ιωάννης Τζανετόπουλος - Γρηγόρης Σολομώζης
Δημοσθένης Κύτρος – Κυριάκος Βαλαβάνης
Ιωάννης Σακοράφας - Ανέστης Οικονομίδης

j

156. ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΣΣΟΥ
«ΑΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Η ΦΑΡΜΑΚΟΛΥΤΡΙΑ»
Η ιδρυτική πράξη του συλλόγου, υπογράφηκε στις 29 Απριλίου 1964 και το καταστατικό εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθ. 12806/1964 απόφαση του Πρωτ. Αθηνών.

Έδρα είχε τον Περισσό και σκοπό την ψυχοπνευματική καλλιέργεια και άνοδο του
επιπέδου των πιστών και τη στενότερη πνευματική και χριστιανική επαφή των μελών
και του κοινού ευρύτερα της συνοικίας και της πόλης δια πυκνότερων προγραμμάτων
και εκδηλώσεων στον τομέα της αγαθοεργίας και φιλαλληλίας με διαλέξεις, κηρύγματα
και επισκέψεις σε χριστιανικά και λατρευτικά σεβάσματα και αφετέρου η φιλανθρωπία και αλληλοβοήθεια όσο και η ανακούφιση των πασχόντων και ενδεών, εμφανών και
αφανών μελών και μη μελών του Περισσού όσο και της Ν. Ιωνίας και των γειτονικών
οικισμών.
Το έργο τούτο θα ασκούνταν παράλληλα και ανεξάρτητα από το έργο των απανταχού φιλόπτωχων και ενοριακών τοιούτων.
Την πραγμάτωση των παραπάνω θα επετύγχανε ο σύλλογος, συνεργαζόμενος
με άλλες παρόμοιας φύσης οργανώσεις, οργανισμούς, ιδρύματα, νομικά και φυσικά
πρόσωπα, τα οποία θα επιθυμούσαν να συνεργασθούν μαζί του για την ενίσχυση των
αποδεδειγμένων απόρων πενήτων, υπερηλίκων και ανηλίκων ως και ορφανών μαθητών,
νηπίων δια παντός μέσου είτε εις χρήμα είτε σε είδος, ως και δια την εργασιακή και κοινωνική ένταξη πτωχών, ανέργων ως και έκδοση περιοδικού ή άλλων εντύπων φυλλαδίων
για διαφώτιση των συμπολιτών.
Το σωματείο διοικούνταν από 11μελές Διοικητικό Συμβούλιο (7 άνδρες και 4 γυναίκες) και εποπτεύονταν από 3μελή Εξελεγκτική Επιτροπή που η θητεία τους, ήταν διετής.
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Είχε στρογγυλή σφραγίδα με την επωνυμία του σωματείου «ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Η ΦΑΡΜΑΚΟΛΥΤΡΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΥ» και στο μέσον την
εικόνα της Αγίας Αναστασίας θέτουσα προστατευτικά το χέρι στην κεφαλή παιδιού και
το έτος ίδρυσης 1964.
Οι 39 ιδρυτές του σωματείου, ήταν οι:
Ευάγγελος Χοτζόγλου – Φώτιος Αλεξίου – Φώτιος Γαρουφαλής –Ηλίας Σαλμάς
Κων/νος Ιμβριώτης – Γεώργιος Προμπονάς – Δημήτριος Τζίβας – Παναγ. Μαυροφρύδης
Νικόλαος Τζίβας – Ευτυχία Δανιηλίδου - ΄Αννα Λεβίδου – Δέσποινα Σαλαμπά
Αγγελική Πετροκόκκινου – Παναγιώτης Στυλιανίδης – Βασιλεία Καρδάση
Πλάτων Νικολάου – Γρηγορία Ασλανίδου – Ιωάννης Εμμανουήλ
Ιωάννης Προπατορίδης – Θωμάς Αποστόλου - Άννα Ναλμπάντογλου
Αντώνιος Λιγωμένος – Δημήτριος Λάμπρου – Χρυσούλα Κοτζαγιάννη
Εμμανουήλ Σιφωγιαννάκης – Ξενοφών Κατσαρός – Ιωάννης Δραμητινός
Νικόλαος Πετρογιάννης – Αντώνιος Βασιλομανωλάκης – Ανδροκλής Βασιλάτος
Ευστρατία Πατακούτη – Θεόδωρος Τσιλούνης – Αικατερίνη Πολένα
Φώτιος Γαρουφαλής – Ιωάννης Δερματίδης - Μαρία Γρηγοριάδου
Κων/νος Ανανιάδης - ΄Αρτεμις Παπαθανασίου – Φωφώ Σακαλή

j

157. ΕΝΩΣΙΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΠΕΡΙΣΣΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ

Γραφεία: Βασ. Γεωργίου Α΄ (κοντά στην εκκλησία του Αγ. Ευσταθίου)

Η ιδρυτική πράξη υπογράφηκε στις 15 Απριλίου 1964 και το καταστατικό του εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθ. 20874/6.11.1964 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Σκοπούς είχε:
• Την δια παντός νομίμου μέσου διεκδίκηση των συμφερόντων και δικαιωμάτων
των μελών του Σωματείου που απορρέουν από την ιδιότητά τους, ως προσφύγων
της Μικρασιατικής Καταστροφής,
• Τον εξωραϊσμό της περιοχής με έργα οδοποιΐας, ηλεκτροφωτισμού,
τη δημιουργία αθλητικών χώρων, παιδικών χαρών κλπ.,
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• Την ίδρυση λέσχης μετά βιβλιοθήκης για την εξύψωση του μορφωτικού επιπέδου
των μελών τους,
• Την ανάπτυξη της αλληλεγγύης μεταξύ των μελών, την εξύψωση του
εκπολιτιστικού και μορφωτικού επιπέδου με την οργάνωση διαλέξεων
οικονομικών και επιστημονικών ως και η ψυχαγωγία αυτών με την διοργάνωση
καλλιτεχνικών γιορτών, εκδρομών κλπ.

Το σωματείο θα μπορούσε να είναι μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Προσφύγων
1922. Μέλη ήταν οι κάτοικοι των Νεοκτίστων Περισσού.
Διοικούνταν από 11μελές Διοικ. Συμβούλιο που είχε θητεία 1 έτος, ενώ 3μελής Εξελεγκτική Επιτροπή ήλεγχε τις πράξεις της Διοίκησης.
Η σφραγίδα ήταν κυκλική και έφερε την επωνυμία “ΕΝΩΣΙΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΠΕΡΙΣΣΟΥ
Ν. ΙΩΝΙΑΣ” και την χρονολογία ίδρυσης, ενώ είχε και λάβαρο με τα ελληνικά χρώματα.
Επίσημος γιορτή ήταν της Κοιμήσεως Θεοτόκου.
Τα ιδρυτικά μέλη:
Καλαμαράς Παν., Υποδηματοποιός - Κατσινάρης Νικόλαος, Κρεοπώλης
Μιχαηλίδης Νικόλαος, Έμπορος - Τουφέκης Εμμανουήλ., Ελαιοχρωματιστής
Ζαρίδας Πέτρος, Σιδηροχύτης - Χρήστου Αναστάσιος, Οικοδόμος
Χατζηστεφάνου Στέφανος, Συνταξιούχος - Τσέλος Αλέξ., Συνταξιούχος
Χατζηλουκάς Κων., Έμπορος - Βαμβουράκης Ελευθ., Ταχυδρομικός Υπάλληλος
Χατζόγλου Χαρ., Συνταξιούχος - Τουλουμάρης Σακελ., Συνταξιούχος
Κατζάλης Δημ., Εργολάβος Οικοδομών - Μαρατσίνος Γεώργιος, Μηχανικός
Βασιλάς Δημ., Επιπλοποιός - Παπάζογλου Λάμπρος, Παρκετοποιός
Σταύρου Δημ., Οικοδόμος - Νικολάου Γεώργιος, Συνταξιούχος
Δαζελίδης Τριαν., Παντοπώλης - Παραπότας Βασίλειος, Χρυσοχόος
Γιαννακίδης Απόστολος, Ζημωτής - Στεφανίδης Σπυρίδων, Μηχανικός
Μάντζος Γεώργιος, Σωφέρ

1970.

Διαλύθηκε δυνάμει της υπ΄ αριθ. 1040/70 αποφάσεως του Πρωτοδικείου Αθηνών
και συνεπεία του υπ΄ αριθ. 153/φ. 3896/71 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών.
Η απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών αναφέρει:
«Όμως από του έτους 1968, περιέπεσεν εις εντελή αδράνειαν αναμφισβητήτως υποδηλούσαν εγκατάλειψιν του σκοπού δι΄ ον τούτο συνέστη, του όπερ καθιστά
αδικαιολόγητον την όλως τυπικήν ύπαρξιν του. Όθεν δέον όπως δεκτής καθισταμένης
της υπό κρίσιν αιτήσεώς του κατ΄ ουσίαν βασίμου, διαταχθή η διάλυσίς του ως άνω
σωματείο...».
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158. ΣΩΜΑΤΕΙΟΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΩΝ ΒΑΜΒΑΚΟΣ
& ΣΠΟΡΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΩΝ Ν. ΙΩΝΙΑΣ «Η ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ»
Ιδρύθηκε γύρω στα 1962-1963 με σκοπό να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα των
φορτοεκφορτωτών που εργάζονταν στα εργοστάσια Βάμβακος του Περισσού (Γασπαράτος) και της Ν. Ιωνίας (Μουταλάσκη, 3 ΑΛΦΑ κλπ.) αλλά και των Σπορελαιουργείων
Ελευθερούπολης (Πασπάτη και Χριστοδουλίδη).
Η φόρτωση και εκφόρτωση φορτηγών αυτοκινήτων με δέματα βάμβακος αλλά και
βαρέλια με υπολείμματα λαδιών για παραγωγή σαπουνιών ήταν πολύ επίπονη και ενίοτε
επικίνδυνη. Δεν υπήρχαν τότε μηχανικά μέσα (κλάρκ) και ιδίως η φόρτωση και εκφόρτωση βαρελιών σε φορτηγά ήταν πολύ κοπιαστική αν φανταστεί κανείς ότι το βαρέλι
των 180 κιλών ανέρχονταν και κατέρχονταν από τα φορτηγά με την βοήθεια 2 μαδεριών
που εκεί πάνω κυλούσαν τα βαρέλια.
Το 1964 συμμετείχε στην ίδρυση του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Νέας Ιωνίας και
Περιχώρων, μαζί με τα σωματεία:
1) Συνδικάτο Κλωστοϋφαντουργών Νέας Ιωνίας και Περιοχής,
2) Ένωσις Μισθωτών Κλωστοϋφαντουργίας Προαστείων και
3) Σωματείο Οδοκαθαριστών και Εργατοτεχνιτών Δήμου Ν. Ιωνίας και πέριξ Δήμων

ενώ είχε το εξής Διοικητικό Συμβούλιο (1964):
Πρόεδρος: Βασίλειος Γεμιδόπουλος, Αντιπρόεδρος: Ευάγγελος Στεφανούρης,
Γεν. Γραμματέας: Αυγερινός Γεωργίου, Ταμίας: Ιωάννης Ξανθόπουλος,
Σύμβουλοι: Ιωάννης Κουρετζής, Εμμανουήλ Χαλάς,
Δημήτριος Σιγάλας, Νικ. Μιχαηλίδης
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159. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ
ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΕΝΩΝ
(Παράρτημα ΚΑΛΟΓΡΕΖAΣ)

1964.

(Γραφεία: Ναυάρχου Νοταρά 29)

- Το Προεδρείο, αποτελούν οι:
Πρόεδρος: Ιωάννης Παληορίζος, Αντιπρόεδρος: Λαζ. Λιούλλιας
Γεν. Γραμματέας: Θεόδωρος Ιατρού

j

160. ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ - ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΡΙΣΣΟΥ
Το καταστατικό του εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθ. 8833/65 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών, με έδρα τον Περισσό.

Ιδρύθηκε στις 10 Ιουνίου 1964 και η ιδρυτική πράξη συντάχθηκε στο κατάστημα του
Αντωνίου Παπάζογλου (Γρεβενών 42) στον Περισσό που ήταν και εκ των ιδρυτών του.
Σκοποί του σωματείου, ήταν η ανάπτυξη φυσιολατρικού και εκδρομικού πνεύματος
και γενικώς τουριστικής αγωγής των κατοίκων της συνοικίας Περισσού και των όμορων
αυτού συνοικισμών Σαφραμπόλεως, Ινεμπόλεως, Νεαπόλεως, Καλογρέζας, Ελευθερουπόλεως και Πευκακίων.
Οι σκοποί θα επιτυγχάνονταν με την ίδρυση λεσχών, με διαλέξεις κλπ.
Ο Όμιλος διοικούνταν από 7μελές Δ.Σ. και η διαχείριση ελέγχονταν από 3μελή Εξελεγκτική Επιτροπή. Διαλυομένου του σωματείου η περιουσία του, θα περιέρχονταν στον
Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού, το δε αρχείο του στο Δήμο Ν. Ιωνίας.
Η σφραγίδα ήταν κυκλική και έφερε την επωνυμία “ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣΕΚΔΡΟΜΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΡΙΣΣΟΥ” και τη χρονολογία ίδρυσης. Επίσημος εορτή
ήταν η 6η Αυγούστου, εορτή του Σωτήρος.
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Τα 33 ιδρυτικά μέλη, ήταν οι:
Μηνάς Παφίτης – Μωϋσής Παυλίδης – Κωνσταντίνος Μιατσόν
Σταύρος Ζαχαρόπουλος – Αντώνιος Τσολακίδης – Εμμανουήλ Αβραμίδης
Αθανάσιος Πανταζής – Κων/νος Παφίτης – Βασιλική Καλογήρου
Δημήτριος Γεωργακίδης – Μαρία Πικιού – Παναγιώτης Πικιός
Ιωάννης Γουρνάς – Γεώργιος Καζαντζόγλου – Ραούλ Σταθόπουλος
Μαρία Σταματάκη – Ειρήνη Κωστοπούλου – Βασίλειος Σταματάκης
Στέλιος Συμεωνίδης – Ιωάννης Βαγγελάτος – Κυριάκος Σαββίδης
Τέρψις Πανταζή – Βασίλειος Μαρτακίδης – Ευστάθιος Σταυρόπουλος
Σταύρος Τσιρικίδης – Μιχαήλ Χρυσοστομίδης – Αντώνιος Τριπολιτσίτης
Αμαλία Παπάζογλου – Διαμαντής Βοσκόπουλος - Αντώνιος Παπάζογλου
Μιχαήλ Σκαραντάβος - ΄Αγγελος Μαλτέζος

j

161. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΛΑΓΙΩΤΩΝ N. ΙΩΝΙΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ “Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ”
Πριν από τον Σύνδεσμο Αλαγιωτών, το 1945 είχε ιδρυθεί η “ΕΝΩΣΙΣ ΑΤΤΑΛΕΙΩΤΩΝ
και ΑΛΑΪΩΤΩΝ” με έδρα την Αθήνα, όταν τα 11 ιδρυτικά του μέλη συνήλθαν στο γραφείο
του Γ.Ν. Χατζηνικολάου, την Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου 1945 και υπέγραψαν την ιδρυτική
πράξη-καταστατικό.
Ήθελε να εκπροσωπήσει τους 12.000 Ατταλειώτες και 2.000 Αλαγιώτες που ξεριζώθηκαν από τις πατρογονικές τους εστίες μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή και ήρθαν
στην Ελλάδα ή έφυγαν στο εξωτερικό. Πολλοί από αυτούς μετά την αποβίβασή τους στην
Ερμιόνη και το Κατάκωλο, για λόγους βιοπορισμού ήρθαν και εγκαταστάθηκαν στην
Αθήνα και την ευρύτερη περιοχή.
Τριμελής επιτροπή αποτελούμενη από τους Γεώργιο Ν. Χατζηνικολάου, Νικόλαο Θ.
Παπάζογλου και Γεώργιο Χ. Σταυρίδη, ανέλαβε το έργο υποβολής του καταστατικού στο
Πρωτοδικείο Αθηνών και όλης της εργασίας μέχρι την έγκρισή του.
Διοικούνταν από 9μελές Κεντρικό Συμβούλιο και 3μελή Εξελεγκτική Επιτροπή.
Σκοπό είχε – όπως όλοι οι προσφυγικοί σύλλογοι – αφενός να συνενώσει όλους τους
πρόσφυγες τους καταγόμενους από τις εν λόγω περιοχές, αλλά και να υπερασπιστεί τα
δικαιώματά τους για καλύτερες συνθήκες διαβίωσης (επαγγελματική αποκατάσταση,
υγεία, πνευματική καλλιέργεια κλπ.) στη νέα τους πατρίδα.
Κύριο επίτευγμα της εν λόγω Ένωσης ήταν η Ίδρυση ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΑΠΟΡΩΝ στην οδό
Παμφύλης 6 - Άνω Πετράλωνα (εγκαίνια 19 Μαΐου 1946) αφού ένας μεγάλος αριθμός
προσφύγων από την Αττάλεια και Αλάια είχε εγκατασταθεί στον συνοικισμό Ασυρμάτου.
-338-

Η Ιστορία των Σωματείων της Νέας Ιωνίας, 1923-1974

1952.

- Το Σάββατο 28 Ιουνίου 1952, ο σύλλογος πραγματοποιεί 8ήμερη εκδρομή στη Μ. Ασία
με το ατμόπλοιο «ΑΙΓΑΙΟΝ». Θα επισκέπτονταν την Αλάια και τη Σπάρτη Πισιδίας. Συμμετέχουν πολλά άτομα από τη Ν. Ιωνία με καταγωγή από την Αλάια και τη Σπάρτη Πισιδίας.

Η Ένωση αυτή αργότερα περιέπεσε σε αδράνεια με αποτέλεσμα ένα τμήμα από
τους Αλαγιώτες που ήδη είχαν εγκατασταθεί στη Ν. Ιωνία, να ιδρύσουν το 1963 τον
“ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΑΛΑΓΙΩΤΩΝ Μ. ΑΣΙΑΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»”, με έδρα τη Ν. Ιωνία.
Ιδρύθηκε, από τους καταγόμενους εκ της περιοχής Αλάγια Μικράς Ασίας που διέμεναν στην περιοχή της τέως Διοίκησης Πρωτεύουσας του νομού Αττικής και το καταστατικό του εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθ. 24978/65 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών.
Σκοπός ήταν η σύσφιξη των σχέσεων και η επικοινωνία των συγκροτούντων αυτόν
μελών με τη διοργάνωση εορτών, εκδρομών κλπ. και η δημιουργία ει δυνατόν, λέσχης εστίας προς στέγαση των γραφείων του Συνδέσμου.

Τακτικά μέλη γίνονταν όσοι κατοικούσαν στην περιφέρεια της τέως Διοικήσεως
Πρωτευούσης και είχαν καταγωγή από την Αλάγια. ΄Εκτακτα μέλη γίνονταν όσοι διέμεναν σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας και κατάγονταν από την Αλάγια. Ο σύνδεσμος
διοικούνταν από 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο, εκλεγόμενο ανά διετία. Είχε σφραγίδα
στρογγυλή φέρουσα τις λέξεις “ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΛΑΓΙΩΤΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»” και
στο μέσον την εικόνα του Αγίου Γεωργίου. Εόρταζε την ημέρα εορτής του Αγίου Γεωργίου.
Οι 22 ιδρυτές, ήταν οι:
Ιάκωβος Σακαλόγλου – Στέλιος Καζαντζίδης71 – Παρασκευάς Παρέσογλου
Μιχαήλ Κορακίδης – Νικόλαος Νουβέλογλου – Γεώργιος Τσοπανάκης
Μιχαήλ Αμπουσίδης – Αχιλλεύς Εμμανουήλ – Ιορδάνης Παπουτσόγλου
Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης – Ηλίας Χατζηπαπάς – Μιχαήλ Λουϊζίδης
Γεώργιος Νουβέλογλου – Σταύρος Σταυρίδης – Δημήτριος Καργιμπατζάκης
Μιχαήλ Χατζόπουλος – Παντελής Εμμανουηλίδης – Γεώργιος Χατζηστεργίου
Νικόλαος Γιατζόγλου – Θωμάς Θωμαΐδης – Χρήστος Τσοπάνογλου
Παναγιώτης Τσοπανάκης
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1965.

- To πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, απετέλεσαν οι:
Πρόεδρος: Ιάκωβος Σακαλόγλου, Αντιπρόεδρος: Ιορδάνης Παπουτσόγλου
Ταμίας: Γεώργιος Τσοπανάκης, Μέλη: Παρασκευάς Παρέσογλου
Γεώργιος Νουβέλογλου, Μιχαήλ Λουϊζίδης, Δημήτριος Τσομπάνογλου

1971.

- Το καταστατικό του τροποποιήθηκε το 1971.

- Το εκλεγμένο Δ.Σ. ήταν:
Πρόεδρος: Ιάκωβος Σακαλόγλου, Αντιπρόεδρος: Παρασκευάς Παρέσογλου,
Γραμματέας: Δημήτριος Τσοπάνογλου, Ταμίας: Γεώργιος Νουβέλογλου,
Μέλη: Γεώργιος Τσοπανάκης, Ιορδάνης Παπουτσόγλου, Μιχαήλ Λουϊζίδης.

Ο Σύνδεσμος εμφανίζεται να επαναδραστηριοποιείται στη Νέα Ιωνία με την ετήσια
γιορτή του, του Αγίου Γεωργίου, όπου βασικός ομιλητής ήταν ο μετέπειτα βουλευτής,
υπουργός και δήμαρχος Γιάννης Χαραλάμπους,

1989.

- Το Διοικ. Συμβούλιο, αποτελούσαν οι:
Πρόεδρος: Λεωνίδας Τσισμετζόγλου, Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Τσομπάνογλου,
Γραμματέας: Σοφία Τσοπανάκη, Ταμίας: Γεώργιος Μπακιρτζής,
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Κοσμήτορας: Δημήτριος Τσομπάνογλου,
Μέλη: Μιχάλης Σακαλόγλου, Στάθης Νουβέλογλου

Μετά την 10ετία του ΄80 ο Σύνδεσμος δραστηριοποιήθηκε με πλήθος εκδηλώσεων. Καθιέρωσε την ετήσια εκδρομή στην αξέχαστη πατρίδα τους Αλάγια και
ανέπτυξε ιδιαίτερα φιλικές σχέσεις με τη δημοτική αρχή της Αλάγιας (δήμαρχος Σιπαχίογλου), με τελικό αποτέλεσμα επί δημαρχίας Γιώργου Περτσεμλίδη (με
αντιδήμαρχο τον Αλαγιώτη δικηγόρο Δημ. Σακαλόγλου) να γίνει η πρώτη φάση
αδελφοποίησης των δήμων Ν. Ιωνίας και Αλάγιας.

13 Μαΐου 2001. Δημαρχείο Αλάγιας. Υπογραφή αδελφοποίησης μεταξύ Δήμων Αλάγιας – Ν. Ιωνίας
Χ. Σιπαχίογλου (Δημ.) - Γ. Περτσεμλίδης (Δημ.) - Ν.Αγγελής - Αρχιμ. Παντελεήμων - Κ.Τσοπανάκης

Παράλληλα εξέδωσε το ιστορικό έργο για την Αλάγια του Βασ. Βογιατζόγλου που
μεταφράστηκε και στα Τούρκικα και το βιβλίο "Από την Αλάγια στη Ν. Ιωνία" του Murat
Levent Kocak. Οφείλουμε ν΄ αναφερθούμε στη μεγάλη προσφορά στο σύλλογο του επί
σειρά ετών προέδρου Κώστα Τσοπανάκη.
Ο Σύνδεσμος συνεχίζει τη δράση του στον πολιτιστικό τομέα, ενώ υποστηρίζει με επιτυχία την αδελφοποίηση με τον δήμο της Alanya. Συνεχίζει τις προσπάθειες του για στέγαση στον ιδιόκτητο χώρο του.

j

162. ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
Ιδρύθηκε στις αρχές του 1965. Στην αρχή πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής, ήταν
ο Δήμαρχος Ν. Ιωνίας Γιάννης Δομνάκης.
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Αρχιμουσικός της Φιλαρμονικής ήταν ο Γιάννης Χαλκιαδάκης(*), (1966 -1971),
ένας μουσικός δάσκαλος με μεράκι και αγάπη που κατάφερε να “μαζέψει” παιδιά από
τις γειτονιές και να τους μάθει μουσική δημιουργώντας τα δύσκολα εκείνα χρόνια την
“Μουσική Μπάντα” του Δήμου Ν. Ιωνίας που μας χάρισε ωραίες στιγμές για πολλά χρόνια
μετά τη Μεταπολίτευση.
Στεγάστηκε πρωταρχικά σε παλιά γραφεία του Δήμου στη Γέφυρα της Σαφραμπόλεως. Στο χώρο αυτό στα μέσα της δεκαετίας του ΄90 ανεγέρθηκε το Δημαρχείο Ν. Ιωνίας.
Ουσιαστικά συνέχεια της Φιλαρμονικής ήταν το λεγόμενο “Μουσικό Συγκρότημα”
με επικεφαλής τον Στέφανο Ψαραδάκο, που ανήκε στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου
Ν. Ιωνίας.
		
(*). Το Πνευματικό Κέντρο του δήμου Ν. Ιωνίας θέλοντας να τιμήσει την προσφορά
του στα μουσικά δρώμενα της πόλης, στις 25 Απριλίου 2009, σε μια σεμνή τελετή στο
Δημοτικό Θέατρο Ν. Ιωνίας “Γιάννης Δομνάκης”, του απένειμε τιμητική πλακέτα.

2009. Ο Λουκάς Χριστοδούλου ο Γιάννης Χαλκιαδάκης και ο Ξ. Κυριακόπουλος
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1969. Η Φιλαρμονική με τον Μαέστρο μπροστά από το δημοτικό οίκημα της Φιλαρμονικής
(σήμερα στεγάζεται το δημαρχείο Ν. Ιωνίας).

25 Απριλίου 2009. 40 Χρόνια μετά. Ο Γιάννης Χαλκιαδάκης με τους τότε “μαθητές του”.
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163. ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ
Ν. ΙΩΝΙΑΣ «Η ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ»
Ιδρύθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 1965, στη Συνοικία Μαυροκορδάτου (Ειρήνης) της Ν.
Ιωνίας και το καταστατικό του εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθ. 1524/66 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Σκοποί του συλλόγου, ήταν:
• Η καλλιέργεια πνεύματος αλληλεγγύης, αγάπης και αλληλοβοήθειας μεταξύ
των μελών,
• Η εκτέλεση και η επιδίωξη εκτέλεσης πάσης φύσεως εξωραϊστικών έργων
στην περιοχή, είτε από των υπόχρεων προς τούτο υπηρεσιών, είτε υπό του
συλλόγου (π.χ. διάνοιξη οδών και πάσης φύσεως έργα οδοποιίας, κατασκευής
πλατειών και δημιουργίας πάρκων),
• Η επιδίωξη επέκτασης και συγχρονισμού των δικτύων ύδρευσης,
ηλεκτροφωτισμού και αποχέτευσης,
• Η πνευματική και πολιτιστική ανύψωση και η ψυχαγωγία των κατοίκων
της συνοικίας και η επί τούτω ανέγερση συγχρονισμένων δημοσίων
οικοδομημάτων και δη εκπαιδευτηρίων,
• Η ηθική και υλική αρωγή είτε μέλους αναξιοπαθούντος είτε κατοίκου της
συνοικίας πάσχοντος, εφόσον τούτο και είναι δυνατόν εκ των πόρων του
συλλόγου και ήθελε αποφασισθεί υπό του Διοικ. Συμβουλίου,
• Η ίδρυση Δημοτικού Σχολείου στη συνοικία Μαυροκορδάτου,
• Η βελτίωση της αστικής συγκοινωνίας,
• Παν ό,τι συντελεί στην πρόοδο της συνοικίας Μαυροκορδάτου.
Οι σκοποί του συλλόγου, θα πραγματοποιούνταν, με:
1. Οργάνωση διαλέξεων, συγκεντρώσεων, εκδρομών,
2. Τη σύσταση και οργάνωση Βιβλιοθήκης, Λαϊκού Αναγνωστηρίου,
Εντευκτηρίου, Ωδείου, Γηπέδου, Αθλοπαιδιών,
3. Τη διαφώτιση της κοινής γνώμης και των αρμοδίων κρατικών αρχών και
δημοτικών υπηρεσιών για τα απασχολούντα την περιοχή
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Μαυροκορδάτου, θέματα,
4. Την ίδρυση προμηθευτικού και καταναλωτικού συνεταιρισμού και την οργάνωση
συστήματος αλληλοβοήθειας μεταξύ των μελών,
5. Τη συλλογή λαογραφικού υλικού και δημιουργίας καλλιτεχνικών ομίλων,
6. Την οργάνωση εκδρομών, αθλοπαιδιών, διαλέξεων, χορών, προβολής ταινιών,
7. Την ίδρυση σχολείων καταπολέμησης του αναλφαβητισμού και τεχνικών
τοιούτων,
8. Με τη συμμετοχή σε ομοσπονδίες και συνομοσπονδίες σωματείων, κλπ.

Μέλη του σωματείου γίνονταν όσοι είχαν ακίνητη περιουσία ή διέμεναν στην περιοχή
από 5ετίας.
Ο σύλλογος διοικούνταν από 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο, εκλεγόμενο ανά έτος
και ελέγχονταν από 3μελή Εξελεγκτική Επιτροπή. Είχε σφραγίδα στρογγυλή, φέρουσα
κυκλικώς την επωνυμία του συλλόγου.
Οι 25 ιδρυτές, ήταν οι:
Παναγιώτης Ζαφειράκος – Θεόδωρος Δουρίδας – Ιωάννης Σεβαστής
Γεώργιος Ισπανόπουλος – Βασίλειος Μαυρίδης – Σαράντης Καραχάλιος
Νικόλαος Καράκογλου – Χρήστος Ραυτόπουλος – Ιορδάνης Βογιατζόγλου
Ιωάννης Ματεντζόγλου – Μαρία Πανάβογλου – Στέφανος Παπάζογλου
Γεώργιος Σταυρίδης – Δημοσθένης Τακλής – Σταύρος Παπανικολόπουλος
Συμεών Κακουλίδης – Αθανάσιος Ξύγκης – Αντώνιος Κολυμενάκης
Ιωάννης Δασκάλου – Ιωάννης Σιμώτας – Γεώργιος Μπαχαράκης
Αθανάσιος Κούβελος – Βασίλειος Χαιρετάκης
Ευστάθιος Γαβαλάς – Βασίλειος Κουκάς

Σημείωση: Παρόλο ότι πολλά από τα μέλη του ήταν γνωστά για την συμμετοχή
τους σε κοινωνικές και πολιτιστικές δράσεις, δεν έχουμε δυστυχώς στοιχεία για την όλη
πορεία αυτού του Συλλόγου, που όπως πολλοί άλλοι ξεκίνησε με υψηλούς στόχους, οι
οποίοι όμως στην πορεία δεν πραγματοποιήθηκαν.

j

164. ΕΝΩΣΙΣ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΩΝ Ν. ΙΩΝΙΑΣ & ΠΕΡΙΞ
Το 1966 από τον Σύνδεσμο Υφαντουργών Βιοτεχνών και Μικροβιομηχάνων Ν. Ιωνίας
και Πέριξ αποχώρησαν λόγω πολιτικών διαφωνιών, αρκετά μέλη και με επικεφαλής τον
Μιχ. Μανδάλακα δημιούργησαν την εν λόγω ΄Ενωση Βιοτεχνών Υφαντουργών Ν. Ιωνίας
η οποία δεν είχα μεγάλη διάρκεια.
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Το καταστατικό της υπογράφτηκε από τα 24 ιδρυτικά μέλη της, στις 29 Σεπτεμβρίου
1966 και εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθ. 22599/1966 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Σκοπός της Ένωσης ήταν η προστασία και εξυπηρέτηση των οικονομικών και
επαγγελματικών συμφερόντων των μελών της και η δημιουργία προτύπων υφαντουργικών συγκροτημάτων βιοτεχνιών.
Οι σκοποί τους θα επιτυγχάνονταν:
1. Με παραστάσεις και υπομνήματα στις αρμόδιες κρατικές αρχές και οργανισμούς,
2. Με κινητοποιήσεις των μελών για την διεκδίκηση νομίμων αιτημάτων,
3. Με την οργάνωση του βιοτεχνικού υφαντουργικού κλάδου και τη συνεργασία
με ομοειδείς και συναφείς κλαδικές πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες
οργανώσεις του εσωτερικού και εξωτερικού,
4. Με την παροχή στα μέλη κάθε δυνατής αρωγής και υποστήριξης
5. Με τη λειτουργία παροχής τεχνικών και οικονομικών συμβουλών και οργάνωση
διαλέξεων τεχνικού και οικονομικού περιεχομένου από ειδικούς ομιλητές,
6. Με την ίδρυση και λειτουργία υφαντουργικής τεχνικής σχολής, κλπ.

Μέλη γίνονταν όσοι διατηρούσαν υφαντουργικά εργαστήρια στην περιφέρεια Ν.
Ιωνίας και τα περίχωρα, αδιακρίτως αριθμού υφαντουργικών ιστών ή οι διαθέτοντες
αυτοτελώς διάστρες ή στριπτικά ή κλωστικά μηχανήματα.
Την Ένωση διοικούσε 7μελές Διοικ. Συμβούλιο και η θητεία του ήταν διετής. Εκλέγονταν επίσης 3μελής Εξελεγκτική Επιτροπή για να ελέγξει τα πεπραγμένα της Διοίκησης. Είχε σφραγίδα στρογγυλή φέρουσα κυκλικώς τον τίτλο και στο μέσον σήμα από
σύμπλεγμα γραναζιού, διαβήτη, σαΐτας και κατσαβιδιού.
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Ιδρυτές ήταν, οι:
Μιχαήλ Μανδάλακας – Λουκάς Ουλκέρογλου – Λεωνίδας Χατζηπαππάς
Χαράλαμπος Ποτούρογλου – Αβραάμ Δημητριάδης – Ευάγγελος Τσοπάνογλου
Γεώργιος Μαυρόπουλος – Νικόλαος Χαραλάμπους – Δημήτριος Μαυρομμάτης
Λεωνίδας Δαούτης – Ιωάννης Αντωνιάδης – Παντ. Μανουηλίδης
Ιωάννης Κουγιουμτζής – Ανέστης Φιλιππίδης – Παναγιώτης Σταύρου
Παναγ. Οξύζογλου –Γεώργιος Τσοπάνογλου – Δημήτριος Χατζηκυριάκος
Κυριάκος Κυριόγλου – Αντώνης Αντωνιάδης – Σάββας Χατζηαργυρίου
Χαρ. Εγγονόπουλος – Κων/νος Κουμαριανός – Θεόδωρος Κρυωνάς

1967.

- Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή:
Πρόεδρος: Μιχαήλ Μανδάλακας, Αντιπρόεδρος: Χαρ. Ποτούρογλου
Γεν. Γραμματέας: Λουκάς Ουλκέρογλου, Ταμίας: Δημήτριος Ιορδανίδης
Μέλη: Λεωνίδας Χατζήπαππας, Γεώργιος Μαυρόπουλος
Κων/νος Ζαχαριάδης, Αβραάμ Δημητριάδης

- 28 Φεβρουαρίου. Η εν λόγω προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή συνήλθε σε πρώτη
συνεδρίαση στις 28 Φεβρουαρίου 1967 και προκήρυξε εκλογές για τις 4 Απριλίου 1967.

- 20 Απριλίου 1967 (παραμονή της 21ης Απριλίου 1967), συνέρχεται το νέο Δ.Σ. και
συγκροτείται σε σώμα ως εξής:
Πρόεδρος: Μιχαήλ Μανδάλακας, Αντιπρόεδρος: Χαρ. Ποτούρογλου
Γεν. Γραμματέας: Λουκάς Ουλκέρογλου, Ταμίας: Δημήτριος Ιορδανίδης
Μέλη: Γεώργιος Μαυρόπουλος, Λεωνίδας Χατζηπαππάς, Κων/νος Ζαχαριάδης
Από τα πρώτα θέματα που συζητούν είναι:
1. Της συστέγασης με τον Οικοδομικό Συνεταιρισμό στην οδό Β. Γεωργίου 103
2. Της σύγκλησης Πανελλαδικού Βιοτεχνικού Συνεδρίου στη Ν. Ιωνία

- 7 Ιουνίου. Το Δ.Σ. επισκέπτεται τον Υπουργό Βιομηχανίας Οικονομόπουλο και του
θέτουν τα προβλήματα που απασχολούν τον κλάδο.

1968.

Ο κλάδος των Υφαντουργών αντιμετωπίζοντας πρόβλημα ύπαρξης, λόγω των
αθρόων εισαγωγών υφασμάτων από το εξωτερικό, ωθεί τον Πρόεδρο του Μιχ. Μανδάλακα να αποστείλει επιστολή στους Υπουργούς Βιομηχανίας και Εργασίας, όπου τους
γνωρίζει ότι:
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1.Στη Ν. Ιωνία απασχολούνται 5.000 εργατοτεχνίτες με 3 – 3.500 υφαντουργικούς
ιστούς και καλύπτουν τις ανάγκες της ελληνικής αγοράς σε ραιγιόν υφάσματα κατά 75%,
στα βαμαβακερά κατά 50% και τα μάλλινα 25%,
2. Λόγω του θορύβου που προκαλούν οι υφαντουργικοί ιστοί, ο σύνδεσμος αγόρασε
500 στρέμματα για την μεταστέγαση των υφαντηρίων της Ν. Ιωνίας,
3. Λόγω της βαριάς δασμολογικής φορολόγησης το κόστος παραγωγής είναι υψηλό.
και τους ζητεί:

1. Η εφαρμογή των αστυνομικών διατάξεων περί ωρών κοινής ησυχίας να μην
εφαρμόζεται στη Ν. Ιωνία, αφού σε πολλές περιπτώσεις τα εργοστάσια
προϋπήρχαν των οικιών,
2. Ν' αρθούν τα εμπόδια για την οργάνωση της Βιοτεχνικής Υφαντουργικής Νησίδας
στο Καπανδρίτι,
3. Ν' αρθούν οι βαρύνοντες την ραιγιόν ανεδαφικοί φόροι ώστε οι Έλληνες
υφαντουργικοί να μπορούν και αυτοί να προμηθεύονται την άριστη ποιότητα της
ευρωπαϊκής στις ίδιες τιμές με τους ευρωπαίους ανταγωνιστές τους
4. Να ιδρυθεί κλωστήριο βάμβακος με συμμετοχή Κράτους και Βιοτεχνών, των
Βιοτεχνών εγγυουμένων για μια 5ετία σταθερά τιμή πώλησης των υφασμάτων.

1969.

- Μεταφέρονται τα γραφεία, στην οδό Παρνασσού 2.

1970.

- 8 Απριλίου. Από τις εκλογές, εκλέχτηκαν και συγκροτήθηκαν σε σώμα, οι:
Πρόεδρος: Λεωνίδας Χατζηπαππάς, Αντιπρόεδρος: Ευάγγελος Τσοπάνογλου
Γεν. Γραμματέας: Γεώργιος Μαυρόπουλος, Ταμίας: Δημήτριος Ιορδανίδης
Μέλη: Νικόλαος Χαραλάμπους, Κων/νος Μιχαηλίδης, Νικόλαος Αχλαδής
Εξελεγκτική Επιτροπή:
Νικ. Μπάρδης, Παύλος Κεραμιδάς, Δημ. Χατζηκυριάκος

1971.

- 30 Νοεμβρίου. Στη Γεν. Συνέλευση, γίνεται τροποποίηση του Καταστατικού της.
Λίγα χρόνια αργότερα ο σύλλογος διαλύεται.
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165. ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
Το καταστατικό της εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθ. 4272/67 απόφαση του Πρωτοδικείου
Αθηνών. Το ιδρυτικό της υπογράφηκε από τους 27 ιδρυτές της την 15η Οκτωβρίου 1965.

Σκοπός της Κινηματογραφικής Λέσχης ήταν η δημιουργία ενδιαφέροντος στο ευρύ
κοινό για τον κινηματογράφο ποιότητας και η προσπάθεια για την επιτυχή διάδοση
τούτου με:
1. Την οργάνωση παραστάσεων με πρόγραμμα κινηματογραφικών ταινιών
ποιότητας,
2. Την προσφορά συστηματικής αισθητικής και καλλιτεχνικής αγωγής στα μέλη της
μέσω του κινηματογράφου,
3. Τη λήψη πάσης πρωτοβουλίας σχετικής με την προώθηση του ελληνικού
κινηματογράφου και τη διάδοση του κινηματογράφου ως μέσου ενημέρωσης,
διδασκαλίας, μόρφωσης και γενικώς ως εκπολιτιστικού μέσου,
4. Την οργάνωση πάσης φύσης εκδηλώσεων που θα επεδίωκαν τόσο την ανάπτυξη
και διάδοση του κινηματογράφου ως μορφής τέχνης που αποσκοπεί στη
μόρφωση και γενικώς την πνευματική καλλιέργεια, όσο και τη διάδοση της
χρήσης του κινηματογράφου ως μέσου μόρφωσης, εκπαίδευσης
και καλλιέργειας,
5. Την ανάπτυξη σχέσεων μετ΄ άλλων ανάλογων οργανώσεων και τον
συντονισμό των ενεργειών τους,
6. Την ένταξη της όλης προσπάθειας εντός των πλαισίων γενικότερων
προσπαθειών όμοιου σκοπού.
Για την επίτευξη του ως άνω σκοπών η Κινηματογραφική Λέσχη Ν. Ιωνίας θα μετέρχεται κάθε πρόσφορο μέσον, ως η οργάνωση και ενθάρρυνση ειδικών ερευνών, εκθέσεων,
φεστιβάλ, συνεδρίων, παραστάσεων, προβολών, ομιλιών, διαλέξεων, η έκδοση περιοδικού ή άλλων εντύπων, οι δημοσιεύσεις κλπ.
Για την πληρέστερη εξυπηρέτηση των σκοπών της η Λέσχη θα μπορούσε με απόφαση
του Διοικητικού της Συμβουλίου, να ενταχθεί ως μέλος στην ευρύτερη ομοειδή οργάνωση
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«Ομοσπονδία Κινηματογραφικών Λεσχών Ελλάδος», να συντονίζει την δραστηριότητά
της με αυτή και να την ενισχύει για την εκπλήρωση των σκοπών της.
Ο Σύλλογος διοικούνταν από 7μελές Διοικ. Συμβούλιο που είχε θητεία 1 έτος, ενώ
3μελής Επιτροπή Διαχειριστικού Ελέγχου, ήλεγχε τις πράξεις της Διοίκησης.
Τα 27 ιδρυτικά μέλη της, ήταν οι:
Γιάννης Δομνάκης, Δήμαρχος – Γιάννης Αμπατζόγλου, Αντιδήμαρχος
Δέσποινα Βενετσανοπούλου, Ιδιωτ. Υπάλληλος – Δέσποινα Ελευθεριάδου, Οδοντίατρος
Δημοσθένης Ευθυμιάδης, Πολ. Μηχανικός – Ιωάννης Κιτσόπουλος, Οδοντίατρος
Νικόλαος Πανταζής, Ηλεκτρολόγος – Αναστ. Παπαδημητρίου, Βιοτέχνης
Κων/νος Παπάζογλου, Εργάτης – Χρίστος Ρουμελιωτάκης, Δικηγόρος
Κων/νος Σιαμίδης, Βιομήχανος – Δημήτριος Σιδέρης, Εργολάβος
Γεώργιος Σούλιος, ΄Εμπορος – Γεράσιμος Τσαγκαμίλης, Βιομήχανος
Συμεών Τσομπάνογλου, Βιοτέχνης – Ελευθερία Φιλιππάκη, Συνταξιούχος Ι.Κ.Α.
Γεώργιος Φουσκάκης, Ανάπηρος Πολέμου – Γεώργιος Χατζηπέτρου, Υδραυλικός
Αθηνά Ζαμάνη, Οδοντίατρος – Δαμιανός Κοκκινίδης, Φοιτητής
Ιωάννης Κοκκόλης, Φοιτητής – Δέσποινα Ριζογιαννοπούλου, Σπουδάστρια
Χρίστος Τσαούσης, Δημοσιογράφος – Παναγιώτης Πανταζής, Δημ. Υπάλληλος
Γεώργιος Τρικαλιώτης, Φοιτητής – Περικλής Κοροβέσης, Ηθοποιός
Αικατερίνη Μιχαηλίδου, Σπουδάστρια

Σημείωση:
1. Αν εξαιρέσει κανείς λίγα μέλη, όλα τ΄ άλλα είναι πολύ γνωστοί παράγοντες του
δημόσιου βίου της Ν. Ιωνίας, ξεκινώντας από τον Δήμαρχο Γιάννη Δομνάκη, τον αντιδήμαρχο - αναπληρωτή Δήμαρχο Γιάννη Αμπατζόγλου και πολλούς Δημοτικούς Συμβούλους. Εξαιρετικά σημαντική η ιδέα και μεγάλες οι ελπίδες που εξέθρεψε. Αλλά 1-2 μήνες
μετά την έγκριση του Καταστατικού της από το Πρωτοδικείο Αθηνών, ήρθε η Χούντα…
2. Για την ιστορία να ειπωθεί ότι ένα είδος άτυπης κινηματογραφικής λέσχης, με την
ευθύνη του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Ν. Ιωνίας, λειτούργησε στον ΑΣΤΕΡΑ με
προβολές σπανίων ταινιών στη δεκαετία του΄80.

j

166. ΣΩΜΑΤΕΙΟΝ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΒΑΦΕΩΝ - ΤΥΠΟΒΑΦΕΩΝ
- ΦΙΝΙΡΙΣΤΩΝ Ν. ΙΩΝΙΑΣ & ΠΕΡΙΞ
Ιδρύθηκε στις 18 Φεβρουαρίου 1968 στην αίθουσα της Ομοσπονδίας Εργατοτεχνιτών Βαφέων Ελλάδος και το καταστατικό του εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθ. 21681/1968
απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών.
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Μέλη γίνονταν οι εργατοτεχνίτες βαφείς ενδυμάτων, υφασμάτων, κλωστών,
ταπήτων κλπ. σε οποιαδήποτε επιχείρηση και αν εργάζονταν αυτοί, ως τυποβαφείς,
φινιριστές, ξυραφιστές, καθαριστές, λευκαντές, χνουδιαστές, δεκατιστές, σιδηρωτές
(πρέσας και χειρός), σιδηρώτριες, πλύντριες, και λοιποί εργατοτεχνίτες πάσης ειδικότητας των βαφείων, καθαριστηρίων, σιδηρωτηρίων και πλυντηρίων ως και οι συνταξιούχοι
των ανωτέρω ειδικοτήτων Ν. Ιωνίας και πέριξ.
		
Σκοπός του σωματείου ήταν:
• Η υποστήριξη των ηθικών και υλικών συμφερόντων των μελών του,
• Η εφαρμογή των όρων υγιεινής στα εργαστήρια,
• Η επιδίωξη της εφαρμογής όλων των σήμερον υπαρχόντων εργατικών νόμων
και την μεταρρύθμιση και συμπλήρωση αυτών υπέρ των εργατικών.
Το σωματείο θα επεδίωκε τους σκοπούς του, με τα εξής μέσα:
1. Με την εγγραφή όλων των εργατοτεχνιτών που περιγράφονται παραπάνω
στο σωματείο
2. Με τη συνένωση και σύμπραξη με σωματεία που έχουν και επιδιώκουν
τους αυτούς με το σωματείο σκοπούς,
3. Με την ίδρυση Ταμείου Αλληλοβοηθείας
4. Με την οργάνωση εργατικών διαλέξεων, θεατρικών παραστάσεων,
χοροεσπερίδων κλπ.

Το σωματείο διοικούνταν από 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο, εκλεγόμενο ανά διετία
και είχε 3μελή Εξελεγκτική Επιτροπή. Είχε σφραγίδα στρογγυλή φέρουσα στο κύκλο την
επωνυμία του και την χρονολογία ίδρυσης και στο μέσον άνθρωπο όρθιο και προ αυτού
λέβητα από τον οποίον ανασύρει κομμάτι υφάσματος.
Το σωματείο γιόρταζε την 1η Μαΐου, Διεθνή Εργατική Γιορτή και την εορτή της Αγίας
Τριάδας. Είχε επίσης και όρκο :
«Ορκιζόμεθα να εκτελέσωμεν τας εντολάς τας οποίας ελάβομεν από
την Γενικήν Συνέλευσιν, να διαφυλάξωμεν τα άρθρα του παρόντος
Καταστατικού και να προάγομεν τα συμφέροντα της Τάξεως μας.»
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Οι 28 ιδρυτές, ήταν οι:
Ευστάθιος Λεμπέσης – Χρήστος Κατσούρης – Ιωάννης Κονδύλης
Γρηγόριος Βαρδαραμάτος – Χρήστος Τενεκές – Θεόδωρος Ζώτος
Γεώργιος Πίκουλας – Νικόλαος Βάγγης – Κων/νος Λάττας
Κων/νος Χρυσάνθου – Νικόλαος Παζιώτης – Εμμανουήλ Δανδουλάκης
Μηνάς Σκαφίδας – Αντώνιος Γκομέσης – Γεώργιος Παναγιωτούνης
Δημήτριος Καρνέζος – Κων/νος Σταμούλης – Συμεών Μαρής
Κων/νος Γουρουνάκης – Μιχαήλ Αυγίδης – Αθανάσιος Χαραλαμπόπουλος
Ανδρέας ΄Ισαρης – Γεώργιος Χριστέας – Βασίλειος Καραμανώλης
Παναγ. Αλεξόπουλος – Ιωάννης Απτόγλου – Δ. Χρυσανθακόπουλος – Αφροδίτη Φωτίου

j

167. ΣΩΜΑΤΕΙΟN ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ
& ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΠΡΟΑΣΤΕΙΩΝ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ
Το εν λόγω επαγγελματικό σωματείο ιδρύθηκε το 1969 (στο γραφείο της Παλ.
Πατρών Γερμανού 16 από τα 31 ιδρυτικά μέλη του) και είχε έδρα τη Ν. Ιωνία.

Σκοποί του σωματείου ήταν:
• H συνένωση όλων των εργαζομένων Πρακτικών Μηχανικών-Συντηρητών
και Χειριστών Κλωστοϋφαντουργίας για την προάσπιση και προαγωγή
των ηθικών, οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων τους,
• Η ανάπτυξη της μεταξύ τους αλληλεγγύης,
• Η προσπάθεια απόκτησης μέσων ψυχαγωγίας,
• Η περίθαλψη νοσούντων, ανίκανων προς εργασία και αναξιοπαθούντων,
• Η ίδρυση Ταμείου Αλληλοβοηθείας των μελών τους.
Την εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών θα επεδίωκε:
1. Με κατάλληλες διδασκαλίες και διαλέξεις,
2. Με ίδρυση λεσχών και βιβλιοθηκών
3. Με τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας, κλπ
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Μέχρι την ίδρυση του Ταμείου Αλληλοβοηθείας των μελών, το Διοικητικό Συμβούλιο
μπορούσε από τους πόρους του Σωματείου να χορηγεί υπό τύπο βοηθήματος κατόπιν
εγγράφου αίτησης των ενδιαφερομένων, διάφορα χρηματικά ποσά προς περίθαλψη και
βοήθεια αναξιοπαθούντων ανέργων μελών του σωματείου.

Το σωματείο διοικούνταν από 7μελές Διοικ. Συμβούλιο εκλεγόμενο κάθε πενταετία
ενώ υπήρχε και 3μελής Εξελεγκτική Επιτροπή. Είχε στρογγυλή σφραγίδα φέρουσα την
επωνυμία του σωματείου και στο μέσον το έτος ίδρυσης. Το σωματείο εόρταζε την 21η
Μαίου, εορτή των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης.
Ιδρυτικά Μέλη:
Μάριος Αλεξιάδης – Ηλίας Πουλιμενάκος – Κων/νος Βελλής – Κων/νος Ντάφος
Εμμανουήλ Αθανασίου – Ευριπίδης Δουλάκος – Γεώργιος Κοράκης
Πέτρος Καριζογιάννης – Επαμεινώνδας Γεωργίου – Θεόδωρος Νικολάου
Παναγιώτης Μπλέτσας – Ιωάννης Ζερβόπουλος – Γεώργιος Τζώρτζης
Στέλιος Ζερβουδάκης – Δημήτριος Βάγιας – Σπυρίδων Μιχαλάκης
Δημήτριος Καραμπάτσος – Φώτιος Κροντηράς – Ευάγγελος Ζαρκάδας
΄Ομηρος Ντεμπεκίδης – Κων/νος Δέκος – Ιωάννης Ρέντζιος
Αντώνιος Λοβένικος – Δημήτριος Καμινάρης – Μιχαήλ Μαυρογένης
Ιωάννης Δεβιζέλης – Αθανάσιος Παπαγεωργίου – Χρήστος Καραγιάννης
Παναγιώτης Λυμπερόπουλος – Παντελής Δουκάκης – Δημήτριος Παπαδημητρίου

j

168. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΩΝ – ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ Ν. ΙΩΝΙΑΣ & ΠΕΡΙΞ
Ιδρύθηκε στις 16 Φεβρουαρίου 1969 και το καταστατικό του εγκρίθηκε με την υπ΄
αριθ. 400/1969 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Σκοπός του σωματείου ήταν η συνένωση όλων των εργαζομένων του κλάδου οικοδόμων στη Ν. Ιωνία και τα πέριξ σε ενιαία οργάνωση για την κοινή ενέργεια και μελέτη,
προστασία και προαγωγή των οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων.
Την εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών θα επεδίωκε:
1. Με την ανάπτυξη στα μέλη επαγγελματικής συνείδησης και της κατάδειξης
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σε αυτούς των πλεονεκτημάτων της επαγγελματικής οργάνωσης του κλάδου
2. Με την ανάπτυξη στενών δεσμών αλληλεγγύης και συναδελφοσύνης μεταξύ
των μελών του
3. Με τον καταρτισμό και υπογραφή συλλογικών συμβάσεων εργασίας,
παρακολούθησης της πιστής εφαρμογής αυτών και της κατοχύρωσης με κάθε
νόμιμο μέσο του επαγγέλματος.

Το σωματείο αποτελούσε τμήμα του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Αθηνών και της
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργατοτεχνιτών Οικοδόμων και Ξύλου, αλλά διατηρούσε την
διοικητική του αυτονομία.
Δεν γίνονταν δεκτά άτομα δρώντα αντεθνικώς και εμφορούμενα υπό ανατρεπτικών
ιδεών.
Ο σύνδεσμος διοικούνταν από 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο, εκλεγόμενο ανά τριετία
και είχε 3μελή εξελεγκτική επιτροπή. Είχε σφραγίδα στρογγυλή φέρουσα στο μέσον τον
χρόνο ίδρυσης και στον κύκλο την επωνυμία του. Η σημαία του σωματείου ήταν η Εθνική
σημαία φέρουσα την επωνυμία του σωματείου.
Οι 22 ιδρυτές, ήταν οι:
Παναγιώτης Τσίρμπας – Δημήτριος Καλλίνικος – Παναγιώτης Φραγκάκης
Βενέδικτος Ρούσσος – Αρίστος Κολλάρος – Σταμάτιος Δήμας
Γρηγόριος Κασίτης – Ιωάννης Κουμαριανός – Δονάτος Τζάνος
Περικλής Δελκιντζής – Αριστείδης Γαλάνης – Ζαχαρίας Ζαχαρόπουλος
Γεώργιος Κεφαλίδης – Χαράλαμπος Μπούκλος – Λεωνίδας Χριστακίδης
Κων/νος Χαλκιάς – Σπυρίδων Καλαϊτζίδης – Ιωάννης Καλόμαλος
Βενιαμίν Ιωαννίδης – Βασίλειος Χαλκιάς – Βλάσιος Στεργίου

j

169. ΕΝΩΣΙΣ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΛΤΣΟΠΟΙΪΑΣ
ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ - ΚΛΩΣΤΙΚΗΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ & ΠΕΡΙΟΧΗΣ
Το εν λόγω επαγγελματικό σωματείο ιδρύθηκε το 1970 και είχε έδρα τη Ν. Ιωνία.
Σκοπός του σωματείου ήταν η συνένωση όλων των εργαζομένων στις Καλτσοποιείες, Πλεκτήρια, Κλωστήρια και λοιπούς παρεμφερείς κλάδους της περιφέρειας Ν. Ιωνίας,
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σε ενιαία οργάνωση προς κοινή ενέργεια για την μελέτη, προστασία και προαγωγή των
οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων τους.

Την εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών θα επεδίωκε:
1. Με την ανάπτυξη στα μέλη επαγγελματικής συνείδησης και κατάδειξης σε τούτους
πλεονεκτημάτων της επαγγελματικής οργάνωσης του κλάδου
2. Με την ανάπτυξη στενών δεσμών και αλληλεγγύης και συναδελφοσύνης
μεταξύ των μελών του
3. Με την κατάρτιση και υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας,
4. Με την πιστή παρακολούθηση εφαρμογής της Εργατικής Νομοθεσίας,
5. Με την μόρφωση και ανύψωση του πνευματικού επιπέδου των μελών, με
εργατικές διαλέξεις, ομιλίες κλπ.,
6. Με την παροχή ψυχαγωγίας στα μέλη, με την οργάνωση εκδρομών κλπ.

Το σωματείο αποτελούσε τμήμα της Ομοσπονδίας Κλωστοϋφαντουργών Ελλάδος
και του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Νέας Ιωνίας και περιοχής μελών της Γ.Σ.Ε.Ε.
Το σωματείο διοικούνταν από 5μελές Διοικ. Συμβούλιο ενώ υπήρχε και 3μελής Εξελεγκτική Επιτροπή. Είχε στρογγυλή σφραγίδα φέρουσα την επωνυμία του σωματείου και
ως έμβλημα στο μέσον το έτος ίδρυσης. Το σωματείο εόρταζε την 1η Μαίου, εθνική εορτή
της εργασίας με όλες τις εργατοϋπαλληλικές οργανώσεις της χώρας.
		
To Α΄ Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελούσαν:
Πρόεδρος: Ηλίας Κουτσομύτης, Αντιπρόεδρος: Ελένη Μωραϊτοπούλου
Γεν. Γραμματέας: Παντελής Μονάς, Ταμίας: Ηλίας Γεωργίου
Σύμβουλος: Ευδοκία Τηνιακού

1971.

- Το καταστατικό του τροποποιήθηκε στη Γεν. Συνέλευση της 12 Σεπτεμβρίου.
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170. ΣΩΜΑΤΕΙΟN ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ
& ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Το εν λόγω επαγγελματικό εργασιακό σωματείο, ιδρύθηκε στις 12 Σεπτεμβρίου 1971.

Σκοπός του σωματείου ήταν η συνένωση των μελών του σε ενιαία και συλλογική
μελέτη, προστασία και προαγωγή των ηθικών, οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων τους .
Την εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών θα επεδίωκε:
1. Με την ανάπτυξη στα μέλη επαγγελματικής συνείδησης,
2. Με την ανάπτυξη δεσμών αλληλεγγύης και συναδελφοσύνης μεταξύ των μελών,
3. Με τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και την ανύψωση του βιοτικού
επιπέδου.
Μέλη του σωματείου εγγράφονταν οι εργαζόμενοι στις πάσης φύσεως οικοδομικές
και ξυλουργικές εργασίες των περιοχών που ελέγχονταν από τις Επιθεωρήσεις Εργασίας
Ν. Ιωνίας, Βορείων Προαστείων Αθηνών και Περιστερίου και ήταν ΄Ελληνες πολίτες άνω
των 18 ετών.
Το σωματείο διοικούνταν από 5μελές Διοικητικό Συμβούλιο, (Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γεν. Γραμματέας, Ταμίας, Μέλος). Είχε σφραγίδα στρογγυλή φέρουσα στο μέσον τον
χρόνο ίδρυσης και στον κύκλο την επωνυμία του.
Οι 21 ιδρυτές, ήταν οι:
Γεώργιος Ψωμιάδης – Κων/νος Πρωτοψάλτης – Πανάγος Μάρκου
Ιωάννης Μάτσκαρης – Νικόλαος Νικολαίδης – Νικόλαος Ρεμούνδος
Ιάκωβος Δελατόλας – Σπύρος Μαρούδας – Τιμόθεος Μαρούδας
Βασίλειος Οικονόμου – Αγαπητός Αρμακόλας – Γεώργιος Σκλαβούνος
Ηλίας Ψωμιάδης – Μηνάς Αναστασάκης – Αθανάσιος Πετρόπουλος
Θεοδόσιος Στύλογλου – Θωμάς Φιλιππίδης – Αντώνιος Μπιτζιμενούδης
Αναστάσιος Μπιτζιμενούδης – Σταύρος Αθανασιάδης – Γεώργιος Μωραϊτόπουλος
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171. ΣΩΜΑΤΕΙΟΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙ ΣΧΕΣΕΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΥ
Η ιδρυτική πράξη υπογράφηκε από τους 21 ιδρυτές του στις 16 Ιανουαρίου 1972,
στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Ν. Ιωνίας και το εν λόγω εργασιακό σωματείο είχε
έδρα τη Ν. Ιωνία.
Σκοπός του σωματείου ήταν η συνένωση των μελών του προς ενιαία και συλλογική
μελέτη, προστασία και προαγωγή των ηθικών, οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων τους.
Προς εκπλήρωση των σκοπών του, το Σωματείο θα επεδίωκε με κάθε νόμιμο μέσο
και με κοινή ενέργεια την ανάπτυξη στα μέλη του επαγγελματικής συνείδησης, δεσμών
αλληλεγγύης και συναδελφοσύνης, την βελτίωση των συνθηκών εργασίας και την
ανύψωση του βιοτικού τους επιπέδου.
Μέλη του σωματείου γίνονταν μόνο οι εργαζόμενοι σε γραφεία πάσης φύσεως,
αποθήκες, λογιστήρια κλπ. που οι επιχειρήσεις τους είχαν έδρα στις περιφέρειες που
ελέγχονται από τις Επιθεωρήσεις Εργασίας Βορείων Προαστίων Αθηνών, Ν. Ιωνίας,
Περιστερίου και Ρουφ. Επίσης εγγράφονταν και οι εργαζόμενοι που είχαν την υπαλληλική ιδιότητα.
Το σωματείο διοικούνταν από 5μελές Διοικητικό Συμβούλιο και είχε στρογγυλή
σφραγίδα φέρουσα κυκλικώς την επωνυμία του σωματείου και στο κέντρο το έτος
ίδρυσης. Είχε λάβαρο εκ λωρίδων επιμήκων κατακόρυφων με τα χρώματα της Εθνικής
Σημαίας στο κέντρο του οποίου υπήρχε λευκός κύκλος με την επωνυμία του σωματείου.
Γιόρταζε την 1η Μαΐου, γιορτή της εργασίας με όλες τις εργατικές οργανώσεις.
Οι ιδρυτές ήταν:
Σοφία Τρεχάτου – Δέσποινα Τρεχάτου – Απόστολος Τρεχάτος
Παναγιώτης Μακρής – Ευάγγελος Καρεντζόπουλος – Παναγιώτης Σαβούρης
Ευστράτιος Λαγκαδάς – Ειρήνη Πέρρου – Γεώργιος Ραυτόπουλος
Γεώργιος Μπαντής – Παναγιώτα Κωτσίδου – Αγγελική Κόγια
Ευαγγελία Πάνου – Διαλεκτή Πολυκράτη – Ιωάννης Κουκάκης
Γρηγόριος Αθανασίου – Χρήστος Μαστρογιάννης – Νικόλαος Κίγκας
Μιχαήλ Νικολάκης – Ελένη Κεσίσογλου – Ευάγγελος Κατόπης
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Προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο:
Ιωάννης Κουκάκης – Νικόλαος Κίγκας – Γεώργιος Μπαντής
Σοφία Τρεχάτου – Ευάγγελος Κατόπης

j

172. ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ & ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
H ιδρυτική πράξη υπογράφηκε στις 22 Απριλίου 1973 από τους 22 ιδρυτές του στο
κατάστημα του Νικολάου Ευαγ. Παπακυριαζή, (οδός Αγ. Αναργύρων 6) και το καταστατικό του εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθ. 2890/1973 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Σκοποί του ομίλου, ήταν:
• Η πνευματική διαπαιδαγώγηση των μελών του,
• Η ανάπτυξη της φυσιολατρείας και των αγαθών της στα μέλη της και τους
κατοίκους της Ν. Ιωνίας,
• Η διοργάνωση εκδρομών μορφωτικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα
για την απόλαυση των αγαθών της φύσης,
• Η σύσφιξη των δεσμών μεταξύ των μελών του με την επίτευξη κατά τον
προσφορότερο τρόπο κλπ.

Την επίτευξη των σκοπών, θα επετύγχανε:
1. Με τη δημιουργία και διατήρηση της επαφής μεταξύ όλων εν γένει των
μελών του, με οιονδήποτε τρόπο,
2. Με διαλέξεις και ομιλίες κοινωνικού και φυσιολατρικού περιεχομένου,
3. Με τη διοργάνωση εκδρομών, εορτών και λαχειοφόρων αγορών,
4. Με τη σύσταση και λειτουργία δανειστικής βιβλιοθήκης εντός του εντευκτηρίου
του, εφοδιασμένης με κατάλληλα βιβλία,
5. Με τη λήψη κάθε ενδεδειγμένου μέσου για την εκπλήρωσή του σκοπού του.

Το σωματείο διοικούνταν από 5μελές Διοικητικό Συμβούλιο (Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γραμματέας, Ταμίας και 1 μέλος) και ελέγχονταν από 3μελή Εξελεγκτική Επιτροπή,
με θητεία 3 ετών.
Είχε στρογγυλή σφραγίδα φέρουσα κυκλικώς τις λέξεις «ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ &
ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» και στη μέση φύλλο πλατάνου.
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Ιδρυτές ήταν οι:
Λεωνίδας Αθανασάκος – Νικόλαος Παπακυριαζής – Διονύσιος Ατζουλής
Ευάγγελος Λιοδάκης – Ιωάννης Νικολαΐδης – Κωνσταντίνος Μίχαλος
Νικόλαος Πάτσης – Συμεών Τσομπάνογλου – Ευτυχία Ασλανίδου
Ιωάννης Πεντεδέκας - Χρυσούλα Τριπολιτσιώτου – Δημήτριος Τσομπάνογλου
Ευθύμιος Στεργίου – Αναστασία συζ. Αλεξ. Αρτσάνου – Δόμνα Μαχαίρα
Αναστάσιος Κατσαδήμας – Κων/νος Μανιατάκος – Νικόλαος Καζάλας
Δημήτρ. Κατσαρός – Λουκάς Μπάθρας – Ιωάννης Μπόγρης – Άννα συζ. Σωτ. Βασιλείου

Από τη Γενική Συνέλευση των ιδρυτών, την ίδια ημέρα εξελέγη Προσωρινή Διοικούσα
Επιτροπή αποτελούμενη από τους:
Λεωνίδα Αθανασάκο – Νικόλαο Παπακυριαζή – Διονύσιο Ατζουλή
Χρυσούλα Τριπολιτσιώτου – Νικόλαο Καζάλα

j

173. ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Στις 11 Σεπτεμβρίου 1973, υπογράφεται η ιδρυτική πράξη του εν λόγω επαγγελματικού συλλόγου, από 27 καταστηματάρχες και εμπόρους της Ν. Ιωνίας.
Με την υπ΄ αριθ. 196/1974 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών, εγκρίνεται το
καταστατικό και η σύσταση του «Εμπορικού Συλλόγου Ν. Ιωνίας».

Ιδρυτικά μέλη, ήταν οι:
Κων/νος Αναστασιάδης – Ιωσήφ Ουλκέρογλου - ΄Αγγελος Αρναούτογλου
Ιωσήφ Ατταλόγλου – Γεώργιος Μάρκογλου – Γεώργιος Ματάνοβιτς
Δημήτριος Θωμαΐδης – Ευστράτιος Μπαλτατζής – Γεώργιος Κυλέκογλου
Κων/νος Παλτόγλου – Γεώργιος Ελευθεριάδης – Ιωάννης Χαραλαμπίδης
Νικόλαος Αρναούτογλου – Δημήτριος Καργιμπατζάκης – Αντώνιος Μάγγος
Νικόλαος Βασιλειάδης – Δημήτριος Τσαούσογλου – Δημήτριος Μακεδονόπουλος
Γεώργιος Λουκάς – Πολυδεύκης Πολυδευκίδης – Πλούταρχος Φιλιππίδης
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Θεόδωρος Γιαννόπουλος – Δημήτριος Γιαννόπουλος – Μιλτιάδης Μπαλόγλου
Μαρία συζ. Γεωρ. Ζουμπουλίδου – Βασίλειος Γιαννόπουλος – Γεώργιος Εμβαλωμένος

Σκοπός του συλλόγου, ήταν η ανάπτυξη επαγγελματικής συνείδησης, αλληλεγγύης
και πνεύματος συνεργασίας μεταξύ των μελών, καθώς επίσης και η μελέτη, προστασία
και προαγωγή των ηθικών, οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών
του.
Μέλος του σωματείου γίνονταν κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου
το οποίο ασκούσε το επάγγελμα του εμπόρου και διατηρούσε κατάστημα ή επιχείρηση
στην περιφέρεια του Δήμου Ν. Ιωνίας.
Το Διοικ. Συμβούλιο ήταν 9μελές (Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γεν. Γραμματεύς, Ταμίας
και 5 μέλη) και είχε 2ετή θητεία. Επίσης 3μελής Εξελεγκτική Επιτροπή με 2ετή θητεία
ήλεγχε τις πράξεις του Διοικ. Συμβουλίου.
Ο σύλλογος είχε στρογγυλή σφραγίδα φέρουσα κυκλικώς την επωνυμία του συλλόγου και στο μέσον την έδρα και το έτος ίδρυσης.
Την Διοικούσα Επιτροπή (1973-1974), μέχρι την έγκριση του καταστατικού, αποτελούσαν οι:
Πρόεδρος: Ιωσήφ Ουλκέρογλου Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Χαραλαμπίδης
Γεν. Γραμματέας: Άγγελος Αρναούτογλου, Ταμίας: Ευστράτιος Μπαλτατζής
Μέλη: Θεόδωρος Γιαννόπουλος, Γεώργιος Μάρκογλου, Πολυδεύκης Πολυδευκίδης
Σημείωση:
Ο Εμπορικός Σύλλογος Ν. Ιωνίας, αν και με αυτή τη μορφή ιδρύθηκε τόσο αργά σε μια
πόλη του εμπορίου, από την πρώτη στιγμή συγκέντρωσε το σύνολο των καταστηματαρχών-εμπόρων του Ιστορικού Κέντρου της Ν. Ιωνίας και ιδιαιτέρως των οδών Ηρακλείου
και Μ. Ασίας, οι οποίες τότε γνώριζαν τεράστια εμπορική αξία ως χώροι άσκησης ανάλογων επιχειρήσεων.
Επί σειρά ετών, έδινε δυναμικό "παρών" σε κοινωνικές και πολιτιστικές δράσεις
στην πόλη. Από την παρακμή της βιοτεχνίας και της βιομηχανίας, το εμπόριο ήταν εκείνο
που έδινε δουλειά σε χιλιάδες Ιωνιώτες στις δεκαετίες 1980-1990.
Ο Σύλλογος εξακολουθεί να δρα και σήμερα.
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174. ΕΣΤΙΑ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
Το εν λόγω σωματείο προέκυψε όταν οι ιδρυτές του «Ιωνικού Συνδέσμου» της Γεν.
Συνέλευσης της 17.7.1973, αποφάσισαν να προχωρήσουν στην ίδρυση νέου συλλόγου:
Ιδρυτές ήταν οι:
Αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Πουλάκης – Λεωνίδας Δαούτης – Ανδρέας Κουέλλης
Κων/νος Αναστασιάδης – Νικόλαος Μόρτογλου – Ανέστης Φιλιππίδης
Ιωσήφ Ουλκέρογλου – Αθανάσιος Εμβαλωμένος – Ευάγγελος Εμβαλωμένος
Νικόλαος Αρναούτογλου – Αλίκη Μερκούρογλου – Ευστράτιος Μπαλτατζής
Κων/νος Μαύρος – Νικόλαος Βατίδης – Γεώργιος Εμβαλωμένος
Κων/νος Λάρος – Δημήτριος Χατζής - Άγγελος Αρναούτογλου
Κοσμάς Εφραίμογλου – Λίνα Σταυριανού – Γεώργιος Σαγκριώτης
Σοφία Αγγελίδου – Ελένη Κορομπίλη – Αλέξανδρος Μποσταντζόγλου
Δημήτριος Μπάφας – Ζ. Μαυριδόπουλος – Νικόλαος Βαμβακόπουλος
Νικόλαος Μωϋσόγλου – Χαράλαμπος Φακιρίδης – Νικόλαος Πολάτογλου
Βασίλειος Βογιατζόγλου – Λεωνίδας Βογιατζόγλου

Στην καθοριστική Γενική Συνέλευση της 19ης Μαΐου 1975, που πραγματοποιήθηκε
με θέμα: «Λήψις οριστικής αποφάσεως δια το μέλλον του Συνδέσμου» με παρόντα 41
μέλη και Προεδρείο Γεν. Συνέλευσης, τους:
Πρόεδρος: Βρασ. Νικολαΐδης, Γεν. Γραμματέας: Κων. Καρφόπουλος
Μέλος: Δημ. Υδριώτης
Μετά από διεξοδική συζήτηση, κλήθηκαν να απαντήσουν με μυστική ψηφοφορία,
στο ερώτημα: «Μετονομασία ή Διάλυση αυτού».
Το αποτέλεσμα ήταν: 21 μέλη να ψηφίσουν σε μετονομασία του Συνδέσμου σε ΕΣΤΙΑ
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ, 19 μέλη να ψηφίσουν υπέρ της διάλυσης και 1 μέλος ψήφισε άκυρο. Ως εκ
τούτου αποφασίστηκε η τροποποίησή του καταστατικού στην επωνυμία :
Από ΙΩΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ μετονομάστηκε σε ΕΣΤΙΑ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ.
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Η σφραγίδα του σωματείου ήταν στρογγυλή, φέρουσα κυκλικώς τις λέξεις ΕΣΤΙΑ
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ και το έτος ίδρυσης 1973 στο μέσον δε εικόνα φωλεάς πελαργού μετά της
οικογενείας του. Το σωματείο εόρταζε την 2η Κυριακή του Μαΐου.
Η Εστία Ν. Ιωνίας βασιζόμενη σε σημαντικά στελέχη, όπως ο Λεωνίδας Δαούτης, ο
Νικόλαος Αρναούτογλου, ο Βάσος Βογιατζόγλου, η Αν. Αϊβατίδου, ο Ανδρέας Κουέλλης, ο
Κων. Ζαφειρίου, ο Λεωνίδας Βογιατζόγλου, ο Γεώρ. Μάρκογλου, ο Ηλίας Ταντής, ο Ηλίας
Χαλικιόπουλος, ο Κυρ. Μιχαηλίδης,ο Δημ. Λοΐζος, ο Δημ. Γρηγοριάδης και τόσοι άλλοι
ανέπτυξε σπουδαία πολιτιστική και κοινωνική δράση.
Οργάνωσε και λειτούργησε “Ανοιχτό Πανεπιστήμιο”, εκδηλώσεις φιλολογικές και
ψυχαγωγικές, εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Προκήρυξε διαγωνισμούς, καθιέρωσε την απονομή τιμής σε φορείς και προσωπικότητες της Ν. Ιωνίας, ενώ προσέφερε
πολλά στον φιλανθρωπικό τομέα.
Στην αρχή στεγάστηκε σ΄ έναν όροφο κτιρίου στη γωνία 28ης Οκτωβρίου και Αγ.
Κων/νου. Αργότερα μετακινήθηκε στη γωνία των οδών Ελευθ. Βενιζέλου και Αλικαρνασσού.
Το Α΄ Διοικ. Συμβούλιο είχε την εξής σύνθεση:
Πρόεδρος: Λεωνίδας Δαούτης, Αντιπρόεδρος: Ορ. Φλίγγλερ
Γεν. Γραμματέας: Β. Βογιατζόγλου, Μέλη: Ν. Αρναούτογλου, Γ. Μάρκογλου,
Ανδρ. Κουέλλης, Γ. Χαραλαμπίδης, Ηλίας Ταντής και Δημ. Γρηγοριάδης.

Πρόεδροι διετέλεσαν εκτός του Λ. Δαούτη και ο Νίκος Αρναούτογλου, η Αν. Αϊβατίδου, ο Λ. Βογιατζόγλου, η Δέσποινα Αγγελή, η Ορθ. Αραμπατζή.

Ο σύλλογος με απόφαση της Γενικής Συνέλευσής του διαλύθηκε το 2014.
Τελευταίος πρόεδρός του ήταν ο Λεωνίδας Βογιατζόγλου.
Σημείωση:
Δεν αναφερόμαστε λεπτομερώς στις εκδηλώσεις-δράσεις του σωματείου γιατί
εξολοκλήρου ανήκαν στην μετά το 1974 περίοδο.
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
(1). Ο Πέτρος Κοπτερίδης, υπήρξε μια προσωπικότητα με πολυσχιδή δράση στους
συλλόγους των συμπατριωτών του Ινεπολιτών, αλλά και σημαντική παρουσία στα
κοινωνικά και πολιτιστικά δρώμενα της Ν. Ιωνίας, πριν και μετά τον πόλεμο.

(2). O Μιλτιάδης Τσουμπής, καθηγητής, υπήρξε εκ των προσωπικοτήτων της Κοινότητας Ινεπόλεως και ψυχή του Νυκτερινού Γυμνασίου Ινεπολιτών.

(3). Ο Απόστολος Διασάκος, καθηγητής, ήταν δυναμικό στέλεχος των Ινεπολιτών,
εκ των βασικών στυλοβατών του Νυκτερινού Γυμνασίου. Κλήθηκε από τον Εθνάρχη
Μακάριο στην Κύπρο για να διδάξει εκεί. ΄Ηταν και τμηματάρχης του Ταχυδρομικού
Ταμιευτηρίου.
(4). Ο Βασίλης Μπατζόγλου, φιλόλογος καθηγητής και συγγραφέας, υπήρξε εκ των
σημαντικότερων πνευματικών ανθρώπων της Ν. Ιωνίας.

(5). Ο Κων/νος Γεωργιάδης, υπήρξε η άλλη μεγάλη μορφή των Ινεπολιτών, που
υπηρέτησε με ζήλο σχεδόν αποκλειστικά το δεύτερο σύλλογό τους, αυτόν που έφερε τον
τίτλο “Σωματείον Κοινωνικής Πρόνοιας «Η Κοίμησις της Θεοτόκου»”.
(6). Το Ακ Νταγ Μαντέν, (άσπρο βουνό του μαντεμιού) ήταν μία κωμόπολη που
ανήκε στην επαρχία Υοσγάτης του νομού Αγκύρας. Είχε 2.000 περίπου ΄Ελληνες που
ασχολούνταν κυρίως με την εξόρυξη των μετάλλων. Στη Νέα Ιωνία και ιδιαίτερα στη
συνοικία της Νεάπολης κατοικούσαν αρκετοί πρόσφυγες από το Ακ Νταγ Μαντέν.

(7). Η Π.Ο.Π. ήταν σε διαρκή διαμάχη με τη “Λέσχη Ιωνίας” και ιδιαίτερα με το ζεύγος
Άγγελου και Σοφίας Σημηριώτη, διότι κατείχαν υπεύθυνες θέσεις στην Επιτροπή
Αποκαταστάσεως Προσφύγων (Ε.Α.Π.) και διότι θεωρούσαν ότι από τις θέσεις αυτές δεν
υπηρετούσαν το καλώς εννοούμενο συμφέρον των προσφύγων.
(8). Ανάμεσα στα μέλη της διοίκησης της Π.Ο.Π. διαπιστώνει κανείς ότι υπάρχουν
σημαντικές προσωπικότητες των προσφύγων: ο ζωγράφος, αγιογράφος, συγγραφέας
Φώτης Κόντογλου, ο λογοτέχνης Κ. Ζουμπουλίδης και ο δημοσιογράφος, δ/ντής
σύνταξης της εφημερίδας “ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ”, Σωκράτης Ουλκέρογλου.
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(9). Η εφημερίδα “ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ Νέας Ιωνίας - Le dominical” θα μπορούσε να
χαρακτηριστεί ως η πιο αξιόλογη ως προς το επιτελείο των συνεργατών της, τα άρθρα, τα
σχόλια, αλλά και τις αναλύσεις της επάνω στα φλέγοντα προβλήματα των κατοίκων του
τότε συνοικισμού των Ποδαράδων. Πρωτοστατούσε σε κινητοποιήσεις και οργάνωσε
συλλαλητήρια, γι αυτό και υπέστη διώξεις. Εκδιδόταν κάθε Κυριακή επί 2 σχεδόν χρόνια
(1924-1925). Διευθυντής της ήταν ένας αξιόλογος νομικός από το Αϊβαλί, ο Αθαν. Διακάκης, πρόεδρος της Π.Ο.Π. και αργότερα υποψήφιος Δήμαρχος Ν. Ιωνίας, στις εκλογές του
1934. (ήρθε 4ος).
(10). Πρόκειται για τον Ναπολέοντα Ζέρβα, που διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο
στην Εθνική Αντίσταση, ως αρχηγός του Ε.Δ.Ε.Σ.

(11). Οι ψηφοφόροι της Ν. Ιωνίας και Καλογρέζας, μόνον άνδρες βεβαίως άνω των 21
ετών υπολογίζονταν σε 3.000 περίπου. ΄Ετσι το ότι ψήφισαν μόνον 1.600 άτομα αποδεικνύει το μεγάλο ποσοστό αποχής. Ο Πάγκαλος, παρότι συνδεόταν στενά με τους πρόσφυγες γιατί μετείχε της μικρασιατικής εκστρατείας και ήταν στενός συνεργάτης του λαοφιλούς στη Ν. Ιωνία Νικολάου Πλαστήρα “τιμωρήθηκε” γι αυτή την “αποστασία” από τα
δημοκρατικά ιδεώδη….

(12). Ο Χρήστος Χατζηστέλιος, από τα Βουρλά, υπήρξε ο πρώτος Πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου Ν. Ιωνίας, το 1934. Αργότερα, επί λαϊκών, ήταν εξ εκείνων που
εξορίστηκαν σε νησιά.

(13). Ο Βρασίδας Νικολαΐδης, ανέπτυξε δράση και σε πολιτιστικούς φορείς, όπως
ο “Πανελλήνιος Σύνδεσμος Φίλων Βυζαντινής Μουσικής” και είχε ισχυρή παρουσία στα
δημοτικά πράγματα.
(14). Ο Γαβριήλ Τσακίρης, ήταν δικηγόρος και επίλεκτο μέλος του Συλλόγου των
Σπαρταλήδων. Στις δημοτικές εκλογές του 1934 εξετέθη ως υποψήφιος δήμαρχος και
ήρθε 3ος.

(15). Το Βαϊνδήρι, ήταν πολιτεία της Μ. Ασίας πολύ κοντά στη Σμύρνη, με 8.000
κατοίκους, αμπελουργούς κυρίως και βαμβακοπαραγωγούς. Στο Ιστορικό Κέντρο της Ν.
Ιωνίας, εγκαταστάθηκαν αρκετές οικογένειες Βαϊνδηρλήδων.
(16). Δεν πρόκειται βέβαια για Νυκτερινό Γυμνάσιο. Ήταν σχολεία για αναλφάβητους που συνήθως στεγάζονταν σε δημοτικά σχολεία.
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(17). Ο Φίλιππος Καχραμάνος, υπήρξε ένας από τους μεγαλύτερους ταπητουργούς
της Ελλάδας. Καταγόταν από την Σπάρτη της Πισιδίας.

(18). Οι Ιωάννης Δούμπας, Ι. Μαυρομμάτης και Μιχ. Τζιβράς, είχαν σημαντική γενικότερη παρουσία στα κοινά. Ο Μιχ. Τζιβράς έθεσε υποψηφιότητα για δήμαρχος, το 1934.

(19). O ΑΣΤΕΡΑΣ είναι ο μόνος από τους κινηματογράφους της Νέας Ιωνίας (προπολεμικά ήσαν 3: Ο “Αστέρας”, ο “Κρόνος” και το “Μύριαμ”, μεταπολεμικά υπήρξε εποχή που
έφθασαν και τους 15) που έχει επιβιώσει, έστω και ως χώρος εκδηλώσεων του Δήμου.
Η συμβολή του στην πολιτιστική και κοινωνική ανέλιξη της πόλης υπήρξε μεγάλη. ΄Ηταν
η συνέχεια των “Ηνωμένων Πολιτειών” και του “Καπρίς”, που ελάχιστα λειτούργησαν τη
δεκαετία του ΄20.

(20). Ο Γεώργιος Φελέκης, κατοικούσε στην Ελευθερούπολη, εκεί όπου υπάρχει
μικρή πλατεία που φέρει το όνομά του. Ήταν ο πρώτος αιρετός Δήμαρχος της Ν. Ιωνίας,
το 1934. Τον Μάρτιο 1935 φυλακίστηκε για τη συμμετοχή του στο Κίνημα της “Δημοκρατικής Άμυνας” και παρέμεινε στη φυλακή για λίγους μήνες (Μάρτιος – Δεκέμβριος 1935).
Στις 10 Ιουνίου 1936, επανήλθε στο δημαρχιακό αξίωμα με τον Νόμο του Ι. Μεταξά “Περί
αποκαταστάσεως των αιρετών δημάρχων και δημοτικών συμβούλων” που είχαν απολυθεί του αξιώματός τους.
(21). Ο Γεώργιος Μαδωνής, υπήρξε ένας δραστήριος άνθρωπος του πολιτισμού κι
ένας θαυμάσιος σκηνογράφος. Οργάνωσε πολλές θεατρικές παραστάσεις των σχολείων.

(22). Ο Μιλτιάδης Κουτούγκος, ήταν καθηγητής μουσικής, που δίδαξε σε πολλά
σχολεία της Ν. Ιωνίας. Μετά τον πόλεμο δίδαξε μουσική στη Μαράσλειο Παιδαγωγική
Ακαδημία.
(23). Ο Δημ. Μωϋσιάδης, υπήρξε δημοτικός σύμβουλος, με το συνδυασμό του Κυρ.
Κιοφτερτζή, το 1934. Για ένα διάστημα το 1935 διετέλεσε και δημαρχεύων.
(24). Ο Χαρίτων Πολάτογλου, ήταν υποψήφιος δήμαρχος το 1934. Εξέδιδε την
ημερήσια εφημερίδα “ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΦΩΝΗ”, μεγάλο τμήμα της οποίας γραφόταν στα
«καραμανλίδικα» την ελληνοτουρκική γλώσσα, γραπτή γλώσσα επικοινωνίας.

(25). Ο Δημήτριος Μπανούσης, μετείχε σε πολλά σωματεία κοινωφελή και
αθλητικά ως μέλος ή Πρόεδρος τους. Μετά τον πόλεμο εξελέγη δημοτικός σύμβουλος.
Κύριος εκφραστής του Βενιζελισμού, θερμός οπαδός του Νικ. Πλαστήρα.
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(26). Ο Αντώνιος Βύζιος, υπήρξε στέλεχος σωματείων. Κατέλιπε ακίνητο στον δήμο,
στη γωνία των οδών Μ. Ασίας και Ανδ. Κάλβου. Εκ των εσόδων του βραβεύονται σήμερα
μαθητές του δήμου.
(27). Ο Ιωάννης Ρεμούνδος, εξελέγη Δημοτικός Σύμβουλος το 1934, με τον συνδυασμό του Κ. Κιοφτερτζή.

(28). Ο Μιχαήλ Σιγαράς, εκλεγόταν Δημοτικός Σύμβουλος την 10ετία του 1950,
με τον συνδυασμό του Κ. Κιοφτερτζή και υπήρξε μέλος της Δημαρχιακής Επιτροπής και
Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Διετέλεσε επίσης Πρόεδρος του “Ποδοσφαιρικού
Αθλητικού Ομίλου Περισσού”. Ήταν ο κύριος εκφραστής των ζητημάτων του Περισσού.
(29). Ι. Γιαγτζόγλου. Πρόκειται για τον γιο του κατόπιν, γνωστού Μαιευτήρα που
είχε Ιδιωτική Μαιευτική Κλινική στην πόλη, του Αλέξ. Γιαγτζόγλου.

(30). Ο Γεώργιος Τρανόπουλος, ήταν μια δυναμική προσωπικότητα που ασχολήθηκε με τον Προσκοπισμό και Αθλητισμό της Ν. Ιωνίας και όχι μόνο, με πολύ μεγάλη
επιτυχία.
(31). Ο όρος “Νέα Νεάπολις” εκ του Νεβ-Σεχίρ, εγκαταλείφθηκε ως πλεονασμός και
παρέμεινε μόνο το “Νεάπολις”.

(32). Ο Πέτρος Καρφόπουλος, καθηγητής, εξελέγη δημοτικός σύμβουλος το 1934
και διατέλεσε για λίγο διάστημα Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου. Σημαντική προσωπικότητα των Νεαπολιτών. Ασχολήθηκε ιδιαίτερα με την ιστορία της πατρίδας του.

(33). Το «Κομμάτι Λαζάρου», η περιοχή που είχε πάρει την ονομασία της από έναν
γαιοκτήμονα από τις Κουκουβάουνες (Μεταμόρφωση) εκτεινόταν μεταξύ των σημερινών οδών Ιφιγενείας προς Β., 28ης Οκτωβρίου προς Ν., Ηρακλείου προς Α., και Ελ. Βενιζέλου προς Δ. Στο τμήμα του προς τα ανατολικά είχε εγκατασταθεί μεγάλος αριθμός
Αλαγιωτών προσφύγων, ενώ δυτικά υπήρχαν πολλά μεγάλα κομμάτια γης άχτιστα,
όπου αργότερα στήθηκε η βιομηχανία “Σαραντόπουλου”, ανεγέρθηκε το κτίριο του 2ου
Δημοτικού Σχολείου κλπ.
Το τμήμα αυτό αρχικά ανήκε στην κοινότητα Ηρακλείου (το επονομαζόμενο και
“Μεγάλο Ηράκλειο”) και λίγο πριν τον πόλεμο παραχωρήθηκε στο δήμο Ν. Ιωνίας. Οι
Αλαγιώτες κάτοικοί του εννοούσαν να θεωρούν τους εαυτούς των κατοίκους Ν. Ιωνίας
και είχαν επιτύχει να ψηφίζουν σ΄ αυτήν στις εκλογές.
Χαρακτηριστικό κτίσμα της συνοικίας ήταν το λεγόμενο “Μιρουάρ” (καθρέφτης),
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στη γωνία των οδών Ηρακλείου και 28ης Οκτωβρίου. Αυτό αρχικά ήταν μεγάλο κέντρο
διασκέδασης, μετά στέγασε βιοτεχνίες, στη διάρκεια της Κατοχής την “Καραμπινιερία”
των Ιταλών και σήμερα είναι συγκρότημα καταστημάτων, το “Ionia Center”.

(34). Οπωσδήποτε προκαλεί απορία: αγρότες πρόσφυγες στη Νέα Ιωνία; Μάλλον
προνοούσαν ότι οι γύρω χώροι θα μπορούσαν να απαλλοτριωθούν και να δοθούν για
καλλιέργεια. Ανεξάρτητα απ΄ αυτό σίγουρα υπήρξαν και κάποιοι πρόσφυγες που εργάζονταν ως ακτήμονες στα κτήματα των ντόπιων.
(35). Πρόκειται βέβαια για τον ιδρυτή της Ν. Ιωνίας Πρωθιερέα, τον επονομαζόμενο και Μωϋσή των Πισιδών, Παπαϊωακείμ, αυτόν που οδήγησε τα γυναικόπαιδα της
Σπάρτης ασφαλή στην Ελλάδα, το 1922.

(36). Ο Βασίλειος Πετράκης, υπήρξε από τις μεγαλύτερες μορφές των Σπαρταλήδων. Είχε σημαντική θέση στην Κωνσταντινούπολη, στην Ελληνική Πρεσβεία και τη
Διεθνή Επιτροπή μετά το τέλος του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου.
(37). Ο Σοφοκλής Παλόγλου, υπήρξε πρόεδρος του πρώτου συλλόγου Πισιδών
“Η Σπάρτη της Πισιδίας” που διέμεναν στη Σμύρνη (1913).
(38). Ο Χαρ. Χρηστίδης, ήταν ο τελευταίος Πρόεδρος της Δημογεροντίας στη Σπάρτη.

(39). Ο πρώτος πρόεδρος των Σπαρταλήδων Ιορδάνης Δημητριάδης, ήταν διευθυντής δημοτικού σχολείου. ΄Ενας εκ των πλέον διαπρεπών δασκάλων στη Σπάρτη Πισιδίας.

(40). Ο Αντώνιος Σαπουντζάκης, εκπαιδευτικός, ίδρυσε το πρώτο ιδιωτικό σχολείο
στη Ν. Ιωνία το 1927, τον “ΚΑΔΜΟ”. ΄Εγραψε την “Ιστορία της Πισιδίας”. Διακρίθηκε ως
άνθρωπος των Γραμμάτων.

(41). Ο Φώτιος Ουλκέρογλου, αν και διετέλεσε για λίγο Πρόεδρος, είχε προσφέρει
εξαιρετικό έργο, ιδιαίτερα στον τομέα οργάνωσής του Συλλόγου, από τη θέση του Γεν.
Γραμματέα.
(42). Ο Βασίλειος Αρτεμιάδης, εμβληματική μορφή των Σπαρταλήδων είχε εκλεγεί
βουλευτής Αθηνών, το 1924. Διετέλεσε και Πρόεδρος της ΄Ενωσης.
(43). Ο Μιχάλης Κιουρκτσόγλου, Στρατιωτικός-Πολιτικός Μηχανικός, είχε βοηθήσει πολύ στην εκπόνηση των σχεδίων του κτιρίου. Αργότερα πολιτεύτηκε με την ΄Ενωση
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Κέντρου (Ε.Κ.) και διορίστηκε Γεν. Διευθυντής του Ο.Τ.Ε.

(44). Ο Ιωάννης Μηναΐδης, υπήρξε μεγάλος βιομήχανος. Διηύθυνε την ιστορική
Βιομηχανία “Μηναΐδης-Φωτιάδης” στα Πατήσια, που παρήγαγε εκλεκτά κασμήρια.

(45). Άλλη μια εμβληματική μορφή των Σπαρταλήδων είναι ο Κοσμάς Νικολαΐδης, Διετέλεσε επί 25 χρόνια Πρόεδρος, ενώ είχε εκλεγεί δημοτικός σύμβουλος και μετά
Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, το 1951. Από την προεδρία της ΄Ενωσης παραιτήθηκε το 1985. Τότε εξελέγη ο Χάρης Σαπουντζάκης ο οποίος εξακολουθεί να εκλέγεται
Πρόεδρος ως σήμερα.
(46). Μεταξύ των μελών αυτών θα διακρίνει κανείς σημαντικά στελέχη της κοινωνίας της Ν. Ιωνίας: Αθανάσιος Διακάκης, Δημήτριος Καλογνωμάς, Σπύρος και Πέτρος
Λίποβατς κ.α. Ούτε αυτός ο σύλλογος παρότι εκπροσωπούσε ένα τόσο σημαντικό
κομμάτι του μικρασιατικού ελληνισμού (τους Αϊβαλιώτες) επιβίωσε μετά τον πόλεμο.

(47). Το κτίριο αυτό στην οδό Χριστιανικής Ενώσεως, ήταν επιβλητικό και προσφερόταν για σημαντικές εκδηλώσεις.
(48). Ο Άγγελος Νησιώτης, υπήρξε εκ των σπουδαιότερων ιερωμένων με εξαιρετική
κατηχητική δράση στις δεκαετίες 1940 και 1950.
(49). Ο αναγνώστης ας αναζητήσει το έργο: “Βάρδα Βουλιαμέντο” του Κώστα
Χαλέμου (Ν. Ιωνία, 2014), όπου δίνονται πάρα πολλά στοιχεία για τα λιγνιτωρυχεία
Καλογρέζας και Ηρακλείου.
(50). Πρόκειται βέβαια για μέλη που είχαν την ιδιότητα του γιατρού ή του φαρμακοποιού κυρίως (Νικ. Καραθανάσης, Κων. Μαύρος, Κων. Γλυτσός) κ.α.

(51). Πολλά εκ των μελών του συλλόγου, ήταν προβεβλημένα στελέχη των Ινεπολιτών-Κασταμονιτών.
(52). Ο Ιωάννης Διαμαντάκης, ήταν εκδότης της τοπικής εφημερίδας “ΤΟ ΘΑΡΡΟΣ
της Ιωνίας.”

(53). Βασικά στελέχη του συλλόγου, ήσαν διδασκάλισσες (Αγγελική Λαφαζάνη, Μ.
Αθανασάκη κ.α.)
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(54). Στο Μουσείο Υφαντουργίας-Ταπητουργίας του Κέντρου Σπουδής και Ανάδειξης
Μικρασιατικού Πολιτισμού Δήμου Ν. Ιωνίας – (ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.) υπάρχουν τύποι ξύλινων και
μετά σιδερένιων αργαλειών των εργοστασίων της Ν. Ιωνίας.
(55). Οι Λεωνίδας Δαούτης, Μιχ. Μανδάλακας, Νικ. Χαραλάμπους, Λουκάς
Ουλκέρογλου ήσαν εκ των πρωτεργατών των κινητοποιήσεων και των ποικίλων
δράσεων που είχαν πανελλήνια απήχηση, αφού πάντα η Ν. Ιωνία αναφέρονταν ως το
“Μάντσεστερ της Ελλάδος” .

(56). Η Ελευθερία Φιλιππάκη, είχε εκλεγεί και δημοτικός σύμβουλος Ν. Ιωνίας και
εθεωρείτο μία από τις πιο δραστήριες συνδικαλίστριες στο χώρο των συνταξιούχων.

(57). Κατά την εκδήλωση παρουσιάστηκε κατάλογος πεσόντων, ο οποίος αργότερα
αποσύρθηκε γιατί υπήρχαν ενστάσεις ότι δεν ήταν πλήρης, γιατί δεν περιλάμβανε όλους
όσοι σκοτώθηκαν στον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο. Δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν υπάρχει
κατάλογος όλων εκείνων που σκοτώθηκαν στον πόλεμο του ΄40.
(58). Πρόσωπα που στήριξαν με σθένος τον Σύνδεσμο ήταν ο Νίκος Μηλιώρης, ο
Βρασίδας Νικολαΐδης, ο οφθαλμίατρος Νίκος Σχοινάς, πατέρας του Χρήστου Σχοινά και
βέβαια ο δυναμικός αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Πουλάκης.

(59). Από την αναφορά και μόνο των ονομάτων των ιδρυτών, φαίνεται ότι στην
ίδρυση του “Ιωνικού Συνδέσμου” μετείχαν εκλεκτά μέλη της κοινωνίας της Ν. Ιωνίας:
γιατροί, δικηγόροι, καλλιτέχνες, εκπαιδευτικοί, ανώτεροι στρατιωτικοί, δημοτικοί
σύμβουλοι κλπ., στην συντριπτική τους πλειοψηφία πρόσφυγες. Υπερείχαν εμφανώς οι
καταγόμενοι από τη Σπάρτη Πισιδίας, οι Βουρλιώτες και οι Σμυρνιοί.

(60). Ο πρώτος πρόεδρος του “Ιωνικού Συνδέσμου” αλλά και ο αντιπρόεδρός του,
ήταν αξιωματικοί. Ο Θεόδωρος Κυρκίδης, συνταγματάρχης του δικαστικού από την
Κάτω Παναγιά και ο Νικ. Μηλιώρης συνταγματάρχης του Οικονομικού, από τα Βουρλά.
Αν στο Θεοδ. Κυρκίδη, άνδρα συντηρητικών αρχών, θα μπορούσε κανείς να ξεχωρίσει
τη στρατιωτική αυστηρότητα και πειθαρχία, ωστόσο θα τον αδικούσε αν δεν πρόσθετε
και τη λαμπρή παιδεία που κατείχε και την δυνατότητα επικοινωνίας με το ευρύ κοινό.
Ο Νίκος Μηλιώρης, συγγραφέας, λαογράφος, μελετητής των Βουρλών, διακρίθηκε στο
χώρο της σπουδής της Ιστορίας και του Πολιτισμού της Μ. Ασίας. Σαφώς προοδευτικότερος του πρώτου, παρά το γεγονός ότι ήταν ακόμη εν ενεργεία αξιωματικός. Ο Γενικός
Γραμματέας ήταν ο μεγαλύτερος γιός του ιδρυτή της Ν. Ιωνίας, του Σπάρταλη ιερέα
Παπαϊωακείμ Πεσματζόγλου, ο Ιωάννης Καλυβίτης Πεσματζόγλου.
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(61). Μιλώντας στα ελληνικά και τα τουρκικά ο Αντ. Σαπουντζάκης αναφέρθηκε στον Τούρκο ιστορικό Φουάτ Κιοπρολού με εκτίμηση για τις απόψεις του για τον
Ελληνικό Πολιτισμό, αγνοώντας ότι η νύφη του ήταν η δημοτική σύμβουλος της Πόλης.
Η Τουρκάλα δημοτική σύμβουλος απάντησε συγκινημένη για την αναγνώριση του έργου
του πατέρα της από Έλληνα ιστορικό και το γεγονός έκανε μεγάλη εντύπωση και την
άλλη μέρα πέρασε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων της Κωνσταντινούπολης.

(62). Τότε η τριγωνική αυτή πλατεία ονομαζόταν Πλατεία Ουΐνστον Τσώρτσιλ, προς
τιμήν του αρχηγού και νικητή των συμμαχικών στρατευμάτων κατά τον Β΄ Παγκόσμιο
Πόλεμο. (Απόφαση Δημ. Συμβουλίου, 1946).

(63). Το Περιοδικό “ΝΕΑ ΕΣΤΙΑ” της 15.6.1952, σελ. 824-825, αναφέρει σε δημοσίευμά του, με τον τίτλο “Μια προτομή” αναφορικά με την αποκάλυψη της προτομής του
Άγγελου Σημηριώτη, τα εξής:
“…Και η συγκίνηση αυτή δεν επήγαζε μόνον από την αναπόληση της σεβάσμιας μορφής
του Σημηριώτη, από την ικανοποίηση πως τιμούσαμε έναν ποιητή, αλλά από την συνείδηση
ότι στην περίπτωση αυτή η προτομή ενός πνευματικού ανθρώπου εστόλιζε όχι μια πόλη με
μακρινό παρελθόν και με πολλά μνημεία, αλλά ένα συνοικισμόν, που μόλις χτες – τριάκοντα
χρόνια υπάρξεως είναι σχεδόν τίποτα για μια πολιτεία – απλώθηκε στις παρυφές της πανάρχαιας Αθήνας. Έτσι η Νέα Ιωνία μπορεί πια να δείχνει στους περαστικούς, αλλά κυρίως
στα νέα παιδιά της τον ποιητή τον δεμένον μαζί της. Γιατί η μοίρα το θέλησε ο ΄Αγγελος
Σημηριώτης, κινημένος από τα λυρικά χρώματα της Μυτιλήνης να συνδεθή στενά με τη
Σμύρνη κι ύστερα μαζί με την προσφυγιά της ωραίας Ιωνικής πόλεως ναρθή να ριζοβολήσει
στη νέα πατρίδα, στη Νέα Ιωνία της Αττικής. ΄Αν λοιπόν οπουδήποτε αλλού το στήσιμο μιας
προτομής του Σημηριώτη μπορεί να ήταν απλή εκδήλωση τιμής στη μνήμη ενός εκλεκτού
ποιητή, εδώ ήταν και ανάγκη του τόπου…”
(64). Ο Ιωάννης Ρομπόπουλος πρωταγωνιστεί αργότερα στην ίδρυση της Ομοσπονδίας Κλωστοϋφαντουργών Ελλάδος της οποίας γίνεται και Πρόεδρος. Eπίσης διακρίνεται για τις θέσεις του, στα τέσσερα Πανελλαδικά Συνέδρια Κλωστοϋφαντουργών που
πραγματοποιήθηκαν τη 10ετία 1950-1960.

(65). Μεταξύ των μελών των διοικήσεων ξεχωρίζουν γνωστές προσωπικότητες
της Αριστεράς: H Δέσποινα Βενετσανοπούλου, ο Γιάννης Αμπατζόγλου, ο Θεόδωρος Παπαδημητρίου κ.α. που ασχολήθηκαν και με τα δημοτικά πράγματα, εκλεγόμενοι
δημοτικοί σύμβουλοι.
(66). Εμψυχωτής όλων των δράσεων της Ε.Α.Η.Α. ήταν ο αρχιμανδρίτης Γρηγό-370-
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ριος Πουλάκης, που ιερουργούσε στο ναό του Αγ. Γεωργίου. Σημαντική ήταν η κινητοποίηση των νέων και ιδίως των μαθητών, με την ίδρυση του λεγόμενου “Ομίλου Νέων”,
στον οποίο μετείχαν δεκάδες νέοι. Ο “Όμιλος Νέων” είχε σχετική ανεξαρτησία κινήσεων
απευθυνόταν σε νέους με ανήσυχο πνεύμα και προοδευτικές ιδέες. Είχε μάλιστα ενοικιασθεί ειδικός χώρος στην οδό Αγ. Γεωργίου, όπου είχαν εγκατασταθεί διάφορα παιχνίδια,
από αυτά που προτιμούσαν τότε οι νέοι και κατέφευγαν στα λεγόμενα “σφαιριστήρια”.
Πολλοί ήσαν μαθητές των τελευταίων τάξεων του Γυμνασίου και η Εταιρεία μέσω αυτών
είχε αποκτήσει μία ιδιαίτερη δυναμική, που ως ένα σημείο υπερέβαινε τους βαρύγδουπους όρους: “αναστήλωση ηθικών αξιών” κλπ. Δημιούργησε και θεατρική ομάδα που
ανέβαζε έργα εθνικού και ιστορικού περιεχομένου.

(67). Ο Σπυρίδων Ευθυμιάδης, υπήρξε Πρόεδρος του συλλόγου το 1958. Αγωνίστηκε πολύ για τη βελτίωση της ζωής των Προσφύγων στο Περισσό επιμένοντας να δει
τον τότε υπουργό Πρόνοιας, το Σμυρνιό συγγραφέα, Χρήστο Σολομωνίδη. Στο τέλος με
την επιμονή του κατάφερε να τον φέρει στο σπίτι του στο Περισσό, για να δει τα προβλήματα του συνοικισμού από πρώτο χέρι! Αυτή την όχι και τόσο συνηθισμένη ενέργεια
υπουργού αφηγείται η θυγατέρα του Μαίρη Ευθυμιάδου-Ζωγράφου στη συγγραφέα
Κική Ζευγώλη. Το κείμενο της κας Ζευγώλη δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα “Μικρασιατική Ηχώ” της “Ενώσεως Σμυρναίων” (αρ. φύλλου 425, Απρίλιος – Ιούνιος 2014).
(68). Ο Γιάννης Χαραλάμπους, δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω, είχε έντονη πολιτική
παρουσία στην πόλη και την κοινωνία. Προδικτατορικά ήταν μέλος της Δημοκρατικής Νεολαίας ενώ το 1975 εκλέχτηκε Δημοτικός Σύμβουλος Ν. Ιωνίας και ακολούθως
Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Το 1981 εκλέχτηκε Βουλευτής ΠΑ.ΣΟ.Κ. στη Β΄
Περιφέρεια Αθηνών. Στην 20ετή πολιτική του καριέρα διετέλεσε Υπουργός Μεταφορών
και Επικοινωνιών, Υφυπουργός Ανάπτυξης, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, Μέλος της
Κ.Ε. του ΠΑΣΟΚ. Από το 2003 έως το 2010 ήταν Δήμαρχος Ν. Ιωνίας. Ο μόνος Ιωνιώτης
Βουλευτής και Υπουργός.
(69). Ο Δημ. Γυφτάκης, μετέπειτα εξελίχθηκε σε ανώτερο Δικαστικό.

(70). Ο Πάνος Μαΐστρος, υπήρξε Γεν. Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών,
Δημοτικός και Περιφερειακός Σύμβουλος.

(71). Πρόκειται βέβαια για τον γνωστό λαϊκό τραγουδιστή Στέλιο Καζαντζίδη, του
οποίου η μητέρα Γεσθημανή ήταν Αλαγιώτισσα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ B΄

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ
Τα αθλητικά σωματεία της Ν. Ιωνίας, που ιδρύθηκαν στην πόλη μας μετά την εγκατάσταση των προσφύγων το 1923, έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στα αθλητικά και πολιτιστικά δρώμενα της πόλης. Στους σκοπούς των καταστατικών τους, εκτός των αθλητικών επιδιώξεων (σωματική διάπλαση, διαπαιδαγώγηση των νέων κλπ.), είχαν και τις
πολιτιστικές δραστηριότητες, τις χοροεσπερίδες, τις εκδρομές κλπ. αντιγράφοντας, κατά
κάποιο τρόπο, ανάλογες διατάξεις των αθλητικοπολιτιστικών συλλόγων της Μ. Ασίας
και ιδιαίτερα της Σμύρνης (“Απόλλων”, “Πανιώνιος” κλπ.)
Ο αθλητισμός για τους νέους ήταν μια διέξοδος στα μεγάλα και πολλά προβλήματα
(στέγασης, σίτισης, εργασίας) που είχαν να αντιμετωπίσουν. Γι΄ αυτό σε κάθε γειτονιά
υπήρχε και ένας τις περισσότερες φορές αθλητικός σύλλογος που προσπαθούσε «να
επιβιώσει», αφού η έλλειψη αθλητικού υλικού και χώρων άθλησης ήταν περισσότερο
από εμφανής. Τη λύση στο πρόβλημα έδιναν οι «αλάνες» στις γειτονιές που ήταν πάντα
γεμάτες από παιδιά που περίμεναν με την σειρά τους να παίξουν «δίτερμα» έχοντας ως
δοκάρια συνήθως 2 πέτρες ή στερεωμένα με πέτρες 2 ξύλα.
Άξια συγχαρητηρίων ήταν τα μέλη των διοικήσεων των συλλόγων, που προσπαθούσαν με την μικρή οικονομική συνεισφορά όλων των μελών, με τη διενέργεια εράνων,
λαχειοφόρων αγορών, χοροεσπερίδων και θεατρικών παραστάσεων να ενισχύσουν
τις υλικές υποδομές των σωματείων, να πληρώσουν τον προπονητή, τα ενοίκια των
γραφείων ή των αθλούμενων χώρων. Και όταν τα χρήματα δεν έφταναν, έκλειναν τα
γραφεία και συνεδρίαζαν στο σπίτι του Προέδρου της ομάδας ή σ΄ όποιο μέλος είχε διαθέσιμο ένα μεγάλο δωμάτιο.
Στη Ν. Ιωνία ο πρώτος αθλητικός χώρος “γεννιέται” το Μάιο του 1926, με την
παραχώρηση γηπέδου στον “Παμμικρασιατικό Σύνδεσμο Νέων”, ο οποίος αρχίζει τις
εργασίες διαμόρφωσης του γηπέδου. Ο πρώτος «ανεπίσημος» ποδοσφαιρικός αγώνας
όπως προκύπτει από τα δημοσιεύματα των αθλητικών εφημερίδων, πραγματοποιείται,
την Κυριακή 6 Ιουνίου 1926, με την ομάδα του “Α.Ο. Κηφισιάς” να έρχεται στο συνοικισμό
και να κερδίζει τον “Παμμικρασιατικό Σύνδεσμο Νέων” με 2-0, με γκολ των Βουτσινά και
Κουμανταρόπουλου. (Εφημερίδα “Αθλητικός Κόσμος” 7 Ιουνίου 1926).”
Η κατάθεση του θεμέλιου λίθου του “Γυμναστηρίου” πραγματοποιήθηκε την
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Κυριακή 11 Ιουλίου 1926, από τον αντιπρόσωπο του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Θεόδ. Πάγκαλου, πρώην στρατηγό Κων/νο Νίδερ1. Μετά τη σεμνή τελετή όπου
παρέστη ο δημαρχεύων του Δήμου Αθηναίων Αθανασιάδης, o αντιπρόσωπος του Μητροπολίτη Αθηνών και πλήθος επισήμων και φιλάθλων, ο Νίδερ μίλησε στους παρευρισκόμενους για τον «μέγα προορισμό του αθλητισμού».
Το καλοκαίρι του 1926, στο εν λόγω γήπεδο πραγματοποιήθηκαν ποδοσφαιρικοί αγώνες από τις Α΄ και Β΄ ομάδες του “Παμμικρασιατικού Συνδέσμου Νέων” και των
παραρτημάτων του αλλά και της ομάδας “Αστραπή Ν. Ιωνίας”.
Μετά την ίδρυση τον Δεκέμβριο του 1926, του “Ομίλου Φιλάθλων Ιωνίας” (σήμερα
Ο.Φ.Ν.Ι.) το εν λόγω γήπεδο χρησιμοποιήθηκε για τα τμήματα αθλοπαιδιών και το
ποδοσφαιρικό τμήμα του Ομίλου και πέρασε στη δικαιοδοσία του, όσον αφορά την
χρήση του, αφού σταδιακά οδηγήθηκε στην αφάνεια ο “Παμμικρασιατικός Σύνδεσμος
Νέων”. Μιλούμε βέβαια για το γνωστό ως γήπεδον του “Ομίλου”, ακριβώς απέναντι από
το σημερινό Επισκοπείο, στη λεωφόρο Ηρακλείου.
Στην Καλογρέζα, ο πρώτος «ανεπίσημος» ποδοσφαιρικός σύλλογος “Παμβυζαντινός”
ιδρύεται το Φεβρουάριο του 1927 και την αρχηγία ασκεί, ο Εμμανουήλ Καλόπουλος.
Η περίοδος που ακολουθεί 1927 - 1940, «γεννάει» δεκάδες αθλητικά σωματεία στη Ν.
Ιωνία και Καλογρέζα, κυρίως ποδοσφαιρικά. Συμμετείχαν σε πρωταθλήματα συνοικισμών
ή δήμων ως και σε διάφορα πρωταθλήματα που διοργάνωναν οι εφημερίδες “ΑΘΛΗΤΙΚΑ
ΧΡΟΝΙΚΑ”, “ΒΡΑΔΥΝΗ” κ.α. αφού δεν υπήρχαν επίσημα πρωταθλήματα κατηγοριών σε
αυτό το επίπεδο. Και επειδή ο αθλητισμός είναι και ψυχαγωγία, έκαναν βέβαια και τις
εκδρομές τους, αγωνιζόμενα στην Κηφισιά, Κορωπί, Κερατσίνι, Καισαριανή κ.α.
Τα ποδοσφαιρικά σωματεία, αλλά και τα τμήματα των συλλόγων που ασχολούνταν με το βόλλεϋ μπωλ, το χαντ μπωλ, τον κλασσικό αθλητισμό κλπ. είχαν ως χώρους
άθλησης: το γήπεδον του “Ομίλου” στη Λεωφ. Ηρακλείου, το γήπεδο του “Γυμναστικού
Συλλόγου” στην Ελευθερούπολη, (όπου σήμερα το “Πηνελοπείο Ίδρυμα”), το γήπεδο
της Καλογρέζας (ένα μικρό γήπεδο στην Αλσούπολη μπροστά από το “Παναιτώλιο”),
το γήπεδο-αλάνα του “Σινάνογλου” δίπλα από τις γραμμές του τρένου στην κατηφόρα
της Αγίας Τριάδας και βέβαια το γήπεδο της “Α.Ε.Κ.” (από το 1930) και του “Απόλλωνα
Aθηνών” στη Ριζούπολη (λίγο μετά τον πόλεμο).
Φυσικά υπήρχαν πολλοί ελεύθεροι χώροι-γήπεδα, όπως το γήπεδο του “Αετού” στη
συνοικία “Ειρήνη”, το γήπεδο “Σαραντόπουλου”, στη συνοικία “Κομμάτι Λαζάρου”, το
γήπεδο της "Σαφράμπολης" πίσω από την εκκλησία του Αγ. Στεφάνου κλπ. Το σημερινό
γήπεδο, στάδιο της Ν. Ιωνίας, άρχισε να λειτουργεί το 1958.
Το 1934 προκηρύσσονται οι “Α΄ Ιωνικοί Αγώνες” που συμμετέχουν στα αθλήματα του
κλασσικού αθλητισμού, αθλητές των ομάδων της πόλης αλλά και μη ενταγμένοι σε αυτές.
Το 1935 από την τοπική Εφημερίδα “Ο Κήρυξ της Ιωνίας”, προκηρύσσεται τοπικό
πρωτάθλημα Ιωνίας (η Ν. Ιωνία από συνοικισμός της Αθήνας, το 1934 γίνεται Δήμος)
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και αφήνοντας στην άκρη τους εγωϊσμούς, έρχονται σε πρώτη επαφή οι παράγοντες
των ομάδων που συμφωνούν στην ίδρυση τοπικής αθλητικής Ενώσεως με την επωνυμία
“Ένωσις Ποδοσφαιρικών και Αθλητικών Σωματείων Ιωνίας» (Ε.Π.Α.Σ.Ι.)
Το Α΄ Διοικητικό Συμβούλιο αποτέλεσαν, οι: Πρόεδρος: Ανδρόνικος Χονδρόπουλος,
Αντιπρόεδρος: Σταύρος Σταυρίδης, Γεν. Γραμματεύς: Α. Λυμπεριάδης, Γεν. Αρχηγός:
Ι. Λαδόπουλος, Ταμίας: Κ. Τσαούσης και Σύμβουλοι: Τζινέρης, Αργυρόπουλος, Σιμητόπουλος.
Ειδικότερα για τις μεγάλες ποδοσφαιρικές ομάδες των Αθηνών, από το 1924 ως
το 1959, υπήρχε η Α' Κατηγορία Αθηνών, που περιελάμβανε, τις κορυφαίες ομάδες
της Αθήνας (“Π.Α.Ο.”, “Α.Ε.Κ.”, “Πανιώνιος”, “Απόλλων Αθηνών”, “Φωστήρας”, “Αστέρας
Αθηνών”, “Αθηναϊκός”, “Α.Ο. Αιγάλεω”). Έως και την αγωνιστική περίοδο 1958-59, οι
πρώτες τρεις ή τέσσερεις ομάδες της τελικής βαθμολογίας της Α' Αθηνών έπαιρναν
"εισιτήριο" για την τελική φάση του πρωταθλήματος Ελλάδας, μαζί με τις αντίστοιχες
ομάδες από τις Ενώσεις Πειραιά και Θεσσαλονίκης και μερικούς επαρχιακούς συλλόγους
που προκρίνονταν μέσω ειδικού τουρνουά.
Μετά το 1945, αρχίζουν και διοργανώνονται από την Ένωση Ποδοσφαιρικών
Σωματείων Αθηνών (Ε.Π.Σ.Α.) πρωταθλήματα: Α', Β', Γ' και Δ' Κατηγορίας, Δόκιμης
Κατηγορίας, Εφηβικό, Β' ομάδων, στα οποία και τοποθετούνται και οι ομάδες της Ν.
Ιωνίας ξεκινώντας από την δόκιμη κατηγορία.
Μέχρι το 1950, οι μετακινήσεις των ομάδων έξω από τα όρια της Αττικής, ήταν
απαγορευτική. Χαρακτηριστικές ήταν οι μετακινήσεις ομάδων της Ν. Ιωνίας, σε περιοχές όπως το Κορωπί, ο Πόρος, η Χαλκίδα κ.α. για φιλικές συναντήσεις που λάμβαναν τον
τύπο ημερήσιας εκδρομής, με τους ποδοσφαιριστές να συμβάλλουν με τον οβολό τους
στη πραγματοποίηση των αγώνων με αντίτιμο μία πορτοκαλάδα στο τέλος του αγώνα.
Από το 1951 και μετά αρχίζουν οι πρώτοι φιλικοί ποδοσφαιρικοί αγώνες στα ποδοσφαιρικά επαρχιακά κέντρα: Άργος, Ναύπλιο, Αίγιο, Μεσολόγγι, Βόλος, Καρδίτσα κ.α.
Την περίοδο 1930-1950, χαρακτηριστικές ήταν οι περιπτώσεις των ποδοσφαιριστών, μελών των σωματείων, που για να πάρουν μεταγραφή σε μία άλλη ομάδα, έπρεπε
να έχουν πληρώσει όλες τις μηνιαίες συνδρομές, στην ομάδα που ανήκαν. Να θυμηθούμε
επίσης τη θέληση των ποδοσφαιριστών να πούνε τα κάλαντα τα Χριστούγεννα, προκειμένου να επιδιορθώσουν τα παπούτσια τους ή να μαντάρουν τις φανέλες τους. Ή ακόμα
την αγωνία των ποδοσφαιριστών όταν τραυματίζονταν, να βρουν φάρμακα και επιδέσμους για την ίαση των τραυμάτων τους.
Πάντως η πλειονότητα των αθλητικών σωματείων της περιόδου 1923-1974, ήταν
ποδοσφαιρικά. Και το ποδόσφαιρο «ο Βασιλιάς των σπορ» διασκέδαζε και ψυχαγωγούσε
τον κόσμο ακόμα και τις ημέρες του Πάσχα, όταν διοργάνωναν τουρνουά ποδοσφαίρου. Πολλά ποδοσφαιρικά σωματεία, λίγα χρόνια μετά την ίδρυσή τους διαλύθηκαν, μη
αντέχοντας το βάρος των εξόδων.
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Άνθρωποι που προσέφεραν επί 10ετίες στα αθλητικά δρώμενα της πόλης πολλές
φορές ζητούσαν να διαγραφούν από τους συλλόγους που υπηρέτησαν για χρόνια, γιατί
δεν είχαν να πληρώσουν τις συνδρομές των. Λίγοι άνθρωποι του αθλητισμού, «τιμήθηκαν
εν ζωή για τις προσφερθείσες υπηρεσίες τους» ως επίτιμοι πρόεδροι ή επίτιμα μέλη των
συλλόγων. Συνήθως τους θυμόνταν όταν πέθαιναν, που εξέδιδαν το σχετικό ψήφισμα.
Στη μελέτη μας παρακάτω θα παρουσιάσουμε όλα τα αθλητικά σωματεία που
ιδρύθηκαν και έδρασαν στη Νέα Ιωνία και την Καλογρέζα (μην ξεχνάμε ότι η Καλογρέζα,
ως Κοινότητα συγχωνεύτηκε με τη Ν. Ιωνία ως Δήμο, το 1940) κατά χρονολογική σειρά
της έγκρισης του καταστατικού τους.
Πρέπει να πούμε ότι διαχρονικά, από την ίδρυση της πόλης έως το 1974 (αλλά και ως
σήμερα) μόνον 2 σωματεία εξακολουθούν να δίνουν το “παρών” αταλάντευτα και είναι:
1. O “Όμιλος Φιλάθλων Ιωνίας, Ο.Φ.Ι.” που ιδρύθηκε το 1926 και μέσα στο διάβα του
χρόνου, συνεχίζει μέχρι σήμερα τη δραστηριότητά του, έχοντας αλλάξει τον τίτλο του το
1940, σε “Αθλητική ΄Ενωσις Ν. Ιωνίας”, κατόπιν την περίοδο της Χούντας 1967 σε “Γυμναστικός Σύλλογος “ΕΛΠΙΣ” Ν. Ιωνίας”, αφού αναγκάστηκε να συγχωνευθεί με την “Α.Ε.
Ελευθερουπόλεως” ύστερα πάλι μετά την μεταπολίτευση σε “Αθλητική Ένωσις Ν. Ιωνίας”
και τελευταία σε “Όμιλος Φιλάθλων Ν. Ιωνίας” και
2. Η “Αθλητική Ένωσις Ελευθερουπόλεως” που παρέμεινε με την ίδια ονομασία μέχρι
σήμερα και συνεχίζει την αθλητική της δραστηριότητα (εκτός της περίοδου της Χούντας,
που υποχρεώθηκε να συγχωνευτεί με την “Α.Ε. Ν. Ιωνίας ”στην ομάδα “Π.Γ.Σ. ΕΛΠΙΣ”).

Ωστόσο εδώ οφείλουμε μια διευκρίνιση: Από την αρχή της 10ετίας του 1950 στη Νέα
Ιωνία, ως ενιαία πόλη-δήμος, κυριαρχούν πλέον 4 ποδοσφαιρικές ομάδες: οι 2 παλιές
(“Α.Ε. Ν. Ιωνίας” και “Α.Ε. Ελευθερουπόλεως”) και οι 2 νέες “Π.Α.Ο. Καλογρέζας” και “Π.Α.Ο.
Σαφραμπόλεως”.
Έτσι στα αθηναϊκά πρωταθλήματα στην αρχή (Α1, Α2 και Β΄ Κατηγορία), αλλά και
στη Β΄ Εθνική Κατηγορία αργότερα (μεταξύ 1962-1965) ο φίλαθλος κόσμος της περιοχής
θα ζήσει αλλεπάλληλα τοπικά ντέρμπυ, όταν οι ομάδες μας συγκρούονταν μεταξύ τους!
Και θα μείνουν αξέχαστες, στη δεκαετία του ΄50, οι μονομαχίες “Α.Ε. Ν. Ιωνίας” και “Α.Ε.
Ελευθερουπόλεως”, κυρίως στο γήπεδο της Α.Ε.Κ. τις οποίες παρακολουθούσαν πολλές
φορές χιλιάδες φίλαθλοι και στο τέλος των οποίων οι νικητές έκαναν αυτό που λέμε
“καζούρα” στους ηττημένους σκηνοθετώντας …κηδείες με φέρετρο και κηδειόσημα κλπ.
Ομολογουμένως δυναμικότεροι στον τομέα αυτό ήταν οι Ελευθερουπολίτες, αν και
στις μεταξύ τους συναντήσεις με τους Ιωνιώτες είχαν νικήσει τις λιγότερες φορές.
Αργότερα εξίσου ιστορικά είχαν μείνει τα ντέρμπυ μεταξύ “Π.Α.Ο. Καλογρέζας” και
“Π.Α.Ο. Σαφραμπόλεως” της λεγόμενης ομάδας “θαύμα”, αφού είχε επιτύχει επί τρία
συνεχή χρόνια ν΄ ανεβαίνει κατηγορία και στο τέλος ν΄ αγωνίζεται και στην Β΄ Εθνική.
Μερικοί ονειροπόλοι απ΄ την αρχή πρότειναν τη συγχώνευση και των 5 ομάδων (είχε
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προστεθεί πια και ο “Α.Ο. Νεαπόλεως”) σε μια πανίσχυρη, προκειμένου να έχει προοπτική
Α΄ Εθνικής, δεδομένου ότι με την “Α.Ε.Κ.” και τον “Γ.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ” δίπλα να παίρνουν τους
καλύτερους παίκτες τους και τη μεγάλη μερίδα των φιλάθλων, η πολυδιάσπαση δεν θα
μπορούσε να έχει καμμιά προοπτική, κανένα μέλλον. Ό,τι δεν έγινε βέβαια συναινετικά,
έγινε αναγκαστικά το 1967, επί Χούντας όταν υποχρεώθηκαν να συγχωνευτούν “Α.Ε.
Ν. Ιωνίας” και “Α.Ε. Ελευθερουπόλεως” στον “Π.Γ.Σ. ΕΛΠΙΣ” και “Π.Α.Ο. Καλογρέζας” και
“Π.Α.Ο. Σαφραμπόλεως” στον “Γ.Σ. ΙΚΑΡΟΣ”, ο οποίος το 1972, έχασε τη μοναδική ευκαιρία, την τελευταία στιγμή από δικά του λάθη αλλά και από την εύνοια…στην ομάδα της
Καλαμάτας, ν΄ ανέβει στην Α' Εθνική Κατηγορία.
Έτσι καθώς θα προχωρεί χρονολογικά η παρουσίαση των αθλητικών ομάδων δεν θα
επανέλθουμε στις 2 διαχρονικές (την “Α.Ε. Ν. Ιωνίας” και “Α.Ε. Ελευθερουπόλεως”) αφού
θα έχουν εξαντλήσει την παρουσίασή τους.
Φυσικό είναι ωστόσο να υπάρξουν αναπόφευκτα μερικές επικαλύψεις, αλλά δεν θα
ενοχλήσει μια μικρή επανάληψη εμπεδωτικού χαρακτήρα.

Θ' άξιζε στο σημείο αυτό κλείνοντας το εισαγωγικό σημείωμά μας, να παραθέσουμε
ένα αθλητικό-πολιτικό-ιστορικό ντοκουμέντο, το οποίο δεν συνδέεται μεν άμεσα με την
αθλητική ιστορία της Νέας Ιωνίας, την ακουμπά όμως λίγο, αφού πρόκειται για σπουδαίο
ιστορικό σύλλογο στα όρια του δήμου προς την Αθήνα, τον “Γ.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ” του οποίου
άλλωστε οι περισσότεροι φίλαθλοί του, “Σμυρνιοί” κατά κύριο λόγο ήταν Ιωνιώτες.
Ο “Γ.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ” λοιπόν, που ακόμη δεν είχε φτιάξει το γήπεδό του στη Ριζούπολη,
αγωνίζεται στο στάδιο …της Σμύρνης της Μ. Ασίας, βέβαια, μάλιστα παραμονή μπαϊραμιού, με την Τουρκική ποδοσφαιρική ομάδα “Αλτάϊ”.
Τον “Γ.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ” τον υποδέχονται με κάθε επισημότητα και εξαιρετικά φιλική
διάθεση, χιλιάδες Τούρκοι φίλαθλοι, ο βαλής (νομάρχης), ο στρατιωτικός διοικητής, ο
φρούραρχος, ο διοικητής Αστυνομίας και ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας.
Πότε γίνεται αυτό; Τον Απρίλη του 1932, ως επιστέγασμα των προσδοκιών του
Ελευθ. Βενιζέλου και του Κεμάλ Ατατούρκ για σύσφιξη των σχέσεων.
Δεν είχαν περάσει δηλαδή, ούτε 10 χρόνια, από την Καταστροφή, από την πυρπόληση της Σμύρνης, από τον ξεριζωμό…
Εντύπωση κάνει στον έλληνα αθλητικογράφο η άψογη στάση των Τούρκων
φιλάθλων και ότι όταν ένας φίλαθλος πήγε να ζητωκραυγάσει υπέρ της …Αλτάϊ απομακρύνθηκε βίαια από το γήπεδο …οδηγηθείς στη φυλακή.
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1. ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΙΩΝΙΑΣ (Ο.Φ.Ι.)
Ιδρύθηκε στις 3 Δεκεμβρίου 1926 και η καταστατική Συνέλευση των ιδρυτών του,
έγινε στις 6 Φεβρουαρίου 1927. Το καταστατικό του υποβλήθηκε στο Πρωτοδικείο
Αθηνών στις 17.10.1927 και εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθ. 7291/5.11.1927 απόφασή του.
Το χαρακτηριστικό της εγκριτικής απόφασης του Δικαστηρίου είναι, ότι το σωματείο
χαρακτηρίζεται κοινωνικό και όχι αθλητικό αφού πέραν των αθλητικών εκδηλώσεων
διοργάνωνε πολιτιστικές εκδηλώσεις, εκδρομές κλπ.

1927. Απόσπασμα της εγκριτικής απόφασης αρ. 7291 Πρωτοδικείου Αθηνών.

Η σφραγίδα του συλλόγου ήταν κυκλική και έφερε στον κύκλο την επωνυμία
“ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΙΩΝΙΑΣ 1926” και στο μέσον σύμπλεγμα αθλητικών οργάνων.

1927. Η πρώτη σφραγίδα του Ομίλου.

Σκοπός του σωματείου ήταν η ηθική και σωματική διάπλαση της νεολαίας, η
τόνωση του φρονήματος και η εμψύχωση του καλού και ωραίου. Για την επίτευξη του
παραπάνω σκοπού, είχε ιδρύσει τμήματα: αντισφαίρισης (τένις), πετόσφαιρας (βόλλεϋ
μπωλ), μπάσκετ μπωλ και κλασσικού αθλητισμού (ρίψεις, άλματα, δρόμοι). Υπήρχε
και ποδοσφαιρικό τμήμα μόνο που δεν αναγράφεται ρητά στο Καταστατικό του, κάτι
που συμπληρώθηκε στην τροποποίηση του καταστατικού το 1930. Υπήρχαν τμήματα
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ανδρικά και γυναικεία. Στο τμήμα τένις συμμετείχαν μόνο τα τακτικά μέλη. Επίσης
ο Όμιλος διοργάνωνε ψυχαγωγικές εορτές, εκδρομές, διαλέξεις και συναυλίες, ενώ θα
συνεργαζόταν με σωματεία ελληνικά και ξένα που επεδίωκαν τους ίδιους σκοπούς.
Τα μέλη διακρίνονταν σε τακτικά (νέος ή νέα άνω των 16 ετών), έκτακτα (φίλαθλοι
που κατέβαλλαν την συνδρομή τους), αντεπιστέλλοντα (όποιος παρακολουθούσε και
υποστήριζε την ομάδα και κατέβαλλε την συνδρομή του) και επίτιμα (πρόσωπα που
συνέβαλλαν τα μέγιστα στην ευόδωση των σκοπών του Ομίλου). Οι μηνιαίες συνδρομές
ήταν: για τους άνδρες τακτικά μέλη 50 δρχ., για τις γυναίκες 25 δρχ. και για τα έκτακτα
και αντεπιστέλλοντα 10 δρχ.
Ο Όμιλος διοικείτο από 5μελές Διοικ. Συμβούλιο (Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γεν.
Γραμματέας, Ταμίας και ΄Εφορος) που εκλεγόταν κάθε χρόνο στη Γεν. Συνέλευση που
πραγματοποιείτο κάθε Ιανουάριο. Το Δ.Σ. υποχρεούτο να συνεδριάζει κάθε εβδομάδα.
Τον έλεγχο της οικονομικής κατάστασης θα ασκούσε 3μελής Εξελεγκτική Επιτροπή,
εκλεγόμενη από τη Γεν. Συνέλευση.
Ένας εκ των ιδρυτών του Ομίλου, ήταν ο Γεώργιος Κασσάρ(ης) παλιός πρωταθλητής των δρόμων. Συμμετείχε (μαζί με άλλους αθλητές από τη Σμύρνη) με την ομάδα του
“Γ.Σ. Πανιώνιος Σμύρνης” στους Ολυμπιακούς Αγώνες (Μεσο-Ολυμπιάδα) που πραγματοποιήθηκαν το 1906 στην Αθήνα. Μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή ήρθε και εγκαταστάθηκε στο συνοικισμό Ποδαράδες (Ν. Ιωνία). Ήταν εμψυχωτής όλων των αθλητικών προσπαθειών από της ίδρυσης του συνοικισμού, που μεγάλωνε μέρα με τη μέρα και
κατάφερε σε σύντομο χρονικό διάστημα, να δημιουργήσει διάφορα αθλητικά τμήματα
που βοήθησαν τους νέους και νέες της Ν. Ιωνίας στην αθλητική και κοινωνική τους
διαπαιδαγώγηση.
Επίσης συνέβαλαν τα μέγιστα τα πρώτα δύσκολα χρόνια και οι: Πρόδρομος Ευσταθιάδης, Δημήτριος Παρίσης, Ιωάννης Ισαακίδης, Ελευθέριος Ελευθεριάδης και
Βασίλειος Νικολαΐδης, που θεωρούνται και συνιδρυτές του Ομίλου.
Τα γραφεία του Ομίλου, ήταν στη οδό Σμύρνης (Ελ. Βενιζέλου) όπου επίσης πραγματοποιούνταν τακτικά διαλέξεις από διακεκριμένους επιστήμονες.
Ως χώρο άθλησης ο σύλλογος, χρησιμοποιούσε το λεγόμενο «Γυμναστήριο», μια
αδιαμόρφωτη αλάνα απέναντι από το σημερινό Επισκοπείο της Ν. Ιωνίας (Λεωφ.
Ηρακλείου) το οποίο του είχε παραχωρηθεί στην αρχή δωρεάν (με την υπ΄ αριθ. 16.7.1930
απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Προνοίας) ενώ αργότερα το ενοικίαζε λόγω αμφισβήτησης του ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Το οικόπεδο ήταν έκτασης 5.385 μ2, ενώ σε αυτό
προστέθηκε και ένας χώρος 214 μ2 που αγοράστηκε από τον ΄Ομιλο, το έτος 1931.

1927.

-Λίγους μήνες μετά την ίδρυσή του, αναγνωρίζεται από τον Σ.Ε.Γ.Α.Σ. ως αθλητικό
σωματείο και έτσι συμμετέχει πρωταρχικά σε αγώνες κλασσικού αθλητισμού.
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1928.

- Η ποδοσφαιρική ομάδα συμμετέχει σε διάφορους φιλικούς ανεπίσημους αγώνες,
στην περιοχή των Αθηνών ή τουρνουά που διοργανώνουν αθλητικές εφημερίδες. Ως
γήπεδο χρησιμοποιεί τον χώρο του Γυμναστηρίου.

1929.

Ιούλιος - Αύγ. 1928 Δημοσιεύματα Εφημερίδας “ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ”

- 24 Μαρτίου. Στη Γενική Συνέλευση εκλέχτηκε το παρακάτω Δ.Σ. (στις 3 Απριλίου
έγινε η συγκρότηση σε σώμα).
Τα μέλη του Δ.Σ. ήταν:
Πρόεδρος: Πρόδρομος Ευσταθιάδης, Αντιπρόεδρος: Δημήτριος Παρίσης,
Γεν. Γραμματέας: Βασίλειος Νικολαΐδης, Ταμίας: Ιωάννης Ισαακίδης,
Έφορος & Διευθυντής Γυμναστηρίου: Ελευθέριος Ελευθεριάδης

1929. Απόσπασμα επιστολής, με τις υπογραφές του Προέδρου Π. Ευσταθιάδη και του Γραμματέα Β. Νικολαΐδη..

1930.

- 2 Φεβρουαρίου. Πραγματοποιείται Γεν. Συνέλευση για τροποποίηση του Καταστατικού, όπου επέρχονται μεταξύ άλλων, οι παρακάτω αλλαγές:
- Στα υπάρχοντα τμήματα, προστέθηκαν και τα τμήματα ποδοσφαίρου και
χειρόσφαιρας (χαντ μπωλ),
- Τα μέλη του διακρίνονταν σε τακτικά (αθλούμενα), αρωγά (φίλαθλοι που ενίσχυαν
ηθικά και υλικά) και σε επίτιμα (τιμής ένεκεν σε πρόσωπα που θα συνέβαλλαν
στην ευόδωση των σκοπών του Ομίλου),
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- Το Διοικ. Συμβούλιο από 5μελές, γίνεται 7μελές (Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος,
Γεν. Γραμματεύς, Ταμίας, ΄Εφορος και 2 Σύμβουλοι),
- Η σφραγίδα του Ομίλου γίνεται κυκλική με την επωνυμία “ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ
ΙΩΝΙΑΣ 1926” και στο μέσον έχει το σύμπλεγμα των αρχικών γραμμάτων
της επωνυμίας του Ομίλου (Ο.Φ.Ι.),
- Όσοι αθλητές-τριες συμμετείχαν στο τένις κατέβαλλαν μηνιαίως επί πλέον ποσόν
40 δρχ. οι άνδρες και 15 οι γυναίκες.

- 11 Φεβρουαρίου. Ο Όμιλος χρησιμοποιεί μια νέα σφραγίδα που δεν έχει στο μέσον
το σύμπλεγμα των αθλητικών οργάνων, αλλά ούτε το σύμπλεγμα των αρχικών γραμμάτων της επωνυμίας του Ομίλου (Ο.Φ.Ι.), προφανώς γιατί δεν είχε επιλεγεί ακόμα το σήμα.

1930. Απόσπασμα από επιστολόχαρτο με τη σφραγίδα χωρίς σήματα στο μέσον.

- Πραγματοποιούνται εκλογές και το νέο Δ.Σ. συγκροτείται σε σώμα, ως εξής:
Πρόεδρος: Γεώργιος Κασσάρης, Γεν. Γραμματέας: Β. Νικολαΐδης,
Ταμίας: Δημήτριος Παρίσης, Σύμβουλοι: Δημήτριος Μαλάτης, Μ. Κοντοστάθης,
E. Ελευθεριάδης, Π. Ευσταθιάδης

1931.

- 5 Αυγούστου. Εκλέγεται το παρακάτω Διοικ. Συμβούλιο και συγκροτείται σε σώμα,
ως εξής:
Πρόεδρος: Γεώργιος Κασσάρης, Αντιπρόεδρος: Μιχαήλ Κοντοστάθης,
Γεν. Γραμματέας: Βασίλειος Νικολαΐδης,Ταμίας: Δημήτριος Παρίσης,
Έφορος: Δημήτριος Μαλάτης, Σύμβουλοι: E. Ελευθεριάδης, Π. Ευσταθιάδης
(Είχε εκλεγεί ο Φρίξος Καραϊωσηφίδης, αλλά γνώρισε στο Δ.Σ. ότι λόγω διαφοράς
αντιλήψεων αδυνατεί να συνεργαστεί με το νεοεκλεγέν Δ.Σ. και παραιτήθηκε. Τη θέση
του κατέλαβε ο Α΄ επιλαχών Πρόδρομος Ευσταθιάδης).
- Σεπτέμβριος. Γίνονται εργασίες διαμόρφωσης και περιτοίχισης του γηπέδου,
απομάκρυνσης των ξύλινων αποδυτηρίων και η θεμελίωση νέων αποδυτηρίων.
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- 19 Νοεμβρίου. Εγκρίνεται η τροποποίηση του καταστατικού με την υπ΄ αριθ.
10263/19.11.1931 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών).

1931. Απόσπασμα από την εγκριτική απόφαση αρ. 10263 Πρωτοδ. Αθηνών.

1931. Νέα Σφραγίδα

Το Βιβλίο Αναγνωρίσεως Σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών,
με τις αλλαγές του “ΟΜΙΛΟΥ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΙΩΝΙΑΣ”

- Μέχρι τέλος του έτους 1931, έχουν καταγραφεί στα πρακτικά του Δ.Σ. πάνω από
160 Συνεδριάσεις Διοικ. Συμβουλίου από της ίδρυσής του, δείγμα της θέλησης των
διοικούντων να προσφέρουν στον αθλητισμό της πόλης.
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1932.

- Μάρτιος. Δίδεται η ετήσια χοροεσπερίδα του Ομίλου, στον Κινηματογράφο
“ΚΡΟΝΟΣ”. Έχουν εκτυπωθεί 400 προσκλήσεις. Ξεχωριστές προσκλήσεις για γυναίκες
στις 30 δρχ. εκάστη και 600 προσκλήσεις για άνδρες στις 50 δρχ. εκάστη. Στην εκδήλωση
προσέρχεται ο Αστυνόμος Α. Βαρβέρης (επικεφαλής του τμήματος Ν. Ιωνίας), δεν βρίσκει
κατάλληλη θέση και αποχωρεί… Ακολούθως υποβάλλεται μήνυση στον Όμιλο, για την μη
λήψη αδείας από το αστυνομικό τμήμα...
- Τις ημέρες των Απόκρεω, ο Όμιλος έδιδε τον μεγαλύτερο χορό του συνοικισμού
στον οποίο προσερχόταν όλη η εκλεκτή κοινωνία του αλλά και πολλά εξέχοντα πρόσωπα
των Αθηνών.
- Ιούνιος. Αποστέλλεται ευχαριστήριος επιστολή στον Δήμαρχο Αθηναίων (η Ν. Ιωνία
ήταν συνοικισμός των Αθηνών) για τη διάθεση οδοστρωτήρα και συνεργείου για την
διαμόρφωση του Γυμναστηρίου του Ομίλου. Γίνονται προσπάθειες για την περίφραξη
του Γυμναστηρίου.

- 15 Ιουνίου. Πραγματοποιείται Γενική Συνέλευση για την εκλογή νέου Δ.Σ., όπου
παρίστανται 33 μέλη και ψηφίζουν τελικά 31. Εκλέγονται και συγκροτούνται σε σώμα
στις 22 Ιουνίου, ως εξής:
Πρόεδρος: Γεώργιος Κασσάρης, Αντιπρόεδρος: Τριαντάφυλλος Σοφιανόπουλος,
Γεν. Γραμματέας: Βασίλειος Νικολαΐδης, Ταμίας: Δημήτριος Παρίσης,
Έφορος Αθλητικού: Eλευθ. Ελευθεριάδης,
Έφορος Ποδοσφαίρου: Δημήτριος Μαλάτης,
Σύμβουλος και Δ/ντής Γραφείου: Ε. Χρυσοχόου
-Η εφημερίδα “ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ” της 20.6.1932 σε ρεπορτάζ της, πληροφορεί για τα
αθλητικά επιτεύγματα του Ομίλου, την 5ετία 1927-1932:
“Η ποδοσφαιρική ομάδα από την ίδρυση της, έχει πραγματοποιήσει 131 αγώνες,
στους οποίους είχε 75 νίκες, 31 ισοπαλίες και μόνο 25 ήττες, από τους οποίους οι
97 πραγματοποιήθηκαν στο γήπεδο του Γυμναστηρίου της και οι υπόλοιποι στα
περίχωρα. Μάλιστα το 1929 είχε κερδίσει το κύπελλο του περιφερειακού πρωταθλήματος. Ανάλογα αποτελέσματα είχε και η Β΄ Ομάδα.
Διέθετε ακόμα τις ομάδες αθλοπαιδιών: Βόλλεϋ Μπώλ (Α΄ και Β΄ Ομάδα),
Μπάσκετ Μπώλ (Α΄ και Β΄ Ομάδα) και Χαντ Μπωλ. Το Τμήμα κλασσικού Αθλητισμού
είχε τμήματα Ανδρών και Γυναικών που έλαβαν μέρος στους Πανελληνίους Αγώνες
του 1930 και στην Εθνική Σκυταλοδρομία του 1932.”
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- Ιούλιος. Πραγματοποιούνται εργασίες στο χώρο του γυμναστηρίου, για την εγκατάσταση δύο (2) γηπέδων βόλλεϋ μπωλ και ενός (1) γηπέδου μπάσκετ μπωλ.

- 18 Σεπτεμβρίου. Επισκέπτεται το συνοικισμό της Ν. Ιωνίας, ο Ελ. Βενιζέλος
στα πλαίσια προεκλογικών ομιλιών και ο Πρόεδρος του Ομίλου Γ. Κασσάρης, του
θέτει το ζήτημα της περίφραξης του Γυμναστηρίου, παρουσία του πρώην Υπουργού και επιτίμου Προέδρου του Ομίλου Φιλάθλων Ιωνίας, Εμμ. Εμμανουηλίδη.

1933.

- 18 Φεβρουαρίου. Πραγματοποιείται η ετήσια χοροεσπερίδα του Ομίλου που είναι
η κορυφαία εκδήλωσή του, αφού προσδοκά με τα έσοδα της να καλύψει ένα μέρος των
εξόδων του. Εκτυπώνονται 450 προσκλήσεις ανδρών (50 δρχ.) και 250 γυναικών (30
δρχ.). Για τη διαμόρφωση του χώρου λόγω Απόκρεω, διατίθεται ποσόν 1.200 δρχ. για
διακόσμηση και 2.500 δρχ. για μουσικό συγκρότημα. Αξιοπρόσεκτο είναι ότι με αίτησή
τους ζητούν από τον ΄Ομιλο, τα «Συνεργαζόμενα Αθλητικά Σωματεία Ν. Ιωνίας» να τους
δοθεί η διακόσμηση μετά το πέρας της εκδήλωσης, για τον δικό τους χορό (23 Φεβρουαρίου) και τους παραχωρείται έναντι αποζημιώσεως 300-500 δρχ.
- Μάιος. Πραγματοποιείται η περίφραξη του Γυμναστηρίου από την πλευρά της
Λεωφ. Ηρακλείου.

- 4 Οκτωβρίου. Πραγματοποιείται Γεν. Συνέλευση και αρχαιρεσίες ανάδειξης νέου
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Δ.Σ. στα γραφεία τις «Ενώσεως Εμπόρων και Καταστηματαρχών Ν. Ιωνίας», στην οδό
Γυθείου (Παλ. Πατρών Γερμανού). Το νέο Δ.Σ. συνέρχεται στις 10 Οκτωβρίου και συγκροτείται σε σώμα, ως εξής:
Πρόεδρος: Γεώργιος Κασσάρης, Αντιπρόεδρος: Τριαντάφυλλος Σοφιανόπουλος,
Γεν. Γραμματέας: Ελευθέριος Ελευθεριάδης, Ταμίας: Δημήτριος Παρίσης,
Έφορος Αθλητικού Τμήματος: Γ. Ψαλτόπουλος
΄Εφορος Ποδοσφαιρικού Τμήματος: Γ. Μαραθάκης, Σύμβουλος: Βασ. Νικολαΐδης
- Ο Όμιλος είχε τα γραφεία του, στην οδό Σμύρνης ( Ελ. Βενιζέλου).

- Οκτώβριος. Οι ομάδες “΄Αμυνα” και “Απόλλων Ν. Ιωνίας” ζητούν τη συνεργασία, τη
βοήθεια του Ομίλου προκειμένου να επιτύχουν τους αθλητικούς στόχους τους.

- Την ίδια περίοδο, αποφασίζεται η συμμετοχή σε Τουρνουά Βόλλεϋ Μπωλ που
διοργανώνει ο “Ιωνικός Ν. Φιλαδελφείας” και στο Πρωτάθλημα Ανδρών Βόλλεϋ Μπωλ
που διοργανώνει ο “Πανιώνιος Γυμναστικός Σύλλογος Αθηνών”.

1934.

- Σάββατο 17 Φεβρουαρίου. Πραγματοποιείται ο ετήσιος χορός του, στον κινηματογράφο “ΚΡΟΝΟΣ”, με παρόντες 333 φίλους και μέλη. Την ίδια ημέρα στη Ν. Ιωνία, άλλοι 3
σύλλογοι δίνουν την χοροεσπερίδα τους, γιατί ήταν το τελευταίο Σαββατοκύριακο των
Απόκρεω, ενώ πρωτύτερα είχαν πραγματοποιηθεί οι πρώτες Δημοτικές εκλογές στη Ν.
Ιωνία (11 Φεβρουαρίου 1934).
- 12 Σεπτεμβρίου. Το νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην οικία του
Αλεξ. Χρυσοχόου και συγκροτείται σε σώμα, ως εξής:
Πρόεδρος: Παν. Μαντζουράνης, Αντιπρόεδρος: Αλέξ. Χρυσοχόου,
Γεν. Γραμματέας: Μιχαήλ Κουβαράς, Ταμίας: Δημήτριος Παρίσης,
Έφορος Αθλητισμού: Ευρυπίδης Κυριακίδης,
Έφορος Γυμναστηρίου: Ελ. Ελευθεριάδης, Σύμβουλος: Δημήτριος Μαλάτης
- Σεπτέμβριος. Διοργανώνονται προκριματικοί αγώνες μεταξύ των 3 σωματείων
“Όμιλος Φιλάθλων Ιωνίας”, “Απόλλων Ν. Ιωνίας” και “Φυσιολατρικός Όμιλος Ν. Ιωνίας”
προκειμένου να επιλεγούν οι αθλητές που θα συμμετάσχουν στους αγώνες «ΠΑΤΡΙΑ».

- Οκτώβριος. Παραχωρείται από την “Ελληνική Εριουργία Α.Ε.” ποσότητα 5 τόννων
καρβουνίδι, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για την επίστρωση του Γυμναστηρίου.
Η μεταφορά γίνεται με τα κάρα του Δήμου αλλά και με άλλα μισθωμένα κάρα. Επίσης
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εκπονείται μελέτη για κατασκευή στίβου στο Γυμναστήριο του Ομίλου, ως και γηπέδου
αντισφαίρισης (τένις).

- Νοέμβριος. Ο Όμιλος επιχορηγείται για πρώτη φορά με το ποσόν των 2.000 δρχ.
από τον Δήμο Ν. Ιωνίας, τη χρονιά που ιδρύθηκε ο Δήμος.

1935.

- 2 Μαρτίου. Η χοροεσπερίδα του Ομίλου που είχε προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στον κινηματογράφο “ΑΣΤΗΡ” αναβάλλεται λόγω του “Κινήματος της Δημοκρατικής
΄Αμυνας” την 1η Μαρτίου 1935. Μεταξύ άλλων συλλαμβάνεται και ο Γεν. Γραμματέας του
Ομίλου και Δημοτικός Σύμβουλος Μιχ. Κουβαράς. Ο χορός μετατίθεται για τις 23 Μαρτίου
στον ίδιο χώρο ενώ τον μπουφέ, αναλαμβάνει ο ιδιοκτήτης του κέντρου “ΠΡΟΞΕΝΙΚΟ”
Μιχ. Χανάς.
- Μάιος. Πραγματοποιούνται εργασίες επίστρωσης και χωροστάθμισης του γηπέδου
από το μηχανικό Αλέξανδρο Βασιλειάδη. Η εταιρεία “Ελληνική Εριουργία Α.Ε.” διαθέτει
ποσότητα από καρβουνίδι, αντί 30 δρχ. τον τόννο για την επίστρωση του Γυμναστηρίου.

- Αύγουστος. Αποφασίζεται η διαρρύθμιση του στίβου στο Γυμναστήριο του Ομίλου,
σε περιφερειακό στίβο 200 μ. που αντιστοιχεί σε στάδιο Γ΄ Κατηγορίας. (400 μ. Α΄ κατηγορίας, 300 μ. Β΄ κατηγορίας).

- Σεπτέμβριος. Συνεχίζονται οι εργασίες εκσκαφών αλλά και διαμόρφωσης του
Γυμναστηρίου με επιχωματώσεις και οικοδομικές εργασίες.
- Οκτώβριος. Η πετοσφαιρική ομάδα “ΝΙΚΗ Ν. Ιωνίας” κατόπιν πρότασης του
Προέδρου της Ι. Καχραμάνου απεφάσισε παμψηφεί να προσχωρήσει στον “Ομιλο
Φιλάθλων Ιωνίας”.

- 15 Μαρτίου. Προκηρύσσονται και πραγματοποιούνται εκλογές ενώ στις 18
Μαρτίου, οι νεοεκλεγέντες σύμβουλοι, συγκροτούνται σε σώμα, ως εξής:
Πρόεδρος: Γεώργιος Κασσάρης, Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Μαραθάκης,
Γεν. Γραμματέας: Μιχαήλ Ελευθεριάδης, Ταμίας: Δημήτριος Παρίσης,
Έφορος Αθλητισμού: Δημ. Μυστελίδης,
Έφορος Γυμναστηρίου: Ευρυπίδης Κυριακίδης, Σύμβουλος: Δημήτριος Μαλάτης

- Μέχρι το 1940 που άλλαξε ονομασία ο σύλλογος, είχε το όνομα: “ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ
ΙΩΝΙΑΣ” αφού και η πόλη μας (για την ακρίβεια το Ιστορικό Κέντρο), στην αρχή ονομά-389-
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στηκε ΙΩΝΙΑ. Αυτά τα χρόνια (1927 - 1940) τακτικά διοργάνωνε διαφόρους αθλητικούς
αγώνες μεταξύ των μελών του Ομίλου ή άλλων σωματείων. Ακόμα οι αθλητές του συμμετείχαν σε αγώνες κλασσικού αθλητισμού ή ποδοσφαιρικούς αγώνες που προκήρυσσε ο
Σ.Ε.Γ.Α.Σ, η Ε.Π.Ο., η Ε.Π.Σ.Α. κλπ. σωματεία.

1936. Έγγραφο του Ο.Φ.Ι. στην “΄Ενωση Σπαρταλήδων”, που ανακοινώνει το νέο Δ.Σ.

- Το Γυμναστήριο που χρησιμοποιούσε ο Όμιλος, διεκδικεί την ίδια περίοδο και η
Κοινότητα Ηρακλείου και συχνά δημιουργούνται επεισόδια για τη χρήση του. Το Δ.Σ.
καταβάλλει προσπάθειες για την αγορά ή την ενοικίαση του γηπέδου από τους φερόμενους ως ιδιοκτήτες του (Γ. Χατζηπέτρου και Σιδέρη), αλλά προσκρούει στην ασταθή
οικονομική κατάσταση και στο νόμισμα καταβολής των μισθωμάτων.

1940.

- Φεβρουάριος. Κατόπιν αρχαιρεσιών, εκλέχτηκαν και συγκροτήθηκαν σε σώμα, οι:
Πρόεδρος: Αλέξ. Βασιλειάδης, Αντιπρόεδρος Α΄: Στ. Σταυρίδης,
Αντιπρόεδρος Β΄: Δ. Εμβαλωμένος, Γεν. Γραμματέας: Λ. Λυμπεριάδης,
Ταμίας: Γ. Ηλιάδης, Γεν. Αρχηγός: Ι. Λαδόπουλος,
Έφορος: Γ. Μαρίνης, Σύμβουλοι: Γ. Κασσάρης και Α. Χονδρόπουλος

- 9 Μαρτίου. Ο σύλλογος δίνει τον τελευταίο ετήσιο χορό του πριν από τον πόλεμο
στον κινηματογράφο ΑΣΤΕΡΑ. Θα περάσουν πάνω από 15 χρόνια για να ξαναδιοργανώσει ετήσιο χορό η ομάδα.
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- 7 Απριλίου. Με απόφαση τις Γενικής Συνέλευσης, γίνεται τρίτη τροποποίηση του
Καταστατικού, όπου μετονομάζεται ο Όμιλος σε “ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ” και
εγκρίνεται η τροποποίηση με την υπ΄ αριθ. 7059/11.12.1943 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών. Η καθυστέρηση στην έγκριση της τροποποίησης του Καταστατικού από
το Πρωτοδικείο Αθηνών, οφείλεται στην έλλειψη χρημάτων για τις νομικές ενέργειες και
στην κήρυξη του Ελληνοϊταλικού πολέμου ως συνέχεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Η
τροποποίηση αυτή βοήθησε ώστε στο νέο σύλλογο να ενταχθούν και όλες οι ανεπίσημες
ομάδες και αθλητικά τμήματα της πόλης.

1940. Η νέα σφραγίδα του συλλόγου.

Με την ίδια τροποποίηση του καταστατικού, γίνονται οι εξής αλλαγές:

- Τα μέλη διακρίνονταν σε: Απλά τακτικά (μέλος μη αθλούμενο), Αθλητές Τακτικά
(ο αθλητής που είχε Δελτίο του Σ.Ε.Γ.Α.Σ., ή της Ε.Π.Ο. ή ανήκε στη δύναμη του
Σωματείου) και Επίτιμα (τιμής ένεκεν για τις προσφερθείσες υπηρεσίες του).
Επίσης ο Όμιλος μπορούσε να έχει Επίτιμο Πρόεδρο και Υψηλό Προστάτη,
- Το Διοικ. Συμβούλιο από 7μελές γίνεται 9μελές (Πρόεδρος, 2 Αντιπρόεδροι Α΄
και Β΄, Γενικός Γραμματέας, Ταμίας, Γενικός Αρχηγός, Γενικός ΄Εφορος,
2 Σύμβουλοι),
- Με υπόδειξη του Γενικού Αρχηγού, το Διοικ. Συμβούλιο διορίζει τους αρχηγούς
των διαφόρων τμημάτων,
- Ημέρα εορτής του συλλόγου, ορίζεται η πρώτη Κυριακή μετά το Πάσχα,
- Αλλάζει το σήμα και η σφραγίδα του συλλόγου όπου τώρα θα αναγράφεται:
“ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ” και ως σήμα στο μέσον δάδα αναμμένη
μετά τεσσάρων συνδεδεμένων κύκλων,
- Εισέρχεται ο θεσμός του Πειθαρχικού Συμβουλίου,
- Ανακηρύσσονται μεγάλοι ευεργέτες όσοι προσφέρουν οικονομική ενίσχυση άνω
των 5.000 δρχ. και δωρητές άνω των 2.000 δρχ. Αμφότεροι αναγράφονται σε
ειδικό βιβλίο και τα ονόματά τους χαράσσονται σε εμφανή πίνακα στα γραφεία.
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Την περίοδο αυτή, γραφεία είχε σε Ν. Ιωνία και Αθήνα:
Βασ. Γεωργίου Β΄, Νέα Ιωνία και στην Αθήνα: Βερανζέρου

Θα πρέπει πριν κλείσουμε την αναφορά της περιόδου ως την Κατοχή, να αναφέρουμε
το βασικό στελεχιακό δυναμικό κατά άθλημα του Ο.Φ.Ι. ή Ο.Φ.Ν.Ι.:

- Στο Ποδόσφαιρο έπαιξαν οι παίκτες: Τσάκωνας, Κοσικίδης, Κοσκινάς, Παυλίδης,
Δανιηλίδης, Κωνσταντινίδης, (αρχηγός) Γαρυφαλλάκης, Επαινετός, Σπυρίδης, Ασλανίδης,
Παπαδόπουλος, Τζινιέρης, Μαυρίδης ΙΙ, Λογαρίδης, Γούναρης, Νικολακάκης, Τορτοπίδης,
Τεχλίδης, Φιλιππίδης κ.α.
- Στον Στίβο, αγωνίζονταν οι: Γιαλούρης, Σουγιουλτζόγλου, Γλυτσός, Μωϋσιάδης,
Ανθομελίδης, Σπυρίδης, Βαρουτσής, Κοσμίδης, Μαλαμάς, Πιόκος, Χατζηϊωάννου, Τσαούσογλου, κι οι πιο σπουδαίοι όλων: Μητώφ, Βελικόπουλος, Αμπατζόγλου, Μπαμιατζόγλου,
Κορωναίος, που κυρίως διακρίνονταν στους δρόμους, τις σκυταλοδρομίες και τα άλματα,
- Στο Βόλλεϋ Μπωλ, αγωνίζονταν οι: Κυριακίδης, Πιόκος, Σουγιουλτζόγλου, Ελευθεριάδης, Γαβριηλίδης, Χατζηϊωάννου, Αμανίτης, Βαρουτσής κ.α.
- Στο Μπάσκετ Μπωλ, έπαιζαν οι: Καραϊωσηφίδης, Γιαλούρης, Αμανίτης, Ελευθεριάδης και
- Στο Χαντ Μπωλ, οι: Παπαδόπουλος, Κυριακίδης, Γλυτσός και βέβαια ορισμένοι από
αυτούς έπαιζαν στο βόλλεϋ και το μπάσκετ.
Όμως υπήρχε στις αθλοπαιδιές και Γυναικείο Τμήμα με τις: Ελευθεριάδου I και
ΙΙ, Γιαλούρη, Ευθυμιάδου, Ασλανίδου, Μακρίδου, Δουμάνη, Γεωργιάδου, Πουλιάδου,
Κουγιουμτζόγλου, Ορφανίδου, Σπυρίδου, Ισαακίδου κ.α.

1943.

- Το Προεδρείο αποτελούν, οι:
Πρόεδρος: Αλέξ. Βασιλειάδης, Γεν. Γραμματεύς: Δημήτριος Μπανούσης

1944.

- Το Διοικ. Συμβούλιο τον Οκτώβριο του 1944, αποτελούσαν οι:
Πρόεδρος: Αλέξ. Βασιλειάδης, A΄ Αντιπρόεδρος: Χαράλαμπος Ιασονίδης,
Β΄ Αντιπρόεδρος: Δημήτριος Εμβαλωμένος, Γεν. Γραμματεύς: Αναστάσιος Σμυράκης,
Ταμίας: Χρήστος Τσαούσης, Γεν. Αρχηγός: Ιωάννης Λαδόπουλος
Γεν. Έφορος: Ανδρόνικος Χονδρόπουλος,
Σύμβουλοι: Ιωάννης Μοντσενίγος και Τρύφων Τζανετής
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1944. Σφραγίδα και το Προεδρείο τις Α.Ε.Ν. Ιωνίας

- Οκτώβριος 1944. Ο Πρόεδρος του συλλόγου Αλέξ. Βασιλειάδης, Πολιτικός Μηχανικός και Αρχιτέκτων, σε μία έκθεσή του στην “ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ”,
αναφέρει πολύ χρήσιμα στοιχεία για την πορεία του συλλόγου από την ίδρυσή του μέχρι
το 1944.
«…Από της ιδρύσεως του (1926) μέχρι το 1940, ο όμιλος κατόρθωσε να αποκτήσει
ένα γυμναστήριο, το οποίο με κόπους και μόχθους ανήγαγε εις γυμναστήριον περιωπής
και στο οποίον κατόρθωσε να αναπτύξη την αθλητικήν ιδέαν και να σφυρηλατήση τας
ψυχάς των παιδιών και να διαπλάση τα σώματά των, ώστε πράγματι να αναδείξει η Νέα
Ιωνία αθλητάς και ποδοσφαιριστάς περιωπής και τους οποίους κακή τη μοίρα ενεκολπώθησαν άλλα σωματεία και έτσι έδρεψαν τους καρπούς των κόπων μας, εκμεταλλευόμενοι την επικρατούσαν οικονομικήν εξαθλίωσιν μας, ως συμβαίνει εις όλα τα μικρά
σωματεία. Αναφέρομεν μερικά ονόματα τοιούτων αθλητών μας δια το ιστορικόν απλώς
του πράγματος: Ρίμπας, Βελικόπουλος, Τζανετής, Σπυρίδης, Μάγειρας, Ξένος,
Μαρόπουλος και άλλοι. Παρ΄ όλα όμως ταύτα μνημειώδης παραμένει η διοικητική και
κοινωνική δράσις του Σωματείου με τας λαμπράς ψυχαγωγικάς εκδρομάς, τας ετήσιας
χοροεσπερίδας, τας εξαιρετικάς θεατρικάς παραστάσεις και τας Ελληνοπρεπείς εορτάς
και συναυλίας.
Κατά το έτος 1940 απεφασίσθη η σύμπτυξις όλων των αθλητικών δυνάμεων εις
ένα ενιαίον σύνολον δια της συγχωνεύσεως όλων των λοιπών ανεπισήμων ομάδων
μετά του ημετέρου τοιούτου και δια να δοθή γενικώτερη έννοια στο σύλλογο ως
αντιπροσωπευτικός της Ιωνίας, απεφασίσθη υπό της Γεν. Συνελεύσεως της 4 Απριλίου
1940 εις την αλλαγήν του τίτλου του Σωματείου εις «ΑΘΛΗΤΙΚΗΝ ΕΝΩΣΙΝ ΙΩΝΙΑΣ».
Την ως άνω Γενική Συνέλευσιν παρηκολούθησεν η αστυνομική αρχή ως και ολόκληρος
η πόλις εις ένδειξιν χαράς πλην όμως ο επελθών μετά ολιγόμηνον δράσιν μας πόλεμος,
μας ημπόδισε από τας περαιτέρω ενεργείας μας και έτσι εσταμάτησε κάθε αθλητική τε
και κοινωνική κίνησις του Σωματείου μας για να στείλη στην προσταγή της αγαπημένης πατρίδας τέσσαρες εκ των Συμβούλων του στην πρώτη γραμμή και εν μέγα μέρος
των μελών του.
Έκτοτε το Σωματείον μας λόγω και της επελθούσης μετέπειτα Εθνικής συμφοράς
του 1941 συμμορφωθέν προς την επικρατούσαν κατάστασιν και προς τας οδηγίας της
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Ε.Π.Ο. και Σ.Ε.Γ.Α.Σ. διέκοψε κάθε αθλητικήν κίνησιν μη δυνηθέν να προβή λόγω της
οικονομικής εξαθλιώσεως και εις αυτήν ακόμη την νομικήν τακτοποίησιν, δηλαδή της
εγκρίσεως της αλλαγής του τίτλου και μέχρι του τέλους του 1942.
Κατά το 1943 ότε άρχισεν και πάλιν να γεννάται με την πρωτοβουλία της ΕΝΩΣΕΩΣ
ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ μία αθλητική κίνησις, το σωματείον μας αμέσως έλαβε την
δέουσαν θέσιν όσον αφορά την αθλητικήν κίνησιν της Πόλεως μας και έτσι κατόπιν και
της οικονομικής ενισχύσεώς μας εκ μέρους ενίων δημοτών μας, το Σωματείον επανήρχισε ολίγον κατ΄ ολίγον την δράσιν του, αμέσως δε προέβη εις την νομικήν τακτοποίησιν του τίτλου μας ην και ετύχαμεν δια της υπ΄ αριθ. 7059 του 43 αποφάσεως του
Πρωτοδικείου Αθηνών και της οποίας αντίγραφον εζητήσαμεν.
Όθεν δια μεν την από του Οκτωβρίου του 1940 και μέχρι του 1943 περίοδον, εις
ουδεμίαν αξιόλογον Διοικητικήν, αθλητικήν και ταμειακήν δράσιν προέβημεν (πλην
της ενισχύσεως του ηρωϊκού στρατού μας δια της παραχωρήσεως των ποδοσφαιρικών
φανελλών μας και των μαλλίνων καλτσών) λόγω της γνωστής ανωμάλου και μισαράς
καταστάσεως.
Από τον Σεπτέμβριο του 1943 και μέχρι τον Ιανουάριον του 1944 εκινήθημεν και
ημείς διοικητικώς και αθλητικώς, ιδία εις το ποδόσφαιρον χωρίς όμως να ενεργούμεν εισπράξεις και πληρωμάς αξιολόγους αλλά ως επί το πλείστον δια της ιδιωτικής
πρωτοβουλίας εκάστου, όχι μόνον Διοικητικού μέλους αλλά και αθλητού και τούτο εξ
ανάγκης λόγω της υφιστάμενης γνωστής διαφοράς μεταξύ σωματείων, αθλητών και
της ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ, ήτις επέφερε και αρκετά ανώμαλον περίοδον από
Διοικητικής απόψεως εις όλα σχεδόν τα Σωματεία.
Την 13ην Φεβρουαρίου 1944 προέβημεν κατόπιν αδείας εκ μέρους των αρχών
κατοχής εις σύγκλησιν της Γενικής Συνελεύσεως των μελών μας δια την λογοδοσίαν των
πεπραγμένων του Συμβουλίου κατά το διάστημα τούτο και την εκλογήν νέου Διοικητικού τοιούτου και την λήψιν αποφάσεων ως προς την τηρητέαν θέσιν του σωματείου
μας έναντι της αθλητικής κινήσεως της υποδούλου πλέον πατρίδος μας κατά την
υπόλοιπην πολεμικήν περίοδον. Κατ΄ αυτή ελήφθη η απόφασις όπως το Σωματείον μας
συνεχίση εντός των νομίμων πλαισίων την αθλητικήν του κίνησιν όσον το δυνατόν με
μεγαλύτερον ζήλον και προθυμίαν δια να δημιουργήση εν τω πλαισίω του αθλητισμού
υγιείς Ελληνικάς σκέψεις, να στραφή δε ιδιαιτέρως η προσοχή μας εις τη πάση θυσία
αποπεράτωσιν του ερειπωθέντος γυμναστηρίου μας όπου εκεί μέσα η νεολαία μας θα
εύρισκε την ελληνικωτάτην απασχόλησιν, θα διέπλαθε το σώμα της και θα καλλιεργούσε τα αθάνατα Ελληνικά ιδανικά που πριν 3.000 χρόνια βγήκαν από αρχαία στάδια
δια να διαπλάσουν ολόκληρον τον κόσμον και να μεταδώσουν παντού τον αθάνατον
Ελληνικόν Πολιτισμόν που θαυμάζουν όλοι. Η συνέλευσις αυτή υπήρξε ιστορική δια την
Νέαν Ιωνίαν διότι εις ταύτην συμμετέσχον και όλαι αι διοικήσεις όλων των ανεπισήμων σωματείων εγγραφέντες ως μέλη του Σωματείου και εκ των οποίων πολλοί εκλέγησαν ως σύμβουλοι θεωρηθέντες άξιοι της Διοικήσεως εκ μέρους της Γενικής Συνελεύσεως μας.
Έκτοτε ελάβαμε μέρος εις το προκηρυχθέν πολεμικόν πρωτάθλημα Β΄ κατηγορίας
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ως και εις τους αθλητικούς αγώνας του Παναθηναϊκού.
Από του Αυγούστου ε.ε., εστρέψαμεν εξ ολοκλήρου την προσοχήν μας εις την
απόφασιν της Γεν. Συνελεύσεως περί αποπερατώσεως του γυμναστηρίου μας και έτσι
χάρις εις την άοκνον εργατικότητα του Συμβουλίου και ωρισμένων αθλητών, την ηθικήν
και υλικήν ενίσχυσιν του Δημάρχου μας, την οικονομικήν ενίσχυσιν των μελών και των
κατοίκων της πόλεώς μας και την αμέριστον ηθικήν ενίσχυσιν όλων των φιλάθλων της
Πρωτευούσης επετύχαμεν ώστε από 1ης Οκτωβρίου ε.ε. να παραδώσωμεν στην αθλούμενην νεολαίαν μας ένα ακόμη γυμναστήριον, εις δε τας προϊσταμένας μας αρχάς ένα
χώρο για την ανετώτερη εξυπηρέτησιν των πρωταθλημάτων.
Περαίνοντες την έκθεσίν μας με την μέχρι σήμερα δράσι μας εκφράζομεν την
ελπίδα και την πεποίθησίν μας ότι εις το εγγύς μέλλον ότε η Πατρίς μας θα είναι
ελεύθερη και θα αποκατασταθή η ομαλότης παντού να δυνηθώμεν να επιδείξωμεν
περισσότερα έργα δια την εδραίωσιν του αθλητισμού της Νέας Ιωνίας και των Εθνικών
ιδανικών της Πατρίδας μας.

Στην εν λόγω έκθεση, επισυνάπτεται και το Σχέδιο του Γυμναστηρίου της “Α.Ε. Ν.
Ιωνίας”.

- Το εν λόγω Γυμναστήριο διέθετε:
1. Γήπεδο ποδοσφαίρου 100 Χ 52 μ.
2. Γήπεδο Βόλλεϋ Μπωλ 9 Χ 18 μ.
3. Γήπεδο Μπάσκετ Μπωλ 27 Χ 11 μ.
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4. Στίβο για αγώνες ταχύτητας 120 μ. και πλάτους 5 μ.
5. Σκάμα όλων των αλμάτων
6. Θέσεις για όλες τις ρίψεις

- Το γήπεδο είχε μόνιμα 150 καθίσματα και ειδικό συρματόπλεγμα που τοποθετούνταν κατά τους αγώνες για την απομόνωση του γηπέδου από τους θεατές. Φυλασσόταν
από φύλακα με δαπάνες του σωματείου, ο δε φύλακας παρέδιδε τα απαιτούμενα όργανα
στους αθλητές κατά τις ώρες λειτουργίας του.
- 3 Οκτωβρίου. Και ενώ έχουν αρχίσει οι ετοιμασίες για την αποχώρηση των Γερμανών
από την Ελλάδα, γίνεται απογραφή της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Σωματείου,
ενώ γίνεται και η καταγραφή των αθλητών κατά τμήμα.
Από την απογραφή αυτή έχουμε τα εξής στοιχεία:
1. Στην ομάδα κλασσικού αθλητισμού συμμετείχαν 11 αθλητές, στην ποδοσφαιρική
ομάδα 19 ποδοσφαιριστές, στο τένις 5, στο βόλλεϋ 7 και στο μπάσκετ 7.
Διέθετε επίσης γυναικεία τμήματα αθλητριών, βόλλευ-μπωλ και άλλα τμήματα
μη αναγνωρισμένα από τις οικείες Ενώσεις. Χρέη προπονητών εκτελούσαν
οι ικανότεροι παλαιοί αθλητές.
Την ίδια περίοδο, το σωματείο είχε 127 ενεργά μέλη.
2. Όργανα αθλοπαιδιών: 1 φιλέ βόλλεϋ μπωλ, 1 μπάλλα βόλλεϋ άνευ εσωτερικού,
μία μπάλα ποδοσφαιρική, …μία τρόμπα, μία…διχάλα και ένα περαστάρι.
3. Ιματισμός. Μία στολή ποδοσφαιρική με μπλουζάκια (των φανελλών
παραδοθεισών στο κράτος για την ενίσχυση των μαχητών του Αλβανικού
μετώπου), άνευ καλτσών και τούτων παραδοθεισών για τον ίδιο σκοπό
στο στρατό, υποδήματα φθαρμένα σε άθλια κατάσταση, 4 παντελονάκια κλπ.

1945.

- Η Ένωσις (ο μετονομασθείς Ο.Φ.Ν.Ι.), προσπαθεί να συντηρήσει την ποδοσφαιρική
ομάδα με όποιο τρόπο μπορεί και αγωνίζεται συνήθως σε φιλικούς αγώνες που διοργανώνονται κοντά στην πόλη ή στα προάστια της Αθήνας, από άλλα σωματεία της πόλης
(Καλογρέζα, Ελευθερούπολη κλπ.). Δεν υπάρχουν χρήματα για την ενοικίαση μεταφορικών μέσων (φορτηγών ή μεγάλων ταξί) για την μεταφορά της ομάδας εκτός της πόλης.

1946.

- Τα ενοικιαζόμενα γραφεία κλείνουν και ελλείψει γραφείων, οι συνεδριάσεις του
Διοικ. Συμβουλίου, πραγματοποιούνται στην οικία του Αλέξ. Βασιλειάδη (Προέδρου) ή
στην οικία και το κατάστημα του Γ. Ασλανίδη (Μέλους).
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- Από τις εκλογές του 1946 εκλέχτηκαν και συγκροτήθηκαν σε σώμα οι εξής:
Πρόεδρος: Αλέξ. Βασιλειάδης, A΄Αντιπρόεδρος: Χαρ. Ιασονίδης,
Β΄ Αντιπρόεδρος: Σ. Σταυρίδης, Γεν. Γραμματεύς: Δημήτριος Μπανούσης,
Ταμίας: Γ. Κασσάρης, Γεν. Αρχηγός: Ιωάννης Λαδόπουλος,
Γεν. Έφορος: Γ. Ασλανίδης, Σύμβουλοι: Δ. Θεοδώρου, Α. Χονδρόπουλος

- Απρίλιος. Ο σύλλογος αντιμετωπίζοντας μεγάλες ελλείψεις με τις στολές των
ποδοσφαιριστών, το Πάσχα διαθέτει ευχητήριες κάρτες, όπου αναγράφεται: «Η
Αθλητική ΄Ενωσις Ν. Ιωνίας, σας εύχεται Καλό Πάσχα και σας παρακαλεί να την
ενισχύσετε δια την στολήν του αθλητού».
- Τις ημέρες του ΠΑΣΧΑ (21-28 Απριλίου) διοργανώνεται Τουρνουά Ποδοσφαίρου
για την οικονομική ενίσχυση των συμμετεχουσών ομάδων αλλά και για ψυχαγωγία των
κατοίκων της πόλης μας.
- Δεκέμβριος. Με απόφαση του Δ.Σ., αθλητές του συλλόγου «θα πουν τα κάλαντα»
περιφερόμενοι στα καταστήματα και στις οικίες, για την οικονομική ενίσχυση του
συλλόγου.

1947.

- Το τμήμα ποδοσφαίρου, αρχίζει να ξεχωρίζει από τα άλλα τμήματα του συλλόγου.
- Με δωρεά του βιομηχάνου Μάκη Σινιόσογλου (Εργοστάσιο “ΜΟΥΤΑΛΑΣΚΗ Α.Ε.”),
συνεχίζονται οι εργασίες περίφραξης του γυμναστηρίου και διαμόρφωσης των χώρων του.
- Οι ποδοσφαιρικοί αγώνες που δίδονται στο Γυμναστήριο δεν αποδίδουν έσοδα, αφού
λόγω της εμφυλίου κατάστασης της χώρας, τους παρακολουθούν κατά μ.ο. 70 άτομα.

1946 - 1947. H “A.E. Ν. Ιωνίας” Στη μέση ο ψηλότερος όλων, ο Λέλος Βαμβακόπουλος.
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- 30 Μαρτίου. Γενική Συνέλευση και αρχαιρεσίες στον κινηματογράφο ΑΣΤΕΡΑ και
στις 5 Απριλίου, εκλογή και συγκρότηση σε σώμα των εκλεγμένων συμβούλων:
Πρόεδρος: Αλέξ. Βασιλειάδης, A' Αντιπρόεδρος: Α. Χονδρόπουλος,
Β' Αντιπρόεδρος: Αν Σμυράκης, Γεν. Γραμματεύς: Δημήτριος Μπανούσης,
Ταμίας: Θ. Μέγκουλας, Γεν. Αρχηγός: Ιωάννης Λαδόπουλος,
Γεν. Έφορος: Παν. Θεοφάνης, Σύμβουλοι: Σωτ. Κοσκινίδης, Πέτρος Κογκαλίδης.

- Η επιχορήγηση του Δήμου (500.000 Δρχ.) και το ποσόν των 125.000 Δρχ. που κατόρθωσαν να εισπράξουν από τα μέλη, «φτάνουν ίσα-ίσα» για να εξοφλήσουν τον προμηθευτή ιματισμού και υποδημάτων. (Υπάρχει μεγάλος πληθωρισμός).

- 1 Απριλίου. Προσλαμβάνεται προπονητής ποδοσφαίρου, ο Τρύφων Τζανετής.
Προηγουμένως είχε παραιτηθεί ο Χρ. Ρίμπας. Για είσπραξη εσόδων, διοργανώνεται τουρνουά που θα διεξαχθεί την ημέρα του Πάσχα, τη Δευτέρα του Πάσχα και την
Κυριακή του Θωμά, μεταξύ των ομάδων “Α.Ε. Ν. Ιωνίας”, “Α.Ε. Ελευθερουπόλεως” και
“Π.Α.Ο. Καλογρέζας”.
- Μάιος. Καταβάλλονται προσπάθειες για την αγορά οργάνων, απαραιτήτων για την
λειτουργία του τμήματος Κλασσικού Αθλητισμού του Ομίλου.
- Ιούνιος. Εκδίδεται δικαστική απόφαση περί εξώσεως του συλλόγου από το Γυμναστήριο, κατόπιν αγωγής του ιδιοκτήτη Χατζηπέτρου. Η απόφαση εφεσιβάλλεται.
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1948.

- 6 Ιανουαρίου. (Ημέρα των Θεοφανείων). Πραγματοποιείται εκδρομή στο Κορωπί
μετά ποδοσφαίρου και “Α.Ε. Ν. Ιωνίας” -“Κορωπί”: 2 - 1.

- Επιτροπή εκ των Αλ. Βασιλειάδη, Αν. Σμυράκη και Δ. Μπανούση, με τον Δήμαρχο
Ν. Ιωνίας, επισκέπτονται τον υπουργό Παιδείας που τους υπόσχεται 25.000.000 Δρχ.
(πληθωριστικές) ως Α΄ δόση για την εκτέλεση εργασιών στο Γυμναστήριο. (Ακόμα
περιμένουν...).
- 15 Μαρτίου. Πραγματοποιούνται Γεν. Συνέλευση και αρχαιρεσίες στο Κινηματογράφο “ΚΡΟΝΟΣ”. Οι νεοεκλεγέντες σύμβουλοι συγκροτούνται σε σώμα, στις 19 Μαρτίου,
ως εξής:
Πρόεδρος: Χρυσάφης Δουβλίδης2, A' Αντιπρόεδρος: Αλέξ. Βασιλειάδης,
Β΄ Αντιπρόεδρος: Βρασίδας Νικολαΐδης, Γεν. Γραμματεύς: Ελ. Οικονόμου,
Ταμίας: Θεόδ. Μέγκουλας, Γεν. Αρχηγός: Ιωάννης Λαδόπουλος,
Έφορος: Δημ. Βαλιάνος, Σύμβουλοι: Κ. Θωμόγλου, Δημ. Μπανούσης

- Στο αμέσως επόμενο Διοικ. Συμβούλιο προκύπτουν παραιτήσεις και αναδιάρθρωση
του Δ.Σ.:
Πρόεδρος: Χρυσάφης Δουβλίδης, A΄ Αντιπρόεδρος: Κοσμάς Θωμόγλου,
Β΄ Αντιπρόεδρος: Βρασίδας Νικολαΐδης, Γεν. Γραμματεύς: Αλέξ. Βασιλειάδης,
Ταμίας: Ελ. Οικονόμου, Γεν. Αρχηγός: Ιωάννης Λαδόπουλος,
Έφορος: Δημ. Βαλιάνος, Σύμβουλοι: Θεοδ. Μέγκουλας, Δημ. Μπανούσης
- 7 Ιουνίου. Νέα αναδιάρθρωση του Διοικ. Συμβουλίου, λόγω παραιτήσεων:
Πρόεδρος: Χρυσάφης Δουβλίδης, A' Αντιπρόεδρος: Κοσμάς Θωμόγλου,
Β' Αντιπρόεδρος: Αλέξ. Βασιλειάδης, Γεν. Γραμματεύς: Δημ. Μπανούσης,
Ταμίας: Βρασίδας Νικολαΐδης, Γεν. Αρχηγός: Ιωάννης Λαδόπουλος,
΄Εφορος: Δημ. Βαλιάνος, Σύμβουλοι: Θεοδ. Μέγκουλας, Ελ. Οικονόμου
- Ιούλιος. Νοικιάζονται γραφεία στην οδό 28ης Οκτωβρίου.

- 21 Οκτωβρίου. Δίδεται κινηματογραφική παράσταση στο Κινηματοθέατρο ΑΣΤΕΡΑ
για την οικονομική ενίσχυση του Συλλόγου, με την κωμωδία «Μία ατυχήσασα Κυρία».

- Νοέμβριος. Ιδρύεται καλλιτεχνικό τμήμα, στο οποίο συμμετέχουν δεσποινίδες και
κυρίες.
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1949 -1950.

- 13 Μαρτίου 1949. Εκλογές. Οι νεοεκλεγέντες σύμβουλοι, συγκροτήθηκαν σε σώμα
στις 17 Μαρτίου, ως εξής:
Πρόεδρος: Χρυσάφης Δουβλίδης, A' Αντιπρόεδρος: Αλέξ. Βασιλειάδης,
Β' Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Τρανόπουλος, Γεν. Γραμματεύς: Αναστ. Σμυράκης,
Ταμίας: Βρασίδας Νικολαΐδης, Γεν. Αρχηγός: Ιωάννης Λαδόπουλος
Έφορος: Παναγιώτης Θεοφάνους,
Σύμβουλοι: Σαβ. Πλοιαρχόπουλος και Π. Καραγιαννόπουλος
- Μετά τις εκλογές, ο Δημ. Μπανούσης προσβάλλει το κύρος των εκλογών και το
Πρωτοδικείο Αθηνών, διατάσσει το προηγούμενο Δ.Σ. να συνεχίσει την λειτουργία του,
μέχρι οριστικής απόφασης. Δημιουργείται αναταραχή στο σύλλογο και προσδιορίζεται
΄Εκτακτη Γενική Συνέλευση

- 8 Ιουνίου. Γενική Συνέλευση και εκλογές. Οι νέοι σύμβουλοι, συγκροτήθηκαν σε
σώμα, ως εξής:
Πρόεδρος: Χρυσάφης Δουβλίδης, A' Αντιπρόεδρος: Αλέξ. Βασιλειάδης,
Β' Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Τρανόπουλος3, Γεν. Γραμματεύς: Αναστ. Σμυράκης,
Ταμίας: Βρασίδας Νικολαΐδης, Γεν. Αρχηγός: Ιωάννης Λαδόπουλος,
Έφορος: Παναγιώτης Θεοφάνους,
Σύμβουλοι: Σαβ. Πλοιαρχόπουλος και Αριστοφάνης Μητώφ.
Στον Αριστοφάνη Μητώφ (παλιό πρωταθλητή του Ο.Φ.Ν.Ι.), ανατέθηκε η αρχηγία και
εφορεία του τμήματος κλασσικού αθλητισμού και αθλοπαιδιών.
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- Η ομάδα αγωνίζεται στη Β΄ Κατηγορία Αθηνών και χρησιμοποιεί 40 ποδοσφαιριστές.

- 10 Ιουνίου. Εκδρομή της Ποδοσφαιρικής Ομάδας με φιλάθλους στον Πόρο και νίκη
της ομάδας: “Α.Ε. Ν. Ιωνίας” - “Παντροιζηνιακός Πόρου” 2 - 1.

1950 - 1951.

- 11 Ιουνίου. Εκλέχτηκαν και συγκροτήθηκαν σε σώμα, οι νέοι σύμβουλοι, στις 16
Ιουνίου, ως εξής:
Πρόεδρος: Αλέξ. Βασιλειάδης, A' Αντιπρόεδρος: Χρυσάφης Δουβλίδης,
Β' Αντιπρόεδρος: Β. Καραγιαννόπουλος, Γεν. Γραμματεύς: Ανδρέας Τόλης,
Ταμίας: Όθων Κεσίσογλου, Γεν. Αρχηγός: Γεώργιος Τρανόπουλος,
Έφορος: Χαρ. Πετρίδης4, Σύμβουλοι: Ιωάν. Λαδόπουλος και Βασ. Χαϊτόγλου.

- 19 Νοεμβρίου. Πραγματοποιεί με μεγάλη επιτυχία, θεατρική παράσταση στον
κινηματογράφο ΑΣΤΕΡΑ για την οικονομική ενίσχυσή του Ομίλου. Λαμβάνουν μέρος
οι καλλιτέχνες: ο Ιωνιώτης τραγουδιστής του ελαφρού τραγουδιού Γιώργος Λουκάς, ο
Κοφινιώτης, ο Πύρπασος, η Λάουρα, η Μάγια Μελάγια κλπ.
- Η Α΄ ομάδα ποδοσφαίρου, αγωνιζόμενη στη Β΄ Κατηγορία Αθηνών, σε όμιλο με 20
ομάδες, έρχεται 6η με 45 βαθμούς ενώ χρησιμοποιεί 50 ποδοσφαιριστές.
- Η Β΄ ομάδα ποδοσφαίρου αγωνιζόμενη σε όμιλο με 10 ομάδες, έρχεται 7η.
Η πιο δύσκολη περίοδος του συλλόγου είναι από το 1941 μέχρι το 1950, αφού
τα έσοδα είναι ελάχιστα, ο ιματισμός και τα υποδήματα των αθλητών βρίσκονται
σε άθλια κατάσταση, ενώ έχει πάθει ζημιές το Γυμναστήριο του Ομίλου.

1951 - 1952.

- Ιούνιος. Από τις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν εκλέχτηκαν και συγκροτήθηκαν
σε σώμα, στις 14 Ιουνίου, οι νέοι σύμβουλοι:
Πρόεδρος: Χρυσάφης Δουβλίδης, A' Αντιπρόεδρος: Κων/νος Συμεωνίδης,
Β' Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Βαλάσης, Γεν. Γραμματεύς: Ιωάννης Μάνεσης,
Ταμίας: Όθων Κεσίσογλου, Γεν. Έφορος: Παναγ. Θεοφάνους,
Γεν. Αρχηγός: Γεώργιος Τρανόπουλος,
Σύμβουλοι: Ιωάννης Λαδόπουλος, Βασίλειος Χαϊτόγλου.

- Οι προπονήσεις της ομάδας ποδοσφαίρου, γίνονταν κάθε Τρίτη και Πέμπτη το
απόγευμα στο γήπεδο της "Α.Ε. Ηρακλείου", στο Ν. Ηράκλειο, υπό την επίβλεψη του
προπονητή Θεολ. Σπυρίδη, εν αντιθέσει που μέχρι τώρα γίνονταν μόνο κάθε Πέμπτη.
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- Πέμπτη 29 Αυγούστου. Γίνονται τα εγκαίνια του τμήματος Αθλοπαιδιών στο Γυμναστήριο του Ομίλου, δωρεά του υποψηφίου Βουλευτή Αθηνών του Κόμματος των Φιλελευθέρων Δημητρίου Εμμανουήλ. Ακολούθησε αγώνας πετόσφαιρας (Βόλλεϋ Μπωλ) μεταξύ
των ομάδων “Α.Ε. Ν. Ιωνίας” και “Εμποροϋπαλλήλων Αθηνών”.
- Νοέμβριος. Παραιτείται ο αντιπρόεδρος Α΄ Κων/νος Συμεωνίδης και εισέρχεται στο
Διοικ. Συμβούλιο, ο Δημήτριος Μπανούσης. Ανασυντίθεται το Δ.Σ. ως εξής:
Πρόεδρος: Χρυσάφης Δουβλίδης, A' Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Βαλάσης,
Β' Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Λαδόπουλος, Γεν. Γραμματεύς: Ιωάννης Μάνεσης,
Ταμίας: Δημήτριος Μπανούσης, Γεν. Έφορος: Όθων Κεσίσογλου,
Γεν. Αρχηγός: Γεώργιος Τρανόπουλος,
Σύμβουλοι: Βασίλειος Χαϊτόγλου, Παναγιώτης Θεοφάνους.

- Η Α΄ ομάδα ποδοσφαίρου, αγωνιζόμενη στη Β΄ Κατηγορία Αθηνών, σε όμιλο με 20
ομάδες, έρχεται 3η με 48 βαθμούς, ενώ χρησιμοποιεί 39 ποδοσφαιριστές.

1952 - 1953.

- 8 Ιουνίου. Από τις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν εκλέχτηκαν και συγκροτήθηκαν σε σώμα, οι σύμβουλοι:
Πρόεδρος: Ιωάννης Βαλάσης, Α΄ Αντιπρόεδρος: Τρύφων Τζανετής,
Β' Αντιπρόεδρος: Βασίλειος Χαϊτόγλου, Γεν. Γραμματεύς: Ιωάννης Μάνεσης,
Ταμίας: Δημήτριος Μπανούσης, Γεν. Αρχηγός: Ιωάννης Λαδόπουλος,
Σύμβουλοι: Χρυσάφης Δουβλίδης, Γεώργιος Τρανόπουλος, ΄Οθων Κεσίσογλου.

1952 - 1953. Η ποδοσφαιρική ομάδα.
(΄Ορθιοι από τα αριστερά: Ο προπονητής Χρ. Ρίμπας. Οι παίκτες: Στ. Πετρίτσης, Γ. Σεβαστιάδης
Λ. Βαμβακόπουλος, Ντ. Βαμβακόπουλος, Κ. Ιωσηφίδης, Ν. Κονταξάκης, Τερματοφύλακας Οικονόμου
Καθιστοί: Ντίνος Παπαγεωργίου, Φρυδάς, Συμβουλίδης, Κωνσταντινίδης)

-402-

Η Ιστορία των Σωματείων της Νέας Ιωνίας, 1923-1974

- Η Α΄ ομάδα ποδοσφαίρου, αγωνιζόμενη στη Β΄ Κατηγορία Αθηνών, σε όμιλο με 20
ομάδες, έρχεται 2η με 49 βαθμούς και χρησιμοποιεί 40 ποδοσφαιριστές.
- Η Β΄ ομάδα ποδοσφαίρου αγωνιζόμενη σε όμιλο με 10 ομάδες, έρχεται 3η με 22
βαθμούς. Την ίδια αγωνιστική περίοδο, δίδει τα εξής φιλικά ματς στα επαρχιακά κέντρα:
17 Μαρτίου 1952
24 Αυγούστου 1952
12 Οκτωβρίου 1952
5 Απριλίου 1953
6 Απριλίου 1953
5 Ιουλίου 1953
12 Ιουλίου 1953

Τρίπολη
Σύρος
Αγρίνιο
Καρδίτσα
Καρδίτσα
Άργος
Ναύπλιο

Α.Ε.Ν. Ιωνίας - Αστήρ Τριπόλεως
Α.Ε.Ν. Ιωνίας - Άρης Σύρου
Α.Ε.Ν. Ιωνίας - Παναιτωλικός
Α.Ε.Ν. Ιωνίας - Π.Ο.Ε.Κ.
Α.Ε.Ν. Ιωνίας - Αναγέννηση
Α.Ε.Ν. Ιωνίας - Παναργειακός
Α.Ε.Ν. Ιωνίας - Ηρακλής

5-1
3-2
0-0
1-2
2-5
6-2
1-3

- Iδρύει τμήμα επιτραπέζιου αντισφαίρισης (πινγκ-πονγκ). Μάλιστα το έτος 1958
παίζει στο τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, χάρη στον αθλητή Χριστοδουλάτο, που
αργότερα έγινε και πρωταθλητής Ελλάδας!

1953 - 1954.

- 14 Ιουνίου. Πραγματοποιούνται εκλογές σε αίθουσα του Δημοτικού Σχολείου
Ελευθερούπολης και στις 23.6.1953 συγκροτούνται σε σώμα, οι νεοεκλεγέντες
σύμβουλοι:
Πρόεδρος: Αλέξανδρος Βασιλειάδης, A' Αντιπρόεδρος: Άγγ. Κωνσταντινίδης,
Β' Αντιπρόεδρος: Όθων Κεσίσογλου, Γεν. Γραμματεύς: Ιωάννης Μάνεσης,
Ταμίας: Δημήτριος Μπανούσης, Γεν. Έφορος: Χαράλαμπος Πετρίδης,
Γεν. Αρχηγός: Ιωάννης Λαδόπουλος,
Σύμβουλοι: Ευάγ. Εμβαλωμένος, Βασ. Χαϊτόγλου.

- Η Α΄ ομάδα ποδοσφαίρου, αγωνιζόμενη στην Α2 Κατηγορία Αθηνών, σε όμιλο με 14
ομάδες, έρχεται 8η με 50 βαθμούς, ενώ η Β΄ ομάδα ποδοσφαίρου αγωνιζόμενη σε όμιλο
με 10 ομάδες, έρχεται 1η.

- Ο Στέφανος Πετρίτσης ήταν παίκτης της ομάδας την περίοδο 1940-1953 και
προπονητής της ομάδας την περίοδο 1953-1954, ενώ την περίοδο 1966-1967, ήταν
προπονητής στον “Π.Α.Ο. Καλογρέζας”. Ακολούθως συνέχισε τη λαμπρή του καριέρα ως
προπονητής σε ομάδες εκτός Ν. Ιωνίας.
Γεννήθηκε το 1924 από γονιούς Σμυρνιούς. Πρωτόπαιξε μπάλλα στον Ο.Φ. Ν. Ιωνίας
και στη συνέχεια στον Απόλλωνα Αθηνών. Νωρίς σταμάτησε το ποδόσφαιρο και σε ηλικία
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30 ετών αναλαμβάνει τη Νίκη Βόλου, το 1955-1956 τη θρυλική Δόξα Δράμας. Παρακολουθεί σεμινάριο προπονητών στη Σχολή Προπονητών της Φλωρεντίας και ακολούθως
αναλαμβάνει προπονητής των ομάδων Ο.Φ.Η., Τρίκαλα, Α.Ο. Καβάλας, Γιάννενα, Α.Ε.
Χαλανδρίου, Καστοριά, Ολυμπιακό Χαλκίδας. Δούλεψε για 18 χρόνια στις Εθνικές Ομάδες
Παίδων, Νέων, Ελπίδων και στη Μεσογειακή Ομάδα όπου κατέκτησε και την 1η θέση
όπως επίσης και την 1η θέση των Βαλκανικών Αγώνων Ποδοσφαίρου με τους νέους.
Διά μέσου των εθνικών ομάδων Παίδων και Νέων ανέδειξε τους Μανωλά, Σαραβάκο,
Αναστασόπουλο, Μίχο, Τσαλουχίδη, Καρούλια, Αλεξανδρή κ.α.

1985. Στέφανος Πετρίτσης και Χελένιο Χερέρα

-Την ίδια αγωνιστική περίοδο, δίδει τα εξής φιλικά ματς στα επαρχιακά κέντρα:
8 Αυγούστου 1954
17 Απριλίου 1955

18 Απριλίου 1955

Άργος

Κόρινθος
Κιάτο

Α.Ε.Ν. Ιωνίας - Παναργειακός
Α.Ε.Ν. Ιωνίας - Άρης

Α.Ε.Ν. Ιωνίας - Πέλοψ

3-2

2-1

2-0

- Η υπόθεση του Γυμναστηρίου στην Ηρακλείου αρχίζει να εγκαταλείπεται, αφού δεν
υπάρχουν χρήματα να αγοραστεί η έκταση, (ο ιδιώτης επιθυμεί την ανοικοδόμηση), η
Κυβέρνηση επιζητεί να δημιουργήσει Εθνικό Δημοτικό Γυμναστήριο και ο Δήμος προσανατολίζεται να αγοράσει έκταση στην περιοχή «Δράκος» της Καλογρέζας. Με παραστάσεις στον πρωθυπουργό Θ. Σοφούλη και τους υπουργούς, προσπαθούν να «αποζημιωθούν» για τις εγκαταλειφθείσες εγκαταστάσεις που είχαν δημιουργήσει επί μια 20ετία.
- Λόγω αυξήσεως των σωματείων της Α2 κατηγορίας, η “Α.Ε. Ν. Ιωνίας” ανέρχεται στην Α2 !
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1954 - 1955.

- Ιούλιος. Από τις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν, εκλέχτηκαν και συγκροτήθηκαν
σε σώμα στις 9 Ιουλίου 1954, οι:
Πρόεδρος: Ιωάννης Βαλάσης, A' Αντιπρόεδρος: Νικόλαος Καραθανάσης,
Β' Αντιπρόεδρος: Άγγελος Κωνσταντινίδης, Γεν. Γραμματεύς: Μιχαήλ Λαδάς,
Ταμίας: Δημήτριος Μπανούσης, Γεν. Έφορος: Κυριάκος Ψούνης,
Γεν. Αρχηγός: Γρηγόριος Ανέστης,
Σύμβουλοι: Ιωσήφ Ουλκέρογλου, Ιωάννης Λαδόπουλος.
- Κυριακή 19 Σεπτεμβρίου. Γίνονται τα εγκαίνια του νέου εντευκτηρίου της, (Άλυος
2) στην οδό Μ. Ασίας, κάτω από την Εμπορική Τράπεζα. Εγκαθίστανται και μπιλιάρδα για
την ψυχαγωγία των πελατών και όχι μόνο. Μορφή αυτού του χώρου ο συμπαθέστατος
Κυριάκος Ψούνης, ενώ δέσποζε στον τοίχο μια γιγαντοφωτογραφία από τον αγώνα “Α.Ε.
Ν. Ιωνίας”- “Π.Α.Ο.” 1 - 0, με τον τερματοφύλακα Τζανιδάκη να ίπταται.

- Επειδή το γήπεδο του Γυμναστηρίου, έχει κριθεί ακατάλληλο, η ποδοσφαιρική
ομάδα χρησιμοποιεί ως έδρα της, τα γήπεδα Μαγκουφάνας (Πεύκης), Ν. Φιλαδέλφειας
(Α.Ε.Κ.), Ριζούπολης (Απόλλωνα), Λεωφόρου Αλεξάνδρας (Παναθηναϊκού), Ηλυσιακού,
Νήαρ Ηστ (Καισαριανής) κ.α. ενώ χρησιμοποιεί για προπόνηση το γήπεδο της Χωροφυλακής στη Ν. Φιλαδέλφεια.
- Η Α' ομάδα στην Α2 Κατηγορία Αθηνών, τερματίζει στην 4η θέση της τελικής κατάταξης. Η Β' ομάδα στην Α2 Κατηγορία Αθηνών, τερματίζει 6η σε όμιλο 14 ομάδων με 53β.

1955. Η “Α.Ε. Ν. Ιωνίας”.
Προπονητής: Στέφ. Πετρίτσης. Παίκτες: Λ. Βαμβακόπουλος, Τζανιδάκης (τερμ.), Δαλακίδης, Αντ. Παπαγεωργίου,
Κατσούλης, Συμβουλίδης, Μάρας, Κατραμάδος, Γ. Φιλίππου, Ντ. Παπαγεωργίου.

-405-

Λουκάς Π. Χριστοδούλου

1955 - 1956.

- 31 Ιουλίου. Από τις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν εκλέχτηκαν και συγκροτήθηκαν σε σώμα στις 5 Αυγούστου, οι:
Πρόεδρος: Ευστράτιος Λαμπρίδης, A' Αντιπρόεδρος: Βασ. Χατζηβασιλείου,
Β' Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Λαδόπουλος, Γεν. Γραμματεύς: Γεώργιος Νικολαΐδης,
Ταμίας: Όθων Κεσίσογλου, Γεν. Έφορος: Άγγελος Κωνσταντινίδης,
Γεν. Αρχηγός: Κυριάκος Ψούνης, Σύμβουλοι: Βασίλειος Χαϊτόγλου, Ιωάννης Μάνεσης.

- Η Α΄ ομάδα στην Α2 Κατηγορία Αθηνών, τερματίζει στην 7η θέση της τελικής
κατάταξης.
- Η Β΄ ομάδα στην Α2 Κατηγορία Αθηνών, τερματίζει 7η σε όμιλο 13 ομάδων με 45β.

1956 - 1957.

- 1 Ιανουαρίου. Αμέσως μετά τη θεία λειτουργία της Πρωτοχρονιάς, οι επίσημες αρχές
της πόλης κατευθύνονται στα εντευκτήρια της ομάδας όπου κόβεται η πρωτοχρονιάτικη
πίττα παρουσία του Δημάρχου Κ. Κιοφτερτζή και του Επισκόπου Πατάρων Μελετίου.
Ο Πρόεδρος Δημ. Μπανούσης τους καλωσορίζει στο «Σπίτι του Αθλητού» και εξαίρει τη
δραστηριότητα των διατελεσάντων προέδρων του Συλλόγου, Γ. Κασσάρη, Π. Μαντζουράνη, Αλέξ. Βασιλειάδη, Χρυσ. Δουβλίδη, Ιωάν. Βαλάση και Στρ. Λαμπρίδη. Επίσης δίδεται
ως δώρο στους 15 ποδοσφαιριστές της Α΄ ομάδας μία μάλλινη ενδυμασία ενώ στους
προέδρους των τοπικών συλλόγων αναμνηστικά ημερολόγια.

1956. Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας στα γραφεία του.

- 12 Σεπτεμβρίου. Εκλέγεται το νέο Δ.Σ. που συγκροτείται σε σώμα, ως εξής:
Πρόεδρος: Ευστράτιος Λαμπρίδης, A' Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Μαρίνης,
Β' Αντιπρόεδρος: Πέτρος Χριστοφορίδης, Γεν. Γραμματεύς: Ανέστης Φιλιππίδης,
Ταμίας: Δημήτριος Μπανούσης, Γεν. Έφορος: Χαρ. Πετρίδης,
Γεν. Αρχηγός: Όθων Κεσίσογλου, Σύμβουλοι: Ιωάννης Βαλάσης, Βασ. Χαϊτόγλου.
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- 20 Δεκεμβρίου. Γίνεται ανασύνθεση του Διοικ. Συμβουλίου, ως εξής:
Πρόεδρος: Δημήτριος Μπανούσης, A' Αντιπρόεδρος: Πέτρος Χριστοφορίδης
Β' Αντιπρόεδρος: Βασ. Μαργαρίτης, Γεν. Γραμματεύς: Ανέστης Φιλιππίδης,
Ταμίας: Γεώρ. Μαρίνης, Γεν. Αρχηγός: Βασ. Χαϊτόγλου, Σύμβουλος: Χαρ. Πετρίδης.

- Η Α΄ ομάδα στην Α2 Κατηγορία Αθηνών, τερματίζει στην 10η θέση, με 38 β. σε 22
αγώνες.
- Η Β΄ ομάδα στην Α2 Κατηγορία Αθηνών, τερματίζει στην 3η θέση, με 50 β. σε 22
αγώνες.

1957 - 1958.

- Ιανουάριος. Τα οικονομικά του Σωματείου έχουν βελτιωθεί αισθητά και η διοίκηση
ράβει κοστούμια στους ποδοσφαιριστές της Α΄ ομάδας και αγοράζει πουλόβερ κολλεγίου
στους ποδοσφαιριστές της Β΄ ομάδας.

1957. Κοπή Βασιλόπιτας από τον Πρόεδρο Δημ. Μπανούση.
Διακρίνονται ο Επίσκοπος Πατάρων Μελέτιος και ο Δήμαρχος Κ. Κιοφτερτζής.

- 2 Μαρτίου. Το τελευταίο Σάββατο των Απόκρεω, δίδεται η ετήσια χοροεσπερίδα
του Συλλόγου, στο νυχτερινό κέντρο “ΦΛΩΡΙΔΑ” ( Λεωφ. Αλεξάνδρας).

- Δεκέμβριος. Στις αθλητικές εγκαταστάσεις της εταιρείας “ΠΕΙΡΑΪΚΗ-ΠΑΤΡΑΪΚΗ
Α.Ε.” στο Μεγάλο Πεύκο, γίνεται η βράβευση της ομάδας αντισφαίρισης της “Α.Ε. Ν.
Ιωνίας” διότι κρίθηκε ότι σε μικρό χρονικό διάστημα πέτυχε να δημιουργήσει ένα θαυμάσιο τμήμα, χάρη στις προσπάθειες του αρχηγού του τμήματος Γ. Μαυρομμάτη, αφού
κέρδισε το πρωτάθλημα πανελληνίου Πινγκ-Πονγκ (αντισφαίρισης) που διοργάνωσε η
Εφημερίδα “Αθλητική Ηχώ”.
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Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αντισφαίρισης Π. Ιωαννίδης,
παραδίδει το Κύπελλο στον Αρχηγό του τμήματος Αντισφαίρισης Γ. Μαυρομμάτη.

- Η Α΄ ομάδα αγωνίζεται στην Α2 κατηγορία Αθηνών και καταλαμβάνει την
2η θέση σε 26 αγώνες με 67 β. Στην εν λόγω ποδοσφαιρική σαιζόν, χρησιμοποιεί 60
ποδοσφαιριστές.
- Η Β΄ ομάδα αγωνίζεται στην Α2 κατηγορία Αθηνών και καταλαμβάνει την 7η θέση
σε 26 αγ. με 51 β.
- 24 Νοεμβρίου. Μετά από αρχαιρεσίες, εκλέχτηκαν και συγκροτήθηκαν σε σώμα,
στις 28 Νοεμβρίου, οι:
Πρόεδρος: Δημήτριος Μπανούσης, A' Αντιπρόεδρος: Ι. Νικολαΐδης,
Β' Αντιπρόεδρος: Β. Μαργαρίτης, Γεν. Γραμματεύς: Κων/νος Καρπούζης,
Ταμίας: Ιωάννης Μάνεσης, Γεν. Έφορος: Στ. Βασιλειάδης
Γεν. Αρχηγός: Β. Χαϊτόγλου, Διαχειριστής Λέσχης: Ευάγγ. Εμβαλωμένος
Σύμβουλος: Χρ. Μουστακάτος.

1958 - 1959.

- 23 Φεβρουαρίου. Είναι ήδη έτοιμο το Δημοτικό Στάδιο Ν. Ιωνίας και δίδεται το
εναρκτήριο λάκτισμα του αγώνα από τον Δήμαρχο Ν. Ιωνίας Κυρ. Κιοφτερτζή,
παρουσία πλήθους φιλάθλων, με τους φιλικούς αγώνες: Το πρωί “Π.Α.Ο. Σαφραμπόλεως”-"Δόξα Αθηνών” = 5-0 και το απόγευμα “Α.Ε. Ν. Ιωνίας”-“Αττικός” = 2-0.
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- 22 Νοεμβρίου. Το Διοικ. Συμβούλιο, που εκλέχτηκε αποτελούσαν οι:
Πρόεδρος: Χρυσάφης Δουβλίδης, Α' Αντιπρόεδρος: Παν. Λεοντής
Β' Αντιπρόεδρος: Δ. Γιαννακόπουλος, Γεν. Γραμματεύς: Χρ. Τσαούσης
Ταμίας: Ι. Ντελής, Γεν. Aρχηγός: Β. Χαϊτόγλου
Έφορος: Ι. Ραπτόπουλος, Σύμβουλοι: Χρ. Χριστοδουλάτος, Ι. Τρανόπουλος

1958. Το Δημοτικό Γήπεδο Ν. Ιωνίας

- 14 Σεπτεμβρίου. Η ομάδα “Α.Ο. Παναθηναϊκός” έρχεται στη πόλη μας με όλα τα
ποδοσφαιρικά της αστέρια και δίδει φιλικό αγώνα με την “Α.Ε. Ν. Ιωνίας” την οποία και
κερδίζει με σκορ 7-1! Βέβαια σε έναν άλλο φιλικό και μάλιστα στη Λεωφόρο, η “Α.Ε. Ν.
Ιωνίας” θα κερδίσει τον “Π.Α.Ο.” με 1-0 !

- Η A' Ομάδα αγωνιζόμενη στην Α2 κατηγορία καταλαμβάνει την 4η θέση, σε 26 αγ.
με 60 β. Την εν λόγω ποδοσφαιρική σαιζόν χρησιμοποιεί 57 ποδοσφαιριστές.
- Η Β΄ Ομάδα αγωνιζόμενη στην Α2 κατηγορία καταλαμβάνει την 2η θέση, σε 13 αγ.
με 31 β.
Στο τμήμα επιτραπέζιας αντισφαίρισης (πινγκ-πονγκ) θα ξεχωρίσει γρήγορα ένας
αθλητής: ο Χριστοδουλάτος, ο οποίος εξελίσσεται σε πρωταθλητή Ελλάδας. Άλλοι
αθλητές, ήσαν οι: Κώστας, Θεοδοσιάδης, Ραφτόπουλος.
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1959 - 1960.

- Ιούνιος1959. Στις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν, εκλέχτηκαν και συγκροτήθηκαν σε σώμα, οι:
Πρόεδρος: Παντελής Χαβατζόγλου, A' Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Νικολαΐδης,
Β' Αντιπρόεδρος: Ιωσήφ Ουλκέρογλου, Γεν. Γραμματεύς: Χρήστος Τσαούσης,
Ταμίας: Παναγιώτης Λεοντής, Γεν. Αρχηγός: Ευάγγελος Εμβαλωμένος,
Έφορος Ποδοσφαίρου: Γεώργιος Κυριακού,
Έφορος Λέσχης: Κων/νος Φιλίππου, Σύμβουλος: Δημήτριος Μπανούσης.
- Η Α΄ ομάδα αγωνιζόμενη στην Α΄ Κατηγορία (Β΄ φάση) καταλαμβάνει την 6η θέση με 19 β.
- Η Β΄ ομάδα αγωνιζόμενη στην Α΄ Κατηγορία (Β΄ φάση) καταλαμβάνει την 6η θέση με 10 β.

1960.

- Από τις γενόμενες εκλογές, εκλέχτηκαν και συγκροτήθηκαν σε σώμα, οι:
Πρόεδρος: Δημήτριος Μπανούσης, Α' Αντιπρόεδρος: Κ. Αναστασιάδης,
Β' Αντιπρόεδρος: Χρήστος Τσαούσης, Γεν. Γραμματεύς: Ιωάννης Μοντσενίγος,
Ταμίας: Χρήστος Σχοινάς (Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής),
Ειδικός Γραμματέας: Χαρ. Σαπουντζάκης, Γεν. Αρχηγός: Β. Χαϊτόγλου,
Αρχηγός Ποδοσφαίρου: Ι. Βαμβακόπουλος, Γεν. Έφορος: Παν. Ρουμπεΐδης

- Η Α' ομάδα αγωνιζόμενη στην Α2 Κατηγορία, καταλαμβάνει την 14η θέση με 80 β. σε
42 αγώνες (Όμιλος με 22 ομάδες). Η Β' ομάδα αγωνιζόμενη στην Α2 Κατηγορία, καταλαμβάνει την 2η θέση με 23 β. σε 10 αγώνες.

1961. Η ποδοσφαιρική ομάδα.
Σ. Αμανατίδης, Ιωάν. Γουναρίδης, Χατζηελευθερίου, Α. Παπαγεωργίου, Β. Δαλακίδης, Γ. Φιλίππου.
Ντ. Παπαγεωργίου, Κοσμ. Παπαλάκης, Μ. Ζευγώλης, Σ. Μεταλλόπουλος, Ιωάν. Κατσούλης.
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1961.
ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ….ΠΙΚΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
Η ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ “Α.Ε. Ν. ΙΩΝΙΑΣ” και “Α.Ε. ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ”
(Ειδική περιγραφή από τον Χάρη Σαπουντζάκη που έζησε τα γεγονότα)

[...] Από τα μέσα του 1950 ακουγόταν έντονα από πολλές πλευρές η ανάγκη να
υποχωρήσουν οι φανατισμοί και να οδηγηθεί το ποδόσφαιρο της Ν. Ιωνίας από την
πολυδιάσπαση σε μια μεγάλη ομάδα κρατώντας ως φυτώρια τους νέους στις υπάρχουσες, έστω κι αν υποβιβάζονταν προσωρινά, κατηγορίες. Παράλληλα θα έπρεπε να δοθεί
περισσότερο έμφαση στα άλλα αθλήματα, που αν εξαιρέσει κανείς το πινγκ-πονγκ της
“Α.Ε. Ν. Ιωνίας” ήταν σχεδόν ανύπαρκτα.
Η διοίκηση της “Α.Ε. Ν. Ιωνίας” και ιδιαίτερα ο πρόεδρός της Δημ. Μπανούσης, ο
αντιπρόεδρος Χρήστος Τσαούσης κι ο Χάρης Σαπουντζάκης, ο οποίος αρθρογραφούσε
επίμονα γι αυτό, εκκίνησε αυτήν την προσπάθεια το 1960, με αρχικό στόχο τη συγχώνευση της “Α.Ε. Ν. Ιωνίας” με την “Α.Ε. Ελευθερουπόλεως”.
Έγιναν πολλές συζητήσεις, συγκεντρώσεις, γενικές συνελεύσεις. Το πράγμα δεν
προχωρούσε γιατί η “Α.Ε. Ελευθερουπόλεως” διεκδικούσε πρωτοκαθεδρία, αφού η ομάδα
της ήταν στην Α΄ Αθηνών ενώ η η “Α.Ε. Ν. Ιωνίας” στην Α2 (1961-1962).
Βρέθηκε τελικά η χρυσή τομή: η ομάδα που θα προέκυπτε από την …ένωση θα
λεγόταν: ”Αθλητική Ένωσις Ελευθερουπόλεως ΚΑΙ Νέας Ιωνίας”. Και μόνον το όνομα
το τόσο μακροσκελές απωθούσε. Οι δημοσιογράφοι αποκαλούσαν την ομάδα μόνο
“Ελευθερούπολη” και παρέλειπαν το “και Νέας Ιωνίας”, ίσως γιατί νόμιζαν ότι επρόκειτο
για την “Α.Ε. Ελευθερουπόλεως Νέας Ιωνίας” που άλλωστε φαινόταν λογικό, αφού η
Ελευθερούπολη ήταν συνοικία της Ν. Ιωνίας.
Τα άλλα ωστόσο δεν ήταν λιγότερο…περίεργα. Στο 11μελές Δ.Σ. η “Α.Ε. Ελευθερουπόλεως” θα είχε οπωσδήποτε 6 μέλη (με τον Πρόεδρο), ενώ η “Α.Ε. Ν. Ιωνίας” 5 μέλη (με
το Γραμματέα).
Ενστάσεις στο Πρωτοδικείο, διαξιφισμοί, παραχωρήσεις, συμβιβασμοί και τελικά
στο Πρωτάθλημα της Α1 Κατηγορίας 1962-1963 η πόλη της Ν. Ιωνίας είχε στην αρχή…
4 ομάδες: την “Α.Ε. Ελευθερουπόλεως και Ν. Ιωνίας”, τον “Π.Α.Ο. Σαφραμπόλεως”, τον
“Π.Α.Ο. Καλογρέζας” και την “Α.Ε. Ελευθερουπόλεως”.
Κι αυτό γιατί όντας πρώτες τη χρονιά 1961-1962, στην Α2 Αθηνών: η “Α.Ε. Ελευθερουπόλεως” (2η), ο “Π.Α.Ο. Σαφραμπόλεως” (1ος), ο “Π.Α.Ο. Καλογρέζας” (3ος), (η “Α.Ε. Ν.
Ιωνίας” είχε μείνει στη 14η θέση, πολύ χαμηλά), περνούσαν στην Α1 Κατηγορία, η οποία θα
ήταν ο προθάλαμος για τη Β΄ Εθνική. Έτσι αντιλαμβάνεται κανείς τη θέση των Ελευθερουπολιτών που θεωρούσαν ότι κράτησαν μαζί τους τη Ν. Ιωνία ψηλά χάρη στη…συγχώνευση.
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Αυτή τη χρονιά το Πρωτάθλημα της Α1 Αθηνών είχε 2 γύρους: στον πρώτο γύρο θα
ξεχώριζαν οι επικεφαλής, που θα συνέχιζαν σε μεταξύ τους αγώνες για το ποιοί τελικά θα
ανέβαιναν στην Β΄ Εθνική (όλα αυτά στην ίδια χρονιά) μαζί με ομάδες της Ρόδου.
Η ΕΝΩΣΗ (συντομογραφία της “Α.Ε. Ελευθερουπόλεως” και “Α.Ε. Ν. Ιωνίας”) και ο
“Π.Α.Ο. Σαφραμπόλεως” τα καταφέρνουν και παίρνοντας υψηλές θέσεις προκρίνονται για
να αγωνιστούν, μαζί με άλλες ομάδες της Αθήνας, απέναντι στις ομάδες της Ρόδου. Τελικά
ο “Π.Α.Ο. Καλογρέζας” παραμένει στην Α1 Κατηγορία και η μη διαλυθείσα “Α.Ε. Ν. Ιωνίας”
στην Α2 Κατηγορία. Στο τουρνουά αυτό την άνοιξη του 1962, 1ος έρχεται ο “Ροδιακός”, 2ος
ο “Ατρόμητος Περιστερίου”, 3η η ΕΝΩΣΗ και 4ος ο “Π.Α.Ο. Σαφραμπόλεως”. Και με δόξα και
τιμή πηγαίνουνε για το Πρωτάθλημα της Β΄ Εθνικής τη χρονιά 1962 - 1963.
Τα πράγματα όμως είναι πολύ δύσκολα γιατί τώρα οι ομάδες θα πρέπει να ταξιδεύουν συνεχώς, όχι μόνο στη Ρόδο, αλλά και στη Χίο και στη Λέσβο και στη Χαλκίδα και στη
Λειβαδιά και στο Αγρίνιο και στην Πάτρα! Και να συγκρούονται με ισχυρές ομάδες, όπως
η “Παναχαϊκή”, ο “Παναιτωλικός”, ο “Λεβαδειακός” κλπ.
Ο “Π.Α.Ο. Σαφραμπόλεως” έχει ενθουσιασμό και συνοχή, η ΕΝΩΣΗ ταλανίζεται. Η Ν.
Ιωνία θεωρεί ότι συνέχεια αδικείται και τα βάζει με τον προπονητή Αποστολόπουλο, ο
οποίος καλεί ν΄αγωνιστούν κατ΄ αναλογία. 3:1 ποδοσφαιριστές Ελευθερουπόλεως έναντι
Ν. Ιωνίας! Στην αρχή, σε φιλικούς αρνούνται ν΄ αγωνισθούν παίκτες της Ν. Ιωνίας και
τιμωρείται ίσως ο καλύτερος τους παίκτης ο Κατσούλης,
Ήταν τελικά μια μεγάλη δοκιμασία και για τις 2 ομάδες, ιδιαίτερα όμως για την
ΕΝΩΣΗ. Τα αποτελέσματα που έφερε η ΕΝΩΣΗ το πιστοποιούν:
ΕΝΩΣΗ - Ατρόμητος

1-0

0-1

ΕΝΩΣΗ - Μικρασιατική Χίου

3-0

2-0

ΕΝΩΣΗ - Αστήρ Αθηνών

ΕΝΩΣΗ - Ολυμπιακός Χαλκίδας

ΕΝΩΣΗ - Π.Α.Ο. Σαφραμπόλεως
ΕΝΩΣΗ - Παναιτωλικός

ΕΝΩΣΗ - Διαγόρας Ρόδου
ΕΝΩΣΗ - Εύριπος

ΕΝΩΣΗ - Άρης Μυτιλήνης
ΕΝΩΣΗ - Πατραϊκός

1-2

1-3

0-1

0-2

2-2

0-3
1-0

2-4

2-0

2-3

2-3

0 - 8!

ΕΝΩΣΗ - Ροδιακός

0-1

1-1
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0-0

1-1

ΕΝΩΣΗ - Παναχαϊκή
ΕΝΩΣΗ - Αθηναϊκός

1-2

3-2

0-2

ΕΝΩΣΗ - Λεβαδειακός

0-2

2-0

3-1

0-1
1-3
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Ουσιαστικά και η ΕΝΩΣΗ και ο “Π.Α.Ο. Σαφραμπόλεως” ήσαν ισοδύναμες και δεν
χάριζε η μία στην άλλη τίποτα. Το αποδεικνύουν τα 2 ντέρμπυ: στο ένα νίκησε η ΕΝΩΣΗ,
στο άλλο ο “Π.Α.Ο. Σαφραμπόλεως”.
Εκείνο όμως που στοίχισε πολύ στην ΕΝΩΣΗ και την “έριξε” ήταν η πρωτοφανής
ήττα από την “Παναχαϊκή” στην Πάτρα με 8 - 0. Ήταν καλή ομάδα η “Παναχαϊκή” αλλά
όχι τόσο, ώστε να συντρίψει την ΕΝΩΣΗ, η οποία πάντως τη νίκησε στη ρεβάνς, με 3 - 1.
Τελικά η ΕΝΩΣΗ έφερε 8 νίκες, 4 ισοπαλίες, και υπέστη 16 ήττες, με τέρματα 33 49! Υποβιβάστηκαν πάλι στην Α1 Αθηνών, όπου τώρα θα συνεχίζει η “Α.Ε. Ελευθερουπόλεως” μόνη της αφού ακολούθησε «το διαζύγιο» με την “Α.Ε. Ν. Ιωνίας”, ο “Π.Α.Ο. Σαφραμπόλεως” που επίσης είχε υποβιβαστεί στην Α1 Αθηνών και ο “Π.Α.Ο. Καλογρέζας”. Η “Α.Ε.
Ν. Ιωνίας” θα μείνει στην Α2 Κατηγορία, αλλά την επόμενη χρονιά θα θριαμβεύσει και θα
έρθει 1η για να προβιβαστεί στην Α1 Κατηγορία.
Χρωστάμε να πούμε τους παίκτες που αγωνίστηκαν στην ΕΝΩΣΗ, αυτή τη χρονιά:
- Ρούσσος (τερματοφύλακας) “Α.Ε. Ν. Ιωνίας”
- Παπαγεωργίου Ντίνος, μπακ, "Α.Ε. Ν. Ιωνίας",
- Θωμαΐδης, μπακ "Α.Ε. Ελευθερουπόλεως"
- Μαυριδόπουλος, χαφ “Α.Ε. Ελευθερουπόλεως”,
- Σκιτζής, χαφ “Α.Ε. Ελευθερουπόλεως”
- Λάιος, χαφ “Α.Ε. Ελευθερουπόλεως”,
- Μανταράκης, κυνηγός “Α.Ε. Ελευθερουπόλεως”
- Παφίλης, κυνηγός “Α.Ε. Ελευθερουπόλεως”,
- Μπουλούμπασης. κυνηγός “Α.Ε. Ελευθερουπόλεως”
- Τσαούσης, χαφ “Α.Ε. Ν. Ιωνίας”,
- Κατσούλης, Χαφ “Α.Ε. Ν. Ιωνίας”
- Παπαλάκης, κυνηγός “Α.Ε. Ν. Ιωνίας”,
- Βενετσιάνος, κυνηγός “Α.Ε. Ελευθερουπόλεως”
- Γουναρίδης, κυνηγός “Α.Ε. Ν. Ιωνίας” [...]

Αύγουστος 1961. Οι παίκτες των 2 ομάδων και η νέα Διοίκηση
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- Οκτώβριος 1962. Το Διοικ. Συμβούλιο της ΕΝΩΣΗΣ, όπως ψηφίστηκε, τον Οκτώβριο
του 1962, αλλά η διάρκεια της ζωής του ήταν σύντομη:
Πρόεδρος: Ηλίας Βαρυπάτης, “Α.Ε. Ελευθερουπόλεως”
Αντιπρόεδρος: Χρ. Τσαούσης, “Α.Ε. Ν. Ιωνίας”
Γεν. Γραμματεύς: Δημήτριος Μπανούσης, “Α.Ε. Ν. Ιωνίας”
Ταμίας: Ανδρ. Μάνιαλης, “Α.Ε. Ελευθερουπόλεως”
Γεν. Αρχηγός: Ευστράτιος Πλυτάς, “Α.Ε. Ελευθερουπόλεως”
Αντιπρόσωπος Ε.Π.Ο.: B. Χαϊτόγλου, “Α.Ε. Ν. Ιωνίας”
Σύμβουλοι: Πετρόπουλος “Α.Ε. Ελευθερουπόλεως”, Μανίκας “Α.Ε. Ελευθερουπόλεως”
Γκαγκάς “Α.Ε. Ελευθερουπόλεως”, Μοντσενίγος “Α.Ε. Ν. Ιωνίας”
και Χάρης Σαπουντζάκης “Α.Ε. Ν. Ιωνίας”

1962 - 1963: Πάλι “Α.Ε. Ν. Ιωνίας”

- 4 Φεβρουαρίου. Από τις αρχαιρεσίες, εκλέχτηκαν και
συγκροτήθηκαν σε σώμα, οι:
Πρόεδρος: Δημήτριος Μπανούσης,
A' Αντιπρόεδρος: Χρήστος Τσαούσης,
Β' Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Μοντσενίγος,
Γεν. Γραμματεύς: Χαρ. Σαπουντζάκης,
Ταμίας: Εμμανουήλ Μαξούρης, Γεν. Έφορος: Βασ. Χαϊτόγλου,
Αρχηγός Ποδοσφαίρου: Ι. Βαμβακόπουλος,
Αρχηγός Αθλοπαιδιών: Μιχ. Αδαμίδης,
Γεν. Έφορος: Παν. Ρουμπεΐδης.
- 5 Μαρτίου. Πεθαίνει ο εκ των ιδρυτών και πρώτος Πρόεδρος
του Ομίλου Φιλάθλων Ιωνίας (Ο.Φ.Ι.) Γεώργιος Κασσάρ(ης).

Από την Εφημερίδα “ΤΟ ΘΑΡΡΟΣ”

- H A΄ ομάδα, αγωνιζόμενη στην Α2 κατηγορία, καταλαμβάνει την 10η θέση, σε όμιλο με 16 ομάδες, σε 30 αγώνες, συγκεντρώνει 54 β.
- Η Β΄ ομάδα, αγωνιζόμενη στην Α2 κατηγορία, σε όμιλο 16
ομάδων, καταλαμβάνει την 11η θέση σε 15 αγώνες.

Από το 1947 έως το 1963, έχουμε τα «χρυσά χρόνια» για τον αθλητισμό και το
ποδόσφαιρο της “Α.Ε. Ν. Ιωνίας”.
Ο σύλλογος αγωνιζόταν κυρίως στην Α2 κατηγορία Αθηνών. Στο διάστημα αυτό
αγωνίστηκαν στην ομάδα οι:
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Στέφανος Πετρίτσης, Κασούρος, Τσιράκογλου, Κοντογεωργίου, Κοσκινάς, Πατεράκης, Γεωργιάδης, Νεσιάδης, Χιώτης, Μυτιληναίος, Λέλος Βαμβακόπουλος, Σωτ. Τζανιδάκης, Χαρ. Πετρίδης, Μπαζίμας, Ν. Κονταξάκης, Ευάγ. Καρυδόπουλος, Ντίνος Παπαγεωργίου, Μίμης Αναστασιάδης, Αντώνης Παπαγεωργίου, Ντόρης Βαμβακόπουλος, Ανέστης
Φιλιππίδης, Τάσος Ρίμπας, Μίμης Ρούσσος, Αδελφοί Κατσούλη, Γιάννης Βαμβακόπουλος,
Τάκης Μανταράκης, Γιώργος Φιλίππου, Μάκης Τσαούσης, Χρήστος Συμβουλίδης, Κοσμάς
Παπαλάκης, Γιώργος Δαλακίδης, Θανάσης Εμβαλωμένος, Γιώργος Μεταλλόπουλος,
Γιώργος Χατζηελευθερίου, Ιωσηφίδης, Κωνσταντινίδης, Σαρτσόγλου, Γούναρης, “Γουρούνας”, Μπάρδης, Κρητικάκης, Κορωναίος, Παπαδημητρίου, Οικονόμου, Καραμπουρνής,
Βασίλαγος, Γεωργιάδης, Αρμένης, Γιαννόπουλος, Γιώργος Σεβαστιάδης, Ζευγώλης, Λάσκαρης, Παξιμαδέλης, Νίκαινας, Γουναρίδης, Πέτροβιτς, Τασκαριάν, Κανελλόπουλος κ.α.
Εξ αυτών: Ο Μίμης Αναστασιάδης, μεταγράφηκε μετά στην “Α.Ε.Κ.” ενώ ο Τ. Μανταράκης στον “Π.Α.Ο.”. Ο Μάκης Τσαούσης έπαιξε στην Εθνική Νέων, ενώ ο Σωτ. Τζανιδάκης στην Εθνική Ενόπλων.

1961-62. Η “Α.Ε. Ελευθερουπόλεως και Ν. Ιωνίας”.
Κατσούλης, Ντ. Παπαγεωργίου, Αμανατίδης, Σκούρτης, Θωμαΐδης, Τζόρας.
Μανταράκης, Γιαννόπουλος, Τσαούσης, Βενετσάνος, Νίκαινας.

1963 - 1964.

- 28 Απριλίου. ΄Υστερα από αρχαιρεσίες εκλέχτηκαν και συγκροτήθηκαν σε σώμα, οι:
Πρόεδρος: Δημήτριος Μπανούσης, A' Αντιπρόεδρος: Χρήστος Τσαούσης,
Β' Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Ραπτόπουλος, Γεν. Γραμματεύς: Ιωάννης Μάνεσης,
Ταμίας: Παναγιώτης Γκίκας, Γεν. Αρχηγός: Βασίλειος Χαϊτόγλου,
Γενικός Έφορος: Παναγ. Ρουμπεΐδης, Έφορος Ποδοσφαίρου: Βασ. Πέτροβιτς,
Σύμβουλος: Ευάγγελος Εμβαλωμένος, Ειδικός Γραμματεύς: Παναγ. Πανάς.
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1963. Η “Α.Ε. Ν. Ιωνίας”

- H ομάδα ανακηρύσσεται Πρωταθλήτρια στην Α2 Κατηγορία. Σε 30 αγ. συγκέντρωσε 74 β.
Λαμβάνει επίσης το Κύπελλο Ήθους στη Α2 Κατηγορία Αθηνών.

1964 - 1965.

- 27 Σεπτεμβρίου. Μετά από αρχαιρεσίες εκλέχτηκαν και συγκροτήθηκαν σε σώμα, οι:
Πρόεδρος: Δημήτριος Μπανούσης, Α΄ Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Μάνεσης,
Β' Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Ραπτόπουλος, Γεν. Γραμματεύς: Χρήστος Τσαούσης,
Ταμίας: Παναγιώτης Γκίκας, Γεν. Αρχηγός: Βασ. Χαϊτόγλου,
Γεν. Έφορος: Παναγιώτης Ρουμπεΐδης, Αρχηγός Ποδοσφαίρου: Β. Πέτροβιτς,
Αρχηγός Αθλοπαιδιών: Ιωάννης Μοντσενίγος

- Η ομάδα αγωνίζεται στην Α1 Κατηγορία Αθηνών και καταλαμβάνει την τελευταία
θέση (14η) στη τελική κατάταξη με 37 β. σε 26 αγώνες. Δεν υποβιβάζεται όμως λόγω
αναδιάρθρωσης της κατηγορίας.

1965 - 1966.

- Η ομάδα αγωνίζεται στην Α1 Κατηγορία Αθηνών και καταλαμβάνει την τελευταία
θέση (18η) στη τελική κατάταξη με 44 β. σε 34 αγώνες.
- Ο Λέλος Βαμβακόπουλος από παίκτης της , “Α.Ε. Ν. Ιωνίας” εξελίσσεται σε σπουδαίο
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διαιτητή, που διευθύνει διεθνείς αγώνες. Διαιτητής γίνεται και ο αδελφός του Γιάννης.

- Προπονητές του Συλλόγου, διετέλεσαν κατά καιρούς ο Χρ. Ρίμπας, ο Στ. Πετρίτσης, ο Γ. Μάγειρας κ.α.
- Ο Γεν. Αρχηγός Βασ. Χαϊτόγλου, έφθασε να εκλεγεί Γενικός Γραμματέας της Ε.Π.Σ.Α.

1967 - 1968.

Γ.Σ. ΕΛΠΙΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ

- Με την υπ΄ αριθ. 9768/28.8.1967 απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Αθλητισμού
(Γ.Δ.Α.) αποφασίστηκε η συγχώνευση των αθλητικών σωματείων “Αθλητική Ένωσις Ν.
Ιωνίας” και “Αθλητική Ένωσις Ελευθερουπόλεως” στον “Ποδοσφαιρικό Γυμναστικό
Σύλλογο ΕΛΠΙΣ Ν. Ιωνίας”. Επρόκειτο για υποχρεωτική συγχώνευση που επέβαλε η
Χούντα της 21ης Απριλίου 1967.
- Η σφραγίδα ήταν στρογγυλή, φέρουσα κυκλικώς την νέα ονομασία του Συλλόγου και
ως έμβλημα, συνδυασμό των εμβλημάτων της “Α.Ε.Ν. Ιωνίας” και “A.E. Ελευθερουπόλεως”.

- Η προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή, αποτελέστηκε από τους:
Πρόεδρος: Κων/νος Αναστασιάδης, A' Αντιπρόεδρος: Παναγιώτης Γκίκας,
Β' Αντιπρόεδρος: Ευάγγελος Μουστάκας, Γεν. Γραμματεύς: Ηλίας Χαλκιόπουλος,
Ταμίας: Ιορδάνης Παπαδόπουλος, Γεν. Αρχηγός: Θεόδωρος Γρηγορόπουλος,
Γενικός Έφορος: Χρυσόστομος Φέσκος,
Σύμβουλοι: Παναγιώτης Ρουμπεΐδης, Χαράλαμπος Καμπούρογλου.

1968 - 1969.

- 3 Μαρτίου. Δίδεται η ετήσια χοροεσπερίδα του συλλόγου στο κέντρο «ΑΙΓΛΗ» στη
Ν. Φιλαδέλφεια, όπου παρέστησαν άνω των 200 ατόμων.
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- Ιούνιος. Η ομάδα έχουσα ως έδρα, το γήπεδο της Πεύκης ανακηρύσσεται πρωταθλήτρια και των 2 ομίλων της Β΄ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας της Ε.Π.Σ.Α. και
ανέρχεται στην Α΄ Ερασιτεχνική Κατηγορία.
- 28 Αυγούστου. Δυνάμει της υπ΄ αριθ. 17813/28.8.1968 διορίζεται το εξής Διοικ.
Συμβούλιο του οποίου η θητεία λήγει την 31 Ιουλίου 1970:
Πρόεδρος: Κων/νος Αναστασιάδης, A' Αντιπρόεδρος: Κων/νος Αρδίζογλου,
Β' Αντιπρόεδρος: Θεόδ. Γρηγορόπουλος, Γεν. Γραμματεύς: Κων. Παπάζογλου,
Γεν. Aρχηγός: Ευάγγελος Μουστάκας, Ταμίας: Βασίλειος Νακάσης,
Έφορος Ποδοσφαίρου: Χρυσ. Φέσκος, Έφορος Υλικού: Κυριάκος Τσακιρίδης,
Έφορος Αθλοπαιδιών: Παναγ. Ρουμπεΐδης,
Σύμβουλοι: Ηρακλής Βαρυπάτης, Ιωάννης Τζήκας, Ευάγγελος Μπουσινάκογλου,
Ιορδάνης Παπαδόπουλος
- 16 Σεπτεμβρίου. Παραιτούνται οι Κ. Παπάζογλου και Ηρ. Βαρυπάτης. Μέχρι τέλος
του έτους το Δ.Σ. «ταλαιπωρείται από παραιτήσεις μελών του Δ.Σ. και τοποθετήσεις
προσωρινών μελών…»

1969 - 1970.

- 8 Μαρτίου. Πραγματοποιείται η χοροεσπερίδα του Συλλόγου, στο κέντρο διασκεδάσεως «ΣΕΛΗΝΗ» στην Αθήνα.
- Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, τροποποιείται το καταστατικό και ο σύλλογος μετονομάζεται σε “ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΠΙΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ” και εγκρίνεται με
την υπ΄ αριθ. 1164/4.9.1969 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών. (Περίοδος Χούντας).
Δηλαδή ο “Ο.Φ.Ν.Ι.” και η “Α.Ε. Ελευθερουπόλεως” συγχωνεύονται και δημιουργούν
τον “Γυμναστικό Σύλλογο ΕΛΠΙΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ”.

- Ο “Γ.Σ. ΕΛΠΙΣ” σε ολόκληρη τη διάρκεια της Χούντας αγωνιζόταν στην Α΄ Κατηγορία Αθηνών. Δεν τα πήγε και πολύ καλά, παρά το γεγονός ότι διέθετε αρκετούς παίκτες
πρώτης γραμμής: τους αδελφούς Γιάννη και Ηλία Μπουλούμπαση, τον Πλοιαρχόπουλο,
τον Κανελλόπουλο, τον τερματοφύλακα Τζήκα, τον Κόλλια, τον Καλαλέ, τον Λάσκαρη,
τον αειθαλή τερματοφύλακ Λυρόπουλο, τον Πέτροβιτς, τον Τζιβιτζή, τον Τσαούση, τον
Καρεντζόπουλο, τον Πάντο, τον Χαλκιά κ.α. δεν μπόρεσε ν΄ ανέβει ψηλά, όπως ο “Γ.Σ.
ΙΚΑΡΟΣ”. Αν εξαιρέσουμε τη χρονιά 1967-1968, όταν και αναδείχθηκε πρωταθλήτρια της
Β΄ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας και ανήλθε στην Α΄ κατηγορία την επόμενη σαιζόν δεν τα
κατάφερε…
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- H Α΄ ομάδα μετέχει στην Α' Κατηγ. στο Α' όμιλο (16 ομάδες) και τερματίζει 6η με 60 β.
- Η Β΄ ομάδα μετέχει στην Α΄ Κατηγ. και τερματίζει 4η με 31 β.

1969. Ο Γ.Σ.“ΕΛΠΙΣ Ν. Ιωνίας”. Δεξιά ο προπονητής Θ. Μυτιληναίος.

- Με το έγγραφο 24445/25.9.1969 της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, διορίζεται
η εξής διοίκηση:
Πρόεδρος: Κων/νος Αναστασιάδης, A' Αντιπρόεδρος: Κων. Πετρόπουλος,
Β' Αντιπρόεδρος: Γ. Φιλίππου, Γεν. Γραμματεύς: Γ. Τελώνης
Ειδ. Γραμματεύς: Γ. Πετρίτσης, Ταμίας: Ιορδάνης Παπαδόπουλος,
Σύμβουλοι: Χρυσόστομος Φέσκος, Βασίλης Νακάσης, Παναγιώτης Ρουμπεΐδης,
Ι. Παπαρδάκης, Ι. Τζήκας, Ι. Φραγκέλης.

1970 - 1971.

- Με την υπ΄ αριθ. 4514/14.2.1970 απόφαση της Γεν. Γραμματείας Αθλητισμού, διορίσθηκε το εξής Διοικητικό Συμβούλιο:
Πρόεδρος: Αθανάσιος Δουβλίδης, Αντιπρόεδρος: Δημ. Βογιατζόγλου,
Γεν. Γραμματέας: Ιωάννης Χατζηστεφάνου, Ταμίας: Όμηρος Ραπτόπουλος,
Σύμβουλοι: Γεώργιος Φιλίππου, Παν. Ρουμπεΐδης, Γεώργιος Τζιτζικόπουλος,
Ιωάννης Γιαλόφας, Νικόλαος Μικρόπουλος, Γεώργιος Τελώνης.
- 2 Μαρτίου. Κατόπιν προτάσεως του προέδρου Αθαν. Δουβλίδη, λόγω απουσίας
συμβούλων, γίνεται ανασύνθεση του Δ.Σ.:
• Καθήκοντα Γεν. Γραμματέα ανατίθενται στον Γεώργιο Φιλίππου,
• Καθήκοντα Ειδικού Γραμματέα, ανατίθενται στον Παν. Ρουμπεΐδη,
• Καθήκοντα Αρχηγού Ποδοσφαιρικού Τμήματος ανατίθενται
στον Θ. Γρηγορόπουλο,
• Καθήκοντα Τμήματος Αθλοπαιδιών, ανατίθενται στον Ιωάννη Γιαλόφα.
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- 2 Απριλίου. Επειδή ο Πρόεδρος Αθανάσιος Δουβλίδης, δεν εμφανίζονταν, λόγω
επαγγελματικών κωλυμάτων προφανώς, όπως και άλλοι Σύμβουλοι, το Διοικ. Συμβούλιο, αναδιαρθρώθηκε εκ των υπαρχόντων συμβούλων, ως εξής:
Πρόεδρος: Γεώργιος Τελώνης,
Αντιπρόεδρος A': Γεώργιος Φιλίππου, Αντιπρόεδρος Β': Δημ. Βογιατζόγλου,
Γεν. Γραμματεύς: Ηλίας Χαλκιόπουλος, Ταμίας: Όμηρος Ραπτόπουλος,
Γεν. Αρχηγός: Μιχαήλ Ανδριώτης, Αρχηγός Ποδοσφ.: Θεόδ. Γρηγορόπουλος,
Αρχηγός Αθλοπαιδιών: Παν. Ρουμπεΐδης, Σύμβουλοι: Αθανάσιος Δουβλίδης,
Νικόλαος Μικρόπουλος, Γ. Τζιτζικόπουλος

- 1 Ιουλίου.
Στη Γεν. Συνέλευση και τις αρχαιρεσίες που ακολουθούν εκλέγονται, οι:
Γεώργιος Τελώνης, Γεώργιος Φιλίππου, Παναγιώτης Ρουμπεΐδης,
Θεόδωρος Γρηγορόπουλος, Γεώργιος Οικονομίδης, Κων/νος Χαλκιόπουλος,
Χρυσόστομος Φέσκος, Μιχαήλ Ανδριώτης, Βασίλειος Νακάσης.

- Η Α' ομάδα αγωνίζεται στην Α' Κατηγορία στον Α' Όμιλο και καταλαμβάνει την 13η
θέση με 57 β. σε 30 αγώνες. (Όμιλος 16 ομάδων).
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1971 - 1972.

Δεκαετία 1970: Κοπή Πρωτοχρονιάτικης πίτας στη Λέσχη της οδού Άλυος.
(Διακρίνονται: Κλ. Μαρόπουλος, Στ. Πετρίτσης, Λ. Βαμβακόπουλος, Γ. Φιλίππου, Π. Ρουμπεΐδης κ.α)

- 21 Ιουλίου. Στη Γεν. Συνέλευση και τις εκλογές που πραγματοποιούνται, εκλέγονται
για το Δ.Σ., οι:
Παναγιώτης Γκίκας, Ιορδάνης Παπαδόπουλος, Χρυσόστομος Φέσκος,
Μιχαήλ Ανδριώτης, Κων/νος Καρφόπουλος, Ευάγγελος Μουστάκας,
Παναγιώτης Ρουμπεΐδης, Ιωάννης Ντελής, Μάρκος Χαλβατζής.
- Η Α΄ ομάδα αγωνίζεται στην Α΄ Κατηγορία στον Β' Όμιλο και καταλαμβάνει την 12η
θέση με 57 β. σε 30 αγώνες. (Όμιλος 16 ομάδων).

1972 - 1973.

- 21 Ιουνίου. Στη Γεν. Συνέλευση και τις εκλογές που πραγματοποιούνται, εκλέγονται
για το Δ.Σ., οι:
Μιχαήλ Ανδριώτης, Παναγιώτης Λάσκαρης, Κων/νος Καρφόπουλος,
Ιορδάνης Παπαδόπουλος, Χρυσόστομος Φέσκος, Μάρκος Χαλβατζής,
Παναγιώτης Ρουμπεΐδης, Θεόδωρος Γρηγορόπουλος, Όμηρος Ραπτόπουλος.
- Η Α' ομάδα αγωνίζεται στην Α' Κατηγορία στον Β' Όμιλο και καταλαμβάνει την 10η
θέση με 25 β. σε 15 αγώνες. (Όμιλος 16 ομάδων).
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1973.

- 28 Ιανουαρίου. Στη Γεν. Συνέλευση και τις εκλογές που πραγματοποιούνται, εκλέγονται για το Δ.Σ., οι:
Ιωάννης Γερονικολός, Βασίλειος Νακάσης, Ιορδάνης Παπαδόπουλος,
Παναγιώτης Ρουμπεΐδης, Όμηρος Ραπτόπουλος, Χρυσόστομος Φέσκος,
Ηλίας Χαλκιόπουλος, Μάρκος Χαλβατζής, Γεώργιος Χατζηελευθερίου
- Η Α' ομάδα αγωνίζεται στην Α' Κατηγορία στον Β' Όμιλο και καταλαμβάνει την 15η
θέση με 24 β. σε 30 αγώνες.
- Η Β' ομάδα αγωνίζεται στην Α' Κατηγορία στον Β' Όμιλο και καταλαμβάνει την 15η
θέση με, 5 β. σε 15 αγώνες.

ΚΑΙ ΠΑΛΙ “Α.Ε. Ν. ΙΩΝΙΑΣ”

1974.

- 4 Δεκεμβρίου. Στη Γεν. Συνέλευση και τις εκλογές που πραγματοποιούνται για το
Δ.Σ., εκλέγονται, οι:
Πρόεδρος: Δημήτριος Μπανούσης,
Mέλη: Λουκάς Δαλαράς, Ελευθέριος Κιρκιμπές,
Ιορδάνης Παπαδόπουλος, Παναγιώτης Ρουμπεΐδης, Όμηρος Ραπτόπουλος,
Χρήστος Τσαούσης, Χρυσόστομος Φέσκος, Μάρκος Χαλβατζής.

1975.

- 22 Σεπτεμβρίου. Στην έκτακτη Γεν. Συνέλευση, έχουμε τροποποίηση του καταστατικού. Μεταξύ των άλλων αλλαγών η κυριότερη είναι η αλλαγή στο όνομα. Ξαναπήρε
το όνομα “ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ” και η κυκλική σφραγίδα φέρει 4 κύκλους και
φλεγόμενη δάδα αναγράφει, δε “ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ”. Η εν λόγω τροποποίηση,
εγκρίθηκε με την απόφαση 3562/11.12.1975 του Πρωτοδικείου Αθηνών.
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- 26 Σεπτεμβρίου. Το νέο Δ.Σ. που εκλέγεται συγκροτείται σε σώμα, ως εξής:
Πρόεδρος: Γεώργιος Φιλίππου, Αντιπρόεδρος: Αρ. Αναχορλής,
Γεν. Γραμματέας: Δ. Τσαπουρνιώτης, Ταμίας: Παν. Ρουμπεΐδης,
Γεν. Αρχηγός: Χρυσόστομος Φέσκος, Έφορος Ποδοσφαίρου: Λ. Δαλαράς,
Έφορος Αθλοπαιδιών: Κ. Καραμπέτσος, Έφορος Υλικού: Μ. Χαλβατζής,
Κοσμήτωρ Λέσχης: Ελ. Κιρκιμπές.

1976.

- 20 Ιουλίου. Η Γενική Συνέλευση μεταξύ άλλων τροποποιήσεων στο Καταστατικό,
μετατρέπει το Διοικ. Συμβούλιο από 9μελές σε 11μελές.
- 11 Οκτωβρίου. Νέα Γ.Σ. και εκλογή νέου Διοικ. Συμβουλίου.
Πρόεδρος: Γεώργιος Φιλίππου, Αντιπρόεδρος: Αντώνιος Βλαχόπουλος
Γεν. Γραμματέας: Παν. Ρουμπεΐδης, Ταμίας: Γεώργιος Ματάνοβιτς
Γεν. Αρχηγός: Χρυσόστομος Φέσκος, Έφορος Υλικού: Σπυρίδων Αγγελής
Έφορος Αθλοπαιδιών: Κ. Καραμπέτσος,
Έφορος Επιτραπεζίου Αντισφαιρίσεως: Γεώργιος Χατζόγλου
Έφορος Ποδηλασίας: Λουκάς Δαλαράς

1977.

- 31 Αυγούστου. Στη έκτακτη Γεν. Συνέλευση, έχουμε νέα τροποποίηση του Καταστατικού, γιατί έχουμε συγχώνευση με το διαλυόμενο σωματείο “Γ.Σ. ΙΚΑΡΟΣ”. Ο “Γ.Σ. ΙΚΑΡΟΣ”
μετά τη λαμπρή του πορεία στη Β΄ Εθνική κατηγορία, αφού δεν μπόρεσε ν΄ ανέβει στην Α΄
Εθνική Κατηγορία, διελύθη δυστυχώς.

Συγχρόνως μετονομάζεται ο σύλλογος σε: “ΟΜΙΛΟ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ” και
αποφασίζεται μεταξύ άλλων να λειτουργήσουν: Ποδοσφαιρικό Τμήμα, Τμήμα Αθλοπαιδιών, Τμήμα Κλασσικού Αθλητισμού, Κολυμβητικό Τμήμα, Εκδρομικό Τμήμα. Αλλάζει και
πάλι η σφραγίδα.
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- 3 Οκτωβρίου. Στην τακτική Γενική Συνέλευση, το νέο Διοικ. Συμβούλιο που εκλέγεται απαρτίζουν οι:
Γεώργιος Ματάνοβιτς, Μ. Κουγιουμτζής, Α. Παπαριόπουλος,
Αβραάμ Τσαούσης, Στ. Τσότρας, Γ. Φιλίππου, Σπ. Αγγελής, Παν. Ρουμπεΐδης,
Α. Αναχουρλής, Κων/νος Τσάτσος, Κων/νος Καραμπέτσος

Ο Σύλλογος, μέχρι σήμερα συνεχίζει μία πολυσχιδή δραστηριότητα που
ξεκίνησε από το τμήμα Κλασσικού Αθλητισμού (1926) και το ποδόσφαιρο (1930),
αλλά πρωταγωνίστησε και σε άλλα αθλήματα, όπως Ποδηλασία, Βόλλεϋ Μπωλ,
Επιτραπέζια Αντισφαίριση, Χαντ Μπωλ κλπ. σημειώνοντας μάλιστα εξαίρετη
παρουσία στα αθλητικά δρώμενα όχι μόνο της Ν. Ιωνίας, αλλά και στο Πανελλήνιο, ενώ αθλητές του διακρίθηκαν και στον διεθνή στίβο (Πανελλήνιοι, Βαλκανικοί, Ευρωπαϊκοί αγώνες, Ολυμπιάδες κλπ.) κυρίως στα αγωνίσματα της ενόργανης γυμναστικής, στην ποδηλασία και στο χαντ-μπωλ.

j

2. ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΙΝΕΠΟΛΕΩΣ
Η σφραγίδα φέρει ως έτος ίδρυσης το 1927. Επισήμως ιδρύθηκε με την υπ΄ αριθ.
3482/19.4.1932 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών.

1931. Από επιστολόχαρτο του συλλόγου.

Σκοπός του σωματείου, ήταν η διάδοση του εν γένει αθλητισμού, της σωματικής
αγωγής σε όλες τις κοινωνικές τάξεις καθώς και η βελτίωση και εξύψωση αυτών στην
περιφέρεια και εκτός αυτής.
Τα μέσα προς επίτευξη των στόχων ήταν:
- Η ίδρυση κεντρικού Γυμναστηρίου στη Ν. Ιωνία, μετά των απαιτουμένων
παραρτημάτων, ως και, παντός άλλου κρινόμενου αναγκαίου,
- Η ίδρυση και λειτουργία διαφόρων σπoρ π.χ. ποδόσφαιρο, αθλητικά αγωνίσματα,
αντισφαίριση, σκοποβολή, κολύμβηση κλπ.,
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-

Η οργάνωση εορτών και εκδρομών,
Η επικοινωνία και συνεργασία με άλλα σωματεία,
Η οργάνωση επιδείξεων και η συμμετοχή του σε διοργανώσεις άλλων σωματείων,
Η έκδοση μελετών και περιοδικού,
Η ίδρυση λέσχης μελών και βιβλιοθήκης κλπ.

Ημέρα εορτής της Ένωσης οριζόταν η 25η Δεκεμβρίου, επέτειος ημέρα ίδρυσης της
΄Ενωσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο ήταν 12μελές και η θητεία των μελών διοίκησης 1 έτος.

1932. Από την Εφημερίδα “ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ”

Το υποβληθέν καταστατικό του Συλλόγου στις 11 Δεκεμβρίου 1931, υπογράφουν οι:
Πρόεδρος: Ιασονίδης, Γεν. Γραμματεύς: Μακρίδης
Mέλη: Χ. Σπανόπουλος, Κουγιουμτζόγλου, Α. Μαυρομμάτης, Μαυρίδης.

j

3. ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Ιδρύθηκε το 1929. Επισήμως εγκρίθηκε η ίδρυσή του με την υπ΄ αριθ. 57/21.1.1932
απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών. Αρ. Μητρώου 3036/31.1.1932

Σκοπός του συλλόγου ήταν η δια παντός μέσου σωματική και ηθική αγωγή των
μελών του και η επίτευξη και διάδοση του σκοπού που επιδιώκει η Διεύθυνση Εθνικής
Φυσικής Αγωγής.
Ο σκοπός του συλλόγου επιτυγχανόταν με τη σύσταση γυμναστηρίων και ασκητηρίων, με αναδιοργάνωση υπαρχόντων γηπέδων, με εκδρομές, με διαλέξεις και λοιπά μέσα.
Ειδικά για την επιτυχία του σκοπού του συλλόγου προβλέφθηκε και η χρησιμοποίηση και η εκγύμναση των μελών αυτού στο γήπεδο του Συλλόγου Θηλέων Αποφοί-425-
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των του Αμερικανικού Κολλεγίου Κωνσταντινουπόλεως (όπου σήμερα το Πηνελοπείο
΄Ιδρυμα) που ευγενώς του είχε παραχωρηθεί.
Διοικείτο από 9μελές Διοικ. Συμβούλιο. Ο σύλλογος είχε σφραγίδα, σήμα και σημαία.
Η σφραγίδα ήταν κυκλική με τις περιφερειακές λέξεις “ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΑΣ
ΙΩΝΙΑΣ” και στο μέσον το έτος ίδρυσης 1929.

Το σήμα του συλλόγου ήταν τετράφυλλο τριφύλλι και κάθε φύλλο, έφερε ένα ψηφίο
Γ.Σ.Ν.Ι. Η σημαία ήταν κυανού χρώματος (θαλάσσης) με το τετράφυλλο χρώματος λευκού
στο κέντρο και σε κάθε φύλλο, ένα ψηφίο Γ.Σ.Ν.Ι.
Ιδρυτές του Συλλόγου, ήταν:
Ιούλιος Σεϊδάς, καθηγητής, - Βασιλεία Κλαύση, Παιδαγωγός,
Γεώργιος Τρανόπουλος, Αρχηγός Προσκόπων - Νικόλαος Σχοινάς, Ιατρός
Δημήτριος Μαλάτης, Ιδιωτικός Υπάλληλος - Γεώργιος Αναμελίτης, Μηχανικός
Σταύρος Παυλής, Υπάλληλος Ε.Α.Π. - Γεώργιος Παπακώστας, Καθηγητής
Δημήτριος Καμάρης, Υπομοίραρχος - Αβραάμ Τσαλίκογλου, Μηχανικός
Μιχαήλ Χατζηεμμανουήλ, Μαθητής - Δ. Μιχαηλίδης Πρόσκοπος
Ηλίας Ασκαθαρέλης, Πρόσκοπος - Ελένη Κλαύση, Νηπιαγωγός
Ε. Μπάρδης, Πρόσκοπος - Ευάγγελος Ψαρρός, Μαθητής

Είχε αφήσει εποχή η οργάνωση των σχολικών αγώνων με την ευθύνη του συλλόγου
και της 25ης Προσκοπικής Ομάδας το 1930, όπου είχαν λάβει μέρος τα δημοτικά σχολεία,
το Ημιγυμνάσιο κ.α.
Είχε ποδοσφαιρική ομάδα και αθλητικό τμήμα στίβου.

j

4. ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
Ιδρύθηκε στην Ελευθερούπολη την 1η Νοεμβρίου 1929.
Ο τίτλος της ποδοσφαιρικής ομάδας ήταν “ΕΝΩΣΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ” και τα
χρώματα της ομάδας μαύρο και κίτρινο.
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1930. Τα πρώτα βιβλία της ομάδας με καταγραφές στοιχείων

Ιδρυτές της, αναφέρονται οι:
Νικόλαος Σίμος, Ιωάννης Σούλιος, Δημήτριος Κουντούρης
Παναγιώτης Τσάκωνας, Λάμπρος Δημητρόπουλος, Αντώνιος Νεοφύτου
Ανδρέας Τσαμάκης, Ανέστος Μάγκος, Παναγιώτης Τεβεκέλης
Α. Κωνσταντινίδης, Ν. Νικολάου, Χ. Θεοδώρου, Λουκάς Κωνσταντινίδης
Θ. Κυριάκου, Αντώνιος Νικολάου, Γ. Στεφανίδης.

Το 1931 συγχωνεύεται με τον “Άρη Νέας Ιωνίας” και τη “Δάφνη” και δημιουργείται η
νέα ομάδα “Α.Ε. Ελευθερούπολις”.

H ιδρυτική πράξη του σωματείου, υπογράφηκε το Νοέμβριο του 1934 και φέρει το
όνομα “ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ” ενώ το καταστατικό της (υποβλήθηκε
28.2.1934) εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθ. 10852/29.12.1934 απόφαση του Πρωτοδικείου
Αθηνών.
Σκοπός του συλλόγου ήταν η διάδοση εν γένει του αθλητισμού στη περιφέρειά του.
Μέσα προς επίτευξη του σκοπού, ήταν:
- Η ίδρυση γυμναστηρίου μετά των απαιτουμένων παραρτημάτων του,
- Η ίδρυση και λειτουργία τμημάτων διαφόρων σπορ, ως αθλητικών αγωνισμάτων,
ποδοσφαίρου, βόλλεϋ μπωλ,
- Οργάνωση αγώνων και συμμετοχή σε οργανωμένους αγώνες από άλλα σωματεία,
- Διαλέξεις, εκδρομές, εορτές κλπ.
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Εορτή του Συλλόγου, ήταν η 23η Απριλίου, ημέρα εορτής του ναού του Αγίου
Γεωργίου Ελευθερούπολης. Το σύλλογο διοικούσε 10μελές Διοικ. Συμβούλιο το οποίο
έλεγχε 3μελής Εξελεγκτική Επιτροπή.
Ο σύλλογος είχε στρογγυλή σφραγίδα, αναγράφοντας κυκλικώς “ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ” και το έτος ίδρυσης 1929.

1932.

- Από την ίδρυσή της μέχρι το 1932, είχε δώσει πάνω από 60 αγώνες με ποδοσφαιρικά σωματεία της Ν. Ιωνίας και της ευρύτερης περιοχής.
- Το Διοικ. Συμβούλιο, αποτελούσαν οι:
Πρόεδρος: Θ. Κουντούρης, Αντιπρόεδρος: Κων/νος Κατερινάκης,
Γεν. Γραμματεύς: Ν. Πυρένης, Ταμίας: Μπακδζόγλου,
Σύμβουλοι: Δ. Τζήκας, Εμ. Νικήτας, Σ. Κουλούρης, Γεν. Αρχηγός: Ανδρέας Τσαμάκης

1933.

- 1 Μαΐου. Οι εκλογές ανέδειξαν τους νέους συμβούλους, που συγκροτήθηκαν σε
σώμα ως εξής:
Πρόεδρος: Κων/νος Κατερινάκης, Αντιπρόεδρος: Δ. Τζήκας
Γεν. Γραμματεύς: Δημ. Κουλούρης, Ταμίας: Ιωάννης Κουλούρης
Γεν. Αρχηγός: Φωτ. Ψαραδάκης, ΄Εφορος: Σ. Μαφιλίδης
Σύμβουλοι: Εμ. Νικήτας, Ανδ. Τσαμάκης, Κων. Τσορβάς, Ελ. Ψαραδάκης
-428-

Η Ιστορία των Σωματείων της Νέας Ιωνίας, 1923-1974

1934.

- Νοέμβριος. Στις εκλογές, εκλέχτηκαν και συγκροτήθηκαν σε σώμα, οι:
Πρόεδρος: Κων/νος Κατερινάκης, Αντιπρόεδρος: Ι. Βαζαίος
Γεν. Γραμματέας: Κ. Σαββίδης, Ταμίας: Ν. Πυρένης
Γεν. Αρχηγός: Δημ. Κουντούρης Έφορος: Σ. Μαφιλίδης
Σύμβουλοι: Φ. Ψαραδάκης, Π. Τριανταφυλλίδης, Π. Λιανός, Δ. Βαρυπάτης

1933. Η “Α.Ε. Ελευθερούπολις”.

Από το 1933 έως το 1935, για 3 συνεχόμενες χρονιές κατακτά το ανεπίσημο Πρωτάθλημα «Δήμου Ν. Ιωνίας».

1937.

- Συγχωνεύεται με την "Ελπίδα Ν. Ιωνίας" της οποίας πρόεδρος ήταν ο Στ. Σταυρίδης.

1939.

- Αναγνωρίζεται από την Ε.Π.Ο. και εισέρχεται στη μεγάλη ποδοσφαιρική οικογένεια.

1940. “H A.E. Ελευθερούπολις”
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1939 - 1940.

- Συμμετέχει στην Αθηναϊκή Γ' κατηγορία (Α' όμιλος) και μέχρι τον Φεβρουάριο
προηγείται στον όμιλο της με 2 νίκες και 1 ισοπαλία.

1941 - 1945.

- Η πείνα, οι κακουχίες, ο Πόλεμος, η Κατοχή δεν αναστέλλουν τη λειτουργία της
ομάδας, που όμως υπολειτουργεί.

1946 - 1947.

- Αγωνίζεται στο Πρωτάθλημα Γ΄ Κατηγορίας Αθηνών, και καταλαμβάνει την 5η θέση.

1947 - 1948.

- Αγωνίζεται στο Πρωτάθλημα Γ΄ Κατηγορίας Αθηνών, αναδεικνύεται Πρωταθλήτρια
και ανέρχεται στη Β΄ Κατηγορία.
Οι πλημμύρες της 10ετίας του 1990, κατέστρεψαν το μεγαλύτερο μέρος του αρχείου
του Συλλόγου και έτσι δεν έχουμε επαρκή στοιχεία για την περίοδο 1934 - 1950.

1949 - 1950.

- Η ομάδα αγωνίζεται στη Β΄ Κατηγορία Αθηνών και χρησιμοποιεί 36 ποδοσφαιριστές.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούσαν οι:
Πρόεδρος: Στ. Σταυρίδης, Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Πετρίδης,
Γεν. Γραμματεύς: Άγγελος Μασουρβανίδης, Ταμίας: Ασημακόπουλος,
Γεν. Αρχηγός: Νικ. Σαββόπουλος, Σύμβουλοι: Πλυτάς, Καρτέρας, Τραβασάρος

1950 - 1951.

- 23 Απριλίου. “Α.Ε. Ελευθερουπόλεως”-“Α.Ε. Ν. Ιωνίας” = 3-2, ενώπιον 3.000 φιλάθλων
στο Γήπεδο Ριζούπολης για το πρωτάθλημα Β΄ Κατηγορίας Αθηνών. Εκπληκτικό ματς.
- Η Α΄ ομάδα ποδοσφαίρου αγωνιζόμενη στη Β' Κατηγορία Αθηνών, σε όμιλο με 20
ομάδες, έρχεται 4η με 47 βαθμούς αφού χρησιμοποιεί 46 ποδοσφαιριστές.
- Η Β΄ ομάδα, σε όμιλο με 10 ομάδες, έρχεται 2η με 22 βαθμούς.
- Το Διοικ. Συμβούλιο, αποτελούσαν οι:
Πρόεδρος: Χρυσάφης Δουβλίδης, Αντιπρόεδρος: Αναστάσιος Σμυράκης κ.α.

1951 - 1952.

- 6 Ιανουαρίου. Στο κέντρο «Παράδεισος» στην Ελευθερούπολη, η ομάδα κόβει την
πρωτοχρονιάτικη πίτα της. Ο Δήμαρχος υπόσχεται οικονομική ενίσχυση ενώ διαβεβαίωσε τους παρισταμένους «ότι διακαής του πόθος είναι η απόκτηση γηπέδου και όλες του
οι προσπάθειες στρέφονται στην επίλυση αυτού».
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- 14 Οκτωβρίου Στη Γενική Συνέλευση και τις εκλογές που ακολούθησαν, εκλέχτηκαν
για την περίοδο 1951 - 1952, οι:
Πρόεδρος: Παναγιώτης Ντάνος, Αντιπρόεδρος: Ελευθέριος Εφραιμίδης,
Γεν. Γραμματεύς: Κων/νος Τσαούσης, Ταμίας: Αθανάσιος Γεροδήμος,
Γεν. Αρχηγός: Παντελής Μαρσουβανίδης, Έφορος: Εμμανουήλ Μανίκας,
Σύμβουλοι: Κων. Κατερινάκης, Νικ. Παυλάκης, Γεώργιος Μάγγος, Σπυρ. Λυκόπουλος.

1951. Ο πρώην Δήμαρχος Αθηναίων Κ. Κοτζιάς δέχεται ανθοδέσμη, στην έναρξη του Πρωταθλήματος.

- Η Α΄ ομάδα ποδοσφαίρου αγωνιζόμενη στη Β΄ Κατηγορία Αθηνών, σε όμιλο με 20
ομάδες, έρχεται 2η με 48 βαθμούς. Στους εν λόγω αγώνες χρησιμοποιεί 41 ποδοσφαιριστές.

1952 - 1953.

- Οκτώβριος. Στις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν, εκλέχτηκε το εξής Δ.Σ.:
Πρόεδρος: Παναγιώτης Ντάνος, Αντιπρόεδρος: Χρήστος Ροϊλός,
Γεν. Γραμματεύς: Κων/νος Τσαούσης, Ταμίας: Ιωάννης Αράπης,
Γεν. Αρχηγός: Ηρακλής Βαρυπάτης, Έφορος: Νικόλαος Καμπάς,
Σύμβουλοι: Γεώρ. Μάγγος, Φραγκίσκος Πυρένης, Πέτρος Σιδέρης, Νικ. Παυλάκης

- Η Α΄ ομάδα ποδοσφαίρου αγωνιζόμενη στη Β΄ Κατηγορία Αθηνών, σε όμιλο με 20
ομάδες, έρχεται 8η με 40 βαθμούς, ενώ χρησιμοποιεί 40 ποδοσφαιριστές.
- Η Β΄ ομάδα, σε όμιλο με 10 ομάδες έρχεται 2η με 22 βαθμούς.
- Την ίδια περίοδο, η ομάδα δίνει τους εξής φιλικούς αγώνες εκτός Αθηνών:
1 Φεβρουαρίου 1953
5 Απριλίου 1953
7 Ιουνίου 1953

28 Ιουνίου 1953

Αγρίνιο

Λειβαδιά
Κιάτο

Ναύπλιο

Α.Ε. Ελευθερουπόλεως - Παναιτωλικός

Α.Ε. Ελευθερουπόλεως - Πανλεβαδειακή
A.E. Ελευθερουπόλεως - Πέλοψ

Α.Ε. Ελευθερουπόλεως - Παναυπλιακός
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1953 - 1954.

- Σεπτέμβριος. Στις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν, εκλέχτηκε το εξής Δ.Σ.:
Πρόεδρος: Παναγιώτης Ντάνος, Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Τομπέας,
Γεν. Γραμματεύς: Κων/νος Τσαούσης, Ταμίας: Ιωάννης Λύκος,
Γεν. Αρχηγός: Ηρακλής Βαρυπάτης, Έφορος: Εμμανουήλ Μανίκας,
Σύμβουλοι: Ιωάννης Κιτσόπουλος, Παντελής Μαρσουβανίδης,
Σταύρος Σταυρίδης και Χρ. Λινάκης

- Η Α΄ ομάδα ποδοσφαίρου αγωνιζόμενη στη Β΄ Κατηγορία Αθηνών, σε όμιλο με 20
ομάδες, έρχεται 5η με 45 βαθμούς.
- Η Β΄ ομάδα, σε όμιλο με 10 ομάδες έρχεται 2η.

1954 - 1955.

- 19 Σεπτεμβρίου. Στις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν, εκλέχτηκε το νέο Δ.Σ. για
την περίοδο 1954-1955 που καταρτίσθηκε σε σώμα, ως εξής:
Πρόεδρος: Χρήστος Ροϊλός, Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Μάγγος,
Γεν. Γραμματεύς: Κων/νος Τσαούσης, Ταμίας: Φραγκίσκος Πυρένης,
Γεν. Αρχηγός: Ηρακλής Βαρυπάτης, Σύμβουλοι: Γεώργιος Κατερινάκης,
Παναγιώτης Συμβουλίδης, Ευστράτιος Πλυτάς, Παναγιώτης Ντάνος.
- Η ομάδα αγωνιζόμενη στη Β΄ Κατηγορία Αθηνών έρχεται 1η, σε 32 αγώνες με
56 β. και προβιβάζεται στην Α2 Κατηγορία Αθηνών.

1955 - 1956.

- Η Α΄ Ομάδα αγωνιζόμενη στη Α2΄ Κατηγορία Αθηνών έρχεται 10η, σε 24 αγώνες με 43 β.
- Η Β΄ Ομάδα αγωνιζόμενη στη Α2΄ Κατηγορία Αθηνών έρχεται 10η, σε 24 αγώνες με 40 β.

1956 - 1957.

- Η Α΄ Ομάδα αγωνιζόμενη στη Α2΄ Κατηγορία Αθηνών έρχεται 11η, σε 22 αγώνες με 33 β.
- Η Β΄ Ομάδα αγωνιζόμενη στη Α2΄ Κατηγορία Αθηνών έρχεται 11η, σε 22 αγώνες με 29 β.

1957 - 1958.

- 6 Οκτωβρίου. Στις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν, εκλέχτηκε το νέο Δ.Σ. , ως εξής:
Πρόεδρος: Παναγιώτης Ντάνος, Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Κιτσόπουλος,
Γεν. Γραμματεύς: Κων/νος Τσαούσης, Ταμίας: Ιωάννης Παπαδάκης,
Γεν. Αρχηγός: Παντ. Μαρσουβανίδης, Έφορος: Γεώργιος Φουντούλης,
Σύμβουλοι: Πέτρος Σιδέρης, Ευστρ. Πλυτάς, Φώτιος Παπαδόπουλος, Δημ. Τσαμάκης
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1957. H “A.E. Ελευθερούπολις”.
Όρθιοι: Καρεκλίδης, Μαυροφρύδης, Μποσινάκογλου, Σερέτης, Ατταλίδης.
Καθιστοί: Κουντούρης, Μαυριδόπουλος, Βαλαβάνης, Μανταράκης, Θωμαΐδης.

- Η Α΄ ομάδα αγωνιζόμενη στην Α2 κατηγορία, έρχεται 4η με 57 β. σε 26 αγώνες (14 ομάδες).
- Η Β΄ ομάδα αγωνιζόμενη στην Α2 κατηγορία, έρχεται 2η με 68 β. σε 26 αγώνες (14 ομάδες).

1958 - 1959.

1959. Γήπεδο Α.Ε.Κ. (Ν. Φιλαδέλφεια) Αγώνας: “Α.Ε. Ελευθερούπολις”-“Α.Ε. Ν. Ιωνίας”
Στο γήπεδο χιλιάδες φίλαθλοι. Και μετά … η καζούρα για τους ηττημένους.
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Δεκαετία 1950. Η Αθλητική Ένωσις Ελευθερουπόλεως.
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- Κυριακή 17 Μαΐου 1959. Στο γήπεδο της Α.Ε.Κ. συγκρούονται οι “αιώνιοι” αντίπαλοι “Α.Ε. Ν. Ιωνίας” και “Α.Ε. Ελευθερουπόλεως”. Η παράδοση ήθελε στους αγώνες αυτούς
να νικά η “Α.Ε. Ν. Ιωνίας”. Αυτή τη φορά η παράδοση έσπασε και η “Α.Ε. Ελευθερουπόλεως” νίκησε καθαρά με 4-2! Όμως εκείνο που ιδιαίτερα στιγμάτισε αυτόν τον αγώνα
ήταν…τα επινίκεια.
Ο αρθρογράφος Χάρης Σαπουντζάκης, σε τοπική εφημερίδα, δεν αντιμετωπίζει με
χιούμορ τις επινίκειες αντιδράσεις των Ελευθερουπολιτών. Μεταξύ άλλων γράφει τα
εξής:
ΚΑΤΑΚΡΙΤΕΑ …ΕΠΙΝΙΚΕΙΑ
«Μία μεγαλοπρεπής πομπή τραβούσε για τη Νέα Ιωνία”. Μπροστά λάβαρα και
πανό της “Α.Ε. Ελευθερουπόλεως”. Πιο πίσω…ένα φέρετρο με κεριά στις άκρες που
τα βαστούσαν τέσσερεις θλιμμένοι συγγενείς. Μετά μια…κρεμάλα, που στο βρόχο της
αιωρείτο ένα ομοίωμα της ομάδας της “Α.Ε. Ν. Ιωνίας”! Κι έπειτα ο …”φίλαθλος κόσμος”
κρατώντας λεηλατημένες πικροδάφνες, κούρσες, μοτοσυκλέτες, ποδήλατα, μέσα σε
πανδαιμόνιο από τα κλάξον. Και νάταν μόνο αυτά; Σε κάθε σταυροδρόμι η περίεργη
αυτή πομπή σταματούσε για ν΄αναπεμφθεί επιμνημόσυνη δέηση και να ψαλεί το
“Κύριε ελέησον” και “αι Γενεαί πάσαι”…
Η περίεργη αυτή ακολουθία αφού πέρασε τους κυριότερους δρόμους της Ν. Ιωνίας,
και την οδό Ηρακλείου, κατέληξε στην Ελευθερούπολη, όπου έγινε…μεγάλο πανηγύρι.
Και συνεχίζει καυστικός ο αρθρογράφος: ”Μας θλίβει αυτή η αναχρονιστική
εκδήλωση! Εκθέτει τον τόπο μας. Χάρη στους κακούς οπαδούς της (όχι βέβαια όλους)
ελοιδορήθηκε όχι η “Α.Ε. Ν. Ιωνίας” αλλά η φίλαθλη ιδέα. Και είναι άδικο για την τόσο
άξια και ωραία ομάδα της “Α.Ε. Ελευθερουπόλεως”».

- Η Α΄ Ομάδα αγωνιζόμενη στην Α2 Κατηγορία, καταλαμβάνει την 3η θέση με 61 β. σε
26 αγώνες. Την εν λόγω σαιζόν χρησιμοποιεί 55 ποδοσφαιριστές.
- Η Β΄ Ομάδα αγωνιζόμενη στην Α2 Κατηγορία, καταλαμβάνει την 6η θέση με 28 β.
σε 13 αγώνες.

1959 - 1960.

- Η Α΄ Ομάδα αγωνιζόμενη στην Α΄ Κατηγορία (Β΄ φάση), καταλαμβάνει την 7η θέση
(τελευταία) με 14 β. σε 12 αγώνες
- Η Β΄ Ομάδα αγωνιζόμενη στην Α΄ Κατηγορία (Β΄ φάση), καταλαμβάνει την 8η θέση
(τελευταία) με 6 β. σε 7 αγώνες.

1960 - 1961.

- Η Α΄ Ομάδα αγωνιζόμενη στην Α2 Κατηγορία, καταλαμβάνει την 2η θέση με 103
β. σε όμιλο με 22 ομάδες. Πρωταθλήτρια με 1β. περισσότερο ανακηρύσσεται η «γειτό-435-
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νισσα» ομάδα “Π.Α.Ο. Σαφραμπόλεως” και στην 3η θέση, η άλλη ομάδα της περιοχής, ο
“Π.Α.Ο. Καλογρέζας”.

- Η Β΄ Ομάδα αγωνιζόμενη στην Α2 Κατηγορία, στον Α΄ Όμιλο (11 ομάδες) καταλαμβάνει την 6η θέση με 17 β. σε 10 αγώνες.

Η Α.Ε. Ελευθερουπόλεως με τους Σκευοφύλακα και Παναγιωτίδη. Προπονητής ο Θανάσης Μυτιληναίος.

1961 - 1962.

- Απρίλιος. Το καταστατικό της ομάδας τροποποιήθηκε και εγκρίθηκε με την υπ΄
αριθ. 12943 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών.

- Το Διοικ. Συμβούλιο, αποτελούσαν οι:
Πρόεδρος: Κ. Πετρόπουλος, Γεν. Γραμματεύς: Ε. Μανίκας,
Σύμβουλοι: Σ. Φουστάνας, Ε. Ψαραδάκης, Κ. Γκαγκάς, Ι. Φραγγέλης,
Δ. Τζανιδάκης, Π. Ζαμπετουλάκης, Ι. Κουλούρης
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- Σεπτέμβριος. Πάλι τροποποιήθηκε το καταστατικό και εγκρθηκε η τροποποίηση
του με την υπ΄ αριθ. 17070/61 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών, όπου μεταξύ άλλων
έχουμε τις εξής αλλαγές:
- Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από 11 αντί 10 μέλη.
- Δίνεται η δυνατότητα εκλογής και στα μέλη τα προερχόμενα εκ του Σωματείου
της Α.Ε. Ν. Ιωνίας
- Ο σύλλογος έχει νέα σφραγίδα με τον νέο τίτλο “ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ” και στο μέσον το έτος ίδρυσης
1926 - 1929 και ως σήμα δάδα με ποδοσφαιριστή.
* Έγινε -μερική- συγχώνευση των ομάδων “Αθλητικής Ενώσεως Ν. Ιωνίας” και
της “Αθλητικής Ενώσεως Ελευθερουπόλεως”. Λεπτομέρειες για αυτήν την …περιπέτεια αναφέρονται στο ιστορικό της “Α.Ε. Ν. Ιωνίας”.

- Η Α' Ομάδα αγωνιζόμενη στο Πρωτάθλημα Α' κατηγορίας καταλαμβάνει την 3η
θέση με 31 β. σε 14 αγώνες.
- Η Β' Ομάδα αγωνιζόμενη στο Πρωτάθλημα Α' κατηγορίας καταλαμβάνει την 2η
θέση με 13 β. σε 5 αγώνες.
- Η Εφηβική Ομάδα στο ίδιο πρωτάθλημα καταλαμβάνει την 5η θέση με 13 β. σε 7 αγώνες.

1961-1962. Η Α.Ε. Ελευθερουπόλεως και Ν. Ιωνίας.
Ρούσσος, Ντ. Παπαγεωργίου, Τζόρας, Γ. Σκιτζής, Μπ. Ρούσσος, Κατσούλης, Προπονητής: Μυτιληναίος.
Ν. Μανταράκης, Μ. Γιαννόπουλος, Μ. Τσαούσης, Βενετσιάνος, Παπαλάκης.

1962 - 1963.

- Το Διοικ. Συμβούλιο, αποτελούσαν οι:
Πρόεδρος: Ηρ. Βαρυπάτης, Γεν. Γραμματεύς: Π. Λεοντής,
Σύμβουλοι: Κ. Γκαγκάς, Ε. Μανίκας, Δ. Γιαλόφας, Ε. Πλυτάς,
Κ. Πετρόπουλος, Α. Μάνιαρης
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- Η Α' ομάδα αγωνίζεται για πρώτη φορά στην Β' Εθνική Κατηγορία, στον Α'
όμιλο (15 ομάδες) που μόλις έχει αναδιαταχθεί. Τερματίζει στην 12η θέση με 48 β.
και τέρματα (32-49) και υποβιβάζεται στην Α΄ κατηγορία Αθηνών. Υποβιβάστηκαν συνολικά 7 ομάδες.
- Η Εφηβική Ομάδα του συλλόγου, αγωνιζόμενη στο εφηβικό πρωτάθλημα, καταλαμβάνει την 6η θέση. (Συμμετέχουν 9 ομάδες).

1963 - 1964.

- To Πρoεδρείο του Δ.Σ., αποτελείτο, από τους:
Πρόεδρος: Νικ. Δρούζας, Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Λάιος

- Η ομάδα αγωνίζεται στην Α΄ Κατηγορία Αθηνών και καταλαμβάνει την 11η θέση , με
39 βαθμούς σε 22 αγώνες, με 12 συμμετέχουσες ομάδες. Υποβιβάζεται στην Α1 κατηγορία.

1964 - 1965.

- Η ομάδα αγωνίζεται στην Α1 Κατηγορία Αθηνών και καταλαμβάνει την 8η θέση, με
52 βαθμούς σε 26 αγώνες, με 14 συμμετέχουσες ομάδες.

1965 - 1966.

- Η ομάδα αγωνίζεται στην Α1 Κατηγορία Αθηνών και καταλαμβάνει την 14η θέση,
με 51 βαθμούς σε 34 αγώνες, με 18 συμμετέχουσες ομάδες.

1967.

- Με την υπ΄ αριθ. 9768/28.8.1967 απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Αθλητισμού
(Γ.Δ.Α.) αποφασίστηκε η συγχώνευση των σωματείων “Αθλητική ΄Ενωσις Ν. Ιωνίας”
και “Αθλητική Ένωσις Ελευθερουπόλεως” στον “Ποδοσφαιρικό Γυμναστικό Σύλλογο
ΕΛΠΙΣ Ν. Ιωνίας”.

Α. Ε. Ελευθερούπολις - "Π.Γ.Σ. Ελπίς"
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- Η σφραγίδα ήταν στρογγυλή, φέρουσα κυκλικώς την νέα ονομασία του Συλλόγου και
ως έμβλημα, συνδυασμό των εμβλημάτων της “Α.Ε.Ν. Ιωνίας” και “A.E. Ελευθερουπόλεως”.
(Η πορεία του συλλόγου “Γ.Σ. ΕΛΠΙΣ” αναλύεται στο κεφάλαιο για την “Α.Ε. Ν. Ιωνίας”).

1975.

Ο Γυμναστικός Σύλλογος ΕΛΠΙΔΑ.

- Με απόφαση της Γεν. Συνέλευσης ξαναϊδρύεται η “Α.Ε. ΕΝΩΣΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ” και τοποθετείται στη Β΄ κατηγορία Αθηνών, όπου ήταν την περίοδο 1967-1968,
πριν αναγκασθεί να συγχωνευτεί στον “Γ.Σ. ΕΛΠΙΣ Ν. Ιωνίας”.
Η “Α.Ε. Ελευθερουπόλεως” στα 80 …τόσα χρόνια ύπαρξής της ανέδειξε σπουδαίους
ποδοσφαιριστές, που συνέχισαν την καριέρα τους σε ομάδες μεγαλύτερων κατηγοριών.
Από την “Α.Ε. Ελευθερουπόλεως” μεταγράφηκαν:
- Στην “Α.Ε.Κ.” οι: Τρύφων Τζανετής (και στην Εθνική Ανδρών), Δημ. Αναστασιάδης,
Βασιλείου, Βλαντής, Καραγκιαούρης, Κουντούρης, Λιανός, Μάγειρας (και στην Εθνική
Ανδρών), Μπαζήμας, Γ. Μπουλούμπασης (και στην Εθνική Νέων) Ξένος, Πανταζόπουλος,
Πολυχρονόπουλος, Σκευοφύλαξ (και στην Εθνική Ανδρών), Σεβαστιάδης,
- Στον “Π.Α.Ο.” οι: Στ. Παναγιωτίδης, Φιλίππου,
- Στον “Ο.Σ.Φ.Π.” ο Κ. Μαυριδόπουλος και ο Αρ. Μαυριδόπουλος στον “ΠΑΣ Γιάννενα”,
- Στον “Γ.Σ. Απόλλων” οι: Καραμπουρνής, Παυλής, Μυτιληναίος, Τζώρας
- Στο “Αιγάλεω” ο Μαυροφρύδης (και στην Εθνική Νέων)

Από τους παλαιότερους ο πλέον διακριθείς ήταν ο Τρύφων Τζανετής. Από τους νεότερους βέβαια εκείνοι που ξεχωριστά διακρίθηκαν και ως διεθνείς, ήταν ο Στέλιος Σκευοφύλαξ και ο Στέλιος Παναγιωτίδης.
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Τρύφων Τζανετής

Στέλιος Σκευοφύλαξ

Στέλιος Παναγιωτίδης

Η “Α.Ε. Ελευθερουπόλεως” επειδή καλλιέργησε σε βάθος όλα τα χρόνια από την
ίδρυσή της, έως σήμερα μόνο το ποδόσφαιρο έβγαλε στρατιές ολόκληρες παικτών που
είναι αδύνατο κανείς να τους καταγράψει όλους. Πλην των παραπάνω θα μπορούσε
κανείς να προσθέσει για την περίοδο που εξετάζουμε και τους: Θωμαΐδη, Μανταράκη,
Δρίτσα, Σερέτη, Αποστολάκη, Ιωαννίδη, Πετρίδη, Δελαγραμμάτικα, Οικονόμου, Χατζηελευθερίου, Λυρόπουλο (τερματοφύλακα), Δράκο, Χατζηστρατή, Λουκίδη, Ψωμιάδη,
Ατταλίδη, Μπαγιάτη, Σκιτζή, Κοντογεωργίου, Δασκάλου, Ρουσσάκη, Ελευθεριάδη (τερματοφύλακα), Στ. Ψαραδάκο, Βενετσιάνο, Μπουζινάκογλου, Σαββίδη, Τζήκα, Χαλκιά,
Καρεκλίδη (τερμ.), Παφίλη, Ψωμοστάθη, Ακριτίδη και τόσους άλλους.
Κατά καιρούς προπονητές της ομάδας ήταν οι: Γ. Μάγειρας, Σπυρίδης, Θαν. Μυτιληναίος, Νεσιάδης κ.α.

1975 - 2014.

- Μέχρι σήμερα, η ποδοσφαιρική ομάδα, συνεχίζει να αγωνίζεται στα ποδοσφαιρικά
πρωταθλήματα Αθηνών.
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5. ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ*
Ιδρύθηκε το 1930 από τους Ιωνιώτες φιλάθλους Τραβασάρο, Παπαδανιήλ, Βαρδουλάκο, Πετρίδη και Πατεράκη. Είχε γραφεία στην οδό Μικράς Ασίας.

1932.

- Πρόεδρος: Ι. Γεωργιάδης

1932. Απόσπασμα από την εφημερίδα “ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ”

- Είχε 2 πλήρεις ομάδες ποδοσφαίρου και προσδοκούσε να ιδρύσει τμήματα αθλοπαιδιών, στίβου και εκδρομών.

1933.

- Το καλοκαίρι του 1933 συμμετέχει στο πρωτάθλημα “ανεπισήμων σωματείων
της Εφημερίδας ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ” όπου για τη Ν. Ιωνία δημιουργήθηκε ξεχωριστός
όμιλος και συμμετείχαν όλες οι ομάδες της.
- Από την εν λόγω ομάδα ξεκίνησε την αθλητική του καριέρα ο Σταύρος Βελκόπουλος, πρωταθλητής Ελλάδας και Βαλκανιονίκης (δρόμοι 800 ως 5.000 μ. και ανώμαλος
δρόμος).

1934.

- Ο “Πανιώνιος Αθλητικός Όμιλος Ν. Ιωνίας” και ο “Αθλητικός Σύλλογος «Ελπίς» Ν.
Ιωνίας”, στις 21 Οκτωβρίου 1934, συγχωνεύονται στον “ΠΑΝΙΩΝΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ
«Η ΕΛΠΙΣ»”.
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6. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΕΛΠΙΣ» Ν. ΙΩΝΙΑΣ**
Το καταστατικό του εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθ. 8782/21.10.1930 απόφαση του
Πρωτοδικείου Αθηνών, όταν υποβλήθηκε στις 10 Οκτωβρίου 1930. Είχε τμήματα
ποδοσφαίρου, κλασσικού αθλητισμού, ποδηλατικό τμήμα και τμήματα σκοποβολής και
κολύμβησης.

1930. Απόσπασμα της εγκριτικής απόφασης αρ. 8782 του Πρωτοδικείου Αθηνών.

1930. Από το Βιβλίο Σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών.

- Διατηρούσε γραφεία και λέσχη στην οδό Βυζαντίου (Μεσολογγίου) όπου τα μέλη
της τακτικά συγκεντρώνονταν και αντάλλασσαν γνώμες επί των ζητημάτων του συλλόγου. Διατηρούσε 2 ισάξιες ποδοσφαιρικές ομάδες.
- Ως γήπεδο ποδοσφαίρου χρησιμοποιούσε μαζί με τον άλλο ποδοσφαιρικό σύλλογο
τον “ΑΠΟΛΛΩΝΑ Ν. Ιωνίας”, ανοικτό χώρο, πίσω από το Αναξαγόρειο Γυμνάσιο.

1930.

- Το ποδοσφαιρικό τμήμα δημιουργήθηκε από τους αποσκιρτήσαντες ποδοσφαιριστές της «Νυχτερινής Σχολής». Ήταν το ισχυρότερο ποδοσφαιρικό σωματείο την
περίοδο 1930 - 1934 της Ν. Ιωνίας. Η δραστηριότητά του επεκτάθηκε και εκτός Αθηνών,
όπου πραγματοποίησε εντυπωσιακές νίκες στο Γύθειο, Κηφισιά, Ν. Ερυθραία, Μαρούσι,
Λαύριο και Δραπετσώνα.
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- Η ποδοσφαιρική ομάδα συμμετέχει στα πρωταθλήματα ανεπισήμων της Εφημερίδας “Βραδυνή” και Γ.Ε.Π.Α.Σ.Α.Σ. και καταλαμβάνει τιμητικές θέσεις.

1931.

- ΄Ηταν Πρωταθλήτρια ομάδα Περιφερειών Ν. Ιωνίας, Καλογρέζας, Ριζούπολης, Ν.
Φιλαδέλφειας και Πατησίων και κατέκτησε το βαρύτιμο κύπελλο.

1932.

17 Ιουν. 1932, Εφημερίδα “ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ

- Στο ίδιο Πρωτάθλημα, ήρθε δεύτερη με διαφορά 1 βαθμού, λόγω απουσίας των
στελεχών της στην επαρχία.
- Το Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελούσαν οι ενθουσιώδεις φίλαθλοι:
Πρόεδρος: Γ. Τσελχεμετζής, Αντιπρόεδρος: Α. Φανάρας,
Γεν. Γραμματέας: Ν. Βασιλειάδης, Ταμίας: Β. Τσουκαλάς,
Γεν. Αρχηγός: Χρ. Μασμανίδης, Σύμβουλος: Ν. Παπαδόπουλος

1932. Από Τουρνουά Ανεπισήμων Αγώνων.
Εφημερίδα “ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ”
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- Λόγω ελλείψεως αθλητικών χώρων, το τμήμα κλασσικού αθλητισμού έχει μόνο
αθλητές δρόμων και μάλιστα μαραθωνοδρόμους, με καλύτερους τους Φ. Μπαμιατζόγλου
και Ξ. Βελκόπουλο.

1933.

- ΄Ελαβε μέρος στο Πρωτάθλημα Αθηνών-Πειραιώς που διοργανώθηκε από την
Εφημερίδα “ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ” και μεταξύ 20 σωματείων ήρθε 2ος αν και αγωνιζόταν σε ξένα γήπεδα, μετά την ομάδα “Μικρασιατική Δουργουτίου”. ΄Ελαβε κύπελλο μετά
τιμητικού διπλώματος.

- Το τμήμα κλασσικού αθλητισμού λαμβάνει μέρος στους αθλητικούς αγώνες Ν.
Ιωνίας και στους Β΄ Λαϊκούς που διοργανώνει ο ”Γ.Σ. Πανιώνιος”, όπου με 6 αθλητές
καταλαμβάνει 2 πρώτες, 1 δεύτερη και 2 τρίτες θέσεις.
- Το Διοικ. Συμβούλιο της ομάδας, αποτελούν οι:
Λ. Λυμπεριάδης, Ν. Καστρίτσης, Π. Παπαγεωργίου, Β. Σουβατζής, Α. Σταυριανίδης,
Γ. Μεϊμάρης έχοντας Πρόεδρο και Ευεργέτη τον Γ. Τραβασάρο.

1934.

- Αύγουστος.
Πρόεδρος: Γ. Τραβασάρος, Αντιπρόεδρος: Π. Παπαγεωργίου,
Γεν. Γραμματέας: Λ. Λυμπεριάδης, Ταμίας: Β. Σουβατζής,
΄Εφορος: Ν. Καστρίτσης, Σύμβουλοι: Σ. Κανάκης, Τ. Τσολακίδης

- Η ποδηλατική ομάδα απαρτιζόμενη από 5 ποδηλάτες, προσπάθησε να κατακτήσει
την ομαδική νίκη στο ομαδικό ποδηλασίας Αθηνών.

- Η σκοπευτική ομάδα (6 άτομα) έκανε προπονήσεις στο σκοπευτήριο Υμηττού και
έλαβε μέρος στους σκοπευτικούς στρατιωτικούς αγώνες, όπου 3 σκοπευτές της ομάδας,
αναδείχθηκαν νικητές.
- Μετά την ίδρυση της μεγάλης πισίνας των Αθηνών, η ομάδα προσπαθεί να στελεχώσει το τμήμα κολύμβησης.

- Οκτώβριος. Λόγω αποχωρήσεως των καλυτέρων ποδοσφαιριστών της, προκειμένου να μην διαλυθεί η ομάδα συγχωνεύεται στον “Πανιώνιο Ποδοσφαιρικό Όμιλο Ν.
Ιωνίας”.
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(*) & (**). Ο “Πανιώνιος Αθλητικός Όμιλος Ν. Ιωνίας” και ο “Αθλητικός Σύλλογος
«Ελπίς» Ν. Ιωνίας”, στις 21 Οκτωβρίου 1934, συγχωνεύονται στον:

7. ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ «Η ΕΛΠΙΣ»
- Κατόπιν εκλογών, μετά τη συγχώνευση, το νέο Δ.Σ. απαρτίζουν οι:
Πρόεδρος: Ν. Μάρκογλου, Αντιπρόεδρος: Π. Δημόπουλος,
Γεν. Γραμματέας: Γ. Λαζαρίδης, Ταμίας: Γ. Τραβασάρος,
Γεν. Αρχηγός: Β. Μπάρδης, Έφορος: Σίμος Τζινιέρης,
Σύμβουλοι: Λ. Λυμπεριάδης, Ν. Καστρίτσης.

Εξελεγκτική Επιτροπή: Πρόεδρος: A. Χασάπης, Μέλη: Π. Αλευράς, Μ. Ασλανίδης
- Τα γραφεία της ομάδας ήταν στην οδό Μ. Ασίας.

1934.

- Κυριακή 7 Οκτωβρίου. Προκηρύσσει τους Α' Ετήσιους αγώνες του στο γήπεδο του
Ομίλου Φιλάθλων Ιωνίας” παρουσία του πρώτου Δημάρχου Ν. Ιωνίας Γεωργίου Φελέκη
και πλήθους κόσμου και επισήμων. Στους αγώνες μπορούσαν να συμμετάσχουν όλοι οι
αθλητές του Δήμου. Μετά την παρέλαση και τον όρκο του
αθλητή μίλησε προς τους παρευρισκόμενους ο δήμαρχος
«..υποσχεθείς οικονομική ενίσχυση των σωματείων..». Οι
αθλητές αγωνίσθηκαν στα 100, 400, 800, 1.500 και 5.000
μ. Στους νικητές απονεμήθηκαν μετάλλια και διπλώματα.
Στους αγώνες πολυνίκης αναδείχθηκε ο Άγγελος Κόβας με
3 νίκες στα 400, 800 και 1.500 μ. Στα 5.000 μ. νικητής ήταν
ο Β. Κουσίδης ο οποίος ως αθλητής της Α.Ε.Κ. αργότερα
θα αναδειχθεί πανελληνιονίκης το 1938 και δεύτερος το
1937 στο Μαραθώνιο, ενώ θα στεφθεί 2 φορές πρωταθλητής Ελλάδος ανωμάλου δρόμου στο ομαδικό με την
ΑΕΚ (1937 και 1946), δευτεραθλητής το 1950, ενώ θα
υπάρξει και μέλος της Εθνικής Ομάδας Στίβου.
Ο Β. Κουσίδης.

1935.

- 3 Μαρτίου. Στη προσπάθειά του να συμβάλει στην ανάπτυξη του αθλήματος του
ανώμαλου δρόμου, προκηρύσσει περιφερειακό πρωτάθλημα με συμμετοχή των αθλητικών ομάδων του Δήμου Ν. Ιωνίας και των Κοινοτήτων Ν. Χαλκηδόνος, Ν. Φιλαδέλ-445-

Λουκάς Π. Χριστοδούλου
φειας, Ν. Αλεξάνδρειας (Φιλοθέη), Καλογρέζας, Ηρακλείου, Αμαρουσίου, Κηφισιάς, Ν.
Ερυθραίας και Κουκουβαούνων, αγώνας που θα πραγματοποιούνταν στις 3 Μαρτίου.
Δήλωσαν συμμετοχή δεκάδες αθλητές και εκτός συναγωνισμού οι πρωταθλητές και
πρώην αθλητές της “Ελπίδος” και μετά του “Παναθηναϊκού” και “Πανιωνίου” Βελκόπουλος και Μπαμιατζόγλου.
Ο αγώνας ήταν επί δημοσίας οδού 6.500 μ. και συμμετείχαν ομαδικά και ατομικά οι
αθλητές. Στους 6 πρώτους νικητές θα δίδονταν μετάλλια και διπλώματα. Θα βαθμολογούνταν οι 2 πρώτοι αθλητές κάθε συλλόγου και ο σύλλογος που θα συγκέντρωνε τους
περισσότερους βαθμούς θα ανακηρύσσονταν πρωταθλητής των ως άνω κοινοτήτων για
το έτος 1935. Την τέλεση του αγώνος θα επόπτευαν επίσημοι κριτές και αντιπρόσωποι
των συμμετεχόντων σωματείων. Ο αγώνας ματαιώθηκε και δεν τελέσθηκε ποτέ λόγω
του “Κινήματος της Δημοκρατικής Άμυνας” της 1ης Μαρτίου 1935. Τότε διακόπηκαν όλες
οι αθλητικές συναντήσεις για 20 ημέρες.

1937.

- Συμμετέχει στο ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα ομάδων που διοργανώνει η εφημερίδα
“ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ”.
- Τα γραφεία της ομάδας ήταν στην οδό Βασ. Γεωργίου (Ηρακλείου). Προκηρύσσει
εκλογές για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. την Κυριακή 21 Νοεμβρίου 1937.
- Συνεχίζει να δίνει ποδοσφαιρικά ματς με ομάδες της ευρύτερης περιοχής ή σε
τουρνουά ανεξάρτητων ομάδων.
Πρόεδρος: Σ. Σταυρίδης, Γεν. Γραμματεύς: Κ. Γλυτσός

1938.

- 23 Οκτωβρίου. Πραγματοποιούνται εκλογές για ανάδειξη Διοικ. Συμβουλίου και
Εξελ. Επιτροπής:
Πρόεδρος: Σταύρος Σταυρίδης, Αντιπρόεδροι: Ι. Μαβούλης και Δ. Αποστολίδης,
Γεν. Γραμματέας: Σίμος Γαβριηλίδης, Ταμίας: Στέφανος Μπενίογλου,
Γεν. Αρχηγός: Γεώργιος Μπατζιαβάκης,Έφορος: Σίμος Τζινιέρης,
Εισπράκτωρ: Γεώργιος Τσαλαβούτας, Κοσμήτωρ: Κ. Κοσμίδης.
Εξελεγκτική Επιτροπή: Πρόεδρος: Ευαγ. Παπαρδάκης
Γραμματεύς: Λ. Λυμπεριάδης, Σύμβουλος: Σπύρος Δούκαρης

Η δραστηριότητα του Ομίλου, συνεχίστηκε και μετά τον πόλεμο, αλλά περισσότερο
ως ποδοσφαιρική ομάδα με ανεπίσημους φιλικούς αγώνες και ολοκληρώνεται το 1947,
όταν απορροφάται από την “Α.Ε. Ελευθερούπολις”.

j
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8. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΙΝΕΠΟΛΕΩΣ «Η ΔΡΑΣΙΣ»
Ιδρύθηκε με την υπ΄ αριθ. 8428/1931 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών από
πρωτοβουλία του Συλλόγου «Προσφυγική Κοινότης Ινεπόλεως».

1931. Από το Βιβλίο Σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών.

1931. Απόσπασμα εγκριτικής απόφασης αρ. 8428 Πρωτοδικείου Αθηνών.

j

9. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΑΠΟΛΛΩΝ» Ν. ΙΩΝΙΑΣ
Αρχίζει την δραστηριότητά του το 1931. Το Καταστατικό του εγκρίθηκε από
την Γεν. Συνέλευση του Συλλόγου της 26 Μαΐου 1932 και εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθ.
6943/30.6.1932 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών.

1932. Απόσπασμα εγκριτικής απόφασης αρ. 6943 Πρωτοδικείου Αθηνών.
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Ιδρυτές του συλλόγου ήταν οι Ι. Λαδόπουλος, Κοντόπουλος, Αδελφοί Μαρινάκη και
Γκίκα, και Α. Χονδρόπουλος που απετέλεσαν και το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο.
Με τον ενθουσιασμό και τις σωστές βάσεις που έθεσαν γρήγορα κατέλαβαν μία
εξέχουσα θέση στην πρωτοπορία των αθλητικών και αγωνιστικών σωματείων του
συνοικισμού.
Σκοπός του συλλόγου ήταν η διάδοση του Αθλητισμού στην περιφέρειά του.
Μέσα της επίτευξης του σκοπού, ήταν:
- Η ίδρυση γυμναστηρίου μετά των απαιτουμένων παραρτημάτων αυτού,
- Η ίδρυση και λειτουργία τμημάτων διαφόρων σπoρ: ως αθλητικών
αγωνισμάτων, ποδοσφαίρου, βόλλεϋ, μπωλ κλπ.
- Οργάνωση αγώνων και συμμετοχή σε αγώνες άλλων σωματείων,
- Διαλέξεις περί αθλητισμού γενικώς,
- Οργάνωση εκδρομών, εορτών κλπ.

Κάθε αποκριά διοργάνωνε την ετήσια χοροεσπερίδα του συλλόγου, ενώ ημέρα
εορτής του συλλόγου ήταν η πρώτη Κυριακή μετά το Πάσχα.
Το Διοικ. Συμβούλιο ήταν 7μελές και η θητεία του διαρκούσε ένα (1) έτος. Τα γραφεία
του συλλόγου ήταν στην οδό Μοργκεντάου (Κ. Βάρναλη) και γρήγορα ο σύλλογος
απέκτησε 120 αρωγά μέλη.
Ο Σύλλογος είχε στρογγυλή σφραγίδα με χαραγμένο το “ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ” και στο μέσον το έτος ίδρυσης 1932 και ως σήμα παίκτη
ποδοσφαίρου "λακτίζοντα τη σφαίρα".

1932.

- Μέσα σε ένα χρόνο δημιούργησε 2 ποδοσφαιρικές ομάδες (Α' και Β' ομάδα) και
έδωσε 30 ποδοσφαιρικούς αγώνες με τις τοπικές ομάδες Ν. Ιωνίας, Καλλιθέας, Αμαρουσίου, Ηρακλείου, όπου είχε 22 νίκες, 3 ισοπαλίες και 5 ήττες.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείτο από τους:
Πρόεδρος: Ιωάννης Λαδόπουλος, Αντιπρόεδρος: Κων. Βαρβαρέσος,
Γεν. Γραμματέας: Α. Ι. Χονδρόπουλος, Ταμίας: Γ. Ρουμπίας,
Μέλη: Γ. Μαρίνης, Ξ. Νικολαΐδης, Δ. Εμβαλωμένος, Γ. Ηλιάδης.

1934.

- Στις εκλογές της 10ης Αυγούστου 1934, εκλέγονται οι:
Πρόεδρος: Αλέξ. Βασιλειάδης, Αντιπρόεδρος: Κοσμάς Μαμελετζής
Γεν. Γραμματέας: Α. Ι. Χονδρόπουλος, Ταμίας: Ιωάννης Λαδόπουλος,
Έφορος: Γ. Μαρίνης
Σύμβουλοι: Κων/νος Βαρβαρέσος, Παναγιώτης Καραβασίλης
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- Κυριακή 14 Οκτωβρίου. Δίνει συναυλία στο Κινηματοθέατρο ΑΣΤΕΡΑΣ με τη σύμπραξη των καλλιτεχνών του
Εθνικού Ελληνικού Μελοδράματος Ευάγγ. Βακοντίου,
βαρυτόνου και Κώστα Σαμίου, τενόρου. Yπήρχε πλήρης
ορχήστρα υπό τη Δ/νση του Δ. Ανδριτσόπουλου.

- Οκτώβριος. Ιδρύει ομάδα πετόσφαιρας (Βόλλεϋ Μπωλ). Δίδει φιλικά ματς με τον
“Φυσιολατρικό Ν. Ιωνίας” και άλλα γειτονικά σωματεία της περιοχής.

- Νοέμβριος. Σε δημοσίευμα της Εφημερίδας “ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ”, της 16 Νοεμβρίου
1934, αναφέρεται ότι: «ο “ΑΠΟΛΛΩΝ Ν. ΙΩΝΙΑΣ” είναι η καλύτερη από τις 3 ποδοσφαιρικές ομάδες της Ν. Ιωνίας. Οι άλλες δύο ήταν: ο “ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ Ν. Ιωνίας” και η “ΕΛΠΙΣ”.
Διέθετε τους περισσότερους αθλητές αφού μπορούσε σε κάθε αγώνα να παρουσιάζει
διαφορετική ενδεκάδα ποδοσφαιριστών…».

1935.

- Ιανουάριος. Το Προεδρείο του Δ.Σ., αποτελούν, οι:
Πρόεδρος: Αλέξ. Βασιλειάδης, Αντιπρόεδρος: Γ. Μαρίνης,
Γεν. Γραμματέας: Αν. Χονδρόπουλος

- Μάρτιος. Πέρα από τις αθλητικές συναντήσεις, έχει χρόνο να διοργανώσει και το
μεγάλο αποκριάτικο χορό του στον κινηματογράφο ΑΣΤΕΡΑ.
- Αύγουστος. Με τις ποδοσφαιρικές ομάδες: “Ατρόμητος” και “Α.Ε. Καλογρέζης” συμμετέχει σε τουρνουά που πραγματοποιείται στο γήπεδο Ηρακλείου, για την κατάκτηση
κυπέλλου που αθλοθέτησε ο Δήμαρχος Ν. Ιωνίας, Ιωάννης Ριζογιαννόπουλος.
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1937 - 1938.

- Ιούνιος 1937. Αγωνίζεται στον τελικό αγώνα Κυπέλλου με την “Α.Ε. Παγκρατίου” στο Γήπεδο της Ν. Φιλαδέλφειας για το κύπελλο του Υπουργού Κ. Κοτζιά, μεταξύ
των ομάδων Γ΄ Κατηγορίας, οι εισπράξεις του οποίου διατέθηκαν «υπέρ της Βασιλικής
Αεροπορίας». Ο αγώνας έληξε ισόπαλος με 2-2 αλλά δεν πραγματοποιήθηκε παράταση
λόγω του επελθόντος σκότους. Στον αγώνα παραβρέθηκαν ο Δήμαρχος Ν. Ιωνίας Γ.
Φελέκης και οι πρόεδροι των κοινοτήτων Ν. Φιλαδέλφειας και Ηρακλείου.
- Αγωνίζεται στη Γ΄ κατηγορία Αθηνών.

1938 - 1939.

- Αγωνιζόμενος στη Γ΄ κατηγορία Αθηνών, καταλαμβάνει την 2η θέση στον όμιλο του
και προκρίνεται στη τελική φάση.

- Οκτώβριος 1938. Συμμετέχει στο Κύπελλο Ελλάδος περιόδου 1938-1939. Απ΄ όλη
την Ελλάδα συμμετέχουν 67 σωματεία, εκ των οποίων 15 των Αθηνών. Ο “Γ.Σ. Απόλλων”
είναι ένα εκ των 15.
- Πρόεδρος: Αλέξ. Βασιλειάδης

1939 - 1940.

- Αγωνιζόμενος στη Γ΄ κατηγορία Αθηνών, κερδίζει την άνοδό του στη Β΄ Κατηγορία.

Βασικά στελέχη στην ομάδα ποδοσφαίρου του “Απόλλωνα Ν. Ιωνίας” ήταν οι:
Ψυχιώτης, Γερμπάνης, Καλλιάκος, Τριανταφύλλου, Κοντόπουλος, Μανώλαρος, Πετρίδης,
Χριστοφορίδης, Σπυρίδης, Ρίμπας, Ψαρρός.
Η δραστηριότητά του, ολοκληρώνεται με την έναρξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

j

10. ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ «ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ» Ν. ΙΩΝΙΑΣ
Ιδρύθηκε το 1928 από μία ομάδα 11 παιδιών μόλις 17 ετών που είχαν πάθος για το
ποδόσφαιρο. Κάθε αγώνας της ήταν και μία πρόκληση-πρόσκληση στους φιλάθλους να
έρθουν να παρακολουθήσουν καλό ποδόσφαιρο.
Αγωνίζονταν μόνα τους χωρίς καθοδήγηση και έπειτα από 3 χρόνια απέκτησαν το
πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο.
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1932

- Μέσα σε 3 χρόνια, έδωσε 75 αγώνες εκ των οποίων κέρδισε 47, έληξαν ισόπαλοι 19 και
έχασε μόνο σε 9. Και όλα αυτά χωρίς καμία οικονομική ενίσχυση. Στο τοπικό πρωτάθλημα Ν.
Ιωνίας έρχεται δεύτερος. Συμπαραστάτης στους αγώνες του, ήταν ο Ι. Δημητριάδης.
- Το Προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελείτο από τους:
Πρόεδρος: Ι. Δημητριάδης, Γεν. Γραμματέας: Α. Μικρογιάννης,
Ταμίας: Α. Καρνεμίδης, Σύμβουλοι: Α. Διαμαντόπουλος, Ι. Βαλούρδος και Λ. Τσόρβας.

1934. Η ποδοσφαιρική ομάδα “ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ”
Διακρίνονται: Φ. Σερέφογλου (αρχηγός), Αγιάννογλου, Χρηστίδης, Τσιράκογλου, Κόκκοτζης

1933.

- Το Διοικ. Συμβούλιο, αποτελούσαν, οι:
Πρόεδρος: Εμμανουήλ Κοσμάς, Αντιπρόεδρος: Κων/νος Τσεσμελής,
Γεν. Γραμματέας: Ιωακείμ Σταυρίδης, Ταμίας: Δημ. Φιλόπουλος,
Σύμβουλοι: Ι. Κωνσταντινίδης, Γεώργιος Μιχαηλίδης, Ευάγγελος Θεοφίλου.

1934.

- Το Διοικ. Συμβούλιο, αποτελούσαν, οι:
Πρόεδρος: Αλέξ. Βασιλειάδης, Αντιπρόεδρος: Κοσμάς Μαμελετζής,
Γεν. Γραμματέας: Ανδρόνικος Χρονόπουλος, Ταμίας: Ιωαν. Λαδόπουλος,
Έφορος: Γ. Μαρίνος, Σύμβουλοι: Κ. Βαρβαρέσος, Παν. Καραβασίλης.

- Νοέμβριος. Κατόπιν εκλογών το Δ.Σ. αποτελείται από τους:
Πρόεδρος: Πέτρος Σιμητόπουλος, Αντιπρόεδρος: Κων/νος Τσεσμελής,
Γεν. Γραμματέας: Ιω. Κοτζόγλου, Ταμίας: Κων. Σολομωνίδης,
Έφορος: Δημ. Φιλόπουλος,
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Σύμβουλοι: Ι. Κωνσταντινίδης, Ιωάννης Φυντανίδης.

- Η Εφημερίδα “ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ” της 16.11.1934, σε ρεπορτάζ αναφέρει ότι «...η
ποδοσφαιρική ομάδα διαθέτει 12 ποδοσφαιριστές, παιδιά νέα, που αγωνίζονται πολλά
χρόνια μέσα στην ομάδα η οποία τα ανέδειξε και στην οποία οφείλουν την εξέλιξή τους…»

1935.

- Το Διοικ. Συμβούλιο, αποτελούσαν, οι:
Πρόεδρος: Εμμανουήλ Κοσμάς, Αντιπρόεδρος: Κων/νος Τσεσμελής,
Γεν. Γραμματέας: Ιωακείμ Σταυρίδης, Ταμίας: Δημ. Φιλόπουλος,
Σύμβουλοι: Ι. Κωνσταντινίδης, Γεώργιος Μιχαηλίδης, Ευάγγελος Θεοφίλου.

Οκτ. 1935. Εφημερίδα “ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ”

Εφημερίδα “ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ” 19.7.1935

- Μετά το “Κίνημα της Δημοκρατικής Άμυνας” (1 Μαρτίου 1935), οι αθλητικές
συναντήσεις ξεκινούν στη Ν. Ιωνία, στις 17 Μαρτίου με το μεγάλο αγώνα “Ατρόμητος
Ν. Ιωνίας”-“Όμιλος ΕΛΠΙΣ”= 4-2, που πραγματοποιείται στο Γυμναστήριο του Ομίλου
Φιλάθλων Ιωνίας και τον παρακολουθούν εκατοντάδες φίλαθλοι παρά τον άσχημο καιρό.

1938.

- Σεπτέμβριος. Συμμετέχει στο Κύπελλο Ν. Ιωνίας με τις ομάδες “Ψυχαγωγικός
Σαφραμπόλεως”, “Α.Ε. Ελευθερουπόλεως”, και “Ελπίδα Ν. Ιωνίας”. Οι αγώνες λαμβάνουν χώρα στο γήπεδο του Ηρακλείου, όπου δεν λείπουν και τα επεισόδια με διακοπή
αγώνων. Στους αγώνες δεν λαμβάνει μέρος η “A.E. Καλογρέζης” που ήταν πρωταθλήτρια
ομάδα της περιφέρειας Ν. Ιωνίας και Ν. Φιλαδέλφειας και ζητεί “προκαταβολικά”από την
Κυπελλούχο ομάδα, να αγωνιστεί μετά σε αγώνα μαζί της.
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1939.

- Συμμετέχει στο “Πρωτάθλημα Ν. Ιωνίας» με τις ομάδες: “Α.Ε. Ν. Ιωνίας”, “Πανιώνιος
Α.Ο. Ελπίς”, “Ψυχαγωγικός Σαφραμπόλεως” ο μετέπειτα “ΠΑΟ Σαφραμπόλεως”.

1941.

- Η δραστηριότητά του, ολοκληρώνεται με την έναρξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου
(1941), αφού ήδη έχει αποκτήσει όνομα «στη πιάτσα του ποδοσφαίρου» και στις γνώμες
των φιλάθλων της Αττικής καταλαμβάνει την 5η θέση μεταξύ 25 σωματείων, σύμφωνα
με διαγωνισμό Αθλητικής Εφημερίδας.

j

11. ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΩΝ ΣΑΦΡΑΜΠΟΛΕΩΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
Δραστηριοποιείται δυναμικά το 1930 ενώ καταβάλλει μεγάλες προσπάθειες να
αποκτήσει δικό του γήπεδο. Ιδρυτής ήταν ο Α. Μαραγκός. Διατηρούσε τμήματα αθλοπαιδιών, θεατρικό, εκπαιδευτικό και εκδρομικό.
Το τμήμα αθλοπαιδιών είχε 3 ομάδες ανδρών και 1 γυναικών. Η γυναικεία μάλιστα
ομάδα ήταν ισχυρότατη αφού το 1932 κατέκτησε το πρωτάθλημα Ν. Ιωνίας κερδίζοντας
τις ομάδες του “Ημιγυμνασίου”, “Αμύνης Περισσού”, “ΑΜΕΣ Άρεως” και “Κολλεγίου”.

Είχε ως υποστηρικτές της, τους: Μ. Ιωαννίδη, Δούμπα, Βροχίδη, Παπαδόπουλο, Κιριμλίδη και Δημητριάδη. Ως συμπαραστάτες του Γεν. Αρχηγού και καθοδηγητές του Συλλόγου ήταν οι Ελευθεριάδης, Γερμανός, Καχραμάνος και Ετζερίδης οι οποίοι με τον ενθουσιασμό και την αγάπη τους για τον αθλητισμό κατόρθωσαν να ενθουσιάσουν και να
φανατίσουν τους νέους στην ευγενική άμιλλα των σπορ.
Η δραστηριότητά του, ολοκληρώνεται με την έναρξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.
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12. ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ “ΑΣΤΡΑΠΗ” Ν. ΙΩΝΙΑΣ
Δραστηριοποιείται από το 1926 μέχρι το 1940.

ΑΣΤΡΑΠΗ Ν. ΙΩΝΙΑΣ. ΄Ορθιος αριστερά ο πρόεδρος της ομάδας Κ. Θωμόγλου

j

13. ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ “ΑΠΟΛΛΩΝ”
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

Δραστηριοποιείται μεταξύ 1930 - 1935.
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14. Π.Α.Ο. ΕΡΜΗΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ

Η φωτογραφία είναι παρμένη μπροστά από τα γραφεία της ομάδας που ήταν δίπλα στο κέντρο "Νέα Υόρκη".
Πρώτος από αριστερά ο Νίκος Αργυρόπουλος. Το ευζωνάκι είναι ο φιλόλογος Στ. Γαλανός.

Από τη μοναδική φωτογραφία που σώζεται διακρίνουμε την πολύ ωραία εμφάνιση
η οποία παραπέμπει βέβαια σε άλλα αθλήματα, ιδίως το μακρύ παντελόνι. Όμως αλλιώς
έβλεπαν τα πράγματα τότε αθλητές και παράγοντες. Αν και δεν έχουμε πληροφορίες για
τους διοικήσαντες τον εν λόγω σύλλογο, γνωρίζουμε όμως ότι η περιοχή που έδρασε,
ήταν η οδός Δαρδανελλίων (28ης Οκτωβρίου) και πέριξ.

Ιαν. 1934. Εφημερίδα "ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ"
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15. ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ
Την 15ετία 1925-1940, δραστηριοποιήθηκαν δεκάδες αθλητικά σωματεία στην
πόλη μας, τα οποία δεν κατήρτισαν Καταστατικό, Νομιμοποιητικά έγγραφα κλπ., αλλά
σε τοπικό επίπεδο, δημιούργησαν αθλητικές κυψέλες διαπαιδαγώγησης της νεολαίας.
Αγωνίζονταν σε “ανεπίσημα τοπικά ποδοσφαιρικά πρωταθλήματα” και το ποδόσφαιρο
ήταν η ψυχαγωγία τους. Τους ένωνε “η μπάλα” που τότε αποτελείτο, από μια σαμπρέλα
την οποία “προστάτευε” δερμάτινη επένδυση με κορδόνι.
Μέσα από τις αθλητικές εφημερίδες της εποχής, συναντούμε τα ποδοσφαιρικά
σωματεία:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ ΑΕΤΟΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
ΑΡΗΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
Π.Ο. ΤΟΛΜΗ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
ΤΙΤΑΝΙΚΟΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΑΦΡΑΜΠΟΛΕΩΣ
ΟΡΦΕΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΑΝΩΣΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΕΝΩΣΙΣ ΕΡΙΟΥΡΓΙΑΣ
ΑΤΛΑΣ ΠΕΡΙΣΣΟΥ
ΑΜΥΝΑ Ν. ΙΩΝΙΑΣ

Ιανουάριος 1934.
Εφημερίδα "ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ"

• ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
Ιδρύθηκε το 1929 από τους Πετράκη, Κωνσταντινίδη και Σαχίδη που απετέλεσαν
και το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο. Άρχισε την πορεία του λαμπρά και γρήγορα έγινε
το “αγαπημένο παιδί” των συνοικιών Ελευθερουπόλεως και Σαφραμπόλεως. Το εν λόγω
σωματείο περιελάμβανε και τμήμα βόλλεϋ μπωλ που κατόρθωσε να νικήσει την ισχυρά
ομάδα της ΧΑΝ και την Αμερικανική “Νεολαία Προσκόπων”. Η ματαιοδοξία των ποδοσφαιριστών της και οι κακόβουλοι φίλαθλοι οδήγησαν την ομάδα σε διάλυση το 1935.
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• ΠΑΜΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
Η ποδοσφαιρική ομάδα του εν λόγω συλλόγου,
(διέθετε τμήματα αθλητικά και μη)
δραστηριοποιείται από το 1926 και ολοκληρώνει τον
κύκλο της γύρω στο 1934.

Φεβρουάριος 1932 - Ιούλιος 1932

j

Λοιπά μη ποδοσφαιρικά σωματεία:

16. ΣΜΥΡΝΑΪΚΟΣ Α. Ο. Ν. ΙΩΝΙΑΣ
Είχε τμήμα στίβου. Για να γνωρίσουμε καλύτερα το εν λόγω σωματείο, παρατίθεται δημοσίευμα της Εφημερίδας “ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ” της 29.10.1934, που υπογράφει ο
αρθρογράφος της, Π. Μαρινάκης:
«Εις ουδεμία μέχρι τούδε εφημερίδα έχει γραφή και δια την ανωτέρω ομάδα.
Και ίσως να μη είνε γνωστή ει μη μόνον εις της κύκλους των θαυμαστών της οίτινες
είνε της ηλικίας με τους αθλητάς της ανωτέρω ομάδος. Αύτη ιδρύθη κατά το 1931
από μερικά παιδιά του σχολείου της γειτονιάς, ήτοι από τους Σωφρόνιον Πολάτογλου, Παυλάντην5, Γεωργιάδην Παύλον. Μοναδικός σκοπός της ομάδος ήτο η πρόοδος
των αθλητών της εις τον κλασσικόν αθλητισμόν. Και πράγματι ο σκοπός των επέτυχε.
Τα ολίγα παιδιά, απετέλεσαν κατ΄ αρχήν την ομάδα επληθύνθησαν και κατ΄ αρχάς
εγυμνάζοντο εις την πλατείαν της γειτονιάς των, η οποία εχρησιμοποιείτο ως γυμναστήριον. Απεφάσισαν της κατόπιν να μεταφέρουν τον στίβον των εις ένα ευρύχωρο
μέρος. Και τούτο ευρέθη. Ένα χωράφι ακαλλιέργητο αμέσως κατόπιν πολλών ημερών
εργασίας μετεβλήθη εις άριστον γυμναστήριον. Όπου και ευρίσκεται τώρα. Καθ΄
εκάστην Τετάρτην και Παρασκευήν ο παρατηρητής θα ίδη τας νεαράς αυτάς υπάρξεις
να γυμνάζωνται. Τις εις το άλμα, τις εις τον δρόμον, τις εις τον δίσκον, εις την σφαίραν,
εις το ακόντιον, εις τα εμπόδια κλπ. αγωνίσματα. Και όλα αυτά τα όργανα τα ηγόρασαν από ατομικάς των συνεισφοράς. Δεν έχουν ουδεμίαν υποστήριξιν από κανένα.
Όλοι τους έχουν τον ζήλον να φέρουν ρεκόρ με την ελπίδα ότι και αυτοί κάποτε θα
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αποκτήσουν την δόξαν των Μάντικα, Σύλλα, Φραγκούδη και άλλων πρωταθλητών,
ότι θα αντιπροσωπεύσουν την Ελλάδα εις επισήμους αγώνας και θα την τιμήσουν.
Και ως προς τας επιδόσεις των άτινας επιτυγχάνουν εις τας προπονήσεις των δεν είνε
ουδόλως ευκαταφρόνηται.
Αναλόγως της ηλικίας των, οι επιδόσεις των είνε πολλών εξ αυτών πάρα πολύ
ικανοποιητικαί και εις τους νέους οίτινες είνε η ελπίς της αύριον η πολιτεία δεν
πρέπει να τους παραβλέψει. Πρέπει να τους βοηθήσει υλικώς και ηθικώς δια την
εξακολούθησιν της υψηλής αυτών ιδέας. Πρέπει οπωσδήποτε να τους δώση μερικά
όργανα δια τας προπονήσεις των διότι βεβαίως τα όργανα τα οποία έχουν τώρα και τα
οποία αγόρασαν με τα χρήματά των είνε μισοκατεστραμμένα. Διότι τα περισσότερα
παιδιά εξ αυτών είνε μαθηταί και τέκνα βιοπαλαιστών και δεν έχουν την δύναμιν να
αγοράσουν άλλα όργανα. Διότι ούτω και αυτοί βλέποντες ότι τυγχάνουν του βλέμματος και μιάς ενισχύσεως θα εξακολουθήσουν με την αυτήν ζέσιν και όρεξιν να συχνάζουν εις το γυμναστήριον, άλλως τελειώνοντας και το σχολείον των οπότε ψάχνοντας
να εύρουν μίαν οιανδήποτε εργασίαν θα εύρουν από παντού τας θύρας κλειστάς και
θα στραφούν εις την διαφθοράν και την ακολασίαν. Η πολιτεία λοιπόν ας ενισχύση
τους νέους.»

Την περίοδο 1934-1938, γνωρίζει την μεγαλύτερη ανάπτυξη αφού διαθέτει στις
τάξεις του αθλητές για τα αγωνίσματα 100μ., 200μ., 400μ., 800μ., 1.500μ., 5.000μ., ύψος,
άλμα επί κοντώ και άλμα τριπλούν και συναγωνίζεται με τα σωματεία της Αθήνας “Ένωσις
Πατησίων”, “Αιολικός Τζιτζιφιών,” “Γ.Σ. Νέας Σμύρνης”, “Γ.Σ. Αμαρουσίου”, “Κονίστρα
Πετραλώνων”.
Αυτή την περίοδο διαθέτει τους αθλητές: Πολάτογλου, Ασλανίδη, Παυλάντο, Στεφανίδη,
Καρυστινό Ι και ΙΙ, Χρυσανθόπουλο, Ραλλάκη, Στάθη, Λεωνίδου, Δοξόπουλο, Σαρηκαβάζη,
Κεχαγιόγλου, Κιοσόγλου, Χατζηπέτρου, Βαλασαμίδη, Θεοφάνους Μπαζαίο, Σιαμίδη κ.α.

1938. Αθλητές του ΣΜΥΡΝΑΪΚΟΥ Α.Ο. Ν. Ιωνίας
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Κάθε χρόνο, το τελευταίο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου διοργάνωνε τους ετήσιους
εσωτερικούς αγώνες του, στο Γυμναστήριο του Κολλεγίου Ν. Ιωνίας. Μετείχαν κατά μ.ο.
30 αθλητές. Επειδή υπήρχε μεγάλος ανταγωνισμός το 1938 είχαν θεσπιστεί και όρια για
κάθε άθλημα, ενώ ο νικητής κάθε αθλήματος “βραβεύονταν” με κύπελλο. Οι επιδόσεις:
Στα 100 μ. 11΄΄6, στα 400 μ. 56΄΄, στα 800 μ. 2΄8΄΄, στη σφαίρα 11.50 μ, στο δίσκο 33 μ.,
στον ακοντισμό 42 μ., στο ύψος 1.65 μ., στο επί κοντώ 3.10 μ., στο μήκος 6.20 μ., στο
τριπλούν 13 μ.
Δυστυχώς το εν λόγω σωματείο δεν προχώρησε στη νομιμοποίηση του Καταστατικού του και για τον λόγο αυτό δεν έτυχε οικονομικής ενίσχυσης από το Δήμο Ν. Ιωνίας,
αφότου έγινε Δήμος το 1934. Έτσι το κύριο βάρος έπεσε στον Πρόεδρό του Ε. Παπαδάκη
και τους συνεργάτες του Γ. Μπαζιλάκη και Ι. Παπαδάκη.
Ο σύλλογος περιέπεσε σε αφάνεια το 1940.

j

17. ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΠΕΡΙΣΣΟΥ
Είχε τμήμα πετόσφαιρας (βόλλεϋ μπωλ).

1932.

- Το προσωρινό Δ.Σ. αποτελούσαν, οι:
Β. Σταμπόλος, Κ. Οικονόμου, Σαβ. Κουλέπης

j
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ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΚΑΛΟΓΡΕΖΑΣ
(Περίοδος 1923 - 1940)

Αναφέρουμε ξεχωριστά αυτή την περίοδο γιατί η Καλογρέζα ήταν Κοινότητα, μη
υπαγόμενη στο Δήμο Ν. Ιωνίας. Ενσωματώθηκε τον Αύγουστο του 1940.

18. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ & ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
«ΠΑΜΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ» ΚΑΛΟΓΡΕΖΗΣ
Ιδρύθηκε στην Καλογρέζα το 1925 ή κατ΄ άλλους το 1927 από τους Καλόπουλο,
Αναγνωστόπουλο και Μαργαρίτη οι οποίοι και απετέλεσαν το πρώτο Διοικ. Συμβούλιο.

20 Φεβρ. 1927. Εφημερίδα “ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ”

Από το 1927 έως το 1929 κατορθώνει να κατανικήσει όλα τα ποδοσφαιρικά
σωματεία της περιοχής του και ανακηρύσσεται συνεχώς πρωταθλήτρια ομάδα περιοχής.
Ήταν ένα από τα καλύτερα ανεπίσημα σωματεία και η πορεία του θα ήταν διαφορετική αν το 1929, ο χώρος που χρησιμοποιούσε για γήπεδο, δεν απαλλοτριωνόταν για
να κατασκευασθούν προσφυγικοί οικίσκοι. Έτσι ήρθε η απογοήτευση και για 2 χρόνια
εμφανίζει σημεία διάλυσης.
Το 1931 ανασυγκροτείται από τους Αδαμίδη, Μεταλλόπουλο, Κανταρτζή και Μόσχο
οι οποίοι και αποτελούν το νέο Διοικητικό Συμβούλιο.
Μέχρι το 1934 έφερε νίκες με τις ομάδες: “Α.Ε. Ελευθερουπόλεως”, “Ένωση Ριζουπόλεως”, “Ένωση Αγίων Αναργύρων Αμαρουσίου”, “Θρίαμβο Σαφραμπόλεως”, “Ένωση
Εριουργίας”, “Ένωση Ηρακλείου”, “Απόλλων Ελευθερουπόλεως”, “Ηρακλής Περιστερίου”, “Ορφέας Ελευσίνος”, “Ένωση Νεαπόλεως”. Αντίθετα ηττήθηκε από τις: “Όμιλος
Φιλάθλων Ν. Ιωνίας”, “Ελπίς Ν. Ιωνίας”, “Ένωση Πατησίων”, “Ένωση Ινεπόλεως”, “Γ.Σ.
Ερυθραίας”, “Ατρόμητος Ν. Ιωνίας”, “Εθνικός Καλογρέζης”, “Ολυμπιακός Πετραλώνων”,
”Αστήρ Ν. Φιλαδέλφειας”, “Ένωση Αλυσσίδας”, “Ένωση Καλογρέζης”.
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1934.

1930. Ο “Παμβυζαντινός Καλογρέζης”.

Μάιος 1933

- Το Διοικ. Συμβούλιο, αποτελούσαν, οι:
Ραφ. Μεταλλόπουλος, Επ. Πετρίδης, Κ. Μπαρδούσης, Π. Παναγιωτόπουλος
Μαντζαβίνος, Τζανετόπουλος και Μπήλιος.

1935.

- Το Διοικ. Συμβούλιο, αποτελούσαν οι:
Πρόεδρος: Κ. Μπαρδούσης, Αντιπρόεδρος: Δ. Χαμπάς,
Γεν. Γραμματέας: Ραφ. Μεταλλόπουλος, Ταμίας: Γ. Ιωαννίδης,
Γεν. Έφορος: Θ. Μακρίδης, Σύμβουλοι: Π. Παναγιωτόπουλος και Επ. Πετρίδης.

1937.

- Το Διοικ. Συμβούλιο, αποτελούσαν, οι:
Πρόεδρος: Eπ. Πετρίδης, Αντιπρόεδρος: Ι. Καρσής,
Γεν. Γραμματέας: Κων. Αναγνωστόπουλος, Ταμίας: Εμ. Καλόπουλος,
Ειδ. Γραμματέας: Ραφ. Μεταλλόπουλος, Έφορος: Π. Παναγιωτόπουλος
Κοσμήτωρ: Γ. Ανθίμου.
Η ομάδα, συνεχίζει την πορεία της και μετά τον πόλεμο.

1948.

- Το Διοικ. Συμβούλιο, αποτελούσαν, οι:
Πρόεδρος: Σταύρος Σταυρίδης, Αντιπρόεδρος: Νικόλαος Μακρής,
Γεν. Γραμματεύς: Ανδρέας Καλλιγάς, Ειδικός Γραμματεύς: Κων. Αναγνωστόπουλος,
Γεν. Αρχηγός: Χρ. Φαφόπουλος, Ταμίας: Νικόλαος Συρμαΐδης,
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Βοηθός Ταμίου: Γ. Ρομπούλας, Γεν. Έφορος: Αθανάσιος Θάνου,
Γεν. Φροντιστής: Π. Μπαλάσογλου.

1949.

- Το Διοικ. Συμβούλιο, αποτελούσαν οι:
Πρόεδρος: Σταύρος Σταυρίδης, Α΄ Αντιπρόεδρος: Νικόλαος Μακρής
Β' Αντιπρόεδρος: Χρήστος Βαφόπουλος,
Γεν. Γραμματεύς: Δημήτριος Τσόφλης, Ειδ. Γραμματεύς: Γεώργιος Μητσούλας,
Γεν. Αρχηγός: Δημήτριος Καρωνίδης, Ταμίας: Π. Μπαλάσογλου,
Γεν. Έφορος: Αθανάσιος Θάνου, Φροντιστής: Ιωάννης Συνοδινός

j

19. ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΚΑΛΟΓΡΕΖΗΣ
Ιδρύθηκε με την υπ΄ αριθ. 8056/1931 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών.

1931. Από το Βιβλίο Σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών.
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Σκοπός του σωματείου ήταν η σωματική αγωγή και διαπαιδαγώγηση των νέων.
Ήταν σωματείο ποδοσφαιρικό που είχε έδρα τη συνοικία της Καλογρέζας. Δραστηριοποιήθηκε τη δεκαετία 1930-1940.

1930.

Ιδρυτές του Σωματείου ήταν, οι: Σ. Βουτσάς, Β. Βουλγαράκης, Α. Στάμος, Ν. Νεσιάδης,
Α. Βαλάσσης και Κ. Κοσμίδης, που αποτέλεσαν και το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο.

1931.

- Μετά την έγκριση του καταστατικού από το Πρωτοδικείο, εκλέγεται νέο Δ. Σ. Το
απαρτίζουν οι:
Πρόεδρος: Ν. Νεσιάδης, Αντιπρόεδρος: Νικ. Φωτιάδης,
Γεν. Γραμματέας: Γ. Βουτσάς, Ταμίας: Β. Βουλγαράκης,
Έφορος: Αθ. Θάνου, Σύμβουλοι: Α. Βαλάσσης και Μορεσίνης

- Από το 1930, έως αρχές του 1934, έδωσε διάφορους αγώνες εντός και εκτός
Καλογρέζας, όπου κέρδισε σε 71, ηττήθηκε σε 17 και ήλθε ισόπαλος σε 15 αγώνες.

1934

- Το Διοικ. Συμβούλιο, αποτελούσαν, οι:
Βουτσάς, Τσακιρίδης, Σταυρίδης, Βουλγαράκης, Αθ. Θάνου, Χάιντας, Γρηγοριάδης.

1934. H “A.E. Καλογρέζης”
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1935.

- Το Διοικ. Συμβούλιο, αποτελούσαν, οι:
Πρόεδρος: Σταύρος Σταυρίδης, Αντιπρόεδρος: Νικ. Φωτιάδης,
Γεν. Γραμματέας: Στ. Βουτσάς, Ειδικός Γραμματέας: Δ. Καρύδης
Ταμίας: Β. Βουλγαρίδης, Γεν. Αρχηγός: Αθ. Θάνου, Γεν. Έφορος: Ι. Τσαλής

Βασικά στελέχη της “Α.Ε. Καλογρέζης”, ήταν οι: Καμπουργιάννης (τερμ.), Ανθίμου,
Μακρίδης, Βουνός, Παντζίδης, Καψίλης, Κλεάνθης Μαρόπουλος6, Κοσμίδης, Γουρλής,
Βουδούρης, Ρεντίδης, Ευτυχιάδης, Τρύφων Τζανετής, Στεφανίδης (αρχηγός), Καρύδης.
Οι κατοπινοί μεγάλοι άσσοι του ποδοσφαίρου Κλεάνθης Μαρόπουλος και Τρύφων
Τζανετής, εμφανίζονται να αγωνίζονται το 1935, στην “Α.Ε. Καλογρέζης”.

1937.

Ιούνιος 1932. Εφημερίδα “ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ”

1935. Εφημερίδα “ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ”6

- Ιούνιος. Προσπαθεί με χωματουργικές εργασίες να βελτιώσει τον αγωνιστικό χώρο
του γηπέδου της. Το γήπεδό της ήταν στη περιοχή της Αλσούπολης, στο τετράγωνο που
περικλείεται σήμερα μεταξύ των οδών Δωδεκανήσου, Ρούμελης, Πλατεία Παναιτωλίου,
Ικονίου. Η περιοχή αυτή μετά την σημερινή Λεωφ. Κύμης μέχρι την Λεωφ. Κηφισίας, ήταν
τότε αγροί.
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- Ιούνιος. Με πρωτοβουλία του διεθνούς τερματοφύλακα Ρίμπα7, ο οποίος και
αθλοθετεί κύπελλο «υπέρ ενίσχυσης της Βασιλικής Αεροπορίας», στο γήπεδο του
Ηρακλή Ν. Ιωνίας πραγματοποιείται τουρνουά ημιώρων αγώνων ποδοσφαίρου, στο
οποίο συμμετέχουν οι ομάδες της Ν. Ιωνίας: “Ατρόμητος”, “Α.Ε. Ν. Ιωνίας”, “Α.Ε. Καλογρέζης”, “Γ.Σ. Ελπίς” και “Α.Ε. Ελευθερούπολις”. Η ομάδα της “Α.Ε. Καλογρέζης” κατακτά το
αθλοθετηθέν Κύπελλο.
- Το Διοικ. Συμβούλιο, αποτελούν, οι:
Πρόεδρος: Σταύρος Σταυρίδης, Γεν. Γραμματέας: Ι. Βαλαβανίδης,
Μέλη: Β. Βουτσάς, Π. Παντσίδης, Α. Καλλιγάς, Α. Σαντζίκας, Β. Βουλγαράκης

- 17 Ιουνίου. Στα γραφεία της Κοινότητας Καλογρέζας πραγματοποιείται σύσκεψη
των 2 σωματείων “Α.Ε. Καλογρέζης” και “Παμβυζαντινός” με σκοπό την συγχώνευσή τους.
- 25 Ιουνίου. Προκηρύσσονται εκλογές για την ανάδειξη νέου Δ.Σ.

- 17 Ιουλίου. Πραγματοποιεί εκδρομή στον Άγιο Ανδρέα, όπου πραγματοποιεί κολυμβητικούς αγώνες, ενώ θα μιλήσει «περί Αθλητισμού» ο Β. Βουλγαράκης. Στους τρείς
πρώτους νικητές απονέμονται μετάλλια και στον τέταρτο έπαινος με αναμνηστική
εικόνα.

- Καλοκαίρι. Αποφασίζει να πραγματοποιήσει περιοδεία στις πόλεις Λουτράκι,
Χαλκίδα, Αίγινα, Σαλαμίνα κλπ. και καλεί τα σωματεία αυτών των πόλεων να δηλώσουν
συμμετοχή για τη διάδοση του αθλητικού πνεύματος και στη δημιουργία στενότερων
σχέσεων μεταξύ ομάδων των επαρχιών. Επίσης επιθυμεί να μεταβεί στην Κωνσταντινούπολη για την πραγματοποίηση 2 ποδοσφαιρικών συναντήσεων.

1938.

- Ιούνιος. Με απόφαση του Δ.Σ., διορίζεται 3μελής επιτροπή από τους: Μιχαήλ Μιχαηλίδη, Βασίλειο Κουρσούμη και Νικηφόρο Αλαντζόπουλο, με σκοπό να βοηθήσει τους
Καλογρεζιώτες στις αυξημένες αθλητικές ανάγκες που έχουν προκύψει από το ενδιαφέρον τους με τον αθλητισμό.

j

Εκτός της “Α.Ε. Καλογρέζης” και του “Παμβυζαντινού” στη συνοικία της Καλογρέζας
ιδρύθηκαν και οι εξής ομάδες:
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20. ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ “ΒΟΣΠΟΡΟΣ” ΚΑΛΟΓΡΕΖΗΣ
Δραστηριοποιείται τη 10ετία 1930-1940, στη συνοικία της Καλογρέζας.

1934 - 1935. Δημοσιεύματα Αθλητικών Εφημερίδων

j

21. ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΟΓΡΕΖΗΣ
Δραστηριοποιείται τη 10ετία 1930-1940, στη συνοικία της Καλογρέζας. Στην εν λόγω
ομάδα αγωνίστηκε το 1933, ο Κλεάνθης Μαρόπουλος, όταν εγκαταστάθηκε η οικογένειά
του στην Καλογρέζα.

Κλεάνθης Μαρόπουλος

j
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ΤΑ ΙΔΡΥΘΕΝΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ

22. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ “Η ΕΝΩΣΙΣ”
Ιδρύθηκε στη Σαφράμπολη στις 12 Σεπτεμβρίου 1945, ενώ το καταστατικό της
εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθ. 4978/45 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Σκοπός του αθλητικού Ομίλου ήταν η διάδοση του αθλητισμού και της αγωνιστικής
φιλάθλου ιδέας σε όλες τις κοινωνικές τάξεις και η σωματική βελτίωση των μελών του με
τη συμμετοχή τους στα διάφορα τμήματα: ποδοσφαίρου, κλασσικού αθλητισμού, βόλλεϋ
μπωλ, τέννις, αλλά και με εκδρομές και ψυχαγωγία.
Ημέρα εορτής του ομίλου ήταν η 15η Αυγούστου.
Διοικείτο από 7μελές Διοικ. Συμβούλιo και είχε σφραγίδα φέρουσα γύρωθεν τις λέξεις
“ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ «H ΕΝΩΣΙΣ»”, την χρονολογία ίδρυσης και στο μέσον δισκοβόλο.
Η πρώτη προσωρινή επιτροπή αποτελείτο από τους:
Πρόεδρος: Χ. Παπαελευθερίου, Γεν Γραμματέας: Δημ. Καραγιαννόπουλος

j

23. ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ «ΑΘΗΝΑ», Εργοστασίου Σινάνογλου
Από την Εφημερίδα «ΤΟ ΘΑΡΡΟΣ» της 25 Απριλίου 1948, διαβάζουμε:

«Πρωτοβουλία του προϊσταμένου και φανατικού φιλάθλου του κλωστοϋφαντουργείου Σινάνογλου κ. Χρ. Ροϊλού συνεπτύχθη ποδοσφαιρική ομάς εκ των εν τω εργοστασίω εργαζομένων εργατών υπό την επωνυμίαν, ποδοσφαιρική ομάς ΑΘΗΝΑ.
Η ομάς καλώς οργανωμένη και με επιβλητικήν εμφάνισιν χάρις εις την προθυμίαν
των εν εργοστασίω εργαζομένων αφ΄ ενός και την θερμήν υποστήριξιν του ιδιοκτήτου του εργοστασίου εξ ου προέρχεται αύτη εφ΄ ετέρου, δια της σοβαρής ενισχύσεώς της προσήλκυσεν από της πρώτης στιγμής την προσοχήν και την εκτίμησιν των
φιλάθλων….».
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Η ιδρυτική πράξη υπογράφηκε από τους 20 ιδρυτές της, την 5η Ιουνίου 1949 και
το καταστατικό της εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθ. 5027/1949 απόφαση του Πρωτοδικείου
Αθηνών.
Σκοπός της Ενώσεως ήταν η διάδοση και ανάπτυξη του αθλητισμού και η σωματική
και ψυχαγωγική διάπλαση των μελών της.
Ο σκοπός θα επιτυγχάνονταν με την ίδρυση και συντήρηση γηπέδου (γυμναστηρίου),
με την προκήρυξη και τέλεση αγώνων, με εκδρομές, με διαλέξεις, αθλητικές παραστάσεις,
ίδρυση αθλητικής λέσχης, βιβλιοθήκης μετά αναγνωστηρίου, και εν γένει με κάθε μέσο
πρόσφορο και σύμφωνο με τον σκοπό της Ένωσης.
Κατά κανόνα μέλη γίνονταν οι εργαζόμενοι στο εργοστάσιο “ΣΙΝΑΝΟΓΛΟΥ” αλλά και
κάθε τρίτος που είχε συμπληρώσει το 21ο έτος.
Η Ένωση διοικείτο από 9μελές Διοικ. Συμβούλιο που εκλέγονταν κάθε χρόνο, είχε
3μελή Εξελεγκτική Επιτροπή, ενώ τα χρώματά της, ήταν λευκό και πράσινο σε οποιονδήποτε συνδυασμό.
Η σημαία, η σφραγίδα και το σήμα της Ένωσης απεικόνιζαν την κεφαλή της θεάς της
σοφίας Αθηνάς, πέριξ της οποίας κυκλικώς αναγραφόταν “ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ, ΑΘΗΝΑ,
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΣΙΝΑΝΟΓΛΟΥ”
Ως ιδρυτές αναφέρονται, οι:
Κωνσταντίνος Χαμαλίδης, Ευστράτιος Καλαφάτης, Μιχαήλ Μηλιώτης
Μάρκος Κάπελας, Γεράσιμος Χυτήρης, Ιωάννης Χριστοφορίδης
Μιχαήλ Λομβράνος, Χρήστος Αναστασιάδης, Ιωάννης Γαβριήλ
Αθανάσιος Σερέφογλου, Ιωάννης Βερρόπουλος, Ιωάννης Ετσερίδης
Στυλιανός Μπιρμπίλης, Νικόλαος Τσάμης, Γεώργιος Διαμαντόπουλος
Παντελάκης Ελευθερίνας, Παναγιώτης Βουνός, Αθανάσιος Σαρρής
Ευάγγελος Τιρόγλου, Κωνσταντίνος Σινάνογλου
Πρόεδρος: Αν. Γαϊτάνος, Γεν. Γραμματεύς: Κων. Χαμαλίδης

j

24. ΑΘΛΗΤIΚΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ “O ΦΑΡΟΣ”
Ιδρύθηκε στις αρχές του 1949 από τους Γ. Συμβουλίδη, Μ. Σταφυλίδη και Ν. Βαμβακόπουλο στην συνοικία “ΦΑΡΟΣ” στη Ν. Ιωνία*. Το πρώτο καιρό τους βοήθησαν ο Γεν.
Αρχηγός της “Α.Ε. Ν. Ιωνίας” Ι. Λαδόπουλος ως και διάφοροι άλλοι φίλαθλοι οι οποίοι
συνεισέφεραν χρηματικά ποσά που απαιτούνταν για την αγορά του αθλητικού υλικού.
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Συμμετείχε σε τοπικούς αγώνες, ενώ κατέκτησε και το Κύπελλο που είχε αθλοθετήσει ο Γιώργος Λουκάς το 1950. Η πορεία του ήταν βραχύβιος γιατί οι παίκτες του που
διακρίθηκαν γρήγορα μεταγράφηκαν σε μεγαλύτερες ομάδες (Ελευθερούπολη).
Πιθανόν να μην έφτασαν στο σημείο, ώστε να συντάξουν καταστατικό και να πάρουν
την έγκριση για την ίδρυση σωματείου από το Πρωτοδικείο Αθηνών. Επίσης στα αρχεία
της Ε.Π.Σ.Α. Αθηνών, δεν εμφαίνεται να έχει καταταχθεί σε καμία κατηγορία.
(*). Ο “Φάρος” βρισκόταν στο ύψωμα στα δυτικά της Ν. Ιωνίας. Ο χείμαρρος
Γιαμπουρλάς, χώριζε το “Φάρο” από το αλσύλιο Ν. Φιλαδέλφειας.

j

25. ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΟΓΡΕΖΑΣ
(Π.Α.Ο.Κ.)
Μετά τον πόλεμο ουσιαστικά έδρασε στην Καλογρέζα με λαμπρά αποτελέσματα ο
“Ποδοσφαιρικός Αθλητικός Όμιλος Καλογρέζας (Π.Α.Ο.Κ.)”
Ως ανεπίσημο σωματείο υπήρχε από το 1945.
Ο Βαγγέλης Πανάκης8 που αγωνίστηκε στην ομάδα, μέχρι το 1951, θυμάται:
«…Την ποδοσφαιρική μου καριέρα την ξεκίνησα σε πολύ μικρή
ηλικία. Στα κατοχικά χρόνια. Τότε δεν είχαμε πολλά παιχνίδια ή
πολλές ασχολίες. Η μόνη μας διασκέδαση ήταν το ποδόσφαιρο.
Έτσι με τους συνομήλικούς μου, στην περιοχή της Καλογρέζας όπου
μεγάλωσα, φτιάξαμε ένα σωματείο, με λεφτά από την τσέπη μας,
το οποίο το ονομάσαμε Αθλητική Ένωση Καλογρέζας. Επίσης κοντά
στην Καλογρέζα ήταν το γήπεδο της ΆΕΚ και κάθε Κυριακή πηγαίναμε και βλέπαμε ποδόσφαιρο. Και είχαμε και πολλά πρότυπα, σαν
παιδιά, από τους παίχτες της ΆΕΚ και από παίχτες της Νέας Ιωνίας.
Στην ομάδα αυτή έπαιζα τερματοφύλακας αλλά μετά, για ένα γκολ
που έφαγα και με κοροϊδεύανε, πήγα και έπαιξα «έξω αριστερά»
(εξτρέμ). Στην συνέχεια επειδή κάπως μεγαλώσαμε διαλύθηκε η
ομάδα της Καλογρέζας και φτιάξαμε μια καινούρια την οποία την
ονομάσαμε Π.Α.Ο Καλογρέζας. Έπειτα με καλέσανε στη Μεικτή
Αθηνών. Τότε ήμουν 16 χρόνων την χρονολογία 1949-50. Σε ένα
παιχνίδι που παίζαμε στη Θεσσαλονίκη με τη Μεικτή Θεσσαλονίκης κερδίσαμε 2-1 και
μάλιστα πέτυχα και το νικητήριο γκολ. Την άλλη μέρα η Αθλητική Ηχώ έγραφε ότι «με
γκολ του Πανάκη η Μεικτή Αθηνών κέρδισε τη Μεικτή Θεσσαλονίκης…».
ΑΡΓΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 9 Αυγ. 2009
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Το καταστατικό του υπογράφηκε από τη Γενική Συνέλευση των 22 ιδρυτών, το 1949
και εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθ. 4945/1950 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών.
1950. Από το Βιβλίο Καταχώρησης Σωματείων στο Πρωτοδικείο Αθηνών

		
Έδρα τον πρώτο καιρό είχε το καφενείο του Σταύρου Δαμιανίδη στη συνοικία της
Καλογρέζας. Αργότερα απέκτησε γραφεία στην οδό Ανδρέου Δημητρίου.
Σκοπός του συλλόγου ήταν η δια του αθλητισμού, της γυμναστικής και της συναφούς
ψυχαγωγίας σωματική και πνευματική ανάπτυξη και προαγωγή των μελών του, συγχρόνως δε και η διάδοση του αθλητικού πνεύματος.

Από την 1η σελίδα του Καταστατικού του 1949.

Ο σύλλογος για την καλύτερη και πληρέστερη εξυπηρέτηση και επιτυχία του σκοπού
του, μπορούσε να δημιουργήσει διάφορα τμήματα: Βόλλεϋ Μπωλ, Μπάσκετ Μπωλ,
Ποδοσφαιρικό, εκδρομών, ορειβατικό, ποδηλασίας κλπ, σύμφωνα πάντα με τις αθλητικές του ανάγκες.
Την οργάνωση και εποπτεία των παραπάνω τμημάτων θα είχε ο ειδικός έφορος που
θα οριζόταν από το Διοικ. Συμβούλιο και αποκλειόταν να είναι μέλος του Διοικ. Συμβουλίου. Ο κάθε έφορος ήταν υποχρεωμένος να συντάσσει και εσωτερικό κανονισμό για
κάθε τμήμα που θα εγκρίνονταν από το Διοικ. Συμβούλιο.
Τα μέλη του διακρίνονταν σε τακτικά, ενεργώς αθλητικά αρωγά και επίτιμα. Ο
σύλλογος διοικείτο από 9μελές Διοκ. Συμβούλιο απαρτιζόμενο από τον Πρόεδρο, τον
Αντιπρόεδρο, τον Γεν. Γραμματέα, τον Ταμία, τον Έφορο, τον Βοηθό Εφόρου, τον Τεχνικό
Σύμβουλο και δύο συμβούλους. Η θητεία του ήταν διετής.
Ο σύλλογος είχε σφραγίδα κυκλική με τον τίτλο “ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ
ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΟΓΡΕΖΑΣ”, τα γράμματα Π.Α.Ο.Κ. και το έτος ίδρυσης 1949. Χρώματα της
ομάδας ήταν τα κυανόλευκα.
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Ιδρυτικά Μέλη:
Προκόπης Προκοπίου, Ευάγγελος Παζαρόπουλος, Ανδρέας Καλλιγάς,
Νικόλαος Ντότσικας, Παναγιώτης Καρωνίδης, Ιωάννης Μαρόπουλος,
Χρήστος Σπιντζίκης, Δημήτριος Ιασoνίδης, Γρηγόριος Σαχίνογλου,
Αδαμάντιος Αδαμαντίδης, Αναστάσιος Θεοδωρίδης, Χριστόφορος Καρέντζος,
Δημήτριος Δημητριάδης, Παναγιώτης Παντζίδης, Ραφαήλ Μεταλλόπουλος,
Αλκιβιάδης Παντερμαλής, Κων/νος Μαυρόπουλος, Θεολόγος Χατζηγιαννάκης,
Σταυρ. Καρέντζος, Νικ. Καρακατσάνης, Γεώρ. Καρακαντάνης, Γεώρ. Μουρίδης.

1949.

- Πρόεδρος: Προκόπης Προκοπίου

1950 - 1951.

- Η ομάδα εντάχθηκε στο Πρωτάθλημα της Δοκίμου κατηγορίας Αθηνών της Ε.Π.Σ.Α.
Αγωνιζόμενη σε όμιλο 20 ομάδων, τερματίζει στη 3η θέση και μετά από αγώνες κατάταξης μεταξύ των πρώτων ομάδων των άλλων ομίλων, τελικά τερματίζει στη 2η θέση της
κατηγορίας.

Οι Β. Πανάκης (Παναθηναϊκού)
και Ν. Μελισσής (Α.Ε.Κ.)
εισέρχονται
στο Γήπεδο Π.Α.Ο.
κατά τα εγκαίνια του γηπέδου
της Λεωφόρου Αλεξάνδρας.
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1950. Π.Α.Ο.Καλογρέζας.
Δημητριάδης, Εφραιμίδης, Θεοδωρίδης, Αδαμαντίδης, Βλάσσης, Σπιτζίκης, Μελισσής, Τσουνίδης.
Βαγγέλης Πανάκης, Τσαρόπουλος (τερμ.), Φακίρογλου.

1951 - 1952.

- Η ποδοσφαιρική ομάδα πάλι αγωνίζεται στη Δόκιμη Κατηγορία Αθηνών.

- Στις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν , τον Δεκέμβριο του 1951, εκλέχτηκαν οι:
Γεώργιος Νεσιάδης, Χρήστος Βαφόπουλος, Ξένος Μαρκόπουλος*
Κλεάνθης Μαρόπουλος*, Γεώργιος Παντελίδης, Προκόπης Προκοπίου,
Ανδρέας Καλλιγάς, Δημήτριος Καρωνίδης, Γεώργιος Παζαρόπουλος.
(*) Πρόκειται για τους παλαίμαχους πια ποδοσφαιριστές της Α.Ε.Κ.

1952 - 1953.

- Κατόπιν ενεργειών της διοίκησης, η ομάδα εντάσσεται στη Γ΄ Κατηγορία Αθηνών.
Στους αγώνες που ακολουθούν, τερματίζει στη 10η θέση με 42 βαθμούς. Την εν λόγω
περίοδο, στους αγώνες της χρησιμοποιεί 28 ποδοσφαιριστές. Είχε προπονητή τον Γ.
Νεσιάδη. Την ίδια περίοδο της απενεμήθη το Κύπελλο Ήθους.

1953 - 1954.

- Στο προεδρείο του Δ.Σ. συμμετέχουν οι:
Πρόεδρος: Ν. Καρανικολάου, Γεν. Γραμματέας: Ανδρέας Καλλιγάς
Γεν. Αρχηγός: Χρήστος Βαφόπουλος

- Η ομάδα αγωνίζεται στην Γ΄ Κατηγορία Αθηνών και έπειτα από μία θαυμάσια
πορεία καταλαμβάνει τη Α΄ θέση με 52 β, σε 19 αγώνες. Ανακηρύσσεται πρωταθλήτρια και ανέρχεται στη Β΄ Κατηγορία Αθηνών.
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1954 - 1955.

- Η ομάδα αγωνιζόμενη στην Β΄ κατηγορία Αθηνών, καταλαμβάνει την 5η θέση με
52 β. Την ίδια χρονιά στην ίδια κατηγορία, η συμπολίτισσα “Α.Ε. Ελευθερουπόλεως”
καταλαμβάνει την 1η θέση και ανακηρύσσεται πρωταθλήτρια στη Β΄ κατηγορία Αθηνών.

1955 - 1956.

- Η Α΄ ομάδα αγωνιζόμενη στην Β΄ κατηγ. Αθηνών, καταλαμβάνει την 2η θέση με 51 β.
- Η Β΄ ομάδα αγωνιζόμενη στην Β΄ κατηγ. Αθηνών, καταλαμβάνει την 4η θέση με 24 β.

1956. Π.Α.Ο. Καλογρέζας.
Προπονητής: Γ. Νεσιάδης, Παίκτες: Γουρλής, Τσάβος, Απόσογλου, Κουσκούνης, Αποστ. Πανάκης.
Μπουτίδης, Λασκαρίδης, Βαμβακόπουλος, Σκράπας, Μεταλλόπουλος, Προκοπίου.

1956 - 1957.

- Η Α΄ ομάδα αγωνιζόμενη στην Β΄ κατηγορία Αθηνών, καταλαμβάνει την 12η θέση
με 45 β. σε 26 αγώνες.
- Η Β΄ ομάδα αγωνιζόμενη στην Β΄ κατηγορία Αθηνών, καταλαμβάνει την 11η θέση
με 19 β. σε 26 αγώνες.

1957 - 1958.

- Η Α΄ ομάδα αγωνιζόμενη στην Β1 κατηγορία Αθηνών, καταλαμβάνει την 5η θέση με
66 β. σε 30 αγώνες, σε όμιλο που συμμετέχουν 16 ομάδες. Στους εν λόγω αγώνες χρησιμοποιεί 40 ποδοσφαιριστές.
- Η Β΄ ομάδα αγωνιζόμενη στην Β1 κατηγορία Αθηνών, καταλαμβάνει την 3η θέση με
36 β. σε 30 αγώνες.
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1958 - 1959.

- Η Α΄ ομάδα αγωνιζόμενη στην Β1 κατηγορία Αθηνών, καταλαμβάνει την 5η θέση με
38 β. σε 17 αγώνες, σε όμιλο με 18 ομάδες. Χρησιμοποιεί 44 ποδοσφαιριστές.

1959 - 1960.

- Η Α΄ ομάδα αγωνιζόμενη στην Α2 κατηγορία Αθηνών, καταλαμβάνει την 4η θέση με
69 β. σε 30 αγώνες.
- Η Β΄ ομάδα αγωνιζόμενη στην Α2 κατηγορία Αθηνών, καταλαμβάνει την 6η θέση με
32 β. σε 15 αγώνες.

1960 - 1961.

- Η Α΄ ομάδα αγωνιζόμενη στην Α2 κατηγορία Αθηνών, καταλαμβάνει την 3η θέση με
103 β. σε 42 αγώνες.
- Η Β΄ ομάδα αγωνιζόμενη στην Α2 κατηγορία Αθηνών, καταλαμβάνει την 5η θέση με
19 β. σε 10 αγώνες.

1961 - 1962.

- Η Α΄ ομάδα αγωνιζόμενη στην Α΄ κατηγορία Αθηνών, καταλαμβάνει την 8η θέση
(τελευταία) με 16 β. σε 14 αγώνες.
- Η Β΄ ομάδα αγωνιζόμενη στην Α2 κατηγορία Αθηνών, καταλαμβάνει την 3η θέση με
9 β. σε 5 αγώνες.
- Η εφηβική ομάδα αγωνιζόμενη στο εφηβικό πρωτάθλημα, καταλαμβάνει την 4η
θέση με 14 β. σε 7 αγώνες.

1962 - 1963.

- Η Α΄ ομάδα αγωνιζόμενη στην A΄ κατηγορία Αθηνών, καταλαμβάνει την 6η θέση με
50 β. σε 24 αγώνες, σε όμιλο με 12 ομάδες.
- Η Β΄ ομάδα αγωνιζόμενη στην Α΄ κατηγορία Αθηνών, καταλαμβάνει την 2η θέση στο
2ο όμιλο με 31 β. σε 12 αγώνες.
- Η εφηβική ομάδα αγωνιζόμενη στο εφηβικό πρωτάθλημα καταλαμβάνει την 1η θέση.

1963 - 1964.

Η ΚΑΛΟΓΡΕΖΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ στην Α΄ ΑΘΗΝΩΝ!
- Η σαιζόν 1963 1964 ήταν ξεχωριστά σημαντική όχι μόνο για τον “Π.Α.Ο. Καλογρέζας”
αλλά και για τον “Ποδοσφαιρικό Αθλητικό Όμιλο Σαφραμπόλεως” και για την “Αθλητική
Ένωση Ελευθερουπόλεως”, όταν και οι 3 αυτές ομάδες της περιοχής μας αγωνίζονταν στο
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πρωτάθλημα Α΄ κατηγορίας Αθηνών. (Η “Α.Ε. Ν. Ιωνίας” ήταν στην Α2). Σε κανένα δήμο
της Ελλάδας, δεν είχε παρατηρηθεί ανάλογο φαινόμενο να αγωνίζονται σε μία μεγάλη
κατηγορία ποδοσφαίρου συγχρόνως 3 ομάδες του.

Ύστερα από μια καταπληκτική πορεία ο “Π.Α.Ο. Καλογρέζας” τερμάτισε 1ος με 55
β. σημειώνοντας 13 νίκες, 7 ισοπαλίες και 2 ήττες, έχοντας την καλύτερη επίθεση
(38 γκολ) και την καλύτερη άμυνα (20 γκολ) και ανέρχεται στη Β΄ Εθνική Κατηγορία.
Βέβαια σε απόσταση αναπνοής 2ος είχε τερματίσει ο “Π.Α.Ο. Σαφραμπόλεως” με 51 β.
Δυστυχώς η “Αθλητική ΄Ενωσις Ελευθερουπόλεως” είχε έρθει προτελευταία.
Οι αγώνες που έδωσε ο “Π.Α.Ο. Καλογρέζας”:
Π.Α.Ο. Καλογρέζας - Άρης Αθηνών

2-0

1-0

Π.Α.Ο. Καλογρέζας - Α.Ε. Ελευθερουπόλεως

3-3

2-2

Π.Α.Ο. Καλογρέζας - Αθηναϊκός

Π.Α.Ο. Καλογρέζας - Α.Ο. Αμπελοκήπων
Π.Α.Ο. Καλογρέζας - Παλλαυρεωτικός

Π.Α.Ο. Καλογρέζας - Ποσειδών Γλυφάδας
Π.Α.Ο. Καλογρέζας - Α.Ο. Παγκρατίου
Π.Α.Ο. Καλογρέζας - Α.Ο. Δάφνης

Π.Α.Ο. Καλογρέζας - Εθνικός Αστήρ
Π.Α.Ο. Καλογρέζας - Πλάτων

Π.Α.Ο. Καλογρέζας - Π.Α.Ο. Σαφραμπόλεως

3-0

1-1

1-1

2-2

1-0

2-0

0-0

2-1

3-1

1-0

0-0

2-0

3-0

4-3

1-0

2-1

0-1

2-4

- Στην ομάδα έπαιζαν τότε παίκτες που διακρίθηκαν ιδιαίτερα και έγιναν γνωστοί
στο Πανελλήνιο, όπως ήταν ο αδελφός του μεγάλου Βαγγέλη Πανάκη, ο Απόστολος
Πανάκης, ο οποίος είχε επονομασθεί το “κανόνι της Β΄ Εθνικής”, σημειώνοντας 21 γκολ.
(συνολικά ο Απ. Πανάκης ή Πανόπουλος είχε πετύχει 135 γκολ!), ο Νίκος Μελισσής που
μεταγράφηκε στην “Α.Ε.Κ.”, ο Γ. Μεταλλόπουλος, ο Βαγγέλης Καρεντζόπουλος, (που
μετά πήγε στο “Διαγόρα Ρόδου“ και τον “Γ.Σ. Ίκαρος”) και τόσοι άλλοι
- Προπονητής της ομάδας ήταν ο Ξενοφών Μαρκόπουλος ο Καλογρεζιώτης μέγας
κεφαλοσφαιριστής της Α.Ε.Κ., γνωστός ως Ξένος.
- Την ίδια χρονιά της απονέμεται και το Κύπελλο Ήθους.
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- Η εφηβική ομάδα, ανακηρύσσεται επίσης πρωταθλήτρια στο Εφηβικό πρωτάθλημα
Ε.Π.Σ.Α. με 19 β. σε 7 αγώνες. Της απονέμεται και το Κύπελλο ΄Ηθους.

-Έτσι τη σαιζόν 1963-1964 ο “Π.Α.Ο. Καλογρέζας” θα πάρει 4 Κύπελλα, από την
Ε.Π.Σ.Α. 2 για τα Πρωταθλήματα (κανονική και εφηβική ομάδα) και 2 για Κύπελλα ΄Ηθους
(κανονική και εφηβική ομάδα). Ο “Π.Α.Ο. Σαφραμπόλεως” θα πάρει Κύπελλο για τη 2η
θέση στο πρωτάθλημα της A' Αθηνών, ενώ η “Α.Ε. Ν. Ιωνίας” θα πάρει το Κύπελλο ως
Πρωταθλήτρια της Α2 Κατηγορίας.

1964 - 1965.

1964. Π.Α.Ο. Καλογρέζας.
Γιακουμής, Καβαλιώτης, Βαφόπουλος, Ιωαννίδης, Λίναρης, Μαξίδης.
Οξύζογλου, Χαραλαμπίδης, Κιμπούρης (τερμ.), Ρούσσος, Φιλιππίδης.

Η ΚΑΛΟΓΡΕΖΑ στη B΄ ΕΘΝΙΚΗ

- Η πορεία του “Π.A.O. Καλογρέζας” στη Β΄ Εθνική Κατηγορία (α΄ όμιλος, 16 ομάδες)
ήταν πολύ καλή, αν λάβει κανείς υπόψη τις ομάδες που αντιμετώπισε μεταξύ των οποίων
ήταν: το “Αιγάλεω”, ο “Ατρόμητος”, η “Παναχαϊκή”, ο “Διαγόρας”, ο “Παναιτωλικός” κ.α.

- Βασισμένη πάλι στον ίδιο κορμό (Απ. Πανάκης, Μελισσής, Λίναρης, Ιωάννου,
Καρετζόπουλος, Μεταλλόπουλος, Φιλιππίδης) επέτυχε να καταλάβει την πολύ τιμητική
6η θέση, χάρη στην τεράστια δύναμη πυρός που διέθετε. Ο Απ. Πανάκης επέτυχε 32 γκολ
και ήταν πρώτος και στους 4 ομίλους !
- Ο “Π.A.O. Καλογρέζας” σε 30 αγώνες σημείωσε 14 νίκες, 9 ήττες και 7 ισοπαλίες.
Τέρματα: 60-49.
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- Οι συγκλονιστικότεροι αγώνες ήταν με τον “Ατρόμητο” (0-1), με την “Παναιτωλικό” (1-1), με την “Παναχαϊκή (3-2), με το “Διαγόρα Ρόδου” (5-3) και με την “Αναγέννηση
΄Aρτας” (5-1).

- Ο “Π.Α.Ο. Σαφραμπόλεως” την ίδια χρονιά, αγωνιζόταν στη Β΄ Εθνική δεν τα
κατάφερε, τερμάτισε 11ος, υποβιβάστηκε και επέστρεψε στην Α΄ Αθηνών

1965 - 1966.

* Γεν. Αρχηγός της ομάδας στην πορεία της Β' Εθνικής ήταν ο Τρικούπης Σπυράντης.

Η ΚΑΛΟΓΡΕΖΑ συνεχίζει στη B΄ ΕΘΝΙΚΗ

- Αυτή τη φορά τα πράγματα είναι ακόμα πιο δύσκολα. Στον Α΄ όμιλο με 16 ομάδες,
μετέχουν και: ο “Ο.Φ.Η”., η “Καλαμάτα”, η “Παναχαϊκή”, ο “Ατρόμητος”, τα “Γιάννινα”, τα
“Χανιά”, ο “Εθνικός Αστήρ” κ.α. Στο τέλος ισοβαθμεί στην 9η θέση μαζί με τον “Ολυμπιακό Πατρών” και τον “Α.Ο. Ιωαννίνων” με 59 βαθμούς, τέρματα (56-38) και σώζεται. O
“Π.A.O. Καλογρέζας” θα συνεχίσει και την επόμενη σαιζόν στη Β΄ Εθνική! Πρώτος σκόρερ
του ομίλου αναδεικνύεται ο φόρ της ομάδας Ιωαννίδης με 22 γκολ.

1965. ΄Ορθιοι: Γιαν. Γιακουμής, Χαρ. Μαξίδης, Απ. Πανάκης, Στελ. Βαφόπουλος,
Κώστας Φιλιππίδης, Νίκος Μελισσής, Νικηφ. Κιμπούρης
Καθιστοί: Σ. Κοταρίδης, Τ. Λίναρης, Νικ. Χαραλαμπίδης, Β. Καρεντζόπουλος

- Σημαντικές ήταν οι νίκες της, επί του “Ο.Φ.Η.” με 3-2, της “Καλαμάτας” με 3-0, του
“Α.Ο. Ιωαννίνων” με 5-0, του “Παναργειακού” με 5-1, της “Θύελλας Πατρών” με 6-1 κλπ.
-477-

Λουκάς Π. Χριστοδούλου

1966 - 1967.
- Ο “Π.A.O. Καλογρέζας” εξακολουθεί να προκαλεί το πανελλήνιο με τις θαυμάσιες
εμφανίσεις του. Συμμετείχε στο Πρωτάθλημα της Β' Εθνικής Κατηγορίας στο Β' όμιλο όπου
αντίπαλοι της, ήταν: η “Λαμία”, ο “Ολυμπιακός Βόλου”, ο “Ολυμπιακός Χαλκίδας”, ο “Φωστήρας”, η “Κόρινθος”, ο “Διαγόρας”, ο “Ατρόμητος”, ο “Λεβαδειακός”, η “Νίκη Βόλου” κλπ.
- Η ομάδα στα μέσα της περιόδου
βρισκόταν, στη μέση περίπου της βαθμολογίας, όταν επιβάλλονται βαριές ποινές για
επεισόδια σε αγώνες. Θίγεται και ο “Π.A.O.
Καλογρέζας” και ενώ τελικά ανεστάλησαν οι ποινές, ήρθε η οριστική ποινή…του
θανάτου με τη διαγραφή της, την 5η Μαΐου
1967 από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γεν. Γραμματέας Κ. Ασλανίδης) της
απριλιανής δικτατορίας!

Απόδειξη Είσπραξης της 1/12/1966 για μεταγραφές
2 Ποδοσφαιριστών

- Τον τελευταίο αγώνα ο “Π.Α.Ο. ΚΑΛΟΓΡΕΖΑΣ” τον έδωσε στη Μυτιλήνη τον Απρίλιο
του 1967, όπου νίκησε τον “ΑΙΟΛΙΚΟ” με σκορ 3-2. Να και η φωτογραφία:

ΟΡΘΙΟΙ: N. Ντούβας (Γεν. αρχηγός), Γ. Γιακουμής, Γ. Ανδρής, Π. Δαμιανίδης, Στ. Βαφόπουλος, Ν. Χαραλαμπίδης,
Κ. Μαρκόπουλος ΚΑΘΙΣΤΟΙ: Χ. Οξύζογλου, Β. Κοντογιώργος, Γ. Κούκας, Σ. Κοταρίδης, Τ. Λίναρης
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- Με το που γύρισε η ομάδα, έγινε η δικτατορία της 21ης Απριλίου 1967 και το
σωματείο διαλύθηκε. Ένα στρατιωτικό REO σταμάτησε έξω από τα γραφεία του
“Π.Α.Ο. ΚΑΛΟΓΡΕΖΑΣ” και «φόρτωσαν» όλη την ιστορία του για να την «πετάξουν» στη
χωματερή. Την λαμπρή ιστορία 20 χρόνων !
- Στις 21 Απριλίου 1967, αλλάζουν τα αθλητικά δεδομένα της πόλης. Μεταξύ των
σωματείων που διαλύονται είναι και ο “Π.Α.Ο. ΚΑΛΟΓΡΕΖΑΣ”. Τον οδηγούν σε συγχώνευση με τον “Π.Α.Ο. ΣΑΦΡΑΜΠΟΛΕΩΣ” και τη δημιουργία ενός νέου συλλόγου: Το όνομά
του: “ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΚΑΡΟΣ”.
- Μέχρι τότε από το 1949 είχε δώσει 543 αγώνες με 272 νίκες, 116 ισοπαλίες και 155
ήττες. Τέρματα: 1.068-795. ΄Ηταν όπως είχαν πει η ομάδα των “γκολτζήδων”.
- Δεκάδες είναι οι ποδοσφαιριστές που αγωνίσθηκαν στα 20 πρώτα χρόνια του
“Π.Α.Ο. ΚΑΛΟΓΡΕΖΑΣ” (1947-1967). Παρακάτω αναφέρουμε όλους εκείνους που μπορέσαμε να καταγράψουμε:

Κιμπούρης (τερματ.), Χατζησίμος (τερματ.), Γ. Ανδρής (τερμ.), Γ. Γιακουμής, Τ.
Λίναρης, Στ. Βαφόπουλος, Φιλιππίδης, Μαξίδης, Μεταλλόπουλος, Ιωαννίδης, Κ. Μαρκόπουλος, Βαγγ. Καρεντζόπουλος, Βαγγ. Πανάκης, Απ. Πανάκης, Σ. Κοταρίδης, Ν. Μελισσής, Ν. Χαραλαμπίδης, Ρούσσος, Ιωάννου, Δημητρίου, Στεργιώτης, Τζίτζηφας, Πετρίδης, Αγγελίδης, Αδαμαντίδης, Π. Απόσογλου, Ε. Μπουτίδης, Χατζηχρήστος, Λασκαρίδης,
Χατζηγιάννης, Μινόπουλος, Κιλισμάνης, Τρικ. Σπυράτος, Π. Δαμιανίδης, Β. Κοντογιώργος,
Γ. Κούκας, Οξύζογλου, κ.α.

1974.

- Μετά την αποκατάσταση της Δημοκρατίας το 1974, ο “Π.Α.Ο. ΚΑΛΟΓΡΕΖΑΣ” διεκδίκησε την επάνοδό του στη Β΄ Εθνική Κατηγορία,
όπου αγωνιζόταν όταν τη διέλυσε η Χούντα! Αυτό
τελικά δεν έγινε.

1976.

- Την 1η Δεκεμβρίου 1976, ο ιστορικός σύλλογος ξαναϊδρύεται.
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2001.

1975. ΄Ορθιοι: Προπονητής Κ. Πετρίτσης, Παίκτες: Τέλης Κερκινόπουλος, Δημ. Βάσιλας,
Δημ. Μπούκας, Κοντογιώργος, Γιάννης Παπαδάκης
Καθιστοί: Σπανάκης, Κώστας Κουτσής, Νίκος Κουφοπαντελής, Βασ. Μπαγιώργος,
Άρης Παπανδρέου, Παναγ. Γιακουμής.

- Θα συγχωνευθεί με τον “Α.Ο. Ν. Ιωνίας” που αγωνιζόταν στην Δ΄ Εθνική κατηγορία.

j

26. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ (ή ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ) ΠΕΡΙΣΣΟΥ
Η ιδρυτική πράξη υπογράφηκε από τους 21 ιδρυτές της, την 30ην Απριλίου 1950
και το καταστατικό εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθ. 6891/50 απόφαση του Πρωτοδικείου
Αθηνών. Η διόρθωση του ονόματος από Αθλητική Ένωσις σε Αθλητικό Όμιλο, έγινε λίγο
πριν την κατάθεση του καταστατικού. Θεωρούμε ότι είναι το ίδιο σωματείο.
Σκοπός του ομίλου ήταν η διάδοση και ανάπτυξη του αθλητισμού εν γένει και της
φυσιολατρείας μεταξύ των κατοίκων του Περισσού και ειδικότερα της νεολαίας καθώς
και η δημιουργία αθλητικού ήθους και πνεύματος, αντάξιου του αρχαίου ελληνικού.
Ο σκοπός θα επιτυγχάνονταν με την:
- Εγγραφή μελών στα αθλητικά τμήματα του Ομίλου
- Ίδρυση αθλητικών ποδοσφαιρικών γηπέδων και χώρων
- Στενή επαφή με άλλες ομοιογενείς ενώσεις και οργανώσεις
- Συμμετοχή του Ομίλου στους εκάστοτε διοργανούμενους αθλητικούς
ποδοσφαιρικούς αγώνες
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- Διοργάνωση εκδρομών και κατασκηνώσεων
- Ίδρυση τμημάτων: αθλητισμού στίβου, ποδοσφαίρου, κολύμβησης
και πεζοπορίας.
Ο Όμιλος διοικείτο από 11μελές Διοικ. Συμβούλιο που εκλέγονταν ανά διετία, είχε
3μελή Εξελεγκτική Επιτροπή, ενώ εορτή του ομίλου ήταν η 1η Μαΐου.
Είχε στρογγυλή σφραγίδα φέρουσα στο μέσον την άπτερο Νίκη και στο πλαίσιο
“ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΡΙΣΣΟΥ” 1950. Είχε επίσης σημαία λευκή μετά πλαισίου μπλε
και εντός του πλαισίου ωοειδώς έφερε το “ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΡΙΣΣΟΥ”.
Από την ημερομηνία υπογραφής της ιδρυτικής πράξης μέχρι την 31η Δεκεμβρίου
1950, ορίσθηκε το εξής προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο:
Πρόεδρος: Μιχαήλ Σιγαράς, Α΄ Αντιπρόεδρος: Δημήτριος Σουρής
Β' Αντιπρόεδρος: Πέτρος Πετρίδης, Γεν. Γραμματεύς: Αναστάσιος Κοτζιάς
Ειδικός Γραμματεύς: Δημήτριος Ρουσσόπουλος, Ταμίας: Ευάγγελος Χοντζόγλου
Κοσμήτωρ: Ζαφείριος Κωνσταντινίδης, Γεν. Έφορος: Οδυσσεύς Τρικαλιώτης
Γεν. Αρχηγός: Γεώργιος Σφύρας, Σύμβουλοι: Θεολ. Ιωσηφίδης, Παν. Μαυροφρύδης
Αναπληρωματικοί: Στέφανος Αναστασιάδης, Γεώργιος Προμπονάς,
Νικόλαος Λουκάτος, Γεώργιος Μαραντίδης και Νικόλαος Αμπατζόπουλος

1951.

- Με ανακοίνωση ο Προεδρεύων Ζ. Κωνσταντινίδης και Γ. Γραμματέας Ο. Φλίγγλερ,
καλούν τα μέλη του σε έκτακτη Γεν. Συνέλευση, την Κυριακή 12 Αυγούστου 1951.

1952 - 1953.

- Αγωνιζόμενος στη Δόκιμη Κατηγορία Αθηνών, τερματίζει στη 14η θέση με 13 β. σε
όμιλο με συμμετέχουσες 15 ομάδες.
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1958 - 1959.

- Αγωνίζεται στη Δ΄ Κατηγορία Αθηνών.

j

27. ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ “ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ ΑΕΤΟΣ”
ΣΑΦΡΑΜΠΟΛΕΩΣ
Το καταστατικό που ψηφίστηκε στις 26 Μαΐου 1953, εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθ.
8350/53 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών και είχε έδρα τη Σαφράμπολη.

1953. Απόσπασμα εγκριτικής απόφασης αρ. 8350 Πρωτοδ. Αθηνών.

Σκοπός του Συλλόγου ήταν:
• Η ανάπτυξη και διάδοση του αθλητισμού μεταξύ των κατοίκων
της Σαφράμπολης και η ανάπτυξη του φιλάθλου πνεύματος,
• Η σωματική και ψυχική ανάταση των μελών του συλλόγου με την άθληση
και τη σωματική αγωγή, αλλά και την ψυχαγωγία και μόρφωση.

Για την πραγματοποίηση του σκοπού, θα επεδίωκε:
- Ίδρυση λεσχών, γυμναστηρίων, γηπέδων ποδοσφαίρου κλπ.,
- Ίδρυση εντευκτηρίου, αναγνωστηρίου και βιβλιοθήκης,
- Στενή συνεργασία με κάθε άλλη οργάνωση που επιδιώκει τους ίδιους σκοπούς
και επιδίωξη συμμετοχής στους ανώτατους αθλητικούς οργανισμούς της χώρας
Σ.Ε.Γ.Α.Σ., Ε.Π.Σ.Α., Ε.Π.Ο. κλπ.,
- Ίδρυση ψυχαγωγικών, μορφωτικών και αθλητικών τμημάτων,
- Αθλητικούς αγώνες, εκδρομές, κατασκηνώσεις και λοιπά ψυχαγωγικά μέσα.

Ο σύλλογος διοικείτο από 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο, ενώ είχε στρογγυλή
σφραγίδα που έφερε σε κύκλο την επωνυμία του συλλόγου και το έτος ίδρυσης, στο
μέσον δε τον δικέφαλο αετό και από πάνω τα στοιχεία Δ.Α.Σ. Είχε επίσης σημαία που
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έφερε την επωνυμία του συλλόγου και το έμβλημά του.
Μεταξύ των ιδρυτών αναφέρονται οι: Κεσεμίδης, Νικολαΐδης, Πάλλας, Περιβόλας,
Δεληγιαννίδης, Παπάζογλου, Προδρόμου, Παπαδόπουλος, Παυλής.

j

28. ΠΟΔΟΣΦ. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ (Π.A.O.) ΣΑΦΡΑΜΠΟΛΕΩΣ
Ανεπίσημα εμφανίζεται το 1945, όταν συμμετέχει στις 28 Οκτωβρίου 1945, με την
ευκαιρία της Εθνικής Επετείου στο γήπεδο Ν. Ιωνίας σε πανηγυρικό αγώνα ανάμεσα
στις μικτές ομάδες “Επίσημοι”-“Ανεξάρτητοι”. Την πρώτη ομάδα συγκρότησαν παίκτες
από τις αναγνωρισμένες ομάδες από την προπολεμική περίοδο “Α.Ε. Ν. Ιωνίας” και “Α.Ε.
Ελευθερούπολις” ενώ η δεύτερη συγκροτήθηκε από ποδοσφαιριστές των ανεξάρτητων
σωματείων “Ελπίς”, “Νίκη Περισσού”, “Καλογρέζα” και “Σαφράμπολη”. Αυτή είναι η πρώτη
φορά που αναφέρεται η ομάδα της Σαφράμπολης.
		
Η ιδρυτική πράξη από τα 12 ιδρυτικά του μέλη υπογράφηκε στις 21 Μαΐου 1953 και
εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθ. 10358/1953 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών.

1953. Απόσπασμα της εγκριτικής απόφασης αρ. 10358 Πρωτοδικείου Αθηνών.

Σκοπός του Σωματείου ήταν η ηθική και σωματική διάπλαση της νεολαίας, η τόνωση
του φρονήματος, η εμψύχωση του καλού και ωραίου και η προαγωγή του αθλητισμού
στη Σαφράμπολη. Προς επίτευξη του σκοπού τα μέλη του
ασχολούνταν με το ποδόσφαιρο, τον κλασσικό αθλητισμό
και τις αθλοπαιδιές. Διοργάνωνε αθλητικούς αγώνες μεταξύ
των μελών του αλλά και με άλλους συλλόγους. Επίσης θα
διοργάνωνε ψυχαγωγικές εκδρομές, εορτές, συναυλίες και
διαλέξεις.
Το σωματείο, διοικείτο από 11μελές Διοικητικό Συμβούλιο και αποτελείτο από τον Πρόεδρο, τους 2 αντιπροέδρους,
το Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία, τον Γενικό Έφορο, το Γενικό
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Αρχηγό και τους 4 συμβούλους. Είχε επίσης 3μελή Εξελεγκτική Επιτροπή.
Η σφραγίδα του συλλόγου ήταν στρογγυλή, όπου εντός του κύκλου υπήρχε αθλητής
με αναμμένη δάδα και γύρω ήταν η επωνυμία του συλλόγου “ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΑΦΡΑΜΠΟΛΕΩΣ”.
Ιδρυτικά μέλη, ήταν οι:
Γ. Καρακυριακόπουλος, Π. Tρίτας, Π. Σαμαράς, Ευαγγελίδης, Στ. Παπασταματίου,
Θ. Τρανόπουλος, Χρ. Ινεμπολίδης, Γ. Σάντας, Μ. Τζανετάκης, Λύκος, Παυλάκης,
Β. Χατζηγαβριήλ, Ασβεστάς, Τσολίδης και Β. Κοτζαμπιγίκογλου.
Διατηρούσε γραφεία και εντευκτήρια στην οδό Σινώπης.
Από το ξεκίνημά της η ομάδα είχε διαρκή ανοδική πορεία, με προπονητή το Θανάση
Μυτιληναίο και παίκτες που αργότερα αγωνίστηκαν σε μεγαλύτερες ομάδες.

1953 - 1954.

- Την πρώτη χρονιά ίδρυσής του εντάσσεται και αγωνίζεται στη Δόκιμη Κατηγορία
Αθηνών. Μετά από ένα συναρπαστικό πρωτάθλημα εισέρχεται στους τελικούς και είναι
μέσα στις 4 πρώτες ομάδες που προάγονται στη Γ΄ Κατηγορία Αθηνών.
- Μετά από εκλογές, συγκροτήθηκε σε σώμα, το πρώτο Δ.Σ.:
Πρόεδρος: Γ. Καρακυριακόπουλος, Αντιπρόεδρος: Μ. Τζανετάκης,
Γεν. Γραμματεύς: Ν. Ταβλάτος, Ταμίας: Τζέκος Λύκος,
Γεν. Αρχηγός: Π. Τσουλίδης, Γεν. Έφορος: Δ. Αναστασιάδης,
Σύμβουλοι: Καλογερόπουλος, Ευφραιμίδης, Αν. Ασβεστάς, Τσολόγλου

Ο Π.Α.Ο. Σαφραμπόλεως.

-484-

Η Ιστορία των Σωματείων της Νέας Ιωνίας, 1923-1974

1954 - 1955.

- Αγωνίζεται στη Γ΄ Κατηγορία Ε.Π.Σ.Α, καταλαμβάνει την 8η θέση στον Α΄ όμιλο με
22 β. σε 11 αγώνες και κατακτά το Κύπελλο Ήθους.
- Από τις εκλογές της 18 Ιουλίου 1954, εκλέχτηκαν και συγκροτήθηκαν σε σώμα, οι:
Πρόεδρος: Γεώργιος Γρηγοριάδης, A' Αντιπρόεδρος: Νικόλαος Λουκάτος
Β' Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Μαυρομμάτης, Γεν. Γραμματεύς: Θ. Βασιλειάδης
Ταμίας: Ν. Ταβλάτος, Αν. Γενικός Έφορος: Αν. Ασβεστάς,
Γεν. Αρχηγός: Σταμ. Παπασταματίου
Σύμβουλοι: Γ. Καρακυριακόπουλος, Π. Τσουλίδης, Χ. Ινεμπολίδης, Μ. Τζανετάκης

Γράφει ο Χάρης Σαπουντζάκης:
[...] Ο “Π.Α.Ο. Σαφραμπόλεως”, η Σαφράμπολη απλά, υπήρξε πραγματικά μια ομάδα
υπόδειγμα ανάμεσα 1955-1965. Μπροστά από την εποχή της. Με τεχνική, με μπρίο, με
αποτελεσματικότητα, κέρδισε τις καρδιές όλων των φιλάθλων της Ν. Ιωνίας. ΄Ηταν η
“σταχτοπούτα” της!
Με μια φρενήρη κούρσα ανάμεσα στις περιόδους 1955-1956 έως 1962-1963 ανεβαίνει
από τη Γ' Κατηγορία Αθηνών στη Β΄ Εθνική Κατηγορία! Δηλαδή πέρασε από τη Γ΄ Κατηγορία στη Β΄, μετά στη Β1, στην Α2, στην Α1, στη Β΄ Εθνική!
Τίποτα δεν τη σταματούσε.
Πολλές φορές χρειάστηκε να παίξει με τις συμπολίτισσες της: τον “Π.Α.Ο.Καλογρέζας”,
την “Α.Ε. Ελευθερουπόλεως”, και μετά την “Ενωση Ελευθερουπόλεως και Ν. Ιωνίας”. Μια
σειρά από τοπικά ντέρμπυ, που συγκέντρωναν χιλιάδες φιλάθλους στα γήπεδα της “Α.Ε.Κ.”
του “Απόλλωνα” και της Ν. Ιωνίας.
Η πρώτη μεγάλη σύγκρουση έγινε στο τέλος της σαιζόν 1958-1959, όταν ο “Π.Α.Ο.
Σαφραμπόλεως” αντιμετώπισε τον “Π.Α.Ο. Καλογρέζας”, για το πρωτάθλημα της Β1 κατηγορίας Αθηνών. Το παιχνίδι έληξε με θρίαμβο του “Π.Α.Ο. Σαφραμπόλεως” με 3-0 ![...]
Ο αθλητικογράφος της εποχής είχε γράψει:
“Περισσότεροι από 5.000 φίλαθλοι έγιναν μάρτυρες στο γήπεδο του Απόλλωνος μιας δραματικής σύγκρουσης. Η Σαφράμπολη αντιμετώπιζε για πρώτη φορά την
Καλογρέζα. Πολλά μπορούσαν να συμβούν. Η Σαφράμπολη έβλεπε να διακυβεύεται ο
τίτλος και η Καλογρέζα το γόητρο. Τελικά νικήτρια αναδείχθηκε η πανίσχυρη ομάδα
της Σαφράμπολης επιτυγχάνοντας ένα μοναδικό άθλο. Για τρίτο συνεχόμενο χρόνο να
κατακτήσει έναν καινούργιο και ανώτερο τίτλο: Πρώτα της Γ΄ κατηγορίας, μετά της
Β2 και τώρα της Β1. Ποιος ξέρει αν και του χρόνου τα παιδιά της Σαφράμπολης δεν
ατενίσουν τον τίτλο της Α2;”
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Η πράσινη ομάδα της Σαφράμπολης ανέδειξε πολλούς ποδοσφαιριστές. Με κίνδυνο να
παραλείψουμε μερικούς, να ονομάσουμε τους:
Γιαλιτάκης (τερμ.), Τσοπανάκης (τερμ.), Αργυρόπουλος (τερμ.), Ελευθεριάδης (τερμ.),
Μαυροφρύδης, Δαμάσκος, Κάντζος, Καράμπελας, Καρεκλίδης (τερμ.), Τερζής, Ιατρίδης, Ασβεστάς, Στογιαννόπουλος, Παυλίδης, Χιώτης, Γούνης, Αθανασίου, Τελλίδης, Θεοδοσίου, Ελευθεριάδης, Φραγκουλόπουλος, Δουρίδας, Ανθρωπέλος, Φραντζέσκος, Γρηγοριάδης, Ευαγγελίδης, Χατζηγιακουμής, Πλατωνίδης, Ορφανόπουλος, Φιλιππάκος, Νικήτας,
Ουσταμπασίδης, Βαδάσης, Πρ. Παπαδόπουλος, Μαλισσιάνος, Ζακυνθινός, Κυριμπίρογλου,
Μανουσάκης, Κωστούλας, Καρακυριακόπουλος και Κώστας Νικολαϊδης που μεταγράφηκε
αργότερα στην Α.Ε.Κ. και έκανε σπουδαία καριέρα.
Αν αναζητήσουμε αστέρια, θα πρέπει να μιλήσουμε για τους: Αργυρόπουλο, Δουρίδα,
Ανθρωπέλο, Ουσταμπασίδη, Γούνη, Χιώτη, Γρηγοριάδη.[...]

1955-1960. Ο Π.Α.Ο. Σαφραμπόλεως.
Χρ. Ελευθεριάδης, Τζούμπος, Τσομπανάκης, Κυριμπίρογλου, Παυλίδης,
Δουρίδας, Ζακυνθινός, Φραγκουλόπουλος, Αθανασίου.

1955 - 1956.

- Αγωνίζεται στην Γ΄ κατηγορία, στον Α΄ όμιλο και καταλαμβάνει την 1η θέση. Στους
τελικούς αγώνες των ομίλων που επακολουθούν για την τελική κατάταξη όπου συμμετέχουν οι 4 πρώτοι των 3 ομίλων, έρχεται 9ος σε 11 αγώνες με 19 β.
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1956 - 1957.

1956 - 1957. Ο Π.Α.Ο. Σαφραμπόλεως

- Από τις εκλογές της 23 Σεπτεμβρίου 1956 εκλέχτηκαν και συγκροτήθηκαν σε σώμα, οι:
Πρόεδρος: Γ. Καρακυριακόπουλος, A' Αντιπρόεδρος: Κ. Ευαγγελίδης
Β' Αντιπρόεδρος: Β. Κοτσαμπιγίκογλου, Γεν. Γραμματεύς: Θ. Τρανόπουλος
Ταμίας: Β. Χατζηγαβριήλ, Έφορος: Β. Σαμαράς,
Γεν. Αρχηγός: Δ. Αναστασιάδης
Σύμβουλοι: Χ. Ινεμπολίδης, Σταμ. Παπασταματίου, Γ. Σάντας, Μ. Τζανετάκης

- Αγωνιζόμενος στη Γ΄ κατηγορία τερματίζει 1ος με 32 β. στον Β΄ όμιλό του και στους
αγώνες τελικής κατάταξης έρχεται 1ος και προάγεται στη Β΄ Κατηγορία Αθηνών.

1957 - 1958.

-Η Α' ομάδα αγωνίζεται στη Β' Κατηγορία, ανακηρύσσεται πρωταθλήτρια στον
όμιλό της με 54 β. σε 20 αγώνες, ενώ λαμβάνει και το Κύπελλο ΄Ηθους.
Η περιπέτεια της Σαφράμπολης στο Μενίδι!
Από την Εφημερίδα το “ΘΑΡΡΟΣ ΤΗΣ ΙΩΝΙΑΣ”, της 13.4.1958, πληροφορούμαστε:
«Άδοξον τέλος είχε ο αγών πρωταθλήματος μεταξύ του “Π.Α.Ο. Σαφραμπόλεως”
και της ”Υπεροχής Μενιδίου” που έληξε με σκορ 3-1 υπέρ του “Π.Α.Ο. Σαφραμπόλεως”.
Ο αγών από το πρώτο μέρος εφαίνετο ότι θα έληγε εν μέσω σοβαρών επεισοδίων, με σκόπιμα λακτίσματα εκ μέρους των παικτών του Μενιδίου, οι οποίοι δια
θεμίτων και αθέμιτων μέσων προσπαθούν να αντιδράσουν. Το σύστημα όμως αυτό
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της σκληρότητος τους κόστισε ακριβά .Ο “Π.Α.Ο. Σαφραμπόλεως” κατά το πρώτο
ημίχρονο προηγείτο με 3, 0, τρία αριστουργηματικά γκολ που διέλυσαν κυριολεκτικά
κάθε αντίσταση των παικτών της ”Υπεροχής Μενιδίου”. Τα γκολ επέτυχαν οι Θεοδοσίου, Ελευθεριάδης και Τελλίδης.
Το δεύτερο μέρος άρχισε με άγριες διαθέσεις από τους παίκτες της ”Υπεροχής
Μενιδίου”, η οποία αφού μείωσε την διαφορά δια του Γκολέμη με φάουλ, κατέληξε
στην Ανθρωποσφαγή.
Βρισκόμαστε στο 15΄ λεπτόν του Β΄ μέρους, όταν ο κορυφαίος διαιτητής μας κ.
Ζώγας, διατάσσει την αποβολή του βάναυσου Βαρελά, ο οποίος εγρονθοκόπησε τον
νεαρόν Μουσούκον, ρίψας αυτόν αναίσθητον επί της γης. Ο Βαρελάς αρνείται να εξέλθη
του γηπέδου, ενώ ο Δαμάσκος της ”Υπεροχής Μενιδίου” πλησιάζει με άγριες διαθέσεις
τον διαιτητή και του καταφέρει ισχυρό γρονθοκόπημα. Όλοι οι παίκτες του Μενιδίου
προκαλούν, υβρίζουν και χειρονομούν κατά τον αισχρότερον τρόπον τον μαίτρ της
Ελληνικής Διαιτησίας κ. Ζώγαν. Ο Γεν. Αρχηγός του “Π.Α.Ο. Σαφραμπόλεως” κ. Παπασταματίου προσπαθών να διασώσει τους παίκτες του από τας επιθέσεις δέχεται ισχυρά
λακτίσματα από τους αιμοβόρους παίκτας της “Υπεροχής Μενιδίου”. Ο αγών έχει διακοπεί. Ο διαιτητής κατευθύνεται στα αποδυτήρια και γράφει στο φύλλο αγώνος:
Στο 15΄ λεπτόν του Β΄ ημιχρόνου διέταξα την αποβολή του παίκτου της Υπεροχής
Βαρελά. Ούτος αρνηθείς να εξέλθη μου επιτέθηκε με αγρίας διαθέσεις. Τότε με πλησιάζει και ο παίκτης Δαμάσκος ο οποίος με εκλιπαρεί να αναιρέσω την απόφασίν της
αποβολής του Βαρελά. Κατευθύνομαι εις τα αποδυτήρια διακόπτων τον αγώνα εις
βάρος της Υπεροχής.
Εν τω μεταξύ η μάχη εις την εξέδραν είχε γενικευθεί, φίλαθλοι του Μενιδίου με
μαχαίρας εις χείρας απειλούν και υβρίζουν τους ευγενείς φιλάθλους της Σαφραμπόλεως. Είς Σαφραμπολίτης δέχεται την μάχαιραν ενός Μενιδιάτου και μεταφέρεται εις
Α΄ Βοηθειών. Τα γρονθοκοπήματα παίρνουν και δίνουν! Η εξέδρα έχει μεταβληθεί σε
αρένα! Είς χωροφύλαξ δέχεται επίθεσιν ενός πολίτου!
Το κακό σταματά όταν όλοι οι ταραξίες φίλαθλοι του Μενιδίου οδηγούνται στο
πλησιέστερον αστυνομικόν τμήμα.
Και τώρα τον λόγον έχει η αρμοδία επιτροπή πρωταθλήματος της Ε.Π.Σ.Α.; Τι
θα αποφασίσει; Ασφαλώς θα πρέπει να επιβάλλη αυστηράς ποινάς εις βάρος των
δημιουργών των επεισοδίων.
Θα πρέπει επίσης ν΄ αναφερθεί ότι ο εξαίρετος Δήμαρχος Αχαρνών κ. Δέδες που
τυγχάνει και επίτιμον μέλος της Υπεροχής, μετέβη ομού μετά του Διοικ. Συμβουλίου
της Υπεροχής εις τα γραφεία της Σαφραμπόλεως όπου εξεδήλωσεν την μεταμέλειαν
του δια τα σοβαρά επεισόδια ευχαριστήσας θερμώς τους ηγέτας της Σαφραμπόλεως
κ.κ. Πετρίδη, Παπασταματίου, Γεώργιο Μαυρομμάτην και Νακάσην δια την άψογον
στάσιν των.»

- Η Β΄ ομάδα αγωνίζεται στη Β΄ Κατηγορία και καταλαμβάνει την 2η θέση με 26 β. σε
10 αγώνες.
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1958 - 1959.

Δεκαετία '50. Ο Π.Α.Ο. Σαφραμπόλεως.

- Από τις εκλογές του Δεκεμβρίου, εκλέχτηκαν και συγκροτήθηκαν σε σώμα, οι:
Πρόεδρος: Πέτρος Πετρίδης, A' Αντιπρόεδρος: Δημ. Δαμιανίδης
Β' Αντιπρόεδρος: Θεόδωρος Νακάσης, Γεν. Γραμματεύς: Χρ. Ινεμπολίδης
Ταμίας: Ι. Χατζηγιακουμής, Έφορος: Παν. Σαμαράς,
Γεν. Αρχηγός: Σταμ. Παπασταματίου, Σύμβουλοι: Θεμ. Χατζηγιαννάκης,
Βασ. Χατζηγαβριήλ, Μ. Τζανετάκης και Βασ. Κοτζαμπιγίκογλου
- H A΄ ομάδα αγωνιζόμενη στην Β1 κατηγορία έρχεται 2η με 44 β. σε 17 αγώνες.
Χρησιμοποιεί 41 ποδοσφαιριστές. Της απονέμεται το Κύπελλο ΄Ηθους.
- H Β΄ ομάδα αγωνιζόμενη στην Β1 κατηγορία έρχεται 10η με 33 β. σε 17 αγώνες.

28 Απριλίου 1958. Ο Π.Α.Ο. Σαφραμπόλεως.
Τζούμπος, Παυλίδης, Καρεκλίδης, Μαυροφρύδης, Ελευθεριάδης, Ευαγγελίδης,
Φραγκουλόπουλος, Κυριμπίρογλου, Αθανασίου, Μπαρούτης, Δουρίδας.
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1959 - 1960.

- H A΄ ομάδα αγωνιζόμενη στην Α2 κατηγορία έρχεται 5η με 63 β. σε 30 αγώνες.

1960 - 1961.

- H A΄ ομάδα αγωνιζόμενη στην Α2 κατηγορία έρχεται 1η. Ανακηρύσσεται πρωταθλήτρια στην Α2 κατηγορία και ανέρχεται στην Α΄ Κατηγορία Αθηνών. Έπειτα από ένα
συγκλονιστικό πρωτάθλημα με 22 ομάδες, συγκέντρωσε 104 βαθμούς με τέρματα 89-38,
έναν βαθμό περισσότερο από τις συμπολίτισσες ομάδες: “Π.Α.Ο. Καλογρέζας” και “Α.Ε.
Ελευθερουπόλεως”.
- H Β΄ ομάδα αγωνιζόμενη στην Α2 κατηγορία στον Α΄ όμιλο, έρχεται 1η με 29 β. σε 10
αγώνες. Στην τελική κατάταξη ισοβαθμεί και ανακηρύσσεται συμπρωταθλήτρια.

1961 - 1962.

- Το 1961 γίνονται δύο τροποποιήσεις του Καταστατικού που εγκρίνονται με τις υπ΄
αριθ. 15758/25.8.1961 και 13951/ 7.11.1961 αποφάσεις του Πρωτοδικείου Αθηνών.
- Στο καταστατικό περιλαμβάνεται διάταξη, ότι ημέρα εορτής του συλλόγου ήταν η
2α Αυγούστου, ημέρα εορτής του Αγίου Στεφάνου, προστάτη της Σαφράμπολης.
- Γενομένων αρχαιρεσιών, το Δ.Σ. του συλλόγου καταρτίσθηκε, ως εξής:
Πρόεδρος: Πέτρος Πετρίδης, A' Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Καρακυριακόπουλος,
Β' Αντιπρόεδρος: Αναστ. Σκουρτέλης, Γεν. Γραμματεύς: Χρυσ. Ινεμπολίδης,
Ταμίας: Κοσμάς Ιωάννου, Έφορος Ποδοσφαίρου: Γεώργιος Χαραλαμπίδης,
Γεν. Αρχηγός: Θεμ. Χατζηγιαννάκης, Υπεύθ. Εντευκτηρίου: Στ. Ντιρέκογλου,
Σύμβουλοι: Θεόπιστος Βασιλειάδης, Σπυρ. Χάλαρης, Ευάγ. Τριανταφύλλης.

19 Νοεμβρίου 1962. O Π.Α.Ο. Σαφραμπόλεως στο γήπεδο Ριζούπολης κερδίζει 3-1 τον Π.Α.Ο. Καλογρέζας.
Τσοπανάκης, Γρηγοριάδης, Ευαγγελίδης, Αθανασίου, Φρατζέσκος,
Νικολαΐδης, Αβακουμίδης, Πλατωνίδης, Δουρίδας, Ζακυνθινός.
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- H A΄ ομάδα αγωνιζόμενη στην Α΄ κατηγορία, έρχεται 2η με 31 β. σε 14 αγώνες.
Πρoκρίνεται στην πρώτη φάση των ομίλων της Β' Εθνικής. Τερματίζει στην 4η θέση του
Α΄ Ομίλου Νότου και κερδίζει την άνοδο στη μόνιμη Β΄ Εθνική της επόμενης σεζόν.
- H Β΄ ομάδα αγωνιζόμενη στην Α΄ κατηγορία, έρχεται 6η (τελευταία) με 5 β. σε 5
αγώνες.
- Η εφηβική ομάδα, αγωνιζόμενη στο εφηβικό πρωτάθλημα, έρχεται 2η με 16 β. σε 7
αγώνες.

1962 - 1963.

- Η Α΄ ομάδα αγωνίζεται για πρώτη φορά στη Β΄ Εθνική Κατηγορία, στον Α΄ όμιλο (15
ομάδες) που μόλις έχει αναδιαταχθεί. Τερματίζει στην 9η θέση με 58 β. και τέρματα (44,
32) και υποβιβάζεται για 1 β. στην Α΄ κατηγορία Αθηνών. Οι «Σαφραμπολίτες» υποβιβάστηκαν, καθώς τη χρονιά εκείνη μόνο οι 8 πρώτες ομάδες της κατάταξης διατηρήθηκαν
στην κατηγορία. Υποβιβάστηκαν συνολικά 7 ομάδες.
- Η εφηβική ομάδα συμμετέχοντας, στο εφηβικό πρωτάθλημα καταλαμβάνει την 4η
θέση. (Συμμετέχουν 9 ομάδες)

1963 - 1964.

- H Α΄ ομάδα αγωνιζόμενη στην Α΄ Κατηγορία Αθηνών, καταλαμβάνει την 2η θέση με
51 β. σε 22 αγώνες και ανέρχεται στην Β΄ Εθνική Κατηγορία. Στον ίδιο όμιλο πρωταθλήτρια ομάδα, ανακηρύσσεται ο “Π.Α.Ο. Καλογρέζας” που και αυτή ανέρχεται στη Β΄ Εθνική
Κατηγορία. Ήταν μεγάλο επίτευγμα μία πόλη, ως η Ν. Ιωνία, να έχει 2 ποδοσφαιρικές
ομάδες στη Β΄ Εθνική Κατηγορία, την ίδια ποδοσφαιρική περίοδο.
- Η εφηβική ομάδα, αγωνιζόμενη στο Εφηβικό Πρωτάθλημα τερματίζει 3η.

1964 - 1965.

- H Α' ομάδα αγωνιζόμενη στην B΄ Εθνική Κατηγορία στον Α' όμιλο (16 ομάδες)
καταλαμβάνει την 11η θέση με 58 β. και τέρματα (50-43) και απολογισμό 10 νίκες, 8
ισοπαλίες και 12 ήττες. Εκείνη τη χρονιά κέρδισε εντός έδρας και τις 3 ομάδες της Πάτρας
(Παναχαϊκή, Θύελλα και Πατραϊκό) αλλά και τον ισχυρό Παναιτωλικό, όμως και πάλι δεν
απέφυγε τον υποβιβασμό και υποβιβάζεται στην Α΄ Κατηγορία Αθηνών.
Ο Xρήστος Ελευθεριάδης, παίκτης της Σαφράμπολης, θυμάται:
“Έπαιζα στη Σαφράμπολη, στην ποδοσφαιρική ομάδα και μετά, το 1959, πήγα
στον Παναθηναϊκό και την Προοδευτική. Στη Σαφράμπολη ήμουν από το 1955 και
τα 5 αυτά χρόνια, η Σαφράμπολη είχε κατακτήσει τέσσερα πρωταθλήματα. Ανέβαινε
συνεχώς κατηγορίες. Έφτασε η Σαφράμπολη μέχρι την Β’ Εθνική. Τότε, η Σαφράμπολη
λειτουργούσε μόνο ποδοσφαιρικά, στο ίδιο γήπεδο, Ολυμπίας 1. Βέβαια, τα γραφεία
ήταν στην Σαφράμπολη.
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Τα πράγματα ήταν πιο καθαρά, πιο λεβέντικα, που λέμε. Υπήρχαν πιο απλοί
άνθρωποι που πίστευαν στην ομάδα τους, πίστευαν στους ανθρώπους, είχαν πολλά
πιστεύω, εν πάσει περιπτώσει. Βέβαια δεν υπήρχαν και πάρα πολλά πράγματα τότε,
ούτε τηλεοράσεις, ούτε τίποτα. Ζούσαμε για το παιγνίδι της Κυριακής, κι όλη την
εβδομάδα συζητάγαμε πότε θα ‘ρθει το άλλο ματς και πώς θα παίξουμε και τι θα
κάνουμε. “ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΑΓΟΡΑΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ, 2002”.

23 Ιανουαρίου 1966. O Π.Α.Ο. Σαφραμπόλεως στο γήπεδο Ν. Ιωνίας κερδίζει 8-1 τον Άρη Ρεθύμνου.
Μανουσάκης (παράγων), Παπαδόπουλος (πρόεδρος) - Χρ. Ελευθεριάδης, Παυλίδης, Ουσταμπασίδης,
Ελευθεριάδης (τερμ), Σπυρίδης (παράγων),
Ανθρωπέλος, Κωστούλας, Ευαγγελίδης, Βαδάσης, Χιώτης.

1965 - 1966.

- Η ομάδα στην αρχή κατατάσσεται στην Α΄ Κατηγορία Αθηνών. Δεν συμμετέχει
όμως, γιατί κατόπιν απόφασης της Ε.Π.Σ.Α. που επικυρώθηκε από την Ε.Π.Ο. θα αγωνιστεί στο Εθνικό Ερασιτεχνικό Πρωτάθλημα ή Ερασιτεχνική Β΄ Εθνική, που μόλις εκείνη
την χρονιά άρχιζε.
- Η ομάδα τοποθετείται στον Α' όμιλο (10 ομάδες) και στο τέλος των αγώνων
ισοβαθμεί με 45 β. με την ομάδα “Εργοτέλης Ηρακλείου”. Γίνεται αγώνας κατάταξης και
το αποτέλεσμα είναι 0-0 που ευνοεί την ομάδα του “Εργοτέλη Ηρακλείου” λόγω καλύτερης διαφοράς τερμάτων (Υπήρχε σχετική προκήρυξη του πρωταθλήματος).
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1966 - 1967.

- Συμμετέχει στο Ερασιτεχνικό Πρωτάθλημα και αγωνίζεται στον Α' όμιλο (1ος
υπο-όμιλος) όπου συμμετέχουν 10 ομάδες από την Στερεά Ελλάδα κυρίως. Το τέλος του
πρωταθλήματος την βρίσκει πρώτη και ισόβαθμη με 46 β. με την ομάδα “Αστέρας Ζωγράφου”. Στις 4 Ιουνίου γίνεται αγώνας κατάταξης και στην παράταση ο “ΠΑΟ Σαφραμπόλεως” ηττάται με 2-0 και τερματίζει 2ος.
Για πολλά χρόνια είχε προπονητή τον Θανάση Μυτιληναίο.

1967 - 1968.

- Στο τελευταίο παιχνίδι στο γήπεδο Ζωγράφου η Σαφράμπολη κέδρισε τον Αστέρα
με 3-0 (2 γκολ ο Ελευθεριάδης και 1 ο Κωστούλας).
- Στις 21 Απριλίου 1967, επιβάλλεται η “δικτατορία των Συνταγματαρχών”, γεγονός
που αλλάζει τα αθλητικά δεδομένα της πόλης. Μεταξύ των σωματείων που συγχωνεύονται είναι και ο “Π.Α.Ο. Σαφραμπόλεως”. Τον οδηγούν σε συγχώνευση με τον “Π.Α.Ο.
Καλογρέζης” που έχει διαλυθεί και τη δημιουργία ενός νέου συλλόγου. Αναλυτικότερα:

- Στη Γενική Συνέλευση του “Π.A.O. Σαφραμπόλεως”, την Παρασκευή 1η Σεπτεμβρίου 1967, λαμβάνονται αποφάσεις επί θεμάτων τροποποίησης του καταστατικού του,
προκειμένου να συγχωνευτεί με το διαλυθέν σωματείο “Π.Α.Ο. Καλογρέζης”.

Έτσι συζητούνται, προτείνονται και εγκρίνονται, τα ακόλουθα:
1. Τροποποιείται η επωνυμία και ιδρύεται ο “ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΙΚΑΡΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ”,
2. Τα μέλη του διαλυθέντος Σωματείου “Π.Α.Ο. Καλογρέζης” εγγράφονται
υποχρεωτικά κατά ίσο αριθμό προς τα μέλη του “Π.Α.Ο. Σαφραμπόλεως”,
3. Το Σωματείο θα διοικείτο από 10μελές Δ.Σ. εκ των οποίων οι 5
θα προέρχονταν από τον “Π.Α.Ο. Καλογρέζης”,
4. Η νέα στρογγυλή σφραγίδα του συλλόγου ήταν κυκλική με δύο κυκλικές γραμμές
εσωτερικά και εξωτερικά.
Στον έξω κύκλο αναγράφεται “ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΚΑΡΟΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ”
και στο εσωτερικό κύκλο ΣΑΦΡΑΜΠΟΛΙΣ, ΚΑΛΟΓΡΕΖΑ.
(Συνέχεια στο Σωματείο “Γ.Σ. ΙΚΑΡΟΣ”)

j
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29. ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
“ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΛΟΓΡΕΖΗΣ”
Το καταστατικό που ψηφίστηκε από τα 28 ιδρυτικά μέλη του στη Καλογρέζα στις 8
Ιουλίου 1953, εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθ. 10907/53 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών
και είχε έδρα τη Καλογρέζα.
Να σημειώσουμε εδώ ότι με την ίδια ονομασία δραστηριοποιήθηκε στην Καλογρέζα
αθλητικός ποδοσφαιρικός σύλλογος την 10ετία του 1930.
Σκοπός του συλλόγου ήταν η πνευματική και σωματική ανάπτυξη των μελών αυτού
με την οργάνωση και διεξαγωγή ποδοσφαιρικών κυρίως αγώνων και κατά δεύτερο,
αθλητικών, όπως διαλέξεις, εκδρομές, οργανώσεις εορτών, και κάθε μέσον που βοηθά
στην πνευματική, ηθική και σωματική διάπλαση των μελών του.
Ο σύλλογος διοικείτο από 10μελές Διοικητικό Συμβούλιο, ενώ το λάβαρο, η σφραγίδα
και το διάσημο του συλλόγου, εικόνιζε ποδοσφαιριστή, κυκλικά δε “ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ
ΟΜΙΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΛΟΓΡΕΖΗΣ”
Οι ιδρυτές:
Μενέλαος Γιαννουσόπουλος, Αντώνιος Τσορβάς, Διονύσιος Διονυσόπουλος
Ιωάννης Μιχαηλίδης, Γεράσιμος Ελευθερίου, Ευστράτιος Τσαμάκης
Χρύσανθος Φραγκόπουλος, Κων/νος Τσιριάνος, Δημήτριος Τσορβάς
Πλούταρχος Μπρίντης, Διονύσιος Διαλυνάς, Ιωάννης Σακκουλάς
Παναγιώτης Οκταποδάς, Απόστολος Κικίνης, Κων/νος Λύμνιος
Χαράλαμπος Σταμένης, Ιωάννης Συναδινός, Ελευθέριος Πέτρας
Κων/νος Χρυσανθόπουλος, Κων/νος Παπάζογλου, Νικόλαος Μιχαηλίδης
Χαράλαμπος Σεραφετινίδης, Λάζαρος Ποιμενίδης, Μιχαήλ Πυριρδάμος
Λάζαρος Προδρομίδης, Παναγιώτης Δένδιας
Στέφανος Οκταποδάς, Δημήτριος Γουρλής
Το πρώτο Δ.Σ. αποτελούσαν οι:
Πρόεδρος: Μενέλαος Γιαννουσόπουλος, Αντιπρόεδρος: Αντώνιος Τσορβάς,
Αντιπρόεδρος: Διονύσιος Διονυσόπουλος, Γεν. Γραμματεύς: Ιωάννης Μιχαηλίδης,
Ταμίας: Γεράσιμος Ελευθερίου, Γεν. Έφορος: Ευστράτιος Τσαμάκης,
Γεν. Αρχηγός: Χρύσανθος Φραγκόπουλος,
Σύμβουλοι: Κων/νος Τσαριανός, Δημήτριος Τσορβάς, Πλούταρχος Μπρίντης
Εξελεγκτική Επιτροπή: Διονύσιος Διαλυνάς, Παναγιώτης Οκταποδάς,
Εξελεγκτική Αναπληρ. Επιτροπή: Ιωάννης Σακκουλάς, Απόστολος Κικίνης
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1953 - 1954

- Αγωνίζεται στη Δόκιμη Κατηγορία Αθηνών (Α' όμιλος), όπου τερματίζει 10ος με 28
β. σε 16 αγώνες.

j
30. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
Το καταστατικό που ψηφίστηκε από τα ιδρυτικά μέλη του στις 21 Μαΐου 1953,
εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθ. 11202/53 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών και είχε έδρα
τη Ν. Ιωνία.
Σκοπός του συλλόγου ήταν η ηθική και σωματική διάπλαση της νεολαίας, η τόνωση
του φρονήματος, η εμψύχωση του καλού και ωραίου και η προαγωγή του αθλητισμού
στη Ν. Ιωνία.
Για επίτευξη του σκοπού του, τα μέλη του σωματείου ασχολούνται με διάφορα αγωνίσματα (ποδόσφαιρο, κλασσικό αθλητισμό και αθλοπαιδιές). Προς τούτο το σωματείο θα
διοργάνωνε διάφορους αθλητικούς αγώνες μεταξύ των μελών του και άλλων σωματείων
και θα συμμετείχε με τους αθλητές και ποδοσφαιριστές τους στους προκηρυσσόμενους αθλητικούς και ποδοσφαιρικούς αγώνες της περιφέρειας. Ακόμα θα μπορούσε να
διοργανώσει ψυχαγωγικές εκδρομές, εορτές, διαλέξεις και συναυλίες.
Κάθε παράβαση των όρων του καταστατικού ή του εσωτερικού κανονισμού,
τιμωρούνταν από το Πειθαρχικό Συμβούλιο, που αποτελούνταν από 3 μέλη του Δ.Σ.
Ο σύλλογος διοικείτο από 11μελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εξέλεγε με μυστική
ψηφοφορία, τον Πρόεδρο, δύο Αντιπροέδρους, Γενικό Γραμματέα, Ταμία, Γενικό Αρχηγό,
Γενικό Έφορο και 4 συμβούλους. Τον έλεγχο της οικονομικής και διαχειριστικής περιόδου
είχε 3μελής Εξελεγκτική Επιτροπή.
Εορτή του συλλόγου ήταν η 21 Μαΐου κάθε έτους, ημέρα των Αγίων Κωνσταντίνου
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και Ελένης που ήταν η ενορία της ομάδας. Η σφραγίδα του συλλόγου, εικόνιζε ποδοσφαιριστή παίζοντα μπάλα και κυκλικώς αναγράφονταν “ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΓΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ”.
Ο χώρος δράσης της ομάδας ήταν γύρω από το σημερινό Επισκοπείο, στην οδό
Ηρακλείου, όπου βρισκόταν ο ξύλινος ναός του Αγίου Κωνσταντίνου.
Τα ιδρυτικά μέλη:
Πρόεδρος: Ευστράτιος Λαμπρίδης, Γεν. Γραμματεύς: Γεώργιος Κουμανίδης
Ιορδάνης Παλαντζής, Κυριάκος Ψούνης. Λευτέρης Νικολόπουλος,
Γεώργιος Παπαστάμου, Σάββας Σαββίδης, Ιωάννης Παπαδανιήλ, Μηνάς Ιωάννοβιτς,
Ιωάννης Σοφιανόπουλος, Κων/νος Τσεσμελής, Ιωάννης Ζεϊμπέκης,
Ιορδάνης Καχραμάνογλου, Χαράλαμπος Σαριπάνης, Σταύρος Γεωργόπουλος,
Παύλος Γεροντίδης, Παναγιώτης Στεφανίδης, Ανδρονίκη Παλαντζόγλου,
Ιωάννης Μαρτάκης, Σωτήριος Κοσκινίδης, Θωμάς Γεωργόπουλος,
Μηνάς Κανδραπίδης, Βύρων Μπουζελός

1953 - 1954

- Αγωνίζεται στη Δόκιμη Κατηγορία Αθηνών, (Α' όμιλος, 16 ομάδες), όπου τερματίζει
14ος επί 15 ομάδων με 25 β.
- Την ημέρα των Χριστουγέννων δόθηκε Χοροεσπερίδα του Συλλόγου στο Εστιατόριο “ΣΤΡΑΤΗΣ” με πολύ κόσμο.
Χωρίς καλά αποτελέσματα, σύντομα οδηγήθηκε στη διάλυση.

j

31. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ή ΕΝΩΣΙΣ ΣΑΦΡΑΜΠΟΛΕΩΣ
Ιδρύθηκε το 1953, στη Σαφράμπολη.

1953 - 1954.

- Το πρώτο Διοικ. Συμβούλιο, αποτέλεσαν, οι:
Πρόεδρος: Ι. Μαυρομμάτης, Αντιπρόεδρος: Π. Κωστιδάκης,
Γραμματέας: Η. Γιαγιάννης, Αρχηγός: Τ. Σεραφειμίδης, Έφορος: Παν. Τρίτας,
Ταμίας: Α. Τσομπάνογλου, Σύμβουλοι: Γ. Δαμιανίδης, Ε. Διατσέγκος

- Αγωνίζεται στη Δόκιμη Κατηγορία Αθηνών, όπου τερματίζει στη 2η θέση με 40 β. σε
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16 αγώνες. Συνεχίζει στη τελική φάση όπου κατατάσσεται 5η.
Δεν είχε συνέχεια γιατί «αφομοιώθηκε» από τον “Π.Α.Ο. Σαφραμπόλεως”.

j

32. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ “ΑΕΤΟΣ” Ν. ΙΩΝΙΑΣ
Το καταστατικό εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθ. 12666/53 απόφαση του Πρωτοδικείου
Αθηνών. Είχε έδρα τη συνοικία Μαυροκορδάτου (Συνοικία “ΕΙΡΗΝΗ”).

1953. Απόσπασμα εγκριτικής απόφασης Πρωτοδ. Αθηνών, περί ίδρυσης του Σωματείου

1953 - 1954.

- Το πρώτο Διοικ. Συμβούλιο, αποτελούσαν, οι:
Πρόεδρος: Φανούριος Γυρτάτος, A' Αντιπρόεδρος: Συμεών Φουράκης
Β' Αντιπρόεδρος: Αθ. Κωνσταντόπουλος, Γεν. Γραμματεύς: Θεοδ. Πολίτης
Ειδ. Γραμματεύς: Κων. Κωστόπουλος, Ταμίας: Ηλίας Γαβαλάς,
Γεν. Έφορος: Δημ. Κυπραίος, Γεν. Αρχηγός: Στεφ. Μπαγέας
Σύμβουλοι: Χρ. Νικολακάκης, Γεωργ. Γρηγοριάδης, και Αν. Παντελίδης

- Αγωνίζεται στη Δόκιμη Κατηγορία (Α΄ όμιλος) με 17 ομάδες και τερματίζει 9ος, με
33 β. σε 16 αγώνες.

- Το γήπεδο του “Αετού” βρισκόταν πίσω από το σημερινό 2ο Γυμνάσιο Ν. Ιωνίας, στη
συνοικία “Ειρήνη”.

1954 - 1955.

- Σεπτέμβριος. Ενώπιον του Δημάρχου Ν. Ιωνίας Κυρ. Κιοφτερτζή, πραγματοποιείται
αγιασμός, εν όψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

- Αγωνίζεται στην Δ΄ Κατηγορία Ε.Π.Σ.Α. (Β΄ όμιλος) όπου στην Α΄ φάση, στον όμιλό
του ισοψηφούν 3 ομάδες με 31 β. σε 12 αγώνες. Ακολουθεί η τελική φάση των 3 πρώτων
των ομίλων μεταξύ τους και τερματίζει στην τελευταία θέση (9η) με 3 β. σε 8 αγώνες.
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Η ομάδα του ΑΕΤΟΥ στο γήπεδό της. Στο φόντο διακρίνεται η "Ελληνική Βαμβακουργία".

1955 - 1956.

- Αγωνίζεται στην Δ΄ Κατηγορία Ε.Π.Σ.Α. και τερματίζει στην τελευταία θέση (12η) με
7 β. σε 11 αγώνες.
Έκτοτε, δεν συμμετείχε σε επίσημους αγώνες της Ε.Π.Σ.Α.

j

33. ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ - ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Το καταστατικό που ψηφίστηκε στη Ν. Ιωνία, την Κυριακή 31 Οκτωβρίου 1954 και
εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθ. 5873/55 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών. Eίχε έδρα τη Ν.
Ιωνία, στην οδό Μ. Ασίας.

Απόσπασμα εγκριτικής απόφασης ίδρυσης του Σωματείου, του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Σκοπός του συλλόγου ήταν η ηθική και σωματική διάπλαση της νεολαίας, η ανάπτυξη
και προαγωγή εν γένει του αθλητισμού στη Νέα Ιωνία.
Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού τα αθλούμενη μέλη του σωματείου ασχολούνταν με διάφορα αγωνίσματα αθλοπαιδιών, ποδηλασίας, κλασσικού αθλητισμού κλπ.
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πλην ποδοσφαίρου. Προς τούτο το σωματείο θα διοργάνωνε αγώνες μεταξύ των μελών
του ή θα συμμετείχε με αθλητές του, στους αγώνες του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. ή άλλων σωματείων και
επί πλέον θα διοργάνωνε ψυχαγωγικές εορτές, εκδρομές, συναυλίες και θα συνεργάζονταν με άλλα σωματεία που είχαν τον ίδιο σκοπό.
Ο σύλλογος διοικείτο από 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο, ενώ είχε στρογγυλή
σφραγίδα που έφερε σε κύκλο την επωνυμία του συλλόγου και στο μέσον την έδρα.
Είχε Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Ταμία, Γενικό Έφορο, Γενικό Αρχηγό και
Συμβούλους. Ειδικά καθήκοντα είχαν:
Ο Γενικός Έφορος, που επιμελούνταν όλης της περιουσίας του ομίλου και εισηγούνταν για την προμήθεια των απαραιτήτων ειδών, επέβλεπε την καθαριότητα και επισκευή
όλων των αθλητικών εξαρτημάτων και την περιφρούρησή τους. Βοηθούνταν από τους
εφόρους των τμημάτων και προήδρευε του Πρωτοβαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου,
σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό.
Ο Γενικός Αρχηγός, επιμελείτο της εν γένει αθλητικής κίνησης του Ομίλου επιβλέποντας όλους τους αθλητές και τους αρχηγούς όλων των τμημάτων, οι οποίοι ήταν
επιφορτισμένοι να συνεργάζονται μετά του Γενικού Αρχηγού και των προπονητών και
να προβαίνουν στον καταρτισμό των διαφόρων ομάδων. Επίσης μελετούσαν τον τρόπο
προπόνησης, την τέλεση των αγώνων και παρέπεμπαν τους παρεκτρεπόμενους αθλητές
στο Πειθαρχικό Συμβούλιο.
Ιδρυτές του Ομίλου, ήταν οι:
Αθανάσιος Τσάμης, Εμμανουήλ Καραδήμας, Ιωάννης Κιλίκογλου, Τάκης Καρονίδης
Εμμανουήλ Γαζέπης, Μίλτος Μπαλόγλου, Μάχος Σταφυλίδης, Γιώργος Λουκάς
Παντελής Χαβατζόγλου, Τάκης Παρασκευόπουλος, Νικόλαος Μαυρομμάτης
Αντώνιος Γεωργιάδης, Χρήστος Σχοινάς, Αθανάσιος Δουβλίδης
Σάββας Χατζηαργυρίου, Μενέλαος Κουρτίδης, Αθανάσιος Εμβαλωμένος
Ευάγγελος Δημητριάδης, Κων/νος Ιωσηφίδης, Παναγιώτης Τσακαλάκης
Μιχαήλ Κουγιουμτζής, Αργύριος Χατζηαργυρίου, Νικόλαος Φαϊτζόγλου
Αντώνιος Μακρόπουλος, Ιωάννης Πυργιέρος, Γεώργιος Γουναρίδης
Ιωάννης Τσομπανάκης, Ιωάννης Ριζογιαννόπουλος, Στυλιανός Μαρτάκης,
Ιωάννης Χατζηδημητρίου

Όπως φαίνεται από τον κατάλογο των ιδρυτών, σ΄ αυτόν μετείχαν πολλά στελέχη
του δημόσιου βίου και της κοινωνίας της Ν. Ιωνίας, όμως δυστυχώς δεν υπήρξαν αποτελέσματα.

j
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34. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
Στην αρχή κατατέθηκε καταστατικό του συλλόγου ως «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ N. IΩΝΙΑΣ » η οποία απορρίφθηκε με την υπ΄ αριθ. 1007/56 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών, διότι δεν τηρήθηκαν οι διατάξεις «περί εξωσχολικής σωματικής αγωγής».
Ακολούθως κατατέθηκε αναμορφωμένο νέο καταστατικό και εκδόθηκε η 6910/56
απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών που εγκρίνει το καταστατικό του «ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ
ΟΜΙΛΟΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ».
Σκοπός του Ομίλου ήταν η διάδοση του φιλάθλου αισθήματος παρά της νεολαίας
προς διάπλαση αλκίμων σωμάτων, ψυχών θαρραλέων και χαρακτήρων ευγενικών,
ικανών προς εκπλήρωση πασών των προς την πατρίδα, τα άτομα, την κοινωνία και την
οικογένεια υποχρεώσεων.
Τους σκοπούς αυτούς θα επετύγχανε:
- Mε τη διάδοση του αθλητισμού στη νεολαία προς ανάδειξη όσο το δυνατόν
περισσοτέρων και ικανών αθλητών,
- Με την εξεύρεση καταλλήλου γηπέδου για την εγκατάσταση γυμναστηρίου
μετά των παραρτημάτων αυτού όπου θα ασκούνταν το ποδόσφαιρο,
το βόλλεϋ μπωλ, ο κλασσικός αθλητισμός κλπ.
- Με τη συμμετοχή σε αθλητικούς αγώνες που οργανώνονταν από
τις επίσημες αθλητικές αρχές ή μεταξύ των συλλόγων.
Το σωματείο διοικείτο από 12μελές Διοικ. Συμβούλιο και υπήρχε 3μελής Εξελεγκτική
Επιτροπή. Ημέρα εορτής του ήταν η 20η Σεπτεμβρίου ημέρα εορτής του Ιερού Ναού Αγ.
Ευσταθίου, στην ενορία του οποίου είχε την έδρα η ομάδα.
Είχε δική του σφραγίδα στρογγυλή όπου στο μέσον υπήρχε ποδοσφαιριστής που
κρατούσε στο δεξί χέρι του την ολυμπιακή δάδα και γύρω αναγραφόταν «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ
ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ».
Οι 50 Ιδρυτές του Ομίλου, ήταν οι:
Ιορδάνης Σερέφογλου, Χαράλαμπος Ζερβουδάκης, Πρόδρομος Κενανίδης
Γεώργιος Τσολίσκος, Κοσμάς Χρυσίδης, Αθανάσιος Γρίβας
Θεόδωρος Βούλγαρης, Νικόλαος Πολίτης, Αναστάσιος Ρακιτζόπουλος
Ιωάννης Γιατζόγλου, Ευστάθιος Δανίλογλου, Ηλίας Χριστοφιλόπουλος
Γεώργιος Παρετζόγλου, Σπύρος Πολίτης, Παναγιώτης Τσιρώνης
Γεώργιος Ελμαλόγλου, Ευάγγελος Μόσχος, Θεόδωρος Ιωσηφίδης
Πρόδρομος Κεφαλίδης, Ευστάθιος Χατζηγιακουμής, Κώστας Ευαγγελίδης
Δημήτριος Καβαλάρης, Παναγιώτης Ελευθεριάδης, Γρηγόριος Ουρούτζογλου
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Νικόλαος Πασουμτζής, Αθανάσιος Κουραμπής, Γεώργιος Πιτόγλου
Γεώργιος Τσόης, Χρήστος Ταβουλάρης, Νικόλαος Ζαχαριάδης
Σπύρος Πολυχρονόπουλος, Δημήτριος Λούμβιος, Ευθύμιος Παρασκευόπουλος
Λουκάς Βασιλείου, Κων/νος Πανές, Βασίλειος Βαρελιτζής
Αθανάσιος Γιδάκος, Ιωάννης Βουλγαρίδης, Θεόδωρος Νοταράς
Στέλιος Τσιρόπουλος, Στέφανος Μαστοράκης, Ιωάννης Μαυρογεώργης
Πλάτων Ζαμπετουλάκης, Χρήστος Μπόϊος, Ιωάννης Κυριαζής
Σάββας Παρασκευόπουλος, Δημήτριος Μεντζικοφάνης, Ιωάννης Σερκής

Τα γραφεία του συλλόγου, ήταν στην οδό Βασ. Γεωργίου στη Νεάπολη.

Ο “Α.Ο. Νεαπόλεως Ν. Ιωνίας”, η Νεάπολη, ήταν η 5η σε σειρά δυναμικότητας και η πιο
νέα άλλωστε ομάδα της Νέας Ιωνίας.
Διαχρονικά ευτύχησε να έχει αξιόλογα διοικητικά συμβούλια, που φρόντισαν την
ομάδα, αλλά με ακόμη 4 ομάδες τριγύρω, μερικές των οποίων έπαιρναν τους καλούς
παίκτες της, δεν είχε και πολλές ελπίδες διάκρισης.
Συνήθως αγωνιζόταν στη Β' Κατηγορία Αθηνών. Η πιο πετυχημένη σαιζόν της, ήταν
το 1968-1969, όπου αγωνίσθηκε στην ίδια κατηγορία (Β' Ερασιτεχνική κατηγορία) με την
“ΕΛΠΙΔΑ”, την ομάδα δηλαδή που είχε προέλθει από την συγχώνευση “Α.Ε. Ν. Ιωνίας” και
“Α.Ε. Ελευθερουπόλεως”. Με προπονητή της το Θαν. Μυτιληναίο, κρατήθηκε στην αρχή
μέσα στις πρώτες θέσεις, αλλά στο τέλος τερμάτισε στην 6η που ήταν βέβαια επιτυχία!
Λίγο πριν τη λήξη της περιόδου παίζει με την “ΕΛΠΙΔΑ”, η οποία καλπάζει για την 1η
θέση. Παρά την καλή της προσπάθεια ηττάται με 4-1.
Ήταν πολύ ισχυρές οι ομάδες τότε σ' αυτή την κατηγορία. (“Άρης”, “Αρίωνας”,
“Ακράτητος”, “Άγιος Ιερόθεος”, “Π.Α.Ο. Ρούφ”, κλπ) και η Νεάπολη τα κατάφερε.
Οι παίκτες που διακρίθηκαν σ΄ αυτά τα χρόνια από τη Νεάπολη, ήταν οι:
Φωτόπουλος, Ζαφειρόπουλος, Τζανιδάκης, Τσομπανάκης (τερμ.), Γόγονας, Βιντζηλαίος, Παπαδόπουλος, Γιαλαράκης, Χατζηγιακουμής, Σκούφιαλης, Κυπραίος, Σπυριδόπουλος, Μέξας, Παυλίδης, Κούκας, Κωστούλας, Λατίνος, Γεωργιάδης, Χατζίδης, Ψωμάς,
Ελμαλόγλου, Καραχάλιος, Καρυπίδης, Ξενάκης, Ιωαννίδης, Χασάπης, Τετρίγκας, Σουκουφιάρης, Καλτσίδης, Μπαλόγλου, Πετρίδης, Ιατρίδης, Σταματόπουλος, Πουλημένος, Σαΐδης,
Φονταλής, Σωτηρίδης, Αγγελίδης, Τζανής, Καλανταρίδης, Πολυτσέρης κ.α.
Εκείνοι βέβαια που ξεχώρισαν, ήταν οι: Μέξας, Κούκας, Κυπραίος, Ελμαλόγλου,

1957 - 1958.

- Η ομάδα αγωνίζεται στην Δ΄ Κατηγορία Ε.Π.Σ.Α. (Α' Όμιλος 12 ομάδες) και καταλαμβάνει την 9η θέση με 19β. σε 11 αγώνες.
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1958 - 1959.

- Η ομάδα αγωνίζεται στην Δ΄ Κατηγορία και έρχεται 1η στον Γ΄ όμιλο με 19 β. σε 7 αγ.
και στην τελική κατάταξη έρχεται 7η με 22 β. σε 11 αγ. (τουρνουά 3 ομάδων Χ 4 ομίλους).
Χρησιμοποίησε 23 ποδοσφαιριστές. Λαμβάνει το Κύπελλο ΄Ηθους.

1959 - 1960.

- Η ομάδα αγωνίζεται στην Γ΄ Κατηγορία στο Β΄ όμιλο και έρχεται 1η με 28 β.
σε 11 αγώνες. Στην τελική κατάταξη έρχεται 2η με 12 β. σε 5 αγώνες.

1960 - 1961.

- Η ομάδα αγωνίζεται στη Γ΄ Κατηγορία στο Δ΄ όμιλο (10 ομάδες) και έρχεται 1η με
25 β. σε 9 αγώνες. Στην τελική κατάταξη έρχεται 7η με 22 β. σε 11 αγώνες σε όμιλο 12
ομάδων.

1961 - 1962.

1962. Α.Ο. Νεαπόλεως.

- Η Α΄ ομάδα αγωνίζεται στη Β΄ Κατηγορία στο Β΄ όμιλο (10 ομάδες) και έρχεται 1η
με 39 β. σε 15 αγώνες. Στην τελική κατάταξη έρχεται 4η με 19 β. σε 9 αγώνες σε όμιλο 12
ομάδων.
- Η Β΄ ομάδα αγωνίζεται στη Β΄ Κατηγορία στο Γ΄ όμιλο (8 ομάδες) και έρχεται 2η
με 18 β. σε 7 αγώνες, αφού ισοβαθμεί με την πρώτη. Κατατάσσεται 2η λόγω διαφοράς
τερμάτων και δεν συμμετέχει στην τελική φάση.
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- Το Διοικ. Συμβούλιον του συλλόγου, μετά από εκλογές. καταρτίσθηκε σε σώμα, ως εξής:
Πρόεδρος: Νέστωρ Τσολίσος, Αντιπρόεδρος: Χαρ. Ζερβουδάκης
Γεν. Γραμματεύς: Γεώρ. Ελευθεριάδης, Ειδ. Γραμματέας: Ηλίας Χριστοφίλου
Γεν. Αρχηγός: Ευάγγελος Μαϊνάς, Ταμίας: Γεώργιος Ελμαλόγλου
Έφορος: Ευστ. Δανιήλογλου, Σύμβουλοι: Χρ. Δάκκας, Διον. Κυπριώτης,
Βασ. Κλάρας και Ιωαν. Σταματόπουλος

1962 - 1963.

- Η Α΄ ομάδα αγωνίζεται στη Β΄ Κατηγορία και έρχεται 8η με 58 β. σε 25 αγώνες.
- Η Β΄ ομάδα αγωνίζεται στη Β΄ Κατηγορία στο 1o όμιλο (13 ομάδες) και έρχεται 2η
με 31 β. σε 12 αγώνες.

1963 - 1964.

- Αγωνίζεται στη B΄ Κατηγορία και έρχεται 9η στην κατηγορία, σε όμιλο με 26 ομάδες
συγκεντρώνοντας 52 β.

1964 - 1965.

Ο Αθλητικός Όμιλος Νεαπόλεως.

- Αγωνίζεται στη B΄ Κατηγορία και έρχεται 9η στην κατηγορία, σε όμιλο με 26 ομάδες
συγκεντρώνοντας 55 β.

1965 - 1966.

- Αγωνίζεται στην A2΄ Κατηγορία και έρχεται 13η στην κατηγορία, σε όμιλο με 18
ομάδες συγκεντρώνοντας 64 β.
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1966 - 1967.

- Δεν ολοκληρώθηκε το πρωτάθλημα, λόγω της 21ης Απριλίου 1967.

1968 - 1969.

- Αγωνίζεται στη B΄ Κατηγορία στον Β΄ όμιλο και έρχεται 6η, στον όμιλο με 19
ομάδες συγκεντρώνοντας 81 β. Στον ίδιο όμιλο 1ος κατατάσσεται ο “Γ.Σ. ΕΛΠΙΣ” Ν.
Ιωνίας που ανακηρύσσεται Πρωταθλητής Β΄ Ερασιτεχνικής κατηγορίας.

1969 - 1970.

- Αγωνίζεται στη B΄ Κατηγορία και έρχεται 14η στον όμιλό της με 72 β. σε 38 αγώνες.
Στη τελική κατάταξη ήρθε 28η σε σύνολο 40 ομάδων.

1970 - 1971.

- Η ομάδα αγωνίζεται στη B΄ Κατηγορία στο Β΄ όμιλο (20 ομάδες) και έρχεται 6η στον
όμιλό της με 82 β. σε 38 αγώνες.

1971-1972. “Α. Ο. Νεαπόλεως” Διακρίνονται: Γεν. Αρχηγός: Μακρίδης.
Οι παίκτες: Κωστούλας, Χασάπης, Ξενάκης (τερμ.), Ιωαννίδης, Γιαλαράκης, Γωγώνας, Τετρίγκας, Καλτσίδης,
Κυριαζής, Κούκας, Σκούφιαλης, Λατίνος, Μπαλόγλου, Πετρίδης.

1971 - 1972.

- Η ομάδα αγωνίζεται στην B΄ Κατηγορία στο Α΄ όμιλο (20 ομάδες) και έρχεται 15η
στον όμιλό της με 70 β. σε 38 αγώνες.

1972 - 1973.

- Η ομάδα αγωνίζεται στην B΄ Κατηγορία στο Β΄ όμιλο (20 ομάδες) και έρχεται 7η
στον όμιλό της με 76 β. σε 38 αγώνες.
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6.9.1979. Ο “Α.Ο. Νεαπόλεως” σε φιλικό προετοιμασίας με την Εθνική Ελλάδας,
πριν την ιστορική νίκη της Εθνικής μας επί της Εθνικής Ρωσίας με 1-0(!) για το Πανευρωπαϊκό.
Διακρίνονται ο Ομοσπονδιακός προπονητής Αλκέτας Παναγούλιας, ο βοηθός του Αλ. Σοφιανίδης
και οι διεθνείς ποδοσφαιριστές μας μαζί με τους παίκτες του “Α.Ο. Νεαπόλεως”
και τον προπονητή τους Κώστα Πετρίτση.

j

35. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ «ΑΝΑΤΟΛΙΑ» ΙΝΕΠΟΛΕΩΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ

1959. Απόσπασμα εγκριτικής απόφασης Πρωτοδικείου Αθηνών, περί ίδρυσης του Σωματείου.

Το καταστατικό υπογράφηκε από τα 20 ιδρυτικά μέλη την 3η Ιουλίου 1959 στην
Ινέπολη Ν. Ιωνίας και εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθ. 16074/21.9.1959 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών.
Σκοπός του Ομίλου ήταν η διάδοση εν γένει του αθλητισμού, της σωματικής αγωγής
και ψυχαγωγίας και η βελτίωση και εξύψωση αυτών, στη περιφέρεια του.
Για την επίτευξη του στόχου, θα:
- Ίδρυαν στη πόλη ή εντός του συνοικισμού της Ινέπολης γυμναστήριο μετά
των απαραιτήτων παραρτημάτων αυτού,
- ΄Ιδρυαν και θα λειτουργούσαν διάφορα τμήματα σπορ, ως αθλητικών
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αγωνισμάτων, ποδοσφαίρου, βόλλεϋ μπωλ κλπ.,
- Οργάνωναν αγώνες ή θα συμμετείχαν σε αγώνες που διοργάνωναν άλλα σωματεία,
- Διοργάνωναν διαλέξεις περί αθλητισμού,
- Πραγματοποιούσαν εκδρομές και εορτές κλπ.

1965. Α.Ο. Ανατόλια Ινεπόλεως.

Ημέρα εορτής του συλλόγου ήταν η 15η Αυγούστου, ημέρα που θα πραγματοποιούσαν και τα εγκαίνια του γυμναστηρίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο ήταν 7μελές και διέθετε
δική του σφραγίδα και σήμα.
Οι 20 ιδρυτές, ήταν οι:
Πάτροκλος Βροχόπουλος, Διονύσιος Κυπριώτης, Σωτήριος Σινιόρογλου
Γεώργιος Κουτσοπέτρος, Εμμανουήλ Δαβούτης, Νικόλαος Οικονόμου
Γεώργιος Καμμένος, Νικόλαος Πράσινος, Θεόδωρος Μπαγιάτης
Δημήτριος Μαυριδόπουλος, Στέλιος Νεόφυτος, Ιωάννης Τζίκας
Αντώνιος Μουντής, Σεραφείμ Σαββίδης, Αργύριος Νταλαμπής
Ελευθέριος Χαλβαδάκης, Αλέξανδρος Γαλάνης, Φραγκίσκος Καραμπίνης
Χρήστος Καλαμάρας, Βασίλειος Σταυρίδης

Το A΄ Διοικ. Συμβούλιο και τα λοιπά μέλη διοίκησης (Έφοροι κλπ.), αποτελούσαν οι:
Πρόεδρος: Διον. Κυπριώτης, A' Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Σαρηγιαννίδης
Γεν. Γραμματεύς: Παναγιώτης Κανελλόπουλος, Ταμίας: Εμμανουήλ Δαβούτης
Γεν. Αρχηγός: Πατρ. Βροχόπουλος, Έφορος: Αβραάμ Αυγερινός,
Μέλη: Δημ. Μαυριδόπουλος, Αντ. Μουντής, Αθ. Πετρογιάννης και Νικ. Τοκούρογλου.
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36. ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΛΣΟΥΠΟΛΕΩΣ
Ο σύλλογος δημιουργήθηκε από κατοίκους της νεοσύστατης τότε συνοικίας της
Αλσούπολης, στο ανατολικό τμήμα του Δήμου Ν. Ιωνίας, ως επισημοποίηση ανεξαρτήτων σωματείων–ποδοσφαιρικών ομάδων που υπήρχαν στην περιοχή (Εθνικός, Πράσινα
Πουλιά), με ημερομηνία ίδρυσης την 14η Μαΐου 1961 και το υπογεγραμμένο από τα
ιδρυτικά μέλη καταστατικό εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθ. 15762/1961 απόφαση του
Πρωτοδικείου Αθηνών.

1961. Π.Α.Ο. Αλσουπόλεως.

Αμέσως μετά την ίδρυσή του, έγινε μέλος της αναγνωρίζοντας την Ελληνική
Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (Ε.Π.Ο.) ως ιεραρχικώς προϊσταμένη αθλητική αρχή με τα εκ
του καταστατικού και των κανονισμών της απορρέοντα δικαιώματα για επιβολή προβλεπομένων κυρώσεων στις Ενώσεις και τα μέλη της, ως επίσης προϊσταμένη αθλητική αρχή
αναγνωρίστηκε και η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αθηνών (Ε.Π.Σ.Α.).
Σκοπός του Ομίλου ήταν η σωματική άσκηση και αξιοποίηση των δυνατοτήτων
των μελών-αθλητών του με τη συμμετοχή τους σε αθλητικούς αγώνες και η εν γένει
οργάνωση, διάδοση και εξύψωση του αθλητισμού και του φίλαθλου πνεύματος. Παράλληλα σημαντική ήταν και η συμβολή του συλλόγου στην
πνευματική και ψυχική εξέλιξη και πρόοδο των μελών του,
των κατοίκων της περιοχής και ιδιαίτερα της νεολαίας
με την ανάπτυξη και καλλιέργεια πνεύματος ομαδικότητας, αλληλεγγύης, υπευθυνότητας, αλληλοσεβασμού και
δεσμών φιλίας.
Το σύλλογο διοικούσε 7μελές Διοικ. Συμβούλιο που είχε
θητεία ενός έτους και επόπτευε 3μελής Εξελεγκτ. Επιτροπή.
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Η σφραγίδα του Ομίλου ήταν κυκλική φέρουσα την επωνυμία του συλλόγου και
το έτος ίδρυσης. Τα χρώματά του ήταν πράσινα και λευκά. Υπήρχε επίσης λάβαρο και
σημαία με τις ίδιες παραστάσεις.
Ως γήπεδο-έδρα χρησιμοποιούσε ένα γήπεδο που ήταν δίπλα από την εκκλησία της
Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στην Αλσούπολη. Σήμερα όμως δυστυχώς είναι πάρκο κατ'
ευφημισμόν.
Οι 24 ιδρυτές, ήταν οι:
Ιωάννης Καρσής, Δημήτριος Παπανδρέου, Γεώργιος Κουτσουρής, Ιωάννης Τσίτας,
Ηρακλής Βασιάδης, Χαράλαμπος Δημητριάδης, Στυλιανός Σκευοφύλακας,
Κων/νος Τρουπάκης, Ιερεύς Κων/νος Παπαϊωάννου, Γεώργιος Χριστάκης,
Χρήστος Καρακίτσος, Ευάγγελος Ζουρμπάνης, Ιωάννης Βαρελάς,
Διονύσιος Διαλυνάς, Χρύσανθος Φραγκόπουλος, Γεώργιος Δενεκές,
Κων/νος Καλαμαράς, Φώτιος Πολίτης, Ιωάννης Γκομόζιας,
Ιορδάνης Μαγιόγλου, Χρήστος Χριστακάτος, Γαβριήλ Κουπάλογλου,
Δημήτριος Λεμπέσης, Παναγιώτης Ράλλης.
Την Διοικούσα Επιτροπή (εκλογές 7 Ιουνίου 1961) αποτελούσαν οι:
Πρόεδρος: Ιωάννης Καρσής, Αντιπρόεδρος: Κων/νος Χριστάκης,
Γεν. Γραμματέας: Στυλ. Σκευοφύλαξ, Ταμίας: Ηρακλής Βασιάδης,
Γενικός Αρχηγός: Χρύσανθος Φραγκόπουλος, Έφορος: Παναγιώτης Ράλλης
Μέλος: Ιωάννης Γκομόζιας.

1963-1964. Π.Α.Ο. Αλσουπόλεως.
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1961 - 1962.

- Συμμετέχει στον Δ΄ όμιλο της Γ΄ Κατηγορίας Αθηνών και επί 11 ομάδων έρχεται 7η
με 19 β. σε 10 αγώνες.
- 4 Απριλίου 1962. Εκλογές και ανάδειξη νέου Δ.Σ.
Πρόεδρος: Γεώργιος Κουτσουρής, Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Καρσής
Γεν. Γραμματέας: Στυλιανός Σκευοφύλακας, Ταμίας: Νικόλαος Πολύζος
Γεν. Αρχηγός: Χρύσανθος Φραγκόπουλος, ΄Εφορος: Παναγιώτης Βύνιος
Σύμβουλος: Ιωάννης Σταματονικολός

1962 - 1963.

- Η ομάδα αγωνίζεται στην Γ΄ Κατηγορία και τερματίζει 1η στον όμιλό της,
με 39 β. σε 14 αγώνες. Στην τελική κατάταξη μεταξύ των πρώτων των 2 ομίλων
έρχεται 2η και για 1 βαθμό χάνει την άνοδό της, στη Β΄ Κατηγορία.
- 4 Αυγούστου 1963. Εκλογές για ανάδειξη μελών Δ.Σ. που στις 7 Αυγούστου,
συγκροτούνται σε σώμα ως εξής:
Πρόεδρος: Ιωάννης Καρσής, Αντιπρόεδρος: Κ. Φουσέκης
Γεν. Γραμματέας: Δημ. Λεμπέσης, Ταμίας: Γ. Κυριακόπουλος
Γεν. Αρχηγός: Χρύσανθος Φραγκόπουλος, Έφορος: Γεώργιος Σταυρινός
Σύμβουλος: Ιωάννης Σταματονικολός

- 27 Οκτωβρίου 1963. Εκλογές για ανάδειξη μελών Δ.Σ. που στις 5 Νοεμβρίου,
συγκροτούνται σε σώμα ως εξής:
Πρόεδρος: Αντώνιος Δεμερούτης, Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Καρσής
Γεν. Γραμματέας: Αντώνιος Μπαριωτάκης, Ταμίας: Γεράσιμος Ξυγκάκης
Γεν. Αρχηγός: Χρύσανθος Φραγκόπουλος, Έφορος: Δημήτριος Λεμπέσης
Σύμβουλος: Μάριος Αργυρόπουλος
- 7 Δεκεμβρίου 1963. Πραγματοποιεί Χορό στο Παναιτώλιο.

1963 - 1964.

- Η ομάδα αγωνίζεται στην Γ΄ Κατηγορία και τερματίζει 3η, στον όμιλό της, με 25 β. σε
11 αγώνες. Στην τελική κατάταξη έρχεται 9η, στους αγώνες που συμμετείχαν 35 ομάδες.

- 4 Οκτωβρίου 1964. Εκλογές για ανάδειξη μελών Δ.Σ. που στις 7 Οκτωβρίου, συγκροτούνται σε σώμα ως εξής:

-509-

Λουκάς Π. Χριστοδούλου
Πρόεδρος: Χρύσανθος Φραγκόπουλος, Αντιπρόεδρος: Αναστάσιος Μπαμπαλής
Γεν. Γραμματέας: Γ. Κυριακόπουλος, Ταμίας: Αδάμ Κανέλλος
Γεν. Αρχηγός: Δημήτριος Λεμπέσης, Έφορος: Στυλ. Φιλιππίδης
Σύμβουλος: Χρήστος Καρακατσάνης

1964 - 1965.

- Η ομάδα αγωνίζεται στην Γ΄ Κατηγορία και τερματίζει στη 2η θέση, στον B΄
όμιλο, με 30 β. σε 12 αγώνες. Ανεβαίνει στη Β1 Κατηγορία Αθηνών.
- 5 Ιανουαρίου 1965. Ανασυγκρότηση μελών Δ.Σ. που, συγκροτούνται σε σώμα ως εξής:
Πρόεδρος: Χρύσανθος Φραγκόπουλος, Αντιπρόεδρος: Γ. Κυριακόπουλος
Γεν. Γραμματέας: Αδάμ Κανέλλος, Ταμίας: Σ. Μαρινέλης
Γεν. Αρχηγός: Δημήτριος Λεμπέσης, Έφορος: Στυλ. Φιλιππίδης
Σύμβουλος: Χρήστος Καρακατσάνης

-8 Ιουνίου 1965. Εκλογές για ανάδειξη μελών Δ.Σ. που συγκροτούνται σε σώμα ως εξής:
Πρόεδρος: Χρύσανθος Φραγκόπουλος, Αντιπρόεδρος: Αναστάσιος Μπαμπαλής
Γεν. Γραμματέας: Δημ. Κεϊχόπουλος, Ταμίας: Παναγ. Λασκαρίδης
Γεν. Αρχηγός: Δημήτριος Λεμπέσης, Έφορος: Ιωαν. Κοσυφολόγος
Σύμβουλος: Παράσχος Παρασκευάς

1965 - 1966.

1966. Π.Α.Ο. Αλσουπόλεως.

- Η ομάδα αγωνίζεται στην Β1 Κατηγορία και τερματίζει στη 15η θέση στον όμιλό της
που συμμετέχουν 18 ομάδες, με 26 β. σε 17 αγώνες. Υποβιβάζεται.
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- 8 Μαΐου 1966. Στις εκλογές που πραγματοποιούνται εκλέγονται για το Δ.Σ., οι:
Χρύσανθος Φραγκόπουλος – Γεώργιος Κατσός – Γεράσιμος Ξυγκάκης
Κων/νος Φουσέκης – Παναγιώτης Λασκαρίδης – Δημ. Τσιλιμπώκος – Αδάμ Κανέλλος

- 30 Νοεμβρίου 1966. Λόγω παραίτησης μελών του Δ.Σ. πραγματοποιούνται εκλογές
που αναδεικνύουν τα μέλη της νέας Διοίκησης, που συγκροτείται σε σώμα, ως εξής:
Πρόεδρος: Χρύσανθος Φραγκόπουλος, Αντιπρόεδρος: Κων/νος Γεωργαντόπουλος
Γεν. Γραμματέας: Δημήτριος Τσιλιμπώκος, Ταμίας: Σπυρίδων Λουκέρης
Γεν. Αρχηγός: Πλάτων Καρακατσάνης, Έφορος: Ζαχαρίας Λαμπρινός
Σύμβουλος: Στυλιανός Φιλιππίδης

1970. Π.Α.Ο. Αλσουπόλεως.
Όρθιοι: Κ. Μοστράτος, Τ. Παριανός, Γ. Κόκκορης, Κ. Καραγιάννης, Χρ. Καραγιώργος, Χρ. Καρύδας.
Καθιστοί: Παν. Σκουρλής, Ιωάν. Λουκέρης, Δημ. Εσμερλής, Δημ. Εμποριάδης, Σπ. Παπαντολέων.

1967.

- 17 Σεπτεμβρίου. Στις εκλογές που πραγματοποιούνται εκλέγονται για το Δ.Σ., οι:
Πρόεδρος: Χρύσανθος Φραγκόπουλος, Αντιπρόεδρος: Μάριος Αργυρόπουλος
Γεν. Γραμματέας: Δημήτριος Τσιλιμπώκος, Ταμίας: Στέφ. Μπαλόκας
Γεν. Αρχηγός: Γεώρ. Σταυρινός,Έφορος: Στυλ. Μαρινέλης
Σύμβουλος: Κων/νος Τρουπάκης

1968 - 1969.

- Η ομάδα αγωνίζεται στην Γ΄ Κατηγορία στον Α΄ όμιλο και τερματίζει στη 10η θέση
στον όμιλό της που συμμετέχουν 13 ομάδες, με 49 β. σε 24 αγώνες.
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- 30 Ιουλίου 1969. Στις εκλογές που πραγματοποιούνται εκλέγονται για το Δ.Σ., οι:
Πρόεδρος: Πέτρος Λούμπιας, Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Καρσής
Γεν. Γραμματέας: Δημ. Λεμπέσης, Ταμίας: Ματθαίος Χαρίδης
Γεν. Αρχηγός: Χρυσ. Φραγκόπουλος, Έφορος: Ζαχαρίας Λαμπρινός
Ειδικός Γραμματέας: Δημ. Τσιλιμπώκος

1969 - 1970.

- Η ομάδα αγωνίζεται στην Γ΄ Κατηγορία και έρχεται 14η, με 41 β. σε 22 αγώνες, σε
όμιλο 23 ομάδων.
- 28 Ιουνίου 1970. Στις εκλογές που πραγματοποιούνται εκλέγονται για το Δ.Σ., οι:
Πρόεδρος: Πέτρος Λούμπιας, Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Καρσής
Γεν. Γραμματέας: Δημ. Τσιλιμπώκος, Ταμίας: Κων/νος Χρυσούλας
Γεν. Αρχηγός: Χρυσ. Φραγκόπουλος, Έφορος: Στυλιανός Τριανταφύλλου
Σύμβουλος: Δημ. Λεμπέσης

1970 - 1971.

- Η ομάδα αγωνίζεται στην Γ΄ Κατηγορία και έρχεται 13η, με 40 β. σε 21 αγώνες, σε
όμιλο 17 ομάδων.
- 4 Αυγούστου 1971. Στις εκλογές που πραγματοποιούνται εκλέγονται για το Δ.Σ., οι:
Πρόεδρος: Χρύσανθος Φραγκόπουλος, Αντιπρόεδρος: Νικόλαος Στραβοράβδης
Γεν. Γραμματέας: Παναγ. Παναγιωτόπουλος, Ταμίας: Δημ. Τσιλιμπώκος
Γεν. Αρχηγός: Στυλιανός Τριανταφύλλου, Έφορος: Γρηγ. Μαϊστρέλης
Σύμβουλος: Σωτήριος Καταβούτας

1971 - 1972.

- Η ομάδα αγωνίζεται στην Γ΄ Κατηγορία στο Β΄ όμιλο και έρχεται 3η, με 78 β. σε
30 αγώνες, σε όμιλο 16 ομάδων. Στην τελική κατάταξη επί 47 ομάδων της κατηγορίας,
καταλαμβάνει την 8η θέση.
- 24 Ιουλίου 1972. Στις εκλογές που πραγματοποιούνται εκλέγονται για το Δ.Σ., οι:
Πρόεδρος: Γεώργιος Κυριακόπουλος, Αντιπρόεδρος: Δημήτριος Λιάτσος
Γεν. Γραμματέας: Γεώργιος Μάγειρας, Ταμίας: Κων/νος Μαγιόγλου
Γεν. Αρχηγός: Στυλιανός Τριανταφύλλου, Έφορος: Σταμάτιος Λίναρης
Σύμβουλοι: Σωτήριος Καταβούτας, Βασιλ. Χατζηγεωργίου
Χρ. Μπαλόκας, Νικόλαος Κυριακόπουλος
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1972 - 1973.

- Το Διοικ. Συμβούλιο στη συνεδρίαση της 31.7.1972, ανακηρύσσει το διορισμένο
Δήμαρχο Ν. Ιωνίας Διονύσιο Καραμπάγια επίτιμο Πρόεδρο, για τις προσφερθείσες
υπηρεσίες στην ομάδα.
- Η ομάδα αγωνίζεται στην Γ΄ Κατηγορία στον Α' όμιλο και έρχεται 2η, με 85 β.
(ισοβάθμισε με τον Α.Ο. ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟ) σε 32 αγώνες, σε όμιλο 17 ομάδων. Στον αγώνα
τελικής κατάταξης έχασε 1-0 και παρέμεινε 2η στον όμιλό της στην τελική κατάταξη
της Γ΄ Ερασιτεχνικής κατηγορίας καταλαμβάνει την 5η θέση επί 50 ομάδων.
Την επόμενη περίοδο αγωνίζεται στη Β΄ Κατηγορία, λόγω αναδιάρθρωσης των
κατηγοριών.
- 12 Ιουλίου 1973. Στις εκλογές που πραγματοποιούνται εκλέγονται για το Δ.Σ., οι:
Πρόεδρος: Πέτρος Λούμπιας, Α΄ Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Βαρελάς
Β΄ Αντιπρόεδρος: Αντώνιος Τζανής, Γεν. Γραμματέας: Δημήτριος Πολύζος
Ταμίας: Κων/νος Μαγιόγλου, Ειδικός Γραμματέας: Στυλ. Τριανταφύλλου
Γεν. Έφορος: Χρύσανθος Φραγκόπουλος, Έφορος: Ιωάννης Καλιμτζής
Σύμβουλοι: Ιωάννης Κοσιφολόγος, Κων/νος Πιτερός, Ελευθέριος Θεοδώρου

1973 - 1974.

1972-1973. Π.Α.Ο. Αλσούπολης.

- Η ομάδα αγωνίζεται στην Β΄ Κατηγορία στον Α΄ όμιλο και έρχεται 9η, με 34 β. σε 38
αγώνες, σε όμιλο 20 ομάδων.
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- 10 Οκτωβρίου 1974. Στις εκλογές που πραγματοποιούνται εκλέγονται για το Δ.Σ., οι:
Πρόεδρος: Γεώργιος Καταρτζόγλου, Αντιπρόεδρος: Χαράλ. Διακούδης
Γεν. Γραμματέας: Νικόλαος Κωνσταντόπουλος, Ταμίας: Στυλ. Τριανταφύλλου
Γεν. Αρχηγός: Κων/νος Μοστράτος, Έφορος: Ευστράτιος Γιαννάκης
Ειδικός Γραμματέας: Παύλος Βλαχάκης
Σύμβουλοι: Χρυσ. Φραγκόπουλος, Χαράλ. Ξυγκάκης
Σπυρίδων Καψαλός, Αντώνιος Μπήλιος

1974. Π.Α.Ο. Αλσουπόλεως
Παναγ. Χονδρός, Παναγ. Σκουρλής, Ι. Γεωργαμλής, Λεων. Φουρτουνέλης, Αθαν. Πιτερός, Ιορδ. Κούρτακας
Ιωαν. Παπαδάκης, Α. Παριανός, Αν. Κωνσταντόπουλος, Κ. Σταυρινός, Κ. Τσόγκας

Από τον απολογισμό όλων αυτών των ετών φαίνεται καθαρά πως ο Π.Α.Ο. Αλσουπόλεως, παρά τον ενθουσιασμό των διοικούντων και την αγωνιστικότητα των παικτών
του, κυρίως αγωνίστηκε στη Γ΄ Κατηγορία Αθηνών και προς το τέλος της αναφερομένης
περιόδου στη Β΄ .
Σοβαρός όμως ανασταλτικός παράγοντας και τροχοπέδη για την εν γένει καλύτερη
πορεία και εξέλιξη του Π.Α.Ο. Αλσουπόλεως στα ποδοσφαιρικά δρώμενα και όχι μόνο,
αλλά και για την ευρύτερη περιοχή, απετέλεσε για το σύλλογο η απώλεια-κλείσιμο του
γηπέδου στην Αλσούπολη κατά τη διάρκεια της δικτατορίας (1967-1974) που με προσχηματικούς λόγους μετατράπηκε σε “πάρκο” εν μία νυκτί.
Στη διάρκεια όλων αυτών των ετών αγωνίστηκαν στον Π.Α.Ο. Αλσουπόλεως πλειάδα
ποδοσφαιριστών, ο καθένας με τη δική του συμμετοχή και προσφορά στο σύλλογο,
προερχόμενοι κατά κύριο λόγο από την Αλσούπολη, αλλά και γενικότερα από την
ευρύτερη περιοχή της Νέας Ιωνίας.
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Ιδιαίτερη μνεία και αναφορά πρέπει να γίνει στους ποδοσφαιριστές των πρώτων
χρόνων ύπαρξης της ομάδας που με την αγωνιστική τους παρουσία και δράση συνέβαλαν
καθοριστικά, μαζί με τους διοικούντες, στην καθιέρωση και καταξίωση της οντότητας
του συλλόγου. ΄Ετσι μια φουρνιά σημαντικών παικτών σε αξία και προσφορά ήταν οι:
Στ. Λίναρης, Δ. Λουκέρης, Ι. Λουκέρης, Γ. Καραγιώργος, Χρ. Μπαλόκας, Ηλ. Σταυρινός,
Γ. Μηλιαράς, Χαρ. Ξυγκάκης, Ηλ. Αδαμόπουλος, Γ. Εσμερλής, Π. Γιαλαράκης, Ι. Κοσσιφολόγος, Ν. Κυριακόπουλος, Ελ. Σκιτζής, Σ. Καταβούτας, Πλ. Καρακατσάνης, Μ. Κανέλλος, Ν.
Βαρελάς, Γ. Σταυρινός, Γ. Παχής που βοήθησαν πολύ το σύλλογο στο ξεκίνημά του και μαζί
τους στη συνέχεια οι: Χαρ. Κεραμίδας, Β. Μαγιόγλου, Δ. Εμποριάδης, Π. Τασκαλντιρανιάν,
Αν. Παριανός, Δ. Παριανός, Ν. Κωνσταντόπουλος, Ν. Αλεξιάδης, Εμμ. Μπορμπαντωνάκης.
Ακολούθησαν μεταξύ άλλων τα επόμενα χρόνια οι: Δ. Εσμερλής, Π. Σκουρλής, Σπ.
Παπαντολέων, Χρ. Καραγιώργος, Χρ. Καρύδας, Χαρ. Παριανός, Κυρ. Καραγιάννης, Κ.
Μοστράτος, Γ. Κόκκορης, Γ. Ιωακείμ, Ν. Νικολάου, Π. Χονδρός, Ι. Παπαδάκης, Κ. Σταυρινός, Λ. Φουρτουνέλης, Ιορδ. Κούρτακας, Κ. Τσόγκας, Ι. Καραμποκούκης, Χαρ. Σταμίρης,
Κ. Παναγιωτόπουλος, Ι. Γεωργαμλής, Κ. Φραγκουδάκης, Θ. Μοστράτος, Θ. Τσαμάκης, Αν.
Πράνταλος, Π. Γιδάς, Α. Κωνσταντόπουλος, Γ. Κοντογιώργος, Αθ. Πιτερός, Ν. Μαΐστρέλης,
Αθ. Κυριακόπουλος χωρίς να παραγνωρίζεται η συμβολή και η προσφορά όλων όσων δεν
αναφέρονται.
Εν κατακλείδι ο Π.Α.Ο. Αλσουπόλεως παρά τα προβλήματα, τις αντιξοότητες και τις
δυσκολίες που υπήρχαν στη διαδρομή όλων αυτών των ετών, εξακολουθεί μέχρι σήμερα
(2014) να είναι μια άξια και σημαντική οντότητα στα αθλητικά δρώμενα (ποδόσφαιρο)
της Ν. Ιωνίας, συμμετέχει στο πρωτάθλημα Β΄ κατηγορίας της Ε.Π.Σ. Αθηνών, αλλά
κυρίως συνεχίζει να αποτελεί μια αθλητική κυψέλη για τους νέους της Αλσούπολης και
γενικότερα της Ν. Ιωνίας.

j

37. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ “ΠΑΝΙΩΝΙΚΟΣ” ΒΕΪΚΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
Πρωταρχικά ιδρύθηκε με την ονομασία "Α.Ο. ΙΩΝΙΚΟΣ ΒΕΪΚΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ" στη Γεν.
Συνέλευση της 1ης Σεπτεμβρίου 1963.
Επειδή διαπιστώθηκε όμως ότι υπήρχε σωματείο με την εν λόγω ονομασία, στη
Γεν. Συνέλευση της 18 Ιουνίου του 1964, μετονομάστηκε (Α.Ο. ΠΑΝΙΩΝΙΚΟΣ ΒΕΪΚΟΥ Ν.
ΙΩΝΙΑΣ) Το καταστατικό ίδρυσης εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθ. 4503/1965 απόφαση του
Πρωτοδικείου Αθηνών.
Είχε γραφεία στην οδό Μακαρίου 22 στον Περισσό και αργότερα στην πλατεία
Τσαλδάρη 20.
Σκοπός του Ομίλου ήταν η δια παντός ηθικού και νομίμου μέσου διάδοση και
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προαγωγή του αθλητισμού, ειδικότερα δε του ποδοσφαίρου και η καλλιέργεια της
αθλητικής ιδέας και πνεύματος μεταξύ των νέων και κατοίκων του συνοικισμού Βέικου
Ν. Ιωνίας.

Τον σύλλογο διοικούσε 9μελές Διοικ. Συμβούλιο (Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γενικός
Γραμματέας, Ταμίας, Γενικός Αρχηγός, ΄Εφορος Φροντιστής και 3 σύμβουλοι) που είχε
θητεία ενός έτους και επόπτευε 3μελής Εξελεγκτική Επιτροπή.

1965. Απόσπασμα εγκριτικής απόφασης Πρωτοδικείου Αθηνών περί ίδρυσης του Σωματείου.

Η σφραγίδα του Ομίλου ήταν κυκλική φέρουσα τις λέξεις “Α.Ο. ΠΑΝΙΩΝΙΚΟΣ
ΒΕΪΚΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ” και στη μέση παράσταση ποδοσφαιριστή κτυπώντας την μπάλλα.
Είχε σημαία χρώματος πράσινου με την επωνυμία του Συλλόγου με λευκά γράμματα ως
και παράσταση χειρός κρατούσης πυρσό με φλόγα.
Ημέρα εορτής του Ομίλου ήταν η 15η Αυγούστου. Σε περίπτωση διάλυσης του ομίλου
η περιουσία περιέρχονταν στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
Οι 23 ιδρυτές, ήταν οι:
Ευριπίδης Δαυλάκος, Ηλίας Δοβανίδης, Γεώργιος Δρόσος, Εμμ. Γρηγορόπουλος
Κων/νος Ράλλης, Ευστάθιος Μαυροκεφαλίδης, Ιωάννης Ιωαννίδης
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Γεώργιος Βαζάκας, Γεώργιος Μπάστας, Αθανάσιος Μπάστας
Θεόδωρος Κασάπογλου, Γεώργιος Βερυκάκης, Μόρφης Μορφάκης
Αθανάσιος Αθυμαρίτης, Παντελής Σιφναίος,
Αντώνιος Χαμηλοθώρης, Σπυρίδων Ναυπλιώτης, Παναγιώτης Λαζάρου
Δημήτριος Κοριάλης, Εμμανουήλ Νικολάου, Κυριάκος Μιχαηλίδης
Παντελής Αναμουρλόγλου, Σταύρος Μπάστας

1963 - 1965.

- Με την ίδρυση του σωματείου, τη Διοικούσα Επιτροπή, αποτελούσαν, οι:
Ευριπίδης Δαυλάκος, Γεώργιος Δρόσος, Αθανάσιος Μπάστας
Ηλίας Δοβανίδης, Εμμανουήλ Γρηγορόπουλος, Σόλων Ράλλης
Γεώργιος Βερυκάκης, Αντώνιος Χαμηλοθώρης, Δημήτριος Κοριαλής

- Το καταστατικό τροποποιήθηκε με την υπ΄ αριθ. 1898/1966 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών και οι βασικές αλλαγές, ήταν ότι «Το σωματείο υπάγεται ιεραρχικά στην
“΄Ενωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αθηνών” (Ε.Π.Σ.Α.) και στην Ανώτατη Ποδοσφαιρική Αρχή “Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία” (Ε.Π.Ο.)».

1965 - 1966.

- To Δ.Σ. μετά τις εκλογές της 14ης Οκτωβρίου 1965, αποτελούσαν οι:
Πρόεδρος: Ιωάννης Αγγελίδης, Γεν. Γραμματεύς: Β. Κωνσταντουλάκης
Τα μέλη: Ευριπίδης Δαυλάκος, Γεώργιος Μπάστας, Εμμανουήλ Λογοθέτης
Εμμανουήλ Γρηγορόπουλος, Αθανάσιος Ζαχαρόπουλος
Εμμανουήλ Νικολάου, Αθανάσιος Πανταζόπουλος
- 17 Απριλίου 1966. Πραγματοποιούνται εκλογές και εκλέγονται οι:
Ιωάννης Αγγελίδης - Βασίλειος Κωνσταντουλάκης - Εμμανουήλ Νικολάου
Χρήστος Σαρίκης - Αναστάσιος Βασιλειάδης - Παναγιώτης Γεωργιάδης.

- 23 Οκτωβρίου 1966: Πραγματοποιούνται εκλογές για τη συμπλήρωση του Δ.Σ. που
είναι πλέον 11μελές.
- 19 Αυγούστου 1967: Στη Γενική Συνέλευση αποφασίζεται η διάλυση του σωματείου,
αφού δεν καρποφόρησαν οι προσπάθειες συγχωνεύσεως ή προσχωρήσεως μελών και
αθλητών στον Α.Ο. ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ.

j
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38. ΠΑΝΙΩΝΙΚΟΣ Α.Ο. Ν. ΙΩΝΙΑΣ
Μια ακόμα προσπάθεια να συγχωνευτούν όλα τα σωματεία της πόλης, τόσο τα
παλιά (Ελευθερούπολη, Ν. Ιωνία) όσο και τα νεότερα που είχαν στο μεταξύ δημιουργηθεί
(Σαφράμπολη, Καλογρέζα, Νεάπολη, Αλσούπολη), έγινε τον Ιούνιο του 1965 με πρωτοβουλία του δημάρχου της πόλης Γιάννη Δομνάκη. Προτάθηκε η ονομασία «Πανιωνικός
Αθλητικός Όμιλος», με προοπτική να επεκταθεί και σε άλλα αθλήματα (στίβο, μπάσκετ,
βόλεϊ κλπ). Θα έπαιρνε τη θέση του σωματείου που ήταν στην ανώτερη κατηγορία, ενώ
οι παλιοί σύλλογοι θα παρέμεναν ως φυτώρια του ενιαίου (Εφημερίδα “Αθλητική Ηχώ”,
10 Ιουνίου 1965).
Ο “ΠΑΟ Καλογρέζας” που μετείχε στη Β΄ Εθνική δεν συμφώνησε. Ο “ΠΑΟ Σαφραμπόλεως”, που μόλις είχε υποβιβαστεί στην Α΄ Ε.Π.Σ.Α., συμφώνησε να τροποποιήσει το
καταστατικό της και να μετονομαστεί σε “Πανιωνικό”. Οι υπόλοιποι σύλλογοι συνυπέγραψαν συμφωνία να της παραχωρήσουν τους καλύτερους παίκτες τους. Ο “Πανιωνικός” ιδρύθηκε με πρόεδρο το Δήμαρχο Ν. Ιωνίας. Όμως, o “ΠΑΟ Σαφραμπόλεως”, αποχώρησε από τη σύμπραξη, όταν ανακοινώθηκε πως μπορούσε να μετάσχει στη νεοσύστατη
Γ΄ Εθνική κατηγορία (ή Ερασιτεχνική Β΄ Εθνική, όπως ονομάστηκε). Έτσι η συγχώνευση
δεν προχώρησε, με αποτέλεσμα ο Πανιωνικός να μείνει μετέωρος και να δηλώσει συμμετοχή στη Γ΄ ΕΠΣΑ.
Τελικά δεν γίνεται συγχώνευση αλλά ιδρύεται ο “ΠΑΝΙΩΝΙΚΟΣ Α.Ο. Ν. ΙΩΝΙΑΣ” που
επιβιώνει για 2 αγωνιστικές περιόδους:
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- 1965 - 1966, αγωνίζεται στην Γ΄ Κατηγορία Αθηνών στο Β΄ όμιλο με 13 ομάδες και
καταλαμβάνει την 9η θέση με 20 βαθμούς και τέρματα (24 - 32) και την επόμενη περίοδο

- 1966 - 1967, αγωνίζεται στην Γ΄ κατηγορία Αθηνών στο Β΄ όμιλο με 13 ομάδες
και καταλαμβάνει την 1η θέση στον όμιλό του. Στην τελική φάση όπου συμμετέχουν οι
2 πρώτοι κάθε ομίλου, καταλαμβάνει την 2η θέση και πρωταθλητής ανακηρύσσεται ο
“Αήττητος Σπάτων”.

j

39. ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ “ΔΟΞΑ” ΠΕΡΙΣΣΟΥ
Το καταστατικό υπογράφηκε στις 27 Ιουλίου 1966, από τα 31 ιδρυτικά μέλη του στον
Περισσό και εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθ. 14896/1966 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών.

1966. Απόσπασμα εγκριτικής απόφασης του Πρωτ. Αθηνών, περί ίδρυσης του σωματείου.

Σκοπός του Ομίλου ήταν η σωματική άσκηση και ανάπτυξη των μελών αυτού και η εν
γένει οργάνωση, διάδοση και εξύψωση του αθλητισμού και του φιλαθλητικού πνεύματος.
Ο σκοπός θα επιτυγχάνονταν με την ίδρυση και συντήρηση γυμναστηρίων, με την
τέλεση ποδοσφαιρικών αγώνων ή συμμετοχής των ομάδων ή αθλητών του συλλόγου, με
εκδρομές και κάθε άλλο πρόσφορο μέσο.
Τον σύλλογο διοικούσε 9μελές Διοικ. Συμβούλιο (Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γενικός
Γραμματέας, Ταμίας και 5 σύμβουλοι, μεταξύ των οποίων εκλέγονταν και οι κατάλληλοι
για τις εφορίες του ομίλου) που είχε θητεία ενός έτους και επόπτευε 3μελής Εξελεγκτική
Επιτροπή.
Ημέρα εορτής του Ομίλου ήταν η Κυριακή του Θωμά, όταν γιόρταζε και η εκκλησία
της Αγίας Αναστασίας Περισσού. Κατά την ημέρα αυτή οργανωνόταν εορτή και γινόταν
η επίδειξη των δράσεων του Ομίλου.
Σε περίπτωση διάλυσης του συλλόγου, η περιουσία του θα περιερχόταν στην εκκλη-519-
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σία της Αγίας Αναστασίας Περισσού.
Η σφραγίδα του Ομίλου ήταν κυκλική φέρουσα την επωνυμία του συλλόγου και το
έτος ίδρυσης και στο μέσον Δ.Π.
Τα χρώματά του ήταν μπλε με άσπρες ρίγες που έφεραν και οι στολές αλλά και το
λάβαρο και η σημαία.
Οι 31 ιδρυτές, ήταν οι:
Ανδρέας Μαριούκλας, Αλέξανδρος Μπιλικάς, Χαράλαμπος Κοτροκόης
Αντ. Βασιλομανωλάκης, Εμμανουήλ Τσιουδάκης, Εμμανουήλ Βλασσερός
Ιωάννης Ζησιμόπουλος, Δημήτρης Παπαγεωργίου, Νικόλαος Λάτσης
Ιωάννης Βενιζέλος, Γεώργιος Γιωργιτσόπουλος, Νικόλαος Τζώρτζης
Ιωάννης Θεοδωρόπουλος, Γεώργιος Γερολιάς, Ξενοφών Κατσαρός
Διομήδης Τζερεμές, Πέτρος Μακρογιαννόπουλος, Γεώργιος Καλυβιατάκης
Χρυσόστομος Στεργιούλης, Δημήτριος Στάμου, Σωτήριος Στεργιούλης
Αθανάσιος Λύτρας, Ιωάννης Λύτρας, Ευάγγελος Κοτροκόης
Νικόλαος Τζίβας, Παναγιώτης Μαυροφρύδης, Δημήτριος Τζίβας
Γεώργιος Μαστρογιαννόπουλος, Κωνσταντίνος Αμπατζόγλου
Κωνσταντίνος Μπακογιάννης, Αντων. Κοτζαμπάσογλου

1966.

- Η προσωρινή εκλεγείσα επιτροπή, αποτελείτο από τους:
Αλέξανδρο Μπιλικά, Ανδρέα Μαριούλκα, Γεώργιο Καλυβιατάκη,
Αντώνιο Βασιλομανωλάκη, Πέτρο Μακρογιαννόπουλο, Αθανάσιο Λύτρα

j

40. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΡΙΣΣΟΥ
«Η ΝΙΚΗ»
Ο εν λόγω ποδοσφαιρικός όμιλος ιδρύθηκε στην αρχή της 10ετίας του 1960. Ακολούθως τροποποιήθηκε το καταστατικό του στις 10 Σεπτεμβρίου 1966 αφού έγινε ενσωμάτωση της ομάδας που έδρευε στη Ν. Χαλκηδόνα με το όνομα «Αθλητικός Ποδοσφαιρικός Όμιλος Κουκλακίου ή Α.Π.Ο.Κ.» και το καταστατικό του είχε εγκριθεί με την υπ΄ αριθ.
9422/1963 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών.
Το καταστατικό του έτσι εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθ. 22052/1966 απόφαση του
Πρωτοδικείου Αθηνών που μεταφέρει και αυτό την έδρα του στον Περισσό και η επωνυμία γίνεται “ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΡΙΣΣΟΥ «Η ΝΙΚΗ»”.
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Σκοπός του Ομίλου ήταν η σύμμετρη και αρμονική ανάπτυξη των σωματικών και
ψυχικών δυνάμεων και δεξιοτήτων των μελών και η δημιουργία ισχυρών και ηθικών
χαρακτήρων με τη διάδοση και ανάπτυξη του αθλητισμού εν γένει και της φυσιολατρείας
μεταξύ των κατοίκων της περιοχής και ειδικότερα της νεολαίας καθώς και η δημιουργία
αθλητικού ήθους και πνεύματος αντάξιου του αρχαίου Ελληνισμού.
Οι σκοποί του Ομίλου θα επιτυγχάνονταν με τη:
- Χρησιμοποίηση της γυμναστικής, της αγωνιστικής και λοιπών
σωματικών ασκήσεων,
- Συμμετοχή της Αθλητικής Ενώσεως στους οργανωμένους εκάστοτε αθλητικούς
και ποδοσφαιρικούς αγώνες ως και η διοργάνωση αυτών,
- Διοργάνωση διαλέξεων, εκδρομών, κατασκηνώσεων, εορτών κλπ.,
- ΄Ιδρυση ανδρικών και γυναικείων τμημάτων κλασσικού αθλητισμού,
ποδοσφαίρου, κολυμβήσεως, καλαθόσφαιρας, πετόσφαιρας, εκδρομών,
ορειβασίας, πεζοπορίας και άλλων αγωνιστικών παιδιών,
- Στενή επαφή με άλλες ομοιογενείς ενώσεις και οργανώσεις
- Εγγραφή μελών στα αθλητικά τμήματα του αθλητικού ομίλου

Για την επίτευξη των σκοπών του Ομίλου θα ιδρύονταν γυμναστήρια, αθλητικά και
ποδοσφαιρικά γήπεδα, ασκητήρια ως και οι απαραίτητες εγκαταστάσεις αυτών.
Τον σύλλογο, μετά την τροποποίηση του καταστατικού, διοικούσε 15μελές Διοικ.
Συμβούλιο που είχε θητεία ενός έτους και το επόπτευε 3μελής Εξελεγκτική Επιτροπή.
Ο σύλλογος εόρταζε την 1η Μαΐου, ημέρα επετείου της ίδρυσής του.
Η σφραγίδα του Ομίλου ήταν κυκλική φέρουσα στο μέσον την άπτερο Νίκη και εντός
του πλαισίου αυτής “ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΡΙΣΣΟΥ Η ΝΙΚΗ 1963”. Η σημαία ήταν σιέλ
μετά κόκκινου πλαισίου και εντός του πλαισίου έφερε ωοειδώς “ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΥ Η ΝΙΚΗ”. Οι αθλητές έφεραν στη φανέλα ρίγες, χρώματος σιέλ, κόκκινο με
κονκάρδα που ανέγραφαν κυκλικώς Α.Ο.Π. Η ΝΙΚΗ, οι κάλτσες ήταν χρώματος σιέλ με
κόκκινες κάθετες ρίγες πλαγίως (ραφές).
Με απόφαση της Γ.Σ. τιμής ένεκεν απενεμήθη ο τίτλος του «Ιδρυτού» ισοβίως και
μεταθανατίως στον ιδρυτή του συλλόγου Παναγιώτη Ξένο, σε ανάμνηση της ίδρυσης του
ομίλου και τις υπηρεσίες που προσέφερε στον Όμιλο.
Το 1966, το Δ.Σ. αποτελούσαν, οι:
Πρόεδρος: Βασ. Κυριακόπουλος, Αντιπρόεδρος: Δημήτριος Πουλόπουλος
Γεν. Γραμματεύς: Παναγιώτης Ξένος, Ειδ. Γραμματεύς: Γεώργιος Καινουργιάκης
Ταμίας: Δημήτριος Βακαλόπουλος, Μέλη: Βασίλειος Φίλντισης
Μιχαήλ Πολυδωρόπουλος, Ανδρέας Τασιόπουλος, Γρηγόριος Κυριακόπουλος
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41. ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ “ΙΚΑΡΟΣ”

		
Στις 21 Απριλίου 1967, επιβάλλεται η δικτατορία των Συνταγματαρχών, γεγονός που
αλλάζει τα αθλητικά δεδομένα της πόλης. Μεταξύ των σωματείων που διαλύονται είναι
και ο “Π.Α.Ο. Καλογρέζας”. Τα γραφεία του στην οδό Ανδρέου Δημητρίου, βανδαλίζονται
και ό,τι υπάρχουν εντός αυτών φορτώνονται σε στρατιωτικά οχήματα με προορισμό τη
χωματερή. Λίγους μήνες αργότερα τα μέλη του συλλόγου τα οδηγούν σε συγχώνευση με
τον “Π.Α.Ο. Σαφραμπόλεως” και τη δημιουργία ενός νέου συλλόγου.
Αναλυτικότερα:
Στη Γενική Συνέλευση του “Π.A.O. Σαφραμπόλεως”, την Παρασκευή 1η Σεπτεμβρίου 1967, λαμβάνονται αποφάσεις επί θεμάτων τροποποίησης του καταστατικού του,
προκειμένου να συγχωνευθεί με το διαλυθέν σωματείο «Π.Α.Ο. Καλογρέζης».
Έτσι συζητούνται, προτείνονται και εγκρίνονται:
- Τροποποιείται η επωνυμία και ιδρύεται ο
“ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΚΑΡΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ”,
- Τα μέλη του διαλυθέντος Σωματείου “Π.Α.Ο. Καλογρέζης” εγγράφονται
υποχρεωτικά κατά ίσο αριθμό προς τα μέλη του “Π.Α.Ο. Σαφραμπόλεως”,
- Το Σωματείο θα διοικείτο από 10μελές Δ.Σ. εκ των οποίων οι 5 θα
προέρχονταν από τον “Π.Α.Ο. Καλογρέζης”,
- Η νέα στρογγυλή σφραγίδα του συλλόγου ήταν κυκλική με δύο κυκλικές γραμμές
εσωτερικά και εξωτερικά.
Στον έξω κύκλο αναγράφεται “ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΚΑΡΟΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ”
και στο εσωτερικό κύκλο ΣΑΦΡΑΜΠΟΛΙΣ, ΚΑΛΟΓΡΕΖΑ.
Έτσι «γεννήθηκε» ο Γ.Σ. ΙΚΑΡΟΣ.

Mετά τη συγχώνευση του ομάδων “Π.A.O. Σαφραμπόλεως” και του «Π.Α.Ο. Καλογρέζης» σε διοικητικό επίπεδο, το ποδοσφαιρικό δυναμικό της ομάδας, αποτελείται από
τους ποδοσφαιριστές των 2 ομάδων.
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Αναλυτικά:
- Τερματοφύλακες: Ελευθεριάδης, Αργυρόπουλος (Σαφράμπολη), Ανδρής,
Κιμπούρης (Καλογρέζα)
- Αμυντικοί: Μαρκόπουλος, Γιακουμής (Καλογρέζα), Φιλιππάκος, Νικήτας,
Ουσταμπασίδης (Σαφράμπολη)
- Μέσοι: Λίναρης, Κοντογιώργος, (Καλογρέζα) Αθανασίου, Ευαγγελίδης,
Ελευθεριάδης, Γούνης (Σαφράμπολη)
- Επιθετικοί: Κούκας, Ιωαννίδης, Φιλιππίδης, Οξύζογλου Χατζηχρήστος,
Στεργίου, Ιωάννου, Δημητρίου (Καλογρέζα) Βαδάσης, Χιώτης, Ανθρωπέλλος,
Δουρίδας, Κωστούλας, Σιδέρης, Μελισιάνος, Νικολαΐδης, (Σαφράμπολη),
Μπουλούμπασης, Καραβέλης, Παναγιωτίδης
Προπονητής την Α΄ περίοδό του, ήταν ο Αντώνης Κρασάς.

- Η ομάδα κατά την έναρξη της ποδοσφαιρικής περιόδου, 1967-1968 τοποθετήθηκε
στην Α΄ Κατηγορία Αθηνών, αντί της Β΄ Εθνικής Κατηγορίας που αγωνιζόταν ο “Π.Α.Ο.
Καλογρέζας” ή στην Ερασιτεχνική Κατηγορία που αγωνιζόταν ο “Π.Α.Ο. Σαφραμπόλεως”.
- Τη Διοίκηση αποτελούσαν, οι:
Πρόεδρος: Χ. Δαυίδ, Αντιπρόεδρος: Στ. Παπασταματίου,
Γεν. Γραμματέας: Μ. Μαραγκουδάκης, Ταμίας: Γ. Μπακογιάννης,
Γενικοί Αρχηγοί: Δ. Καρωνίδης, Β. Χατζηγαβριήλ, Μέλη: Τ. Πολυμέρου,
Ν. Μελισσής, Δ. Χατζησπυρίδης, Δ. Παναγιωτίδης

1968 ΊΚΑΡΟΣ, Γήπεδο Ζωγράφου.
Αντώνης Κρασσάς (προπ.), Β. Κοντογιώργος, Κ. Μαρκόπουλος, Φιλιππάκος, Παπασταματίου (αντιπρ.), Τ. Λίναρης,
Γ. Ουσταμπασίδης, Γαβρ. Ελευθεριάδης, Π. Καρωνίδης (παράγ.), Μ. Ανθρωπέλος, Βαδάσης, Γ. Κούκας, Κ. Χιώτης,
Κ. Φιλιππίδης.
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1968 - 1969.

- 18 Φεβρουαρίου. Ο “Γ.Σ. ΙΚΑΡΟΣ” κερδίζει 1-0 τα “ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ” στο γήπεδο Ταύρου
και ανακηρύσσεται πρωταθλητής στην Α΄ Ερασιτεχνική Κατηγορία Αθηνών, και διεκδικεί πλέον την άνοδό του στη Β΄ Εθνική Κατηγορία, την οποία και κερδίζει, κάνοντας
μια θαυμάσια πορεία αφού έρχεται στο Ερασιτεχνικό Πρωτάθλημα, 2ος πίσω από τον
“ΑΡΓΟΝΑΥΤΗ”.

1968: O Γ. Σ. ΙΚΑΡΟΣ, ΟΡΘΙΟΙ: Γούνης, Αργυρόπουλος, Φιλιππάκος, Ανθρωπέλλος, Ουσταμπασίδης,
Μαρκόπουλος, Στ. Παπασταματίου (παράγοντας),
ΚΑΘΙΣΤΟΙ: Κοντογιώργος, Φιλιππίδης, Δουρίδας, Χιώτης Κούκας.

- Η τροποποίηση του καταστατικού του 1967, εγκρίνεται με την υπ΄ αριθ.
15224/19.6.1968 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών.
- Στη Β΄ Εθνική λοιπόν κατά την περίοδο 1968-1969, τοποθετείται στο Νότιο όμιλο
(18 ομάδες) και καταλαμβάνει την 9η θέση με 67 β. και τέρματα (44-44).

1969 - 1970.

- Αγωνίστηκε στον Β΄ όμιλο της Β΄ Εθνικής Κατηγορίας (18 ομάδες) και κατετάγη
6ος, με 70 β. και τέρματα (38-26).

1970 - 1971.

- Αγωνίστηκε στον Β΄ όμιλο της Β΄ Εθνικής Κατηγορίας (18 ομάδες) και κατετάγη
13ος με 64 β. και τέρματα (33-40).
Πρόεδρος: Χαρ. Ρούσσος, Γεν. Γραμματέας: Χρ. Ελευθεριάδης
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1971 - 1972.

-Έπειτα από παρέμβαση του διορισμένου Δημάρχου Ν. Ιωνίας, Ανδρέα Χαλεπλίδη,
διορίζεται προσωρινή διοίκηση, από τον Γ.Γ. Αθλητισμού, αποτελούμενη από τους:
Πρόεδρος: Δ. Καρωνίδης, Αντιπρόεδρος: Α. Σαρρής
Γεν. Γραμματέας: Π. Λεοντής Ταμίας: Φ. Τεμπονέρας, Μέλη: Β. Χατζηγαβριήλ,
Σπ. Χάλαρης, Π. Κασιόπουλος, Ι. Κυλίκογλου, Χρ. Βαφιόπουλος

- Και ενώ έχει αρχίσει η αγωνιστική περίοδος, κατόπιν εκλογών που διενεργούνται
εκλέγεται το νέο Διοικητικό Συμβούλιο:
Πρόεδρος: Ι. Κυλίκογλου, Αντιπρόεδρος: Τζανιδάκης
Ταμίας: Σπ. Χάλαρης, Γεν. Αρχηγός: Φ. Τεμπονέρας, Μέλη: Π. Λεοντής,
Ε. Κωνσταντινίδης, Χατζηβασιλείου, Στ. Κοσμίδης, Δ. Καρωνίδης

1971-1972. Ο Ίκαρος όπως παρατάχθηκε στον εκτός έδρας αγώνα με την Κόρινθο.
Παναγιωτίδης, Αργυρόπουλος, Μέξας, Λίναρης, Χαραλαμπίδης, Ρούσσος.
Φιλιππίδης, Καραβέλης, Γούνης, Ανθρωπέλος, Ουσταμπασίδης.

- Την περίοδο 1971-1972, ο “Γ.Σ. ΙΚΑΡΟΣ” έφτασε λίγο πριν την πηγή, αλλά νερό δεν
ήπιε. Η θαυμάσια πορεία που είχε αρχίσει το φθινόπωρο του 1971, ολοκληρώθηκε το
καλοκαίρι του 1972, χωρίς να γίνει εφικτή η παρουσία του στα σαλόνια της Α΄ Εθνικής.
Μετά από μία θαυμάσια πορεία η ποδοσφαιρική ομάδα με προπονητή τον Τάκη Λουκανίδη, τερματίζει 2η με 86 β. στο Πρωτάθλημα της Β΄ Εθνικής Κατηγορίας (πίσω από την
Καλαμάτα 89 β.) και χάνει το τρένο της ανόδου. Αλλά το χειρότερο ήταν, η απογοήτευση
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παικτών και φιλάθλων που τον οδήγησε στην «αυτοδιάλυσή του». Ένα είναι σίγουρο. Το
πρωτάθλημα δεν χάθηκε μέσα στους αθλητικούς στίβους. Παίχτηκε στους «χώρους των
επιρροών και ...γνωριμιών». Κρίμα ! Γιατί την άξιζε την άνοδο στην Α΄ Εθνική.
Το ταξίδι του ΄Ικαρου προς την κορυφή;

ΠΡΑΚΤΩΡ ΙΚΑΡΟΣ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΣ Β' ΕΘΝΙΚΗ.

Ας παρακολουθήσουμε βήμα προς βήμα το μεγάλο ταξίδι του “Γ.Σ. ΙΚΑΡΟΣ” στη
σαιζόν 1971-1972 που παρ΄ ολίγον να τον φέρει στη 1η θέση και στην άνοδο στην Α΄
ΕΘΝΙΚΗ!..
- 1 Οκτωβρίου 1971: Παναιγιάλειος - Ίκαρος 0 - 0
Σκληρός αγώνας. Ο Ίκαρος έδωσε μια πρόγευση της αξίας του.
- 10 Οκτωβρίου 1971: Ίκαρος - Κέρκυρα 2 - 0
Άνετη νίκη.
- 17 Οκτωβρίου 1971: Πανηλειακός - Ίκαρος 2 - 1
Η πρώτη ήττα αλλά από μια πολύ δυνατή ομάδα.
- 24 Οκτωβρίου 1971: Καλαμάτα - Ίκαρος 0 - 0
Η πρώτη επαφή με την ομάδα που θα τον ξεπερνούσε τελικά.
Σε ένα κατάμεστο στάδιο ο Ίκαρος στάθηκε καλά.
- 31 Οκτωβρίου 1971: Ίκαρος - Γιάννινα 0 - 0
Τρία από τα 5 ματς που έχει δώσει λήγουν χωρίς γκολ. Ισοπαλίες.
Αυτό δεν είναι και ό,τι το καλύτερο…
-526-

Η Ιστορία των Σωματείων της Νέας Ιωνίας, 1923-1974

-

-

7 Νοεμβρίου 1971: Χανιά - Ίκαρος 0 - 1
Η νίκη αυτή έδωσε φτερά… στον ΄Ικαρο και μάλιστα στην Κρήτη με μια ομάδα
που διεκδικούσε τον τίτλο.
14 Νοεμβρίου 1971: Ίκαρος - Ο.Φ.Η. 2 - 1
Ο Ίκαρος βάλθηκε να τα βάλει για τα γερά με τους Κρητικούς.
21 Νοεμβρίου 1971: Ορφέας - Ίκαρος 1 - 0
Ήταν μια ήττα εκτός προγράμματος - από μια ομάδα που δεν ήταν φαβορί,
τον Ορφέα Αιγάλεω.
28 Νοεμβρίου 1971: Ίκαρος - Λεωνίδας 2 - 0. Επιτέλους και μία εύκολη νίκη.
Οι ομάδες της Σπάρτης δεν είχαν άλλωστε σπουδαία παράδοση στο ποδόσφαιρο.
5 Δεκεμβρίου 1971: Αίας - Ίκαρος 0 - 0
Και πάλι το 0 - 0. Τώρα στη Σαλαμίνα.
19 Δεκεμβρίου 1971: Ίκαρος - Αναγέννηση Άρτας 1 - 0
Γέμισε σχεδόν το γήπεδο της Ν. Ιωνίας. Πάνω από 2.000 φίλαθλοι.
Ο Ίκαρος άρχισε να ενθουσιάζει.
26 Δεκεμβρίου 1971: Κόρινθος - Ίκαρος 1 - 0
Δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων ο Ίκαρος έδειξε τον κακό εαυτό του,
ίσως γιατί είχε απέναντί του μια καλή ομάδα και 2 - 3 νομάρχες στην εξέδρα…
2 Ιανουαρίου 1972: Ίκαρος - Παναρκαδικός 2 - 0
Με την καινούργια χρονιά ο Ίκαρος ανοίγει τα φτερά του…΄
Ύστερα από καλή εμφάνιση κερδίζει άνετα.
9 Ιανουαρίου 1972: Ίκαρος - Παναυπλιακός 2 - 0
Γενικά με τις ομάδες της Πελοποννήσου, ο ΄Ικαρος τα πηγαίνει καλά.
Κοσμοσυρροή στο γήπεδο της Ν. Ιωνίας.
16 Ιανουαρίου 1972: Παναιτωλικός - Ίκαρος 1 - 0
Άλλη μια ήττα με 1 - 0. Από δυνατό αντίπαλο. Αναμενόμενη…
23 Ιανουαρίου 1972: Ίκαρος - Καλλιθέα 2 - 1
Ο Ίκαρος δεν χαρίζεται στις αθηναϊκές ομάδες.
30 Ιανουαρίου 1972: Ασπρόπυργος - Ίκαρος 0 - 0
Επάνω που είχε φτάσει στη 1η θέση μόνος του, τώρα είχε μαζί του
και τον “Ο.Φ.Η.” και τον “Αργοναύτη”.
6 Φεβρουαρίου 1972: Ίκαρος - Αργοναύτης 1 - 0.
Ο Αργοναύτης δυστυχώς θα του κάνει αργότερα τη ζημιά!
Τώρα όμως σ΄ αυτό το ντέρμπυ των πρωτοπόρων, θα νικούσε ο καλύτερος,
δηλαδή ο Ίκαρος.
13 Φεβρουαρίου 1972: Παναργειακός - Ίκαρος 0 - 0
Σε κακή μέρα ο Ίκαρος παραχώρησε άλλη μια λευκή ισοπαλία.
Αν έλειπαν αυτές οι ισοπαλίες…
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Εδώ κλείνει ο α΄ γύρος. Ο Ίκαρος είναι πρώτος. Έναν βαθμό πίσω ακολουθεί η
Καλαμάτα.
- 20 Φεβρουαρίου 1972: Ίκαρος - Παναιγιάλειος 1 - 0
Παρότι τελευταίος ο Παναιγιάλειος δυσκόλεψε πολύ τον Ίκαρο.
- 27 Φεβρουαρίου 1972: Κέρκυρα - Ίκαρος 1 - 0
Ο Ίκαρος ταλαιπωρημένος από το ταξίδι, υστέρησε και νικήθηκε δίκαια.
- 5 Μαρτίου 1972: Ίκαρος - Πανηλειακός 2 - 0
Εύκολη νίκη μπροστά σε χιλιάδες λαού που τον αποθέωσαν.
- 12 Μαρτίου 1972: Ίκαρος - Καλαμάτα 1 - 0
Η αρχή του τέλους! Γίνονται σοβαρά επεισόδια.

Πέφτει ξύλο μεταξύ των ποδοσφαιριστών και των ομάδων. Ο διαιτητής διακόπτει τον
αγώνα στο 80΄ ενώ ο ΄Ικαρος προηγείται με τέρμα του Κούκα. Υπήρξε πρόκληση από τους
Καλαματιανούς αλλά κακώς δώσαμε κι εμείς συνέχεια. Αγωνία μήπως μηδενιστούμε.

-

Γήπεδο Ν. Ιωνίας. Ίκαρος-Καλαμάτα. Διακοπή του αγώνα.

19 Μαρτίου 1972: Γιάννινα - Ίκαρος 1 - 1
Η αγωνία για τον ΄Ικαρο ήταν μεγάλη. Ο φόβος του μηδενισμού κρεμόταν
πάνω από τα κεφάλια μας.
26 Μαρτίου 1972: Ίκαρος - Χανιά 2 - 0
Ο Ίκαρος ξαναβρίσκει τον εαυτό του. Τώρα όλα αλλάζουν.
29 Μαρτίου 1972: Η μεγάλη ευκαιρία που δεν εκμεταλλευόμαστε.
Ο αγώνας με την Καλαμάτα επαναλαμβάνεται!
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Στο γήπεδο της Α.Ε.Κ. είναι 30.000 θεατές! Ρεκόρ για τη Β΄ Εθνική!
Ο ΄Ικαρος σε κακή μέρα κι αγχωμένος παραχωρεί ισοπαλία 1 - 1.

Ίκαρος-Καλαμάτα 1-1 - Γήπεδο Α.Ε.Κ. Το γκολ του Ικάρου ο Κώστας Φιλιππίδης.

Ικαρος-Καλαμάτα 1-1 - Γήπεδο Α.Ε.Κ. Φάση από τον αγώνα.
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-

2 Απριλίου 1972: Ο.Φ.Η. - Ίκαρος 2 - 1. Το πράγμα αρχίζει να στραβώνει.
9 Απριλίου 1972: ΄Ικαρος - Ορφέας 4 - 0. Επιτέλους μία ωραία νίκη.
16 Απριλίου 1972: Λεωνίδας - Ίκαρος 0 - 2
Εύκολη νίκη σε μια έδρα…Καλαματιανών φιλάθλων.
22 Απριλίου 1972: Ίκαρος - Αίας 1 - 0
Ξανά προς τα πάνω, αλλά η Καλαμάτα δεν τον αφήνει, νικάει κι αυτή.
30 Απριλίου 1972: Αναγέννηση Άρτας - Ίκαρος 0 - 1
Χιλιάδες θεατές και στην Άρτα! Τα ρεκόρ σπάνε παντού.
Οι Αρτινοί “αποθεώνουν” τον Ίκαρο!
7 Μαΐου 1972: Ίκαρος - Κόρινθος 2 - 1
Ο ΄Ικαρος στο γήπεδό του ξεσηκώνει! Στην τελική ευθεία με την Καλαμάτα.
14 Μαΐου 1972: Παναρκαδικός - Ίκαρος 0 - 0
Πάλι το 0 - 0! Βέβαια εκτός έδρας αλλά χάνει βαθμούς.
21 Μαΐου 1972: Παναυπλιακός - Ίκαρος 0 - 1
Ο Ίκαρος 1ος με 78 β. αλλά η Καλαμάτα 2η με 77 !
28 Μαΐου 1972: Ίκαρος - Παναιτωλικός 2 - 0
Χαλάει ο κόσμος. 5.000 θεατές στο γήπεδό μας!
4 Ιουνίου 1972: Καλαμάτα - Ίκαρος 1 - 0
Στο γήπεδο της Καλαμάτας παίχτηκαν τα πάντα. Από πριν φαινόταν
ότι θα γίνουν διάφορα εις βάρος του Ικάρου, ο οποίος παρέμεινε 1ος
αλλά χωρίς… να ξεκολλήσει.

Κι από εκεί και μετά αρχίζει η απαράδεκτη κατηφόρα. Ο Ίκαρος φέρνει ισοπαλία
0 - 0 στον Ασπρόπυργο, ηττάται με 3 - 1 από τον Αργοναύτη, χάνει, αν είναι δυνατόν
με 2 - 1 στην έδρα του από τον Παναργειακό! Οι φίλαθλοι αποδοκιμάζουν τον
Ίκαρο, ο οποίος κυριολεκτικά καταρρέει…Παραδίνεται.
ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. Καλαμάτα
89 β.
2. Ίκαρος
86 β.
3. Χανιά
85 β.
4. Ο.Φ.Η.
81 β.

Ο “Γ. Σ. ΙΚΑΡΟΣ” πέτυχε 39 γκoλ και δέχθηκε 19. Είχε την καλύτερη άμυνα. Τα γκολ
σημείωσαν: Γ. Κούκας 8, Γ. Μπουλούμπασης 7, Ανθρωπέλος 5, από 4 οι: Φιλιππίδης,
Νικολαΐδης, Λίναρης, Γούνης 3, και από 1 γκολ οι: Γιακουμής, Καραβέλης, Χαραλαμπίδης, Παριανός.
Τις πιο πολλές συμμετοχές είχαν: Οι Ουσταμπασίδης και Αργυρόπουλος (τερμ.) από
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38 και μετά από 34 οι: Ρούσσος, Μέξας, παίκτες της άμυνας. Ο Χαραλαμπίδης είχε 37
συμμετοχές, αλλά λιγότερα λεπτά συμμετοχής.
Την εν λόγω περίοδο ο” Γ.Σ. ΙΚΑΡΟΣ” χρησιμοποίησε τους εξής παίκτες:
Δημήτρης Αργυρόπουλος (τερμ.), Γιώργος Ουσταμπασίδης, Νίκος Ρούσσος, Γιώργος
Μέξας, Νίκος Χαραλαμπίδης, Κώστας Φιλιππίδης, Μανώλης Ανθρωπέλος, Στέλιος
Παναγιωτίδης, Γιώργος Κούκας, Γιάννης Γούνης, Γιώργος Καραβέλης, Σταμάτης Λίναρης,
Γιάννης Μπουλούμπασης, Δημήτρης Παργιανός, Δημήτρης Νικολαΐδης, Στέλιος Προσωπάρης, Παναγιώτης Γιακουμής, Κώστας Μαρκόπουλος, Τάσος Κυριμπίρογλου, Γιώργος
Αυγερίδης, Παναγιώτης Κούκας, Χρήστος Ελευθεριάδης.

Τέλος οδυνηρό και εντελώς αδικαιολόγητο. Ακόμα και σήμερα δεν μπορούν να εξηγηθούν πολλά πράγματα. Κρίμα…

1972 - 1973.

- Η ποδοσφαιρική ομάδα χωρίς ηθικό και με πολλές καχυποψίες, παίρνει τον
κατήφορο. Ο “Γ.Σ. ΙΚΑΡΟΣ” παλεύει μεταξύ παραμονής και υποβιβασμού. Κατατάσσεται
στη 17η θέση με 71 β. και τέρματα (34 - 38) αγωνιζόμενος στο Β΄ όμιλο της Β΄ Εθνικής
Κατηγορίας (20 ομάδες).

- 16 Αυγούστου 1973. Το Νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα ως εξής:
Πρόεδρος: Χαράλαμπος Ρούσσος, Αντιπρόεδρος: Κων. Μέλλιος,
Γεν. Γραμματεύς: Χρήστος Ελευθεριάδης, Ταμίας: Παναγιώτης Τσοπανάκης,
Γεν. Αρχηγός: Δημήτριος Καρωνίδης,
Έφορος: Εμμανουήλ Χιώτης, Τεχν. Σύμβουλος: Νικόλαος Καρακυριακόπουλος,
Μέλη: Παναγιώτης Τελάλης, Δημήτριος Τσιλιμπώκος

1973 - 1974.

- Αγωνίζεται στον Α΄ όμιλο (20 ομάδες) της Β΄ Εθνικής Κατηγορίας. Κατετάγη 15ος
με 34 β. και τέρματα (44 - 55).

1974 - 1975 .

- Δεκέμβριος 1974. Αναλαμβάνει νέο Διοικ. Συμβούλιο αποτελούμενο από Καλογρεζιανούς σε μια ύστατη προσπάθεια να σωθεί η ομάδα, που από τον πρώτο γύρο,
παραπαίει…:
Πρόεδρος: Κων/νος Πετρίτσης, Γεν. Γραμματεύς: Πέτρος Κοτταρίδης,
Γεν. Αρχηγοί: Γ. Νεσιάδης, Τρικ. Σπυράτος
Μέλη: Πετρίδης, Παναγιωτίδης, Σαριτσόγλου, Μπουτίδης
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- Αγωνίζεται στον Α' όμιλο της Β' Εθνικής Κατηγορίας, τερματίζει 18ος με 28 β.
και τέρματα (30 - 61) και υποβιβάζεται. Ακολουθεί η κατηφόρα, υποβιβάζεται στην Α΄
Κατηγορία Αθηνών, στη Β΄ Αθηνών και ακόμα πιο χαμηλά… Τελικά, διάλυση…!

1977.

- Στη έκτακτη Γεν. Συνέλευση του Σωματείου της Α.Ε. Ν. Ιωνίας της 31.8.1977, προκύπτει νέα τροποποίηση του Καταστατικού της, γιατί έχουμε συγχώνευση με το διαλυόμενο σωματείο «Γ. Σ. ΙΚΑΡΟΣ».
Κάπου εδώ ο “Γ.Σ. ΙΚΑΡΟΣ” τελείωσε το ταξίδι του στην αθλητική ιστορία της πόλης.

j
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Στο Κεφάλαιο “ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ”, εντάσσονται και οι 4 σύλλογοι Φιλάθλων,
που δραστηριοποιήθηκαν στη Ν. Ιωνία, υποστηρίζοντας τις 2 μεγάλες ποδοσφαιρικές
ομάδες της “Α.Ε.Κ.” και του “Ο.Σ.Φ.Π.” ή “Ολυμπιακού Πειραιώς”.
Τη μερίδα του λέοντος βέβαια λόγω προσφυγικής καταγωγής την είχε η “Α.Ε.Κ.” που είχε
ιδρύσει 3 συλλόγους έναντι 1 του μεγάλου αντιπάλου του “Ολυμπιακού Πειραιώς”

j

42. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΠΑΔΩΝ Α.Ε.Κ. ΔΗΜΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
Το καταστατικό υπογράφηκε από τα 26 ιδρυτικά μέλη, την 11η Αυγούστου 1960 στη
Ν. Ιωνία και εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθ. 16244/1960 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών.

1960. Απόσπασμα από το καταστατικό του συλλόγου.

Σκοπός του συλλόγου ήταν:
• H ηθική υποστήριξη και συμπαράσταση του αθλητικού και ποδοσφαιρικού
σωματείου Αθηνών «Αθλητικής Ενώσεως Κωνσταντινουπόλεως Α.Ε.Κ.»,
• Η επιδίωξη της εξυγίανσης της Διοίκησης της Α.Ε.Κ.,
• Η εγγραφή απεριόριστου αριθμού οπαδών αυτού ως μελών,
• Κάθε ενέργεια αποβλέπουσα στη τελειότερα και πληρέστερη οργάνωση
και εμφάνιση της Α.Ε.Κ.

Για την επίτευξη τους σκοπού, θα πραγματοποιούνταν διαλέξεις και ευρεία διαφώτιση των φιλάθλων της Α.Ε.Κ.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ήταν 11μελές και διέθετε δική του στρογγυλή σφραγίδα
φέρουσα στην περιφέρεια τις λέξεις “ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΠΑΔΩΝ Α.Ε.Κ. ΔΗΜΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ” και στο κέντρο τον Δικέφαλο Αετό και το έτος ίδρυσης.
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Οι 26 ιδρυτές, ήταν οι:
Ευάγγελος Μοσχοφόγλου, Ευστράτιος Χρηστίδης, Παναγιώτης Βαρδάκας
Κωνσταντίνος Σινάνης, Κων/νος Κωνσταντινίδης, Λάζαρος Τρίγκατζης
Χαράλαμπος Ζαχαριάδης, Γιώργος Λουκάς, Γεώργιος Γαλατιανός
Μιχαήλ Ροσώλυμος, Φραγκίσκος Σπανός, Κων/νος Καρφόπουλος
Συμεών Σπύρογλου, Κων/νος Ροσωλύμος, Εμμανουήλ Κίτσος
Κυριάκος Σεβαστός, Γεώργιος Γουναρίδης, Ανδρέας Λυκερίδης
Χρίστος Ζαχαριάδης, Μιλτιάδης Λαμπράκης, Χρίστος Σχοινάς*, Πέτρος Σχοινάς,
Νικόλαος Σχοινάς, Αναστάσιος Σχοινάς, Λάμπρος Χιώτης, Νικόλαος Χιώτης

- 29 Ιανουαρίου 1961.
Τα γραφεία συλλόγου ήταν στην οδό Βασ. Γεωργίου Β΄ (Ηρακλείου) και τα εγκαίνια της λέσχης συνέπεσαν με ποδηλατικούς αγώνες που διοργανώθηκαν στην πόλη,
όπου συμμετείχαν 24 ποδηλάτες των ομάδων “Α.Ε.Κ.”, “Π.Α.Ο.” και “ΕΡΜΗΣ”. Οι ποδηλάτες πραγματοποίησαν 30 στροφές και 15 σπριντ στη διαδρομή: Βασ. Γεωργίου, 28ης
Οκτωβρίου, Π. Μελά, Ελ Αλαμέιν, Βασ. Γεωργίου. Η επίδοση των κυπέλλων και διακρίσεων έγινε στη Λέσχη των Οπαδών Α.Ε.Κ. και είχε πανηγυρικό τόνο, ενώ λόγο απηύθυνε
ο Πρόεδρος Χρίστος Σχοινάς.

(*). Όπως βλέπουμε, μέλη ήσαν όλοι οι άνδρες της οικογένειας Σχοινά: ο γιατρός
πατέρας Νίκος και οι καθηγητές ξένων γλωσσών γιοί: Τάσος, Χρήστος και Πέτρος.

j

43. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Το καταστατικό υπογράφηκε από τα ιδρυτικά μέλη, την 12η Ιανουαρίου 1964 στη
Ν. Ιωνία και εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθ. 5762/1964 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών.
		

1964. Απόσπασμα από το καταστατικό του συλλόγου.
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Σκοπός του συνδέσμου ήταν η ηθική, κοινωνική και πνευματική ανάπτυξη και
προαγωγή των μελών του, η διάδοση και ανάπτυξη του υγιούς φιλάθλου πνεύματος μεταξύ
των μελών και των φιλάθλων εν γένει, ειδικότερα δε η προσφορά πάσης ηθικής και υλικής
συμπαράστασης στις εκάστοτε επιδιώξεις του Ολυμπιακού Πειραιώς (Ο.Σ.Φ.Π.).
Οι ανωτέρω σκοποί επιδιώκονται με τη στενή φιλία και αγάπη επαφής και συνεργασίας των μελών του συνδέσμου προς άλληλα και προς τους απανταχού φιλάθλους,
επιδιώκοντας τους αυτούς με τον Σύνδεσμο σκοπούς, δια της δημιουργίας διαλέξεων,
εκδόσεων εντύπων ή άλλων δημοσιεύσεων δια της καταβολής κάθε προσπάθειας
προς σύσφιξη των δεσμών μεταξύ του “Ολυμπιακού Πειραιώς” (Ο.Σ.Φ.Π.) και των εν τη
ημεδαπή ή αλλοδαπή εγκατεστημένων φιλάθλων του, της διενέργειας εκδρομών κλπ.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ήταν 7μελές και διέθετε δική του στρογγυλή σφραγίδα
φέρουσα στην περιφέρεια τις λέξεις “ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ” και στο μέσον το έτος ίδρυσης.
Οι ιδρυτές του, ήταν οι:
Γεώργιος Θώδης, Γεώργιος Λαζαρίδης, Σάββας Ταμογλής, Σωτήριος Στεργίου,
Συμεών Λαζάρου, Γεώργιος Καλούδης, Βασίλειος Μπαρδάκας, Νικόλαος Μανωλόπουλος,
Σταύρος Σκαμάκης, Θεοχάρης Παππάς, Δημήτριος Τσικίνης, Γρηγόριος Γρηγορίου,
Χρήστος Μαρής, Ιωάννης Κουριατάκης, Αθανάσιος Δουβλίδης,
Γεώργιος Σταματόπουλος, Βασίλειος Ασημακόπουλος, Γεώργιος Καριότογλου,
Νικόλαος Χουβαρδάς, Νικόλαος Νομικός, Άννα Πετρίκα, Παναγιώτης Πετρίκας

j

44. ΣΥΛΛΟΓΟΣ KAΛΟΓΡΕΖΗΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ Α.Ε.Κ.
Το καταστατικό υπογράφηκε από τα 20 ιδρυτικά μέλη, την 9η Νοεμβρίου 1964 στην
οικία του εκ των ιδρυτών Ιωάννη Βαφόπουλου (Ακροπόλεως 30) και εγκρίθηκε με την
υπ΄ αριθ. 2590/1964 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών.

1964. Απόσπασμα από το καταστατικό του συλλόγου.
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Σκοπός του συλλόγου ήταν:
• Η οργανωμένη συμπαράσταση των φίλων της Καλογρέζας και οπαδών της Α.Ε.Κ.
στις επιδιώξεις και τους σκοπούς του σωματείου της Α.Ε.Κ.,
• Η επιδίωξη της εγγραφής απεριορίστου αριθμού οπαδών της Α.Ε.Κ. ως μελών,
• Η καλλιέργεια αληθούς φιλάθλου πνεύματος μεταξύ των φιλάθλων και
αθλητών της Α.Ε.Κ.,
• H ηθική ενίσχυση των αθλητών της Α.Ε.Κ. και η ηθική και υλική επιβράβευση
των αρίστων στο ήθος και τους αθλητικούς αγώνες,
• Η προαγωγή των κοινωνικών και φιλικών σχέσεων μεταξύ των μελών
του συλλόγου.

Τα μέσα εξυπηρέτησης των σκοπών και επιδιώξεων του συλλόγου ήταν η ηθική
συμπαράσταση στις επιδιώξεις του αθλητικού σωματείου Α.Ε.Κ., η συνεχής παρακολούθηση και η δημόσια κρίση των αποφάσεων και ενεργειών του Δ.Σ. της Α.Ε.Κ. και εν
γένει κάθε συλλογικού οργάνου αυτής, η ελευθέρα διατύπωση της γνώμης των μελών
του συλλόγου, η συνεργασία μετά των αλλαχού εδρευόντων συλλόγων φιλάθλων Α.Ε.Κ.,
η διοργάνωση εορταστικών εκδηλώσεων, εκδρομών, η έκδοση βιβλίων, περιοδικών,
εφημερίδων, η δημοσίευση μελετών που έχουν σχέση με την ιστορία και το έργο της
Α.Ε.Κ. και εν γένει τον αθλητισμό, ως και η ίδρυση εντευκτηρίου σε κατάλληλο οίκημα
προσωρινώς με ενοίκιο, μελλοντικώς δε σε ιδιόκτητο.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ήταν 11μελές και η θητεία του Δ.Σ. ήταν ενιαύσιος.
Οκτώβρης-Σεπτέμβριος, ως και η αγωνιστική περίοδος του ποδοσφαίρου. 3μελής Εξελεγκτική ήλεγχε τις πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ο σύλλογος είχε στρογγυλή σφραγίδα φέρουσα την επωνυμία “ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΚΑΛΟΓΡΕΖΗΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΑΕΚ” το έτος ίδρυσης 1964 και στο κέντρο το Δικέφαλο Αετό.
Οι 26 ιδρυτές, ήταν οι:
Ιωάννης Βαφόπουλος, Ιωακείμ Μουσάδης, Χρήστος Λυρόπουλος
Μιχαήλ Ιωάννογλου, Αντώνιος Βλάσσης, Χρήστος Κούρτακας
Πέτρος Μουσάδης*, Αλέξανδρος Σολομωνίδης, Κυριάκος Πλατωνίδης
Χρήστος Κατσούκρης, Μιχαήλ Κώνστας, Ηλίας Κοχύλας
Βασίλειος Παπαβασιλείου, Σάββας Καναρίδης, Σπυρίδων Δρίβας
Βασίλειος Μαρμαρινός, Γεώργιος Κυρμιζόγλου, Ιωάννης Ιατρίδης
Απόστολος Κουκουνάρης, Κωνσταντίνος Τσαουσάκης
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(*) 1994. Ο Ντούσαν Μπάγεβιτς φωτογραφίζεται με το έπαθλο της Πρωταθλήτριας 1994, ομάδας Α.Ε.Κ.
δίπλα στον ηρωϊκό οπαδό της Α.Ε.Κ. Πέτρο Μουσάδη, ο οποίος δεν έχανε αγώνα της αγαπημένης του ομάδας,
αν και καθηλωμένος σε αναπηρική πολυθρόνα.

j

45. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ Α.Ε.Κ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Το καταστατικό υπογράφηκε από τα 20 ιδρυτικά μέλη, την 26η Νοεμβρίου 1972 και
εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθ. 617/1973 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών.

1972. Απόσπασμα από το καταστατικό του συλλόγου.

Σκοπός του συλλόγου ήταν:
• Η ηθική υποστήριξη και συμπαράσταση του Αθλητικού και Ποδοσφαιρικού
Σωματείου Αθηνών της Α.Ε.Κ., με την εγγραφή απεριορίστου αριθμού
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οπαδών της, ως μελών,
• Η ηθική εξύψωση των μελών, η ανάπτυξη πνεύματος συναδέλφωσης και
αλληλεγγύης μεταξύ των μελών και εν γένει κάθε ενέργεια αποβλέπουσα
στην τελειότερη και πληρέστερη οργάνωση και εμφάνιση της Α.Ε.Κ.
• Επίσης δύναται να προβαίνει σε πάσης φύσεως κοινωνική και
εκπολιτιστική δράση.

Η επίτευξη των άνω σκοπών θα επιτυγχάνονταν με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως με
διαλέξεις για την ευρεία διαφώτιση των φιλάθλων, με διοργάνωση εκδρομών και εορτών
και άλλων μορφωτικών εκδηλώσεων με την ίδρυση και λειτουργία (λέσχης) και βιβλιοθήκης προς χρήση των μελών του.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ήταν 9μελές και η θητεία του Δ.Σ. ήταν ετήσια. 3μελής
Ελεγκτική Επιτροπή ήλεγχε τις πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο σύλλογος είχε στρογγυλή σφραγίδα φέρουσα την επωνυμία “ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ
ΑΕΚ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ” το έτος ίδρυσης 1964 και στο κέντρο τον Δικέφαλο Αετό.
Επίσημη εορτή του Συλλόγου ήταν η Κυριακή η αμέσως προηγούμενη της έναρξης
του πανελλήνιου ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος. Την ημέρα αυτή όλα τα μέλη καλούνταν στα γραφεία του συλλόγου όπου εκφωνούνται λόγοι και εκφράζονταν προοπτικές
και ευχές για την επιτυχή έναρξη του πρωταθλήματος.
Οι 20 ιδρυτές, ήταν οι:
Δημήτριος Τσαούσης, Θεόδωρος Τσαούσογλου, Άγγελος Τσαουσάκης
Κυριάκος Χαμαλίδης, Κυριάκος Αργυρόπουλος, Σταύρος Ρασιδάκης
Αναστάσιος Τσαούσογλου, Στυλιανός Μαρκάκης, Νικόλαος Εσκίογλου
Νικόλαος Βέρας, Ιωάννης Μπαταλιάς, Κων/νος Αλεξανδρής
Ιωάννης Παπάζογλου, Πέτρος Τερζάκης, Νικόλαος Μπράτιμος
Απόστολος Γλαράκης, Ανδρόνικος Βογιατζόγλου, Βασίλειος Αργυρόπουλος
Χαρίλαος Μαγουλάς, Μιχαήλ Γιατράκος

Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή:
Δημήτριος Τσαούσης, Θεόδωρος Τσαούσογλου, Άγγελος Τσαουσάκης
Κυριάκος Χαμαλίδης, Νικόλαος Εσκίογλου

Τα γραφεία του συνδέσμου, ήταν στη Λεωφ. Ηρακλείου 263 (εντός στοάς).

-538-

Η Ιστορία των Σωματείων της Νέας Ιωνίας, 1923-1974

Πριν κλείσουμε το Κεφάλαιο “ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ” κρίνουμε σκόπιμο
να αναφερθούμε και να κάνουμε μια ιστορική αναδρομή σε αυτό που λέγεται
“ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ”.
Μπορεί να μην είναι σωματείο ή σύλλογος, αλλά μέσω του Σχολικού Αθλητισμού, αναδείχθηκαν πολλά ταλέντα που έκαναν “καριέρα” σε συλλόγους της Ν. Ιωνίας
ή της ευρύτερης περιοχής. Άλλωστε ομάδες του Γυμνασίου εκπροσώπησαν την πόλη
και σε σχολικά πρωταθλήματα και διακρίθηκαν.

j

46. ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Στα χρόνια πριν από τον πόλεμο (1923-1940) στην πόλη μας είχαν ιδρυθεί και
λειτουργούσαν πολλά δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία, στο Ιστορικό Κέντρο (τα 1ο,
2ο, 3ο Δημοτικά Σχολεία), στην Ελευθερούπολη, στη Σαφράμπολη, στον Περισσό, στην
Καλογρέζα.
Το 1929 ιδρύεται και λειτουργεί μόνο για 3 χρόνια το λεγόμενο “Ελληνικό Σχολείο ή
Σχολαρχείο…”, που είχε 3 τάξεις μεταξύ Δημοτικού και Γυμνασίου.

Σφραγίδα του “Ελληνικού Σχολείου” και την υπογραφή του Διευθυντή του Σ. Ζουριδάκη.

Τον ίδιο χρόνο (1929) αρχίζει τη λειτουργία του, το Ημιγυμνάσιο με 2 τάξεις, ενώ
πλήρες Γυμνάσιο (με 6 τάξεις) αρχίζει να λειτουργεί από το σχολικό έτος 1934-1935
εγκαταστημένο στο ωραίο διδακτήριο της ιδιωτικής “Αναξαγορείου Σχολής”, σχολής που
έχει κλείσει.
Στα δημοτικά σχολεία βέβαια ως σχολικό αθλητισμό τότε, όλοι θεωρούσαν κατ΄
αρχήν τις γυμναστικές ασκήσεις που υποδείκνυε η λεγόμενη Σουηδική Γυμναστική, την
οποία ευλαβικά υπηρετούσαν οι διδάσκαλοι που έκαναν και τους γυμναστές, στις αυλές
των σχολείων.
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Που και που ορισμένοι καινοτόμοι δάσκαλοι προσπάθησαν να περάσουν και τη
διδασκαλία, πρακτικά βέβαια, κάποιων αθλημάτων, κυρίως στίβου και φυσικά εκείνων
που δεν αξίωναν όργανα (σφαίρα, δίσκος, ακόντιο) κλπ, ούτε σκάμματα για τα άλματα,
γιατί κι αυτά ήταν πολυτέλεια.

Η σφραγίδα του Ημιγυμνασίου.

Έτσι περιορίζονταν σε δρόμους ταχύτητας (40 ή 50 μ. ή 100 μ.) και κυρίως στις
σκυταλοδρομίες, που άρεσαν πολύ και σ΄ ένα “τρίαθλο”, που σήμερα δεν υπάρχει, το
λεγόμενο “τριαγμός” που περιλάμβανε δρόμο 50 μ., σφαιροβολία και σκυταλοδρομία.
Φυσικά δεν έλειπαν οι εξαιρέσεις των πρωτοπόρων γυμναστών και δασκάλων.
Σ΄ αυτό περίπου το πλαίσιο λειτουργούσε και το “Ελληνικό Σχολείο”.
Θ΄ άξιζε ν΄ αναφερθεί η ξεχωριστή συμβολή έστω σ΄ αυτό το πρόδρομο στάδιο
διδασκαλίας αθλημάτων η σοβαρή συμβολή του διευθυντή του 1ου Δημοτικού Σχολείου
Ν. Ιωνίας Χριστ. Χατζή, της παιδαγωγού αλλά και εμψυχώτριας στα αγωνίσματα Βασ.
Κλαύση, του γυμναστή Σούζη, του υποδιευθυντή του δημοτικού σχολείου της Ελευθερούπολης Μαραγκού, αλλά και του αρχηγού των Προσκόπων Γ. Τρανόπουλου.

Βασιλεία Κλαύση

Χριστόδουλος Χατζής
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Στο Ημιγυμνάσιο με μόνο 2 τάξεις να λειτουργούν, την Πρώτη και την Δεύτερη,
γράφονταν μαθητές και μαθήτριες απόφοιτοι της ΣΤ΄ Δημοτικού. Επειδή είχε μόνο 2
τάξεις δεν προσέλκυε ιδιαίτερα τους γονείς που από την αρχή έστελναν τα παιδιά τους
σε γειτονικούς δήμους που είχαν πλήρη γυμνάσια (την Αθήνα, το Μαρούσι). Κατά μ.ο. το
σύνολο των μαθητών, κάθε χρόνο κυμαινόταν από 120-150.
Εν τούτοις χάρη σε άξιους καθηγητές που διέθετε, μπορούσε να οργανώσει κι αξιόλογες εκδηλώσεις και γυμναστικές επιδείξεις που μάλιστα περιλάβαιναν και αγωνίσματα
στίβου, τα οποία γίνονταν στο γυμναστήριο του Γυμναστικού Συλλόγου στην Ελευθερούπολη.
Από τον αθλητικό τύπο της εποχής (“ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ” Ιουνίου 1932) πληροφορούμαστε για τις επιδείξεις του Ημιγυμνασίου. Ο ανταποκριτής επαινεί τον γυμνασιάρχη Ηλιακόπουλο και το γυμναστή Ρίζο για την αθλητική κατάρτιση των μαθητών. Το
σημαντικό είναι ότι αναφέρεται και στη διεξαγωγή των αγωνισμάτων: δισκοβολία, άλμα
σε μήκος, σκυταλοδρομίες μεταξύ αρρένων και θηλέων, ακοντισμός μεταξύ θηλέων και
το δημοφιλές τότε άθλημα της διελκυστίνδας.
Μάλιστα αναφέρει και τα ονόματα των διακριθέντων. Για τα κορίτσια ήταν οι:
Σπυρίδου, Σοφιανοπούλου, Ευστρατιάδου, Μουλά, Λεβεντέλη, Βακαλούση, και Βερδή και
για τα αγόρια οι: Καρζής, Ζαμπούνης, Ψαρρός, Κνακίδης, Κυριαζόγλου, Μέγγουλας και
Αράπογλου. Βέβαια ας μη ζητάμε και μεζούρες! Και χρονόμετρα!
Με την ίδρυση του πλήρους Γυμνασίου (1934) θ΄ αναπτυχθεί περισσότερο και πιο
μεθοδικά ο κλασσικός αθλητισμός αλλά από τα ομαδικά αθλήματα, κατά κύριο λόγο, το
βόλλεϋ-μπωλ κι αυτό γιατί μονίμως στην αυλή του Γυμνασίου ήταν στημένος ένας φιλές.
Εδώ η προσφορά του νέου γυμναστή Μουσά, που θα διδάξει στο σχολείο ως τα μέσα της
10ετίας του ΄50 είναι μεγάλη.
Η ομάδα βόλλεϋ-μπωλ του Γυμνασίου Ν. Ιωνίας θα διαπρέψει. Θα δώσει αγώνες με
το Βαρβάκειο, τη Λεόντειο και το Η΄ Γυμνάσιο Αθηνών και θα κερδίσει και θα συμμετάσχει σε γυμνασιακούς αγώνες.
Το Γυμνάσιο Ν. Ιωνίας, ξεχώρισε σε μεγάλους αγώνες στίβου που πήραν μέρος όλα
τα Γυμνάσια της Αθήνας, το Μάιο του 1936 κι έγιναν στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Διακρίθηκαν αρκετά αγόρια, αλλά το περίεργο είναι, περισσότερο τα κορίτσια: ο Φωτιάδης στα
100 μ., η Αντωνάτου στα 75 μ. η Κουγιουμτζόγλου στα 100 μ. κοριτσιών, η Παπαδοπούλου στο άλμα απλούν. Στα αγωνίσματα όμως που θριάμβευσαν τόσο τα αγόρια, όσο και
τα κορίτσια ήταν οι σκυταλοδρομίες (4 Χ 100 με τα αγόρια και 4 Χ 75 με τα κορίτσια).
Το ερώτημα είναι αν το Γυμνάσιο διέθετε ποδοσφαιρική ομάδα. Όχι δεν διέθετε,
όχι γιατί οι γυμναστές δεν αγαπούσαν το ποδόσφαιρο, αλλά και γιατί οι μαθητές σε
κάθε γειτονιά έφτιαχναν κι από μία ομάδα μόνοι τους, έβρισκαν μια “αλάνα” έστηναν
πρόχειρα γκολ-ποστ κι έπαιζαν. Τώρα αν στην πορεία κάποιοι γονείς παίρνανε μέρος και
τα οργάνωναν, τους αγόραζαν φανέλλες κλπ., ε τότε ήταν όλοι πολύ ευτυχισμένοι.
-541-

Λουκάς Π. Χριστοδούλου
Αρκεί για να προσέξει κανείς φωτογραφίες των μικρών ανεξαρτήτων ομάδων της
γειτονιάς. Του “Ατρομήτου” ή της “Αστραπής”. Με την πρώτη ματιά θα καταλάβει ότι
οι μικροί ποδοσφαιριστές είναι κάτω των 18 ετών. Και βέβαια ίσως όλοι αυτοί να μην
πηγαίνουν σχολείο, αλλά από μικροί να δούλευαν στα εργοστάσια, όμως υπήρχε πάντα
ένας μεγάλος αριθμός μαθητών-ποδοσφαιριστών στις ομάδες της γειτονιάς.
Δεν ήσαν όμως λίγα τα παιδιά που στρέφονταν στο στίβο, γιατί έβλεπαν τον “Ο.Φ.
Ιωνίας”, τον “Απόλλωνα”, την “Ελπίδα” κλπ. να έχουν αθλητές στίβου και να αγωνίζονται
στο γήπεδο του “Ομίλου” ή στο “Γυμναστήριο” του “Γυμναστικού Συλλόγου” στην Ελευθερούπολη. Και ασφαλώς κάποια από τα αγόρια ή τα κορίτσια των ομάδων αυτών ήταν και
μαθητές του Γυμνασίου. Όμως αυτό δεν υπηρετεί ακριβώς τον όρο: “σχολικός αθλητισμός”.
Και μιας και μιλήσαμε για στίβο, θα μπορούσαμε ν' αναφερθούμε στον “Σμυρναϊκό
Α.Ο.” μια αθλητική ομάδα σχεδόν αποκλειστικά για τον στίβο η οποία ιδρύθηκε το 1931,
μόνο από μαθητές του Γυμνασίου, που έμεναν στην γειτονιά γύρω από την Πλατεία της
Μάνας, όπου σήμερα είναι το Ηρώο, και όπου τότε ήταν ένας ελεύθερος χώρος-πλατεία.
Τα παιδιά αυτά με πρόχειρα μέσα άρχισαν ν΄ αθλούνται εκεί στο ακόντιο (διάβαζε ένα
καλοκλαδεμένο καλάμι), τη σφαίρα, τα εμπόδια (φτιαγμένα από τα ίδια τα παιδιά με τη
βοήθεια βέβαια και των γονιών τους).
Όπως αναφέρεται κι αλλού ανάμεσα σ΄ αυτά τα σχολιαρόπαιδα του στίβου, ήταν κι
ένας μελλοντικός αγωνιστής της Εθνικής αντίστασης, που εκτελέστηκε από τους Γερμανούς, ο Γ. Παυλάντος !
Στα τόσα δύσκολα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια (1945 - 1960) η Νέα Ιωνία βρέθηκε
χωρίς κανένα γήπεδο, αλλά πια και χωρίς τις πολλές, μικρές ανεξάρτητες ομάδες. Δεν
υπάρχει το Γυμναστήριο της Ελευθερούπολης, το γήπεδο του Ομίλου θα χαθεί, ενώ το
γήπεδο της Ν. Ιωνίας στη δεξαμενή θα είναι έτοιμο προς τα τέλη του 1958 αλλά ουσιαστικά σχεδόν μετά από 3-4 χρόνια, αρχές της 10ετίας του ΄60.
Χώροι άθλησης, κάποιες “αλάνες” που υπήρχαν ακόμη, οι αυλές των σχολείων και
τα γήπεδα της Α.Ε.Κ. (στη Ν. Φιλαδέλφεια), του Απόλλωνα (στη Ριζούπολη) και για τον
στίβο και τις αθλοπαιδιές το “Ζηρίνειο” στην Κηφισιά.
Η Νέα Ιωνία, εξακολουθεί να έχει ένα Γυμνάσιο μικτό, ο γυμναστής Μουσάς, συνεχίζει και τώρα προστίθεται και ο Γιαννόπουλος. Υπήρχαν όμως και νέες γυμνάστριες, όπως
η Αρ. Παναγιωτοπούλου. Οι εξελίξεις είναι αργές.
Εκεί όμως που το ποδόσφαιρο σε σχολικό επίπεδο θα κάνει θαύματα είναι το Νυχτερινό Γυμνάσιο, που στεγάζονταν στο σχολείο της Ελευθερούπολης. Εκεί και γιατί τα παιδιά
ήταν κάπως μεγαλύτερα φρόντισαν σ΄ ένα πρώτο επίπεδο να ενταχθούν στις ομάδες
της περιοχής (“Α.Ε. Ν. Ιωνίας” και “Α.Ε. Ελευθερουπόλεως”) αλλά και ακόμη μεγαλύτερες
ομάδες, στα λεγόμενα “δεύτερα” ή στα τσικό. Γνωστότεροι ήταν οι: Κοτταρίδης και Κατσαφάδος που έπαιξαν στον “Π.Α.Ο. Καλογρέζας”, o Δημητρακόπουλος στα “Πράσινα Πουλιά”,
οι Στυλιανίδης και Σκιτζής στην “Α.Ε. Ν. Ιωνίας”, ο Κοκκινίδης στον “Παναθηναϊκό”.
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Καλούς παίκτες όμως που πήγαιναν στο Γυμνάσιο είχε και το ημερήσιο (Μάκης
Τσαούσης, Δαλακίδης, Καρυδόπουλος, Θεοδοσίου κ,α,) οι οποίοι αγωνίστηκαν στις ομάδες
της Ν. Ιωνίας, ενώ ο Μάκης Τσαούσης μόλις αποφοίτησε από το Γυμνάσιο κλήθηκε στην
Εθνική Νέων.

Υπάρχει και μια κατηγορία, κυρίως μαθητών-ποδοσφαιριστών, που απευθείας
αγωνίστηκαν σε μεγάλες ομάδες, όπως π.χ. ο Χρήστος Αρδίζογλου, ο μετέπειτα προπονητής Γιάννης Παθιακάκης και ο Γιάννης Στρατηγός στον “Γ.Σ. Απόλλωνα”. Επίσης ο
ποδοσφαιριστής Κώστας Νικολαΐδης που πήγε από την Σαφράμπολη στην “Α.Ε.Κ.: Και
για να μην ξεχνάμε τον στίβο. Έχουμε έναν αξιόλογο αθλητή στος ύψος και τριπλούν,
μαθητή του Γυμνασίου Ν. Ιωνίας, αλλά αθλητή της "Α.Ε.Κ.", εννοούμε βέβαια το Νίκο
Ξανθόπουλο, το γνωστό “παιδί του λαού” του Ελληνικού Κινηματογράφου.

Ωστόσο καθεαυτό Σχολικός Αθλητισμός και όχι εξωσχολικός αναπτύχθηκε αρκετά καλά,
τόσο στα αγόρια όσο και στα κορίτσια, αλλά στις αθλοπαιδιές (βόλλεϋ, μπωλ, μπάσκετμπωλ) και ιδιαίτερα στο βόλλεϋ-μπωλ, όπου το Γυμνάσιο Ν. Ιωνίας ήταν από τα πρώτα.
Μπορεί να μην διέθετε ποδοσφαιρική ομάδα το Γυμνάσιο, όμως οι τάξεις (και ιδίως οι
2 τελευταίες: έβδομη και όγδοη) οργάνωναν αγώνες μεταξύ τους, που συνήθως γίνονταν
στο…γήπεδο της Α.Ε.Κ. Είναι γνωστό το τουρνουά του 1956, όπου τελικά μετά από 3
αγώνες νικήτρια ανεδείχθηκε η Η΄ Κλασσικού με 3 - 1.
Αν θα προσπαθούσε κάποιος να φτιάξει …τη μικτή Γυμνασίου, θα καλούσε …τους
Μερκούρογλου, Χ. Δ. Σαπουντζάκη (ως τερματοφύλακες). Τους Δαλακίδη, Παντελιά,
Κατσαΐτη, Αποστόλου, Λαμβράνο, στην άμυνα, Κεπετζή, Γεωργιάδη, Λ. Βογιατζόγλου,
Θεοδοσίου, Βουτσά, Μπαχαράκη, Ανδρικόπουλο στην επίθεση. Μεγάλος τεχνίτης χαφ
ήταν ο τόσο πρόωρα αποχαιρετίσας τη ζωή Θ. Ρίτσος.
Όμως το βόλλεϋ, μπωλ ήταν το άθλημα που συγκέντρωνε την αφρόκρεμα: Λαμβράνος, Αποστόλου, Δαλακίδης, Μάρκογλου (και σπουδαίος σπρίντερ στους δρόμους ταχύτη-543-
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τας) Ξενάκης, Ροδόπουλος, Σταυριανός και βέβαια ο πρώτος όλων ο πανύψηλος Βράχας.
Τα κορίτσια είχαν αρχηγό και εμψυχώτρια τη Βασιλάκου.

Το 1955 η ομάδα βόλλεϋ του Γυμνασίου θα προχωρούσε πολύ ψηλά, αν δεν έπεφτε
πάνω στη “Σχολή Αναβρύτων” όπου μάλιστα αγωνιζόταν και ο τότε διάδοχος Κωνσταντίνος, ψηλό παιδί και γεροδεμένο. Ο αγώνας ορίστηκε να γίνει στο γήπεδο του ”Πανελληνίου”. Όταν ήρθε η ώρα να βγουν οι ομάδες στο τερραίν, το θέαμα ήταν γραφικό. Πρώτη
κατέβηκε η Ν. Ιωνία με …παράταιρες εμφανίσεις, άλλα παντελονάκια… άλλες φανέλλες…
ο,τιδήποτε είχε ο καθένας! Ακολούθησαν τ' Ανάβρυτα με πρώτο τον Κωνσταντίνο, με
φανταστικές εμφανίσεις! Η σύγκριση βέβαια ήταν απογοητευτική. Αλλά ένας αγώνας
δεν κρίνεται από τα μπλουζάκια! Τα παιδιά της Ιωνίας, πάλεψαν σκληρά και στο τέλος
έχασαν, αλλά με πολλή μικρή διαφορά, ώστε να νοιώθουν δίκαια υπερήφανα…
Περίπου οι ίδιοι που έπαιξαν βόλλεϋ έπαιξαν και μπάσκετ, εάν και με όχι μεγάλη
επιτυχία, γιατί εδώ χρειάζονταν πανύψηλα παιδιά και … δεν υπήρχαν. Από το 1960 και
μετά το Γυμνάσιο διαιρέθηκε στα δύο, έγινε Αρρένων και Θηλέων. Μετά το 1964 έχουμε
το διαχωρισμό Γυμνασίου, Λυκείου και αμέσως μετά θα αρχίσουν να ιδρύονται και να
λειτουργούν νέα Γυμνάσια και Λύκεια. Ώσπου να ισορροπήσουν τα πράγματα, όλη εκείνη
η ηρωϊκή ατμόσφαιρα των πρώτων χρόνων είχε χαθεί!

Γυμναστικές Επιδείξεις στο Στάδιο Ν. Ιωνίας. Δεκαετία 1960

-544-

Η Ιστορία των Σωματείων της Νέας Ιωνίας, 1923-1974

Τα Γυμνάσια-Λύκεια θα παίρνουν μέρος στα διάφορα διασχολικά πρωταθλήματα
που θα προκηρύσσει το Υπουργείο Παιδείας, ακόμα και σε επίπεδο Δήμου. Αγώνες θα
γίνονται και στα δημοτικά σχολεία, όπου πολλές φορές θα χρησιμοποιείται ως έδρα
το 1ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ιωνίας. Οι νεότεροι γυμναστές θα δώσουν χώρο σε πολλά
αθλήματα και θα προετοιμάσουν το έδαφος για διακρίσεις αργότερα παιδιών, ιδιαίτερα
στην ενόργανη γυμναστική, το χαντ-μπωλ, την ποδηλασία κλπ. όπου θα μας προκύψουν
νικητές σε πανελλήνιους, πανευρωπαϊκούς, σχολικούς αγώνες, στη περίοδο μετά το
1974. Η κατασκευή του κλειστού Γυμναστηρίου στο 2ο Γυμνάσιο, στη συνοικία “Ειρήνη”
θα είναι το έναυσμα για την παραπέρα ανάπτυξη του σχολικού αθλητισμού στη Ν. Ιωνία.
Σε κάθε περίπτωση “εισαγωγή” στο σχολικό αθλητισμό θα εξακολουθούν να κάνουν
οργανωμένες πια ακόμη πιο τέλεια οι Γυμναστικές Επιδείξεις στο τέλος της χρονιάς. Για
τα δημοτικά εξ ορισμού σχεδόν ο χώρος θα ήταν το προαύλιο του σχολείου. Και ευτυχώς
τα σχολεία της Νέας Ιωνίας, τότε είχαν μεγάλα προαύλια, ενώ για το Γυμνάσιο το γήπεδο
της “Α.Ε.Κ.” ή του “Απόλλωνα”. Μετά το 1960 οι εν λόγω επιδείξεις γίνονταν και στο Στάδιο
Ν. Ιωνίας.
Υπήρχε δυναμικό στοιχείο επίδειξης, ιδιαίτερα στα ιδιωτικά σχολεία (“Κάδμος”,
“Ιωνικό Λύκειο”, “Σχολή Πετρίδη” κλπ.) με τους Ελληνικούς Χορούς και τα σχετικά
δρώμενα, όπου δεν έλειπαν και τα παιχνίδια, οι πυραμίδες, ενώ στα Γυμνάσια πάντα το
ενδιαφέρον προσέλκυαν τα κορίτσια με την πλαστικότητα των κινήσεων τους και βέβαια
την όμορφη εμφάνισή τους που μαγνήτιζε τους νεαρούς συμμαθητές τους. Περιττό να
ειπωθεί πως οι εξέδρες ήταν πάντα γεμάτες κι ενθουσιώδεις…!
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
(1). O Κωνσταντίνος Νίδερ, γεννήθηκε στο Μεσολόγγι το 1865. Ήταν γιος του
Βαυαρού φιλέλληνα στρατιωτικού και γιατρού Φραγκίσκου Ξαβερίου Νίδερ. Εισήχθη
στην Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων και αποφοίτησε το 1887. Πήρε μέρος στον πόλεμο
του 1897, στους Πολέμους του 1912-13, στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και στη Μικρασιατική εκστρατεία. Το 1917 ήταν Διοικητής της Α΄ Μεραρχίας, η οποία ανακατέλαβε τις
Σέρρες και τη Δράμα. Το 1919 ήταν Διοικητής του Στρατού Κατοχής Μ. Ασίας, κατόπιν
του Α΄ Σώματος Στρατού και το 1922 της Στρατιάς Θράκης. Ώς Διοικητής του Α' Σώματος
Στρατού συμμετείχε στην Εκστρατεία της Κριμαίας, στις επιχειρήσεις στη Ρωσία όπου
και παρέμεινε μέχρι την 21 Μαΐου 1919, οπότε και αντικαταστάθηκε από τον υποστράτηγο Ιάκωβο Νεγρεπόντη. Αποστρατεύτηκε το 1923. Την περίοδο 1925-1926 διετέλεσε
Υφυπουργός Στρατιωτικών. Πέθανε στην Αθήνα το 1943.

(2). O Χρυσάφης Δουβλίδης, υπήρξε μια δυναμική μορφή στον επιχειρηματικό χώρο
αλλά και στα κοινά της πόλης. Διακρινόταν στο δήμο, ως δημοτικός σύμβουλος (1η φορά
εξελέγη το 1934), αλλά και στους διάφορους φορείς, χωρίς να εξαιρεί τον αθλητισμό.
(3). Ο Γεώργιος Τρανόπουλος, εκτός του αθλητισμού ασχολήθηκε και με τον
Προσκοπισμό. Ξεχώρισε ωστόσο για την προσφορά του στο άθλημα της Ποδηλασίας.
(4). Πρόκειται για τον δυναμικό μπακ της ομάδας, τον επονομαζόμενο και “Βουνό”.

(5). Ο Γ. Παυλάντος παιδί της Εθνικής Αντίστασης, εκτελέστηκε από τους Γερμανούς
μαζί με έναν άλλο ήρωα της Ν. Ιωνίας τον Ηλία Δουρμούσογλου. Ο Σώφρων Πολάτογλου, ήταν γιός του εκδότη εφημερίδας και υποψήφιου δημάρχου Ν. Ιωνίας το 1934, Χαρ.
Πολάτογλου. Η ομάδα δραστηριοποιείτο γύρω από την σημερινή “Πλατεία όπου το ηρώο
της Ελληνίδας μάνας” στην οδό Ελ. Βενιζέλου.

(6). Από την περιγραφή προκύπτει ότι το 1935, ο Κλεάνθης Μαρόπουλος και
Τρύφων Τζανετής έπαιζαν με την “Α.Ε. Καλογρέζης”. Ειδικότερα:

Ο Κλεάνθης Μαρόπουλος γεννήθηκε στην Πόλη αλλά το 1922 ήλθε με την οικογένειά του στην Ελλάδα και εγκαταστάθηκε στην Καλαμάτα. Εκεί, το 1931, ξεκίνησε το
ποδόσφαιρο στα “Πράσινα Πουλιά”. Το 1933 η οικογένειά του μετακόμισε στην Αθήνα,
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στην Καλογρέζα. Ο Μαρόπουλος γράφτηκε αρχικά στον τοπικό “Εθνικό Καλογρέζας”,(1931 -1933), το 1935 στην “Α.Ε. Καλογρέζας” και μετά πήγε στην Α.Ε.Κ., όπου
έπαιξε 16 χρόνια, μέχρι το 1952, όταν και σταμάτησε οριστικά το ποδόσφαιρο. Υπήρξε
10 φορές διεθνής (τις 6 φορές ως αρχηγός) με την Εθνική Ελλάδας, από το 1938 έως το
1950, με την οποία είχε σημειώσει 1 γκολ. Έκανε ντεμπούτο στις 22 Ιανουαρίου 1938 στο
νικηφόρο με 3-1 αγώνα εναντίον της Εθνικής Παλαιστίνης στο Τελ Αβίβ για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 1938. Το μοναδικό του "διεθνές" γκολ σημειώθηκε
στη νίκη με 8-0 επί της Συρίας, σε φιλικό αγώνα στις 25 Νοεμβρίου 1949. Τελευταίος
του διεθνής αγώνας ήταν στις 17 Φεβρουαρίου 1950 στο Κάιρο με την Αίγυπτο, για το
Κύπελλο Φιλίας Ανατολικής Μεσογείου. Όταν σταμάτησε το ποδόσφαιρο ασχολήθηκε με
την πολιτική και εκλέχθηκε δημοτικός σύμβουλος και Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
στο Δήμο Νέας Ιωνίας. Επίσης, για πολλά χρόνια μετείχε στο Διοικητικό Συμβούλιο της
Α.Ε.Κ. Απεβίωσε το 1991, σε ηλικία 72 ετών.
Ο Τρύφωνας Τζανετής (1918-1998), γεννήθηκε στη Σμύρνη. Μετά τη Μικρασιατική
καταστροφή η οικογένεια του βρέθηκε στην Αθήνα, όπου ο Τζανετής ξεκίνησε να παίζει
ποδόσφαιρο στην Ελευθερούπολη το 1932. Το 1933 τον εντόπισε η Α.Ε.Κ. και υπέγραψε
δελτίο. Ξεκίνησε από τις μικρές ομάδες της Α.Ε.Κ. για να παίξει το 1935 σε επίσημο αγώνα
με την πρώτη ομάδα της. Ανήκε στη σπουδαία ομάδα των "κιτρινόμαυρων" στα τέλη της
δεκαετίας του '30, έχοντας συμπαίκτες, μεταξύ άλλων, τους Κλεάνθη Μαρόπουλο, Σπύρο
Σκλαβούνο και Σπύρο Κοντούλη. Φόρεσε τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας στις 25 Μάη
1949 στον αγώνα Ελλάδα - Β' Ιταλίας (2-3). Το 1950 σταμάτησε το ποδόσφαιρο και
εργάστηκε ως προπονητής αρχικά του Αιγάλεω στην Α' Κατηγορία Αθηνών, στη συνέχεια
της Α.Ε.Κ. στην Α' Εθνική αλλά και πολλών άλλων ομάδων, ενώ διετέλεσε και εκλέκτορας
της Εθνικής ομάδας των Ενόπλων. Από το 1960 έως το 1964 (σε δύο διαφορετικές περιόδους) υπήρξε ο προπονητής της Εθνικής Ελλάδας.
(7). Ο Χρήστος Ρίμπας γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη, το 1913. Ήταν τερματοφύλακας της ΑΕΚ και αγωνίστηκε 9 φορές με την Εθνική Ελλάδος. Το 1933 μάλιστα
είχε κληθεί στην Μεικτή Βαλκανίων για αγώνα με την Μεικτή Κόσμου, ο οποίος τελικά
αναβλήθηκε. Σταμάτησε το ποδόσφαιρο το 1947. Μεταπολεμικά διετέλεσε προπονητής
της “Α.Ε.Ν. Ιωνίας”. Πέθανε στις 19 Οκτωβρίου 1981.

(8). Ο Βαγγέλης Πανάκης (γεννημένος στις 8 Ιουνίου 1933) είναι παλαίμαχος
διεθνής ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού που αγωνιζόταν στην επίθεση. Μεταγράφηκε
στον “Π.Α.Ο.”, από τον “Π.Α.Ο. Καλογρέζας”. ”Το κανονικό του επίθετο είναι "Πανόπουλος",
αλλά επικράτησε το "Πανάκης" εξαιτίας ενός λάθους που γράφτηκε στο δελτίο ψωμιού
την περίοδο της Κατοχής. Στον Παναθηναϊκό αγωνίστηκε για 15 χρόνια και ήταν ένας
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από τους καλύτερους επιθετικούς που αγωνίστηκαν στην ομάδα, αφού με τα 57 γκολ
που σημείωσε στο πρωτάθλημα ήταν για πολλά χρόνια στις πρώτες θέσεις των σκόρερ
του Παναθηναϊκού. Γενικά στην εποχή του ο Βαγγέλης Πανάκης θεωρείτο ένας εκ των
κορυφαίων ποδοσφαιριστών στην Ελλάδα. Πήρε μέρος σε 91 αγώνες πρωταθλήματος
με 57 γκολ και άλλα 22 γκολ στο κύπελλο. Συμμετείχε σε 5 αγώνες ευρωπαϊκών διοργανώσεων σκοράροντας 1 γκολ. Κέρδισε 6 πρωταθλήματα (1953, 1960, 1961, 1962, 1964,
1965) και 1 κύπελλο (1955) με τον Παναθηναϊκό. Αγωνίστηκε 14 φορές με την Εθνική
Ελλάδας, από το 1954 έως το 1962 και σκόραρε 5 γκολ. Ήταν ένας γρήγορος -παρά το
ότι ήταν ψηλός- ακραίος επιθετικός, με καλό σουτ και καλός κεφαλοσφαιριστής. Είχε
το παρατσούκλι "μπουλντόζας" καθώς τότε το ποδόσφαιρο δεν ήταν επαγγελματικό
και δούλευε ως υπάλληλος στη Δ.Ε.Η. Εγκατέλειψε την ενεργό δράση το 1965 σε ηλικία
32 ετών λόγω σοβαρών τραυματισμών και εν συνεχεία δούλεψε για αρκετά χρόνια ως
προπονητής, ενώ διετέλεσε επίσης αντιπρόεδρος του ερασιτέχνη Παναθηναϊκού και για
σχεδόν είκοσι χρόνια ήταν πρόεδρος των παλαιμάχων της ίδιας ομάδας.
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ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ – ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ KOMMATΩΝ
Από την ίδρυση της πόλης το 1923 μέχρι το 1930, οι πρόσφυγες κάτοικοί της έχοντας
στην πλειονότητα φιλελεύθερες καταβολές, κυριαρχούν στη δημιουργία πολιτικών
συλλόγων ή καλύτερα παραρτημάτων κομμάτων με φιλελεύθερες αρχές -ιδέες, αφού η
διάσπαση του φιλελεύθερου χώρου ήταν εμφανής με την απουσία του φυσικού αρχηγού
του, του Ελευθ. Βενιζέλου, ο οποίος εμφανίζεται στην κεντρική πολιτική σκηνή το 1928
μετά από ένα σύντομο πέρασμα το 1923-1924.
Ο πρώτος σύλλογος των Λαϊκών που ιδρύεται στη Ν. Ιωνία, το 1930 είναι η “Πολιτική
Λαϊκή Ένωσις Ν. Ιωνίας” και αυτό δεν είναι τυχαίο, αφού στις Βουλευτικές Εκλογές στη
Ν. Ιωνία, τα ποσοστά των Φιλελευθέρων κυμαίνονταν γύρω από το 90%. Οι σύλλογοι
και τα παραρτήματα των Λαϊκών δραστηριοποιούνται ουσιαστικά μετά την ήττα του Ελ.
Βενιζέλου στις εκλογές του 1932 και τη συμμετοχή των προσφύγων στα ψηφοδέλτια των
Λαϊκών (Αρχηγός Παναγής Τσαλδάρης) και ακόμα περισσότερο μετά το αποτυχημένο
πραξικόπημα του Μαρτίου 1935 που «χρεώθηκε» στη Φιλελεύθερη Παράταξη και στην
οργάνωσή της “Δημοκρατική Άμυνα”.
Στη δεκαετία 1920-1930, υπήρχαν για όλους τους πρόσφυγες της περιφέρειας
Αττικοβοιωτίας, ξεχωριστοί Προσφυγικοί Εκλογικοί Κατάλογοι και για πρώτη φορά
δημιουργήθηκαν ενιαίοι εκλογικοί κατάλογοι που περιλάμβαναν (γηγενείς και πρόσφυγες) στις δημοτικές εκλογές του 1934.
Μέχρι τότε, πριν από κάθε εκλογική αναμέτρηση, με τη συνεννόηση των 2 μεγάλων
κομμάτων (Φιλελευθέρων και Λαϊκών), δημιουργούνταν τριμελείς επιτροπές οι οποίες
αποτελούμενες από εκπροσώπους των παραπάνω κομμάτων και εκπροσώπους της
Εκκλησίας εξέδιδαν τα εκλογικά βιβλιάρια και συνέτασσαν τους εκλογικούς καταλόγους
των συνοικιών κάθε ενορίας. Να αναφέρουμε εδώ, ότι οι εκκλησίες πολλές φορές χρησιμοποιήθηκαν και ως εκλογικά κέντρα, ελλείψει άλλων χώρων.
Χαρακτηριστική είναι μία αναφορά του Παν. Γιανναρέλλη (Γραμματέα της “Δημοκρατικής Άμυνας” Ν. Ιωνίας) όπου συμμετέχοντας στην εκλογική διαδικασία της έκδοσης
εκλογικών βιβλιαρίων, βάσει του Ν. 5892, «φωτογραφίζει και το εκλογικό φρόνημα του
σώματος», αναφέροντας τις προτιμήσεις των ψηφοφόρων. (Η σχετική επιστολή υπάρχει
στην αντίστοιχη οργάνωση).
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Αξίζει να αναφέρουμε εδώ ότι μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα του Μαρτίου
1935, η “Πολιτική Λαϊκή Ένωσις της Ν. Ιωνίας”, καλεί τους Φιλελεύθερους ψηφοφόρους,
να περάσουν από τα γραφεία της, για να παραλάβουν τα εκλογικά τους βιβλιάρια! Πως
βρέθηκαν στην κατοχή της; Προφανώς θα ήταν προϊόν «βιαίας αρπαγής» στα γεγονότα
που ακολούθησαν στη Ν. Ιωνία με την προφυλάκιση των στελεχών της “Δημοκρατικής
Άμυνας” Ν. Ιωνίας όπως του Γραμματέα της, Παναγιώτη Γιανναρέλλη, του δημάρχου
Γεωργίου Φελέκη και μερικών δημοτικών συμβούλων.
Όλοι οι πολιτικοί σύλλογοι, παραρτήματα κομμάτων κλπ. ενώσεις ή οργανώσεις της
περιόδου αυτής θα οδηγηθούν σε αφάνεια και κλείσιμο των γραφείων τους όταν η δικτατορία του Ι. Μεταξά, ανέστειλε τις συνταγματικές ελευθερίες των πολιτών.
Μετά την απελευθέρωση (Οκτ. 1944) και τον σχηματισμό της Κυβέρνησης Γεωργίου
Παπανδρέου, αρχίζουν να δημιουργούνται νέα πολιτικά κόμματα και ως εκ τούτου και
αντίστοιχες πολιτικές οργανώσεις ή τοπικές επιτροπές που τα υποστηρίζουν.
Είναι γεγονός ότι η ίδρυση αρκετών πολιτικών αρχηγικών κομμάτων μετά την
απελευθέρωση οδηγεί σε ασταθείς κυβερνήσεις μικρής διάρκειας κάτι που ανακόπτεται στα μέσα της 10ετίας του 1950, όταν την κεντρική πολιτική σκηνή μονοπωλούν τα
3 μεγάλα κόμματα: «Εθνική Ριζοσπαστική Ένωσις – Ε.Ρ.Ε.», «Ένωσις Κέντρου - Ε.Κ.» και
«Ενιαία Δημοκρατική Αριστερά - Ε.Δ.Α.».
Δεν γίνεται αναφορά σε οργάνωση ή σωματείο του Κ.Κ.Ε. διότι στην περίοδο που
καλύπτουμε, ιδιαίτερα βέβαια την μεταπολεμική ήταν εκτός νόμου.
Φυσικά και δεν αναφερόμαστε στην πολιτική ιστορία γενικά, αλλά μόνο στην ιστορία
των οργανώσεων, συλλόγων. σωματείων που ιδρύθηκαν και λειτούργησαν στη Ν. Ιωνία.
Και οι σύλλογοι αυτής της περιόδου, θα αναστείλουν ή θα διακόψουν τη λειτουργία
τους, την 21η Απριλίου 1967 από μία άλλη δικτατορία. Την δικτατορία των Συνταγματαρχών.
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1. ΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ
(ΤΜΗΜΑ ΠΟΔΑΡΑΔΩΝ)

Ιδρύθηκε το 1924 στην Αθήνα με την υπ΄ αριθ. 4057/4.10.1924 απόφαση του
Πρωτοδικείου Αθηνών. Η έδρα και τα γραφεία ήταν στη Στοά Salon Ideal στην Αθήνα,
στην Πανεπιστημίου.
Σκοπός του σωματείου ήταν η επικράτηση και παγίωση των δημοκρατικών αρχών
στην Ελλάδα σε συνδυασμό προς την περί ανακτήσεως των απωλεσθέντων εδαφών εθνική
ιδέα, η εκλαΐκευση της εκπαίδευσης και της δικαιοσύνης, η ανάπτυξη των μέσων της άμυνας
της χώρας και η μελέτη και ευόδωση του προσφυγικού και παντός εθνικού ζητήματος.
Διοικείτο από 25μελές Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο εκλεγόμενο κάθε έτος από
τις αντιπροσωπείες των τμημάτων. Είχε επικεφαλής γεν. γραμματέα, ειδικό γραμματέα
και ταμία. Ακολούθως δημιουργήθηκαν τμήματα, σε πολλούς συνοικισμούς προσφύγων, μεταξύ των οποίων και στη Ν. Ιωνία. Κάθε τμήμα διοικείτο από συμβούλιο 5 έως 15
ατόμων.

Στις 28 Μαρτίου 1925 η Διοικούσα Επιτροπή του Πολιτικού Μικρασιατικού Κέντρου,
την οποίαν αποτελούν οι Εμμ. Εμμανουηλίδης, Αδάμ, Εφραιμίδης και Δημ. Μαρσέλλος με
επιστολή προς τον Πρωθυπουργό Ανδρέα Μιχαλακόπουλο, του γνωρίζουν:
« ..ότι η Κοινοβουλευτική Ομάς των Πληρεξουσίων του Πολιτικού
Μικρασιατικού Κέντρου, παύσασα ν΄ αποτελή μέλος του παρ΄ αυτής
άλλως τε ιδρυθέντος Εθνικού Δημοκρατικού Κόμματος, αποτελεί, ιδίαν
Κοινοβουλευτικήν Ομάδαν διοικουμένη υπό Επιτροπής την οποίαν αποτελούν οι υποφαινόμενοι.»
Το Μικρασιατικό Κέντρο είχε αντίστοιχο τμήμα και στην Καλογρέζα.
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2.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
(ΤΜΗΜΑ ΠΟΔΑΡΑΔΩΝ)

Στις 21 Σεπτεμβρίου 1924, ιδρύθηκε ο εν λόγω πολιτικός σύλλογος ως παράρτημα
της Φιλελεύθερης Δημοκρατικής Οργάνωσης.

1924. To Προεδρείο των Φιλελευθέρων Δημοκρατικών Οργανώσεων, από έγγραφο.

Τα γραφεία του στη Ν. Ιωνία, ήταν πάνω από το ζυθεστιατόριο, «Ο Βύρων».

j

3. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
Ν. ΙΩΝΙΑΣ
Ιδρύθηκε με την υπ΄ αριθ. 5946/18.8.1928 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών.

1928. Απόσπασμα εγκριτικής απόφασης αρ. 5946 Πρωτοδικείου Αθηνών.
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Ο σύλλογος ιδρύθηκε, μετά την απόφαση του Ελ. Βενιζέλου να κατέβει ξανά ως
υποψήφιος Πρωθυπουργός, στις βουλευτικές εκλογές του 1928. Σε αυτό συντέλεσε και
η επίσκεψή του στη Ν. Ιωνία (Ιούνιος 1928) για τη θεμελίωση του Ιερού Ναού των Αγίων
Αναργύρων.
Ήταν η πρώτη επίσκεψη του Ελ. Βενιζέλου σε προσφυγικό συνοικισμό όπου γνώρισε
και την μεγάλη αποθέωση από τους πρόσφυγες της Ν. Ιωνίας που αυθόρμητα προσήλθαν
από όλες τις φτωχογειτονιές της πόλης, για να επευφημήσουν τον μεγάλο αρχηγό τους.
Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, (15μελές) αποτέλεσαν οι:
Πρόεδρος: Κ. Μαλτέζος, A' Αντιπρόεδρος: Κ. Χατζηγεωργίου,
Β' Αντιπρόεδρος: Γ. Σιδεράς, Γεν. Γραμματέας: Γ. Μελεμενλής
Ταμίας: Ι. Χατζηστέφανος, Σύμβουλοι: Φ. Καχραμάνος, Σ. Διγενής,
Π. Οικονομίδης, Ν. Δουρμούσογλου, Χ. Χρηστίδης, Χ. Βαϊανός,
Κ. Δανιηλίδης, Π. Κυπριανός, Γ. Τσιριγώτης, Α. Στάθης.

j

4. ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Ιδρύθηκε στις αρχές της 10ετίας του 1930. Τα γραφεία της ήταν στην αρχή στην οδό
Γυθείου, αργότερα στη Λεωφ. Ηρακλείου, αλλά συνήθως συνεδρίαζαν στο Καφενείο του
Αλ. Μπόλου.

j
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5. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΕΝΩΣΙΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
Ιδρύθηκε το 1929 και το καταστατικό της εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθ. 5268/1.6.1930
απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών.
Τα γραφεία της, ήταν στην οδό Γυθείου (Παλ. Πατρών Γερμανού) και αργότερα στη
Λ. Ηρακλείου.

1930. Απόσπασμα εγκριτικής απόφασης αρ. 5268 Πρωτοδικείου Αθηνών.

Επίτιμος Πρόεδρος: Ι. Δραγάσης - Παλαιολόγος, Ιατρός καταγόμενος εκ Πόντου1
Πρόεδρος: Γ. Σακελλαρίδης, Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Ριζογιαννόπουλος2

Τον Σεπτέμβριο του 1934 και αφού έχει έρθει στη Κυβέρνηση το Κόμμα των Λαϊκών
(στη Ν. Ιωνία έχει διαλυθεί το Παράρτημα της “Δημοκρατικής Άμυνας” και οι επικεφαλής του έχουν φυλακισθεί) αναλαμβάνει πρωτοβουλία για την ίδρυση του Γυμνασίου Ν.
Ιωνίας γεγονός που πραγματοποιείται με τη σύμπραξη του “Σωματείου Παντοπωλών Ν.
Ιωνίας”, της “Ενώσεως Πολυτέκνων Ν. Ιωνίας ”, της “Ενώσεως Πευκακίων”, του “Συλλόγου
Ινεπολιτών «Η Κοίμησις της Θεοτόκου»” και του “Οικοδ. Συνεταιρισμού Αστών Προσφύγων ο «΄Ηλιος»”.

1935.

Πρόεδρος: Κ.Α. Δρίβας, Γεν. Γραμματέας: Κυρ. Δημάρατος 3
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12 Σεπτ. 1934. Ανακοίνωση – ενημέρωση προς τον Λαό Ν. Ιωνίας
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1935 -1936.

Πρόεδρος: Β. Βασιλάκος, Αντιπρόεδρος: Σ. Καλιντζόπουλος
Γεν. Γραμματέας: Α. Σπηλιώτης, Ειδ. Γραμματεύς: Ε. Παπαστάμου
Ταμίας: Γ. Αποστόλου
Σύμβουλοι: Ι. Γιαγτζόγλου, Γ. Κουσουρλής, Δ. Τσονόπουλος, Γ. Σπυρίδης

j

6. ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΚΑΛΟΓΡΕΖΗΣ
Ιδρύθηκε το 1930, ως Πολιτική Οργάνωσις Καλογρέζης, αλλά μετά την έγκριση
του καταστατικού της (7 Δεκεμβρίου 1931), στις 6 Μαρτίου 1932, με απόφαση των
μελών της, μετονομάσθηκε και έλαβε το όνομα: «Φιλελευθέρα Πολιτική Οργάνωσις
Καλογρέζης».
Ιδρύθηκε με την υπ΄ αριθ. 10477/1931 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών.

1931. Απόσπασμα εγκριτικής απόφασης αρ. 10477 Πρωτοδ. Αθηνών

Έπειτα από αρχαιρεσίες τον Μάρτιο του 1932, εξελέγησαν, οι:
Πρόεδρος: Γ. Θεοδωρίδης, Γεν. Γραμματέας: Λ. Σολομωνίδης
Μέλη: Αθανάσιος Μαυριδόπουλος, Σ. Μενεξελής, Κ. Κανταρτζής, Αγ. Τσαουσάκης
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Γ. Μαραθάκης, Ε. Μελεγγίδης, Π. Πόρογλου και Βύρων Βενιέρης.
Εξελεγκτική Επιτροπή: Πρόδρομος Ουραϊλίδης και Αθανάσιος Χρηστούνης

Τον Ιούνιο του 1932, διοργανώνει Φιλανθρωπική Αγορά με λαχνούς και από το
έγγραφο που βρέθηκε στο αρχείο του “Ιδρύματος ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ” αποδεικνύεται ότι το
γραφείο του Ελ. Βενιζέλου, είχε αγοράσει 20 λαχνούς.
Η εν λόγω Οργάνωση έστειλε την ίδια χρονιά και υπόμνημα στον τότε Πρωθυπουργό,
Ελ. Βενιζέλο για τα προβλήματα που αντιμετώπιζε η Καλογρέζα. Βλέπε κατωτέρω.

Από το Αρχείο του Ιδρύματος “ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ”.

j
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7. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΑ ΝΕΟΛΑΙΑ
(ΤMHMA Ν. ΙΩΝΙΑΣ)

Κάνει την εμφάνισή της περί το 1930 ως παράρτημα της Οργάνωσης Νεολαίας, που
ιδρύθηκε το 1929 στην Αθήνα.

Την Κυριακή 3 Απριλίου 1932, στον περίβολο των εργοστασίων της «Ανατολικής
Εριουργίας Α.Ε.» (σήμερα Ο.Τ. 150) γίνονται οι αρχαιρεσίες του τμήματος της Πανελληνίου Φιλελευθέρας Νεολαίας.
Στις 24 Απριλίου 1932 έγινε μεγάλη συγκέντρωση του τμήματός της, στη Ν. Ιωνία,
στην οποία μίλησε ο Πρόεδρος της Νεολαίας Σ. Κοθρής, που ανέπτυξε τους λόγους...
«για τους οποίους ο προσφυγικός κόσμος πρέπει να εξακολουθεί να ενισχύει τον Βενιζέλο
για τη μεγάλη προσπάθεια του προς σωτηρία του τόπου»
Την εκδήλωση άνοιξε ο γενικός γραμματέας του τμήματος Σαββίδης, ενώ παρέστησαν και ομίλησαν επίσης, οι βουλευτές Μ. Αργυρόπουλος και Σ. Χούρσογλου.

j

8. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΜΥΝΑ
(ΤΜΗΜΑ Ν. ΙΩΝΙΑΣ)

Τα γραφεία της οργάνωσης ήταν στην οδό Γυθείου 4 (Πάροδος Μοργκεντάου και
Σμύρνης). Μοργκεντάου ήταν η σημερινή Κ. Βάρναλη και Σμύρνης η σημερινή Ελ. Βενιζέλου. Ήταν πολύ δραστήρια οργάνωση με πρωτοστάτη τον Χρυσάφη Δουβλίδη που θα
διαδραματίσει τις επόμενες 10ετίες σημαντικό πολιτικό ρόλο όχι μόνο στα δημοτικά
δρώμενα αλλά και στα γεγονότα της κεντρικής πολιτικής σκηνής.
Το 1935 η εν λόγω οργάνωση είχε 1.400 μέλη.
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Πρόεδρος: Χρ. Δουβλίδης, Γ. Γραμματέας: Παν. Γιανναρέλλης
Σύμβουλοι: Ι. Βαλούρδος, Ν. Πασπάτης, Κ. Κοκκώνης, Ν. Βασιλειάδης,
Δ. Κουντούρης, Μ. Κουβαράς, Ι. Μποσταντζόγλου

Ο Γραμματέας της, Π. Γιανναρέλλης συνελήφθη με τον Δήμαρχο Γ. Φελέκη και φυλακίσθηκε, μετά το αποτυχημένο Πραξικόπημα του Μαρτίου 1935 (βλέπε εισαγωγή).

Η επιστολή του Π. Γιανναρέλλη στο Κόμμα των Φιλελευθέρων στις 15.2.1935
Από το Αρχείο του Ιδρύματος “ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ”
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9. ΛΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΟΓΡΕΖΗΣ
Ιδρύθηκε με την υπ΄ αριθ. 3736/19.5.1933 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Σκοπός του Συλλόγου ήταν “η διάδοση και επικράτηση των αρχών του Λαϊκού
Κόμματος, δι΄ αναπτύξεως των αρχών τούτου δια διαλέξεων, εγγραφής μελών κτλ. ως
και η διευθέτηση των κακώς εχόντων στο συνοικισμό, η μέριμνα προς εξεύρεση εργασίας
στα άνεργα μέλη του συλλόγου, η αλληλοβοήθεια στο μέτρο του δυνατού των αναξιοπαθούντων μελών του συλλόγου, η σύσφιξη των δεσμών μεταξύ απάντων των κατοίκων
της Καλογρέζας γηγενών και προσφύγων και η εν γένει επίλυση απάντων των φλεγόντων τοπικών ζητημάτων”.

1933. Εγκριτική απόφαση Πρωτοδικείου Αθηνών

Ο Σύλλογος ήταν υπό την εποπτεία του Αρχηγού του Λαϊκού Κόμματος και διοικούνταν από 7μελές Συμβούλιο (εκλέγονταν και 3 αναπληρωματικά μέλη).
Το καταστατικό υπογράφηκε στις 6 Απριλίου 1933 και τα 17 ιδρυτικά μέλη ήταν:
I. Σπάνδος, Κ. Τακόπουλος, Γ. Δεληαννίτης, Θ. Ζάχος, Σ. Αλεξόπουλος, Π. Πέππας
Α. Τσορβάς, Ι. Χαραλάμπους, Π. Χειμαριός, Α. Παπαδόπουλος, Μ. Φιλιππίδης
Ε. Σοφιανόπουλος, Δ. Τζάτζος, Ι. Βλαχοσωτήρος, Ι. Χατζηγιάννης
Ι. Σακκουλής, Α. Τσαουσάκης.
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Στις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν, την ίδια ημέρα, εκλέχτηκαν:
Πρόεδρος: Ι. Βλαχοσωτήρoς, Αντιπρόεδρος: Ι. Σπάνδος,
Γεν. Γραμματέας: Ελ. Σοφιανόπουλος, Ταμίας: Α. Παπαδόπουλος
Σύμβουλοι: Ι. Σακκουλής, Σ. Αλεξόπουλος, Θ. Ζάχος

1935. Πρόεδρος: Ι. Βλαχοσωτήρoς

j

10. ΛΑΪΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
Ήταν η νεολαία του Λαϊκού Κόμματος, που είχε αρχηγό τον Παναγή Τσαλδάρη.
Δραστηριοποιείται στη Ν. Ιωνία μετά τις εκλογές του 1932, αφού στις εκλογές αυτές
συμμετείχαν αρκετοί πρόσφυγες υποψήφιοι με το κόμμα των Λαϊκών.
Τα γραφεία ήταν στην οδό Γυθείου (Παλ. Πατρών Γερμανού) όπου και τα γραφεία
του κόμματος των Λαϊκών.

Τομεάρχης Ν. Ιωνίας ήταν ο Αθαν. Κατσόλης.

- 31 Μαρτίου. Με καταχώρηση-ειδοποίηση που αποστέλλεται στην τοπική Εφημερίδα “ΙΩΝΙΚΑ ΝΕΑ” γνωρίζει στους Ιωνιώτες «Ειδοποιούνται πάντες οι οποίοι είχαν δώσει
τα σχετικά δικαιολογητικά εις την Δημοκρατικήν Άμυναν, προς έκδοσιν βιβλιαρίων (εκλογικών) να διέλθουν από τα γραφεία της Νεολαίας, δια να παραλάβουν τους αριθμούς τους…»!
Πως περιήλθαν στη κατοχή τους; Φαίνεται όμως ότι δεν υπήρξε ανταπόκριση γιατί, για
τουλάχιστον 2 εβδομάδες επαναλαμβάνεται η ειδοποίηση στην εφημερίδα.

- Κυριακή 7 Απριλίου 1935. Περίπου ένα μήνα μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα της
“Δημοκρατικής ΄Αμυνας” και αφού έχουν αρχίσει οι διώξεις και τα δικαστήρια, πραγματοποιούνται τα εγκαίνια των γραφείων της Λαϊκής Νεολαίας Ν. Ιωνίας, χοροστατούντος
του Θεοφιλεστάτου Μητροπολίτου Πατάρων Μελετίου, παρουσία του Υπουργού Πρόνοιας
Μιχ. Κύρκου (πατέρα του Λεωνίδα Κύρκου), του βουλευτή Σπετσών Μπούμπουλη, του
δημαρχεύοντος Δ. Μωϋσιάδη, του αρχηγού της Λαϊκής Νεολαίας Κ. Κουρούκλη, του
προέδρου του Δημ. Συμβουλίου Χρ. Χατζηστέλιου, του πολιτευτή και υποψ. Δημάρχου Ν.
Ιωνίας Κυρ. Κιοφτερτζή, του Ιατρού Παλαιολόγου Δραγάση κ.α. επισήμων.
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Στον λόγο του ο Μιχ. Κύρκος μεταξύ άλλων ανέφερε:
“…Το κόμμα όμως των φιλελευθέρων, αι βδελυγμίαι και ατιμίαι αυτού ετάφησαν άπαξ δια παντός, είνε δε θείον δώρον το ότι σήμερον, υπό τας κρισίμους αυτάς
περιστάσεις, προΐσταται της Ελληνικής Κυβερνήσεως ανήρ συνετός ως ο Παναγής
Τσαλδάρης. Το Λαϊκόν Κόμμα δεν είναι σήμερον Κόμμα, είνε Εθνική Οργάνωσις, ήτις
θα θέσει τα θεμέλια της Νέας Ελλάδος”

j
11. ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΛΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ν. ΙΩΝΙΑΣ)

Πρόεδρος: Α. Κανιόγλου - Γραμματέας: Κ. Αναστασιάδης

j

12. ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ν. ΙΩΝΙΑΣ)

Ιδρύθηκε μετά το 1934.
Το Διοικ. Συμβούλιο, αποτελούσαν οι:
Πρόεδρος: Β. Βασιλάκος, Αντιπρόεδρος: N. Φερεντούρος
Γ. Γραμματέας: Ε. Παπαστάμου, Ταμίας: Γερ. Σπυρίδης,
Ειδ. Γραμματέας: Δ. Τσενόπουλος
Σύμβουλοι: Γεωρ. Κουσουρλής, Εμμ. Δουκάκης,
Γεωργ. Χριστοδουλίδης, Γεωργ. Χατζηαποστόλου

j

13. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΑ ΝΕΟΛΑΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΥ
Δραστηριοποιείται στον Περισσό, στα μέσα της 10ετίας του 1930.
1935. Πρόεδρος: Π. Πετρίδης Γεν. Γραμματέας: Α. Κανέλλος
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14. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ & ΠΕΡΙΞ
Ιδρύθηκε με την υπ΄ αριθ. 2455/28.7.1945 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών.

1945. Εγκριτική απόφαση πρωτοδικείου Αθηνών.

j

15. ΕΘΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΟΣ
Με την πανσπερμία των πολιτικών κομμάτων που εμφανίζονται
μετά την απελευθέρωση, αντίστοιχη
ήταν και δημιουργία πολιτικών
κινήσεων σε τοπικό επίπεδο.
Ιδρύθηκε το 1946. Υποστήριζε το
«Κόμμα των Φιλελευθέρων».
Δεν είχε διάρκεια ζωής, γιατί σε
λίγο τα ίδια μέλη δημιούργησαν τον
Σύλλογο των Φιλελευθέρων.

1946.

Πρόεδρος: Χρυσάφης Δουβλίδης,
Γραμματέας: Ιωάννης Κουτράκης

΄Εγγραφο της Οργάνωσης για κάθοδο σε προεκλογική
συγκέντρωση στο Παναθηναϊκό Στάδιο.

j
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16. ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ Ν. ΙΩΝΙΑΣ»
Ιδρύθηκε μετά το 1947. Είχε γραφεία στην οδό Ελ Αλαμέιν. Υποστήριζε το “Κόμμα
Βενιζελικών Φιλελευθέρων” με αρχηγό τον Σοφοκλή Βενιζέλο, ο οποίος επισκέφθηκε
αρκετές φορές την Ν. Ιωνία, αφού ήταν φίλος του Χρυσάφη Δουβλίδη.

1948

Πρόεδρος: Ιωάννης Κουτράκης, Γεν. Γραμματέας: Δημήτριος Μπανούσης,
Τα μέλη: Αρ. Γεωργουλίδης, Αν Μόρτογλου, Κ. Κοντός, Ν. Πασπάτης,
Π. Μαυράκης, Ν. Χατζησταθόγλου, Χ. Ιασονίδης, Κ. Πετρίδης, Θ. Χρηστίτσης,
Μ. Αντωνιάδης, Κ. Πετρίτης, Κ. Αμανετίδης, Ε. Μαυρόπουλος.

- 2 Μαΐου 1948. Συνέρχεται εκτάκτως το Δ.Σ. λόγω του αιφνιδίου θανάτου του Χρ.
Λαδά (δολοφονήθηκε) και εκδίδει ψήφισμα.

1949

Πρόεδρος: Χρυσάφης Δουβλίδης, Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Κουτράκης,
Γεν. Γραμματέας: Βρασίδας Νικολαΐδης, Ταμίας: Παντελής Χαβατζόγλου,
Κοσμήτωρ: Αλέξ. Βασιλειάδης
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- 24 Ιουνίου. Συνέρχεται εκτάκτως το Δ.Σ. λόγω του θανάτου του αρχηγού των
Φιλελευθέρων Θεμιστοκλή Σοφούλη και εκδίδει ψήφισμα.
Πρόεδρος: Ιωάννης Κουτράκης, Γεν. Γραμματέας: Δημήτριος Μπανούσης,
Μέλη: Αρ. Γεωργουλίδης, Αν Μόρτογλου, Χ. Ιασονίδης, Κ. Κοντός, Ελ. Οικονόμου,
Μιχ. Καθαίρης, Χαρ. Μαβής, Στ. Σταυρίδης, Παν. Μαυράκης,
Νικ. Μαυρίδης, Κ. Αμανετίδης, Οδυσ. Ζωγραφάκης, Στυλ. Μπιρμπίλης.

1954

- Το Δ.Σ., αποτελείτο από τους:
Επίτιμος Πρόεδρος: Ιωάννης Κουτράκης
Πρόεδρος: Ιωάννης Βαλάσης, Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Μαθιουδάκης,
Ταμίας: Γεώργιος Ζαχείλας, Γεν. Γραμματέας: Σταύρος Σταυρίδης του Σταύρου
Σύμβουλοι: Ελ. Μαυρομελανίδης, Νεόφυτος Μερτζανίδης, Γεώργιος Γαρουφαλίδης,
Χαρ. Ιασονίδης, Βρασίδας Νικολαΐδης, Χρ. Χατζηστέλιος, Παν. Καραγιαννόπουλος,
Ευστ. Βαμβακάς, Επ. Φαρασόπουλος, Αχιλ. Γερασιμίδης, Ιωάννης Μάνεσης,
Γεώργιος Προμπονάς, Εμμανουήλ Περιουδάκης, Γεώργιος Ασλανίδης,
Ιωάννης Γκιουλμπαλόγλου, Κων/νος Κοκκώνης, Ιορδάνης Χριστοδούλου.

1963.

j
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17. ΤΟΠΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ε.Π.Ε.Κ.
Υποστήριζε το κόμμα “Εθνική Προοδευτική Ένωση Κέντρου - Ε.Π.Ε.Κ.” που ιδρύθηκε
το 1950 από τον Νικ. Πλαστήρα. Ο Νικ. Πλαστήρας έγινε 3 φορές Πρωθυπουργός. Μία
το 1945 και δύο φορές το 1951-1952. Πέθανε στις 26 Ιουλίου 1953. Το κόμμα του και οι
οργανώσεις του διαλύθηκαν αμέσως.
Πολλοί πρόσφυγες στη Ν. Ιωνία, είχαν στα σπίτια τους φωτογραφίες του «Μαύρου
Καβαλάρη» που θεωρείτο ιδρυτής της πόλης της Ν. Ιωνίας αφού ήταν παρών και στη
θεμελίωση της πόλης (30 Ιουνίου 1923) και στην ίδρυσή της (9 Δεκεμβρίου 1923).
Νικόλαος Πλαστήρας

1952.

Ο στρατιωτικός

Ο πολιτικός

Η ανασυγκροτηθείσα στη Ν. Ιωνία τοπική επιτροπή, συνεδρίασε στην οικία του
Γεωργίου Φελέκη, (οδός Νυμφαίου στην Ελευθερούπολη) και συγκροτήθηκε σε σώμα ως
εξής:
Πρόεδρος: Γεώργιος Φελέκης, Αντιπρόεδρος: Χαράλαμπος Ιασoνίδης,
Γεν. Γραμματέας: Δημήτριος Μπανούσης, Ταμίας: Οδυσσέας Ζωγραφάκης,
Ειδικός Γραμματέας: Ελευθέριος Οικονόμου,
Σύμβουλοι: Κων/νος Κοντός, Νικόλαος Συκαμενίδης, Θεόδωρος Τζακωνιάτης,
Γεώργιος Προμπονάς, Παναγιώτης Ασλανίδης, Κων/νος Αμανετίδης.
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18. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ
ΔΗΜΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
Ιδρύθηκε το 1955, και εκπροσωπούσε το κόμμα “Ελληνικός Συναγερμός» του τότε
Πρωθυπουργού Αλέξ. Παπάγου, ο οποίος είχε επισκεφθεί 2 φορές την Ν. Ιωνία. Τα
γραφεία τους, ήταν στη Λεωφ. Ηρακλείου.

1955.

1955. Από την επίσκεψη του Αλ. Παπάγου στη Ν.Ιωνία.

Κατόπιν απόφασης του Στρατάρχου Αλεξάνδρου Παπάγου, ορίζονται ως Επιτροπή
του “Ελληνικού Συναγερμού Δήμου Ν. Ιωνίας”, οι:
Πρόεδρος: Νικόλαος Σχοινάς, Γραμματέας: Κων/νος Σιούλης,
Υπεύθυνος Διαφώτισης: Αναστάσιος Παπαδόπουλος,
Σύμβουλοι: Κων/νος Ζακόπουλος, Παναγιώτης Πετράς, Φραγκίσκος Λίκος

j

19. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ε.Ρ.Ε. – Ε.Ρ.Ε.Ν.
Μετά την ίδρυση του κόμματος της “Εθνικής Ριζοσπαστικής Ενώσεως” (Ε.Ρ.Ε.) στις
4 Ιανουαρίου 1956 από τον ιδρυτή της, Κων/νο Καραμανλή, σε περιφερειακό επίπεδο
ιδρύονται τοπικές οργανώσεις.
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1956. O Κων/νος Καραμανλής στη Ν. Ιωνία

Στη Ν. Ιωνία τα γραφεία του Κόμματος και της Νεολαίας ήταν στην οδό Ηρακλείου
αρ. 5, από όπου εκφωνούσαν λόγους διάφοροι υποψήφιοι βουλευτές κατά την προεκλογική περίοδο.
Τα εγκαίνια των γραφείων έγιναν την Δευτέρα 8 Νοεμβρίου 1965, παρουσία του
τ. Υπουργού Κ. Τσάτσου, και των βουλευτών Κ. Ράλλη, Αθαν. Τσαλδάρη, Ιωάν. Βαρβιτσιώτη και του τ. Βουλευτή Κων. Παπαρρηγόπουλου.

j

20. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΩΣΕΩΣ ΚΕΝΤΡΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
Ήταν οργάνωση του Κόμματος «ΕΝΩΣΙΣ ΚΕΝΤΡΟΥ» με αρχηγό τον Γεώργιο Παπανδρέου (βλέπε σχετικό κείμενο για τον Γεώρ. Παπανδρέου στο "Παράρτημα").
Η Ένωσις Κέντρου (Ε.Κ.) ήταν το πολιτικό κόμμα με κεντρώο ιδεολογικό προσανατολισμό που ιδρύθηκε στις 19 Σεπτεμβρίου 1961, ως συνασπισμός κομμάτων του κεντρώου
χώρου, από τον Γεώργιο Παπανδρέου με τη συμμετοχή και του Σοφοκλή Βενιζέλου. Το
κόμμα ήρθε στην κυβέρνηση ύστερα από μια περίοδο σκληρής αντιπαράθεσης με τη
δεξιά, καθώς ο Γ. Παπανδρέου είχε κηρύξει τον λεγόμενο ”ανένδοτο αγώνα” διαμαρτυρόμενος για τη βία και τη νοθεία των εκλογών του 1961, που οδήγησε στις εκλογές της 3ης
Νοεμβρίου 1963.
Αυτές ήταν οι δεύτερες εκλογές που συμμετείχε η Ε.Κ. Συγκέντρωσε ποσοστό
42,04% και 138 έδρες έναντι 39,37% και 128 έδρες της Ε.Ρ.Ε. Μετά την ήττα που
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υπέστη ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, έφυγε στο
Παρίσι αφήνοντας την ηγεσία του κόμματος στον
Παναγιώτη Κανελλόπουλο. Παρόλο που η κυβέρνηση
του Γ. Παπανδρέου έλαβε ψήφο εμπιστοσύνης από τη
Βουλή με τη στήριξη της αριστερής ΕΔΑ, προτίμησε
να διεξαγάγει νέες εκλογές είτε γιατί δεν ήθελε να
συνεργαστεί με την ελεγχόμενη από το ΚΚΕ ΕΔΑ είτε
γιατί μια τέτοια συνεργασία θα έδινε αφορμή στην
ΕΡΕ και στους παρακρατικούς να επικαλεσθούν τον
«κομμουνιστικό κίνδυνο» και να δυναμιτίσουν την
ήδη εύθραυστη πολιτική ομαλότητα. Η κυβέρνηση
αυτή έμεινε γνωστή ως «κυβέρνηση των 50 ημερών».
Οι τρίτες εκλογές που συμμετείχε η Ε.Κ. ήταν
Ο Γεώργιος Παπανδρέου.
αυτές της 16ης Φεβρουαρίου 1964, όπου συγκέντρωσε ποσοστό 52,72% και 171 έδρες έναντι
35,26% και 107 έδρες της Ε.Ρ.Ε. υπό τον Π. Κανελλόπουλο. Ο Γ. Παπανδρέου σχημάτισε
αυτοδύναμη κυβέρνηση.
Η έλλειψη συνοχής μεταξύ των στελεχών της Ε.Κ. δεν άργησε να φανεί. Ο Γ. Παπανδρέου ήλθε σε ρήξη με τα ανάκτορα και αναγκάστηκε να παραιτηθεί στις 15 Ιουλίου
1965. Ο τότε Βασιλιάς Κωνσταντίνος B΄ έδωσε εντολή σχηματισμού κυβέρνησης στον
Γεώργιο Αθανασιάδη-Νόβα, ο οποίος υποστηρίχτηκε από μερικές δεκάδες περίπου
αποστάτες βουλευτές της Ε.Κ. Η κυβέρνηση Αθανασιάδη-Νόβα δεν έλαβε ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή και αναγκάστηκε να παραιτηθεί. Τη νέα εντολή σχηματισμού κυβέρνησης έλαβε αυτή τη φορά ο Ηλίας Τσιριμώκος, ο οποίος απέτυχε επίσης. Τελευταίος στη
σειρά που έλαβε εντολή υπήρξε ο Στέφανος Στεφανόπουλος ο οποίος πέτυχε να λάβει
ψήφο εμπιστοσύνης.
Η νέα κυβέρνηση όμως υπό τις πιέσεις του Γ. Παπανδρέου που εν τω μεταξύ είχε
εγκαινιάσει τον δεύτερο «ανένδοτο αγώνα», αναγκάζεται να κηρύξει νέες εκλογές για
τον Μάιο του 1967. Προλαβαίνει όμως η Απριλιανή δικτατορία του Παπαδόπουλου. Ο Γ.
Παπανδρέου πεθαίνει τον Νοέμβριο του 1968 εφόσον έχει υποστεί ταλαιπωρίες από το
καθεστώς των Συνταγματαρχών.
Το 1965, στη Ν. Ιωνία, είχε ιδρυθεί η τοπική επιτροπή που αποτελείτο από τους:
Πρόεδρος: Δημ. Μπανούσης, Αντιπρόεδρος: Χαρ. Ιασονίδης
Γεν. Γραμματεύς: Λουκάς Ουλκέρογλου
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21.E.Δ.Α. Ν. ΙΩΝΙΑΣ
Η Ε.Δ.Α. ιδρύθηκε το 1951, ως συνασπισμός κομμάτων της Αριστεράς και είχε
ως πρώτο Πρόεδρο τον Ιωάννη Πασαλίδη. Αργότερα πρόεδρός της έγινε και ο Ηλίας
Ηλιού.
O Χρίστος Ρουμελιωτάκης τον Αύγουστο του 2014, θυμάται:

"ΕΔΑ- το αγαθόν πρόσωπο της Αριστεράς
Η Ενιαία Δημοκρατική Αριστερά (ΕΔΑ) ιδρύθηκε στις 3 Αυγούστου 1951 από
τέσσερα μικρά κόμματα της Αριστεράς, που δεν είχαν ακολουθήσει το ΚΚΕ στον
Εμφύλιο. Στο πρακτικό της ιδρύσεως αναφέρεται, ότι αποτελεί συνασπισμό κομμάτων
αλλ’ ότι «προς αντιμετώπισιν των εκ του εκλογικού νόμου προκυπτουσών δυσχερειών,
ο συνασπισμός θέλει προσλάβει την μορφήν κόμματος μέχρι της διεξαγωγής των
εκλογών». Τα τέσσερα αυτά κόμματα ήταν: το Σοσιαλιστικό Κόμμα Ελλάδος του Ιωάννη
Πασαλίδη, ο Δημοκρατικός Συναγερμός του Δημήτρη Μαριόλη, οι Αριστεροί Φιλελεύθεροι του Σταμάτη Χατζήμπεη και το Δημοκρατικό Ριζοσπαστικό Κόμμα του Μιχάλη
Κύρκου. Αμέσως προσχώρησε η Ένωση Δημοκρατικών Αριστερών με επικεφαλής
τους Ηρακλή Παπαχρήστου και Γιάννη Κοκορέλλη, ενώ αρνήθηκε τελικώς να συνεργασθεί το ΣΚ-ΕΛΔ των Αλέξανδρου Σβώλου και Γιάννη Τσιριμώκου, γιατί φοβήθηκε, ότι
το νέο κόμμα θα κυριαρχηθεί και θα ελέγχεται από το ΚΚΕ, όπερ και συνέβη. Η ίδρυση
της ΕΔΑ ήταν το αποτέλεσμα πολύμηνων παρασκηνιακών συζητήσεων, στις οποίες
το παράνομο ΚΚΕ μετείχε με τους Νίκο Πλουμπίδη και Κώστα Μπασιάκο, επιδιώκοντας, όπως γράφει ο Σπύρος Λιναρδάτος, και να πετύχει την ενότητα της Αριστεράς
αλλά και να καταλάβει καίριες θέσεις και να επιβάλει το προωθημένο πρόγραμμα του.
Πρόεδρος του νέου κόμματος ορίσθηκε ο παλιός μενσεβίκος και όντως σοφός άνδρας
Γιάννης Πασαλίδης.
Στις εκλογές της 9ης Σεπτεμβρίου 1951 η ΕΔΑ έλαβε 180.640 ψήφους, ήτοι
ποσοστό 10,57% και εξέλεξε 10 βουλευτές. Η επιτυχία της Αριστεράς ήταν μεγάλη, αν
υπολογίσουμε ότι οι εκλογές απείχαν μόλις δύο χρόνια από τη λήξη του Εμφυλίου και
τη στρατιωτική της συντριβή.
Η ΕΔΑ έκτοτε, πορευόμενη μέσα από δύσκολες καταστάσεις -στις οποίες οι
συγκρούσεις με την ευρισκόμενη στο εξωτερικό ηγεσία του παράνομου ΚΚΕ δεν ήταν
οι μικρότερες- κατάφερε, με κύριο σύνθημα το ΕΙΡΗΝΗ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ-ΑΜΝΗΣΤΙΑ και
με την καθημερινή -πολλές φορές απλουστευτική και μαξιμαλιστική- πρακτική της, να
καταγραφεί στη συνείδηση του ελληνικού λαού ως το αγαθόν πρόσωπο της Αριστεράς. Κορυφαίες στιγμές της πορείας της υπήρξαν η συγκρότηση της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ
ΕΝΩΣΕΩΣ το 1956 και η ανάδειξή της ως αξιωματικής αντιπολίτευσης το 1958 με
ποσοστό 24,43% και 79 βουλευτές. Διαλύθηκε από την Δικτατορία το 1967 και πολλά
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στελέχη της συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στις εξορίες και στις φυλακές ή πέρασαν
στην παρανομία.
Σε τοπικό επίπεδο κορυφαίο επίτευγμα υπήρξε η νίκη της στις δημοτικές εκλογές
της 5ης Ιουλίου 1964 και η εκλογή ως δημάρχου του Γιάννη Δομνάκη.
Η προσωπική μου σχέση με την ΕΔΑ άρχισε πολύ νωρίς, δηλαδή αμέσως μετά
την έκδοση της ΑΥΓΗΣ, στην αρχή ως εβδομαδιαίας και λίγο πριν από τις εκλογές του
1951 ως ημερησίας. Έκτοτε δεν θυμάμαι ημέρα που να μην την αγόρασα.. Η ΑΥΓΗ
εν πολλοίς διαμόρφωσε την πολιτική μου κουλτούρα. Την αγόραζα το μεσημέρι,
διπλωμένη βέβαια, και έτρεχα στο σπίτι να την διαβάσω μέχρι την τελευταία λέξη.
Πολλές φορές μου δημιουργούσε προβλήματα, όπως εκείνο τον Αύγουστο του ’54 με
την εκτέλεση του Πλουμπίδη, αλλά γρήγορα φρόντιζα να τα παρακάμπτω. Αργότερα
διαβάζοντας το “Μηδέν και το Άπειρον” του Καίστλερ κατάλαβα πόσα αποθέματα
φόβου και υποκρισίας έκρυβα μέσα μου. Η εποχή πάντως ήταν τυφλή και εμείς δεν
μπορούσαμε παρά να είμαστε τυφλοί.
Περισσότερα πράγματα άρχισα να καταλαβαίνω όταν το 1964 εκλέχτηκα δημοτικός σύμβουλος «με το γνωστό σύστημα», όπως έγραφε στο φάκελο μου η Ασφάλεια,
και χάρις στον Μάκη Τσαούση, που ως γραμματέας της Νεολαίας είχε «χρεωθεί» τη
σταυροδοσία μου. Ήμουν υποχρεωμένος να καλύπτω τις αντιφάσεις της πολιτικής
μας και να εξωραΐζω ένα δήμαρχο, που όλοι τον θεωρούσαμε λίγο, αλλά έπρεπε να
τον παρουσιάζουμε ως σπουδαίο. Έτσι για πρώτη φορά περιέπεσα και στο θανάσιμο
κομματικό αμάρτημα του φραξιονισμού.
Tα χρόνια της δικτατορίας υπήρξαν δύσκολα αλλά –ιδιαίτερα στους τόπους
εξορίας και στις φυλακές και μάλιστα μετά τη διάσπαση του ΚΚΕ και την επέμβαση
στην Τσεχοσλοβακία– και χρόνια αναστοχασμού. Έτσι μια ομάδα (Ηλίας Ηλιού,
Μανώλης Γλέζος, Σταύρος Ηλιόπουλος, Μίκης Θεοδωράκης, Ανδρέας Λεντάκης, Έλλη
Παππά κ.α.) καταλήξαμε στο συμπέρασμα, ότι η σύγχρονη Αριστερά για να είναι
αποτελεσματική και Αριστερά πρέπει να εκφραστεί με ένα κόμμα πολιτικής και όχι
κατ’ ανάγκην ιδεολογικής ενότητας. Kαι μάλιστα χωρίς τον σκληρό κορσέ της μονολιθικότητας και του δημοκρατικού συγκεντρωτισμού. Και αναζητήσαμε τα ίχνη της
προδικτατορικής ΕΔΑ. Οι καιροί όμως είχαν αλλάξει, νέες δυνάμεις είχαν εισέλθει στο
προσκήνιο, ο χώρος για τον νηφάλιο πολιτικό λόγο είχε στενέψει, όλοι τα ζητούσαν
όλα, οι απλουστεύσεις και ο λαϊκισμός του ΠΑΣΟΚ επέλαυναν και το εγχείρημα της
νέας ΕΔΑ απέτυχε.
Από την εποχή αυτή εμένα τουλάχιστον μου έμεινε η σφραγίδα της τοπικής
οργάνωσης της Νέας Ιωνίας, οι ατέλειωτες ώρες συνεδριάσεων και η ανάμνηση των
φίλων που σε τοπικό επίπεδο συμπορευθήκαμε. Ας τους μνημονεύσω. Ήταν οι Γιάννης
Αμπατζόγλου, Στέφανος Σπιθάκης. Κοσμάς Ιωάννου, Αγγέλα Δερμετζόγλου, Δημήτρης
Δερμετζόγλου, Κώστας Σιαμίδης, Χρήστος Τσιγκούλης, Λάκης Τεχλεμετζής, Μιχάλης
Αδαμίδης, Χρήστος Φουντουκάς, Γιάννης Τσόπελας, Βαγγέλης Τζανός και άλλοι".
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Ιωάννης Πασαλίδης

Ηλίας Ηλιού

Η Ενιαία Δημοκρατική Αριστερά (Ε.Δ.Α.) δραστηριοποιείται στη Ν. Ιωνία το 1955.
Στις 11 Δεκεμβρίου 1955, γίνονται τα εγκαίνια των γραφείων της Ε.Δ.Α., παρουσία
πλήθους κόσμου, βουλευτών και των δημοτικών συμβούλων της αντιπολίτευσης, με
επικεφαλής τον Γιάννη Αμπατζόγλου (Επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης στο
Δημοτικό Συμβούλιο).

j

22. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΡΗΝΗΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
Με το πανό στα χέρια του (με τη λέξη ΕΛΛΑΣ στη μία πλευρά και GREECE στην άλλη),
ο Γρηγόρης Λαμπράκης κατέβηκε τα σκαλιά του Τύμβου του Μαραθώνα, ώρα 8 το πρωί
της 21ης Απριλίου 1963, για να ξεκινήσει την πορεία του προς την Αθήνα.
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Η πορεία είχε απαγορευτεί από την τότε κυβέρνηση Καραμανλή, η οποία είχε συλλάβει και απελάσει και τους Βρετανούς αγωνιστές της ειρήνης που είχαν έρθει στην Αθήνα
για να συμπαρασταθούν και να συμπορευτούν.
Ο Γρηγόρης Λαμπράκης λίγα χιλιόμετρα μετά συλλαμβάνεται από την Ασφάλεια και
αφού τον περιφέρουν επί 4ωρο σε όλη την Αθήνα, τον εγκαταλείπουν σε ένα δρόμο στη
Ν. Ιωνία.
Η πρώτη Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης αποτέλεσε την αφορμή να εκδηλωθεί ένα
ευρύ διεθνές κίνημα αλληλεγγύης, με τους αγώνες του Ελληνικού Λαού για δημοκρατία,
εθνική ανεξαρτησία και ειρήνη. Έναν μήνα μετά (22 Μαΐου 1963) ο μαραθωνοδρόμος
της ειρήνης Γρηγόρης Λαμπράκης, δολοφονήθηκε στη Θεσσαλονίκη από το φασιστικό
παρακράτος, με τη συνενοχή και του επίσημου κράτους, αστυνομίας κ.ά.).
Έναν χρόνο μετά και αφού έχει φουντώσει το κίνημα για ειρήνη και αφοπλισμό,
έχει ιδρυθεί στη Ν. Ιωνία η “ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΡΗΝΗΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ”, η οποία πλαισιώνεται από
ανθρώπους του “κέντρου και της αριστεράς” στην οποία συμμετείχε και ο Δήμαρχος
Γιάννης Δομνάκης.
Σας παραθέτουμε τη Διακήρυξη με την οποία καλεί τους Ιωνιώτες να λάβουν μέρος
στη Β΄ Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 17 Μαΐου 1964,
στην οποία έλαβαν μέρος και εκατοντάδες κάτοικοι της Ν. Ιωνίας με επικεφαλής τον
Δήμαρχο Ν. Ιωνίας, Γιάννη Δομνάκη και πολλούς δημοτικούς συμβούλους και εκπροσώπους συλλόγων και φορέων της πόλης:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣ
Τον Λαόν της Ν. Ιωνίας,
Συμπολίτες,
Το 1964 ξεκίνησε με τις ευχές και τις ελπίδες των ανθρώπων να είναι έτος
Ειρήνης. Έτος Ευτυχίας. Το 1964 άρχισε με την υπόσχεση και την απόφαση
εκατομμυρίων ανθρώπων ν΄ αγωνισθούν γι΄ αυτά τα ιδανικά, για να είναι
πραγματικά το Έτος του “Ήρεμου Ήλιου”, όπως το ονόμασαν οι επιστήμονες του
κόσμου και το ευχήθηκαν με τα μηνύματά τους που ανταλλάξανε την Πρωτοχρονιά οι Μεγάλοι.
Το ιδανικό της Ειρήνης, είναι ένα από τα μεγαλύτερα και ευγενέστερα
ανθρωπιστικά ιδεώδη που συνδέεται οργανικά με την βαθύτερη, την καθεαυτή
ανθρώπινη ουσία. Ειρήνη θα πει συναδέλφωση, δημιουργία, χαρά, όχι καταστρο-
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φές, ερείπια και νεκροί που κατεβάζουν τον άνθρωπο στο επίπεδο του θηρίου.
Γι΄ αυτά τα ιδεώδη οργανώθηκε η Πρώτη Μαραθώνιος Πορεία του 1963 που
ήδη καταγράφηκε στην ιστορία του τόπου μας, σαν μια λαμπρή για την Ειρήνη
εκδήλωση.
Η δεύτερη Μαραθώνιος Πορεία εκ των πραγμάτων παίρνει το νόημα μιας
πάνδημης εκδηλώσεως για την Ειρήνη, για τον Αφοπλισμό, για την Αυτοδιάθεση
της Κύπρου, για μια συμφωνία κατά των πυρηνικών όπλων, των πειραμάτων και
των πυραυλικών βάσεων.
Ο Μαραθώνας στην ιστορία συμβολίζει τον αγώνα του πολιτισμού εναντίον
της βαρβαρότητας. Ο Μαραθώνας σαν σημείο εκκινήσεως της Πορείας συμβολίζει τον αγώνα κατά του ολέθρου, κατά της βαρβαρότητας ενός πυρηνικού
πολέμου, συμβολίζει τον αγώνα για τον Άνθρωπο, την Δημιουργία, την Ευτυχία.
Καλούμε τον Λαό της Ν. Ιωνίας και πρώτα τη Νεολαία, να κάνουν υπόθεσή
τους, τη Δεύτερη Μαραθώνιο Πορεία που θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη
Κυριακή στις 17 Μαΐου 1964. Η εκδήλωση αυτή είναι το μήνυμα που θα στείλει
η χώρα της ελιάς και των Αμφικτυονιών, στους Λαούς της Γης. Ένα μήνυμα για
Ειρήνη, για Συναδέλφωση, για Αφοπλισμό, για έναν κόσμο δίχως πολέμους.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΡΗΝΗΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
Την Επιτροπή Ειρήνης Ν. Ιωνίας, αποτελούσαν οι:
Πυλαρινός Μιχ., υπάλληλος – Μπανούσης Δημήτριος, Δημοτικός Σύμβουλος, Λογιστής
Κιτσόπουλος Ιωάννης, Δημ. Σύμβουλος, Οδοντίατρος
Χατζηϊωάννου Ιωάννης Δημ. Σύμβουλος, Δικηγόρος
Αμπατζόγλου Ιωάννης Δημ. Σύμβουλος – Δομνάκης Ιωάννης, Μηχανικός
Παπαγιάννης Ράφτης, Ιερεύς – Λογοθέτης τ. εφέτης
Αντωνίου Παύλος, τ. Νομάρχης Καθηγητής
Ζαφειρόπουλος Δημ., Δικηγόρος Αντιπρ. “Ιωνικού”
Γιοβάνης Αντ., Δικηγόρος – Φουσκάκης Ιωάννης, Αξιωματικός ε.α.
Καμάρης Δημήτριος, Αξιωματικός ε.α.
Χρόνης Κ., Πρόεδρος “Συνδ. Κλωστοϋφ. Ν. Ιωνίας”
Φιλιππάκη Ελ., Πρόεδρος “Συνταξ. ΙΚΑ Ν. Ιωνίας”
Κακίτσος Στ,. Γεν. Γρ. “Συνταξ. ΙΚΑ Ν. Ιωνίας”
Τσαούσης Χρ. Λογιστής, Αντιπρ. “Α.Ε. Ν. Ιωνίας”
Βενετσανόπουλος Βενετσάνος, Δικηγόρος
Μανδάλακας Μιχαήλ, Πρόεδρος “Μικροβιομηχάνων Ν. Ιωνίας” – Κων. Κάκος Mέλος Δ.Σ.
Ευθυμιάδης Σπ. – Μεταξάς Ν., Σύμβουλος “Προοδευτικού Συλλόγου Περισσού”
Εισαγγελέας Αναξ., Πρόεδρος “Συλλόγου Αυτοστεγάσεως Π. Προσφύγων Περισσού”
Πανταζής Ν., Αντιπρόεδρος “Συλλόγου Αυτοστεγάσεως Π. Προσφύγων Περισσού”
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Δρούζας Νικ., Αντιπρόεδρος “Αθλητικού Συλλόγου Ελευθερουπόλεως”
Λάιος Ιωάννης, Αντιπρόεδρος “Αθλητικού Συλλόγου Ελευθερουπόλεως”
Πέκκας Μιλτ., Συγγραφέας
Πάστρας Γιώργος, Ιδιωτικός Υπάλληλος
Ηλιόπουλος Κων/νος, Επαγγελματίας
Γιαννακόπουλος Σαρ., Οικοδόμος
Χατζηπαυλής Χαρ., Επαγγελματίας
Πατσαρίτσος Αγ., “Σωμ. Κατεργασίας Ξύλου”
Γιανναρέλης Ιωάννης, Σπουδαστής
Μοντσενίγος Ιωάννης, Συνδικαλιστής
Δουρίδας, Πρόεδρος “Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων Ν. Ιωνίας”
Αδαμίδης Μιχάλης, Επαγγελματίας, Διοικ. Συμβ. “Επαγγελματιών Ν. Ιωνίας”
Καρυωτάκης Α. Μέλος “Συνδικάτου Οικοδόμων Ν. Ιωνίας”
Βακιρτζόγλου Ιωάννης, Δ.Σ. “Σωματείου Οδοκαθαριστών”
Μάκης Τσαούσης, Φοιτητής, ποδοσφαιριστής
Βλάχος Χρ. Ιδιωτ. Υπάλληλος
Αποστόλου Ευδοξία, Οικοκυρά και Δρούγα Ευαγγελία, Οικοκυρά

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
(1). Πρόκειται για τον ιδιόρρυθμο αυτό γιατρό που ενώ λεγόταν Ιάσων Δραγάσης,
έμεινε με το όνομα “Παλαιολόγος”. Ξεκίνησε να φτιάξει νοσοκομείο εκεί στο ύψωμα
προς τη Ριζούπολη, που ονομάστηκε άλλωστε περιοχή “Παλαιολόγου”. Στις δημοτικές
εκλογές του 1934, στο Β' γύρο έβαλε υποψηφιότητα για δήμαρχος Ν. Ιωνίας, αλλά πήρε
ελάχιστους ψήφους. (Βλέπε Περιοδικό ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. 2014).

(2). Ο Ιωάννης Ριζογιαννόπουλος, “ορίστηκε” δημοτικός σύμβουλος μετά το
Κίνημα του 1935 απολύθηκαν 12 αιρετοί δημοτικοί σύμβουλοι. Ως Δήμαρχος Ν. Ιωνίας
μετέβη στο Λονδίνο για να συνοδεύσει μαζί με άλλους το Βασιλέα Γεώργιο Β' στην Ελλάδα
(Νοέμβριος 1935).

(3). Ο Κύρκας Δημάρατος, “ορίστηκε” δημοτικός σύμβουλος μαζί με άλλους Ιωνιώτες (οι περισσότεροι δεν είχαν εκλεγεί στις Δημοτικές Εκλογές του 1934) μετά το Κίνημα
του 1935 όταν απολύθηκαν 12 αιρετοί δημοτικοί σύμβουλοι λόγω των φρονημάτων τους.
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Από την Πορεία Ειρήνης 1965.

Στη πρώτη σειρά διακρίνονται οι: Ευαγγελία Ιωάννου, Κοσμάς Ιωάννου, Μάκης Τσαφαρίδης
Και στη δεύτερη σειρά οι: Φώτης Τσαφαρίδης, Ελένη Ιωάννου και Φρόσω Δουρίδα.

Στη πρώτη σειρά από αριστερά: Η Έλσα Ανθρακίδου, Φεβρωνία Τζιτζίδου (Κωνσταντίνου)
Γιάννης Καρυστινός, Φρόσσω Ράμμου (Δουρίδα), Μαίρη Βαμβακάκη (Τελλίδου)
Στη δεύτερη σειρά, αριστερά ο Γιώργος Καζδαγλής.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ
Το Ελληνικό Κράτος από της ιδρύσεώς του είχε πάντα την αποκλειστική σχεδόν
ευθύνη για την ίδρυση και λειτουργία των σχολείων Α΄βάθμιας και Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης. Και εννοούμε την ευθύνη της σύνταξης των ωρολογίων και αναλυτικών προγραμμάτων, του διορισμού των νηπιαγωγών, των δασκάλων και των καθηγητών, τη συγγραφή
και έκδοση των σχολικών βιβλίων κ.α.
Επειδή όμως θα έπρεπε μετά και μόνο για την αντιμετώπιση των λειτουργικών
δαπανών να επιχορηγεί τα σχολεία, είχε θεσπίσει όργανα (Σχολικές Εφορείες, Σχολικά
Ταμεία) για να διαχειρίζονται τα κονδύλια. Τα όργανα αυτά ήταν συνήθως τριμελή και
διορίζονταν από τον Νομάρχη, ύστερα από εισήγηση του Επιθεωρητή. Ο Πρόεδρος και
μέλος ήταν ευϋπόληπτα πρόσωπα της τοπικής κοινωνίας, ενώ ex officio Γραμματεύς
ήταν ο Διευθυντής του Σχολείου. (Νόμοι του 1834, του 1914, του 1931 κλπ. περί Σχολικών Εφορειών και Σχολικών Ταμείων).
.

1926. Απόδειξη Σχολ. Επιτροπής Παρθεναγωγείου

1939. Απόδειξη Σχ. Ταμείου Δημ. Σχ. Ελευθερουπόλεως.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση (δήμοι και κοινότητες) ήθελε πάντα να έχει λόγο για τα
σχολεία κάθε περιοχής ανταποκρινόμενη άλλωστε και στα αιτήματα των δημοτών. Δεν
ήταν λίγες οι φορές που επιχορηγούσε κι αυτή κάποια σχολεία, ενώ είχε αναγάγει σε…
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επιστήμη το μόνιμο αίτημα προς την εξουσία για ίδρυση νέων σχολείων ή προαγωγή
κάποιων άλλων και την αντιπαράθεση για κάποια οργανική υποβάθμιση.
Στα προπολεμικά χρόνια, για ν΄ αναφερθούμε ειδικότερα στο δήμο μας, τα προβλήματα ήταν ακόμη περισσότερα, γιατί λειτουργούσαν μαθητικά συσσίτια σε πολλά
σχολεία ενώ το βράδυ σε μερικά στεγάζονταν νυκτερινά σχολεία. Υπήρξε δε περίπτωση
παραχώρησης αιθουσών για στέγαση ασθενών μαθητών (αντιτραχωματικό σχολείο)
κλπ. και έτσι τα λειτουργικά έξοδα διογκώνονταν. Με την ίδρυση του Δήμου το 1934, το
Δημοτικό Συμβούλιο θέλοντας να δείξει το ενδιαφέρον του, τοποθέτησε σε κάθε σχολική
επιτροπή ένα δημοτικό σύμβουλο.

Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στα της λειτουργίας των σχολείων άρχισε να
αναβαθμίζεται με το Ν. 1566/85 (επί υπουργίας Απ. Κακλαμάνη), ο οποίος θεσμοθέτησε
τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας, με πρόεδρο τον ίδιο τον δήμαρχο, ή έναν αντιδήμαρχο
και μέλη τους Διευθυντές της Α΄βάθμιας και Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης, αλλά κι εκπροσώπους των εκπαιδευτικών, των γονέων, των μαθητών, των φορέων του δήμου. Η επιτροπή
αυτή είχε ως έργο την επεξεργασία και εισήγηση σε θέματα ανέγερσης, επισκευής, συντήρησης σχολείων, λειτουργικών δαπανών κλπ. καθώς και την κατανομή των πιστώσεων
στις Σχολικές Επιτροπές πλέον, οι οποίες είχαν αντικαταστήσει Εφορείες και Ταμεία.
Στα χρόνια που ακολούθησαν μεταβιβάστηκε η κυριότητα όλων των διδακτηρίων
στο δήμο, οι σχολικές επιτροπές συγχωνεύτηκαν και πλέον οι δήμοι είχαν να διαδραματίσουν σοβαρότερο ρόλο στα της λειτουργίας των σχολείων.
Παραμένουν όμως στην αρμοδιότητα της Κεντρικής Διοίκησης, οι διορισμοί των
εκπαιδευτικών, τα προγράμματα, η μισθοδοσία, τα βιβλία.
Η εξέλιξη στον τομέα της λαϊκής λεγόμενης συμμετοχής στα όργανα διαχείρισης των
κονδυλίων δεν έπαψε να προϋποθέτει ανάθεση ή διορισμό. Τα μέλη δεν ήταν αιρετά. ΄Ετσι
τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια άρχισε να διακινείται η ιδέα της ίδρυσης των λεγόμενων Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων. Σκοπός αυτών των συλλόγων, που βέβαια είχαν
νομική υπόσταση, αφού το καταστατικό τους εγκρίνονταν από το Πρωτοδικείο Αθηνών,
ήταν σε γενικές γραμμές αφενός η στήριξη των εκπαιδευτικών στο δύσκολο έργο τους,
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αφετέρου δε η βελτίωση της θέσης των μαθητών και παιδιών τους με παροχή σχολικών
ειδών, συμβολή σε επιμορφωτικά προγράμματα αλλά και στη δυνατότητα συμμετοχής
σε δραστηριότητες αθλητικές κλπ.
Βέβαια ο βασικός στόχος των συλλόγων γονέων ήταν η αντιμετώπιση λειτουργικών
δαπανών, που αδυνατούσε να κάνει η Σχολική Εφορεία (κουρτίνες, εξωραϊσμοί, έπιπλα
κλπ.). Πολλά μέλη των διοικήσεων των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων εξελίσσονταν
αργότερα στα κοινά, είτε ως δημοτικοί σύμβουλοι, είτε ως μέλη πολιτιστικών, αθλητικών συλλόγων κλπ.
Οι σχέσεις αυτών των συλλόγων, ιδιαίτερα όταν είχαν και κομματική κατεύθυνση,
δεν ήταν πάντα αρμονικές με το εκπαιδευτικό προσωπικό και ιδιαίτερα τους διευθυντές
των σχολείων, οι οποίοι θεωρούσαν ότι οι σύλλογοι είχαν μεταβληθεί πολλές φορές σε
άτυπους επιθεωρητές!
Η παρουσίαση των Συλλόγων γίνεται πάντα με τη χρονολογική σειρά της έγκρισης
του καταστατικού τους από το Πρωτοδικείο. Ο χρονικός ορίζοντας της Μεταπολίτευσης (1974) δεν μας επιτρέπει να υπεισέλθουμε σε συλλόγους που ιδρύθηκαν μετά και τη
δημιουργία της Ενώσεως των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων. Τα στοιχεία που συγκεντρώσαμε δεν είναι δυστυχώς όσο πλήρη θα θέλαμε. Η πρόσβαση σε αρχεία, πρακτικά
κλπ. δεν ήταν εύκολη, μάλλον ήταν αδύνατη.
Στην περίπτωση των συστεγαζόμενων σχολείων, στην αρχή ιδρύεται ένας σύλλογος,
μετά όμως κάθε σχολείο φροντίζει να έχει το δικό του Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων.
Αν και γνωρίζουμε ότι υπήρξαν σύλλογοι γονέων σε ιδιωτικά σχολεία της περιοχής,
ωστόσο δεν υπάρχουν τα αντίστοιχα αρχεία.
Πρώτος Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων που ιδρύθηκε στη Νέα Ιωνία ήταν φυσικά
αυτός του Γυμνασίου, για τον οποίο είχε ξεκινήσει πολύ λόγος από τα τοπικά φύλλα και
πολλές κινήσεις επωνύμων Ιωνιωτών, από την αρχή της 10ετίας του ΄50.
********
Σημείωση: Οι σκοποί των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων και τα μέσα επίτευξής τους διατυπώνονται σχεδόν πανομοιότυπα! Επιλέξαμε ωστόσο να μην αποφύγουμε
την αναφορά τους σε κάθε σύλλογο κρίνοντας ότι ήταν βασικό στοιχείο του καταστατικού τους. Εξάλλου δεν αναφέρονται ειδικότερα διάφορες δράσεις των συλλόγων, αφού
ουσιαστικά οριοθετούνταν από την καθημερινή προσπάθεια για την αντιμετώπιση των
πολλών προβλημάτων λειτουργίας των, την υλικοτεχνική τους υποδομή, την πληρότητα του εκπαιδευτικού προσωπικού κλπ. Διαλέξεις ασφαλώς και οργανώνονταν, αλλά
συνήθως ομιλητές ήταν εκπαιδευτικοί του σχολείου.
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1. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Ν. ΙΩΝΙΑΣ
Το Γυμνάσιο της Ν. Ιωνίας ιδρύθηκε το 1934 (Π.Δ. της 28.9.1934 Φ.Ε.Κ. 330/1.10.1934
τ. Α΄), λίγους μήνες μετά την ίδρυση του Δήμου μας. Στεγαζόταν αρχικά στις αίθουσες του
«Αναξαγορείου» και του «Παραρτήματος» και στην αρχή της δεκαετίας 1970, στο νεόκτιστο μεγάλο διδακτήριο στην οδό Παπαφλέσσα, στα Πευκάκια.
Το Γυμνάσιο Νέας Ιωνίας, ως τα τέλη της 10ετίας του ΄50 ήταν ένα και μοναδικό,
άρα μικτό, ανεξάρτητα αν χωρίζονταν αγόρια από κορίτσια και φοιτούσαν σε ξεχωριστές βάρδιες (εκτός των 2 τελευταίων τάξεων που αναγκαστικά γινόταν μικτό, αφού η
διαίρεση αφορούσε σε Κλασσικό και Πρακτικό Τμήμα).
Από τις αρχές του 1960 το σχολείο διαιρέθηκε σε Αρρένων και Θηλέων. Αργότερα
ιδρύθηκαν το 1ο και 2ο Γυμνάσια Ν. Ιωνίας.
Με την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του Γεωργίου Παπανδρέου (1964) θεσμοθετήθηκαν τα Λύκεια και έτσι τα Γυμνάσια περιορίστηκαν στις 3 πρώτες τάξεις (Α΄, Β΄, Γ΄
Γυμνασίου) και τα Λύκεια στις άλλες τρεις (Α΄, Β΄, Γ΄ Λυκείου).

1951.

Η σφραγίδα του Γυμνασίου.

Η σφραγίδα της Σχολικής Εφορείας

- 25 Νοεμβρίου. Πραγματοποιείται Γενική Συνέλευση των Γονέων και Κηδεμόνων
του Γυμνασίου Ν. Ιωνίας και αποφασίζεται η ίδρυση του Συλλόγου με σκοπό την πνευματική προαγωγή των φοιτώντων στο Γυμνάσιο παιδιών τους. Πρόεδρο της Συνέλευσης
δια βοής εξέλεξαν τον διευθυντή των εκπαιδευτηρίων «ΚΑΔΜΟΣ», Αντώνη Σαπουντζάκη
και συγκροτήθηκε το προσωρινό Διοικ. Συμβούλιο που αποτελείτο από τους:
Πρόεδρος: Δημήτριος Μπανούσης, Αντιπρόεδρος: Γ. Φελέκης (πρώην Δήμαρχος)
Γεν. Γραμματέας: Θεολόγος Καγιαλόγλου, Ταμίας: Αγγελική Πισσάνου
Έφορος: Πέτρος Απαλός, Ειδικός Γραμματέας: Νικόλαος Πολάτογλου
Μέλη: Εμμανουήλ Βασιλείου, Σ. Μισαηλίδης, Γ. Παπαδημητρίου
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1952.

- 9 Ιανουαρίου. Στο Πρωτοδικείο Αθηνών, κατατίθεται αίτηση ίδρυσης του Συλλόγου
και εγκρίνεται με την υπ΄ αριθ. 223/52 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών. Με επιστολή
του ο Σύλλογος, λίγες μέρες αργότερα, ζητά από τους γονείς των μαθητών να εγγραφούν.

Σκοποί του συλλόγου ήταν η εκ του σύνεγγυς παρακολούθηση της υγιεινής και
πνευματικής προόδου των μαθητών του Γυμνασίου όσο και η ανάπτυξη υγιούς φρονήματος περί της αναγκαιότητας αγωγής της νεότητας που εδραζόταν επί χριστιανικών,
ελληνοπρεπών και οικογενειακών αρχών και αφετέρου η ηθική και υλική ενίσχυση
για τη βελτίωση της θέσεως των μαθητών στο Γυμνάσιο. Επεδίωκε να δοθεί βοήθεια
στο διδακτικό προσωπικό με την εξεύρεση κατάλληλων αιθουσών και βελτίωση των
υπαρχουσών, με τη προμήθεια λοιπών εποπτικών μέσων διδασκαλίας, κατασκευή ή
επισκευή θρανίων και εδρών.
Αυτά μπορούσαν να επιτευχθούν, με:
1. Οργάνωση παιδαγωγικών διαλέξεων και μορφωτικών και διδακτικών ομιλιών
και συνεδρίων γονέων,
2. Οργάνωση μορφωτικών παραστάσεων, διδακτικών επιδείξεων,
εκδρομών, εορτών,
3. Ενίσχυση του θρησκευτικού συναισθήματος των μαθητών κλπ.

Ο σύλλογος διοικείτο από 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο, εκ των οποίων οι 8 εκλέγονταν μετά από εκλογές και το 9ο μέλος ήταν ο εκάστοτε γυμνασιάρχης του Γυμνασίου Ν.
Ιωνίας. Εκλέγονταν επίσης και 4 αναπληρωματικά μέλη. Υπήρχε και 3μελής εξελεγκτική
επιτροπή με 2 αναπληρωματικά μέλη.
Ο σύλλογος διέθετε σφραγίδα φέρουσα στο μέσον τον φιλόσοφο Αναξαγόρα και
γύρω τις λέξεις ”ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΕΑΣ
ΙΩΝΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ”.
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Ιδρυτές του εν λόγω συλλόγου, ήταν οι:
Γεώργιος Φελέκης, Ιδιωτικός Υπάλληλος – Νικ. Πολάτογλου, Δικαστικός Υπάλληλος
Γ. Παπαδημητρίου, Τραπεζικός Υπάλληλος – Δημήτριος Μπανούσης, Λογιστής
Πέτρος Απαλός, Ιδιωτικός Υπάλληλος – Θεολόγος Καγιαλόγλου, Ιδιωτ. Υπάλληλος
Αγγελική Πισσάνου, Οικοκυρά – Εμμανουήλ Βασιλείου, Ιατρός
Χαρίλαος Ιωαννίδης, Γυμνασιάρχης – Αντ. Σαπουντζάκης, Λυκειάρχης
Χαράλαμπος Ιασονίδης, Παντοπώλης - Αντ. Ντουμάνης, Εργολάβος
Γεώργιος Μωραΐτης Βαφέας – Π. Παπάζογλου, Παντοπώλης
Νέστωρ Αλεξανδρής, Έμπορος – Σώτος Μπάδας, Εφοριακός Υπάλληλος
Γεώργιος Μαρτίνος, Δημόσιος Υπάλληλος – Στ. Στεφάνογλου, Φαρμακοποιός
Σπυρ. Διάκος, Τυπογράφος – Π. Δημητριάδου, Οικοκυρά – Αν. Βατίδου, Οικοκυρά
Μαρία Χαμαλίδου, Οικοκυρά – Ιωάννης Δήμας, Υπάλληλος Ι.Κ.Α.

1952.

Από την Τοπική Εφημερίδα «ΤΟ ΘΑΡΡΟΣ» διασώθηκε φωτογραφία των καθηγητών,
στο πίσω μέρος του Γυμνασίου, στην αρχή της σχολικής περιόδου 1952-1953.
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1953 - 1954.

- Το προεδρείο του Δ.Σ., αποτελούσαν οι:
Πρόεδρος: Δημήτριος Μπανούσης, Γεν. Γραμματέας: Θεολόγος Καγιαλόγλου

1954 - 1955.

1951. Οι μαθητές του Γυμνασίου με τον Γυμνασιάρχη Χαρ. Ιωαννίδη

- Μετά τις εκλογές, το Διοικ. Συμβούλιο, στη συνεδρίαση της 5ης Μαρτίου 1954
συγκροτήθηκε σε σώμα, ως εξής:
Πρόεδρος: Δημήτριος Μπανούσης, Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Φελέκης,
Γεν. Γραμματέας: Στρατής Καστρινός, Ταμίας: Γεώργιος Ασλανίδης,
Έφορος: Χαράλαμπος Ιασονίδης, Μέλη: Ζαφείρης Τζουλούφης,
Νικόλαος Πολάτογλου, Κ. Τσοχατζής, Ιωάννης Μοντσενίγος

1957 - 1958.

- 7 Απριλίου 1957. Μετά από εκλογές, το Διοικ. Συμβούλιο, συγκροτήθηκε σε σώμα,
ως εξής:
Πρόεδρος: Δημήτριος Μπανούσης, Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Φελέκης,
Γεν. Γραμματέας: Στρατής Καστρινός, Ταμίας: Γεώργιος Ασλανίδης,
Έφορος: Αναστάσιος Δαβούτης, Ειδ. Γραμματέας: Νικόλαος Πολάτογλου,
Μέλη: Χρυσ. Κουτρουμπά και Βρασίδας Νικολαΐδης

1959 - 1960.

- 20 Δεκεμβρίου 1959. Μετά τις εκλογές, το Διοικ. Συμβούλιο, συγκροτήθηκε σε
σώμα ως εξής:
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Πρόεδρος: Β. Κουμπούρας, Αντιπρόεδρος: Π. Βλάχος,
Γεν. Γραμματέας: Κων. Σακκάς, Ειδ. Γραμματέας Θεοδ. Μιχαηλίδης,
Έφορος: Αθαν. Κρινής,
Μέλη: Δημ. Μπανούσης, Δ. Παλαμίδας και ο Γυμνασιάρχης Βιδαλάκης

1960 - 1961.

- Το προεδρείο του Διοικ. Συμβουλίου, αποτελούσαν οι:
Πρόεδρος: Θεόδωρος Μιχαηλίδης, Γεν. Γραμματέας: Κων/νος Σακκάς,

- Στο Φ.Ε.Κ. 140 της 9/9/1960, τ. Α΄ δημοσιεύεται το υπ΄ αριθ. 630/1960 Β. Δ. «Περί
συστάσεως Ερανικής Επιτροπής ανεγέρσεως Διδακτηρίου Ν. Ιωνίας» με σκοπό την
διενέργεια εράνου μεταξύ των κατοίκων για την ανέγερση του Γυμνασίου Ν. Ιωνίας.
Την επιτροπή αποτελούσαν οι:
1. Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Πατάρων Μελέτιος
2. Διευθυντής Υποκαταστήματος Εθνικής Τραπέζης Ν. Ιωνίας
3. Οικονομικός ΄Εφορος Ν. Ιωνίας
4. Διοικητής Τμήματος Ασφαλείας Ν. Ιωνίας
5. Διοικητής Αστυνομικού Τμήματος Ν. Ιωνίας
6. Συμεών Σινιόσογλου, Βιομήχανος
7. Αθανάσιος Κρινής, Μοίραρχος
8. Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Ν. Ιωνίας
9. Πρόεδρος Σχολικής Εφορείας Γυμνασίου Ν. Ιωνίας
10. Πρόεδρος “Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων Μαθητών Γυμν. Ν. Ιωνίας”
11. Πρόεδρος “Ενώσεως Οίκου Σπάρτης Ν. Ιωνίας”
12. Πρόεδρος “Ενώσεως Καταστηματαρχών Ν. Ιωνίας”
13. Πρόεδρος “Συνδ. Υφαντουργών Βιοτεχνών και Μικρεμπόρων Ν. Ιωνίας”
14. Πρόεδρος “Ιωνικού Συνδέσμου” Ν. Ιωνίας
15. Πρόεδρος “Συλλόγου Παντοπωλών Ν. Ιωνίας”
16. Πρόεδρος “Συνεταιρισμού Μικροβιομηχάνων & Βιοτεχνών Ν. Ιωνίας”
17. Ιωάννης Διαμαντάκης, Διευθυντής Εφημερίδας “ΘΑΡΡΟΣ της Ν. Ιωνίας”
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18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Παύλος Αντωνίου, τ. Νομάρχης
Μιχαήλ Σιγαράς, Βιοτέχνης
Παντελής Χαβατζόγλου, ΄Εμπορος
Δημήτριος Μπανούσης, Λογιστής
Γεώργιος Παντελίδης, Λογιστής
Θεοδόσιος Κώτσαγας, ΄Εμπορος
Μάξιμος Βασιλειάδης, Αρχιμανδρίτης
Ναθαναήλ Ποδάρας, Αρχιμανδρίτης

1961 - 1962.

- 15 Ιανουαρίου 1961. Πραγματοποιείται Γενική Συνέλευση και εκλογές από τις
οποίες, εκλέγεται το εξής Διοικ. Συμβούλιο:
Πρόεδρος: Θεόδωρος Μιχαηλίδης, Γεν. Γραμματέας: Αθαν. Κρινής
Μέλη: Παναγιώτης Ασλανίδης, Καίτη Μαΐστρου, Θεοφάνης Ματσούκας,
Δημήτριος Μπανούσης, Δημήτριος Παλαμίδας,
Νικόλαος Πολάτογλου και Χριστόφορος Τσατήρης
- Μάρτιος: Τα γραφεία του συλλόγου, μεταφέρονται στη στοά Διαμαντάκη 8.

1962 - 1963.

- 18 Μαρτίου 1962. Πραγματοποιείται Γενική Συνέλευση και εκλογές από τις οποίες,
εκλέγονται κατά σειρά ψήφων, οι:
Θεόδωρος Μιχαηλίδης, 145 ψ., Καίτη Μαΐστρου 127 ψ.,
Θεοφάνης Ματσούκας, 121 ψ., Αθανάσιος Κρινής 113 ψ.,
Χριστόφορος Τσατήρης 95 ψ., Κων/νος Κωστάκης 66 ψ.
Παναγιώτης Ασλανίδης 64 ψ.
Εξελεγκτική Επιτροπή: Χρ. Τσαούσης, Ελ. Μαυρομελανίδης, Ν. Καραμπέτσος

1969 - 1970.

- 12 Οκτωβρίου 1969. Μετά από εκλογές το Διοικ. Συμβούλιο, αποτελείτο από τους:
Πρόεδρος: Γεώργιος Ματσούκας, Αντιπρόεδρος: Βασίλειος Παπαδόπουλος,
Γεν. Γραμματέας: Καίτη Μαΐστρου, Ειδ. Γραμματέας: Θεοδώρα Κεφαλά,
Ταμίας: Μαρία Μπουγά, Έφορος: Θεοφάνης Κοτσέτας,
Μέλη: Γεώργιος Ανδρικόπουλος, Ιωάννης Μάνεσης

1971 - 1972.

- 28 Νοεμβρίου 1971. Μετά από εκλογές, το Διοικ. Συμβούλιο, αποτελείτο από τους:
Πρόεδρος: Γεώργιος Ματσούκας, Αντιπρόεδρος: Νικόλαος Ζήρας,
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Γεν. Γραμματέας: Καίτη Μαΐστρου, Ταμίας: Χρήστος Τσάδαρης,
Έφορος: Κων/νος Πελέκης, Μέλη: Βασ. Παπαδόπουλος, Αδελαΐς Τελώνη

j

2. ΣΩΜΑΤΕΙΟΝ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΑΦΡΑΜΠΟΛΕΩΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
Το Δημοτικό Σχολείο Σαφράμπολης πρωτολειτούργησε σε παράγκες στη θέση πίσω
από την σημερινή εκκλησία του Αγίου Στεφάνου, στην οδό Κερασούντος. Ξεκίνησε ως
εξατάξιο “Σχολείο Αρρένων Άνω Ποδαράδων” το 1925 και αργότερα προστέθηκε και το
τριτάξιο “Σχολείο Θηλέων Άνω Ποδαράδων” μαζί με το “Νηπιαγωγείο Άνω Ποδαράδων”

25 Μαρτίου 1940. Εορταστική εκδήλωση.

Σχολικό έτος 1950 -1951. Δημοτικό σχολείο Σαφράμπολης
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1952.

- Τετάρτη 9 Απριλίου. Πραγματοποιούνται τα εγκαίνια του νέου κτιρίου του Δημοτικού Σχολείου Σαφράμπολης (στην πλατεία Τυάννων), από τους Βασιλείς Παύλο και
Φρειδερίκη. (Την ίδια ημέρα έγιναν και τα εγκαίνια του Δημοτικού Σχολείου της Καλογρέζας, του ονομαζόμενου «Πέτρινο» λόγω της κατασκευής του από πέτρα). Οι κάτοικοι,
επεφύλαξαν στους Βασιλείς αποθεωτική υποδοχή. Από νωρίς κάτοικοι είχαν κατακλύσει
τον πέριξ του Σχολείου χώρο, τα δε ιδιωτικά Σχολεία του Δήμου και οι Πρόσκοποι προσήλθαν μετά των λαβάρων των και προσέδωσαν πανηγυρικό χαρακτήρα στη τελετή. Μετά
τον αγιασμό τον οποίον τέλεσε ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Πατάρων Μελέτιος συμπαραστεκούμενος από κληρικούς της πόλης, ο Δήμαρχος Κ. Κιοφτερτζής προσφώνησε τους
Βασιλείς και “…εξέφρασε την ευγνωμοσύνη των κατοίκων της Ν. Ιωνίας και την αφοσίωσή
τους προς Αυτούς ενώ εξήρε στη συνέχεια το δημιουργικό έργο του υπό την προστασία της
σεπτής Βασιλίσσης Ταμείου, του γνωστού υπό την επωνυμία «΄Ερανος Βασιλέων». Εν τέλει
ευχήθηκε υπέρ της μακροημερεύσεως των, ενώ ο συγκεντρωθείς λαός ζητωκραύγαζε και
χειροκροτούσε ενθουσιωδώς”. (Εφημερίδα “ΤΟ ΘΑΡΡΟΣ”).
Στη τελετή παραβρέθηκαν επίσης ο πρίγκιπας Γεώργιος μετά της πριγκίπισσας
συζύγου Ελένης, ο Αυλάρχης της Βασίλισσας Λελούδας, η Κυρία επί των τιμών δ. Κετσέα,
ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο και οι λοιπές αρχές της πόλης.

Από τα εγκαίνια του Σχολείου

Η εντοιχισθείσα πλάκα από τους Βασιλείς.

1953.

- 13 Δεκεμβρίου. Ιδρύεται ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων, περίπου ένα χρόνο
μετά την εγκατάσταση και λειτουργία του δημοτικού σχολείου στο νέο κτίριο, απέναντι
από την πλατεία Τυάννων.
Το καταστατικό του εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 2067/54 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών.
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Σκοποί του σωματείου ήταν:
• Η επίτευξη στενής συνεργασίας μεταξύ οικογένειας, σχολείου και σχολικής
εφορείας για τη συντονισμένη διαπαιδαγώγηση των μαθητών και η καλλιέργεια
και ανάπτυξη εκπαιδευτικής συνείδησης στην οικογένεια και την κοινωνία,
• Η επαγρύπνηση της διοίκησης του συλλόγου και των μελών επί της εξωσχολικής
διαγωγής και συμπεριφοράς των μαθητών,
• Η ανάπτυξη κοινωνικής αλληλεγγύης μεταξύ των γονέων και κηδεμόνων
των μαθητών του σχολείου και η με οποιοδήποτε μέσο ενίσχυση των
αποδεδειγμένων απόρων μαθητών, ως επίσης και η παροχή σε αυτούς βιβλίων,
άλλων σχολικών ειδών, ιατρικής περίθαλψης, φαρμάκων κλπ.
• Η ηθική συμπαράσταση για την από πάσης πλευράς ενίσχυση των εκπαιδευτικών
εν γένει λειτουργών και την ανύψωση τους ως πνευματικών στυλοβατών
της κοινωνίας,
• Ο ορισμός χρηματικών και άλλων βραβείων για τους πρωτεύοντες στη φιλοπονία
και ήθος μαθητές του σχολείου και η οικονομική ενίσχυση των πρωτευόντων
μαθητών για περαιτέρω μόρφωσή τους,

Αυτά θα επιδιώκονταν με κάθε νόμιμο και πρόσφορο μέσο που η Διοίκηση του Συλλόγου θα αποφάσιζε να εγκρίνει με την οργάνωση διαλέξεων για μόρφωση των γονέων και
μαθητών, οργάνωση παιδικών γιορτών, εκδρομών και συγκέντρωση χρημάτων από τους
γονείς και κηδεμόνες ως και από κάθε άλλο πρόσωπο που θα επιθυμούσε να συμβάλλει
στους επιδιωκόμενους σκοπούς του συλλόγου.
Το σωματείο διοικείτο από 9μελές Διοικ. Συμβούλιο, εκλεγόμενο κατά μήνα Σεπτέμβριο από τη Γενική Συνέλευση και η θητεία του άρχιζε από την 1η Οκτωβρίου και έληγε
την 30η Σεπτεμβρίου. Τα 8 μέλη εκλέγονταν από την Τακτική Γενική Συνέλευση των
μελών κάθε δεύτερο έτος και 9ο μέλος ήταν ο εκάστοτε Διευθυντής του Δημοτικού
Σχολείου Σαφράμπολης Ν. Ιωνίας, τούτου κωλυομένου ο νόμιμος αναπληρωτής.
Είχε στρογγυλή σφραγίδα όπου κυκλικά αναγράφονταν: “ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΓΟΝΕΩΝ &
ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΑΦΡΑΜΠΟΛΕΩΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Β΄ ΠΕΡ.
ΑΘΗΝΩΝ” και στο μέσον το έτος ίδρυσης 1954.

1958.

Μεταξύ των ιδρυτών, ήταν οι:
Α. Μήτσικα, Κ. Ανδρεάδου, Δ. Χατζηπηλίκογλου, Ε. Καλογνωμά
Κ. Δεληγιαννίδου, Αναστ. Χατζηκυριάκου, Μαρία Μπεκιάρη
Μαρία Γεωργίου, Α. Τσακίρη

Πρόεδρος: Φάνης Ματσούκας (Προϊστάμενος Ταχυδρομείου Ν. Ιωνίας)
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3. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 1ου ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Ν. ΙΩΝΙΑΣ
Το πρώτο (1ο) Δημοτικό Σχολείο Ν. Ιωνίας κτίστηκε το 1924-1925 και στέγασε το
“Δημοτικό σχολείο Αρρένων Ποδαράδων”, όπως ήταν η επίσημη ονομασία του. Μέχρι
τότε οι μαθητές του Ιστορικού Κέντρου έκαναν “μάθημα” πότε σε παράγκες και πότε
κάτω από δένδρα. Ήταν από τα πρώτα χτίσματα του συνοικισμού και ο χώρος που
φιλοξενούσε τους “επίσημους” επισκέπτες της πόλης (εκδήλωση στις 10 Ιουνίου 1928,
για τη θεμελίωση του Ιερού Ναού Αγ. Αναργύρων με καλεσμένους όλους τους πολιτικούς αρχηγούς των κομμάτων και παριστάμενους τον Ελ. Βενιζέλο, τον Αλ. Παπαναστασίου και τον Δήμαρχο Αθήνας Σπ. Πάτση κ.α.). Από τον εξώστη αυτού του Σχολείου, ο Ελ.
Βενιζέλος απηύθυνε τους λόγους του στους κατοίκους της Ν. Ιωνίας κατά τις προεκλογικές ομιλίες 1928, 1932 και 1933, o Ανδρέας Μιχαλακόπουλος και Γεώργιος Καφαντάρης
το 1926, ο Γεώργιος Κονδύλης το 1935 κ.α.

1946. H σφραγίδα του Σχολείου και η υπογραφή
του Δ/ντή Χριστ. Χατζή

Εμβληματική προσωπικότητα του εν λόγω σχολείου ο δάσκαλος και διευθυντής του
για δεκαετίες Χριστόδουλος Χατζής ο οποίος άφησε την σφραγίδα του στα διδακτικά
δρώμενα της πόλης από την ίδρυση του σχολείου μέχρι τη δεκαετία του 1950.
Ο σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων ιδρύθηκε στις 17 Οκτωβρίου 1954 και το
καταστατικό του εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθ. 2361/1955 απόφαση του Πρωτοδικείου
Αθηνών.
Σκοποί του σωματείου ήταν η ενίσχυση του έργου του σχολείου υλικά και ηθικά
προς αποδοτικότερη εργασία τούτου, αρτιότερη μόρφωση των νέων και ηθική διάπλαση
του χαρακτήρα τους.
Αυτά θα επιδιώκονταν με κάθε νόμιμο μέσο, με την επαφή μετά την Εκκλησιαστι-592-
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κών, Εκπαιδευτικών και λοιπών Αρχών και ειδικότερα, με:
1. Την οργάνωση διαλέξεων και συγκεντρώσεων προς μόρφωση των γονέων,
2. Τη διαφώτιση της κοινής γνώμης και ενημέρωση της πολιτείας περί των
υποχρεώσεών της έναντι της παιδείας των νέων,
3. Τη στενή συνεργασία σχολείου και οικογένειας,
4. Την εξωσχολική παρακολούθηση του ήθους των μαθητών προς λήψη μετά
του σχολείου και οικογένειας των επιβαλλόμενων μέτρων,
5. Την προσπάθεια για ηθική και υλική ενίσχυση του σχολείου στα διδακτικά
ζητήματα, εμπλουτισμό των σχολείων με τα αναγκαία μέσα, περίθαλψη και
οικονομική ενίσχυση των απόρων μαθητών,
6. Την υποβοήθηση της τακτικής φοίτησης και της εξουδετέρωσης των οιονδήποτε
κωλυμάτων εξωσχολικών σε βάρος του σχολείου,
7. Τη μέριμνα επιμόρφωσης των αποφοίτων του σχολείου αλλά και των μαθητών
που διακόπτουν την φοίτηση με βιβλιοθήκες, αναγνωστήρια, φροντιστήρια,
και ίδρυση ειδικών σχολών,
8. Την οργάνωση μορφωτικών και ψυχαγωγικών ταξιδιών και εκδρομών μαθητών
και γονέων, καθώς και σχετικών εορτών,
9. Τη λειτουργία μαθητικών συσσιτίων και εξοχών,
10. Τις κατάλληλες ενέργειες για επιτυχία υποτροφιών αριστευόντων,
11. Τις υποδείξεις σχολικών εφόρων και τη συνεργασία με οργανισμούς που
έχουν παρεμφερείς σκοπούς,
12. Την έκδοση εντύπων ή περιοδικών και την ίδρυση με άλλες ομάδες ανάλογων
σωματείων του Νομού, Ενώσεως Συλλόγων Γονέων κλπ.

Το σωματείο δεν θα έπρεπε να έχει ανάμιξη στο καθαρώς μορφωτικό έργο των
διδασκόντων. Θα δύναται όμως να υποβάλλει αρμοδίως απόψεις ή παράπονα με την
υποχρέωση της διοίκησης του Σωματείου, όπως αποφύγει επιμελώς κάθε ενέργεια
δυνάμενη να δημιουργεί παρεξήγηση υποκατάστασης του έργου των εκπαιδευτικών
λειτουργών. Το σωματείο ουδεμία είχε ανάμιξη στην πολιτική.
Διοικείτο από 7μελές Δ.Σ., εκλεγόμενο κατά μήνα Σεπτέμβριο από τη Γενική
Συνέλευση. Είχε στρογγυλή σφραγίδα φέρουσα κυκλικώς τον τίτλο του Σωματείου και
στο μέσον το έτος ίδρυσης και την προτομή της «Αθηνάς».
Οι ιδρυτές του:
Ηλίας Καραλής – Θ. Δαβάκης – Αθανάσιος Φελέκης – Γεώργιος Πετρόπουλος
Κ. Ρήγας – Ν. Φερρίδης – Χαράλαμπος Ασημακόπουλος – Άννα Χριστακοπούλου
Γεώργιος Παπαδόπουλος – Ι. Κουζινόπουλος – Ζαφ. Πανώριος
Π. Δροσόπουλος – Αναστάσιος Πελεκώνης – Παναγιώτης Λουκίδης
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Παντελής Προύσαλης – Ιπποκράτης Χαλβατζόγλου – Μανωλόπουλος
Βασιλική Σαράβα - Άννα Ζορντώ

1958.

- 30 Νοεμβρίου. Κατά τη Γεν. Συνέλευση και τις εκλογές που ακολούθησαν, εξελέγησαν και συγκροτήθηκαν σε σώμα στις 7 Δεκεμβρίου 1958, οι:
Πρόεδρος: Χρήστος Ροϊλός, Αντιπρόεδρος: Δημήτριος Διακάκης,
Γεν. Γραμματέας: Αλεξάνδρα Καργάκου, Ταμίας: Αλεξάνδρα Χρηστίδου,
Έφορος: Ιωάννης Καλπακτσόγλου, Μέλη: Χριστίνα Κυβετού, Όλγα Μαυρομμάτη

j

4. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 3ου ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Ν. ΙΩΝΙΑΣ
Το 3ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ιωνίας ιδρύθηκε το 1929. Συστεγάσθηκε μαζί με το 1ο και
2ο Δημοτικά Σχολεία.
Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων ιδρύθηκε στις 10 Οκτωβρίου 1954 και το
καταστατικό του εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθ. 5266/1955 απόφαση του Πρωτοδικείου
Αθηνών.
Σκοποί του σωματείου ήταν η ενίσχυση του έργου του σχολείου υλικά και ηθικά προς
αποδοτικότερη εργασία τούτου, η αρτιότερη μόρφωση των νέων και η ηθική διάπλαση
του χαρακτήρα τους.
Αυτά θα επιδιώκονταν με κάθε νόμιμο μέσο, με την επαφή μετά την Εκκλησιαστικών, Εκπαιδευτικών και λοιπών Αρχών και ειδικότερα, με:
1. Την οργάνωση διαλέξεων και συγκεντρώσεων για επιμόρφωση των γονέων,
2. Τη διαφώτιση της κοινής γνώμης και ενημέρωση της πολιτείας για τις
υποχρεώσεις της έναντι της παιδείας των νέων,
3. Τη στενή συνεργασία Σχολείου και Οικογένειας,
4. Την εξωσχολική παρακολούθηση του ήθους των μαθητών για λήψη μετά
του σχολείου και οικογένειας των επιβαλλόμενων μέτρων,
5. Την προσπάθεια για ηθική και υλική ενίσχυση του σχολείου στα σχολικά ζητήματα,
εμπλουτισμό του σχολείου με τα αναγκαία μέσα, περίθαλψη και οικονομική
ενίσχυση των απόρων μαθητών κλπ.
Το σωματείο δεν θα έπρεπε να έχει ανάμιξη στο καθαρώς μορφωτικό έργο των
διδασκόντων. Θα δύναται όμως να υποβάλλει αρμοδίως απόψεις ή παράπονα με την
υποχρέωση της διοίκησης του Σωματείου, όπως αποφεύγει επιμελώς κάθε ενέργεια
δυνάμενη να δημιουργεί παρεξήγηση υποκατάστασης των εκπαιδευτικών λειτουργών
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στο έργο τους. Το σωματείο ουδεμία θα είχε ανάμιξη στη πολιτική.
Διοικείτο από 7μελές Δ.Σ., εκλεγομένο κάθε διετία από τη Γενική Συνέλευση. Είχε
στρογγυλή σφραγίδα φέρουσα κυκλικώς τον τίτλο του Σωματείου και στο μέσον το έτος
ίδρυσης και την προτομή της «Αθηνάς».
Οι ιδρυτές του:
Εμμανουήλ Χατζηγεωργίου - Αναστάσιος Τσακαμής - Παναγιώτης Πόθος
Αλέξανδρος Μύρκος - Βασίλειος Καρέλλας - Μιχαήλ Ματθαίου
Ιωάννης Στυλ. Παπαδάκης - Αναστασία Βεζυργιαννάκη
Χρήστος Μανίκας - Αριστοτέλης Ντίνος - Κων/νος Τσαούσης
Νικόλαος Μυστακίδης - Αθανάσιος Βουλελίκας - Ηλίας Χατζηαποστόλου
Ευαγγελία Ντουμάνη - Στέφανος Μαντέλης - Αναστασία Αποστολοπούλου
Οδυσσεύς Κατσαΐτης - Βασίλειος Νάτσιος - Ιωάννης Δημόπουλος
Δαμιανός Μόρτογλου

j

5. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ
ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 2ου ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
Το 2ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ιωνίας, προήλθε από την ένωση των 2 Αρρεναγωγείων και
2 Σχολείων Θηλέων, που έως το 1929 συστεγάζονταν στο διδακτήριο του 1ου Δημοτικού
Σχολείου (στην οδό Κρήτης). Από τη συγχώνευση αυτή προήλθαν τα 1ο και 2ο Δημοτικά
σχολεία (μικτά πλέον) Ν. Ιωνίας.
Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων ιδρύθηκε στις 20 Δεκεμβρίου 1959 και το καταστατικό του εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθ. 532/1960 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών.
Σκοποί του σωματείου ήταν:
• Η επίτευξη στενής συνεργασίας μεταξύ οικογένειας, σχολείου και σχολικής
εφορείας για τη συντονισμένη διαπαιδαγώγηση των μαθητών και η καλλιέργεια
και ανάπτυξη εκπαιδευτικής συνείδησης στην οικογένεια και την κοινωνία,
• Η επαγρύπνηση της διοίκησης του συλλόγου και των μελών επί της εξωσχολικής
διαγωγής και συμπεριφοράς των μαθητών,
• Η ανάπτυξη κοινωνικής αλληλεγγύης μεταξύ των γονέων και κηδεμόνων
των μαθητών του σχολείου και η με οποιοδήποτε μέσο ενίσχυση των
αποδεδειγμένων απόρων μαθητών, ως π.χ. η παροχή σε αυτούς βιβλίων,
άλλων σχολικών ειδών, ιατρικής περίθαλψης, φαρμάκων κλπ.
• Η ηθική συμπαράσταση για την από πάσης πλευράς ενίσχυση των εκπαιδευτικών
εν γένει λειτουργών και την ανύψωση τούτων ως πνευματικών στυλοβατών
της Κοινωνίας,
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• Κάθε ενέργεια αποβλέπουσα στη τελειότερη κατά το δυνατόν λειτουργία
του σχολείου προς πληρέστερη επίτευξη των σκοπών του, ήτοι: Η ηθική και υλική
συμμετοχή για την καλύτερη εμφάνιση του σχολείου, ο εμπλουτισμός του
με τα απαραίτητα μέσα διδασκαλίας, ψυχαγωγίας των μαθητών και καλής
σωματικής αγωγής και διάπλασης αυτών με διαλέξεις κατά τις Ελληνοχριστιανικές και τις νέες κατευθύνσεις του ΄Εθνους, με μαθητική και επιστημονική
βιβλιοθήκη, ως και δια παντός άλλου αντικειμένου χρήσιμου για την άρτια
θρησκευτική, πνευματική και Ελληνοπρεπή ανάπτυξη των μαθητών.

Αυτά θα επιδιώκονταν με κάθε νόμιμο και πρόσφορο μέσο που η Διοίκηση του Συλλόγου θα αποφάσιζε να εγκρίνει, με την οργάνωση διαλέξεων για επιμόρφωση των γονέων
και μαθητών, οργάνωσης παιδικών γιορτών, εκδρομών και συγκέντρωσης χρημάτων
από τους γονείς και κηδεμόνες ως επίσης και από κάθε άλλο πρόσωπο που θα επιθυμούσε να συμβάλλει στους επιδιωκόμενους σκοπούς του συλλόγου.
Το σωματείο διοικείτο από 9μελές Διοικ. Συμβούλιο, εκλεγομένο κατά μήνα Δεκέμβριο από τη Γενική Συνέλευση και η θητεία του άρχιζε από την 1η Ιανουαρίου και έληγε
την 31η Δεκεμβρίου. Τα 8 μέλη εκλέγονταν από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών
κάθε δεύτερο έτος και 9ο μέλος ήταν ο εκάστοτε Διευθυντής του 2ου Δημοτικού Σχολείου
Ν. Ιωνίας.
Είχε στρογγυλή σφραγίδα φέρουσα κυκλοτερώς τον τίτλο “ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ &
ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ – ΑΘΗΝΩΝ”
και στο μέσον εικόνα που παρίστανε την Θεοτόκο, έχουσα στην αγκαλιά της τον Ιησού
Χριστό σε μικρή ηλικία. Ο σύλλογος ανήκε στη δύναμη της “ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ”.
Μεταξύ των ιδρυτών, ήταν οι:
Βάρφης - Λ. Αναστασιάδου - Ι. Ιωσηφίδου - Ειρήνη Πετρίτση
Ανθούλα Αραμπατζόγλου - Ζωή Γεωργιάδη - Ι. Λαζαρίδου - Βασ. Τζινιέρη
Ευθ. Αντωνόπουλος - Παντ. Λογαρίδης κ.α.

1960.

- 6 Απριλίου. Πραγματοποιούνται εκλογές από τις οποίες, εκλέγονται και στη
συνέχεια και συγκροτούνται σε σώμα, οι:
Πρόεδρος: Ευθύμιος Αντωνόπουλος, Αντιπρόεδρος: Σωτήριος Φερφερίδης,
Γεν. Γραμματέας: Ανθούλα Αραμπατζόγλου, Ταμίας: Γεώργιος Ιωάννου,
Ειδικός Γραμματέας: Παντελής Λογαρίδης, Κοσμήτωρ: Δημήτριος Γρηγοριάδης
Σύμβουλοι: Ηλίας Αλσιτζόγλου, Ειρήνη Πετρίτση, Κων/νος Ροδόπουλος (*)

-596-

Η Ιστορία των Σωματείων της Νέας Ιωνίας, 1923-1974

(*) Ο Κων/νος Ροδόπουλος, ο διευθυντής του 2ου Δημοτικού Σχολείου Ν. Ιωνίας,
υπήρξε μαζί με το Χρ. Χατζή, τον Πόθο, τον Σιόλα, τον Καμβύση και ένα-δυο άλλους από
τους σημαντικότερους δασκάλους των δημοσίων σχολείων της Ν. Ιωνίας, την περίοδο
1950 -1960.

j

6. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΗΛΕΩΝ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
Ιδρύθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου 1962, και το καταστατικό του εγκρίθηκε με την υπ΄
αριθ. 18793/1962 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών.
Σκοποί του σωματείου ήταν:
• Η επίτευξη στενής συνεργασίας μεταξύ οικογένειας, σχολείου και σχολικής
εφορείας για τη συντονισμένη διαπαιδαγώγηση των μαθητριών και η
καλλιέργεια και ανάπτυξη εκπαιδευτικής συνείδησης στην οικογένεια
και την κοινωνία,
• Η επαγρύπνηση της Διοίκησης του συλλόγου και των μελών επί της εξωσχολικής
διαγωγής και συμπεριφοράς των μαθητριών,
• Η ανάπτυξη κοινωνικής αλληλεγγύης μεταξύ των γονέων και κηδεμόνων
των μαθητριών του σχολείου και η με κάθε μέσο ενίσχυση των αποδεδειγμένα
απόρων μαθητριών,
• Ο ορισμός χρηματικών και άλλων βραβείων για όσες επρώτευαν στη φιλοπονία
και το ήθος,
• Κάθε ενέργεια που θα απέβλεπε στην τελειότερη κατά το δυνατόν λειτουργία
του σχολείου για πληρέστερη επίτευξη των σκοπών του, ήτοι: Η ηθική και υλική
συμμετοχή για την καλύτερη εμφάνιση του σχολείου, ο εμπλουτισμός του με
τα απαραίτητα μέσα διδασκαλίας, ψυχαγωγίας των μαθητριών και καλής
σωματικής αγωγής και διάπλασης αυτών με διαλέξεις κατά τις
Ελληνοχριστιανικές αρχές και τις νέες κατευθύνσεις του Έθνους, με μαθητική
και επιστημονική βιβλιοθήκη, ως και δια παντός άλλου αντικειμένου χρήσιμου
για την άρτια θρησκευτική, πνευματική και Ελληνοπρεπή ανάπτυξή των.

Οι σκοποί θα υλοποιούνταν με κάθε νόμιμο και πρόσφορο μέσο που η Διοίκηση του
Συλλόγου θα αποφάσιζε: με την οργάνωση διαλέξεων για επιμόρφωση των γονέων, την
οργάνωση παιδικών γιορτών, εκδρομών και τη συγκέντρωση χρημάτων από τους γονείς
και κηδεμόνες ως και από κάθε άλλο πρόσωπο θα επιθυμούσε να συμβάλλει στους επιδιωκόμενους σκοπούς του συλλόγου.
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Ο σύλλογος διοικείτο από 9μελές Δ.Σ. που οι 8 εξ αυτών εκλέγονταν από τη Γενική
Συνέλευση και 9ος ήταν ο εκάστοτε γυμνασιάρχης του Γυμνασίου Θηλέων Ν. Ιωνίας.
Η θητεία του Δ.Σ. ήταν 3ετής, ενώ είχε στρογγυλή σφραγίδα φέρουσα στον κύκλο
“ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΗΛΕΩΝ Ν. ΙΩΝΙΑΣ”
και στο μέσο το έτος ίδρυσης 1962.

1951. Οι τελειόφοιτες του Γυμνασίου Ν. Ιωνίας ξεκινούν την μεγάλη εκδρομή τους,

Ιδρυτικά μέλη του συλλόγου, ήταν:
Κωνσταντίνος Σακκάς - Μαριάννα Κολυμενάκη - Αγγελική Κότη - Ελένη Τουμπή
Ευδ. Γραφοπούλου - Στέλλα Μαλλή - Αθηνά Παρδάλη - Ευγενία Μόκου
Αναστασία Μαρίνη - Φ. Σπηλιοπούλου - Πέρσα Φοντριέ - Μαίρη Ποιμενίδου
Μαρίνα Παντολέων - Θέκλα Πατζόγλου - Σοφία Υδριώτου
Στέλλα Βογιατζόγλου - Κωνσταντίνα Τζιτζίκου - Κλειώ Αρβανιτάκη
Παντελής Παντελίδης - Ελένη Κωδωνίδου - Ευανθία Λαγοπούλου
Σοφία Πετρίδου - Ελπίς Κώνστα - Ελένη Χριστακέα - Θεοδοσία Τσαπέρα
Ελένη Χατζηϊωάννου - Μαρία Παθιακάκη - Μαρία Μιχαηλίδου - Αλεξάνδρα Τακλή

1962.

Προσωρινή Επιτροπή:
Κων/νος Σακκάς - Συμεών Γραφόπουλος - Μαριάννα Κολυμενάκη
Αγγελική Κότη - Ελευθέριος Βαφειάδης

- 18 Νοεμβρίου. Πραγματοποιούνται εκλογές από τις οποίες, εκλέγεται, το Δ.Σ.:
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Πρόεδρος: Νικόλαος Κουμαριανός, Αντιπρόεδρος: Δημήτριος Πόπωτας
Γεν. Γραμματέας: Κων/νος Σακκάς, Ταμίας: Α. Φαρασόπουλος
Ειδικός Γραμματέας: Ελευθερία Μανδράκη, Έφορος: Συμεών Γραφόπουλος
Μέλη: Ζαχαρούλα Χατζηαναγνώστου, Ανάργυρος Παπάζογλου
Αναπληρωματικά Μέλη: Παύλος Κάτσικας, Ιωακείμ Μορφούτσικος, Δημ. Γαλιγάλης
Εξελεγκτική Επιτροπή: Νικ. Μιχαηλίδης, Ιφιγ. Οικονομοπούλου, Νικ. Κουλακμανίδης

1966.

- 23 Απριλίου. Στη Ν. Ιωνία έχει ήδη ιδρυθεί και Λύκειο Θηλέων, οπότε αποφασίζεται η τροποποίηση του καταστατικού του συλλόγου, προκειμένου να συμπεριλάβει και
το Λύκειο.
- Με την υπ΄ αριθ. 10716/1966 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών εγκρίνεται η
τροποποίηση του Καταστατικού του συλλόγου που ψηφίστηκε από τη Γενική Συνέλευση
της 23 Απριλίου 1966, όπου αλλάζει μεταξύ άλλων και η ονομασία του συλλόγου, προκειμένου να καλύψει και το Λύκειο Θηλέων Ν. Ιωνίας, σε:

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ & ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΗΛΕΩΝ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ο σύλλογος τώρα διοικείται από 7μελές Δ.Σ. ενώ δεν συμμετέχει στο Δ.Σ. ο Γυμνασιάρχης ή Λυκειάρχης. Των συνεδριάσεων του Δ.Σ. μετέχει καλούμενο κάθε μέλος του
διδακτικού προσωπικού του Γυμνασίου, όταν θεωρηθεί σκόπιμη η παρουσία του για τη
διαφώτιση του συλλόγου.
Η θητεία του Δ.Σ. ήταν 3ετής, που άρχιζε στις 1 Οκτωβρίου και τελείωνε στις 30
Σεπτεμβρίου του τρίτου έτους. Η στρογγυλή σφραγίδα φέρνει στον κύκλο “ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ & ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΗΛΕΩΝ Ν. ΙΩΝΙΑΣ” και
στο μέσο το έτος ίδρυσης 1962.

1966.

- Το Δ.Σ. απαρτίζουν, οι:
Νικόλαος Κουμαριανός - Ανάργυρος Παπάζογλου - Συμεών Γραφόπουλος
Ελευθερία Μανδράκη - Μαριάννα Κολυμενάκη
Ζαχαρούλα Χατζηαναγνώστου - Παύλος Κάτσικας

1967.

- 29 Ιανουαρίου. Πραγματοποιούνται εκλογές από τις οποίες, εκλέγονται, οι:
Πρόεδρος: Νικόλαος Κουμαριανός, Αντιπρόεδρος: Μιχάλης Πυλαρινός,
Γεν. Γραμματέας: Βρασίδας Νικολαΐδης, Ταμίας: Ανάργυρος Παπάζογλου,
Έφορος: Άτλα Τελώνη, Μέλη: Αναστασία Ψαραδάκη, Συμεών Γραφόπουλος
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Εξελεγκτική Επιτροπή:
Κυριακός Βαμβακός, Γρηγόρης Καργαδούρης, Νικόλαος Μιχαηλίδης

j

7. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ
8ου ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ (ΠΕΡΙΣΣΟΥ)
Στον Περισσό είχε ιδρυθεί Δημοτικό Σχολείο ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του ΄20.
Στεγαζόταν όμως συνήθως σε ιδιωτικά κτίρια.
Στις αρχές της δεκαετίας του ΄60 ανεγέρθηκε το 8ο Δημοτικό Σχολείο του Περισσού.
Το κτίριο αυτό έπαθε μεγάλες ζημιές από τον σεισμό του 1999 και στη θέση του ανεγέρθηκε καινούργιο.
Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων ιδρύθηκε στις 19 Μαΐου 1963 και το καταστατικό του εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθ. 10760/1963 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών.
Σκοποί του σωματείου ήταν:
• Η επίτευξη στενής συνεργασίας μεταξύ οικογένειας, σχολείου και σχολικής
εφορείας για τη συντονισμένη διαπαιδαγώγηση των μαθητών και η καλλιέργεια
και ανάπτυξη εκπαιδευτικής συνείδησης στην οικογένεια και την κοινωνία,
• Η επαγρύπνηση της Διοίκησης του συλλόγου και των μελών επί της εξωσχολικής
διαγωγής και συμπεριφοράς των μαθητών,
• Η ανάπτυξη κοινωνικής αλληλεγγύης μεταξύ των γονέων και κηδεμόνων των
μαθητών του σχολείου και η με κάθε μέσο ενίσχυση των αποδεδειγμένων απόρων
μαθητών, ως π.χ. η παροχή σε αυτούς βιβλίων, άλλων σχολικών ειδών, ιατρικής
περίθαλψης, φαρμάκων κλπ.
• Η ηθική συμπαράσταση για την από πάσης πλευράς ενίσχυση των εκπαιδευτικών
εν γένει λειτουργών και την ανύψωση τούτων ως πνευματικών στυλοβατών
της Κοινωνίας, κλπ.
Αυτά θα επιδιώκονταν με κάθε νόμιμο και πρόσφορο μέσο που η Διοίκηση του
Συλλόγου θα αποφάσιζε να εγκρίνει, όπως η οργάνωση διαλέξεων για επιμόρφωση των
γονέων και μαθητών, οργάνωση παιδικών γιορτών, εκδρομών και συγκέντρωση χρημάτων από τους γονείς και κηδεμόνες ως και από κάθε άλλο πρόσωπο που θα επιθυμούσε
να συμβάλλει στους επιδιωκόμενους σκοπούς του συλλόγου.
Το σωματείο διοικείτο από 9μελές Διοικ. Συμβούλιο, εκλεγόμενου κατά μήνα Δεκέμβριο από τη Γενική Συνέλευση και η θητεία του άρχιζε από την 1η Ιανουαρίου και έληγε
την 31η Δεκεμβρίου. Τα 8 μέλη εκλέγονταν από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών
κάθε δεύτερο έτος και 9ο μέλος ήταν ο εκάστοτε Διευθυντής του 8ου Δημοτικού Σχολείου
Περισσού Ν. Ιωνίας, τούτου κωλυομένου ο νόμιμος αναπληρωτής.
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Είχε στρογγυλή σφραγίδα φέρουσα κυκλοτερώς τον τίτλο “ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ &
ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 8ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ - ΠΕΡΙΣΣΟΥ” και στο μέσον εικόνα
που παρίστανε την Παναγία, έχουσα στην αγκαλιά της τον Ιησού Χριστό σε μικρή ηλικία.
Ο σύλλογος ανήκε στη δύναμη της “ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΓΟΝΕΩΝ
ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ”.
Οι ιδρυτές ήταν:
Γεώργιος Γεωργάς - Πλάτων Νικολάου - Μιχαήλ Πυλαρινός
Πρόδρομος Τσολίδης - Αναστάσιος Σαμαράς - Αναστάσιος Μουρίκης
Ιωάννης Λιγωμένος - Αντώνιος Λιγωμένος - Δημήτριος Χοτζόγλου
Ιωάννης Φιλίππου - Ελευθέριος Κεφαλληνός - Σάββας Καπακτσής
Απόστολος Χριστούδης - Κώστας Καραμπάς - Δημήτριος Καραΐσκος - Αντώνιος Χαλάς
Ανέστης Μαυρουδής - Περικλής Σχοινάς - Κων/νος Κωνσταντινίδης

j

8. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΤΩΝ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΚΑΛΟΓΡΕΖΗΣ, ΑΛΣΟΥΠΟΛΕΩΣ & ΝΕΟΚΤΙΣΤΩΝ ΠΕΡΙΣΣΟΥ
Το δημοτικό σχολείο Καλογρέζας άρχισε να λειτουργεί το 1925 σε μια πρόχειρη
παράγκα, που σταδιακά αναπτύχθηκε σε ένα σύμπλεγμα παραγκών μέχρι το 1951.
Το 1952 με χρήματα του “Ταμείου Εράνου Βασιλίσσης” ανεγέρθηκε το Δημοτικό
Σχολείο Καλογρέζας που εγκαινιάστηκε στις 9 Απριλίου 1952 από τους Βασιλείς Παύλο
και Φρειδερίκη. Έχει μείνει στην ιστορία ως το “Πέτρινο της Καλογρέζας”. Τον Μάιο του
1952 κατεδαφίστηκε το ξύλινο σχολείο-παράγκα, αφού ήδη λειτουργούσε στο νεοανεγερθέν κτίριο .
Ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων ιδρύθηκε στις 27 Ιουνίου 1965 και το καταστατικό του εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθ. 17201/1965 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών
και με έδρα την Καλογρέζα.
Σκοποί του συλλόγου ήταν:
• H ενίσχυση του έργου του σχολείου υλικά και ηθικά για την αποδοτικότερη
εργασία του, αρτιότερη μόρφωση των νέων και την ηθική διάπλαση του
χαρακτήρα τους.
• Η διαφώτιση της κοινής γνώμης περί των υποχρεώσεών του έναντι της παιδείας
και της ηθικής αγωγής των νέων,
• Η στενή συνεργασία σχολείου και οικογένειας,
• Η προσπάθεια ανέγερσης σύγχρονων διδακτηρίων, ο εμπλουτισμός τούτων
με τα αναγκαία εποπτικά μέσα διδασκαλίας και η περίθαλψη και οικονομική
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ενίσχυση των απόρων μαθητών.
Στην προσπάθεια αυτή συμπεριλαμβάνεται και η ίδρυση και ανέγερση Γυμνασίου
και Λυκείου στο συνοικισμό της Καλογρέζας,
• Η παρακολούθηση του εν γένει ήθους των μαθητών
• Η λειτουργία μαθητικών συσσιτίων και κατασκηνώσεων
• Η βράβευση των αριστούχων μαθητών και η εξασφάλιση υποτροφιών

1952. Από την τελετή των εγκαινίων του Δημοτικού Σχολείου.

Οι σκοποί του συλλόγου θα επιτυγχάνονταν με:
- Την οργάνωση διαλέξεων ηθικοπλαστικού περιεχομένου,
- Την ίδρυση βιβλιοθηκών, αναγνωστηρίων και φροντιστηρίων,
- Την οργάνωση μορφωτικών και ψυχαγωγικών ταξιδιών και εκδρομών γονέων
και μαθητών,
- Τη διαφώτιση των γονέων και κηδεμόνων ειδικά περί του κακού που ενδέχεται
να προέλθει στην περίπτωση κατά την οποίαν τα παιδιά φοιτούν σε
λέσχες τυχερών παιχνιδιών, σε κινηματογράφους όπου προβάλλονται άσεμνα
έργα ή όταν διαβάζουν άσεμνα έντυπα.

1972. Η σφραγίδα του συλλόγου.
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Το σωματείο διοικείτο από 9μελές Δ.Σ., που είχε θητεία ενός (1) έτους και εποπτευόταν από 3μελή Εξελεγκτική Επιτροπή. Είχε στρογγυλή σφραγίδα φέρουσα κυκλικώς
τον τίτλο του Σωματείου και την έδρα του και σημαία που είχε τα Ελληνικά χρώματα με
απεικόνιση της θεάς Αθηνάς.
Οι ιδρυτές του:
Βασίλειος Βονικόπουλος – Χρήστος Θωμάς – Βασίλειος Αυγερίδης
Γεώργιος Τζανετής – Αναγνώστης Τσίγκας – Γεώργιος Ανθίμου
Γεώργιος Μπίγαλης – Δημήτριος Λυρόπουλος – Ελευθέριος Αυγουστίδης
Ευτύχιος Καταπόδης – Αθανάσιος Πετίδης – Κων/νος Βαλτάσης
Λουκάς Καρέντζος – Δημήτριος Μουστακίδης – Σάββας Μαρουφίδης
Γεώργιος Λημνιώτης – Σπυρίδων Τάγκας – Νικόλαος Μπλατσαβίας
Δημήτριος Καπότης – Σωτήριος Λιάτης – Στυλιανός Μελενκίδης
Αναστάσιος Βογιόπουλος – Αδριάνα Μπουτίδου – Αγλαΐα Γουρλή
Σοφία Διονυσοπούλου – Σοφία Βονικοπούλου – Ευαγγελία Παπάζογλου

1972.

Το 1972 ο εν λόγω σύλλογος διαλύθηκε γιατί δημιουργήθηκαν 2 ξεχωριστοί σύλλογοι ανάλογα με τη συνοικία και τα νεοϊδρυθέντα σχολεία: Καλογρέζας (9ο και 14ο) και
Αλσούπολης (10ο και 16ο).

j

9. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΤΟΥ 7ου ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΙΝΕΠΟΛΕΩΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
Δημοτικό Σχολείο Ινέπολης (ολιγοθέσιο) είχε ιδρυθεί και λειτουργούσε αμέσως μετά
την απελευθέρωση, στεγαζόμενο σε ιδιωτικά κτίρια και μετά στο κτίριο του Συλλόγου
“Προσφυγική Κοινότης Ινεπόλεως” στην πλατεία της Ινέπολης. Από τα μέσα της δεκαετίας
του ΄60 εγκαταστάθηκε σε αίθουσες των Τεχνικών Σχολών του Δήμου, ως 7ο Δημοτικό
Σχολείο Ν. Ιωνίας. Αργότερα ιδρύθηκε και 2ο σχολείο, το λεγόμενο 20ο Δημοτικό Σχολείο.
Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων ιδρύθηκε στις 8 Μαΐου 1965 και το καταστατικό
του εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθ. 13007/1965 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών.
Σκοποί του σωματείου ήταν:
• Η επίτευξη στενής συνεργασίας μεταξύ οικογένειας, σχολείου και σχολικής
εφορείας για την συντονισμένη διαπαιδαγώγηση των μαθητών και η καλλιέργεια
και ανάπτυξη εκπαιδευτικής συνείδησης στην οικογένεια και την κοινωνία,
• Η επαγρύπνηση της Διοίκησης του συλλόγου και των μελών επί της εξωσχολικής
διαγωγής και συμπεριφοράς των μαθητών,
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• Η ανάπτυξη κοινωνικής αλληλεγγύης μεταξύ των γονέων και κηδεμόνων
των μαθητών του σχολείου και η δι΄ οιουδήποτε μέσου ενίσχυση των
αποδεδειγμένων απόρων μαθητών, ως π.χ. η παροχή σε αυτούς βιβλίων,
άλλων σχολικών ειδών, ιατρικής περίθαλψης, φαρμάκων κλπ.
• Η ηθική συμπαράσταση για την από πάσης πλευράς ενίσχυση των εκπαιδευτικών
εν γένει λειτουργών και την ανύψωση τούτων ως πνευματικών στυλοβατών
της Κοινωνίας,
• Ο ορισμός χρηματικών και άλλων βραβείων για τους πρωτεύοντες στη φιλοπονία
και ήθος μαθητές του σχολείου και η οικονομική ενίσχυση των πρωτευόντων
μαθητών για περαιτέρω μόρφωσή τους,
• Κάθε ενέργεια που απέβλεπε στην τελειότερη κατά το δυνατόν λειτουργία
του σχολείου προς πληρέστερη επίτευξη των σκοπών του, κλπ.
Αυτά θα επιδιώκονταν με κάθε νόμιμο και πρόσφορο μέσο που η Διοίκηση του
Συλλόγου θα ενέκρινε όπως με την οργάνωση διαλέξεων για μόρφωση των γονέων και
μαθητών, οργάνωση παιδικών γιορτών, εκδρομών και συγκέντρωση χρημάτων από
τους γονείς και κηδεμόνες ως και από κάθε άλλο πρόσωπο που επιθυμούσε να συμβάλλει
στους επιδιωκόμενους σκοπούς του συλλόγου.
Το σωματείο διοικούνταν από 9μελές Διοικ. Συμβούλιο, εκλεγόμενο κατά μήνα
Δεκέμβριο από τη Γενική Συνέλευση και η θητεία του άρχιζε από την 1η Ιανουαρίου και
έληγε την 31η Δεκεμβρίου. Τα 8 μέλη εκλέγονταν από την Τακτική Γενική Συνέλευση των
μελών κάθε δεύτερο έτος και 9ο μέλος ήταν ο εκάστοτε Διευθυντής του 7ου Δημοτικού
Σχολείου Ινεπόλεως Ν. Ιωνίας, τούτου κωλυομένου ο νόμιμος αναπληρωτής.
Είχε στρογγυλή σφραγίδα που έφερε κυκλικώς τον τίτλο “ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ &
ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 7ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΙΝΕΠΟΛΕΩΣ ΝΕΑΣ
ΙΩΝΙΑΣ” και στο μέσον εικόνα που παρίστανε την Κοίμηση της Θεοτόκου.
Ο σύλλογος ανήκε στη δύναμη της “ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΓΟΝΕΩΝ
ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ”.
Οι ιδρυτές ήταν:
Ηλίας Κουκουράκης – Εμμανουήλ Αρβανίτης – Ιωάννης Κουκουράκης
Απόστολος Νικηφόρου – Αριστείδης Τσακιρίδης – Κυριάκος Κιουζέλης
Παναγ. Οικονομόπουλος – Χρήστος Ναούμης – Κων/νος Σταθερόπουλος
Βίκτωρ Παπαγεωργίου – Ευστ. Σταυρακέλης – Ευτύχιος Κιοσόγλου
Ευαγ. Βαρθαλίτου – Πασχάλης Μιχαηλίδης – Μιχ. Μιχαηλίδης
Λεων. Γρηγοριάδης – Γεωργ. Χαλακατεβάτης – Κων/νος Κοντίτσης
Ιωαν. Λιλιμπάκης – Νικόλαος. Παπαδόπουλος – Νικόλαος Χαλκιαδάκης
Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή:
Ηλίας Κουκουράκης, Χρήστος Ναούμης, Κων/νος Σταθερόπουλος
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10. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 12ου ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Στο χώρο του 2ου Δημοτικού Σχολείου Ν. Ιωνίας (συνοικία Λαζάρου) ιδρύθηκε και
στεγάστηκε, στις αρχές της δεκαετίας του ΄60 και το 12ο Δημοτικό Σχολείο.
Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων, ιδρύθηκε στις 1 Οκτωβρίου 1965 και το καταστατικό του εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθ. 7399/1967 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Σκοποί του συλλόγου ήταν:
• Η επίτευξη στενής συνεργασίας μεταξύ οικογένειας, σχολείου και σχολικής
εφορείας για την συντονισμένη διαπαιδαγώγηση των μαθητών και η καλλιέργεια
και ανάπτυξη εκπαιδευτικής συνείδησης στην οικογένεια και την κοινωνία,
• Η επαγρύπνηση της διοίκησης του συλλόγου και των μελών επί της εξωσχολικής
διαγωγής και συμπεριφοράς των μαθητών,
• Η ανάπτυξη κοινωνικής αλληλεγγύης μεταξύ των γονέων και κηδεμόνων
των μαθητών του σχολείου και η με οποιοδήποτε μέσο ενίσχυση των
αποδεδειγμένα απόρων μαθητών, όπως η παροχή σε αυτούς βιβλίων, άλλων
σχολικών ειδών, ιατρικής περίθαλψης, φαρμάκων κλπ.
• Η ηθική συμπαράσταση για την ενίσχυση των εκπαιδευτικών εν γένει λειτουργών
και την ανύψωση τούτων ως πνευματικών στυλοβατών της κοινωνίας κλπ.
Οι παραπάνω σκοποί θα επιδιώκονταν με κάθε νόμιμο και πρόσφορο μέσο που η
διοίκηση του Συλλόγου θα ενέκρινε, όπως με την οργάνωση διαλέξεων για επιμόρφωση
των γονέων και μαθητών, οργανώσεων παιδικών γιορτών, εκδρομών και συγκέντρωση
χρημάτων από τους γονείς και κηδεμόνες ως και από κάθε άλλο πρόσωπο που θα επιθυμούσε να συμβάλλει στους επιδιωκόμενους σκοπούς του συλλόγου.
Το σωματείο διοικείτο από 9μελές Διοικ. Συμβούλιο, εκλεγόμενο κατά μήνα Δεκέμβριο από την Γενική Συνέλευση και η θητεία του άρχιζε από την 1η Ιανουαρίου και έληγε
την 31η Δεκεμβρίου. Τα 8 μέλη εκλέγονταν από την Τακτική Γενική Συνέλευση των
μελών κάθε δεύτερο έτος και 9ο μέλος ήταν ο εκάστοτε Διευθυντής του 12ου Δημοτικού
Σχολείου Ν. Ιωνίας, τούτου κωλυομένου ο νόμιμος αναπληρωτής.
Είχε στρογγυλή σφραγίδα που κυκλικώς αναγράφονταν: “ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ
& ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 12ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ” και στο μέσον υπήρχε
η εικόνα που απεικόνιζε τη Θεοτόκο, έχουσα στην αγκαλιά της τον Ιησού Χριστό σε
μικρή ηλικία.
Ο σύλλογος ανήκε στη δύναμη της “ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΓΟΝΕΩΝ
ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ”.
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Οι ιδρυτές ήταν:
Νικόλαος Φατούρος – Κων/νος Φατούρος – Ειρήνη Μοσχόβη
Γεώργιος Ζαχαρόπουλος – Ευθύμιος Ζιώγας – Ιωάννης Παπαντωνίου
Σταύρος Ιωαννίδης –Σταμάτιος Αμοργιανός – Φάνης Θεοφάνης
Λεωνίδας Χαραλάμπους – Ηρακλής Παπαϊωάννου – Ανανίας Μαλεματζής
Άννα Σωτηροπούλου – Λουκάς Πασχαλίδης – Αναστάσιος Γαϊτης
Διονύσιος Σγαντζόνυχας – Περικλής Εμμανουήλ – Στέλλος Μπούρας
Ιωάννης Κρινάκης – Ευστάθιος Θεοδοσίου – Χρήστος Βλάχος
Βασιλική Κοκοτσή – Κων/νος Μαυρομμάτης – Απόστολος Πλαχούρης
Πολύδωρος Γλαμπεδάκης – Θωμάς Χαμελέλης – Χαράλαμπος Χαϊλαζόπουλος
Μαρία Δρίβα – Μαρία Σουτόγλου – Παναγιώτης Δανιήλ
Κυριάκος Υπανιωνίδης – Σμαράγδα Κυριαζάνου – Κατίνα Τσίτα
Ερασμία Βαριάμογλου – Παν. Κιάφης – Παντελής Παντελίδης
Παρασκευάς Μαξούρης – Χρήστος Κοσμίδης
Σεραφείμ Κούτρας – Δημήτριος Κοντογιώργης

j

11. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ
ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΩΝ 9ου & 14ου ΚΑΛΟΓΡΕΖΗΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων ιδρύθηκε στις 21 Ιουνίου 1971 από την πρώτη
Γενική Συνέλευση των ιδρυτών και το καταστατικό του εγκρίθηκε με την υπ' αριθ.
242/1972 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών και έδρα την Καλογρέζα. Επρόκειτο για
τη συνέχεια του συλλόγου του 1965 καθώς διαχωρίστηκαν τα σχολεία Καλογρέζας –
Αλσούπολης.
Σκοποί του συλλόγου ήταν:
• H ενίσχυση του έργου του σχολείου υλικά και ηθικά για την αποδοτικότερη
εργασία του, αρτιότερη μόρφωση των νέων και την ηθική διάπλαση
του χαρακτήρα τους.
• Η διαφώτιση της κοινής γνώμης περί των υποχρεώσεών του έναντι της παιδείας
και της ηθικής αγωγής των νέων,
• Η στενή συνεργασία σχολείου και οικογένειας,
• Η προσπάθεια ανέγερσης σύγχρονων διδακτηρίων, ο εμπλουτισμός τούτων
με τα αναγκαία εποπτικά μέσα διδασκαλίας και η περίθαλψη και οικονομική
ενίσχυση των απόρων μαθητών.
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Στην προσπάθεια αυτή συμπεριλαμβάνεται και η ίδρυση και ανέγερση Γυμνασίου
και Λυκείου στο συνοικισμό Καλογρέζας,
• Η παρακολούθηση του ήθους των μαθητών,
• Η λειτουργία μαθητικών συσσιτίων και κατασκηνώσεων,
• Η βράβευση των αριστούχων μαθητών και η εξασφάλιση υποτροφιών.
Οι σκοποί του συλλόγου θα επιτυγχάνονταν με:
1. Την οργάνωση διαλέξεων ηθικοπλαστικού περιεχομένου,
2. Την ίδρυση βιβλιοθηκών, αναγνωστηρίων και φροντιστηρίων,
3. Την οργάνωση μορφωτικών και ψυχαγωγικών ταξιδιών και εκδρομών
γονέων και μαθητών, κλπ.

Το σωματείο διοικείτο από 9μελές Δ.Σ., είχε θητεία ενός (1) έτους και εποπτεύονταν από 3μελή Εξελεγκτική Επιτροπή. Είχε στρογγυλή σφραγίδα φέρουσα κυκλοτερώς
τον τίτλο του Σωματείου και την έδρα του και σημαία φέρουσα τα Ελληνικά χρώματα
(κυανόλευκη) με απεικόνιση της θεάς Αθηνάς.
Τα μέλη της Διοικήσεως:
Πρόεδρος: Αργυρώ Χατζηγιαννάκη, Αντιπρόεδρος: Κων/νος Μόσχος
Γεν. Γραμματέας: Ελένη Σακαλόγλου, Ταμίας: Γεώργιος Σακαλόγλου
Μέλη: Ειρήνη Τοπάλογλου, Πολυξένη Λούστα, Γεώργιος Μπακιρτζής
Λουκάς Καρέντζος, Γεωργία Πασχαλίδου

j

12. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΤΩΝ 10ου & 16ου ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΛΣΟΥΠΟΛΕΩΣ
Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Το 16ο Δημοτικό Σχολείο, ιδρύθηκε με το Διάταγμα 572 (Φ.Ε.Κ. 162/24.9.1964), με
απασχόληση 6 θέσεων δημοδιδασκάλων.
Το 10ο Δημοτικό Σχολείο Ανθουπόλεως (Αλσουπόλεως) θεμελιώθηκε τον Απρίλιο
του 1961, από τον Υπουργό Θρησκευμάτων και Εθνικής Παιδείας Γ. Βογιατζή.
Ο Σύλλογος γονέων και κηδεμόνων, του 10ου και 16ου Δημ. Σχολείων, ιδρύθηκε
στις 27 Φεβρουαρίου 1972 και αναγνωρίσθηκε με την υπ΄ αριθ. 1680/72 απόφαση του
Πρωτοδικείου Αθηνών. Έδρα είχε την Αλσούπολη.
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Απρίλιος 1961 Θεμελίωση. Ο Υπουργός Γ. Βογιατζής και ο Δήμαρχος Ν. Ιωνίας, Κυρ. Κιοφτερτζής

Σκοποί του Συλλόγου, ήταν:
• Η ενίσχυση του έργου των σχολείων, η ηθική και η υλική για αποδοτικότερη
εργασία τούτων, η αρτιότερη μόρφωση των μαθητών και η ηθική διάπλαση
του χαρακτήρα τους κατά τις ελληνοχριστιανικές αρχές του Έθνους,
• Η επίτευξη στενής συνεργασίας μεταξύ οικογένειας και σχολείου για την
συντονισμένη διαπαιδαγώγηση των μαθητών,
• Η επαγρύπνηση της διοίκησης του Συλλόγου και των μελών του επί της
εξωσχολικής διαγωγής και συμπεριφοράς των μαθητών,
• Η βράβευση των αριστευόντων μαθητών και η εξασφάλιση υποτροφιών,
• Η ανάπτυξη κοινωνικής αλληλεγγύης μεταξύ των γονέων και κηδεμόνων
των μαθητών ως και η με οιουδήποτε μέσο ενίσχυση των αποδεδειγμένως
απόρων μαθητών,
• Επί πλέον η ηθική και υλική ενίσχυση του έργου του Νηπιαγωγείου Αλσούπολης
και η επιδίωξη ίδρυσης και λειτουργίας και άλλου στο συνοικισμό κλπ.

Οι σκοποί του Συλλόγου, μπορούσαν να επιτευχθούν, με:
1. Οργάνωση διαλέξεων για την ευρεία διαφώτιση γονέων, κηδεμόνων, μαθητών,
2. Ίδρυση βιβλιοθήκης, αναγνωστηρίου και φροντιστηρίου,
3. Οργάνωση μορφωτικών, ψυχαγωγικών ταξιδιών ως και εκδρομών γονέων
και μαθητών,
4. Διαφώτιση των γονέων και κηδεμόνων περί του κακού που ενδέχεται να προέλθει
στην περίπτωση που τα παιδιά τους συχνάζουν σε λέσχες τυχερών παιχνιδιών
ή παρακολουθούν ακατάλληλα κινηματογραφικά έργα ή διαβάζουν ακατάλληλα
έντυπα.
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Ο σύλλογος διοικείτο από 5μελές Διοικ. Συμβούλιο και ελεγχόταν από 3μελή Εξελεγκτική Επιτροπή. Η θητεία του Δ.Σ. ήταν διετής. Ο σύλλογος είχε κυκλική σφραγίδα
φέρουσα την επωνυμία του Συλλόγου, ενώ εορτή του Συλλόγου ήταν η ημέρα εορτής των
Τριών Ιεραρχών (30 Ιανουαρίου).

1971 - 1972.

- Το πρώτο Δ.Σ. αποτελείτο από τους:
Πρόεδρος: Στέφανος Λιβέρης, Αντιπρόεδρος: Αθ. Βλάχος
Γεν. Γραμματέας: Κων. Σαράντης, Μέλη: Αναστ. Βαμβακέρης, Αναστ. Πολίτου
- 26 Νοεμβρίου 1972.
Πραγματοποιούνται εκλογές και το νέο Δ.Σ., απαρτίζεται από τους:
Πρόεδρος: Στέφανος Λιβέρης, Αντιπρόεδρος: Αναστάσιος Βαμβακέρης
Γεν. Γραμματέας: Αθ. Βλάχος, Μέλη: Αθαν. Βενιζέλος και Στυλ. Ντεληνικολής

1973 - 1974.

- Το Δ.Σ. αποτελείτο από τους:
Πρόεδρος: Στέφανος Λιβέρης, Αντιπρόεδρος: Αναστάσιος Βαμβακέρης
Γεν. Γραμματέας: Αθ. Βλάχος, Μέλη: Αθαν. Βενιζέλος και Στυλ. Ντεληνικολής

j

13. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ
11ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Το 11ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ιωνίας ιδρύθηκε με το Διάταγμα 142/13.7.1959. Αρχικά
στεγάσθηκε στο 6ο Δημοτικό Σχολείο (Σαφράμπολη) και όταν έγιναν τα εγκαίνια του
νέου κτιρίου στην Πλατεία Τσαλδάρη, στις 5 Δεκεμβρίου 1965, από τον Υπουργό Παιδείας
Στέλιο Αλαμανή παρουσία του Δημάρχου Ν. Ιωνίας Γιάννη Δομνάκη και του Επιθεωρητή
Β' Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Αθηνών Δημ. Γερουλάνου, εγκαταστάθηκε στα διδακτήρια όπου και σήμερα λειτουργεί. Στον ίδιο χώρο αργότερα συστεγάστηκαν το 15ο και 18ο
Δημοτικό Σχολείο. Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων ιδρύθηκε το 1986.
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5 Δεκ. 1965. Εγκαίνια του Σχολείου

j
14. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ
15ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Το 15ο Δημοτικό Σχολείο, ιδρύθηκε με το Διάταγμα 572 (Φ.Ε.Κ. 162/24.9.1964), με
4 θέσεις δημοδιδασκάλων. Συστεγάσθηκε με το 11ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ιωνίας, στο
μεγάλο διδακτήριο στη συνοικία της Νεάπολης, από τις 5 Δεκεμβρίου 1965, όταν και
εγκαινιάστηκε το σχολικό συγκρότημα. Αργότερα στο συγκρότημα αυτό προστέθηκε και
το 18ο Δημοτικό Σχολείο. Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων ιδρύθηκε το 1986.
Το Α' Διοικ. Συμβούλιο αποτελείτο, από:
Πρόεδρος: Αναστασία Δημητσάνου, Αντιπρόεδρος: Νίκος Πατακιάς,
Γεν. Γραμματέας: Σοφία Κοροσίδου, Ταμίας: Σωτηρία Βάρβογλη,
Μέλη: Πιπεράκη, Πέτση, Νίκος Κεμερίδης
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Από τα εγκαίνια του Σχολείου.

j

15. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 4ου ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Το Δημοτικό Σχολείο Ελευθερούπολης, θεμελιώθηκε στις 5 Απριλίου 1931, από τον
Υπουργό Παιδείας Γεώργιο Παπανδρέου της Κυβέρνησης του Ελ. Βενιζέλου, ύστερα από
αγιασμό που πραγματοποίησε ο Επίσκοπος Πατάρων Μελέτιος, ενώ τους επισήμους
προσφώνησε ο Δ/ντής του Α' Δημ. Σχολείου, Χριστόδουλος Χατζής. Ως πρώτη χρονιά
λειτουργίας του σχολείου θεωρείται η περίοδος 1932-1933.

Η εντοιχισμένη πλάκα στο Δημ. Σχολείο Ελευθερούπολης.

Διευθυντές του διετέλεσαν προπολεμικά ο Άγγελος Μοσχονάς, ο Ιορδάνης Δημητριάδης και ο Τσαγκιάς όπου και λειτουργούσαν 2 σχολεία (το 1ο και 2ο Ελευθερούπολης) που
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αργότερα θα γίνουν 4ο και 5ο Δημ. Σχολεία Ν. Ιωνίας για να συρρικνωθεί τελευταία στο
4ο Δημ. Σχολείο, όπου παραπλεύρως του κυρίως κτιρίου στεγάζεται και το Νηπιαγωγείο.
Ο εν λόγω σύλλογος αν και ιδρύθηκε το 1986, αξίζει να αναφερθούμε συνοπτικά σ΄
αυτόν αφού το Σχολείο ανηγέρθηκε και λειτούργησε το 1931.
Το καταστατικό του εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθ. 4317/1986 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών και οι σκοποί κλπ. άρθρα του δεν διαφέρουν από τα αντίστοιχα καταστατικά ενός συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων.
Οι 20 ιδρυτές του συλλόγου, ήταν οι:
Ιπποκράτης Διαμαντίδης – Ευτυχία Ανδριώτου – Σούλα Κεφαλοπούλου
Νίκος Σταματόπουλος – Χριστίνα Σιδέρη – Νίκη Πέροικο – Αφροδίτη Μώκου
Πίτσα Γαλάνη - Σ. Ψαραδάκου – Ελένη Κατιώνη – Φρόσω Σταμπουλή
Παναγιώτα Κεχαγιόγλου – Αγγελική Καρμοιράκη – Θεοδ. Σηφοστρατουδάκη
Ασημίνα Πετρίδου – Ασπασία Καραδήμα – Ευγενία Αργυροπούλου
Αλεξάνδρα Ζωγράφου – Φωτεινή Τσιρογιάννη – Φιλοθέη Παπαϊωάννου
Μαρία Τσαΐνη – Παναγιώτα Τσαβδαρίδου-Λαγοπάτη

Το Δημοτικό Σχολείο Ελευθερούπολης, σήμερα.

Το Διοικ. Συμβούλιο, συνήλθε σε πρώτη συνεδρίαση στις 7 Απριλίου 1986
και συγκροτήθηκε σε σώμα, ως εξής:
Πρόεδρος: Νίκη Πέροικο, Αντιπρόεδρος: Κατερίνα Βαφειάδου
Γεν. Γραμματέας: Χριστίνα Σιδέρη, Ταμίας: Σούλα Κεφαλοπούλου
Μέλη: Αφροδίτη Μώκου, Κατερίνα Καραμήνου
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ

Οι συνεταιρισμοί που ιδρύθηκαν στη πόλη μας, έχουν διαχωριστεί σε 2 περιόδους:
- Στην περίοδο (1923 -1944), που οι συνεταιρισμοί είναι καθαρά οικοδομικοί, που
σκοπό είχαν να παρέχουν πρώτη στέγη στα μέλη τους, και
- Στην περίοδο (1945 -1973), που οι συνεταιρισμοί διακρίνονται σε:
• Προμηθευτικούς, προκειμένου να παρέχουν στα μέλη τους, τα βασικά είδη
διατροφής - πρώτης ανάγκης σε χαμηλότερες τιμές ή ακόμα και τις πρώτες ύλες της
παραγωγής υφασμάτων (“Σύλλογος Υπαλλήλων Δήμου Ν. Ιωνίας”, “Σύλλογος Εργαζομένων στο Νοσοκομείο «ΑΓ. ΟΛΓΑ»”, “Σύλλογος Μικροβιομηχάνων Υφαντουργών” κλπ),
• Οικοδομικούς, προκειμένου να παρέχουν στα μέλη τους φθηνή οικογενειακή ή
επαγγελματική στέγη (“Συνεταιρισμός Υπαλλήλων Ελληνικής Εριουργίας Α.Ε.”, “Σύνδεσμος Πολυτέκνων Ν. Ιωνίας”, “Σύνδεσμος Μικροβιομηχάνων Υφαντουργών” κλπ.)
Οι συνεταιρισμοί αυτοί, δεν μπόρεσαν να επιδείξουν αξιόλογο έργο, γιατί βασικά δεν
είχαν την υποστήριξη των μελών τους και γρήγορα οδηγήθηκαν στην αφάνεια. Ο μόνος
συνεταιρισμός που έδειξε δραστηριότητα ήταν “ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΩΝ
ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ & ΜΙΚΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ Ν. ΙΩΝΙΑΣ & ΠΕΡΙΞ”.
Να τους δούμε αναλυτικά, με όσα στοιχεία καταφέραμε να συλλέξουμε:
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Α. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ (1923 – 1944)
Οι οικοδομικοί συνεταιρισμοί αυτής της περιόδου δραστηριοποιήθηκαν σύμφωνα με
τον Ν. 602/31.12.1914 προκειμένου να ικανοποιήσουν τις αυξημένες ανάγκες των μελών
τους, δεδομένου ότι η ζήτηση οικημάτων ήταν πολύ μεγάλη και η “Επιτροπή Αποκαταστάσεως Προσφύγων” (Ε.Α.Π.), δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στη ζήτηση. Στην περιοχή
Αθηνών-Πειραιά είχαν ιδρυθεί περί τους 50 αστικούς συνεταιρισμούς που κατά μ.ο. είχαν
30 -35 μέλη.
Αρκετοί απ' αυτούς δραστηριοποιούνται στους Ποδαράδες (Ν. Ιωνία).

1. ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
«ΝΕΑ ΙΝΕΠΟΛΙΣ»
(Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης)

Ιδρύθηκε σύμφωνα με τον Ν. 602/31.12.1914 «Περί συνεταιρισμών». Σκοπός του
συνεταιρισμού ήταν η ανοικοδόμηση κτιρίων, προς όφελος των μελών του συνεταιρισμού. Οι συνεταίροι ήταν υποχρεωμένοι να εργάζονται στις εργασίες που ανελάμβανε ο
συνεταιρισμός.
Τα γραφεία του συνεταιρισμού ήταν στην Στοά Φέξη αρ. 146 – Αθήνα.

Στο Φ.Ε.Κ. 1925 ΠΑΡ. δημοσιεύεται η υπ΄ αρ. 4968/531 απόφαση του Υπουργού
Εθνικής Οικονομίας, Κ. Σπυρίδη, «Περί εγκρίσεως καταστατικού του Προσφυγικού
Συνεταιρισμού Νέα Ινέπολις», του οποίου η μερίδα εκάστου συνεταίρου ωρίσθη εις 1.000
δρχ., η δε ευθύνη προς το τριπλάσιο των μερίδων.
Δραστηριοποιείται στη Ινέπολη. Διοικείτο από 4μελές Δ.Σ.

1925.

- Από το Καταστατικό με ημερομηνία 1 Φεβρουαρίου 1925, γνωρίζουμε ότι την
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Διοίκηση, αποτελούσαν:
Πρόεδρος: Π. Κοπτερίδης, Γραμματέας: Παρ. Πάλλας, Ταμίας: Χαρ. Λαμπρικίδης.
Τεχνικός Σύμβουλος: Αργύριος Κοτσιφάκης
Αντιπρόσωπος για διάφορες υποθέσεις ήταν ο Χαρ. Πολάτογλου ενώ τις πράξεις του
Διοικ. Συμβουλίου, ήλεγχε 6μελές Εποπτικό Συμβούλιο που εκλέγονταν με 3ετή θητεία.
Αργότερα το Δ.Σ. έγινε 5μελές.

j

2. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΣΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
«ΗΛΙΟΣ» Ν. ΙΩΝΙΑΣ
Ιδρύθηκε στις 24 Ιουλίου 1927, σύμφωνα με το από 5.7.1927 Ν.Δ. «Περί Οικοδομικών Συνεταιρισμών Αστών Προσφύγων». Είχε έδρα τη Ν. Ιωνία (συνοικισμός Ινέπολης).
Σκοπό είχε «την ανέγερσιν οικιών προς ιδίαν των συνεταίρων και των οικογενειών
των χρήσιν επί οικοπέδων παραχωρουμένων εις τούτους παρά του Δημοσίου».
Μέλη γίνονταν:
- Όσοι ήταν πρόσφυγες που είχαν καταφύγει στην Ελλάδα και ο μέχρι Β΄ βαθμού
συγγενής του, εφόσον αποτελούσαν μίαν και την αυτήν οικογένεια,
- Είχαν ελεύθερη την διαχείριση της περιουσίας των,
- Δεν ήταν μέλη άλλου συνεταιρισμού με τον ίδιο σκοπό,
- Κατοικούσαν στην Αθήνα, Πειραιά ή Περίχωρα
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Πριν από κάθε οικοδομική εργασία, ο συνεταιρισμός κατήρτιζε σχέδιο ρυμοτομίας το οποίο υπέβαλε για έγκριση στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγιεινής.
Το διάγραμμα περιλάμβανε τους κοινόχρηστους χώρους και τα οικόπεδα στα οποία θα
ανεγερθούν οι οικίες. Ήταν υποχρεωμένος ο συνεταιρισμός, να εκτελεί έργα ισοπεδώσεως και οδοποιίας.
Ο συνεταιρισμός είχε στρογγυλή σφραγίδα πέριξ της οποίας αναγράφονταν
“ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΣΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ «Ο ΗΛΙΟΣ»” και το έτος 1927, στο
δε κέντρο ακτίνες του Ηλίου με συνδεδεμένα δύο χέρια στο κέντρο των ακτίνων.

Με την υπ΄ αριθ. 105272/1927 απόφαση του Υπουργού Προνοίας, η μερίδα εκάστου
εκ των συνεταίρων ορίστηκε σε 5.000 Δρχ. η δε ευθύνη εκάστου εκ των μελών με το
σύνολο των εισφορών εκάστου.
Από το Καταστατικό με ημερομηνία 24 Ιουλίου 1927, γνωρίζουμε τα ιδρυτικά του μέλη:
Τρ. Παπαδόπουλος, Κ. Μαβής, Αν. Λαζίδης, Ηρ. Σπανόπουλος, Κυρ. Ακριβόπουλος,
Χαρ. Ιασονίδης, Ι. Αυγερινός, Κ. Παρισιάδης, Χαρ. Παπαλευθερίου,
Βασ. Σπανόπουλος
Το Α΄ Διοικητικό Συμβούλιο ήταν 3μελές και αποτελούσαν οι :
Πρόεδρος: Ι. Αυγερινός, Γραμματέας: Χαρ. Ιασονίδης και Ταμίας: Κ. Μαβής

1930.

- Τροποποιήθηκε το Καταστατικό και το Διοικ. Συμβούλιο έγινε 5μελές. Την εποπτεία
και τον έλεγχο των πράξεων του Δ.Σ. ασκούσε εποπτικό συμβούλιο αποτελούμενο εκ 3
συνεταίρων.

1931.

- Στο Φ.Ε.Κ. τ. Β΄ δημοσιεύεται η 64204/1.8.1931 Υπουργική Απόφαση «Περί παροχής
οικονομικής ενισχύσεως εις τον Οικοδομικόν Συνεταιρισμόν Αστών Προσφύγων «Ήλιος»
Ν. Ιωνίας, ατόκου δανείου 257.000 δρχ. που θα εξοφλείτο σε 15 ετήσιες ίσες συνεχείς
δόσεις, της πρώτης δόσεως καταβλητέας μετά ένα έτος από της υπογραφής του σχετικού δανειστικού συμβολαίου.
Ήταν ο πιο δραστήριος οικοδομικός συνεταιρισμός.

j
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3. 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 διπλάσιον του ποσού των μερίδων εκάστου.

j

4. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ 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
Συνεταιρισμού αστών Προσφύγων αποτελούμενο από 26 άρθρα. Η συνεταιρική μερίδα
ορίσθηκε σε δρχ. 6.000, η δ΄ ευθύνη ίση προς το σύνολο των συνεταιρικών μερίδων και
εισφορών»
Το 1929 στο Φ.Ε.Κ. τ. Β΄ δημοσιεύεται η 54825/17.10.1929 Υπουργική Απόφαση
«Περί παροχής οικονομικής ενισχύσεως εις τον Οικοδομικόν Συνεταιρισμόν Αστών
Προσφύγων «Η Δύναμις Καλογρέζης» ατόκου δανείου 71.000 δρχ. που θα εξοφλείτο σε
15 ετησίας ίσας συνεχείς δόσεις της πρώτης δόσεως να καταβάλλεται ένα χρόνο μετά την
υπογραφή του σχετικού δανειστικού συμβολαίου.

j

5. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΣΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
«Η ΚΑΛΟΓΡΕΖΑ»
Δραστηριοποιείται στη 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 Προσφύγων «Η Καλογρέζα» ατόκου δανείου 194.500 δρχ. που θα εξοφλείτο σε 15 ετήσιες ίσες
συνεχείς δόσεις της πρώτης δόσεως να καταβάλλεται μετά ένα έτος από της υπογραφής
του σχετικού δανειστικού συμβολαίου.
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6. ΑΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
«ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟΝ»
Δραστηριοποιήθηκε το 1928, στην Καλογρέζα, αλλά γρήγορα υπήρξε δυσαρμονία
μεταξύ των μελών του Διοικ. Συμβουλίου και των μελών του συνεταιρισμού με αποτέλεσμα τη διάλυσή του. (Έγγραφο 28 συνεταιριστών με ημερομηνία 3/8/1928).

j

7. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΣΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
«Ο ΠΕΡΙΣΣΟΣ»
1930.

- Ξεκίνησε με 12 μετόχους το 1930.

1935.

- Με ανακοίνωση ζητεί από τα μέλη του, να δηλώσουν ποιοι ενδιαφέρονται να
λάβουν δάνειο για την αποπεράτωση των οικιών τους, προκειμένου να υποβάλει αίτημα
στο Υπουργείο.

j

8. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΙΤΩΝ
Ιδρύθηκε στη Νεάπολη τη δεκαετία του 1930.

j

Β. ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ (1945 – 1973)
Εκτός από τους συλλόγους και σωματεία που ίδρυσαν οι κάτοικοι της Ν. Ιωνίας την
αντίστοιχη περίοδο, είχαν «συνεταιριστεί» και σε συνεταιρισμούς προκειμένου να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της φθηνής προμήθειας τροφίμων (Προμηθευτικοί και πιστωτικοί συνεταιρισμοί), της στέγασης (οικοδομικοί συνεταιρισμοί) αλλά και της διάθεσης
των εμπορευμάτων τους (Συνεταιρισμός Υφαντουργών Βιοτεχνών).
Το κύριο χαρακτηριστικό των συνεταιρισμών αυτών είναι ότι λειτούργησαν σε
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συγκεκριμένους χώρους (Νοσοκομείο “Αγ. Όλγα”, Δήμος Ν. Ιωνίας, Εργοστάσιο “Ελληνικής Εριουργίας Α.Ε.”, Σύνδεσμος Υφαντουργών Βιοτεχνών & Μικροβιομηχάνων) όπου τα
μέλη τους είχαν περισσότερη συνοχή. Παρόλα αυτά οι εν λόγω συνεταιρισμοί δεν είχαν
διάρκεια. Λίγο καιρό μετά την ίδρυση τους για διαφόρους λόγους (διοικητικά και πιστωτικά προβλήματα, αλλά και διαφωνίες μελών) διαλύθηκαν.
Να τους ανασύρουμε λοιπόν, από το χρονοντούλαπο της Ιστορίας:

9. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ Ν. ΙΩΝΙΑΣ

Η πρώτη συνεδρίαση του συνεταιρισμού, πραγματοποιήθηκε στις 31/12/1945 και
εξέλεξε μεταξύ των μελών του, το εξής προεδρείο:
Πρόεδρος: Νικόλαος Αγγελίδης, Αντιπρόεδρος: Ευφροσύνη Λαφαζάνη
Γραμματέας: Στελ. Ποιμενίδης, Ταμίας: Στ. Βαλτζής,
Ειδ. Γραμματέας: Διον. Κοντονής, Σύμβουλοι: Ελευθ. Κουγιουμιτζόγλου,
Γρηγόριος Κυρμιζόγλου, Χρήστος Κρικλής, Γ. Χατζημιχαήλ
Μεταξύ των μελών αναφέρεται και το όνομα του Γιάννη Δομνάκη.

j

10. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
«Η ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ» Ν. ΙΩΝΙΑΣ
Ιδρύθηκε το 1947 από υπαλλήλους του Νοσοκομείου «Η ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ» σε μορφή
προμηθευτικού συνεταιρισμού προκειμένου οι εργαζόμενοι να προμηθεύονται φθηνότερα τα βασικά είδη διατροφής τους. Διαλύθηκε το 1957.

j

11. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ»
Ιδρύθηκε την 10/6/1950, με πρωτοβουλία των: Αλ. Τσιρόπουλου, Αντ. Κοκκορίκου,
Δημ. Γκικόπουλου, Κων/νου Κορογιάννη, Βασ. Μπαλαμπάνη και Ιωαν. Κοτζιά, στα γραφεία
της Γεν. Δ/νσεως της “Α.Ε. Ελληνικής Εριουργίας” και αποφασίστηκε η ίδρυση αστικού
συνεταιρισμού, με σκοπό την απόκτηση ιδιόκτητης κατοικίας. Είχε 30 ιδρυτικά μέλη.
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1955.

Πρόεδρος: Νικ. Νικηφοράκης, Γεν. Γραμματέας: Αλεξ. Τορτοπίδης

j

12. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΔΗΜΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
Ιδρύθηκε στις αρχές του 1950, με βασικό σκοπό την προμήθεια καταναλωτικών
αναγκών. Δεν είχε διάρκεια ζωής.

j

13. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΔΗΜΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
Ιδρύθηκε μέσα στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου στις 27/6/1951 με σκοπό την
εξεύρεση τρόπου στέγασης των εργαζομένων στο Δήμο.
Την ίδια ημέρα εξελέγη 3μελής επιτροπή από τους 14 συνιδρυτές του συνεταιρισμού
αποτελούμενη από τους Κων/νο Μιχαηλίδη, Παναγιώτη Λεοντή και Βέρα Χατζή προκειμένου να χειριστεί τα διαδικαστικά θέματα.
Οι συνιδρυτές ήταν:
Αν. Μιχαηλίδης – Κ. Σολομωνίδης – Ευστ. Λεοντιάδης – Νικόλαος Κουκουλάρης
Αν. Τσακαμής – Παν. Γκιουζελάκης – Νικ. Μαρκόπουλος – Κυρ. Παπαδόπουλος
Τέρψη Καρφοπούλου – Ευαγγελία Δημητριάδου – Μαρία Σαρρή
Αντιγόνη Κεχαζιόγλου – Παναγιώτης Λεοντής – Βέρα Χατζή

j
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14. ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
KΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ
Ο συνεταιρισμός, ιδρύθηκε με σκοπό να δώσει την ευκαιρία στους κλωστοϋφαντουργούς της Ν. Ιωνίας και των πέριξ, να αγοράσουν φθηνά οικόπεδα και να στεγάσουν
τις οικογένειές τους.
Τη Δευτέρα 21 Απριλίου 1952, στη θέση κτήμα Μποφίλια Κουκουβαούνων έγινε
η διανομή και κλήρωση οικοπέδων στους συνεταίρους του συνεταιρισμού, αφού είχε
αγοραστεί η εν λόγω έκταση για λογαριασμό τους.
Πρόεδρος: Χαράλαμπος Παρασκευάς, Γεν. Γραμματέας: Ιωάννης Σιαβέλλης
Ταμίας: Ηλίας Ζαβιτσιανάκης

j

15. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ
Ν. ΙΩΝΙΑΣ & ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ
Σε μια προσπάθεια του “Συλλόγου Πολυτέκνων Ν. Ιωνίας”, να αποκτήσουν τα μέλη
του “στέγη” ιδρύει τον οικοδομικό συνεταιρισμό. Είχε το ίδιο Διοικητικό Συμβούλιο με το
“Σύλλογο Πολυτέκνων Ν. Ιωνίας”, αφού αποτελούσε αναπόσπαστο τμήμα του.
Την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 1953, πραγματοποιείται Γενική Συνέλευση των μελών
του Οικοδομικού Συνεταιρισμού, στον Κινηματογράφο «ΚΡΟΝΟΣ» με θέματα:
- Ανακοινώσεις Προεδρείου
- Αγορά οικοπέδων
- Πληρωμή προκαταβολής
- Προτάσεις – Επερωτήσεις
Ο εν λόγω συνεταιρισμός, δεν προχώρησε στην νομιμοποίησή του και διαλύθηκε
γρήγορα, λόγω “αδιαφορίας” των μελών του.

j

16. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΩΝ – ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Ν. ΙΩΝΙΑΣ
Με την υπ΄ αριθ. 47439/1954 απόφαση του Υπουργού Εργασίας, εγκρίθηκε η ίδρυση
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του εν λόγω συνεταιρισμού, με έδρα την Ν. Ιωνία. Σκοπό είχε την προμήθεια και εξασφάλιση οικοπέδων με δόσεις και ανέγερση φθηνών οικιών στα μέλη του.
Τα γραφεία του Συνεταιρισμού, ήταν στην οδό Σινώπης 34 στη Σαφράμπολη
Πρόεδρος: Επαμεινώνδας Δέδες, Γεν. Γραμματέας: Στέλλα Μανουσάκη

31 Μαρτίου 1955. Προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό για αγορά 50 οικοπέδων
και άνω εντός ή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως ή και στρεμματικών περιοχών μέχρι
50 στρεμμάτων

j

17. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ KΑΤΟΙΚΩΝ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
«Η ΠΡΟΟΔΟΣ»
Ιαν. 1956.
Γνωρίζει στα μέλη του, ότι βρήκε στη περιοχή Ζούγκλα, του Αγίου Ανδρέα περιοχή 50
στρεμμάτων την οποία προτίθεται να αγοράσει για λογαριασμό των μελών του.

1956.

- Μετά τις εκλογές, το Διοικ. Συμβούλιο, συγκροτήθηκε σε σώμα, ως εξής:
Πρόεδρος: Αντώνιος Βάζος, Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Γαρυφαλλίδης
Γεν. Γραμματέας: Ιωάννης Ριζογιαννόπουλος, Ταμίας: Νικόλαος Σπυρόπουλος ,
Σύμβουλοι: Έκτωρ Βαρκάτζας, Βασίλειος Μαργαρίτης, Πότης Θεοδωρόπουλος,
Βασίλειος Γεωργακόπουλος και Ελένη Κόκκαλη
Εποπτικόν Συμβούλιον: Πρόεδρος Κων/νος Μαυρόπουλος,
Μέλη: Αντώνιος Μιχαηλίδης,
Διονύσιος Δρακόπουλος, Νικόλαος Αγγελίδης και Αντώνιος Νέστωρας.

j

18. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ
Ν. ΙΩΝΙΑΣ «Η ΕΡΓΑΤΟΥΠΟΛΙΣ»
1953.

- Μετά τις εκλογές, το Διοικ. Συμβούλιο, συγκροτήθηκε σε σώμα, ως εξής:
Πρόεδρος: Γεώργιος Γρηγοριάδης, Αντιπρόεδρος: Κίμων Καράμπελας
Γεν. Γραμματέας: Λυκούργος Ευσταθίου, Ταμίας: Γεώργιος Ντατσόπουλος ,
Σύμβουλοι: Ισίδωρος Ροζάκης, Ελένη Κρουστούρη, Κων/νος Γαλίτης,
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Αικατερίνη Καρυστηναίου, Γεώργιος Καραχάλιος, Μιχαήλ Σπυρόπουλος,
Αγγελική Μαρίτση

Εποπτικόν Συβούλιον:
Παναγιώτης Αδαμόπουλος, Χρυσόστομος Γκιουζέλης,
Σταύρος Κουτσονικολής, Άγγελος Παπαθανασόπουλος, Γεσθημανή Νακάση

j

19. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ &
ΜΙΚΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ Ν. ΙΩΝΙΑΣ & ΠΕΡΙΞ
Ιδρύθηκε το 1958 με σκοπό να προωθήσει τα παραγόμενα υφάσματα των Υφαντουργών Ν. Ιωνίας στο ευρύ καταναλωτικό κοινό σε φθηνές τιμές.
Τα εγκαίνια του πρατηρίου του συνεταιρισμού, έγιναν τον Ιούλιο του 1957 και ο
Πρόεδρος του Συνεταιρισμού Λεων. Δαούτης, ετόνισε:
«…τους αγώνες των Βιοτεχνών και Μικροβιομηχάνων για την ενσωμάτωσή τους
σε ενιαίο οργανισμό και την προβολή κατόπιν των αιτημάτων τους στις εκάστοτε
κυβερνήσεις...».
Παρέστησαν ο Γεν. Γραμματέας του Υπουργείου Εμπορίου Μπράβος, ο Δήμαρχος Ν.
Ιωνίας Κ. Κιοφτερτζής και ο Πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γεώργιος
Τερμετζής.

Την περίοδο αυτή, είχαν αρχίσει οι εισαγωγές υφασμάτων από την Ευρώπη με τιμές
φθηνότερες -άρα πιο ελκυστικές- για τους αγοραστές από τα παραγόμενα ελληνικά
προϊόντα, και η δημιουργία του συνεταιρισμού ήταν μία απάντηση-πρόκληση σε μια
προσπάθεια προσέλκυσης των πελατών. Το «Πρατήριο του Συνεταιρισμού» ήταν στην
οδό Αλατσάτων 4, ενώ αριθμούσε 170 μέλη-βιοτεχνικές υφαντουργικές μονάδες.
Πρόεδρος: Λεωνίδας Δαούτης, Γεν. Γραμματέας: Ξεν. Γκούμας

1959.

- 5 Νοεμβρίου. Από τις διενεργηθείσες εκλογές, εκλέχτηκε το Διοικητικό Συμβούλιο:
Πρόεδρος: Λεωνίδας Δαούτης, Αντιπρόεδρος: Αιμίλιος Μπαλόγλου
Γεν. Γραμματέας: Ξενοφών Γκούμας, Ταμίας: Αλέξανδρος Τορτοπίδης,
Συμπράτων Σύμβουλος: Χαράλαμπος Παντελίδης,
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Εποπτικόν Συμβούλιον:
Προϊστάμενος: Χαράλαμπος Μαβής, Αναπληρωτής: Πολύφημος Αχτσόγλου,
Μέλη: Κων/νος Κουτσούκος, Σάββας Χατζηαργυρίου, Παντελής Χατζηχαραλάμπους

1966.

- Πέμπτη 3 Μαρτίου. Παραθέτει γεύμα προς τιμή του Απόστολου Γούλια, Διευθυντή
Διεύθυνσης Βιοτεχνίας του Υπουργείου Βιομηχανίας, στο κέντρο «Στέκι της Αθήνας» στο
οποίο συμμετέχουν 400 άτομα, προκειμένου να του εκφράσουν την εκτίμησή τους, αφού
είναι στο πλευρό των βιοτεχνών Ν. Ιωνίας.

1966. Από το παρατεθέν γεύμα του Διοικητικού. Συμβουλίου του Συνεταιρισμού
στον Δ/ντή. Υπουργείου Βιομηχανίας.

j

20. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΩΝ
ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ & ΜΙΚΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
& ΠΕΡΙΞ Συν.Π.Ε.
Ο εν λόγω οικοδομικός συνεταιρισμός ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 1958, με σκοπό
την παροχή στα μέλη του επαγγελματικής στέγης αφενός και αφετέρου «παραλιακής
οικίας». Στις 16 Νοεμβρίου 1958, στην αίθουσα του «Ιωνικού Συνδέσμου» πραγματοποιήθηκε η ιδρυτική συνέλευση και ο προσωρινός Πρόεδρος Μιχ. Μανδάλακας ανέλυσε
παραστατικότερα τους σκοπούς και τις προοπτικές για την επίτευξη των σκοπών του
συνεταιρισμού. Στη συνέχεια ο Γεώργιος Νικολαΐδης ανέλυσε ένα προς ένα τα άρθρα του
καταστατικού.

-625-

Λουκάς Π. Χριστοδούλου
Γενομένων αρχαιρεσιών εξελέγη η νέα Διοίκησης, που συγκροτήθηκε σε σώμα:
Πρόεδρος: Μιχαήλ Μανδάλακας, Αντιπρόεδρος: Νικόλαος Χαραλάμπους,
Γεν. Γραμματέας: Γεώργιος Νικολαΐδης, Ταμίας: Ιωάννης Κουγιουμτζής,
Σύμβουλοι: Δημήτριος Μαυρομμάτης, Χαράλαμπος Ποτούρογλου, Γεώργιος Περιβόλας
Εποπτικόν Συμβούλιον: Προϊστάμενος: Λιμπάρ Τζιρακιάν,
Σύμβουλοι: Θωμάς Σερεμέτης, Σάββας Χατζηαργυρίου

Την δεκαετία 1960-1970 ο Συνεταιρισμός, είχε αγοράσει 500 στρέμματα στο Καπανδρίτι για την επαγγελματική αποκατάσταση των υφαντουργών της Ν. Ιωνίας, στη προσπάθειά του να δημιουργήσει πρότυπη περιοχή λειτουργίας, 200 βιοτεχνικών επιχειρήσεων.

j
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. 1924 10 19.
		

Ψήφισμα Συλλαλητηρίου για τη μείωση των δρομολογίων
του Σιδηροδρόμου. – (Εφημερίδα “Προσφυγική Φωνή 26.10.1924)”

3. 1925 06 02.
		

Υπόμνημα Εκτελεστικής Επιτροπής Συνεργαζόμενων Οργανώσεων
Συνοικισμών (Κοκκινιάς, Βύρωνος, Ιωνίας, Καισαριανής).

2. 1925 03 20.
		
4. 1925 06 25
		
5. 1943 11 06
		
6. 1949 10 01
		

7. 1923 10 21.
		
8. 1923 11 28
		
9.

1933 08 13

10. 1936 04 19
		
11. 1934 06 10
12. 2014

Επιστολή “Ένωσης Εμπόρων και Καταστηματαρχών Ν. Ιωνίας»
στον Πρωθυπουργό.
Ψήφισμα της Προσφυγικής Συνομοσπονδίας Παλαιάς Ελλάδος
και Νήσων.
Ευχαριστήριος επιστολή Αρχιεπισκόπου Δαμασκηνού
στην “Ένωση Σπαρταλήδων Ν. Ιωνίας”.
Επιστολή “Ένωσης Σπαρταλήδων” για ανέγερση
Πνευματικού Κέντρου.

Επιστολή του “Συλλόγου Σπάρτη της Πισιδίας” στον Πρόεδρο
του Υπουργικού Συμβουλίου.

Η απάντηση του Υπουργού Απ. Δοξιάδη στην παραπάνω επιστολή,
δια μέσω του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού.
Εγκύκλιος Σπαρταλήδων.

Πρόσκληση για σύσκεψη με θέμα “Την ηλεκτροδότηση του
σιδηροδρόμου”.

Πρόγραμμα πρώτης συναυλίας της "Μανδολινάτας Ν. Ιωνίας".
Ο Γεώργιος Παπανδρέου, οι πρόσφυγες και η Νέα Ιωνία.
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(1)

Λουκάς Π. Χριστοδούλου
( Εφημερίδα «ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΦΩΝΗ» της 26.10.1924 )

ΨΗΦΙΣΜΑ
Ο Λαός του Προσφυγικού Συνοικισμού Νέας Ιωνίας κατοικουμένης
από 30.000 κατοίκων, λαβών γνώσιν του χειμερινού δρομολογίου των
Σιδηροδρόμων Αττικής δια του οποίου κατόπιν της προμηθείας Νέων
ατμομηχανών διπλασιάζεται σχεδόν η συγκοινωνία πάντων των επί της
γραμμής προαστείων εκτός του ημετέρου, του οποίου απεναντίας ελαττούται,
αφαιρουμένων τριών 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, ουδεμία εξ αυτών σταθμεύει εκτός των ελαχίστων τοπικών
μη δυνάμενων να εξυπηρετήσουν τας ανάγκας χιλιάδων ταξειδιωτών του
Συνοικισμού μας, θεωρών δε ως περιφρονητικόν προς πόλιν ολόκληρον, ως
κατέστη ο Συνοικισμός μας και άδικον την τοιαύτην στάσιν της Εταιρίας, ου
αδικαιολόγητον δε την μελετωμένην τρομακτικήν αύξησιν των εισιτηρίων,
ην δεν δύναται να υποστή ο κατεστραμμένος προσφυγικός κόσμος, συνήλθε
πρωτοβουλία της Πανιωνίου Οργανώσεως Προσφύγων Ν. Ιωνίας, σήμερον
Κυριακήν 19ην Οκτωβρίου 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. Ιωνίας,
νέον δρομολόγιον της Εταιρίας Σ.Α. και γενικώς δια την αθλίαν κατάστασιν
και πλήρη ανεπάρκειαν της Συγκοινωνίας
2. Ζητεί όπως επέμβη η Σ/τη 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 ανεγέρσεως
Σταθμού εις το κέντρον της πόλεως δεδομένου ότι υστερεί των άλλων σταθμών
αλλά υπερτερεί μάλιστα τούτων.
3. Ζητεί όπως επέμβη η Σ/τη Κυβέρνησις ίνα θεσπισθή και δια τους
ταξειδιώτας 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 επιδώση προς την Κυβέρνησιν, την Εθνοσυνέλευσιν και το Υπουργείον
της Συγκοινωνίας ειδική επιτροπή εκλεγείσα επί τόπου.)
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(2i)

Λουκάς Π. Χριστοδούλου

Γ.Α.Κ. - Πολιτικό Γραφείο Πρωθυπουργού
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Γ.Α.Κ. - Πολιτικό Γραφείο Πρωθυπουργού
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(2ii)

(3i)

Λουκάς Π. Χριστοδούλου

Γ.Α.Κ. - Πολιτικό Γραφείο Πρωθυπουργού Φακ 767
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Γ.Α.Κ. - Πολιτικό Γραφείο Πρωθυπουργού Φακ 767
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(3ii)

(3iii)

Λουκάς Π. Χριστοδούλου

Γ.Α.Κ. - Πολιτικό Γραφείο Πρωθυπουργού Φακ 767
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Γ.Α.Κ. - Πολιτικό Γραφείο Πρωθυπουργού Φακ 905
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(4i)

(4ii)

Λουκάς Π. Χριστοδούλου

Γ.Α.Κ. - Πολιτικό Γραφείο Πρωθυπουργού Φακ 905
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(5)

(6i)

Λουκάς Π. Χριστοδούλου

-638-

Η Ιστορία των Σωματείων της Νέας Ιωνίας, 1923-1974

-639-

(6ii)

(6iii)

Λουκάς Π. Χριστοδούλου
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Γ.Α.Κ. - Πολιτικό Γραφείο Πρωθυπουργού Φακ 634
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(7i)

(7ii)

Λουκάς Π. Χριστοδούλου

Γ.Α.Κ. - Πολιτικό Γραφείο Πρωθυπουργού Φακ 634
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Γ.Α.Κ. - Πολιτικό Γραφείο Πρωθυπουργού Φακ 634
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(7iii)

(7iv)

Λουκάς Π. Χριστοδούλου

Γ.Α.Κ. - Πολιτικό Γραφείο Πρωθυπουργού Φακ 634
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Γ.Α.Κ. - Πολιτικό Γραφείο Πρωθυπουργού Φακ 636
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(8)

(9)

Λουκάς Π. Χριστοδούλου
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(10)

(11i)

Λουκάς Π. Χριστοδούλου
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(11ii)

Αξίζει ν' αναφερθεί ότι ο κιθαρίστας Χ. Εκμεκτσόγλου που συνέπραττε
με τη Μανδολινάτα, εξελίχθηκε μετά τον πόλεμο ως σπουδαίος σολίστας
στην κιθάρα.
Ο Τ. Σοφιανόπουλος, που εμφανίζεται ως απλό μέλος της Μανδολινάτας,
αργότερα οργάνωσε δική του μανδολινάτα.
Ορισμένα από τα μέλη (Π. Αθανασίου, Τ. Γουναρίδης, Κ. Σινέκογλου,
Ν. Βογιατζόγλου) θα εμφανιστούν αργότερα και σε άλλα σχήματα.
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(12)

Λουκάς Π. Χριστοδούλου

Ο Γεώργιος Παπανδρέου, οι πρόσφυγες και η Νέα Ιωνία.
(ανέκδοτο κείμενο του Χάρη Σαπουντζάκη)
Τον Γεώργιο Παπανδρέου, τον “γέρο της Δημοκρατίας”, τον αρχηγό της Ενώσεως
Κέντρου, τον γνώρισα, από πολύ κοντά, ένα πρωινό του Οκτώβρη του 1963, παραμονές
της πρώτης μεγάλης εκλογικής του νίκης, της 3ης Νοεμβρίου 1963, επί της Ε.Ρ.Ε. και του
αρχηγού της Κων/νου Καραμανλή, με ποσοστό 42% (ακολούθησε μετά ο θρίαμβος, τον
Φλεβάρη του 1964, όταν συγκέντρωσε το ακατάρριπτο εκείνο ρεκόρ 52,76%).
Η μακαρίτισσα πια τώρα, τότε μέλλουσα, πεθερά μου, Γιαννούλα, συγγένισσά του
και οικονόμος του στο Καστρί, μου ζητούσε επίμονα: “ν΄ ανεβούμε στο Καστρί, γιατί
θέλει να σε γνωρίσει ο Πρόεδρος” μου έλεγε. Βέβαια η καλή μου άλλα είχε κατά νου: να
δείξει στον μέλλοντα γαμπρό της “από πού κρατούσε η σκούφια της”, αλλά και πώς να το
κάνουμε, να προετοιμάσει το έδαφος, ήδη ήμουν δάσκαλος τότε, για έναν καλό διορισμό
(που τελικά, βέβαια, δεν έγινε, αλλά αυτή είναι μια άλλη ιστορία).
Ο Γεώργιος Παπανδρέου, με τον “ανένδοτο αγώνα” του και τον χειμαρρώδη λόγο του,
παρά την ηλικία του, είχε ξεπεράσει τα 75, ηλέκτριζε τη νεολαία της εποχής.
Ανεβήκαμε τα λίγα σκαλιά της μάλλον ταπεινής εισόδου της “βίλλας” και περάσαμε
στο χώρο υποδοχής. Ο Γεώργιος Παπανδρέου μας υποδέχθηκε όρθιος, μπροστά από το
τζάκι και τη μικρή μαρμάρινη προτομή του Βενιζέλου.
Χαιρέτισε την “καλή του, τη Γιαννούλα” και στράφηκε σ' εμένα. Ομολογώ τα είχα
χάσει. Είχα απέναντι μου έναν ψηλό, επιβλητικό, γοητευτικό, αγέρωχο άνδρα, με μια
αετίσια ματιά αλλά και με μια ήρεμη, γεμάτη σιγουριά στάση. Δε χρειάστηκε να μιλήσει
δυνατά, όπως συνήθιζε από τα μπαλκόνια με εκείνη τη βροντερή, παλμώδη φωνή του.
Το ότι ήμουν δάσκαλος τον ευχαριστούσε πολύ, αφού άλλωστε ήταν γνωστοί σε
όλους οι αγώνες του για την Παιδεία. Μου ευχήθηκε στο τέλος “καλή σταδιοδρομία”.
Ευχαρίστησα . Του έσφιξα το χέρι. Φύγαμε.
Ο Γεώργιος Παπανδρέου, όπως άλλωστε κι ο Ελευθέριος Βενιζέλος, ο Νικόλαος
Πλαστήρας, ο Σοφοκλής Βενιζέλος δεν ήταν μικρασιάτης. Όμως είχε έρθει πολύ κοντά
στη Μικρασία, την προσφυγιά και μετά ακόμη κοντύτερα και στην πολιτεία των
ξεριζωμένων, τη Νέα Ιωνία.
Νεαρός νομάρχης Χίου, στις 2 Μαΐου 1919, ήταν κι ο πρώτος, που την ίδια μέρα της
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αποβίβασης του ελληνικού στρατού, εκεί στην αντικρινή Σμύρνη, τελούσε δοξολογία
και τρέμοντας από συγκίνηση πανηγύριζε: “Δόξα εν υψίστοις Θεώ! ΄Ονειρα αιώνων
γίνονται πραγματικότητα. Ο στρατός, ο ελληνικός στρατός, απεβιβάσθη σήμερα δια να
καταλάβει την Σμύρνην… Συμμετέχομεν της ευφροσύνης του Γένους και χαιρετίζομεν την
στρατιωτικήν κατάληψιν ως προάγγελον της οριστικής ενώσεως της Σμύρνης και της
περιοχής της προς την μητέρα Ελλάδα…”
Ο Γεώργιος Παπανδρέου, ως ένας εκ των στενότερων συνεργατών του Ελευθ.
Βενιζέλου, θα βρεθεί αργότερα (1923 και 1924) από τους πρώτους στον ανεγειρόμενο
συνοικισμό των Ποδαράδων, για να παρακολουθεί από κοντά το έργο και να κουβεντιάζει
με τους πρόσφυγες…

Όταν ο Βενιζέλος, το 1928 θα γίνει Πρωθυπουργός, θα ορίσει τον Γεώργιο Παπανδρέου,
τι άλλο, Υπουργό Παιδείας. Ήταν και είναι ίσως ο πιο επιτυχημένος υπουργός Παιδείας,
από της ιδρύσεως του Ελληνικού Κράτους. Επί των ημερών του ανεγέρθησαν, σε
ολόκληρη τη χώρα 3.500 διδακτήρια. Διορίστηκαν χιλιάδες εκπαιδευτικοί, οργανώθηκαν
προγράμματα. Πολύ μετά, ως Πρωθυπουργός πλέον μαζί και Υπουργός Παιδείας,
θα καθιερώσει την “δωρεάν παιδεία”. Και θα βάλει μπρος τη μεγάλη Εκπαιδευτική
Μεταρρύθμιση.
Στις 5 Απριλίου 1931, θα έρθει στη Νέα Ιωνία για να εγκαινιάσει ο ίδιος το
Δημοτικό σχολείο της Ελευθερούπολης. Ένα πολύ όμορφο, για την εποχή του, άνετο και
λειτουργικό, διδακτήριο. Μαζί θα ξεσηκωθεί όλος ο συνοικισμός να τον υποδεχθεί και
θα χρειασθεί να τον προσφωνήσει ο πρώτος τη τάξει των διευθυντών των δημοτικών
σχολείων, Χριστόδουλος Χατζής, ενώ στον αγιασμό θα χοροστατήσει ο επίσκοπος
Πατάρων Μελέτιος. Σώζεται ακόμη και σήμερα στην ανατολική πλευρά του σχολείου, η
πλάκα που αφιερώθηκε στην ημέρα αυτή!
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Λουκάς Π. Χριστοδούλου
Είναι λίγες μόνον ημέρες Πρωθυπουργός της Απελευθέρωσης από τους Γερμανούς,
όταν φεύγει από τη ζωή (21 Οκτώβρη 1944), ο στενός του φίλος, ο λεπταίσθητος ποιητής
της Ιωνίας, ο Άγγελος Σημηριώτης. Παρεμβαίνει κι αποφασίζεται η κηδεία του να γίνει
δημοσία δαπάνη στο “στρατιωτικό χώρο” του Α΄ Νεκροταφείου Αθηνών. Κι όχι μόνο αυτό.
Παρευρίσκεται και ο ίδιος στην κηδεία μαζί με τον διευθυντή Γραμμάτων του Υπουργείου
Παιδείας, ο οποίος και θα εκφωνήσει τον επικήδειο λόγο, πριν αντιλαλήσει η στεντόρεια
φωνή του Άγγελου Σικελιανού.

Ο Γεώργιος Παπανδρέου είχε πολλούς φίλους στη Νέα Ιωνία. Ωστόσο άφηνε το
Σοφοκλή Βενιζέλο να την επισκέπτεται, που ήταν, θα έλεγε κανείς, ο προνομιούχος
συνομιλητής με τους Ιωνιώτες. Όμως δεχόταν καθημερινά στο Καστρί, ιδιαίτερα στα
χρόνια της Ενώσεως Κέντρου, τους υπευθύνους του κόμματος στην τοπική οργάνωση
της Νέας Ιωνίας, ενώ δεν δίσταζε να στηρίζει δημόσια μετέχοντας στα κοινά, όταν
διαπίστωνε ότι το αξίζουν. Αναφέρομαι κυρίως στον Δημήτριο Μπανούση και τον
εργοστασιάρχη Μιχάλη Μανδάλακα.

1965 Καστρί.
Χρ. Διαμαντής-Μ. Μανδάλακας-Γ. Παπανδρέου-Δημ. Μπανούσης-Μιχ. Πυλαρινός

Και ήταν πολλοί Ιωνιώτες που τόλμησαν, όταν πέθανε το 1968, επί Χούντας, όχι
μόνο να παραστούν στην κηδεία του, αλλά και να κρατούν ως το Νεκροταφείο τα
στεφάνια τους…
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Για την έκδοση του έργου απαιτήθηκε κατ΄ αρχήν η χρήση
του αρχειακού και φωτογραφικού υλικού του συγγραφέα.
Επιθυμώ να ευχαριστήσω θερμά τους παρακάτω φορείς και πρόσωπα
για τη δυνατότητα που μου έδωσαν να έχω πρόσβαση στα αρχεία τους
να συλλέξω πληροφορίες και φωτογραφικό υλικό:
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Κώστα Χαλέμο, Νίκο Χομπά, Στέφανο Λιβέρη,
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