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Τα πρακτικά ήσαν αποθηκευµένα µαζί µε άλλα έγγραφα στο υπόγειο του ∆ηµαρχείου, όταν αυτό στεγαζόταν επί της Λεωφόρου Ηρακλείου.
Το 1994 έγιναν µεγάλες πληµµύρες στη Νέα Ιωνία και το εν λόγω υπόγειο σχεδόν κατακλύστηκε από νερά µε αποτέλεσµα πολλά από τα
φυλασσόµενα αρχεία να καταστραφούν. Ο ∆ήµος κάλεσε τον κ. Χάρη Σαπουντζάκη να επιλέξει ό,τι έκρινε πως µπορούσε και έπρεπε να
διασωθεί και εκείνος εντόπισε τα πρακτικά και τα συνέλεξε. Αργότερα, ως πρόεδρος του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ., µερίµνησε να δεθούν σε τόµους οι
οποίοι φυλάσσονται στο Ιστορικό Μουσείο της πόλης µας.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1. Το πολιτικό πλαίσιο από το 1922 µέχρι την 4η Αυγούστου 1936.
Προκειµένου να κατανοήσουµε καλύτερα το πολιτικό κλήµα µέσα στο οποίο εκλέγεται το πρώτο δηµοτικό
συµβούλιο του δήµου Νέας Ιωνίας, απαραίτητο είναι να εξετάσουµε το γενικότερο πολιτικό πλαίσιο εκείνων των
χρόνων.
Μετά την κατάρρευση του µικρασιατικού µετώπου, από 13 Αυγούστου έως 6 Σεπτεµβρίου του 1922,
οπότε και αποχωρούν οι τελευταίες οπισθοφυλακές του ελληνικού στρατού από τον Τσεσµέ προς Χίο και
Μυτιλήνη, επέρχεται η Μικρασιατική καταστροφή και αρχίζει το απερίγραπτο δράµα των Ελλήνων της Μικράς
Ασίας.
Εκατοντάδες χιλιάδες προσφύγων καταφεύγουν στα παράλια τις Μικράς Ασίας, κυρίως της Σµύρνης, µε την
ελπίδα της έγκαιρης µεταφοράς τους σε Ελληνικό έδαφος πριν τους προφθάσει το µένος των τουρκικών
τακτικών στρατευµάτων και των ατάκτων ένοπλων.
∆εκάδες χιλιάδες δεν κατορθώνουν να διαφύγουν τη
σφαγή ενώ, µετά από διαταγή του Τούρκου διοικητή
υποστράτηγου Νουρεντίν, οι άνδρες από 18 ως 45 ετών
παίρνουν το δρόµο για στρατόπεδα αιχµαλώτων-εξόντωσης
από τα οποία λίγοι κατορθώνουν να επιβιώσουν και να
φτάσουν στην Ελλάδα. Είναι µια προειληµµένη απόφαση
που αποσκοπεί να αποστερήσει την Ελλάδα από ενεργητικό
δυναµικό και λειτουργεί παράλληλα µε την αναµενόµενη
επιφόρτιση της Ελληνικής οικονοµίας από την παρουσία,
κυρίως των γυναικόπαιδων, προσφύγων.
Η Μικρασιατική καταστροφή, η µεγαλύτερη που έχει
υποστεί ο Ελληνισµός στη µακραίωνη ιστορία του, είχε
σοβαρότατες επιπτώσεις και ο απόηχός της δεν έχει σιγάσει
ακόµη και σήµερα, µετά από 90 χρόνια.
Πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία κατά την άφιξη
Τα απελπισµένα πλήθη των Μικρασιατών προσπαθούν να
τους στον Πειραιά
«κρατηθούν» σε άγνωστα γι’ αυτούς χώµατα, όχι πάντα
φιλόξενα, ρακένδυτοι και πεινασµένοι.
Η οργή προσφύγων και γηγενών έχει γιγαντωθεί. Το ηττηµένο στράτευµα είναι σε αναβρασµό. Στην Αθήνα
η κυβέρνηση Πρωτοπαπαδάκη αντιµετωπίζει γενική
κατακραυγή. Ο Γούναρης, αν και είχε περιοριστεί στο ρόλο
του υπουργού ∆ικαιοσύνης, εξακολουθεί να είναι ο
ουσιαστικός αρχηγός της φιλοβασιλικής κυβερνητικής παράταξης και απαντά µε µέτρα λογοκρισίας και απαγόρευσης των
δηµόσιων συγκεντρώσεων.
Στις 10 Σεπτεµβρίου ορκίζεται νέα κυβέρνηση µε πρωθυπουργό το Ν. Τριανταφυλλάκο.
Στις 11 Σεπτεµβρίου στη Χίο τριµελής επαναστατική
επιτροπή αποτελούµενη από τους: συνταγµατάρχη Νικόλαο
Πλαστήρα,
συνταγµατάρχη
Παναγιώτη
Γαρδίκα
και
αντισυνταγµατάρχη Μιλτιάδη Κοιµήση καταργεί τις πολιτικές
και στρατιωτικές αρχές του νησιού. Το ίδιο γίνεται την ίδια
µέρα, σε συνεννόηση µε τον Πλαστήρα και στη Μυτιλήνη
από τους αντισυνταγµατάρχες Κ. Μαµούρη και Α. Πρωτο1922 Επανάσταση Πλαστήρα.
σύγκελο που ενισχύονται µε την προσχώρηση του
Πλατεία Συντάγµατος.
µετριοπαθούς φιλοµοναρχικού συνταγµατάρχη Στυλιανού
Γονατά.
Με πλοία του στόλου, που είχε προσχωρήσει από την αρχή στην επανάσταση, φθάνουν στις 13
Σεπτεµβρίου το βράδυ στο Λαύριο οι επαναστατικές δυνάµεις.
Η κυβέρνηση παραιτείται, ο βασιλιάς Κωνσταντίνος ανακοινώνει µε διάγγελµα την παραίτησή του από τον
θρόνο και στις 30 Σεπτεµβρίου φεύγει µε πλοίο από τον Ωρωπό. Στις 9 Ιανουαρίου του 1923 πεθαίνει στο
Παλέρµο τις Ιταλίας.
Στις 5 Οκτωβρίου δηµοσιεύονται σε διαφορετικά ΦΕΚ: διάγγελµα της Επανάστασης προς το λαό όπου
εκτίθενται οι θέσεις και οι προθέσεις της και η απόφασή της για συγκρότηση ανακριτικής επιτροπής για
διακρίβωση των υπεύθυνων της Εθνικής συµφοράς. Υπογράφουν οι: Γονατάς, Πλαστήρας, Σακελαρόπουλος, και
Φωκάς.
Την ίδια ηµέρα ορκίζεται και διαδέχεται τον Κωνσταντίνο στο θρόνο, ο γιος του Γεώργιος ο Β’, η επανάσταση σχηµατίζει πολιτική κυβέρνηση και ορίζει πρωθυπουργό τον παλαιό πολιτικό Ανδρέα Ζαΐµη.
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Αυτός δεν δέχεται την εντολή και καθήκοντα πρωθυπουργού εκτελεί προσωρινά ο αντιπρόεδρος της
κυβέρνησης και υπουργός Εσωτερικών Σωτ. Κροκιδάς.
Παντού πλανάται η απαίτηση για «παραδειγµατική τιµωρία των ενόχων και υπαιτίων της καταστροφής». Οι
ηγέτες διστάζουν και οι ξένες δυνάµεις πιέζουν για αποφυγή εκτελέσεων.
Στις 25 Οκτωβρίου 1922 συστήνεται έκτακτο στρατοδικείο υπό την προεδρία του υποστρατήγου Α. Οθωναίου
και ο Θ. Πάγκαλος αναλαµβάνει την προεδρία της
ανακριτικής επιτροπής. Παραπέµπονται µε την κατηγορία
της εσχάτης προδοσίας οι: ∆ηµήτριος Γούναρης, αρχηγός
του Λαϊκού Κόµµατος και πρωθυπουργός την περίοδο
1921–1922,
Πέτρος
Πρωτοπαπαδάκης,
υπουργός
οικονοµικών στις κυβερνήσεις Γούναρη και πρωθυπουργός
το 1922, Γεώργιος Μπαλτατζής, υπουργός εξωτερικών στις
κυβερνήσεις Γούναρη και Πρωτοπαπαδάκη, Ξενοφών
Στρατηγός, υποστράτηγος ε.α. και υπουργός στις κυβερνήσεις Γούναρη και Πρωτοπαπαδάκη, Μιχαήλ Γούδας,
υποναύαρχος ε.α. και υπουργός στις κυβερνήσεις Γούναρη
και Πρωτοπαπαδάκη, Νικόλαος Στράτος , πρωθυπουργός
για λίγες ηµέρες το 1922 και υπουργός Εσωτερικών,
Νικόλαος Θεοτόκης, υπουργός στρατιωτικών στις κυβερ1922. Οι συνταγµατάρχες Στυλιανός Γονατάς και
νήσεις Γούναρη και Πρωτοπαπαδάκη και Γ. Χατζανέστης,
Νικόλαος Πλαστήρας εξερχόµενοι από τη Μητρόπολη
τελευταίος αρχιστράτηγος διοικητής της στρατιάς της
της Αθήνας.
Μικράς Ασίας και της Ανατολικής Θράκης. Το αποτέλεσµα
ήταν αναµενόµενο.
Η «∆ίκη των Εξ», όπως έµεινε γνωστή στην
ιστορία, ήταν και εξακολουθεί µέχρι σήµερα να είναι,
ως ένα βαθµό, αµφιλεγόµενη. Οι καταδικασθέντες δεν
ήσαν αµέτοχοι της Μικρασιατικής τραγωδίας ούτε
άµοιροι ευθυνών. ∆εν αµφισβητείται η ενοχή τους,
αλλά κατακρίθηκε από κάποιους η απόφαση της
θανατικής ποινής ως υπερβολική. Όµως είναι σχεδόν
πανθοµολογούµενο πως αποτελούσε µοιραία κατάληξη
της µεγάλης ήττας και καταστροφής.
Υπό το βάρος των περιστάσεων, στις 23 Νοεµβρίου παραιτείται η κυβέρνηση Κροκιδά και µετά
τέσσερις ηµέρες ορκίζεται νέα µε πρωθυπουργό το
συνταγµατάρχη Στυλιανό Γονατά.
Τις πρώτες πρωινές ώρες της 28ης Νοεµβρίου το
στρατοδικείο έκρινε ένοχους τους κατηγορούµενους
Οκτώβριος 1922. Η δίκη των έξι.
παµψηφεί και καταδίκασε σε θάνατο τους ∆. Γούναρη.
Π. Πρωτοπαπαδάκη, Γ. Μπαλτατζή, Ν. Στράτο, Ν. Θεοτόκη και Γ. Χατζανέστη2, τους δε Ξ. Στρατηγό και Μ.
Γούδα σε ισόβια δεσµά.
Στις 11:30 έγινε η εκτέλεση στου Γουδή3. Κάποιες προσπάθειες µέσα και έξω από τη χώρα, για την
αποτροπή της κατά τη διάρκεια της δίκης αλλά και της τελευταίας στιγµής, απέβησαν άκαρπες.
Μετά από πολύµηνες διαπραγµατεύσεις υπογράφεται στις 24 Ιουλίου του 1923 η συνθήκη ειρήνης της
Λωζάννης και κλείνει οριστικά το θέµα της ανταλλαγής των πληθυσµών. Οι τελευταίοι ελληνορθόδοξοι της
Μικράς Ασίας (εκτός από τους Κωνσταντινουπολίτες) αναγκάζονται να εγκαταλείψουν για πάντα τις
πατρογονικές τους εστίες. Το ίδιο ισχύει και για τους µουσουλµάνους του ελλαδικού χώρου, πλην αυτών της
Θράκης.
Με αποφάσεις της Επανάστασης, στις 12 Σεπτεµβρίου 1923 ορίζονται οι προσεχείς εκλογές ως εκλογές
υποψηφίων Συντακτικής Συνέλευσης, στις 13 Οκτωβρίου γίνεται άρση της λογοκρισίας στον τύπο, στις 18
προκηρύσσονται εκλογές για τις 2 ∆εκεµβρίου και γίνεται η άρση του νόµου «περί καταστάσεως πολιορκίας».
Όµως υπάρχει διχογνωµία µεταξύ των πολιτικών της επανάστασης αλλά και µεταξύ των στρατιωτικών για τη
µορφή του πολιτεύµατος κυρίως αλλά και για άλλα δευτερεύουσας σηµασίας ή προσωπικά θέµατα όχι όµως
λιγότερο έντονα και καθοριστικά. Έτσι την ίδια µέρα, 18 Οκτωβρίου, δηµοσιεύεται η παραίτηση των υπουργών:
Π. Μαυροµιχάλη Στρατιωτικών, Κ. Γόντικα Εκκλησιαστικών και Εκπαίδευσης, Γ. Παπανδρέου Εσωτερικών, Μ.
Μίσιου ∆ικαιοσύνης και Γ. Σίδερη Γεωργίας.

2
3

Πριν την εκτέλεση προηγήθηκε η καθαίρεση του Χατζανέστη.
Η περιοχή της εκτέλεσης απαλλοτριώθηκε το 1930 και αργότερα ανεγέρθηκε ναός της Αναστάσεως.
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Στις 21 Οκτωβρίου εκδηλώνεται «αντεπανάσταση» από ετερόκλητα στρατιωτικά στοιχεία, κατά της
κυβέρνησης. Ηγέτες οι στρατηγοί Λεοναρδόπουλος και Γαργαλίδης και ο συνταγµατάρχης Ζήρας. Οι δύο πρώτοι
Βενιζελικοί και ο τρίτος βασιλικός. Την εποµένη η επαναστατική κυβέρνηση επαναφέρει το νόµο «περί
καταστάσεως πολιορκίας» και τη λογοκρισία ενώ µε σύντονες και αποφασιστικές κινήσεις οι Πλαστήρας, Πάγκαλος και Κονδύλης την καταστέλλουν σε λίγες µέρες. Ο Ζήρας καταφεύγει στη Σερβία, οι Λεοναρδόπουλος και
Γαργαλίδης παραδίδονται και Ι. Μεταξάς που είχε στηρίξει τους κινηµατίες δραπετεύει στην Ιταλία.
Η αποτυχία του κινήµατος εδραιώνει την επιρροή του Στρατιωτικού Συνδέσµου, οργάνωσης µε στρατιωτική
δοµή που είχε ιδρυθεί στα µέσα του 1923 για να αντιµετωπίσει πιθανή βασιλική αντεπανάσταση, που έδρασε
αποφασιστικά για την καταστολή του κινήµατος και οδηγεί σε πολιτικές εξελίξεις. Οι δηµοκρατικοί θεωρούν
συνένοχο τον βασιλιά, ο Πλαστήρας δέχεται πιέσεις για την έξωσή του και ανακήρυξη αβασίλευτου πολιτεύµατος ενώ ο Βενιζέλος προτιµά να µετατεθεί το πολιτειακό µετά τις εκλογές, άποψη που εν τέλει επικρατεί.
Στις 6 Νοεµβρίου 1923 µε αποφάσεις της Επανάστασης, γίνονται αποτάξεις και αποστρατείες στρατιωτικών
που συµµετείχαν στο κίνηµα και αίρεται η λογοκρισία στον τύπο. Όµως στις 9 Νοεµβρίου απαγορεύεται η
έκδοση ορισµένων εφηµερίδων σε όλη την επικράτεια, που θεωρούνται ηθικοί αυτουργοί και συνεργάτες του
κινήµατος. Μεταξύ αυτών και οι Αθηναϊκές: Καθηµερινή, Πρωινή, Αθηναϊκή κ.ά. Η άρση του µέτρου αυτού έγινε
µε απόφαση της ∆΄ Συντακτικής Εθνοσυνέλευσης, που δηµοσιεύθηκε στις 2 Φεβρουαρίου 1924 (ΦΕΚ 22)
Στις 21 Νοεµβρίου 1923 δηµοσιεύθηκε διάταγµα σύµφωνα µε το οποίο ως ηµεροµηνία εκλογών ορίζεται η
16η ∆εκεµβρίου. Η «Ηνωµένη Αντιπολίτευσις», µε κύριους συντελεστές το «Λαϊκό» και το «Ζαϊµικό» κόµµα,
ανακοινώνει ότι θα απέχει των εκλογών και ο Βενιζέλος εµµένει στην παλιά του απόφαση, να µην συµµετέχει
άµεσα στα πολιτικά πράγµατα για µην οξυνθούν περαιτέρω τα πνεύµατα. Παρόλα αυτά το όνοµά του µπαίνει σε
20 εκλογικές περιφέρειες και εκλέγεται πρώτος και στις 20. Η προσπάθεια των αντιπάλων του για ηθική
αποµόνωσή του δεν βρήκε απήχηση και η αποχή περιορίζεται στο 30%.
Το κόµµα των Φιλελευθέρων κερδίζει τις εκλογές µε άνετη πλειοψηφία και δεύτερο είναι το κόµµα της
∆ηµοκρατικής Ενώσεως µε ηγέτη τον Αλέξανδρο Παπαναστασίου. Ο Γεώργιος Β΄ αναγκάζεται να αποχωρίσει
από την χώρα στις 19 ∆εκεµβρίου, την ίδια µέρα µε απόφαση της Επανάστασης (ΦΕΚ 370) ανατίθεται η
αντιβασιλεία στο ναύαρχο Παύλο Κουντουριώτη και ο Βενιζέλος µετά από πιέσεις πολιτικών και στρατού
επιστρέφει στην Ελλάδα και στις 11 Ιανουαρίου 1924 διορίζεται πρόεδρος του υπουργικού συµβουλίου (ΦΕΚ 5)
και του ανατίθεται ο σχηµατισµός κυβέρνησης.
Στις πρώτες συνεδριάσεις της βουλής αναδεικνύεται η διαφορετική προσέγγιση για την επίλυση του
πολιτειακού µεταξύ Βενιζέλου και Παπαναστασίου και µετά από οξύτητα στη συνεδρίαση της 29ης Ιανουαρίου
του 1924 ο Βενιζέλος αποφασίζει εκ νέου να αποσυρθεί και παραχωρεί την πρωθυπουργία στον Καφαντάρη
στον οποίο ανατίθεται ο σχηµατισµός κυβέρνησης στις 6 Φεβρουαρίου. Η οξύτητα όµως συνεχίζεται ο
Καφαντάρης παραιτείται στις 8 Μαρτίου, ο Βενιζέλος αναχωρεί στο εξωτερικό και το κόµµα των Φιλελευθέρων
διασπάται. Ο αντιβασιλέας ναύαρχος Κουντουριώτης, στις 12 Μαρτίου, αναθέτει στον Παπαναστασίου το
σχηµατισµό κυβέρνησης η οποία στις 24 Μαρτίου κάνει τις προγραµµατικές της δηλώσεις και παίρνει ψήφο
εµπιστοσύνης από τη βουλή.
Την εποµένη 25η Μαρτίου µετά τη δοξολογία στη µητρόπολη για την εθνική επέτειο, η κυβέρνηση
µεταβαίνει πεζή στη βουλή (παλαιά) και εγκρίνει την έκπτωση της δυναστείας των Γλύξµπουργκ4.
Στο ΦΕΚ 64 της 25ης Μαρτίου 1924, δηµοσιεύεται το εξής ψήφισµα:

ΨΗΦΙΣΜΑ
ΤΗΣ ∆΄ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ
Περί εκ̟τώσεως της ∆υναστείας και ανακηρύξεως της ∆ηµοκρατίας.
Συνεδρίασις ΛΗ΄ της 25 Μαρτίου 1924
Η ∆΄ εν Αθήναις Συνέλευσις των Ελλήνων
Η ∆΄ Συντακτική των Ελλήνων Συνέλευσις έχουσα ̟ρο οφθαλµών τα δεινά ̟ου ε̟εσώρευσεν εις το Έθνος η
∆υναστεία των Γλυξβούργων και µε την ̟ε̟οίθησιν ότι µόνον το ∆ηµοκρατικόν Πολίτευµα, το αντα̟οκρινόµενον
εις τον χαρακτήρα του Ελληνικού Λαού, τας ̟ολιτικάς του συνηθείας και την ̟ολιτικήν του ανατροφήν, δύναται να
ασφαλίση τας ελευθερίας του και να τον βοηθήση να ̟ροαχθή ηθικώς, να αναλάβη οικονοµικώς και να ανυψώση
α̟ό ̟άσης α̟όψεως τον ̟ολιτισµόν,
ΨΗΦΙΖΕΙ
1) Κηρύττει οριστικώς έκ̟τωτον την ∆υναστείαν των Γλυξβούργων, στερεί όλα τα µέλη αυτής α̟ό ̟αντός
δικαιώµατος διαδοχής ε̟ί του θρόνου και της Ελληνικής ιθαγενείας και α̟αγορεύει εις αυτά την εν Ελλάδι
διαµονήν.
2) Α̟οφασίζει να συνταχθεί η Ελλάς εις ∆ηµοκρατίαν κοινοβουλευτικής µορφής, υ̟ό τον όρον της εγκρίσεως
της α̟οφάσεως αυτής αµέσως υ̟ό του Λαού δια ∆ηµοψηφίσµατος, ούτινος αι λε̟τοµέρειαι, ̟εριλαµβάνουσαι
τον χρόνον, τον τρό̟ον της ενεργείας και τας εγγυήσεις της αµερολή̟του διεξαγωγής του, θέλουν κανονισθή
δια ∆ιατάγµατος.
4
Στις 3 Μαρτίου 1924 είχε δηµοσιευθεί ψήφισµα της ∆΄ Συντακτικής Εθνοσυνέλευσης «Περί ενεργείας δηµοψηφίσµατος δια το ∆υναστικόν
και το Πολιτειακόν». Με διάταγµα θα οριστεί ο τρόπος και ο χρόνος του δηµοψηφίσµατος.
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3) Ε̟ιτρέ̟ει την αναγκαστικήν α̟αλλοτρίωσιν των κτηµάτων των ανηκόντων εις µέλη της εκ̟τώτου ∆υναστείας.
Κτήµατα ̟εριελθόντα εις µέλη της εκ̟τώτου ∆υναστείας εκ δωρεάς του ∆ηµοσίου, δήµων, κοινοτήτων ή
νοµικών ̟ροσώ̟ων, ή α̟οκτηθέντα ή κατασκευασθέντα δι’ εθνικών εράνων, ̟εριέρχονται αυτοδικαίως άνευ
ουδεµιάς α̟οζηµιώσεως, εις το ∆ηµόσιον, εις τους οικείους δήµους, κοινότητας ή νοµικά ̟ρόσω̟α.
4) Ο Ναύαρχος Παύλος Κουντουριώτης, θέλει εξακολουθήσει να εκτελή, ως µέχρι τούδε, καθήκοντα ρυθµιστού
του ̟ολιτεύµατος µέχρι συντάξεως του ∆ηµοκρατικού Χάρτου της Ελλάδος.
Εν Αθήναις τη 25 Μαρτίου 1924
Ο Πρόεδρος
Κ. Ρακτιβάν
Έτσι, η «∆΄ εν Αθήναις Συντακτική Συνέλευσις» κατήργησε, στη συνεδρίαση της 25ης Μαρτίου 1924, τον
βασιλικό θεσµό και ανακήρυξε την αβασίλευτη δηµοκρατία, υπό τον όρο της αντίστοιχης έγκρισης αυτής της
απόφασης από το λαό µε δηµοψήφισµα, που ορίζεται µε διάταγµα της 29ης Μαρτίου, για τις 13 Απριλίου του
1924. Το δηµοψήφισµα έγινε και µε ποσοστό 69,95% ενέκρινε την πιο πάνω απόφαση έναντι 30,05% των
φιλοµοναρχικών.
Η αστάθεια όµως συνεχίζεται. Τον Απρίλιο, στο µεγαλύτερο µέρος τις επικράτειας, τίθεται σε εφαρµογή ο
νόµος περί καταστάσεως πολιορκίας µε αιτιολογικό την εκτεταµένη ληστεία και ζωοκλοπή. Στις 23 Απριλίου
δηµοσιεύεται Ν.∆. «Περί κατοχυρώσεως του ∆ηµοκρατικού Πολιτεύµατος» µε το οποίο απαγορεύεται η µε κάθε
τρόπο προσβολή, δυσφήµηση, εξύβριση, αποδοκιµασία ή αµφισβήτηση των ιδρυτικών πράξεων του
∆ηµοκρατικού Πολιτεύµατος ή χρησιµοποίηση της θρησκείας και των θρησκευτικών θεσµών για να πληγεί το
πολίτευµα. Επίσης προβλέπονται ποινές για όσους διακρίνουν προσβλητικά τους κατοίκους της χώρας σε
αυτόχθονες και επήλυδες, σε οµόθρησκους και αλλόθρησκους, σε οµόγλωσσους και ετερόγλωσσους και τα
παρόµοια και αποδίδει σε αυτούς ιδιότητες ή συνήθεις περιφρονητικές.
Η ∆΄ Συντακτική Εθνοσυνέλευση θεωρώντας ότι οι ισχύοντες όροι: «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ» για χαρακτηρισµό του δηµοκρατικού πολιτεύµατος και «ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ» για χαρακτηρισµό του ρυθµιστή του πολιτεύµατος
έδωσαν αφορµή για παρεξηγήσεις προτείνει, στις 28 Μαΐου 1924, την καθιέρωση µε δηµοψήφισµα των όρων
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» και «ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ».
Στις 9 Ιουνίου παραιτείται ο Γ. Κονδύλης από υπουργός Στρατιωτικών και το υπουργείο ανατίθεται στον Θ.
Πάγκαλο, 14 Ιουνίου παραιτούνται ο Α. Μητσοτάκης από υπουργός Εθν. Οικονοµίας και το υπουργείο ανατίθεται
στον Γ. ∆ουζίνα και ο Ε. Τσουδερός Οικονοµικών και το υπουργείο ανατίθεται στον Κ. Γκότση, 16 Ιουνίου
παραιτείται ο Γ. Ρούσσος από υπουργός Εξωτερικών και το υπουργείο ανατίθεται στον Κ. Ρέντη, 5 Ιουλίου
παραιτείται από υπουργός Ναυτικών ο Α. Χατζηκυριάκος και το υπουργείο αναλαµβάνει ο Α. Παπαναστασίου.
Στις 19 Ιουλίου 1924 η κυβέρνηση Α. Παπαναστασίου πέφτει και στις 24 του ίδιου µήνα ορκίζεται κυβέρνηση µε πρωθυπουργό το Θεµιστοκλή Σοφούλη.
Στις 12 Σεπτεµβρίου επιστρατεύονται λόγω έκτακτης ανάγκης, όλοι οι υπάλληλοι, οι τεχνίτες, οι εργάτες και
το εν γένει προσωπικό των ατµήλατων σιδηροδρόµων του κράτους. Την απόφαση υπογράφει ως υπουργός
στρατιωτικών ο Γεώργιος Κατεχάκης5.
Η κυβέρνηση Σοφούλη είναι βραχύβια, παραιτείται στις 7 Οκτωβρίου 1924 και ορκίζεται κυβέρνηση του
Ανδρέα Μηχαλακόπουλου, αρχηγού των «Συντηρητικών Φιλελευθέρων».
Στις 11 Ιουνίου 1925 η Εθνοσυνέλευση ψηφίζει την εφαρµογή του νόµου «περί καταστάσεως πολιορκίας
στο νοµό Σάµου λόγω των διαπραχθέντων αδικηµάτων στο νησί6 και στις 15 του ίδιου µήνα η κυβέρνηση
Μηχαλακόπουλου παίρνει και νέα εντολή, µετά από ανασχηµατισµό και έξοδο του Γ. Κονδύλη.
5
Ο Γεώργιος Κατεχάκης ήταν στρατιωτικός και πολιτικός. Γεννήθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης το 1881. Η οικογένειά του είχε στρατιωτική
παράδοση και ο ίδιος σπούδασε στη Σχολή Ευελπίδων. Πήρε µέρος στο Μακεδονικό Αγώνα ως αρχηγός του σώµατος των Κρητών
Εθελοντών µε το ψευδώνυµο «Καπετάν Ρούβας». Έδρασε κυρίως στις περιφέρειες Φλώρινας, Καστοριάς και Μοναστηρίου µε ιδιαίτερες
επιτυχίες κατά των Βουλγάρων, µε αποκορύφωµα την περίφηµη ενέδρα στο Σκλήθρο. Έλαβε µέρος στους βαλκανικούς πολέµους ως γενικός
αρχηγός των εθελοντικών σωµάτων της Μακεδονίας και ως επιµελητής της µεραρχίας Ηπείρου. Το 1916 ως επιτελάρχης της 9ης Μεραρχίας
στη Θεσσαλονίκη, πήρε µέρος στο κίνηµα της Θεσσαλονίκης. Αποστρατεύτηκε το 1920 και το 1922 επανήλθε στην υπηρεσία ως Γενικός
∆ιοικητής Θράκης. Το 1924 εκλέχτηκε βουλευτής Ηρακλείου της ∆΄ Συντακτικής Εθνοσυνέλευσης και διετέλεσε Υπουργός των Στρατιωτικών
στην Κυβέρνηση Θεµιστοκλή Σοφούλη . Επίσης διετέλεσε ∆ιοικητής Κρήτης επί κυβέρνησης Αλέξ. Ζαΐµη το 1928 και 1929. Ανέλαβε πάλι το
υπουργείο Στρατιωτικών στις κυβερνήσεις Ελευθερίου Βενιζέλου το 1929 και το 1933. Ο Κατεχάκης θεωρείται, µαζί µε τον Γεώργιο
Φεσσόπουλο δηµιουργός των µυστικών υπηρεσιών του ελληνικού κράτους.
6
Πρόκειται για το κίνηµα των αδελφών Γιάννη, Κίµωνα και Κώστα Γιαγιά, διαβόητων «ληστών και κακοποιών». Οι αδελφοί Γιαγιά επωφελήθηκαν από το κλίµα της εποχής και επεχείρησαν να οργανώσουν αυτονοµιστικό κίνηµα στη Σάµο. Πίσω όµως από τους «Γιαγιάδες»
βρισκόταν η Ιταλία, που έχοντας στην κατοχή της τα ∆ωδεκάνησα, έλπιζε να επωφεληθεί από µία ενδεχόµενη αυτονόµηση της γειτονικής
Σάµου. Το ίδιο ίσχυε και για την Τουρκία που τους ενίσχυε και τους υπέθαλπε µε κάθε µέσο. Οι Γιαγιάδες, είχαν παραπεµφθεί σε δίκη για
παρόµοιες ενέργειές τους και προκειµένου να αποφύγουν τη βέβαιη καταδίκη τους, επεχείρησαν την εν λόγω κινηµατική πράξη. Οι
κινηµατίες όπλισαν περίπου 70 Σαµιώτες µε µεγάλο αριθµό Ιταλικών όπλων και στασίασαν στις 6 Ιουνίου 1925. Η οµάδα των ένοπλων
ξεκίνησε από το Μαραθόκαµπο, εισέβαλε στο Καρλόβασι και υποχρέωσε τον υπεύθυνο του ∆ηµοσίου Ταµείου να της παραδώσει όσα
χρήµατα είχε στη διάθεσή του, εκδίδοντας απόδειξη στο όνοµα της (ανύπαρκτης) "Σαµιακής ∆ηµοκρατίας". Μετά οι ένοπλοι πήγαν στο Βαθύ
και στις συµπλοκές που ακολούθησαν σκότωσαν έναν ενωµοτάρχη, αφόπλισαν τις αστυνοµικές και στρατιωτικές αρχές και απελευθερώσουν
τους κρατούµενους των φυλάκων. Κατόπιν επέβαλαν στρατολογία του ντόπιου πληθυσµού. Στις 8 Ιουνίου, αποβιβάστηκαν στο νησί ισχυρές
στρατιωτικές και ναυτικές δυνάµεις που κατέστειλαν αµέσως το κίνηµα και συνέλαβαν τους πρωτεργάτες. Οι αρχηγοί όµως διέφυγαν στην
απέναντι µικρασιατική ακτή βρίσκοντας άσυλο στο Κουσάντασι (Νέα Έφεσος). Κύρια πηγή: ΤΟ ΒΗΜΑ, 24/09/2006, Σελ. A25.
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Στις 25 Ιουνίου 1925 εκδηλώνεται πραξικόπηµα από τον Θεόδωρο Πάγκαλο,
µε τη βοήθεια του ναύαρχου Αλέξανδρου Χατζηκυριάκου. Η κυβέρνηση Μηχαλακόπούλου προβάλλοντας χαλαρή αντίσταση ανατρέπεται, στις 26 δηµοσιεύεται
ο (αυτο)διορισµός του ως πρωθυπουργού και υπουργού Στρατιωτικών, στις 30
παίρνει ψήφο εµπιστοσύνης στη βουλή µε 185 ψήφους και ορκίζεται η
κυβέρνησή του. Μετά την έκδοση του νέου Συντάγµατος στο ΦΕΚ 274 της 29ης
Σεπτεµβρίου 1925, δηµοσιεύεται την εποµένη διάγγελµα του Πάγκαλου στην
Εφηµερίδα της Κυβέρνησης, στο οποίο αναφέρει τους λόγους για τους οποίους
επιβάλλεται η διάλυση της ∆΄ Συντακτικής Εθνοσυνέλευσης (απώλεια της εµπιστοσύνης του λαού, η δράση και η στάση των αρχηγών των πολιτικών οµάδων
κ.α.) και υπόσχεται να προκηρύξει εκλογές στα πλαίσια του νέου πολιτεύµατος
της χώρας. Στις 19 Οκτωβρίου δηµοσιεύεται ∆ιάταγµα για προκήρυξη εκλογών
την 7η Μαρτίου 1926 και στις 28 Νοεµβρίου Συντακτικό ∆ιάταγµα για την πρώτη
συγκρότηση Γερουσίας µετά από εκλογές στις 10 Ιανουαρίου 1926.
Αντ’ αυτών ο Πάγκαλος σταδιακά σταθεροποιεί τη δικτατορία του7.
Τον Οκτώβριο του 1925 έγινε το Ελληνοβουλγαρικό επεισόδιο8 και ο Πάγκαλος
κατακρίθηκε έντονα από τον πολιτικό κόσµο.
Ο Θεόδωρος Πάγκαλος
Ακολουθεί σταδιακή παραίτηση υπουργών και στις 3 Ιανουαρίου 1926 αυτή του Χατζηκυριάκου που
αποτελούσε στήριγµα για το δικτάτορα. Στις 4 Ιανουαρίου δηµοσιεύεται διάγγελµα του Πάγκαλου στην
Εφηµερίδα της Κυβέρνησης προς το Λαό, το Στρατό και το Στόλο, στο οποίο υπερασπίζεται το καθεστώς του,
µέµφεται τους πολιτικούς αρχηγούς για τη συµπεριφορά τους σε όσα αφορούν στα εσωτερικά ζητήµατα αλλά
και για το Ελληνοβουλγαρικό επεισόδιο και ανακοινώνει ότι για τους πιο πάνω λόγους, συγκεντρώνει όλες της
υπολειπόµενες εξουσίες στα χέρια του προκειµένου να εφαρµόσει ολοκληρωτικά το πρόγραµµά του. Με Ν.∆.
στις 9 του ίδιου µήνα αναβάλλονται οι εκλογές για ανάδειξη Γερουσιαστών, επ’ αόριστο.
Ο Κονδύλης προσπαθεί να τον ανατρέψει το Φεβρουάριο του 1926, προδίδεται όµως και εκτοπίζεται µαζί µε
συνεργάτες του στη Σαντορίνη.
Στις 18 Μαρτίου κοινοποιείται η παραίτηση του Κουντουριώτη από την προεδρία της ∆ηµοκρατίας και την
ίδια µέρα µε Συντακτική Απόφαση, που υπογράφει ο Πάγκαλος, προκηρύσσονται εκλογές για την ανάδειξη νέου
Στις 11 Ιουνίου η Εθνοσυνέλευση ψήφισε την εφαρµογή του νόµου «περί καταστάσεως πολιορκίας» στο νοµό Σάµου και οι κινηµατίες
παραπέµφθηκαν να δικαστούν στο έκτακτο στρατοδικείο της Σάµου, το οποίο τους επέβαλε ποινές, από πρόστιµο µέχρι ισόβια. Ο Πάγκαλος
το Μάρτιο του 1926 µε Συντακτική Απόφαση απένειµε χάρη σε 36 καταδικασµένους, για το υπόλοιπο της ποινής τους, ζητώντας παράλληλα
από τους µαζικούς φορείς, που επανειληµµένως είχαν ζητήσει την επιείκεια του κράτους, να συµβάλουν στην ενίσχυση του εθνικού
φρονήµατος στο νησί.
7
Μερικά χαρακτηριστικά µέτρα της δικτατορίας Πάγκαλου:
απαγορεύεται η εισαγωγή µερικών ειδών πολυτελείας π.χ. αρώµατα, αραχνοΰφαντα υφάσµατα, γούνες και δερµάτινα, διακοσµητικά φτερά,
κ.λπ.
•
επιβάλλεται λογοκρισία στις κινηµατογραφικές ταινίες και ολική η µερική απαγόρευση προβολής περιεχοµένου που προσβάλει τα
δηµόσια ήθη ή αποβλέπει σε προπαγανδιστικούς σκοπούς ή από την προβολή της ταινίας υπάρχει κίνδυνος διατάραξης της δηµόσιας
τάξης και ασφάλειας.
•
συστήνεται «Υπηρεσία Ειδικής Ασφάλειας» µε σκοπό την παρακολούθηση κάθε ύποπτης, για την ασφάλεια της χώρας, οργάνωσης, την
καταδίωξη της κατασκοπείας και την αστυνόµευση των ξένων.
•
απαγορεύεται η κυκλοφορία εντύπων που εξαιρούν της πράξης ή το βίο ληστών, κλεπτών, εγκληµατιών κ.λπ. είτε αφορούν φυσικά είτε
φανταστικά πρόσωπα και στις 5 Οκτωβρίου επιβάλλεται λογοκρισία στον Τύπο.
•
απαγορεύεται η αποδηµία και η µετανάστευση προσφύγων, ιδιαίτερα αγροτών της Μακεδονίας και της Θράκης.
•
συστήνεται υπηρεσία Γενικής Ασφάλειας του Κράτους για την παρακολούθηση των προπαγάνδων κατά της ασφάλειας του κράτους. Τα
όργανά της έχουν το δικαίωµα να εισέρχονται σε όλους τους χώρους που γίνονται συγκεντρώσεις (σωµατεία, θεάµατα κ.λπ.).
•
µετά την κατάργηση του υπουργείου Υγιεινής Προνοίας και Αντιλήψεως συστήνεται Ανώτατη ∆ιεύθυνση Προσφύγων στον πρόεδρο
της κυβέρνησης που απορροφά όλες τις ∆/νσεις, τµήµατα και υπηρεσίες που αφορούν στους πρόσφυγες. Ο Ανώτατος ∆ιευθυντής
προσφύγων έχει δικαιώµατα και ευθύνες υπουργού.
•
µε διαταγή του ο Γενικός ∆ιοικητής των Νέων Χωρών µπορεί να απολύει τα κοινοτικά και δηµοτικά συµβούλια.
•
το Φεβρουάριο του 1926 αποφασίζεται η ανέγερση απολυµαντηρίου και των απαραίτητων παραπηγµάτων στη Μακρόνησο, για
παραµονή και απολύµανση των προσφύγων από τη Ρωσία.
•
τα κέντρα πολυτελείας που µένουν ανοικτά µετά τη 1η µεταµεσονύχτια ώρα πληρώνουν φόρο 5.000 δρχ για κάθε ώρα.
•
συστήνεται στην Αθήνα πενταµελές διαρκές Στρατοδικείο.
•
οι Νοµαρχιακές εκλογές που είχαν οριστεί για τις 28 Φεβρουαρίου αναβάλλονται επ’ αόριστο.
•
καταργούνται όλα τα κρατικά αυτοκίνητα, ακόµα και τα υπουργικά, εκτός από το πρωθυπουργικό. Παρέχονται όµως έξοδα κίνησης.
•
Συστήνεται «Εθνική Ένωση Κοινωνικής Αναπλάσεως» υπό την εποπτεία της Γενικής Ασφάλειας µε σκοπό τη λήψη µέτρων για την υγιή
και ηθική διάπλαση της νεολαίας και της κοινωνίας εν γένει. Μέλη της ένωσης αναγκαστικά είναι 27 µεγάλα Σωµατεία, Σύλλογοι και
Ιδρύµατα µεταξύ των οποίων: ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, η Ένωση Συντακτών, το Σώµα Προσκόπων, η ΧΑΝ, το Λύκειο Ελληνίδων,
η Ένωση Αθλητικών Σωµατείων, ο Σύνδεσµος Ελλήνων Καλλιτεχνών κ.ά.
8
Τον Οκτώβριο του 1925 δηµιουργήθηκε ένα µεθοριακό επεισόδιο µεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας. Ένας Έλληνας στρατιώτης που
υπηρετούσε σε συνοριακό φυλάκιο της Μακεδονίας, κυνηγώντας τον σκύλο του πέρασε τη συνοριακή γραµµή και σκοτώθηκε από τα πυρά
ενός Βούλγαρου σκοπού. Ο λοχαγός διοικητής του φυλακίου, που κρατώντας λευκή σηµαία προσπάθησε να περισυλλέξει το πτώµα του
στρατιώτη, εκτελέστηκε κι’ αυτός. Ακολούθησε επίθεση και κατάληψη του ελληνικού φυλακίου από τις βουλγαρικές δυνάµεις και ο θάνατος
ενός ακόµη Έλληνα στρατιώτη. Ο Πάγκαλος απαίτησε τη συγνώµη της Βουλγαρίας και αποζηµίωση για την οικογένεια του λοχαγού. Οι
Βούλγαροι αρνήθηκαν και ο Πάγκαλος διέταξε εισβολή στην Βουλγαρία που είχε επιτυχία. Η Βουλγαρία αδυνατώντας να ανακόψει την
ελληνική προέλαση προσέφυγε στην Κοινωνία των Εθνών που καταδίκασε την ελληνική εισβολή, ζήτησε την απόσυρση των ελληνικών
δυνάµεων και την αποζηµίωση της Βουλγαρίας. Ο Πάγκαλος αναγκάστηκε να δεχθεί τους όρους και να καταβάλει ως πολεµική αποζηµίωση
30 εκατοµµύρια βουλγαρικά λέβα, δηλαδή 50.000 χρυσές λίρες.
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προέδρου στις 4 Απριλίου. Οι προβλεπόµενες ηλικίες των υποψηφίων (όχι κάτω των 45 και µέχρι 65 ετών)
αποκλείουν όλους τους πιθανούς αντιπάλους υποψηφίους και «φωτογραφίζουν» τον Πάγκαλο9. Πράγµατι
καταλαµβάνει και το ύπατο αξίωµα και µε Συντακτικές Αποφάσεις στις 6 Απριλίου τροποποιεί διατάξεις του
συντάγµατος και, µεταξύ άλλων, δίνει στον εαυτό του το δικαίωµα να διαλύει τη βουλή όποτε θέλει και να
υπογράφει όλα τα διατάγµατα. Ακολουθούν διώξεις, εκτοπίσεις πολιτικών και αυταρχικά µέτρα. Στις 8 Απριλίου
επικηρύσσει το Ν. Πλαστήρα, που φυγοδικεί στο εξωτερικό, µε 200.000 δρχ. για όποιον αποκαλύψει που
κρύβεται και µε 500.000 για τη σύλληψή του, επειδή «.. εξειλήχθει εκ ̟ολιτικής εµ̟αθείας εις ̟ραγµατικόν
ταραξίαν». Η επικήρυξη ανακαλείται στις 8 Ιουλίου.
Στις 19 Ιουλίου ο Πάγκαλος παραχωρεί την πρωθυπουργία στον Αθανάσιο Ευταξία και πραγµατοποιείται
ανασχηµατισµός της κυβέρνησης.
Η ανατροπή του Πάγκαλου έγινε από τον Κονδύλη µε κίνηµα στις 22 Αυγούστου του 1926. Ο δικτάτορας
συνελήφθη και φυλακίσθηκε. Ο Παύλος Κουντουριώτης ανέλαβε πάλι καθήκοντα προέδρου της ∆ηµοκρατίας και
στις 24 Αυγούστου απευθύνει το εξής ∆ιάγγελµα προς τον Ελληνικό Λαό:

Καταλυθείσης της ∆ικτατορίας ανέλαβον α̟ό σήµερον την εξάσκησιν των Προεδρικών µου
καθηκόντων, εις τα ο̟οία µε έταξεν η ψήφος της ∆΄ Εθνικής των Ελλήνων Συνελεύσεως.
Εν Αθήναις τη 24 Αυγούστου 1926
Ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας
Παύλος Κουντουριώτης
Μετά από δύο ηµέρες ορκίσθηκε κυβέρνηση µε πρωθυπουργό και υπουργό Στρατιωτικών, τον Γ. Κονδύλη.
Οι οπαδοί του ανατραπέντα δικτάτορα, µε επικεφαλής τους Ναπολέοντα Ζέρβα και Βασίλειο Ντερτιλή, οι
οποίοι σηµειωτέον είχαν βοηθήσει τον Κονδύλη να ανατρέψει τον Πάγκαλο, επεχείρησαν στρατιωτικό κίνηµα
στις 9 Σεπτεµβρίου. Ο Κονδύλης όµως δεν αιφνιδιάστηκε και το κατέστειλε βίαια και µε αιµατηρό τρόπο.
Απολογισµός: νεκροί και τραυµατίες έφτασαν τους 300.
Τον ίδιο µήνα δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 334 22/9/1926), το Σύνταγµα της Ελληνικής
∆ηµοκρατίας έτσι όπως ψηφίστηκε από την αρµόδια 30µελή Συντακτική Επιτροπή της ∆΄ Συντακτικής
Εθνοσυνέλευσης και της οποίας η δηµοσίευση είχε παρακωλυθεί από το καθεστώς Πάγκαλου.
Οι διεξαγωγή των εκλογών αρχικά ορίστηκε για τις 24 Οκτωβρίου και στη συνέχεια για τις 7 Νοεµβρίου. Οι
εκλογικές περιφέρειες ήσαν 40 και οι βουλευτικές έδρες 286. Χαρακτηριστική είναι η αναφορά της στήλης του
πληθυσµού κάθε περιφέρειας όπου καταγράφεται ο «Αριθµός δηµοτών µετά των ̟ροσφύγων». Στη συνέχεια
αίρεται ο Στρατιωτικός Νόµος (περί καταστάσεως πολιορκίας) από όλη την επικράτεια.
Οι εκλογές που διεξήχθησαν στις 7 Νοεµβρίου χαρακτηρίσθηκαν ως υποδειγµατικές και ήταν οι πρώτες που
έγιναν µε ψηφοδέλτια αντί για σφαιρίδια και µε το σύστηµα της απλής αναλογικής. Στις 26 κηρύχθηκε η έναρξη
της Α΄ Συνόδου της Α΄ Βουλευτικής Περιόδου και στις 4 ∆εκεµβρίου ο Κονδύλης παρέδωσε την εξουσία και
ορκίσθηκε κυβέρνηση µε πρωθυπουργό τον Αλ. Ζαΐµη. Η κυβέρνηση ονοµάστηκε «Οικουµενική» γιατί συµµετείχαν στο σχηµατισµό της όλα τα µεγάλα κόµµατα και πήραν υπουργεία οι: Α. Παπαναστασίου, Α. Μιχαλακόπουλος, Γ. Καφαντάρης, Π. Τσαλδάρης, Ι. Μεταξάς, ο Θ. Σοφούλης ως Πρόεδρος της Βουλής κ.ά. Το ΚΚΕ,
που συµµετείχε στις εκλογές ως Ενιαίο Μέτωπο Αγροτών-Εργατών και έλαβε ποσοστό 4,38%, εισέρχεται για
πρώτη φορά στο κοινοβούλιο µε 10 βουλευτές.
Στις 3 Ιουνίου 1927 δηµοσιεύθηκε πάλι στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης10 το νέο Σύνταγµα, µε ερµηνευτικές υποσηµειώσεις επί ορισµένων άρθρων, που καθιέρωνε την αβασίλευτη δηµοκρατία και το θεσµό του ανωτάτου άρχοντα ο οποίος εκλεγόταν για πενταετή θητεία, από τα δύο νοµοθετικά Σώµατα, τη Βουλή και τη
Γερουσία σε κοινή τους συνεδρίαση. Με την εφαρµογή σε ισχύ του Συντάγµατος έληξε και η συντακτική
δικαιοδοσία της Βουλής.
Τον Φεβρουάριο του 1928 αποφασίζεται να γίνει γενική απογραφή πληθυσµού στις 15 Μαΐου.
Η κυβέρνηση Ζαΐµη κυβέρνησε µέχρι τις 27 Ιουνίου του 1928 οπότε και υπέβαλε την παραίτησή της.
∆όθηκε εντολή στις 4 Ιουλίου στον Ελ. Βενιζέλο, που είχε επιστρέψει στην Ελλάδα στις 20 Απριλίου του 1927
και µετά από δύο µέρες σχηµάτισε κυβέρνηση, διέλυσε τη βουλή και προκήρυξε εκλογές για τις 19 Αυγούστου.
Το αποτέλεσµα ήταν εκλογικός θρίαµβος για τον συνασπισµό των πέντε κοµµάτων που συνεργάζονταν µε
ηγέτες τους: Βενιζέλο, Παπαναστασίου, Κονδύλη, Μιχαλακόπουλο και Ζαβιτζιάνο, αφού έλαβε το 61,02% των
ψήφων. ∆εύτερο ήλθε το «Λαϊκό Κόµµα» µε αρχηγό τον Παν. Τσαλδάρη που έλαβε το 23,945%. Έτσι από το
σύνολο των 250 εδρών της βουλής ο συνασπισµός περί τον Βενιζέλο κατέλαβε τις 226 και οι αντιβενιζελικοί 24.
Η νέα βουλή, µε πρωθυπουργό τον Ελ. Βενιζέλο, στις 17 Οκτωβρίου 1928 συνήλθε στην εναρκτήρια
συνεδρίαση της 1ης Συνόδου της 2ης Βουλευτικής Περιόδου. Σ’ αυτήν ο Βενιζέλος υπέβαλε εισηγητική έκθεση για
κύρωση από τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας µε ∆ιάταγµα, αµνηστίας για τα πολιτικά αδικήµατα που διαπράχθηκαν µέχρι 4 Ιουλίου 1928 και αφορούσαν στη δικτατορία Πάγκαλου, επισηµαίνοντας ότι είναι ανάξιο λόγου
να ασχολείται η πολιτεία και οι πολίτες µε κάτι που καταδικάστηκε από το λαό στις πρόσφατες εκλογές και ο Π.
9

Με Συντακτική Απόφαση στις 31 Μαρτίου ο Πάγκαλος απαγορεύει την παρουσία αντιπροσώπων των υποψηφίων στα εκλογικά κέντρα.
ΦΕΚ 273 3 Ιουνίου 1927.

10

12

Κουντουριώτης την υπέγραψε αυθηµερόν. Επίσης από τα πρώτα µελήµατα της κυβέρνησης Βενιζέλου ήταν η
τακτοποίηση των εκκρεµοτήτων που αφορούσαν το Σύνταγµα και κυρίως την νοµοθεσία για την συγκρότηση
του Συµβουλίου της Επικρατείας11 και της Γερουσίας12.
Οι εκλογές για την ανάδειξη των 92 µελών της Γερουσίας έγιναν στις 21 Απριλίου του 1929. Οι Φιλελεύθεροι
εξέλεξαν 66 Γερουσιαστές αποκτώντας έτσι άνετη πλειοψηφία και στα δύο νοµοθετικά σώµατα ( Βουλή και
Γερουσία). Η Γερουσία συγκαλείται σε πρώτη συνεδρίαση στις 16 Μαΐου οπότε και κηρύσσεται η έναρξη των
εργασιών της. Στις 29 Μαΐου συγκαλούνται η Βουλή και η Γερουσία σε κοινή συνεδρίαση στις 3 Ιουνίου για
εκλογή Προέδρου της ∆ηµοκρατίας και επανεξελέγη ο Παύλος Κουντουριώτης.
Στις 10 ∆εκεµβρίου παραιτείται από την Προεδρία της ∆ηµοκρατίας ο Π. Κουντουριώτης, για λόγους υγείας.
Τα καθήκοντά του προσωρινώς, κατά το σύνταγµα, αναλαµβάνει ο Πρόεδρος της Γερουσίας Αλ. Ζαΐµης και κατά
τη σύγκληση Βουλής και Γερουσίας σε κοινή συνεδρίαση στις 14 του ίδιου µήνα, εκλέγεται Πρόεδρος της
∆ηµοκρατίας. Η τετραετία της διακυβέρνησης Βενιζέλου έγινε µέσω παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης, θετικών και
αρνητικών ενεργειών και αποφάσεων και, κυρίως προς το τέλος της, µε πολιτική οξύτητα.
Στις 26 Μαΐου του 1932 παραιτείται η κυβέρνηση του Ελευθέριου Βενιζέλου και παίρνει εντολή σχηµατισµού κυβέρνησης ο Αλέξ. Παπαναστασίου, η κυβέρνησή του ορκίζεται αλλά είναι εξαιρετικά βραχύβια. Στις 5
Ιουνίου ο Βενιζέλος επανέρχεται µε νέα κυβέρνηση και στις 19 Αυγούστου προκηρύσσονται βουλευτικές εκλογές
για τις 25 Σεπτεµβρίου και οι βουλευτικές έδρες ορίζονται σε 250. Την ίδια ηµέρα ορίζονται εκλογές και για
µερική ανανέωση της σύνθεσης της Γερουσίας. Η νέα Βουλή και η Γερουσία συγκαλούνται σε τακτική σύνοδο
στις 24 Οκτωβρίου.
Από τις εκλογές κανένα κόµµα δεν εξασφαλίζει αυτοδύναµη πλειοψηφία. Οι προτάσεις για κυβέρνηση
συνεργασιών ή «Οικουµενική» δεν ευοδώνονται γιατί τίθεται ως προϋπόθεση η αναγνώριση του δηµοκρατικού
πολιτεύµατος από το κόµµα του Π. Τσαλδάρη ως οριστικού καθεστώτος, κάτι που δεν είχε γίνει ακόµη. Μετά
από διαπραγµατεύσεις µε τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας Αλ. Ζαΐµη ο Π. Τσαλδάρης δηλώνει, σε επιστολή που
του έστειλε, µεταξύ άλλων «….. το Λαϊκόν Κόµµα ουδεµίαν πλέον δύναται να θεωρηθή ότι τηρεί και δηλοί ότι

ούτε τηρεί επιφύλαξιν ως προς το δηµοκρατικόν της χώρας πολίτευµα και αναµφισβήτητος η παρ’ αυτού
ανεπιφύλακτος αναγνώρισις της ∆ηµοκρατίας και ο σεβασµός του προς το υφιστάµενον δηµοκρατικόν
πολίτευµα. …..» 13
Στις 3 Οκτωβρίου δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης το εξής διάγγελµα του Προέδρου της
∆ηµοκρατίας:
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΛΑΟΝ

Ως φύλαξ του ∆ηµοκρατικού ηµών Πολιτεύµατος ̟αρακολουθώ µετ’ ευλόγου ενδιαφέροντος α̟ό της
εκλογής µου, τας κρατούσας εν τη χώρα ανησυχίας, άστινας και εγώ συνεµεριζόµην.
Μετά τας ̟ρος µε όµως κατά την 28ην Σε̟τεµβρίου γενοµένας ̟ροφορικώς κατηγορηµατικάς δηλώσεις του
αρχηγού του Λαϊκού Κόµµατος, καθ’ ας το Λαϊκόν Κόµµα αναγνωρίζει ανε̟ιφυλάκτως την ∆ηµοκρατίαν και
σέβεται το ∆ηµοκρατικόν Πολίτευµα - δηλώσεις ας ο αρχηγός του Λαϊκού Κόµµατος ε̟ανέλαβε σήµερον και
εγγράφως, µε την ̟ροσθήκην ότι εύχεται ό̟ως η Ελλάς ζήσει εις το µέλλον ευτυχής υ̟ό το ∆ηµοκρατικόν
Πολίτευµα – οι φόβοι εκείνοι στερούνται ήδη βάσεως, τερµατιζοµένου ούτω οριστικώς του καθεστωτικού
ζητήµατος.
Ανακοινώ σήµερον το βαρυσήµαντον γεγονός ̟ρος τον Ελληνικόν Λαόν, βέβαιος ότι µετ’ ευφροσύνης ούτος
θα ακούσει το χαρµόσυνον άγγελµα.
Εν Αθήναις τη 3 Οκτωβρίου 1932
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΖΑΪΜΗΣ
Μετά από δύο ηµέρες ανακοινώνεται η διάλυση του Στρατιωτικού Συνδέσµου.
Στις 4 Νοεµβρίου παραιτείται η κυβέρνηση Βενιζέλου και ορκίζεται κυβέρνηση Τσαλδάρη µε τη στήριξη
Κονδύλη και Χατζηκυριάκου (µέχρι τότε Βενιζελικών). Μεταξύ των µελών της οι Ι. Ράλλης, Ι. Μεταξάς, Γ.
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ΦΕΚ 273 24 ∆εκεµβρίου 1924.
ΦΕΚ 11 16 Ιανουαρίου 1929 νόµος 3786. Η Γερουσία αναβίωσε µε το Σύνταγµα του 1927 (είχε καταργηθεί µε το Σύνταγµα του 1864
µετά την επανάσταση της 10ης Οκτωβρίου 1862, που προκάλεσε την έξωση του Όθωνα και την άνοδο στο θρόνο του Γεωργίου Α'.) και
επανασυστάθηκε ως δεύτερο νοµοθετικό σώµα µε σκοπό την περιστολή της παντοδυναµίας της Βουλής και την αρτιότερη επεξεργασία των
νόµων, λόγω της σύνθεσής της. Στις αρµοδιότητες της Γερουσίας υπάγονταν η άρση των διαφωνιών Προέδρου της ∆ηµοκρατίας και
Βουλής, η σύµπραξη της Βουλής για την εκλογή του Ανώτατου Άρχοντα και την αναθεώρηση του Συντάγµατος και η εκδίκαση των
αδικηµάτων του Πρωθυπουργού και των Υπουργών. Η Γερουσία αποτελείτο από 120 µέλη, εκ των οποίων τα 92 εκλέγονταν από τον λαό µε
καθολική ψηφοφορία, τα 18 από τα διοικητικά συµβούλια επαγγελµατικών οργανώσεων και πνευµατικών ιδρυµάτων και τα 10 από τη Βουλή
και τη Γερουσία σε κοινή συνεδρίαση («αριστίνδην»). Η θητεία των γερουσιαστών ήταν εννεαετής και η σύνθεση της Γερουσίας έπρεπε να
ανανεώνεται κάθε τρία χρόνια κατά το 1/3. Για να εκλεγεί κάποιος γερουσιαστής έπρεπε να έχει την ιδιότητα του Έλληνα πολίτη, πλήρη
πολιτικά και αστικά δικαιώµατα και ηλικία τουλάχιστον 40 ετών. Τουλάχιστον τα 9/12 από τα µέλη της Γερουσίας εκλέγονταν λοιπόν από τον
λαό, το 1/12 από τη Βουλή και τη Γερουσία σε κοινή συνεδρίαση στην αρχή κάθε Βουλευτικής περιόδου, ενώ τα υπόλοιπα 2/12 εκλέγονταν
µε βάση τον θεσµό της επαγγελµατικής αντιπροσωπείας. Η θητεία του γερουσιαστή ήταν 9 χρόνια αλλά κάθε τρία χρόνια ανανεωνόταν η
σύνθεσή της κατά το ένα τρίτο µε καθολική ψηφοφορία στο τρίτο των εκλογικών διαµερισµάτων της χώρας. Ο θεσµός της Γερουσίας
καταργήθηκε την 1η Απριλίου 1935 µε το κίνηµα του Κονδύλη (ως αντίδραση µετά την έκρηξη και καταστολή του βενιζελικού στρατιωτικού
κινήµατος) µε την κατάργηση του Συντάγµατος του 1927 και την επαναφορά σε ισχύ εκείνου του 1911.
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Κονδύλης, Αλ. Χατζηκυριάκος, Στ. Στεφανόπουλος κ.α. Η κυβέρνηση στις 11 Νοεµβρίου παίρνει από τη βουλή
ψήφο ανοχής.
Από την εποµένη όµως εκφράζονται σοβαρές αντιρρήσεις, µε κύριο εκπρόσωπό τους τον Πλαστήρα και
πιέσεις στον Βενιζέλο προκειµένου να ανατρέψει την κυβέρνηση Τσαλδάρη. Τελικά στις 13 Ιανουαρίου 1933 ο
Τσαλδάρης αναγκάσθηκε να ζητήσει ψήφο εµπιστοσύνης από τη βουλή, την οποία δεν εξασφάλισε και
παραιτήθηκε. Στις 16 Ιανουαρίου ορκίσθηκε κυβέρνηση µε πρωθυπουργό τον Βενιζέλο (πρόκειται για την
τελευταία παρουσία του ως πρωθυπουργού). Μέλη της οι Α. Μιχαλακόπουλος, Αλ. Παπαναστασίου, Γ.
Καφαντάρης, Γ. Παπανδρέου κ.α. Στις 23 Ιανουαρίου η Γερουσία αποφαίνεται ότι πρέπει να διαλυθεί η παρούσα
βουλή και προκηρύσσονται εκλογές για τις 5 Μαρτίου 1933 και ορίζεται η νέα Βουλή να έχει 248 έδρες.
Τα δηµοκρατικά κόµµατα κατεβαίνουν µαζί ως «Εθνικός Συνασπισµός» και οι αντιβενιζελικοί ως «Ηνωµένη
Αντιπολίτευσις» όπως και το 1920.
Τα αποτελέσµατα δεν φέρνουν ουσιαστική αλλαγή. Λόγω του εκλογικού συστήµατος (πλειοψηφικό µε
στενοευρεία) ο «Εθνικός Συνασπισµός» αν και επιτυγχάνει ελαφρό προβάδισµα (0,13%) έναντι των αντιπάλων
του καταλαµβάνει 110 έδρες ενώ η «Ηνωµένη Αντιπολίτευσις» 136. Τις υπόλοιπες καταλαµβάνουν άλλα
µικρότερα κόµµατα.
Τις πρώτες µεταµεσονύκτιες ώρες της 6ης Μαρτίου 1933 ο Νικ. Πλαστήρας επισκέπτεται τον Ελ. Βενιζέλο και
του ανακοινώνει την πρόθεσή του να κάνει κίνηµα προκειµένου να µην αναλάβουν την εξουσία πολιτικές
δυνάµεις που θεωρούσε φιλοµοναρχικές, προσθέτοντας ότι µεγάλη µερίδα του λαού και του στρατού δεν είχε
πεισθεί από τις διαβεβαιώσεις του Τσαλδάρη, προς τούτο δε ζητούσε την έγκρισή του. Ο Βενιζέλος περιορίσθηκε στο να του εκφράσει την αντίθεσή του και να τον επιπλήξει ελαφρώς.
Ο Πλαστήρας προχώρησε άµεσα στην πραγµατοποίηση των σχεδίων του µε την υποστήριξη µεγάλου
µέρους του στρατού και έθεσε σε εφαρµογή το νόµο «Περί καταστάσεως πολιορκίας» . Αντέδρασε όµως η
ανώτατη ηγεσία του, το κίνηµα απέτυχε και ο Πλαστήρας φυγαδεύτηκε στο εξωτερικό. Μετά από σύντοµη
µεταβατική κυβέρνηση αντιστράτηγων14, η εξουσία παραδίδεται στον Τσαλδάρη στις 10 Μαρτίου. Στην
κυβέρνησή του συµµετέχουν οι Ι. Μεταξάς, Π. & Ι. Ράλλης, Γ. Κονδύλης, Α. Χατζηκυριάκος, Στ. Στεφανόπουλος
και Κ. Τσαλδάρης.
Μετά την ορκωµοσία της νέας κυβέρνησης ξεκινούν διαδικασίες για την απόδοση ευθυνών, συλλαµβάνονται αξιωµατικοί και αρχίζει προανάκριση. Υποβάλλονται όµως και µηνύσεις στον Βενιζέλο για ηθική
αυτουργία. Ο αντιβενιζελικός τύπος συνηγορεί και υπερθεµατίζει, ο µετριοπαθής Τσαλδάρης όµως δεν υιοθετεί
αυτές τις απόψεις και αποφασίζεται να συζητηθεί το θέµα στη βουλή µετά από διακοπή, ενός µηνός, των
εργασιών της.
Όταν επαναλήφθηκαν οι εργασίες στις 11 Μαΐου 1933, «Μεταξικοί» και «Λαϊκοί» βουλευτές υπέβαλαν
πρόταση για παραποµπή του Βενιζέλου σε δίκη µε την κατηγορία της εσχάτης προδοσίας. Ο Τσαλδάρης
πρότεινε νέα αναβολή των εργασιών της βουλής για δύο µήνες, η πρόταση όµως απορρίφθηκε και από τον
κύριο κατήγορο Ι. Μεταξά και από τον Βενιζέλο, κατά συνέπεια ορίσθηκε ως ηµέρα συζήτησης η 15η Μαΐου. Στη
συζήτηση την προκαθορισµένη ηµέρα και αφού ανέπτυξε τα επιχειρήµατά του ο Μεταξάς, το λόγο έλαβε ο
Βενιζέλος και εξέθεσε λεπτοµερώς τα γεγονότα της 6ης Μαΐου.
Σε κάποιο σηµείο του λόγου του αναφέρθηκε και στις υπηρεσίες του Πλαστήρα στο έθνος και οι
αντιβενιζελικοί βουλευτές, θεωρώντας ότι αναφέρεται στην επανάσταση του 1922, ξεσήκωσαν θύελλα διαµαρτυριών µε τη συνδροµή και κοινού από τα θεωρεία. Ακολούθησε πανδαιµόνιο και διακόπηκε η συνεδρίαση. Αυτή
έµελλε να είναι η τελευταία παρουσία του Βενιζέλου στη βουλή.
Στις 20 Νοεµβρίου µε εισήγηση του Π. Τσαλδάρη εκδίδεται προεδρικό διάταγµα αµνήστευσης των πολιτών
που αναµίχθηκαν στο κίνηµα της 6ης Μαΐου.
Όµως έχουν µεσολαβήσει δραµατικά γεγονότα. Το βράδυ της 6ης Ιουνίου 1933 κατά την επιστροφή του
Βενιζέλου µε τη σύζυγό του Έλενα στο σπίτι τους, από φιλική επίσκεψη στο σπίτι της οικογένειας ∆έλτα στην
Κηφισιά, δέχεται δολοφονική επίθεση µε καταιγισµό πυρών στο αυτοκίνητό του. Μετά από καταδίωξη, που
θυµίζει ασπρόµαυρη κινηµατογραφική ταινία, ο Βενιζέλος γλιτώνει, η σύζυγός του και ο οδηγός της
θωρακισµένης «Πακάρ» τραυµατίζονται και ο σωµατοφύλακάς του Μαρκάκης, στο αυτοκίνητο συνοδείας,
θανάσιµα τραυµατισµένος στο κεφάλι πεθαίνει µετά από τρεις µέρες στον «Ευαγγελισµό». Η αναστάτωση και η
αγανάκτηση που προκαλείται είναι µεγάλη. Ακολουθούν ανακρίσεις, συλλήψεις πολλών αστυνοµικών µε πρώτο
τον διοικητή της Γενικής Ασφάλειας Ι. Πολιχρονόπουλο, και αντικατάσταση του υπουργού Εσωτερικών Ι. Ράλλη
κατά του οποίου αργότερα θα προέκυπταν ενοχοποιητικά στοιχεία. Αναµεµειγµένος είναι και ο λήσταρχος
Καραθανάσης.
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Αλ. Οθωναίος, Ευθ. Τσιµικάλης, Θ. & Κ. Μανέττας, Αλ. Μαζαράκης, ο υποναύαρχος Ι. ∆εµέστιχας κ.α.
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Το επόµενο χρονικό διάστηµα η πολιτική οξύτητα κορυφώνεται µε συνδροµή του τύπου, εκδηλώσεων και
συλλαλητηρίων. Οι βενιζελικοί παρ’ ότι στις επαναληπτικές εκλογές της Θεσσαλονίκης (2 Ιουλίου 1933)
κερδίζουν, ανησυχούν ότι µεθοδεύεται παλινόρθωση της δυναστείας µε δικτατορία Κονδύλη. Μια απόφασή του,
ως Υπουργού Στρατιωτικών, να αποστρατεύσει υψηλόβαθµους δηµοκρατικούς αξιωµατικούς ανατρέποντας την
επετηρίδα και η αλλαγή του εκλογικού νόµου µε τρόπο που έπληττε την παράταξή τους, επιτείνει τις ανησυχίες
τους.
Συγκροτούνται και οργανώνονται πολιτικοστρατιωτικά
µε επικεφαλής βενιζελικούς αξιωµατικούς. Ηγετικό ρόλο είχε
ο εξόριστος στη Γαλλία Ν. Πλαστήρας. Το κίνηµα εξυφαίνεται η προετοιµασία του όµως δεν περνάει απαρατήρητη
από τους κυβερνητικούς και ιδιαιτέρως από τον υπουργό
των Στρατιωτικών Γ. Κονδύλη. ∆εν παίρνουν κανένα µέτρο
αποτροπής και αυτό έχει ερµηνευτεί ως σκόπιµο προκειµένου, µε εκδήλωση αντικινήµατος, να ξεκαθαρίσουν τους
λογαριασµούς τους µε τους δηµοκρατικούς.
Την 1η Μαρτίου 1935 εκδηλώθηκε το κίνηµα των
βενιζελικών, µε στήριξη µεγάλων µονάδων του στρατού και
της κύριας δύναµης του στόλου, η κυβέρνηση θέτει σε
εφαρµογή το νόµο «περί καταστάσεως πολιορκίας» και στις
3 Μαρτίου κηρύσσει µερική επιστράτευση, δηµοσιεύει αναγκαστικό νόµο για σύσταση και λειτουργία στρατοδικείων
Ο Γεώργιος Κονδύλης, υπουργός Στρατιωτικών της
και θέτει στη διάθεση του υπουργού Ναυτικών όλα τα πλωκυβέρνησης Π. Τσαλδάρη.
τά µέσα σε όλα τα λιµάνια του κράτους. Την εποµένη ο
πρόεδρος της δηµοκρατίας Αλέξανδρος Ζαΐµης απευθύνει διάγγελµα προς τον Ελληνικό λαό, καταγγέλλει ως
έκνοµες και καταστρεπτικές για τη χώρα τις πράξεις των κινηµατιών και τους καλεί να υποταχθούν στους νόµους
για να αποφευχθεί ο εµφύλιος σπαραγµός, διαβεβαιώνοντας ότι το πολίτευµα δεν κινδυνεύει.
Στις 6 Μαρτίου δηµοσιεύεται αναγκαστικός νόµος «Περί
κατασχέσεως περιουσιών των στασιαστών της 1ης Μαρτίου 1935 και
συγγενών αυτών». Στις 17 Μαΐου δηµοσιεύεται τροποποίηση του
νόµου που προβλέπει πιο ήπια αντιµετώπιση του θέµατος.
Το κίνηµα καταρρέει στις 10 Μαρτίου, µετά από αψιµαχίες και
µικρής έκτασης συγκρούσεις σε Αθήνα και Μακεδονία. Αίτια της
αποτυχίας θεωρούνται ο κακός συντονισµός, η ολιγωρία και η
διστακτική συµπεριφορά των κινηµατιών, η αδυναµία του Πλαστήρα
να καταφθάσει στην Ελλάδα και η άµεση αντίδραση της κυβερνήσεις, υπό την καθοδήγηση και ηγεσία του Ι. Μεταξά που
υπουργοποιήθηκε και του Γ. Κονδύλη που επανήλθε στην ενεργό
υπηρεσία και του ανατέθηκε η αρχηγεία των κυβερνητικών ενόπλων
Το κρεµασµένο οµοίωµα του Βενιζέλου
δυνάµεων. ∆εν είχαν πεισθεί εξ άλλου µεγάλες λαϊκές µάζες για την
ορθότητα και αναγκαιότητα µιας τέτοιας πράξης. Έµειναν λοιπόν σε µεγάλο βαθµό απαθείς.
Ο Βενιζέλος την 11η προς 12η Μαρτίου φεύγει από την Κρήτη όπου βρισκόταν και µέσω Ιταλοκρατούµενης
Ρόδου φτάνει στη Νάπολη και µετά στο Παρίσι.
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Ακολούθησαν διαδηλώσεις φιλοµοναρχικών µε κρεµασµένο το οµοίωµα του Βενιζέλου, διώξεις,
αποστρατείες, κατασχέσεις περιουσιών, καταδίκες, φυλακίσεις και εκτελέσεις των στρατηγών Παπούλα και
Κοιµήση αν και δεν είχαν άµεση συµµετοχή στο κίνηµα. Ο Βενιζέλος και ο Πλαστήρας καταδικάζονται ερήµην σε
θάνατο. Οι πράξεις αυτές θεωρήθηκαν ως εκδίκηση του αντιβενιζελισµού για την εκτέλεση των Εξ.
Την 1η Απριλίου δηµοσιεύονται 4 Συντακτικές Πράξεις:
Α΄) «Περί καταργήσεως της Γερουσίας, διαλύσεως της Βουλής, συγκλήσεως Εθνοσυνελεύσεως και
αναθεωρήσεως του συντάγµατος».
Στο σκεπτικό της Σ. Π. αναφέρεται: Έχοντας υπόψη την εκδηλωθείσα θέληση του Ελληνικού λαού, όπως
κατοχυρωθεί το δηµοκρατικό κοινοβουλευτικό πολίτευµα κατά πάντων που επιβουλεύονται την καθεστωτική
τάξη και επιδιώκουν ανατροπή κυβερνήσεων που απολαµβάνουν της εµπιστοσύνης του, για να προασπιστεί η
ισότητα και η ελευθερία των πολιτών που εξασφαλίσθηκε από την απελευθέρωσή του µε τα Συντάγµατα, για να
διαµορφωθούν οι διατάξεις του Συντάγµατος και των Νόµων κατά τρόπο που να επιτρέπει σε κυβερνήσεις που
προέρχονται από τη νόµιµη εκδηλωθείσα θέληση του Ελληνικού λαού, να κυβερνηθούν και να εφαρµόσουν το
πρόγραµµά τους. Αποφασίζουµε
Άρθρο 1. Η Βουλή διαλύεται. Η Γερουσία καταργείται.
Άρθρο 2. Εντός 2 µηνών θα προκηρυχθούν εκλογές Εθνοσυνέλευσης, για να ψηφισθεί το νέο σύνταγµα της
Ελληνικής ∆ηµοκρατίας.
Άρθρο 3. Ορίζεται 25µελής επιτροπή από τον πρόεδρο τη κυβέρνησης, που θα καταρτίσει µέσα σε 40 ηµέρες το
σχέδιο του νέου Συντάγµατος. Βάση του σχεδίου είναι η διατήρηση του κοινοβουλευτικού δηµοκρατικού πολιτεύµατος.
Άρθρο 4. Μέσα σε ένα µήνα το αργότερο από τη έναρξη των εργασιών της Εθνοσυνέλευσης και πριν από κάθε
άλλη ενέργεια, θα τεθούν για κύρωση οι Συντακτικές Πράξεις της κυβέρνησης και το παραπάνω
Σύνταγµα. Μετά την ψήφιση του Συντάγµατος η Εθνοσυνέλευση θα µετατραπεί σε τακτική Βουλή.
Άρθρο 5. Η νοµοθετική εξουσία µέχρι τη σύγκληση της Εθνοσυνέλευσης ασκείται από τον Πρόεδρο της
∆ηµοκρατίας υπ’ ευθύνη της κυβέρνησης.
Β΄) «Περί αναστολής της ισοβιότητας των δικαστών και της µονιµότητας των εισαγγελέων και αντιεισαγγελέων ως και των ειρηνοδικών και πταισµατοδικών και δικαστικών υπαλλήλων εν γένει».
Με παρόµοιο σκεπτικό, αναστέλλονται τα συνταγµατικώς κατοχυρωµένα δικαιώµατα που αναφέρονται στον
τίτλο της Σ. Π. Αιτίες για την επιβολή των αποφάσεων:
α) αν οι υπάλληλοι προσχώρησαν ή οπωσδήποτε έστω και εµµέσως υποβοήθησαν το επαναστατικό κίνηµα
της 1ης Μαρτίου
β) αν επέδειξαν ανικανότητα για την εκτέλεση των καθηκόντων τους
γ) αν επέδειξαν διαγωγή ασυµβίβαστη προς το λειτούργηµά τους και
δ) αν για οποιοδήποτε λόγο δεν κατέχουν το απαιτούµενο κύρος για να ασκούν το λειτούργηµά τους.
Όλες οι απολύσεις, µεταθέσεις, αποσπάσεις κ.λπ. που γίνονται µε αυτή τη Σ. Π. δεν υπόκεινται σε
προσφυγή ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας.
Γ΄) «Περί αναστολής της ισοβιότητας και µονιµότητας των δηµοσίων υπαλλήλων».
Αναστέλλεται η µονιµότητα των δηµοσίων υπαλλήλων και σε τακτούς χρόνους επιτρέπεται η απόλυσή των:
1. Ισοβίων µελών του Συµβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
2. Όλων των δηµοσίων πολιτικών υπαλλήλων.
3. Όλων ανεξαιρέτως των λειτουργών της Εκπαίδευσης.
4. Στελεχών και υπαλλήλων της Αστυνοµίας.
5. Στελεχών και υπαλλήλων της Πυροσβεστικής υπηρεσίας.
Αιτίες για την επιβολή των απολύσεων είναι οι προαναφερόµενες στην προηγούµενη πράξη. Επ’ αυτών, οι
αποφάσεις των σχετικών συµβουλίων καταργείται.
∆΄) «Περί εκκαθαρίσεως των οργανισµών γενικώς δηµοσίου δικαίου».
Αναστέλλεται η µονιµότητα και σε τακτούς χρόνους επιτρέπεται η απόλυση των:
1. Λειτουργών της Ανώτατης Εκπαίδευσης.
2. Στελεχών και υπαλλήλων των Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου.
3. Εργαζοµένων στη Βουλή.
Αιτίες για την επιβολή των απολύσεων είναι οι προαναφερόµενες.
Στο ίδιο ΦΕΚ (113) δηµοσιεύεται Π.∆. «Περί εκλογής πληρεξουσίων µελών Εθνικής Συνελεύσεως» και
ορίζεται ως ηµεροµηνία εκλογών η 19η Μαΐου.
Στις 2 Απριλίου δηµοσιεύεται στο ΦΕΚ 115 αναγκαστικός νόµος «Περί απολύσεως ερετών οργάνων Τοπικής
Αυτοδιοικήσεως ένεκα λόγων ∆ηµοσίας ασφάλειας και ∆ηµοσίου συµφέροντος και τρόπου προσωρινής λειτουργίας οργανισµού τούτου». Η απόφαση παίρνεται από τον υπουργό Εσωτερικών, µετά από αιτιολογηµένη
πρόταση του αρµόδιου Νοµάρχη ή, για τις «Νέες Χώρες», του Γενικού ∆ιοικητή και για τις ίδιες αιτίες. Στις 18
του µήνα το µέτρο επεκτείνεται και στους δηµοτικούς υπαλλήλους και σε κάθε κατηγορία υπαλλήλων που
χρηµατοδοτούνται από τα ∆ηµοτικά Ταµεία. Όλες οι απολύσεις δεν υπόκεινται σε κανένα ένδικο µέσο, είναι
τελεσίδικες.
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Στις 5 Απριλίου δηµοσιεύονται: η Ζ΄ Συντακτική Πράξη «Περί αυτεπαγγέλτου αποστρατείας Αξιωµατικών και
Ανθυπασπιστών του στρατού της ξηράς, µετεχόντων στο κίνηµα της 1ης Μαρτίου 1935» και η Η΄ «Περί
απολύσεως εθελοντών ή ανακατεταγµένων οπλιτών µετεχόντων στο κίνηµα της 1ης Μαρτίου 1935».
Την ίδια ηµέρα µε αναγκαστικό νόµο ανακαλούνται στην ενεργό υπηρεσία του στρατού, οι απότακτοι µε το
∆ιάταγµα της 8ης Σεπτεµβρίου 1923 και αποκαθίστανται σαν να πέρασαν τον ενδιάµεσο χρόνο στην υπηρεσία.
Στις 10 του µήνα λαµβάνονται µέτρα για τους οπλίτες της Χωροφυλακής που αποµακρύνθηκαν από το 1922
µέχρι τέλους του 1926. Την ίδια ηµέρα δηµοσιεύονται: η Θ΄ Συντακτική Πράξη «Περί αποµακρύνσεως από το
Σώµα Χωροφυλακής Αξιωµατικών και Ανθυπασπιστών» και η Ι΄ «Περί αποµακρύνσεως εκ των τάξεων Αξιωµατικών και υπαξιωµατικών του κατά θάλασσαν στρατού». Όσοι παραµένουν προάγονται. Το ίδιο ισχύει και µετά
λίγες ηµέρες για το Λιµενικό Σώµα.
Στις 17 Απριλίου απονέµεται ισόβια σύνταξη στις 2 εγγονές του εκτελεσθέντος Γεωρ. Μπαλτατζή (ενός εκ
των έξι).
Στις 6 Μαΐου καταργούνται και διαλύονται οι οργανώσεις των κρατικών υπαλλήλων και απαγορεύεται σε
αυτούς να συστήνουν επαγγελµατικές οργανώσεις κάθε µορφής και να συµµετέχουν σε αυτές. Λόγω παράτασης
δικών των κινηµατιών και λειτουργίας των έκτακτων στρατοδικείων δεν µπορούσε να γίνει άρση της
κατάστασης πολιορκίας. Η άρση έγινε στις 14 Μαΐου και οι εκλογές στις 9 Ιουνίου 1935. Οι Φιλελευθέρων
απείχαν των εκλογών και ο κυβερνητικός συνασπισµός των Τσαλδάρη – Κονδύλη παίρνει 65%. Η παλινόρθωση
έχει δροµολογηθεί.
Στις 13 Ιουλίου δηµοσιεύεται ψήφισµα (10ης Ιουλίου) της Ε΄ Εθνοσυνέλευσης περί διεξαγωγής
δηµοψηφίσµατος για το πολιτειακό, µέχρι τις 15 Νοεµβρίου και το υπουργικό συµβούλιο σε συνεδρίασή του στις
18 Σεπτεµβρίου αποφασίζει το δηµοψήφισµα να διεξαχθεί στις 3 Νοεµβρίου. Τα ψηφοδέλτια είναι δύο
χρωµάτων: αυτά που έχουν κυανό χρώµα, φέρουν βασιλικό στέµµα και γράφουν «Βασιλευµένη ∆ηµοκρατία»
και αυτά που έχουν κόκκινο χρώµα, φέρουν φοίνικα αναγεννώµενο από την τέφρα του και γράφουν
«Αβασίλευτος ∆ηµοκρατία». Η επιλογή των χρωµάτων δεν µπορεί να θεωρηθεί τυχαία.
Ο εξόριστος Γεώργιος Β΄ δηλώνει ότι θα επιστρέψει µόνο µε εκφρασµένη τη σύµφωνη γνώµη του λαού,
αλλά οι φιλοµοναρχικοί φοβούµενοι δυσµενές γι’ αυτούς αποτέλεσµα, δεν διακινδυνεύουν. Την 10η Οκτωβρίου ο
Κονδύλης και οι αρχηγοί των ενόπλων δυνάµεων Παπάγος, Οικονόµου και Ρέππας πραξικοπηµατικά καταλαµβάνουν τη διακυβέρνηση της χώρας κηρύσσοντας τον στρατιωτικό
νόµο και καταργούν το πολίτευµα.
Την ίδια ηµέρα ο Κονδύλης απευθύνει διάγγελµα και ανακοινώνει ότι αναλαµβάνει τη διακυβέρνηση της χώρας και επιβάλει το
στρατιωτικό νόµο σε όλη την επικράτεια. Ακολουθεί προκήρυξη µε
την οποία απαγορεύει οποιαδήποτε συγκέντρωση σε ανοικτό ή
κλειστό χώρο και συνιστά στους πολίτες να επιδοθούν ήσυχοι στα
έργα τους. Αυθηµερόν ορίζει την κυβέρνησή του, συνέρχεται η Ε΄
Εθνοσυνέλευση και µε ψήφισµα ανακοινώνει την έγκριση: 1) της
κατάργησης της αβασίλευτης δηµοκρατίας 2) τη διενέργεια
δηµοψηφίσµατος στις 3 Νοεµβρίου 3) εξουσιοδοτεί τον Κονδύλη
να ασκεί τη βασιλική εξουσία µέχρι το δηµοψήφισµα και 4)
επαναφέρει σε ισχύ το σύνταγµα του 1911 µέχρι να ψηφισθεί το
νέο. Έτσι ο Κονδύλης αυτοδιορίζεται και αντιβασιλέας.
Ο Γ. Κονδύλης και πίσω του ο Ναύαρχος
Την εποµένη 11 Οκτωβρίου, απευθύνεται προς το Λαό
Οικονόµου, ο Στρατηγός της Αεροπορίας
λέγοντας ότι, αποστολή βεβαίως της κυβέρνησης είναι η διενέργεια
Ρέππας και ο Στρατηγός Παπάγος
δηµοψηφίσµατος για την επαναφορά του βασιλιά που αποτελεί
σήµερα επιτακτική ανάγκη για τη ρύθµιση του πολιτικού βίου της χώρας.

«Ε̟ιθυµούµεν ο Βασιλεύς Γεώργιος ο Β΄ να α̟οβεί αµέσως στοργικός ̟ατήρ και ̟ροστάτης όλων
των Ελλήνων αµερόλη̟τος και ανε̟ηρέαστος ε̟ό̟της και διαιτητής των Πολιτικών κοµµάτων».
Πέρα από αυτή την αποστολή υπόσχεται να λάβει µέτρα: 1) για τις αµυντικές δαπάνες της χώρας και την
ανασύνταξη του στρατού 2) για εφαρµογή νοµαρχιακής αυτοδιοίκησης και ανασυγκρότησης 3) για δικαιότερη
κατανοµή των φόρων 4) κατά της αστυφιλίας 5) για εφαρµογή κοινωνικής πολιτικής που θα εξασφαλίζει σε
όλους τους Έλληνες εργασία κα περίθαλψη, συµπλήρωση της προσφυγικής αποκατάστασης και εκσυγχρονισµό
του υγειονοµικού προγράµµατος 6) κατά της θεσιθηρίας, πολυθεσίας και καταπολέµησης της ανεργίας 7) για
την εξυγίανση της δικαιοσύνης και βελτίωση της δικονοµίας 8) για οριστικό καθορισµό του περιεχοµένου τη
δηµόσιας εκπαίδευσης και 9) για εξεύρεση τρόπου εκτέλεσης µεγάλων παραγωγικών και συγκοινωνιακών
µέτρων. Τέλος ζητάει την εµπιστοσύνη του Λαού και µια µικρή πίστωση χρόνου. Όπως βλέπουµε οι εποχές και
τα καθεστώτα αλλάζουν, τα προβλήµατα και οι εξαγγελίες για την αντιµετώπισή τους παραµένουν τα ίδια.
Με αναγκαστικό νόµο στις 23 Οκτωβρίου επιτρέπονται οι εκτοπίσεις ατόµων που αποπειρώνται να
προκαλέσουν διατάραξη της δηµόσιας τάξης και ασφάλειας και της ησυχίας της χώρας. Η εκτόπιση γίνεται µε
κοινή απόφαση των υπουργών Εσωτερικών και ∆ικαιοσύνης, µετά από πρόταση των οικείων αστυνοµικών
αρχών ή αυτεπαγγέλτως. Η απόφαση για την εκτόπιση µεταβιβάζεται στις αρµόδιες αστυνοµικές αρχές,
κοινοποιείται στους ενδιαφερόµενους, εκτελείται αµέσως και δεν υπόκειται σε δικαστικές αποφάσεις.
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Ο Γ. Παπανδρέου και ο Αλ. Παπαναστασίου που καλούν το λαό και το στρατό να αντιδράσουν, προκειµένου
να εξασφαλιστεί αδιάβλητο δηµοψήφισµα, εκτοπίζονται στη Μύκονο.
Τα µέτρα και οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης Κονδύλη θεωρούν λυµένο το πολιτειακό και τη διεξαγωγή του
δηµοψηφίσµατος σαν τυπική διαδικασία. Χαρακτηριστικός είναι ο αναγκαστικός νόµος που δηµοσιεύεται την
παραµονή της διεξαγωγής του δηµοψηφίσµατος, 2 Νοεµβρίου. Το Άρθρο 1 έχει ως εξής:

Η άσκησις της βασιλικής εξουσίας α̟ό του δηµοψηφίσµατος µέχρι της εκ της αλλοδα̟ής ε̟ανόδου της Α.Μ. του
Βασιλέως ανατίθεται εις τον ̟ρόεδρον του υ̟ουργικού συµβουλίου άνευ ̟εριορισµού τινός».
Την απόφαση βέβαια για τον εαυτό του υπογράφει ο Κονδύλης.
Στο δηµοψήφισµα της 3ης Νοεµβρίου 1935, η Βασιλεία έλαβε 97,88% και η ∆ηµοκρατία 2,12% !
Πιο φαιδρές και νόθες εκλογές δεν είχαν ξαναγίνει.
Η κυβέρνηση Κονδύλη παίρνει κάποια µέτρα µε συντακτικές πράξεις.
Με τη Θ΄ Σ. Π. καταργείται η πολυθεσία υπαλλήλων πολιτικών, στρατιωτικών και δηµοσίων σε Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου, ∆ήµους, Κοινότητες, Ιδρύµατα, Ανώνυµες Εταιρίες και Τράπεζες. Επίσης συνταξιούχος
δεν µπορεί να είναι και υπάλληλος στα προαναφερόµενα. Η πρόσληψη γυναικών επιτρέπεται υπό προϋποθέσεις
και για συγκεκριµένα επαγγέλµατα (εκπαιδευτικοί, υγειονοµικό προσωπικό, υπηρεσίες φυλακών, ερευνήτριες
τελωνίων και αστυνοµίας, ενσηµοπωλήτριες, δακτυλογράφοι, καθαρίστριες, και σε Ωδεία, Θέατρα, Ορφανοτροφεία, Παιδικούς Σταθµούς και Βρεφοκοµεία). Οι παραβάτες τιµωρούνται.
Με τη Ι΄ Σ. Π. θέση Γυµνασιάρχη η Λυκειάρχη µπορεί να κατέχει µόνο άνδρας. Όσες γυναίκες κατέχουν
τέτοιες θέσεις επανέρχονται σε αυτή της καθηγήτριας και δεν µπορούν να κάνουν καµία προσφυγή. Η απόφαση
παίρνεται «προς το συµφέρον της Εκπαιδεύσεως».
Με τη ΙΑ΄ Σ. Π. στις 20 Νοεµβρίου (ΦΕΚ 576), επιτρέπεται στον υπουργό των Εσωτερικών να ορίζει
προσωρινός και µέχρι να γίνουν εκλογές, αναπληρωτές των δηµάρχων που πέθαναν, απολύθηκαν ή εξέπεσαν
από το αξίωµά τους, είτε από τα µέλη του οικείου δηµοτικού συµβουλίου, είτε από άλλους ικανούς δηµότες.
Στις 25 Νοεµβρίου ο Γεώργιος φθάνει στην Αθήνα, συνοδευόµενος από το διάδοχο Παύλο και απευθύνει διάγγελµα
προς το Λαό15.
Οι ελπίδες µετριοπαθών συντηρητικών και δηµοκρατικών
για ενθρόνιση συνταγµατικού βασιλιά εξανεµίζονται.
Ο Κονδύλης, µετά από διαφωνία του µε τον βασιλιά για το
θέµα της παροχής αµνηστίας στους κινηµατίες της 1ης Μαρτίου 1935, κατά της οποίας τασσόταν, ο βασιλιάς τον ανάγκασε σε παραίτηση στις 30 Νοεµβρίου 1935 και αποσύρθηκε. Την
1η ∆εκεµβρίου παρέχεται αµνηστία στους πολίτες κινηµατίες,
ακυρώνεται κάθε απόφαση κατάσχεσης της περιουσίας τους
και παρέχεται χάρη στους στρατιωτικούς, χωρίς την τήρηση
των διατυπώσεων που προβλέπουν οι νόµοι. Όλοι απαλλάσσονται από τις ποινές που τους έχουν επιβληθεί.
Κατά την αποβίβαση του Γεωργίου Β΄ στο Φάληρο
Ακολούθησε η µεταβατική κυβέρνηση του καθηγητή της
ο Γ. Κονδύλης του παρουσιάζει το κείµενο του
νοµικής Κων. ∆εµερτζή και µετά από διάγγελµα του βασιλιά
διαγγέλµατος. Αριστερά µε στολή αξιωµατικού
διαλύεται η Ε΄ Εθνοσυνέλευση και προκηρύσσονται εκλογές
του Ναυτικού ο διάδοχος Παύλος.
προς ανάδειξη αναθεωρητικής βουλής, για τις 26 Ιανουαρίου
1936.
Οι εκλογές αποφασίζεται να γίνουν µε αναλογικό σύστηµα, γιατί το ισχίων
πλειοψηφικό θα οδηγούσε µε βεβαιότητα σε µεγάλη πλειοψηφία των δηµοκρατικών δυνάµεων, κάτι που δεν επιθυµούσαν οι φιλοµοναρχικοί και ασφαλώς
το στέµµα. Οι προβλεπόµενες βουλευτικές έδρες είναι 300.
Η κυβέρνηση ∆εµερτζή σταδιακά καταργεί Συντακτικές πράξεις και
νοµοθετήµατα του Κονδύλη.
Με την 1η Συντακτική Πράξη της στις 14 Ιανουαρίου, επαναφέρει στην
υπηρεσία τους απολυθέντες δικαστικούς και καθηγητές πανεπιστηµίων. Στις 22
του ίδιου µήνα αποκαθίστανται στον βαθµό της γυµνασιάρχη 2 γυναίκες
εκπαιδευτικοί. Την ίδια ηµέρα ορίζονται οι χορηγίες: του βασιλιά Γεωργίου σε
24.000.000 το χρόνο και του διάδοχου Παύλου σε 4.000.000. Επίσης επανέρχεται στην κυριότητα του βασιλιά το κτήµα Τατοΐου που είχε έκταση 48.000
στρεµµάτων, από τα οποία τα 3.785 είχαν παραχωρηθεί για εγκατάσταση
προσφύγων και παραµένουν στην κυριότητά τους.
Ο Κων. ∆εµερτζής
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Με την 2η Συντακτική Πράξη της στις 23 Ιανουαρίου αναδιορίζονται και αποκαθίστανται οι υπάλληλοι των
δήµων, της βουλής, των νοµικών προσώπων και τραπεζών.
Με αναγκαστικό νόµο που δηµοσιεύεται στις 25 Ιανουαρίου, προάγεται «εις τον

βαθµόν του Στρατηγού η Α. Β. Υψηλότης Βασιλόπαις Ανδρέας16 Αντιστράτηγος, τιµής
ένεκεν δια τας εξαιρετικάς υπηρεσίας ας προσέφερεν εις το κράτος» (!) Το Μάρτιο του

1937 θα του παραχωρηθεί και το ανάκτορο «Mon Repos» στην Κέρκυρα, που είχε
περιέλθει στο δηµόσιο µε απόφαση της επαναστατικής κυβέρνησης το 1923.
Στις εκλογές της 26ης Ιανουαρίου 1936 κατεβαίνουν 14 κόµµατα, αρκετοί ανεξάρτητοι και λαµβάνουν: το κόµµα «Φιλελευθέρων» µε τον Θεµ. Σοφούλη 37,26% και 126
έδρες, ο «∆ηµοκρατικός Συνασπισµός» µε τους Γ. Καφαντάρη, Γ. Παπανδρέου, Αλ.
Παπαναστασίου και Αλ. Μυλωνά 5,18% και 11 έδρες, η «Παλαιοδηµοκρατική Ένωσις
Κρήτης» µε τους Ιωσ. Κούνδουρο, Μιχ. Κοθρή, και Αρ. Μιτσοτάκη 1,08% και 3 έδρες,
το «Αγροτικό» του Σοφιανόπουλου 1,02% και 1 έδρα, 1 έδρα επίσης κατέλαβε
ανεξάρτητος δηµοκρατικός. Συνολικά δηλαδή οι Βενιζελικοί – ∆ηµοκρατικοί συγκέντρωσαν 45,19% και 142 έδρες. Από την άλλη πλευρά το «Λαϊκό» κόµµα µε τον Παναγή
Τσαλδάρη 22,1% και 72 έδρες, ο συνασπισµός «Γενική Λαϊκή Ριζοσπαστική Ένωσις» µε
Ο Πρίγκιπας Ανδρέας
τους Γ. Κονδύλη, Ι. Θεοτόκη και τους ανεξάρτητους Ι. Ράλλη, Γ. Στράτο και Θ.
Τουρκοβασίλη 19,89% και 60 έδρες, οι «Ελευθερόφρονες» του Ι. Μεταξά 3,94% και 7
έδρες, το «Μεταρρυθµιστικό Εθνικό Κόµµα» του Σωτ. Γκοτζαµάνη 1,4% και 4 έδρες. Συνολικά δηλαδή οι
αντιβενιζελικοί – µοναρχικοί 47,6% και 143 έδρες. Για πρώτη φορά κατεβαίνει το «Παλλαϊκό Μέτωπο» µε
εκπρόσωπο το Νικ. Πλουµπίδη (Κ.Κ.Ε.) και παίρνει 5,76% και 15 έδρες.
Οι δύο µεγάλες παρατάξεις σχεδόν ισοψηφούν (1 έδρα διαφορά), αλλά αδυνατούν να σχηµατίσουν
αυτοδύναµη κυβέρνηση. Οι κοµουνιστές µπορούν να έχουν ρυθµιστικό ρόλο. Αρχίζουν διαβουλεύσεις µεταξύ
των παρατάξεων αλλά δεν βρίσκεται ευρέως αποδεκτή λύση αφού υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις και
επιδιώξεις. Ακανθώδες είναι το θέµα της αποκατάστασης των απότακτων αξιωµατικών.
Τα γεγονότα των εποµένων µηνών παίρνουν τη µορφή µοιραίας καταιγίδας.
Στις 31 Ιανουαρίου 1936 πεθαίνει ο Κονδύλης.
21 Φεβρουαρίου ο Σοφούλης εξασφαλίζει τις ψήφους των κοµουνιστών για την εκλογή προέδρου της
βουλής.
2 Μαρτίου συνέρχεται η Γ΄ Αναθεωρητική Βουλή, ο Γεώργιος εκφωνεί το λόγο του στέµµατος και η βουλή
διακόπτει για τις 6 Μαρτίου προκειµένου να γίνει η εκλογή προέδρου.
5 Μαρτίου ο Υπουργός Στρατιωτικών Αλ. Παπάγος παρουσιάζεται στο βασιλιά και του δηλώνει πως ο στρατός και τα σώµατα ασφαλείας δεν πρόκειται να δεχθούν κυβέρνηση βενιζελικών και µάλιστα µε τη στήριξη των
κοµουνιστών. Ο βασιλιάς καθαιρεί τον Παπάγο καλεί τον Μεταξά και του αναθέτει το υπουργείο Στρατιωτικών.
6 Μαρτίου η βουλή εκλέγει στη δεύτερη ψηφοφορία πρόεδρό της το Σοφούλη µε τις ψήφους των κοµουνιστών. Οι αντιβενιζελικοί αποχωρούν από τη βουλή.
Ο βασιλιάς την εποµένη αναθέτει στο Σοφούλη, αφού η παράταξή του διαθέτει τη «δεδηλωµένη», να
σχηµατίσει κυβέρνηση. Τα σύννεφα του πολέµου πάνω από την Ευρώπη έχουν πυκνώσει, η κοινή γνώµη ανησυχεί και στρέφοντας την προσοχή στις εξωτε-ρικές εξελίξεις, προκρίνει «οικουµενική» κυβέρνη-ση αλλά οι
αδιάλλακτοι των µεγάλων παρατάξεων µαταιώνουν κάθε πιθανή προσέγγιση.
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Ο πρίγκιπας Ανδρέας ήταν ο τέταρτος γιος του βασιλιά Γεώργιου Α΄ και της Βασίλισσας Όλγας και αδελφός του βασιλιά
Κωνσταντίνου. Ήταν παντρεµένος µε την πριγκίπισσα Αλίκη, αδελφή του λόρδου Μαουντµπάτεν και της βασίλισσας της Σουηδίας, Λουΐζας.
Απέκτησε τέσσερις κόρες και ένα γιο, το Φίλιππο, σύζυγο της βασίλισσας Ελισάβετ της Αγγλίας.
Το 1920 συµµετείχε στη Μικρασιατική εκστρατεία ως υποστράτηγος διοικητής της 12ης Μεραρχίας και κατόπιν ως αντιστράτηγος
ανέλαβε τη διοίκηση του Β΄ Σώµατος Στρατού. Τον Αύγουστο του 1921 κατά τις επιχειρήσεις στο Σαγγάριο, όταν ο αρχιστράτηγος Παπούλας διατάσσει το Β΄ Σώµα Στρατού να προχωρήσει, ο Ανδρέας, υπερφίαλος και ακατάλληλος για τόσο κρίσιµα καθήκοντα, δεν υπακούει στη
διαταγή και το Σώµα µένει στάσιµο για 12 µέρες. Κατόπιν ο αρχιστράτηγος θέλοντας να αιφνιδιάσει τα στρατεύµατα του Κεµάλ και ενώ
αναµενόταν επίθεση κατά του Γ΄ Σώµατος, διατάσσει και πάλι το Β΄ Σώµα Στρατού να προχωρήσει, αλλά ο Ανδρέας µη υπακούοντας για
δεύτερη φορά, µετακινεί το σώµα που διοικούσε πίσω από το Γ΄ Σώµα αφήνοντας ακάλυπτο πλήρως το Α΄ Σώµα.
Οι αυθαίρετες αυτές ενέργειες τον φέρνουν σε ρήξη µε τον Παπούλα και τους επιτελής, αποµακρύνεται από το στράτευµα και στη θέση
έρχεται ο υποστράτηγος Τρικούπης. Ο Ανδρέας λίγους µήνες αργότερα µε επιστολή του προς τον Ι. Μεταξά, που έχει µείνει ως µοναδική και
χαρακτηριστική των διαθέσεων του στέµµατος, εύχεται τη νίκη του Κεµάλ ώστε να τιµωρηθούν οι Βενιζελικοί Μικρασιάτες!
Έχει εκφραστεί η άποψη ότι ο πρίγκιπας Ανδρέας (ο «Βασιλόπαις» όπως ήθελε να τον αποκαλούν) θα έπρεπε να είναι ο έβδοµος κατά
τη δίκη των έξι. Ο Πάγκαλος ως πρόεδρος της ανακριτικής επιτροπής διατάσσει τη σύλληψή του, τίθεται σε αυστηρή αποµόνωση και
δικάζεται τέσσερις µέρες µετά την εκτέλεση των έξι στις 28 Νοεµβρίου 1922. Η απόφαση παίρνεται αυθηµερόν παµψηφεί και µε προσωπική
παρέµβαση του Πάγκαλου καταδικάζεται για ανυπακοή σε ισόβια υπερορία (εξορία) και σε διαγραφή από µητρώο των αξιωµατικών, µε το
ελαφρυντικό «της τελείας απειρίας περί την διοίκησιν µονάδων» (!) Υπό τη συνοδεία του Πάγκαλου µεταφέρεται στο Φάληρο όπου
ναυλοχούσε το βρετανικό αντιτορπιλικό «Καλυψώ» και, ουσιαστικά, φυγαδεύεται στο εξωτερικό. Ας σηµειωθεί εδώ ότι πλοίαρχος του
αντιτορπιλικού ήταν ο Τζέραλντ Τάλµποτ που επί δικτατορίας Πάγκαλου το 1925, εµφανίζεται ως εκπρόσωπος της Ηλεκτρικής Εταιρείας
Πάουερ. Το «παζάρι» παίχτηκε σκληρά από την Αγγλία που είχε διακόψει διπλωµατικές σχέσεις µε την Ελλάδα πιέζοντας έντονα για την
έκβαση της δίκης των πολιτικών και την τύχη του πρίγκιπα Ανδρέα, υποσχόµενη έκτακτη οικονοµική βοήθεια για την περίθαλψη των
προσφύγων, σε περίπτωση θετικής εξέλιξης της δίκης του. (βλ. και Ιστορία του Ελληνικού Έθνους τ. ΙΕ σελ. 259).
Πέθανε εξόριστος, το ∆εκέµβριο του 1944, στο ξενοδοχείο "Μετροπόλ" του Μόντε Κάρλο από ανακοπή καρδιάς. Η σορός του
µεταφέρθηκε και ετάφη στο Τατόι.
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14 Μαρτίου ορκίζεται νέα κυβέρνηση ∆εµερ-τζή, ο Μεταξάς µε ευρεία συναίνεση γίνεται Αντι-πρόεδρος της
κυβέρνησης παραµένει στο υπουρ-γείο Στρατιωτικών και «προσωρινώς» αναλαµβάνει το υπουργείο Αεροπορίας.
Οι ένοπλες δυνάµεις είναι στα χέρια του. Στις 23 αναλαµβάνει και το υπουργείο Ναυτικών.
19 Μαρτίου, µετά από βαρύ εγκεφαλικό, πεθαίνει στο Παρίσι ο Βενιζέλος. Η κυβέρνηση συναινεί να εκτεθεί
η σορός του σε λαϊκό προσκύνηµα στη µητρόπολη, οι αντιβενιζελικοί όµως αντιδρούν, ο νεκρός µεταφέρεται
απευθείας στα Χανιά όπου και κηδεύεται.

Η κηδεία του Βενιζέλου στα Χανιά.

Η σορός του Ε. Βενιζέλου στο λιµάνι των Χανίων.

13 Απριλίου πεθαίνει, στον ύπνο του από ανακοπή καρδιάς, ο Πρωθυπουργός ∆εµερτζής και ο βασιλιάς
διορίζει το Μεταξά στη θέση του χωρίς να συµβουλευθεί ή να ενηµερώσει τις ηγεσίες των κοµµάτων ή τον
πρόεδρο της βουλής. Επίσης «προσωρινώς» τον διορίζει και υπουργό Εξωτερικών. Το γεγονός αυτό φέρνει σε
συνεννόηση τους Σοφούλη και Τσαλδάρη για πιθανή κυβερνητική συνεργασία, η προσπάθεια όµως ναυαγεί εξ
αιτίας του θέµατος των αποτάκτων.
21 Απριλίου ο Σοφούλης ζητάει ακρόαση από τον βασιλιά και του εκφράζει τις ανησυχίες του. Εκείνος τον
καθησυχάζει, του ζητά να στηρίξει τον Μεταξά και τον διαβεβαιώνει ότι θα τον ανάγκαζε να εγκαταλείψει την
εξουσία µόλις επιτευχθεί συµφωνία µε τους «Λαϊκούς». Του λέει: «Τον όρκον µου δεν έχω καµίαν όρεξιν

να τον παραβιάσω. Σας τονίζω, ότι κανείς κίνδυνος δια τους ελευθέρους κοινοβουλευτικούς
θεσµούς δεν υπάρχει».17 Ο Σοφούλης πείθεται θεωρώντας ειλικρινείς τις διαβεβαιώσεις του βασιλιά.
25 Απριλίου ο Μεταξάς διαβάζει τις προγραµµατικές του δηλώσεις. Οι πολιτικοί αρχηγοί των µεγάλων
παρατάξεων, παρότι εκφράζουν τη δυσφορία τους για τη διαµορφωθείσα πολιτική κατάσταση, παρέχουν την
εµπιστοσύνη ή την ανοχή τους στο Μεταξά. Κάνουν το λάθος να θεωρούν την κατάσταση µεταβατική και
αναγκαία µέχρι αυτοί να έλθουν σε συνεννόηση συνεργασίας. Ο Μεταξάς, µε 241 ψήφους υπέρ, 16 κατά και 4
αποχές απολαµβάνει της εµπιστοσύνης της βουλής (αρνήθηκαν ψήφο οι Παπαναστασίου και Μυλωνάς ενώ
σαφώς καταγγελτική και αρνητική στάση κράτησε ο Γ. Παπανδρέου).
8 Μαΐου ξεσπούν στη Θεσσαλονίκη τα αιµατηρά επεισόδια µε τους καπνεργάτες και άλλους κλάδους
εργατών. Επιστρατεύονται σιδηροδροµικοί υπάλληλοι οι οποίοι «ανοίκουσι τυπικώς εις την δύναµιν του
Συντάγµατος Σιδηροδρόµων Θεσσαλονίκης». Στις 11 του µήνα παραιτείται ο υπουργός ∆ικαιοσύνης Κ.
Βρυάκος, επιστρατεύονται όλοι οι σιδηροδροµικοί υπάλληλοι, οι υπάλληλοι των Ηλεκτρικών σιδηροδρόµων
Αθηνών – Πειραιά και οι τροχιοδροµικοί υπάλληλοι (τραµ). Αυτοί υπάγονται στο Α΄ Σύνταγµα Σκαπανέων. Την
εποµένη επιστρατεύονται οι αρτεργάτες και οι εργάτες των µύλων της περιοχής Θεσσαλονίκης.
Ο τελικός απολογισµός των επεισοδίων είναι 12 νεκροί και δεκάδες τραυµατίες. Ενώ οι διαδηλώσεις είχαν
µόνο εργατικά αιτήµατα και καµία πολιτική χροιά ή ανάµειξη, ο Μεταξάς αρπάζει την ευκαιρία και σε ανακοίνωσή
του χαρακτηρίζει τα γεγονότα ως γενική δοκιµή κοµουνιστικής επανάστασης.
17 Μαΐου πεθαίνει ο Π. Τσαλδάρης.
Την εποµένη ο Μεταξάς ορίζει υπουργό εσωτερικών τον Θ. Σκυλακάκη18 και αυτός µε εντολή του Μεταξά
διορίζει ως νοµάρχες απόστρατους αξιωµατικούς.
Στις 2 Ιουνίου παραιτείται ο υπουργός Γενικός ∆ιοικητής Μακεδονίας Κ. Πάλλης και στις 3 ο υπουργός
Γεωργίας Α. Μπενάκης.
Στις 9 Ιουνίου αποκαθίστανται οι απολυµένοι δηµοτικοί και κοινοτικοί άρχοντες µετά το πραξικόπηµα της
1ης Μαρτίου 1935. Η απόφαση δηµοσιεύεται την εποµένη στο ΦΕΚ 247 τεύχος 1ο 10/6/1936. Με το µέτρο αυτό
επανέρχεται στη δηµαρχία της Νέας Ιωνίας ο Γεώργιος Φελέκης. Στις 16 Ιουνίου αµνηστεύονται όλα τα
αδικήµατα που έχουν σχέση µε την 1η Μαρτίου 1935 και αφορούν στρατιωτικούς κα δηµοσίους υπαλλήλους που
17

Γρ. ∆αφνή «Η Ελλάς µεταξύ δύο πολέµων1923-1940» Τόµος Β΄ σελ. 421
Ο Θ. Σκυλακάκης ήταν οργανωτής της αντεπανάστασης του 1923 και αρνήθηκε να επανέλθει στο στράτευµα για να µην ορκιστεί πίστη
στη δηµοκρατία. Ήταν δηλωµένος υποστηρικτής φασιστικών λύσεων διακυβέρνησης.
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έχουν πάρει χάρη και καταργούνται όλες οι συνέπειες των αδικηµάτων τους πλην της αυτοδίκαιας επανόδου στις
αρχικές τους θέσεις.
Στις 2 Ιουλίου παραιτείται ο υπουργός Γενικός ∆ιοικητής Θράκης.
Τον Ιούνιο και τον Ιούλιο οι απεργίες, οι διαδηλώσεις και οι συγκρούσεις γενικεύονται. Σοφούλης και
Θεοτόκης συµφωνούν για κυβέρνηση συνεργασίας, στις 22 Ιουλίου το ανακοινώνουν στο βασιλιά αυτός τους
συγχαίρει και ενηµερώνει το Μεταξά.
Το βράδυ της 4ης Αυγούστου ο Μεταξάς συγκαλεί έκτακτο υπουργικό συµβούλιο και ανακοινώνει στους
ανυποψίαστους υπουργούς του ότι αναστέλλει ορισµένα βασικά άρθρα του συντάγµατος, διαλύει τη βουλή και
επιστρατεύει µεγάλη κατηγορία κλάδων εργαζοµένων. Κάποιοι παραιτούνται και οι υπόλοιποι υπογράφουν. Τα
διατάγµατα υπογράφονται από το βασιλιά. Στο διάγγελµά του19 αναφέρει ότι η ανατροπή έγινε µε την έγκριση
του βασιλιά και ως λόγους που επέβαλλαν µια τέτοια πολιτική λύση, επικαλείται την φθορά και την ανικανότητα
του κοινοβουλευτισµού και τον κίνδυνο κοινωνικής επανάστασης από τους κοµουνιστές.
Η δικτατορία είναι γεγονός. Στις 14 Αυγούστου διορίζεται υφυπουργός ∆ηµόσιας Ασφάλειας ο Κωνστ.
Μανιαδάκης.
Αρχίζουν συλλήψεις, φυλακίσεις, εκτοπίσεις πολιτικών σε νησιά20 και διαλύονται συνδικαλιστικές και συνεταιριστικές οργανώσεις. Κόµµατα και προσωπικότητες αντιδρούν και διαµαρτύρονται µε διαβήµατά τους στο
βασιλιά, δεν παίρνουν όµως καµία απάντηση.
Ο δικτάτορας δεν κρύβει τα φιλικά του αισθήµατα προς τα φασιστικά καθεστώτα. Στις 22 Σεπτεµβρίου µε
∆ιάταγµα απαγορεύει την εξαγωγή οπλισµού, πυροµαχικών και κάθε µορφής πολεµικού υλικού στην Ισπανία,
όπου µαίνεται ο εµφύλιος πόλεµος21 και σε κάθε Ισπανική κτήση.
Η αυλαία του δράµατος του 1936 κλείνει µε έναν ακόµη θάνατο. Το απόγευµα της 17ης Νοεµβρίου πεθαίνει
αιφνιδίως ο Αλ. Παπαναστασίου. Πέντε θάνατοι πολιτικών µέσα στον ίδιο χρόνο. Κονδύλης, Βενιζέλος,
∆εµερτζής, Τσαλδάρης, Παπαναστασίου. Τυχαίο; Ίσως. Ίσως όµως και όχι. Οι ανθρώπινες αντοχές έχουν και τα
όριά τους.
Τον Απρίλιο του 1937 ο εορτασµός της εργατικής πρωτοµαγιάς, µε αναγκαστικό νόµο, µετατρέπεται και
καθιερώνεται η τελευταία εβδοµάδα του Απριλίου ως «Εβδοµάς Εργατικής Αµίλλης» και η 1η Μαΐου ως «Ηµέρα
Εορτασµού της Εργασίας». Τον ίδιο µήνα επίσης µε αναγκαστικούς νόµους, ορίζεται ο τρόπος προµήθειας
πολιτικών ενδυµασιών, εργαλείων και µέσων για τη µεταµφίεση των αστυνοµικών οργάνων(!) και αποφασίζεται
η διενέργεια πανελληνίων εράνων υπέρ της βασιλικής αεροπορίας.
Την 1η Μαΐου απολύονται από τις φυλακές όλοι οι καταδικασµένοι µε ποινές µέχρι 6 µηνών, µε τον όρο να
µην υποπέσουν σε αδίκηµα τα επόµενα 3 χρόνια. Από το µέτρο εξαιρούνται οι υποτροπιάζοντες και οι παραβάτες των νόµων περί: ναρκωτικών, εθνικού νοµίσµατος, ζωοκλοπής και ζωοκτονίας, λαθρεµπορίας και
καταπολέµησης του κοµουνισµού.
Τον ίδιο µήνα εγκρίνονται δαπάνες: για την επισκευή της έπαυλης-ανακτόρου της ∆εκέλειας 5.350.000 δρχ.,
για την αποπεράτωση του µαυσωλείου των βασιλέων Κωνσταντίνου, Σοφίας, Αλέξανδρου και Όλγας 1.800.000
και για το «Μον Ρεπό» της Κέρκυρας 850.000. Επίσης εγκρίνονται και τα 2.000.000 δρχ. που έχουν ήδη
δαπανηθεί για τους ίδιους λόγους. Σύνολο δαπανών 10.000.000.
Μέσα σ’ αυτό το τεταµένο πολιτικό κλίµα κάνει τα πρώτα του βήµατα το νεοεκλεγµένο δηµοτικό συµβούλιο
του νεοσύστατου ∆ήµου Νέας Ιωνίας.
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Βλ. παράρτηµα «∆ΙΑΓΓΕΛΜΑΤΑ & ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ» Σελ. …
Αναγκαστικός νόµος 117 ΦΕΚ 402 τεύχος 1ο 18-9-1936
21
Ο Ισπανικός Εµφύλιος, ο οποίος διήρκεσε από τις 17 Ιουλίου 1936 µέχρι την 1 Απριλίου 1939, ήταν ο πόλεµος µεταξύ των Ισπανών
Εθνικιστών υπό την καθοδήγηση του πραξικοπηµατία στρατηγού Φρανθίσκο Φράνκο και των ∆ηµοκρατικών Ισπανικών ∆υνάµεων που
καθοδηγούνταν από τον Πρόεδρο της 2ης Ισπανικής ∆ηµοκρατίας Μανουέλ Αθάνια. Οι εθνικιστές υποστηρίζονταν και εφοδιάζονταν από την
Φασιστική Ιταλία και την Ναζιστική Γερµανία µε το καλλίτερο ως τότε πολεµικό υλικό και µε επίλεκτα σώµατα. Νικήτριες αναδείχθηκαν οι
δυνάµεις του Φράνκο µετά από φριχτές σφαγές κατά αµάχων και ένοπλων τµηµάτων της νόµιµης κυβέρνησης. Κατά τη διάρκεια του
εµφυλίου πολέµου η Γερµανική ναζιστική αεροπορία (Luftwaffe) και η αντίστοιχη Ιταλική βοµβάρδισαν πολλές πόλεις και χωριά. Ανάµεσα
τους και τη βασκική πόλη Γκερνίκα (Guernica/Gernika), την οποία ισοπέδωσαν στις 26 Απριλίου 1937 σκοτώνοντας µόνο αµάχους. Ο
Πάµπλο Πικάσσο, συγκλονισµένος από τη φρίκη της καταστροφής, ζωγράφισε τον οµώνυµο διάσηµο πίνακά του και τον εξέθεσε για πρώτη
φορά στο ισπανικό περίπτερο της ∆ιεθνούς Έκθεσης του Παρισιού του 1937. Ο πίνακας έγινε σύµβολο διαµαρτυρίας ενάντια στη βία και τον
πόνο του πολέµου και του φασισµού. Πηγή http://el.wikipedia.org
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2. Μέτρα υπέρ των προσφύγων
2.1. Εγκατάσταση.
Η είσοδος προσφύγων στον ελλαδικό χώρο δεν ήταν νέο φαινόµενο αφού είχε αρχίσει από την πρώτη
δεκαετία του 20ου αιώνα, από τους βαλκανικούς πολέµους. Ποτέ όµως µέχρι το 1922 δεν είχε γίνει σε τέτοιο
µέγεθος και σε τόσο µικρό χρονικό διάστηµα.
Η εγκατάσταση, η σίτιση, η περίθαλψη και η αποκατάσταση εκατοντάδων χιλιάδων προσφύγων, ήταν ένα
θέµα τέτοιων διαστάσεων που όµοιες δεν είχε κληθεί να αντιµετωπίσει το ελληνικό κράτος από τη σύστασή του.

Με την άφιξη των προσφύγων το κράτος άρχισε να παίρνει µέτρα για τις ανάγκες των προσφύγων, για την
ανακούφιση των προβληµάτων τους και την ενσωµάτωσή τους στη γηγενή κοινωνία.
Το πρώτο καταγραµµένο µέτρο είναι η τοποθέτηση των Μικρασιατών ιερέων, ως εφηµερίων η βοηθών
εφηµερίων σε ναούς της επικράτειας, χωρίς να εξετάζεται αν ανταποκρίνονται στα προβλεπόµενα προσόντα.
Την 1η Οκτωβρίου 1922 µε Νοµοθετικό ∆ιάταγµα επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση των κειµένων διατάξεων, να
διατίθενται τα αποθεµατικά των λιµενικών ταµείων για την περίθαλψη των προσφύγων.
Στις 6 Οκτωβρίου συστήνεται από το υπουργείο Περιθάλψεως, Ανώτατο Τεχνικό Συµβούλιο για την
περίθαλψη και την εγκατάσταση των προσφύγων. Το διοικητικό του συµβούλιο αποτελείται από ανώτατους
κρατικούς λειτουργούς και εκπροσώπους κοινωνικών φορέων. Επίσης αποφασίζεται η εγγραφή των Μικρασιατών
µαθητών στα σχολεία χωρίς να πληρώσουν τα προβλεπόµενα τέλη και χωρίς εξετάσεις.
Στο ίδιο ΦΕΚ δηµοσιεύεται Ν.∆. περί ασκήσεως ιατρικών επαγγελµάτων από Οµογενής ή Αρµένιους
επιστήµονες, δηλαδή γιατρούς, οδοντίατρους, κτηνίατρους, φαρµακοποιούς και Μαίες, που κατέχουν αναγνωρισµένο δίπλωµα η πτυχίο και που ήλθαν από την Τουρκία µετά τις 29 Αυγούστου 1922. Σ’ αυτούς δίνεται το
δικαίωµα να εξασκούν το επάγγελµά τους. Το ίδιο θα ισχύσει λίγο αργότερα και για δικαστικούς υπαλλήλους και
δικηγόρους.
Οι αποστολές τροφίµων και άλλων αναγκαίων ειδών µέσω σιδηροδρόµου, από τον Ερυθρό Σταυρό και
κρατικά ή φιλανθρωπικά ιδρύµατα, εξοµοιώνονται µε τις αποστολές του δηµοσίου.
Στις 9 Νοεµβρίου 1922, στο ΦΕΚ 227, δηµοσιεύεται το Νοµοθετικό ∆ιάταγµα «Περί συστάσεως Ταµείου
Περιθάλψεως Προσφύγων» (ΤΠΠ) µε τη µορφή του Νοµικού Προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου και µε σκοπό τη
διαχείριση και διάθεση ειδών και χρηµάτων για την εν γένει περίθαλψη και εγκατάσταση των προσφύγων. Το
∆ιοικητικό Συµβούλιο ήταν δεκαµελές και αποτελείτο από: τον Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου Οικονοµικών,
τον ∆ιευθυντή της Υπηρεσίας Εποικισµού του Υπ. Γεωργίας, τον Πρόεδρο του Εµπορικού Επιµελητηρίου
Αθηνών, τον Πρόεδρο της Ενώσεως Ηµερησίου Τύπου, τον Πρόεδρο της Εργατικής Συνοµοσπονδίας, τον
Πρόεδρο της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Επαγγελµατιών, έναν αντιπρόσωπο προσφυγικών οργανώσεων και τρεις
ιδιώτες. Με Νοµοθετικό ∆ιάταγµα της 9ης Ιουνίου 1923 επιτρέπεται η παραχώρηση κτηµάτων που ανήκουν στο
κράτος προς το ΤΠΠ, για την αστική εγκατάσταση των προσφύγων. Το ΤΠΠ µπορεί να εκποιεί ακίνητα που
έχουν περιέλθει στην κατοχή και τα έσοδα οφείλει να τα διαθέτει για ανέγερση προσφυγικών συνοικισµών.
Τον ίδιο µήνα αποφασίζεται µε Ν.∆. η επίταξη ακινήτων για την εγκατάσταση προσφύγων. Την αποζηµίωση
για τη χρήση στους δικαιούχους, όταν πρόκειται για άπορους πρόσφυγες, την καταβάλει το κράτος, οι εύποροι
την καταβάλλουν εξ ολοκλήρου οι ίδιοι και όταν πρόκειται για πρόσφυγες που έχουν κάποια οικονοµική
δυνατότητα καταβάλει τη µισή το κράτος και τη µισή οι ένοικοι. Από το µέτρο της επίταξης απαλλάσσονται οι
µικροϊδιοκτήτες.
Επίσης γίνονται απαλλοτριώσεις για τη στέγαση των αστών προσφύγων, κάθε έκτασης εντός ή εκτός
σχεδίου που ανήκει σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα. Η αποζηµίωση ρυθµίζεται όπως και στην περίπτωση των
επιτάξεων.
Στις 17 Νοεµβρίου 1922, επίσης µε Ν.∆., επιτρέπεται η επίταξη κατοικιών επιπλωµένων η µη, αγροικιών,
κτηµάτων, αποθηκών, νοσοκοµείων, µοναστηριακών οικηµάτων και κάθε είδους ακινήτων κατάλληλων για την
προσωρινή στέγαση ή περίθαλψη των προσφύγων. Κάθε επίταξη που έγινε µεταξύ της 25ης Αυγούστου και της
δηµοσίευσης του παρόντος, και η κατάληψη έγινε είτε από όργανα της διοίκησης είτε από πρόσφυγες, θεωρείται
έγκυρη και νόµιµη. Αν δεν φτάνουν τα ακατοίκητα οικήµατα µπορεί να επιταχθούν και κατοικηµένα, καθορίζονται δε και όροι συγκατοίκησης. Στους ιδιοκτήτες καταβάλλεται εύλογη αποζηµίωση χρήσης από το κράτος,
εκτός αν ο πρόσφυγας έχει χαρακτηριστεί εύπορος. Στις 23 Νοεµβρίου 1922 µε Ν.∆. επιτρέπεται η επίταξη και η
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αναγκαστική απαλλοτρίωση κάθε είδους γηπέδων και αγροτικών κτηµάτων για την εγκατάσταση των συνοικισµών των προσφύγων, έργο που χαρακτηρίζεται ως δηµόσιας ωφέλειας και κοινωνικής ανάγκης. Τα ακίνητα
αποζηµιώνονται µε δικαστική απόφαση.
Ο υπουργός Επισιτισµού, λόγω των εκτάκτων συνθηκών, έχει την έγκριση της Επαναστατικής Κυβέρνησης
να διαθέτει είδη επισιτισµού κάτω του κόστους.
Με Ν. ∆. στις 25 Αυγούστου 1923 επιβάλλεται ειδικός φόρος σε εµπορεύµατα και προϊόντα, που διατίθεται
αποκλειστικά για την υγειονοµική περίθαλψη και τη στέγαση των προσφύγων. Ο φόρος εισπράττεται από τα
τελωνεία και κατατίθεται στην Εθνική Τράπεζα για λογαριασµό του Ταµείου Περιθάλψεως Προσφύγων (ΤΠΠ).
Το ίδιο ισχύει και για τους εράνους που γίνονται.
Στις 27 Μαΐου 1925 το Ταµείο Περιθάλψεως Προσφύγων (ΤΠΠ) καταργείται και οι υπηρεσίες του θα διεξάγονται στο εξής από τµήµατα της ∆/σης Πρόνοιας και Αποκατάστασης Προσφύγων στο αρµόδιο υπουργείο.
Για το σκοπό αυτό συστήνεται στο υπουργείο Υγιεινής, Πρόνοιας και Αντιλήψεως «Συµβούλιο Προνοίας και
Στεγάσεως Προσφύγων», µε παραρτήµατα σε επαρχίες, που θα διαχειρίζονται στο εξής ότι ανήκε στο ΤΠΠ. Το
ΤΠΠ ολοκλήρωσε το έργο του έχοντας παραδώσει περίπου 4.000 καταλύµατα. Παράλληλα το Υπουργείο
Πρόνοιας το 1923 και 1924 κατασκεύασε 18.300 κατοικίες.
Με Νοµοθετικό ∆ιάταγµα στις 13 Οκτωβρίου 1923 (ΦΕΚ 289), κυρώνεται το πρωτόκολλο που υπογράφηκε
στις 29 Σεπτεµβρίου στη Γενεύη, από τον πληρεξούσιο της Ελλάδας στη ∆΄ Γεν. Συνέλευση της Κοινωνίας των
Εθνών, Α. Μιχαλακόπουλο, για την ίδρυση της Επιτροπής Αποκαταστάσεως Προσφύγων (ΕΑΠ).
Η Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων (ΕΑΠ), που τελούσε υπό τη δικαιοδοσία της Κοινωνίας των Εθνών
(ΚΤΕ) και της Ελληνικής κυβέρνησης, συνολικά διέθεσε για την επίτευξη των στόχων της 13.000.000 λίρες
Αγγλίας, που προήλθαν από δάνειο και 8.610.000 στρέµµατα γης22. Τα ποσά αυτά ήσαν, για την συγκεκριµένη
χρονική περίοδο, πρωτοφανή και κολοσσιαία.
Η Ελληνική Κυβέρνηση ανέλαβε την υποχρέωση:
Να ιδρύσει την Επιτροπή και να τις εξασφαλίσει τις προδιαγεγραµµένες ιδιότητες και εξουσίες.
Να εκχωρήσει στην Επιτροπή γαίες, όχι λιγότερες από 500.000 εκτάρια.
Όλες οι προκαταβολές που έχει λάβει η Εθνική Τράπεζα υπέρ της αποκατάστασης των προσφύγων για
παραγωγικά έργα, να τεθούν στη διάθεση της Επιτροπής.
Να συνοµολογήσει δάνειο, όχι λιγότερο από 6.000.000 λίρες στερλίνες, που θα έθετε αµέσως στη διάθεσή
της.
Να την απαλλάξει από κάθε τέλος η φόρο για την περιουσία που θα διαχειριστεί.
Να παραδεχθεί όσα διαγράφονται στο καταστατικό της Επιτροπής, δυνάµει των οπίων το Συµβούλιο της
Κοινωνίας των Εθνών έχει το δικαίωµα να διερευνά και να επιβλέπει το έργο της Επιτροπής, να διευκολύνει
κάθε έρευνα και να θέτει σε εφαρµογή τις αποφάσεις του Συµβουλίου.
Σύµφωνα µε τη ιδρυτική σύµβαση, το κεντρικό συµβούλιο της Επιτροπής Αποκαταστάσεως Προσφύγων
αποτελείτο από τέσσερα µέλη: πρόεδρο Αµερικανό, αντιπρόεδρο Ευρωπαίο και δύο Έλληνες, είχε δε τα γραφεία
της στην Αθήνα. Πρώτος πρόεδρος διορίστηκε ο διπλωµάτης Ερρίκος Μοργκεντάου23, και µέλη ο Άγγλος τραπεζίτης και εκπρόσωπος της αγγλικής τράπεζας Τζων Κάµπελ, ο Στέφανος ∆έλτα και ο Περικλής Αργυρόπουλος.
Στις 17 ∆εκεµβρίου 1923 δηµοσιεύεται Νοµοθετικό ∆ιάταγµα «Περί λειτουργίας Επιτροπής Αποκαταστάσεως Προσφύγων». Με αυτό µεταβιβάζονται στην ΕΑΠ όλες οι αρµοδιότητες κρατικών φορέων που αφορούν
στην αποκατάσταση των προσφύγων, παρέχεται η δυνατότητα λήψης κάθε φύσεως µέτρων για το εποικισµό
και ορίζεται ο τρόπος λειτουργίας των υπηρεσιών του. Στις 31 ∆εκεµβρίου µεταβιβάζεται στην ΕΑΠ η απόλυτη
κυριότητα και νοµή αγροτικών δασικών, αστικών, κτηµάτων του ∆ηµοσίου και προσφυγικοί συνοικισµοί.
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Ίδρυµα Μείζονος Ελληνισµού «ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ Μικρασιάτες πρόσφυγες στην Ελλάδα του Μεσοπολέµο», σελ. 20-21 και ∆.
Ι. Λοΐζου «ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ Η ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΚΑΙ Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 1920-1930»
23
Ο Ερρίκος Μοργκεντάου ( Henry Morgenthau,) ήταν Αµερικανός δικηγόρος και διπλωµάτης που συνδέθηκε στενά µε το Προσφυγικό
ζήτηµα. Γεννήθηκε το 1856 στο Μανχάιµ της Γερµανίας και το 1865 µετανάστευσε στις ΗΠΑ. Το 1877 αποφοίτησε από τη Νοµική σχολή του
Πανεπιστηµίου Κολούµπια όπου και άρχισε να δικηγορεί. Το 1913 ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Γούντροου Ουίλσον τον διόρισε πρέσβη στη
Κωνσταντινούπολη όπου και υπηρέτησε µέχρι το 1916. Στη διάρκεια του Α' Παγκοσµίου Πολέµου ο Ε. Μοργκεντάου χειρίστηκε πολλά
διπλωµατικά ζητήµατα των Συµµάχων της Αντάντ µε την Οθωµανική Αυτοκρατορία, παρακολουθώντας όµως στενά το κίνηµα και την άνοδο
των Νεοτούρκων, καθώς και τις συνεχείς και διογκούµενες διώξεις των Αρµενίων και των Ελλήνων της Μικράς Ασίας και του Πόντου. Το
1923, µετά τη µικρασιατική καταστροφή, η Κοινωνία των Εθνών τον διόρισε Πρόεδρο στην Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων (ΕΑΠ)
στην Αθήνα. Αργότερα ανακηρύχθηκε επίτιµος διδάκτωρ του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Γενικά ο Ε. Μοργκεντάου κατεχόµενος από
φιλελεύθερες πεποιθήσεις υπήρξε ακριβοδίκαιος στις κρίσεις του που συµπεριέλαβε στα αποµνηµονεύµατά του σχετικά µε τις διώξεις, την
εξόντωση και τον εξανδραποδισµό του Μικρασιατικού και περισσότερο του Ποντιακού Ελληνισµού, στα οποία περιγράφει ειδικότερα τα
συγκροτούµενα εξ Ελλήνων "εργατικά τάγµατα του Καυκάσου", όπου τελικά και χάθηκαν. Από το συγγραφικό του έργο ξεχωρίζουν "Τα
µυστικά του Βοσπόρου" και "Η αποστολή µου στην Ελλάδα".
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Με νόµο της 4ης Αυγούστου 1924 κυρώνεται
σύµβαση µεταξύ του ∆ηµοσίου και της Εθνικής
Τράπεζας για τη χορήγηση προκαταβολής στην
ΕΑΠ µέχρι 30.000.000 δρχ. έναντι του
προσφυγικού δανείου 1.000.000 λιρών Αγγλίας,
για επίσπευση της ανοικοδόµησης σπιτιών για τη
στέγαση των προσφύγων και την προµήθεια των
αναγκαίων για καλλιέργεια.
Στις 30 Οκτωβρίου 1924 στο ΦΕΚ 272 δηµοσιεύεται ψήφισµα της ∆΄ Συντακτικής Συνέλευσης, «Περί κυρώσεως της από 19 Σεπτεµβρίου

1924 πράξεως προσθέτου τω από 29 Σεπτεµβρίου 1923 προτωκόλλω της Γενεύης.»
Στην πρόσθετη πράξη η Ελληνική κυβέρνηση, πέραν όσων αναφέρονται στο πρωτόκολλο,
αναλαµβάνει την υποχρέωση: το δάνειο να είναι
µέχρι 10.000.000 λίρες στερλίνες, να µη δηµιουργήσει άλλα βάρη επί των προσόδων της και
Η Επιτροπή Αποκαταστάσεως Προσφύγων (ΕΑΠ) εν ώρα
να καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε να διατηρηεργασίας. Αθήνα, 1924 © Αρχείο ΕΡ Πηγή: www.lifo.gr
θεί το ταχύτερο δυνατό πλήρες ισοζύγιο µεταξύ
των τακτικών εξόδων και των εσόδων του κράτους. Πρόσοδοι είναι οι εξής:
1) από τα µονοπώλια αλατιού, σπίρτων, τραπουλόχαρτων και τσιγαρόχαρτου
2) από τις εισπράξεις των τελωνείων Χανίων, Ηρακλείου, Σάµου, Χίου, Μυτιλήνης και Σύρου
3) ο φόρος καπνού Νέων Χωρών
4) τα τέλη χαρτοσήµου Νέων Χωρών
5) ο φόρος οινοπνεύµατος σε όλο το κράτος
6) τα περισσεύµατα των ήδη υπεγγύων προσόδων της επιτροπής.
Έργο της επιτροπής θα είναι να εγκαταστήσει τους πρόσφυγες σε έργα παραγωγικά στις γαίες που της
παραχωρήθηκαν ή σε άλλες ή σε αυτές που εγκατέλειψαν οι Τούρκοι ανταλλαγέντες, σε απαλλοτριωµένες και
επιταγµένες, ακόµα και πριν εκπληρωθούν οι απαιτούµενες από το νόµο διατυπώσεις. Τέλος σε εξαιρετικές
περιπτώσεις µπορεί να εγκαθιστά πρόσφυγες σε γαίες που δεν της ανήκουν κατά κυριότητα, αλλά κατάλληλες
για την εγκατάσταση προσφύγων και επί των οποίων νοµίζει ότι εξασφάλισε επαρκή δικαιώµατα για τη νόµιµη
εγκατάσταση προσφύγων. Οι πρόσοδοι της επιτροπής δεν πρέπει να δαπανώνται για ανακούφιση της δυστυχίας
ή άλλους φιλανθρωπικούς σκοπούς. Εν τούτοις όταν κάνει εγκαταστάσεις σε µεγάλη κλίµακα, όπως π.χ. όταν
ιδρύει προάστια ή χωριά, µπορεί να προβεί σε δαπάνη γενικής ή κοινωνικής φύσης, η οποία θα εξασφάλιζε την
ανάπτυξη των εγκαταστάσεων και τη βελτίωση της υγιεινής κατάστασης των προσφύγων.
Εν τέλει κατά την κύρωση της σύµβασης, που δηµοσιεύεται στο ΦΕΚ 118 της 12ης Μαΐου 1925, υπολογίζονται: οι µεταβιβαζόµενες γαίες προς την ΕΑΠ, 500.000 εκτάρια αξίας 13.000.000. λιρών Αγγλίας, άλλες γαίες
και οικοδοµές αξίας 3.400.000 λιρών και τα αναγκαία ποσά, που θα επιτρέψουν στην ΕΑΠ να πραγµατοποιήσει
την αποκατάσταση των προσφύγων, σε 12.300.000 λίρες Αγγλίας που θα προέλθουν από δάνειο.
Το Μάιο του1926 µεταβιβάζονται στην ΕΑΠ όλα τα δικαιώµατα κυριότητας της κυβέρνησης, επί των
αγροτικών κτηµάτων και λοιπών ακινήτων των ανταλλαγέντων Μουσουλµάνων.
Στις 2 Μαΐου 1930 δηµοσιεύεται η κύρωση σύµβασης µεταξύ της Ελληνικής Κυβέρνησης και της Ε.Α.Π. για
εκκαθάριση της Επιτροπής. Την εκκαθάριση εγκρίνει το Συµβούλιο της Κοινωνίας των Εθνών στις 14/5/30 και η
τελική κύρωση αποφασίζεται στις 20 Ιουνίου (ΦΕΚ 220 27/6/30). Τον Μάιο όλα τα Ιατρεία της Ε.Α.Π. γίνονται
κρατικά και υπάγονται στο υπουργείο Υγιεινής. Με το νόµο 4857 της 18ης ∆εκεµβρίου 1930 (ΦΕΚ 396),
µεταβιβάζεται στο Ελληνικό ∆ηµόσιο όλη η κινητή και ακίνητη περιουσία της Ε.Α.Π.
Τον Ιούλιο του 1931 κυρώνεται σύµβαση µεταξύ του ∆ηµοσίου, της Εθνικής Τράπεζας και της Αγροτικής
Τράπεζας µε την οποία η τελευταία αναλαµβάνει την είσπραξη ή τον συµψηφισµό όλων των χρεών προς την
Ε.Α.Π. ή το ∆ηµόσιο, δηλαδή χρέη αγροτών και αστών προσφύγων και γενικώς χρέη από δάνεια, πωλήσεις ή
οποιαδήποτε άλλη αιτία. Μετά την εξόφληση των χρεών αναλαµβάνει τη µέριµνα για άρση των υποθηκών που
βαρύνουν τους κλήρους και τις κατοικίες των προσφύγων και για χορήγηση τίτλων κυριότητας. Το Νοέµβριο
του ίδιου χρόνου συστήνεται στο Υπουργείο Πρόνοιας, Τµήµα ∆ιοίκησης Αστικών Συνοικισµών στο οποίο
ανατίθεται η διάθεση των µη πωληθέντων ή εγκαταληφθέντων οικηµάτων και οικοπέδων της τέως Ε.Α.Π. και η
εποπτεία και συντήρηση των αστικών συνοικισµών.
2.2. Ανταλλαγέντες.
Με Ν.∆. της 3ης Μαΐου 1924, συστήνεται στο υπουργείο Γεωργίας Γενική ∆ιεύθυνση Ανταλλαγής
Πληθυσµών µε σκοπό να επιµεληθεί των διατάξεων της συνθήκης της Λωζάννης, που δεν έχουν ανατεθεί στη
Μικτή Επιτροπή και να υποβοηθά το έργο της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στη Μικτή Επιτροπή. Ειδικότερα:
α) Υποδεικνύει τον τρόπο της µετακίνησης των ανταλλασσόµενων β) Συγκεντρώνει στοιχεία για τις περιουσίες
τους, µαζεύει τις αιτήσεις τους για αποζηµίωση και τις παραπέµπει στη Μικτή Επιτροπή γ) Παραλαµβάνει και
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διαχειρίζεται τις περιουσίες των ανταλλαγέντων Μουσουλµάνων, δ) Ρυθµίζει και κανονίζει τις εκκαθαρισµένες
αιτήσεις Μικτής Επιτροπής ε) Κρατάει λεπτοµερή στατιστικά στοιχεία για τα ανταλλασσόµενα πρόσωπα και τις
περιουσίες τους ζ) Κανονίζει τα ζητήµατα που αφορούν στις περιουσίες και αποζηµιώσεις των Μουσουλµάνων
Ελλήνων και Οθωµανών υπηκόων. Στη Γεν. ∆ιεύθυνση συστήνεται Γνωµοδοτικό Συµβούλιο που αποτελείται
από υψηλόβαθµα κυβερνητικά στελέχη και τρεις πρόσφυγες νοµοµαθείς.
Με Ν.∆. της 10ης Σεπτεµβρίου 1924 ιδρύεται η Τράπεζα Προσφυγικής Πίστεως, µε σκοπό τη διαχείριση των
περιουσιών των ανταλλαγέντων µουσουλµάνων, την καταβολή τµηµατικώς των απαιτήσεων των οµογενών για
την περιουσία που εγκατέλειψαν στην Τουρκία και η παροχή δανείων σε αυτούς. Περιουσία της τράπεζας είναι:
α) τα αστικά ακίνητα και τα αγροτικά κτήµατα των ανταλλασσόµενων µουσουλµάνων, των µουσουλµανικών
νοµικών προσώπων και των βακουφιών που εγκαταλείφθηκαν στην Ελλάδα και στην αποκλειστική διάθεση του
Ελληνικού δηµοσίου, όσα δεν θα διατεθούν για εποικιστικές ανάγκες στην ΕΑΠ (δάση, λιβάδια, βοσκές,
ιχθυοτροφεία κ.λ.π. β) τα χρηµατικά ποσά, τα ακίνητα για προσφυγικές εγκαταστάσεις ή άλλα δηµόσια έσοδα
και αξίες που τυχόν θα παραχωρούσε το κράτος και γ) τα έσοδα από τη διαχείριση των υπό ανταλλαγή
µουσουλµανικών περιουσιών. Το ∆.Σ. της τράπεζας διορίζεται µετά από απόφαση του υπουργικού συµβουλίου
και, εκτός του διοικητή, οι σύµβουλοι προτείνονται: τρεις, ανά ένα, από τα συναρµόδια υπουργεία Γεωργίας,
Οικονοµικών και Πρόνοιας, ένας από την Εθνική Τράπεζα και τέσσερεις από τους ανταλλάξιµους πρόσφυγες.
Με διάταγµα συγκροτείται στις 7 Νοεµβρίου 1924 πενταµελής επιτροπή για την καταγραφή και τη
διαφύλαξη των εκκλησιαστικών κειµηλίων που µεταφέρθηκαν από την Τουρκία, προερχόµενα από τους ναούς
των ανταλλαγέντων. Η επιτροπή είναι εννεαµελής και αποτελείται από: 1) έναν αντιπρόσωπο της διεύθυνσης
του Βυζαντινού Μουσείου 2) δύο αντιπρόσωπους του υπουργείου Παιδείας 3) δύο ανώτερους πρόσφυγες
κληρικούς, που θα υποδειχθούν ο ένας από τον αρχιεπίσκοπο Αθηνών και ο άλλος από το Πανκληρικό Προσφυγικό Συνέδριο 4) δύο µέλη του Γνωµοδοτικού Συµβουλίου Ανταλλαγής και 5) δύο ανώτερους υπάλληλους της
Γεν. ∆ιεύθυνσης Ανταλλαγής. Της επιτροπής προεδρεύει ο ανώτερος, κατά την εκκλησιαστική τάξη, κληρικός.
Το Νοέµβριο του 1924, συστήνεται στη Γεν. ∆ιεύθυνση Ανταλλαγής, Γραφείο Στατιστικής των ευρισκοµένων στη Ελλάδα προσφύγων. Έργο του είναι η σύνταξη ονοµαστικών στατιστικών καταστάσεων των προσφύγων, από τους οποίους να φαίνεται ο τόπος προέλευσής τους κατά χωριά και ο τόπος της τωρινής τους
διαµονής, σε τρόπο ώστε να διαπιστωθεί σε σύγκριση µε τα στατιστικά στοιχεία των Πατριαρχείων του 1914, ο
αριθµός των φονευθέντων, εξαφανισθέντων και αποθανόντων οµογενών και να καταστεί δυνατή η αναζήτηση
των νοµίµων κληρονόµων τους και οι περιουσίες που εγκαταλειφθήκαν από αυτούς.
Τον Οκτώβριο του 1926 συνοµολογείται σύµβαση µεταξύ του Ελληνικού ∆ηµοσίου και της Εθνικής Τράπεζας για τη καταβολή 625.000.000 δρχ. στους περιλαµβανόµενους στο πρώτο µητρώο, δικαιούχους ανταλλάξιµους πρόσφυγες. Η τράπεζα αναλαµβάνει την υποχρέωση να καταβάλει το ποσό αυτό τοις µετρητοίς στους
δικαιούχους, κατ’ αναλογία των οµολογιών αξίας 3.000.000.000 δρχ. που θα εκδοθούν και θα διανεµηθούν
στους ανταλλάξιµους, έναντι των αποζηµιώσεων που δικαιούνται. Τον ίδιο µήνα εγκρίθηκε από το υπουργικό
συµβούλιο η έκδοση της πρώτης δόσης οµολογιών αξίας 2.500.000.000 δρχ., µε εγγύηση του ∆ηµοσίου και
ασφαλισµένες µε υποθήκη επί των ανταλλαγέντων κτηµάτων.
Το Νοέµβριο του 1927 συστήνεται το Ταµείο Ανταλλαξίµων Κοινοτικών και Κοινωφελών Περιουσιών, µε
σκοπό τη συγκέντρωση και διάθεση των περιουσιών από την Τουρκία, κοινοτήτων και κοινοτικών οργανισµών,
µοναστηριών, εκκλησιών, σχολείων, νοσοκοµείων και λοιπών νοµικών προσώπων, ιδρυµάτων και οργανισµών
κοινής ωφέλειας.
Τον Αύγουστο του 1931 κυρώνεται σύµβαση µεταξύ του ∆ηµοσίου και της Εθνικής Τράπεζας, µε την οποία
αυτή αναλαµβάνει να καταβάλει στους συνταξιούχους ανταλλάξιµους που δικαιούνται αποζηµίωσης, συνολικό
ποσό 8.000.000 δρχ. Η πληρωµή γίνεται εξολοκλήρου σε οµολογίες.
2.3. Αγροτική αποκατάσταση - Γεωργία.
Για την οργάνωση και κάλυψη των αναγκών των εποίκων δηµιουργούνται και στελεχώνονται υπηρεσίες: για
την ανοικοδόµηση ή επισκευή οικηµάτων προς γεωργική εγκατάσταση, για τη µεταφορά υλικών προς ανοικοδόµηση συνοικισµών και τη µεταφορά των εποίκων και των εφοδίων τους, για την επέκταση της µηχανικής
καλλιέργειας και την εκχέρσωση µεγάλων εκτάσεων προς αποκατάσταση των εποίκων.
Στις 5 Μαρτίου 1923 δηµοσιεύεται στο ΦΕΚ 57 η εξής απόφαση της Επαναστατικής Κυβέρνησης:

«Περί καταλήψεως ακινήτων προς γεωργικήν αποκατάστασιν ακτηµόνων καλλιεργητών κ.λ.π. και προ της
καταβολής αποζηµιώσεως.
Επί αναγκαστικής απαλλοτριώσεως ακινήτων προς γεωργικήν αποκατάστασιν ακτηµόνων καλλιεργητών ή
προς εγκατάστασιν εν γένει προσφύγων, οµογενών και µη, επιτρέπεται η κατάληψις των ακινήτων τούτων και
προ της καταβολής αποζηµιώσεως.
Εν Αθήναις τη 14 Φεβρουαρίου 1923
ο Αρχηγός
Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ
Ακολουθεί Νοµοθετικό ∆ιάταγµα «Περί αποκαταστάσεως ακτηµόνων καλλιεργητών». Στους δικαιούχους
περιλαµβάνει και τους πρόσφυγες.
Στις 6 Ιουνίου 1923 δηµοσιεύεται και άλλη απόφαση της Επαναστατικής Κυβέρνησης, µε την οποία ο
υπουργός Γεωργίας µπορεί να επιτάσσει τη µισή κινητή και ακίνητη αγροτική περιουσία και να την διαθέτει υπέρ
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των προσφύγων, να απαγορεύει κάθε πώληση κινητού χρήσιµου στη γεωργία χωρίς ειδική άδεια, να απαγορεύει
τη σύναψη µισθώσεων επί αγροτικών ακινήτων ή να λύει τις υφιστάµενες. Στις 21 Ιουλίου το δικαίωµα του
υπουργού Γεωργίας επεκτείνεται και σε αστικά κτήµατα.
Με Νοµοθετικό ∆ιάταγµα της 6ης Ιουλίου 1923 (ΦΕΚ 190 13 Ιουλίου 1923), επιτρέπεται η αναγκαστική
απαλλοτρίωση, επίταξη και γενικώς η µε κάθε τρόπο διάθεση κτηµάτων που ανήκουν στο κράτος, σε δήµους ή
κοινότητες, σε µονές, σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, µε σκοπό την αγροτική εγκατάσταση προσφύγων.
Εγκατάστασης δικαιούνται πρόσφυγες άνδρες ή γυναίκες που κατάγονται από αγροτικές κοινότητες, κατά
προτίµηση αρχηγοί των οικογενειών, και γεωργικό κλήρο αυτοί που εξασκούσαν στο τόπο τους ως κύριο
επάγγελµα τη γεωργία και τους κλάδους της. Η εγκατάσταση γίνεται καθ’ οµάδες, τουλάχιστον 10 οικογενειών,
που συνοικούν µέσα στο παραχωρηµένο κτήµα ή σε γειτονικές θέσεις ή συνοικισµούς. Οι οµάδες εκλέγουν
διοικητικό συµβούλιο, υπογράφουν πρακτικό, έχουν συγκεκριµένο όνοµα και µπορούν να εξελιχθούν σε
συνεταιρισµό συµφώνως µε τα προβλεπόµενα από το νόµο. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις επιτρέπεται και
µονοµερής εγκατάσταση οικογένειας ή ατόµου. Κατόπιν πρότασης των οικείων εποικιστικών αρχών καθορίζονται
τα προς εγκατάσταση κτήµατα, η δε χρήση (εγκατάσταση ή καλλιέργεια) και η κατανοµή γίνεται από τη γενική
συνέλευση των οµάδων και µε απόφαση των 2/3. Η επισκευή υπαρχόντων κτισµάτων ή η κατασκευή νέων
γίνεται από τους πρόσφυγες, τα υλικά απαλλάσσονται από κάθε τέλος η φόρο και επιτρέπεται η υλοτοµία, κατά
παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων. Η υλοτοµία οικοδοµήσιµης ξυλείας και η κατασκευή ασβέστη και κάρβουνων, εφ’ όσον προορίζονται για τις ατοµικές ανάγκες των προσφύγων, είναι ατελείς.
Για τη εξεύρεση εργασίας σε πρόσφυγες επιτρέπεται, µε Ν.∆. της 8ης ∆εκεµβρίου 1923, σε προσφυγικούς
συλλόγους, καθ’ υπόδειξη και υπό την καθοδήγηση της δασικής υπηρεσίας, η υλοτοµία για καυσόξυλα και η
ανθρακοποιία από δάση του δηµοσίου χωρίς δηµοπρασία. Η υλοτοµία καυσόξυλων και η ανθρακοποιία ενεργείται αποκλειστικώς από πρόσφυγες επαγγελµατίες καρβουνιάρηδες. Επίσης µε προσθήκη στο Ν.∆. της 6ης Ιουλίου
1923 επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση του νόµου περί δασών, σε πρόσφυγες κατοίκους παραµεθόριων περιοχών η
υλοτοµία για ατοµική χρήση ή εµπορία, υπό προϋποθέσεις.
Για όλα τα πιο πάνω παρέχονται πολυετή δάνεια από τις τράπεζες Εθνική και Γεωργική ή από νοµικά πρόσωπα, σε είδος ή χρήµα, µε την εγγύηση του ∆ηµοσίου. Οι εγκατεστηµένοι πληρώνουν ένα αντάλλαγµα σε δόσεις,
µέχρι την αποπληρωµή του ποσού που δόθηκε ως αποζηµίωση στον ιδιοκτήτη.
Με Νοµοθετικό ∆ιάταγµα στις 30 Μαΐου 1923, υπέρ της περίθαλψης και στέγασης των προσφύγων,
επιβάλλεται πρόσθετη φορολογία 20 λεπτών κατά οκά φύλλων καπνού που εξάγονται από την Καβάλα και στα
εµπορεύµατα που φορτώνονται από τον σιδηροδροµικό σταθµό της Βέροιας, 20 λεπτά για κάθε δέµα µικρής
ταχύτητας, 40 λεπτά για κάθε δέµα µεγάλης ταχύτητας και 15 δρχ. για κάθε βαγόνι πλήρους φόρτωσης.
Παρόµοια µέτρα λαµβάνονται µετά λίγους µήνες και για τα καπνά της Ξάνθης. Επίσης, το µισό της
προσαύξησης φορολογίας καπνού διατίθεται για την περίθαλψη των προσφύγων.
Τα κτήνη του στρατού που δεν θεωρούνται χρήσιµα, παραχωρούνται στις κατά τόπους γεωργικές επιτροπές
για να τα µοιράσουν σε γεωργούς και πρόσφυγες. Η τιµή παραχώρησης, κατά κανόνα χαµηλή, ορίζεται από την
επιτροπή.
Παραδίδονται στους πρόσφυγες ατελώς τα προϊόντα που προέρχονται από εκχερσώσεις δασών, όπως π.χ.
από την εκχέρσωση 3.000 στρεµµάτων του δάσους Γκολέµα Ρέκα (Μεγάλο Ρέµα) κ.λπ. στους πρόποδες της
ανατολικής πλευράς του Βέρµιου σε υψόµετρο 600 µέτρων. Ο χώρος αυτός, που είχε δωριθεί στο βασιλιά Κωνσταντίνο, παραχωρείται το Νοέµβριο του 1925 στην πλήρη κυριότητα των εκεί εγκατεστηµένων προσφύγων.
Έτσι δηµιουργήθηκε το Ροδοχώρι από Πόντιους πρόσφυγες, στην πλειονότητά τους από την ευρύτερη περιοχή
της Τραπεζούντας και πιο συγκεκριµένα από την εκκλησιαστική επαρχία Ροδοπόλεως, εξ' ου και η σηµερινή
ονοµασία του χωριού που βρίσκεται σε απόσταση 12 χλµ. από την πόλη της Νάουσας, την καρδιά της οµώνυµης
αµπελουργικής ζώνης.24
Το Φεβρουάριο του 1926 εξαγοράζεται από το κράτος το αγρόκτηµα Κιρ-Τσιφλίκ25 στη ∆υτική Θράκη, που
ανήκει σε Μουσουλµάνους, για την εγκατάσταση προσφύγων.
Τον Ιούλιο του 1926 κυρώνεται σύµβαση µεταξύ του Υπουργού Γεωργίας και του ιδιοκτήτη του κτήµατος
Κυλινδίρ στο Κιλκίς, Γ. Χρυσάφη. Το κτήµα συνολικής έκτασης 12.000 στρεµµάτων, αποτελείται από 8.000
καλλιεργήσιµα και 4.000 βοσκήσιµα. Από αυτά αφαιρούνται 5.000 καλλιεργήσιµα και 2.000 βοσκήσιµα για τις
γεωργικές ανάγκες των προσφύγων της περιοχής και από τα υπόλοιπα αίρεται η απόφαση για απαλλοτρίωση.
Τα προοριζόµενα για την καλλιέργεια, παραγωγή και συσκευασία προϊόντων των προσφύγων, γεωργικά
εφόδια, εργαλεία, µηχανήµατα, όργανα κ.λπ. είδη, απαλλάσσονται από τέλη εισαγωγής και από λιµενικούς και
δηµοτικούς φόρους. Οι προσφυγές που ασχολούνται µε την κτηνοτροφία απαλλάσσονται από το φόρο
αιγοπροβάτων και χοίρων.
Τον Ιανουάριο του 1929 κυρώνεται σύµβαση µεταξύ του ∆ηµοσίου και της Εθνικής τράπεζας µε την οποία
αυτή αναλαµβάνει την εισαγωγή από την Αυστραλία 3.500 τόνων σταριού και 500 κριθαριού για σπορά. Η
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Πηγή: ιστότοπος δήµου Νάουσας.
Το Κιρ Τσιφλίκ βρισκόταν στη Ροδόπη σε περιοχή που εκτεινόταν ανατολικά της λίµνης Βιστονίδας και έφθανε µέχρι την Καλλίστη και
το Παλλάδιο. Η περιοχή ανήκει στη Μητρόπολη Μαρωνείας και Κοµοτηνής και εκεί ήταν Μητροπολίτης ο αείµνηστος Τιµόθεος Ματθαιάκης,
πριν έλθει στη Ν. Ιωνία ως πρώτος Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφείας.
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τράπεζα θα διαθέσει το σπόρο (επί πληρωµή) σε γεωργικούς συνεταιρισµούς, γεωργούς και οργανισµούς
συναφείς µε τη γεωργία όπως η Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων.
2.4

Υγεία – Πρόνοια.
Το υπουργείο Υγιεινής, Προνοίας και Αντιλήψεως έχει αναλάβει το µεγαλύτερο µέρος που αφορά στην
περίθαλψη και αποκατάσταση των προσφύγων. Αποτελείται από τρεις ∆ιευθύνσεις.
1) Τη ∆ιεύθυνση Αντίληψης που έχει ως αντικείµενο: α) την προστασία της γεροντικής ηλικίας, των απόρων,
των εγκαταλειµµένων παιδιών, των αλητών και των ορφανών β) τη διοίκηση των δηµόσιων αγαθοεργών
ιδρυµάτων, την εποπτεία όλων των ιδρυµάτων που έχουν φιλανθρωπικό σκοπό και των φιλανθρωπικών
σωµατείων δ) τους εράνους και ε) την απονοµή σύνταξης και την παροχή κάθε αρωγής στα θύµατα
πολέµου και στις οικογένειές τους.
2) Τη ∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας Υγείας που έχει ως αντικείµενο: α) την επίβλεψη και προαγωγή της δηµόσιας
υγείας και την από ξηρά και θάλασσα προφύλαξη της χώρας από λοιµώδεις νόσους β) την καταπολέµηση
των αφροδισίων νοσηµάτων και της φυµατίωσης γ) τη µέριµνα της υγιεινής των µητέρων και των πρώτων
παιδικών ηλικιών δ) την παροχή ιατρικής συνδροµής στους άπορους και ε) τον έλεγχο και την εποπτεία των
υγειονοµικών ιδρυµάτων και των ασκούντων ιατρικά επαγγέλµατα.
3) Τη ∆ιεύθυνση Πρόνοιας που έχει ως αντικείµενο: α) την εξασφάλιση φτηνής κατοικίας για τις λαϊκές τάξεις
β) την παντοειδή περίθαλψη των προσφύγων γ) την ανέγερση κατοικιών για την εγκατάσταση αστών
άστεγων προσφύγων και τις απαραίτητες για το σκοπό αυτό απαλλοτριώσεις και επιτάξεις οικοπέδων και
κτισµάτων δ) την εύρεση εργασίας και τη δηµιουργία ή ενίσχυση βιοµηχανιών και βιοτεχνιών για την
παραγωγική ενασχόληση των αστών προσφύγων και ε) την εποπτεία των προσφυγικών σωµατείων.
Στη βάση του υγειονοµικού συστήµατος της χώρας βρίσκονταν τα λαϊκά ιατρεία τα οποία παρείχαν ιατρική
και φαρµακευτική περίθαλψη κυρίως σε άπορους ασθενείς. Συµπληρωµατικά στο έργο τους λειτούργησαν από
το 1923 οι δηµοτικοί και κοινοτικοί γιατροί. Σύµφωνα
µε το σχεδιασµό των αρµοδίων, σε κάθε µεγάλο δήµο
ή κοινότητα έδρευε ένας γιατρός ο οποίος εξυπηρετούσε περίπου 10 χιλιάδες κατοίκους. Ωστόσο, αρκετά
κωλύµατα παρουσιάστηκαν, τα οποία είχαν να κάνουν
συνήθως µε την έλλειψη συνέχειας στο επιτελούµενο
έργο λόγω της εναλλαγής των δηµοτικών συµβουλίων
και µε τη συνήθη ακαταλληλότητα των γιατρών, απότέλεσµα της διαδικασίας επιλογής τους. Προσαρµογή
του παραπάνω συστήµατος στις νέες συνθήκες που
δηµιούργησε η προσφυγική εγκατάσταση επιχειρήθηκε τόσο στη βάση του όσο και στην κορυφή του.
∆εκαέξι νοσοκοµεία ιδρύθηκαν αποκλειστικά για τη
θεραπεία ασθενών προσφύγων. Πρόκειται για τα εξής:
Προσφύγων Θεσσαλονίκης, Προσφύγων Αθηνών,
Νέας Ιωνίας, Πειραιώς, ∆ράµας, Αλεξανδρουπόλεως,
Χαλκίδας, Καλαµαριάς, Χαρµάνικιοϊ26, Βεροίας, Κοζάνης,
Το Νοσοκοµείο Νέας Ιωνίας (µετέπειτα Αγία Όλγα),
Γρεβενών, Μυτιλήνης, Εδέσσης, Γενιτσών και Σερρών.
υπό κατασκευή.
Επίσης στη Κοκκινιά (Νίκαια) λειτούργησε το «Νοσοκοµείο Αµερικανίδων Κυριών27».
Τα νοσοκοµεία αυτά, διέθεταν το 1925 1.826 κλίνες, αριθµός που σε καµία περίπτωση δεν επαρκούσε για
την κάλυψη των αυξηµένων προσφυγικών αναγκών. Παράλληλα, µια παραλλαγή του θεσµού των δηµοτικών
γιατρών, αυτή των «ιατρών προσφύγων», εφαρµόστηκε στους προσφυγικούς πληθυσµούς. Γιατροί
επιφορτισµένοι µε αυτή την ευθύνη παρείχαν τις υπηρεσίες τους στους πρόσφυγες διατηρώντας ιατρεία στους
προσφυγικούς συνοικισµούς και επισκεπτόµενοι τους ανήµπορους ασθενείς στα σπίτια τους28.
Στις 18 Φεβρουαρίου 1923 δηµοσιεύεται στο ΦΕΚ 43 τροποποίηση νόµου και επιτρέπεται, καθ’ υπέρβαση
του επιτρεπόµενου αριθµού φαρµακείων, η χορήγηση αδειών για σύσταση φαρµακείων σε πρόσφυγες που είχαν
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Οικισµός εντός των ορίων του σηµερινού ∆ήµου Κορδελιού-Ευόσµου. Στο Χαρµάνκιοϊ εγκαταστάθηκαν σταδιακά από το 1914 και µετά,
πρόσφυγες από όλη την Ανατολή: Ανατολική Θράκη, Ανατολική Ρωµυλία, Πόντο, Καρς, Καππαδοκία και Μ. Ασία. Πηγή ιστότοπος ∆ήµου
Κορδελιού-Ευόσµου.
27
Με πρωτοβουλία της οργάνωσης «Αµερικανίδων Κυριών» άρχισε να λειτουργεί πολυιατρείο στην κεντρική πλατεία της Κοκκινιάς, για την
παροχή περίθαλψης στους πρόσφυγες. Το πολυιατρείο ονοµάσθηκε «Νοσοκοµείο Αµερικανίδων Κυριών» και εγκαταστάθηκε σε πρόχειρα
παραπήγµατα µε βασικές ελλείψεις ύδρευσης, αποχέτευσης κ.λπ. Στη διάρκεια περίπου µιας δεκαετίας µετατράπηκε και µε κρατικές επιχορηγήσεις, σε Γενικό Νοσοκοµείο µε προσθήκες και επεκτάσεις γύρω από αυτό. Το 1934 αριθµούσε δύναµη 60 κλινών και µε τη λήξη της
φιλανθρωπικής δραστηριότητας των “Αµερικανίδων Κυριών” περιέρχεται στο Ελληνικό κράτος, µετονοµάζεται σε «Προσφυγικό Νοσοκοµείο
Νέας Κοκκινιάς» και ένα χρόνο αργότερα (1935) µετονοµάζεται εκ νέου σε «Πρότυπο Λαϊκό Νοσοκοµείο». Το 1937 αποφασίζεται από το
τότε Υπουργείο Υγιεινής η ανέγερση νέου Νοσοκοµείου δύναµης 300 κλινών µε την επωνυµία «Γενικό Νοσοκοµείο Πειραιώς» στη θέση που
βρίσκεται σήµερα. Πηγή: Γενικό Νοσοκοµείο Νικαίας, www.nikaia-hosp.gr.
28
asiaminor.ehw.gr Ίδρυµα Μείζονος Ελληνισµού.

27

ιδιόκτητο φαρµακείο, που λειτουργούσε υπό τη διεύθυνσή τους, στη Μικρά Ασία, στη Θράκη και στον Πόντο,
αµέσως πριν τη φυγή τους από τον τόπο τους. Η άδεια παρέχεται µετά από γνωµάτευση του Ιατροσυνεδρίου.
Με Ν.∆. της 26ης Οκτωβρίου 1923 επιτρέπεται η χορήγηση άδειας ίδρυσης φαρµακείων σε συνοικισµούς µε
πάνω από 500 κατοίκους, σε πρόσφυγες φαρµακοποιούς που έχουν δίπλωµα Οθωµανικού Πανεπιστηµίου ή
άδεια του Τουρκικού κράτους, εφόσον είχαν ιδιόκτητο φαρµακείο στην Τουρκία που λειτουργούσε υπό τη διεύθυνσή τους. Τον Ιούλιο του 1929 τα φαρµακεία αυτά νοµιµοποιούνται και θεωρούνται µόνιµα µε τη δέσµευση
να µην µπορούν να µεταβιβαστούν ή να µεταφερθούν αλλού.
Στο ίδιο ΦΕΚ διευκρινίζεται ότι οι πρόσφυγες πρακτικοί οδοντίατροι, προκειµένου να εξασκήσουν το επάγγελµα, υποβάλλονται σε εξετάσεις ενώπιον επιτροπής και αν αποτύχουν µπορούν να επανεξεταστούν µετά την
πάροδο εξαµήνου και για τρίτη και τελευταία φορά µετά την πάροδο έτους από τις προηγούµενες εξετάσεις.
Το Μάρτιο 1923 αποφασίζεται η ίδρυση στην Αθήνα δύο Ορφανοτροφείων, αρένων και θηλέων και το 1924
συγχωνεύονται σε Εθνικό Μικτό Ορφανοτροφείο ασθενικών παιδιών. Ακολουθούν και άλλες πόλεις όπως Θεσσαλονίκη, Ρέθυµνο, Ξάνθη, Λάρισα, Λασίθι, Άρτα, Άργος, Βέροια, Λαµία και αγροτικά σε: ∆εκέλεια, Αργοστόλι,
Καρδάµυλα Χίου, Πάτρα και η ίδρυση Οικοτροφείων άπορων µαθητών σε: Αθήνα (το «Εθνικό Ακαδηµαϊκό
Οικοτροφείο»), Καστοριά, Έδεσα, Γιαννιτσά, Καϊλάρια (Πτολεµαΐδα), Καβάλα, Αλεξανδρούπολη, Παραµυθιά,
Κόνιτσα, Φιλιατρά και αγροτικά σε: ∆εκέλεια, Αργοστόλι Κοµοτηνή, Ιωάννινα, Σέρρες, Τρίπολη. Για την ενίσχυση
των Ορφανοτροφείων και των Οικοτροφείων, θα διεξαχθεί την 25η Μαρτίου 1924 πανελλήνιος έρανος. Επίσης
αποφασίζεται κάθε 25η Μαρτίου να διεξάγεται έρανος µεταξύ των οµογενών του εξωτερικού υπέρ των εθνικών
Ορφανοτροφείων και των Οικοτροφείων.
Τον Μάιο του 1927 εγκρίνεται η ίδρυση ορφανοτροφείου µε δαπάνη του Χαράλαµπου Ιωσηφόγλου29.
Με ∆ιάταγµα τον Ιανουάριο του 1926 συγκροτούνται 3 προπαρασκευαστικά σχολεία µονίµων τεχνιτών και
υπαξιωµατικών του στρατού, για παιδιά ορφανοτροφείων. Το στρατιωτικό οικοτροφείο τεχνιτών Αθηνών, το
στρατιωτικό οικοτροφείο τεχνιτών Θεσσαλονίκης και το στρατιωτικό οικοτροφείο υπαξιωµατικών Κέρκυρας.
Με ψήφισµά της η ∆΄ Συντακτική Συνέλευση, στις 30 ∆εκεµβρίου 1924, επιτρέπει στην κυβέρνηση, µε
σκοπό την ανέγερση ορφανοτροφείων και άλλων οικηµάτων για την αποκατάσταση προσφύγων, να συνάπτει
συµβάσεις µε ιδιώτες ή εταιρίες που θα αναλάβουν την κατασκευή τους, εφόσον ο ανάδοχος θα δεχόταν το
τίµηµα τους να του δοθεί σε οµολογίες του κράτους. Για την πληρωµή του τιµήµατος το Μάρτιο του 1925,
αποφασίζεται η έκδοση οµολογιακού εσωτερικού δανείου 100.000.000. Η αξία κάθε οµολογίας είναι 100 δρχ.
Στις 3 Αυγούστου 1923 αποφασίζεται, για τη θεραπεία προσφύγων και άπορων ιδιωτών, η ίδρυση: 1) του
Νοσοκοµείου Προσφύγων Αθηνών 2) του Νοσοκοµείου Παγκρατίου και 3) του Νοσοκοµείου Αµερικανικού
Ερυθρού Σταυρού.
Το Νοσοκοµείου Προσφύγων στεγάστηκε εκεί που από το 1922 λειτουργούσε Στρατιωτικό Νοσοκοµείο.
Σκοπός του: «Η εν αυτώ νοσηλεία των εκ κοινών νοσηµάτων πασχόντων απόρων κατά προτίµησιν
προσφύγων». Το νοσοκοµείο, επίσης κατά προτίµηση, προσλάµβανε έµπειρους γιατρούς από νοσοκοµεία της
Κωνσταντινούπολης και της Σµύρνης και µικρασιάτες νοσοκόµους.
∆ιοικείται από συµβούλιο που µέλη του είναι: ο διευθυντής υγιεινής του υπουργείου Προνοίας, ο
διευθυντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, ο πρόεδρος της ένωσης εφέδρων Μ. Ασίας και Θράκης, εφτά
ιδιώτες εκ των οποίων οι πέντε τουλάχιστον εκπρόσωποι προσφυγικών σωµατείων. Πρώτος ∆ιευθυντής του
νοσοκοµείου και επί µία 25ετία, διορίζεται ο Απόστολος Ορφανίδης, που είχε διατελέσει διευθυντής του Στρατιωτικού Νοσοκοµείου Σµύρνης ως Επίατρος. Επίσης ήταν Υπουργός Υγιεινής, Πρόνοιας και Αντιλήψεως στις
κυβερνήσεις Θ. Σοφούλη και Α. Μιχαλακόπουλου το 1924. Το 1933 γίνεται συµπλήρωση και επέκταση του
κτιρίου και το 1935 το νοσοκοµείο µετονοµάζεται σε «Ιπποκράτειο».
Το νοσοκοµείο «Ελπίς», που ιδρύθηκε το 1842, γίνεται αυτόνοµο νοµικό πρόσωπο µε Ν.∆. της 11ης
Οκτωβρίου 1923, µε την επωνυµία Πολιτικό Νοσοκοµείο Αθηνών και µε σκοπό τη νοσηλεία και την ιατρική
αντίληψη των απόρων. Το νοσοκοµείο περιλαµβάνει 6 κλινικές (µε 40 κλίνες η κάθε µία), από τις οποίες οι 4 ως
πανεπιστηµιακές και οι 2 δηµοτικές. Τα έξοδα για τη λειτουργία και τη συντήρησή του καταβάλλουν: κατά τα
6/10 ο δήµος Αθηναίων, κατά τα 2/10 το Πανεπιστήµιο και κατά 2/10 από το υπουργείο Υγιεινής, Προνοίας και
Αντιλήψεως.
Με Ν.∆. τον Ιούλιο του 1925, το νοσοκοµείο προσφύγων που λειτουργούσε στη Καλαµαριά της Θεσσαλονίκης σε προσωρινή βάση, µονιµοποιείται µε την ονοµασία «Νοσοκοµείο Προσφύγων Καλαµαριάς» και µε
δυναµικότητα 350 κλινών.
Με Ν.∆. που δηµοσιεύεται στις 31 Ιουλίου 1925 αποφασίζεται, τα Λαϊκά Ιατρεία και Φαρµακεία που λειτουργούσαν για δωρεάν παροχή ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης σε άπορους, να λειτουργούν ως µόνιµα. Το µέτρο
αφορά τη λειτουργία Γενικών Λαϊκών Ιατρείων σε 5 περιοχές των Αθηνών και σε 18 πόλεις και τη λειτουργία
Λαϊκών Ιατρείων - Φαρµακείων σε Νέα Ιωνία και Καισαριανή και σε 22 πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Ακόµη
συστήνονται και κινητά Λαϊκά Ιατρεία-Φαρµακεία που περιοδεύουν σε όποιες περιοχές παρουσιάζεται ανάγκη.
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Ο Χαράλαµπος Ιωσήφογλου ήταν Έλληνας έµπορος, επιχειρηµατίας και τραπεζίτης από την Καισάρεια της Μικράς Ασίας. Ήταν ευεργέτης
και ίδρυσε το ορφανοτροφείο που φέρει το όνοµά του, επί της λεωφόρου Συγγρού στην Νέα Σµύρνη. Το "Ιωσηφόγλειο" ορφανοτροφείο
αρρένων σε έκταση 8,5 στρεµµάτων, που παραχωρήθηκαν από το Ελληνικό ∆ηµόσιο, ολοκληρώθηκε το 1929 και άρχισε να λειτουργεί το
1932. Σκοπός του ήταν η φιλοξενία ορφανών αγοριών προσφυγόπουλων.
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Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην ανέγερση και ίδρυση Σανατορίων σε όλη την Ελλάδα, για την περίθαλψη
φυµατικών. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει το µέγεθος του προβλήµατος, την έκταση που είχε πάρει η ασθένεια
εκείνη την εποχή και τα χιλιάδες θύµατα που είχε προκαλέσει.
Τον Νοέµβριο του 1926 αποφασίζεται η οργάνωση Εθνικού Παιδοκοµικού Ινστιτούτου ως µέρος της ∆/νσης
Υγιεινής και του Εθνικού Συµβουλίου Προστασίας της Μητρότητας και του Βρέφους. Αρµοδιότητές του είναι: 1)
η έρευνα και εφαρµογή των όρων ευγονίας (αποτροπή γάµων µεταξύ νοσούντων από ορισµένα βαριά νοσήµατα) 2) η προστασία της µητρότητας 3) η επίβλεψη της υγείας των βρεφών και των νηπίων, η εξασφάλιση
τουλάχιστον 4µηνου θηλασµού σε βρέφη φθισικών µητέρων, ορφανά και απροστάτευτα, ο έγκαιρος δαµαλισµός, η καταπολέµηση των λαϊκών προλήψεων που αντιτίθενται στα δόκιµα δεδοµένα των όρων παιδοκοµίας
και 4) η άσκηση προληπτικού αγώνα κατά της φυµατίωσης. Για την επίτευξη των σκοπών του, ελέγχει την
ποιότητα των βρεφικών τροφών, εποπτεύει όλα τα σχετικά µε το αντικείµενό του ιδρύµατα και σωµατεία,
συνδέεται και συνεργάζεται µε παρόµοια ιδρύµατα του εξωτερικού, διεξάγει αγώνα για την εκλαΐκευση των
παιδοκοµικών και όλων των σχετικών γνώσεων, προστατεύει και στηρίζει κάθε τέτοια πρωτοβουλία.
Επίσης από τον Απρίλιο του ’26, προστατεύονται από το κράτος οι θηλάζουσες µητέρες και τα θηλάζοντα
βρέφη, µε την υποχρέωση των δήµων και των κοινοτήτων να διατρέφουν τις άπορες µητέρες και τα βρέφη που
στερούνται το µητρικό γάλα και να βρίσκουν τροφούς. Αν οι κοινότητες η οι δήµοι είναι φτωχοί, µπορούν να
επιβάλλουν ειδική φορολογία και να κάνουν εράνους. Ακόµη οι γειτονικοί ή οι µεγάλοι δήµοι και κοινότητες είναι
υποχρεωµένοι να συνεπικουρούν την προσπάθειά των φτωχών γειτόνων τους.
Για την προστασία της µητρότητας και του παιδιού λειτουργεί το «Πατριωτικό Ίδρυµα Προστασίας του
Παιδιού».
Το 1926 αποφασίζεται και το 1929 κυρώνεται η απονοµή σύνταξης 1.500 δρχ. στη χήρα και τα 4 ανήλικα
παιδιά του Νικόλαου Ευγενόπουλου, που απαγχονίστηκε στην Άγκυρα, σε αναγνώριση των υπηρεσιών που
πρόσφερε στην πατρίδα.
Στους ανάπηρους, τα θύµατα πολέµου (από το 1912 και µετά) και τις οικογένειές τους προβλέπονται, εκτός
από τις παρεχόµενες συντάξεις, ορισµένα ευεργετήµατα: α) παραχώρηση περιπτέρων β) µίσθωση καφενείων ή
άλλων πρατηρίων σε δηµόσιους, δηµοτικούς και στρατιωτικούς χώρους γ) εκπαιδευτική ατέλεια και δωρεάν
παροχή διδακτικών βιβλίων δ) διορισµός σε δηµόσιες και δηµοτικές θέσεις ε) συνδροµές από το Ταµείο
Θυµάτων Πολέµου στ) προνοµιακή πώληση τσιγάρων κ.λπ. ζ) παραχώρηση γεωργικού κλήρου η) απαλλαγές
από φόρους και τέλη. Το Ταµείο Θυµάτων Πολέµου ενισχύει τους ανάπηρους µε πολλαπλές παροχές όπως προικοδοτήσεις, επαγγελµατική εκπαίδευση, παροχή τεχνιτών µελών, ανέγερση συνοικισµών, ιατροφαρµακευτική
βοήθεια κ.λπ. Επίσης οι ανάπηροι και τα θύµατα πολέµου πληρώνουν µειωµένα εισιτήρια στις συγκοινωνίες.
2.4. Επαγγελµατίες – Επιτηδευµατίες.
Αποφασίζεται µερική η ολική απαλλαγή των προσφύγων από το τέλος άδειας άσκησης επιτηδεύµατος,
αναλόγως µε την οικονοµική κατάσταση του επιτηδευµατία.
Με διατάγµατα, το αρχικό τον Οκτώβριο του 1924 και το ολοκληρωµένο το Φεβρουάριο του 1925, αποφασίζεται προσωρινή ατελής εισαγωγή υφαντικών ινών για κατασκευή ταπήτων που προορίζονται για εξαγωγή. Οι
ίνες αυτές είναι α) µάλλινα νήµατα µονόκλωνα λευκασµένα ή αλεύκαστα και β) βαµβακερά νήµατα µονόκλωνα
απλά φαιού χρώµατος (κασκάµ). Οι ταπητουργοί µπορούν να επωφεληθούν του προνοµίου µε την προϋπόθεση, µέσα σε ένα χρόνο από την εισαγωγή των νηµάτων, να εξαγάγουν ή να αποταµιεύσουν τους τάπητες που
θα κατασκευάσουν µε αυτά. Η ελάχιστη ποσότητα εισαγωγής νηµάτων κατά εργοστασιάρχη είναι 300 κιλά
µάλλινα νήµατα και 500 κιλά βαµβακερά. Η περιεκτικότητα τέτοιων νηµάτων στα εξαγόµενα χαλιά ορίζεται ως
εξής: α) για τους τάπητες Σπάρτης (τύπου Σπάρτα) που το στηµόνι και η κρόκη τους είναι ολοβάµβακα και η
χνουδωτή επιφάνια από µαλλί: µάλλινο νήµα 65%, βαµβακερό 35%
β) για τους τάπητες Γκιόρδες που και αυτοί έχουν στηµόνι και κρόκη ολοβάµβακα και τη χνουδωτή επιφάνια
από µαλλί: µάλλινο νήµα 50%, βαµβακερό 50%
γ) για τους τάπητες Γκιόρδες και των παρεµφερών µε αυτούς που έχουν µόνο την κρόκη ολοβάµβακη:
µάλλινο νήµα 60%, βαµβακερό 40% και
δ) για τους τάπητες Ουσάκ (ολόµαλλοι): µάλλινο νήµα 100%.
Επίσης µε διάταγµα της 3ης Νοεµβρίου 1924 απαλλάσσονται από κάθε δηµοτικό ή άλλο φόρο και τέλος, τα
µεταφερόµενα από δήµο σε δήµο νήµατα και κλωστές, µάλλινα ή βαµβακερά, λευκασµένα ή αλεύκαστα ή
χρωµατισµένα, όταν αυτά πρόκειται να µεταποιηθούν σε ανατολικά χαλιά που θα εξαχθούν.
Το Νοέµβριο του 1925 συστήνεται στο τµήµα Βιοµηχανίας του υπουργείου Οικονοµίας, διαρκές Συµβούλιο
Ταπητουργίας για τη µελέτη των αναγκών της εγχώριας ταπητουργίας, για την υπόδειξη µέτρων για την ανάπτυξή της και η γνωµοδότηση επί σχετικών θεµάτων. Στο συµβούλιο, εκτός των ανωτέρων κρατικών λειτουργών συµµετέχουν και τρεις βιοµήχανοι: δύο ταπητουργοί και ένας υφαντουργός.
Απαλλάσσονται επίσης από κάθε φορολογία τα εισαγόµενα από αστικούς συνεταιρισµούς: εργαλεία, σπόροι,
ζώα, µηχανές, πλοιάρια, όργανα, σκεύη και όλα τα χρειώδη για γεωργούς και αλιείς.
Οι Σ.Ε.Κ. προσλαµβάνουν πρόσφυγες σιδηροδροµικούς και η προϋπηρεσία τους στη Μ. Ασία συνυπολογίζεται στα µισθολογικά και συνταξιοδοτικά κλιµάκια.
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2.5. Επιτάξεις – Απαλλοτριώσεις.
Με Νοµοθετικό διάταγµα της 14ης Σεπτεµβρίου 1923 επιτρέπεται η επίταξη: αποθηκών, οικοπέδων εντός
σχεδίου πόλεων, µεταφορικών µέσων πλην σιδηροδρόµων και πλοίων, νοµής (χόρτα, κριθάρι κ.λπ.) για τα ζώα
των προσφύγων και σπόρου για την πρώτη καλλιέργεια των προσφύγων.
Με απόφαση της Επανάστασης στις 31 Αυγούστου 1923, από τις πρώτες περιοχές που γίνεται εφαρµογή
του µέτρου απαλλοτριώσεως γαιών είναι µέρος της ιδιοκτησίας Αλέξανδρου Σκουζέ30 στη Ραφίνα, που απαρτίζεται από δάση, βοσκοτόπια, καλλιεργηµένες γαίες, αµπέλια οικίες και λοιπές εγκαταστάσεις, για την ανασύσταση της κοινότητας Τρίγλιας Βιθυνίας, µε την εγκατάσταση των προερχοµένων από εκεί προσφύγων.
Στις 29 Νοεµβρίου 1923 δηµοσιεύεται απόφαση της Επανάστασης και Νοµοθετικό διάταγµα για την απαλλοτρίωση όλων των οικοπέδων που βρίσκονται στη Λεωφόρο Συγγρού, αριστερά πηγαίνοντας προς Φάληρο. Η
τετράγωνη αυτή έκταση αρχίζει από το 2,3 χιλιόµετρο και φτάνει µέχρι το 3,6 χιλ., οι κάθετες προς αυτήν
πλευρές έχουν µήκος 1.300 µέτρα και η πλευρά που τις ενώνει είναι παράλληλη µε τη Λεωφόρο Συγγρού. Η
περιοχή αυτή θα διατεθεί αποκλειστικά για παραχώρηση µε εκποίηση σε πρόσφυγες. Η αρµόδια υπηρεσία
σχεδίου πόλεων θα προβεί σε σχεδίαση δρόµων, πλατειών, των οικοπέδων για ανέγερση σχολείων, εκκλησιών,
αστυνοµικών σταθµών, ιατρείων κ.λπ. κοινωφελών έργων και στην κατανοµή των οικοπέδων. Οι αιτήσεις των
ενδιαφεροµένων υποβάλλονται σε 5µελή επιτροπή και µέσα σε 6 µήνες από την έγκρισή τους θα πρέπει να
αρχίσει την ανοικοδόµηση και να την αποπερατώσει σε 2 χρόνια. Όλα τα απαραίτητα υλικά και µηχανήµατα για
την ανοικοδόµηση, απαλλάσσονται από κάθε φορολογία. Στον πιο πάνω χώρο δηµιουργήθηκε σταδιακά ο ∆ήµος
Νέας Σµύρνης.
Την 31η ∆εκεµβρίου 1923 µε Ν.∆. παραχωρείται έκταση του ∆ηµοσίου στη Θεσσαλονίκη για εγκατάσταση
Ποντίων, που ορίζεται βορειοδυτικά µε την οδό Αλλατίνη, νοτιοδυτικά µε τους στρατώνες Καρά Μπουρνού,
νοτιοανατολικά µε το συνοικισµό Καλαµαριάς και βορειοδυτικά µε το ρέµα πέρα από την οδό Κυδωνιών.
Την 1η ∆εκεµβρίου 1923 δηµοσιεύεται απόφαση της Επανάστασης για αναγκαστική απαλλοτρίωση του
αγροκτήµατος «Βατώντας» Ευβοίας, προς αποκατάσταση ακτηµόνων καλλιεργητών και την ανασύσταση της
κοινότητας Αρτάκης Μ. Ασίας.
Με το νόµο 3138 της 4ης Αυγούστου 1924 παραχωρείται έκταση του δηµοσίου 150.000 τετραγωνικών
µέτρων στην περιοχή Πειραϊκή του Πειραιά, πάνω από τον όρµο Λουβιάρη, µε µέτωπο στην παραλιακή οδό 645
µέτρα. Η µισή έκταση προς ανατολάς διατίθεται αποκλειστικά σε πρόσφυγες από την Καλλίπολη, τη Μάδυτο και
τη Λάµψακο και το δυτικό σε αυτούς που ήρθαν µετά το 1912 από την ανατολική και βόρεια Θράκη. Τα σπίτια
που θα κτιστούν θα διατεθούν σε όσους δεν έχουν στέγη και ο οικισµός θα ονοµαστεί Νέα Καλλίπολη.
Στις 30 Αυγούστου 1924 αποφασίζεται η µετονοµασία της περιοχής Λεµπέτ Τσιφλίκ στη Θεσσαλονίκη, όπου
έχουν εγκατασταθεί πρόσφυγες, σε Ευκαρπία.
Το Σεπτέµβριο του 1924 παραχωρούνται σε πρόσφυγες κρατικά οικόπεδα στην παραλία της Καλαµάτας,
συνολικής έκτασης 8.460 τετραγωνικών µέτρων, µε την υποχρέωση να κτίσουν σπίτια µε δικές τους δαπάνες.
Με Ν.∆. της 19ης Σεπτεµβρίου 1924, επιτρέπεται η παραχώρηση κτηµάτων που ανήκουν στο δηµόσιο σε
οικοδοµικούς συνεταιρισµούς αστών προσφύγων, µε σκοπό την ανέγερση αστικών συνοικισµών µε δικές τους
δαπάνες και για δική τους χρήση.
Με διάταγµα της 10ης Νοεµβρίου που δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 286 στις 25 του ίδιου µήνα, µε πρόταση του
υπουργού Γεωργίας µετά από γνωµοδότηση των συµβουλίων δασών και κτηµάτων, αποφασίζεται να διατεθεί
από το δηµόσιο κτήµα «Ποδονύφτη» της περιφέρειας Αθηνών, έκταση 82.695 τεραγονικών µέτρων, που
ορίζεται από την οδό Αθηνών-Τατοΐου (ή ∆εκελείας), αγρούς, αµπέλια και δασύλλιο, για την ανέγερση του
προσφυγικού συνοικισµού Φιλαδέλφειας. Προκειµένου να επεκταθεί ο συνοικισµός, στις 31 Ιανουαρίου 1925
αίρεται, µε διάταγµα, παλαιότερη απόφαση αναδάσωσης της περιοχής και παραχωρούνται άλλα 150 στρέµµατα
δεξιά της οδού Αθηνών-∆εκελείας, που συνορεύουν βόρεια µε ρέµα του Κηφισού (Ποδονίφτης), νότια µε την
οδό Αθηνών-∆εκελείας, ανατολικά µε αγρό και αµπέλι της χήρας Ξηροτύραινας (!), και δυτικά µε ίδιο κτήµα. Το
Σεπτέµβριο του 1928 µετά από αίτηµα των κατοίκων και µε σύµφωνη γνώµη της Αρχιεπισκοπής και του
∆ηµοτικού Συµβουλίου Αθηναίων, ο συνοικισµός της Ν. Φιλαδέλφειας αποτελεί χωριστή ενορία, µε ενοριακό ναό
την Κοίµηση της Θεοτόκου.
Το Νοέµβριο του 1927 ο Μαρίνος Γερουλάνος31, από το κτήµα του «Τράχωνες», εκτός από 1.400 στρέµµατα που έχουν διατεθεί για να γίνει ο συνοικισµός «Άλιµος», δωρίζει στο ∆ηµόσιο 300 στρέµµατα για αστική
εγκατάσταση προσφύγων.
30
Το όνοµα Σκουζέ έφερε µεγάλη και ιστορική αθηναϊκή οικογένεια, γνωστή από τον 17ο αιώνα. Ο Αλέξανδρος Σκουζές ήταν
µεγαλοτσιφλικάς γιος του Γεωργίου Σκουζέ. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1853 σπούδασε Νοµικά και το 1873 ήταν διδάκτορας της Νοµικής,
δικηγόρος, ενώ στην περίοδο από το 1873 µέχρι το 1880 εργάσθηκε στον διπλωµατικό χώρο. Το 1890 εκλέχθηκε βουλευτής Αττικής όπου
και συνέχισε να εκλέγεται µέχρι το 1912. ∆ιετέλεσε Υπουργός Εξωτερικών στις κυβερνήσεις του Θ. ∆ηλιγιάννη ∆. Ράλλη και Γ. Θεοτόκη.
Πέθανε στην Αθήνα το 1937.
31
Ο Μαρίνος Γερουλάνος ήταν από τις σηµαντικότερες µορφές της ιατρικής στην Ελλάδα, χειρουργός, πανεπιστηµιακός καθηγητής και
ακαδηµαϊκός. Γεννήθηκε στην Πάτρα το 1867, όπου είχε καταφύγει η οικογένειά του εξαιτίας σεισµών στην Κεφαλονιά, και ήταν γόνος
εύπορης και αρχοντικής οικογένειας από το Ληξούρι της Κεφαλονιάς. Σπούδασε ιατρική σε Μόναχο και Βερολίνο και έγινε καθηγητής στα
πανεπιστήµια Γκράιφσβαλντ της Γερµανίας και στο πανεπιστήµιο του Κίελου. Το 1902 διορίστηκε διευθυντής του Χειρουργικού Τµήµατος
του Ευαγγελισµού και το 1911 καθηγητής Χειρουργικής Παθολογίας στο Εθνικό Πανεπιστήµιο. Το 1917, για πολιτικούς λόγους, απολύθηκε
από το Πανεπιστήµιο και εκλέχθηκε βουλευτής Κεφαλονιάς αλλά παραιτήθηκε για να λάβει µέρος στη Μικρασιατική εκστρατεία. Το 1922
επανήλθε ως καθηγητής Χειρουργικής και διευθυντής στις χειρουργικές κλινικές των νοσοκοµείων «Ελπίς» και «Λαϊκό». Το 1933 έγινε µέλος
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2.6. ∆άνεια.
Με Ν.∆. στις 15 Οκτωβρίου 1923 κυρώνεται σύµβαση µεταξύ του ∆ηµοσίου και της Εθνικής Τράπεζας για τη
χορήγηση δανείου προς τους πρόσφυγες καπνοκαλλιεργητές, µε την εγγύηση του κράτους.
Με Ν.∆. στις 5 Νοεµβρίου 1923 κυρώνεται σύµβαση µεταξύ του ∆ηµοσίου και της Εθνικής Τράπεζας, για τη
χορήγηση δανείου, µε την εγγύηση του κράτους, προς τους µονίµως εγκατεστηµένους κατοίκους της Ανατολικής Θράκης (Ελληνικής), για την εξυπηρέτηση επειγουσών αναγκών τους. Τα δάνεια χορηγούνται σε συνεταιρισµούς ή οµάδες φυσικών προσώπων.
Με Ν.∆. στις 26 Απριλίου 1924 υπογράφεται σύµβαση µεταξύ του ∆ηµοσίου και της Εθνικής Τράπεζας, για
τη χορήγηση δανείου 50.000.000, για απαλλοτρίωση αγροτικών και αστικών κτηµάτων στη ∆υτική Θράκη.
Με Ν.∆. στις 16 Μαΐου 1924 κυρώνεται σύµβαση που υπογράφηκε τον Ιανουάριο, µεταξύ του ∆ηµοσίου,
που εκπροσωπείται από τον υπουργό Αναστάσιο Μπακάλµπαση32 και του συνδιοικητή της Εθνικής Τράπεζας
Ιωάννη ∆ροσόπουλο33, για τη χορήγηση δανείου 50.000.000 µε την εγγύηση του κράτους, µε σκοπό την
πιστωτική ενίσχυση των προσφύγων, που έχουν επιδοθεί στην εκµετάλλευση της γης, µε γεωργικά δάνεια για
την καλλιέργεια (κυρίως καπνών) και τη σηροτροφία. Μετά από ψήφισµα της ∆΄ Συντακτικής Συνέλευσης και µε
σύµφωνη γνώµη της επί των προσφυγικών ζητηµάτων επιτροπής της βουλής, το ποσό αυτό µε νέα σύµβαση
αυξάνεται µέχρι του ποσού των 100.000.000 δρχ. και τον Αύγουστο του 1925, µε νέα κύρωση, φτάνει τα
150.000.000.
Με νόµο στις 3 Αυγούστου 1924 κυρώνεται σύµβαση µεταξύ του ∆ηµοσίου και της Εθνικής Τράπεζας, για τη
χορήγηση δανείου 50.000.000 µε την εγγύηση του κράτους, µε σκοπό τη δανειοδότηση οµάδων µικροεπαγγελµατιών προσφύγων, αστικών συνεταιρισµών µικροβιοµηχανιών και χειροτεχνιών που ευδοκιµούν στο Ελληνικό
περιβάλλον.
Με νόµο στις 19 Αυγούστου 1924 κυρώνεται η σύµβαση της 16ης Μαΐου 1924, µεταξύ του ∆ηµοσίου και της
Εθνικής Τράπεζας, που αφορά στην εγγύηση που παρέχεται στη τράπεζα για όσα θα δαπανήσει η ΕΑΠ, προς
αποκατάσταση των προσφύγων σε γαίες που δεν έχουν περιέλθει στην κυριότητα της επιτροπής.
Με νόµο στις 19 Αυγούστου 1924 κυρώνεται η σύµβαση της 30ης Ιουνίου 1924, µεταξύ του ∆ηµοσίου και
της Εθνικής Τράπεζας, που αφορά στην τη χορήγηση οµολογιακού δανείου σε συνάλλαγµα 1.000.000 λιρών
στερλινών, που τίθεται στη διάθεση της ΕΑΠ για την εγκατάσταση των προσφύγων.
2.7. Στέγαση – Αστική αποκατάσταση.
Για την εν γένει αποκατάσταση των αστών προσφύγων συνιστάται, στις 12 Μαΐου 1923, επιτροπή στο
υπουργείο Υγιεινής Προνοίας και Αντιλήψεως, µε προορισµό να µεριµνά για κάθε ζήτηµα που αφορά στην
αστική αποκατάσταση των προσφύγων, είτε αυτό ανάγεται στην ίδρυση αστικών συνοικισµών είτε στην εύρεση
εργασίας, δηµιουργία ή ενίσχυση βιοµηχανιών και βιοτεχνιών πάσης φύσεως και την εν γένει παραγωγική
απασχόληση των προσφύγων.
Απαλλάσσονται από εισαγωγικό τέλος οι λυόµενες κατοικίες µε όλα τα απαραίτητα που τις συνοδεύουν
(πόρτες, παράθυρα, λεκάνες, νιπτήρες, µεταλλικά µαγειρεία κ.λπ.).
Στις 23 Μαΐου 1923 (ΦΕΚ 132) δηµοσιεύεται Νοµοθετικό ∆ιάταγµα «Περί ανεγέρσεως ευθηνών οικιών». Με
αυτό προβλέπεται η σύσταση επιτροπής που έχει ως προορισµό τη διευκόλυνση της ανέγερσης φτηνών σπιτιών
που προορίζονται για τις πιο άπορες κοινωνικές τάξεις, µεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται και οι πρόσφυγες.
Έργο της επιτροπής είναι: η επεξεργασία διαταγµάτων, κανονισµών, εγκυκλίων κ.λ.π. που κρίνονται αναγκαία
για την εφαρµογή του νόµου, η διαπραγµάτευση των όρων συµβάσεων µε εταιρίες οι άλλους οργανισµούς που

της Ακαδηµίας Αθηνών, της οποίας το 1940 χρηµάτισε πρόεδρος. Σηµαντικό ήταν και το φιλανθρωπικό του έργο, αφού πραγµατοποίησε
πλήθος δωρεών και παραχώρησε δωρεάν γη για εγκατάσταση προσφύγων. Ίδρυσε το Γερουλάνειο ίδρυµα το οποίο επίσης δώρισε στο
κράτος. Συµµετείχε εθελοντικά, ως γιατρός στρατιωτικών χειρουργείων, σε όλους τους πολέµους από το 1912 µέχρι το 1945 οργανώνοντας
και διοικώντας πολλά στρατιωτικά νοσοκοµεία. Απεβίωσε το 1960 στην Αθήνα και ενταφιάστηκε στο νεκροταφείο της εκκλησίας του κτήµατός του στους Τράχωνες Αργυρούπολης.
32
Ο Αναστάσιος Μπακάλµπασης γεννήθηκε το 1889 και µεγάλωσε στην Καλλίπολη της Ανατολικής Θράκης. Αποφοίτησε από τη Μεγάλη του
Γένους Σχολή και στη συνέχεια σπούδασε Νοµικά στην Κωνσταντινούπολη, στο Βέλγιο και το Παρίσι και οικονοµικά στη Γενεύη. Εκλέχτηκε
βουλευτής Καλλίπολης το 1920 και το ∆εκέµβριο 1923 (∆΄ Συντακτική Εθνοσυνέλευση) βουλευτής της εκλογικής περιφέρειας Ροδόπης. Το
1923 συµµετείχε στη σύσκεψη της Λωζάνης. Πολιτικά συµµετείχε στο κόµµα «∆ηµοκρατική Ένωση» του Αλέξανδρου Παπαναστασίου.
Έγραψε διατριβές ιστορικού και οικονοµικού περιεχοµένου καθώς και διατριβή περί της Αγροτικής Νοµοθεσίας από τον Μεσαίωνα µέχρι τον
20ο αιώνα. Συµµετείχε στις παρακάτω κυβερνήσεις ως υπουργός:
Το 1924 Γεωργίας, Υγείας και Στρατιωτικών επί Πρωθυπουργίας Αλ. Παπαναστασίου
Το 1926-27 Υγιεινής και Υφυπ. Γεωργίας επί Πρωθυπουργίας Αλ. Ζαΐµη
Το 1927-28 Υφυπ. Γεωργίας επί Πρωθυπουργίας Αλ. Ζαΐµη
Το 1932 Γεωργίας, και Υγείας-Πρόνοιας επί Πρωθυπουργίας Αλ. Παπαναστασίου
Το 1933 Υφυπουργός Γεωργίας, επί Πρωθυπουργίας Ελ. Βενιζέλου και
Το 1948 , Υπουργός Αεροπορίας επί Πρωθυπουργίας Θεµιστοκλή Σοφούλη
33
Ο Ιωάννης Α. ∆ροσόπουλος ήταν Έλληνας οικονοµολόγος του 19ου και 20ού αιώνα. Νεαρός ακόµα κατατάχτηκε στα στελέχη της Εθνικής
Τράπεζας, όπου δούλεψε τριάντα δύο χρόνια. Ανέβηκε όλες τις βαθµίδες της ιεραρχίας και έγινε το 1914 Υποδιοικητής της Ε.Τ.Ε. Θεωρείται
κορυφαίος οικονοµολόγος της εποχής του. Έζησε και έδρασε στην πρώτη περίοδο του αστικού µετασχηµατισµού της οικονοµίας και της
εκβιοµηχάνισης της χώρας, µια περίοδο επίσης µεγάλων πολιτικών αναταραχών. Ήταν ο υπεύθυνος κεντρικός τραπεζίτης την εποχή της
παντοδυναµίας της Ε.Τ.Ε., την οποία έχασε το 1928 µε την ίδρυση της Τράπεζας της Ελλάδας.
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θα αναλάβουν την ανέγερση φθηνών κατοικιών, ο
τόπος, το µέγεθος και το ανώτατο όριο της αξίας τους.
Οι εταιρίες που αναλαµβάνουν τις κατασκευές έχουν τα
εξής πλεονεκτήµατα:
1. Το δηµόσιο, οι δήµοι και οι κοινότητες, τα
µοναστήρια, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου και οι ιδιώτες υποχρεούνται, υπό συγκεκριµένους όρους και µε τα προβλεπόµενα περί επιτάξεως
και απαλλοτριώσεως ακινήτων, να παρέχουν σ’ αυτές
τις αναγκαίες γέες
2. Το κράτος µπαίνει εγγυητής για την παροχή
δανείων.
3. Μπορεί να επιτραπεί η εν µέρει η στο σύνολο η
ατελής εισαγωγή υλικών και η απαλλαγή τους από
κάθε δηµόσιο ή δηµοτικό φόρο. Οι κατοικίες απαλλάσσονται για µια εικοσαετία από το φόρο καθαρής
προσόδου οικοδοµών.
4. Οι µετοχές και τα µερίσµατά τους απαλλάσ-σονται
από κάθε φόρο ή τέλος.
Στις 7 Σεπτεµβρίου 1923 δηµοσιεύεται στο ΦΕΚ
251 η σύναψη οµολογιακού δανείου 1.000.000 λιρών
στερλινών, του Ελληνικού ∆ηµοσίου µε την Εθνική
Τράπεζα. Το προϊόν του δανείου θα χρησιµοποιηθεί για
την εγκατάσταση των προσφύγων και θα διατεθεί στον
αυτόνοµο οργανισµό (ΕΑΠ) που έχει συσταθεί από την
Κοινωνία των Εθνών.
Με Νοµοθετικό ∆ιάταγµα στις 6 Αυγούστου 1923
υπάγονται στο υπουργείο Υγιεινής Πρόνοιας και
Αντιλήψεως τα περί λαϊκής κατοικίας, κάθε είδους
περίθαλψη και η αστική αποκατάσταση που ανάγεται
στην ίδρυση αστικών συνοικισµών, εύρεση εργασίας,
δηµιουργία ή ενίσχυση βιοµηχανιών και βιοτεχνιών και η εν γένει δηµιουργική απασχόληση των προσφύγων.
Μετά από γνωµάτευση της 30µελούς κοινοβουλευτικής επιτροπής για παρακολούθηση εν γένει των
προσφυγικών ζητηµάτων και µε πρόταση του υπουργικού συµβουλίου, αποφασίζεται τον Ιούλιο του 1927 η
µίσθωση ή η µεταβίβαση της κυριότητας µε πώληση, µόνιµων προσφυγικών οικηµάτων σε πρόσφυγες µε
απόφαση του Υπουργού Υγιεινής και Πρόνοιας µετά από γνωµάτευση του Κεντρικού Συµβουλίου Πρόνοιας και
Στέγασης Προσφύγων. Θα πρέπει να προηγείται πρόταση του υπουργού µε την οποία να καθορίζεται ότι για τα
οικήµατα αυτά εξέλειπαν οι λόγοι της δωρεάν παραχώρησης της χρήσης τους. Οι εισπράξεις από τις µισθώσεις
και τις πωλήσεις κατατίθενται σε τράπεζα και διατίθενται γενικά υπέρ προσφυγικών αναγκών. Για την εκτέλεση
των πιο πάνω, συστήνεται στη ∆/νση Πρόνοιας του εν λόγω υπουργείου, Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Αστικών
Προσφυγικών Συνοικισµών. Τα ίδια ισχύουν και για παραχώρηση οικοπέδων σε πρόσφυγες για να κτίσουν σπίτια
µε δικά τους έξοδα. Όλα τα παραχωρηµένα µε αυτόν τον τρόπο ακίνητα, απαλλάσσονται από φόρους για µία
εικοσαετία. Αρµοδιότητες της υπηρεσίας είναι: η τήρηση κτηµατολογίου, ο καθορισµός των µισθωµάτων και των
όρων µίσθωσης και πληρωµής και της τιµής των οικηµάτων και των οικοπέδων, η τήρηση λογαριασµών των
παροχών σε συνεταιρισµούς ή άτοµα, οι εισπράξεις, ο καθορισµός των προσφυγικών αναγκών, η µελέτη και η
εκτέλεση των απαιτουµένων έργων κ.λπ.
Στο ίδιο ΦΕΚ (142-14/7/1927) δηµοσιεύεται η απόφαση για ίδρυση Οικοδοµικών Συνεταιρισµών από αστούς
πρόσφυγες και ο τρόπος σύστασης και λειτουργίας τους. Οι συνεταιρισµοί αυτοί έχουν σκοπό την ανέγερση
οικιών, µε τη συνεργασία των µελών τους, για χρήση δική τους και των οικογενειών τους. Για να γίνει κάποιος
µέλος του συνεταιρισµού πρέπει να είναι Έλληνας πρόσφυγας και να µην κατέχουν αυτός και οι µέχρι δευτέρου
βαθµού συγγενής του, που συναποτελούν µία οικογένεια, κατοικία στην Ελλάδα.
Στους συνεταιρισµούς επιτρέπεται να παραχωρηθούν απαλλοτριωθείσες ή ανταλλαγείσες εκτάσεις και
καθορίζεται ο τρόπος πληρωµής, διαχείρισης, ρυµοτοµίας, χωροταξικής διαµόρφωσης, κατάτµησης και
ανοικοδόµησής τους. Η απόφαση τίθεται σε εφαρµογή το Νοέµβριο του ίδιου χρόνου.
Τα προσφυγικά οικήµατα που κατασκεύασε το ∆ηµόσιο, διατίθενται στους πρόσφυγες από το υπουργείο
Πρόνοιας µε µίσθωση ή πώληση, κατά παρέκκλιση των διατάξεων που ισχύουν για τη διάθεση δηµοσίων
κτηµάτων. Επιτρέπεται η προσωρινή παραχώρηση της χρήσης σε περιπτώσεις αποδεδειγµένης ανέχειας ή για
άλλους σοβαρούς λόγους.
Οι οικοδοµές που ανεγέρθηκαν από 15 Αυγούστου 1922 µέχρι τέλους 1932, από εγκατασταθέντες στην
Ελλάδα πρόσφυγες, σε οικόπεδα που τους παραχωρήθηκαν µε οποιοδήποτε τρόπο η αποκτήθηκαν από αυτούς,
απαλλάσσονται ετησίως µε ποσό 30.000 δρχ., από τον αναλυτικό φόρο καθαρής προσόδου οικοδοµών και από
κάθε παροµαρτούντα φόρο για µία 20ετία από την αποπεράτωση της οικοδοµής και από κάθε προηγούµενη
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φορολογία ύδρευσης. Η απαλλαγή ισχύει και για οικοδοµές που παραχωρήθηκαν σε πρόσφυγες από την Ε.Α.Π.
Για τις οικοδοµές που παραχωρήθηκαν µετά την 1η Ιανουαρίου 1933 η απαλλαγή δεν µπορεί να ισχύει πέρα από
το 1952.
Με απόφαση του υπουργού Πρόνοιας και Αντίληψης και σύµφωνη γνώµη του Συµβουλίου της Επικρατείας
αποφασίζεται τον Απρίλιο του 1930 η κτηµατογράφηση των αστικών προσφυγικών συνοικισµών: Αγίου Σάββα,
Καλογρέζας, Αµαρουσίου, Περιστερίου, Νέων Σφαγείων, Εµπειρίκειου, Μοσχάτου, Απόλλωνος, Φάρου
Κηφισιάς, Πολυγώνου, Χαροκόπου, Καλλιθέας, Ιεράς οδού, ∆ραπετσώνας, Τουρκολίµανου, Κοκκινιάς, Θηβών,
Λαυρίου, Περάµατοςκαι Σαλαµίνας. Έχει προηγηθεί το 1929 η κτηµατογράφηση της Ν. Φιλαδέλφειας.
2.8. Εκπαίδευση.
Για την κάλυψη των αναγκών που δηµιούργησε η έλευση των εκατοντάδων χιλιάδων προσφυγόπαιδων,
ιδρύονται και αναβαθµίζονται πολλά σχολεία σε όλη τη χώρα. Χαρακτηριστικό είναι το διάταγµα στο ΦΕΚ 261
της 21ης Οκτωβρίου 1924, στο οποίο µεταξύ άλλων δηµοσιεύεται η ίδρυση µονοτάξιων µικτών δηµοτικών
σχολείων στην περιφέρεια Σερρών και στους συνοικισµούς: 1) Βερτζιανής, γιατί εγκαταστάθηκαν 150 οικογένειες προσφύγων 2) στο σταθµό Αγγίστης, γιατί εγκαταστάθηκαν 60 οικογένειες προσφύγων 3) Μετόχι Ιβήρων,
γιατί εγκαταστάθηκαν 150 οικογένειες προσφύγων 4) Μέργιανης, γιατί εγκαταστάθηκαν 87 οικογένειες
προσφύγων 5) Τσερκίζ Κιο της κοινότητας Μετοχίου, γιατί εγκαταστάθηκαν 100 οικογένειες προσφύγων και 6)
στους 9 συνοικισµούς: Σαλή Αγά, Κάκαρα, Άγιος Ιωάννης, ∆ερβίσιανης, Μεσδρά, Τσάνος, Καρατζάκι της
κοινότητας Μακές, Καρατζάκι της κοινότητας Χοµόνδος και Ραχµανλή, γιατί εγκαταστάθηκαν σε αυτές από 60
περίπου οικογένειες προσφύγων. Για την ανέγερση διδακτηρίων γίνονται αθρόες απαλλοτριώσεις οικοπέδων σε
όλη τη χώρα, επί σειρά ετών.
Την 1η Οκτωβρίου 1922 µε Νοµοθετικό ∆ιατάγµατα επιτρέπεται η εγγραφή προσφύγων στο Καποδιστριακό
Πανεπιστήµιο της Αθήνας, για το έτος 1922-23, χωρίς να προσκοµίζουν απολυτήρια ισότιµων, µε τα Ελληνικά,
εκπαιδευτηρίων της Μ. Ασίας. Η έγκριση γίνεται από επιτροπή, µετά από ένορκη βεβαίωση δύο καθηγητών του
εκπαιδευτηρίου στο οποίο φοίτησε ο ενδιαφερόµενος. Το ίδιο θα ισχύσει µετά από λίγο και για το Πολυτεχνείο.
Με Νοµοθετικά διατάγµατα τον Οκτώβριο του 1922, οι πρόσφυγες µαθητές µπορούν να εγγράφονται στα
σχολεία χωρίς να πληρώνουν εγγραφή, οι πρόσφυγες εκπαιδευτικοί διορίζονται σε θέσεις σαν αυτές που
κατείχαν στη Μικρά Ασία και µε την ορκωµοσία τους αποκτούν την Ελληνική Ιθαγένεια (6-10ου) και οι άποροι
πρόσφυγες φοιτητές, για το έτος 1922-23, να εγγράφονται στο Πανεπιστήµιο Αθηνών και να συµµετέχουν στις
εξετάσεις, χωρίς να πληρώνουν δίδακτρα (10-10ου). Επίσης µε Ν.∆. της 10ης Οκτωβρίου 1923 απολαµβάνουν του
µέτρου για το τρέχον έτος και όσοι δεν µπόρεσαν, για οποιοδήποτε λόγο, να εγγραφούν το1922.
Στις 5 Μαρτίου 1923 δηµοσιεύεται Βασιλικό ∆ιάταγµα, µε το οποίο παρατείνεται µέχρι τέλους Μαρτίου 1923,
η προθεσµία εξετάσεων και εγγραφής όλων των µαθητών της µέσης εκπαίδευσης. Οι πρόσφυγες µαθητές
γίνονται δεκτοί µέσα σε ένα µήνα από την καταφυγή τους στην Ελλάδα.
Τα προσφυγόπαιδα ηλικίας 13-17 ετών επιτρέπεται να εγγράφονται στη σχολή αποθηκάριων του Βασιλικού
Ναυτικού, µετά από εξετάσεις να κατατάσσονται, µε δέσµευση µιας δεκαετίας, ως εθελοντές ναύτες αποθηκάριοι
σε πλοία ή σε υπηρεσίες της ξηράς και να προάγονται µέχρι του βαθµού αρχικελευστή Α΄.
Με Νοµοθετικό ∆ιάταγµα της 14ης Μαρτίου 1923, πρόσφυγες πτυχιούχοι διδασκαλείων θηλέων ανεγνωρισµένων ως ισότιµων των διδασκαλείων του κράτους, µπορούν να εγγράφονται ως φοιτήτριες στο Οδοντιατρικό Σχολείο του Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου της Αθήνας.
Πρόσφυγες δάσκαλοι Ελληνικής καταγωγής πτυχιούχοι ξένων ∆ιδασκαλείων, ισότιµων µε της Ελλάδας,
µπορούν να εξοµοιωθούν προς τους πτυχιούχους Ελληνικών ∆ιδασκαλείων, µετά από προφορική και γραπτή
δοκιµασία στην Ελληνική γλώσσα.
Παρατείνεται για τους πρόσφυγες φοιτητές η δυνατότητα συµµετοχής στις εισιτήριες εξετάσεις των σχολών
του Ε. Μ. Πολυτεχνείου, µέχρι τέλους Νοεµβρίου. Οι πρόσφυγες σπουδαστές απαλλάσσονται από την καταβολή
τελών εγγραφής και από την πληρωµή εξέταστρων και ζηµιών εργαστηρίων.
Με Νοµοθετικό ∆ιάταγµα της 30ης Νοεµβρίου 1923, επιτρέπεται η προκήρυξη διαγωνισµού και η εγγραφή
νέων προσφύγων στη σχολή Ευελπίδων για το σχολικό έτος 1923-24. Για όσους είναι απόφοιτοι Γυµνασίων η
φοίτηση είναι τριετής και για όσους έχουν απολυτήριο Γ΄ τάξης Γυµνασίου, τετραετής.
Οι πρόσφυγες δάσκαλοι δικαιούνται σύνταξης γήρατος ή ανικανότητας για εργασία, αν έχουν τις προβλεπόµενες προϋποθέσεις προϋπηρεσίας και ηλικίας.
Με διάταγµα το ∆εκέµβριο του 1924, αναγνωρίζονται ως οµοταγή προς τα δηµόσια γυµνάσια του κράτους,
τα γυµνασιακά τµήµατα των παρθεναγωγείων της Κωνσταντινούπολης, Ζαππείου και Ιωακειµείου.
Τον Ιούλιο του 1926 ιδρύονται 45 ∆ηµοτικά Σχολεία σε 22 περιφέρειες τις βόρειας Ελλάδας.
Επί σειρά ετών επιτρέπεται η δωρεάν εγγραφή και φοίτηση των άπορων προσφύγων φοιτητών σε ανώτατα
εκπαιδευτικά ιδρύµατα όπως τα Πανεπιστήµια Αθηνών και Θεσσαλονίκης, η Ανωτάτη Γεωπονική η ΑΣΟΕΕ, το Ε.
Μ. Πολυτεχνείο και τη Σχολή Καλών Τεχνών.
2.9. Πολιτικά δικαιώµατα.
Με Νοµοθετικό ∆ιάταγµα στις 21 Οκτωβρίου 1922 πολιτογραφούνται και αποκτούν την Ελληνική ιθαγένεια
οι πρόσφυγες από τη Μ. Ασία, την Ανατολική Θράκη, τα ∆ωδεκάνησα, τη Βουλγαρία, τον Πόντο και
οποιοδήποτε άλλο µέρος, που προσέφυγαν στην Ελλάδα από το 1913 και εφεξής. Πρέπει να είναι Ελληνικού
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γένους, 21 ετών, γραµµένοι στα µητρώα αρρένων του τόπου που κατοικούν και µαζί µε τον αρχηγό της
οικογένειας µπορούν να πολιτογραφηθούν η σύζυγος και τα ανήλικα παιδιά του. Οι πολιτογραφηµένοι εγγράφονται στους εκλογικούς καταλόγους.
Με Νοµοθετικό ∆ιάταγµα της 23ης Αυγούστου 1923, πολιτογραφούνται και εγγράφονται στους εκλογικούς
καταλόγους, όλοι οι ανταλλάξιµοι Έλληνες Ορθόδοξοι που έχουν τουρκική υπηκοότητα. Η ισχύς της πολιτογράφησης αρχίζει µε την υπογραφή της σύµβασης περί ανταλλαγής πληθυσµών στις 30 Ιανουαρίου 1923.
Στις 22 Οκτωβρίου αποφασίζεται µε Β.∆. η ανακοίνωση των αποτελεσµάτων οικιοθελούς απογραφής
προσφύγων της Μικράς Ασίας και της Α. Θράκης, σε προσαρτηµένους καταλόγους. Τα αποτελέσµατα είναι
περιορισµένα, αφορούν ορισµένες περιοχές, τις µετακινήσεις των προσφύγων µέχρι την άνοιξη του 1923 και
δηµοσιεύονται στο ΦΕΚ 312 της 30ης Οκτωβρίου.
Οι πρόσφυγες που έχουν καταφύγει στο εξωτερικό, από τον Οκτώβριο του 1912 και µετά και δεν έχουν
αποκτήσει υπηκοότητα στον τόπο καταφυγής τους, µπορούν να αποκτούν την Ελληνική υπηκοότητα µε το νόµο
3098 της 24ης Ιουλίου 1924. Το ίδιο ισχύει για τις χήρες και τα ορφανά τους.
2.10. ∆ιάφορα.
Στις 3 Αυγούστου 1923 αναγνωρίζονται µε Βασιλικό ∆ιάταγµα ως αντιπρόσωποι της τέως Κοινότητας και
Εκκλησιαστικής Επαρχίας Σµύρνης τα µέλη της ∆ηµογεροντίας και Κεντρικής Επιτροπής Σµύρνης: Α. Ψαλτώφ, ∆.
∆ουρουδόγλου, Ι. Τοζάκογλου, Β. Κεσίσογλου, Γαληνός Παλαιολόγος, Κ. Λιτζερόπουλος, Μ. Σεϊζάνης, Π.
Πιττακός, Π. Κασάπογλου, Σ. Σεφεριάδης, Σ. Σολωµονίδης, Στ. Παπαµιχαήλ, Στ. Ιορδανίδης, Χρ. Αθανασούλας
και Σ. Γεωργιάδης και δικαιούνται µε τον τοποτηρητή της Ιεράς Μητρόπολης Σµύρνης Αρχιµανδρίτη Βασίλειο
Παπαδόπουλο ως πρόεδρό τους, να προβούν στην εκκαθάριση των εκκρεµών υποθέσεων της Επαρχίας Σµύρνης, στην εξασφάλιση των περιουσιακών της δικαιωµάτων, την περισυλλογή της διεσπαρµένης της περιουσίας
και κάθε µέριµνα για τους καταγόµενους από αυτή την επαρχία πρόσφυγες.
Τα σωµατεία, οιουδήποτε σκοπού, που λειτουργούσαν νοµίµως στη Μικρά Ασία, µπορούν να προβούν σε
εφ’ άπαξ αναθεώρηση του καταστατικού τους και να ορίσουν ως νέα έδρα τους όποια πόλη του κράτους
αποφασίσει η Γενική Συνέλευση των µελών του.
Αποφάσεις του Μεσοπολέµου.
Γενικά.
Μεγάλο και οξύ πρόβληµα αυτής της εποχής είναι η ληστεία και η ζωοκλοπή. Για την αντιµετώπισή του οι
φυγόδικοι που κατηγορούνται για τέτοια εγκλήµατα κηρύσσονται ληστές και επικηρύσσονται. Η επικηρύξεις
προβλέπουν ένα ποσό που θα πάρει όποιος δώσει πληροφορίες που θα οδηγήσουν στη σύλληψη του ληστή και
ένα διπλάσιο για όποιον τον παραδώσει ζωντανό ή νεκρό. Επίσης συγκροτούνται Τάγµατα Κυνηγών µε
στρατιωτική δοµή και υπό τη διοίκηση της Χωροφυλακής, για την καταδίωξή τους. Παρόµοια δοµή έχει και η
αγροφυλακή. Στα δύσκολα όµως χρόνια του µεσοπολέµου µε την πολιτική αστάθεια που τα χαρακτηρίζει και τα
αλλεπάλληλα στρατιωτικά κινήµατα, τα σώµατα αυτά δεν περιορίζονται στα τυπικά τους καθήκοντα, αλλά
παίζουν και το ρόλο καθεστωτικών στηριγµάτων. Οι ιδιώτες που συνδράµουν το έργο της καταδίωξης των ληστών, µε συµµετοχή στα αποσπάσµατα της χωροφυλακής ή του στρατού, αν υποστούν βλάβη από τραυµατισµό
ή ασθένεια, δικαιούνται σύνταξη.
Ένα θέµα που απασχολεί έντονα όλες τις κυβέρνησης αυτής της περιόδου είναι το «Ενοικιοστάσιο» για το
οποίο εκδίδεται σωρεία νοµοθετηµάτων.
Ο στρατός έχει στην υπηρεσία του διάφορα ζώα όπως µουλάρια, σκύλοι κ.λπ. η τροφοδοσία των οπίων είναι
καθορισµένη και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης. Για τα περιστέρια αγγελιοφόρους π.χ., η
ηµερήσια µερίδα είναι 35-45 γραµµάρια και ανάλογα µε την εποχή και τις προτιµήσεις (!) των περιστεριών
αποτελείται από κουκιά, αρακά, µπιζέλια, βίκο, βρώµη, φακές, ρύζι, στάρι, καλαµπόκι ή όποιο άλλο ξηρό καρπό
τους αρέσει. Επιπλέον δε 10% κανναβούρι ή λιναρόσπορο η τρυγονόσπορο. Το συγκεκριµένο Προεδρικό
∆ιάταγµα υπογράφουν ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας Παύλος Κουντουριώτης και ο Υπουργός των Στρατιωτικών
Θεµιστοκλής Σοφούλης και είµαστε βέβαιοι πως όταν το υπέγραφαν χαµογελούσαν.
1923.
Το Νοέµβριο απονέµονται από το Ν. Πλαστήρα χρυσά Εθνικά Αριστεία Τεχνών και Γραµµάτων στους
λογοτέχνες: Ιωάννη Ψυχάρη, Αλέξανδρο Πάλλη, Ιωάννη Βλαχογιάννη, ∆ηµοσθένη Βουτηρά, ∆ηµήτριο
Καµπούρογλου, Μιλτιάδη Μαλακάση, Σπύρο Μελά, Παύλο Νιρβάνα, Γρηγόριο Ξενόπουλο, Ζαχαρία Παπαντωνίου,
Λάµπρο Πορφύρα, Σωτήριο Σκίπη, ∆ηµήτριο Ταγκόπουλο, Παντελή Χορν και Εµµανουήλ Λυκούδη, στο ζωγράφο
Κ. Μαλέα, στους µουσικούς Μάριο Βάρβογλη και Αιµίλιο Ριάδη και στις ηθοποιούς Κυβέλη Θεοδωρίδου και
Μαρίκα Κοτοπούλη.
Το ∆εκέµβριο εγκρίνεται δαπάνη µέχρι 300.000 για τη µεταφορά, τελετές και ταφή σε µνηµείο, των οστών
του «Άγνωστου Στρατιώτη» από του τελευταίους αγώνες της Ελληνικής Φυλής. Στις αρχές του 1926,
αποφασίστηκε η κατασκευή του µνηµείου, δηµοσιεύθηκε η προκήρυξη του διαγωνισµού και τον Οκτώβριο του
ίδιου χρόνου το Υπουργείο Στρατιωτικών ενέκρινε και βράβευσε µε το πρώτο βραβείο τη µελέτη του
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αρχιτέκτονα Εµµανουήλ Λαζαρίδη. Τον Ιούνιο του 1928 το υπουργικό συµβούλιο, µετά από πρόταση του
δήµαρχου Αθηναίων Σπύρου Πάτση, εγκρίνει να τοποθετηθεί το Μνηµείο Άγνωστου Στρατιώτη στην πλατεία
των Παλαιών Ανακτόρων, βάση των σχεδίων του Λαζαρίδη και αποφασίζει να χρησιµοποιηθεί το κτήριο για
µουσείο η πινακοθήκη «καταλλήλως διαρρυθµιζόµενον ….. εν καιρώ». Για τη διαµόρφωση του χώρου του
Μνηµείου διατίθεται πίστωση 3.200.000 δρχ. και για την κατασκευή του 1.000.000. Τα αποκαλυπτήρια του
µνηµείου έγιναν την 25η Μαρτίου 1932, µε µεγάλη επισηµότητα. Το γλυπτό είναι έργο του Φωκίωνα Ρωκ34.Το
Νοέµβριο του 1929 η Κυβέρνηση Ελευθερίου Βενιζέλου, αποφάσισε τη µετατροπή του κτηρίου των Παλαιών
Ανακτόρων σε Μέγαρο Βουλής και Γερουσίας. Οι εργασίες έγιναν βάση σχεδίων του αρχιτέκτονα Ανδρέα Κριεζή.
Στο ανακαινισµένο κτήριο εγκαταστάθηκε η Γερουσία και την 1η Ιουλίου 1935 η Ε΄ Εθνοσυνέλευση άρχισε
πανηγυρικά τις εργασίες της στη νέα αίθουσα της Ολοµέλειας. Τον Ιανουάριο του 1932 λειτουργούν για πρώτη
φορά τα ανθοπωλεία στη Βουλή, στην αρχή της Β. Σοφίας (τότε Κηφισίας), όπου εγκαθίστανται οι ανθοπώλες
που αποµακρύνθηκαν από το πεζοδρόµιο µπροστά από το µνηµείο του Άγνωστου Στρατιώτη.
1925.
Στις 27 Απριλίου αποφασίζεται η καταβολή 450.000 δρχ. στην Επιτροπή Ολυµπιακών Αγώνων, ως χορηγία
για τη συµµετοχή της Ελλάδας στου Ολυµπιακούς Αγώνες που έγιναν στο Παρίσι το 1924.
Στις 12 Ιουνίου µε οµόφωνη απόφαση της ∆΄ Συντακτικής Εθνοσυνέλευσης αποφασίζεται η Ίδρυση του
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, µε σχολές: Θεολογική, Φιλοσοφική, Νοµικών και Οικονοµικών Επιστηµών,
Φυσικών και Μαθηµατικών και Ιατρική.
Τον Αύγουστο του ιδρύεται ο Αυτόνοµος Οργανισµός Σταφίδας (Κορινθιακής). Από το 1929 λειτουργεί ως
αυτόνοµο τµήµα του Α.Σ.Ο., Γραφείο Προστασίας Ελληνικών Σύκων.
Τον Οκτώβριο εγκρίνεται πίστωση 1.400.000 δρχ. για την αγορά και τη µεταφορά πίνακα του ∆οµήνικου
Θεοτοκόπουλου (Ελ Γκρέκο), που παριστά τη Σταύρωση του Χριστού. Τον Αύγουστο του 1926 διατίθενται
200.000 δρχ. για την αγορά της συλλογής Κρατσάιζεν35, από σχεδία και υδατογραφίες της επανάστασης του
1921, προς εµπλουτισµό της Εθνικής Πινακοθήκης. Το Μάρτιο του 1929 εγκρίνεται πίστωση 1.675.000 δρχ., εκ
των οποίων το 1.500.000 για αγορά έργων του Ν. Γύζη και τις υπόλοιπες 175.000 για αγορά έργων των ∆.
Γαλάνη, Μ. Τόµπρου, Ν. Λύτρα και Κ. Μαλέα, για τον εµπλουτισµό της Εθνικής Πινακοθήκης.
1926.
Το Φεβρουάριο αποφασίζεται η τµηµατική εισαγωγή, από 1ης Απριλίου 1926, των διεθνών µέτρων και
σταθµών (µέτρο, χιλιόγραµµο, δευτερόλεπτο, βαθµοί Κελσίου κ.ά.).
Τον Απρίλιο υπογράφεται σύµβαση για την κατασκευή της αµαξιτής οδού Κουκουβαούνων – Κηφισιάς.
Το Μάιο του 1926:
Γίνεται υποχρεωτική η 6χρονη φοίτηση των παιδιών στο ∆ηµοτικό Σχολείο.
Στις 7 Μαΐου συνοµολογείται σύµβαση µεταξύ του Ελληνικού ∆ηµοσίου και της εταιρίας «The New
Antwerp Telephone and Electrical Works» µε έδρα την Αµβέρσα, για αποκλειστικό δικαίωµα κατασκευής
και συντήρησης τηλεφωνικού συστήµατος στη Ελλάδα. Η διάρκεια της σύµβασης είναι για 50 χρόνια και
µέσα σ’ αυτό το διάστηµα µόνο το ∆ηµόσιο µπορεί να αναπτύξει παρόµοιες δραστηριότητες. Το τηλεφωνικό δίκτυο θα περιλαµβάνει: την Αθήνα τον Πειραιά και τα περίχωρά τους σε ακτίνα 10 χιλιοµέτρων
από τα τηλεφωνικά τους κέντρα, τη Θεσσαλονίκη και τα περίχωρά της σε ακτίνα 10 χιλιοµέτρων από το
Λευκό Πύργο, την Πάτρα και τα περίχωρά τους σε ακτίνα 10 χιλιοµέτρων από το τηλεφωνικό της κέντρο
και κάθε άλλη πόλη µε πληθυσµό πάνω από 10.000 κατοίκους. Η σύµβαση προβλέπει την επέκταση του
δικτύου σε µια 5ετία και σε άλλες περιοχές όλης της χώρας.
Οι αργίες δεν είναι καθορισµένες για όλα τα επαγγέλµατα και όλες τις περιοχές. Έτσι µε διάφορα
διατάγµατα και αποφάσεις που δηµοσιεύονται σε ΦΕΚ, ορίζεται κάθε φορά τι θα ισχύει (π.χ. στα
Ιωάννινα τις Κυριακές τα κουρεία θα παραµένουν κλειστά ή στη Μυτιλήνη τα υφασµατοπωλεία θα
λειτουργούν από τάδε µέχρι τάδε ώρα). Ορίζονται µε Ν.∆ οι ηµέρες αργίας των γραφείων των κρατικών
υπηρεσιών. Αργίες είναι: η Πρωτοχρονιά, τα Θεοφάνια, η Καθαρή ∆ευτέρα, η 25η Μαρτίου, η Μεγάλη
Παρασκευή, το Πάσχα, η δεύτερη µέρα του Πάσχα, του Αγίου Γεωργίου, η Πρωτοµαγιά, της
Αναλήψεως, η ∆ευτέρα της Πεντηκοστής, Πέτρου & Παύλου, η Κοίµηση της Θεοτόκου, του Σταυρού,
του Αγίου ∆ηµητρίου, τα Χριστούγεννα, η δεύτερη µέρα των Χριστουγέννων και οι Κυριακές. Ηµιαργίες:
η παραµονή των Θεοφανείων, η Πέµπτη των Απόκρεω, το Μεγάλο Σάββατο, η παραµονή των
34
Ο γλύπτης, σκιτσογράφος και συγγραφέας Φωκίων Ρωκ γεννήθηκε στο Αργοστόλι το 1891. Πήρε µέρος στους Βαλκανικούς πολέµους και
τραυµατίστηκε στη µάχη του ∆ρίσκου. Στις αναµνήσεις του αναφέρει ότι ο ποιητής Λορέντζος Μαβίλης ξεψύχησε στα χέρια του. Στη
συνέχεια φοίτησε στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας, και συνέχισε τις σπουδές του στο Παρίσι στη Σχολή Καλών Τεχνών και
στην Ακαδηµία της Γκραντ Σωµιέρ. Το σηµαντικότερο έργο του είναι το Μνηµείο του Άγνωστου Στρατιώτη. Πυγή el.wikipedia.org
35
Ο φιλέλληνας Καρλ Κρατσάιζεν (1794 – 1878), ήταν αυτοδίδακτος ζωγράφος, ο άνθρωπος που γνώρισε από κοντά τους αγωνιστές του
21, σχεδίασε τη µορφή τους και αφού τους απαθανάτιζε ζητούσε να βάλουν την υπογραφή τους στο έργο του ως πιστοποιητικό
αυθεντικότητας. Σήµερα µια σειρά από λιθογραφίες µας επιτρέπουν να γνωρίζουµε την αληθινή όψη του Κολοκοτρώνη, του Νικηταρά, του
Μακρυγιάννη, του Μιαούλη, του Μαυροκορδάτου αλλά και πολλών άλλων αγωνιστών. Ο Καρλ Κρατσάιζεν βρέθηκε στην Ελλάδα το 1826 ως
εθελοντής, υπολοχαγός στο βαυαρικό εκστρατευτικό σώµα. Συνολικά σχεδίασε 91 έργα, ανάµεσά τους υδατογραφίες, τοπία, αρχαιότητες,
πολεµικές συνθέσεις και βέβαια οι προσωπογραφίες των πρωταγωνιστών του 21. Τα περισσότερα έργα έγιναν µε µολυβί και σε χαρτί µικρού
µεγέθους. Πηγή argolikivivliothiki.gr
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Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς και τα Σάββατα, αλλά η πρωινή εργασία παρατείνεται µέχρι τις 2
µ.µ. Οι ηµέρες και οι ώρες εργασίας καθορίζονται κατά περίπτωση, π.χ. το Μάιο του 1926 το ωράριο
εργασίας των υπαλλήλων των εµπορικών καταστηµάτων, των πρατηρίων και των κουρείων ρυθµίζεται
έτσι ώστε οι εργαζόµενοι να έχουν 10 ώρες νυχτερινή ανάπαυση και 2-3 ώρες µεσηµεριανή κατά
περίπτωση. Αυτά τα καταστήµατα το καλοκαίρι κλείνουν από 10 µ.µ. µέχρι 6 π.µ. και το χειµώνα από 9
µ.µ. µέχρι 7π.µ. Μικροδιαφορές υπάρχουν σε µικρές πόλεις. Αρχίζει όµως να εφαρµόζεται το οκτάωρο
σε ορισµένα επαγγέλµατα, κυρίως βαρέα και ανθυγιεινά.
Κυρώνεται σύµβαση για τη ναυπήγηση 3 υποβρυχίων 730 τόνων.
Τον Αύγουστο χορηγούνται προσωρινές άδειες εγκατάστασης αντλιών βενζίνης µε υπόγειες δεξαµενές, σε
Αθήνα, Πειραιά και περίχωρα, σε πεζοδρόµια µε πλάτος πάνω από 2½ µέτρα. Εξαιρούνται της άδειας οι πλατείες Συντάγµατος και Οµονοίας και αρκετοί κεντρικοί δρόµοι.
Στις 7 Σεπτεµβρίου αποφασίζεται να χρησιµοποιηθεί το κτίριο των Παλαιών Ανακτόρων, το οποίο εξαιρείται
από την ιδιοκτησία της «Αεροπορικής Άµυνας»36, ως µέγαρο της Βουλής, της Γερουσίας και των υπηρεσιών
τους. Για την εκπόνηση της σχετικής µελέτης προκηρύσσεται διαγωνισµός µεταξύ Ελλήνων αρχιτεκτόνων και για
τη αναγκαία διαρρύθµιση εγκρίνεται πίστωση 10.000.000 δρχ.
1927.
Το Μάρτιο ιδρύεται ο «Οίκος του Ναύτου» µε σκοπό την προστασία και περίθαλψη των άνεργων ναυτικών.
Ιδρύονται (ΦΕΚ 44 17-4-1927) τα αναµορφωτήρια ανηλίκων σε αντικατάσταση των ασύλων που λειτουργούσαν από το 1919.
Τον Αύγουστο η βουλή εγκρίνει πίστωση 2.000.000 δρχ. για τον εορτασµό της εκατονταετηρίδας της Ναυµαχίας του Ναβαρίνου.
Το Νοέµβριο εγκρίνεται η ανοικοδόµηση στη θέση Τσακός37, από τον οικοδοµικό και προµηθευτικό συνεταιρισµό του Πανελλήνιου Συλλόγου Εφέδρων Αξιωµατικών.
Τον ίδιο µήνα κυρώνεται η, από το Μάιο του 1926, απόφαση για την ίδρυση του «Ελληνοαµερικανικού
Εκπαιδευτηρίου» στην Αθήνα. Πρόκειται για το «Κολέγιο Αθηνών»38 που περιλαµβάνει: Προκαταρκτικό Σχολείο
αντίστοιχο µε το ∆ηµοτικό, Κατώτερη Σχολή αντίστοιχη µε τις τάξεις του Ελληνικού Σχολείου και Ανωτέρα
Σχολή που περιλαµβάνει πλήρες Κλασικό Γυµνάσιο, πλήρες Πρακτικό Λύκειο και Μέση Εµπορική Σχολή.
Το ∆εκέµβριο κυρώνεται η σύµβαση της 28ης Οκτωβρίου µεταξύ του Ελληνικού ∆ηµοσίου και της Εθνικής
Τράπεζας, σύµφωνα µε την οποία η δεύτερη παραιτείται από το αποκλειστικό προνόµιο να εκδίδει τραπεζικά
γραµµάτια (χρήµατα) και αυτό το αποκτά η νεοϊδρυθείσα «Τράπεζα της Ελλάδος». Η λειτουργία της αρχίζει στις
14 Μαΐου του 192839.
1928
Το 1928, ως επί το πλείστον, γίνονται εκατοντάδες µετονοµασίες κοινοτήτων και συνοικισµών σε όλη την
επικράτεια, κυρίως όµως στις Νέες Χώρες (Βόρεια Ελλάδα). Οι τουρκικές, σλαβικές και αλβανικές ονοµασίες
αντικαθίστανται από Ελληνικές. Μεταξύ αυτών και η τότε κοινότητα Μπραχαµίου που, στις 19 Ιουλίου 1928,
µετονοµάζεται σε Αγίου ∆ηµητρίου.
Το 1927 ιδρύθηκε η Σιβιτανίδειος Σχολή, µε χαρακτήρα Σχολής Μέσης και Κατώτερης επαγγελµατικής εκπαίδευσης, µε λειτουργία ηµερήσιων και νυκτερινών τµηµάτων και πλήρη εργαστήρια στον χώρο φοίτησης. Ο Βασίλειος Σιβιτανίδης, επιχειρηµατίας από την Αλεξάνδρεια, κατέστησε µε τη διαθήκη του γενικό κληρονόµο ολόκληρης
της περιουσίας του το ελληνικό δηµόσιο µε την προϋπόθεση να διατεθεί για την ίδρυση "Σχολής Τεχνών και
Επαγγελµάτων" κατά το υπόδειγµα παροµοίων σχολών στις βιοµηχανικά ανεπτυγµένες χώρες. Το 1928 αγοράστηκε έκταση 16 περίπου στρεµµάτων σε απόσταση 20 µέτρων από τον ηλεκτρικό σταθµό Καλλιθέας για ανέγερση της Σχολής και τον ∆εκέµβριο του 1931 η Σιβιτανίδειος εγκαταστάθηκε στα νέα κτίρια. Η Σχολή
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Η Αεροπορική Άµυνα ήταν Ν.Π.∆.∆. που συστάθηκε τον Αύγουστο του 1925 και της ανατέθηκε η διαχείριση και η διάθεση των δηµοσίων
αστικών κτηµάτων, µε εξαίρεση τα απαραίτητα για τις υπηρεσίες του δηµοσίου και τα απαλλοτριωθέντα για τους πρόσφυγες, µε σκοπό την
ανασυγκρότηση της Στρατιωτικής Αεροπορίας. Η Ελληνική Πολεµική Αεροπορία, που ιδρύθηκε το 1911, δεν αποτελούσε ιδιαίτερο κλάδο των
ενόπλων δυνάµεων. Το 1930 ιδρύθηκε το Υπουργείο Αεροπορίας και η Πολεµική Αεροπορία καθιερώνεται ως αυτοτελής τρίτος κλάδος των
Ενόπλων ∆υνάµεων. Πρώτος Υπουργός Αεροπορίας ορκίσθηκε ο ίδιος ο Ελευθέριος Βενιζέλος και το 1931 ιδρύθηκε στο Τατόι η Σχολή
Αεροπορίας, η σηµερινή Σχολή Ικάρων. Τον Νοέµβριο του 1929 η Αεροπορική Άµυνα µετονοµάζεται σε ∆ιοίκηση ∆ηµοσίων Κτηµάτων
(∆.∆.Κ.)
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Περιοχή του σηµερινού δήµου Αγίας Παρασκευής.
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Η ιδέα της ίδρυσής Κολλεγίου ξεκίνησε το 1918 όταν απόφοιτοι της Ροβερτείου Σχολής Κωνσταντινούπολης, πρωτοανέφεραν την εθνική
ανάγκη για τη δηµιουργία ενός σχολείου στην Αθήνα που θα συνδυάζει την ελληνική παράδοση µε το αµερικανικό προοδευτικό πνεύµα και
τις σύγχρονες εκπαιδευτικές τάσεις και µεθόδους. Την ιδέα υποστήριξαν ο τότε Πρωθυπουργός Ελευθέριος Βενιζέλος και ο φιλέλληνας
Edward Capps, επικεφαλής του Αµερικανικού Ερυθρού Σταυρού στην Ελλάδα. Το 1922 δηµιουργήθηκε επιτροπή µε επικεφαλής τον πρώην
υπουργό Πέτρο Καλλιγά και µε τη συµπαράσταση του βασιλιά Γεωργίου Β’, του Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόµου, του Πρωθυπουργού Στυλιανού Γονατά, του ∆ηµάρχου Αθηναίων Σπύρου Πάτση και άλλων, άρχισε η προεργασία για την ίδρυση Κολλεγίου στην Αθήνα. Τον Μάιο του
ιδίου χρόνου δηµιουργήθηκε Ιδρυτική Επιτροπή µε πρόεδρο τον Επαµεινώνδα Χαρίλαο. Τον Αύγουστο του 1925 τα µέλη της Ιδρυτικής
Επιτροπής συνεδρίασαν στο ξενοδοχείο «ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΝΙΑ» και αποφάσισαν την σύσταση Σωµατείου µε όνοµα «ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΝ Ι∆ΡΥΜΑ». Το 1927 αγοράστηκε έκταση 150 στρεµµάτων στο Ψυχικό για τη ανοικοδόµηση του Κολεγίου, µε
χορηγούς τον Εµµανουήλ Μπενάκη και τον Στέφανο ∆έλτα. Πηγή el.wikipedia.org
39
∆ιάταγµα στο ΦΕΚ 79 της 12ης Μαΐου 1928.
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εγκαινίασε τη λειτουργία της το 1929, παρουσία του πρωθυπουργού Ελ. Βενιζέλου, σε νοικιασµένο χώρο του
πρώην εργοστασίου «Πιλοποιία Αθηνών» επί της οδού Θεσσαλονίκης στα Πετράλωνα, δίπλα στις γραµµές του
ηλεκτρικού.
Στις 16 Μαρτίου αποφασίζεται η διοργάνωση κάθε χρόνο το Σεπτέµβριο, της ∆ιεθνούς Έκθεσης
Θεσσαλονίκης, µε σκοπό την προαγωγή της Ελληνικής γεωργίας, βιοµηχανίας και εν γένει παράγωγης.
Τον Ιούλιο40 το Ελληνικό ∆ηµόσιο αγόρασε τη βιβλιοθήκη του Μαυροκορδάτου-Μπαλτατζή που ήταν στην
κατοχή της χήρας του Γεωργίου Μπαλτατζή41, Χαρίκλειας, το γένος Μαυροκορδάτου, και αποτελείτο από 12.000
τόµους και χειρόγραφα, αντί του ποσού των 3.000.000 δρχ., υπό τον όρο να δωριθεί από την πωλήτρια στο
∆ηµόσιο το ιστορικό αρχείο του παππού της πρωθυπουργού Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου, αποτελούµενο από
8.503 ιστορικά έγγραφα και 5 ιδιαίτερα τεύχη.
Στις 29 Νοεµβρίου κυρώνεται σύµβαση µεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ για διακανονισµό της µεταφοράς
οινοπνευµατωδών ποτών από ελληνικά πλοία στα Αµερικανικά ύδατα. Είναι η εποχή της ποτοαπαγόρευσης στις
ΗΠΑ και οι νόµοι εκεί είναι πολύ αυστηροί. Τα ελληνικά πλοία αν µεταφέρουν οινοπνευµατώδη ποτά πρέπει να
τα έχουν σφραγισµένα όσο βρίσκονται στα Αµερικανικά ύδατα διαφορετικά αν βρεθούν ασφράγιστα ή αδήλωτα
το πλοίο κατάσχεται.
1929
Τον Ιανουάριο:
∆ηµοσιεύεται ο νόµος 3754 «Περί αρµοδιότητος της Αστυνοµίας Πόλεων». Η Αστυνοµία Πόλεων, που
οργανώθηκε τον Ιούλιο του 1920, ήταν ένα σώµα που προβλεπόταν να ασκεί ορισµένα αστυνοµικά
καθήκοντα στις πόλεις Κέρκυρα (1921), Πάτρα (1922), Πειραιάς (1923), Αθήνα (1929)
και
Θεσσαλονίκη, στην οποία τελικά δεν εγκαταστάθηκε λόγω της µικρής απόστασης της πόλης από τα
σύνορα και την αστυνόµευση εκεί εξακολούθησε να την ασκεί η Χωροφυλακή, σώµα µε τη στρατιωτική
δοµή που οργανώθηκε το 1918 βάσει του νόµου 1370 πάλι κυβέρνησης Ελευθερίου Βενιζέλου. Τα
προάστια της Αθήνας (όπως οι Ποδαράδες-Νέα Ιωνία), του Πειραιά, της Πάτρας, το νησί της
Κέρκυρας εκτός από την πόλη, η πόλη της Θεσσαλονίκης και όλη η υπόλοιπη ελληνική επικράτεια ήταν
στην ευθύνη της Ελληνικής Χωροφυλακής, καθώς επίσης τα ∆ικαστικά Μέγαρα, η Βουλή, τα Ανάκτορα
και η ασφάλεια υψηλών προσώπων σε όλη την επικράτεια. Σε έκτακτες περιπτώσεις, όταν παρουσιάζεται
κίνδυνος διασάλευσης της δηµόσιας τάξης, η χωροφυλακή ενισχύει την αστυνοµία µε καθορισµένη
δύναµη οπλιτών και µέχρις αποκατάστασης της τάξης. Τα δύο σώµατα ενοποιήθηκαν το 1984 στη
σηµερινή µορφή της Ελληνικής Αστυνοµίας.
Μετά από πράξη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αθηναίων εγκρίνεται η λειτουργία υπαίθριων λαϊκών
αγορών µια φορά την εβδοµάδα, στην Αθήνα ως εξής: ∆ευτέρα στην Πλατεία Κολιάτσου, Τρίτη στην
οδό Τοσίτσα µεταξύ της γωνίας του Μουσείου και Εξαρχείων εκεί που έκαναν άλλοτε πιάτσα τα
φορτηγά, Τετάρτη στην πλατεία Παγκρατίου, Πέµπτη µπροστά στο ∆ηµοτικό Νοσοκοµείο της
Λεωφόρου Αλεξάνδρας, Παρασκευή στην πλατεία απέναντι από το σταθµό Λαρίσης, Σάββατο στην
πλατεία του Θησείου και Κυριακή στην Καλλιθέα. Ακολουθούν η Κηφισιά το Μάιο, το Αµαρούσιο τον
Ιούλιο κοντά στο σιδηροδροµικό σταθµό πίσω από το ζυθεστιατόριο του Αθαν. Ζήκου (!), τον Αύγουστο
στο Βύρωνα στην πλατεία Μεσολογγίου και στη Ν. Ιωνία στην πλατεία Αναγεννήσεως µεταξύ των
οδών Αναγεννήσεως, Αχελώου και σιδηροδροµικής γραµµής του τρένου Κηφισιάς, τον Οκτώβριο στο
Χαλάνδρι κάθε ∆ευτέρα. Το µέτρο σταδιακά επεκτείνεται σε όλη τη χώρα, όπως π.χ. το Μάρτιο του
1931 στους προσφυγικούς συνοικισµούς της Πάτρας και τον Αύγουστο στο Κολωνάκι και στα Ν.
Φιλαδέλφεια. Το Σεπτέµβριο του 1932 ιδρύεται το «Ταµείο Λαϊκών Αγορών» Αθηνών –Πειραιώς και
Περιχώρων.
Το Μάρτιο εισάγεται πρόταση του Υπουργικού Συµβουλίου προς κύρωση από τη βουλή, για τη σύσταση
«Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού» (ΕΟΤ). Σκοπός του η ανάπτυξη του τουρισµού και ενέργειες για τη διευκόλυνση του έργου του: οι βελτίωση των συγκοινωνιών, διευκολύνσεις προς τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, η
διαφήµιση και προβολή της χώρας, η ενίσχυση ιαµατικών και θαλασσίων λουτροπόλεων κ.λπ.
Στις 20 Ιουνίου πεθαίνει ο Εµµανουήλ Μπενάκης και µε απόφαση του υπουργικού συµβουλίου κηδεύτηκε
δηµοσία δαπάνη και του αποδόθηκαν µεγάλες στρατιωτικές τιµές. Η πολιτεία τον ανακήρυξε Εθνικό Ευεργέτη.
Τον Απρίλιο του 1930 ιδρύεται στο κτήριο της οδού Κουµπάρη, που είχε αφήσει κληρονοµιά ο Εµµ. Μπενάκης
σε συγγενείς του, το «Μουσείο Μπενάκη».
Τον Ιούλιο:
Χαρακτηρίζεται ως αρχαιολογικός χώρος όλη η περιοχή µεταξύ Ακρόπολης, λόφου Αρείου Πάγου,
Θησείου, ηλεκτρικού σταθµού Μαναστηρακίου, οδών Πανδρόσου – Αιόλου, Ακρόπολης. Ακολουθούν
συνεχείς απαλλοτριώσεις ακινήτων κυρίως στην περιοχή του Θησείου.
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ΦΕΚ 128 17-7-1928.
Ο Γεώργιος Μπαλτατζής (1868-1922) ήταν πολιτικός και διετέλεσε αρκετές φορές υπουργός. Το 1922 δικάστηκε στη «δίκη των έξι» ως
ένας από τους υπαίτιους της Μικρασιατικής Καταστροφής, κατά τη διάρκεια της θητείας του ως υπουργού εξωτερικών, καταδικάστηκε και
εκτελέστηκε στο Γουδί.
41
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Από τον Ιούλιο του 192942 παύουν να έχουν νόµιµη κυκλοφορία µεταξύ των ιδιωτών τα χρυσά και
ασηµένια νοµίσµατα που έχουν εκδοθεί και γίνονται δεκτά µόνο από τα ταµεία του κράτους.
Ταυτόχρονα επιτρέπεται η εξαγωγή ασηµιού σε οποιαδήποτε µορφή και παύει να ισχύει κάθε αντίθετη
διάταξη.
Ιδρύεται, µε διαθήκη του Παναγή Χαροκόπου43, η «Χαροκόπειος Σχολή» στην Καλλιθέα, µε σκοπό την
οικοκυρική εκπαίδευση των κοριτσιών.
Τον Αύγουστο του 1929:
Ιδρύεται το Γενικό Χηµείο του Κράτους.
Ιδρύεται, µε σύµβαση µεταξύ του Ελληνικού ∆ηµοσίου και της Εθνικής Τράπεζας, η Αγροτική Τράπεζα.
Με κύρωση της από 18 Μαρτίου 1926 συντακτικής απόφασης «Περί Οργανισµού της Ακαδηµίας
Αθηνών», ιδρύεται µε το νόµο 4398 η Ακαδηµία Επιστηµών στην Αθήνα, που συγκροτείται από τρεις
Τάξεις: Θετικών Επιστηµών, Γραµµάτων και Καλών Τεχνών, Ηθικών και Πολιτικών Επιστηµών. Σκοπός
της Ακαδηµίας Αθηνών είναι η καλλιέργεια και η προαγωγή των επιστηµών, των γραµµάτων, των καλών
τεχνών και των ανθρωπίνων γνώσεων. Για την επίτευξη των στόχων της η Ακαδηµία ενισχύει την
επιστηµονική έρευνα, µελέτες και ανασκαφές, συµµετέχει σε διεθνείς επιστηµονικούς οργανισµούς,
χορηγεί υποτροφίες, πραγµατοποιεί εκδόσεις, απονέµει βραβεία και τιµητικές διακρίσεις. Η Ακαδηµία
στεγάσθηκε στο κτήριο της «Σιναίας Ακαδηµίας» που έκτισαν και δώρισαν για το σκοπό αυτό ο Σίµων
και η Ιφιγένεια Σίνα.
1930.
Τον Απρίλιο κυρώνεται προνοµιακή σύµβαση µεταξύ του ∆ηµοσίου και της Siemens & Halske A.G., µε σκοπό
την ίδρυση αστικών και προαστιακών τηλεφωνικών δικτύων υψηλής απόδοσης και προηγµένης τεχνολογίας. Το
κράτος παραχωρεί στην εταιρία το αποκλειστικό δικαίωµα της κατασκευής, εγκατάστασης, συντήρησης και
εκµετάλλευσης των δικτύων, για λογαριασµό και προς όφελός της. Το προνόµιο αυτό περιλαµβάνει τις πόλεις:
Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη και Πάτρα µε τα περίχωρά τους. Οι υπάρχουσες τηλεφωνικές γραµµές υπάγονται
στο δίκτυο της εταιρίας. Η εταιρία δεσµεύεται να χρησιµοποιήσει Έλληνες για τις απαιτούµενες εργασίες
εγκατάστασης, να προσλάβει Έλληνες τεχνικούς, υπαλλήλους κ.λπ. και να τους εκπαιδεύσει καταλλήλως. Η
σύµβαση έχει διάρκεια 38 ετών.
Το Μάιο:
Αναγράφεται σε ειδικό προϋπολογισµό του υπουργείου Παιδείας ετήσια πίστωση 300.000 δρχ. για τη
συντήρηση και αναστήλωση των µνηµείων της Ακρόπολης. Το επόµενα χρόνια εγκρίνονται και έκτακτες
επί πλέον πιστώσεις.
∆ιαλύεται ο Λόχος Πυροσβεστών, που λειτουργούσε από το 1854 µε διάφορες παραλλαγές και
συγκροτείται το Πυροσβεστικό Σώµα υπαγόµενο στο υπουργείο Εσωτερικών και ως ειδική υπηρεσία στη
∆/νση Αστυνοµίας Πόλεων. Καθήκοντα του Π. Σ. είναι η κατάσβεση και πρόληψη των πυρκαγιών και η
διάσωση όσων κινδυνεύουν από αυτές, η λήψη και επιβολή προληπτικών µέτρων για την αντιµετώπιση
των κινδύνων και των ζηµιών από θεοµηνίες και η συνδροµή για τη διάσωση προσώπων και περιουσιών
και η παροχή πρώτων βοηθειών σε θύµατα ατυχηµάτων. Για την αποτελεσµατικότητα του Σώµατος
ιδρύονται Πυροσβεστικοί σταθµοί στους δήµους και ανάλογα µε τον πληθυσµό, την εµπορική η βιοµηχανική σηµασία και τις εν γένει συνθήκες, ορίζεται ποιάς τάξης (α, β ή γ,) και πόσοι θα είναι. Επίσης
λειτουργούν Λιµενικοί Πυροσβεστικοί Σταθµοί.
Ψηφίζεται νόµος για την προστασία των άπορων πολύτεκνων και ως τέτοιοι θεωρούνται όσοι έχουν
πέντε παιδιά και πάνω. Σε περίπτωση θανάτου, αναπηρίας ή ανικανότητας της µητέρας πολύτεκνος
πατέρας είναι αυτός που έχει 4 παιδιά και σε περίπτωση θανάτου, αναπηρίας ή ανικανότητας του
πατέρα, η µητέρα µε 3 παιδιά. Τα κορίτσια πρέπει να είναι άγαµα ή σε χηρεία και τα αγόρια δεν πρέπει
να είναι πάνω από 17 ετών, εκτός από αυτά που έχουν αναπηρία. Αν τα παιδιά στερούνται και τους δύο
42

Η κατάρρευση του χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης το 1929 δηµιούργησε πολύ µεγάλη κρίση στην παγκόσµια οικονοµία. Στις
20/10/1931 η Αγγλία, λόγο της συνεχιζόµενης κρίσης, εγκαταλείπει την σταθερή ισοτιµία λίρας-χρυσού και αφήνει το νόµισµα της να
υποτιµηθεί ελεύθερα. Η ελληνική αγορά αντέδρασε µε πανικό στις καινούργιες εξελίξεις και φοβούµενη την τύχη της δραχµής πολιόρκησε
τις τράπεζες αλλάζοντας τις δραχµές µε συνάλλαγµα. Μέσα σε πέντε µέρες η τράπεζα της Ελλάδος αντάλλαξε δραχµές µε συνάλλαγµα
ύψους 3.613.961 δολαρίων, ποσό που αντιστοιχούσε σχεδόν στο τότε σύνολο των συναλλαγµατικών της αποθεµάτων.
Κάτω από αυτές τις συνθήκες η κυβέρνηση αναγκάστηκε να δηµοσιεύσει τον πρώτο αναγκαστικό νόµο Προστασίας του εθνικού νοµίσµατος,
Βάζοντας για πρώτη φορά περιορισµούς στη µέχρι τότε ελεύθερη διακίνηση συναλλάγµατος και χρυσού στη χώρα. Με νοµοθετικό διάταγµα
το Φεβρουάριο του 1932, η τράπεζα της Ελλάδος απαλλάχθηκε από την υποχρέωση της να ανταλλάσσει τις ελληνικές δραχµές µε συνάλλαγµα. Η αγοροπωλησία συναλλάγµατος επιτράπηκε για πραγµατικές µόνο εµπορικές ανάγκες.
43
Ο Παναγής Χαροκόπος γεννήθηκε στην Κεφαλονιά το 1835 και ήταν Έλληνας επιχειρηµατίας και ευεργέτης. Νεαρός ακόµη µετανάστευσε
στη Ρουµανία όπως πολλοί συµπατριώτες του και δηµιούργησε µεγάλη περιουσία µε εµπόριο σιτηρών και χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες. Το 1899 επέστρεψε οριστικά στην Ελλάδα και δραστηριοποιήθηκε στην ανάπτυξη της βιοτεχνίας και βιοµηχανίας και στον εκσυγχρονισµό της γεωργίας στην Ελλάδα. Ανέπτυξε πλούσια κοινωνική δράση και ενδιαφέρθηκε ιδιαιτέρως για την εκπαίδευση στον τοµέα της
Οικιακής Οικονοµίας. Για το σκοπό αυτό αγόρασε το 1906 οικόπεδο 20 στρεµµάτων στην Καλλιθέα, όπου οικοδοµήθηκε κτιριακό συγκρότηµα και το 1929 στεγάσθηκε η «Χαροκόπειος Οικοκυρική και Επαγγελµατική Σχολή Θηλέων» ή "Χαροκόπειος Ανωτάτη Σχολή". Το 1910, ένα
χρόνο πριν πεθάνει, εκλέχτηκε βουλευτής µε το κόµµα των Φιλελευθέρων του Ελ. Βενιζέλου. Η "Χαροκόπειος Σχολή" το 1990 άλλαξε µορφή
µε την ίδρυση του Χαροκοπείου Πανεπιστήµιου.
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γονείς, είναι τουλάχιστον τρία και ζουν σαν µια οικογένεια, απολαµβάνουν αυτοδικαίως τα ίδια
δικαιώµατα. Τα παιδιά των άπορων πολύτεκνων απαλλάσσονται από σχολικά εκπαιδευτικά τέλη και τους
παρέχονται δωρεάν διδακτικά βιβλία και γραφική ύλη. Στις οικογένειες των πολυτέκνων παρέχονται
δωρεάν: νοσηλεία, περίθαλψη και φάρµακα από τα Λαϊκά Ιατρεία των δήµων, παιδικές εξοχές, συσσίτια
κ.λπ. και οι πρωτότοκοι απαλλάσσονται από τη στρατιωτική θητεία. Οι πολύτεκνοι έχουν επίσης
προνόµια και διευκολύνσεις για την απόκτηση κατοικίας και κάποιες φοροαπαλλαγές.
Συστήνεται ο Οργανισµός Λιµένος Πειραιώς (Ο.Λ.Π.). Στη δικαιοδοσία του περιέρχεται όλη η κρατική
περιουσία του λιµανιού από το λιµανάκι Κουµουνδούρου µέχρι το Πέραµα.
Τον Ιούνιο:
Παραχωρείται στην Πανελλήνια Σκοπευτική Εταιρία έκταση 710 στρεµµάτων, στο συνοικισµό της Καισαριανής για εγκατάσταση Σκοπευτηρίου (Σκοπευτήριο Καισαριανής). Στο χώρο κάνουν εκπαιδευτικές
βολές ο στρατός και το ναυτικό όποτε χρειαστεί. Η βόρεια πλευρά παραχωρείται στον Κυνηγετικό
Σύνδεσµο. Από την έκταση αυτή έχουν ήδη αφαιρεθεί 12.500 τ.µ. που τέθηκαν στη διάθεση του
υπουργείου Πρόνοιας για επέκταση του οικοδοµικού συνεταιρισµού «Άγιος Γεώργιος» της Καισαριανής.
Επίσης στο βόρειο άκρο αφήνονται ελεύθεροι οι χώροι που χρησιµοποιήθηκαν ή θα χρησιµοποιηθούν
για προσφυγικούς συνοικισµούς από την Ε.Α.Π. και από τους Οικοδοµικούς Συνεταιρισµούς Αστών
Προσφύγων «Ελευθερία» και «Υµηττός».
Υπογράφεται σύµβαση µεταξύ της Ελληνικής Κυβέρνησης, της Τράπεζας της Ελλάδος και της εταιρίας
Aktiebolaget Kkeuger & Toll που εδρεύει στη Στοκχόλµη, για τη χορήγηση δανείου 1.000.000 λιρών
στερλινών εξοφλητέου σε 24 χρόνια, που θα χρησιµοποιηθεί για την ανέγερση σχολικών κτηρίων. Το
ποσό τίθεται στη διάθεση του υπουργού Παιδείας (Γεώργιος Παπανδρέου) και τους επόµενους µήνες
αποφασίζεται η ανέγερση δεκάδων σχολείων σε όλη τη χώρα. Στη δηµοσίευση της εφαρµογής του
νόµου προβλέπεται η συµµετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλων τοπικών φορέων σ’ αυτή την
προσπάθεια είτε οικονοµικά είτε µε παραχώρηση οικοπέδων.
Τον Ιούλιο το σχολείο Καλών Τεχνών που λειτουργεί στο Πολυτεχνείο µετονοµάζεται µε το νόµο 4791 σε
«Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών» και λειτουργεί στο εξής ως αυτόνοµο Ν.Π.∆.∆. Στη σχολή διδάσκονται
ζωγραφική, γλυπτική και χαρακτική.
Από τον Οκτώβριο επιβάλλεται φορολογία (διόδια) σε κάθε διερχόµενο όχηµα από το δρόµο Μενιδίου –
Πάρνηθας, υπέρ του Ταµείου Εθνικής Οδοποιίας. Για την είσπραξη εγκαθίσταται περίπτερο µε εισπράκτορα στη
διαδροµή προς Πάρνηθα, όπου οι διερχόµενοι πληρώνουν και για τη διέλευση κατά την επιστροφή οπότε και
περνούν χωρίς να σταµατούν. Από την καταβολή διοδίων απαλλάσσονται τα κρατικά αυτοκίνητα και τα
αυτοκίνητα του νοσοκοµείου «Ευαγγελισµός» όταν κάνουν υπηρεσιακά δροµολόγια προς και από το Σανατόριο
Πάρνηθας. Οι τιµές κατά διαδροµή κυµαίνονται από 2 δρχ. για ζωήλατες άµαξες µέχρι 10 δρχ. για φορτηγά άνω
των 2 τόνων. Τα δίτροχα και τρίτροχα βενζινοκίνητα πληρώνουν 3 δρχ. και τα επιβατηγά 5 θέσεων 4 δρχ.
1931.
Το Φεβρουάριο δίνεται άδεια κυκλοφορίας για καινούρια λεωφορεία που δεν θα ανήκουν στην Ηλεκτρική
Εταιρία Μεταφορών(Πάουερ) αλλά σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα. Τα λεωφορεία θα µπορούν να κυκλοφορούν
σε ακτίνα 20 χιλιοµέτρων από την πλατεία Οµονοίας και αρχικά στις 17 διαδροµές που υπάρχουν τροχιοδροµικές
γραµµές και συγκεκριµένα: Χαυτεία-Βεΐκου, Πατησίων, Αµπελοκήπων, Πετραλώνων, Φαλήρου, Σεπολίων,
Αχαρνών, Κυψέλη, Χαριλάου Τρικούπη, Ρουφ, σταθµού Λαρίσης, Παγκρατίου, Μαρασλείου, Βοτανικού,
Κολοκυνθούς, Αγίου Βασιλείου και Καστέλας.
Το Μάρτιο εγκρίνεται η ίδρυση του ιδιωτικού καπνεργοστασίου «Α.Β.Ε.Σ. Παπαστράτος» στον Πειραιά.
Τον Ιούνιο µε το νόµο 5019 καταργούνται τα Ταµεία Εκπαιδευτικής Πρόνοιας και ιδρύονται, σε κάθε σχολείο
στοιχειώδους και µέσης εκπαίδευσης, Σχολικά Ταµεία και Σχολικές Εφορείες υπό την εποπτεία και τον έλεγχο
του υπουργείου Παιδείας. Σκοπός των Σχολικών Ταµείων είναι η εξεύρεση και η διάθεση των απαιτούµενων
πόρων για την ανέγερση, επέκταση, επισκευή και συντήρηση των σχολικών κτηρίων και των απαραίτητων
υποδοµών τους, για την καθαριότητα τη θέρµανση, το φωτισµό, τον εφοδιασµό µε όργανα, έπιπλα, σκεύη,
βιβλία, την οργάνωση και λειτουργία σχολικών συσσιτίων, και κάθε τι που προάγει την πρόοδο και την υγεία
των µαθητών. Τα Σχολικά Ταµεία διοικούνται από τις 5µελής Σχολικές Εφορείες ή σε πόλις άνω των 5.000
κατοίκων 7µελής. Η Σχολική Εφορεία αποτελείται: από το ∆ιευθυντή του Σχολείου, 1 Σύµβουλο της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, 1 λαϊκό εκπρόσωπο της ενορίας του σχολείου, 2 γονείς ή κηδεµόνες εκλεγµένοι από τη γενική
συνέλευση των γονέων του σχολείου ή 4 γονείς σε περίπτωση 7µελούς Σ.Ε. Όταν η Σ.Ε. είναι 7µελής, τα 2
επιπλέον µέλη µπορεί να µην είναι και γονείς αλλά έγκριτοι πολίτες που ενδιαφέρονται για τα σχολικά πράγµατα.
Τα µέλη εκλέγουν µεταξύ τους Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Ταµεία, ενώ Γραµµατέας είναι πάντα ο διευθυντής
του σχολείου και εκτός από αυτόν ή τον νόµιµο εκπρόσωπό του κανείς άλλος από το διδακτικό προσωπικό δεν
µπορεί να συµµετέχει στο συµβούλιο της Εφορείας ή να παρίσταται στις Γενικές Συνελεύσεις των Γονέων. Η
Εφορεία λογοδοτεί κάθε χρόνο για τα πεπραγµένα της ενώπιον της συνέλευσης των γονέων, την οποία συγκαλεί
ο Πρόεδρος της Σχολικής Εφορείας, µετά τη λήξη των µαθηµάτων. Πόροι των Σχ. Ταµείων είναι: α) η ακίνητη
περιουσία τους (σχολικά κ.λπ. κτήρια), η εκποίησή της και µισθώµατα από αυτήν, κληροδοτήµατα και
κληρονοµιές, β) τα ¾ από της εισπράξεις του ενσήµου Εκπαιδευτικής Πρόνοιας, γ) οι εισπράξεις από εράνους,
γιορτές, αγορές, τοπικά λαχεία και παραστάσεις του σχολείου, δ) οι εισπράξεις από προαιρετικές εισφορές των
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γονέων, από υποχρεωτικές εισφορές µαθητών (στη µέση εκπαίδευση) µετά από σχετική απόφαση της
συνέλευσης των γονέων ε) χορηγίες και παραχωρήσεις των οικείων δήµων, κοινοτήτων και εκκλησιαστικών
συµβουλίων, στ) κρατικές επιχορηγήσεις ζ) ειδική τοπική φορολογία η) προσωπική εργασία, εξυπηρέτηση ή
διάθεση µέσων και θ) από σύναψη δανείων. Στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς η Σ. Ε., χωρίς τη συµµετοχή του
∆/ντη υποβάλει έκθεση στον επιθεωρητή εκπαίδευσης για τη λειτουργία του σχολείου κατά τη χρονιά που
πέρασε και για τις υπάρχουσες ανάγκες.
Τον Ιούλιο ιδρύεται η «Εργατική Εστία» Αθηνών.
Τον Αύγουστο:
Ψηφίζεται η σύσταση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.
∆ηµοσιεύεται ο Κανονισµός Εναερίου Κυκλοφορίας.
Συνεχίζεται η κτηµατογράφηση των αστικών προσφυγικών συνοικισµών. Στην Αττική κτηµατογραφούνται οι συνοικισµοί: Ευγένειας, Ταµπουρίων, Γηροκοµείου, Άγιου Ιωάννη Ρέντη, Χαλανδρίου,
Τουρκολίµανου, Τζιτζιφιών και Νέας Κοκκινιάς.
Το Σεπτέµβριο επεκτείνεται το µέτρο της Κυριακής ανάπαυσης και στα πεταλωτήρια Αθηνών Πειραιώς και
πολλών περιχώρων.
Το ∆εκέµβριο δηµοσιεύεται ο κανονισµός κατασκευής και λειτουργίας των ηλεκτροκίνητων ανελκυστήρων.
1932.
Κυκλοφορούν δίσκοι γραµµοφώνου για εκµάθηση ξένων γλωσσών.
Το Φεβρουάριο αποφασίζεται να προκηρυχθεί η «∆ιαρκής Έκθεσις Ελληνικών Προϊόντων» (∆ΕΕΠ), υπό την
αιγίδα του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας. Η έκθεση προβλέπεται να λειτουργεί στο Ζάππειο Μέγαρο υπό την
εποπτεία του κράτους και µέσω αυτής να προβάλλονται και να διαφηµίζονται τα Ελληνικά βιοµηχανικά, γεωργικά
και κτηνοτροφικά προϊόντα και η εν γένει ελληνική παραγωγή.
Τον Αύγουστο ιδρύεται, µετά από γνωµοδότηση της Αρχιεπισκοπής Αθηνών, ο ενοριακός ναός της Αγίας
Φωτεινής στη Ν. Σµύρνη.
Τον Οκτώβριο:
Τίθεται σε ισχύ ο νόµος για την εκπόνηση οριστικής µελέτης του δικτύου υπονόµων Αθηνών-Πειραιώς
και των περιχώρων τους.
Κυρώνεται διεθνής σύµβαση που προβλέπει τη κυκλοφορία και χρήση αντιδιφθεριτικού ορού στο
έδαφός των συµβαλλόµενων χωρών, που να έχει παρασκευαστεί σε µια από τις χώρες αυτές και µε
διεθνείς προδιαγραφές.
Με το νόµο 5733 (ΦΕΚ 364 11/10/1932 Τεύχος 1ο) θεσπίζεται και οργανώνεται η Κοινωνική Ασφάλιση
των εργαζοµένων σε περίπτωση ασθένειας, αναπηρίας, γήρατος ή θανάτου και των οικογενειών τους σε
περίπτωση ασθένειας ή θανάτου του ασφαλισµένου προστάτη τους. Για το σκοπό αυτό συστήνεται
αυτόνοµος οργανισµός µε τον τίτλο: «Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΙΚΑ). Το νόµο υπογράφουν ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας Αλέξανδρος Ζαΐµης και το Υπουργικό Συµβούλιο µε Πρόεδρο τον
Ελευθέριο Βενιζέλο. Σηµειώνεται ιδιαίτερα το όνοµα του πρωθυπουργού, γιατί έχει κυκλοφορήσει
ευρέως η άποψη ότι η κοινωνική ασφάλιση είναι έργο του δικτάτορα Ιωάννη Μεταξά.
Το ∆εκέµβριο ιδρύονται Γραφεία Ευρέσεως Εργασίας σε: Αθήνα, Πειραιά, Πάτρα, Θεσσαλονίκη, Βόλο και
Καβάλα υπό το υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας.
1933.
Τον Ιούλιο χορηγούνται άδειες «εκτελέσεως εγκαταστάσεων φωτοβόλων σωλήνων». Οι άδειες αφορούν
φωτισµό ή διαφηµίσεις στις οποίες η πηγή φωτός αποτελείται από γυάλινες ηλεκτρικές σωλήνες αερίου.
Πρόκειται βεβαίως για τις λάµπες φθορίου που µόλις είχαν κάνει την εµφάνισή τους στην αγορά.
Η άδεια παρέχεται σε µηχανικούς–ηλεκτρολόγους του Ε.Μ. Πολυτεχνείου, σε πεπειραµένους διπλωµατούχους µέσων σχετικών σχολών, σε εργολάβους που διαθέτουν σχετική άδεια, και σε τεχνικές εταιρείες.
Το Σεπτέµβριο:
ιδρύεται το Λαϊκό Νοσοκοµείο Αθηνών στο Γουδί και σ’ αυτό στεγάζονται η Α΄ Παθολογική Κλινική και η Α΄
Χειρουργική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Στους σκοπούς του εκτός από την περίθαλψη είναι η
εκπαίδευση ιατρών και φοιτητών της Ιατρικής Σχολής και η εκπαίδευση νοσοκόµων.
Νοµοθετείται η ίδρυση 2τάξιων Παιδαγωγικών Ακαδηµιών για την µόρφωση των δηµοδιδασκάλων, η
λειτουργία τους από το έτος 1934-1935 και η κατάργηση των πολυτάξιων διδασκαλείων. ∆εκτοί γίνονται οι
απόφοιτοι γυµνασίων µε βαθµό απολυτηρίου καλώς (πλήρες 6), διαγωγή κοσµιωτάτη, υγιείς, αρτιµελείς και
πάνω από 21 ετών. Η εγγραφή γίνεται µετά από επιτυχείς εισιτήριες εξετάσεις. Ο αριθµός των
εγγεγραµµένων σε κάθε τάξη σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να είναι πάνω από 40 από τους οποίους 15
µπορούν να είναι γυναίκες. Μπορούν να ιδρυθούν και ιδιαίτερες Παιδαγωγικές Ακαδηµίες Θηλέων των
οποίων το πρόγραµµα µπορεί να είναι ελαφρώς προσαρµοσµένο στις ιδιότητες του φύλλου τους. Στις
ακαδηµίες διδάσκονται: παιδαγωγικά, ψυχολογία, φιλοσοφία, υγιεινή, θρησκευτικά, ελληνικά, ξένη γλώσσα,
στοιχεία γεωπονίας-ζωοτεχνίας, γυµναστική, ωδική και καλλιτεχνικά.
Τον Οκτώβριο νοµοθετείται η ίδρυση και η λειτουργία από το σχολικό έτος 1934-1935 των Αστικών
Σχολείων και η κατάργηση των ηµιγυµνασίων όπου θα λειτουργήσουν αυτά. Σκοπός της ίδρυσής τους είναι η
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γενική και πρακτική µόρφωση των αποφοιτούντων από το ∆ηµοτικό, οι οποίοι εγγράφονται χωρίς εξετάσεις. Τα
Α. Σ. είναι 3ετούς φοίτησης, αρρένων και θηλέων και λειτουργούν σε πόλεις και κωµοπόλεις άνω των 2000
κατοίκων. ∆ιδάσκονται κατά βάση τα εξής µαθήµατα: Θρησκευτικά, Νέα Ελληνικά στην απλή καθαρεύουσα και
Αρχαία, Γαλλικά, Ιστορία και στοιχεία Κοσµογραφίας, Γεωγραφία, Πρακτική Αριθµητική µε Λογιστική και
Καταστιχογραφία, Πρακτική Γεωµετρία, Φυσική και Χηµεία µε εφαρµογές στη γεωργία, το εµπόριο και τη
βιοµηχανία, Αγωγή του Πολίτη και Πολιτική Οικονοµία, Οικιακή οικονοµία και έργα, Βρεφοκοµεία, Υγιεινή και
Νοσηλευτική, Τεχνικά µαθήµατα και Γυµναστική. Τα διδασκόµενα µαθήµατα ορίζονται ανάλογα µε το αν το
σχολείο είναι αρρένων ή θηλέων και µπορούν να προστεθούν και άλλα, αν αυτό απαιτούν οι τοπικές συνθήκες.
Όσοι αποφοιτούν από τα Α. Σ. αποκτούν προσόντα για πρόσληψη σε κατώτερες δηµόσιες θέσεις αντίστοιχα µε
αυτά των τέως ελληνικών σχολείων και εισιτήριες εξετάσεις µπορούν να εγγράφονται στις µέσες επαγγελµατικές
σχολές.
Τον ∆εκέµβριο ψηφίζεται ο νόµος 5952 περί µειώσεως προσφυγικών χρεών ΦΕΚ 393.
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3. Οι Μικρασιάτες πρόσφυγες στους Ποδαράδες.
3.1. Έλευση και εγκατάσταση.
Με τη µικρασιατική καταστροφή έφτασαν στην Ελλάδα κατά κύµατα περίπου 1.500.000 πρόσφυγες44. Από
αυτούς το 47% εγκαταστάθηκε σε αγροτικές περιοχές και το 53% σε αστικές µε τους µισούς περίπου σε Αθήνα
και Πειραιά. Ο πληθυσµός της Ελλάδας, 5.000.000 εκείνη την εποχή, αυξήθηκε πάνω από 25%.
Η πρωτεύουσα αριθµούσε περίπου 250.000 κατοίκους και από αυτούς αρκετοί ζούσαν υπό συνθήκες που
δύσκολα θα µπορούσαν να χαρακτηριστούν ανθρώπινες. Οι πρόσφυγες λοιπόν είχαν να αντιµετωπίσουν, αλλά
και να µοιραστούν µε τους γηγενείς, προβλήµατα που απαιτούσαν επείγουσες λύσεις όπως η στέγαση, οι
υγιεινές συνθήκες διαβίωσης, η περίθαλψη και η απασχόληση.
Αµέσως, εκτός από την κρατική µηχανή, ενεργοποιήθηκαν φορείς και φιλανθρωπικές οργανώσεις, εγχώριες
και από το εξωτερικό, όµως το µέγεθος των αναγκών ήταν τόσο µεγάλο που υπερέβαινε κατά πολύ τις υπάρχουσες δυνατότητες και τα διαθέσιµα ποσά. Η πρώτη στέγαση έγινε σε σκηνές, πρόχειρες αυτοσχέδιες κατασκευές, αποθήκες, εργοστάσια, σχολεία, θέατρα και γενικώς σε κάθε διαθέσιµο δηµόσιο χώρο. Σύντοµα µε τη
δηµιουργία του Ταµείου Περιθάλψεως Προσφύγων (ΤΠΠ) άρχισαν οι απαλλοτριώσεις και η κατασκευή
καταλυµάτων45 και παράλληλα µε την ψήφιση σχετικού νόµου επιτάχθηκαν περίπου 8.000 κενές κατοικίες.
Συνοικισµοί και οικισµοί άρχισαν να ανεγείρονται περιµετρικά των αστικών κέντρων και από τις πρώτες
περιοχές γύρω από την Αθήνα που εφαρµόζεται το µέτρο είναι και οι Ποδαράδες. Η περιοχή θα µπορούσε να
χαρακτηρισθεί προνοµιακή σε σχέση µε άλλες γιατί διέθετε ένα πολύτιµο αγαθό. Άφθονο και καθαρό νερό.
Πλεονέκτηµα επίσης αποτελούσε η διέλευση του ατµοκίνητου τρένου που έφθανε µέχρι την Κηφισιά. Η
απαλλοτρίωση εκτάσεων για την εγκατάσταση των προσφύγων γίνεται σταδιακά και σε βάθος χρόνου.
Το 1923 αγοράζονται στους Ποδαράδες, από το υπουργείο Πρόνοιας της Επαναστατικής Κυβέρνησης Πλαστήρα-Γονατά, και υπέρ του Ταµείου Περιθάλψεως Προσφύγων (ΤΠΠ), έκταση 1.230 στρεµµάτων ιδιοκτησίας
του Παναγίου Τάφου, από τα 1500 περίπου της όλης περιοχής και είναι η µεγαλύτερη ενιαία έκταση που
απαλλοτριώνεται στη Νέα Ιωνία. Επίσης ήταν η µεγαλύτερη που χρησιµοποιήθηκε για τη δηµιουργία προσφυγικού συνοικισµού και η κυβέρνηση έχοντας υπόψη της να εγκαταστήσει επειγόντως εκεί ένα µεγάλο συνοικισµό, έστειλε αµέσως εκατοντάδες εργατών και τεχνιτών, µεταξύ των οποίων και πολλούς πρόσφυγες, για να
καθαρίσουν και να προετοιµάσουν το έδαφος ώστε να κτιστούν τα οικήµατα για τη στέγαση των προσφύγων.
Η περιοχή αυτή σήµερα οριοθετείται από το άλσος Φιλαδέλφειας, τις οδούς (κατά προσέγγιση γιατί έχει
αλλάξει η ρυµοτοµία) Ταρσού, ∆ούκαρη, Κρήτης, Κηφισού, πάροδο προς Ηρακλείου (µέχρι το εργοστάσιο του
Κιρκίνη), Λ. Ηρακλείου, Εθνικής Αντιστάσεως, Τριαντ. Αυγερινού (πρώην Αλυτρώτων Μαρτύρων), Θράκης,
Μπιζανοµάχων, Ην. Εθνών, Νίγδης, Οµήρου, Ολυµπίας (∆ηµοτικό Στάδιο), Οµορφοκκλησιάς, Βυζαντίου, Πέραν,
Α. Παναγούλη, ∆έρκων (ρέµα Πεύκης), Πισιδίας, 28ης Οκτωβρίου, Άλσος Φιλαδέλφειας.
Στις 16 Ιανουαρίου 1924, ΦΕΚ 3 Τεύχος 2ο, µε υπουργική απόφαση των υπουργών της βραχύβιας κυβέρνησης Βενιζέλου (11 Ιανουαρίου 1924 – 6 Φεβρουαρίου 1924) Υγιεινής, Προνοίας και Αντιλήψεως Απόστολου
∆οξιάδη και Γεωργίας Αλέξανδρου Μυλωνά, απαλλοτριώνεται υπέρ του ΤΠΠ έκταση 942 στρεµµάτων στη θέση
«Εύµορφη Εκκλησία», τµήµα έκτασης φερόµενης ως ιδιοκτησία κληρονόµων του Λάµπρου Βέικου46 που
συνορεύει προς βορρά µε το κτήµα Παντάλου (τµήµα της Σαφράµπολης που έχει και αυτό περιέλθει στην
ιδιοκτησία του ΤΠΠ) και προς δυσµάς µε ιδιοκτησία Κύρικου και Κιρκίνη. Είναι η περιοχή που περιλαµβάνει τον
άνω Περισσό, από Παλαιολόγου47, Λαµπρινή, Ριζούπολη και µέχρι τα Πευκάκια, τη Νεάπολη από την Οµορφοκκλησιά48 µέχρι την Καλογρέζα, που ενώνεται µε το προϋπάρχον του κέντρου της Νέας Ιωνίας και που σήµερα
περικλείεται από τις οδούς: ∆ερµιδεσίου, Μητρ. Προκοπίου, Εθνικής Αντιστάσεως, Οµορφοκκλησιάς, Νίγδης,
Κορδελιού, Μαδύτου, Ηλιού, Καισαρείας, Σύλλης, ∆ηµοσθένους, Πτολεµαίων, ∆ερµιδεσίου.
Το ΤΠΠ ολοκλήρωσε το έργο του το 1925 έχοντας παραδώσει περίπου 4.000 καταλύµατα. Παράλληλα το
Υπουργείο Πρόνοιας το 1923 και 1924 κατασκεύασε 18.300 κατοικίες.
Η Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων (ΕΑΠ) που πήρε τη σκυτάλη από το ΤΠΠ και που, όπως είδαµε,
τελούσε υπό τη δικαιοδοσία της Κοινωνίας των Εθνών (ΚΤΕ) και της Ελληνικής κυβέρνησης, συνολικά διέθεσε
για την επίτευξη των στόχων της 13.000.000 λίρες Αγγλίας, που προήλθαν από δάνειο και 8.610.000 στρέµµατα
γης49.
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Στην απογραφή του 1928, την πρώτη που έγινε µετά την έλευση των προσφύγων, απογράφονται 1.221.849 πρόσφυγες. Πρέπει όµως να
ληφθούν υπόψη τα εξής: α) η µεγάλη θνησιµότητα των προσφυγικών πληθυσµών από ασθένειες και επιδηµίες, λόγω των άθλιων συνθηκών
διαβιώσεις β) η µετανάστευση πολλών εξ αυτών γ) η µη απογραφή κάποιων ως προσφύγων, για διάφορους λόγους.
45
Κυρίως παραπήγµατα-παράγκες για τα οποία πολλές φορές διέθετε µόνο το σκελετό και την υπόλοιπη κατασκευή τελείωναν οι ένοικοι, µε
πλίθες που έφτιαχναν µόνοι τους (από λάσπη και άχυρο ξεραµένα στον ήλιο), µε τσίγκους και πισσόχαρτα για τη σκεπή.
46
Ο Λάµπρος Βέικος ήταν Σουλιώτης οπλαρχηγός και αργηγός φάρας. Ήταν γιος του Βέικου Ζορµπά. Αγωνίστηκε το 1821 και σκοτώθηκε
στη µάχη του Ανάλατου το 1827.
47
Η περιοχή πήρε το όνοµά της από το «Νοσοκοµείο του Παλαιολόγου» που βρισκόταν εκεί όπου σήµερα είναι η οµώνυµη πλατεία.
48
Ο Άγιος Γεώργιος, η λεγόµενη Εύµορφη Εκκλησία ή Οµορφοκκλησιά το γνωστό µας εκκλησάκι στο Γαλάτσι, είναι του 12ου αιώνα και
βρισκόταν αρχικά στο κτήµα της οικογενείας Βεΐκου. Είναι κτισµένη επάνω παλαιοχριστιανικά θεµέλια και σε αρχαιότερο ναό. Ο ναός είναι
ρυθµού εγγεγραµµένου σταυροειδούς µε αθηναϊκό τρούλο και έχει υπέροχες τοιχογραφίες.
49
Ίδρυµα Μείζονος Ελληνισµού «ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ Μικρασιάτες πρόσφυγες στην Ελλάδα του Μεσοπολέµο», σελ. 20-21 και ∆.
Ι. Λοΐζου «ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ Η ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΚΑΙ Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 1920-1930»
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Η ΕΑΠ, εκτός των άλλων, συνέχισε το οικοδοµικό έργο του ΤΠΠ και κατασκεύασε στην περιοχή της Αθήνας
8.026 κατοικίες από τις οποίες οι 3.864 στέγασαν πρόσφυγες των Ποδαράδων50.

Την 22α Νοεµβρίου του 1927 στο ΦΕΚ 94 Τεύχος 2ο, δηµοσιεύεται η Υ.Α., των υπουργών της κυβέρνησης
Αλ. Ζαΐµη Μ. Κύρκου Υγιεινής, Προνοίας και Αντιλήψεως και Α. Μπακάλµπαση Γεωργίας, µε την οποία απαλλοτριώνεται έκταση 312 στρεµµάτων στην Καλογρέζα για την ανέγερση προσφυγικού συνοικισµού. Ιδιοκτήτες
αναφέρονται οι Ιωάννης Νικόγιαννης ή Φράγκος, Σ. Οικονοµίδης, Εµµανουήλ Χάγερ και οι κληρονόµοι του
Ιωάννη Σίµωνος Σετς. Τον Απρίλιο του 1928 µε παρόµοια απόφαση του ίδιου υπουργού Υ.Π.Α. και µε Γεωργίας
τον Γ. Εξηντάρη απαλλοτριώνονται για επέκταση του συνοικισµού άλλα 68,6 στέµµατα, ιδιοκτησίας κληρονόµων
Κοτοβέντερ, Λοτ και Σετς51 και αγνώστου. Στην περιοχή καλλιεργούνται αµπέλια. Επίσης τον Ιούνιο του 1929
απαλλοτριώνονται άλλα 65,2 στέµµατα ιδιοκτησίας της βιοµηχανικής Α.Ε. «ΚΑΛΟΓΡΑΙΖΑ».

50
Ίδρυµα Μείζονος Ελληνισµού «ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ Μικρασιάτες πρόσφυγες στην Ελλάδα του Μεσοπολέµου», σελ. 78, από
Βασιλείου Ι. «Η λαϊκή κατοικία» σελ. 74, πίνακας 118.
51
Οι Χάγερ, Κοτοβέντερ, Λοτ, και Σέτς ήσαν απόγονοι Βαυαρών του Όθωνα.
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Μετά από δέκα περίπου χρόνια, το Μάιο του 1938, εγκρίνεται το σχέδιο ρυµοτοµίας της Καλογρέζας, που
προβλέπει ελάχιστο εµβαδόν οικοπέδου τα 200 τ.µ., ελάχιστη πρόσοψη 10 µ. και ελάχιστο βάθος 18 µ. Το
ποσοστό κάλυψης είναι 33,3% (1/3 του οικοπέδου) και το σύστηµα δόµησης στα οικόπεδα που έχουν παραχωρηθεί στους πρόσφυγες είναι το ισχύον γενικώς, αποκλειόµενης της εφαρµογής δύο διαφορετικών συστηµάτων
στο ίδιο οικοδοµικό τετράγωνο. Πρόκειται για ένα «κλασσικό» µέγεθος οικοπέδου για όλη τη Νέα Ιωνία,
εξαιρουµένων των µικρών προσφυγικών του κέντρου και αυτό που άλλαξε µε τα χρόνια ήταν το ποσοστό
δόµησης που αυξήθηκε, υποκύπτοντας στις ανάγκες του κέρδους και της αστυφιλίας.
Την 1η Σεπτεµβρίου του 1928 στο ΦΕΚ 64 Τεύχος 2ο, δηµοσιεύεται Υ.Α., των υπουργών της κυβέρνησης Ελ.
Βενιζέλου Εµµ. Εµµανουηλίδη Υγιεινής, Προνοίας και Αντιλήψεως και Ι. Κανναβού Γεωργίας, απαλλοτρίωσης
υπέρ της ΕΑΠ 368 στεµµάτων, τµήµα και αυτό της φερόµενης έκτασης ως ιδιοκτησία κληρονόµων του Λάµπρου
Βέικου, Κύρικου (ή Κηρύκου) και αγνώστων. Είναι το κοµµάτι του Περισσού που περικλείεται από τις οδούς Βυζαντινών Αυτοκρατόρων, Σαλαµίνος, Μιλήτου, Ξάνθου, Σάρδεων, Θράκης, Κορδελιού, Μαδύτου, περιελάµβανε
τη δεξαµενή στου Παλαιολόγου, συνέχεια Μαδύτου, Μονής Πυρσού, Αγ. Αναστασίας, Βυζαντινών Αυτοκρατόρων. Ένα µήνα µετά (ΦΕΚ 79 Τεύχος 2ο 3/10/28) µε Υ.Α. των ίδιων υπουργών, απαλλοτριώνεται έκταση 43
στρεµµάτων, συνεχόµενη 74 στρεµµάτων που είχαν απαλλοτριωθεί το Μάιο και ολοκληρώνεται το κοµµάτι
πάνω από της γραµµές και το σταθµό Πευκακίων, µεταξύ Εργοστασίου Κιρκίνη και Ποδονίφτη. Η έκταση ήταν
ιδιοκτησία της Αεροπορικής Άµυνας52. Σε αυτή και συνεχόµενα στην περιοχή προς Περισσό, εγκαταστάθηκαν
δύο συνοικισµοί. Ο συνοικισµός Αναπήρων µεταξύ των σηµερινών οδών Χάλκης, Παπαφλέσσα, Γυµνασίου
(δίπλα στις γραµµές του τραίνου), Αθ. ∆ιάκου, Χάλκης και ο συνοικισµός «Ήλιος» µεταξύ Χάλκης, Λ. Κατσώνη,
Αιµ. Γρεβενών, Θράκης, Τριαντ. Αυγερινού (πρώην Αλυτρώτων Μαρτύρων), Χάλκης.

52

Βλ. υποσηµείωση 28
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Οι Ποδαράδες, προάστιο στη διοικητική περιφέρεια της Αθήνας, ήταν µία µάλλον κακοτράχαλη περιοχή µε
άγριους θάµνους και δένδρα, βοσκότοπους, λίγα περιβόλια και αµπέλια, που την διέρρεε, ο γνωστός από την
αρχαιότητα ως Περσός, χείµαρρος Ποδονίφτης53 και την διέσχιζαν µερικά ρέµατα54 που κατέληγαν σ’ αυτόν και
που σήµερα είναι καλυµµένα. Σε κάποια υποστατικά έµεναν λίγες δεκάδες οικογένειες Μενιδιατών και Κουκουβανιωτών55, γεωργών και κτηνοτρόφων. Οι καλλιεργητές που έχασαν το εισόδηµά τους από την αποστέρηση των
φυτεµένων προϊόντων τους κατά την εγκατάσταση των προσφύγων, αποζηµιώθηκαν από το υπουργείο Προνοίας και Αντιλήψεως.
53

Ο χείµαρρος Ποδονίφτης, ο Περσός των αρχαίων Αθηναίων, είναι παραπόταµος του Κηφισού και πηγάζει από την Πεντέλη. ∆ιέσχιζε τη
Νέα Ιωνία, µε κατεύθυνση από ανατολικά προς δυτικά και στο ύψος της λεωφόρου Ηρακλείου στρεφόταν Νοτιοανατολικά. Έβρεχε-ένιβε
τους πεσσούς (ποδάρες) του Αδριάνειου Υδραγωγείου και κατά µία εκδοχή πήρε από εκεί το όνοµά του ή, κατ’ άλλη, επειδή ήταν πολύ
ρηχός και όποιος τον πέρναγε µόλις που θα ένιβε τα πόδια του. Ακόµη υπάρχει η εκδοχή η παρακείµενη περιοχή «Περισσός» να πήρε το
όνοµά της από τον Περσό. Ο Ποδονίφτης ακολουθούσε τη διαδροµή που σήµερα ακολουθούν οι οδοί Καποδιστρίου, Αντισυνταγµατάρχου
Κιρκίδη, Εθνικής Αντιστάσεως, Λεωφ. Ηρακλείου και Σαγγαρίου (πίσω από τα γραφεία του ΚΚΕ).
54
Από την Καλογρέζα περνούσαν, µε κατεύθυνση από Ηράκλειο προς Νέα Ιωνία, τρία ρέµατα: από την περιοχή των ανθρακωρυχείων και
εκεί όπου σήµερα είναι η οδός Κρήνης, εκεί όπου σήµερα είναι η οδός Βιθυνίας και εκεί όπου σήµερα είναι οι οδοί Πέραν και Εµµανουήλ
Παπά, µετά τις γραµµές του τρένου το µεγάλο «ρέµα της Πεύκης» εκεί όπου σήµερα είναι οι οδοί Μιλτιάδου – ∆έρκων – Αλατσάτων και Α.
Κάλβου και στα όρια µε Φιλαδέλφεια το «ρέµα Γιαµπουρλά». Τέλος µε κατεύθυνση από Βέικου προς Πευκάκια ένα επίσης µεγάλο ρέµα εκεί
όπου σήµερα είναι οι οδοί Υγείας, Μυδείας, Οµήρου (Πλατεία Υγείας), Λαοδικείας, Πίνδου, Φρίξου, Μυκάλης, Κυρκίνη και κάτω από το
προαύλιο του 1ου Γυµνασίου – Λυκείου.
55
Οι µαρτυρίες των πρώτων προσφύγων αναφέρουν αυτές τις οικογένειες, µερικές από τις οποίες παρέµειναν στους Ποδαράδες και µετά την
εγκατάσταση των προσφύγων, όπως η οικογένεια του Κουκουβαουνιώτη Ανδρέα Περίκου που διατηρούµε µέχρι πριν µερικά χρόνια ταβέρνα
στις Κουκουβάουνες.
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Πλησιέστερα χωριά και συνοικισµοί ήσαν: οι Κουκουβάουνες (Μεταµόρφωση) χωριό µε 500 περίπου κατοίκους, που στην περιοχή του περιελάµβανε µέρος της Λυκόβρυση µε οικισµό 15 οικογενειών56, δύο οικισµοί στο
Ηράκλειο57 που αριθµούσουν συνολικά περίπου 350 κατοίκους και το Μαρούσι µε 3.500 περίπου κατοίκους που
περιελάµβανε τη Λυκόβρυση και τη Μαγκουφάνα (Πεύκη). Στο Μαρούσι και στη Λυκόβρυση εγκαταστάθηκαν
αρκετοί πρόσφυγες και λίγοι από αυτούς πρωτοκατοίκησαν την κοντινή Μαγκουφάνα (Άνω Πεύκη). Πιστεύεται
ότι το 1922 ήρθαν στην τότε περιοχή του Ηράκλειου περίπου 2.500 Μικρασιάτες. Στα όρια όµως του σηµερινού
Ηράκλειου εγκαταστάθηκαν λιγότεροι, γιατί το 1928 απογράφηκαν στο Ηράκλειο οι πρόσφυγες από περιοχές
που τότε περιελάµβανε: το κοµµάτι Λαζάρου (µέχρι την οδό 28ης Οκτωβρίου όπου το σηµερινό ΙΟΝΙΑ CENTER),
την Καλογρέζα, και την Αλσούπολη που τότε δεν ήταν καν συνοικία. Το Φεβρουάριο του 1925 το Ηράκλειο και
το Μαρούσι αναγνωρίζονται ως κοινότητες και αποσπώνται από το δήµο Αθηναίων, το ίδιο γίνεται και µε το
Γαλάτσι το 1927. Το 1933 το Ηράκλειο επεκτείνεται και περιλαµβάνει την Καναπίτσα.
Προς την Αθήνα ο πλησιέστερος οικισµός ήταν στη Ριζόπολη ή Ριζούπολη µε λίγους κατοίκους, αφού εκεί
λειτουργούσε µονοτάξιο ∆ηµοτικό σχολείο. Το Μάρτιο του 1931 αναγνωρίζεται, µετά από αίτηµα των κατοίκων
της και έγκριση της Αρχιεπισκοπής, χωριστή ενορία µε ενοριακό το ναό του Προφήτη Ηλία. Το Σεπτέµβριο του
1932 επεκτείνεται το σχέδιο πόλης των Αθηνών και περιλαµβάνει τους συνοικισµούς Ριζούπολης και Λαµπρινής.
Για να σχηµατίσουµε γενικότερη εικόνα του λεκανοπεδίου αναφέρουµε ενδεικτικά: το Αµαρούσιο είναι
χαρακτηρισµένο ως τόπος παραθερισµού, η Ηλιούπολη ως εξοχικός συνοικισµός, το Μοσχάτο είναι προάστιο, η
Λεωφόρος Αλεξάνδρας είναι χαρακτηρισµένη ως επαρχιακή οδός όπως και αυτή που ξεκινάει από τα Πατήσια και
µέσω Ποδαράδων και Ηρακλείου πηγαίνει προς το Χαλάνδρι και συναντά την εθνική οδό Αθηνών-Χαλκίδας.
Επίσης επαρχιακή οδός είναι αυτή που ενώνει τις Κουκουβάουνες µε την Κηφισιά. Στην κοινότητα Άγιου Ιωάννη
Ρέντη τελείται κάθε χρόνο εµποροπανήγυρη και ζωοπανήγυρη από 29 Αυγούστου (µνήµη αποκεφαλισµού
Ιωάννου του Προδρόµου) µέχρι 5 Σεπτεµβρίου.
Από το 1923 µέχρι το 1925 καταφθάνει ο κύριος όγκος των διωγµένων και των ανταλλάξιµων προσφύγων,
η έλευση όµως συνεχίζεται για µερικά χρόνια αφού αρκετοί, µετά την πρώτη τους εγκατάσταση σε διάφορες
περιοχές του ελλαδικού χώρου, αποφασίζουν να εγκατασταθούν οριστικά στους Ποδαράδες.
Οι πρόσφυγες από τη Σπάρτη Πισιδίας της Μικράς Ασίας, γνωστοί ταπητουργοί της Μικράς Ασίας, εγκαθίστανται πρώτοι στο ιστορικό κέντρο. Αποφασιστικό ρόλο έπαιξε το άφθονο τρεχούµενο και υπόγειο νερό, που
διέθεταν οι Ποδαράδες, απαραίτητο για τη σκοπούµενη ανάπτυξη της ταπητουργίας στην περιοχή.
Κοντά στο κέντρο εγκαθίστανται οι προερχόµενοι από τη Σµύρνη και την ευρύτερη περιοχή της Ιωνίας και
στις γύρω περιοχές οι πρόσφυγες από την Ινέπολη και Κασταµονή58, τη Σαφράµπολη, την Αλάγια, την Καππαδοκία κυρίως Νεαπολίτες (από το Νεβ-Σεχίρ, που σηµαίνει Νεάπολη) και µικρότερες οµάδες από Ικόνιο, Πόντο (οι
πιο πολλοί στην Καλογρέζα), Αττάλεια, Κωνσταντινούπολη και άλλες περιοχές. Συνολικά υπολογίζονται σε
περίπου 120 οι πόλεις οι κωµοπόλεις και τα χωριά, της Μικράς Ασίας από όπου προήλθαν οι πρόσφυγες που
εγκαταστάθηκαν στους Ποδαράδες και δηµιούργησαν τη νέα πόλη, εκ των οποίων οι 104 έχουν καταγραφεί και
είναι απολύτως διακριβωµένες. Οι πιο πολυπληθείς οµάδες δίνουν την ονοµασία του τόπου καταγωγής τους στις
συνοικίες που καταλαµβάνουν και τις ονοµατίζουν µε τα ονόµατα των πατρίδας τους: Ινέµπολη, Σαφράµπολη,
Νεάπολη.
Ως γενέθλια ηµέρα στην ιστορία της Νέας Ιωνίας λογίζεται το Σάββατο 30 Ιουνίου 192359. Η τελετή των
εγκαινίων του συνοικισµού και θεµελίωσης της νέας πολιτείας, έγινε σε µια εξέδρα στηµένη πάνω στη δεξαµενή,
που περιείχε νερό καθαρισµού, δεξιά του ναού των Αγίων Αναργύρων στη συµβολή των σηµερινών οδών
Ηρακλείου και Κ. Βάρναλη. Πάνω στη δεξαµενή τοποθετήθηκαν ανθοστήλες και δεκάδες χαλιών. Στην τελετή
παραβρέθηκαν ο αρχηγός της Επανάστασης Νικ. Πλαστήρας, ο πρωθυπουργός Στυλ. Γόνατος, οι υπουργοί Απ.
∆οξιάδης, Περιθάλψεως και Γ. Σιδέρης, Γεωργίας και ο Ερρίκος Μορκεντάου πρόεδρος της Επιτροπής Αποκατάστασης Προσφύγων (ΕΑΠ) και πρώην πρεσβευτής των Η.Π.Α. στην Κωνσταντινούπολη.
Από εκεί, µετά τον αγιασµό, ο Νικόλαος Πλαστήρας µίλησε στους παριστάµενους.
Η θεµελίωση έγινε στη σηµερινή διασταύρωση της Ηρακλείου µε την Ελ. Βενιζέλου από τον Νικ. Πλαστήρα.
Ο ιερέας Παπαϊωακείµ Πεσµατζόγλου, από τη Σπάρτη Πισιδίας που τέλεσε τον αγιασµό, πρότεινε ως όνοµα για
την πολιτεία που ιδρυόταν το «Νέα Πισιδία», όµως το όνοµα αυτό δεν επεκράτησε. Το αρχικό άτυπο «Ιωνία»
σύντοµα µε το πρόθεµα «Νέα», όπως γινόταν σχεδόν σε όλες τις προσφυγικές συνοικίες, έγινε «Νέα Ιωνία».
Εξάλλου εκτός από τους Σπαρταλήδες εγκαταστάθηκε, όπως προείπαµε, µεγάλος αριθµός προσφύγων από τη
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«ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ» έκδοση: ∆ήµος Μεταµόρφωσης 2003
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«Παλαιό Ηράκλειο» προς το Μαρούσι και «Νέο Ηράκλειο», 2 χιλιόµετρα Νοτίως του προηγουµένου, στο σταθµό του σιδηροδρόµου που
ξεκινούσε από την πλατεία Λαυρίου στην οδό Γ’ Σεπτεµβρίου και από τη µία διαδροµή κατέληγε στον ∆ιόνυσο (µάρµαρα) ενώ από την άλλη
στο Λαύριο (ορυχεία). Στο Ηράκλειο γινόταν η διακλάδωση προς τις δύο κατευθύνσεις.
58
Οι Ινεπολίτες από το 1923 είχαν ιδρύσει το σύλλογο «Προσφυγική Κοινότις Ινεπόλεως», που µερίµνησε για την εγκατάσταση των
διεσπαρµένων στην Αθήνα Ινεπολιτών στη γνωστή περιοχή της Ν. Ιωνίας, στην οποία δόθηκε το όνοµα της πατρίδας τους. Ο σύλλογος
ίδρυσε οικοδοµικό συνεταιρισµό µε την επωνυµία «Ήλιος», που ενέργησε για την οικοδόµηση οµώνυµου συνοικισµού στην περιοχή. Το
1925 µε τη συµβολή του συλλόγου, άρχισε η ανοικοδόµηση του ναού της Κοιµήσεως της Θεοτόκου (Παναγίτσα) σε έκταση 1.600 τ.µ. που
παρεχώρησε η Ε.Α.Π. Ο θεµέλιος λίθος τέθηκε από τον Επίσκοπο Πατάρων Μελέτιο.
59
«ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΗ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ» Χάρης Σαπουντζάκης – Μάκης Λυκούδης Έκδοση ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. 2007, σελ.9
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Μικρασιατική Ιωνία και το όνοµα αυτό, πέραν της ιστορικής του αίγλης, ικανοποιούσε ουσιαστικά και τις προσδοκίες τους.
Η προσφυγική πολιτεία–συνοικία µε µεγαλύτερη πυκνότητα στο Ιστορικό Κέντρο και γύρω από αυτό,
εκτεινόταν περίπου στα όρια που καταλαµβάνουν σήµερα οι συνοικίες: Ελευθερούπολη, Σαφράµπολη, Ινέµπολη,
Περισσός, Νεάπολη, Ειρήνη και Κοµµάτι Λαζάρου. Επίσης έγινε µια µικρή εγκατάσταση 20-30 Αρµενικών
οικογενειών σε παράγκες στον Περισσό, εκεί που σήµερα βρίσκεται η πλατεία µεταξύ των οδών Σάρδεων και
Θεοφράστου, δυο δρόµους πιο πάνω από το ∆ηµοτικό Θέατρο Ν. Ιωνίας. Μετά το 1926 εγκαταστάθηκαν λίγοι
πρόσφυγες στην περιοχή του Κάκκαβα και στην Αλσούπολη.
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Η Καλογρέζα αποτελούσε ξεχωριστή συνοικία εξολοκλήρου κατοικηµένη από Μικρασιάτες πρόσφυγες, οι
οποίοι επί πολλά χρόνια ζούσαν σε πολύ χειρότερες συνθήκες από τους υπόλοιπους (σκηνές, παραπήγµατα,
παράγκες).
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Την 22α Νοεµβρίου του 1927, δηµοσιεύεται Υπουργική Απόφαση, των υπουργών της κυβέρνησης Αλ. Ζαΐµη
Μ. Κύρκου Υγιεινής, Προνοίας και Αντιλήψεως και Α. Μπακάλµπαση Γεωργίας, µε την οποία απαλλοτριώνεται
έκταση 312 στρεµµάτων στην Καλογρέζα για την ανέγερση προσφυγικού συνοικισµού. Ιδιοκτήτες αναφέρονται
οι: Ιωάννης Νικόγιαννης ή Φράγκος, Σ. Οικονοµίδης, Εµµανουήλ Χάγερ και οι κληρονόµοι του Ιωάννη Σίµωνος
Σετς. Τον Απρίλιο του 1928 µε παρόµοια απόφαση του ίδιου υπουργού Υ.Π.Α. και µε Γεωργίας τον Γ. Εξηντάρη
απαλλοτριώνονται για επέκταση του συνοικισµού άλλα 68,6 στέµµατα, ιδιοκτησίας κληρονόµων Κοτοβέντερ,
Λοτ και Σετς60 και αγνώστου. Στην περιοχή καλλιεργούνται αµπέλια. Επίσης τον Ιούνιο του 1929
απαλλοτριώνονται άλλα 65,2 στέµµατα ιδιοκτησίας της βιοµηχανικής Α.Ε. «ΚΑΛΟΓΡΑΙΖΑ».
Στην απογραφή του 1928 η Αθήνα (µε τις συνοικίες τις, µεταξύ των οποίων και η Ν. Ιωνία που είχε 16.382
χιλιάδες κατοίκους) έχει 452.919 κατοίκους, η Καλογρέζα 2.247, το Ηράκλειο 2.622, το Αµαρούσιο 7.567, η
Κηφισιά 7.183.
Το Μάιο του 1933 για πρώτη φορά αναγνωρίζονται συνοικισµοί της Αττικής ως χωριστοί δήµοι ή κοινότητες,
µεταξύ δε αυτών η Νέα Ιωνία ως δήµος και η Καλογρέζα, οι Κουκουβάουνες, η Ν. Φιλαδέλφεια και η Ριζόπολη
ως κοινότητες. Στις 18 Ιανουαρίου 1934 δηµοσιεύεται η τελική µορφή µε το Προεδρικό ∆ιάταγµα «Περί
αναγνωρίσεως δήµων και κοινοτήτων εν τω νοµώ Αττικοβοιωτίας». Συµφώνως µε αυτό, στην περιφέρεια της
Αθήνας αναγνωρίζονται ως δήµοι ή κοινότητες, συνοικίες που αποσπώνται από αυτόν.
Μεταξύ αυτών: Ο συνοικισµός Νέα Ιωνία µε το όνοµα «∆ήµος Νέας Ιωνίας» που σ’ αυτόν προσαρτώνται οι
όµοροι συνοικισµοί: «Ελευθερούπολη», «Περισσός»,
«Σαφράµπολη», «Ινέµπολη» και ο συνοικισµός Καλογρέζας ως «Κοινότης Καλογρέζας»61.
Την Κυριακή, 11 Φεβρουαρίου 1934 πραγµατοποιήθηκαν οι πρώτες (και µοναδικές) κοινοτικές
εκλογές στην κοινότητα Καλογρέζας, που αριθµούσε
περίπου 2.500 κατοίκους. Οι εκλογείς της ενορίας
Ζωοδόχου Πηγής, ψήφιζαν στο ένα και µοναδικό
εκλογικό τµήµα του δηµοτικού σχολείου Καλογρέζας.
Από την πρώτη Κυριακή, 11 Φεβρουαρίου 1934,
εκλέχτηκαν κοινοτικοί σύµβουλοι οι: Ν. Παπάς, Σ.
Βουτσάς, Π. Κοσµίδης, Σ. Μαυρόπουλος, Μ. Πίττας, Ν.
Νεσιάδης, Β. Φερµάνογλου, Πετρίδης και ∆ηµητριάδης.
Το Μάιο του 1938, εγκρίνεται το σχέδιο ρυµοτοµίας της Καλογρέζας, που προβλέπει ελάχιστο εµβαδόν
οικοπέδου τα 200 τ.µ., ελάχιστη πρόσοψη 10 µ. και
ελάχιστο βάθος 18 µ. Το ποσοστό κάλυψης είναι
33,3% (1/3 του οικοπέδου) και το σύστηµα δόµησης
στα οικόπεδα που έχουν παραχωρηθεί στους πρόσφυγες είναι το ισχύον γενικώς, αποκλειόµενης της
εφαρµογής δύο διαφορετικών συστηµάτων στο ίδιο
οικοδοµικό τετράγωνο. Πρόκειται για ένα «κλασσικό»
µέγεθος οικοπέδου για όλη τη Νέα Ιωνία, εξαιρουµένων
των µικρών προσφυγικών του κέντρου και αυτό που
άλλαξε µε τα χρόνια ήταν το ποσοστό δόµησης που
αυξήθηκε, υποκύπτοντας στις ανάγκες του κέρδους και
της αστυφιλίας.
Με την υπ’ αριθ. 15680/40 εντολή του Υπουργού
∆ιοικήσεως Πρωτευούσης διαβιβάστηκε στον ∆ήµο η
υπ’ αριθ. 23/940 πράξη της ∆ιοικούσας Επιτροπής της Κοινότητας Καλογρέζας, περί προσαρτήσεώς της στο
δήµο Ν. Ιωνίας. Το Σάββατο 15 Ιουλίου 1940, ο τότε διορισµένος από το δικτατορικό καθεστώς της 4ης
Αυγούστου του Ιωάννη Μεταξά, δήµαρχος Ν. Ιωνίας Αθανάσιος Παράσχος, στην εισήγησή του προς τη
∆ιοικούσα Επιτροπή62 του ∆ήµου λέει µεταξύ άλλων:

«Είναι γνωστές οι σχέσεις της Ν. Ιωνίας µε την όµορη κοινότητα Καλογρέζας καθώς και τα αισθήµατα προς
τους κατοίκους της, µε τους οποίους µας συνδέουν κοινή καταγωγή και κοινή ιστορία της πρόσφατης
αποκατάστασης όλων µας στο χώρο αυτό, ταυτόσηµη δε είναι η νοοτροπία και ο τρόπος γενικώς που
αντιµετωπίσαµε και αντιµετωπίζουµε τις ιδιάζουσες συνθήκες του οικογενειακού και του κοινωνικού µας βίου.
Οι ανάγκες των κατοίκων της Καλογρέζας εκτίθενται µε σαφήνεια στην προαναφερθείσα πράξη της
Κοινοτικής Επιτροπής, όπως και ο πόθος τους να αποτελέσουν από εδώ και πέρα ενιαίο οργανισµό µε το δήµο
µας. Ανεξαρτήτως όµως του κοινού πόθου και των αισθηµάτων όλων µας λόγοι ακόµη επιτακτικότεροι
60
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Οι Χάγερ, Κοτοβέντερ, Λοτ, και Σέτς ήσαν απόγονοι Βαυαρών του Όθωνα.
Τα όρια της Κοινότητας Καλογρέζας είναι: νοτιοδυτικά το Αδριάνειο Υδραγωγείο, δυτικά τα όρια του δήµου Ν. Ιωνίας, βόρεια βορειοανατολικά η Κοινότητα Ηρακλείου ανατολικά και η σιδηροδροµική γραµµή Λαυρίου.
62
Το δικτατορικό καθεστώς έχει αντικαταστήσει τα εκλεγµένα ∆ηµοτικά και Κοινοτικά Συµβούλια, από διορισµένες ∆ιοικούσες Επιτροπές.
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βασιζόµενοι στην εξυπηρέτηση ζωτικών συµφερόντων των πολιτών επιβάλουν την αποδοχή της αίτησης της
κοινότητας Καλογρέζας.
Η Καλογρέζα υδροδοτείται από τη Ν. Ιωνία µε δαπάνη του δήµου µας και αυτή είναι µια ανισότητα που
πρέπει να αποκατασταθεί.
Επίσης έχει δηµοπρατηθεί η οδός Καλογρέζας και θα κατασκευαστεί συντόµως, για αποκατάσταση της
συγκοινωνίας που θα ενώσει τη Ν. Ιωνία µε την Καλογρέζα.
Αν τέλος ληφθεί υπόψη ότι οι κάτοικοι της Καλογρέζας κάνουν τις αγορές τους και εργάζονται σε µεγάλο
αριθµό στα εργοστάσια της Ν. Ιωνίας, γίνεται φανερό ότι τα επαγγελµατικά και κοινωνικά συµφέροντα και των
δύο συνοικισµών είναι κοινά και άρρηκτα συνδεµένα. Για τους λόγους αυτούς προτείνω την αποδοχή του
αιτήµατος της συνένωσης».
Η ∆ιοικούσα Επιτροπή µε την πράξη 38/1940, συναινεί οµοφώνως στην αιτούµενη και προτεινόµενη
συνένωση και από τότε η Καλογρέζα είναι συνοικία του ∆ήµου Ν. Ιωνίας.

Η στέγαση των προσφύγων, µε εξαίρεση λίγες οικογένειες που είχαν τη δυνατότητα να στεγαστούν δι’ ιδίων
µέσων, έγινε σε δύο βασικούς τύπους κατοικιών: σε µονώροφες και διώροφες. Κατασκευάστηκαν διάφοροι
τύποι κατοικιών και χρησιµοποιήθηκαν διάφορα υλικά, φθηνά και ευτελή όπως ξύλα, τσίγκοι, πισσόχαρτα, πλίθες
στην αρχή και στην πορεία σταθερότερα όπως πέτρα, δοκοί, κεραµίδια.
Οι µικρές µονώροφες µονοκατοικίες των 27 έως 30 τ.µ. , ήσαν κυρίως ελεύθερες αλλά και σε συνοικισµούς.
Σε αυτούς οι κατοικίες ήσαν κτισµένες σε σειρές η µία δίπλα και σε επαφή µε την άλλη, είχαν τι «πλάτες» τους
ενωµένες και οι προσόψεις τους κοιτούσαν σε στενούς, παράλληλους δρόµους. Μονώροφες µονοκατοικίες στους
Ποδαράδες κτίστηκαν κυρίως περιφερειακά του ναού των Αγίων Αναργύρων και στην Ελευθερούπολη. Οι
µονώροφες διπλοκατοικίες, µε δύο διαµερίσµατα ισόγεια, οι διώροφες διπλοκατοικίες, µε ένα διαµέρισµα ανά
όροφο και οι διώροφες τετρακατοικίες, µε δύο ορόφους και δύο διαµερίσµατα ανά όροφο, ήσαν ενταγµένες σε
σύνολα κατοικιών, κατά τα πρότυπα ανάλογων λαϊκών κατοικιών σε Γαλλία και Γερµανία.
Σε αυτές στεγάζονταν πολλές οικογένειες (στην αρχή ακόµα και 12) και σε κάποιες περιπτώσεις µία
οικογένεια σε κάθε δωµάτιο. Η κατάσταση αυτή βελτιώνεται µε την πάροδο του χρόνου, οι συνθήκες πάντως
ποτέ δεν έγιναν καλές. Στους συνοικισµούς αυτούς στεγάστηκαν πρόσφυγες πρώτης και δεύτερης γενιάς για
πάνω από 40 χρόνια, αλλά ακόµα και σήµερα δεν είναι λίγες οι οικογένειες που κατοικούν σε «προσφυγικά»
σπίτια µεταρρυθµισµένα και εκσυγχρονισµένα, όσο µπορεί κάτι τέτοιο να γίνει σε οικοδοµές τόσων χρόνων και
τέτοιων διαστάσεων. Πολλά από αυτά έχουν στεγάσει τους οικονοµικούς πρόσφυγες–µετανάστες κυρίως
Πακιστανούς.
Ας δούµε όµως σε τι επίπεδο βρίσκονταν οι βασικές και απαραίτητες υποδοµές.
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3.2. Ύδρευση.
Νερό στους Ποδαράδες, όπως προελέχθη, υπήρχε, δεν υπήρχε όµως δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης. Το
άφθονο νερό του υπεδάφους έγινε πόλος έλξης για την εγκατάσταση πολλών βιοµηχανιών που, ναι µεν, έδωσαν
εργασία στα φτηνά προσφυγικά εργατικά χέρια, έκαναν όµως χρήση µεγάλων ποσοτήτων νερού ενώ παράλληλα
ρύπαιναν και κατέστρεφαν την καθαρότητα του υδροφόρου ορίζοντα. Αναγκαστικά λοιπόν γινόταν συµπληρωµατική υδροδότηση από «νερουλάδες», αρχικά µε ιππήλατες και αργότερα αυτοκίνητες υδροφόρες.
Το Μάιο του 1925 κυρώθηκε η σύµβαση µεταξύ του Ελληνικού ∆ηµοσίου, της Αµερικανικής Εταιρείας ULEN
(Ούλεν) και της Τράπεζας Αθηνών, για τη χρηµατοδότηση και την κατασκευή έργων ύδρευσης της Αθήνας του
Πειραιά και των περιχώρων τους. Για την εξεύρεση κεφαλαίων η Ελληνική Κυβέρνηση δεσµεύτηκε να συνάψει
δάνειο 10.000.000 χρυσών δολαρίων ΗΠΑ (και συµπληρωµατικό 1.000.000 δολαρίων) , σε χρεολυτικές οµολογίες από τις οποίες τις µισές υποχρεούται να αγοράσει η Ούλεν (στο 85% της ονοµαστικής τους αξίας) και τις
άλλες µισές η Τράπεζα Αθηνών. Τον ίδιο χρόνο άρχισαν να κατασκευάζονται τα πρώτα σύγχρονα έργα ύδρευσης
στην περιοχή της Αθήνας, υποκαθιστώντας σταδιακά την ύδρευση από το Αδριάνειο υδραγωγείο63. Υπεύθυνη
για την εποπτεία των έργων ορίστηκε η Ανώνυµος Ελληνική Εταιρεία Υδάτων (ΕΕΥ). Το πρώτο µεγάλο έργο
ήταν η κατασκευή του φράγµατος του Μαραθώνα που άρχισε το 1926 και ολοκληρώθηκε το 1929.
Το 1928 απαλλοτριώνονται σταδιακά περίπου 170 στέµµατα στους Ποδαράδες και στην παρακείµενη
περιοχή, των οποίων ιδιοκτήτης φέρεται ο Λάµπρος Βέϊκος, που είναι αναγκαία για την κατασκευή δεξαµενής
µεσαίας ζώνης και τη διέλευση του υδραγωγείου από τη Χελιδωνού και που εντάσσονται στο δίκτυο ύδρευσης
Αθηνών Πειραιά και περιχώρων, της Ούλεν.
∆εξαµενές κατασκευάζονται και σε άλλα σηµεία της πόλης όπως: στο ψηλότερο σηµείο του Περισσού
(Παλαιολόγος), στην πλατεία της Ινέπολης απέναντι από το ναό κοιµήσεως της Θεοτόκου.
Η ολοκλήρωση των έργων και η σταδιακή επέκταση του δικτύου είχε επίπτωση στους υδροπωλητές
(νερουλάδες), των οποίων το επάγγελµα σταδιακά φθίνει. Για ανακούφισή τους στους δήµους και στις
κοινότητες που εγκαθίστανται δίκτυα της ΕΕΥ, επιβάλλεται µικρό τέλος στους καταναλωτές και παρέχεται
εφάπαξ βοήθηµα σε όσους είχαν ως επάγγελµά τους την πώληση νερού µεταφέροντάς το σε βυτία πάνω σε
κάρα. Οι ιδιοκτήτες παίρνουν 25.000 δρχ. και οι βοηθοί τους 15.000.
Η ύδρευση είναι ένα από τα σοβαρότερα προβλήµατα που έχουν να αντιµετωπίσουν οι πρόσφυγες και οι
αρχές στη Ν. Ιωνία, για δεκαετίες.
3.3. Ηλεκτρισµός.
Το έτος 1889 έφτασε ο «ηλεκτρισµός» στην Ελλάδα. Η «Γενική Εταιρεία Εργοληψιών» κατασκεύασε στην
Αθήνα, στην οδό Αριστείδου, την πρώτη µονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Το πρώτο κτίριο που
φωτίζεται είναι τα Ανάκτορα και πολύ σύντοµα ο ηλεκτροφωτισµός επεκτείνεται στο σηµερινό ιστορικό κέντρο
της πόλης. ∆έκα χρόνια αργότερα κάνουν την εµφάνισή τους στην Ελλάδα οι πολυεθνικές εταιρίες ηλεκτρισµού.
Η αµερικανική εταιρία Thomson-Houston µε τη συµµετοχή της Εθνικής Τράπεζας και της Γενικής Εταιρείας
Εργοληψιών, ιδρύουν την «Ελληνική Ηλεκτρική Εταιρία», µε εγκαταστάσεις στο Νέο Φάληρο, που αναλαµβάνει
την ηλεκτροδότηση µεγάλων ελληνικών πόλεων. Οι εγκαταστάσεις της εταιρίας επεκτείνονται κατά 4 στρέµµατα
περίπου, µέχρι τις εκβολές του Κηφισού, µε αναγκαστική απαλλοτρίωση στις 5 Ιανουαρίου 1924.
Μέχρι το 1929 θα έχουν ηλεκτροδοτηθεί 250 πόλεις, µε πληθυσµό άνω των 5.000 κατοίκων.
Στις 6 Αυγούστου 1922 δηµοσιεύεται ο νόµος 2979, ΦΕΚ 137, και παρέχονται από το κράτος (µετά από
δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης) άδειες σε ιδιώτες, νοµικά πρόσωπα και εταιρίες, για κατασκευή,
εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτροπαραγωγών µονάδων για ιδιόχρηση, χρήση από τρίτους (εµπορείαπώληση), κίνηση µέσων µεταφοράς και ηλεκτροφωτισµό κοινόχρηστων χώρων. Για τις µικρές µονάδες (µέχρι
50 ίππους) την άδεια εκδίδει ο οικείος Νοµάρχης και για µεγαλύτερες ο Υπουργός της Συγκοινωνίας. Έτσι στις
πιο απόµακρες περιοχές, που ήταν οικονοµικά ασύµφορο για τις µεγάλες εταιρίες να κατασκευάσουν µονάδες
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, την ηλεκτροδότηση αναλαµβάνουν ιδιώτες ή δηµοτικές και κοινοτικές αρχές
κατασκευάζοντας µικρά εργοστάσια.
Στις 17 Οκτωβρίου 1925 (ΦΕΚ 309) το Ελληνικό ∆ηµόσιο συνήψε σύµβαση µε το «Συνδικάτο Μελετών και
Επιχειρήσεων» των Ελληνικών Τραπεζών και µε την βρετανική εταιρεία «The Power & Traction Finance
Company Ltd», µε την οποία τους παραχώρησε:
1) Το αποκλειστικό δικαίωµα παραγωγής, µεταφοράς, µετασχηµατισµού και διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας
προς πώληση σε ακτίνα 20 χιλιοµέτρων πέριξ της Πλατείας Οµονοίας.
2) Το δικαίωµα της παροχής ρεύµατος και εκτός της πιο πάνω περιοχής.
3) Το αποκλειστικό δικαίωµα εγκατάστασης και εκµετάλλευσης Τροχιοδρόµων και λεωφορείων σε ακτίνα 20
χιλιοµέτρων πέριξ της Πλατείας Οµονοίας.
4) Το αποκλειστικό δικαίωµα της εκµετάλλευσης του σιδηροδρόµου Αθήνας-Κηφισιάς.
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Ο Ρωµαίος αυτοκράτορας Αδριανός τη δεκαετία του 120 µ.Χ., έδωσε εντολή κατασκευής υδραγωγείου για την υδροδότηση των Αθηνών.
Η κατασκευή του υδραγωγείου θεωρείται ότι έγινε µεταξύ 125 και 160 µ.Χ. και αποσκοπούσε στη συγκέντρωση και διοχέτευση προς την
πόλη υδάτων προερχόµενων από πηγές της Πεντέλης. Για το σκοπό αυτό, κατασκευάστηκε ένα σύµπλεγµα από υπόγειες σήραγγες και
υπέργειους αγωγούς που, αφού διέρχονταν από πολλές περιοχές του λεκανοπεδίου, κατέληγαν στη δεξαµενή του Λυκαβηττού. Καθ' όλο το
µήκος της διαδροµής είχαν κατασκευαστεί µικρότερα βοηθητικά υδραγωγεία που ενίσχυαν µε νέες ποσότητες νερού τους κεντρικούς
αγωγούς. Το Αδριάνειο υδραγωγείο απετέλεσε το κύριο έργο υδροδότησης της Αθήνας για 18 περίπου αιώνες.
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5) Το αποκλειστικό δικαίωµα της εκµετάλλευσης του σιδηροδρόµου Αθήνας-Πειραιά.
Για το σκοπό αυτό οι παραπάνω ίδρυσαν την «Ηλεκτρική Εταιρεία Αθηνών – Πειραιώς», η οποία εξαιρέθηκε
από την εφαρµογή του Ν. 2979/1922 και στην οποία µεταβιβάσθηκε το σύνολο της περιουσίας της «Ελληνικής
Ηλεκτρικής Εταιρείας». Τον Ιούλιο του 1926 εγκρίνεται η απαλλοτρίωση έκτασης 56.400 τ.µ. στον όρµο Αγ.
Γεωργίου Κερατσινίου, για την ίδρυση κεντρικού σταθµού παραγωγής ηλεκτρικού ρεύµατος.
Το 1950 υπήρχαν στη Ελλάδα 400 περίπου εταιρίες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Η κατάτµηση αυτή
της παραγωγής, σε συνδυασµό µε τα εισαγόµενα καύσιµα, εξωθούσε την τιµή του ηλεκτρικού ρεύµατος στα
ύψη (τριπλάσιες ή και πενταπλάσιες τιµές απ' αυτές που ίσχυαν σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες). Το ηλεκτρικό λοιπόν ήταν ένα αγαθό πολυτελείας, αν και τις περισσότερες φορές παρεχόταν µε ωράριο και οι ξαφνικές διακοπές
ήταν σύνηθες φαινόµενο64. Οι τιµές του ρεύµατος το 1923 ήσαν: για τα σπίτια 4,70 δρχ. ανά κιλοβατώρα, για
τα καταστήµατα 6,80 και για κίνηση και βιοµηχανική χρήση 3,80.
Στους Ποδαράδες δεν υπήρχε εκτεταµένο ηλεκτρικό δίκτυο, και ως εκ τούτου ηλεκτροδότηση, πλην αυτού
της «Ελληνικής Μεταξουργίας» του Κυρκίνη. Στις 15 Ιανουαρίου 1925 χορηγείται, µε ∆ιάταγµα, άδεια εγκατάστασης, παραγωγής και διανοµής ηλεκτρικού ρεύµατος στα προάστια Ν. Ιωνία, Ηράκλειο, Αµαρούσιο και Κηφισιά. Τον Ιούνιο του 1933 δίνεται όµοια άδεια 5ετούς διάρκειας στην «Ελληνική Εριουργία Α.Ε.» αποκλειστικά για
το συνοικισµό «Άνω Περισσού». Η άδεια θα ανακαλείτο σε περίπτωση που η Ηλεκτρική Εταιρεία Αθηνών –
Πειραιώς ανελάµβανε εκείνη τη διανοµή.
3.4. Συγκοινωνίες.
Από τους Ποδαράδες διέρχεται το ατµήλατο τρένο το «ΘΗΡΙΟ» της Κηφισιάς65.
Το 1926 οι ΣΑΠ (Σιδηρόδροµοι Αττικής), που έχουν την εκµετάλλευσή του και οι Τροχιόδροµοι ΑθηνώνΠειραιώς που εκµεταλλεύονται τα τραµ, συνεργάζονται µε τον Αγγλικό όµιλο ΠΑΟΥΕΡ (Power). Από τη
συνεργασία αυτή προκύπτουν δύο Εταιρίες: Η ΗΕΜ (Ηλεκτρική Εταιρία Μεταφορών) που αναλαµβάνει την
εκµετάλλευση των τραµ και της γραµµής της Κηφισιάς και οι ΕΗΣ (Ελληνικοί Ηλεκτρικοί Σιδηρόδροµοι). Οι ΕΗΣ
αναλαµβάνουν τις υποχρεώσεις της πρώην ΣΑΠ και ταυτόχρονα τη δέσµευση να βελτιώσουν την υπάρχουσα
γραµµή και να επεκτείνουν την υπόγεια σήραγγα ως το σταθµό ΑΤΤΙΚΗ µε διπλή γραµµή για να ενωθεί ο
Ηλεκτρικός µε την Κηφισιά, µε υπόγειο σταθµό κάτω από την ΟΜΟΝΟΙΑ. Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι η τιµή
εισιτηρίου του σιδηρόδροµου για τη διαδροµή Αθήνα – Πειραιάς, τον Ιούλιο του 1923, ήταν για την Α΄ θέση
2,20 δρχ. και για τη Γ΄ 1,70. Τα έργα ξεκίνησαν τον Ιανουάριο του 1928 και στις 21 Ιουλίου 1930 εγκαινιάζεται
από τον Ελευθέριο Βενιζέλο ο υπόγειος σταθµός ΟΜΟΝΟΙΑ. Αργότερα το 1948 και το 1949 εγκαινιάζονται
αντίστοιχα οι σταθµοί ΒΙΚΤΩΡΙΑ και ΑΤΤΙΚΗ.
Το 1937 η ΗΕΜ αναλαµβάνει την Ηλεκτροκίνηση του σιδηροδρόµου Κηφισιάς και το 1938 καταργεί το
«Θηρίο» για την πραγµατοποίηση του έργου. Τα έργα, όµως, λόγω της κρίσιµης περιόδου, δεν ολοκληρώνονται
και φτάνουµε έτσι στο 1950, οπότε παραχωρείται από την ΗΕΜ στην ΕΗΣ η ολοκλήρωση του έργου Ηλεκτροκίνησης και η εκµετάλλευση του σιδηροδρόµου Αθηνών - Κηφισιάς. Οι ΕΗΣ συνεχίζουν τα έργα που καταλήγουν
σταδιακά το 1957 µε τη λειτουργία του σταθµού της Κηφισιάς. Έτσι, η συγκοινωνία από Πειραιά µέχρι Κηφισιά
µε τον Ηλεκτρικό Σιδηρόδροµο είναι πλέον πραγµατικότητα.
Οι Αστικές Συγκοινωνίες της Πρωτεύουσας στην αρχή του προηγούµενου αιώνα βρίσκονταν στα χέρια
ιδιωτών ιδιοκτητών λεωφορείων. Η Ηλεκτρική Εταιρεία Μεταφορών (Η.Ε.Μ.) από το 1929 εκτός από τα
ηλεκτροκίνητα οχήµατα λειτουργήσει και λεωφορεία στις κεντρικές περιοχές της Αθήνας και του Πειραιά. Το
1941 Ιδρύεται ο Οργανισµός Ελέγχου Αστικών Συγκοινωνιών (Ο.Ε.Α.Σ.) µε σκοπό τον έλεγχο και την εποπτεία
της παρεχόµενης εξυπηρέτησης από τους ιδιώτες λεωφορειούχους. Το 1952 οι ιδιώτες λεωφορειούχοι
οργανώνουν έξι Κοινά Ταµεία Εκµετάλλευσης Λεωφορείων (Κ.Τ.Ε.Λ.) που το καθένα απ’ αυτά λειτουργεί σε
συγκεκριµένες γραµµές.
3.5. Τηλεπικοινωνίες
Οι τηλεπικοινωνίες την εποχή που εξετάζουµε δεν ήσαν εύκολες και ασφαλώς δεν αποτελούσαν κοινό
αγαθό. Πέρα από της ∆ηµόσιες Τηλεπικοινωνίες, το 1920 µε το νόµο 2453, ιδιώτες µπορούν να εγκαταστήσουν
δική τους τηλεφωνική γραµµή µε δικά τους έξοδα, µετά όµως από δηµοσίευση της άδειας εγκατάστασης στην
Εφηµερίδα της Κυβέρνησης και µε την προϋπόθεση να µην συναντάται η γραµµή τους µε τηλεγραφικούς
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Πηγή: Ιστότοπος ∆ΕΗ
Η πρώτη σιδηροδροµική γραµµή Αθήνα-Πειραιά τέθηκε σε λειτουργία τον Φεβρουάριο του 1869. Η επόµενη σιδηροδροµική γραµµή του
Ελληνικού κράτους ήταν αυτή που συνέδεε την Αθήνα µε το Λαύριο και την Κηφισιά. Το 1882 υπογράφηκε η σύµβαση µεταξύ της
Κυβέρνησης και της "Ελληνικής Εταιρίας Μεταλλουργιών Λαυρίου" (Ε.Ε.Μ.Λ.) για την κατασκευή νέας γραµµής, µήκους 76
χιλιοµέτρων, µε δικαίωµα εκµετάλλευσης της για 99 χρόνια. Τον ∆εκέµβριο του 1882 ιδρύθηκε η εταιρία "Σιδηρόδροµοι Αττικής" µε
µοναδικό µέτοχο την Ε.Ε.Μ.Λ. και µε σκοπό την κατασκευή και εκµετάλλευση περαιτέρω της γραµµής. Ο σιδηρόδροµος της Κηφισιάς
λειτούργησε πρώτη φορά στις 4 Φεβρουαρίου 1885, ηµέρα εορτασµού της Καθαρής ∆ευτέρας, µε αποτέλεσµα οι Αθηναίοι κατά εκατοντάδες
να χρησιµοποιήσουν το νέο συγκοινωνιακό µέσο, για να γιορτάσουν τα Κούλουµα στην Κηφισιά. Η διαδροµή του σιδηροδρόµου από την
Αθήνα ως την Κηφισιά διαρκούσε µισή ώρα. Οι επιβάτες χρειάζονταν άλλο τόσο χρόνο για να φτάσουν µε ιπποκίνητα λεωφορεία της
εταιρίας από την Οµόνοια µέχρι τον σταθµό της Αττικής, απ' όπου ξεκινούσαν τα τρένα. Αργότερα, το 1889, στρώθηκαν γραµµές και ο
σταθµός µεταφέρθηκε στην πλατεία Λαυρίου δίπλα στην Οµόνοια. Ο σιδηρόδροµος της Κηφισιάς λόγω των τριγµών, του "λαχανιάσµατος"
της µηχανής και των πυκνών καπνών που εξέπεµπε, απέκτησε το παρατσούκλι "Θηρίο". (Πηγή: Ιστότοπος ∆ήµου Κηφισιάς)
65

52

στύλους του ∆ηµοσίου. Η άδεια ανακαλείται τρεις µήνες αφότου αναλάβει αυτή τη γραµµή επικοινωνίας το
κράτος, χωρίς καµία αποζηµίωση.
Σε ότι αφορά τις τηλεπικοινωνίες και τις ταχυδροµικές υπηρεσίες στη Νέα Ιωνία, στις 25 Ιανουαρίου 192466,
µετά από πρόταση του υπουργού των Συγκοινωνιών Ε. Τσουδερού και σύµφωνη γνώµη του Συµβουλίου ∆ιοικητικής Υπηρεσίας Ταχυδροµείων, Τηλεγραφίας και Τηλεφωνίας (Τ.Τ.Τ.), αποφασίζεται η σύσταση ταχυδροµικών και τηλεγραφικών γραφείων στους προσφυγικούς συνοικισµούς Νέας Ιωνίας (Ποδαράδες), Παγκρατίου και
Κοκκινιάς, καθώς και η εγκατάσταση των σχετικών τοπικών γραµµών. Από το Μάρτιο του 1924 το γραφείο έχει
και την αρµοδιότητα της έκδοσης και εξαργύρωσης επιταγών µέχρι 1.000 δρχ.
3.6. Περίθαλψη.
Η περίθαλψη είναι ένα από τα σοβαρότερα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι πρόσφυγες. Επιδηµίες, όπως
η φυµατίωση, και η ελονοσία αλλά και η λέπρα το τράχωµα και τα αφροδίσια νοσήµατα, βρίσκονται σε έξαρση
πριν από την έλευσή τους και οι υποδοµές για την κάλυψη των αναγκών της δηµόσιας υγείας είναι υποτυπώδεις.
Βεβαίως, οι άθλιες συνθήκες κάτω από τις οποίες είναι αναγκασµένοι να διαβιούν οι πρόσφυγες και η κακή
διατροφή τους, επιβαρύνει ακόµη περισσότερο τη θέση τους και ανεβάζει σε µεγαλύτερο ποσοστό τα θύµατα
µεταξύ του προσφυγικού πληθυσµού. Τα ποσοστά θνησιµότητας είναι υψηλά και πλήττουν ιδιαίτερα τις ευαίσθητες ηλικίες: βρέφη, παιδιά και γέροντες. Ασθένειες όπως ο τύφος και η δυσεντερία, ευνοούνται από τις πιο
πάνω συνθήκες και εξαπλώνονται γρήγορα και σε µεγάλη έκταση. Πολλά θύµατα είχε επίσης και η µεγάλη
εξάπλωση σε Αθήνα και Πειραιά του δάγκειου πυρετού το 1927.
Το κράτος προσπαθεί να αντιµετωπίσει τις επιδηµικές ασθένειες µε πολλαπλά µέτρα και µε τα περιορισµένα
µέσα που διαθέτει, λόγω παρατεταµένης οικονοµικής δυσπραγίας. Παρόλα αυτά ιδρύονται και οργανώνονται
πολλά σανατόρια και αντιφυµατικά κέντρα σε όλη τη χώρα. Χαρακτηριστικό επίσης είναι ότι το 1930 διατίθενται
στο υπουργείο Υγιεινής 24.000.000 για την καταπολέµηση της ελονοσίας. Καταβάλλεται επίσης πολλαπλή και
πολυµέτωπη προσπάθεια για εξεύρεση όχι µόνο φαρµάκων και ειδών νοσηλείας αλλά και για καθαρό νερό,
σαπούνι, ρουχισµό, κλινοσκεπάσµατα και λοιπά απαραίτητα είδη για τη στοιχειώδη προφύλαξη και πρόληψη ενώ
εφαρµόζονται εκτεταµένα µαζικά προγράµµατα υγιεινής και πραγµατο-ποιούνται εκατοντάδες χιλιάδες
εµβολιασµοί και αποφθειριάσεις. Επίσης στους προσφυγικούς συνοικισµούς, των αστικών κυρίως περιοχών, οξύ
πρόβληµα αποτελεί η συλλογή και αποµάκρυνση των οικιακών αποβλήτων λόγω της έλλειψης αποχωρητηρίων.
Στις αρχές του 20ου αιώνα η κρατική πολιτική για την περίθαλψη βρίσκεται στα αρχικά της στάδια, σε ότι
αφορά την θεσµική οργάνωση και τις υποδοµές. Οι αυξηµένες ανάγκες που δηµιουργούν οι πολυετείς πόλεµοι
και η σταδιακή έλευση των προσφύγων67 ωθούν την πολιτεία να επιταχύνει τους ρυθµούς για την δηµιουργία
µονάδων παροχής υπηρεσιών υγείας και περίθαλψης και να βάλει τις βάσεις ενός σύγχρονου υγειονοµικού
συστήµατος. Μέχρι να εφαρµοστούν όµως αυτά το ρόλο τις επίσηµης πολιτείας αναλαµβάνουν φιλανθρωπικές
οργανώσεις, φυσικά και νοµικά πρόσωπα. Επίσης στήνονται, στο µέτρο των δυνατοτήτων και µε σκοπό την
στοιχειώδη κάλυψη των επιτακτικών αναγκών, υγειονοµικοί σταθµοί και ιατρεία κεντρικά κοινοτικά και δηµοτικά.
Όταν έφθασαν οι πρόσφυγες λειτουργούσαν στην περιοχή της πρωτεύουσας οι εξής µεγάλες µονάδες: το
θεραπευτήριο «Ευαγγελισµός» από το 1884, το Νοσοκοµείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» από το 1901. το
Νοσοκοµείο «Σωτηρία» από το 1902 ως πρώτο «λαϊκό» Σανατόριο της Ελλάδας, το Νοσοκοµείο «ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΣΥΓΓΡΟΣ» από το 1910 και στον Πειραιά το Νοσοκοµείο "ΤΖΑΝΕΙΟ" από το 1873.
Μετά την έλευσή των προσφύγων ιδρύθηκαν: το 1923 το Νοσοκοµείο Προσφύγων, το Νοσοκοµείο
«Κοργιαλένειο-Μπενάκειο Ε.Ε.Σ» (Ερυθρός) το 1927, το «Λαϊκό» Νοσοκοµείο και το µαιευτήριο ΕΛΕΝΑ (Μαρίκα
Ηλιάδη) το 1933, το νοσοκοµείο «Άγιος Σάββας» ως Ελληνικό Αντικαρκινικό Ινστιτούτο ( Ε.Α.Ι.) το 1935 και το
1936 θεµελιώθηκε το «Σισµανόγλειο».
Όπως είδαµε και πιο πάνω τον Ιούλιο του 1925 αποφασίζεται η λειτουργία στη Νέα Ιωνία Λαϊκού Ιατρείου Φαρµακείου, που αργότερα λειτουργούν ως ∆ηµοτικά Ιατρεία για πρωτοβάθµια περίθαλψη, µε γιατρούς αµειβόµενους από το δήµο. Το προσωπικό Λαϊκού Ιατρείου – Φαρµακείου κατά την ίδρυσή του αποτελείται: από τον
∆/ντη ιατρό, 1 φαρµακοποιό, 1 φαρµακοτρίβη, 2 νοσοκόµους και ένα κλητήρα, που ορίζεται να είναι άπορος
προστάτης οικογένειας, θύµα πολέµου ή πρόσφυγας. Επίσης λειτουργεί ∆ηµόσιο Γενικό Νοσοκοµείο που το
βρίσκουµε να αναφέρεται ως ∆ηµόσιο Νοσοκοµείο Ν. Ιωνίας « Η Αγία Όλγα» στο ΦΕΚ 448 της 26ης Νοεµβρίου
1938, στο οποίο δηµοσιεύεται το ∆ιάταγµα «Περί κυρώσεως καταστατικού Οργανισµού του Νοσοκοµείου Νέας
Ιωνίας». Με πρόταση της ΕΑΠ το Σεπτέµβριο του 1926 κηρύσσεται αναδασωτέος, χώρος δίπλα στο νοσοκοµείο.
Στις 22 Ιουλίου 1922 δηµοσιεύεται στο ΦΕΚ 122 ο νόµος 2882 µε τον οποίο το προϋπάρχον Υπουργείο
Περιθάλψεως µετονοµάζεται σε Υπουργείο Υγιεινής και Κοινωνικής Προνοίας που απαρτίζεται από τις
∆ιευθύνσεις: 1) ∆ηµοσίας Υγιεινής 2) Κοινωνικής Υγιεινής 3) ∆ηµοσίας Αντιλήψεως 4) Περιθάλψεως θυµάτων
πολέµου και 5) ∆ιοικητική. Το Υπουργείο καταργήθηκε από την ∆ικτατορία Πάγκαλου και µετά την πτώση της
επανιδρύθηκε.
ΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ « Η Αγία Όλγα».
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ΦΕΚ 15 Τεύχος Πρώτο, 25 Ιανουαρίου 1924.
Υπολογίζεται ότι πριν το µεγάλο κύµα των Μικρασιατών προσφύγων είχαν καταφύγει στον ελλαδικό χώρο 200 έως 300 χιλιάδες
πρόσφυγες (ο αριθµός δεν απόλυτα διακριβωµένος) από την Ανατολική Ρωµυλία, Βουλγαρία, Ρουµανία, Σερβία, Ρωσία, Βόρειο Ήπειρο,
Ανατολική Θράκη, Κωνσταντινούπολη και Μικρά Ασία.
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Η περίθαλψη στη Νέα Ιωνία παρέχεται από το ∆ηµόσιο Νοσοκοµείο και αργότερα από ∆ηµοτικά Ιατρεία, για
πρωτοβάθµια περίθαλψη, µε γιατρούς αµειβόµενους από τον ∆ήµο.
Στις 26ης Νοεµβρίου 1938, ΦΕΚ 448 Τεύχος Πρώτο, δηµοσιεύεται το ∆ιάταγµα «Περί κυρώσεως καταστατικού Οργανισµού του Νοσοκοµείου Νέας Ιωνίας». Το ∆ιάταγµα αναφέρει µεταξύ άλλων:
Το ∆ηµόσιο Νοσοκοµείο « Η Αγία Όλγα» που λειτουργεί στη Ν. Ιωνία, είναι Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου
∆ικαίου. Σκοπός του είναι η δωρεάν παροχή περίθαλψης στους αποδεδειγµένως άπορους πάσχοντες, και µε
πληρωµή στους υπολοίπους πάσχοντες, από κοινά νοσήµατα καθώς και η παροχή περίθαλψης και θεραπείας από
τα εξωτερικά του ιατρεία. Απαγορεύεται η εισαγωγή σε ασθενείς που πάσχουν από: φυµατίωση, λέπρα,
αφροδίσια νοσήµατα, λιµώδη νοσήµατα (ευλογιά, πανώλη, χολέρα, τύφο, κίτρινο πυρετό), ψυχικά νοσήµατα,
χρόνια νοσήµατα (ηµιπληγία, σπονδυλίτιδα, λευκοί όγκοι κ.λ.π.), εφ’ όσον δεν παρουσιάζουν οξεία εκδήλωση
της νόσου.
Ο αριθµός των κλινών του ορίζεται σε 120, µπορούν όµως να αυξηθούν σταδιακά µε σχετικό διάταγµα.
Το Νοσοκοµείο διοικείται από ∆ιοικητικό Συµβούλιο που ασκεί τη διαχείριση, εποπτεία και έλεγχο της
λειτουργίας του. Εκτελεστικό όργανο των αποφάσεών του είναι ο ∆ιευθυντής του Ιδρύµατος.
Η υπηρεσία του νοσοκοµείου έχει δύο τµήµατα. Το ∆ιοικητικό και το Επιστηµονικό. Το ∆ιοικητικό τµήµα
έχει: τη Γραµµατεία και την Οικονοµική Υπηρεσία. Το Επιστηµονικό: τις Κλινικές, τα Εργαστήρια, τα Εξωτερικά
Ιατρεία, Φαρµακείο, Απολυµαντήριο και Υπηρεσία Νοσηλείας.
Το διοικητικό προσωπικό αποτελείται από: 1 προϊστάµενο οικονοµικής διαχείρισης, 1 γραµµατέα, 1 βοηθό
οικονοµικής υπηρεσίας, 1 λογιστή που κάνει και χρέη ταµία, 5 ακολούθους, 5 γραφείς, 1 αποθηκάριο, 1
ιµατιοφύλακα, 1 δακτυλογράφο, 15 κλητήρες, 1 θυρωρό, 1 νυχτοφύλακα, 2 τραπεζοκόµους, 2 καθαρίστριες
των γραφείων, 1 ηλεκτρολόγο, 1 µάγειρα, 1 υποµάγειρα, 1 βοηθό µαγείρου, 3 πλύντριες, 1 ράφτρα, 1
σιδερώτρια και έναν απολυµαντή. Το επιστηµονικό τµήµα έχει:
Α) Κλινικές.
1. Χειρουργική µε 30 κλίνες, 1 ∆ιευθυντή, 1 Επιµελητή και 2 βοηθούς.
2. Παθολογική µε 70 κλίνες, 1 ∆ιευθυντή, 1 Επιµελητή και 2 βοηθούς.
3. Μαιευτική-Γυναικολογική µε 20 κλίνες, 1 ∆ιευθυντή, 1 Επιµελητή, 1 Μαία και 1 βοηθό.
Κάθε κλινική έχει µία Προϊσταµένη Αδελφή, κάθε 10 ασθενείς 1 νοσοκόµα α΄ και 1 νοσοκόµα β΄, κάθε 20
ασθενείς 1 καθαρίστρια.
Β) Εξωτερικά Ιατρεία: Χειρουργικό, Παθολογικό, Παιδιατρικό, Μαιευτικό-Γυναικολογικό, Αφροδισιακό ∆ερµατολογικό, Οφθαλµολογικό και Οδοντιατρικό.
Γ) Εργαστήρια: Μικροβιολογικό και Βιοχηµικό.
∆) Φαρµακείο.
Τα ιατρεία και τα εργαστήρια εκτός από τους γιατρούς των ειδικοτήτων, έχουν βοηθούς, 3 νοσοκόµες και
καθαρίστρια.
Η αµοιβή του ∆ιευθυντή Κλινικής είναι 4.500 δρχ. το µήνα, του Επιµελητή 3.000 και του βοηθού γιατρού
2.000.
3.7. Απασχόληση.
Η απασχόληση, µετά τον επισιτισµό, τη στέγαση και τις στοιχειώδεις υποδοµές ήταν το πρόβληµα που
έπρεπε να βρει, όσο γινόταν, πιο µακροχρόνια λύση.
Βιοµηχανικές εγκαταστάσεις στους Ποδαράδες υπήρχαν αρχικά στον Περισσό κατά µήκος του ρέµατος του
Ποδονίφτη, µετά στην Ελευθερούπολη αλλά και µικρότερες σε άλλες περιοχές.
Το πρώτο βιοµηχανικό εργοστάσιο στην είσοδο των Ποδαράδων από την Αθήνα δίπλα στο ρέµα του
Ποδονίφτη, ήταν µικρό εργοστάσιο µεταξουργίας του καταγόµενου από την Αρκαδία Νικολάου Κυρκίνη,
«Ελληνική Εριουργία Α.Ε.», το 1919 που άρχισε να λειτουργεί το 1920. Η τοποθεσία ήταν ευνοϊκή γιατί διέθετε
άφθονο νερό, συγκοινωνία µε το ατµήλατο τρένο και οδική επικοινωνία µέσω της διερχόµενης επαρχιακής οδού.
Μετά την έλευση των προσφύγων κι ανάµεσα στα έτη 1922-1924 η εταιρεία αναπτύχθηκε, επεκτάθηκε στην
κλωστοϋφαντουργία και εγκατέστησε κλωστήριο, υφαντήριο, βαφείο, φινιριστήριο, γραφεία και αποθήκες,
πλυντήριο, βαφείο κ.λπ. εγκαταστάσεις που κάλυπταν και τις ανάγκες του εργοστασίου της εταιρίας στα Πατήσια. Το 192368, µε ∆ιάταγµα της Επαναστατικής Κυβέρνησης του Ν. Πλαστήρα, γίνεται αναγκαστική απαλλοτρίωση υπέρ της Α.Ε. Ελληνική Μεταξουργία του Ν. Κυρκίνη, που ενεργεί ως Γενικός ∆ιευθυντή της, για επέκταση
των ήδη υπαρχουσών εγκαταστάσεων της εταιρίας στους Ποδαράδες και για την ανοικοδόµηση οικιών, αποθηκών, βοηθητικών περιπτέρων κ.λπ. Το κτήµα που απαλλοτριώθηκε ήταν τµήµα ιδιοκτησίας του Παναγίου Τάφου
και η περιοχή ονοµαζόταν «Αγιοταφίτικα». Είχε έκταση περίπου 150 στρέµµατα και δυτικά συνόρευε µε το
δηµόσιο δρόµο που ένωνε την Αθήνα µε το Ηράκλειο και τη σιδηροδροµική γραµµή. Παράλληλα, ο Κυρκίνης για
να αντιµετωπίσει την αυξηµένη ζήτηση σε ενέργεια, τόσο της «Μεταξουργίας» όσο και της «Ελληνικής Εριουργίας» ίδρυσε την «Ηλεκτροβιοµηχανική Α.Ε.», η οποία κάλυπτε τις ανάγκες σε φωτισµό και κίνηση, τόσο των
εταιριών του, όσο και των γειτονικών µε αυτά συνοικισµών. Για την εγκατάσταση του εργοστασίου παραγωγής
ρεύµατος χρησιµοποιήθηκαν 18.750 τετραγωνικά µέτρα από το απαλλοτριωµένο κτήµα. Η εταιρεία επεκτάθηκε
µε το εργοστάσιο Βαµβακουργίας στα Πευκάκια που σήµερα, ως διατηρητέο κτίριο βιοµηχανικής κληρονοµιάς,
στεγάζει καταστήµατα και γνωστά πολυκαταστήµατα. Ανάµεσα στο εργοστάσιο της Βαµβακουργίας και της
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Ηλεκτροβιοµηχανικής, ο Κυρκίνης έχτισε συγκρότηµα εργατικών κατοικιών69 προκειµένου να προσελκύσει το
απαραίτητο εργατικό δυναµικό για την κάλυψη των αναγκών των εργοστασίων70.
Καθοριστικό ρόλο γενικώς για την βιοµηχανική ανάπτυξη απετέλεσε η εγκατάσταση στην περιοχή των
Μικρασιατών προσφύγων που κατείχαν τεχνογνωσία στη µεταξουργία, βαµβακουργία, και ειδικότερα στην
ταπητουργία αυτών από τη Σπάρτη της Πισιδίας, γνωστό ταπητουργικό κέντρο της Μικράς Ασίας71. Η ταπητουργία ήταν κλάδος ουσιαστικά άγνωστος στην Ελλάδα πριν από τον ερχοµό των προσφύγων. Κυριότερος
αγοραστής αυτής της παραγωγής ήσαν οι Η.Π.Α. Το πλεονέκτηµα όµως αυτό µετατράπηκε σε µειονέκτηµα,
λόγω της οικονοµικής κρίσης του 1929 και του κραχ.
Η κυβέρνηση Βενιζέλου τον Ιούλιο του 1929, στην προσπάθεια στήριξης της ταπητουργίας και προώθησης
των προϊόντων της, αποφασίζει τη σύσταση ειδικού Ταµείου µε την επωνυµία «Ελληνικός Ταπητουργικός Οργανισµός». Σκοπός του Οργανισµού είναι η διάδοση της ταπητουργίας ως οικοτεχνίας ή επιχείρησης, η παροχή
στους ταπητουργούς φθηνών πιστώσεων σε είδος ή χρήµα, η διαφήµιση και η µέριµνα για την πώληση των
ελληνικών ταπήτων και η εποπτεία για την εξασφάλιση και εγγύηση της ποιότητάς τους. Ο Οργανισµός
δανειοδοτήθηκε από την Ε.Α.Π. και το 1/5 του δανείου διατέθηκε για την ανάπτυξη της ταπητουργίας ως
οικοτεχνίας και για τη διαφήµιση των Ελληνικών χαλιών. Τον Ιανουάριο του 1930 απαλλάσσονται προσωρινά
από τέλη τα εισαγόµενα χρώµατα από τον Ελληνικό Ταπητουργικό Οργανισµό για τα νήµατα των ταπήτων που
προορίζονται για εξαγωγή.
Το κραχ όµως είχε ως αποτέλεσµα η Ελλάδα να κηρύξει στάση πληρωµών την άνοιξη του 1932, κάτι, που
εκτός των άλλων επιπτώσεων, οδήγησε την ταπητουργία σε µαρασµό και σύντοµα σε αφανισµό. Άνθησε όµως
ένας άλλος κλάδος, αυτός της κλωστοϋφαντουργίας.
Τον Ιούλιο του 1931 ιδρύεται µε νόµο το Ινστιτούτο Βάµβακος, µε στόχο τη λήψη µέτρων για πολλαπλή
στήριξη του προϊόντος και συµφώνως µε πρόβλεψη αυτού του νόµου χορηγείται ολοκληρωτική ατέλεια για τα
εισαγόµενα µηχανήµατα, εξαρτήµατα και ανταλλακτικά της κλωστοϋφαντουργίας βάµβακος. Στη συνέχεια
παραχωρούνται εκατοντάδες στρέµµατα ∆ηµοσίων εκτάσεων σε όλη τη χώρα για την εξυπηρέτηση των στόχων
του Ινστιτούτου. Εξ άλλου από το Φεβρουάριο του 1931 µε ∆ιάταγµα, προβλέπονται µέτρα για την προστασία
της βαµβακοπαραγωγής του βαµβακόσπορου κ.λπ.
Εκτός όµως από τα προσόντα τους οι πρόσφυγες, λόγω της εξαθλίωσής τους, παρείχαν φθηνά εργατικά
χέρια ιδανικά και ελκυστικά για την αξιοποίηση-εκµετάλλευσή τους72. Το εργατικό δυναµικό εξάλλου, κυρίως της
ταπητουργίας και κλωστοϋφαντουργίας, ήταν ως επί πλείστον γυναίκες αλλά και παιδιά (ακόµη και από την
ηλικία των 7 ετών) που αποτελούσαν το µεγαλύτερο µέρος του προσφυγικού πληθυσµού, αφού οι άνδρες είχαν
αποδεκατιστεί στα γνωστά τάγµατα εργασίας = εξόντωσης. Είναι αυτονόητο πως ένα τέτοιο εργατικό δυναµικό,
στερούµενο ουσιαστικής προστατευτικής νοµοθεσίας, ήταν ευάλωτο, χωρίς µεγάλες απαιτήσεις και ως εκ τούτου
κερδοφόρο για τους εργοδότες.
Το 1927 ο Κυρκίνης κατηγορείται για απάτες, εξαναγκάζεται να πουλήσει την περιουσία του και εν τέλει
αυτοκτονεί το 1932. Στον χώρο του Περισσού και στα πλαίσια της «Ελληνικής Εριουργίας Α.Ε.», χτίστηκαν
ακόµη, το 1929, το εργοστάσιο της «Ελληνικής Βιοµηχανίας Μετάξης Α.Ε.» και το 1932, µετά από το θάνατο
του Ν. κυρκίνη, ιδρύεται από συνεργάτες του το εργοστάσιο της ΕΒΥΠ.
Το 1935 αγοράζει την εταιρία ο Μποδοσάκης Αθανασιάδης και ξεκινάει µια νέα περίοδος ανάπτυξης.
Η «Ελληνική Εριουργία Α. Ε.» υπήρξε µία εξαιρετικά σηµαντική βιοµηχανία αφού ήταν από τις µεγαλύτερες
κλωστοϋφαντουργίες της χώρας.
Η βιοµηχανική ανάπτυξη στη ζώνη της Ελευθερούπολης είναι αποκλειστικά προσφυγικό δηµιούργηµα. Το
σύνολο των βιοµηχανικών οικοπέδων που παραχώρησε η ΕΑΠ σε ενδιαφερόµενους σε όλους τους προσφυγικούς συνοικισµούς ήταν 40 και από αυτά, τα 24 βρίσκονταν στη Νέα Ιωνία. Πέρα από τον ήδη υπάρχοντα
συνοικισµό στους Ποδαράδες και προς τα νοτιοανατολικά του, έγινε επέκταση και κτίστηκαν σε ένα τµήµα οι
γνωστές µονώροφες προσφυγικές κατοικίες και το υπόλοιπο χωρίστηκε σε οικόπεδα αποκλειστικά για βιοµηχανική χρήση και παραχωρήθηκαν σε πρόσφυγες για την επαγγελµατική τους αποκατάσταση.
Σε αυτά εγκαταστάθηκαν και λειτούργησαν τα εργοστάσια: «Μουταλάσκη» των Τσαλίκογλου - Σινιόσογλου,
Εριουργία «3 ΑΛΦΑ» των Εφραίµογλου - Στύλογλου, «Ιωνική Υφαντουργία», «Ελληνίδα», Υφαντουργία και
Ταπητουργία Μποσταντζόγλου, Υφαντουργία Σινάνογλου και οι Ταπητουργίες: ∆ουρµούσογλου, Πεσµατζόγλου,
Κοκκώνη, Τοζάκογλου και Σπάρταλη. Παράλληλα λειτούργησαν και µικρότερες υφαντουργικές µονάδες,
βιοτεχνίες, οικοτεχνίες, εργαστήρια, µηχανουργεία και ασφαλώς καταστήµατα εµπορίας σχετικών ειδών.
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Οι εργατικές κατοικίες ήσαν κτισµένες κοντά στη Βαµβακουργία στο χώρο όπου σήµερα: το 3ο Γυµνάσιο, η πλατεία Μακελαράκη και το
υπερκατάστηµα ΑΒ.
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«Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» Ε. Μαΐστρου, Ο. Βογιατζόγλου, Ε. Καραθανάση, Μ. Καλιοτζίδου, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ ΕΤΒΑ, 2002. και «Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ», Όλγα ∆ακουρά Βογιατζόγλου.
71
Η εγκατάσταση έγινε µετά από υπόδειξη της Επιτροπής Αστικής Αποκατάστασης Προσφύγων και σε συνεργασία µε τους εκπροσώπους
των Σπαρταλήδων.
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Εξαίρεση απετέλεσε, σύµφωνα µε µαρτυρίες, το εργοστάσιο «Μουταλάσκη» στο οποίο οι εργαζόµενοι αντιµετωπίζονταν µε ιδιαίτερη
ανθρωπιά.
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Εκτός βεβαίως από την ταπητουργία και την υφαντουργία οι πρόσφυγες δραστηριοποιήθηκαν ή απασχολήθηκαν και σε άλλους τοµείς.
Στην έρευνα που έγινε µε βάση τα µαθητολόγια του 1ου ∆ηµοτικού Νέας Ιωνίας και για τα έτη 1924-1927,
είναι καταγραµµένα 217 διαφορετικά επαγγέλµατα και προκύπτουν τα εξής στοιχεία κατά τοµείς απασχόλησης73: Βιοµηχανία, βιοτεχνία 7,5%, Βοηθητικά επαγγέλµατα 2%, ∆ιατροφή 17,8%, Εκκλησία 1,8%, Ελεύθερα
επαγγέλµατα 3%, Εµπόριο 7,4%, Εργάτες 11,9%, Μεταφορές 2.7%, Οικοδοµή 7,5%, Τεχνίτες 20%, Υπάλληλοι
11,7 %, Ύπαιθρος 1,1%, Άνεργοι 4%. Ακόµη 2 είναι καλλιτέχνες.
Θα πρέπει να σηµειώσουµε ότι τα στοιχεία προέρχονται από τη στήλη «επάγγελµα πατρός» άρα αφορούν το
ανδρικό εργατικό δυναµικό και γνωρίζουνε ότι στην κλωστοϋφαντουργία ο µεγαλύτερος αριθµός των
εργαζοµένων ήσαν γυναίκες. Πρέπει εδώ να αναφέρουµε ότι στη στήλη αυτή ο χαρακτηρισµός των µαθητών και
µαθητριών ως «ορφανός» και «ορφανή» καταγράφεται σε ποσοστό 38%, κάτι που αποτυπώνει, σε ότι αφορά
τους άνδρες, το µέγεθος της γενοκτονίας. Στο ποσοστό αυτό δεν περιλαµβάνονται οι αγνοούµενοι. Τα επόµενα
χρόνια το ποσοστό αυτό πέφτει στο 5%, αν και η θνησιµότητα την εποχή που εξετάζουµε είναι υψηλή λόγω των
ασθενειών και των κακών συνθηκών διαβίωσης.
Το µικρό καταγραµµένο ποσοστό απασχόλησης των ανδρών στη βιοµηχανία και τη βιοτεχνία, επιβεβαιώνει
τη µεγάλη απασχόληση των γυναικών στους τοµείς αυτούς.
3.8. Εκπαίδευση.
Τα πρώτα «οργανωµένα» τµήµατα µαθητών άρχισαν να λειτουργούν το 1923 στην ύπαιθρο, κάτω από
δέντρα και µε τους µαθητές να κάθονται σε πρόχειρους πάγκους και λιθάρια.
Από το 1924 λειτουργεί εξατάξιο δηµοτικό στεγασµένο κοντά στο ναό των Αγίων Αναργύρων.
Το Μάρτιο του 1925 ιδρύονται µε ∆ιάταγµα 2 τετρατάξια δηµοτικά, ένα αρρένων και ένα θηλέων, µε τον
απαράβατο όρο οι διορισµοί των δασκάλων να γίνουν αφού εξευρεθούν τα κατάλληλα διδακτήρια.
Το 1924 οι µηνιαίες εισφορές των µαθητών είναι, ανάλογα µε τη βαθµίδα, 5 και 3 δρχ.
Τον Ιούλιο του 1927 τα λειτουργούντα σχολεία των Άνω Ποδαράδων µετονοµάζονται σε σχολεία Σαφραµπόλεως διακρινόµενα σε: εξατάξιο δηµοτικό αρρένων, τριτάξιο δηµοτικό θηλέων και τριτάξιο Νηπιαγωγείο.
Στις 18 Ιουλίου 1928 παραχωρείται έκταση τεσσάρων περίπου στρεµµάτων που ανήκει στη Ε.Α.Π. και που
συνορεύει βόρεια µε οικόπεδο της Εκκλησίας, νότια µε την οδό Μικράς Ασίας (τώρα Ελ Αλαµέιν), ανατολικά µε
την οδό Μυριοφύτου, και δυτικά µε την οδό Αδριανουπόλεως (τώρα Γυµνασίου), όπως φαίνεται στο σχεδιάγραµµα και τον κτηµατολογικό πίνακα του αρχιτέκτονα Κων. ∆ήµου. Η παραχώρηση γίνεται προς το Ταµείο
Εκπαιδευτικής Πρόνοιας (Τ.Ε.Π.) Νέας Ιωνίας για την ανέγερση διδακτηρίου. Στην έκταση αυτή, το Φεβρουάριο
του 1929, προστίθενται άλλα 739 τ. µ. Πρόκειται για το χώρο του ∆ηµοτικού Σχολείου Ελευθερούπολης όπου
σήµερα το 4ο ∆ηµοτικό Ν. Ιωνίας.
Το Φεβρουάριο του 1929 γίνεται αναγκαστική απαλλοτρίωση έκτασης περίπου 14.800 τ. µ. στο Κοµµάτι
Λαζάρου, για ίδρυση σχολικού γυµναστήριου, που συνορεύει προς ανατολάς µε την οδό Μενιδίου, προς νότο µε
την οδό Ηρακλείου και προς βορά και δύση µε ανώνυµους δρόµους. Και η απαλλοτρίωση αυτή γίνεται υπέρ του
Τ.Ε.Π. Νέας Ιωνίας.
Τον Οκτώβριο του 1930 το 3ο ∆ηµοτικό Ν. Ιωνίας που είναι εξατάξιο, διαιρείται σε 2 τριτάξια. Το ένα παραµένει στην ίδια έδρα και το άλλο εγκαθίσταται στον Περισσό.
Τον Οκτώβριο του 1933 ιδρύεται 2τάξιο ∆ηµοτικό στο συνοικισµό τραπεζιτικών υπαλλήλων µεταξύ Καλογρέζας και Ψυχικού (Αλσούπολη).
3.8. Εκκλησία.
Στις 28 Αυγούστου 1925 δηµοσιεύεται στο ΦΕΚ 226 η ίδρυση του Ναού Αγίων Αναργύρων στη Νέα Ιωνία
(Ποδαράδες). Στο αιτιολογικό αναφέρεται ότι η απόφαση πάρθηκε µετά από γνώµη του Μητροπολιτικού
Συµβουλίου της Αρχιεπισκοπής Αθηνών που στηρίχτηκε σε αίτηση των ενοριτών του προσφυγικού συνοικισµού
και γνωµοδότηση του οικείου ∆ηµοτικού Συµβουλίου (∆ήµου Αθηναίων). Το διάταγµα υπογράφει ο υπουργός
Εκκλησιαστικών και ∆ηµοσίας Εκπαιδεύσεως, της κυβέρνησης Πάγκαλου, Ι. ∆. Τσιριµώκος74.
3.9. ∆ηµόσια ∆ιοίκηση.
Με ∆ιάταγµα της 8ης Νοεµβρίου 1924, συστήνεται αστυνοµικό τµήµα Νέας Ιωνίας µε έδρα το συνοικισµό,
που περιλαµβάνει: τον Αστυνοµικό Σταθµό Σαφραµπόλεως, το σταθµό Ηρακλείου και την Ελευθερούπολη. Η
δύναµή του καθορίζεται: από ένα υποµοίραρχο, ένα ανθυποµοίραρχο, δύο ενωµοτάρχες, δύο υπενωµοτάρχες και
τριάντα χωροφύλακες. Το τµήµα υπάγεται στην αστυνοµική διεύθυνση Αθηνών.
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«ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΗ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ» Χάρης Σαπουντζάκης – Μάκης Λυκούδης Έκδοση ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. 2007, σελ. 218223
74
Ο Ιωάννης ∆ηµ. Τσιριµώκος ήταν πατέρας του επίσης πολιτικού Ηλία Τσιριµώκου, που στις 19 Αυγούστου 1965, ύστερα από την
απρόσµενη αποχώρηση του από την Ένωση Κέντρου, προσπάθησε να σχηµατίσει φιλοµοναρχική κυβέρνηση υπό την προεδρία του, η οποία
όµως δεν πήρε ψήφο εµπιστοσύνης από τη Βουλή και παραιτήθηκε. Είχε προηγηθεί η προσπάθεια του Γ. Αθανασιάδη-Νόβα που είχε την ίδια
τύχη και ακολούθησε η κυβέρνηση Σ. Στεφανόπουλου στην οποία ο Τσιριµώκος συµµετείχε ως Αντ/δρος και υπ. Εξωτερικών.
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Τον Οκτώβριο του 1925 ιδρύονται κινητές αγροτικές φυλακές στην Καλογρέζας και χαρακτηρίζονται ως
παράρτηµα των Φυλακών Αβέρωφ. Οι φυλακές λειτουργούν µέχρι το Νοέµβριο του 1927, οπότε µεταφέρονται
µε το προσωπικό τους, στις νεοϊδρυθείσες αγροτικές φυλακές στο κάστρο της Άσσου στην Κεφαλονιά.
Στις 18 Απριλίου 192875 αποφασίζεται µε ∆ιάταγµα από το υπουργείο ∆ικαιοσύνης, η σύσταση Ληξιαρχείου
στη Νέα Ιωνία µετά από σχετικό αίτηµα των κατοίκων του συνοικισµού και σύµφωνη γνώµη του ∆ηµάρχου
Αθηναίων Σπυρίδωνα Πάτση. Στη Ληξιαρχική περιφέρεια Νέας Ιωνίας υπάγονται οι συνοικισµοί Νέα Φιλαδέλφεια
(Ποδονίφτης) και Καλογρέζα, αποσπώµενοι από το ληξιαρχείο Αθηνών.
Ο αριθµός των συµβολαιογράφων κατά περιφέρεια είναι καθορισµένος. Στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου
Αθηνών ορίζονται στην Αθήνα 160 και από ένας σε: Παγκράτι, Καλλιθέα, Π. Φάληρο, Ν. Ιωνία, Χαλάνδρι,
Κηφισιά και Αχαρναίς (Μενίδι).
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ΦΕΚ 60 Τεύχος Πρώτο, 18 Απριλίου 1928.
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4. Οι πρώτες εκλογές
1. Ο ισχύων Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων το 193476
Στις 22 Αυγούστου του 1926 έγινε η ανατροπή της δικτατορίας του Πάγκαλου από τον Κονδύλη µε κίνηµα.
Το πιο κάτω διάταγµα υπογράφουν ο Παύλος Κουντουριώτης ως Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας ο Γεώργιος
Κονδύλης ως Πρόεδρος της Κυβέρνησης και οι υπουργοί: Εξωτερικών Περ. Αργυρόπουλος, ∆ικαιοσύνης Κ.
Τριανταφυλλόπουλος, Εσωτερικών και Συγκοινωνίας Θρ. Πετιµεζάς, Γεωργίας και Εµπορίου Λ. Νάκος και Η.
Αποσκίτης.
Στις 18 Σεπτεµβρίου 1926 δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθµό 316 Φύλλο Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) το
Νοµοθετικό ∆ιάταγµα «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείµενον νόµου της νοµοθεσίας περί δήµων
και κοινοτήτων». Σ’ αυτό κωδικοποιούνται νόµοι και διατάγµατα που αφορούν τους ∆ήµους και τις κοινότητες
(70 το σύνολο), από το 1836 µέχρι το 1924. Προηγούµενος νόµος είναι ο ∆ΝΖ (4057) «Περί συστάσεως
δήµων και κοινοτήτων». ΦΕΚ 58 της 14ης Φεβρουαρίου 1912.
Καταγράφουµε τα πιο ενδιαφέροντα για αυτή τη µελέτη άρθρα και παραγράφους του κώδικα.
∆ήµοι είναι α) οι πρωτεύουσες των νοµών β) οι πόλεις που έχουν πάνω από 10.000 κατοίκους (άρθρο 1).
Κάθε νόµιµος συνοικισµός που έχει σχολείο στοιχειώδους εκπαίδευσης, µπορεί να αποτελέσει κοινότητα αν
το ζητήσουν οι µισοί εκλογείς κάτοικοί του. Συνοικισµοί που δεν έχουν σχολείο ανεξαρτήτως κατοίκων αν έχουν
ετήσια πρόσοδο άνω των 2.000 δραχµών και το ζητήσουν περισσότεροι από τους µισούς εκλογείς κατοίκους
τους και συνοικισµοί άνω των 400 κατοίκων που δεν έχουν σχολείο και κοινοτική περιουσία και το ζητήσουν
περισσότεροι από τους µισούς εκλογείς κατοίκους τους (άρθρο 2. § 1).
Συνοικισµός που έχει ή δεν έχει τα στοιχεία για να απαρτίσει κοινότητα κατά τις διατάξεις του άρθρου 2 § 1,
δικαιούται να αποσπαστεί από το δήµο ή την κοινότητα που ανήκει και να ενωθεί µε άλλη κοινότητα αν
υποβάλει αίτηση υπογεγραµµένη από τους µισούς εκλογείς του, µε τη συναίνεση της κοινότητας µε την οποία
θέλει να ενωθεί και µε ενυπόγραφη δήλωση επίσης των µισών εκλογέων της (άρθρο 3. § 1).
Σε κάθε κοινότητα δίδεται το όνοµα του συνοικισµού από τον οποίο απαρτίστηκε, αν δε είναι περισσότεροι
το όνοµα του πολυπληθέστερου, ο οποίος είναι και έδρα της κοινότητας. Προτιµάται το τυχόν υπάρχον αρχαίο
όνοµα του συνοικισµού εφόσον το σύγχρονο δεν έχει ιστορική σηµασία (άρθρο 7. § 1).
Κάθε δήµος η κοινότητα έχουν εδαφικώς καθορισµένη περιφέρεια. Κάθε τµήµα της χώρας οφείλει να ανήκει
σε κάποια κοινοτική ή δηµοτική περιφέρεια. Οι δηµοτικές και κοινοτικές περιφέρειες καθορίζονται συµφώνως µε
τα ήδη κείµενα αναµφισβήτητα όρια των περιοχών των πόλεων και των χωριών, λαµβανοµένων υπόψη κατά το
δυνατόν, της δηµοτικής και κοινοτικής ιδιοκτησίας, όπως και της ιδιοκτησίας των κατοίκων και των απαραιτήτων
αναγκών των διαφόρων συνοικισµών (άρθρο 9). Τα όρια κάθε δήµου καθορίζει επιτροπή που διορίζεται από τον
νοµάρχη και αποτελείται από τους δύο δηµάρχους των ενδιαφεροµένων δήµων, από τους διευθυντές δύο σχολείων στοιχειώδους εκπαίδευσης από τους δύο δήµους, από ένα δηµοτικό σύµβουλο από κάθε ενδιαφερόµενο
δήµο και από τον οικείο ειρηνοδίκη ως πρόεδρο. Η επιτροπή συνέρχεται και ορίζει επί τόπου τα όρια των δήµων
κατά πλειοψηφία σε περίπτωση δε ισοψηφίας νικά η ψήφος του προέδρου.77
Οι δήµοι έχουν την αυτοδιοίκηση των δικών τους υποθέσεων όπως αυτές απορρέουν από τον κοινωνικό και
δηµόσιο σκοπό τους, ενεργούν δε δια του δηµάρχου των παρέδρων, του δηµοτικού συµβουλίου και της δηµαρχιακής επιτροπής, κατά τους ορισµούς των νόµων (άρθρο 83). Κάθε δήµος εκλέγει, πλην του δηµάρχου,
δηµαρχικούς παρέδρους και δηµοτικούς συµβούλους, κατά την εξής αναλογία.
Οι έχοντες άνω των 100.000 κατοίκων 4 παρέδρους και 30 συµβούλους. Οι έχοντες άνω των 30.000
κατοίκων 4 παρέδρους και 24 συµβούλους. Όλοι οι άλλοι 3 παρέδρους και 18 συµβούλους.78
Ο δήµαρχος είναι η εκτελεστική αρχή του δήµου που διοικεί τις υποθέσεις του δήµου, κατά τους ορισµούς
του νόµων. ∆ιατάσσει την είσπραξη των δηµοτικών εσόδων, εκδίδει τα προς πληρωµή χρηµατικά εντάλµατα και
εκπροσωπεί τον δήµο ενώπιον των δικαστηρίων και κάθε αρχής. Ο δήµαρχος παίρνει µέρος στις συζητήσεις του
δηµοτικού συµβουλίου χωρίς δικαίωµα ψήφου (άρθρο 85). Το αξίωµα του δηµάρχου είναι τιµητικό και άµισθο.
Το δηµοτικό συµβούλιο παρέχει έξοδα παράστασης ετησίως στον δήµαρχο.
Τα δηµοτικά συµβούλια συνέρχονται σε τακτικές και σε έκτακτες συνόδους. Σε τακτικές κάθε 1η Φεβρουαρίου και 1η Νοεµβρίου και σε έκτακτες όποτε παρίσταται ανάγκη και στις προβλεπόµενες από το νόµο ειδικές
περιπτώσεις. Οι τακτικές διαρκούν ένα µήνα και τα δηµοτικά συµβούλια αποφασίζουν στην µεν πρώτη επί του
προϋπολογισµού στη δε δεύτερη επί του απολογισµού, επιλαµβάνονται όµως και κάθε άλλου θέµατος που θα
εισαχθεί σε αυτές.79 Το δηµοτικό συµβούλιο συνεδριάζει δηµόσια, µπορεί όµως να αποφασίσει συνεδρίαση κεκλεισµένων των θυρών. Βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τα µισά συν ένα από το σύνολο των µελών του.
Μετά από δύο συνεχείς προσκλήσεις αποφασίζει µε παρόν το 1/3 των µελών του (άρθρο 92). Η δηµαρχιακή
επιτροπή που εκλέγεται από το δηµοτικό συµβούλιο µεταξύ των µελών του, είναι αρχή που επιβλέπει την όλη
διοίκηση του δήµου και συµπράττει µε τον δήµαρχο σύµφωνα µε τους ορισµούς αυτού του κώδικα (άρθρο 96).
Κάθε υπήκοος του κράτους οφείλει να είναι µέλος κάποιου δήµου ή κοινότητας (άρθρο 128).
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Με τροποποιήσεις που έγιναν από την ψήφιση του Νοµοθετικού ∆ιατάγµατος του 1926 µέχρι το 1934.
ΦΕΚ 444 22 ∆εκεµβρίου 1934, τεύχος πρώτο, Νόµος 6429 «Περί µεταρρυθµίσεων εις την νοµοθεσίαν περί δήµων και κοινοτήτων».
Άρθρο 84. Σε αυτή την κατηγορία υπαγόταν και η Νέα Ιωνία.
Προσθήκη στο άρθρο 90 του κώδικα, µε το νόµο 4759 ΦΕΚ 181 26 Μαΐου 1930.
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Κάθε δηµότης δικαιούται να απαιτεί από το δήµο διαµονή και σε περίπτωση ένδειας και αποδεδειγµένης
ανικανότητας προς εργασία, αναγκαία περίθαλψη. Όλοι οι δηµότες δικαιούνται να µετέχουν στην κάρπωση της
δηµοτικής περιουσίας, όπως ορίζουν οι νόµοι (άρθρο 131). Κάθε δηµότης οφείλει να συνεισφέρει, ανάλογα µε
τις δυνάµεις του, σε όλες τις κοινές υποχρεώσεις και βάρη για την επιτυχία των δηµοτικών σκοπών, όπως
ορίζουν οι νόµοι (άρθρο 132).
Με την εγκατάσταση των δηµοτικών αρχών το δηµοτικό συµβούλιο δια πενταµελούς επιτροπής που ορίζεται
από τα µέλη του, µαζί µε τον εφηµέριο, καταρτίζει βάσει των υπαρχόντων µητρώων, των ληξιαρχικών πράξεων,
των βιβλίων των ιερέων και κάθε άλλης σχετικής πληροφορίας, το γενικό µητρώο δηµοτών και των δύο φύλλων (άρθρο 133). Αυτά τα µητρώα εκτίθενται για δεκαπέντε µέρες στο οίκηµα που συνεδριάζει το δηµοτικό
συµβούλιο. Η έκθεση δηµοσιεύεται µε τοιχοκόλληση και µε ανάγνωση στις εκκλησίες επί δύο συνεχείς Κυριακές
µετά τη Θεία Λειτουργία (άρθρο 134). Απόσπασµα από το γενικό µητρώο που περιλαµβάνει κατά ηλικία τους
άρρενες δηµότες στέλνεται στο αρµόδιο νοµάρχη. Οι δήµαρχοι, οι πάρεδροι και οι δηµοτικοί σύµβουλοι
εκλέγονται κατά τετραετία µε άµεση εκλογή δια ψηφοδελτίων, από τους εγγεγραµµένους στους εκλογικούς
καταλόγους εκλογείς που έχουν τα προβλεπόµενα από το νόµο περί εκλογής βουλευτών και τους συναφείς
νόµους προσόντα.80 Η εκλογή του δηµάρχου γίνεται µε άµεση ψηφοφορία81 και για ολόκληρη τη δηµοτική
περίοδο στους δήµους των οποίων η έδρα είναι πρωτεύουσα του νοµού και έχουν πάνω από 5.000 κατοίκους
και στους δήµους που η έδρα τους έχει πάνω από 10.000 κατοίκους. Στους υπόλοιπους δήµους εκλέγεται από το
δηµοτικό συµβούλιο (άρθρο 144).
Για αντιπροσωπεία της µειοψηφίας κάθε εκλογέας ψηφίζει τα 2/3 ως τακτικά µέλη και το 1/3 ως αναπληρωµατικά τους. Με τα αναπληρωµατικά αυτά µέλη και µε τη σειρά επιτυχίας τους, συµπληρώνονται οι για οποιοδήποτε λόγο κενούµενες θέσεις τακτικών µελών των συµβουλίων που ανήκουν στην πλειοψηφία (άρθρο 147).
Για να εκλεγεί κάποιος δήµαρχος πρέπει να είναι Έλληνας πολίτης, να έχει συµπληρώσει το 25ο έτος της
ηλικίας του, να έχει τα προβλεπόµενα από το νόµο απαραίτητα προσόντα και να µην εξαιρείται για κάποιο, προβλεπόµενο από νόµο, λόγο. Για να εκλεγεί κάποιος πάρεδρος ή δηµοτικός σύµβουλος πρέπει να έχει συµπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας του, να είναι εγγεγραµµένος στους εκλογικούς καταλόγους του δήµου και να µην
εξαιρούνται για κάποιο, προβλεπόµενο από νόµο, λόγο (άρθρο 151).
Οι εκλογείς ψηφίζουν µε ψηφοδέλτια που δεν φέρουν κανένα διακριτικό σηµείο. Τα ψηφοδέλτια µπορούν να
φέρουν τυπωµένο ή γραµµένο µε γραφοµηχανή το όνοµα των εκλεγοµένων (άρθρο 170). Αν στα ψηφοδέλτια
αναγράφονται περισσότερα ονόµατα από όσα µπορεί να ψηφίσει ο κάθε εκλογέας, ισχύουν κατά τη σειρά εγγραφής τους και µέχρι του αριθµού των υποψηφίων που δικαιούται να ψηφίσει ο εκλογέας. Προκειµένου δε περί
υποψηφίου δηµάρχου ισχύει το πρώτο όνοµα που έχει γραφτεί στο ψηφοδέλτιο (άρθρο 176). Ψηφοδέλτια που
περιέχουν ονόµατα µη ανακηρυγµένων υποψηφίων ισχύουν για τους ανακηρυγµένους υποψηφίους κατά τη σειρά εγγραφής τους και µέχρι του αριθµού των υποψηφίων που δικαιούται να ψηφίσει ο εκλογέας (άρθρο 177).
Εκλεγόµενοι θεωρούνται οι υποψήφιοι που επιτυγχάνουν την σχετική πλειοψηφία. ∆ήµαρχος εκλέγεται ο
υποψήφιος που επιτυγχάνει την σχετική πλειοψηφία η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη των τριάντα εκατοστών (30%) των ψηφισάντων εκλογέων στους εκλογικούς καταλόγους του δήµου. Αν δεν επιτευχθεί αυτή η
πλειοψηφία οι εκλογές επαναλαµβάνονται µέσα σε ένα µήνα (άρθρο 179).
Κατά την επανάληψη της ψηφοφορίας επιτρέπεται η πρόταση νέων υποψηφίων. Εκτός από τα εκλεγµένα
τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη, ανακηρύσσονται αναπληρωµατικά µέλη και από τους επιλαχόντες σε αριθµό
1/3 του συνόλου των µελών του δηµοτικού συµβουλίου. Από αυτούς και µε τη σειρά εκλογής τους συµπληρώνονται οι κενούµενες θέσεις τακτικών µελών των συµβουλίων που ανήκουν στην µειοψηφία (άρθρο 180).
Οι δηµοτικές εκλογές της 11ης Φεβρουαρίου 1934 ήσαν οι πρώτες που στις κάλπες µπορούσαν να προσέλθουν και οι γυναίκες. Το δικαίωµα ψήφου των γυναικών στις δηµοτικές εκλογές παραχωρήθηκε στις 5 Φεβρουαρίου 1930 από την κυβέρνηση Βενιζέλου και δόθηκε µόνο σε όσες είχαν συµπληρώσει το 30ο έτος της ηλικίας
τους και διέθεταν τουλάχιστον απολυτήριο δηµοτικού. Η προσέλευση ήταν προαιρετική και αφορούσε µόνο το
δικαίωµα να εκλέγουν και όχι να εκλέγονται. Στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους που ήσαν υποχρεωµένοι να
συντάξουν οι ∆ήµοι και οι Κοινότητες πανελλαδικά, υπολογίζεται ότι οι εγγεγραµµένες δεν ξεπέρασαν τις 14.000.
Στην Αθήνα γράφτηκαν µόλις 2.655, από τις οποίες ψήφισαν τελικά 493. Αιτίες γι’ αυτή την εικόνα θεωρούνται
οι δυσκολίες για την εγγραφή των γυναικών στους εκλογικούς καταλόγους, οι κοινωνικές αντιλήψεις και ο
µεγάλος αριθµός των αναλφάβητων γυναικών.
2. Οι δηµοτικές εκλογές του 1934.
Στην απογραφή του 1928, η Νέα Ιωνία είχε 16.382 χιλιάδες κατοίκους ενώ το 1934 ο πληθυσµός έχει
φτάσει τους 23.43582.
Στις 7 Μαΐου του 1933 (ΦΕΚ 109) για πρώτη φορά αναγνωρίζονται µε Προεδρικό ∆ιάταγµα συνοικισµοί της
Αττικής ως χωριστοί ∆ήµοι και Κοινότητες. Σύµφωνα µε αυτό, στην περιφέρεια της Αθήνας αναγνωρίζονται ως
δήµοι συνοικίες που αποσπώνται από αυτόν. Αυτοί είναι:
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Άρθρο 143. Να έχουν συµπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους και να µην έχουν κάποιο, προβλεπόµενο από τους νόµους, κώλυµα.
Για να εκλεγεί ο δήµαρχος πρέπει να ψηφιστεί και αυτός όπως και οι δηµοτικοί σύµβουλοι.
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Εφηµερίδα «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», 29 Ιανουαρίου 1934.
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Ο συνοικισµός Βύρωνα µε το όνοµα «∆ήµος Βύρωνος» και σ’ αυτόν προσαρτώνται οι όµοροι συνοικισµοί:
«Νέα Ελβετία», «Κλαζοµεναί», «Νέα Βρύουλα», «Νέα Αλάτσατα», «Κορδελιό», «Βυζάντιον», «Νέα Έφεσσος»,
«Μέανδρος» και «Νέο Κορδελιό». Ο συνοικισµός Καισαριανής µε το όνοµα «∆ήµος Καισαριανής». Ο συνοικισµός
Νέα Ιωνία µε το όνοµα «∆ήµος Νέας Ιωνίας» και σ’ αυτόν προσαρτώνται οι όµοροι συνοικισµοί: «Ελευθερούπολις», «Περισσός», «Σαφράµπολις» και «Ινέµπολις». Ο συνοικισµός Περιστερίου µε το όνοµα «∆ήµος
Περιστερίου» και σ’ αυτόν προσαρτώνται οι όµοροι συνοικισµοί: «Χρυσαλίς», «Άνω και Κάτω Γερµανικά»,
«Κτιστά», οι συνοικισµοί Ποντίων και Αρµενίων και Π. Περιστέρι.
Ως κοινότητες αναγνωρίζονται:
Ο συνοικισµός Νέας Φιλαδελφείας ως «Κοινότης Νέας Φιλαδελφείας» και σ’ αυτήν προσαρτάται ο συνοικισµός Μάδυτος. Ο συνοικισµός Νέας Χαλκηδόνος ως «Κοινότης Νέας Χαλκηδόνος». Ο συνοικισµός Νέας Σµύρνης
ως «Κοινότης Νέας Σµύρνης». Ο συνοικισµός Νέων Σφαγείων ως «Κοινότης Νέων Σφαγείων». Ο συνοικισµός
Κουκουβαούνων ως «Κοινότης Κουκουβαούνων». Ο συνοικισµός Καµατερού ως «Κοινότης Καµατερού». Ο
συνοικισµός Καλογρέζας ως «Κοινότης Καλογρέζας». Ο συνοικισµός Υµηττού ως «Κοινότης Υµηττού». Οι
συνοικισµοί ∆αφνίου ως «Κοινότης Αιγάλεω» µε έδρα το συνοικισµό Πυριτιδοτοποιείου. Στην κοινότητα
προσαρτώνται οι συνοικισµοί Κυδωνίαι, Σωτηράκι, Αγία Ελεούσα, Αγία Βαρβάρα, Κτήµα Αλεξάνδρου Λούµη,
Χαϊδάρι, Νέαι Φώκαιαι και Σκαραµαγκά. Ο συνοικισµός υπαλλήλων Εθνικής Τραπέζης ως «Κοινότης Νέας
Αλεξανδρείας» αποσπώµενος από την κοινότητα Χαλανδρίου. Ο συνοικισµός Πεντέλης ως «Κοινότης Πεντέλης»
αποσπώµενος από την κοινότητα Χαλανδρίου.
Μετά την ψήφιση του προαναφερθέντος νόµου δροµολογήθηκε η διεξαγωγή δηµοτικών εκλογών για την
εκλογή τοπικών αρχόντων. Οι εκλογές πήγαιναν από αναβολή σε αναβολή προφανώς προκειµένου να αποφασισθεί ποιοι συνοικισµοί θα αποτελούσαν αυτόνοµους ∆ήµους και Κοινότητες. Στις 13 Ιουνίου 1933 µε αναγκαστικό διάταγµα οι δηµοτικές εκλογές αναβάλλονται για την τελευταία Κυριακή του Ιουλίου και η εγκατάσταση των
δηµοτικών αρχών για την 1η Οκτωβρίου του ίδιου χρόνου και µε αναγκαστικό διάταγµα της 12ης Ιουλίου
αναβάλλονται για να διεξαχθούν εντός εξαµήνου από την 30η Ιουλίου και προβλέπεται να οριστούν µε διάταγµα
οι ηµεροµηνίες των εκλογών και της εγκατάστασης των δηµοτικών αρχών. Με το νόµο 5865 της 18ης Ιουνίου
1933 κυρώνονται τα πιο πάνω διατάγµατα.
Στις 18 Ιανουαρίου 1934 (ΦΕΚ 22) δηµοσιεύεται το Προεδρικό ∆ιάταγµα «Περί αναγνωρίσεως δήµων
και κοινοτήτων εν τω νοµώ Αττικοβοιωτίας». Σύµφωνα µε αυτό, στην περιφέρεια της Αθήνας
αναγνωρίζονται ως ∆ήµοι και Κοινότητες συνοικίες που αποσπώνται από αυτόν. Μεταξύ αυτών είναι και ο
συνοικισµός Νέα Ιωνία µε το όνοµα «∆ήµος Νέας Ιωνίας» και σ’ αυτόν προσαρτώνται οι όµοροι συνοικισµοί: Ελευθερούπολη, Περισσός, Σαφράµπολη και Ινέµπολη. Επίσης ο συνοικισµός Καλογρέζας αναγνωρίζεται
ως Κοινότητα.
Στις 9 Ιανουαρίου του 1934 µε τον νόµο 5982
παρατείνεται ο χρόνος διενέργειας των εκλογών για
την 11η Φεβρουαρίου 1934 και η εγκατάσταση των
δηµοτικών αρχών για την 1η Απριλίου (αρχή οικονοµικού έτους για τους ∆ήµους). Η θητεία τους θα
έληγε στις 31 ∆εκεµβρίου 1937. Ο προεκλογικός
αγώνας, ακολουθώντας τα πολιτικά ήθη της εποχής,
είναι έντονος και οξύς. ∆εν σταµατά στις πολιτικές
αντιπαραθέσεις αλλά επεκτείνεται και σε προσωπικές. Γίνεται αναφορά στις επαγγελµατικές ενασχολήσεις, στη µόρφωση ή αγραµµατοσύνη των υποψηφίων, ακόµη κι’ αν µιλούν Ελληνικά, αν και στους
πρόσφυγες είναι γνωστό γιατί αρκετοί από αυτούς
είναι Τουρκόφωνοι. Οι συγκεντρώσεις γίνονται
στους κινηµατογράφους «Αστέρας» και «Κρόνος»,
σε καφενεία (που έχουν µεταβληθεί για την περίΟ Γεώργιος Φελέκης
Ο Κυριάκος Κιοφτερτζής
σταση σε εκλογικά κέντρα) και φυσικά σε σπίτια. Ο
χειµωνιάτικος καιρός δεν επιτρέπει υπαίθριες
συγκεντρώσεις, δεν λείπουν όµως οι πορείες των υποψηφίων στους κεντρικούς δρόµους.
Την Κυριακή, 11 Φεβρουαρίου 1934 πραγµατοποιήθηκαν οι πρώτες δηµοτικές εκλογές στη Νέα Ιωνία.
∆ικαίωµα ψήφου είχαν 4.000 περίπου εκλογείς και µεταξύ αυτών µόνο 300 γυναίκες που ψήφιζαν για πρώτη
φορά. Τα εκλογικά τµήµατα ήσαν 5. Οι εκλογείς της ενορίας Αγ. Αναργύρων ψήφιζαν στο 1ο εκλογικό τµήµα στο
Ηµιγυµνάσιο καθώς επίσης και οι γυναίκες ψηφοφόροι, στο 2ο στους Αγίους Αναργύρους και στο 3ο στο
∆ηµοτικό σχολείο της Ελευθερούπολης (όπου σήµερα το 4ο ∆ηµοτικό). Στον ίδιο χώρο ήταν και το 4ο εκλογικό
τµήµα όπου ψήφιζαν οι εκλογείς των ενοριών Κοιµήσεως της Θεοτόκου και Αγ. Γεωργίου. Στο 5ο εκλογικό
τµήµα, στο ∆ηµοτικό σχολείο της Σαφράµπολης, ψήφιζαν οι εκλογείς των ενοριών Αγ. Στεφάνου και Αγ. Ανα-
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στασίας83. ∆εν έλειψαν και οι προσπάθειες νόθευσης του αποτελέσµατος. Στο 3ο εκλογικό τµήµα της Ελευθερούπολης βρέθηκαν 25 πλαστά βιβλιάρια, έγιναν συλλήψεις, αλλά και συµπλοκές έξω από το εκλογικό τµήµα.84
Υποψήφιοι δήµαρχοι ήσαν οι: Κυριάκος Κιοφτερτζής (Λαϊκός), Γεώργιος Φελέκης (Φιλελεύθερος), Κ. Βαρουξής
(Κοµµουνιστής), Γαβριήλ Τσακίρης (Φιλε-λεύθερος), Αθανάσιος ∆ιακάκης (Φιλελεύθερος), Παντελής
Ανδριτσάκης (Λαϊκός), Χαρίτων Πολάτο-γλου (Λαϊκός) και Μιχάλης Τζιβράς (Λαϊκός).
Οι υποψήφιοι δηµοτικοί σύµβουλοι, όλων των συνδυασµών ήσαν περίπου 150.
Η 1η Κυριακή δεν ανέδειξε νικητή µε απόλυτη πλειοψηφία και έλαβαν, από τους 3.233 ψηφίσα-ντες:
Κυριάκος Κιοφτερτζής 804, Γεώργιος Φελέκης 783, Γαβριήλ Τσακίρης 555, Αθανάσιος ∆ιακάκης 386, Παντελής
Ανδριτσάκης 266, Κ. Βαρουξής 195, Χαρίτων Πολάτογλου 188, Μιχάλης Τζιβράς 5385.
Παραλλήλως έγιναν εκλογές και στην κοινότητα Καλογρέζας, που αριθµούσε 2.247 κατοίκους86. Οι εκλογείς
της ενορίας Ζωοδόχου Πηγής, ψήφιζαν στο ένα και µοναδικό εκλογικό τµήµα του δηµοτικού σχολείου
Καλογρέζας. Από την πρώτη Κυριακή, 11 Φεβρου-αρίου 1934, εκλέχτηκαν κοινοτικοί σύµβουλοι οι: Ν. Παπάς, Σ.
Βουτσάς, Π. Κοσµίδης, Σ. Μαυρόπουλος, Μ. Πίττας, Ν. Νεσιάδης, Β. Φερµάνογλου, Πετρίδης και ∆ηµητριάδης87.
Ο νόµος προέβλεπε την επανάληψη των εκλογών σε ένα µήνα. Οι επαναληπτικές εκλογές όµως έγιναν την
Κυριακή 1η Απριλίου 1934 µεταξύ 4 υποψήφιων των: Γεώργιου Φελέκη, Κυριάκου Κιοφτερτζή, Κ. Βαρουξή και
Ι. ∆ραγάσης Παλαιολόγου. Με τον Φελέκη συντάχθηκαν οι παρατάξεις του Τσακίρη και του ∆ιακάκη αλλά και
κάποιοι σύµβουλοι άλλων παρατάξεων όπως του Πολάτογλου, ενώ ο ίδιος στήριζε τον Κιοφτερτζή. Από τους
3.218 ψηφίσαντες έλαβαν, ο Φελέκης 1.703, ο Κιοφτερτζής 1.282, ο Βαρουξής 225 και ο Ι. ∆ραγάσης
Παλαιολόγος88 5.89
Ας σηµειώσουµε εδώ ότι οι δηµοτικές εκλογές της 11ης Φεβρουαρίου 1934 ήσαν οι πρώτες αλλά και οι
τελευταίες που έγιναν προπολεµικά. Μετά από αυτές πέρασαν 17 χρόνια µέχρι τις επόµενες, της 15ης Απριλίου
1951, εξαιτίας της δικτατορίας του Μεταξά, του 2ου Παγκοσµίου Πολέµου και του εµφυλίου.
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Εφηµερίδα «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», 10 Φεβρουαρίου 1934.
Εφηµερίδα «ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ», 12 Φεβρουαρίου 1934. Επίσης σε άρθρο στο φύλλο της 13ης Φεβρουαρίου διαβάζουµε ότι µία δηµότης από
την Αλάια, µοίραζε όλη τη µέρα ψηφοδέλτια ενός υποψηφίου και όταν την ρώτησε ο αρθρογράφος πως ενεργεί του απάντησε στα
τουρκικά, ότι: «Από το πρωί έβαλα 5 πατριώτες µου να τον ψηφήσουν, ξόδεψα µάλιστα και 500 δραχµές». Πιο κάτω αναφέρει ότι ένας
υποψήφιος µοίρασε 4 κοφίνια πορτοκάλια σε µία συνοικία και ένας άλλος από 2 οκάδες ψωµί σε εργάτες, όµως οι ψηφοφόροι αφού
πήραν τις προσφορές τους µαύρισαν και τους δύο. Στην εφηµερίδα «ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ», στο φύλλο της 12ης Φεβρουαρίου 1934,
διαβάζουµε ότι στο ∆ήµο Νέας Ιωνίας παρουσιάστηκε µια πρωτοτυπία άγνωστη στα εκλογικά έθιµα της εποχής. Έξω από τα εκλογικά
τµήµατα µικρά παιδιά διαλαλούσαν υποψή-φιους ∆ηµάρχους, κρατώντας και µοιράζοντας ψηφοδέλτιά τους.
85
Εφηµερίδες «ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ», «Η ΒΡΑ∆ΥΝΗ», 12 Φεβρουαρίου 1934 & «Η ΒΡΑ∆ΥΝΗ», 16 Φεβρουαρίου 1934.
86
Όπως υποσηµείωση 2
87
Όπως υποσηµείωση 4.
88
Ο Ιάσων ή Ιωάννης ∆ραγάσης γεννήθηκε στη Σίφνο το 1879. Το οικογενειακό του επίθετο ήταν ∆ραγάτσης, ο ίδιος όµως πρόσθεσε το
«Παλαιολόγος», καθώς ο τελευταίος αυτοκράτορας του Βυζαντίου λεγόταν ∆ραγάσης. Σπούδασε ιατρική στο Πανεπιστήµιο Αθηνών και
στην Ιατρική Σχολή των Παρισίων, καθώς και στο Ινστιτούτο Pasteur µε ειδικότητα χειρουργός ορθοπεδικός. Είχε πλούσια πατριωτική
δράση που αρχίζει µε την κήρυξη των Βαλκανικών πολέµων το 1912. Το 1920, ο ∆ραγάσης οργάνωσε στη Βαρκελώνη δεύτερο
στρατιωτικό χειρουργείο µε δικές του πάντα δαπάνες, για την περίθαλψη των µαχητών της Μικρασιατικής εκστρατείας. Το χειρουργείο
είχε δύο σκηνές από εικοσιπέντε κλίνες η καθεµία, και µε εντολή του αρχιστρατήγου Παπούλα το εγκατέστησε στο Εσκί-Σεχίρ (∆ορύλαιο)
όπου λειτούργησε µέχρι το 1922. Ο ∆ραγάσης και η σύζυγός του Ευγενία έµειναν µέχρι την τελευταία στιγµή στο Εσκί-Σεχίρ και έπειτα
από τετραήµερη πορεία, διανύοντας απόσταση 400 χιλιοµέτρων, οδήγησαν χιλιάδες πρόσφυγες στο λιµάνι των Μουδανιών, για να
επιβιβαστούν στα πλοία για την Ελλάδα. Το µεγάλο όνειρο του ∆ραγάση ήταν να κτίσει ένα νοσοκοµείο αποκλειστικά για τους άπορους,
που θα ήταν συγχρόνως φιλανθρωπικό ίδρυµα και επιστηµονικό ερευνητικό κέντρο. Το νοσοκοµείο άρχισε να κτίζεται το 1931 µε το
όνοµα «Η πόλις του Ελέους» πευκόφυτη έκταση 25 στρεµµάτων στο λόφο «Παναγία των Βλαχερνών», κοντά στην Όµορφη Εκκλησιά, µε
προϋπολογισµό δεκατεσσάρων δισεκατοµµυρίων δραχµών. Η αγορά του λόφου και οι αναγκαίες εργασίες εκβραχισµών κ.λπ. κόστισαν
ένα εκατοµµύριο λίρες Αγγλίας, από την περιουσία του ζεύγους ∆ραγάση, χωρίς καµία κρατική βοήθεια. Το κτίριο προβλεπόταν ότι θα
είχε επτά ορόφους µε 1200 κλίνες και θα ήταν το µεγαλύτερο νοσοκοµείο των Βαλκανίων. Μέχρι το 1940 είχαν ανεγερθεί τρεις όροφοι µε
225 κλίνες και κατά τη διάρκεια της οκταετούς λειτουργίας του νοσηλευτήκαν 26.600 ασθενείς, άποροι πρόσφυγες και εργάτες της Ν.
Ιωνίας, του Περισσού, της Φιλαδέλφειας, της Καλογρέζας, του Ηρακλείου και του Γαλατσίου. Ο ∆ραγάσης τους παρείχε επί πλέον
δωρεάν κατ’ οίκον περίθαλψη και φάρµακα. Πέντε µήνες µετά την εισβολή των Ιταλών στην Ελλάδα, η διοίκηση της Ρεάλ Ζανταρµερία
της Αθήνας, διέταξε την παράδοση του νοσοκοµείου µε το υγειονοµικό υλικό στον Ιταλό συνταγµατάρχη της φρουράς Αγίων Αναργύρων.
Τα πάντα λεηλατήθηκαν. Μετά τη λήξη του πολέµου ο ∆ραγάσης ζήτησε από την κεντρική επιτροπή ανασυγκρότησης καταστραφέντων
ιδρυµάτων κοινής ωφελείας κατά τη διάρκεια της κατοχής, δάνειο δεκατεσσάρων δισεκατοµµυρίων δραχµών για την επισκευή του
νοσοκοµείου, αλλά δεν του δόθηκε. Ο ∆ραγάσης Παλαιολόγος έφυγε από τη ζωή το 1959, µόνος, πικραµένος και απογοητευµένος. Πηγή:
Βέρα Παπαδάκη, περιοδικό «Συλλογές», τεύχος 341, ∆εκέµβριος 2013, σελ. 1411-1416 (µέρος του δηµοσιεύµατος).
89
Εφηµερίδες «ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ» & «ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ», 2 Απριλίου 1934.
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11 Φεβρουαρίου 1934. 1ο Εκλογικό Τµήµα Νέας Ιωνίας.
Εφηµ. «ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ» 12 Φεβρουαρίου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο
Περίοδος 1η
Πράξεις ∆ηµοτικού Συµβουλίου πρώτης περιόδου ∆ηµαρχίας Γ. Φελέκη,
από 13 Απριλίου 1934 έως 5 Μαρτίου 1935.
ΕΤΟΣ 1934.
Κατά την επαναληπτική εκλογή αναδείχθηκαν ως δηµοτικοί σύµβουλοι οι εξής: Ιωάννης Βαλούρδος,
Χρυσάφης ∆ουβλίδης, Πέτρος Καρφόπουλος, Πέτρος Καΐρης, Γεώργιος Προµπονάς, ∆ηµήτριος Μωϋσιάδης,
Ιωάννης Κεσίσογλου, Χρήστος Χατζηστέλιος, Χρήστος Σκαµάκης, Μιχαήλ Αιγυπίδης, Μιχαήλ Κουβαράς,
Ιορδάνης Μαµελετζής, Αριστείδης Γεωργουλίδης, Ανδρέας Μόρτογλου, Ιωάννης Κανάς, Ιωάννης Ρεµούνδος,
Ηλίας Συνάνογλου και Κωνσταντίνος Βαρβαρέσος. Ο Κυριάκος Κιοφτερτζής δεν είναι µεταξύ των εκλεγµένων.
Πάρεδροι εκλέχθηκαν οι Ι. Κουτράκης, Εµ. Κουγιουτζόγλου, από το συνδυασµό του Κιοφτερτζή και ο
Σιµιτσόπουλος από το συνδυασµό του Φελέκη.
Η παράταξη του Γ. Φελέκη εκλέγει 9 από τα 18 µέλη του ∆. Σ. και οι αντιπολιτευόµενοι είναι επίσης 9.
Σύµβουλοι της συµπολίτευσης είναι οι: Ιωάννης Βαλούρδος, Χρυσάφης ∆ουβλίδης, Πέτρος Καρφόπουλος,
Πέτρος Καΐρης, Μιχαήλ Κουβαράς, Μιχαήλ Εγιπίδης, Γεώργιος Προµπονάς, Ιορδάνης Μαµελετζής και Ανδρέας
Μόρτογλου.
Της αντιπολίτευσης οι: ∆ηµήτριος Μωϋσιάδης, Ιωάννης Κεσίσογλου, Χρήστος Χατζηστέλιος, Χρήστος
Σκαµάκης, Αριστείδης Γεωργουλίδης, Ιωάννης Κανάς, Ιωάννης Ρεµούνδος, Ηλίας Συνάνογλου και Κωνσταντίνος
Βαρβαρέσος
Στις 13 Απριλίου 1934 συνήλθε, για πρώτη φορά στη Νέα Ιωνία, το εκλεγµένο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Η
πρώτη πράξη παρατίθεται αυτούσια.

Πράξις 1η Συνεδρίασις : 1

Εν Ν. Ιωνία και εν τη αιθούση του ∆ηµοτικού Σχολείου Ελευθερουπόλεως σήµερον Παρασκευήν 13ην
Απριλίου του έτους 1934 και ώραν 6 µ.µ. κατόπιν προσκλήσεως του πλειοψηφούντος µέλους κ. Ι. Βαλούρδου
συµφώνως τη υπ’ αριθµόν 7872/12-3-934 εγγράφω διαταγή της Νοµαρχίας Αττικοβοιωτίας συνελθόν το
∆ηµοτικόν Συµβούλιον Ν. Ιωνίας υπό την Προεδρείαν του κ. Πέτρου Καρφοπούλου τη υποδείξει του Συµβουλίου
καθήκοντα γραµµατέως εκτελούντος του κ. Πέτρου Καΐρη, παρόντων απάντων των µελών αυτού και δηµοσία
συνεδριάσει προέβη εις τας αρχαιρεσίας αυτού ως εξής:
1) Πρόεδρος:
Ι. Βαλούρδος
δια ψήφων 9 εννέα
»
Ι. Ρεµούνδος
» »
9 εννέα
2) αντιπρόεδρος Μ. Κουβαράς
» »
9 εννέα
»
Η. Σινάνογλου
» »
9 εννέα
3) γραµµατεύς: Α. Γεωργουλίδης
» »
9 εννέα
»
Π. Καΐρης
» »
9 εννέα
4) ∆ηµαρχιακή Επιτροπή: Ι. Μαµελετζής
δια ψήφων 5 πέντε
»
»
Κ. Βαρβαρέσος
» »
5 πέντε
»
»
Π. Καρφόπουλος » »
4 τεσσάρων
»
»
Χ. Χατζηστέλιος » »
4 τεσσάρων
5) αναπληρ. µέλη ∆ηµαρχ. Επιτροπής: Χρ. ∆ουβλίδης δια ψήφων 5 πέντε
»
»
»
»
∆ηµ. Μωϋσιάδης » »
5 πέντε
επιλαχόντες
Ι. Κανάς
» »
4 τεσσάρων
»
Α. Μόρτογλου
» »
4 τεσσάρων
6) δηµαρχεύων: Π. Καρφόπουλος δια ψήφων 9 εννέα
»
Ι. Κεσίσογλου
» »
9 εννέα
Επί τούτοις εγένετο η παρούσα ήτις υπογράφεται ως έπεται.
Ο προεδρεύσας

ο γραµµατεύς

τα µέλη

(ακολουθούν οι υπογραφές)
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Συνεδρίαση 2η
Τετάρτη 25 Απριλίου
Εκλογή προέδρου, αντιπροέδρου και γραµµατέα του ∆.Σ. και µελών της δηµαρχιακής επιτροπής.
Μετά την ισοψηφία για την ανάδειξη προέδρου, αντιπροέδρου και γραµµατέα, συνέρχεται πάλι το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο. Προεδρεύει ο Χρυσ. ∆ουβλίδης και παρίσταται ο δήµαρχος Γεώργιος Φελέκης, προς τον οποίο ο
Νοµάρχης Αττικοβοιωτίας έδωσε την έγγραφη διαταγή υπ’ αριθµόν 11496/16/4/34, για να ενεργηθεί η κλήρωση
µεταξύ των ισοψηφησάντων.
Ακολουθήθηκε η προβλεπόµενη από τον Κώδικα διαδικασία και εκλέχθηκαν: πρόεδρος ο Ι. Ρεµούνδος,
αντιπρόεδρος Ηλ. Σινάνογλου (της αντιπολίτευσης) και γραµµατέας ο Π. Καΐρης.
Συνεδρίαση 3η
Κυριακή 6 Μαΐου
Θέµατα ηµερήσιας διάταξης:
1. Καθορισµός των εξόδων παραστάσεως και κινήσεως του δηµάρχου.
2. Περί επικύρωσης των δηµοπρασιών, συµφώνως µε την παράγραφο στ΄ του άρθρου 98 του κώδικα58.
3. Εκλογή µελών εξεταστικής επιτροπής, συµφώνως µε το άρθρο 4 του Π. ∆. της 30ης Ιανουαρίου 1931 περί
διενέργειας διαγωνισµού προς κατάληψη θέσεων δηµοτικών υπαλλήλων.
4. Επερώτηση για τη µη υποβολή ακόµα του Οργανισµού.
∆εν υπάρχει απαρτία και αναβάλλεται η συζήτηση για προσεχή συνεδρίαση.
Συνεδρίαση 4η
Πέµπτη 10 Μαΐου
Θέµατα ηµερήσιας διάταξης:
1. Καθορισµός των εξόδων παραστάσεως και κινήσεως του δηµάρχου.
2. Περί επικύρωσης των δηµοπρασιών.
3. Εκλογή µελών εξεταστικής επιτροπής.
4. Επερώτηση για τη µη υποβολή ακόµα του Οργανισµού.
Επαναλαµβάνεται η µαταιωθείσα συνεδρίαση, λόγω έλλειψης απαρτίας στην προηγούµενη. Στη συνεδρίαση
προσέρχονται µόνο τα 9 µέλη της συµπολίτευσης. ∆εν παρίστανται ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος,
προεδρεύει ο Ι. Βαλούρδος και συµφώνως µε το άρθρο 92 του κώδικα (που ορίζει ότι το ∆. Σ. βρίσκεται σε
απαρτία όταν παρίστανται τα µισά συν ένα από το σύνολο των µελών του και µετά από δύο συνεχείς
προσκλήσεις αποφασίζει µε παρόν το 1/3 των µελών του), λαµβάνονται οι εξής αποφάσεις:
Επί του 1ου θέµατος. Παµψηφεί ορίζονται ως έξοδα παράστασης του δηµάρχου το ποσό των 144.000
δραχµών ετησίως. Εκτός ηµερήσιας διάταξης και ως επείγον εισάγεται το θέµα των εξόδων κίνησης του
δηµάρχου και ορίζεται παµψηφεί το ποσό των 3.000 δραχµών µηνιαίως.
Επί του 2ου θέµατος. Αφού επανήλθε στην αίθουσα ο δήµαρχος που είχε αποχωρήσει λόγω της συζήτησης
των πιο πάνω θεµάτων, το συµβούλιο απορρίπτει την πρόταση περί επιφυλάξεως για το δικαίωµα της
διεξαγωγής και επικύρωσης των δηµοπρασιών και αναθέτει την ενέργεια αυτή στο δήµαρχο και στη δηµαρχιακή
επιτροπή συµφώνως µε το νόµο.
Επί του 3ου θέµατος. ∆ιορίζει επιτροπή από τους παρόντες.
Επί του 4ου θέµατος. Ο ∆ήµαρχος εξηγεί ότι είναι σε συνεννόηση µε τους δηµάρχους των λοιπών
νεοσυσταθέντων δήµων προκειµένου να συντάξουν από κοινού οργανισµό που θα ισχύει για όλους. Η εξηγήσεις
κρίνονται επαρκείς.
Συνεδρίαση 5η
Τετάρτη 16 Μαΐου
Θέµατα ηµερήσιας διάταξης:
1. Καθορισµός των εξόδων παραστάσεως και κινήσεως του δηµάρχου.
2. Περί επικύρωσης των δηµοπρασιών.
3. Εκλογή µελών εξεταστικής επιτροπής.
4. Επερώτηση για τη µη υποβολή εισέτι του Οργανισµού.
Πραγµατοποιείται νέα συνεδρίαση του ∆.Σ µετά από τρίτη, όπως χαρακτηρίζεται, πρόσκληση του προέδρου
Ι. Ρεµούνδου µε θέµατα τα ίδια µε τις δύο προηγούµενες σαν να µην έγινε η 4η συνεδρίαση και να µην
συντάχθηκε η 4η πράξη. Σ’ αυτήν παρίστανται τώρα µόνο οι 9 σύµβουλοι της αντιπολίτευσης: ο πρόεδρος
του ∆. Σ. Ιωάννης Ρεµούνδος, ο αντιπρόεδρος Ηλίας Συνάνογλου και οι σύµβουλοι ∆ηµήτριος Μωϋσιάδης,

58

Το άρθρο 98 του κώδικα περιγράφει στα καθήκοντα της δηµαρχιακής επιτροπής. Η παράγραφος στ΄ αναφέρει: «∆ιεξάγει και επικυροί τας

δηµοπρασίας, πλην εάν το δηµοτικόν συµβούλιον επεφύλαξεν εις εαυτώ το δικαίωµα τούτο.»
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Ιωάννης Κεσίσογλου, Χρήστος Σκαµάκης, Αριστείδης Γεωργουλίδης, Ιωάννης Κανάς, Κωνσταντίνος Βαρβαρέσος
και Χρήστος Χατζηστέλιος.
Κατά την έναρξη της συνεδρίασης προσέρχεται ο ∆ήµαρχος, δίνει αντίγραφο δήλωσής του και αποχωρεί.
Η συνεδρίαση συνεχίζεται και αποφασίζονται τα ακόλουθα:
Επί του 1ου θέµατος. Το συµβούλιο λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις πολλαπλές ανάγκες του αρτισύστατου δήµου,
επειδή ακόµη δεν έχουν καθορισθεί τα ετήσια έσοδα του δήµου90, τις ειδικές ατοµικές και βιοτικές συνθήκες του
δηµάρχου και τα ισχύοντα σε άλλους παλαιότερους δήµους και µάλιστα της Αθήνας, καθορίζει οµοφώνως ως
έξοδα παράστασης του δηµάρχου το ποσό των 50.000 δραχµών ετησίως.
Επί του 2ου θέµατος. Το ∆.Σ. λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις πολλαπλές ανάγκες και τους περιορισµένους πόρους
του δήµου, απαιτείται ευρεία και εξονυχιστική µελέτη της σειράς των έργων που θα εκτελεστούν και πρέπει το
∆.Σ. στο σύνολό του να ενδιαφέρεται για τα δηµοτικά έργα, αποφαίνεται ότι επιφυλάσσει για τον εαυτό του το
δικαίωµα της διεξαγωγής και επικύρωσης κάθε δηµοπρασίας για οποιοδήποτε έργο του δήµου σε οσοδήποτε
ποσό και αν ανέρχεται η δαπάνη.
Επί του 3ου θέµατος. ∆ιορίζει επιτροπή από τους παρόντες.
Επί του 4ου θέµατος. Επειδή ο δήµαρχος αν και προσκλήθηκε δεν παράµεινε το ∆. Σ. δεν προχωρά στην λήψη
απόφασης, εκφράζει όµως την απορία και τη δυσφορία του για την αδικαιολόγητη αποχώρηση του δηµάρχου
και αναβάλει την λήψη απόφασης για επόµενη συνεδρίαση.
Μετά ο πρόεδρος κήρυξε περαιωµένη τη συνεδρίαση.
Η δήλωση του δηµάρχου δεν συζητήθηκε παρατίθεται όµως στα πρακτικά.
Στη δήλωση αυτή ο Γεώργιος Φελέκης αναφέρει τις διατάξεις του κώδικα αλλά και νοµολογία σύµφωνα µε
τα οποία θεωρεί ότι νοµίµως συνήλθε και αποφάσισε το ∆.Σ. στις 10 Μαΐου, ενώ το σηµερινό δεν ευρίσκεται σε
νόµιµη απαρτία γιατί είναι η πρώτη µετά τη νόµιµη της 10ης Μαΐου και θα έπρεπε να παρίστανται οι µισοί συν
ένας σύµβουλοι. Επισηµαίνει επίσης ότι θα έπρεπε να τεθούν τα επείγοντα θέµατα που είχε υποβάλει στον
πρόεδρο από τις 14 του µηνός: 1) εκλογή αντιπροσώπου στην επιτροπή του Ειδικού Ταµείου Επαρχιακής
Οδοποιίας Αττικοβοιωτίας συµφώνως µε λίαν επείγον έγγραφο της Νοµαρχίας 2) συζήτηση και λήψη απόφασης
επί της περικοπής από το Υπουργείο Εσωτερικών του 1/3 του αναλογούντος στο δήµο ποσοστού επί του φόρου
των εισαγοµένων από την αλλοδαπή και των εγχωρίων προϊόντων και 3) περί υδρεύσεως και φωτισµού του
δήµου. Ο πρόεδρος όµως του απάντησε ότι δεν θεωρεί επείγοντα τα εν λόγω θέµατα και δεν τα συµπεριέλαβε
στην ηµερήσια διάταξη. ∆ιαµαρτύρεται λοιπόν εντόνως για την τακτική που εφαρµόζει ο πρόεδρος και κάποιοι
από τους συµβούλους µε την οποία βλάπτονται ύψιστα συµφέροντα του ∆ήµου και επιφυλάσσεται να αναφέρει
γι’ αυτήν όπου χρειαστεί, για τον καταµερισµό των ευθυνών και τις νόµιµες συνέπειες.
Συνεδρίαση 6η
Παρασκευή 18 Μαΐου
Θέµατα ηµερήσιας διάταξης:
1. Επερώτηση για τη µη υποβολή οργανισµού
2. Περί της περικοπής από το Υπουργείο Εσωτερικών του 1/3 του αναλογούντος στο δήµο ποσοστού επί του
φόρου των εισαγοµένων από την αλλοδαπή και των εγχωρίων προϊόντων
3. Περί υδρεύσεως και φωτισµού του δήµου.
4. Έγκριση προσωρινού οργανισµού της υπηρεσίας καθαριότητας.
Όπως φαίνεται ήδη από τις πρώτες συνεδριάσεις το κλίµα στο ∆. Σ. δεν είναι καθόλου καλό. Προφανώς
συνεχίζονται οι έντονες αντιπαραθέσεις της προεκλογικής περιόδου και οι παρατάξεις, των οποίων οι δυνάµεις
είναι µοιρασµένες, προσπαθούν να αποκτήσουν τον έλεγχο των αποφασιστικών οργάνων.
Η 6η συνεδρίαση γίνεται δύο µέρες µετά την προηγούµενη, σε πολύ φορτισµένη ατµόσφαιρα. Η συνεδρίαση
ξεκινά µε αντιπαραθέσεις και αντεγκλήσεις, ο πρόεδρος διακόπτει τη συνεδρίαση και αποχωρεί. Μετά 15 λεπτά
επαναλαµβάνεται η συνεδρίαση υπό την προεδρία του αντιπροέδρου Ηλία Σινάνογλου. Οι διαµαρτυρίες επί
προσωπικών συνεχίζονται για λίγο και αρχίζει η συνεδρίαση επί των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης.
Επί του 1ου θέµατος. Ο ∆ήµαρχος δίνει τις ίδιες εξηγήσεις που δόθηκαν στη 4η συνεδρίαση και οι οποίες
κρίνονται επαρκείς.
Επί του 2ου θέµατος. Ο ∆ήµαρχος εξηγεί τις ενέργειες που έκανε σε συντονισµό µε άλλους δηµάρχους
νεοσύστατων δήµων. Το συµβούλιο εγκρίνει τις ενέργειες και τον παρακαλεί να συνεχίσει µέχρι να επιτευχθεί
αποτέλεσµα.
Επί του 3ου θέµατος. Ο δήµαρχος λέει ότι η σηµερινή κατάσταση είναι αξιοθρήνητη και κάνει δύο προτάσεις α)
τη βελτίωση του τωρινού υδραγωγείου µε την κατασκευή καλύµµατος στο ρέµα της Καλογρέζας για προστασία
του φρέατος, β) την απολύµανση µε χλώριο και την περικοπή της παροχής νερού για το πότισµα των λαχανόκηπων Πατησίων, αφού δεν επαρκεί για της ανάγκες των κατοίκων. Ως δευτερεύουσα λύση προτείνει την
βολιδοσκόπηση του Υπουργείου Πρόνοιας για την παραχώρηση του υδραγωγείου και την προικοδότηση µε
ανάληψη των εξόδων για επέκταση του δικτύου ύδρευσης σε αποµακρυσµένες συνοικίες. Σχετικώς µε το
90

Αναλόγως προς τα ετήσια έσοδα του δήµου καθορίζονται, σύµφωνα µε τον κώδικα, και τα έξοδα παράστασης του δήµαρχου.
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φωτισµό ο κ. Βαρβαρέσος προτείνει να ζητηθεί η γνώµη ειδικού µηχανικού για το αν µπορεί να παρέχεται ρεύµα
από τις µηχανές του αντλιοστασίου και να εγκατασταθεί γεννήτρια. Μετά από συζήτηση συµφωνούν όλοι επί
των προτάσεων, το ∆.Σ. αναθέτει στον δήµαρχο τις περαιτέρω ενέργειες και τον παρακαλεί να το ενηµερώσει
για τα αποτελέσµατα σε επόµενη συνεδρίαση.
Επί του 4ου θέµατος. Γίνεται συζήτηση και έγκριση προσωρινού οργανισµού της υπηρεσίας καθαριότητας. Σε
αυτόν προβλέπονται: 7 καραγωγείς προς 90 δρχ. ηµερησίως έκαστος, 7 καθαριστές που θα ακολουθούν τα κάρα
καθαριότητας προς 30 δρχ. ηµερησίως έκαστος, 2 επιστάτες καθαριότητας προς 50 δρχ. ηµερησίως έκαστος, 5
ρειθροκαθαριστές προς 30 δρχ. ηµερησίως έκαστος και 2 καραγωγείς καταβρέγµατος των δρόµων προς 200
δρχ. ηµερησίως έκαστος, µε την επεξήγηση ότι στην τιµή περιλαµβάνεται η αµοιβή του καραγωγέα, το υποζύγιο
και το όχηµα µε τον καταβρεχτήρα. Το συνολικό µηνιαίο κόστος ανέρχεται σε 44.700 δραχµές.
Συνεδρίαση 7η
Τετάρτη 6 Ιουνίου
Εκλογή προέδρου, αντιπροέδρου, γραµµατέα του ∆.Σ. και µελών της δηµαρχιακής επιτροπής.
Μετά από πρόσκληση του πλειοψηφήσαντος (στις εκλογές) Ιωάννη Βαλούρδου, συνήλθε το ∆.Σ. υπό την
προεδρία του. Ο προεδρεύων ενηµέρωσε το σώµα ότι µε απόφαση του Νοµάρχη ακυρώθηκε η εκλογή προέδρου, αντιπροέδρου και γραµµατέα του ∆.Σ. και µελών της δηµαρχιακής επιτροπής, γιατί παρά τις διατάξεις των
άρθρων 38, 39 και 95 του κώδικα91, στις συνεδριάσεις δεν ήταν πρόεδρος ο σύµβουλος που πλειοψήφησε στις
εκλογές. Ο Νοµάρχης εντέλλεται τη διενέργεια νέας εκλογής και καλεί το ∆.Σ. να προβεί σ’ αυτήν.
Οι δηµοτικοί σύµβουλοι Ιωάννης Ρεµούνδος, Ηλίας Συνάνογλου, Κωνσταντίνος Βαρβαρέσος, Αριστείδης
Γεωργουλίδης, Ιωάννης Κεσίσογλου και Χρήστος Σκαµάκης, δήλωσαν ότι παρ’ ότι παρίστανται και θα συµµετάσχουν στην ψηφοφορία επιφυλάσσονται για κάθε δικαίωµά τους, ως προς την νοµιµότητα της απόφασης της
Νοµαρχίας.
Μετά από αυτά γίνεται η εκλογική διαδικασία και εκλέγονται: πρόεδρος ο Χρήστος Χατζηστέλιος µε 10
ψήφους και 8 λευκά, αντιπρόεδρος ο Μιχαήλ Κουβαράς µε 10 ψήφους και 8 λευκά, γραµµατέας ο Πέτρος Καϊρης
µε 10 ψήφους και 8 λευκά και για τη δηµαρχιακή επιτροπή τακτικά µέλη οι Κωνστ. Βαρβαρέσος, Ιορδ. Μαµελετζής και Πέτρος Καρφόπουλος και αναπληρωµατικά οι Χρυσάφης ∆ουβλίδης και Αριστείδης Γεωργουλίδης.
Συνεδρίαση 8η
∆ευτέρα 11 Ιουνίου
Θέµατα ηµερήσιας διάταξης:
1. Οργανισµός εσωτερικής υπηρεσίας του ∆ήµου.
2. Καθορισµός των εξόδων παραστάσεως και κινήσεως του δηµάρχου.
3. Εκλογή αντιπροσώπου στην επιτροπή του Ειδικού Ταµείου Επαρχιακής Οδοποιίας Αττικοβοιωτίας.
4. Εκλογή αντιπροσώπου του δήµου στη Σχολική Εφορία του Ηµιγυµνασίου και τις Σχολικές Εφορίες των
σχολίων του ∆ήµου.
Επί του 1ου θέµατος. Ζητείται χρόνος για να µελετηθεί και το ∆.Σ. αποφασίζει να συζητηθεί την εποµένη 12
Ιουνίου, θεωρούµενης της συνεδρίασης ως συνέχεια της σηµερινής.
Επί του 2ου θέµατος. ∆εν γίνεται καµία αναφορά σε όσα έχουν προηγηθεί και ο δήµαρχος αποχωρεί για να
συζητηθεί το θέµα που τον αφορά. Μετά από συζήτηση επί δυο προτάσεων, 12.000 & 8.000 δρχ. µηνιαίως κατά
πλειοψηφία εγκρίνεται το ποσό των 12.000 δρχ. ως έξοδα παράστασης και 3.000 ως έξοδα κίνησης µηνιαίως.
Επί του 3ου θέµατος. Ορίζεται ως αντιπρόσωπος ο δήµαρχος.
Επί του 4ου θέµατος. Το ∆.Σ. ορίζει τους: Χ. Χατζηστέλιο στο Νηπιαγωγείο Σαφράµπολης, ∆. Μωϋσιάδη στο
δηµοτικό σχολείο Σαφράµπολης, Μ. Κουβαρά στο δηµοτικό σχολείο Ελευθερούπολης, κ. Βαρβαρέσο στο
Ηµιγυµνάσιο92, Χ. ∆ουβλίδη στο 1ο ∆ηµοτικό, Ι. Κανά στο 2ο ∆ηµοτικό και Γ. Προµπονά στο ∆ηµοτικό Περισσού.
Μετά το ∆.Σ. διακόπτει τη λειτουργία του για την εποµένη.
Στη συνεδρίαση αυτή ψηφίζεται ο Οργανισµός που έχει 25 άρθρα και προβλέπει:
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Το άρθρο 38 αναφέρει ότι κάθε απόφαση που λαµβάνεται κατά παράβαση του νόµου είναι άκυρη, το άρθρο 39 αναφέρει ότι η ακυρότητα
απαγγέλλεται από το Νοµάρχη µέσα σε 15 µέρες από τη λήψη της απόφασης και µέσα σε 8 µέρες από γνωστοποίηση της απόφασης του
Νοµάρχη, µπορούν να υποβληθούν προσφυγές προς αυτόν από όποιον έχει έννοµο συµφέρον και το 95 αναφέρεται στη λειτουργία του ∆.Σ.
παραπέµποντας σε όσα αναφέρονται για τα κοινοτικά συµβούλια. Επίσης το άρθρο 92 ορίζει ότι απουσιαζόντων ή κωλυοµένων του
προέδρου και αντιπροέδρου προεδρεύει ο πλειοψηφήσας σύµβουλος.
92
Το Ελληνικό Σχολείο και στη συνέχεια το Ηµιγυµνάσιο, στεγάστηκαν σε µια µεγάλη προσφυγική ισόγεια πολυκατοικία, ακριβώς απέναντι
από το ναό των Αγίων Αναργύρων. Με το νόµο 4373 της 20ης Αυγούστου 1929 ΦΕΚ 297, καταργούνται άµεσα τα Ελληνικά Σχολεία,
τµηµατικά τα Ηµιγυµνάσια και ορίζεται ότι σχολεία µέσης εκπαίδευσης είναι τα Γυµνάσια και τα Πρακτικά Λύκεια µε 6/ετή φοίτηση.
Ηµιγυµνάσια εξακολουθούν να λειτουργούν όπου δεν λειτουργούν Γυµνάσια, είναι διετούς φοίτησης και έχουν το ίδιο πρόγραµµα µε τις δύο
κατώτερες τάξεις του 6ταξίου Γυµνασίου. Οι µαθητές, µετά την επιτυχή αποφοίτησή τους, µπορούν να καταταγούν σε αντίστοιχη τάξη
Γυµνασίου ή Πρακτικού Λυκείου µετά από εξετάσεις. Το πρώτο Γυµνάσιο στη Ν. Ιωνία ιδρύεται, µε πράξη του Εκπαιδευτικού Συµβουλίου
του Υπουργείου Παιδείας, τον Αύγουστο του ’34 και στεγάζεται στο οίκηµα της τέως Αναξαγορείου Σχολής (όπου σήµερα το 3ο ∆ηµοτικό) µε
πίστωση του Υπ. Οικονοµικών για τη µίσθωσή του.
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Α. Γενική Γραµµατεία
Β. Υπηρεσία ∆ιοικητικών υποθέσεων (περιλαµβάνει τα γραφεία: προϊσταµένου, ∆ηµοτολογίου και Ληξιαρχείου,
Μητρώου και Στρατολογίας, Πρωτοκόλλου και Αρχείου).
Γ. Υπηρεσία Οικονοµικών υποθέσεων
∆. Υπηρεσία Τεχνικών υποθέσεων
Ε. Υπηρεσία Ιατρικών υποθέσεων και
ΣΤ. Υπηρεσία του Νοµικού Συµβουλίου
Συνεδρίαση 9η
Παρασκευή 22 Ιουνίου
Προϋπολογισµός εσόδων και εξόδων της οικονοµικής χρήσης 1934-1935.
Προ ηµερήσιας διάταξης ο πρόεδρος αναγγέλλει στο ∆.Σ. το θάνατο του Μιχαήλ Ευτυχί-δου πεθερού του
δηµάρχου και εισηγείται να εκφράσει το σώµα τα συλλυπητήριά του προς το δήµαρχο. Το ∆.Σ. εγκρίνει.
Η συζήτηση είναι επί του προϋπολογισµού του ∆ήµου του οικονοµικού έτους 1934-1935. Πριν µπουν στη
εξέταση του θέµατος ανταλλάσσονται απόψεις επί διαδικαστικών θεµάτων και προσωπικές αντεγκλήσεις.
Τον προϋπολογισµό εισηγείται ο πρεσβύτερος εκ των µελών της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής αφού απουσιάζει,
«λόγω νοµίµου κωλύµατος», ο δήµαρχος.
Στο 1ο Κεφάλαιο το άρθρο 1 αφορά τα έσοδα από το τέλος εκµετάλλευσης πεζοδροµίων και οδών.
Κατατίθεται πρόταση από το Μωϋσιάδη να µην επιβληθεί το τέλος για να µην επιβαρυνθούν οι δηµότες, εφ’
όσον είναι πρόσφυγες και κατά το πλείστον άποροι. Ο Μαµελετζής προτείνει να καθοριστούν τρεις κατηγορίες
αναλόγως της τοποθεσίας, της οδού ή της πλατείας που βρίσκεται το κατάστηµα, το εργαστήριο κ.λ.π. Το ∆.Σ.
µε 16 ψήφους υπέρ και µίας κατά επιβάλλει τέλος 15 δρχ. ετησίως κατά τετραγωνικό µέτρο για τα καταστήµατα
της 1ης κατηγορίας, 10 δρχ. ετησίως κατά τετραγωνικό µέτρο για τα καταστήµατα της 2ης κατηγορίας και 5 δρχ.
ετησίως κατά τετραγωνικό µέτρο για τα καταστήµατα της 3ης κατηγορίας αναθέτει δε στη δηµαρχιακή επιτροπή
µαζί µε το δήµαρχο να καθορίσουν τις κατηγορίες µε τον τρόπο που προαναφέρθηκε.
Το άρθρο 2 αφορά τα έσοδα από το τέλος επί των αδειών οικοδοµών. Κατατίθεται πρόταση από το
Μωϋσιάδη να µην επιβληθεί το τέλος και παραθέτει παρεµφερής λόγους µε αυτούς που ανέφερε για το προηγούµενο τέλος. Του απαντούν ότι το τέλος θα επιβληθεί σε οικοδοµές που θα κτιστούν στο µέλλον µε ίδιες
δαπάνες δηµοτών, που σηµαίνει ότι θα είναι σε θέση να τις ανεγείρουν. Το ∆.Σ. αποφασίζει µε 16 ψήφους υπέρ
και µίας κατά.
Μετά το συµβούλιο αποφασίζει και επιβάλει τέλη επί των διαφηµίσεων.
Το άρθρο 3 προβλέπει φόρο για την αποκοµιδή οικιακών απορριµµάτων και συντήρησης οδών. Ο
Γεωργουλίδης προτείνει να µην επιβληθεί ο φόρος και να εξεταστεί το ενδεχόµενο να χορηγεί πίστωση το
Υπουργείο Κρατικής Υγιεινής και Αντιλήψεως στους προσφυγικούς δήµους για την καθαριότητά τους. Ο κ.
Καρφόπουλος εξηγεί ότι ο δήµος είναι υποχρεωµένος να διενεργεί την καθαριότητα στην περιφέρειά του µε
δικούς του πόρους. Ο Μαµελετζής λέει ότι είναι αντίθετος σε κάθε άµεση φορολογία, όσο για την συγκεκριµένη
την θεωρεί αψυχολόγητη αφού δεν την εισέπραξε µέχρι τώρα ο δήµος Αθηναίων93. Ο πρόεδρος Χατζηστέλιος
και οι σύµβουλοι Κουβαράς, Βαρβαρέσος και Καΐρης του απαντούν ότι «ο ∆ήµος Αθηναίων ουδέν απολύτως

ενδιαφέρον έδειξε δια τον συνοικισµόν µας, ο οποίος ευρίσκεται εις οικτράν κατάστασην από απόψεως καθαριότητος, φωτισµού, οδοποιίας κ.λ.π. και ίσως δια τούτο δεν εισέπραξε τον εν λόγω φόρον».
Το ∆.Σ. αποφασίζει µε 16 ψήφους υπέρ και µίας κατά να επιβάλλει δικαίωµα αποκοµιδής οικιακών
απορριµµάτων και συντήρησης οδών, ως εξής:
1) 60 δρχ. ετησίως α) για κάθε κατοικία 4 δωµατίων β) για κάθε εργοστάσιο γ) για κάθε εργαστήριο ή
κατάστηµα κείµενο επί των οδών Ηρακλείου, Σµύρνης, Μορκεντάου, Γυθείου, Μ. Ασίας, Αχελώου, Σινώπης
και επί της κεντρικής πλατείας και της κεντρικής οδού του συνοικισµού Περισσού94.
2) 40 δρχ. ετησίως α) για κάθε κατοικία 2 ή 3 δωµατίων β) για κάθε εργαστήριο ή κατάστηµα κείµενο σε κάθε
άλλη οδό εκτός αυτών που αναφέρονται στην πρώτη κατηγορία γ) σε κάθε οίκηµα που χρησιµοποιείται ως
γραφείο.
3) 20 δρχ. ετησίως α) για κάθε κατοικία 1 δωµατίου, ποσό που επιβαρύνει τούς µισθωτές που κατοικούν ή
ασκούν σ’ αυτές επάγγελµα ή βιοµηχανία µη εξαιρούµενων και των ιδιοκατοικούντων ιδιοκτητών.
Το κεφάλαιο Β΄ άρθρο 4 αφορά δικαίωµα για την ονοµατοθεσία των οδών και την αρίθµηση των
οικιών και επιβάλλεται, µε 16 ψήφους υπέρ και µίας κατά, δικαίωµα 5 δρχ. ετησίως σε κάθε ακίνητο, επιβαρύνεται δε ο ιδιοκτήτης.

93
94

Η Νέα Ιωνία, πριν την ανακήρυξή του σε αυτόνοµο δήµο, ανήκε στην περιοχή του δήµου Αθηναίων.
∆ρόµοι που έχουν µετονοµαστεί είναι: η Σµύρνης σε Ελ. Βενιζέλου, η Μορκεντάου σε Κ. Βάρναλη, η Μ. Ασίας σε Ελ. Αλαµέιν, η Γυθείου
σε Π. Π. Γερµανού, η Αχελώου αρχικά σε Σαµψούντος και στη συνέχεια σε Αγίου Γεωργίου και στον Περισσό ονοµάστηκαν το 1939, η
κεντρική οδός: Θ. Κολοκοτρώνη και στη συνέχειά της Αιµ. Γρεβενών και η πλατεία: Αγίας Αναστασίας.
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Το κεφάλαιο Γ΄ άρθρο 1 αφορά το φόρο επί προϊόντων βιοµηχανίας, βιοτεχνίας κ.λ.π. Ο Μωϋσιάδης
λέει ότι το ποσό των 200.00 δρχ. που προβλέπεται να εισπραχθεί από αυτό το φόρο δεν είναι υπερβολικό, εν
τούτοις υπάρχει σχεδόν η βεβαιότητα ότι κατά την εφαρµογή αυτό θα αυξηθεί, γι’ αυτό προτείνει να µην
επιβληθεί γιατί φρονεί ότι πολλές βιοµηχανίες θα αποµακρυνθούν από τη Νέα Ιωνία, όπως έγινε και στη Νάουσα
µε τη βιοµηχανία Λαναρά95 και Κύρτση, επί πλέον δε, δεν θα ιδρυθούν άλλες βιοµηχανίες εδώ και το γεγονός
αυτό θα έχει συνέπειες στα εργατικά ηµεροµίσθια και θα προκύψει ζήτηµα ανεργίας.
Ο Ρεµούνδος δέχεται την επιβολή της φορολογίας υπό τον όρο το προϊόν της να µην υπερβεί τις 200.000
δρχ. Ο Σινάνογλου κατ’ αρχήν υποστηρίζει ότι το ∆. Σ. πρέπει να προσέξει και επικαλείται παρόµοιους λόγους µε
τον Μωϋσιάδη, προτείνει δε να επιβληθεί εφ’ άπαξ φορολογία επί των προϊόντων βιοµηχανίας, ώστε το προϊόν
του φόρου να µην υπερβεί τις 200.000 δρχ. Ο Μαµελετζής συνιστά να µην επιβληθεί η φορολογία, πριν µελετηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ευρίσκονται τα βιοµηχανικά εργοστάσια, η εργατική ανεργία κ.α.
Ο Κουβαράς υποστηρίζει ότι πρέπει να επιβληθεί η φορολογία γιατί οι βιοµηχανίες αποκοµίζουν πολλά κέρδη
και απολαµβάνουν διαφόρων προνοµίων και διευκολύνσεων εκ µέρους του κράτους. Αυτή δε η φορολογία είναι
δίκαιη, γιατί από αυτή επιβαρύνονται οι πλούσιοι ενώ από τις άλλες φορολογίες πλήττονται οι λαϊκές τάξεις.
Ο Σινάνογλου του απαντά ότι µε όσα υποστηρίζει κηρύσσει το ευαγγέλιο της ανατροπής του κοινωνικού
καθεστώτος.
Μετά γίνεται συζήτηση επί του ποσοστού της φορολογίας.
Το ∆.Σ. αποφασίζει µε 16 ψήφους υπέρ και µίας κατά, την επιβολή κατ’ αρχήν φόρου για τη δηµοτική
περίοδο 1934-1937, επί των παραγοµένων στη περιφέρεια του δήµου παντός είδους προϊόντων
βιοµηχανίας, χειροτεχνίας, ζωοκοµίας, γαλακτοκοµίας και λατοµείων µέχρι 30% του φόρου που
ορίζεται στο δηµοτικό δασµολόγιο.
Μετά το ∆.Σ µε 16 ψήφους υπέρ και µίας κατά εγκρίνει την υπέρ του δήµου επιβολή πρόσθετου φόρου
10% επί του, σε κάθε συγκεκριµένη περίπτωση, οφειλόµενου δηµόσιου φόρου ή τέλους αρχικού και
πρόσθετου, επί εκάστης δωρεάν µεταβίβασης περιουσίας κατά κληρονοµία ή κληροδοσία ή αιτία
θανάτου.
Μετά το ∆.Σ µε 16 ψήφους υπέρ και µίας κατά εγκρίνει την υπέρ του δήµου για την περίοδο 1934-1937
επιβολή πρόσθετου ποσοστού 20% επί του κάτωθι δηµόσιου φόρου χωρίς εξαιρέσεις φορολογουµένων 1)
επί των εισοδηµάτων από οικοδοµές 2) επί των εισοδηµάτων από γαίες 3) επί των κερδών από
εµπορικές και βιοµηχανικές επιχειρήσεις και 4) επί των αµοιβών από υπηρεσίες ελευθερίου επαγγέλµατος.
Μετά το ∆.Σ. εγκρίνει κατά κεφάλαιο, άρθρο και στο σύνολό του τον προϋπολογισµό εσόδων και εξόδων
της οικονοµικής χρήσης 1934-1935.
Μετά το ∆.Σ. εγκρίνει πιστώσεις: 25.000 για την προµήθεια επίπλων του δηµοτικού καταστήµατος και
20.000 για την ενοικίαση επί ένα εξάµηνο οικήµατος για δηµοτικό κατάστηµα (δηµαρχείο)96.
Συνεδρίαση 10η
Πέµπτη 19 Ιουλίου
Θέµατα ηµερήσιας διάταξης
1. Η πληµµύρα της 18ης Ιουλίου97.
2. Επικύρωση προηγούµενων πρακτικών, προσθήκες επί του προϋπολογισµού.
3. Επιτροπή για την κατάρτιση Γενικού Μητρώου ∆ηµοτών.
4. Έκπτωση εργολάβου καταβρέγµατος λόγω ασυνέπειας.
5. Σφραγίδα του δήµου.
Επί του 1ου θέµατος. Ο δήµαρχος ανακοίνωσε στο συµβούλιο τις ενέργειες που κατάβαλε αµέσως µετά την
πληµµύρα, τόσο προς τις αρµόδιες αρχές όσο και από πλευράς δήµου, µε τη διάθεση εργατών και µεταφορικών
µέσων για τη διάσωση των επίπλων και άλλων οικιακών σκευών των πληµµυροπαθών και για την παροχή σ’
αυτούς ψωµιού, τυριού κ.λ.π. και εξήρε την προθυµία που επέδειξαν οι κρατικές υπηρεσίες και οι υπουργοί
Κρατικής Αντιλήψεως, Εσωτερικών και Στρατιωτικών98. Εισηγείται το ∆.Σ. αφ’ ενός να εκφράσει τη συµπάθειά
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Ο Λαναράς το 1933, απείλησε ότι θα προχωρήσει στην απόλυση 2000 εργατών και εργατριών αν δε του µειωθεί η δηµοτική φορολογία, οι
εργαζόµενοι κατέβηκαν σε απεργία και σε διαδήλωση, όπου δέχτηκαν επίθεση της αστυνοµίας.
96
Στην αρχή το δηµαρχείο στεγάστηκε πρόχειρα σε προσωρινό οίκηµα στην οδό Ηρακλείου. Μετά την ανωτέρω απόφαση του ∆.Σ., για την
ενοικίαση επί ένα εξάµηνο οικήµατος για δηµοτικό κατάστηµα, συνέρχεται η δηµαρχιακή επιτροπή στις 27 Ιουνίου και µε πρόχειρο
µειοδοτικό διαγωνισµό, που προκηρύχθηκε και δηµοσιεύθηκε στη εφηµερίδα «Νέος Κόσµος», κατακύρωσε τη µίσθωση σε οίκηµα του
∆αµιανού Αθανάσογλου στη αρχή της οδού Ηρακλείου. Προσήλθαν και άλλοι δύο µε οικήµατα επίσης επί της Ηρακλείου, η Σοφία
Σηµηριώτη, µε οίκηµα κοντά στο προσωρινό και ο Σταύρος Σταυρίδης. Στην εκπνοή του εξαµήνου η επιτροπή εξετάζει άλλα οικήµατα αλλά
τα κρίνει ακατάλληλα και ασύµφορα και αποφασίζει να παρατείνει την παραµονή στον ίδιο χώρο για άλλο ένα εξάµηνο.
97
Η πληµµύρα έπληξε κυρίως τους περίοικους του µεγάλου «ρέµατος της Πεύκης» στο τµήµα των σηµερινών οδών Αλατσάτων και ∆έρκων
µεταξύ των οδών Μ. Ασίας και Πισιδίας, η δε αναφερόµενη γέφυρα ήταν όπου είναι σήµερα η διασταύρωση της οδού Μικράς Ασίας µε την
οδό Αλατσάτων. Προφορικές µαρτυρίες θεωρούν ως αιτία της πληµµύρας το ότι: µε την εκδήλωση της καταιγίδας παρασύρθηκαν, από τον
παρακείµενο στη γέφυρα φούρνο του Κατιµερτζόγλου, σακιά µε αλεύρι που έφραξαν τη ροή των νερών κάτω από τη γέφυρα.
98
Οι εν λόγω υπουργοί της κυβέρνησης Π. Τσαλδάρη ήσαν: Κρατικής Υγιεινής και Αντιλήψεως ο Μ. Κύρκος, Εσωτερικών ο ∆ηµ. Γιαννόπουλος και Στρατιωτικών ο Γ. Κονδύλης.
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του προς τους ατυχήσαντες συνδηµότες, αφ’ εταίρου δε τις θερµές ευχαριστίες του προς τους υπουργούς για το
ενδιαφέρον που επέδειξαν.
Ο Ρεµούνδος ζητά να ανακοινωθεί αν αληθεύουν οι διαδόσεις ότι η πιο µεγάλη καταστροφή προήλθε από το
συρµάτινο φράγµα που τοποθετήθηκε πριν λίγο καιρό από το δήµο στη γέφυρα δίπλα στο χώρο. Ο δήµαρχος
λέει ότι κανένα φράγµα δεν µπήκε, αλλά µόνο ένα αγκαθωτό σύρµα για την παρεµπόδιση απόρριψης ακαθαρσιών, τοποθετήθηκε δε κατά αραιά διαστήµατα και δεν ήταν δυνατό να προκαλέσει την πληµµύρα που συνέβη.
Χαρακτήρισε τις διαδόσεις ανήθικες που καµία σχέση δεν έχουν µε την αλήθεια, επίσης ότι αν κατ’ ελάχιστο το
σύρµα συντέλεσε στο ατύχηµα, είναι πρόθυµος να αναλάβει την ευθύνη. Σε ερώτηση του Βαρβαρέσου, επαναλαµβάνει τα όσα έπραξε υπέρ των θυµάτων και εξαιρεί την αυταπάρνηση της αστυνοµίας του συνοικισµού, τόσο
για την τήρηση της τάξης όσο και για την προσπάθεια των οργάνων για τη διάσωση ανθρώπων από επαπειλούµενο πνιγµό.
Επί του 2ου θέµατος. Κατά την ανάγνωση για επικύρωση των προηγούµενων συνεδριάσεων ο Μωϋσιάδης
λέει ότι αυτά δεν τηρούνται κανονικά από τον Γεν. Γραµµατέα του δήµου. Ο Γ. Γ. διαµαρτύρεται, οι Γεωργουλίδης και Ρεµούνδος θεωρούν αντικανονική την παρέµβασή του και ακολουθούν αντεγκλήσεις. Ο δήµαρχος λέει
ότι ο Γ. Γ. έχει την πλήρη εµπιστοσύνη του, άλλωστε είχε παρακληθεί να τηρεί τα πρακτικά µέχρι να προσληφθεί ειδικός υπάλληλος. Ο Γεωργουλίδης λέει πως δεν ήθελε να θίξει τον Γ. Γ. και ο Ρεµούνδος δεν επρόκειτο
περί µοµφής, αλλά για κάποιες παραλείψεις κατά τη διατύπωση των πρακτικών. Ο πρόεδρος διακόπτει τη
συνεδρίαση για επί 10 λεπτά.
Μετά την επάνοδο συνεχίζεται η συζήτηση και το συµβούλιο δέχεται στα πρακτικά της 22ας Ιουνίου να σηµειωθεί µε παραποµπή 1) η αποχώρηση του Μαµελετζή λόγω της επίθεσης που επιχειρήθηκε στο σπίτι του από
κακοποιά στοιχεία 2) η ανακοίνωση του Ρεµούνδου περί των εξόδων παραστάσεως των δηµάρχων Καβάλας99
δρχ. 5.000, Καλαµάτας 7.000, Μεγάρων 3.000 και ∆ράµας 5.000 3) σηµείωµα του Μωϋσιάδη που έχει ως εξής:

«Να αναγράφονται τα ονόµατα των µειοψηφούντων επί ενός εκάστου αλλ’ ουσιώδους κεφαλαίου, δια να
χωριστούν αι ευθύναι εκάστου». Η πρόταση υποστηρίζεται από τους Ρεµούνδο και Σινάνογλού και γίνεται δεκτή.
«Έξοδα. Φρονεί ότι δια την υγείαν, πρόνοιαν, περίθαλψην, αθλητισµόν κ.λπ. διατίθενται ελάχιστα ποσά ενώ
συχνά επικαλούµεθα ως επιχείρηµα δι’ άλλα ζητήµατα την άθλίαν υγιεινήν κατάστασιν των δηµοτών και την
τροµακτικήν έκτασιν της φυµατιώσεως. Επίσης ευρίσκει ανεπαρκή τα ποσά τα οποία διατίθενται δια τον
καθαρισµόν βόθρων και αποχωρητηρίων δια τα οποία προβλέπεται δαπάνη ίση προς τα έξοδα γραφικής ύλης.
Οµοίως δια την κατασκευήν και συντήρησιν ουρητηρίων και αποχωρητηρίων, δι’ α προβλέπεται δαπάνη όση και
δια τα έπιπλα του δήµου».
Μετά το πέρας της ανάγνωσης των πρακτικών της 11ης και 22ας Ιουνίου το συµβούλιο επικύρωσε και υπέγραψε τα πρακτικά και µετά αρχίζει η συζήτηση επί της ηµερήσιας διάταξης.
Επί του 3ου θέµατος. Εγκρίνεται οµοφώνως ο πίνακας φορολογητέων προϊόντων βιοµηχανίας και ζωοκοµίας.
Ορίζεται επιτροπή για την κατάρτιση Γενικού Μητρώου ∆ηµοτών αµφοτέρων των φύλλων, από τα στοιχεία
που θα συγκεντρώσει µαζί µε τους εφηµέριους της περιοχής του δήµου και από την απογραφή πληθυσµού που
θα ενεργηθεί στην περιφέρεια του δήµου Νέας Ιωνίας.
Επί του 4ου θέµατος. Ο δήµαρχος ανακοινώνει στο συµβούλιο ότι ο εργολάβος που ανέλαβε το κατάβρεγµα
των δρόµων δεν τηρεί τους όρους της συµφωνίας και προτείνει την έκπτωσή του µε τις εις βάρος του συνέπειες. Το συµβούλιο τον κηρύσσει έκπτωτο και εγκρίνει την προκήρυξη νέου διαγωνισµού.
Επί του 5ου θέµατος. Το ∆.Σ. όρισε η σφραγίδα του δήµου να φέρει στο µέσο την προτοµή του Οµήρου.
Οι σύµβουλοι Κ. Βαρβαρέσος, Ι. Ρεµούνδος, Η. Σινάνογλου, ∆. Μωϋσιάδης, Ι. Κανάς, Ι. Κεσίσογλου, και Α.
Γεωργουλίδης, που είχαν ζητήσει να δοθούν από τον δήµαρχο πληροφορίες για διάφορα ζητήµατα, ζητούν να
αναβληθεί η συζήτηση λόγω του προχωρηµένου της ώρας. Το συµβούλιο απορρίπτει το αίτηµα, οι 7 σύµβουλοι
αποχωρούν και λύεται η συνεδρίαση.
Συνεδρίαση 11η
Παρασκευή 27 Ιουλίου
Θέµατα ηµερήσιας διάταξης
Προ ηµερήσιας διάταξης. Ο Θάνατος Μένου Φιλήντα (Μενέλαου Φιλανθίδη).
1. Περί δηµοσιευµάτων
2. Έγκριση πίστωσης για την περίθαλψη πληµµυροπαθών δηµοτών.
3. Απαντήσεις επί της επερώτησης επτά συµβούλων της µειοψηφίας.
Ο πρόεδρος αναγγέλλει το θάνατο του πρόσφυγα λόγιου και γλωσ-σολόγου Μενέλαου Φιλανθίδη (Μένου
Φιλήντα100), δηµότη Νέας Ιωνίας και προτείνει να εγκριθεί η δαπάνη 400 δρχ. που ήδη έκανε ο δήµαρχος, για
99

Το 1934 εξελέγη δήµαρχος στην πόλη των καπνεργατών ο κοµουνιστής Μήτσος Παρτσαλίδης που είχε έρθει στην Καβάλα πρόσφυγας
από τον Πόντο και υπήρξε ο πρώτος “κόκκινος” δήµαρχος, στην Καλαµάτα έχει εκλεγεί ο γιατρός Χρήστος Κ. Κουµάντος, στα Μέγαρα ο
Γεώργιος Εµµ. Μαυρουκάκης προσκείµενος στη «Λαϊκή» παράταξη του Π. Τσαλδάρη και στη ∆ράµα µε την παράταξη των Φιλελευθέρων ο
µικρασιάτης Κισαγιζλής.
100
Ο Μένος Φιλήντας (1870-1934) γεννήθηκε στην Αρτάκη της Κυζίκου. Ήταν δηµοτικιστής, γλωσσολόγος και λόγιος. ∆ιώχτηκε και
φυλακίστηκε δύο φορές από τις Τουρκικές αρχές λόγω του πατριωτικού του αγώνα και για τη δράση του. Ήλθε στην Αθήνα το 1913 και
έζησε στη Νέα Ιωνία ως το τέλος της ζωής του. Συνεργάστηκε µε τα περισσότερα αθηναϊκά περιοδικά, καθώς επίσης µε έντυπα της
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κατάθεση στεφάνου στη σορό του µεταστάντος. Ο Μωϋσιάδης αφού
αναφέρεται στη ζωή και το έργο του Μένου Φιλήντα, προτείνει να παρακολουθήσει το συµβούλιο σύσσωµο την εκφορά του µεταστάντος, να
δοθεί σε δρόµο της Ν. Ιωνίας το όνοµά του και να καταβληθούν στην
οικογένειά του τα έξοδα της κηδείας του ως να έγινε δηµοσία δαπάνη.
Γίνεται δεκτή η πρόταση για τη µετονοµασία δρόµου.
Επί του 1ου θέµατος. Μετά από πρόταση του Π. Καρφόπουλου αποφασίζεται µε 9 ψήφους υπέρ και 5 κατά, η διεξαγωγή συζήτησης κεκλεισµένων των θηρών και µε εντολή του Προέδρου εκκενώνεται η αίθουσα από
τους παρόντες ακροατές.
Ο Σινάνογλου διαµαρτύρεται για τις επικρίσεις που δηµοσιεύθηκαν
στην εφηµερίδα «Προσφυγικός Κόσµος» για τους 7 δηµοτικούς συµβούλους της µειοψηφίας που υπέβαλαν επερώτηση, οι οποίοι «χαρακτη-

ρίζονται συλλήβδην ως αποτελούντες µαφίαν, φατρίαν κ.λ.π. και ων η
ενέργεια χαρακτηρίζεται κατάπτυστος».
Ο δήµαρχος απαντά και εξηγεί ότι οι φράσεις αυτές του δηµοσιεύµατος αφορούν τους ανεύθυνους ανωνυµογράφους του υποµνήµατος
που του υπέβαλε ο δηµότης ∆. Μαµελετζής, απορεί δε γιατί του αποδίΟ Μένος Φιλήντας.
δεται πρόθεση εξύβρισης της µειοψηφίας ενώ ο ίδιος στην περίπτωση της
Προσωπογραφία του
συκοφαντικής εναντίον του αρθρο-γραφίας της εφηµερίδας «Προσφυγική
από τον Φώτη Κόντογλου
Φωνή» ουδέποτε διανοήθηκε να προσάψει µοµφή στους αντιπολιτευόµενους συµβούλους.
Οι αντιπαραθέσεις συνεχίζονται και αποφασίζεται να τεθεί τέρµα στην παρελθοντολογία.
Επί του 2ου θέµατος. Ο ∆ήµαρχος εκθέτει διεξοδικώς τις ενέργειές του την 18η Ιουλίου κατά την οποία συνέβη
η πληµµύρα. Τονίζει ότι έσπευσε να έλθει αρωγός στις πάνω από 100 οικογένειες που επλήγησαν από τη συµφορά, στο µέτρο των δυνάµεών του, και αναφέρει ότι τα µέχρι τώρα έξοδα ανέρχονται περίπου σε 15.000. Προτείνει, το συµβούλιο να εγκρίνει συνολική πίστωση λογική και δίκαια, λαµβάνοντας υπόψη ότι το αποθεµατικό
κεφάλαιο του δήµου είναι 220.000, αποφεύγοντας αποφάσεις εντυπωσιακές και δηµαγωγικές υπενθυµίζοντας ότι
η απόφαση πρέπει να τύχει και της έγκρισης της Νοµαρχίας. Επίσης αναφέρει τις υποσχέσεις που έδωσε ο
Υπουργός Κρατικής Υγιεινής και Αντιλήψεως, για κρατική ενίσχυση προς τους παθόντες.
Μετά από συζήτηση ψηφίζεται πίστωση 35.000.
Ο δήµαρχος ανακοινώνει επίσης ότι µε αναφορά του προς το υπουργείο ζήτησε άδεια σύστασης επιτροπής
για διενέργεια εράνου υπέρ των πληµµυροπαθών, που θα περιλαµβάνει τον επίσκοπο Πατάρων Μελέτιο101, τον
∆ήµαρχο, τον πρόεδρο του ∆.Σ. Χρ. Χατζηστέλιο, τον σύµβουλο Ηλ. Σινάνογλου κ. ά. και ότι η άδεια δόθηκε.
Προτείνει το υπολειπόµενο ποσό των 20.000 να τεθεί στη διάθεση της επιτροπής.
Το συµβούλιο εγκρίνει οµοφώνως. Με πρόταση του Γ. Προµπονά γίνεται δεκτή τετραµελής επιτροπή
πληµµυροπαθών προς την οποία ανακοινώθηκαν οι µέχρι τώρα ενέργειες και η επιτροπή ευχαριστεί εκ µέρους
όλων των παθόντων.
Επί του 3ου θέµατος. Το ∆.Σ. αρχίζει τη συζήτηση των ζητηµάτων που χαρακτηρίσθηκαν ως επείγοντα µε
ειδική αίτηση των επτά δηµοτικών συµβούλων της µειοψηφίας.

Κωνσταντινούπολης, δηµοσίευσε και εξέδωσε γλωσσολογικές µελέτες, πεζογραφήµατα και την ποιητική συλλογή Οχτάβες. Συνεργάστηκε
επίσης στη συγγραφή της Μεγάλης Ελληνικής Εγκυκλοπαίδειας των εκδόσεων Πυρσός.
101
Στο φύλλο Οκτωβρίου 1990 του εντύπου «Η ΣΠΑΡΤΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ» που εκδίδει η Ένωση Σπάρτης Μικράς Ασίας, δηµοσιεύεται η
αυτοβιογραφία του Πατάρων Μελετίου (Χρηστίδη). Από αυτήν σταχυολογούµε: «Εγεννήθην το έτος 1880 εν Σπάρτη Μικράς Ασίας εκ
γονέων Ελλήνων το γένος και χριστιανών ορθοδόξων, Χρήστου και Πηνελόπης». Απεφοίτησε από τη Θεολογική σχολή της Χάλκης το 1903,
χειροτονήθηκε Αρχιµανδρίτης στον Πατριαρχικό Ναό από τον Πατριάρχη Ιωακείµ τον Γ΄(τον «Μεγαλοπρεπή») και Επίσκοπος το 1910.
Υπηρέτησε την εκκλησία στη Μιρσύνα Κιλικίας, Σπάρτη Πισιδίας, Κίο Νικαίας. Τον Ιούνιο του 1914 οι Τουρκικές αρχές τον απέλασαν στην
Κωνστ/πολη ως ανεπιθύµητο και επικίνδυνο λόγω της εθνικής δράσης του. Τον ίδιο χρόνο µετά από αίτηµα της Ελληνικής πρεσβείας της
Κωνστ/πολης αποστέλλεται στην Ανατολική Θράκη όπου συνεχίζει τη δράση του. Το 1919 µε υπόδειξη της ύπατης ελληνικής αρµοστείας της
Κωνστ/πολης και αφού έλαβε σχετικές οδηγίες από τον Χρυσόστοµο Σµύρνης, πηγαίνει στην Αττάλεια στην οποία είχαν εγκατασταθεί
Ιταλικές αρχές και όπου οι καθολικοί διενεργούσαν πολιτική προπαγάνδα και θρησκευτικό προσηλυτισµό στους Έλληνες. Εκεί αναπτύσσει
σκληρό διµέτωπο αγώνα έναντι Ιταλών και Κεµαλικών, υπερασπίζοντας και στηρίζοντας τους διωκόµενους Έλληνες. Οι Ιταλοί το 1921 τον
προδίδουν στους Τούρκους και αυτοί τον εκτοπίζουν στα βάθη της Τουρκίας (στη Μαλάτεια της Αρµενίας) όπου υπέστη πεζοπορίες,
φυλακίσεις, ασιτία και πλείστες ταλαιπωρίες. Τον Σεπτέµβριο του 1924 φθάνει ως ανταλλάξιµος στους Ποδαράδες. Ο τότε Αρχιεπίσκοπος
Χρυσόστοµος του αναθέτει την επιτροπεία της Νέας Ιωνίας. Το Μάρτιο του 1941 µε απαίτηση της κυβέρνησης η Ι. Σύνοδος τον στέλνει
στην Αλεξανδρούπολη να εµψυχώσει τους πανικόβλητους πληθυσµούς που αποχωρούσαν µαζικά λόγω του φόβου που προκαλούσε σ’
αυτούς η εισβολή των κατακτητών Γερµανών πολύ περισσότερο όµως των συµµάχων τους Βουλγάρων. Οι αρχές εγκαταλείπουν την πόλη,
εισβάλλουν οι Γερµανοί και µετά λίγες µέρες οι Βούλγαροι. Όλες οι αρχές αντικαθίστανται από Βουλγάρους οι οποίοι απαιτούν να φύγει από
την Αλεξανδρούπολη. Αρνείται, και ο Βούλγαρος νοµάρχης, αφού περικύκλωσε από τη νύχτα µε στρατό τη µητρόπολη, τον συλλαµβάνει τον
επιβιβάζει βίαια σε αυτοκίνητο και τον στέλνει στη Θεσσαλονίκη. Από εκεί επιστρέφει στη Νέα Ιωνία όπου και διαµένει πάµφτωχος και
απλός, υπηρετώντας το προσφυγικό ποίµνιό του ως το τέλος της ζωής του, στις 20 Ιουλίου 1967. Το 1961 που έγραψε την σύντοµη
αυτοβιογραφία του λέει χαρακτηριστικά: «Με τας ασθενείς µου δυνάµεις προσεπάθησα να υπηρετήσω τον συνοικισµόν τούτον επί 36 έτη».
Η Ακαδηµία Αθηνών την 25η Μαρτίου του 1963, βράβευσε τον Πατάρων Μελέτιο και στο πρόσωπό του τους αφανείς ήρωες του Μικρασιατικού Ελληνισµού. Προτοµή του υπάρχει στο προαύλιο του Ι. Ναού Αγίου Γεωργίου στη Νέα Ιωνία.
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Σε απάντηση των ανωτέρω, που επέχουν θέση επερώτησης, ο δήµαρχος καταθέτει έγγραφη απάντηση
που διαβάζει ο Γραµµατέας ∆.Σ. Πέτρος Καϊρης. Στο έγγραφο που απευθύνεται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο ο
∆ήµαρχος δίνει απαντήσεις για τα εξής ερωτήµατα:
1. επάρκεια και εξυγίανση του ύδατος του συνοικισµού
2. διαρρύθµιση των σφαγείων
3. ασφαλτόστρωση της διερχόµενης από τον συνοικισµό επαρχιακής οδού
4. οριστικός, καθορισµός των ορίων του ∆ήµου
5. µειοδοτική δηµοπρασία για το κατάβρεγµα των δρόµων
6. ηλεκτροφωτισµός του δήµου
7. υπόµνηµα κατοίκων
8. ανέγερση γκρεµισµένου τοίχου δίπλα στο σιδηροδροµικό σταθµό
9. το µέχρι τώρα έργο του δηµάρχου και της δηµαρχιακής επιτροπής
10. διορισµός υπαλλήλων
11. ηµεροµίσθια υπαλλήλων και εργατών
Για το 1ο ερώτηµα απαντά ότι επισκέφθηκε κατ’ επανάληψη τον Υπουργό Υγιεινής και Αντιλήψεως και επέτυχε την αποστολή ειδικού συνεργείου το οποίο ενήργησε τον καθαρισµό των φρεάτων και των δεξαµενών και
την αποστείρωση του ύδατος. Κατόπιν ενεργειών του το ίδιο υπουργείο µε δική του δαπάνη, έλαβε απόφαση να
τροφοδοτήσει τη δεξαµενή του Περισσού µε νερό της Ούλεν, για να αυξηθεί έτσι η ποσότητα του νερού που
καταναλώνεται για την επάρκεια όλου του συνοικισµού. Εκτός αυτού διέθεσε ηµεροµίσθιους εργάτες για την
επισκευή και επέκταση του δικτύου ύδρευσης. Ακόµη ενεργεί συνεχώς για την επέκταση του δικτύου σε τµήµατα του συνοικισµού που τροφοδοτούνται ανεπαρκώς ή δεν έχουν καθόλου νερό. Ο υπουργός Μ. Κύρκος υποσχέθηκε να επισκεφθεί το συνοικισµό για να αντιληφθεί τις ανάγκες του αντλιοστασίου και να εξετάσει το
ζήτηµα της νοσηλείας των απόρων συνδηµοτών στο νοσοκοµείο Νέας Ιωνίας.
Για το 2ο ερώτηµα απαντά ότι επισκέφθηκε τον διευθυντή του Υγειονοµικού Κέντρου Αττικοβοιωτίας κ.
Μακρίδη και τον παρεκάλεσε για τη λήψη εξυγιαντικών µέτρων και τρόπο διαρρύθµισης των σφαγείων102 του
συνοικισµού, για πρόληψη επιδηµικών νόσων. Προέβη επίσης σε επανειληµµένα διαβήµατα προς την αρµόδια
υπηρεσία του Υπουργείου Υγιεινής για τον καθαρισµό των βόθρων του συνοικισµού.
Για το 3ο ερώτηµα ενηµερώνει ότι για πρώτη φορά προσκλήθηκαν από το νοµάρχη δήµαρχοι και κοινοτάρχες, µε την ιδιότητά του ως προέδρου της διοικούσας επιτροπής του Ταµείου Επαρχιακής Οδοποιίας Αττικοβοιωτίας, σε συνεδρίαση στις 3 Ιουλίου. Κατά τη συνεδρίαση ζήτησε να διατεθεί ποσό 1.000.000 δρχ. τουλάχιστον
για τη συµπλήρωση της ασφαλτόστρωσης της επαρχιακής οδού που οδηγεί στο συνοικισµό και διέρχεται µέσα
από αυτόν103. Του δηλώθηκε ότι τα διαθέσιµα ποσά έχουν ήδη διατεθεί και µετά από επιµονή του, το Ταµείο
αποφάσισε να διαθέσει πλην του αρχικού ποσού των 100.000 χιλιάδων, άλλες 150.000.
Για το 4ο ερώτηµα υπέβαλε αναφορά στο Νοµάρχη και προέβη σε προφορικά διαβήµατα προς αυτόν και
προς τον δήµαρχο Αθηναίων για να δοθούν τα επίσηµα στοιχεία για την υποστήριξη των δικαιωµάτων του
δήµου ενώπιον των αρµόδιων επιτροπών καθορισµού των ορίων της περιφέρειας του δήµου µε το δήµο Αθηναίων και τις κοινότητες Φιλαδέλφειας, Κουκουβαούνων, Ηρακλείου, και Καλογρέζας. Εκτός από αυτό µε
διάβηµά του ο νοµάρχης διέταξε τηλεγραφικώς το τµήµα χωροφυλακής Ν. Ιωνίας και τον Αστυνοµικό Σταθµό
Ηρακλείου να παρεµποδίσουν τον πρόεδρο της κοινότητας Ηρακλείου να προβεί σε αυθαίρετες ενέργειες, που
θα αφορούν στον καθορισµό των ορίων µεταξύ της κοινότητάς του και του δήµου Ν. Ιωνίας µέχρι να συσταθεί
η αρµόδια επιτροπή.
Για το 5ο ερώτηµα εξηγεί τους λόγους (η τιµή της µειοδοσίας ήταν πολύ χαµηλή µε αποτέλεσµα να µην
µπορεί να ανταποκριθεί στις συµβατικές υποχρεώσεις του) που οδήγησαν στην εισήγησή του για έκπτωση του
εργολάβου και διενέργεια νέου µειοδοτικού διαγωνισµού για το κατάβρεγµα των δρόµων.
Για το 6ο ερώτηµα υπέβαλε αναφορά προς το Υπουργείο της Συγκοινωνίας µε σχεδιαγράµµατα στα οποία
σηµειώνεται η θέση και η ισχύς των λαµπτήρων που χρειάζονται και κάθε άλλη λεπτοµέρεια. Υπέβαλε επίσης
πίνακα των υλικών που υπάρχουν, µε τη δήλωση ότι στον δήµο υπάρχει δίκτυο ηλεκτρικής εγκατάστασης που
αγόρασε ο δήµος Αθηναίων από την ανώνυµη εταιρία «Ελληνική Εριουργία». Προέβη επίσης στις σχετικές
ενέργειες για την εγκατάσταση φανών σε ορισµένα σηµεία για το φωτισµό των δηµοτικών δρόµων.
Για το 7ο ερώτηµα δηλώνει ότι ποτέ δεν έλαβε ενυπόγραφο υπόµνηµα αλλά του δόθηκε ένα αντίγραφο
χωρίς υπογραφές µε την υποσηµείωση «η Εκτελεστική Επιτροπή». Το δήθεν υπόµνηµα είναι απλώς ένας λίβελος
γεµάτος ανακρίβειες και συκοφαντικές κατηγορίες εναντίον του, που διατυπώνονται εσκεµµένως και από πρόθεση από ανθρώπους που επιδιώκουν σκοπούς ανοµολόγητους. ∆εν θεωρεί ότι αξίζουν απάντησης τέτοιες κατάπτυστες ανυπόγραφες συκοφαντίες και αρκέστηκε απλώς να υποβάλει µήνυση εναντίων ορισµένων από αυτούς
οι οποίοι, όπως πληροφορήθηκε από αξιόπιστους µάρτυρες διαδίδουν διάφορες κακοήθειες και υποκινούν
συνδηµότες σε εξέγερση εναντίον του. Έτσι θα τους δώσει την ευχέρεια να αποδείξουν την αλήθεια των καταγ-
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Τα σφαγεία ήσαν στη Ελευθερούπολη, όπου σήµερα το Ο.Τ. µεταξύ των οδών Ραµνούντως και Στράβωνος, επάνω από την κοίτη του
Ποδονίφτη και βορείως και των πεσών του Αδριάνειου. Πιο πριν προς Ιωνία ήσαν βουστάσια.
103
Πρόκειται για τη Λεωφόρο Ηρακλείου.

71

γελλοµένων στο δικαστήριο, αλλιώς θα στιγµατιστούν ως κατάπτυστοι συκοφάντες. ∆ηλώνει δε ότι σύµφωνα µε
τη νοµοθεσία είναι υποχρεωµένος να λογοδοτεί µόνο στο ∆.Σ. ως σώµα.
Για το 8ο ερώτηµα ενηµερώνει ότι η ανέγερση του τοίχου που γκρεµίστηκε δίπλα στο σιδηροδροµικό
σταθµό στοίχισε περίπου 9.500 δρχ. όπως αποδεικνύεται από τα δικαιολογητικά που έχει στη διάθεση του ∆.Σ.
για έλεγχο και όχι 20.000 που ισχυρίζονται οι ανωνυµογράφοι στο περιλάλητο υπόµνηµα.
Για το 9ο ερώτηµα για το µέχρι τώρα έργο του δηµάρχου και της δηµαρχιακής επιτροπής, το ∆.Σ. να µην
ξεχνά ότι πριν από λίγο χρόνο εκλέχτηκε η δηµαρχιακή επιτροπή και µόνο δύο συνεδριάσεις έκανε κατά τις
οποίες έγινε µειοδοτική δηµοπρασία για ενοικίαση δηµοτικού καταστήµατος, την προµήθεια των επίπλων του και
για το διορισµό µερικών προβλεπόµενων από τον Οργανισµό δηµοτικών υπαλλήλων. Άλλωστε ο προϋπολογισµός εγκρίθηκε από τη νοµαρχία µόλις πριν µία εβδοµάδα.
Για το 10ο ερώτηµα εξηγεί ότι οι προσληφθέντες υπάλληλοι είναι κάτοχοι όλων των νοµίµων προσόντων.
Για το 11ο ερώτηµα υποβάλει λεπτοµερή κατάσταση των ηµεροµισθίων τους.
Μετά το πέρας της ανάγνωσης ο Βαρβαρέσος επανέρχεται επί διαφόρων θεµάτων και κάνει αναφορές σε
συζητήσεις και λεγόµενα, προσπαθώντας να αιτιολογήσει το βάσιµο των ερωτηµάτων. Ο δήµαρχος και άλλοι
σύµβουλοι αντιδρούν και επικρίνουν τις ενέργειές του και ζητούν να σταµατήσει κάθε άλλη συζήτηση. Ο Μωϋσιάδης δηλώνει ότι οι σύµβουλοι της µειοψηφίας δεν υιοθετούν το περιεχόµενο του ανώνυµου υποµνήµατος, αδιαφόρως της στάσης που τήρησε εν προκειµένω ο Βαρβαρέσος.
Τέλος ο δήµαρχος δίνει την πληροφορία για τα προσόντα των δώδεκα µέχρι τώρα προσληφθέντων υπαλλήλων και υπηρετών, από τους οποίους οι δέκα είναι παλαιοί πολεµιστές και απόστρατοι.
Το συµβούλιο θεωρεί επαρκείς τις πιο πάνω πληροφορίες και λύεται η συνεδρίαση «περί ώραν 2αν πρωϊνήν

της 28ης λήγοντος».

Συνεδρίαση 12η
Παρασκευή 10 Αυγούστου
Θέµατα ηµερήσιας διάταξης.
1. Κανονισµός περί επιβολής τέλους επί της εκµεταλλεύσεως των πεζοδροµίων των οδών και του εσωτερικού χώρου των πλατειών.
2. Κανονισµός επιβολής δικαιώµατος για την υπό του δήµου προσφερόµενη υπηρεσία αποκοµιδής οικιακών
απορριµµάτων.
3. Κανονισµός περί βεβαιώσεως και εισπράξεως τέλους επί των ακινήτων των οδών για τοποθέτηση πινακίδων ονοµατοθεσίας των οδών, της αρίθµησης των ακινήτων και τη συντήρησή τους.
4. Κανονισµός Εσωτερικής Τάξης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
5. Έγκριση πίστωσης για αποζηµίωση νυκτοφύλακα του δηµαρχείου.
6. Έγκριση πίστωσης για τη χορήγηση βοηθήµατος στο Πατριωτικό Ίδρυµα Προστασίας του Παιδιού, για
τη δαπάνη διατροφής είκοσι απόρων παιδιών της περιοχής του ∆ήµου Νέας Ιωνίας.
7. Ανακοινώσεις αναφορών κ.λπ. Υπόµνηµα του δήµαρχου προς τον Υπ. κρατικής Υγιεινής και Αντιλήψεως.
Επί του 1ου θέµατος. Το ∆.Σ. εγκρίνει τον Κανονισµό κατά πλειοψηφία µε ψήφους 12 υπέρ και 2 κατά
των Μωϋσιάδη και Κανά που δήλωσαν ότι είναι κηρυγµένοι κατά πάσης άµεσης φορολογίας. Μετά την ψήφιση η
συζήτηση συνεχίζεται από µερικούς συµβούλους και κάποιοι διαµαρτύρονται για τη συνέχιση. Μεταξύ αυτών και
ο Βαλούρδος λέγοντας ότι το θέµα έχει εξαντληθεί. Ο Κανάς του λέει πως η συζήτηση φαίνεται να µην του αρέσει γιατί δεν πρόκειται περί «ψωµιών και τυρών», (υπονοώντας ότι ενδιαφέρεται µόνο να πουλάει τα προϊόντα
του στους πληµµυροπαθείς). Ο υπαινιγµός σηκώνει θύελλα διαµαρτυριών και αντεγκλήσεων και ο πρόεδρος
διακόπτει τη συνεδρίαση για 10 λεπτά.
Με την επανάληψη αρχίζει η συζήτηση του 2ου θέµατος. Το ∆.Σ. εγκρίνει τον Κανονισµό κατά πλειοψηφία
µε ψήφους 12 υπέρ και 2 κατά των Μωϋσιάδη και Κανά που δήλωσαν ότι είναι κηρυγµένοι κατά πάσης άµεσης
φορολογίας.
Επί του 3ου θέµατος. Το ∆.Σ. εγκρίνει τον Κανονισµό κατά πλειοψηφία µε ψήφους 12 υπέρ και 2 κατά των
Μωϋσιάδη και Κανά για τον ίδιο λόγο.
Επί του 4ου θέµατος. Το ∆.Σ. εγκρίνει τον Κανονισµό οµοφώνως.
Επί του 5ου θέµατος. Το ∆.Σ. ψηφίζει οµοφώνως πίστωση 13.000 γι’ αυτό το σκοπό.
Επί του 6ου θέµατος. Το ∆.Σ. ψηφίζει οµοφώνως πίστωση 3.000 γι’ αυτό το σκοπό.
Επί του 7ου θέµατος. δηλαδή: ∆ιαβάζονται τα πιο κάτω έγγραφα:
1) Επιστολή του Ρεµούνδου µε την οποία υποβάλλει την παραίτησή του από την επιτροπή σύνταξης ∆ηµοτολογίου. Το συµβούλιο την αποδέχεται και διορίζει τον Γεωργουλίδη.
2) Έγγραφο του νοµάρχη που εντέλλεται την οικονοµική ενίσχυση του οργανισµού «Αρχαίον ∆ράµα»104. Το
συµβούλιο για να µην επιβαρύνει τον προϋπολογισµό αναλαµβάνει την διάθεση εισιτηρίων.
3) Έγγραφο του προέδρου του Συνδέσµου ∆ιευθυντών και Ιδιοκτητών Ελληνικών Εφηµερίδων Κωνστ/πόλεως
και Σµύρνης κ. Κοκκινίδη, που παρακαλεί να ληφθεί υπόψη η σύστασή του να χρησιµοποιηθούν τα ονόµατα
104

Ιδρυτής του οργανισµού «Αρχαίον ∆ράµα» ήταν ο Ιωσήφ Παπαδόπουλος- Γκρέκας (Πειραιάς, 1897-1981), εκλεκτός συνθέτης,
µουσικολόγος, καθηγητής µουσικής, µαέστρος, µουσικός οργανωτής και ιστοριοδίφης, µε πολυετή και πολύµορφη προσφορά.
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των Ελλήνων δηµοσιογράφων από τη Μικρά Ασία: Σωκρ. Σολοµωνίδη, Μιλτ. Σεϊζάνη και Νικ. Τσουρουκτσόγλου κατά την ονοµατοθεσία των οδών του δήµου. Το συµβούλιο αποφασίζει να εφαρµοστεί η πρόταση
κατά τη γενική µετονοµασία των οδών.
4) Υπόµνηµα του δήµαρχου προς τον Υπουργό κρατικής Υγιεινής και Αντιλήψεως που αρχίζει ως εξής:

Προς τη Α. Εξοχότητα τον Υπουργόν της Κρατικής Υγιεινής και Αντιλήψεως
Κον Μ. Κύρκον. Αθήνας.
Κύριε Υπουργέ,
Λαµβάνω την τιµήν να αναφέρω υµίν, ότι ο νεοσύστατος ∆ήµος, του οποίου έχω την τιµήν να προϊσταµαι,
αποτελούµενος από τον Προσφυγικόν Συνοικισµόν Ν. Ιωνίας και των πέριξ τοιούτων, ήτοι, Ελευθερουπόλεως,
Σαφραµπόλεως, Ινεπόλεως και Περισσού κ.λπ. είναι ο πολυπληθέστερος των εν Αθήναις τοιούτων, έχει δε και
τας περισσοτέρας ανάγκας καθόσον το µεγαλύτερον µέρος αυτού, αποτελείται από πλινθοκτίστους και ετοιµορρόπους ιδιοκτήτους κατοικίας, ανεγερθείσας ευθύς αµέσως µετά την προσφυγήν των ενοίκων αυτών ενταύθα.
Ο ηµέτερος ∆ήµος, µη δυνάµενος, λόγω του γλισχροτάτου105 αυτού προϋπολογισµού, να αντιµετωπίσει
την θεραπείαν των ανωτάρω αυτού αναγκών, επικαλείται και αύθις το στοργικόν υµών ενδιαφέρον ως
Πρόσφυγος Υπουργού, διά την ευνοϊκήν επίλυσην των κάτωθι εις την αρµοδιότητα υµών υπαγοµένων
φλεγόντων ζητηµάτων αυτού.
Στη συνέχεια του υποµνήµατος ο δήµαρχος αναφέρει τα εξής:
Α. Ύδρευση. Ο συνοικισµός υδρεύεται από το δικό του αντλιοστάσιο που εγκαταστάθηκε από την Ε.Α.Π. και
συντηρείται από το υπουργείο σας µε δαπάνη 50.000 το µήνα. Το νερό που παρέχεται στον ∆ήµο για 14 ώρες
και τις υπόλοιπες 10 στους κατοίκους των Πατησίων για το πότισµα των καλλιεργειών τους, δεν επαρκεί
ιδιαίτερα το καλοκαίρι και µετά την παροχή στους νεόδµητους συνοικισµούς Νέας Νεαπόλεως, Περισσού,
οικοδοµικών συνεταιρισµών Ήλιος, Αναπήρων και Εφέδρων Ν. Ιωνίας106, Ριζουπόλεως, Μαυροκορδάτου107 και
Καλογρέζας.
Είναι επείγουσα ανάγκη το νερό να παραχωρηθεί εξ ολοκλήρου στο συνοικισµό µας αφού βρίσκεται µέσα
στην περιοχή του και για να φτάσει για την ύδρευσή του και για τις ανάγκες των εργοστασίων που λειτουργούν
σ’ αυτόν που είναι το µόνο µέσο απασχόλησης και συντήρησης των εργαζόµενων τάξεων. Η εξασφάλιση
επαρκούς νερού θα συντείνει στην επέκταση των εργοστασίων, τα οποία έτσι θα απορροφήσουν µεγάλο µέρος
των ανέργων κατοίκων µας.
Επίσης η λύση µπορεί να διευκολυνθεί ως εξής: σε περίπτωση που γίνει δυνατή η εξ ολοκλήρου παραχώρηση του νερού, να µεριµνήσει το υπουργείο σας να υδρευθεί η κοινότητα Καλογρέζας και ο Περισσός µε νερό
της Εταιρίας Υδάτων και να περιορισθεί το αντλιοστάσιο για την ύδρευση των υπολοίπων τµηµάτων του
συνοικισµού. Ακόµη επιβάλλεται η δεξαµενή της Νέας Ιωνίας να επεκταθεί µε κατασκευή νέας στοάς ή άλλης
δεξαµενής στη τοποθεσία «Φάρος108» για την ύδρευση της βόρειας πλευράς του συνοικισµού γιατί ήδη στερείται
εντελώς νερού.
Β. Επέκταση του δικτύου Ύδρευσης. Τα τέρµατα του συνοικισµού δεν έχουν καθόλου νερό και επιβάλλεται
η επέκταση του δικτύου µέχρι αυτές µε δαπάνη γύρω στις 500.000.
Γ. Εξυγίανση του νερού. Λόγω της διαρροής µέσα στο πηγάδι του αντλιοστασίου ακάθαρτων νερών των
διαφόρων εργοστασίων, αυτών του ρέµατος της Καλογρέζας και των ακατονόµαστων ακαθαρσιών των γύρω
βόθρων, αλλά και νερών που λιµνάζουν, παρουσιάζεται εκάστοτε κοιλιακός τύφος που έχει καταστεί
ενδηµικός προκαλώντας µεγάλη θνησιµότητα.
Η εξυγίανση του νερού θεραπεύεται προσωρινώς µε
χλωρίωση αλλά αυτό δεν επαρκεί, απαιτείται κοιτόστρωση
ορισµένης έκτασης για να αποφευχθεί η διαρροή. Σχετική
µελέτη υπάρχει στο υπουργείο σας. Επίσης επιβάλλεται η
εγκατάσταση αναλόγων διυλιστηρίων για την εξυγίανση
του νερού.
∆. Εκκένωση των κοινόχρηστων βόθρων. Λόγω του
καλοκαιριού, η υπερπλήρωση των κοινοχρήστων βόθρων
είναι εστία κάθε δυσοσµίας, µόλυνσης και επιδηµικών
νόσων. Το υπουργείο πρέπει να συνεχίσει δια της αρµόδιας
υπηρεσίας του την τακτική εκκένωσή τους όπως και πριν,
µέχρι το κράτος να βρεθεί στη ευχάριστη θέση να
αραιώσει τον πληθυσµό ορισµένων τµηµάτων του
συνοικισµού που στεγάζονται πληµµελώς.
Σχεδιάγραµµα κοινοχρήστων βόθρων.
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Γλίσχρος = αυτός που δεν επαρκεί, ο ισχνός. Πηγή: «Λεξικό της Ελληνικής γλώσσας» Γ. Μπαµπινιώτη.
Οι συνοικισµοί Ήλιος και Αναπήρων και Εφέδρων, βρισκόταν µεταξύ του Ναού Κοιµήσεως της Θεοτόκου και των γραµµών του τρένου.
Τις χώριζε η οδός Χάλκης.
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Ο συνοικισµός Μαυροκορδάτου βρισκόταν στη σηµερινή περιοχή Ειρήνη. Πιο κάτω, προς την Αθήνα, ήταν ο συνοικισµός Κάκαβα.
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Η τοποθεσία «Φάρος» ήταν η περιοχή µετά την πλατεία της Μάνας αριστερά προς Φιλαδέλφεια.
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Ε. Αντικατάσταση των κοινών αποχωρητηρίων. Να ληφθεί µέριµνα για αντικατάσταση των κοινών
απόχωρη-τηρίων από ιδιωτικά που θα εξοφλούνται χρεωστικά.
ΣΤ. Κάλυψη ρεµάτων. ∆ιάθεση ποσού για την κάλυψη ορισµένων ρεµάτων που είναι εστία κάθε µόλυνσης
και διοχέτευση των οµβρίων.
Ζ. Στέγαση. Η στέγαση ορισµένων οικογενειών, ιδιαιτέρως χήρων, ορφανών και τελείως απόρων που δεν
έχουν στεγαστεί εδώ και µία δεκαετία, επιβάλλεται για εξασφάλιση του δικαίου και της υγείας τους. Επίσης
επιβάλ-λεται η στέγαση των πληµµυροπαθών γιατί πλησιάζει η έναρξη λειτουργίας των Σχολών που πρέπει να
εκκενωθούν το ταχύτερο από τις εγκαταστηµένες σ’ αυτές οικογένειες.
Η. Οικονοµική ενίσχυση των Ναών. Όλοι σχεδόν οι ναοί είναι ηµιτελείς και χρειάζεται η µέριµνα του
υπουργείου για την αποπεράτωσή τους.
Θ. Το νοσοκοµείο και οι νοσηλευόµενοι σ’ αυτό φυµατικοί. Το νοσοκοµείο που λειτουργεί στο
συνοικισµό µας από ετών, λόγω πολλαπλών ελλείψεων δεν είναι σε κατάσταση να εκπληρώσει επακριβώς τον
προορισµό του. Να ληφθεί η δέουσα µέριµνα να περιέλθει στη δηµοτική αρχή µε την αντίστοιχη προικοδότηση.
Ακόµη σοβαρό ζήτηµα είναι η νοσηλεία των φυµατικών στο νοσοκοµείο. Πρέπει να ληφθεί η δέουσα κρατική
µέριµνα για αυτούς τους απόκληρους της τύχης.
Ι. Οι Σχολές. Μέριµνα για τη λειτουργία πλήρους Γυµνασίου και κατάργηση του λειτουργούντος Ηµιγυµνασίου.
Χρειάζεται συµπλήρωση του προσωπικού στα ∆ηµοτικά και ανέγερση σχολικών κτιρίων σε Σαφράµπολη και
Περισσό.
ΙΑ. Μαθητικά συσσίτια. Το µόνο απαραίτητο µέσο για προστασία της άπορης µαθητιώσας νεολαίας είναι τα
συσσίτια. Τα υπουργεία Παιδείας και Πρόνοιας πρέπει να ενισχύσουν τα συσσίτια.
ΙΒ. Παράταση προθεσµίας εξόφλησης προσφυγικών οικηµάτων. Παρακαλώ να ενεργήσετε για την
παράταση της προθεσµίας των ευεργετηµάτων εξόφλησης των προσφυγικών οικηµάτων.
ΙΓ. Παραχώρηση στο δήµο ακάλυπτων χώρων για αναδάσωση και πλατείες. Στον δήµο µας υπάρχουν
ακάλυπτοι χώροι που αν παραχωρηθούν, µπορούν να χρησιµοποιηθούν για αναδάσωση και πλατείες από τις
οποίες στερείται παντελώς. Παρακαλώ να διατάξετε την παραχώρησή τους.
Ι∆. Πραγµατοποίηση Συγκοινωνίας Περισσού – Σαφράµπολης.
ΙΕ. Παραγκούχοι πληµµυροπαθών. Οι παραγκούχοι πληµµυροπαθείς ζητούν τοκοχρεολυτικό δάνειο για να
ανεγείρουν µόνιµα καταστήµατα και συνηγορώ σ’ αυτό.
ΙΣΤ. ∆ηµοτική αγορά. Είναι αναγκαία η οικονοµική ενίσχυση για την ανέγερση δηµοτικής αγοράς. Επίσης
παρακαλώ να ενισχύσετε τον Όµιλο Φιλάθλων της περιφερείας µας. Εν τέλει σας παρακαλώ να ενεργήσετε να
µη προβεί η Αγροτική Τράπεζα στην είσπραξη του υπολοίπου της αξίας των προσφυγικών οικηµάτων που κατάστράφηκαν από την πληµµύρα.
Και καταλήγει:

«Τελευτών το παρόν υπόµνηµά µου, έχω δι’ ελπίδος, Κύριε Υπουργέ, ότι θέλετε λάβει ευµενώς υπ’ όψει τα
εν αυτώ εκτιθέµενα.
Επί τούτοις διατελώ,
Μετ‘ εξαιρέτου υπολήψεως και ιδιαιτέρου σεβασµού
Ο ∆ήµαρχος
Γεώργιος Φελέκης»
Ο ∆ήµαρχος ανακοινώνει ότι δόθηκαν προφορικά από τον υπουργό υποσχέσεις για την ύδρευση και την
επέκταση του δικτύου. Ζητάει από το συµβούλιο να πάρει οριστικές αποφάσεις και αυτό οµοφώνως αποφασίζει
να συζητηθεί το θέµα σε ειδική συνεδρίαση.
Συνεδρίαση 13η
Τετάρτη 29 Αυγούστου
Θέµατα ηµερήσιας διάταξης.
1) Ύδρευση.
2) ∆ιάθεση πίστωσης 2.500 δρχ. υπέρ των αθλητικών σωµατείων για τη συµµετοχή του δήµου στους αθλητικούς αγώνες «τα Πάτρια».
3) Ανάγνωση εγγράφων.
Με την έναρξη επικυρώνονται τα πρακτικά της 10ης Αυγούστου ως έχουν. Ο Μωϋσιάδης διαµαρτύρεται γιατί
δεν καταχωρήθηκε παρατήρηση που αφορούσε τον Κανονισµό εσωτερικής τάξης του ∆.Σ. Ο πρόεδρος θεωρώντας το θέµα λήξαν, αφού ο κανονισµός ψηφίστηκε οµόφωνα (και από το Μωϋσιάδη), του αφαιρεί το λόγο.
Επί του 1ου θέµατος. Ο ∆ήµαρχος ενηµερώνει για τις τελευτές ενέργειες και ότι θα επιδιώξει, λόγω της
ανεπάρκειας νερού κατά τους θερινούς µήνες, τη συµπλήρωση των αναγκών από την Ούλεν και επιµένει στην
άποψη αυτή εξαιτίας της λειψυδρίας σε πολλές περιοχές του δήµου και της κατακραυγής των κατοίκων κατά του
προσώπου του.
Κατόπιν διαβάζεται έγγραφο του υπουργείου Κ.Υ.Α που στάλθηκε σε απάντηση του υποµνήµατος του
δηµάρχου. Στο έγγραφο ο υπουργός Κ.Υ.Α. Μ. Κύρκος απαντά ότι το υπουργείο είναι διατεθειµένο να παραχωρήσει στο δήµο τη χρήση του αντλιοστασίου και δικτύου ύδρευσης επιφυλασσόµενο να ρυθµίσει την παραχώ74

ρηση και την κυριότητα νοµοθετικώς. Την µηνιαία δαπάνη των 30.000 για τη λειτουργία και συντήρηση του
αντλιοστασίου θα την επιχορηγήσει το υπουργείο µέχρι τέλους του οικονοµικού έτους 1934-1935.
Επίσης η υπηρεσία θα πάρει τα απαραίτητα µέτρα για τη χλωρίωση του νερού. Για την επέκταση του δικτύου µπορεί να χορηγηθεί στο δήµο πίστωση µέχρι 250.000 δρχ. εφ’ όσον θα παρελάµβανε ο δήµος τη χρήση του
δικτύου. Για την εκκένωση των βόθρων κάνει γνωστό ότι το υπουργείο µεριµνά µόνο για τους βόθρους των κοινόχρηστων αποχωρητηρίων και όχι των ιδιωτικών, τους οποίους είναι υποχρεωµένοι να αδειάζουν οι ιδιοκτήτες.
Ο δήµαρχος ζητάει από το ∆.Σ. να αποφασίσει υπέρ της παραλαβής του αντλιοστασίου και του δικτύου.
Ο πρόεδρος του ∆.Σ. Χατζηστέλιος θεωρεί επιτακτική την ανάγκη της παραλαβής αφού τα ποσά µε τα οποία
θα επιχορηγηθεί ο δήµος για τη συντήρηση του αντλιοστασίου (240.000), την επέκταση του δικτύου (250.000)
και από την εκποίηση των υπαρχόντων µηχανηµάτων του αντλιοστασίου, υπερβαίνουν το 1.000.000 που είναι
υπέρ αρκετό για την εγκατάσταση ηλεκτροµηχανής στο αντλιοστάσιο, την εξυγίανση του νερού και την επέκταση του δικτύου σε όλο το δήµο, κηρύσσεται λοιπόν υπέρ της παραλαβής.
Ο Μωϋσιάδης αναπτύσσει επί µακρών τις απόψεις του και ρωτά τι θα γίνει όταν θα λήξει η επιχορήγηση
του υπουργείου. Ο δήµαρχος υπενθυµίζει ότι η δαπάνη για την ύδρευση είναι υποχρεωτική για το δήµο. Παρατηρεί ακόµη ότι µε την πρότασή του αποβλέπει στην παροχή ανελλιπούς παροχής νερού στα εργοστάσια για την
αναπτύξει της βιοµηχανίας και ότι εννοεί να τεθεί τέλος στην άνιση διανοµή του νερού, η οποία έχει δηµιουργήσει προνοµιούχους και µη, από τους οποίους οι πρώτοι έχουν αφθονία νερού και οι λοιποί στερούνται από
αυτό παντελώς και υφίστανται τα πάνδεινα.
Ο Μωϋσιάδης καταθέτει µακροσκελές υπόµνηµα στο προεδρείο που διαβάζεται και στο οποίο αναφέρει: Για
την ύδρευση ως γνωστό, ανέκαθεν και ακόµα, χρησιµοποιούνται τα νερά από το Αδριάνειο υδραγωγείο και από
το πηγάδι δίπλα στο αντλιοστάσιο. Η δαπάνη για τις υδραυλικές εγκαταστάσεις και τα µηχανήµατα του αντλιοστασίου έγιναν από την Ε.Α.Π., η οποία επιβάρυνε για το σύνολο της δαπάνης τα οικήµατα και τα οικόπεδα του
συνοικισµού κατ’ αναλογία, ώστε σήµερα και το νερό και οι εγκαταστάσεις να αποτελούν περιουσία των κατοίκων, µετά δε την κατάργηση της Ε.Α.Π.109 η λειτουργία και η συντήρηση του αντλιοστασίου µεταβιβάστηκε στο
υπουργείο Κ.Α.Π. Το νερό αρχικά επαρκούσε για τις ανάγκες του συνοικισµού, µετά άρχισε, µε διάταγµα της
δικτατορικής περιόδου110, να χρησιµοποιείται και από την «Ελληνική Εριουργία Α.Ε.»111. Με την επέκταση του
δικτύου και στις άλλες συνοικίες ανέκυψε το θέµα της ανεπάρκειας. Επίσης επειδή το πηγάδι του αντλιοστασίου
απορροφά ακαθαρσίες που προέρχονται: από το ρέµα που περνάει κάτω από τη γέφυρα της ΣαφράµποληςΕλευθερούπολης112, των γύρω µη στεγανών ιδιωτικών βόθρων, από τα γειτνιάζοντα µε το αντλιοστάσιο
βουστάσια και από τα λιµνάζοντα νερά της βροχής, το νερό έχει µολυνθεί, όπως διαπιστώθηκε από πλείστες
αναλύσεις. Αυτά πρέπει να αντιµετωπιστούν όπως και η σπατάλη του νερού µε µέτρα όπως:
1) Η εξυγίανση του νερού µε επένδυση της κοίτης του ρέµατος µε µπετόν, η αποµάκρυνση των βουστασίων, η
στεγανοποίηση βόθρων των ιδιωτών και του νοσοκοµείου, και µε χλωρίωση. Το απαιτούµενο πολύ ακριβό
µηχάνηµα θα µπορούσε ίσως να χορηγηθεί, µετά από έκκληση του δήµου από την εκπρόσωπο στη Ελλάδα
του Ινστιτούτου Ροκφέλερ113 κ. Ράιντ.
2) Πρέπει να κατασκευασθεί άλλη δεξαµενή σε ψηλότερο σηµείο µεγάλης χωρητικότητας και να γίνει επέκταση
του δικτύου.
3) Αύξηση των ωρών κατανοµής τουλάχιστον κατά δύο ώρες, τοποθέτηση µετρητών κατανάλωσης νερού στα
εργοστάσια και τα αρτοποιεία, απαγόρευση χρήσης νερού για τις οικοδοµές αφού το όφελος από αυτές καρπώνονται οι εργολάβοι, ελάττωση των κοινών κρηνών114 και αν είναι δυνατό κατάργησή τους και χορήγηση
νερού µόνο για αναγκαία οικογενειακή χρήση.
Έχει αρχίσει να γίνεται πολύς λόγος για εγκατάλειψη αυτού του νερού και για ύδρευση από την εταιρία
Ούλεν. Πολλοί απέδωσαν τη δυσοσµία πετρελαίου στο νερό σε κακόβουλη πρόθεση µερικών που ενδιαφέρονται
για τη σύναψη συµφωνίας µε την εταιρία προκειµένου οι κάτοικοι να δεχθούν τη λύση της Ούλεν σαν µάννα εξ
ουρανού του. ∆εν εξετάζω αν καλώς ή κακώς αποδόθηκε αυτή η πρόθεση ή αν υπάρχουν ενδιαφερόµενοι για τη
σύναψη της σύµβασης, εξετάζω αν αυτή θα είναι επωφελής για τον τόπο και ανεπιφύλακτα απαντώ αρνητικά.
Γιατί το νερό που έχουµε µπορεί να γίνει επαρκέστατο και αν αντιταχθεί ότι για να γίνουν όλα αυτά το
κόστος θα είναι πολύ µεγάλο, θεωρώ ότι το ίδιο θα χρειαστεί και σε περίπτωση της σύναψης σύµβασης µε την
Ούλεν. Αποµένει η λήψη µέτρων αδάπανων ή µικρής δαπάνης που θα είναι µηδαµινά σε σχέση µε την υποδούλωση των κατοίκων στην Ούλεν και µε την κατ’ έτος δαπάνη που θα τους επιβαρύνει µε επαχθή φορολογία µετά
από τις τόσες που έχουν ήδη επιβληθεί από το δήµο. Το απαιτούµενο ποσό να εξευρεθεί µε ενέργειες προς το
υπουργείο Κ.Υ.Α.
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Η Ε.Α.Π. λειτούργησε µέχρι το 1930, οπότε µε ειδική σύµβαση µεταβίβασε στο ελληνικό δηµόσιο την περιουσία της και τις υποχρεώσεις
που είχε αναλάβει έναντι των προσφύγων.
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Εννοεί τη δικτατορία του Θεόδωρου Πάγκαλου (26.6.1925 - 19.7.1926).
111
Του Νικόλαου Κυρκίνη.
112
Πρόκειται για το ρέµα του Ποδονίφτη.
113
Ο Τζον Ντέιβινσον Ροκφέλερ (1839-1937) ήταν αµερικανός βιοµήχανος, φιλάνθρωπος και ένας από τους ισχυρότερους και
πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσµο. Το 1913 αποσύρθηκε από τις επιχειρήσεις του και ίδρυσε, µε αρχικό κεφάλαιο 500 εκατοµµύρια
δολάρια, το Ίδ-ρυµα Ροκφέλερ (Rockfeller Foundation) µε σκοπό «την προαγωγή της ευηµερίας της ανθρωπότητας στον κόσµο». Είχε
προηγουµένως, το 1901, ιδρύσει το Ινστιτούτο Ροκφέλερ για ιατρικές έρευνες. Πηγή el.wikipedia.
114
Υπήρχαν βρύσες σε διάφορα σηµεία της πόλης από όπου όλοι µπορούσαν να πάρουν νερό χωρίς χρέωση ή έλεγχο, µε αποτέλεσµα
πολλές φορές να γίνεται ανεξέλεγκτη και αλόγιστη κατανάλωση και να παρουσιάζονται διαρροές.
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Για τους πιο πάνω λόγους, αλλά και επειδή η εγκατάλειψη του νερού ισοδυναµεί µε εγκατάλειψη δικαιωµάτων µας, για την προάσπιση των οποίων και ένοπλες συρράξεις έγιναν στο παρελθόν, πιστεύω πως πρέπει να
εγκαταλειφθεί η λύση Ούλεν, αλλά και η άλλη για την παραλαβή του αντλιοστασίου. Με τις δύο τελευταίες θα
συµφωνεί και ο δήµαρχος και ο πρόεδρος του ∆.Σ. αφού µε τις υπογραφές τους κοσµείται το από 22–3-1933
υπόµνηµα, προς τις αρµόδιες αρχές, της Εκτελεστικής Επιτροπής που εκπροσωπούσε το συνοικισµό, οργανώσεις
και εκκλησιαστικές επιτροπές, στο οποίο επί λέξει τονίζονται τα πιο πάνω.
Κατά την ανάγνωση η φράση για «περί επαχθούς φορολογίας» προκάλεσε έντονες διαµαρτυρίες και ο
δήµαρχος αποκαλεί δηµοκοπική αυτή την ενέργεια. Ο Μωϋσιάδης λέει ότι στο υπόµνηµα δεν υπάρχει κάτι που
θίγει το δήµαρχο και αποδεικνύεται ότι είναι προκατειληµµένος. Ο Πρόεδρος του υπενθυµίζει ότι το υπόµνηµά
του είναι πιστό αντίγραφο του υποβληθέντος κατά το 1931 στο υπουργείο από τις τότε τοπικές οργανώσεις.
Ο Καϊρης παρατηρεί ότι µε τις επιβληθείσες ανεπαίσθητες φορολογίες κάθε οικογένεια επιβαρύνεται µόνο µε
10 λεπτά τη µέρα και εκφράζει τη λύπη του γιατί για λόγους εντυπωσιασµού εξογκώνονται τα πραγµατικά
γεγονότα και χαρακτηρίζεται ως επαχθής τόσο ανάξια λόγου φορολογία.
Στη συνέχεια τοποθετούνται οι σύµβουλοι επί του θέµατος της ύδρευσης.
Ο πρόεδρος θέτει σε ψηφοφορία την πρόταση για παραλαβή του αντλιοστασίου. Εγκρίνεται µε 11 ψήφους
και 3 κατά, των: Μωϋσιάδη, Κανά και Βαρβαρέσου.
Επί του 2ου θέµατος. Εγκρίνεται παµψηφεί η συµµετοχή και µε ψήφους 9 υπέρ και 5 κατά, ποσό πίστωσης
3.000.
Επί του 3ου θέµατος. ∆ιαβάζονται τα κάτωθι έγγραφα:
1) Έγγραφο του νοµάρχη για συµµετοχή του δήµου στον έρανο για την ανέγερση Ηρώου στην Αγία Λαύρα
Καλαβρύτων115 και το συµβούλιο εγκρίνει οµοφώνως ποσό πίστωσης 2.000.
2) Έγγραφο της Εφορίας του Νοσοκοµείου Προσφύγων Αθηνών, στο οποίο αναφέρεται ότι το Νοσοκοµείο,
που ξεκίνησε µε 50 κλίνες και σήµερα διαθέτει 350, λόγω της οικονοµικής κρίσης δεν µπορεί να καλύψει τις
υποχρεώσεις του και απευθύνεται στους δήµους και τις κοινότητες που αν και αποσπάστηκαν από το δήµο
Αθηναίων εξακολουθούν να έχουν την ίδια και περισσότερη νοσηλευτική εξυπηρέτηση από το νοσοκοµείο.
Νοµίζει λοιπόν ότι πρέπει και αυτοί να καταβάλουν ανάλογη ετήσια επιχορήγηση την οποία ήδη καταβάλουν
ο δήµος Καισαριανής και η κοινότητα Σφαγείων116. Κάνουν έκκληση η αρωγή να είναι γενναία και προπαντός
άµεση, δεδοµένης της κρίσιµης οικονοµικής θέσης του Ιδρύµατος. Το συµβούλιο εγκρίνει οµοφώνως ποσό
πίστωσης 5.000.
3) Έγγραφο του υπουργείου Κ.Υ.Α. στο οποίο κάνει γνωστό ότι παραχωρεί τη χρήση του υπ’ αρ. 6 οικήµατος
του τετραγώνου 43, µε το ρητό όρο να χρησιµοποιηθεί ως δηµοτικό κατάστηµα. Οι προσφυγικές οικογένειες
που διαµένουν εκεί θα µεταστεγαστούν µε µέριµνα του υπουργείου.
4) Πρόταση του Ι. Μαµελετζή να ζητηθεί η συνδροµή και άλλου µηχανικού για το σχέδιο οδοποιίας Ν. Ιωνίας.
Μετά από συζήτηση καλείται στη αίθουσα ο Προϊστάµενος της Τεχνικής Υπηρεσίας Αλ. Βασιλειάδης για να
πει τη γνώµη του και αυτός εκθέτει τους λόγους για τους οποίους θεωρεί εντελώς περιττό κάτι τέτοιο. Το ∆.Σ.
θεωρεί ικανοποιητικές τις εξηγήσεις του και απορρίπτει την πρόταση.
Τέλος ο Γεωργουλίδης ρωτάει το δήµαρχο πότε θα αρχίσει ο ηλεκτροφωτισµός του Περισσού και αυτός του
απαντάει πως γίνονται διαπραγµατεύσεις για ηλεκτροφωτισµό όλου του δήµου.
Συνεδρίαση 14η Τετάρτη 10 Οκτωβρίου
Θέµατα ηµερήσιας διάταξης.
1. Αναµόρφωση προϋπολογισµού
2. Έγκριση µελέτης για την εκτέλεση έργων οδοποιίας
3. Ανακοίνωση για τη διάθεση της πίστωσης των 3.000 για τα «Πάτρια»
4. ∆ιορισµός νυκτοφύλακα για το δηµοτικό κατάστηµα
5. Καθορισµός ποσού για τέλη διαφηµίσεων
6. Καθορισµός πρωτευουσών οδών και πλατειών για τον υπολογισµό του εισπρακτέου τέλους επί των αδειών
οικοδοµών
7. Επιστολή της Εκκλησιαστικής Επιτροπής Αγίας Αναστασίας Περισσού
8. Ανακοινώσεις και ανάγνωση εγγράφων
9. Περί ηλεκτροφωτισµού
10. Αιτήσεις και επερωτήσεις

115
Η προσπάθεια για την ανέγερση του Ηρώου των αγωνιστών της Επανάστασης του 1821, ξεκίνησε από τον Σύλλογο Καλαβρυτινών στην
αρχή του 20ου αιώνα. Το 1904 και 1908 η Πολιτεία σχηµάτισε δυο διαδοχικές Ερανικές Επιτροπές µε σκοπό την συγκέντρωση χρηµάτων για
την ανέγερση του Μνηµείου. Το 1911 καλείται από το Παρίσι ο γλύπτης Κ. Θ. ∆ηµητριάδης για να επιλέξει την τοποθεσία και το Μάρτιο του
1927, όταν πλέον είχε συγκεντρωθεί το ποσό των 100.000 δρχ., αποφασίστηκε να αρχίσει τις προκαταρκτικές εργασίες. Στις 24 Ιουλίου
1932 κατατέθηκε ο θεµέλιος λίθος. Το 1938 ανατέθηκε στον Κ. ∆οξιάδη η µελέτη και η εκτέλεση των λοιπών αρχιτεκτονικών έργων. Ο
γλύπτης Κ. ∆ηµητριάδης δεν κατόρθωσε να παραδώσει ποτέ τα γλυπτά του Ηρώου, γιατί η έναρξη του Β’ Παγκόσµιου Πολέµου και ο
θάνατός του, κατά τη διάρκεια της κατοχής, το άφησαν ηµιτελές. Η Επιτροπή ανασυγκροτήθηκε το 1966. Στις 25 Μαρτίου 1971, κατά τον
εορτασµό των 150 χρόνων από την έναρξη της επανάστασης και της χιλιετίας της Αγίας Λαύρας έγιναν τα αποκαλυπτήρια του Ηρώου, το
οποίο χρειάστηκε 75 περίπου χρόνια για να παραδοθεί. Πηγ: ∆ήµος Καλαβρύτων.
116
Ο κατοπινός ∆ήµος Ταύρου.
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Επί του 1ου θέµατος. Συζητείται η αναµόρφωση του προϋπολογισµού που αφορά ποσά για έργα οδοποιίας και
το ∆.Σ. την εγκρίνει οµοφώνως.
Επί του 2ου θέµατος. Ακούγονται προτάσεις και γίνονται κάποιες ερωτήσεις. Ο ∆ήµαρχος δίνει την πληροφορία
ότι από το υπουργείο Κ.Υ.Α. πρόκειται να κατασκευασθούν δύο ξύλινες γέφυρες, η µία δίπλα στη λαϊκή αγορά
και η άλλη προς την περιφέρεια Μιρουάρ. Ακόµη ανακοινώνει ότι από τους εκβραχισµούς στον Περισσό και στη
Σφράµπολη, έχουν συγκεντρωθεί κατεργασµένοι και ακατέργαστοι λίθοι που από την εκποίησή τους θα προκύψουν έσοδα για το δήµο.
Τα προβλεπόµενα έργα είναι:
1) κατασκευή κρασπέδων και ρείθρων στην οδό Αγίου Βασιλείου
2) κατασκευή κρασπέδων και ρείθρων στην οδό Νιγρίτης117
3) κατασκευή κρασπέδων και ρείθρων στην οδό Νυµφαίου
4) κατασκευή κρασπέδων και ρείθρων στην οδό Βρυούλων
5) κατασκευή κρασπέδων και ρείθρων στην οδό Νεοκάστρου µέχρι Σαφραµπόλεως118
6) κατασκευή κρασπέδων και ρείθρων στην οδό Μικράς Ασίας119
7) κατασκευή κρασπέδων και ρείθρων στην οδό Κρήτης
8) κατασκευή κρασπέδων και ρείθρων στην οδό Σινώπης
9) κατασκευή κρασπέδων και ρείθρων στην οδό Σµύρνης120
10) κατασκευή κρασπέδων και ρείθρων στην οδό Τραπεζούντος
11) ισοπέδωση της οδού Μικράς Ασίας
12) ισοπέδωση της οδού Σαφραµπόλεως από το σιδηροδροµικό σταθµό µέχρι την οδό Σινώπης
13) εκβραχισµός και διάνοιξη της οδού Σινώπης
14) εκβραχισµός και διάνοιξη ανώνυµων οδών στον Περισσό
15) κατασκευή γέφυρας στην οδό Σινώπης
16) κατασκευή γέφυρας στη θέση Ήλιος
17) κατασκευή σκάλας στην οδό Ηρακλείου δίπλα στη Αναξαγόρειο Σχολή121
18) για εκβραχισµό και ισοπέδωση των οδών: Προµπονά στον Περισσό, λεωφόρο Αττικής, Αναγεννήσεως και
Αλυτρώτων, Ολύµπου, Νιούρου και Μυριοφύτου.
Ο ∆ήµαρχος προτείνει την έγκριση της προταθείσας µελέτης και το συµβούλιο την εγκρίνει οµοφώνως.
Επί του 3ου θέµατος. Ο ∆ήµαρχος ενηµερώνει ότι στους αγώνες «Πάτρια» που έγιναν στην Κηφισιά, έγινε
δεκτή η συµµετοχή µόνο Κοινοτήτων και πρέπει να διατεθούν τα αθλητικά είδη που αγοράστηκαν. Ο πρόεδρος
Χατζηστέλιος προτείνει να µοιραστούν στα τρία αθλητικά σωµατεία της Νέας Ιωνίας: 1) Γυµναστικό Σύλλογο
«Απόλλων» 2) Όµιλο Φιλάθλων Νέας Ιωνίας122 και 3) Φυσιολατρικό Όµιλο Νέας Ιωνίας123. Το ∆.Σ. την εγκρίνει
οµοφώνως.
Επί του 4ου θέµατος. Το συµβούλιο ψηφίζει οµοφώνως ειδικό Οργανισµό για τη θέση αυτή.
Επί του 5ου θέµατος. Το συµβούλιο ψηφίζει οµοφώνως για τα επιβαλλόµενα τέλη κατά κατηγορίες.
Επί του 6ου θέµατος. Το συµβούλιο εγκρίνει οµοφώνως τον καθορισµό των οδών: Ηρακλείου, Μ. Ασίας,
Μοργκεντάου124, Σµύρνης, ∆αρδανελίων125, Αχελώου126, Αγνώστων Ηρώων, Νεοκάστρου, Καλαµών127, Κυδωνιών, Νυµφαίου, Σαφραµπόλεως, Σινώπης, Κερασούντος, Τραπεζούντος, Λάρνακος128, Κρήτης, ∆οµοκού129,
Κεντρικής Περισσού, Λεωφόρου Αττικής130 και των πλατειών: Αλυτρώτων και Περισσού.
Επί του 7ου θέµατος. Η Επιτροπή γνωρίζει στον ∆ήµαρχο ότι η εκκλησία, που βρίσκεται στο κέντρο του
συνοικισµού, διαθέτει ηλεκτρική εγκατάσταση και µπορεί να συντελέσει στον ηλεκτροφωτισµό της περιοχής µε

117

Σηµερινή οδός Μπουµπουλίνας.
Η Σαφραµπόλεως άρχιζε από το σταθµό στα Πευκάκια, όπου σήµερα η οδός Τρωάδος και συνεχιζόταν όπως σήµερα.
119
Σηµερινή οδός Ελ Αλαµέιν.
120
Σηµερινή οδός Ελ. Βενιζέλου.
121
Η Αναξαγόρειος Σχολή ήταν εκεί όπου σήµερα το 3ο ∆ηµοτικό Σχολείο.
122
Ο Όµιλος Φιλάθλων Νέας Ιωνίας, (Ο.Φ.Ν.Ι.), ιδρύθηκε το 1926 από Μικρασιάτες Πρόσφυγες και λειτούργησε τα τµήµατα ΠοδοσφαίρουΜπάσκετ-Χειροσφαίρισης-Βόλεϊ-Στίβου και Τένις. Ο Σύλλογος ήταν ο πρώτος στο χώρο της Νέας Ιωνίας. Το 1940, λόγω του Β΄ Παγκοσµίου
Πολέµου ανέστειλε τις δραστηριότητες του και επαναλειτούργησε το 1947 γνωρίζοντας µεγάλες επιτυχίες στο Ποδόσφαιρο (Β’ Εθνική).
Κατά διαστήµατα το όνοµα του Συλλόγου άλλαζε (Αστέρας Νέας Ιωνίας- Α.Ε. Νέας Ιωνίας) ενώ το 1967 µε απόφαση της Χούντας, συγχωνεύτηκε µε την Α.Ε. Ελευθερούπολης και µετονοµάστηκε σε Ελπίδα Νέας Ιωνίας. Το 1975 µε την πτώση της Χούντας και την διάλυση της
Ελπίδας, επανήλθε στην ενεργό δράση µε την πρώτη ονοµασία του ως Ο.Φ.Ν. ΙΩΝΙΑΣ και έχοντας τµήµατα Ποδοσφαίρου, Ποδηλασίας,
Πινγκ- Πονγκ, ενώ αργότερα προστέθηκαν τα τµήµατα Μπάσκετ-Βόλλευ-Χάντµπωλ-Σκάκι-Ενόργανης Γυµναστικής και Κολύµβησης.
Πηγή: ιστοσελίδα του Ο.Φ.Ν.Ι.
123
Ο Φυσιολατρικός Όµιλος Νέας Ιωνίας, στην εποχή που εξετάζουµε, ήταν αθλητικό σωµατείο. Ο όµιλος µε τη σηµερινή του µορφή
(Φ.Ο.Ν.Ι.), ιδρύθηκε το 1962.
124
Σηµερινή οδός Κ. Βάρναλη
125
Σηµερινή οδός 28ης Οκτωβρίου.
126
Σηµερινή οδός Μικράς Ασίας.
127
Σηµερινή οδός Σµύρνης.
128
Σηµερινή οδός Ευαγγελικής Σχολής.
129
Σηµερινή οδός Ρίµινι.
130
Σηµερινή οδός ∆. Σολωµού.
118
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τρία φώτα, «καθ’ ο είνε γνωστόν παραµένει εν σκότει». Για το σκοπό αυτό παρακαλεί να επιχορηγηθεί µε
µηνιαίο επίδοµα 150 δρχ. Η επιστολή φέρει υπογεγραµµένο το όνοµα Παπαλουκάς131.
Ο Γεωργουλίδης υπερθεµατίζει, ο ∆ήµαρχος εισηγείται την χορήγηση και το ∆.Σ. εγκρίνει οµοφώνως πίστωση 900 δρχ ως εξάµηνο επίδοµα.
Επί του 8ου θέµατος. Ο ∆ήµαρχος προβαίνει σε ανακοινώσεις για την ύδρευση.
Με έγγραφό του προς το υπουργείο Κ.Υ.Α. αναφέρει ότι αποφασίστηκε από το ∆.Σ. να αναλάβει ο δήµος τη
χρήση του αντλιοστασίου και του δικτύου µε την προϋπόθεση της νοµικής ρύθµισης της παραχώρησης, της
επιχορήγησης µε 30.000 το µήνα για τη λειτουργία και συντήρηση του αντλιοστασίου, τη χορήγηση 250.000 για
επέκταση του δικτύου. Επίσης παρακαλεί να προβεί για ενέργειες ώστε µε δαπάνη του κράτους να γίνει σύνδεση
του δικτύου του δήµου µε τον αγωγό της Ούλεν.
Μετά το πιο πάνω έγγραφο ζήτησε την παραλαβή του αντλιοστασίου αλλά το υπουργείο «ανέκρουσε πρύµναν» για τη χορήγηση 250.000 και µένει µόνο µε την επιχορήγηση των 30.000. Εκτός από αυτό το υπουργείο
απαιτεί να µην θιγούν οι υπηρετούντες κρατικοί υπάλληλοι που σηµαίνει πως ο δήµος µόνο έναν υπάλληλο
µπορεί να διορίσει. Μετά από αυτά ο δήµαρχος αφήνει το ∆.Σ. να κρίνει αν υπ’ αυτές τις συνθήκες πρέπει να
γίνει η παραλαβή του αντλιοστασίου. Εκφράζονται διάφορες απόψεις από συµβούλους και εν τέλει αποφασίζεται
οµοφώνως να αναβληθεί για ένα οκταήµερο, η λήψη απόφασης
Στη συνέχεια ο δήµαρχος αναφέρεται στο δικαστικό αγώνα του δήµου έναντι κατοίκων της Ριζούπολης, για
την επέµβασή τους στο έδαφος του δήµου µας µε σκοπό την ένωση του δικτύου ύδρευσής τους µε το σύστηµα
ύδρευσης του Περισσού, ανακοινώνει το περιεχόµενο εγγράφου του υπουργείου Κ.Υ.Α. προς τον εισαγγελέα
Πρωτοδικών Αθηνών, στον οποίο γνωρίζει ότι το δίκτυο ανήκει στο υπουργείο και η εγκατάσταση σωλήνων από
το δήµο Νέας Ιωνίας έγινε µε τη συγκατάθεσή της αρµόδιας υπηρεσίας του, από την οποία και θα γινόταν η
σύνδεση αν ο δήµος θα πληρούσε τους καθορισθέντες τεχνικούς όρους.
Επί του 9ου θέµατος. Για τον ηλεκτροφωτισµό ο ∆ήµαρχος λέει ότι από καιρό είναι θέµα διαπραγµατεύσεων
µεταξύ του υπουργείου Συγκοινωνίας και των ενδιαφεροµένων κοινοτήτων και δήµων, όπως και ο δικός µας, και
της Ηλεκτρικής Εταιρίας Αθηνών Πειραιώς.
Οι διαπραγµατεύσεις αυτές συνεχίζονται γιατί η εταιρία ζητάει από τους δήµους και τις κοινότητες που
αποσπάσθηκαν από την Αθήνα, 13 χρυσά λεπτά132 για κάθε κιλοβατώρα αντί των 10 που ζητά από την Αθήνα.
Όσο για τον εν µέρει φωτισµό του Περισσού υποχρεωτικά θα γίνει από την Εριουργία. Ακόµα λέει πως θα
µπορούσαν να καλυφθούν, µε το υπάρχον υλικό στο δήµο, οι ανάγκες εγκατάστασης φωτισµού, αλλά η εγκατάσταση ολόκληρου του δικτύου από την Ηλεκτρική Εταιρία Αθηνών Πειραιώς θα είναι πιο αξιόπιστη και ότι θα
περιέλθει στην κυριότητα του δήµου µετά 25ετία.
Μετά από συζήτηση το ∆.Σ. ψηφίζει οµοφώνως πίστωση 5.000 για τον καταρτισµό µελέτης εγκατάστασης
ηλεκτρικού δικτύου στο δήµο Νέας Ιωνίας.
Επί του 10ου θέµατος. Ο Γεωργουλίδης παρακαλεί να ληφθεί µέριµνα για το, παρά τον Περισσό, γήπεδο
ποδοσφαίρου το οποίο είχε απαλλοτριωθεί αποκλειστικά για το σκοπό αυτό, υπέρ των Αθλητικών Σωµατείων
του Συνεταιρισµού Περισσού και το οποίο πρόκειται παρανόµως να µετατραπεί σε µικρά οικόπεδα προς χρήση
των οικιστών του Αστικού Συνεταιρισµού «Ήλιος».
Ο ∆ήµαρχος διαβεβαιώνει ότι θα κάνει τις δέουσες ενέργειες.
∆ιαβάζεται αίτηση κατοίκων του Περισσού για ισοπέδωση δρόµου 200 µέτρων για την προέκταση του
τέρµατος των λεωφορείων της συγκοινωνίας µέχρι την πλατεία ποδοσφαιριστών, για να εξυπηρετηθεί µεγάλο
µέρος των κατοίκων. Ο ∆ήµαρχος λέει ότι η τεχνική υπηρεσία του δήµου θα επιληφθεί του ζητήµατος.
Συνεδρίαση 15η Τρίτη 16 Οκτωβρίου
Θέµα: Επανεξέταση της επιβληθείσας φορολογίας επί των βιοµηχανικών προϊόντων.
Με την έναρξη της συνεδρίασης διαβάζεται αίτηση των συµβούλων Βαρβαρέσου, Μαµελετζή και Σινάνογλου
στην οποία ζητείται η σύγκληση του ∆.Σ. για να επανεξεταστεί η επιβληθείσα φορολογία επί των βιοµηχανικών
προϊόντων.
131

Ο επίτροπος της Αγίας Αναστασίας Αριστοτέλης Παπαλουκάς, ήταν από τους ∆ελφούς, εργαζόταν στον Κυρκίνη και έµενε στις εργατικές
κατοικίες του.
132
Στη νεότερη ιστορία η δραχµή χρησιµοποιείται ως ελληνικό νόµισµα επί Όθωνα ο οποίος το 1833 εισήγαγε νέα νοµισµατική µονάδα
αντικαθιστώντας τον φοίνικα του Καποδίστρια µε τη δραχµή, νόµισµα που απετέλεσε τη βάση του νεοελληνικού νοµισµατικού συστήµατος, ισοδύναµο µε εκατό λεπτά και µε περιεκτικότητα σε χρυσό 0,900. Το 1865 συγκροτήθηκε από τη Γαλλία, την Ελβετία, το Βέλγιο και
την Ιταλία, η Λατινική Νοµισµατική Ένωση. Το 1867 η Ελλάδα προσχώρησε στο σύστηµα του διµεταλλισµού (χρυσός και άργυρος) της
Λατινικής Νοµισµατικής Ένωσης. Μετά τη διάλυσή της, εξαιτίας των συνεπών του Α’ Παγκοσµίου πολέµου, η Ελλάδα το 1928, έτος που
ιδρύεται η Τράπεζα της Ελλάδος, επανήλθε στον µονοµεταλλισµό του χρυσού και στη συνέχεια καθιέρωσε την αναγκαστική κυκλοφορία
τραπεζογραµµατίων (χαρτονοµισµάτων) µε µικρότερη περιεκτικότητα της µεταλλικής δραχµής σε χρυσό και ανάλογη αναπροσαρµογή της
ισοτιµίας της απέναντι στη λίρα, στο δολάριο και το φράγκο. Χρυσή ή µεταλλική δραχµή, θεωρητική νοµισµατική µονάδα σταθερής
αµετάβλητης αξίας, βασιζόταν στο βάρος του καθαρού χρυσού που κόπηκε γι' αυτήν. Αντίθετα η χάρτινη δραχµή είχε κυµαινόµενη αξία.
Το νοµισµατικό αυτό σύστηµα διατηρήθηκε µέχρι την 26/4/1932 οπότε λόγω της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης, η Ελλάδα αναγκάστηκε
να αποµακρυνθεί από τη χρυσή βάση του νοµισµατικού της συστήµατος και καθιέρωσε αναγκαστική κυκλοφορία µε το νόµο 5422 που
δηµοσιεύτηκε στο 133 Φ.Ε.Κ. τεύχος Α. Η αξία της δραχµής του 1932 ήταν ίση µε το ½ της δραχµής του 1928 και το 1/30 της αξίας της
δραχµής του 1867.
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Ο Σινάνογλου λέει ότι η έκτακτη σύγκληση του ∆.Σ. ζητήθηκε λόγω της εξέγερσης του βιοµηχανικού κόσµου Αθηνών και Πειραιώς από την απόφαση του ∆ήµου να επιβάλλει φορολογία επί των βιοµηχανικών προϊόντων. Αναφέρει ότι εκλήθη και έλαβε µέρος σε σύσκεψη της Ένωσης Βιοµηχάνων Αθηνών, όπου συζητήθηκε η
αντιµετώπιση του ζητήµατος, γιατί θα µπορούσε να δηµιουργήσει κακό προηγούµενο και να εφαρµοστεί και από
άλλους δήµους, αποφασίστηκε δε να κηρυχθεί εν ανάγκη γενικό λοκ άουτ από τις βιοµηχανίες. Τονίζει ότι θα
αναπτύξει τους λόγους για τους οποίους νοµίζει πως πρέπει να εγκαταλειφθεί κάθε ιδέα φορολόγησης των βιοµηχανικών επιχειρήσεων προς συµφέρων και των εργοδοτών και των εργατών.
Αν µόνο οι βιοµηχανίες της Νέας Ιωνίας πληρώσουν φόρο, θα βρεθούν σε µειονεκτική θέση έναντι των άλλων λόγω του συναγωνισµού, και προκειµένου να ισοφαρίσουν θα κάνουν περιστολή δαπανών και αυτή θα γίνει
µε απολύσεις εργατών.
Ο Σινάνογλου παρακαλεί το ∆.Σ. να σταθµίσει την σοβαρότητα της κατάστασης, να αναθεωρήσει την απόφασή του και να καταργήσει τον εν λόγω φόρο, γιατί σύµφωνα µε τους υπολογισµούς της Ένωσης Βιοµηχάνων
η φορολογία θα ξεπεράσει τις προβλεπόµενες 200.000 και θα φτάσει τα 3.000.000, γεγονός που θα προκαλέσει
την επιβολή παρόµοιας φορολογίας και από άλλους δήµους και κοινότητες, µε αποτέλεσµα οι βιοµήχανοι να
κλείσουν τα εργοστάσια.
Ο Καϊρης θεωρεί εκβιαστικές και ανεφάρµοστες τις απειλές των βιοµηχάνων και παρακαλεί το Σινάνογλου να
αναπτύξει βάση ποιών στοιχείων η Ένωση Βιοµηχάνων υποστηρίζει όλα αυτά. Εξ άλλου ο δήµος Καλλιθέας έχει
επιβάλει αυτό το φόρο.
Ο Σινάνογλου απαντάει ότι οι βιοµήχανοι υπολόγισαν το ποσό βάση δεδοµένων, αλλά και τόσο να µην είναι
το ποσό πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι οι βιοµήχανοι δεν θησαυρίζουν.
Ο ∆ήµαρχος λέει ότι η φορολογία δεν θα υπερβεί το ποσό των 200.000, ο δήµος δεν έχει σκοπό να πλήξει
τις βιοµηχανίες, αλλά είναι υποχρεωµένος να το κάνει για να ανταποκριθεί στις ανάγκες του και επειδή το προβλέπει ο νόµος. Όλοι πρέπει να συνεισφέρουν, έκαστος κατά τις δυνάµεις του. ∆εν µπορεί να φορολογείται και ο
τελευταίος εργάτης και να µην φορολογούνται οι βιοµηχανικές επιχειρήσεις. Από την αγόρευση του Σινάνογλου
βγαίνει το συµπέρασµα πως οι βιοµήχανοι δεν εννοούν να υποβληθούν έστω και σε µικρή φορολογία, αξιώνουν
δε να αφεθεί σ’ αυτούς το δικαίωµα να συνεισφέρουν κατά βούληση. Τέλος επιµένει πως πρέπει να διατηρηθεί ο
φόρος.
Οι Βαρβαρέσος και Σινάνογλου προσπαθούν µε επανειληµµένες παρεµβάσεις να τεκµηριώσουν τις απόψεις
τους και ο ∆ήµαρχος απαντά και αντιτείνει υπέρ της φορολογίας.
Ο Κανάς παίρνει το λόγο και αναπτύσσει τους λόγους για τους οποίους οι βιοµήχανοι προτίµησαν τη
συγκέντρωσή τους στη Νέα Ιωνία και αναφέρει την απόκτηση εκτεταµένων χώρων σε µικρή σχετικώς τιµή, την
ύπαρξη πολλών εργατικών χεριών µε κατ’ αναλογία µεγάλη ζήτηση εργασίας και το φθηνό νερό. Από αυτά τα
αίτια οι βιοµήχανοι πλουτίζουν ανεµπόδιστα. Οι εργαζόµενοι στα εργοστάσια εντατικά επί δεκάωρο παίρνουν
τόσο ισχνά ηµεροµίσθια που τους προκαλούν τέτοιες στερήσεις και βαθµιαία εξάντληση, ώστε «....τας θύρας

των οποίων ευρίσκει πάντοτε ανοικτάς η επάρατος φυµατίωση. Ούτω δε καθ’ εκάστην οι πάσχοντες ρίπτονται
εις τους δρόµους µόλις γίνει αντιληπτή η συµφορά των µε µικράν µόνον εφάπαξ αποζηµίωσιν µέχρι δισχιλίων
δραχµών». Τις ανάγκες αυτές προσπαθεί να καλύψει ο ∆ήµος. Για τους λόγους αυτούς ζητάει να µην θιγεί καν
το θέµα της φορολόγησης.
Ο Σινάνογλου αντικρούοντας τον Κανά λέει, µεταξύ άλλων πως οι εργάτες παίρνουν 40 και 100 δραχµές
ηµεροµίσθια και η φυµατίωση δεν πλήττει µόνο τους χειρώνακτες αλλά και υπαλλήλους, µαθητές κ.λπ.
Ο ∆ουβλίδης εκφράζει την απορία του γιατί, ενώ είναι γνωστό ότι οι περισσότεροι εργάτες παίρνουν ηµεροµίσθιο λιγότερο από 30 δραχµές, ο Σινάνογλου προσπαθεί να πείσει το συµβούλιο ότι πληρώνονται πλουσιοπάροχα.
Ο Μωϋσιάδης υπενθυµίζει ότι είχε προειδοποιήσει όταν αναφέρθηκε στον Λαναρά και επανέλαβε τα λεγόµενα των Σινάνογλου, Βαρβαρέσου.
Η συζήτηση συνεχίζεται στο ίδιο κλίµα και το ∆.Σ. εν τέλει, µε 7 ψήφους υπέρ και 6 κατά, απορρίπτει την
αίτηση των Μαµελετζή, Σινάνογλου, Βαρβαρέσου και εµµένει στην επιβολή της φορολογίας.
Συνεδρίαση 16η
∆ευτέρα 29 Οκτωβρίου
Θέµατα ηµερήσιας διάταξης.
1. Περί ύδρευσης.
2. Περί ηλεκτροφωτισµού.
3. Αποτελέσµατα απογραφής Ν. Ιωνίας.
4. Καθορισµός ορίων Ν. Ιωνίας.
Επί του 1ου θέµατος. Σε προηγούµενη συνεδρίαση είχε δοθεί παράταση για να ξανασυζητηθούν τα θέµατα
ύδρευσης και ηλεκτροφωτισµού, µετά τη συλλογή περισσοτέρων στοιχείων.
Ο ∆ήµαρχος για την ύδρευση λέει πως το υπουργείο Κ.Υ.Α., για την παραλαβή του αντλιοστασίου, απάντησε
πάλι πως δεν αναλαµβάνει υποχρέωση για παροχή της µηνιαίας επιχορήγησης των 30.000 πέραν της χρήσης
1934-35. Κάνει επίσης γνωστό ότι το µηχάνηµα χλωρίωσης δεν λειτουργεί λόγω βλάβης και εξ αιτίας αυτού
παρατηρήθηκαν σποραδικά κρούσµατα εντερικών λοιµώξεων, για τα οποία έχει ειδοποιήσει το αρµόδιο υπουρ79

γείο και ότι έγιναν οι σχετικές συνεννοήσεις µε αυτό, για παραγγελία νέου µηχανήµατος στην Αµερική, η δε κοιτόστρωση του ρέµατος θα γίνει µετά την εγκατάσταση του µηχανήµατος. Όσο για την επέκταση του δικτύου,
το υπουργείο πιστεύει πως µπορεί να γίνει και αργότερα.
Οι σύµβουλοι εκφράζουν τη δυσφορία τους για την αθέτηση των υποσχέσεων εκ µέρους του υπουργείου
και αναφέρουν ότι την ίδια τακτική των ασύµφορων όρων έχει εφαρµόσει και µε άλλους δήµους.
Μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων το συµβούλιο αποφασίζει οµοφώνως να γίνει επέκταση του
δικτύου ύδρευσης σε περιοχές που δεν υδρεύονται, τη συντήρηση του δικτύου και την εξυγίανση του νερού.
Επί του 2ου θέµατος. Ο ∆ήµαρχος ενηµερώνει ότι δεν έχει γίνει καµία πρόοδος στις διαπραγµατεύσεις για τον
ηλεκτροφωτισµό. Μετά από εκτενή συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων το συµβούλιο εγκρίνει οµοφώνως την
τοποθέτηση 43 λαµπτήρων, αποφασίζει για τοποθέτηση και άλλων 60 και για την αγορά σχετικού υλικού.
Επί του 3ου θέµατος. Ο ∆ήµαρχος ανακοινώνει ότι η µέχρι τώρα απογραφέντες έχουν υπερβεί τις 20.000 αλλά

«… δια της συνεχιζοµένης βαθµιαίας εγγραφής των µη εγγραφέντων είτε λόγω απουσίας είτε λόγω απροθυµίας,
όπως συµβαίνει εις τας εκάστοτε απογραφάς , ο συνολικός πληθυσµός της Νέας Ιωνίας θέλει υπερβή τας είκοσι
πέντε χιλιάδας (25.000)».
Επί του 4ου θέµατος. Ο ∆ήµαρχος αναφέρει τα επανειληµµένα διαβήµατα προς το Νοµάρχη Αττικοβοιωτίας για
τον καθορισµό της προβλεπόµενης από τον νόµο επιτροπής καθορισµού ορίων και ο Νοµάρχης ανακοίνωσε ότι
αποφασίστηκε να οριστούν µέσα σ’ αυτή την εβδοµάδα οι επιτροπές.
Ο Ρεµούνδος ρωτάει αν είναι νόµιµη η απαίτηση της κοινότητας Ηρακλείου για το «Καµµάτι Λαζάρου».
Ο πρόεδρος Χατζηστέλιος πληροφορεί ότι η απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας αφορά στην κατά
τύπους αναρµοδιότητα της επιτροπής η οποία το 1931 είχε επιληφθεί του καθορισµού των ορίων µεταξύ δήµου
Αθηναίων και κοινότητας Ηρακλείου. Ο Κουβαράς πληροφορεί ότι η περιοχή «Κοµµάτι Λαζάρου» είχε επιδικαστεί
στην κοινότητα Ηρακλείου το 1926, όταν η διαφορά υπήρχε µεταξύ της κοινότητας και του δήµου Αθηναίων.
Σήµερα µετά τη δηµιουργία νέου ενδιάµεσου δήµου ανατράπηκαν οι προϋποθέσεις και δεν πρέπει να υπάρξει
καµία αµφιβολία ότι η διεκδικούµενη περιφέρεια αποτελεί αναπόσπαστο και αναφαίρετο τµήµα του δήµου Ν.
Ιωνίας, άλλωστε οι κάτοικοι της εν λόγω περιφέρειας ψήφισαν όλοι στη Ν. Ιωνία και όχι στο Ηράκλειο.
Ο ∆ήµαρχος καθησυχάζει ότι το ζήτηµα θα λυθεί οριστικά από την επιτροπή και ευνοϊκά για τον ∆ήµο.
Συνεδρίαση 17η
Τρίτη 27 Νοεµβρίου
Θέµατα ηµερήσιας διάταξης.
1. Εξεύρεση δανείου.
2. Ζήτηµα νεκροταφείου.
3. Μίσθωση καταλληλότερου ∆ηµοτικού Καταστήµατος.
4. ∆ιανοµή κονδυλίων σε Φιλανθρωπικά και Αθλητικά Σωµατεία.
5. Αιτήσεις και Επερωτήσεις.
Η συζήτηση ξεκινάει από το 5ο θέµα.
1) Ο πρόεδρος Χατζηστέλιος προκειµένου να πάρει µέρος σε συζήτηση για προσωπικό του ζήτηµα παρακαλεί
τον αντιπρόεδρο Κουβαρά να προεδρεύσει.
Στη συνέχει παίρνει το λόγο και ζητάει από το ∆. Μωϋσιάδη να εξηγήσει δηµοσία τη εννοούσε µε το δηµοσίευµά του στην τοπική εφηµερίδα «Ιωνικά Νέα» πως η προσχώρηση του κ. Χατζηστέλιου έγινε κατόπιν ανταλλαγµάτων. Ο Μωϋσιάδης λέει ότι επερωτήσεις «κατά τα ειωθότα» υποβάλλονται µόνο στο δήµαρχο, εκφράζει
την έκπληξή του πως µπαίνει θέµα στο ∆.Σ. για ένα δηµοσίευµα, ζητά να ερωτηθεί µέσω του ίδιου τρόπου και
τότε θα απαντήσει. Ο Χατζηστέλιος επανέρχεται λέγοντας ότι η απάντηση αυτή είναι υπεκφυγή και το συκοφαντικό δηµοσίευµα τον θίγει ως σύµβουλο και όχι ως απλό δηµότη. Ο Μωϋσιάδης λέει ότι αν προκληθεί δια του
τύπου θα απαντήσει προσηκόντως, πάντως η προτίµηση ενός συµβούλου της αντιπολίτευσης και η εκλογή του
στη θέση του προέδρου του ∆.Σ. είναι αρκούντως εύγλωττη και µε τη λέξη ανταλλάγµατα εξυπακούεται η
επιδίωξη της προεδρίας του ∆.Σ. Ο Γεωργουλίδης επικαλείται την εφαρµογή του κανονισµού και παρακαλεί τον
προεδρεύοντα να θέσει τέρµα σ’ αυτή τη συζήτηση.
Ο Χατζηστέλιος επιµένει λέγοντας ότι δέχθηκε τη θέση, αφ’ ενός µεν εξ αιτίας των παλαιών φιλικών
δεσµών µε αρκετούς από τους συµβούλους, αφ’ εταίρου για να τεθεί τέρµα στην ανώµαλη κατάσταση που είχε
δηµιουργηθεί λόγω της τότε ισοψηφίας, « ….. συνεπεία σφοδράς αντιδράσεως µερικών συµβούλων της αντιπολιτεύσεως ενεργούντων καθ’ υπόδειξιν και επιταγήν του αποτυχόντος υποψηφίου πάτρονός των133». Η
συζήτηση παρά τις παρακλήσεις για τερµατισµό της συνεχίζεται µε το Χατζηστέλιο να ζητάει ικανοποίηση χωρίς
υπεκφυγές και εν τέλει κατόπιν παρατηρήσεων και παρακλήσεων δέχεται να τερµατιστεί η συζήτηση.
2) Ο ∆ήµαρχος µε ευχαρίστηση αναγγέλλει ότι από το Γεν. Λογιστήριο τέθηκαν στη διάθεση του υπουργείου
Κ.Υ.Α. πιστώσεις 90.000 για την κατάστρωση (της κοίτης) και άλλες 90.000 για προµήθεια νέου µηχανήµατος
χλωρίωσης.
3) Ο Μαµελετζής ζητάει να πληροφορηθεί για τα ζητήµατα ηλεκτροφωτισµού και ύδρευσης.

133

Υπονοεί τον υποψήφιο ∆ήµαρχο Κυριάκο Κιοφτερτζή.
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Ο ∆ήµαρχος εκθέτει το συνολικό διάβηµα, από τους ενδιαφερόµενους για τον ηλεκτροφωτισµό δηµάρχων
και κοινοταρχών προς το νοµάρχη Αττικοβοιωτίας, που µε τη µεσολάβησή του έγιναν δεκτοί σε ακρόαση από
τον πρωθυπουργό κ. Π. Τσαλδάρη134, στον οποίο υπέβαλαν την παράκληση να επέµβει προσωπικώς για τον
τερµατισµό της εκκρεµότητας υπογραφής σχετικής σύµβασης µε την Πάουερ. Αυτός τους παρέπεµψε στον
αρµόδιο υπουργό Συγκοινωνίας Κ. Τσαλδάρη135 ο οποίος τους δήλωσε ότι σε λίγες ηµέρες θα επιστρέψει από το
Λονδίνο ο διευθύνων σύµβουλος της εταιρείας κ. Κέντ που θα κοµίζει οριστική απάντηση στις προτάσεις του
υπουργείου Συγκοινωνίας. Ο ∆ήµαρχος ανακοινώνει ότι θα φέρει το ζήτηµα στο ∆.Σ. µόλις επιτευχθεί η
συµφωνία και ότι πιστεύει πως η σύµβαση µε την Πάουερ είναι η καλλίτερη λύση. Ακολουθεί συζήτηση και
ακούγονται προτάσεις για την εφαρµογή του ηλεκτροφωτισµού και την τοποθέτηση λαµπτήρων στις γειτονίες
του δήµου.
4) Ο Βαρβαρέσος προτείνει να τοποθετηθεί κρήνη µπροστά από τα ιχθυοπωλεία για να επιτευχθεί ο καθαρισµός
αυτής της κεντρικής τοποθεσίας από κάθε ακαθαρσία και δυσοσµία. Ο Κουβαράς παρατηρεί ότι η κρήνη στην
οδό Ηρακλείου απέχει µόλις 20 βήµατα από τη θέση που ζητείται η τοποθέτηση νέας κρήνης. Ο δήµαρχος
τονίζει ότι επί του παρόντος η µέριµνα θα στραφεί στις περιοχές Φάρου και ∆αρδανελίων.
5) Ο Γεωργουλίδης ρωτάει τι απέγινε µε τον έρανο υπέρ των πληµµυροπαθών. Ο ∆ήµαρχος δίνει την πληροφορία ότι από τους ιδιώτες συγκεντρώθηκε το ποσό των 16.000 και αν σ’ αυτό προστεθούν οι 18.000 που
συνεισέφερε ο δήµος. Το σχετικό κονδύλι ανέρχεται σε 34.000 που θα διανεµηθούν κατ’ αναλογία και κατόπιν
εξέτασης της οικονοµικής κατάστασης των πληµµυροπαθών.
6) Το συµβούλιο οµοφώνως αναθέτει καθήκοντα Γραµµατέα του, στον δηµοτικό υπάλληλο εισηγητή των
∆ιοικητικών Υπηρεσιών του δήµου κ. Θεολόγο Π. Καγιαλόγλου.
7) ∆ιαβάζεται αναφορά των δηµοτικών υπαλλήλων που ζητούν επίδοµα ως βοήθηµα για τις γιορτές των Χριστουγέννων. Ο Μωϋσιάδης είναι εντελώς αντίθετος και άλλοι προτείνουν να δοθεί το µισό ποσό τώρα και το
άλλο µισό το Πάσχα. Το συµβούλιο κατά πλειοψηφία (9 κατά 7) εγκρίνει τη χορήγηση του επιδόµατος, που
παρέχεται στους εξής υπάλληλους: Ευδόκιµο Γαβριηλίδη, Θ. Καγιαλόγλου, Φ. Ουλκέρογλου, Αντ. Μιχαηλίδη, Αρ.
Κουγιουµτζόγλου, Ι. Παπαδάκη, Β. Γιακουµή, Χρ. Τσικονόπουλο, Αλ. Σκανδάλη, Μαρία Χατίρη, ∆. ∆ραµπέλη, Γ.
Παπαχρήστου, Κ. Μαµελετζή, Αλέξανδρο Βασιλιάδη, ∆άµο Μαλτέζο, Ιωάννη Τσαλατσάνη, Τάσσο Ιωανίδη και
Ευάγγελο Παντελίδη.
8) ∆ιαβάζεται ευχαριστήρια επιστολή του αθλητικού συλλόγου «Απόλλων» για τα αθλητικά είδη που δωρίθηκαν
από τον δήµο. Υπογράφουν ο πρόεδρος Αλ. Βασιλειάδης και ο Γεν. Γραµµατέας Χονδρόπουλος.
9) Ο ∆ήµαρχος ανακοινώνει αναφορά του Βουρλιώτη πρόσφυγα, καθηγητή Σάββα Παπαγρηγοριάδη, περί
οικονοµικής ενίσχυσης της προσπάθειάς του για έκδοση ιστορικού συγγράµµατος που αναφέρεται στους αγώνες
του υπόδουλου ελληνισµού και προτείνει να ενισχυθεί η προσπάθειά του µε 500 δρχ. Το συµβούλιο εγκρίνει (15
κατά 1) ποσό 1.000 δρχ.
10) Ο δήµαρχος ανακοινώνει έγγραφο του Γυµνασιάρχη του Γυµνασίου Ν. Ιωνίας για διορισµό αντιπροσώπου
του δήµου στην Εφορεία του σχολείου. Το συµβούλιο διορίζει τον Καρφόπουλο.
11) Ο ∆ήµαρχος αναφερόµενος στην απόφαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής για διορισµό ως γιατρού αφροδισιολόγου του συνδηµότη κ. Σιδερά µε ηµερήσια αποζηµίωση, αναφέρει ότι αυτό δεν µπορεί να γίνει γιατί δεν
υπάρχει οργανική θέση. Ακολουθούν τοποθετήσεις συµβούλων και ο Βαρβαρέσος υπεραµύνεται της απόφασης
και «…. περιγράφει δια µελανών χρωµάτων την επικίνδυνον επέκτασιν των αφροδησίων νοσηµάτων εν Νέα

Ιωνία, καταγγέλει την ύπαρξιν πληθώρας οικογενιών πασχουσών εκ κληρονοµικής συφιλίδος, τονίζει δε ότι ο
∆ήµος έχει την υποχρέωσιν να µεριµνεί δια την υγείαν των δηµοτών και να λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα προς
περιστολήν της µεταδόσεως των αφροδησίων νόσων. Παρέχει δε την πληροφορίαν ότι το Υπουργείον Υγιεινής
παρέχει δωρεάν και εν αφθονία εις τους ∆ήµους τα προς καταπολέµησιν των αφροδησίων φάρµακα».
Μετά από συζήτηση απορρίπτεται κατά πλειοψηφία η πρόταση µέχρι να συνταχθεί νέος οργανισµός.
12) Ο δήµαρχος προτείνει, επ’ ευκαιρία των Χριστουγέννων, να διανεµηθούν τα προβλεπόµενα από τον
προϋπολογισµό βοηθήµατα συνολικού ύψους 50.000 σε άπορες οικογένειες και συγκροτούνται επιτροπές κατά
περιοχές (Ιωνία-Ελευθερούπολη-Σαφράµπολη, Ινέπολη, Νεάπολη–Περισσός) από συµβούλους και παρέδρους.
Τις επιτροπές θα συνδράµουν οι κατά ενορίες Εκκλησιαστικοί Επίτροποι και Ιερείς.
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Ο Παναγής Τσαλδάρης γεννήθηκε στο Καµάρι Κορινθίας το 1868. Ήταν ηγέτης του Λαϊκού Κόµµατος και πρωθυπουργός της Ελλάδας.
Αναµίχθηκε µε την πολιτική και εκλέχτηκε πρώτη φορά πληρεξούσιος Αργολιδοκορινθίας στην Αναθεωρητική Βουλή του 1910. Χρηµάτισε
Υπουργός ∆ικαιοσύνης το 1915, στην κυβέρνηση ∆. Γούναρη, Εσωτερικών και Συγκοινωνιών το 1920 και το 1926 στις κυβερνήσεις Νικ.
Καλογερόπουλου, ∆ηµ. Γούναρη και Αλ. Ζαΐµη. Ήταν µετριοπαθής πολιτικός, επέλεξε και επέβαλε την εποικοδοµητική αντιπολίτευση και
απέφευγε να έρθει σε απευθείας σύγκρουση και ρήξη µε τους Φιλελεύθερους. Το 1928 συµµετείχε ως Υπουργός Εσωτερικών στην πεντακοµµατική Οικουµενική Κυβέρνηση (πλην Κοµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος). Το 1932 το Κόµµα κέρδισε τις εκλογές και το Μάρτιο του
1933 σχηµάτισε νέα κυβέρνηση µε τον Κονδύλη υπό τη δική του Προεδρία. Απεβίωσε το 1936 από ανακοπή καρδιάς.
135
Ο Κωνσταντίνος Τσαλδάρης (1884-1970) ήταν πολιτικός και δυο φορές πρωθυπουργός της Ελλάδας κατά την περίοδο 1946-1947. Το
1926 εξελέγη πρώτη φορά βουλευτής Αργολιδοκορινθίας µε το Κόµµα των Ελευθεροφρόνων του Ιωάννη Μεταξά. Το 1928 προσχώρησε
στο Λαϊκό Κόµµα, όπου αρχηγός ήταν ο θείος του, Παναγής Τσαλδάρης. Μετείχε στη δεύτερη κυβέρνηση του Παναγή Τσαλδάρη ως υφυπουργός Συγκοινωνιών, ΤΤΤ (3Τ), (1933 - 1935 και στη συνέχεια ως υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ. Μετά το θάνατο του Παναγή
Τσαλδάρη το 1936 έγινε µέλος της διοικούσας επιτροπής του Λαϊκού Κόµµατος, το οποίο διέκοψε τη λειτουργία του µε την επιβολή της
δικτατορίας της 4ης Αυγούστου και µετά την Απελευθέρωση κατά τις εκλογές στις 31 Μαρτίου 1946 ανακηρύχθηκε αρχηγός του Λαϊκού
Κόµµατος και στη συνέχεια έγινε Πρόεδρος της πρώτης, κατόπιν ελεύθερων εκλογών, Κυβέρνησης της απελευθερωθείσας Χώρας.
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13) Το συµβούλιο αποδέχεται την πρόταση του δηµάρχου για προµήθεια θερµαστρών και καύσιµης ύλης για το
δηµοτικό κατάστηµα.
Επί του 1ου θέµατος. Ο ∆ήµαρχος λέει ότι έκανε τα κατάλληλα διαβήµατα προς το Ταµείο Παρακαταθηκών και
∆ανείων, προς το Ταµιευτήριο των Τ.Τ.Τ.136 και προς τη ∆/νση τοπικής αυτοδιοίκησης του υπουργείου Εσωτερικών απ’ όπου δόθηκε η απάντηση, ότι επί του προκειµένου είναι πολύ δύσκολη η σύναψη δανείων από τους
νεοσύστατους δήµους γιατί δεν έχουν ακόµη σταθεροποιηθεί οι οικονοµικοί τους πόροι και γιατί για να δοθεί
δάνειο πρέπει απαραιτήτως να παρουσιάσουν δύο τουλάχιστον απολογισµούς. Το συµβούλιο αναθέτει στο
δήµαρχο να συνεχίσει τις ενέργειες για εξεύρεση δανείου µέχρι το ποσό των 10.000.000 δρχ.
Επί του 2ου θέµατος. Ο ∆ήµαρχος λέει ότι ο δήµος Αθηναίων έστειλε στο δικό µας δήµο δύο έγγραφα, µε τα
οποία τάσσει προθεσµία ταφής ετεροδηµοτών στο δηµοτικό νεκροταφείο Πατησίων, µέχρι 31 ∆εκεµβρίου ε. έ.
Για να γίνει χωριστό νεκροταφείο απαιτείται δαπάνη 600.000, απαλλοτρίωση 40-50 στρεµµάτων και κοινή
συνεργασία µε τις κοινότητες Ν. Φιλαδέλφειας, Ηρακλείου και Καλογρέζας για την ίδρυση κοινού νεκροταφείου.
Αρµόδιοι εξέτασαν διάφορα µέρη και βρήκαν κατάλληλο χώρο µικρό ύψωµα πέρα από την οδό Τατοΐου.
Επί του 3ου θέµατος. Αποφασίζεται η προκήρυξη διαγωνισµού για τη µίσθωση καταλληλότερου οικήµατος για
∆ηµοτικό Κατάστηµα137.
Επί του 4ου θέµατος. Αποφασίζεται να δοθούν:
1) στην Ορθόδοξη Χριστιανική Ένωση Ν. Ιωνίας 3.500 δρχ., στο Σωµατείο η «Αλληλοβοήθεια» κυριών και
δεσποινίδων Περισσού 1.000 και στη φιλανθρωπική οργάνωση «Αγία Ελεούσα» στην Ινέπολη 500.
2) στον Όµιλο Φιλάθλων Ν. Ιωνίας 2.000, στον αθλητικό σύλλογο «Απόλλων» 1.500, στο Φυσιολατρικό Όµιλο
Ν. Ιωνίας 1.000 και στον αθλητικό σύλλογο «Ατρόµητος» 500.
Συνεδρίαση 18η
Τρίτη 11 ∆εκεµβρίου
Θέµατα ηµερήσιας διάταξης.
1. Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων.
2. Εκλογή νέου µέλους ∆ηµαρχιακής Επιτροπής.
Προ ηµερήσιας διάταξης ο δήµαρχος ενηµερώνει ότι είναι ζήτηµα ηµερών η λειτουργία τµήµατος
αφροδισίων νοσηµάτων στο τοπικό Νοσοκοµείο.
Επί του 1ου θέµατος. Εγκρίνονται οι εξής πιστώσεις:
1) για εµπλουτισµό της δηµοτικής Βιβλιοθήκης µε επιστηµονικά συγγράµµατα 1.500 δρχ.
2) για τη δηµοσίευση ανακοινώσεων προτείνεται το ποσό των 1.500 δρχ. ανοίγει συζήτηση για το που θα δίνονται οι δηµοσιεύσεις και οι σύµβουλοι Ρεµούνδος και Μωϋσιάδης υποστηρίζουν πως πρέπει οι δηµοσιεύσεις
να δίδονται στην τοπική εφηµερίδα και όχι σε εκτός δήµου, όπως η «Προσφυγικός Κόσµος». Ο ∆ήµαρχος
παρατηρεί εντόνως πως δεν έχει καµία υποχρέωση να δίνει δηµοσιεύσεις σ’ αυτή την εφηµερίδα « ... ήτις

µόνον αντικειµενικόν σκοπόν έθετο την εν επιγνώσει διαστροφήν της αληθείας».
Ο Κανάς λέει ότι είναι περιττή η διαστροφή της αλήθειας εφόσον τα έργα του δηµάρχου βοούν από
µόνα τους. Ο ∆ήµαρχος κακίζει την τακτική των Κανά και Μωϋσιάδη και λέει ότι ο τελευταίος έσπευσε µε
δηµοσιεύµατα στην τοπική εφηµερίδα να αρνηθεί την ύπαρξη και ενός έστω έργου, ενώ στην περιοχή της
κατοικίας του γίνονται τόσα έργα οδοποιίας, γέφυρες κ.λ.π.
Μετά από συζήτηση το ∆.Σ. δέχεται την πρόταση του ∆ηµάρχου µε 14 ψήφους κατά 3.
3 &4) για τη προµήθεια γραφικής ύλης, σηµαιών µικρών και µεγάλων για σηµαιοστολισµούς 5.000.
5) για αγορά µεγάλης γραφοµηχανής µε επιµήκη κύλινδρο 14.000.
6) για έξοδα κίνησης δηµοτικών υπαλλήλων 5.000
7) για την αγορά υλικών και οργάνων της Τεχνικής Υπηρεσίας 25.000.
8) για έξοδα νοσηλείας, µεταφοράς απόρων ασθενών σε θεραπευτήρια και κατ’ οίκον νοσηλεία 30.000. και
ναφέρεται ότι, όλως εξαιρετικώς, εξετάζει ο δηµοτικός Ιατρός κ. Ιωαννίδης.
9) για διανοµή χρηµατικών βοηθηµάτων σε άπορους και φτωχούς δηµότες 15.000.
10) για την πληρωµή δηµοσιευµάτων διακηρύξεων δηµοπρασιών κ.λ.π. 3.000.
11) για φιλοδώρηµα, ως είθισται, στους ταµιακούς υπαλλήλους για τις γιορτές 1.500.
12 & 13) για τους πληµµυροπαθείς 3.000 και για τις δύο προσκοπικές οµάδες 2.000.
14) για ενίσχυση των κατωτέρω Αθλητικών Σωµατείων:
1. Αθλητική Ένωση Ελευθερούπολης138 1.500 (χαρακτηρίζεται ως η παλαιότερη οµάδα της Ν. Ιωνίας).
136

Τα Ελληνικά Ταχυδροµεία ιδρύθηκαν το 1828 µε διάταγµα από τον Ιωάννη Καποδίστρια. Από τις αρχές του 1900 αρχίζει να οργανώνεται
συστηµατικά η Ταχυδροµική Υπηρεσία, η οποία µέχρι το 1949 συµβάδιζε µε την Τηλεγραφική και Τηλεφωνική Υπηρεσία (Τ.Τ.Τ.), υπαγόµενη µέχρι το 1914 στο Υπουργείο Εσωτερικών και µετέπειτα στο Υπουργείο Μεταφορών.
137
Στην αρχή το δηµαρχείο στεγάστηκε πρόχειρα
138
Την 1η Νοεµβρίου 1929, µια συντροφιά από 12 εµπνευστές (Α. Νεοφύτου, Λ. ∆ηµητρόπουλος, Α. Κωνσταντινίδης, Ν. Νικολάου, Χ.
Θεοδώρου, Λουκ. Κωνσταντινίδης, Θ. Κυριάκου, Αντ. Νικολάου, Γ. Στεφανίδης, ∆. Κουντούρης, Π. Τσάκωνας και Π. Τεβεκέλης) και ιδρυτές
του συλλόγου δηµιούργησε µια κυψέλη αθλητισµού που θα κρατούσε τόσα χρόνια και θα πρόσφερε τόσα πολλά στην νεολαία της µικρής
συνοικίας µας και µε χρώµατα το κίτρινο και µαύρο. Πιο συγκεκριµένα ιδρύουν την Ένωση Ελευθερούπολης µε έδρα την συνοικία
Ελευθερούπολη του ∆ήµου Νέας Ιωνίας. Αυτό θα κρατήσει για δύο χρόνια γιατί το 1931 θα γίνει συγχώνευση µε δύο άλλα σωµατεία τον
Άρη και την ∆άφνη. Η νέα οµάδα µετά την συγχώνευση ονοµάζεται Αθλητική Ένωση Ελευθερούπολης, όπως λέγεται µέχρι σήµερα. Πηγή:
το site της Α.Ε. Ελευθερούπολης: ele1929.weebly.com
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2. Αθλητικό Σωµατείο «Ελπίς» 1.000.
3. Αθλητικό Σύλλογο Ινεπόλεως 500.
Επί του 2ου θέµατος. Συµφώνως προς τα προβλεπόµενα πρέπει να γίνει έξοδος ενός µέλους της ∆ηµαρχιακής
Επιτροπής και η εκλογή άλλου. Κατά τη διαδιαδικασία οι ψηφολέκτες σύµβουλοι Σινάνογλου και Καϊρης εξέρχονται από την αίθουσα και «…. επανέρχονται εις την αίθουσαν κρατούντες ανεστραµένον πίλον139 εντός του
οποίου ευρίσκονται οι ετοιµασθέντες υπ’ αυτών κλήροι». Ο Κανάς παίρνει ένα κλήρο και διαβάζει το όνοµα
Πέτρος Καρφόπουλος.
Με αυτό τον τρόπο κληρώνεται η έξοδος του Καρφόπουλου. Ακολουθεί η επανεκλογή του µε 9 ψήφους να
φέρουν το όνοµά του, 7 του Κανά και ένα λευκό.
Συνεδρίαση 19η
Παρασκευή 14 ∆εκεµβρίου
Θέµα ηµερήσιας διάταξης. Παράταση ισχύος του προσωρινού Οργανισµού του ∆ήµου.
∆εν συζητείται το θέµα της ηµερήσιας διάταξης. Όλη η συνεδρίαση φεύγει µε παρατηρήσεις, διαφωνίες και
διαµαρτυρίες για τον τρόπο διεξαγωγής, της κλήρωσης και εκλογής µέλους της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής. Η πιο
κάτω φράση περιγράφει την αιτία: «Ο πρόεδρος κ. Χατζηστέλιος διευκρινίζει ότι, συµφώνως προς τα κεκανονι-

σµένα επρόκειτο ο ίδιος να ενεργήσει την κλήρωσιν αλλ’ ότι τον επρόλαβε η απρόοπτος ενέργεια του κ. Κανά
επεµβάντος αυτοβούλως και τη προτροπή του κ. Μωϋσιάδου εις αλλότρια καθήκοντα».
Καταγγέλλεται ότι ο κλήρος που έφερε το όνοµα του Καρφόπουλου έφερε διακριτικά σηµεία (ο κλήρος
αυτός χάθηκε) και αυτό έγινε για να εξωθεί από την ∆. Ε. Οι θιγόµενοι αποχωρούν. Κατατίθεται έγγραφο των 9
συµβούλων της πλειοψηφίας, όπου αναπτύσσουν τις απόψεις τους για την προσπάθεια νόθευσης της κλήρωσης,
ζητούν την ακύρωσή της και ανατίθεται στον πρόεδρο του ∆.Σ. η περαιτέρω ενέργεια επί του εγγράφου.
Συνεδρίαση 20η
Παρασκευή 21 ∆εκεµβρίου
Θέµα ηµερήσιας διάταξης. Παράταση ισχύος του προσωρινού Οργανισµού του ∆ήµου.
Στην αρχή της συνεδρίασης γίνεται µικρή αναφορά στα προηγούµενα και στη συνέχεια το ∆.Σ. µπαίνει στην
ηµερήσια διάταξη και µετά από συζήτηση εγκρίνει την παράταση του ισχύοντος Οργανισµού Εσωτερικής
λειτουργίας του δήµου, µέχρι την ψήφιση οριστικού.

139

Καπέλο.
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ΕΤΟΣ 1935.
Συνεδρίαση 1η
Κυριακή 6 Ιανουαρίου
Εκλογή Προέδρου Αντιπροέδρου και Γραµµατέα του ∆ηµ. Συµβουλίου.
Οι σύµβουλοι της µειοψηφίας Κανάς, Γεωργουλίδης, Μαµελετζής, Ρεµούνδος, Σινάνογλου, Βαρβαρέσος,
Μωϋσιάδης και Κεσίσογλου, δηλώνουν ότι λόγω της δυσπιστίας που εκφράστηκε απέναντί τους αρνούνται να
οριστούν ως ψηφολέκτες.
∆ιεξάγεται η ψηφοφορία και εκλέγονται:
1. Πρόεδρος ο Χρίστος Χατζηστέλιος µε 10 ψήφους έναντι 8 του Ιωάννη Ρεµούνδου.
2. Αντιπρόεδρος ο Μιχαήν Κουβαράς µε 10 ψήφους έναντι 7 του Ηλία Σινάνογλου.
3. Γραµµατέας ο Π. Καϊρης µε 10 ψήφους έναντι 7 του Γεωργουλίδη.
Συνεδρίαση 2η
Κυριακή 13 Ιανουαρίου
Θέµατα ηµερήσιας διάταξης.
1. Έγκριση µελέτης προϋπολογισµού δαπάνης εγκατάστασης δικτύου ηλεκτροφωτισµού δηµοτικών οδών.
2. Αναµόρφωση προϋπολογισµού.
Επί του 1ου θέµατος. ∆ιαβάζεται έγγραφο του Υπ. Συγκοινωνίας, που υπογραφεί ο υφυπουργός Κ. Τσαλδάρης, στο οποίο αναφέρεται ότι δεν έχει επέλθει πλήρης συµφωνία µεταξύ κράτους και Ηλεκτρικής Εταιρίας, είναι
προσφορότερο και πιο οικονοµικό ο ∆ήµος να προχωρήσει µε δικές του δαπάνες και θέλοντας να βοηθήσει θα
απευθυνθεί στα Ταχυδροµικά Ταµιευτήρια για να χορηγήσουν ευνοϊκό δάνειο στον ∆ήµο.
Ο ∆ήµαρχος χαρακτηρίζοντας τις απαιτήσεις και τους όρους της Πάουερ επαχθείς, εισηγείται την εγκατάσταση από τον ∆ήµο µε δικά του µέσα και συµφώνως προς τη µελέτη που έχει συνταχθεί από 2 ηλεκτρολόγους
µηχανικούς του υπουργείου, ο ένας εκ των οποίων, ο κ. Σαµαράς, παρίσταται. Προσθέτει ότι η εγκατάσταση από
τον ∆ήµο του δικτύου ηλεκτροφωτισµού, θα αποτελέσει τιµή για το δήµο γιατί η ενέργεια αυτή θα ενισχύσει τις
προσπάθειες του κράτους:«όπως πατάξει αποτελεσµατικώς τας αδηφάγους διαθέσεις διαφόρων ξένων Εταιριών». Στη συζήτηση που ακολουθεί ο Σαµαράς παρέχει πληροφορίες, η µελέτη διαβάζεται κατ’ άρθρο, γίνονται
προσθαφαιρέσεις και τελικά εγκρίνεται οµοφώνως, µε πρόβλεψη τοποθέτησης 265 λαµπτήρων και δαπάνης
480.000 δρχ.
Επί του 2ου θέµατος. Μετά συζήτηση, εγκρίνεται οµοφώνως η αναµόρφωση του προϋπολογισµού.
Τέλος ο ∆ήµαρχος αναφέρεται στην εγκατάσταση Γραφείου Εργασίας στον ∆ήµο, ζητά την έγκριση παραχώρησης χώρου στο δηµαρχείο της οδού Ηρακλείου, και το ∆.Σ. εγκρίνει µε 7 ψήφους και 5 κατά, την παραχώρηση ενός δωµατίου.
Συνεδρίαση 3η
∆ευτέρα 28 Ιανουαρίου
Η συνεδρίαση αναβάλλεται λόγω έλλειψης απαρτίας.
Συνεδρίαση 4η
Τετάρτη 30 Ιανουαρίου
Μοναδικό θέµα είναι η εκλογή νέου µέλους της δηµαρχιακής επιτροπής. Μετά από κλήρωση εξέρχεται από
µέλος της επιτροπής ο Κ. Βαρβαρέσος και µετά από ψηφοφορία εκλέγεται ο Ι. Βαλούρδος.
Συνεδρίαση 5η
Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου
Θέµατα ηµερήσιας διάταξης.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ψήφιση Οργανισµού Εσωτ. Υπηρεσίας και Ειδικού Οργανισµού Υπηρεσίας καθαριότητας.
Έγκριση προκήρυξης δηµοπρασίας για την προµήθεια αυτοκινήτου πυροσβεστικής αντλίας, καταβρεχτήρα.
Έγκριση συγκριτικού πίνακα κατασκευής κρασπέδων και ρείθρων.
Έγκριση συµπληρωµατικής τοποθέτησης λαµπτήρων ηλεκτροφωτισµού.
Έγκριση πίστωσης για αγορά δένδρων.
∆ιάφορες ανακοινώσεις.

Επί του 1ου θέµατος. Ψηφίζονται οι 2 οργανισµοί.
Επί του 2ου θέµατος. Εγκρίνεται οµοφώνως η προκήρυξη δηµοπρασίας για την προµήθεια αυτοκινήτου
πυροσβεστικής αντλίας που θα µπορεί να χρησιµοποιηθεί και ως καταβρεχτήρας.
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3)
4)

Επί του 3ου θέµατος. Εγκρίνεται οµοφώνως ο
συγκριτικός πίνακας κατασκευής κρασπέδων και
ρείθρων.
Επί του 4ου θέµατος. Εγκρίνεται συµπληρωµατική τοποθέτηση λαµπτήρων ηλεκτροφωτισµού
σε κατάλληλα ιδιωτικά οικήµατα 27 λαµπτήρων
ισχύος 40 βατ.
Επί του 5ου θέµατος. Εγκρίνεται οµοφώνως η
προκήρυξη πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού
για την προµήθεια καλλωπιστικών δένδρων µέχρι
του ποσού των 30.000.
Επί του 6ου θέµατος:
1) ο ∆ήµαρχος προτείνει την ενίσχυση µε 1.000
δρχ., του Συλλόγου «Η Αλληλοβοήθεια κυριών και δεσποινίδων Περισσού» για την πληρωµή ενοικίου του εγκατασταθέντος στον
Περισσό Λαϊκού Ιατρείου. Το ∆.Σ. εγκρίνει.
2)
ο
∆ήµαρχος προτείνει την ενίσχυση µε 4.000
Αυτοκίνητα – καταβρεχτήρες
δρχ., του Εθνικού Συµβουλίου Ελληνίδων για
τη λειτουργία νυκτερινής σχολής στη Ν. Ιωνία. Το ∆.Σ. εγκρίνει.
το ∆.Σ. εγκρίνει δαπάνες για την επέκταση του δικτύου ύδρευσης: στη συνοικία Φάρος 60.000, για την
περιφέρεια ∆αρδανελίων 50.000 και για τη συνοικία Μαυροκορδάτου 3.000.
ο ∆ήµαρχος παρουσιάζει συγκριτικό πίνακα για την κατασκευή δηµόσιων ουρητηρίων και αποχωρητηρίων
και το ∆.Σ. τον εγκρίνει.

Συνεδρίαση 6η
Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου
Η συνεδρίαση αναβάλλεται λόγω έλλειψης απαρτίας.
Συνεδρίαση 7η
Θέµατα ηµερήσιας διάταξης.
1-3 & 4. Έγκριση διαφόρων δαπανών.
2. Έγκριση δαπάνης για εξέταση ύδατος πηγής και αναγνώριση υδατοφόρων κοιτασµάτων.
5. Εκλογή εξεταστικής επιτροπής.
Προ ηµερήσιας διάταξης ο δήµαρχος εκθέτει όσα διαπράττονται εδώ και λίγο καιρό εις βάρος του Ελληνικού πληθυσµού της ∆ωδεκανήσου από τις Ιταλικές αρχές140 και προτείνει την έγκριση του ∆.Σ. για υποβολή
ψηφίσµατος διαµαρτυρίας που θα δηµοσιευθεί και στον τύπο.

Το δηµοτικόν Συµβούλιον αποδεχόµενον οµοφώνως την πρότασιν ταύτην του κ. ∆ηµάρχου
Ψ η φ ί ζ ε ι.
1ον) ∆ιαµαρτύρεται εντόνως δια τας αναχρονιστικάς και απανθρώπους µεθόδους τας οποίας εφαρµόζει η
Ιταλία εναντίων των αδελφών ηµών ∆ωδεκανησίων προς εξαναγκασµόν αυτών όπως µεταβάλουν την εθνικήν
αυτών και θρησκευτικήν συνείδησιν, δια της αποσπάσεως αυτών εκ της ποιµαντικής δικαιοδοσίας της Σεπτής
κορυφής της Ορθοδοξίας, του Οικουµενικού Πατριαρχείου το οποίον απετέλεσε και αποτελεί τηλαυγή φάρον
του ηµετέρου γένους και σύµπαντος του Ορθοδόξου Χριστιανισµού.

140
Το 1911 η Τουρκία και η Ιταλία εµπλέκονται σε πόλεµο και από τον Απρίλιο του 1912 αρχίζει η σταδιακή κατάληψη των ∆ωδεκανήσων
από τους Ιταλούς. Οι ∆ωδεκανήσιοι, από τις πρώτες ηµέρες της ιταλικής παρουσίας, µε το Συνέδριο της Πάτµου (16-18 Ιουνίου 1912), θα
διατρανώσουν την απόφασή τους για αυτονοµία και τελική ένωση µε την Ελλάδα. Στις 26 Απριλίου 1915 οι δυνάµεις της Αντάντ (Αγγλία,
Γαλλία, Ρωσία) µε µυστική συνθήκη αναγνωρίζουν κυριαρχικά δικαιώµατα της Ιταλίας στα ∆ωδεκάνησα. Οι αντιδράσεις των ∆ωδεκανησίων
θα οδηγήσουν το 1919 στη συµφωνία Τιτόνι-Βενιζέλου και το 1920 στη συνθήκη των Σεβρών. Με αυτήν η Ιταλία παραχωρεί στην Ελλάδα
τα ∆ωδεκάνησα πλην της Ρόδου, που προβλέπεται να παραµείνει αυτόνοµη υπό ιταλική κυριαρχία επί 15ετία. Όµως, µετά τη Μικρασιατική
Καταστροφή και την άνοδο στην εξουσία των φασιστών, που θα καταγγείλουν τις συµφωνίες, τα νησιά, µε τη συνθήκη της Λοζάνης, θα
περάσουν οριστικά στην κατοχή των Ιταλών. Το χαρακτηριστικό αυτής της περιόδου είναι η απόπειρα εξιταλισµού των νησιωτών. Με
κανονισµό του 1926 επιβάλλεται καινούργιο καθεστώς στην εκπαίδευση: τα κοινοτικά σχολεία φεύγουν από την εποπτεία της Ορθόδοξης
Εκκλησίας και η διδασκαλία της ιταλικής γλώσσας γίνεται υποχρεωτική. Ανάλογη είναι και η επέµβαση στο χώρο της Εκκλησίας, µε την
αποτυχηµένη προσπάθεια ίδρυσης Αυτοκέφαλης Εκκλησίας της ∆ωδεκανήσου και την ενίσχυση της θέσης της Ρωµαιοκαθολικής Εκκλησίας.
Το 1943, µετά την πτώση του Μουσολίνι λήγει η κατάληψη των Ιταλών και τη θέση τους παίρνουν οι Γερµανοί. Στις 27 Ιουνίου 1946, οι
ΗΠΑ, ΕΣΣ∆, Αγγλία και Γαλλία αποφασίζουν την παραχώρηση των ∆ωδεκανήσων στην Ελλάδα. Στις 9 Ιανουαρίου 1948 δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως ο Νόµος 518 “Περί προσαρτήσεως της ∆ωδεκανήσου εις την Ελλάδα” και στις 7 Μαρτίου 1948 γίνεται στη
Ρόδο η τελετή για την ενσωµάτωση της ∆ωδεκανήσου.
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2ον) Εκφράζει την ευχήν όπως ο έλληνικός λαός, συναισθανόµενος την προσγιγνοµένην εις τους
υποδούλους αδελφούς του ανήκουστον αδικίαν υπό µιάς Μεγάλης ∆υνάµεως, η οποία θεωρεί εαυτήν ως κράτος
πεπολιτισµένον, αντιµετωπίσει την δηµιουργηθείσαν ούτω κατάστασιν δι’ αναλόγων µέτρων, προς εξαναγκασµόν της Ιταλίας να σεβασθή τα στοιχειώδη ανθρώπινα δίκαια των ∆ωδεκανησίων, την ελευθερίαν της
εθνικής και θρησκευτικής αυτών συνειδήσεως, τα οποία καταπατεί κατά τοιούτον πρωτοφανή και πρωτάκουστον τρόπον.
3ον) Εκφράζει την ζωηράν συµπάθειαν αυτού προς τους καταπιεζοµένους αδελφούς µας ∆ωδεκανησίους,
τους οποίους συγχαίρει εγκαρδίως διά την σθεναράν των στάσιν, πρός διατήρησιν του εθνισµού και της πατροπαραδότου θρησκείας αυτών.
Το ∆ηµοτικόν Συµβούλιον ανατίθησι την εν προκειµένω ενέργειαν των περαιτέρω εις τον κ. ∆ήµαρχον.
Στην εξέταση των θεµάτων 1-3 και 4.
Α) γίνονται δεκτές οι προτάσεις για προµήθεια διαφόρων υλικών, και παροχές βοηθηµάτων, όπως:
2.000 στην ορθόδοξη Χριστιανική Ένωση Νέων Ν. Ιωνίας, η οποία θα µοιράσει το ποσό σε άπορους που
αυτή συντηρεί.
200 δρχ. για ακτινοσκόπηση της Ε. Ι. κατοίκου συνοικίας Φάρου.
200 δρχ. για περίθαλψη της φυµατικής Κ. κατοίκου Ιωνίας, οδός Αγνώστων Ηρώων.
250 δρχ. για τη νοσηλεία της ανήλικης Ανεζούλας, θυγατέρας Α. Ρ.
200 δρχ. για περίθαλψη του φυµατικού Ι. κατοίκου Περισσού.
500 δρχ. για την περίθαλψη του ανηλίκου Α. Χ., ορφανού εκ πατρός και µητρός, κατοίκου συνοικίας
Μαυροκορδάτου.
350 δρχ. για τη νοσηλεία της συζύγου του πολυτέκνου Π. Κ.
Β) Να χαρακτηρισθεί ως επείγουσα η δαπάνη για κατασκευή της γέφυρας της οδού Σινώπης για την οποία
υπάρχει προϋπολογισµός εκ 30.000 δρχ. και που µπορεί να κατασκευασθεί µε αυτεπιστασία από τον ∆ήµο που
διαθέτει πέτρα και άµµο. Το ∆.Σ. αποφασίζει να γίνει µε δηµοπρασία.
Γ) Ο ∆ήµαρχος εκθέτει ότι, µετά τη διακοπή της συγκοινωνίας µεταξύ Ν. Ιωνίας και Ελευθερούπολης λόγω
της ανοικοδόµησης της γέφυρας στην οδό Μ. Ασίας και επειδή σηµειώθηκαν διάφορα ατυχήµατα στη διάβαση
µεταξύ του τέρµατος της οδού Αχελώου και λεωφόρου Αττικής, είναι επιτακτική η κατασκευή γέφυρας σ’ αυτό
το σηµείο. Το υπουργείο Συγκοινωνίας εγκρίνει την κατασκευή ισόπεδης διάβασης ως προσωρινής, αξιώνει όµως
να κατεδαφι-στεί µετά την αποπεράτωση της γέφυρας της οδού Μ. Ασίας. Ο δήµαρχος συνεχίζοντας λέει πως
είναι επίσης απαραίτητο να κατασκευαστεί φυλάκιο στη γέφυρα της Αχελώου. Το συµβού-λιο αποδέχεται
οµοφώνως τα πιο πάνω, µε την επιφύλαξη για την κατεδάφιση της γέφυρας, και εγκρίνει 25.000 για την
κατασκευή της, 10.000 για την κατασκευή του φυλακίου στην οδό Αχελώου και το διορισµό δύο φυλάκων µε
µηνιαίες αποδοχές 1.200 δρχ. ο καθένας.
Επί του 2ου θέµατος. Το ∆.Σ. εγκρίνει την καταβολή 600 δρχ. στον Βέλγο επιστήµονα κ. Bouluain για την
εξέταση του νερού της πηγής και την αναγνώριση υδατοφόρων κοιτασµάτων.
Επί του 5ου θέµατος. Εκλέγεται επιτροπή για τη διενέργεια διαγωνισµού για κατάληψη δηµοτικών θέσεων.
Τέλος ο πρόεδρος Χατζηστέλιος εισάγει αίτηση του καρα-γωγέα οδοκαθαριστή Α. Α. που ζητάει χρηµατική
ενίσχυση «προς αντικατάστασιν του θανόντος ίππου του» και το ∆. Σ. εγκρίνει βοήθηµα 750 δρχ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο

η

Περίοδος 2
Πράξεις ∆ηµοτικού Συµβουλίου από 5 Μαρτίου 1935 έως 10 Ιουνίου 1936141.
Συνεδρίαση 7η
Τρίτη 5 Μαρτίου 1935

Έκτακτος Συνεδρίασις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ν. Ιωνίας.
Το ∆ηµοτικόν Συµβούλιον Νέας Ιωνίας συνελθόν εκτάκτως εις συνεδρίασην, σήµερον Τρίτην 5ην του µηνός
Μαρτίου του έτους 1935, εν τω ∆ηµοτικώ Καταστήµατι παρουσία των προσυπογραφοµµένων (15) δέκα πέντε
µελών αυτού, επί συνόλου δέκα οκτώ τοιούτων, των κ.κ. Ι. Βαλούρδου, Μ. Κουβαρά και Χρ. ∆ουβλίδου µη
προσελθόντων καθό κωλυοµένων, κατόπιν συζητήσεως και έχον υπ’ όξει την δηµιουργιθήσαν εκ του
επαναστατικού κινήµατος έκριθµον κατάστασιν
ψηφίζει οµοφώνως
Αποδοκιµάζει µετ’ αγανακτήσεως το επαναστατικόν κίνηµα και εκφράζει την εµπιστοσύνην και αφοσίωσήν
αυτού εις την Σεβ. Κυβέρνησιν.
Αποφασίζει όπως υποβληθή το παρόν ψήφισµα εις τον Εξ. Πρόεδρον της Κυβερνήσεως εις τους κ.κ.
Υπουργούς Εσωτερικών και Προνοίας και εις τον κ. Νοµάρχην Αττικοβοιωτίας.
Ο Πρόεδρος
Τα µέλη
Χρ. Χατζηστέλιος
Ι. Ρεµούνδος, Χρ. Σκαµάκης, Ι. Μαµελετζής, Ι. Κεσίσογλου, Κ. Βαρβαρέσος,
Η. Σινάνογλου, Γ. Προµπονάς, Α. Γεωργουλίδης, ∆. Μωϋσιάδης,
Π. Καρφόπουλος, Ι. Καννάς, Μ. Εγιπίδης, Α. Μόρτογλου, Π. Καΐρης.
Συνεδρίαση 8η
Τρίτη 12 Μαρτίου 1935
Έκτακτη Συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ν. Ιωνίας.
∆ηµαρχεύων: Πέτρος Καρφόπουλος
Πρόεδρος: Χρήστος Χατζηστέλιος
Παρόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι: Ανδρέας Μόρτογνου, Χρήστος Σκαµάκης, Ιορδάνης Μαµελετζής, Ιωάννης
Ρεµούνδος, ∆ηµήτριος Μωϋσιάδης, Ιωάννης Κανάς, Κωνσταντίνος Βαρβαρέσος, Ιωάννης Κεσίσογλου, Μιχαήλ
Εγιπίδης, Αρ. Γεωργουλίδης.
Το ∆.Σ. αποτελούµενο από τους πιο πάνω κατόπιν συνεννόησης, ενώ διαρκεί το συλλαλητήριο για την
υποδοχή του Στρατηγού Γ. Κονδύλη142 και έχοντας υπόψη πως δεν έγινε δυνατή η υποβολή συγχαρητηρίων
στην κυβέρνηση εξ αιτίας της καταστολής του επαναστατικού κινήµατος, συνήλθε εκτάκτως σε συνεδρίαση.
Ο πρόεδρος εισάγει ψήφισµα που γίνεται δεκτό οµοφώνως και αποφασίζεται να σταλεί τηλεγραφικώς στον
πρόεδρο της Κυβέρνησης, στους υπουργούς Στρατιωτικών, Ναυτικών, Αεροπορίας143 και στο Νοµάρχη Αττικοβοιωτίας. Το ψήφισµα διατυπώθηκε ως εξής:

Το ∆ηµοτικόν Συµβούλιον Νέας Ιωνίας συνελθόν εκτάκτως σήµερον Τρίτην 12 Μαρτίου 1935 και ώραν 8
µ.µ. εν τω ∆ηµοτικώ Καταστήµατι
ψηφίζει οµοφώνως
Υποβάλει θερµά συγχαρητήρια επί νίκη και δη ανεµάκτω εννόµου Κράτους και διαδηλοί πεποίθησην αυτού
ότι υπό πεφωτισµένην ηγεσίαν σηµερινών Κυβερνητών θέλει εξασφαλισθή παγίωσις γαλήνης Ελληνικού λαού
προς ευηµερίαν δεινώς δοκιµασθείσης εξ εθνοκτόνου κινήµατος Πατρίδα.
Οι

∆ηµοτικοί Σύµβουλοι

Ο ∆ηµαρχών

141

Όπως προαναφέρθηκε στην εισαγωγή, την 1η Μαρτίου 1935 εκδηλώθηκε το κίνηµα των βενιζελικών που πολύ σύντοµα κατέρρευσε. Το
ήδη τεταµένο πολιτικό κλίµα, λόγω του εθνικού διχασµού, οξύνεται µε προεκτάσεις ασφαλώς και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Μέσα στον ίδιο
χρόνο, στις 9 Ιουνίου 1935 έγιναν εκλογές µε αποχή των Φιλελευθέρων, και ο κυβερνητικός συνασπισµός των Τσαλδάρη – Κονδύλη πήρε
65%. Την 10η Οκτωβρίου ο Κονδύλης και οι αρχηγοί των ενόπλων δυνάµεων Παπάγος και Ρέππας πραξικοπηµατικά κατέλαβαν τη
διακυβέρνηση της χώρας κηρύσσοντας στρατιωτικό νόµο, κατάργησαν το πολίτευµα και ο Κονδύλης αυτοδιορίστηκε αντιβασιλέας. Στις 3
Νοεµβρίου έγινε δηµοψήφισµα για το πολιτειακό (που χαρακτηρίστηκε νόθο και φαιδρό) και έλαβε η βασιλεία 97,88% και η δηµοκρατία
2,12% ! Στις 25 Νοεµβρίου ο Γεώργιος Β΄ έφθασε στην Αθήνα. Ο Κονδύλης αποσύρθηκε, και από τη µεταβατική κυβέρνηση του καθηγητή
της νοµικής Κων. ∆εµερτζή προκηρύσσονται εκλογές για τις 26 Ιανουαρίου 1936.
142
Στις 12 Μαρτίου επιστρέφει µέσω Θεσσαλονίκης στην Αθήνα, θριαµβευτής από την Καβάλα, όπου παίχτηκε η τελική φάση της
καταστολής του κινήµατος, ο Γ. Κονδύλης. Το αεροπλάνο που τον µεταφέρει προσγειώνεται στο Τατόι και καθ’ όλη τη διαδροµή µέχρι την
Αθήνα του γίνεται αποθεωτική υποδοχή από τους συγκεντρωµένους, µε εναγκαλισµούς και φιλιά από τον Π. Τσαλδάρη, αλλά και υπό τα
ανήσυχα βλέµµατα των Λαϊκών, που φοβόντουσαν την ανατροπή από µέρους του της κυβέρνησης, κάτι που δεν άργησε να επαληθευτεί.
143
Υπουργός Στρατιωτικών είναι Γ. Κονδύλης. Στις 2 Μαρτίου 1935 παραιτήθηκε από το υπουργείο Ναυτικών ο Αλεξ. Χατζηκυριάκος και
διορίστηκε ο Σοφοκλής ∆ούσµανης και στο Αεροπορίας υπουργός ο Γ. Σχινάς, σε θέση που κατείχε ο πρωθυπουργός Παναγής Τσαλδάρης.
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Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης προσήλθαν δηµότες της Ν. Ιωνίας και υπέβαλαν παράκληση να περιληφθεί ως θέµα συζήτησης, η υποβολή πρότασης από το ∆.Σ. στο Νοµάρχη για καθαίρεση του ∆ηµάρχου Γ.
Φελέκη µε την αιτιολογία ότι αυτός µε την εν γένει στάση του και των δηλώσεών του ενώπιον του υπουργού
Πρόνοιας εξέθεσε τον προσφυγικό κόσµο στα µάτια των γηγενών όλης της Ελλάδας και ότι ως εκ τούτου καµία
πια εµπιστοσύνη δεν εµπνέει στην κυβέρνηση.
Ο πρόεδρος ανακοινώνει ότι ο απουσιάζων δήµαρχος διόρισε µε πράξη του ως αναπληρωτή του τον Π. Καρφόπουλο και ο Κ. Βαρβαρέσος υπενθυµίζει ότι στην αίτηση για σύγκληση του ∆.Σ. περιλαµβάνεται και το θέµα
της εκλογής αντικαταστάτη του κωλυοµένου ∆ηµάρχου. Οι Ρεµούνδος και Μωϋσιάδης προτείνουν, µετά τις
δηλώσεις του Φελέκη, την καθαίρεση και την αποµάκρυνσή του από το δηµαρχιακό αξίωµα, ο Βαρβαρέσος
συµφωνεί και το συµβούλιο αποφασίζει παµψηφεί να υποβληθεί πρόταση στη νοµαρχία για καθαίρεση του Γ.
Φελέκη. Στο σηµείο αυτό οι δηµότες που παρίστανται ζητούν µε επιτροπή τους να παραιτηθεί ο δηµαρχών Π.
Καρφόπουλος και να εκλεγεί πρόσωπο που να εµπνέει την εµπιστοσύνη της κυβέρνησης.
Ο Καρφόπουλος υποβάλει την παραίτησή του, ακούγονται διάφορες απόψεις µεταξύ των οποίων και η
άποψη του Μωϋσιάδη να ζητηθεί η γνώµη της κυβέρνησης για πρόσωπο που να µπορεί να εµπνεύσει απόλυτη
εµπιστοσύνη. Ο Βαρβαρέσος δε συµφωνεί και προτείνει να διακοπεί η συνεδρίαση για την εποµένη µέρα και να
εκλεγεί ο αντικαταστάτης του απουσιάζοντος δηµάρχου. Το ∆.Σ. αποσύρει οµοφώνως την παραίτηση Καρφόπουλου και διακόπτει για την εποµένη.
Συνεδρίαση 9η
∆ευτέρα 18 Μαρτίου 1935
Εκλογή αναπληρωτή του κωλυοµένου ∆ηµάρχου.
∆ηµαρχών: ο πλειοψηφών ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Ι. Μαµελετζής.
Προ ηµερήσιας διάταξης παίρνει το λόγο ο δηµαρχών Ι. Μαµελετζής και αναφέρεται στην απόφαση που
πάρθηκε στις 15 Μαρτίου και σύµφωνα µε την οποία τελέστηκε επίσηµη δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων, για την αίσια καταστολή του επαναστατικού κινήµατος και παρακαλεί να εγκριθούν οι δαπάνες που
έγιναν για τη δοξολογία και για τη δεξίωση που ακολούθησε στο δηµαρχείο, για προσκλήσεις επισήµων, δηµοσιεύσεις στον τύπο, αναψυκτικά κ.λπ. που ανέρχονται σε 3.100 δρχ. Το ∆.Σ. εγκρίνει οµοφώνως τη δαπάνη.
Το ∆.Σ. µπαίνει στην ηµερήσια διάταξη.
Ο πρόεδρος ανακοινώνει πως πρόκειται να διεξαχθεί µυστική ψηφοφορία για εκλογή αντικαταστάτη του
κωλυοµένου δηµάρχου Γ. Φελέκη.
Ο δηµαρχών Ιορδάνης Μαµελετζής καταθέτει στο προεδρείο την πιο κάτω δήλωση:

«Ασχέτως της προσηλώσεώς µου εις το Λαϊκόν Κόµµα, ούτινος ακολουθώ τας αρχάς, δηλώ ότι πιστός προς
τας υποδείξεις και εντολάς του τιµώντος µε δια προσωπικής φιλίας Υπουργού της Κρατικής Υγιεινής και Αντιλήξεως κ. Μιχαήλ Κύρκου, θα ψηφίσω υπέρ του υποψηφίου κ. ∆ηµ. Μωϋσιάδη και παρακαλώ τους φίλους συναδέλφους µου όπως πράξωσι το αυτό. Ι. Μαµελετζής.»
Κατόπιν της δηλώσεως ταύτης του εκτελούντος χρέη ∆ηµάρχου κ. Ι. Μαµελετζή, το ∆ηµοτικόν Συµβούλιον
αποφαίνεται ότι εξελέγη δια βοής ο κ. ∆ηµήτριος Μωϋσιάδης ∆ηµαρχών Νέας Ιωνίας.
Ο κ. Μ. Κουβαράς επιλαµβάνεται της ευκαιρίας δια να τονίσει ότι πρέπει να λησµονηθή το παρελθόν και να
ταχθώµεν άπαντες σύσωµοι παρά το πλευρόν της σεβαστής Κυβερνήσεως ήτις τόσον καλώς ειργάσθη δια την
ανόρθωσιν της χώρας, εν τέλει δε ζητωκραυγάζει υπέρ του Λαϊκού Κόµµατος και της Κυβερνήσεως.
Ο Μωϋσιάδης ζητάει να γίνει µυστική ψηφοφορία και το αποτέλεσµα, επί 14 παρόντων, είναι 13 ψηφοδέλτια
µε το όνοµά του και ένα λευκό. Παίρνοντας το λόγο λέει τα εξής:

«Ευχαριστώ θερµώς τους αγαπητούς συναδέλφους, οι οποίοι µε εξετίµησαν δια της ψήφου των και
υπόσχοµαι να καταβάλω πάσαν δυνατήν προσπάθειαν ίνα φανώ αντάξιος των προσδοκιών των και του λαού της
Νέας Ιωνίας, µε την ακράδαντον πεποίθησην ότι η σεβαστή Κυβέρνησις του Λαϊκού Κόµµατος εις τας τάξεις του
οποίου ανέκαθεν ψυχή τε και σώµατι ανήκω, θέλει φανή αρωγός εις το βαρύ έργον το οποίον αναλαµβάνω,
έστω και δια βραχυχρόνιον διάστηµα».
Μετά από αυτά ο πρόεδρος ανακοινώνει ότι επ’ ευκαιρία του εορτασµού της εθνικής εορτής (25ης Μαρτίου),
θα τελεστεί δοξολογία και θα γίνει δεξίωση στο δηµαρχείο. Επειδή είναι η πρώτη φορά που η Νέα Ιωνία
γιορτάζει την επέτειο ως ∆ήµος και αυτό πρέπει να γίνει µε ιδιαίτερη λαµπρότητα, ψηφίζεται οµοφώνως πίστωση
5.000 για την αντιµετώπιση των εκτάκτων εξόδων.
Συνεδρίαση 10η
Πέµπτη 28 Μαρτίου 1935
Θέµατα ηµερήσιας διάταξης
1. Έγκριση πίστωσης για ενίσχυση εράνου για την ανέγερση ανδριάντα στον Πρωθυπουργό Π. Τσαλδάρη.
2. Έγκριση πίστωσης για ενίσχυση εράνου κ. Λίνας Τσαλδάρη144 υπέρ θυµάτων εθνοκτόνου κινήµατος.
144

H Λίνα Τσαλδάρη γεννήθηκε στην Αθήνα το 1887 και υπήρξε κόρη του ιστορικού και πρωθυπουργού Σπυρίδωνα Λάµπρου. Το 1919
παντρεύτηκε τον Παναγή Τσαλδάρη. Μετά τον θάνατο του συζύγου της ανέπτυξε κοινωνική δράση ως πρόεδρος του ΠΙΚΠΑ. Το 1952
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Έγκριση πίστωσης για ενίσχυση πολεµικής αεροπορίας145.
Μετονοµασία οδών του δήµου.
Έγκριση πιστώσεων για βοηθήµατα.
Έγκριση πληρωµής ηλεκτρικού ρεύµατος δηµοτικού φωτισµού.
Έγκριση συγκριτικών πινάκων.
Καθορισµός εξόδων παραστάσεως ∆ηµαρχεύοντος.
Έγκριση εκτέλεσης επειγουσών δαπανών.
Αιτήσεις και αναφορές

Επί του 1ου θέµατος. Ο ∆ηµαρχών Μωϋσιάδης προτείνει να δοθούν 5.000 δρχ., ο πρόεδρος Χατζηστέλιος
προτείνει 7.000, ο Π.Καίρης εισηγείται και ο ∆ηµαρχών προτείνει 10.000 και το συµβούλιο ψηφίζει την πίστωση
οµοφώνως.
Επί του 2ου θέµατος. Το συµβούλιο ψηφίζει πίστωση 10.000 οµοφώνως.
Επί του 3ου θέµατος. Ο Π. Καίρης προτείνει η εισφορά να ορισθεί στο µισό του υπολοίπου της χρήσης 193435, σε οποιοδήποτε ποσό κι αν ανέβει αυτό. Οι Ρεµούνδος και Κανάς προτείνουν ποσό 75.000, οι Χατζηστέλιος
και Καρφόπουλος 60.000 και µετά από πρόταση του Μαµελετζή το συµβούλιο µε 10 ψήφους υπέρ και 5 κατά
ψηφίζει πίστωση 50.000.
Επί του 4ου θέµατος. Ο ∆ηµαρχών Μωϋσιάδης προτείνει, σε ένδειξη ευγνωµοσύνης προς την Εθνική Κυβέρνηση, τη µετονοµασία µερικών οδών του δήµου µε ονόµατα του πρωθυπουργού και άλλων υπουργών.
Με πρότασή του η οδός Ηρακλείου, στο τµήµα της που βρίσκεται µέσα στα όρια του δήµου, µετονοµάζεται
σε λεωφόρο Π. Τσαλδάρη, µε πρόταση του Καίρη ανώνυµος δρόµος στον Περισσό που πάει προς τη Σαφράµπολη ονοµάζεται σε Στρατηγού Γ. Κονδύλη, µε πρόταση του προέδρου Χατζηστέλιου η πλατεία Αγίου Γεωργίου
Ελευθερούπολης µετονοµάζεται σε Στρατηγού Γ. Κονδύλη, µε πρόταση των Μωϋσιάδη, Μαµελετζή η οδός
Καλαµών σε οδό Μιχαήλ Κύρκου, µε πρόταση του Σκαµάκη οι οδοί Αγ. Βασιλείου και Αχελώου σε Κωνστ.
Τσαλδάρη καθ’ όλο το µήκος τους, , µε πρόταση των Μωϋσιάδη, Βαρβαρέσου η οδός Κρήτης σε ∆. Χέλµη
υφυπουργού οικονοµικών, µε πρόταση του Ρεµούνδου η οδός Γυθείου σε Περ. Ράλλη υπουργού Εσωτερικών, µε
πρόταση του Μωϋσιάδη η οδός Ανατολής σε ∆ηµ. Κασολά «εις ένδειξιν ευγνωµοσύνης προς τον εξυπηρετούντα

ευσυνειδήτως τον τόπον, ∆ιοικητήν του ενταύθα Τµήµατος Χωροφυλακής, Μοίραρχον κ. Κασολάν».
Επί του 5ου θέµατος:
α) ο πρόεδρος Χατζηστέλιος ανακοινώνει ότι η Νοµαρχεία δεν εγκρίνει τη δαπάνη από τον ∆ήµο για την
αγορά γραφείου και καθίσµατος για Γραφείο του ∆ιοικητή του Τµήµατος Χωροφυλακής Ν. Ιωνίας, µε την
αιτιολογία ότι δεν έχει καµία υποχρέωση για κάτι τέτοιο. Ο πρόεδρος προτείνει να επιµείνει το ∆.Σ. στην
απόφασή του επειδή το Τµήµα Χωροφυλακής είναι το µόνο δηµόσιο κατάστηµα στην περιφέρεια του ∆ήµου και
στερείται ευπαρουσίαστης επίπλωσης. Το ∆.Σ. συµφωνεί οµοφώνως και αποφασίζει να παρακληθεί ιδιαιτέρως ο
Νοµάρχης να εγκρίνει τη δαπάνη.
β) ο Μωϋσιάδης ανακοινώνει ότι ο Νοµάρχης µε τηλεγράφηµά του εντέλλεται να γίνει µε κάθε µεγαλοπρέπεια από τον ∆ήµο ετήσιο µνηµόσυνο υπέρ των πεσόντων στους πολέµους την Κυριακή 31η Μαρτίου και να
ψηφιστεί για το σκοπό αυτό πίστωση 5.000. Το συµβούλιο αποδέχεται οµοφώνως να γίνει αρχιερατική δέηση
στους Αγ. Αναργύρους και εγκρίνει τη δαπάνη.
γ) ο Μωϋσιάδης εκθέτει ότι κατά την υποδοχή του Γ. Κονδύλη µετά την καταστολή του κινήµατος, έλαβε
ενεργό µέρος ο ∆ήµος Ν. Ιωνίας µε τη µεταφορά οµάδας δηµοτών στην Αθήνα για να συµµετάσχουν στη
διαδήλωση του αθηναϊκού λαού, ζητάει να ψηφιστεί πίστωση για τα έξοδα και το ∆.Σ. εγκρίνει οµοφώνως το
ποσό των 3.900 δρχ.
δ) εγκρίνονται διάφορες δαπάνες για βοηθήµατα περίθαλψης σε άπορους δηµότες.
ε) για µαθητικά συσσίτια εγκρίνεται δαπάνη 7.000
Επί του 6ου θέµατος: εγκρίνεται δαπάνη 8.300 δρχ.
Επί του 7ου θέµατος.
α) ο Μωϋσιάδης εισάγει συγκριτικό πίνακα υπέρβασης της δαπάνης για την κατασκευή υπογείων
αποχωρητηρίων στην οδό Ηρακλείου146 κατά 21.048,90 δρχ. και το ∆.Σ. εγκρίνει. Η συνολική δαπάνη φθάνει
έτσι τις 61.148,90 δρχ.

εκπροσώπησε την Ελλάδα στον ΟΗΕ, στην Επιτροπή της Θέσης της Γυναίκας, που πίεζε προς την κατεύθυνση της ισότητας. Αναµείχθηκε
στην πολιτική και ήταν η πρώτη γυναίκα υπουργός σε ελληνική κυβέρνηση, στα µέσα της δεκαετίας του 1950. Το 1956 και το 1958
εκλέχτηκε βουλευτής µε το ψηφοδέλτιο της ΕΡΕ. Από τις 29 Φεβρουαρίου του 1956 µέχρι στις 5 Μαρτίου του 1958 χρηµάτισε υπουργός
Κοινωνικής Πρόνοιας στη δεύτερη κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραµανλή.
145
Λόγω των αναγκών για τον εξοπλισµό της Πολεµικής Αεροπορίας, που δεν ήταν δυνατό να καλυφθούν από τα πενιχρά οικονοµικά του
κράτους, άρχισαν να γίνονται έρανοι υπέρ της αεροπορίας. Η έκφραση "Υπέρ της Αεροπορίας" υπάρχει σαν φράση στην γλώσσα µας από το
1936, όταν η κυβέρνηση Μεταξά έκανε ειδικούς εράνους για ενίσχυση της Πολεµικής Αεροπορίας. Ο ειρωνικός τρόπος µε τον οποίον
χρησιµοποιούµε τη φράση, προήλθε από το ότι τα χρήµατα των εράνων κατασπαταλήθηκαν σε "ρεµούλες" και "κοµπίνες" και όχι υπέρ της
αεροπορίας.
146

Στη Λεωφόρο Ηρακλείου, στη διασταύρωση µε την Ελ Αλαµέιν και στη γωνία προς Περισσό, υπήρχαν µικροκαταστήµατα κυρίως µε είδη
λευκοσιδηρουργίας, ένα που πουλούσε σκούπες, ένα παστουρµά, ένα παπούτσια και ένα κουρείο. Τα καταστήµατα αυτά είχαν παραχωρηθεί

89

β) ο Μωϋσιάδης εισάγει συγκριτικούς πίνακες υπέρβασης της δαπάνης για την κατασκευή κρασπέδων και
ρείθρων στις οδούς: Σµύρνης, Σινώπης, Κρήτης, Βρυούλων, Νυµφαίου, Νιγρύτης, Αγ. Βασιλείου, Νεοκάστρου
και Σαφραµπόλεως. Το ∆.Σ. εγκρίνει τους συγκριτικούς πίνακες και την προτεινόµενη υπέρβαση συνολικής
δαπάνης 78.550 δρχ.
Επί του 8ου θέµατος. Καθορίζονται ως έξοδα παράστασης του ∆ηµαρχεύοντος τα ίδια µε τον προηγούµενο,
δηλαδή 12.000 το µήνα.
Επί του 9ου θέµατος. Το ∆.Σ. εγκρίνει οµοφώνως:
1) τη διαδικασία χορήγησης φαρµάκων σε άπορους δηµότες
2) για δηµοσιεύσεις και διακηρύξεις δηµοπρασιών 3.000
3) την κατασκευή γερανού υδροληψίας και άλλων υδραυλικών έργων για το κατάβρεγµα.
4) κατόπιν πρότασης του Μωϋσιάδη, διάθεση 2.000 για κουπόνια συσσιτίου που θα δοθούν µε µέριµνά του σε
όσους παρουσιάζονται άπορους δηµότες, έχοντας υπόψη του ότι µε αυτό τον τρόπο αφενός ενισχύονται τα
λαϊκά συσσίτια αφετέρου παρέχεται επαρκής τροφή στους φτωχούς.
5) πίστωση 10.000 για την εκκένωση βόθρων «…δια νυκτερινών βυτίων των οποίων η εκκένωσις δι’ απορρο-

φητικής συσκευής λόγω της υπάρξεως στερεών συστατικών καθίσταται ανέφικτος και ότι συµφώνως προς
σχετικήν γνωµάτευσιν της υγειονοµικής υπηρεσίας του ∆ήµου επιβάλλεται η λήψις αµέσου µερίµνης δια
λόγους υγιεινής και προστασίας των περιοίκων…»
6) για τη µεταφορά χωµάτων από τη συνοικία Μαυροκορδάτου 2.000
7) για την προµήθεια επίπλων του δηµαρχείου 3.920 δρχ.
8) για την προµήθεια ξύλινων πασάλων που θα χρησιµοποιηθούν για τη χάραξη των δηµοτικών δρόµων 1.275
9) για τα µεγαλύτερα αθλητικά σωµατεία: «Όµιλος Φιλάθλων» και «Απόλλων» από 1.000
10) για ισοπέδωση και επιχωµάτωση των οδών Κίου, Ερµουπόλεως και µίας ανώνυµης στον Περισσό πάνω από
την εκκλησία της Αγίας Αναστασίας, 25.000
Επί του 10ου θέµατος το ∆.Σ.:
1) Κατόπιν εντολής της Νοµαρχίας εγκρίνει την τροποποίηση του οργανισµού για τους φύλακες που θα
προσληφθούν στη γέφυρα της οδού Αχελώου.
2) Παραπέµπει αίτηµα του Κοινού Ταµείου Λεωφορείων Ν. Ιωνίας, περί επισκευής της οδού Ηρακλείου, στο
αρµόδιο Ταµείο Επαρχιακής Οδοποιίας.
3) Παραπέµπει στις τεχνικές υπηρεσίες του δήµου αίτηµα κατοίκων της οδού Βουτζά για αντικατάσταση των
σωλήνων ύδρευσης µε µεγαλύτερης διατοµής για την επάρκεια του χορηγούµενου ανά διήµερο νερού.
4) Λαµβάνει γνώση ευχαριστήριων τηλεγραφηµάτων από τον Πρόεδρο της κυβέρνησης, τον Γ. Κονδύλη και
το Σχινά και συγχαρητήρια εγκύκλιο του νοµάρχη για την πειθαρχία που τηρήθηκε κατά το επαναστατικό
κίνηµα.
5) Παραπέµπει στις τεχνικές υπηρεσίες του δήµου αίτηµα κατοίκων της οδού ∆αρδανελλίων για ύδρευση του
54ου τετραγώνου.
6) Αναβάλει για επόµενη συνεδρίαση την απόφαση επί προτάσεως για χορήγηση βοηθήµατος σε
επιστρατευθέντες δηµότες και ιδιαίτερα δηµοτικού υπαλλήλου.
7) Λαµβάνει γνώση µε ανακοίνωση του Μωϋσιάδη ότι απέλυσε τον ιδιαίτερο Γραµµατέα Ευδ. Γαβριηλίδη και
το Γεν. Γραµµατέα Μιχ. Καλογερόπουλο. Σε ενδοιασµούς που εκφράζονται, απαντά ότι έχει το δικαίωµα να
ενεργήσει όπως έπραξε και ότι λόγοι σκοπιµότητας επέβαλαν την απόλυση του Καλογερόπουλου.
8) Λαµβάνει γνώση εγγράφου του νοµάρχη που εντέλλεται αν γίνει µειοδοτική δηµοπρασία για επέκταση του
εσωτερικού δικτύου ύδρευσης.
Συνεδρίαση 11η
Παρασκευή 5 Απριλίου 1935
Ψήφιση του συνταχθέντος από τη ∆ηµαρχιακή Επιτροπή προϋπολογισµού του νέου οικονοµικού έτους 1935-36.
Ψηφίζεται µετά από συζήτηση και µετατροπές ο προϋπολογισµός συνολικού ύψους 5.405.400 δρχ.
Τα πρακτικά σταµατούν στη σελίδα 67 χωρίς τη συνηθισµένη φράση: «µη υπάρχοντος άλλου θέµατος
λύεται η συνεδρίαση» και χωρίς να υπάρχουν υπογραφές. Ακολουθούν άγραφες σελίδες µέχρι την 84η όπου
αρχίζει πάλι η καταγραφή των πρακτικών από τη 14η Συνεδρίαση. Πρακτικά της 12ης και της 13ης δεν υπάρχουν.
Συνεδρίαση 14η
Σάββατο 18 Μαΐου 1935
Εκλογή δηµαρχεύοντος σε αντικατάσταση του απολυθέντος δηµάρχου Γεωρ. Φελέκη µε την υπ’ αριθ. 26933
ε.ε. απόφαση του υπουργού των Εσωτερικών.
από τον Βενιζέλο σε πρόσφυγες, αλλά χωρίς τίτλους ιδιοκτησίας. Στο τέλος των καταστηµάτων επί της Ηρακλείου ήσαν τα υπόγεια αποχωρητήρια. Το 199. τα καταστήµατα κατεδαφίστηκαν και τα αποχωρητήρια θάφτηκαν.
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∆ιαβάζεται η απόφαση του υπουργού Εσωτερικών µε την οποία απολύθηκαν για λόγους δηµόσιας τάξης και
δηµοσίου συµφέροντος ο ∆ήµαρχος Ν. Ιωνίας Γ. Φελέκης και οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι: Ι. Βαλούρδος, Χρ.
∆ουβλίδης, Μ. Κουβαράς, Π. Καρφόπουλος, Π. Καίρης, Αρ. Γεωργουλίδης, Ι. Ρεµούνδος, Γ. Προµπονάς, Μ.
Εγιπίδης, Α. Μόρτογλου, Χ. Σκαµάκης και Ι. Μαµελετζής147 και αντικαταστάθηκαν από τους: Κ. Μιχαϊλίδη. Π.
Ανδριτσάκη, Μ. Τζιβρά, Α. Γεωργαντζή, Κ. ∆ηµάρατο, Ι. Ριζογιαννόπουλο, Ι. Τσαλίκογλου, Τ. Τζανιδάκη, Μ.
Μερκούρογλου, Β. ∆ηµόπουλο, Ι. ∆ιαµαντάκη και Π. Βιαρόπουλο.
Ο Πρόεδρος Χατζηστέλιος ανακοινώνει ότι συµφώνως µε τις διατάξεις του άρθρου 5 του από 2 Απριλίου
1935 αναγκαστικού νόµου148: περί απολύσεως αιρετών οργάνων τοπικής αυτοδιοίκησης πρόκειται να διεξαχθεί
µυστική ψηφοφορία για εκλογή αντικαταστάτη του απολυθέντος δηµάρχου Γ. Φελέκη.
Στην ψηφοφορία που ακολουθεί από τους 13 παρόντες συµβούλους, τα 11 φέρουν το όνοµα του Ιωάννη
Ριζογιαννόπουλου και 2 είναι λευκά.
Έτσι αντικαταστάτης του Γ. Φελέκη εκλέγεται ο Ι. Ριζογιαννόπουλος.
Συνεδρίαση 15η
Παρασκευή 24 Μαΐου 1935
Θέµατα ηµερήσιας διάταξης.
1.
2.
3.
4.

Εκλογή Αντιπροέδρου και Γραµµατέα του ∆.Σ.
Εκλογή µελών της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής.
Έγκριση πληρωµής ηλεκτρικού ρεύµατος.
Ψήφιση διάφορων πιστώσεων και έγκριση δαπανών

Επί του 1ου θέµατος. Μετά από ψηφοφορία αντιπρόεδρος εκλέγεται ο Κ. Βαρβαρέσος και Γραµµατέας ο Απ.
Γεωργατζής. Ο δεύτερος ευχαριστεί αλλά δηλώνει ότι αδυνατεί να αποδεχθεί την εκλογή του και παρακαλεί να
επαναληφθεί η ψηφοφορία για ανάδειξη Γραµµατέα, κάτι που γίνεται. Στη δεύτερη ψηφοφορία πάλι εκλέγεται ο
ίδιος, πάλι αρνείται και ακολουθεί τρίτη από την οποία εκλέγεται ως Γραµµατέας ο Κύρκας ∆ηµάρατος.
Επί του 2ου θέµατος. Ως µέλη της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής εκλέγονται µε φανερή ψηφοφορία οι: Κανάς µε 4
ψήφους και ∆ηµόπουλος µε 4 επίσης και παίρνουν ο Γεωργατζής 3 και ο Βιαρόπουλος 2. Επειδή κανείς δεν πήρε
ικανό αριθµό ψήφων θεωρείται ανεπιτυχής η ψηφοφορία και επαναλαµβάνεται µε το αυτό αποτέλεσµα. Κατόπιν
αυτών αφήνεται στην κρίση του νοµάρχη να αποφασίσει αν είναι νόµιµη η εκλογή των πιο πάνω.
Επί του 3ου θέµατος. Αναφέρεται ότι πρέπει να εγκριθεί από το ∆.Σ. η καταβολή του ποσού που αναλογεί σε
κάθε ένα από τους 92 ιδιώτες που έχουν εγκαταστήσει λαµπτήρες (στην εξωτερική πλευρά των σπιτιών τους)
για το φωτισµό των δρόµων. Η αποζηµίωση που έχει συµφωνηθεί είναι 100 δρχ. το µήνα για κάθε λαµπτήρα
των 25 βατ και το ∆.Σ. εγκρίνει οµοφώνως τη δαπάνη.
Επί του 4ου θέµατος:
1) ο δηµαρχών Ι. Ριζογιαννόπουλος ζητά να παρθεί απόφαση για τον ορισµό των εξόδων κίνησής του και
αυτά ορίζονται µέχρι 3.000 το µήνα.
2) ο δηµαρχών λέει ότι επειδή υπάρχει πληθώρα φτωχών δηµοτών που χρειάζονται παροχή βοηθηµάτων,
προτείνει να ψηφιστεί σχετική πίστωση 35.000. Οι σύµβουλοι αναγνωρίζουν πως η ανάγκη αυτή είναι
επιτακτική, περιγράφουν µε τα µελανότερα χρώµατα την οικτρή οικονοµική κατάσταση του φτωχόκοσµου
της Ν. Ιωνίας και ζητούν να τεθούν κανόνες για τη δίκαιη κατανοµή των βοηθηµάτων. Εν τέλει το ∆.Σ.
εγκρίνει ποσό 30.000 για το σκοπό αυτό.
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∆εν απολύονται οι: Χ. Χατζηστέλιος, ∆. Μωϋσιάδης, Η. Σινάνογλου, Κ. Βαρβαρέσος, Ι. Κανάς και Ι. Κεσίσογλου.
Στο ΦΕΚ 115 της 2ας Απριλίου 1935, δηµοσιεύεται ο αναγκαστικός νόµος «Περί απολύσεως αιρετών οργάνων τοπικής αυτοδιοίκησης
ένεκα λόγων δηµοσίας τάξεως και δηµοσίου συµφέροντος και τρόπου προσωρινής λειτουργίας οργανισµού τούτου». Πέραν των πιο πάνω,
ως πρόσθετος λόγος απόλυσης αναφέρεται η έλλειψη εµπιστοσύνης από την Πολιτεία, που προέκυψε λόγω του στασιαστικού κινήµατος της
1ης Μαρτίου 1935. Ο νόµος αυτός ορίζει, µεταξύ άλλων, ότι: Προσωρινώς και για όσο ισχύει ο νόµος, απολύονται µε απόφαση του υπουργού
Εσωτερικών, µετά από αιτιολογηµένη πρόταση του νοµάρχη, τα όργανα της Τ. Α. και αντικαθίστανται από αναπληρωµατικά µέλη,
ανεξαρτήτως σειράς εκλογής ή αν ανήκουν στη πλειοψηφούσα ή µειοψηφούσα παράταξη ή από µέλη κατά την απόλυτη κρίση του
υπουργού, από τη λίστα των υποψηφίων κατά τις τελευταίες δηµοτικές εκλογές. Όλες οι αποφάσεις των δηµοτικών συµβουλίων και
επιτροπών µπορούν να εκτελεστούν µόνο µετά από ρητή έγκριση του νοµάρχη.
148
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Συνεδρίαση 16η
Τρίτη 28 Μαΐου 1935
Θέµατα ηµερήσιας διάταξης.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Εκλογή µελών ∆ηµαρχιακής Επιτροπής.
Τροποποίηση ειδικού οργανισµού καθαριότητας.
Τροποποίηση οργανισµού εσωτερικής υπηρεσίας.
Ψήφιση ειδικού οργανισµού κήπων και δενδροστοιχιών.
Ψήφιση ειδικού οργανισµού πυροσβεστικής υπηρεσίας του ∆ήµου και καταβρέγµατος.
Ψήφιση έκτακτου οργανισµού καταρτισµού µητρώων αρρένων και δηµοτολογίου.
Έγκριση δαπάνης για την κατασκευή της γέφυρας οδού Αχελώου.
Κανονισµός τρόπου διανοµής φαρµάκων σε άπορους δηµότες.
Αναµόρφωση προϋπολογισµού.
Ψήφιση πίστωσης 4.000 για αποζηµίωση του ιατρού Σιδερά.
Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων.

Επί του 1ου θέµατος: ο δηµαρχών Ι. Ριζογιαννόπουλος ενηµερώνει πως ο νοµάρχης θεωρεί έγκυρη την εκλογή
των 2 µελών της δηµαρχιακής επιτροπής, Ι. Κανά και Β. ∆ηµόπουλου και πρέπει να γίνει ψηφοφορία για το τρίτο
µέλος. Μετά από τη σχετική διαδικασία εκλέγεται ο Βιαρόπουλους.
Επί των 2ου , 3ου , 4ου , 5ου και 6ου θεµάτων. Εγκρίνονται οι οργανισµοί µε µικρές τροποποιήσεις.
Επί του 7ου θέµατος. Εγκρίνεται δαπάνη 15.570 δρχ. για την κατασκευή της γέφυρας στη σιδηροδροµική
γραµµή, µεταξύ της οδού Αχελώου και λεωφόρου Αττικής. Η γέφυρα έχει δοθεί στην κυκλοφορία.
Επί του 8ου θέµατος. Γίνεται µακρά συζήτηση για τα έξοδα παράστασης του δηµαρχεύοντα και εν τέλει κατά
πλειοψηφία ορίζεται ποσό 12.000 το µήνα. Αξιοσηµείωτο είναι πως κατά τη συζήτηση γίνεται αναφορά πως ο
προηγούµενος δηµαρχεύων Μωϋσιάδης είχε κατακρατήσει αυθαιρέτως επί ένα περίπου µήνα το βιβλίο πρακτικών.
Επί του 9ου θέµατος. Αποφασίζεται οι συνταγές να εκτελούνται µετά από πιστοποιηµένη την απορία του
ασθενούς µε θεώρηση του δηµάρχου για εκτέλεση δωρεάν της συνταγής. Τις συνταγές θα εκτελούν περιοδικά
κατά 15µερο όλα τα φαρµακεία του δήµου. Αναφέρονται τα φαρµακεία: Γαρυφαλλίδου, Γλυτσού, ∆ρυµελίτη,
Ζάµπογλου, Καστάνη, Σταυριανού και Χρυσοστοµίδη. Τις συνταγές του Περισσού θα εκτελεί το εκεί φαρµακείο
του Προπατορίδη.
Επί του 10ου θέµατος. Ο γιατρός Γ. Σιδεράς πραγµατοποίησε από 15 Μαρτίου µέχρι 12 Μαΐου 723 αντιτυφικά
εµβόλια και 203 δαµαλισµού. Για την αποζηµίωσή του εγκρίνεται πίστωση 4.000.
Επί του 11ου θέµατος:
1. εγκρίνεται πίστωση και καταβολή 2965,50 δρχ. στο σιδηρουργό Β. Βασιλειάδη για έναν κύλινδρο οδοστρωτήρα και διάφορα άλλα εργαλεία.
2. µετά από αίτηση των κατοίκων του Ο.Τ. 85 στην οδό Σινώπης εγκρίνεται πίστωση για την τοποθέτηση
σωλήνων προς διοχέτευση των λιµναζόντων οµβρίων.
3. εγκρίνει, το βοήθηµα 800 δρχ. για την άπορη ανήλικη µαθήτρια Ε. Τ., να εκδοθεί στο όνοµα του δασκάλου
Α. Μαραγκού για λογαριασµό της.
Συνεδρίαση 17η
Παρασκευή 7 Ιουνίου 1935
Θέµατα ηµερήσιας διάταξης.
1. Έγκριση δαπανών µέχρι την 23η Μαΐου κατά την οποία ανέλαβε καθήκοντα ο Ι. Ριζογιαννόπουλος.
2. Έγκριση όρων διακηρύξεων: α) περί µίσθωσης δηµ. καταστήµατος β) περί προµήθειας σωλήνων
υδρεύσεως.
3. Ψήφιση βεβαιώσεως και εισπράξεως φόρου βιοµηχανικών προϊόντων.
∆εν γίνεται συνεδρίαση γιατί παρίστανται µόνο 4 µέλη του ∆.Σ.
Συνεδρίαση 18η
Πέµπτη 13 Ιουνίου 1935
Γίνεται συνεδρίαση µε τα ίδια θέµατα.
Επί του 1ου θέµατος: Ο δηµαρχών Ι. Ριζογιαννόπουλος φέρνει διάφορα σηµειώµατα δαπανών που έγιναν κατά
τη δηµαρχεία του Μωϋσιάδη και προτείνει να τα εγκρίνει το συµβούλιο. Στη συζήτηση που ακολουθεί για κάθε
δαπάνη χωριστά, εκφράζονται απορίες, παρατηρήσεις και ενδοιασµοί αν και κατά πόσο έχουν τηρηθεί τα
προβλεπόµενα και αν τα ποσά ανταποκρίνονται στο πραγµατικό µέγεθος. Συγκεκριµένα για µία δαπάνη που
έγινε για το πότισµα δένδρων µόνο για εργατικά αναφέρονται 7.030 δρχ. αλλά ο Ριζογιαννόπουλος λέει πως στο
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ποσό περιλαµβάνονται και 900 δρχ. για τις οποίες ο Α. Μ. που έκανε το πότισµά λέει πως δεν έχει να λαµβάνει
τέτοιο ποσό. Ο Α. Μ. καλείται στην αίθουσα και επαναλαµβάνει τα ίδια προ του ∆.Σ. Σε µια άλλη περίπτωση
παρουσιάζεται δαπάνη 8.300 δρχ. για µεταφορικά για την επίστρωση µε χώµα της επί της οδού Ηρακλείου
πλατείας. Ο σύµβουλος ∆ιαµαντάκης εκφράζει την κατάπληξή του για την υπερβολική δαπάνη σε ένα τόσο
ασήµαντο έργο. Εν τέλει δεν λαµβάνεται οριστική απόφαση, αλλά εκλέγεται επιτροπή αποτελούµενη από τον
πρόεδρο και τρία µέλη του ∆.Σ. για να ελέγξει τις δαπάνες και να υποβάλει το πόρισµά της στο σώµα.
Επί του 2ου θέµατος:
α) εγκρίνεται η τρίµηνη παράταση της ενοικίασης του ίδιου χώρου
β) εγκρίνονται οι όροι της διακήρυξης για προµήθεια χυτοσιδηρών σωλήνων για την επέκταση του δικτύου
ύδρευσης στις περιοχές: Φάρου, ∆αρδανελίων και Μαυροκορδάτου.
Επί του 3ου θέµατος. Γίνεται δεκτό το αίτηµα να λάβουν οι σύµβουλοι από ένα αντίτυπο του κανονισµού για
τη φορολόγηση για να το µελετήσουν και για το λόγο αυτό αναβάλλεται η συζήτηση.
Αιτήσεις και αναφορές.
1. ο Χ.Τ. ζητάει την καταβολή 3.800 δρχ. για έξοδα κηδείας 17 απόρων που έγιναν µε σηµειώµατα του δήµου
τον Απρίλιο και το Μάιο. Το ∆.Σ. εγκρίνει.
2. 4 δηµότες ζητούν τις δαπάνες για ιατρική περίθαλψη. Το ∆.Σ. εγκρίνει τη δαπάνη 1.200 δρχ.
3. διάφοροι δηµότες διεκτραγωδούν την οικτρή οικονοµική κατάσταση της επταµελούς οικογένειας του Λ. Τ.
που ήταν από τους προύχοντες του Ντενιζλί και ζητούν να έλθει αρωγός ο δήµος στην αναξιοπαθούσα
οικογένεια. Το ∆.Σ. αποφασίζει την ενίσχυση της οικογένειας µε 2.000 δρχ. και εκφράζεται η ευχή να
βρεθούν και άλλοι τρόποι για να βοηθηθεί η οικογένεια.
4. εγκρίνεται η καταβολή της αξίας του ηλεκτρικού ρεύµατος για τον φωτισµό των δρόµων.
5. τα αθλητικά σωµατεία ζητούν οικονοµική ενίσχυση και αποφασίζεται να δοθούν: στον «Όµιλο Φιλάθλων»
10.000, στον Α. Σ. «Ατρόµητος» 500 δχµ., στον Α. Σ. «Απόλλων» 4.000, στον Α. Σ. «Ε. Ελευθερούπολης»
2.000, στον Α. Σ. «Ελπίς» 1.000, στην «Ένωση Φιλάθλων Νέων» 2.000 και στην «Ένωση Ινεπόλεως» 500.
6. εγκρίνεται πίστωση 2.500 για δηµοσιεύσεις
7. εγκρίνεται πίστωση 935 δρχ. για προµήθεια γραφικής ύλης
8. εγκρίνεται πίστωση 900 δρχ. για τον δικαιούχο τοπογράφο Σκοπελίτη
9. εγκρίνεται πίστωση 200 δρχ. στον καροποιό Κ. Κ. για επισκευή του κάρου καταβρέγµατος
10. ο υγειονοµικός επόπτης αναφέρει ότι το ίδρυµα Ροκφέλερ µε δικά του συνεργεία αναλαµβάνει να εξυγιάνει
τα ρέµατα της Ν. Ιωνίας, µε τον όρο της παροχής από το δήµο των αναγκαίων 2 ½ τόνων ακαθάρτου
πετρελαίου. Το ∆.Σ. αποδέχεται οµοφώνως τη σχετική πρόταση και ψηφίζει πίστωση 4.000
11. το σωµατείο «Κοινωφελής Ένωση» ζητάει οικονοµική ενίσχυση 1.820 δρχ. για τα συσσίτια που οργανώνει.
Το ∆.Σ. µετά από διεξοδική συζήτηση εγκρίνει κατά πλειοψηφία.
Συνεδρίαση 19η
Τρίτη 25 Ιουνίου 1935
Θέµατα ηµερήσιας διάταξης.
1. Έγκριση µελέτης κατασκευής της οδού Μικράς Ασίας.
2. Έγκριση του αποτελέσµατος της µειοδοτικής δηµοπρασίας για την προµήθεια και εγκατάσταση υλικών δικτύου ηλεκτροφωτισµού.
3. Ψήφιση κανονισµού βεβαιώσεως και εισπράξεως φόρου βιοµηχανικών προϊόντων.
4. Απόφαση ∆ηµαρχιακής Επιτροπής «περί τροποποίησης Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας» κ.λπ.
5. Ανακοίνωση απόψεων της Νοµαρχίας επί ζητηµάτων εξόδων παραστάσεως δηµάρχου και λήψη σχετικής
απόφασης.
6. Έγκριση εξόδων κίνησης ∆. Μωϋσιάδη δηµαρχεύοντος από 1η Απριλίου µέχρι 21η Μαΐου ε.ε.
7. Έγκριση εξόδων κίνησης Ι. Ριζογιαννόπουλου δηµαρχεύοντος από 22η Μαΐου µέχρι 22ας Ιουνίου ε.ε.
Επί του 1ου θέµατος. Εγκρίνεται η ασφαλτόστρωση της οδού Μικράς Ασίας, σε µήκος 570 µέτρων και µε πλάτος εννέα, από την οδό Καλαµών149 µέχρι την αρχή της οδού Κυδωνιών (δίπλα στο παντοπωλείο του Αλ.
Τατάκα) µε εξαίρεση το τµήµα επάνω στη γέφυρα που κατέχεται από παράγκες. Η σχετική µελέτη της Τεχνικής
Υπηρεσίας του ∆ήµου προβλέπει δαπάνη 370.000.
Επί του 2ου θέµατος. Εγκρίνεται το αποτέλεσµα της µειοδοτικής δηµοπρασίας.
Επί του 3ου θέµατος. Γίνεται δεκτή πρόταση για κοινή σύσκεψη βιοµηχάνων και ∆ηµοτικών Συµβούλων για να
ακουστούν οι απόψεις των αµέσως ενδιαφεροµένων, ως εκ τούτου αναβάλλεται η λήψη απόφασης.
Επί του 4ου θέµατος. Το ∆.Σ. εγκρίνει την τροποποίηση150.

149

Η σηµερινή οδός Σµύρνης.
Ο οργανισµός του ∆ήµου µε της τροποποιήσεις του, εγκρίνεται στις 8 Αυγούστου 1935 (ΦΕΚ 353/12-8-1935, Τεύχος 1ο ) και ορίζονται 20
οργανικές θέσεις: Γενικός Γραµµατέας, ιδιαίτερος γραµµατέας, 2 εισηγητές, 3 ακόλουθοι, γραφέας α΄, 3 γραφείς β΄, 2 κλητήρες α΄,
150
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Επί του 5ου θέµατος. Ορίζονται έξοδα παράστασης 12.000 το µήνα
Επί του 6ου θέµατος. Εγκρίνεται το ποσό των 5.700 δρχ.
Επί του 7ου θέµατος. Εγκρίνεται το ποσό των 3.155 δρχ.
Εκτός ηµερήσιας διάταξης:
Α) Ο Ριζογιαννόπουλος ανακοινώνει ότι από το Ταµείο Επαρχιακής Οδοποιίας, αποφασίστηκε και πρόκειται
να αρχίσει σύντοµα η κατασκευή µε ασφαλτόστρωση του τµήµατος της επαρχιακής οδού Ηρακλείου, που βρίσκεται στα όρια του δήµου και ο δήµος θα κατασκευάσει τα κράσπεδα, φρεάτια και υπονόµους. Η σχετική µελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του δήµου προβλέπει προϋπολογισµό 225.000. Το ∆.Σ. εγκρίνει τη µελέτη.
Β) Μετά εισάγει µελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του δήµου για την ασφαλτόστρωση τµήµατος της οδού
Σµύρνης, σε µήκος 250 µέτρων και µε πλάτος 10 µε προϋπολογισµό 124.200 δρχ.
Γ) Ανακοινώνει ότι το υπουργείο Πρόνοιας αρνείται να διενεργεί την εκκένωση των κοινόχρηστων βόθρων,
όπως µέχρι τώρα και ότι κατόπιν της υπερχείλισης πολλών βόθρων υπάρχει κίνδυνος για τη δηµόσια υγεία και
πρέπει να ληφθούν δραστικά µέτρα. Το ∆.Σ. εγκρίνει ποσό 30.000 για το σκοπό αυτό.
∆) Εισάγεται αναφορά των κατοίκων της Λεωφόρου Αττικής στην Ελευθερούπολη για κατασκευή µε σκυρόστρωση της λεωφόρου, γιατί η κατάσταση στην οποία βρίσκεται εµποδίζει την επικοινωνία µεταξύ των συνοικισµών της Ιωνίας και των εργοστασίων. Μετά από πρόταση του προέδρου Χατζηστέλιου το ∆.Σ. εγκρίνει την
κατασκευή µε απλή σκυρόστρωση της λεωφόρου σε µήκος 200 µέτρων και µε πλάτος 4 µέτρα, η δε σχετική
πίστωση ανέρχεται σε 44.500 δρχ.
Ε) Εγκρίνονται διάφορες δαπάνες και βοηθήµατα όπως: 40.000 για βοηθήµατα επ’ ευκαιρία του Πάσχα,
30.000 για το νεοσύστατο Ωδείο Ν. Ιωνίας, 6.000 για το εκκλησιαστικό ταµείο Αγ. Αναργύρων, βοηθήµατα
περίθαλψης κ.λπ.
Συνεδρίαση 20η
Τετάρτη 3 Ιουλίου 1935
Θέµατα ηµερήσιας διάταξης.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ψήφιση συµπληρωµατικής πίστωσης για το δίκτυο ύδρευσης.
Ψήφιση πίστωσης 40.000 για παραλαβή από το τελωνείο χυτοσιδηρών σωλήνων ύδρευσης.
Ψήφιση βεβαίωσης και είσπραξης φόρου βιοµηχανικών προϊόντων.
Απόφαση ∆ηµαρχιακής Επιτροπής περί τροποποίησης Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας.
Ψήφιση συµπληρωµατικής πίστωσης για το κατάβρεγµα.
Έγκριση διαφόρων πιστώσεων.

Τα θέµατα 1ο ,2ο ,4ο και 5ο , ψηφίζονται κατά την εισήγηση.
Το 3ο θέµα αναβάλλεται και πάλι.
Επί του 6ου θέµατος σταχυολογούµε:
Οµοφώνως εγκρίνεται η χορήγηση µηνιαίας ενίσχυσης 400 δρχ. « … εις τα συντηρητικά εργατικά
σωµατεία Ν. Ιωνίας δια την ενοικίασιν καταστήµατος προς εγκατάστασιν των γραφείων των …» .
Η εκκλησιαστική επιτροπή του Αγ. Γεωργίου ζητάει ενίσχυση για τον καλύτερο εορτασµό της πανήγυρης του
Αγίου Νεκταρίου151. Το ∆.Σ. χορηγεί από 4.000 στα εκκλησιαστικά ταµεία των ναών Αγ. Γεωργίου, Αγ. Στεφάνου
και Κοιµήσεως της Θεοτόκου.
Χορήγηση βοηθηµάτων: 450 δρχ, στην Α. Μ. για έξοδα εγχείρησης του συζύγου της, 350 στη ∆. Π. για
την περίθαλψη «της από διετίας κλινήρους θυγατρός της» , 600 στην Ο. χήρα Κ. για έξοδα εγχείρησης της
κόρης της, 500 στον Μ. Α. ανίκανο για εργασία και συντήρησή του, 450 στη Θ. Γ. άπορη φυµατική προστάτιδα
ανήλικου τέκνου, 500 στον Ν. Σ. για περίθαλψη της φυµατικής συζύγου του, 400 στον Ι. Κ. ανίκανο για εργασία
λόγω ασθένειας, για την περίθαλψη της πολυµελούς οικογένειάς του, 200 στον Ν. Γ. για την περίθαλψη του
φυµατικού γιου του Α., 350 στην Ε. Τ. χήρα προστάτιδα έξι ανήλικων τέκνων, 500 στον Γ. Κ. άπορο οικογενειάρχη από πολλού άνεργο, 450 στην Ε. Μ. ορφανή από γονείς για να αντιµετωπίσει έξοδα εγχείρησης, 350
στον Α. Σ. για την περίθαλψη της υµιπαράλυτης µητέρας του, 250 στη Φ. χήρα Μ. για περίθαλψη της προφυµατικής κόρης της.

Συνεδρίαση 21η
Τετάρτη 17 Ιουλίου 1935
Θέµατα ηµερήσιας διάταξης.

µηχανικός, τεχνίτης α΄, ηλεκτροτεχνίτης, υδραυλικός, γιατρός, φύλακας, καθαρίστρια. Επίσης προβλέπεται η µισθοδοσία δηµοτικού
στρατολόγου και στην υπηρεσία κήπων και δενδροστοιχιών, δενδροκόµος και 2 κηπουροί.
151
Πρόκειται για τον Άγιο Νεκτάριο τον εκ Βρυούλων. Ο Νέος οσιοµάρτυρας γεννήθηκε από φτωχούς γονείς στα Βουρλά και ονοµαζόταν
Νικόλαος. Εξισλαµίστηκε, µετανόησε και έγινε µοναχός µε το όνοµα Νεκτάριος, οµολόγησε µπροστά στον Τούρκο κριτή και µετά από
µαρτύρια αποκεφαλίστηκε στις 11 Ιουλίου του 1820. Στις 11 Ιουλίου εορτάζεται η µνήµη του.
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1.
2.
3.
4.

Ψήφιση βεβαίωσης και είσπραξης φόρου βιοµηχανικών προϊόντων.
Έξοδα παράστασης ∆. Μωϋσιάδη από 1η Απριλίου µέχρι 21η Μαΐου ε.ε.
Έγκριση πίστωσης για έξοδα επιτροπής καθορισµού ορίων.
Έγκριση διαφόρων πιστώσεων.

Προ ηµερήσιας διάταξης η Επιτροπή Ελέγχου Ανωµαλιών που καταρτίστηκε µε απόφαση του ∆. Σ. κατά
τη συνεδρίαση της 13ης Ιουνίου ε. έ., υποβάλλει στο συµβούλιο το πόρισµά της:

«Εν Νέα Ιωνία σήµερον 17ην του µηνός Ιουλίου του έτους 1935 ηµέραν της εβδοµάδος Τετάρτην και ώραν
7 µ. µ. συνελθούσα εις συνεδρίασην εν τω ∆ηµοτικώ καταστήµατι η Επιτροπή Ελέγχου, η ορισθείσα δυνάµει
αποφάσεως του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, κατόπιν εξετάσεως διαφόρων προσώπων και επί τη βάσει των δοθέντων εις αυτήν στοιχείων υπό των αρµοδίων υπηρεσιών του ∆ήµου κατέληξεν εις την διατύπωσην του κατωτέρω πορίσµατος, έχοντος ως έπεται:
Η Επιτροπή Ελέγχου λαβούσα υπ’ όψιν την εφαρµογήν του νόµου 6429 καθ’ ην εποχήν διετέλη
αναπληρωτής ∆ηµάρχου ο κ. Μωϋσιάδης θεωρεί ότι άπασαι αι πράξεις αυτού έδει να υποβληθώσιν εις την
έγκρισην του τότε ∆ηµοτικού Συµβουλίου και να τεθώσιν εις εφαρµογήν κατόπιν σχετικής αποφάσεως τούτου
και ότι κατά συνέπειαν άπασαι αι υπό έλεγχον δαπάναι γενόµεναι υπό του τότε ∆ηµαρχεύοντος χωρίς καν να
υποβληθώσιν εις το Συµβούλιον εγένοντο παρανόµως.
Η Επιτροπή εν συνεχεία της ερεύνης της, έλαβε γνώσιν εκθέσεως του Προϊσταµένου της Τεχνικής Υπηρεσίας
του ∆ήµου κ. Αλ. Βασιλειάδη, εις την οποίαν ούτος αναφέρει ότι αι αξίαι ωρισµένων εργασιών εξογκώθησαν,
διότι συνεπεία εντολής του τότε ∆ηµαρχεύοντος και κατόπιν σηµειωµάτων αποστελοµένων εις αυτόν παρά
διαφόρων πολιτευοµένων, προσελήφθησαν εργάται περισσότεροι των αναγκαιούντων δια την διεξαγωγήν των
έργων.
Προκειµένου περί της πέτρας η Επιτροπή επληροφορήθη παρά του τότε επιστάτου Στεφάνου Σινιόρογλου
εξετασθέντος υπ’ αυτής προφορικώς, ότι καθ’ α υπολογίζει ούτος η εξαχθείσα και συγκεντρωθείσα εις διάφορα
σηµεία της Νέας Ιωνίας πέτρα ανέρχεται εις 2.500 κυβικά µέτρα, παρά δε του µιναδώρου152 Ιακώβου Κορουτζή,
εξετασθέντος επίσης προφορικώς, κατετέθη ότι η εξαχθείσα πέτρα κυµαίνεται κατά τους υπολογισµούς του
µεταξύ 1.500 και 1.800 κ. µ. Αφ’ ετέρου εκ της εξετάσεως των πρακτικών της τέως ∆ηµαρχιακής επιτροπής
προκύπτει ότι η εξαχθείσα πέτρα ανέρχεται εν συνόλω εις 870 κ. µ.
Ο Προϊστάµενος της Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Βασιλειάδης δικαιολογεί εν τη εκθέσει του την κατανάλωσιν
ωρισµένης ποσότητος πέτρας και αναγνωρίζει ότι εκ των ως άνω 870 κυβικών µέτρων υπάρχει έλλειµµα 300
κυβικών µέτρων. Κατά τας βεβαιώσεις των προαναφερθέντων Σινιόρογλου και Κορουτζή εκ της διαλογηθείσης
υπό του κ. Βασιλειάδου ποσότητος πέτρας 570 κυβικών µέτρων αρκετόν τµήµα εχρησιµοποιήθη υπό της
Τεχνικής Υπηρεσίας απ’ ευθείας εκ των λατοµείων χωρίς καν να µετριθή οπότε εάν αληθεύη το τοιούτον η
εξαφανισθείσα πέτρα υπερβαίνει κατά πολύ τα 300 κυβικά µέτρα.
Εκτός των ανωτέρω η Επιτροπή επληροφορήθη παρά του κ. ∆ηµοπούλου ότι ο τέως επιστάτης ι. Οικονόµου
ανεκοίνωσεν ενώπιον του δηµαρχεύοντος κ. Ριζογιαννοπούλου, του κ. ∆ηµαράτου, του κ. Βασιλειάδου παρόντος
και του ιδίου ότι κατήγγηλεν εις τον κ. Βασιλειάδην την εξαφάνισιν της πέρτας και ότι έλαβε παρ’ αυτού την
απάντησιν να παύσει να αναµιγνύεται εις το ζήτηµα αυτό διότι διατρέχει τον κίνδυνον ν’ απολυθή.
Προκειµένου περί της συγκεντρωθείσης εις την πλατείαν άµµον ο κ. Βασιλειάδης εν τη εκθέσει του αναφέρει
ότι αγνοεί και την ποσότητα ταύτης ως και τον τρόπον της εξαφανίσεώς της πλην ελαχίστης ποσότητος την
οποίαν διέθεσεν ο ίδιος κατά την κατασκευήν γέφυρας Αχελώου παρά την σιδηροδροµικήν γραµµήν.
Εν συνεχεία ο κ. Βασιλειάδης δικαιολογεί εν τη εκθέσει του τα καταναλωθέντα εις διάφορα έργα σίδηρα.
Η Επιτροπή αγνοούσα την ύπαρξην παροµοίου ζητήµατος δεν επελήφθη της υποθέσεως.
Εν κατακλείδι η Επιτροπή Ελέγχου αποτελουµένη εκ του Προέδρου κ. Χρ. Χατζηστέλιου και των ∆ηµοτικών
Συµβούλων κ.κ. Κ. Μιχαηλίδου, Κ. ∆ηµαράτου και Β. ∆ηµοπούλου αποφασίζει να υποβληθή το παρόν πόρισµα
εις το ∆ηµοτικόν Συµβούλιον ενώπιον του οποίου έκαστον µέλος θέλει εκθέσει προφορικώς τας εν προκειµένω
απόψεις του.
Τα µέλη της Επιτροπής
ην

Στη συζήτηση που ακολουθεί ο Βαρβαρέσος λέει ότι αυτά έγιναν επί εποχής Φελέκη και Μωϋσιάδη.
Ο Μιχαηλίδης δηλώνει πως δεν θα εγκρίνει τις δαπάνες που έγιναν χωρίς την έγκριση του τότε ∆.Σ. και πως
κατά τις πληροφορίες που δόθηκαν στην επιτροπή η εξαφάνιση της πέτρας και της άµµου έγιναν επί εποχής
Μωϋσιάδη και πρέπει να είναι σαφής ο διαχωρισµός ευθυνών.
Ο ∆ηµόπουλος θεωρεί υπεύθυνο το µηχανικό του δήµου Βασιλειάδη και πως, αν και δεν θεωρεί ότι έχει
υποχρέωση να εγκρίνει τις δαπάνες, όσοι εργάστηκαν πρέπει να πληρωθούν. Αναγνωρίζει πως έγιναν παρατυπίες
και φέρνει για παράδειγµα, ότι στην κατάσταση πληρωµής για το πότισµα των δέντρων από τις 21 Απριλίου, παρόλο που εργάστηκε ένας µόνο εργάτης, κατά την οµολογία του εργολάβου, στην κατάσταση περιλαµβάνονται
152
Μιναδόρος είναι ο εργάτης ορυχείου ο ειδικευµένος στο να ανοίγει µίνες (ιδιαίτερα) σε µεταλλεία, δηλαδή υπονόµους µε γόµωση από
εκρηκτική ύλη για ανατίναξη εδάφους, σπάσιµο βράχου κ.λπ. συνώνυµο: λαγουµιτζής. Πηγή Γ. Μπαµπινιώτη «Λεξικό της Νέας Ελληνικής
Γλώσσας».
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τα ονόµατα και άλλων δύο εργατών. Νοµίζει πως το ∆.Σ. πρέπει να καθορίσει ποιοι θα επιβαρυνθούν µε τη διαφορά µεταξύ εικονικών και πραγµατικών δαπανών. Όσο για την εξαφάνιση της πέτρας και της άµµου προτείνει
το θέµα να παραπεµφθεί στη δικαιοσύνη.
Ο Μωϋσιάδης διαβεβαιώνει ότι εναλλάξ µόνο 10 εργάτες χρησιµοποιήθηκαν και κανείς χωρίς να εργασθεί και
το µόνο που µπορεί να του καταλογιστεί είναι η παράτυπη εκτέλεση διαφόρων µικρών έργων που οφείλεται
στην ανώµαλη κατάσταση που επικρατούσε τότε.
Ο Ανδριτσάκης παρατηρεί ότι επί δηµαρχίας Φελέκη δεν βλέπει τακτική εκτέλεση έργων και δεν υπάρχει
πρόγραµµα για διάνοιξη δρόµων, εξαγωγή πέτρας και άµµου και νοµίζει πως πρέπει να κλιθεί εγγράφως σε
απολογία ο Βασιλειάδης. Ο Χατζηστέλιος τον ρωτάει από πού έλαβε την αφορµή για να κακίσει το Φελέκη και
αυτός του απαντά: από την έκθεση της επιτροπής και από τις συζητήσεις που έγιναν προ ολίγου. Ο Χατζηστέλιος παρατηρεί ότι αυτοί που µε οποιωνδήποτε τρόπο µιλούν για την πολιτεία του Φελέκη οφείλουν να
αποκαλύπτονται µπροστά στη νοικοκυροσύνη και στην τιµιότητά του.
Ο Μωϋσιάδης δίνει κάποιες εξηγήσεις, ο Βαρβαρέσος συνηγορεί υπέρ του, ο Σινάνογλου βάζει θέµα αοριστίας της έκθεσης και ο δηµαρχών θεωρεί υπερβολικές τις καταθέσεις.
Μετά από συζήτηση το ∆.Σ. µε πλειοψηφία 11 κατά 2, εγκρίνει τις δαπάνες.
Μετά από αυτά ο Βαρβαρέσος αναφέρεται στη µόλυνση του πόσιµου νερού και σε κρούσµατα τύφου που
έχουν παρουσιαστεί. Σε ερώτησή του που βρίσκεται το ζήτηµα του µηχανήµατος χλωρίωσης ο δηµαρχών δίνει
την πληροφορία πως το µηχάνηµα είναι στο τελωνείο Πειραιά και µετά από έγγραφο στο υπουργείο αναµένεται
η εγκατάστασή του.
Επί του 1ου θέµατος. Ο Ριζογιαννόπουλος εισάγει κανονισµό από 5 άρθρα για τον τρόπο είσπραξης της
φορολογίας και προτείνει να τον εγκρίνει το συµβούλιο.
Η συζήτηση γενικεύεται για τον τρόπο είσπραξης της φορολογίας µε δύο κυρίως απόψεις: την είσπραξη από
το δήµο µε δικά του µέσα και την ανάθεση της είσπραξης µε δηµοπρασία σε εργολάβο που κάποιοι τον
χαρακτηρίζουν « ως µέγιστον τύραννον των βιοµηχανικών επιχειρήσεων …». Η συζήτηση αυτή θεωρείται εκτός
ηµερήσιας διάταξης και άσκοπη, προτείνεται δε να περιµένει το ∆.Σ. τις τελικές προτάσεις των βιοµηχάνων. Εν
τέλει το ∆. Σ. εγκρίνει τον κανονισµό παµψηφεί και µε πλειοψηφία 10 κατά 3 την είσπραξη της φορολογίας από
το δήµο µε δικά του µέσα.
Επί του 2ου θέµατος. Το ∆.Σ. εγκρίνει µε 12 ψήφους υπέρ κατά µιας του Χατζηστέλιου την καταβολή εξόδων
παράστασης.
Επί του 3ου θέµατος. Το ∆. Σ. εγκρίνει παµψηφεί.
Επί του 4ου θέµατος. Το ∆. Σ. εγκρίνει παµψηφεί.
Αιτήσεις και αναφορές
Εγκρίνεται οικονοµική ενίσχυση: 1) στα σωµατεία «Ατρόµητος» και «Φυσιολατρικός Όµιλος» από 2.000 στο
καθένα 2) στην Ένωση Πολυτέκνων Ν. Ιωνίας153 1.000 δρχ. 3) στο σωµατείο «Ορθόδοξος Χριστιανική Ένωσις
Κορασίων» 4.000 4) σε 3 εργάτες για την κατασκευή κρασπέδων και ρείθρων στην οδό Αγ. Βασιλείου 6.000 5)
στην τοπική εφηµερίδα «Ιωνικά Νέα» 3.000 µε ένταλµα στο όνοµα του διευθυντή της Κύριλ. Παπαδόπουλου.
Συνεδρίαση 22η
∆ευτέρα 5 Αυγούστου 1935
∆εν υπάρχει απαρτία.
Συνεδρίαση 23η
Πέµπτη 8 Αυγούστου 1935
Θέµατα ηµερήσιας διάταξης.
1. Συγκρότηση επιτροπής για την παραλαβή υλικών.
2. Συγκρότηση επιτροπής για την παραλαβή έργων.
3. Ψήφιση Ειδικού Οργανισµού βεβαίωσης και είσπραξης φόρου βιοµηχανικών προϊόντων, πεζοδροµίων και
διαφηµίσεων
4. Καθορισµός εξόδων κινήσεως ∆ηµάρχου, Συµβούλων και Παρέδρων.
5. Έγκριση πίστωσης για τη βεβαίωση των δηµοτικών φορολογιών, εκτύπωση εντύπων και την κατασκευή ή
ενοικίαση φυλακίων σε επίκαιρες διαβάσεις του ∆ήµου.
6. Τρόπος απαλλαγής από τα κοινόχρηστα αποχωρητήρια και βόθρους.
Ο δηµαρχών εισάγει αιτήσεις για βοηθήµατα και εγκρίνονται: 300 δρχ. στην Ε. χήρα Μ. για περίθαλψη των
δύο φυµατικών κοριτσιών της, 250 στη Σ. Σ. για συντήρηση της πολυµελούς οικογένειάς της, 500 στη Μ. χήρα
Ι. Γ. των τριών παιδιών της από τα οποία το ένα φυµατικό, 300 στην Α. Ν. Μ. για περίθαλψη του από καιρού
άρρωστου συζύγου της και των 4 ανήλικων παιδιών της, 300 στην Ι. Μ. (αρµενικό επώνυµο) κατοίκου
Περισσού, άπορη φυµατική, 350 στον Α. Α. προστάτη πολυµελούς οικογένειας ανίκανο για εργασία λόγω
πάθησης, 400 στη Φ. χήρα Κ. για την περίθαλψη της φυµατικής κόρης της και των τριών ανήλικων παιδιών της,
153
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500 στον Ι. Π. ηλικίας ογδόντα χρόνων χρονίως πάσχοντα, 500 στην Κ. Κ. χήρα, άπορη και φυµατική, 500 στη
Μ. χήρα ∆. σκοτωµένου στον πόλεµο για την περίθαλψη της ανήλικης, ψυχοπαθούς κόρης της, 500 στη Χ. Σ.
(επώνυµο µε ρωσική κατάληξη) για την περίθαλψη του φυµατικού συζύγου της και των 5 ανήλικων παιδιών της,
800 στην Α. Γ. για την περίθαλψη του από µακρού κλινήρη άνδρα της από φυµατίωση και των 6 ανήλικων
παιδιών της, 700 στη Μ. Γ. άπορη φυµατική και προστάτισσα των 6 ανήλικων παιδιών της
Επί του 1ου θέµατος. Το ∆.Σ. ορίζει 3µελή επιτροπή.
Επί του 2ου θέµατος. Το ∆.Σ. ορίζει 3µελή επιτροπή.
Επί του 3ου θέµατος. Το ∆.Σ. ψηφίζει οµοφώνως τον οργανισµό.
Επί του 4ου θέµατος. Το ∆.Σ. µετά από συζήτηση και λαµβάνοντας υπόψη τα προβλεπόµενα από το νόµο δεν
εγκρίνει να παρέχονται έξοδα κίνησης στους παρέδρους και στους δηµοτικούς συµβούλους και για τα έξοδα
παράστασης του δηµαρχεύοντος ψηφίζει οµοφώνως το ποσό των 10.800.
Επί του 5ου θέµατος. Το ∆.Σ. ψηφίζει οµοφώνως πίστωση 5.000.
Επί του 6ου θέµατος. Ο δηµαρχών εκθέτει πως από δική του αντίληψη, πολλοί βόθροι έχουν υπερχειλίσει,
ιδίως στην Ελευθερούπολη και υπάρχει ανάγκη να κατασκευαστούν δυο µεγάλοι κοινόχρηστοι σηπτικοί βόθροι
δαπάνης 30.000, γιατί από τις αναθυµιάσεις και τις ακαθαρσίες προκύπτει κίνδυνος για την υγεία των πολιτών.
Ο Χατζηστέλιος εκφράζει τη γνώµη για να απαλλαγή ο ∆ήµος από τα υπάρχοντα 350 κοινόχρηστα αποχωρητήρια, τα οποία από άποψη υγιεινής και αισθητικής είναι επικίνδυνα και επιζήµια, να καταρτισθεί επιτροπή µε
επικεφαλής τον δηµαρχεύοντα, που θα διενεργήσει την κατεδάφισή τους και την αναλογική χρέωση των γύρω
οικιών. Οι Κανάς και Μωϋσιάδης πιστεύουν πως η κατασκευή βόθρων θα αποτελέσει κακή αρχή και προτείνουν
άµεση εκκένωση, µε την ευκαιρία δε καταγγέλλουν ότι τα περισσότερα κρούσµατα τυφοειδούς πυρετού και
διαφόρων άλλων λοιµωδών νόσων σηµειώθηκαν στη Σαφράµπολη.
Εκφράζονται διάφορες απόψεις και προτάσεις και εν τέλει το ∆.Σ. ψηφίζει οµοφώνως την πρόταση του
δηµαρχεύοντος για κατασκευή δύο βόθρων στην Ελευθερούπολη και πίστωση 30.000. Επίσης 20.000 για την
εκκένωση κοινόχρηστων βόθρων και αποχωρητηρίων.
Αιτήσεις και αναφορές
Α) Μετά από διαβήµατα προς τη διεύθυνση δηµοσίων έργων του Υπουργείου Συγκοινωνίας εγκρίθηκε η
παραχώρηση στο δήµο οδοστρωτήρα για να χρησιµοποιηθεί στην οδό Σµύρνης, µε κανονικό πρωτόκολλο
παραλαβής και παράδοσης µε τη Γενική ∆ιεύθυνση των Σιδηροδρόµων και µε εγγυητική επιστολή 25.000 στην
Τράπεζα της Ελλάδος, που θα αποδοθεί µετά την επιστροφή του οδοστρωτήρα.
Β) Εισάγεται αίτηση της συζύγου του Γ. Φελέκη, Ειρήνης για την καταβολή των καθυστερούµενων εξόδων
παράστασης του συζύγου της, µε εντολή του Νοµάρχη για ενέργεια παντός νοµίµου. Ακούγονται απόψεις και
προτάσεις για καταβολή µε κάποιο τρόπο των χρηµάτων, γιατί η οικογένεια του απολυθέντος και φυλακισµένου
δηµάρχου αναξιοπαθεί. Μετά από συζήτηση το συµβούλιο έχοντας υπόψη τα πιο πάνω και για λόγους φιλανθρωπίας εγκρίνει χορήγηση βοηθήµατος 20.000.
Γ) Τροποποιείται ο Οργανισµός Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου.
∆) Τροποποιείται ο Ειδικός Οργανισµός Υπηρεσίας Καθαριότητας του ∆ήµου.
Ε) Καταρτίζεται Οργανισµός Φύλαξης της γέφυρας της οδού Αχελώου στις γραµµές του σιδηροδρόµου,
µέχρι την εγκατάσταση του νέου σιδηροδροµικού σταθµού.
ΣΤ) Εγκρίνεται η χορήγηση βοηθηµάτων σε 24 άπορους δηµότες συνολικού ύψους 9.700 δρχ. Μεταξύ
αυτών 2.000 στη χήρα του Α. Σ. ο οποίος φονεύθηκε στον Πειραιά κατά τις δηµοτικές εκλογές.
Συνεδρίαση 24η
Πέµπτη 22 Αυγούστου 1935
Θέµατα ηµερήσιας διάταξης.
1. Τρόπος είσπραξης της επιβληθείσας δηµοτικής φορολογίας επί των εξαγοµένων βιοµηχανικών προϊόντων,
κατά συνέπεια προσφορών που υποβλήθηκαν από ιδιώτες για την είσπραξή της.
2. Καθορισµός µελών επιτροπής για την παραλαβή του αυτοκινήτου καταβρέγµατος.
3. Έγκριση κατασκευής οδού Σµύρνης
4. Ψήφιση συµπληρωµατικής πίστωσης για την προέκταση του δικτύου ύδρευσης.
5. Έγκριση καταβολής συνδροµής σε εφηµερίδες.
Ο Πρόεδρος Χατζηστέλιος ανακοινώνει τον αιφνίδιο θάνατο του Ναυάρχου Παύλου Κουντουριώτη154 και
προτείνει να σταλεί στην οικογένειά του συλλυπητήριο τηλεγράφηµα. Το ∆.Σ. µε εξαίρεση τους: ∆ηµόπουλο,
154
Ο Παύλος Κουντουριώτης υπήρξε ο πρώτος Πρόεδρος της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας στη νεότερη ιστορία. Γεννήθηκε στην Ύδρα το 1855.
Κατατάχθηκε στο Πολεµικό Ναυτικό, ενώ διακρίθηκε ιδιαίτερα στον ελληνοτουρκικό πόλεµο του 1897. Λίγο πριν τον Α’ Βαλκανικό Πόλεµο
τοποθετήθηκε αρχηγός του Στόλου του Αιγαίου, ο οποίος κατέλαβε τη Λήµνο, την Ίµβρο, τη Θάσο, τη Σαµοθράκη, τα Ψαρά και τη Λέσβο.
Μετά τη λήξη και του Β’ Βαλκανικού Πολέµου, ο Παύλος Κουντουριώτης προήχθη σε αντιναύαρχο και έγινε ο πρώτος αξιωµατικός του
Πολεµικού Ναυτικού που έλαβε το βαθµό αυτό µετά τον Κωνσταντίνο Κανάρη. ∆ιατέλεσε υπουργός Ναυτικών στις κυβερνήσεις του
Αλέξανδρου Ζαΐµη και Στέφανου Σκουλούδη, ενώ ακολούθησε τον Ελευθέριο Βενιζέλο στα Χανιά και στη Θεσσαλονίκη εκφράζοντας τη
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Μιχαηλίδη, ∆ηµάρατο και Βιαρόπουλο που αρνήθηκαν να προσυπογράψουν, αποδέχεται την πρόταση και
εγκρίνει την αποστολή του πιο κάτω τηλεγραφήµατος:

Τηλεγράφηµα
Οικογένειαν Παύλου Κουντουριώτου
Ύδραν
Το ∆ηµοτικόν Συµβούλιον Νέας Ιωνίας συνελθόν εκτάκτως επί θλιβερώ αγγέλµατι θανάτου ενδόξου
Ναυάρχου Παύλου Κουντουριώτου, Νικητού Έλλης, αποτίον φόρον ευγνωµοσύνης εις µνήµην αΐδιον Σεπτού
Νεκρού, υποβάλλει ευλαβώς θερµήν παράκλησιν ευαρεστηθήτε δεχθήτε θερµά συλλυπητήρια αυτού.
Εν Νέα Ιωνία τη 23η Αυγούστου 1935
Ο ∆ηµαρχών
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Ιωάννης Ριζογιαννόπουλος
Χρήστος Χατζηστέλιου
Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι
Ηλίας Σινάνογλου, Κων/τίνος Βαρβαρέσος, Ιωάννης Κανάς, ∆ηµήτριος Μωϋσιάδης, Μιχαήλ Μερκούρογλου,
Παντελής Ανδριτσάκης, Τιµολέων Τζανιδάκης, Ιωάννης Κεσίσογλου.
Επί του 1ου θέµατος. Το θέµα της φορολόγησης των βιοµηχανιών έχει απασχολήσει επανειληµµένα το ∆.Σ. και
έχουν εκφραστεί κυρίως δύο απόψεις. Η µία θεωρεί επιβεβληµένη τη φορολογία και ότι οι βιοµήχανοι µπορούν
και οφείλουν να ανταποκριθούν στην καταβολή της. Η άλλη θεωρεί τη φορολόγηση υπερβολική, πλήττουσα την
επιχειρηµατικότητα και εκφράζουν φόβους πως µπορεί να προκαλέσει απολύσεις και ανεργία.
Μετά την επιβολή της φορολογίας επί των εξαγοµένων βιοµηχανικών προϊόντων άρχισε να συζητείται ο τρόπος είσπραξής της και αυτό που προβληµατίζει είναι αν θα γίνεται µε µέσα του δήµου ή θα ανατεθεί σε εργολάβο. Η σηµερινή συζήτηση είναι η εκτενέστερη πάνω σ’ αυτό το θέµα (καταλαµβάνει 9 σελίδες του βιβλίου
πρακτικών) και τοποθετούνται σχεδόν όλοι οι δηµοτικοί σύµβουλοι.
Ακούγονται απόψεις ότι οι βιοµήχανοι µετέρχονται κάθε τρόπο για να αποκρύψουν τα προϊόντα τους προκειµένου να αποφύγουν τη φορολόγηση, «δεδοµένου ότι εις τους Έλληνας υπάρχει έµφυτος η διάθεσις προς
απόφυγήν όσον το δυνατόν καταβολής φόρων δια πλήστων µέσων» και αναφέρεται συγκεκριµένη περίπτωση,
που επιβεβαιώνει ο υπάλληλος που πραγµατοποιούσε τον έλεγχο, ότι έγινε προσπάθεια από την εταιρία «Αφροδίτη» να κρυφτούν µεταξωτά µέσα σε αυτοκίνητο. Ακόµα θεωρείται παραπλανητική και παρελκυστική η τακτική
των βιοµηχάνων να µην καταθέτουν συγκεκριµένες προτάσεις, αν και έχουν κληθεί προ µηνών, αλλά να δηλώνουν ότι είναι πρόθυµοι να καταβάλουν ένα εφ’ άπαξ ποσό που αυξάνει σταδιακά, προϊόντος του χρόνου των
διαπραγµατεύσεων.
Στον αντίλογο αυτών ακούγονται απόψεις που υποστηρίζουν τις θέσεις των βιοµηχάνων και µεταξύ αυτών
και οι απόψεις των δηµοτικών συµβούλων-βιοµηχάνων Ισαάκ Τσαλίκογλου και Ηλία Σινάνογλου. Ο δεύτερος
αναφερόµενος στις µοµφές για φυγάδευση προϊόντων, λέει πως κανείς σοβαρός βιοµήχανος δεν καταφεύγει σε
τέτοια µέσα και τα αναφερόµενα θα αφορούν βιοτέχνη. Κατά την επικύρωση των πρακτικών αυτής συνεδρίασης
(στην 27η συνεδρίαση), ζητούνται εξηγήσεις από τον έκτακτο υπάλληλο βεβαιωτή φόρου, να δηλώσει ποιος
δηµοτικός σύµβουλος φυγάδευσε προϊόντα και αυτός ανέφερε ότι ο δηµοτικός σύµβουλος Ισαάκ Τσαλίκογλου
όταν ρωτήθηκε δήλωσε πως το αυτοκίνητό του είναι άδειο.
Στην ψηφοφορία οι ψήφοι µοιράζονται και µε υπερισχύουσα την ψήφο του προέδρου, αποφασίζεται να
συνεχίσει να πραγµατοποιείται η είσπραξη απ’ ευθείας από το δήµο µε δικά του µέσα.
Επί του 2ου θέµατος. Ορίζεται επιτροπή για την παραλαβή από την εταιρία αυτοκινήτων «Αθηνά» ενός
αυτοκινήτου καταβρεκτήρα.
Επί του 3ου θέµατος. Ο Ριζογιαννόπουλος ανακοινώνει πως ο Νοµάρχης ενέκρινε τη µελέτη για ασφαλτόστρωση της οδού Σµύρνης και ζητά να εγκριθεί πίστωση 100.000 για την κατασκευή του έργου. Το ∆.Σ. εγκρίνει µε
10 ψήφους κατά 3.
Επί του 4ου θέµατος. Εγκρίνεται οµοφώνως συµπληρωµατική πίστωση 40.000.
Επί του 5ου θέµατος. Εγκρίνεται οµοφώνως η καταβολή συνδροµής στις πιο κάτω εφηµερίδες: 600 δρχ. στην
εφηµερίδα «Προσφυγικός Αγών», 1.000 στην εφηµερίδα «Φωνή ∆ήµων και Κοινοτήτων», 300 στην εφηµερίδα
«Προσφυγική Ένωσις», 250 στην εφηµερίδα «Λαϊκή Νεολαία», 500 στην εφηµερίδα «Προσφυγική Φωνή», 350
στην εφηµερίδα «Ιωνικά Νέα και 300 δρχ. στην εφηµερίδα «Κοινότις»
Αιτήσεις και ανακοινώσεις
Α) Γίνεται οµοφώνως δεκτή πρόταση για έργα οδοποιίας και ύδρευσης στον Περισσό και εγκρίνεται πίστωση
50.000.
διαφωνία του µε την πολιτική της ουδετερότητας της Ελλάδας στον Α’ Παγκόσµιο Πόλεµο. Μετά τον θάνατο του βασιλιά Αλέξανδρου (στις
12 Οκτωβρίου 1920), ο Παύλος Κουντουριώτης άσκησε την αντιβασιλεία. Στις 19 ∆εκεµβρίου 1923, µετά την αποµάκρυνση του βασιλιά
Γεώργιου Β', ο Κουντουριώτης ανέλαβε και πάλι χρέη αντιβασιλέα. Την απόφαση έλαβε ο Νικόλαος Πλαστήρας. Μετά την ανακήρυξη της
Αβασίλευτης ∆ηµοκρατίας στις 25 Μαρτίου 1924 και το δηµοψήφισµα της 13ης Απριλίου του ίδιου χρόνου, ο Παύλος Κουντουριώτης
ανακηρύχθηκε προσωρινός Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας. Μετά τη δικτατορία του Θεόδωρου Πάγκαλου ο Κουντουριώτης επέστρεψε στην
Προεδρία. Στις 4 Ιουνίου 1929 εξελέγη από τη Βουλή και τη Γερουσία Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας. Πέθανε στις 22 Αυγούστου 1935 στο
Φάληρο και ετάφη στην Ύδρα, όπως ήταν η επιθυµία του.
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Β) Εισάγεται αίτηση του Λαϊκού Συλλόγου Κυριών της Αθήνας για οικονοµική ενίσχυση του έργου περίθαλψης απόρων προσφυγικών οικογενειών. Ο Σινάνογλου αρνείται ψήφο γιατί πρόκειται για σωµατείο εκτός δήµου.
Το ∆.Σ. µε 9 ψήφους κατά 4 ψηφίζει πίστωση 2.000
Γ) Εγκρίνεται η κατασκευή κλίµακας µεταξύ των οδών Άλυος και Αχελώου και ψηφίζεται οµοφώνως πίστωση
8.000.
∆) Εγκρίνεται η κατασκευή της οδού Αχελώου και ψηφίζεται οµοφώνως πίστωση 70.550 δρχ.
Συνεδρίαση 25η
∆ευτέρα 2 Σεπτεµβρίου 1935
∆εν υπάρχει απαρτία.
Συνεδρίαση 26η Τρίτη
10 Σεπτεµβρίου 1935
∆εν υπάρχει απαρτία.
Συνεδρίαση 27η ∆ευτέρα
23 Σεπτεµβρίου 1935
Θέµατα ηµερήσιας διάταξης.
1. Καταρτισµός επιτροπής για συντονισµό των ενεργειών για το ζήτηµα της επιβληθείσας φορολογίας από το
δήµο Αθηναίων, επί των εξαγοµένων βιοµηχανικών προϊόντων από την αρχική περιφέρεια Αθηνών.
2. Οικονοµική ενίσχυση του σωµατείου κυριών η Αλληλοβοήθεια Περισσού.
3. Τρόπος εισπράξεως της επιβληθείσας δηµοτικής φορολογίας επί των εξαγοµένων βιοµηχανικών προϊόντων.
Επανασυζήτηση µετά την ακύρωση της σχετικής απόφασης, από το Νοµάρχη.
4. Αναµόρφωση προϋπολογισµού.
5. Προµήθεια επιβατικού αυτοκινήτου.
6. Προσφυγή στο διοικητικό δικαστήριο για καθορισµό ορίων Ν. Ιωνίας – Ν. Φιλαδέλφειας
7. Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων.
Ο ∆ηµ. Σύµβουλος Μιχαήλ Τζιβράς υπέβαλε την παραίτησή του από το αξίωµα.
Επί του 1ου θέµατος. Ο Ριζογιαννόπουλος ανακοινώνει ότι έγινε «δι’ υφαρπαγής» δηµοσίευση διατάγµατος µε
το οποίο παρέχεται το δικαίωµα στο δήµο Αθηναίων155 να επιβάλει φορολογία, επί των εξαγοµένων βιοµηχανικών προϊόντων από την αρχική περιφέρεια Αθηνών. Έγιναν επανειληµµένα διαβήµατα από την Ένωση νέων
∆ήµων και Κοινοτήτων Αττικοβοιωτίας, µε επικεφαλής τον πρόεδρό της κ. Αραπάκη156, δήµαρχο Καλλιθέας, στον
πρώην υπουργό Εσωτερικών Περ. Ράλλη και ότι αυτός του έδωσε την κατηγορηµατική διαβεβαίωση ότι θα
µεριµνήσει για την έκδοση νέου διατάγµατος που θα ακυρώνει το προηγούµενο, στη βάση των αδικούµενων
δήµων και κοινοτήτων. Εφ’ όσον έχει επιληφθεί του θέµατος η Ένωση ∆ήµων και Κοινοτήτων το ∆.Σ. θεωρεί
περιττή τη σύσταση επιτροπής.
Επί του 2ου θέµατος. Ψηφίζεται πίστωση 6.000.
Επί του 3ου θέµατος. Για µια ακόµα φορά έρχεται προς συζήτηση το ακανθώδες θέµα της φορολόγησης των
βιοµηχανιών και για µια ακόµα φορά αναβάλλεται η συζήτησή του (επί 15µερο).
155
Με την εφαρµογή της διοικητικής διαίρεσης του 1912 ο δήµος Αθηναίων διατηρήθηκε ως διευρυµένος δήµος. Περιλάµβανε αρχικά τους
οικισµούς Τράχωνες, Κουκουβάουνες, Μπραχάµι, Ηράκλειο, Αµαρούσιο, Νέα Λιόσια, Καρράς, Κηφισιά, Παλαιό Φάληρο και Χαλάνδρι. Το
1915 προσαρτήθηκε στον δήµο και το Καµατερό το οποίο ανήκε µέχρι τότε στην Κοινότητα Αχαρνών. Το 1920 αναγνωρίστηκαν µέσα στα
όρια του δήµου Αθηναίων οι οικισµοί Βουλιαγµένη, Βούλα, Γέρακας, Χασάνι, Καισαριανή, Άγιος Ιωάννης Ρέντης, Ψυχικό, Αγία Βαρβάρα,
Τζιτζιφιές, Μοσχάτο, Κουτσικάρι, Γαλάτσι, Πικροδάφνη, Πυριτιδοποιείο, Περιστέρι, Πεντέλη, Αγία Ελεούσα, Χαϊδάρι, Γλυφάδα, Καλογρέζα,
Κατσιπόδι, Ανάλατος, Σκαραµαγκάς, ∆αφνί, Άγιος Κοσµάς και Παράγκες. Το 1925 αρχίζουν οι πρώτες αποσπάσεις οικισµών από τον δήµο
Αθηναίων. Αρχικά αποσπάστηκαν οι οικισµοί Καλλιθέα, Ηράκλειο, Μαρούσι, Νέα Λιόσια, Άγιος Ιωάννης Ρέντης, Μπραχάµι, Παλαιό Φάληρο,
Χαλάνδρι, Κηφισιά, και Μοσχάτο, οι οποίοι συγκρότησαν τις οµώνυµες κοινότητες. Επίσης αποσπάστηκαν οι οικισµοί Τζιτζιφιές που
προσαρτήθηκε στην Κοινότητα Νέου Φαλήρου, Αγία Βαρβάρα, Κατσιπόδι Αττικής, Άγιος Κοσµάς και Γλυφάδα που προσαρτήθηκαν στην
Κοινότητα Μπραχαµίου και Αγία Ελεούσα που προσαρτήθηκε στην Κοινότητα Καλλιθέας. Το 1928 αναγνωρίστηκαν στα όρια του τότε δήµου
Αθηναίων οι οικισµοί Βύρωνας, Ποδαράδες (Νέα Ιωνία), Νέα Σφαγεία (Ταύρος), Όµορφη Εκκλησιά και Νέα Φιλαδέλφεια. Από αυτούς, το
1934, οι οικισµοί Βύρωνας, Νέα Ιωνία, Καισαριανή, Περιστέρι, αποτέλεσαν ξεχωριστούς δήµους και οι οικισµοί Νέα Σφαγεία, Νέα
Φιλαδέλφεια, Κουκουβάουνες, Καλογρέζα, Καµατερό και Υµηττός συγκρότησαν τις οµώνυµες κοινότητες καθώς και ο οικισµός Πυριτιδοποιείον που αποτέλεσε έδρα της κοινότητας Αιγάλεω. Το 1934 εκλέχτηκε ∆ήµαρχος Αθηναίων ο Κώστας Κοτζιάς. Γεννήθηκε το 1892 στην
Αθήνα, σπούδασε νοµικά στην Αθήνα και τη Ρώµη, ενώ παράλληλα ασχολήθηκε µε τον στίβο και την ξιφασκία. Από το 1916 ως το 1918
εργάστηκε στο δικηγορικό γραφείο του Παναγή Τσαλδάρη και την περίοδο 1918-1919 εξορίστηκε στην Κρήτη από την κυβέρνηση
Βενιζέλου. ∆ιετέλεσε πρόεδρος του Εµπορικού Συλλόγου Αθηνών, πρόεδρος της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Οµοσπονδίας και ιδρυτής της
διαφηµιστικής εταιρίας "Γκρέκα". Το 1936 χρηµάτισε υπουργός ∆ιοικήσεως Πρωτευούσης, στην κυβέρνηση Μεταξά και την κυβέρνηση
Κορυζή. Το 1941 µετά τον θάνατο του Μεταξά, ο Βασιλιάς Γεώργιος Β΄ του ανέθεσε τον σχηµατισµό κυβέρνησης, τον οποίο και αρνήθηκε.
Κατά τη διάρκεια της Κατοχής έζησε στις ΗΠΑ, όπου είχε κατορθώσει να διαφύγει µέσω Τουρκίας. Το 1950 εξελέγη βουλευτής Αθηνών µε
την Πολιτική Ανεξάρτητη Παράταξη και το 1951 επανεξελέγη ∆ήµαρχος Αθηναίων. Πηγή el.wikipedia.org/wiki/∆ήµος_Αθηναίων
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Με Προεδρικό ∆ιάταγµα της 7ης Μαΐου 1933 η Καλλιθέα αναβαθµίστηκε από Κοινότητα σε ∆ήµο. Στις δηµοτικές εκλογές του Απριλίου
1934 πρώτος δήµαρχος Καλλιθέας εκλέγεται µε µεγάλη πλειοψηφία ο Ιωάννης Αραπάκης. ιδρυτής της πρώτης Μαιευτικής και Παθολογικής
Κλινικής στην Πόλη. Μετά την εκλογή του εγκατέλειψε ουσιαστικά το επάγγελµά του, για να αφοσιωθεί στην άσκηση των καθηκόντων του.
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Επί του 4ου θέµατος. Το ∆.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την αναµόρφωση.
Επί του 5ου θέµατος. Ο ∆ηµόπουλος εισηγείται την αγορά επιβατικού αυτοκινήτου για την καθηµερινή κίνηση
του δηµάρχου «… ερχοµένου εις επαφήν µε τας προϊσταµένας του Αρχάς, εν ταυτώ και δια την ευπρεπεστέραν
εµφάνισιν του ∆ηµοτικού Άρχοντος …», αναφέρεται δε και στο γεγονός της άρνησης του Νοµάρχη να εγκρίνει
τα εκάστοτε έξοδα κίνησης του δηµάρχου.
Ο Σινάνογλου θεωρεί ασυγχώρητη πολυτέλεια την προµήθεια αυτοκινήτου, που θα συνεπάγεται και πολλά
άλλα έξοδα, τη στιγµή που υπάρχουν άλλες πιο επείγουσες ανάγκες στο δήµο.
Με εκατέρωθεν επιχειρήµατα, κατά βάση πάνω στις προηγούµενες τοποθετήσεις, µετά από µακρά συζήτηση
η πρόταση της αγοράς αυτοκινήτου απορρίπτεται κατά πλειοψηφία.
Επί του 6ου θέµατος. Ο πρόεδρος Χατζηστέλιος ως εκπρόσωπος του δήµου στην επιτροπή καθορισµού ορίων,
ανακοινώνει ότι δηµοσιεύθηκε έκθεση του Ειρηνοδίκη Αθηνών, προέδρου της κατά νόµο επιτροπής, όπου οι
απόψεις του για διαχωρισµό των ορίων δήµου Ν. Ιωνίας και κοινότητας Ν. Φιλαδελφείας, θίγουν καίρια τα εδαφικά συµφέροντα του δήµου. Ως εκ τούτου ο πρόεδρος προτείνει να γίνει προσφυγή ενώπιον του ∆ιοικητικού
δικαστηρίου για διεκδίκηση των καταπατουµένων συµφερόντων του δήµου. Το ∆.Σ. εγκρίνει οµοφώνως την
προσφυγή.
Επί του 7ου θέµατος. Εγκρίνονται οµοφώνως: ο συγκριτικός πίνακας κατασκευής υπονόµων και φρεατίων στην
οδό Ηρακλείου, η προτεινόµενη υπέρβαση δαπάνης και η σχετική πίστωση 49.500 δρχ. Επίσης πίστωση 16.800
δρχ. για την πληρωµή των φυλάκων της γέφυρας Αχελώου.
Συνεδρίαση 28η
Παρασκευή 28 Σεπτεµβρίου 1935
Θέµατα ηµερήσιας διάταξης.
1. Παραλαβή αντλιοστασίου µε το δίκτυο ύδρευσης σύµφωνα µε έγγραφη εντολή του Υπουργείου Κρατικής
Υγιεινής και Αντιλήψεως.
2. Έγκριση δαπανών.
Προ της ηµερήσιας διάταξης ο πρόεδρος Χατζηστέλιος εκθέτει στο συµβούλιο επεισόδιο που έγινε εις βάρος
του µέσα στο γραφείο του ∆ηµάρχου, κατά την απουσία του, από τον ηµεροµίσθιο υπάλληλο Β. Β., που του
συµπεριφέρθηκε υβριστικά και µε απρέπεια, µε τρόπο που έθιγε και το πρόσωπό και την ιδιότητά του, ζητάει δε
ικανοποίηση. Ο ∆ηµόπουλος επιβεβαιώνει τα καταγγελλόµενα και ότι από τα λεγόµενα του προέδρου εθίγησαν
τα πολιτικά φρονήµατα του υπαλλήλου ο οποίος παρεκτράπηκε και συµπεριφέρθηκε µε απρεπή τρόπο. ∆ιαµαρτύρεται όµως γιατί ο πρόεδρος αν και πήρε διαβεβαιώσεις ότι δα ικανοποιηθεί, προκάλεσε σκοπίµως τη συζήτηση για δηµαγωγικούς λόγους, θυµίζει δε ότι κατά το προηγούµενο δηµοτικό καθεστώς στάλθηκαν συγχαρητήρια
από το ∆.Σ. σε εορτάζουσες στο εξωτερικό και εκτός αρχής, προσωπικότητες.
Ο Χατζηστέλιος διαψεύδει µε αγανάκτηση ότι δήθεν στάλθηκε συγχαρητήριο τηλεγράφηµα είτε προς το
Βενιζέλο ή σε άλλη προσωπικότητα από το πρώην ∆.Σ. προκαλεί δε τους παρόντες συµβούλους που συµµετείχαν σ’ αυτό: Μωϋσιάδη, Βαρβαρέσο και Κανά, οι οποίοι βεβαιώνουν πως δεν στάλθηκαν ποτέ παρόµοια
τηλεγραφήµατα. Ο πρόεδρος τονίζει ότι αφορµή για την έξαψη των πνευµάτων έδωσε η ατυχής πρόταση του
Ανδριτσάκη µέσα στην αίθουσα µετά το πέρας της τελευταίας συνεδρίασης, αποτέλεσµα της οποίας υπήρξε η
συµπεριφορά του Β. Β.
∆ηµιουργείται επεισόδιο µεταξύ ∆ηµάρχου και ∆ιαµαντάκη µε αποτέλεσµα να αποχωρήσει αυτός και ο
Μερκούρογλου. Ο Κανάς µέσα στο θόρυβο κατακρίνει τη συµπεριφορά του Β. Β. και εκφράζει τη λύπη του γιατί
η προσβολή που έγινε στο πρόσωπο του προέδρου αντανακλά σε ολόκληρο το Σώµα και συµφωνεί πως πρέπει
να δοθεί η δέουσα ικανοποίηση. Ο Μιχαηλίδης συµφωνεί και αναφερόµενος στα λόγια του ∆ηµάρχου παρατηρεί
ότι αν δεν αναιρεθούν τα λεχθέντα, γίνεται, κάτω από αυτές τις συνθήκες, προβληµατική η συνεργασία µεταξύ
δηµοτικών συµβούλων και δηµάρχου. Ο δήµαρχος ανασκευάζει και υπόσχεται αυστηρή τιµωρία του υπαλλήλου.
Επί του 1ου θέµατος. Στη συζήτηση αν πρέπει να γίνει η παραλαβή του αντλιοστασίου, δίνεται η πληροφορία
από τον ∆ηµόπουλο ότι από όταν έπαυσε να χορηγείται πετρέλαιο από το υπουργείο για την κίνηση του αντλιοστασίου, παρατηρείται σοβαρή λειψυδρία. Ο ∆ιαµαντάκης θεωρεί τερατώδη αυτή την πληροφορία, ο Χατζηστέλιος την επιβεβαιώνει και ο δήµαρχος πληροφορεί ότι αναγκάστηκε επανειληµµένως να προβεί στην προµήθεια
πετρελαίου εξ ιδίων από τα εργοστάσια Σινάνογλου και Σινιόσογλου, για να αντιµετωπιστεί η κατακραυγή των
διψασµένων δηµοτών.
Ο Βαρβαρέσος λέει ότι ως σύµβουλος και ως οικογενειάρχης κηρύσσεται υπέρ της παραλαβής γιατί έχει τη
γνώµη ότι θα εξυπηρετηθούν όλοι οι δηµότες, µετά δε την τοποθέτηση του µηχανήµατος χλωρίωσης και την
τήρηση της καθαριότητας στο αντλιοστάσιο, θα εξουδετερωθούν οι εµφανιζόµενες ασθένειες από τη χρήση
µολυσµένου νερού και θα απαλλαγούν οι δηµότες από τα έξοδα γιατρών, φαρµάκων και µερικοί από αυτούς,
από τον κίνδυνο να χάσουν τη ζωή τους. Ακόµη µε την βαθµιαία βελτίωση του δικτύου θα επιτευχθεί η δίκαιη
κατανοµή του νερού. Στη συνέχεια λέει ότι θεωρεί επαρκή την επιχορήγηση του δήµου µε 30.000 δρχ. από το
υπουργείο Πρόνοιας και νοµίζει ότι µε την επιβολή ανάλογου τέλους στα εργοστάσια που υδρεύονται και µε
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παρακολούθηση της κανονικής τους ύδρευσης θα προκληθεί διπλό όφελος, αφ’ ενός για το δήµο αφ’ ετέρου για
τους δηµότες. Τέλος κάνει έκκληση προς τους συµβούλους να αποφασίσουν υπέρ της παραλαβής.
Γίνεται εκτενής συζήτηση και εξετάζεται το ετήσιο κόστος της λειτουργίας του αντλιοστασίου που υπολογίζεται σε 720.000 το χρόνο.
Εν τέλει το ∆.Σ. εγκρίνει µε 12 ψήφους υπέρ και 2 κατά να λάβει ο δήµος την κυριότητα του αντλιοστασίου
και του δικτύου ύδρευσης και ορίζεται 5µελής επιτροπή για την παραλαβή τους.
Επί του 2ου θέµατος. Ο ∆ήµαρχος παρουσιάζει αφ’ ενός µεν δικαιολογητικά από δαπάνες που έγιναν µε
απόδοση λογαριασµού για τη διάνοιξη και ισοπέδωση των οδών: Κίου, Πατρών, Περισσού, ∆. Κασσόλα,
Σινώπης, Ηρακλείου, Ερµουπόλεως κ.λ.π. και αφ’ εταίρου δικαιολογητικά από δαπάνη που έγινα από τον ίδιο για
την εκτέλεση ορισµένων έργων, όπως διάνοιξη και ισοπέδωση των οδών: Αχελώου, Καλαµών και Πευκακίων,
όπως και την κατασκευή κιγκλιδώµατος της πλατείας Ηρακλείου.
Ο ∆ιαµαντάκης εκθέτει ότι έλαβε γνώση των σχετικών λογαριασµών και κατάληξε στο συµπέρασµα να µην
επεκταθεί για να µην καθυστερήσουν οι πληρωµές των εργατών, αλλά τονίζει πως δεν µπορεί να παρασιωπήσει
ότι δεν επεκράτησε φειδώς κατά την εκτέλεση των έργων και φέρνει ως παράδειγµα ότι σε έργα που
χρησιµοποιήθηκαν έξι εργάτες, φέρονται ως επόπτες τρεις αρχιεργάτες και αλλού επικεφαλής δύο εργατών µε
ολικό ηµεροµίσθιο 100 δρχ. φέρεται ένας επόπτης µε ηµεροµίσθιο 80 δρχ. γεγονότα που µαρτυρούν µεγάλη
σπατάλη. Για την εκχωµάτωση της οδού Καλαµών δαπανήθηκαν υπέρογκα ποσά γιατί εξαπατήθηκε ο ∆ήµος
κυρίως από τους καραγωγείς, καλεί δε τον προϊστάµενο των τεχνικών υπηρεσιών να διαφωτίσει το ∆.Σ., πόση
απόδοση πρέπει να έχει, σε απόσταση και ποσότητα, κάθε κάρο τη µέρα. Ο ∆ήµαρχος αναγνωρίζει ότι υπέπεσε
και στη δική του αντίληψη το γεγονός, επειδή χρησιµοποιήθηκαν ελεεινά κάρα και παθητικά ζώα και ότι
αναγκάστηκε να επιληφθεί προσωπικώς για να αποσοβηθούν άσκοπες δαπάνες.
Το ∆.Σ. εγκρίνει οµοφώνως τις δαπάνες για τα πιο πάνω έργα.
Εκτός ηµερήσιας διάταξης.
Α) Επανέρχεται το θέµα της αγοράς αυτοκινήτου για χρήση του δηµάρχου και το ∆.Σ. κατά πλειοψηφία µε
10 ψήφους υπέρ, 3 κατά και 1 αποχής, εγκρίνει ποσό µέχρι 150.000.
Β) Εγκρίνεται οµοφώνως η παροχή οικονοµικής βοήθειας 3.000 στην 22η Προσκοπική οµάδα και 2.000 στην
η
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Γ) Ο Πρόεδρος εισηγείται αίτηση αποζηµίωσης στους απολυθέντες υπαλλήλους, ο Μιχαηλίδης συνηγορεί να
δοθεί στους άπορους προστάτες οικογενειών, ο ∆ηµόπουλος πληροφορεί ότι όλοι οι απολυθέντες ήσαν έκτακτοι
και κανείς τους δεν συµπλήρωσε υπηρεσία ενός χρόνου, ο Σινάνογλου λέει ότι οι ιδιώτες εργοδότες οφείλουν να
ειδοποιούν ένα µήνα πριν την απόλυση, διαφορετικά πρέπει να πληρώνουν αποζηµίωση, το ∆.Σ. οµοφώνως
εγκρίνει τη χορήγηση αποζηµίωσης και κατά πλειοψηφία (9 προς 4), αποδοχές ίσες µε δύο µηνιάτικα για τον
καθένα.
∆) Εγκρίνεται οµοφώνως χορήγηση οικονοµικής ενίσχυσης στους ∆. Κ. και Β. Κ., που µε σχετική βεβαίωση
του δηµόσιου Λυσσιατρείου κάνουν αντιλυσσική θεραπεία ως λυσσόδηκτοι.
Ε) Εγκρίνεται οµοφώνως η παροχή βιβλίων και γραφικής ύλης σε άπορους µαθητές ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης.
ΣΤ) Εγκρίνεται οµοφώνως η τµηµατική κατασκευή του δρόµου που οδηγεί προς το ∆ηµόσιο Νοσοκοµείο Ν.
Ιωνίας.
Ζ) Εγκρίνεται οµοφώνως η χορήγηση 10.000 στο Σύλλογο Φοιτητών, µε το σκεπτικό ότι αποτελείται κυρίως
από άπορους φοιτητές που χρειάζονται οικονοµική ενίσχυση, για να µπορέσουν να εφοδιαστούν µε βιβλιοθήκη
και άλλα χρειώδη, που θα βοηθήσουν στην πνευµατική τους ανάπτυξη.
Η) Εγκρίνεται οµοφώνως η αγορά καπέλων για αθλοθέτηση στους ποδοσφαιρικούς αγώνες των αθλητικών
σωµατείων Ν. Ιωνίας.

Συνεδρίαση 29η
Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 1935
Ανακοίνωση της πολιτειακής µεταβολής και διαδήλωση της απόφασης του Σώµατος για τη δηµιουργηθείσα νέα
κατάσταση.
Επί του θέµατος παίρνει το λόγο ο Ριζογιαννόπουλος που αναφερόµενος στην πολιτειακή µεταβολή λέει τα
εξής:

Κύριοι
Ευχαρίστως σας αναγγέλλω ότι από σήµερον πάσα πράξις ∆ηµοσίας Αρχής ενεργείται απ’ ονόµατι του
Βασιλέως των Ελλήνων Γεωργίου του Β΄.
Με το κατ’ εξοχήν τούτο πολίτευµα της Βασιλευοµένης ∆ηµοκρατίας είµαι πεπεισµένος ότι όλα τα Εθνικά
µας όνειρα θα ακολουθήσουν την οδό των πεπρωµένων των και ότι οι θεσµοί της Αυτοδιοίκησης των ∆ήµων και
Κοινοτήτων θα εύρουν το Πολίτευµα τούτο συµπαραστάτην των.
101

Εύχοµαι όπως υπό την ευλογίαν του θεού και την σύµπραξιν υµών και εν τω µέσω των αγαθών της
µεταπολιτεύσεως ο ∆ήµος Ν. Ιωνίας ίδη πραγµατοποιούµενον όλον το πρόγραµµα των ∆ηµοτικών έργων.
Ζήτω ο Βασιλεύς Γεώργιος ο Β!
Ο Μιχαηλίδης εκφράζει τη χαρά του γιατί συντελέστηκε, το επί τόσα χρόνια αναµενόµενο ευχάριστο γεγονός
για το έθνος και διότι η διαίρεση επί πολλά χρόνια των πολιτικών και των στρατιωτικών της χώρας, το τόσο
καταστροφικό για την Ελλάδα θα πάψει πια να υπάρχει. Εκφράζει την ελπίδα ότι η µεταπολίτευση που συντελέστηκε θα είναι πολύ ευχάριστη για τον προσφυγικό κόσµο, που για χρόνια εξαπάτησαν και τα δύο µεγάλα
κόµµατα, ο οποίος θα πετύχει την επίλυση των προβληµάτων του, χάρις στην αγάπη και το ενδιαφέρον του
οσονούπω αποκαθιστάµενου στο θρόνο βασιλιά. Χάρις στη βασιλεία θα παύσει η ανάµιξη του στρατού στο
πολίτευµα και εύχεται το πολίτευµα µε το οποίο γαλουχήθηκε το έθνος µας για αιώνες, µε το θρύλο του
Μαρµαρωµένου Βασιλιά, θεµελιωθεί στην αγάπη και την οµόνοια όλων των Ελλήνων.
Με πρόταση του ∆ηµόπουλου εγκρίνεται το κατωτέρω ψήφισµα:

Το ∆ηµοτικόν Συµβούλιον του ∆ήµου Νέας Ιωνίας, συνελθόν εν εκτάκτω συνεδριάσει αυτού σήµερον 11ην
Οκτωβρίου 1935 ηµέραν Παρασκευήν και ώραν 8 µ.µ. παρόντων των κάτωθι υπογεγραµµένων ένδεκα
∆ηµοτικών Συµβούλων, ∆ηµαρχεύοντος του κ. Ι. Ριζογιαννοπούλου και υπό την Προεδρίαν του κ. Χρ.
Χατζηστέλιου.
Ακούσαν του κ. ∆ηµαρχεύοντος ανακοινώσαντος ότι: 1) το Πολίτευµα της ∆ηµοκρατίας κατελύθη υπό της
Ε΄ των Ελλήνων Εθνοσυνελεύσεως και απεφασίσθη η παλινόρθωσις της Βασιλείας και 2) την διακυβέρνησιν της
χώρας ανέλαβε Κυβέρνησις υπό τον αρχηγόν του Εθνικού Ριζοσπαστικού κόµµατος στρατηγόν κ. Γεώργιον
Κονδύλην, όστις ανέλαβε τα καθήκοντα του Αντιβασιλέως µέχρι της ελεύσεως του νοµίµου της χώρας Βασιλέως
Γεωργίου του Β΄.
Αποφασίζει
Να διαδηλωθεί η απόλυτος πίστις και αφοσίωσις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, προς το νέον της χώρας
πολίτευµα και τον Ανώτατον Άρχοντα Βασιλέα Γεώργιον Β΄. Να αναρτηθή η εικών του Βασιλέως εις την
αίθουσαν του Συµβουλίου και να αποσταλή το παρόν προς την Κυβέρνησιν και τον Βασιλέα.
Το ∆ηµοτικόν Συµβούλιον
Εγκρίνεται οµοφώνως η αποστολή συγχαρητηρίου τηλεγραφήµατος στην επαναστατική επιτροπή και του
πιο κάτω τηλεγραφήµατος στον βασιλιά.

Βασιλέα Γεώργιον της Ελλάδος
Λονδίνον
∆ηµοτικόν Συµβούλιον Νέας Ιωνίας διερµηνεύον µακραίωνον αίσθηµα βασιλικών παραδόσεων καρδίας
πρώην αλυτρώτου Ελληνισµού ευλαβώς υποβάλλει πιστήν αφοσίωσιν προσφύγων θρόνον και Βασιλέα
σύµβολον τυχών Έθνους και ευτυχίας προσφύγων.
Ο ∆ήµαρχος Νέας Ιωνίας Ι. Ριζογιαννόπουλος
Νέα Ιωνία τη 12 Οκτωβρίου 1935
Λόγω της επείγουσας φύσης τους, συζητούνται τα πιο κάτω ζητήµατα:
Α) Εγκρίνονται οµοφώνως τα έξοδα του δηµοψηφίσµατος της 3ης Νοεµβρίου, για προµήθεια εκλογικών
ειδών το ποσό των 10.000.
Β) Εγκρίνεται οµοφώνως χορήγηση εφ’ άπαξ αποζηµίωσης 6.000 σε κάθε ∆ηµαρχιακό Πάρεδρο, δηλαδή
στους Ι. Κουρτάκη, Ε. Κουγιουτζόγλου & Α. Σιµιτσόπουλο, για τις υπηρεσίες που παρείχαν ως βοηθοί ∆ηµάρχου.
Γ) Εγκρίνεται οµοφώνως διάφορες πιστώσεις: για βοηθήµατα και νοσήλια απόρων, για κυλίνδρωση δρόµων,
για προµήθεια σωλήνων, για έξοδα καταβρέγµατος, για προµήθεια πυροσβεστικών ειδών και για κατασκευή
χειµερινών στολών και αδιάβροχων για τους κλητήρες του δήµου.

Συνεδρίαση 30η
Τρίτη 3 ∆εκεµβρίου 1935
∆εν υπάρχει απαρτία.
Συνεδρίαση 31η
∆ευτέρα 9 ∆εκεµβρίου 1935
Θέµατα ηµερήσιας διάταξης.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Έγκριση µελέτης ολοκλήρωσης του δικτύου ηλεκτροφωτισµού των ∆ηµοτικών οδών πλατειών.
Έγκριση σύναψης δανείου για τον ηλεκτροφωτισµό.
Τρόπος είσπραξης φορολογίας βιοµηχανικών προϊόντων.
Τροποποίηση οργανισµού εσωτερικής υπηρεσίας του δήµου.
Έγκριση δια νοµής βοηθηµάτων για τα Χριστούγεννα.
Αναµόρφωση προϋπολογισµού.
Έγκριση δαπανών που έγιναν από το ∆ήµαρχο.
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8. Έγκριση διαφόρων πιστώσεων.
9. Έγκριση της µεταφοράς της εγγύησης των 25.000 για την παραλαβή του οδοστρωτήρα.
10. ∆ιάφορες επερωτήσεις.
Κατά την επικύρωση πρακτικών γίνονται προσθήκες στα όσα διαµείφθηκαν στην 28η συνεδρίαση. Με
πρόταση του Ι. ∆ιαµαντάκη στη σελίδα 217 η φράση: «ο κ. ∆ήµαρχος αποτεινόµενος εις τον κ. ∆ιαµαντάκην

του είπε ¨κάθησε κάτω, πολύ µας έγινες, πρέπει να ξέρης ότι το Συµβούλιον είνε επαναστατικόν και ότι
µπορούµε να βγάλωµεν έξω όποιον θέλοµεν¨», στη σελίδα 224 η φράση: « ο κ. ∆ήµαρχος ερωτηθείς υπό του
∆ιαµαντάκη εδήλωσεν ότι τα κατά τον εκβραχισµόν εξαχθέντα τριάκοντα περίπου κυβικά µέτρα πέτρας εχαρίσθησαν υπ’ αυτού εις διάφορους δηµότας», στη σελίδα 225 η φράση: «ο κ. ∆ιαµαντάκης εν διαλογική συζητήσει
µε τον µηχανικόν του ∆ήµου κ. Αλ. Βασιλειάδην, διευκρινεί ότι καθ’ ά υπελόγισεν, ο αναλαβών την κατασκευήν
των κρασπεδορείθρων της οδού Ηρακλείου εργολάβος χρησιµοποιεί εκατόν µόνον κιλά τσιµέντου κατά κυβικόν
µέτρον, αντί της κανονικής ποσότητος των 250 κιλών και ότι ο κ. Βασιλειάδης ηµφισβήτησε την ακρίβειαν των
διαστάσεων του χρησιµοποιουµένου υπό του εργολάβου µέτρου».
Επί του 1ου θέµατος. Ο επιβλέπον µηχανικός των εργασιών εγκατάστασης δικτύου ηλεκτροφώτισης Μ. Βοραζάνης, που αναλήφθηκαν από την εταιρία Χ. Τριανταφυλλόπουλος και Σία, λέει ότι είναι απαραίτητη η έγκριση
πίστωσης για την προµήθεια νέων στύλων για τη συνέχιση των έργων γιατί στην αρχική µελέτη προβλεπόταν η
χρησιµοποίηση 400 παλαιών στύλων που ανήκαν στο δήµο, αλλά µέχρι τώρα βρέθηκαν µόνο 200 και από αυτούς χρησιµοποιήθηκαν περίπου 60 αφού οι υπόλοιποι είναι σάπιοι. Ακολουθεί µακρά συζήτηση για τους στύλους, για τις ευθύνες, για τις εργασίες και την οικονοµική επιβάρυνση για την ολοκλήρωση και επέκταση του
έργου. Το ∆.Σ. ορίζει οµοφώνως επιτροπή για την εξεύρεση και καταµέτρηση των στύλων. Με πρόταση του
Σινάνογλου δεν εγκρίνει την ενέργεια του ∆ήµαρχου που αφορά την επέκταση του δικτύου και ψηφίζει πίστωση
50.000 για πληρωµή του εργολάβου.
Επί του 2ου θέµατος. ∆εν λαµβάνεται απόφαση για λήψη δανείου.
Επί του 3ου θέµατος. Γίνεται συζήτηση για τον τρόπο που έγινε µέχρι τώρα η είσπραξη των φόρων και ο τρόπος αποζηµίωσης των απολυθέντων εκτάκτων υπαλλήλων, που είχαν προσληφθεί ως εισπράκτορες του φόρου.
Ο ∆ήµαρχος υπενθυµίζει ότι ο διορισµός εκτάκτων υπαλλήλων υπάγεται από το νόµο στις αρµοδιότητές του,
λέει πως θα µεριµνήσει κατά την κρίση του για την αντικατάσταση µερικών εκ των απολυθέντων 13 υπαλλήλων
του φόρου και ότι αυτοί θα πληρωθούν από 1ης ∆εκεµβρίου.
Ο Χατζηστέλιος παρατηρεί ότι δεν είναι σωστό να πληρωθούν από 1ης ∆εκεµβρίου και δηλώνει την
αγανάκτησή του λέγοντας ότι αρκετά πλήρωσε ο δήµος για τραµπούκους και δεν µπορεί να πληρώσει πια άλλα.
Η φράση προκαλεί έντονες διαµαρτυρίες του ∆ηµάρχου και θόρυβο στην αίθουσα από τους παρευρισκόµενους απολυθέντες υπαλλήλους. Κάποιοι σύµβουλοι κάνουν πρόταση για αναβολή της συνέχισης της συζήτησης και ο Γεωργατζής επικαλούµενος τη γενική κατακραυγή της κοινής γνώµης, απευθύνει µοµφή κατά του
∆ηµάρχου για κακή διαχείριση των δηµοτικών ζητηµάτων και προτείνει στο συµβούλιο να άρει την εµπιστοσύνη
του για να αποµακρυνθεί από το δηµαρχιακό αξίωµα ο Ριζογιαννόπουλος και να διεξαχθεί έλεγχος της διαχείρισής του. Αναφέρεται επίσης στα λεχθέντα από τον Μιχαηλίδη, σε συνεδρίαση, για τη γέφυρα της Σαφραµπόλεως.
Ο ∆ήµαρχος δέχεται να καταρτισθεί επιτροπή που θα προβεί σε έλεγχο. Οι ∆ιαµαντάκης και Μιχαηλίδης προτείνουν να διακοπεί η συνεδρίαση για να αποφευχθούν οι δυσάρεστες συζητήσεις και οµοφώνως αποφασίζεται η
διακοπή για τη µεθεποµένη Τετάρτη 11 του µήνα.
Την Τετάρτη 11 ∆εκεµβρίου επαναλαµβάνεται η διακοπείσα συνεδρίαση.
Γίνεται και πάλι εκτενής συζήτηση πάνω στο επίµαχο θέµα και εν τέλει αποφασίζεται να καταρτιστεί
επιτροπή για να ενεργήσει τα δέοντα.
Επί του 4ου θέµατος. Το ∆.Σ. κατά πλειοψηφία εγκρίνει την τροποποίηση.
Επί του 5ου θέµατος. Καταρτίζονται επιτροπές, κατά περιοχές, από δηµοτικούς συµβούλους για τη διανοµή
40.000 ως βοηθήµατα Χριστουγέννων, µε ένα ποσό στη διάθεση του δηµάρχου που θα το µοιράσει ιδιοχείρως
από το δηµαρχείο.
Επί του 6ου θέµατος. Το ∆.Σ. κατά πλειοψηφία εγκρίνει την αναµόρφωση.
Επί του 7ου θέµατος. Καταρτίζεται επιτροπή για να κάνει τον έλεγχο των δαπανών.
Επί του 8ου θέµατος. Εγκρίνονται δαπάνες: 5.000 για έξοδα κηδείας απόρων, 15.000 για επέκταση του δικτύου
ύδρευσης, 5.000 για τον καθαρισµό των δηµοτικών αποχωρητηρίων και γίνεται δεκτή η πρόταση για πρόσληψη
και άλλης καθαρίστριας, 5.000 για την περιποίηση δένδρων και κήπων, 2.950 δρχ. για την ασβέστωση χώρων,
9.503 δρχ. για την ασφάλιση του αυτοκινήτου-καταβρεχτήρα στην ασφαλιστική εταιρεία «Ο Φοίνιξ», 12.000 για
πληρωµή δικηγόρου, 2.000 για έξοδα καθαριότητας του δηµαρχείου, 9.898 δρχ. για την κατασκευή φρεατίων
και αποχέτευσης οµβρίων στις οδούς: Κρήτης, Κίου, Πευκακίων, Μ. Ασίας και Σινώπης, 5.000 για έξοδα δηµοσιεύσεων, 25.000 συµπληρωµατική πίστωση για την ενοικίαση του δηµαρχείου, 5.000 για γραφική ύλη, 5.625
δρχ. συµπληρωµατική πίστωση για την κατασκευή της οδού Σµύρνης, 17.000 για πετρέλαιο και λάδια για τη
λειτουργία του αντλιοστασίου, 5.000 συµπληρωµατική πίστωση για έργα οδοποιίας, 5.850 δρχ. για έξοδα
κίνησης του δηµάρχου, 1.320 δρχ. για έξοδα κίνησης του δηµάρχου κατά την υποδοχή του βασιλιά.
Επί του 9ου θέµατος το ∆.Σ. εγκρίνει σύµφωνα µε την εισήγηση.
103

Επί του 10ου θέµατος. Ο Χατζηστέλιος επερωτά τον ∆ήµαρχο γιατί δεν τοποθετήθηκε φυλάκιο στη γέφυρα
Αχελώου – Ελευθερούπολης και ο ∆ήµαρχος απαντά ότι χρησιµοποίησε επί δύο µήνες, δύο φύλακες και ότι τους
απέλυσε µετά από έγγραφο της εταιρίας σιδηροδρόµων, που έχει την αξίωση να διορίσει αυτή φύλακες και να
τους πληρώνει ο ∆ήµος, όπως γίνεται στη διασταύρωση της Εριουργίας.
Συνεδρίαση 32η
∆ευτέρα 23 ∆εκεµβρίου 1935
Θέµατα ηµερήσιας διάταξης.
1. ∆ιενέργεια κλήρωσης για έξοδο ενός µέλους της δηµαρχιακής επιτροπής και εκλογή νέου.
2. Ψήφιση έκτακτου Οργανισµού Υπηρεσίας αντλιοστασίου.
3. Ρύθµιση τρόπου κατασκευής πεζοδροµίων.
Επί του 1ου θέµατος. Εξέρχεται ο ∆ηµόπουλος και µετά από επανειληµµένη ψηφοφορία µε ισοψηφία των
∆ηµόπουλου και ∆ιαµαντάκη, παραπέµπεται η προβλεπόµενη κλήρωση ενώπιον Ειρηνοδίκη της Αθήνας.
Επί του 2ου θέµατος. Εγκρίνεται οµοφώνως ο Οργανισµός που προβλέπει:1 θέση προϊσταµένου, µε καθήκοντα
χειρισµού του µηχανήµατος χλωρίωσης, 2 θέσεις µηχανοδηγών, µε πρακτικές γνώσεις και τουλάχιστον 5ετή
προϋπηρεσία, 4 θέσεις υδρονοµέων, 1 θέση φύλακα καθαριστή
Επί του 3ου θέµατος. εγκρίνεται οµοφώνως η απ’ ευθείς από το δήµο κατασκευή και επισκευή των πεζοδροµίων, µε τις εξής προδιαγραφές και προτεραιότητες:
1) κατασκευή µε ψυχρή ασφαλτική χαλικοµιγή επίστρωση µε τραχεία επιφάνεια πάχους 3 εκατοστών επί γκρο
µπετόν πάχους 10 εκατ.
2) κατά προτίµηση να αρχίσουν οι εργασίες από τις οδούς Ηρακλείου και Σµύρνης
3) οι υπόχρεοι ιδιοκτήτες να ειδοποιηθούν από το δήµο εγγράφως µε δηµαρχιακό κλητήρα και προθεσµία
έναρξης σε ένα εικοσιτετράωρο από την επίδοση
4) η είσπραξη θα γίνει µε 4 εξαµηνιαίες δόσεις µέσα σε µια διετία.
Εκτός ηµερήσιας διάταξης.
Α) Εισάγεται από τον πρόεδρο αναφορά των συνεργαζόµενων σωµατείων υφαντουργών, για οικονοµική
ενίσχυση των ανέργων µελών τους που ανέρχονται σε 260 περίπου και προτείνει πίστωση 15.000.
Β) Οι Σινάνογλου και ∆ιαµαντάκης προτείνουν να ψηφιστεί συµπληρωµατική πίστωση 50.000 για βοηθήµατα
Χριστουγέννων, γιατί το ποσό των 40.000 µου µοιράστηκε δεν έφτασε αφού οι άποροι είναι χιλιάδες. Το ∆.Σ.
εγκρίνει κατά πλειοψηφία.
Γ) Το ∆.Σ. ψηφίζει οµοφώνως πίστωση 21.355 δρχ. για την καταβολή:
1) 2.300 δρχ. στο γιατρό Αλ. Γιαγτζόγλου για κατ’ οίκον θεραπεία 20 απόρων
2) 1.500 στο γιατρό Τάσσο Ιωαννίδη για την ακτινοσκόπηση 13 δηµοτών
3) 1.000 στο µαιευτήρα Ιωάννη Λιάρο για τοκετούς απόρων στην κλινική του
4) 300 δρχ. στη µαία Ελένη Λαµπρινού για ένα τοκετό
5) 975 δρχ. στο µικροβιολόγο Σαρηγιάννη για 7 αναλύσεις αίµατος, πτυέλων κ.λ.π.
6) 6.450 δρχ. στη ∆/νση του σανατορίου «∆ιόνυσος» για νοσήλια του Π. Π.
7) 1.500 δρχ. στη ∆/νση του θεραπευτηρίου «Ευαγγελισµός» για νοσήλια της Α. Μ.
8) 3.000 δρχ. στη ∆/νση του θεραπευτηρίου «Κυανούς Σταυρός» για εγχείρηση και νοσήλια του Ν. Μ.
9) 2.625 δρχ. στη ∆/νση του φθισιατρείου «Σωτηρία» για νοσήλια της Σ. Β.
10) 1.805 δρχ. για µεταφορά τραυµατιών και ασθενών σε νοσοκοµεία και κλινικές 11 απόρων
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1936.
Συνεδρίαση 33η
Πέµπτη 2 Ιανουαρίου 1936
Θέµατα ηµερήσιας διάταξης.
1. Καθορισµός διανοµής των ψηφισθέντων βοηθηµάτων για άπορους.
2. Έγκριση πίστωσης για τη χορήγηση φαρµάκων σε άπορους.
3. Έγκριση επιστροφής εγγυήσεων σε εργολάβους.
∆ηλώνεται ότι ο ∆ήµαρχος λόγω αδιαθεσίας δε θα παραστεί και τον αντικαθιστά ο ∆ηµόπουλος. Το ∆.Σ.
οµοφώνως δέχεται πρόταση του ∆ιαµαντάκη για συνεδρίαση «κεκλεισµένων των θηρών» και ο πρόεδρος
εκκενώνει την αίθουσα.
Επί του 1ου θέµατος: ορίζεται επιτροπή
Επί του 2ου θέµατος. Ανακοινώνεται ότι το ποσό που είχε ψηφιστεί για φάρµακα έχει εξαντληθεί και χρειάζεται
επί πλέον πίστωση 20.000 για τη µερική εξόφληση των δικαιούχων φαρµακοποιών.
Ο ∆ιαµαντάκης διαµαρτύρεται γιατί δεν επικρατεί τάξη κατά τη διανοµή των φαρµάκων τα οποία δεν διανέµονται σε πραγµατικά άπορους και παρατηρεί ότι χορηγούνται «φάρµακα σπεσιαλιτέ» σε µεγάλο βαθµό. Σε
ερώτηση του Χατζηστέλιου ο ∆ηµόπουλος πληροφορεί ότι χορηγούνται φάρµακα σε φθισικούς, συφιλιδικούς και
άλλους που υποφέρουν από αφροδίσια νοσήµατα. Ο Μωϋσιάδης παρατηρεί πως από τον έλεγχο που έγινε προκύπτει ότι µέσα σε ένα µήνα κάποιος Ι. Π. πήρε φάρµακα αξίας πάνω από 1.000 δρχ. Ο Χατζηστέλιος ρωτάει αν
υπάρχει χωριστός κατάλογος φαρµάκων που χορηγούνται σε χωροφύλακες. Ο Μωϋσιάδης συµφωνεί µε την
παρατήρηση του ∆ιαµαντάκη και παρατηρεί πως ο δήµαρχος δεν τήρησε τις δηµοσιευµένες υποσχέσεις του για
µη χορήγηση «φαρµάκων σπεσιαλιτέ» και προσθέτει πως αν συνεχιστεί η σπατάλη του δηµοτικού χρήµατος την
ακέραιη ευθύνη θα φέρει ο ∆ήµαρχος. Γίνεται αναφορά σε κατάσταση φαρµακοποιού µε 7 συνταγές που δόθηκαν σε ετεροδηµότες µέσα σε ένα 15µερο.
Το ∆.Σ. ψηφίζει κατά πλειοψηφία επί πλέον πίστωση 20.000 για τη µερική εξόφληση των δικαιούχων φαρµακοποιών.
Επί του 3ου θέµατος: το ∆.Σ. εγκρίνει.
Εγκρίνονται διάφορες δαπάνες και παροχές.
Μένουν κενές 11 σελίδες, από τη 277 έως και τη287.
Συνεδρίαση 34η
Κυριακή 5 Ιανουαρίου 1936
Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γραµµατέα του Σώµατος.
Εκλέγονται: Πρόεδρος ο Ηλίας Σινάνογλου µε 13 ψήφους και ένα λευκό, αντιπρόεδρος ο Κων. Βαρβαρέσος
και Γραµµατέας επανεκλέγεται ο Κύρκας ∆ηµάρατος.
Συνεδρίαση 35η
Πέµπτη 16 Ιανουαρίου 1936
Θέµατα ηµερήσιας διάταξης.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Καθορισµός ελέγχου των εξόδων του δηµάρχου µε απόδοση λογαριασµού.
Καθορισµός τρόπου διανοµής βοηθηµάτων σε άπορους.
Παροχή παγίας προκαταβολής 30.000 στον ∆ήµαρχο για πληρωµή δαπανών.
Τροποποίηση κανονισµού είσπραξης φόρου βιοµηχανικών προϊόντων.
Επιβολή φορολογίας υδροληψίας σε µεγάλους καταναλωτές.
Έγκριση πίστωσης 25.000 για ύδρευση και 20.000 για σύσταση δενδροστοιχιών.
Ονοµασία ανώνυµων δρόµων συνοικίας Μαυροκορδάτου.
Ενοικίαση δηµοτικών φορολογιών: α) καθαριότητας β) πεζοδροµίων γ) διαφηµίσεων, και τροποποίηση
σχετικών κανονισµών.
9. Επερωτήσεις και αναφορές.
10. Επανάληψη της κλήρωσης για έξοδο ενός µέλους της δηµαρχιακής επιτροπής και εκλογή νέου.
Προ ηµερήσιας διάταξης ο πρόεδρος ευχαριστεί για την εκλογή του και µετά την ανάγνωση των πρακτικών
της 11ης ∆εκεµβρίου (συνέχεια συνεδρίασης της 9ης ∆εκεµβρίου) γίνονται κάποιες προσθήκες.
Μεταξύ άλλων για τη δαπάνη εξόδων κίνησης 1.230 δρχ. για την υποδοχή του βασιλιά, οι Χατζηστέλιος,
Μιχαηλίδης και Μωϋσιάδης διατείνονται ότι δεν ελήφθη παρόµοια απόφαση. Ο ∆ιαµαντάκης θυµάται ότι έγινε
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λόγος για καταβολή από τον ∆ήµο των εξόδων κίνησης του Μοίραρχου ∆ηµ. Κασολλά που κατέβηκε στην Αθήνα
κατά την ηµέρα της υποδοχής του βασιλιά. Ο ∆ηµόπουλος εκφράζει τη λύπη του γιατί η συζήτηση εκθέτει ονόµατα τρίτων και τονίζει ότι κατά την σχετική συζήτηση καθορίστηκαν τα ποσά για τη χρησιµοποίηση 2 αυτοκινήτων. Ο Μωϋσιάδης παρατηρεί ότι πέντε σύµβουλοι δεν άκουσαν να γίνεται λόγος και να παίρνεται παρόµοια
απόφαση και αναρωτιέται µήπως έπαθαν οµαδική αµνησία.
Σε ψηφοφορία που ακολουθεί 10 σύµβουλοι λένε πως έγινε η συζήτηση και 5 ότι δεν έγινε.
Ο Πρόεδρος ανακοινώνει στο συµβούλιο ότι µε όσα διαπίστωσε µε την ανάληψη των καθηκόντων του δεν
υπάρχει το πρώτο βιβλίο πρακτικών του ∆.Σ. από τη σύσταση του ∆ήµου µέχρι τέλους ∆εκεµβρίου 1934. Οι
∆ηµόπουλος και Χατζηστέλιος εκφράζουν τη γνώµη ότι πρέπει να γίνουν ανακρίσεις για την απώλεια, που έγινε
αντιληπτή κατά τα τέλη Μαρτίου 1935. Αποφασίζεται οµοφώνως να υποβληθεί µήνυση για υπεξαίρεση δηµοσίων εγγράφων κατ’ αγνώστων, από τον τέως Πρόεδρο Χατζηστέλιο και τον Βαρβαρέσο, ο οποίος αρνείται να
αναλάβει τέτοια υποχρέωση.
Μετά από αυτά ο πρόεδρος ανακοινώνει ότι ο εκτελών χρέη γραµµατέα του ∆.Σ., εισηγητής του ∆ήµου Θ.
Καγιαλόγλου υπέβαλε έγγραφη παραίτηση και το ∆.Σ. καλείται να αποφασίσει αν γίνεται δεκτή. Κατά τη διάρκεια
της φανερής ψηφοφορίας αποχωρεί ο ∆ιαµαντάκης και επειδή κάποιοι αποφεύγουν να εκφράσουν άποψη επαναλαµβάνεται η ψηφοφορία, µυστική αυτή τη φορά. Με 10 ψήφους κατά 3 το ∆.Σ. δε δέχεται την παραίτηση
και ο Μωϋσιάδης παρατηρεί ότι το αποτέλεσµα οφείλεται στη µεγάλη ευθιξία του ∆.Σ. Οι Βερβαρέσος και
Βιαρόπουλος εξανίστανται γι’ αυτή τη δήλωση και ο Βιαρόπουλος αποχωρεί από τη συνεδρίαση σε ένδειξη
διαµαρτυρίας.
Επί του 1ου θέµατος. Ο Πρόεδρος αναφέρεται στον µερικό έλεγχο που έγινε από την επιτροπή των 5
δηµοτικών συµβούλων και στο θόρυβο που έχει δηµιουργηθεί στον τύπο, εξαιτίας του οποίου διασύρεται η
υπόληψη του ∆ήµου και προτείνει να ανατεθεί ο έλεγχος σε υπάλληλο του γενικού λογιστηρίου. Μετά από
συζήτηση καταρτίζονται 2 επιτροπές ελέγχου.
Επί του 2ου θέµατος. Σε ερώτηση γιατί µπαίνει θέµα κάτι που είναι αποφασισµένο, ο Πρόεδρος λέει ότι έθεσε
το θέµα µε σκοπό την αναβολή της διανοµής λόγω των επικείµενων βουλευτικών εκλογών. Αποφασίζεται να
συνεχιστεί η διανοµή.
Επί του 3ου θέµατος. Το ∆.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία 13 υπέρ και 2 κατά.
Επί του 4ου θέµατος. Μετά από συζήτηση ανατίθεται οµοφώνως στον ∆ήµαρχο να κάνει τις συνεννοήσεις µε
τον ∆ήµο Αθηναίων και να φέρει προς έγκριση στο ∆.Σ. τα προτεινόµενα.
Επί του 5ου θέµατος. Μεγάλοι καταναλωτές χαρακτηρίζονται οι βιοµηχανίες, τα καφενεία, οι κατασκευαστές
αεριούχων ποτών, οι κηπουροί. Ο ∆ήµαρχος αναφέρει ότι έχουν εκδοθεί µέχρι τώρα 1.450 άδειες υδροληψίας
και έχει τη γνώµη ότι δεν πρέπει να επιβληθεί φορολογία σε όλους ανεξαιρέτως. Γίνεται συζήτηση για το ποιοι
θα πρέπει να πληρώνουν. Με ψήφους 10 κατά 4 αποφασίζεται να επιβληθεί σε όλους η φορολογία και µε άλλη
ψηφοφορία καθορίζεται το ποσό των 10 δρχ. το µήνα για σπίτια µε 2 δωµάτια και πάνω. Για την επιβολή της
φορολογίας στα καταστήµατα αναβάλλεται η συζήτηση µέχρι να υπάρξουν περισσότερα στοιχεία.
Η συνέχιση της συζήτησης αναβάλλεται λόγω του προχωρηµένου της ώρας (2α πρωινή), για την Κυριακή 19
του µήνα.
Συνεδρίαση 36η
Σάββατο 1 Φεβρουαρίου 1936
Έκτακτη συνεδρίαση για το θάνατο του Στρατηγού Γεωργίου Κονδύλη.
Ο ∆ήµαρχος ανακοινώνει στο συµβούλιο τον αιφνίδιο θάνατο του Στρατηγού Γεωργίου Κονδύλη και προτείνει να εγκριθεί η κατάθεση στεφάνου στη σορό του µεταστάντος και να ακολουθήσει την κηδεία του το ∆.Σ.
Μετά από συζήτηση γίνεται δεκτό το πιο κάτω ψήφισµα:

Το ∆ηµοτικόν Συµβούλιον Νέας Ιωνίας συνελθόν σήµερον Σάββατον 1ην Φεβρουαρίου 1936 εις έκτακτον
συνεδρίασην εν τω ∆ηµοτικώ Καταστήµατι επί τω αιφνιδίω θανάτω του Αντιστρατήγου Γεωργίου Κονδύλη,
διατελέσαντος Προέδρου Υπουργικού Συµβουλίου και Αντιβασιλέως, ακούσαν του κ. ∆ηµάρχου, εκθειάσαντος
τας αρετάς και τας προς την Πατρίδα υπηρεσίας του µεταστάντος Μεγάλου Τέκνου της Ελλάδος ψηφίζει:
1ον) Να αναρτηθή η εικών του εκλιπόντος Στρατηγού εις την αίθουσαν του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και να
σταλή συλλυπητήριον τηλεγράφηµα εις την οικογένειάν του.
2ον) Να υψωθή µεσίστιος η σηµαία επί του ∆ηµοτικού Καταστήµατος επί τριήµερον.
3ον) Να κατατεθή στέφανος εις την σορόν του µεταστάντος υπό του κ. ∆ηµάρχου.
4ον) Να παρακολουθήση την κηδείαν του Μεγάλου Νεκρού ο κ. ∆ήµαρχος και το ∆ηµοτικόν Συµβούλιον εν
σώµατι.
Συνεδρίαση 37η
Τρίτη 4 Φεβρουαρίου 1936
∆εν υπάρχει απαρτία.
Συνεδρίαση 38η
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Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 1936
Θέµατα ηµερήσιας διάταξης, τα υπόλοιπα της συνεδρίασης της Κυριακής 5 Ιανουαρίου 1936.
Επί του 5ου θέµατος. Ο ∆ήµαρχος προτείνει να φορολογηθούν οι κήποι πάνω από 5 τετραγωνικά µέτρα,
όλα τα καταστήµατα µε 40 δρχ. το µήνα και τα εργοστάσια µε 5 δρχ. ανά κυβικό µέτρο κατανάλωσης.
Το συµβούλιο αποφασίζει την επιβολή δικαιώµατος υδροληψίας από 20 δρχ. το µήνα σε καταναλωτές
κατόχους 2 και πάνω δωµατίων και µε κήπο το λιγότερο 25 τ.µ., και από 25 δρχ. το µήνα σε καταστήµατα:
παντοπωλεία, οινοπνευµατοπωλεία, εστιατόρια, οινοµαγειρεία, γαλακτοπωλεία, κρεοπωλεία κ.λπ., 10-20-30 και
40 δρχ. σε καφενεία και ζαχαροπλαστεία κατά κατηγορίες, στα εργοστάσια 2 δραχµές ανά κ.µ. κατανάλωσης και
στα αρτοποιία, ποτοποιία, λουτρώνες και λαχανόκηπους την υποχρέωση να τοποθετήσουν υδροµετρητές.
Επί του 6ου θέµατος. Εγκρίνεται πίστωση 25.000 για την επισκευή του δικτύου ύδρευσης και εγκρίνεται η
δαπάνη 14.845 δρχ. για τη σύσταση δενδροστοιχιών και 38.000 για την αγορά δέντρων και πασάλων.
Επί του 7ου θέµατος. Εισάγεται πρόταση για ονοµασία δρόµων στη συνοικία Μαυροκορδάτου. Ο Μωϋσιάδης
προτείνει, τιµής ένεκεν να δοθεί το όνοµα του αποβιώσαντος βιοµήχανου Κιρκίνη σε ένα δρόµο ως ένδειξη
ευγνωµοσύνης της πόλης προς το δηµιουργό της µεγαλύτερης βιοµηχανικής επιχείρησης στην περιφέρεια της
Νέας Ιωνίας. Ο Χατζηστέλιος λέει ότι στους δρόµους της Ν. Ιωνίας πρέπει να δοθούν ονόµατα επιφανών Μικρασιατών, Ποντίων και Θρακών όπως προβλέπει ήδη ειληµµένη απόφαση του πρώην ∆.Σ., για χρησιµοποίηση
ονοµάτων των Σµυρναίων δηµοσιογράφων Τσουρουκτσόγλου, Σεϊζάνη και Σολοµωνίδη.
Το συµβούλιο εγκρίνει να ονοµαστούν οι οδοί: η Βουτζά σε Νικολάου Κιρκίνη, Τερψιχόρης, από τη γέφυρα
Ηρακλείου µέχρι την οδό Ν. Κιρκίνη, ∆ιγενή Ακρίτα, από το σπίτι του Γεώργιου Σµυρλή, Ναυάρχου Βότση, από
το σπίτι του Κοντονή, Βόλου, από το σπίτι του Βαρβαρέσου
Επί του 8ου θέµατος. ∆εν γίνεται συζήτηση.
Επί του 10ου θέµατος. Επανεκλέγεται ο ∆ηµόπουλους ως µέλος της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής.
Επί του 9ου θέµατος Επερωτήσεις και εγκρίσεις βοηθηµάτων και δαπανών. Από αυτές ξεχωρίζουµε:
Α) Για µαθητικά συσσίτια: 7.000 για τα δηµοτικά της Ιωνίας (κέντρο), 6.500 για το δηµοτικό της
Ελευθερούπολης, 4.000 για το δηµοτικό της Σαφράµπολης και 2.500 για το δηµοτικό του Περισσού.
Β) Για θεραπεία απόρων δηµοτών: 900 δρχ. στο γιατρό Γεώργιο Σιδερά, 400 στο γιατρό Ι. Λιάρο, 900 στο
∆ηµόσιο ψυχιατρείο ∆αφνιού, 1.700 στο γιατρό Αλεξ. Γιαγτζόγλου και 1.500 στο θεραπευτήριο «Ευαγγελισµός».
Γ) Για την αγορά ανάγλυφου χάρτη της Ελλάδας 1.500.
∆) Προµήθεια εισιτηρίων χορού για την ενίσχυση των σωµατείων: Σύλλογος Φοιτητών Ν. Ιωνίας 1.000,
Σύλλογος Μαρµαριωτών Αθηνών 225 δρχ., Απόλλων Ν. Ιωνίας 400, Ταµείο Αλληλοβοήθειας ∆ηµοσίων
Υπαλλήλων 1.200
Ε) Ορίζονται αντιπρόσωποι στις σχολικές εφορίες: Γυµνασίου, Ηµιγυµνασίου, ∆ηµοτικών και Νηπιαγω-γείου
Ν. Ιωνίας, ∆ηµοτικού Ελευθερούπολης, ∆ηµοτικού και Νηπιαγωγείου Σαφράµπολης και ∆ηµοτικού Περισσού.
ΣΤ) Για την προµήθεια 2 κυπέλλων, που θα δοθούν ως έπαθλα στις νικήτριες οµάδες κατά τις ποδοσφαιρικές
συναντήσεις των αθλητικών σωµατείων της Ν. Ιωνίας, 2.000 δρχ.
Ζ) Για την αγορά δελτίων συσσιτίου για άπορους δηµότες 22.000.
Συνεδρίαση 39η
∆ευτέρα 9 Μαρτίου 1936
Θέµατα ηµερήσιας διάταξης
1. Ψήφιση προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 1936-37.
2. Τρόπος είσπραξης βεβαιωθέντων φόρων βιοµηχανικών προϊόντων.
Προτάσσεται το 2ο θέµα: Ο ∆ήµαρχος ανακοινώνει ότι, παρά τις επανειληµµένες προσκλήσεις του ∆ήµου
προς βιοµηχάνους και βιοτέχνες να υποβάλουν υπεύθυνες δηλώσεις για τα βιοµηχανικά προϊόντα των εργοστασίων και εργαστηρίων τους, κανένα θετικό αποτέλεσµα δεν προήλθε γιατί πολλές επιχειρήσεις απέφυγαν να
υποβάλουν δηλώσεις και ελάχιστες δήλωσαν ποσότητες που δεν ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα. Γι’ αυτό
προτείνει να οριστεί κατ’ αποκοπή ποσό για κάθε επιχείρηση και να ανατεθεί στο Η΄ Ταµείο Αθηνών η είσπραξη
των ποσών. Ο ∆ιαµαντάκης καταγγέλλει ότι συνήθως συναντάει διαθέσεις απόκρυψης προϊόντων και
συγκεκριµένα αναφέρει την Ελληνική Εριουργία και τις µεταξοβιοµηχανίες «Νίκη» και «Αφροδίτη».
Για τα µηχανήµατα (προκειµένου να υπολογιστεί το ύψος παραγωγής) στα διάφορα εργοστάσια, ζητούνται
πληροφορίες από τον παρευρισκόµενο στην αίθουσα πρόεδρο της Ένωσης Εργατών Κλωστοϋφαντουργών.
Το ∆.Σ. µε 10 ψήφους και µε τον Πρόεδρο Σινάνογλου να απέχει λόγω της ιδιότητάς του ως βιοµήχανου,
επιβάλει για το χρονικό διάστηµα από 22 Απριλίου 1935 µέχρι 9 ∆εκεµβρίου του ίδιου χρόνου τα εξής ποσά: Α.Ε.
Ελληνική Εριουργία 510.000, Α.Ε. Ε.Β.Υ.Π. 150.000, Μεταξοβιοµηχανία «Νίκη» Σαραντόπουλου 295.000,
Μεταξοβιοµηχανία «Αφροδίτη» Α.Ε. 98.000, Α.Ε. «Στερλίνα» 50.000, Α.Ε. «Ελαιουργία» Σ.Ι. Παντελίδης 15.000,
Α.Ε. «Μπριττάνια» Υφαντουργία 170.000. Ο ∆ήµαρχος αναφέρει ότι για τις υπόλοιπες βιοµηχανίες και βιοτεχνίες
υπάρχουν βεβαιώσεις ως επί το πλείστον ακριβείς.
Μετά την έγκριση κάποιων δαπανών, η συνεδρίαση λόγω του προχωρηµένου της ώρας διακόπτεται για την
Πέµπτη 12 Μαρτίου.
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Κατά την επανάληψη της συνεδρίασης τον ∆ήµαρχο αναπληρώνει ο πρεσβύτερος από τα µέλη της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής Ιωάννης Κανάς.
Εισάγεται για ψήφιση σχέδιο τροποποίησης του κανονισµού είσπραξης δηµοτικού φόρου επί των βιοµηχανικών προϊόντων και ψηφίζεται κατά πλειοψηφία.
Η συνεδρίαση διακόπτεται πάλι λόγω του προχωρηµένου της ώρας, για την ∆ευτέρα 16 Μαρτίου αλλά κατά
την επανάληψη δεν υπάρχει απαρτία και λύεται η συνεδρίαση.
Συνεδρίαση 40η
Τρίτη 17 Μαρτίου 1936
Ψήφιση προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 1936-37.
Προ της ηµερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος Ηλ. Σινάνογλου και αναφέρεται σε συγκεχυµένες πληροφορίες για
την κατάσταση της υγείας του πρώην Πρωθυπουργού και αρχηγού των Φιλελευθέρων Ελευθερίου Βενιζέλου,
προτείνει δε να διακοπεί η συνεδρίαση σε ένδειξη συµµετοχής του Σώµατος στην ανησυχία που εκδηλώθηκε
από τον Ελληνικό λαό, εξ αυτής της αιτίας.

Ο κ. ∆ιαµαντάκης θεωρεί ότι ενδείκνυται η διακοπή της συνεδριάσεως, την στιγµήν µάλιστα καθ’ ήν
αναπέµπονται δεήσεις επ’ Εκκλήσιαις υπέρ αποκαταστάσεως της υγείας του πολιτικού ανδρός.
Το συµβούλιο διακόπτει για την Παρασκευή 20 Μαρτίου.
Συνεδρίαση 41η
Τετάρτη 18 Μαρτίου 1936
Έκτακτη συνεδρίαση για το θάνατο του πρώην Πρωθυπουργού της Ελλάδας Ελευθερίου Βενιζέλου.

Ο Πρόεδρος κ. Ηλ. Σινάνογλου, λαµβάνων τον λόγον αναγγέλλει µετά συντριβής τον επελθόντα εν Παρισίοις
απροσδόκητον θάνατον του πρώην Πρωθυπουργού Ελευθερίου Βενιζέλου, Αρχηγού του Κόµµατος των Φιλελευθέρων, εκθειάζει τας προς την Πατρίδα ανεκτιµήτους υπηρεσίας του µεταστάντος Πολιτικού, ∆ηµιουργού της
Μεγάλης Ελλάδος και προτείνει όπως το Συµβούλιον τηρήση σιγήν ενός λεπτού εις την µνήµην του αποθανόντος
και υποβάλλει προς ψήφισιν το κατωτέρω ψήφισµα, όπερ γίνεται δεκτόν κατά πλειοψηφίαν, των κ.κ. ∆ηµοπούλου Βιαροπούλου και ∆ηµαράτου αρνηθέντων ψήφον.
Ψήφισµα
Το ∆ηµοτικόν Συµβούλιον ακούσαν του Προέδρου κ. Ηλ. Σινάνογλου ψηφίζει:
1ον) Να σταλή συλλυπητήριον τηλεγράφηµα εις την εν Παρισίοις διαµένουσαν οικογένειαν του µεταστάντος.
2ον) Να αναρτηθή από αύριον και µέχρι της ταφής του Μεγάλου Νεκρού µεσίστιος η σηµαία του ∆ηµοτικού
Καταστήµατος.
3ον) Να κατατεθεί στέφανος βαρύτιµος εις την σορόν αυτού.
4ον) Να παρακολουθήση εν σώµατι το ∆ηµοτικόν Συµβούλιον έχον επί κεφαλής τον κ. ∆ήµαρχον την
κηδείαν αυτού.
5ον) Να αναρτηθή η εικών αυτού εις την αίθουσαν των Συνεδριάσεων του ∆ηµοτ. Συµβουλίου.
Σηµείωσις: Το τηλεγράφηµα προς την οικογένειαν Βενιζέλου έχει ούτω.
Καν Έλεναν Βενιζέλου
Κους Κυριάκον και Σοφοκλήν Βενιζέλον
Οδός Μποζόν 22 Παρίσιοι
Παρακαλούµεν δεχθήτε ειλικρινή συλλυπητήρια ∆ηµοτικού Συµβουλίου Νέας Ιωνίας επί πληξάση αδοκήτως
Υµάς συµφορά δι απωλείας µεγάλου τέκνου Ελλάδος.
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου: Ηλίας Σινάνογλου.
Ο
Τα
Ο
Πρόεδρος
Μέλη
Γραµµατεύς
Συνέχεια της Συνεδρίασης της 17ης Μαρτίου 1936
Την Παρασκευή 20 Μαρτίου επαναλαµβάνεται η διακοπείσα συνεδρίαση της 17ης Μαρτίου. Αναλύεται ο
προϋπολογισµός (15 σελίδες, από σελίδα 335 έως 349) και ψηφίζεται οµοφώνως. Τα προβλεπόµενα έσοδα ανέρχονται σε 7.259.909 δρχ.
Με πρόταση του δήµαρχου το συµβούλιο δέχεται οµοφώνως να συζητηθούν θέµατα εκτός ηµερήσιας
διάταξης και εγκρίνονται:
1. να φυτευτούν ανά 100 δέντρα στους συνοικισµούς Ήλιος και Περισσός.
2. δαπάνες: α) 2.122 δρχ. για έξοδα απογραφής οχηµάτων, υποζυγίων κ.λπ. β) 803,50 για την προµήθεια
ηλεκτρικών λαµπτήρων γ) 7.785 για αποξήρανση λιµναζόντων υδάτων δ) 3.527 για µικροϊσοπεδώσεις ε)
1.207 για γραφική ύλη στ) 1.086 για δενδροφύτευση ζ) 775 για έκτακτη καθαριότητα η) 2.310 για υλικά
ύδρευσης θ) 2.250 για πασσάλους υποστήριξης δένδρων ι) 5.644 για την κατασκευή βόθρου στην οδό
Πάρσης ια) 2.460 για δηµοσιεύσεις ανακοινώσεων απογραφής οχηµάτων κ.λπ.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

η συµπληρωµατική δαπάνη 3.877 δρχ. για την κατασκευή της γέφυρας της οδού Σινώπης.
η χορήγηση αποζηµίωσης 5.600 στον εισηγητή του δήµου Θεολ. Καγιαλόγλου που εκτελεί χρέη ληξίαρχου.
βοηθήµατα σε 5 ασθενείς φυµατικούς δηµότες.
η απόδοση δεδουλευµένων σε υπάλληλο
ορίζεται επιτροπή για τη διενέργεια εράνου στις 25 του µήνα, για Εθνικά Ορφανοτροφεία και Οικοτροφεία.
αναµόρφωση του προϋπολογισµού
συµπληρωµατική πίστωση 6.000 για δηµοσιεύσεις διακηρύξεων
έκτακτο επίδοµα 750 δρχ προς τους υπαλλήλους, για τις γιορτές του Πάσχα.
συµπληρωµατική πίστωση 5.000 για δηµοσιεύσεις ανακοινώσεων
συνδροµές στις εφηµερίδες: α) «Φωνή ∆ήµων και Κοινοτήτων» 1.050 δρχ. β) «Νέα Ηµέρα» 300 γ)
«Προσφυγικός Κόσµος» 300 δ) «Εθνική» 400 ε) «Εκκλησιαστική Ένωσις» στ) «Φωνή της Εκκλησίας» 150
και ζ) «Χωροφυλακή» 80
13. συµπληρωµατική πίστωση 5.000 για έξοδα κηδείας απόρων δηµοτών
14. συµπληρωµατική πίστωση 23.000 για µισθοδοσία έκτακτης υπηρεσίας καθαριότητας
15. δαπάνη 25.000 για προµήθεια ορυκτελαίου, πετρελαίου, µηχανέλαιου, στουπιού κ.λπ., για το αντλιοστάσιο
16. δαπάνη 7.000 για τη σύσταση δύο ανθοκήπων: 1 στην πλατεία της οδού Ηρακλείου και 1 στον Περισσό
17. οικονοµική ενίσχυση 2.000 δχµ. στην Ένωση Κλωστοϋφαντουργών και 300 στο Σύλλογο Μεσσηνίων
Σπουδαστών στην Αθήνα
18. χορήγηση βοηθηµάτων
19. 506 δρχ. για µεταφορικά
20. κατάρτιση 3µελούς επιτροπής από τους Σινάνογλου, Χατζηστέλιου και Κεσίσογλου για να παρακολουθήσουν
την κηδεία του Ελευθερίου Βενιζέλου στα Χανιά και να καταθέσουν δάφνινο στεφάνι στη σορό του. Τα
έξοδα µεταφοράς και διαµονής ορίζονται στις 4.800 και για το στεφάνι 2.000.
Στη συνέχεια ο πρόεδρος προτείνει «την µετονοµασίαν µιάς των κεντρικών οδών του ∆ήµου επ’ ονόµατι του
εκλιπόντος ∆ηµιουργού της Μεγάλης Ελλάδος Ελευθερίου Βενιζέλου». Ακούγονται διάφορες προτάσεις και
αποφασίζεται η µετονοµασία της οδού Μικράς Ασίας και της συνεχόµενης οδού Κυδωνιών µέχρι το τέλος της σε
Ελευθερίου Βενιζέλου.
Κατά τη συνέχεια της πιο πάνω συζήτησης ο δήµαρχος φέρνει σε γνώση του συµβουλίου επιστολή του κ.
Κασσόλα που έχει ως εξής:

Κε ∆ήµαρχε, έχω την τιµήν να σας παρακαλέσω να ευαρεστηθείτε και εισηγηθείτε εις το υµέτερον συµβούλιον την µετονοµασίαν της οδού εις ήν ετέθη το όνοµά µου (πρώην Ανθεµίου), καθόσον νοµίζω ότι το
όνοµά µου δεν είναι και τόσον εύηχον εις τα ώτα των δηµοτών σας, ονοµασθή δε η οδός αύτη µε έτερον όνοµα
περισσότερον ανεκτόν εις τους ενταύθα κατοίκους. Μετά τιµής ∆. Κασσολάς Μοίραρχος.
Μετά από συζήτηση το συµβούλιο οµοφώνως αποφασίζει πως δεν µπορεί να ανακαλέσει την απόφασή του.
Στη συνέχεια ψηφίζεται έκτακτος Οργανισµός καταρτισµού Μητρώου Αρένων και έκτακτος Οργανισµός
φύλαξης της σιδηροδροµικής γέφυρας της οδού Αχελώου.
Ο δεύτερος τόµος των πρακτικών τελειώνει στη σελίδα 355 και στην επόµενη γράφει:

Τέλος 1935-1936 ………. µέχρι σελίδος 356
(υπογραφή του προέδρου ∆.Σ.)
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ΤΟΜΟΣ 3ος
Συνεδρίαση 1η
∆ευτέρα 13 Απριλίου 1936
Έκτακτη συνεδρίαση για το θάνατο του Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου ∆εµερτζή.
Ο ∆ήµαρχος Ριζογιαννόπουλος αναγγέλλει τον αιφνίδιο θάνατο του Πρωθυπουργού Κωνστ. ∆εµερτζή και
γίνεται δεκτό το πιο κάτω ψήφισµα:
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Νέας Ιωνίας ψηφίζει οµοφώνως:
1ον) Να σταλεί συλλυπητήριο τηλεγράφηµα στην οικογένεια του µεταστάντος.
2ον) Να αναρτηθεί επί τριήµερο µεσίστια η σηµαία του ∆ηµοτικού Καταστήµατος.
3ον) Να κατατεθεί στέφανος στη σορό του.
4ον) Να παρακολουθήσει σύσσωµο το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε το ∆ήµαρχο την κηδεία του.
Συνεδρίαση 2η
Πέµπτη 16 Απριλίου 1936
Θέµατα ηµερήσιας διάταξης
1. ∆ιάφορες επερωτήσεις.
2. Ζήτηµα είσπραξης βεβαιωθέντων φόρων βιοµηχανικών προϊόντων.
3. ενοικίαση δηµοτικών φορολογιών: α) καθαριότητας και β) διαφηµίσεων.
∆εν υπάρχει απαρτία.
Συνεδρίαση 3η
∆ευτέρα 4 Μαΐου 1936
Τα ίδια θέµατα.
Εκτός ηµερήσιας διάταξης.
Α) Ο ∆ήµαρχος ανακοινώνει ότι εγκρίθηκε από τον Νοµάρχη ο προϋπολογισµός και ακολουθούν
αναµορφώσεις µερικών άρθρων.
Β) Ανακοινώνεται ευχαριστήριο τηλεγράφηµα του Βασιλιά Γεωργίου για της ευχές που του έστειλε ο
∆ήµαρχος για την ονοµαστική του γιορτή.
Γ) Εγκρίνονται δαπάνες για παροχή φάρµακων σε άπορους.
∆) Εγκρίνεται η κατασκευή σωληνώσεων και φρεατίων στην οδό Ηρακλείου στο τµήµα από Σµύρνης µέχρι
Μορκεντάου157.
Ε) Εγκρίνεται η επέκταση του δικτύου ύδρευσης στην οδό Ολύµπου και στο συνοικισµό Ήλιος πέρα από το
ρέµα Σαφραµπόλεως.
Επί του 1ου θέµατος.
1. Ο πρόεδρος Σινάνογλου αναφέρεται στο ζήτηµα της προµήθειας τσιµεντοσωλήνων για κατασκευή οχετών
κ.λπ. στην οδό Ηρακλείου, καταθέτει αίτηση του προµηθευτή εµπόρου Καραµπέτ Σαχινιάν και ζητάει από τον
∆ήµαρχο να δώσει εξηγήσεις. Η επιστολή του προµηθευτή λέει πως αυτός έστειλε εξώδικο στον ∆ήµο και ζητάει
το υπόλοιπο που του χρωστάει ο εργολάβος αν και αυτός παρέδωσε όλους τους τσιµεντοσωλήνες. Στην επιστολή εµπλέκεται και το όνοµα του ∆ηµόπουλου και αναφέρεται ότι ο προµηθευτής πίστεψε στην διαβεβαίωση του
∆ηµάρχου ότι ο εργολάβος θα τον πληρώσει. Οι σύµβουλοι υποβάλουν ερωτήσεις και εκφράζεται η απορία αν ο
∆ηµόπουλος µε την έγκριση του ∆ηµάρχου, πολλές φορές µιλάει εξ ονόµατός του. Ο ∆ήµαρχος λέει πως όταν
κωλύεται αναθέτει στο ∆ηµόπουλο κάποιες υποθέσεις, όσο για το επίµαχο αναφέρει πως ο εργολάβος έχει
πληρωθεί από τον ∆ήµο και η υπόθεση είναι ιδιωτική µεταξύ αυτού και του προµηθευτή.
Καλείται ο προϊστάµενος των τεχνικών υπηρεσιών να δώσει εξηγήσεις. Αυτός λέει πως καµία συναλλαγή του
∆ηµάρχου η άλλου, έχει υποπέσει στην αντίληψή του και ο ∆ηµόπουλος ζητάει να καταγραφεί η µαρτυρία. Ο
Χατζηστέλιος παρατηρεί πως δεν περίµενε να καταθέσει κάτι διαφορετικό ένας υφιστάµενος του ∆ηµάρχου.
2. Ο πρόεδρος καταθέτει αίτηση άλλου εργολάβου, που ζητάει να µάθει γιατί δεν µπήκε ακόµη ως θέµα στο
∆.Σ. η αύξηση της αµοιβής του, για κρασπέδωση της Ηρακλείου, παρόλο που ο δήµαρχος και ο ∆ηµόπουλος το
υποσχέθηκαν µε το λόγο της τιµής τους, µε αποτέλεσµα αυτός να συνεχίσει την εργασία και να αγοράσει µάρµαρα σε ακριβότερη τιµή. Ο εργολάβος λέει ότι έχει ζηµιωθεί κατά 35.000 και παρακαλεί να δοθεί λύση αφού
προέβη στις εργασίες πεπεισµένος από τις υποσχέσεις υπεύθυνου δηµοτικού άρχοντα. ∆εν δίνεται ικανοποιητική
απάντηση.
3. Ο Χατζηστέλιος κάνει επερώτηση γιατί δεν έχει απολυθεί υπάλληλος εναντίον του οποίου υπάρχουν
έγγραφες καταγγελίες από µηνών και παρ’ όλο που αυτός υπέπεσε καθ’ υποτροπή σε αδικήµατα που εκθέτουν
τον ∆ήµο στα µάτια των δηµοτών. Προβάλλονται κάποιες δικαιολογίες και κάποια στιγµή ο ∆ηµόπουλος λέει ότι
ως µέλος της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής δεν έχει καµία υποχρέωση να δώσει απάντηση.
157

Σηµερινό τµήµα από Ελ. Βενιζέλου µέχρι Κ. Βάρναλη
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Μετά από αυτή την απάντηση δηµιουργείται επεισόδιο µεταξύ ∆ηµόπουλου από τη µια και Μιχαηλίδη –
Χατζηστέλιου από την άλλη που λένε πως το ∆.Σ. είναι κυρίαρχο όργανο και η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή είναι
υποχρεωµένη να αναφέρει τις ενέργειές της. Ο Μιχαηλίδης απευθυνόµενος στο ∆ηµόπουλο λέει επί λέξει:

«δεν επιτρέπεται εις άνθρωπον καταδικασθέντα επί υπεξαιρέσει ώς σύ, να συµπεριφέρεσαι κατ’ αυτόν τον
τρόπον προς το ∆ηµοτικόν Συµβούλιον, πταίει δε ο τρισάθλιος ¨ηθικός ρυθµός¨ όστις σε επέβαλεν εις τον
τράχηλον του δυσµοίρου αυτού τόπου. Αποτελεί αίσχος ο διορισµός σου ως συµβούλου.»
∆ηµιουργείται πανδαιµόνιο ο ∆ηµόπουλος λέει ότι θα υποβάλει µήνυση στον Μιχαηλίδη για συκοφαντία και
εξύβριση, είναι αδύνατη η συνέχιση της συνεδρίασης µε ηρεµία και αναβάλλεται για τις 7 Μαΐου.
Στην επανάληψη, επανέρχεται ο Χατζηστέλιος και ζητάει να ακουστούν τα στοιχεία κατά του υπαλλήλου,
προκαλεί δε τον ∆ηµόπουλο να καταθέσει στο συµβούλιο όσα γνωρίζει. Ο ∆ηµόπουλος λέει ότι από όσα του
είπε ο ∆ήµαρχος ο Κ. κατά την απογραφή του οχήµατός του, έδωσε στον υπάλληλο Γ. µερικές δραχµές και ένα
ψωµί, ο δε Χαΐκ Σολακιάν έδωσε φιλοδώρηµα στον Γ. και αυτός το δέχτηκε.
Ο Κανάς πιστεύει πως αυτές οι συζητήσεις πρέπει να γίνονται σε µυστικές συνεδριάσεις και προτείνει να
σταµατήσει η συζήτηση για την υπόθεση του υπαλλήλου Γ., όπως και γίνεται.
Συνεχίζονται οι επερωτήσεις και ο ∆ήµαρχος δίνει εξηγήσεις.
Ο Χατζηστέλιος ρωτάει τον ∆ήµαρχο αν γνωρίζει καταγγελία γνωστού βιοµήχανου ότι προσπάθησαν να τον
εκβιάσουν υπάλληλοι του Αντλιοστασίου. Ο ∆ήµαρχος απαντάει ότι ήλθε στα γραφεία του ∆ήµου ο Σαραντόπουλος και του παραπονέθηκε ότι οι υπάλληλοι του αντλιοστασίου του διέκοψαν την παροχή του νερού αφαιρώντας τη δικλείδα ύδρευσης αλλά δεν τους κατονόµασε. Κατόπιν αναφέρεται ότι απολύθηκε ένας έκτακτος
υπάλληλος.
Στη συνέχεια εγκρίνονται διάφορες δαπάνες όµοιες µε αυτές προηγούµενων συνεδριάσεων. Λόγω
προχωρηµένης ώρας η συνεδρίαση διακόπτεται για να συνεχιστεί τη ∆ευτέρα 11 Μαΐου.
Η επαναληφθείσα συνεδρίαση γίνεται µε παρόµοια θέµατα και µε την ίδια ένταση.
Συνεδρίαση 4η
Παρασκευή 22 Μαΐου 1936
∆εν υπάρχει απαρτία.
Συνεδρίαση 5η
Κυριακή 17 Μαΐου 1936
Έκτακτη συνεδρίαση για το θάνατο του Πρωθυπουργού Παναγή Τσαλδάρη.
Ο ∆ήµαρχος Ριζογιαννόπουλος αναγγέλλει τον αιφνίδιο θάνατο του Πρωθυπουργού Παναγή Τσαλδάρη.

Το Συµβούλιον συµµερισθέν την οδύνην του Ελλήνικού Λαού, εκ της απροσδοκήτου απωλείας ενός εκ των
ηγετών αυτού, διατελέσαντος επανειληµµένως πρωθυπουργού, εγκρίνει οµοφώνως το κατωτέρω ψήφισµα.
Το ∆ηµοτικόν Συµβούλιον Νέας Ιωνίας ψηφίζει οµοφώνως:
1ον) Να σταλεί συλλυπητήριον τηλεγράφηµα εις την εν Αθήναις διαµένουσαν οικογένειαν του µεταστάντος
Πολιτικού.
2ον) Να αναρτηθεί µεσίστιος η σηµαία του ∆ηµοτικού Καταστήµατος µέχρι της ηµέρας της ταφής αυτού.
3ον) Να κατατεθεί βαρύτιµος στέφανος εις την σορόν του νεκρού.
4ον) Να παρακολουθήσει την κηδείαν του το ∆ηµοτικόν Συµβούλιον εν σώµατι µετά του κ. ∆ηµάρχου.
Η εκτέλεσις των ανωτέρω ανατίθησι εις τον κ. ∆ηµαρχεύοντα.
Το προς την κ. Λίνα Τσαλδάρη αποσταλέν τηλεγράφηµα έχει ως ούτω:
Καν Λίνα Τσαλδάρη
Αθήναις
∆ηµοτικόν Συµβούλιον Νέας Ιωνίας υποβάλλει θερµά συλλυπητήρια επί πληξάση Υµάς αδοκήτω συµφορά δι
απωλείας σεβαστού συζύγου
Ο πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ηλίας Συνάνογλου.
Συνεδρίαση 6η
Τετάρτη 27 Μαΐου 1936
Θέµατα ηµερήσιας διάταξης.
1. Παράταση ισχύς έκτακτων οργανισµών υπηρεσιών καθαριότητας και καταβρέγµατος.
2. Έγκριση ανάληψης από το δήµαρχο 30.000 δρχ. µε απόδοση λογαριασµού.
3. Έγκριση δαπανών που έγιναν από το δήµαρχο µε απόδοση λογαριασµού.
Στην αρχή της συζήτησης και αφού γίνονται διορθώσεις στα προηγούµενα πρακτικά, ζητείται από τον ∆ήµαρχο να απαντήσει, όπως είχε υποσχεθεί, στις επερωτήσεις της προηγούµενης συνεδρίασης. Γίνεται προσπάθεια να αποφευχθούν οι απαντήσεις και µετά από αντεγκλήσεις δηµιουργείται επεισόδιο και εκστοµίζονται ύβρεις
τι οποίες λέει ότι δεν άκουσε ο ∆ήµαρχος κ.α. Απειλείται διακοπή της συνεδρίασης και αποκαθίσταται µερικώς η
ησυχία.
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Ζητείται πάλι από τον ∆ήµαρχο να απαντήσει, υπόσχεται να το κάνει µετά τη συζήτηση των θεµάτων της
ηµερήσιας διάταξης, αυτοί που επερωτούν δεν το δέχονται, µπαίνει θέµα ψηφοφορίας, ο πρόεδρος δεν το δέχεται δηλώνει πως βρίσκεται σε αδιέξοδο και διαλύει τη συνεδρίαση στις 1 µετά τα µεσάνυχτα.
Οι περισσότεροι σύµβουλοι λένε δεν υπάρχει λόγος διακοπής, λέγοντας ότι η ένταση έχει παρέλθει, αλλά ο
πρόεδρος Σινάνογλου και οι Χατζηστέλιος, Μιχαηλίδης και Κεσίσογλου αποχωρούν.
Οι υπόλοιποι συνεχίζουν υπό την προεδρία του αντιπροέδρου Βαρβαρέσου, γράφουν στα πρακτικά ότι η
αποχώρηση έγινε σκόπιµα και µπαίνουν στα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης.
Επί του 1ου θέµατος: ψηφίζεται η παράταση.
Επί του 2ου θέµατος. Ψηφίζεται ανάληψη 20.000 για διάφορες δαπάνες.
Επί του 3ου θέµατος. Εγκρίνονται µε απόδοση λογαριασµού 97 δαπάνες, συνολικού ύψους περίπου 1.500.000,
που έγιναν από τον ∆ήµαρχο.
Στις 29 Μαΐου αποφασίζεται η ίδρυση του «Εθνικού Παιδικού Σταθµού Νέας Ιωνίας». Με την ίδια απόφαση
ιδρύονται στο λεκανοπέδιο οι Παιδικοί Σταθµοί: Καισαριανής, Καλλιθέας, Νέων Σφαγείων, Αγ. Θωµά Αµπελοκήπων και στην Κοκκινιά.
Συνεδρίαση 7η
Τετάρτη 10 Ιουνίου 1936
Η πρόσκληση για συνεδρίαση γίνεται από έξι δηµοτικούς συµβούλους και δεν αναφέρονται θέµατα για
συζήτηση. Προσέρχονται ο ∆ηµαρχεύων Ι. Ριζογιαννόπουλος και οι σύµβουλοι: Ι. ∆ιαµαντάκης, Π. Ανδριτσάκης,
Π. Βιαρόπουλος, Μ. Μερκούρογλου, Β. ∆ηµόπουλος και Κ. ∆ηµάρατος.
∆εν υπάρχει απαρτία και διαλύεται η συνεδρίαση. Είναι η τελευταία µε αυτή τη σύνθεση.
Όπως είδαµε στην εισαγωγή µετά το θάνατο του ∆εµερτζή ο βασιλιάς διόρισε πρωθυπουργό το Μεταξά. Οι
Φιλελεύθεροι και οι Λαϊκοί είναι σε συνεννόηση προκειµένου να σχηµατίσουν οικουµενική κυβέρνηση. Ο
Μεταξάς όµως, µε την κάλυψη του βασιλιά, ετοιµάζει τη δικτατορία του και µία ηµέρα µετά το θάνατο του
Τσαλδάρη αλλάζει τον υπουργό των εσωτερικών και τοποθετεί ως νοµάρχες, απόστρατους αξιωµατικούς.
Στις 9 Ιουνίου αποκαθίστανται οι απολυµένοι δηµοτικοί και κοινοτικοί άρχοντες µετά το πραξικόπηµα της
1ης Μαρτίου 1935. Η απόφαση δηµοσιεύεται την εποµένη στο ΦΕΚ 247 τεύχος 1ο 10/6/1936.
Με το µέτρο αυτό επανέρχεται στη ∆ηµαρχία της Νέας Ιωνίας ο Γεώργιος Φελέκης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο
Περίοδος 3η
Πράξεις ∆ηµοτικού Συµβουλίου της 2ης περιόδου ∆ηµαρχίας Γ. Φελέκη, από 10 Ιουνίου 1936 έως
21 Ιανουαρίου 1938.
Συνεδρίαση 8η
Τετάρτη 17 Ιουνίου 1936
Θέµατα ηµερήσιας διάταξης.
1. Εκλογή προεδρείου
2. Έγκριση παγίας προκαταβολής στον ∆ήµαρχο για επείγουσες µικροδαπάνες µε απόδοση λογαριασµού.

∆ήµαρχος: Γεώργιος Φελέκης
Προεδρεύων: Ιωάννης Βαλούρδος, πλειοψηφίσας ∆ηµοτ. Σύµβουλος.
Εν Νέα Ιωνία σήµερον τη δεκάτη εβδόµη (17) του µηνός Ιουνίου, του έτους χιλιοστού ενεακοσιοστού
τριακοστού έκτου (1936), ηµέραν της εβδοµάδος Τετάρτην και ώραν 10.05 µ.µ., εν τω ∆ηµοτικώ Καταστήµατι,
κατόπιν της υπ’ αριθ. 54 εγγράφου προσκλήσεως του πλειοψηφίσαντος ∆ηµοτικού Συµβούλου κ. Ιωάννου
Βαλούρδου και υπό την προεδρίαν αυτού, συµφώνως ταις διατάξεσι του άρθρου 3 του από 9/10/6-936
Νοµοθετικού ∆ιατάγµατος158 «περί αποκαταστάσεως αιρετών ∆ηµοτικών και κοινοτικών αρχόντων» και εις
εκτέλεσιν της υπ’ αριθ. 25696 ε. έ. σχετικής διαταγής του κ. Νοµάρχου Αττ/τίας, προσκλήσεως γενοµένης κατά
τους ορισµούς του Κώδικος Κ.∆.Ν. και κοινοποιηθείσης δια ∆ηµαρχιακού κλητήρος, συνήλθεν εις συνεδρίασιν το
∆ηµοτικόν Συµβούλιον Νέας Ιωνίας, παρόντων των ως άνω προσυπογεγραµµένων µελών αυτού 1) Ιωάννου
Βαλούρδου, Προεδρεύοντος 2) Χρυσάφη ∆ουβλίδου, 3) Πέτρου Καρφοπούλου, 4) Πέτρου Καΐρη, 5) Γεωργίου
Προµπονά, 6) ∆ηµητρίου Μωϋσιάδου, 7) Ιωάννου Κεσίσογλου, 8) Χρήστου Χατζηστέλιου, 9) Χρήστου Σκαµάκη,
10) Μιχαήλ Κουβαρά, 11) Ιωάννου Μαµελετζή, 12) Αριστείδου Γεωργουλίδου, 13) Ανδρέου Μόρτογλου, 14)
Ιωάννου Κανά, 15) Ιωάννου Ρεµούνδου και 16) Μιχαήλ Εγιπίδου των κ.κ. 1) Ηλία Σινάνογλου και 2) Κων/τίνου
Βαρβαρέσου µη προσελθόντων καίτοι κληθέντων νοµίµως ως τούτο προκύπτει εκ των αποδεικτικών επιδόσεως
της υπ’ αριθ. 54 προσκλήσεως, επιτευχθείσης δι’ ούτω νοµίµου απαρτίας συµφώνως ταις διατάξεσι των άρθρων
32 και 92 του Κώδικος, παρουσία και του ∆ηµάρχου κ. Γεωργίου Φελέκη, χρέη γραµµατέως εκτελούντος του Εισηγητού του ∆ήµου κ. Θεολόγου Καγιαλόγλου, εκηρύχθει υπό του Προεδρεύοντος η έναρξις της συνεδριάσεως.
Πρό της ηµερησίας διατάξεως ο Προεδρεύων ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Ιωάννης Βαλούρδος, λαµβάνων τον
λόγον διαδηλοί εν καταφανή συγκινήσει την χαράν και την ικανοποίησήν του δια την αποκατάστασην του
θεσµού της Αυτοδιοικήσεως δια της επαναφοράς των εκλεκτών αντιπροσώπων του λαού της Νέας Ιωνίας,
προτείνει δε όπως η σηµερινή ηµέρα θεωρηθεί ως τοπική εορτή µνηµονευοµένη καθ’ έκαστον έτος. Η πρότασις
αύτη γίνεται οµοφώνως ασπαστή υπό του Συµβουλίου.
Με εντολή του δηµάρχου ο γραµµατέας διαβάζει το νοµοθετικό διάταγµα.

Είτα προτάσει του κ. Χρυσάφη ∆ουβλίδου, τηρείται ενός λεπτού σιγή εις µνήµην του αειµνήστου Αρχηγού
των Φιλελευθέρων και ∆ηµιουργού της Μεγάλης Ελλάδος Ελευθερίου Βενιζέλου.
Μεθ’ ό λαµβάνει τον λόγον ο εκ των παραµεινάντων συµβούλων κ. Χρ. Χατζηστέλιος όστις εξέρων ως
ιστορικήν την παρούσαν συνεδρίασην του Συµβουλίου υπό την νόµιµον αυτού σύνθεσην και λέγει από
χειρογράφου τα επόµενα:
Κε ∆ήµαρχε Κοι Σύµβουλοι
Πολλάκις εις τον βίον µας ευχάριστα γεγονότα, µας προκαλούν συγκινήσεις τας οποίας αδυνατούµεν να
εξωτερικεύσοµεν όπως ακριβώς τας αισθανόµεθα. Εις παροµοίαν ψυχολογικήν κατάστασιν ευρίσκοµαι τώρα και
εγώ. Στερούµαι λέξεων να εκφράσω τα αισθήµατα χαράς που την αλησµόνητον αυτήν στιγµήν πληµµυρίζουν
την ψυχήν µου, στο αντίκρισµα των αποκατασταθέντων στο αξίωµά των εκλεκτών συναδέλφων και του
προσφιλούς µοι ∆ηµάρχου κ. Γεωργίου Φελέκη. ∆εν θέλω να ανατρέξω εις το παρελθόν - το οποίον άλλωστε
είναι πρόσφατον και τόσον γνωστόν – δια να υπενθυµίσω ότι έντιµοι οικογενειάρχαι, τιµηθέντες δια της ψήφου
των συνδηµοτών µας και αναδειχθέντες τοπικοί άρχοντες, απεµακρίνθησαν παρά πάσαν έννοιαν δικαίου, από
τας τιµητικάς θέσεις των, ως επικίνδυνοι δια την δηµόσιαν τάξην και το δηµόσιον συµφέρον. ∆εν ήτο όµως
δυνατόν να συνεχισθεί επ’ άπειρον η βία και η αυθαιρεσία. Η ιστορική χειρονοµία του αλήστου µνήµης Μεγάλου
Αρχηγού µας Ελευθερίου Βενιζέλου, συνετέλεσεν εις την αποκατάστασιν των ατοµικών ελευθεριών υπό την
Σεπτήν αιγίδα Μεγαλοψύχου Άνακτος. Το δίκαιον επανεύρε την ευθείαν οδόν από την οποίαν – ευτυχώς – επί
ολίγον µόνον είχε εκτραπή. ∆εν πρέπει όµως να λησµονηθεί ότι δια των δοκιµασιών σφυρηλατούνται αι ψυχαί
158
Στο ΦΕΚ 247 της 10ης Ιουνίου 1936, τεύχος πρώτο, δηµοσιεύεται το Νοµοθετικό ∆ιάταγµα: Περί αποκαταστάσεως αιρετών
∆ηµοτικών και κοινοτικών αρχόντων. Σ’ αυτό, µετά από ψήφισµα της Γ΄ Αναθεωρητικής Βουλής, αποκαθίστανται αυτοδικαίως στα

αξιώµατά τους οι δήµαρχοι, οι πάρεδροι και οι δηµοτικοί σύµβουλοι που αποµακρύνθηκαν µε τον αναγκαστικό νόµο της 2ας Απριλίου 1935 (ο
οποίος καταργείται) και εξέρχονται από τα αντίστοιχα αξιώµατα αυτοί που τους αναπλήρωναν. Σε αυτούς που αποκαθίστανται περιλαµβάνονται και αυτοί που είχαν καταδικαστεί και έχουν ήδη αµνηστευθεί. Το διάταγµα είναι στο όνοµα του Γεωργίου Β΄ και ως Πρόεδρος του
Υπουργικού Συµβουλίου υπογράφει ο Ι. Μεταξάς.
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των τιµίων αγωνιστών πάσης ευγενούς ιδεολογίας. ∆ιό και έχω την πεποίθησην ότι αντλούντες παραδείγµατα εκ
του παρελθόντος, θέλουµε συντελέσει άπαντες εις την αναδηµιουργίαν του τόσον δοκιµασθέντος αγαπητού
∆ήµου µας. Εύχοµαι εις τους αποκατασταθέντας το «ως εύ παρέστητε» εις τον ιερόν τούτον χώρον και
αναφωνώ ζήτω ο ∆ήµος Νέας Ιωνίας.
Είτα λαµβάνων τον λόγον ο κ. Μιχ. Κουβαράς αναγιγνώσκει εκ χειρογράφου τα κατωτέρω:
Η σηµερινή ηµέρα πρέπει να µείνει ιστορική δια την Νέαν Ιωνίαν, ως ηµέρα νίκης του δικαίου κατά της αδικίας, ως ηµέρα ανακτήσεως των ελευθεριών της. Από σήµερον θα αρχίση εις τον ∆ήµον η πρό έτους ανακοπείσα
δηµιουργική εργασία. Από σήµερον θα αρχίση η περισυλλογή και οικοκυροσύνη εις τα πράγµατα του ∆ήµου µας
τα οποία µία οµάς ανθρώπων τυφλουµένων από το κοµµατικόν µίσος, ερήµαξαν κυριολεκτικώς περιφρονούντες
ούτω µίαν πόλην ολόκληρον εκ 30 χιλιάδων κατοίκων. Ηµείς σεβόµενοι την εντολήν ην ελάβαµεν από του λαού
της Νέας Ιωνίας, υποσχόµεθα την ταχείαν ανασύνταξην του ∆ήµου, την ταχείαν έναρξιν της τόσον αισχρώς διακοπείσης δηµιουργικής εργασίας και πρωτίστως υποσχόµεθα να ενεργήσωµεν επισταµένον έλεγχον επί της διαχειρήσεως των επιδροµέων του ∆ήµου ίνα τιµωρήσοµεν άνευ οίκτου πάντας τους τυχόν ενόχους της διασπαθίσεως του ∆ηµοτικού χρήµατος οπουδήποτε και αν ευρίσκονται ούτοι είτε εις το πρόσωπον του ∆ηµαρχεύοντος
είτε µεταξύ των Συµβούλων είτε εις την υπαλληλίαν της ∆ηµαρχίας.
Έχοντες πεποίθησην εις την αλύγιστον θέλησην και εργατικότητα του ∆ηµάρχου µας κ. Γεωργίου Φελέκη ας
αναφωνήσοµεν όλοι µαζί: Ζήτω ο ∆ήµαρχός µας, Ζήτω η Νέα Ιωνία.
Μετά ταύτα λαµβάνει τον λόγον ο ∆ήµαρχος κ. Γεώργιος Φελέκης όστις απευθύνων θερµόν χαιρετισµόν
προς το Συµβούλιον λέγει περίπου τα εξής:
Λογίζοµαι Κοι ευτυχής διότι δια της αποκαταστάσεως του θεσµού της αυτοδιοικήσεως, επανήλθον εις το
αξίωµά των φίλοι αιρετοί Άρχοντες εκλεκτοί του λαού της Ν. Ιωνίας αποµακρυθέντες των τιµητικών θέσεών των
παρά πάσαν έννοιαν δικαίου συνεπεία κακοήθων ενεργειών πολιτικών αντιπάλων, ενεργειών αίτινες στιγµατίζουσι τον πολιτισµόν της χώρας µας. Ηµείς όµως µνήµονες και συνεχισταί των υπερόχων πολιτικών αρχών του
αειµνήστου Μεγάλου Αρχηγού µας Ελευθερίου Βενιζέλου, ούτε καν θα σκεφθώµεν να προβώµεν εις παροµοίας
ενεργείας, αλλά θα ρίψωµεν λήθην εις το κακόν παρελθόν. ∆εν επανήλθοµεν ως εκδικηταί καθότι θεωρούµεν ως
απάνθρωπον την εκδίκησην, ούτε δεν θα µιµηθώµεν εν τη εκτελέσει των καθηκόντων µας τας ενεργείας των
προκατόχων µας, επί της φαύλης διοικήσεως των οποίων δεν επετρέπετο η εξυπηρέτησις των αντιφρονούντων,
ήτοι, της µεγίστης πλειονότητος των κατοίκων της Ν. Ιωνίας, καθ’ όν χρόνον υπό την διακηβέρνησην των
πατρώνων των, οίτινες ειρήσθω εν παρόδω οσάκις ανέλαβον την Αρχήν συνεσώρευσαν ερείπια, είχον τεθεί υπό
διωγµόν απαξάπαντες οι πρόσφυγες συν γυναιξί και τέκνοις. ∆εν δυνάµεθα όµως να λησµονήσωµεν ότι, η
αποµάκρυνσίς µας εκ των αξιωµάτων µας προυκάλεσε την ανακοπήν του αναληφθέντα παρ’ ηµών δηµιουργικού
έργου εν τω ∆ήµω. Η αποκατάστασις ηµών υπήρξεν η αποκατάστασις του δικαίου και των λαϊκών ελευθεριών, η
δε σηµερινή ηµέρα έχω την γνώµην ότι έπρεπε να καθιερωθή ως ηµέρα εθνική, διότι θέτει οριστικώς τελείαν και
παύλαν εις µίαν εποχήν ανεκδιηγήτων δεινών και προοιωνίζεται την ανατολήν ηµερών γαλήνης. ∆εν πρέπει
πάντως να νοµισθεί ότι διά της λήθης του παρελθόντος πρόκειται να συγκαλυφθούν αι κατά την τελευταίαν
ανώµαλον περίοδον διαχειριστικαί ατασθαλίαι εν τω ∆ήµω. Τουναντίον θα υπάρξουν άτεγκτοι ελεγκταί των σφετεριστών και διασπαθισταί του ∆ηµοτικού χρήµατος οπουδήποτε ευρεθώσιν ούτοι, είτα δε θα µεριµνήσωµεν και
δια την ταχυτέραν επούλωσιν των χαινουσών οικονοµικών πληγών του ∆ήµου, µε την πεποίθησιν ότι εις το
αναληφθησόµενον έργον θέλοµεν είχει συµπαραστάτην ολόκληρον το ∆ηµοτικόν Συµβούλιον. Επιλαµβάνοµαι
της ευκαιρίας ίνα τονίσω ότι, θέλω συνεχίσει την ανέκαθεν εφαρµοσθείσαν επί της πρώτης ∆ηµαρχίας µου
τακτικήν, της εξυπηρετήσεως απάντων των συνδηµοτών µας άνευ διακρίσεως πολιτικών φρονηµάτων. Έχω την
ελπίδα ότι, ο Ελληνικός λαός παραδειγµατισθείς εκ των όσων επαισχύντων συνετελέσθησαν εις βάρος του από
την εγκατιδρυθείσαν τυραννίδα, δεν θα παραπλανηθεί πλέον από ψευδείς επαγγελίας και υποσχέσεις. Αλλοίµονον δε εάν ήθελε συµβή το εναντίον, διότι της εσχάτης ταύτης πλάνης τίποτε δεν θα ηδύνατο να προλάβη την
ολοκληρωτικήν καταστροφήν του τόπου, ούτε δε και το δαιµόνιον του Βενιζέλου, διότι και αυτός δεν ζή πλέον.
Περαίνων τον λόγον µου επιθυµώ να διαβεβαιώσω άπαξ έτι ότι, θέλω αφοσιωθή πάσαις δυνάµεσι εις την
ανασυγκρότησην του ∆ήµου δια του γνωστού προγράµµατός µου και εύχοµαι όπως το νέον ηµών έργον αποβή
καρποφόρον. Επί τούτοις αναφωνώ: Ζήτω ο λαός της Νέας Ιωνίας.
Ο Μωϋσιάδης εκφράζει κι’ αυτός τη χαρά του, θεωρεί ικανοποιητικές τις διαβεβαιώσεις του ∆ηµάρχου και
δηλώνει ότι η µειοψηφία δε θα σταθεί εµπόδιο στο έργο του.
Μετά από ψηφοφορία εκλέγεται πρόεδρος του ∆.Σ. ο Χρ. Χατζηστέλιος, αντιπρόεδρος ο Μιχ. Κουβαράς και
Γραµµατέας ο Π. Καΐρης.
Επί του 2ου θέµατος: εγκρίνεται η παροχή παγίας προκαταβολής 30.000 στο δήµαρχο για την αντιµετώπιση
µικροεξόδων.
Μετά εισάγεται αίτηση της επιτροπείας του Ι. Ν. Αγ. Στεφάνου της Σαφράµπολης που ζητά να της δωριθούν
παλαιοί και άχρηστοι στύλοι ηλεκτροφωτισµού, που βρίσκονται στην πλατεία όπου χτίζεται ο πέτρινος ναός, για
να χρησιµοποιηθούν στη µεταφερόµενη παράγκα της εκκλησίας. Υπογράφουν οι επίτροποι Ιωακειµίδης, Μεταξάς
και Φωτεινόπουλος. Μετά από συζήτηση γίνεται δεκτό µία επιτροπή από 2 συµβούλους και έναν µηχανικό του
δήµου να πάει επιτόπου και µετά από εξέταση να παραχωρήσει 40 στύλους από αυτούς που βρίσκονται στην
πλατεία.
Συνεδρίαση 9η
Παρασκευή 26 Ιουνίου 1936
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Θέµατα ηµερήσιας διάταξης.
1.
2.
3.
4.

Αναφορές και αιτήσεις.
Έγκριση τροποποίησης ειδικού οργανισµού καταβρέγµατος.
Καταρτισµός επιτροπής για την προσωρινή παραλαβή του δικτύου ηλεκτροφωτισµού.
Έγκριση διαφόρων πιστώσεων.

Επί του 1ου θέµατος. Α) Εγκρίνονται διάφορες δαπάνες για περίθαλψη απόρων.
Β) Εισάγεται αίτηση 11 σωµατείων για την ενίσχυση του σωµατείου «Φίλοι του παιδιού» που µεριµνά για τη
συντήρηση απόρων παιδιών σε παιδικές εξοχές. Το συµβούλιο ψηφίζει πίστωση 20.000 για το σκοπό αυτό.
Επί του 2ου θέµατος. Εγκρίνεται η τροποποίηση για την πρόσληψη ενός οδηγού.
Επί του 3ου θέµατος. Ο ∆ήµαρχος ενηµερώνει πως το έργο του ηλεκτροφωτισµού του δήµου βρίσκεται στην
περάτωσή του και ορίζεται 6µελής επιτροπή για να παραλάβει το έργο.
Στη συνέχεια ο Γεωργουλίδης προτείνει να αγοραστεί εικόνα του Ελ. Βενιζέλου και να αναρτηθεί στην αίθουσα των συνεδριάσεων. Ο Βαλούρδος πληροφορεί πως ήδη γίνονται διαπραγµατεύσεις για την προµήθεια της
εικόνας. Ο Μωϋσιάδης εκφράζει την άποψη, ότι εφ’ όσον υπάρχει ενδεχόµενο µεταλλαγής των καθεστώτων,
πρέπει να αποφευχθεί η ανάρτηση εικόνων πολιτικών.
Η τοποθέτηση αυτή προκαλεί έντονη αντίδραση και ο ∆ήµαρχος δηλώνει ότι αναλαµβάνει πλήρως την ευθύνη για την ανάρτηση της εικόνας και είναι πρόθυµος και πάλι να υποστεί, χάρη της µνήµης του Μεγάλου
Αρχηγού, κακουχίες και νέες φυλακίσεις, εκφράζει δε τη βαθιά του οδύνη που βρέθηκε δηµοτικός σύµβουλος και
µάλιστα πρόσφυγας, να ασεβήσει προς τα αισθήµατα της ολότητας σχεδόν των δηµοτών µε τέτοιο τρόπο.
Συνεδρίαση 10η
∆ευτέρα 6 Ιουλίου 1936
Θέµατα ηµερήσιας διάταξης.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Εισφορά του ∆ήµου στο Ταµείο Προνοίας ∆ηµοτικών Υπαλλήλων.
Έγκριση πιστώσεων.
Έγκριση δαπανών.
Έγκριση οδοιπορικών υπαλλήλων και δαπανών εµβολιαστών Υγειονοµικού Κέντρου Αττ/τίας.
Τροποποίηση κανονισµού βεβαίωσης και είσπραξης τόκου επί βιοµηχανικών προϊόντων.
Παράταση ισχύς εκτάκτων οργανισµών: καθαριότητας, πυροσβεστικής, και αντλιοστασίου.
Ενοικίαση δηµοτικών φορολογιών καθαριότητας, πεζοδροµίων, διαφηµίσεων και τροποποίηση των σχετικών
κανονισµών.
8. Εκδίκαση εφέσεων και προσφυγών απολυθέντων υπαλλήλων.
9. Αιτήσεις και αναφορές.

Επί του 1ου θέµατος. Ανακοινώνεται ότι το θέµα έχει ήδη διευθετηθεί.
Επί του 2ου , 3ου και 4 ου θέµατος. Εγκρίνονται διάφορες πιστώσεις όπως:
Ο ∆ήµαρχος αναφέρεται σε απόφαση του υπουργείου Κ.Υ.Α. για την ίδρυση στη Ν. Ιωνία Εθνικού Παιδικού
Σταθµού, στον οποίο θα διηµερεύουν και θα τρέφονται σχεδόν δωρεάν, το νήπια ιδίως των απόρων εργαζοµένων γυναικών. Επιζητείται η συναντίληψη του ∆ήµου µε συνδροµή ανάλογου χρηµατικού ποσού. Ο ∆ήµαρχος
αναφέρει ότι σε συνεννόηση µε τµηµατάρχη του υπουργείου επίκειται η απαλλοτρίωση κατάλληλου οικοπέδου.
Το ∆.Σ. εγκρίνει ως πρώτη δόση συνδροµής το ποσό των 25.000.
Ο ∆ήµαρχος ανακοινώνει επιστολή του νοµάρχη για ενίσχυση της Πανελλήνιας Οργάνωσης Κοινωνικής
Πρόνοιας που έχει αναλάβει το µεγάλο κοινωνικό έργου του γάµου ορφανών κοριτσιών θυµάτων πολέµου και
αποφασίζεται η δαπάνη 1.000 δρχ. για αγορά εισιτηρίων της οργάνωσης.
Ο ∆ήµαρχος κάνει γνωστό έγγραφο του υπουργείου Στρατιωτικών, µε το οποίο προτρέπεται ο ∆ήµος,
ακολουθώντας το παράδειγµα της Κοινότητας Ψυχικού Σερρών, να ψηφίσει πίστωση για προµήθεια αντιασφυξιογόνων προσωπίδων προστασίας αµάχου πληθυσµού. Το συµβούλιο αναθέτει στον ∆ήµαρχο, σε συνεργασία µε
άλλους προσφυγικούς δήµους, τον συντονισµό ανάλογων ενεργειών.
Εγκρίνονται βοηθήµατα περίθαλψης, τα περισσότερα για φυµατικούς.
Λόγω προχωρηµένης ώρας αναβάλλεται η συνεδρίαση για την Τρίτη 7 του µήνα.
Στις 6 Ιουλίου δηµοσιεύεται ∆ιάταγµα της 30ης Ιουνίου µε το οποίο ορίζεται το ∆ηµαρχιακό κατάστηµα
Ν. Ιωνίας ως τόπος πλειστηριασµού κινητών και ακινήτων. Το αυτό ισχύει και για τους δήµους Βύρωνος,
Καισαριανής και Περιστερίου ενώ στην Κοκκινιά οι πλειστηριασµοί ορίζεται να γίνονται σε καφενείο της πλατείας
Αγ. Γεωργίου.
Την Τρίτη 7 Ιουλίου επαναλαµβάνεται η διακοπείσα συνεδρίαση.
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Με πρόταση του Ρεµούνδου ανατίθεται στον ∆ήµαρχο να ζητήσει από τους αρµοδίους, µε βάση το έγγραφο
του υπουργείου Εσωτερικών, που τους διαβίβασε η Νοµαρχία, και αφορά στην ίδρυση εταιρίας περίθαλψης αλητοπαίδων και τον καθορισµό εκ των προτέρων του αριθµού αυτών που θα περιθάλψει η εταιρία της Ν. Ιωνίας.
Επί του 5ου θέµατος. Αναβάλλεται η τροποποίηση.
Επί του 6ου θέµατος. Εγκρίνεται η παράταση µέχρι τέλους οικονοµικού έτους 1936-37.
Επί του 7ου θέµατος. Εγκρίνεται η ενοικίαση των φορολογιών.
Επί του 8ου θέµατος. Για να συζητηθεί το θέµα εκκενώνεται η αίθουσα και η συνεδρίαση γίνεται µυστική. Μετά
από εκτενή συζήτηση απορρίπτονται οι εφέσεις.
Συνεδρίαση 11η
Τετάρτη 22 Ιουλίου 1936
Θέµατα ηµερήσιας διάταξης.
1. Ψήφιση ειδικών οργανισµών έκτακτων υπηρεσιών α) ενίσχυσης προσωπικού υπηρεσιών του δήµου και β)
τοπογράφησης και καταρτισµού ενιαίου σχεδίου πόλης
2. Καταρτισµός επιτροπής ελέγχου για τη δηµοτική περίοδο από 14 Μαρτίου 1935 µέχρι 11 Ιουνίου 1936.
Ο Βαρβαρέσος υπέβαλε την παραίτησή του από το αξίωµα του δηµοτικού συµβούλου.
Προ ηµερήσιας διάταξης εγκρίνονται βοηθήµατα για περίθαλψη απόρων. Αναλύονται προβλήµατα που αφορούν την ύδρευση και ο ∆ήµαρχος αναφέρεται στις ενέργειες που κάνει για τη σωστή λειτουργία του αντλιοστασίου, τη βελτίωση του δικτύου και την αποφυγή υπερκατανάλωσης.
Επί του 1ου θέµατος. α) εγκρίνεται η ενίσχυση του προσωπικού των υπηρεσιών του δήµου και β) εισάγεται
Οργανισµός Υπηρεσίας Τοπογράφησης σκοπός της οποίας είναι η τοπογράφηση των τµηµάτων του ∆ήµου που
δεν έχουν ακόµη τοπογραφηθεί, ο έλεγχος των υπαρχόντων σχεδίων και οι τροποποιήσεις όπου χρειάζονται.
Όταν θα ολοκληρωθούν οι τοπογραφήσεις θα καταρτισθεί ενιαίο σχέδιο της πόλης.
Επί του 2ου θέµατος. Μετά από έντονη συζήτηση αναβάλλεται το θέµα για τις 24 του µήνα και στην
επανάληψη ορίζεται 3µελής επιτροπή για να κάνει τον έλεγχο.
Ο ∆ήµαρχος εισάγει ως επείγον θέµα, την έγκριση πίστωσης 50.000 για να εξασφαλιστεί η ύδρευση του
Περισσού από την Εταιρία Υδάτων και αποµακρυσµένων σηµείων µε υδροφόρα. Το ∆.Σ. εγκρίνει.
Συνεδρίαση 12η
Πέµπτη 30 Ιουλίου 1936
Θέµατα ηµερήσιας διάταξης.
1. Πρόσληψη Πολιτικού Μηχανικού.
2. Έγκριση πίστωσης 200.000 για ενίσχυση Τ.Ε.Ο προς αποπεράτωση της οδού Ηρακλείου.
3. Έγκριση πιστώσεων και δαπανών.
Προ ηµερήσιας διάταξης ο ∆ήµαρχος:
1) εισηγείται την οριστική αγορά ύδατος, την νοµή του οποίου (για 17 ½ ώρες την εβδοµάδα) κατέχει ο
ιδιώτης Παρασκευόπουλος, αντί του ποσού των 160.000. ∆ιευκρινίζεται ότι η ποσότητα του νερού είναι απαραίτητη, γιατί από το αντλιοστάσιο παρέχεται νερό για τους λαχανόκηπους των Πατησιωτών159, από τις 8 τι βράδυ
µέχρι τις 6 το πρωί για 10 ώρες δηλαδή καθηµερινά. Το ∆.Σ. εγκρίνει την αγορά οµοφώνως.
2) αναφέρεται σε προγενέστερη απόφαση για την τοποθέτηση υδροµετρητών και προτείνει το µέτρο να
εφαρµοστεί µόνο στα εργοστάσια, στα βαφεία και στους υπό εκµετάλλευση λαχανόκηπους. Το ∆.Σ. εγκρίνει
οµοφώνως.
3) αναφέρεται στην παρατηρούµενη λειψυδρία κατά τους θερινού µήνες και προτείνει την αγορά από την
Ούλεν 500 κυβικών µέτρων νερού ηµερησίως, κόστους 1.000 δρχ. την ηµέρα. Το µέτρο αυτό βεβαιώνει ότι θα
εξουδετερώσει το πρόβληµα και υπενθυµίζει πως στο πρόσφατο παρελθόν ήλθε σε συνεννόηση µε την εταιρία,
προκειµένου να συνδεθεί µε αγωγό η δεξαµενή της, µε τη δεξαµενή του δήµου. Το ∆.Σ. εγκρίνει οµοφώνως και
του αναθέτει εν λευκώ να χειριστεί το θέµα.
4) εισηγείται τον καταρτισµό µελέτης ύδρευσης για όλο το δήµο και την τοποθέτηση δεύτερου αγωγού
µικρότερου διαµετρήµατος στην οδό Ηρακλείου παράλληλα µε το µεγάλο. Το ∆.Σ. εγκρίνει οµοφώνως.
5) γνωστοποιεί έγγραφα του Νοµάρχη σχετικά µε την κατασκευή των πεζοδροµιών και αποφασίζεται να
γίνεται από το δήµο µε τις προδιαγραφές και τους όρους που έχουν αποφασιστεί σε προηγούµενη συνεδρίαση.
Επί του 1ου θέµατος. Το ∆.Σ. εγκρίνει την πρόσληψη.
Επί του 2ου θέµατος. Το ∆.Σ. εγκρίνει την ενίσχυση του Ταµείου Επαρχιακής Οδοποιίας µε 200.000 και
αναµορφώνει σχετικώς τον προϋπολογισµό.
Επί του 3ου θέµατος. Το ∆.Σ. εγκρίνει πιστώσεις και δαπάνες:
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Το καθεστώς αυτό προϋπήρχε της σύστασης του ∆ήµου Ν. Ιωνίας και υπάρχει δέσµευση διατήρησής του.

116

1) για την προµήθεια 10 συγγραµµάτων των Χαρδελού και Τριαντάφυλλου µε τον τίτλο «Ερµηνεία των νόµων
περί καταστάσεως δηµοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων»
2) 5.500 δρχ. για την τοποθέτηση κρήνης στην οδό Ραµνούντος
3) 54.000 για την εγκατάσταση δικτύου ύδρευσης στο τέρµα της οδού Σµύρνης προς το εργοστάσιο ΝΙΚΗ του
Σαραντόπουλου
4) 2.600 για οδοιπορικά έξοδα 4 υπαλλήλων του Υγειονοµικού Κέντρου Αττικοβοιωτίας (650 δρχ. έκαστος),
που πραγµατοποίησαν αντιτυφικούς εµβολιασµούς στην Ν. Ιωνία
5) 3.465 δρχ. για µικροβοηθήµατα σε άπορους
6) 70 δρχ. για οδοιπορικά έξοδα του Ειρηνοδίκη, προέδρου της επιτροπής καθορισµού ορίων του δήµου.
Επίσης εγκρίνονται διάφορες δαπάνες για αναλώσιµα του δήµου και πολλά βοηθήµατα σε πάσχοντες και
αναξιοπαθείς δηµότες.
Επί διαφόρων εγγράφων και αιτήσεων, συζητείται αίτηση της κοινότητας Καλογρέζας να χτιστεί τοίχος
αντιστήριξης στη θέση Σφαγεία και να γίνει επισκευή του δρόµου που ενώνει τη Ν. Ιωνία µε την Καλογρέζα. Το
συµβούλιο αποφασίζει να αναθέσει στην τεχνική υπηρεσία να κάνει σχετική µελέτη και επιφυλάσσεται να
απαντήσει µετά.
Συνεδρίαση 13η
∆ευτέρα 3 Αυγούστου 1936
Θέµατα ηµερήσιας διάταξης.
1. Έγκριση δαπανών που έγιναν µε απόδοση λογαριασµού από το ∆ήµαρχο Γεώργιο Φελέκη κατά τη χρήση
1934-35.
2. Ορισµός χρονικού ορίου ισχύος ψηφισθέντων εκτάκτων οργανισµών.
Επί του 1ου θέµατος. Ο ∆ήµαρχος εκθέτει τους λόγους που δεν του επέτρεψαν να αποδώσει λογαριασµό για
τις δαπάνες που έγιναν κατά τη χρήση 1934-35 (η αποµάκρυνσή του από την εξουσία). Οι δαπάνες που έγιναν
κατά την πιο πάνω περίοδο ανέρχονται σε 129.983 δρχ. και κατατίθεται αναλυτικός λογαριασµός για 48 δαπάνες. Επίσης αποδίδει λογαριασµό για 70 δαπάνες που έγιναν µε εντάλµατα ύψους 787.000. Το ∆.Σ. εγκρίνει
οµοφώνως όλες τις δαπάνες «ως καλώς γενοµένας».
Επί του 2ου θέµατος. Το ∆.Σ. εγκρίνει σύµφωνα µε την εισήγηση.
Συνεδρίαση 14η
∆ευτέρα 10 Αυγούστου 1936
Έγκριση ψηφίσµατος εκδήλωσης αφοσίωσης προς τη σεβαστή κυβέρνηση.
Παρίστανται ο ∆ήµαρχος Γ. Φελέκης και τα εξής 11 µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου: Χρ. Χατζηστέλιος,
Μ. Κουβαράς, Π. Καΐρης, Χ. Σκαµάκης, Α. Γεωργουλίδης, Γ. Προµπονάς, Ι. Ρεµούνδος, Α. Μόρτογλου, Ι. Κεσίσογλου. Π. Καρφόπουλος και Ι. Βαλούρδος. ∆εν προσήλθαν οι: Ηλ. Σινάνογλου, Μ. Εγιπίδης, ∆. Μωϋσόγλου,
Ι. Κανάς, Ι. Μαµελετζής και Χρ. ∆ουβλίδης. Ο Βαρβαρέσος έχει παραιτηθεί.
Ο ∆ήµαρχος ανακοινώνει τηλεγράφηµα του Νοµάρχη Αττικοβοιωτίας.

∆ιάγγελµα κυβερνήσεως προς Ελληνικόν λαόν εγκριθέν υπό Βασιλέως και Υπουργικού Συµβουλίου καθορίζει
λόγους δι’ ούς επεβλήθη κήρυξις Στρατιωτικού Νόµου καθ’ άπασαν την χώραν και αναστολή ορισµένων
διατάξεων του Συντάγµατος αφορώσαν την συγκέντρωσιν των πολιτών και ελευθεροτυπίαν προσέτι διάλυσην
βουλής. Προσπάθεια Κοµουνιστών όπως δια συνεχών ενεργειών αδικαιολογήτων επιφέρη ανατροπήν Κοινωνικού
Καθεστώτος επέλαβεν λήψην µέτρων τούτων. Κυβέρνησις καλεί Ελληνικόν λαόν συγκεντωθή πειθαρχικώς περί
Βασιλέα και Κυβέρνησιν ίνα εξασφαλίση ευηµερίαν χώρας και διατηρήση αλώβητον Εθνικήν παράδοσην και
Ελληνικόν πολιτισµόν. Υπόσχεται εδραίωσιν Κοινωνικού Καθεστώτος υπό αιγίδα Α. Μ. Βασιλέως και εξασφάλισιν
προόδου Ελληνικής κοινωνίας και ιδιαιτέρως ευηµερίαν πενεστέρων και πασχουσών τάξεων αυτής. Εδηµοσιεύθη
διάταγµα διαλύσεως βουλής κηρύξεως Στρατιωτικού νόµου επιστρατεύσεως Τ.Τ.Τ. Σιδηροδρόµων Τροχιοδροµικών και Αρτεργατών. Κυβέρνησις συνεπληρώθει δια νέων µελών Υπουργικού Συµβουλίου ορκισθέντων Κ.
Ζαβιτσιάνου Αντιπροέδρου και Υπουργού Οικονοµικών, Π. Ρεδιάδου Υφ. Οικονοµικών, Α. Κορυζή υπουργού
Προνοίας, Παπαβασιλείου Υφ. Ναυτικών, Αλεβιζάτου Υφ. Υγιεινής και Πασάρη Υφ. Αεροπορίας. Άπαντες
Σωµατάρχαι Στρατού ετηλεγράφησαν επιδοκιµάζοντες ληφθείσας αποφάσεις σωτηρίους Κοινωνίαν και Πατρίδα.
Πανεργατική απεργία συνεπεία ληφθέντων µέτρων εµαταιώθη.
Υπουργός Εσωτερικών διέψευσε διάδοσιν καταργήσεως ∆ήµων και Κοινοτήτων. Πλήρης ησυχία και τάξις
κρατεί πρωτεύουσαν και ολόκληρον επικράτειαν.
Παρακαλούµεν κοινοποιήσατε παρούσαν καλούντες λαόν όπως συµβάλει εις την γαλήνην.
Αναφέρατε εκτέλεσιν
Ο Νοµάρχης Κ. Καλαµαράς
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Ο ∆ήµαρχος προσθέτει ότι µε την υπ’ αριθ. 4217 εγκύκλιό του έκανε ευρεία ανακοίνωση του τηλεγραφήµατος µε τοιχοκόλληση, προτρέποντας τους πολίτες της Ν. Ιωνίας µε τη νοµιµόφρονη στάση τους να συµβάλλουν στη γαλήνη του τόπου και ότι µε αναφορά του προς τη Νοµαρχία ανακοίνωσε αυτή την ενέργειά του.
Το ∆.Σ. εγκρίνει οµοφώνως τις ενέργειες του δηµάρχου και ψηφίζει τη αποστολή του πιο κάτω τηλεγραφήµατος:

Πρόεδρον Κυβερνήσεως, Υπουργόν Εσωτερικών, Νοµάρχην Αττ/τίας.
Το ∆ιοικητικόν Συµβούλιον Νέας Ιωνίας συνελθόν εκτάκτως ακούσαν του κ. ∆ηµάρχου περί αποστολής
συγχαρητηρίου τηλεγραφήµατος προς την Εθνικήν Κυβέρνησιν ψηφίζει οµοφώνως.
Συγχαίρει Σεβαστήν Κυβέρνησιν επί προσπαθεία αυτής προς εξασφάλισιν ευηµερίας και προόδου χώρας και
διατήρησιν αλωβήτων Εθνικών παραδόσεων και εδραίωσιν Κοινωνικού Καθεστώτος.
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Χρήστος Χατζηστέλιος
Συνεδρίαση 15η Πέµπτη
20 Αυγούστου 1936
Θέµατα ηµερήσιας διάταξης.
1. Εκλογή εξεταστικής επιτροπής διαγωνισµού για κάλυψη θέσεων δηµοτικών υπαλλήλων.
2. Έγκριση παράτασης µίσθωσης δηµαρχείου.
3. Αµοιβή για έκτακτη δηµοτική υπηρεσία.
Ο ∆ήµαρχος ενηµερώνει ότι συµφώνως µε έγγραφο του Νοµάρχη, τη θέση του παραιτηθέντα συµβούλου τη
µειοψηφίας Βαρβαρέσου, καταλαµβάνει ο Παναγιώτης Κουτουρλής.
Επί του 1ου θέµατος. Εκλέγεται 3µελής επιτροπή αποτελούµενη από τον ∆ήµαρχο ως πρόεδρο, το Μ. Κουβαρά
και τον εισηγητή της Νοµαρχίας Αττικοβοιωτίας Αντώνιο Οικονόµου.
Επί του 2ου θέµατος. Το ∆.Σ. εγκρίνει την παράταση της µίσθωσης για ένα εξάµηνο.
Επί του 3ου θέµατος. Το ∆.Σ εγκρίνει την πρόσληψη 15 εκτάκτων υπαλλήλων και ορίζει την αµοιβή τους.
Στις 31 Αυγούστου δηµοσιεύεται στο ΦΕΚ 379 τεύχος 1ο Αναγκαστικός Νόµος για τη σύσταση ∆ιοικήσεως
Πρωτευούσης. Της ∆ιοικήσεως προΐσταται υπουργός. Την ίδια µέρα ο δήµαρχος Αθηναίων Κωνστ. Κοτζιάς διορίζεται υπουργός ∆ιοικήσεως Πρωτευούσης. Η περιφέρεια και η δικαιοδοσία της καταγράφονται στα απόσπασµα
που παραθέτουµε.

Επίσης στις 31 Αυγούστου, µε Αναγκαστικό Νόµο αποφασίζεται πως, ο έλεγχος της διαχείρισης ∆ήµων,
Κοινοτήτων, Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου και αγαθοεργών ιδρυµάτων, µπορεί να ανατίθεται σε
δηµοσίους υπαλλήλους η σε αξιωµατικούς οικονοµικών υπηρεσιών του Στρατού ή του Ναυτικού.
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Ψηφίζεται συµπληρωµατικός νόµος
ακινήτων για την στέγαση προσφύγων.

για

επιτάξεις

Συνεδρίαση 16η
∆ευτέρα 21 Σεπτεµβρίου 1936
∆εν υπάρχει απαρτία.
Συνεδρίαση 17η
Τρίτη 22 Σεπτεµβρίου 1936
Θέµατα ηµερήσιας διάταξης.
1.
2.
3.
4.
5.

Έγκριση όρων δηµοπρασίας για την εκκένωση βόθρων.
Έγκριση µίσθωσης γκαράζ για τα αυτοκίνητα του ∆ήµου.
Απόδοση λογαριασµού αποδοθείσας παγίας προκαταβολής.
Έγκριση δαπανών.
Έγκριση πίστωσης προµήθειας αεροφωτοτυπικών φωτογραφιών σχεδίου πόλεως Ν. Ιωνίας.

Επί του 1ου θέµατος. Εγκρίνεται η προκήρυξη δηµοπρασίας για την εκκένωση των κοινόχρηστων βόθρων της
Ν. Ιωνίας, προϋπολογισµού 50.000.
Επί του 2ου θέµατος. Εγκρίνεται η µίσθωση.
Επί του 3ου θέµατος. Με πρόταση του ∆ήµαρχου αναβάλλεται η συζήτηση.
Επί του 4ου θέµατος. Εγκρίνονται τρέχουσες δαπάνες.
Επί του 5ου θέµατος. Εγκρίνεται η σχετική πίστωση.
Στις 30 Σεπτεµβρίου γίνεται υποχρεωτικός ο δαµαλισµός στα βρέφη και σε όλους τους µαθητές µεταξύ 8 και
10 ετών. Στους δήµους που διαθέτουν δηµοτικούς γιατρούς ο εµβολιασµός γίνεται από αυτούς.
Έκτακτη Συνεδρίαση 18η
Πέµπτη 24 Σεπτεµβρίου 1936
Το ∆.Σ. αφού άκουσε τον ∆ήµαρχο να εκθέτει το έργο που συντελέστηκε από τη Εθνική Κυβέρνηση και να
εκφράζει την πεποίθηση για τη µέχρι το τέλος ασφαλή έκβαση της προσπάθειάς της για Εθνική αναδηµιουργία
Ψηφίζει οµοφώνως

Προσκαλεί τον λαό της Νέας Ιωνίας να συγκεντρωθεί στην πλατεία Συντάγµατος την 2α Οκτωβρίου 1936
ηµέρα Παρασκευή και ώρα 8 µ.µ. και µετάσχει στο συλλαλητήριο στο οποίο θα διαδηλωθεί η ακράδαντη
πεποίθηση και ο ενθουσιασµός του λαού των Αθηνών, του Πειραιώς και των περιχώρων για το έργο της Εθνικής
αναδηµιουργίας που συντελέστηκε και συντελείται από την Εθνική Κυβέρνηση και τον αρχηγό του νέου κράτους
κ. Ιωάννη Μεταξά.
Συνεδρίαση 19η
Πέµπτη 1 Οκτωβρίου 1936
Θέµατα ηµερήσιας διάταξης.
1. Αιτήσεις και αναφορές.
2. Έγκριση δαπανών.
Επί του 1ου θέµατος. Εγκρίνονται ή απορρίπτονται διάφορα αιτήµατα. Μεταξύ αυτών:
Απορρίπτεται οµοφώνως αίτηµα της Αδελφότητας Ποντίων για οικονοµική ενίσχυση του έργου τους που
αφορά στην ανακούφιση απόρων, µε το σκεπτικό ότι αυτό δεν αποτελεί αντικείµενο µέριµνας της δηµοτικής
αρχής.
Επί του 2ου θέµατος. Εγκρίνονται δαπάνες µεταξύ των οποίων: 50.000 για τη µεταφορά νερού και για την
πληρωµή της Ούλεν για νερό που παρείχε στον Περισσό, 250 δρχ. για το σωµατείο «Λύκειο Σωκράτης», 5.000
για την ανέγερση µνηµείου στη µνήµη της βασίλισσας Σοφίας, µε µέριµνα της Φιλοδασικής Ένωσης Αθηνών,
4.695 δρχ. για τη σύσσωµη συµµετοχή του λαού της Ν. Ιωνίας στο συλλαλητήριο που έγινε στις 2 Οκτωβρίου.
Λόγω της προχωρηµένης ώρας αναβάλλεται η συνεδρίαση και επαναλαµβάνεται τη ∆ευτέρα 5 Οκτωβρίου.
Σε απάντηση σχετικού εγγράφου του Εκκλησιαστικού Συµβουλίου Περισσού, ανατίθεται οµοφώνως στον
∆ήµαρχο να ανακοινώσει στην επιτροπή, ότι τα δελτία συσσιτίου θα διατίθενται από τον ∆ήµο κατά περιφέρειες.
Εισάγεται έγγραφο του Αστυνοµικού Τµήµατος Ν .Ιωνίας για περίθαλψη και συντήρηση δύο ανηλίκων
ορφανών µε την επίβλεψη της Αστυνοµίας. Το ∆.Σ. για το σκοπό αυτό εγκρίνει ποσό 1.500 δρχ.
Στη συνέχεια µεταξύ άλλων τρεχουσών δαπανών εγκρίνει: 900 δρχ. για την αγορά 10 τευχών του έργου
«Ανάµεσα στους αντάρτες του Πόντου», 2 τευχών του «Αδελφωµένη Ελλάδα», 1 τεύχους του «Αιωνία Ελλάς»
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και 2 τευχών του συγγράµµατος του Α. ∆ρακάκη «Υπάλληλοι και Οργανισµοί Κοινότητος», 800 δρχ. στον
υγειονοµοφύλακα Α. Μπαρτζόκα για οδοιπορικά έξοδα 2 µηνών, 2.000 για την κατασκευή διάβασης πεζών στη
σιδηροδροµική γραµµή κοντά στο συνοικισµό του Περισσού, 2.086 δρχ. για διάφορα χρειώδη από το κατάστηµα
του Ηλ. Ζαχαριάδη, 10.000 για αγορά χλωρίου για την εξυγίανση του πόσιµου νερού, 12.000 για τη χορήγηση
βιβλίων σε άπορους µαθητές των δηµοτικών του ∆ήµου, 10.000 για βοηθήµατα σε 26 άπορους δηµότες.
Ανακοινώνεται έγγραφο της Νοµαρχίας για την ίδρυση ιατρείων και ανατίθεται στο δήµαρχο να έλθει σε
συνεννόηση µε το Ίδρυµα Κυανούς Σταυρός που διαθέτει υγειονοµικό υλικό.
Συνεδρίαση 20η
Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 1936
Θέµατα ηµερήσιας διάταξης.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Έγκριση εξόφλησης ανεξόφλητων ενταλµάτων
Απόδοση λογαριασµού από το δήµαρχο για την παγία προκαταβολή.
Έγκριση δηµοπρασίας για την κατασκευή της οδού Μ. Ασίας.
Έγκριση όρων διακήρυξης δηµοπρασιών για την ενοικίαση δηµοτικών φορολογιών.
Έγκριση όρων διακήρυξης για την ενοικίαση οικήµατος για δηµαρχείο.
Έγκριση δαπανών.
Ψήφιση πιστώσεων.
Εκδίκαση προσφυγής απολυθέντα υπαλλήλου.
Αιτήσεις και αναφορές.

Προ ηµερήσιας διάταξης ανακοινώνονται από το δήµαρχο τα εξής έγγραφα:
1) Συγχαρητήριο του Υπουργού – ∆ιοικητή της πρωτεύουσας Κ. Κοτζιά για τη συµµετοχή των Ιωνιωτών στο
συλλαλητήριο που έγινε.
2) Της ∆ιοίκησης Πρωτευούσης, που αναφέρει πως από οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης εξακολουθούν να
φθάνουν για διεκπεραίωση διάφορα αιτήµατα µεσαζόντων, παρά τη σαφή και ρητή απαγόρευση. Επανέρχεται για να επιστήσει για τελευταία φορά την προσοχή στην αµετάκλητη απόφαση του Αρχηγού του Νέου
Κράτους να παταχθεί αµείλικτα και οριστικά ο «µεσάζων», οποιαδήποτε ιδιότητα κι’ αν φέρει και µε οποιοδήποτε τρόπο κι’ αν γίνεται η προσπάθεια διαµεσολάβησης. Για το σκοπό αυτό και δεδοµένης της εξαιρετικής
σηµασίας και σοβαρότητας που αποδίδεται στην απόφαση του Αρχηγού, συνιστάται όσα αναφέρονται στην
εγκύκλιο να τύχουν πλήρους και πιστής εφαρµογής, επιφυλάσσεται να εξακριβώσει την ακριβή τήρηση των
παραγγελοµένων και περιµένει αναφορά για τα µέτρα που λήφθηκαν.
Στη συνέχεια σύµβουλοι της µειοψηφίας κατηγορούν τον ∆ήµαρχο για αδράνεια και ανυπαρξία έργου. Αυτός
απαντά εκτενώς παραθέτοντας τα πεπραγµένα και τις δυσκολίες που αντιµετωπίζει, κατηγορεί δε τη µειοψηφία
ότι σκόπιµα δηµιουργεί προσκόµµατα.
Επί του 1ου θέµατος. Εγκρίνεται η εξόφληση των ενταλµάτων.
Επί του 2ου θέµατος. Εγκρίνεται η απόδοση λογαριασµού και η ανανέωση παγίας 30.000.
Επί του 3ου θέµατος. Εγκρίνεται το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας.
Επί του 4ου και 5ου θέµατος. Αναβάλλεται η συζήτηση.
Επί του 6ου θέµατος. Εγκρίνονται δαπάνες.
Επί του 7ου θέµατος. Εγκρίνεται πίστωση 11.700 δρχ. για διάνοιξη χαντακιών αποχέτευσης οµβρίων.
Επί του 8ου θέµατος. Απορρίπτεται η προσφυγή του απολυθέντα υπαλλήλου.
Λόγω προχωρηµένης ώρας λύεται η συνεδρίαση.
Συνεδρίαση 21η
Πέµπτη 22 Οκτωβρίου 1936
Θέµατα ηµερήσιας διάταξης.
1. Έγκριση όρων διακήρυξης για την ενοικίαση οικήµατος για δηµαρχείο.
2. Αιτήσεις και αναφορές.
Προ ηµερήσιας διάταξης ο ∆ήµαρχος γνωστοποιεί έγγραφο του Νοµάρχη, µε το οποίο αυτός κοινοποιεί
διαταγή του υπουργού Εσωτερικών160 για την ανάρτηση σε όλα τα δηµοτικά καταστήµατα της εικόνας του
προέδρου της κυβέρνησης Ι. Μεταξά «ως συµβόλου των νέων κατευθύνσεων τού τε κράτους και της ατοµικής
διανοήσεως». Το ∆.Σ. εγκρίνει οµοφώνως την ανάρτηση δύο εικόνων, µία στο γραφείο του ∆ηµάρχου και µία
στη αίθουσα συνεδριάσεων.

160

Υπουργός Εσωτερικών είναι ο Θεόδωρος Σκυλακάκης και υφυπουργός ∆ηµόσιας Ασφάλειας στο ίδιο υπουργείο ο περιβόητος
Κωνσταντίνος Μανιαδάκης.
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Μετά ο πρόεδρος εισάγει έγγραφο της εφηµερίδας «Εθνική Νεολαία» και αναφέρει ότι η εφηµερίδα έστειλε
100 αντίτυπα βιβλίου-βιογραφίας του Ιωάννη Μεταξά µε τιµή 50 δρχ. έκαστο. Το συµβούλιο εγκρίνει οµοφώνως
την αγορά των 100 αντιτύπων και «την διάθεσιν αυτού διά προπαγανδιστικούς λόγους» .
Επί του 1ου θέµατος. Εγκρίνονται οι όροι της διακήρυξης που µεταξύ άλλων προβλέπει ότι: Το οίκηµα πρέπει
να βρίσκεται σε κεντρικό δρόµο, να αποτελείται από 11 δωµάτια από τα οποία τα 10 να µην είναι µικρότερα από
11 τετραγωνικά το καθένα και το 11ο µην είναι µικρότερο από 20 τετραγωνικά. Να έχει ηλεκτροφωτισµό και
ύδρευση και να διαθέτει αποχωρητήριο και άλλα χρειώδη. Το ανώτερο µίσθωµα ορίζεται στις 500 δρχ. κατά
δωµάτιο το µήνα.
Τα επί του 2ου θέµατος εισαγόµενα δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
Τον Οκτώβριο µε αναγκαστικούς νόµους εγκρίνονται δαπάνες:
1. Για την καταπολέµηση της ελονοσίας, σε Αθήνα, Πειραιά και περίχωρα 2.500.000 δρχ.
2. Για την καταπολέµηση του κοµουνισµού διατίθεται πίστωση στη διάθεση του υφυπουργού ∆ηµόσιας
Τάξης (Κ. Μανιαδάκης), µε χρηµατικά εντάλµατα στο όνοµά του.
Καθορίζεται η αιγιαλίτιδα ζώνη στα 6 ναυτικά µίλια.
Συνεδρίαση 22η
Τετάρτη 4 Νοεµβρίου 1936
Θέµατα ηµερήσιας διάταξης.
1. Εκδίκαση ένστασης κατά του κύρους διαγωνισµού για την πρόσληψη δηµοτικών υπαλλήλων.
2. Έγκριση των δαπανών που έγιναν µε απόδοση λογαριασµού, από τον δηµαρχεύοντα Ι. Ριζογιαννόπουλο
κατά τη χρίση 1935-36.
Επί του 1ου θέµατος. Ο Κουβαράς εκθέτει τις παρατυπίες που έγιναν και τους λόγους ακυρότητας του διαγωνισµού. Ο Μωϋσιάδης, µέλος της επιτροπής, υπεραµύνεται των πράξεών της ως γενοµένων µέσα στα όρια του
νόµου. Το ∆.Σ. µε πλειοψηφία 12 κατά 3 θεωρεί άκυρο το διαγωνισµό, αναθέτει στον ∆ήµαρχο την προκήρυξη
νέου µε πιο επακριβείς όρους διεξαγωγής και επιφυλάσσεται για την εκλογή επιτροπής σε άλλη συνεδρίαση.
Επί του 2ου θέµατος. Καταρτίζεται 4µελής επιτροπή για να κάνει τον έλεγχο των δαπανών.
Θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης:
1. Ορίζεται επιτροπή για την παραλαβή δηµοτικών έργων.
2. Ορίζεται επιτροπή για την παραλαβή υλικών.
3. Εγκρίνεται πίστωση για τη δηµιουργία φυτωρίου.
Συνεδρίαση 23η ∆ευτέρα
9 Νοεµβρίου 1936
∆εν υπάρχει απαρτία.
Συνεδρίαση 24η
Πέµπτη 12 Νοεµβρίου 1936
Θέµατα ηµερήσιας διάταξης.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Έγκριση διακηρύξεων για την ενοικίαση γκαράζ και οικήµατος για την εγκατάσταση Λαϊκού Ιατρείου.
Τροποποίηση Οργανισµών.
Ψήφιση ειδικού Οργανισµού Λαϊκού Ιατρείου.
Έγκριση πιστώσεων.
∆ιορισµός αντιπροσώπων στις σχολικές εφορίες.
Έγκριση προϋπολογισµού δαπάνης για την κατασκευή τοίχου αντιστήριξης οδού Καλογρέζας.
Έγκριση δαπανών.

Επί του 1ου θέµατος. Εγκρίνονται οι διακηρύξεις.
Επί του 2ου θέµατος: Το ∆.Σ. επιφυλάσσεται να αποφασίσει µετά από πρόταση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής.
Επί του 3ου θέµατος. Αναβάλλεται η συζήτηση.
Επί του 4ου θέµατος. Εγκρίνονται πιστώσεις.
Επί του 5ου και 6ου θέµατος. Αναβάλλεται η συζήτηση.
Επί του 7ου θέµατος. Εγκρίνονται δαπάνες.

Συνεδρίαση 25η
Τετάρτη 18 Νοεµβρίου 1936
Θέµατα ηµερήσιας διάταξης.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ανακοίνωση ∆ηµαρχιακής Επιτροπής για τροποποίηση Οργανισµών.
Ψήφιση ειδικού Οργανισµού Λαϊκού Ιατρείου.
∆ιορισµός αντιπροσώπων στις σχολικές εφορίες.
Έγκριση προϋπολογισµού δαπάνης για την κατασκευή τοίχου αντιστήριξης της οδού προς Καλογρέζα.
Έγκριση δαπανών.
Καθορισµός εξόδων παράστασης δηµάρχου.
Έγκριση πίνακα συνδροµών σε εφηµερίδες και περιοδικά.
Αιτήσεις και αναφορές.

Προ ηµερήσιας διάταξης ο ∆ήµαρχος παίρνει το λόγο και αναφέρεται στη µετακοµιδή των λειψάνων των
βασιλέων Όλγας, Σοφίας και Κωνσταντίνου161. Στην τελετή παραστάθηκε ο ∆ήµαρχος.
Επίσης ανακοινώνεται η συµµετοχή του ∆ήµου στο πένθος για το θάνατο του Αλέξανδρου Παπαναστασίου
και προβαίνει στις συνήθεις ενέργειες.
Επί του 1ου θέµατος. Αναβάλλεται η συζήτηση.
Επί του 2ου θέµατος. Ο ∆ήµαρχος εισάγει πρόταση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής για τη σύσταση και λειτουργία
Λαϊκού Ιατρείου και αναφέρει ότι η ∆ιοίκηση Πρωτευούσης θα εφοδιάσει τον ∆ήµο µε φάρµακα. Το ∆.Σ. ψηφίζει
οµοφώνως τον ειδικό Οργανισµό που περιλαµβάνει µεταξύ άλλων και τα εξής:
Σκοπός του ∆ηµοτικού Λαϊκού Ιατρείου είναι η δωρεάν εξέταση των προσερχόµενων σ’ αυτό απόρων αρρώστων, η παροχή φαρµάκων από αυτά που υπάρχουν στο Ιατρείο, η επίσκεψη και η θεραπεία στο σπίτι όσων
ασθενούν βαριά από γιατρούς και επισκέπτρια νοσοκόµα. Οι θέσεις του προσωπικού είναι: 2 θέσεις γιατρών, 1
θέση νοσοκόµας, 1 θέση γραφέα και 1 θέση καθαρίστριας. Γίνεται δεκτή πρόταση του Ρεµούνδου οι γιατροί να
επισκέπτονται εναλλάξ δυο-τρεις φορές την εβδοµάδα τον Περισσό.
Για τον πρώτο εξοπλισµό εγκρίνεται πίστωση 30.000.
Επί του 3ου θέµατος. Ορίζονται Σύµβουλοι ως αντιπρόσωποι του ∆ήµου σε όλες της σχολικές εφορίες.
Επί του 4ου θέµατος. Εγκρίνεται δαπάνη 43.000 για την κατασκευή του έργου.
Επί του 5ου θέµατος. Εγκρίνονται έξοδα κίνησης ∆ηµοτικών Συµβούλων που πήγαν στην Κηφισιά για την
ενθρόνιση του µητροπολίτη Αττικής στις 25 Οκτωβρίου, 1.262δρχ. για µικροβοηθήµατα σε άπορους και 635
δρχ. οινόπνευµα για τους εµβολιασµούς.
Επί του 6ου θέµατος. Ως έξοδα κίνησης του ∆ηµάρχου, καθορίζεται το ποσό των 9.600 δρχ.
Επί του 7ου θέµατος. Εγκρίνονται συνδροµές για τις εφηµερίδες: «Προσφυγικός Κόσµος» 4.000, «Προσφυγική
Φωνή» 3.000, «Κήρυξ Νέας Ιωνίας» 2.250, «Ηνωµένος Τύπος» 500 και «∆ηµοτικός Υπάλληλος» 250 δρχ.
Επί του 8ου θέµατος. Εκτός των άλλων εγκρίνεται η αγορά 25 τευχών του συγγράµµατος «Πως έβλεπε την
νεοελληνική πραγµατικότητα ο Φώτος Πολίτης162» και τεύχη του «Χάριν της Ευτυχίας».
Μετά ο δήµαρχος δίνει απαντήσεις σε ερωτήσεις που είχε υποβάλει ο Ρεµούνδος και αναφέρει ότι:
Οι διαβάσεις στη σιδηροδροµική γραµµή, συµφώνως µε έγγραφο της Εταιρίας Σιδηροδρόµων, είναι
καθορισµένες και για την κατασκευή σκαλιών διάβασης στον Περισσό θα γίνουν οι δέουσες ενέργειες.
Κατά διαβεβαιώσεις της ∆/νσης της Εριουργίας η απαγόρευση διέλευσης από την πάροδο προς Περισσό
οφείλεται στην Εταιρεία Σιδηροδρόµων Αττικής και θα γίνουν οι δέουσες ενέργειες προς το Υπ. Σιδηροδρόµων.
Για τη συντήρηση των δρόµων θα καταρτιστεί ειδικό συνεργείο και τον Οργανισµό του θα έχει σύντοµα
έτοιµο η Τεχνική Υπηρεσία του δήµου.
Συνεδρίαση 26η
Πέµπτη 3 ∆εκεµβρίου 1936
∆εν υπάρχει απαρτία.

161
Στις 11 Ιανουαρίου του 1923, ο Κωνσταντίνος Α΄ πέθανε εξόριστος στο Παλέρµο της Σικελίας. Ενταφιάστηκε στην κρύπτη της Ρωσικής
εκκλησίας της Φλωρεντίας στην Ιταλία. Με την αποκατάσταση της µοναρχίας το 1936, τέθηκε το θέµα της επιστροφής της σορού του στην
Ελλάδα. Η κυβέρνηση απέστειλε το θωρηκτό «Αβέρωφ» στο Μπρίντιζι που παρέλαβε τα λείψανα του Κωνσταντίνου, της µητέρας του
Όλγας, και της συζύγου του Σοφίας, οι οποίες είχαν πεθάνει επίσης στην εξορία. Το πλοίο κατέπλευσε στον Πειραιά στις 17 Νοεµβρίου 1936,
από όπου µε επίσηµη ποµπή µεταφέρθηκαν στη Μητρόπολη Αθηνών για λαϊκό προσκύνηµα έξι ηµερών. Ακολούθως, ενταφιάστηκαν στο
βασιλικό κτήµα Τατοΐου.
162
Ο Φώτος Πολίτης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1890 και ήταν γιος του πατέρα της ελληνικής λαογραφίας Νικολάου Πολίτη. Σπούδασε
νοµικά στη Γερµανία, όπου και απέκτησε θεατρική παιδεία και υπήρξε µεγάλος θεατράνθρωπος, διανοούµενος, ποιητής, θεατρικός
συγγραφέας και κριτικός, θαυµάσιος µεταφραστής και σκηνοθέτης. Έχοντας σχηµατίσει την πεποίθηση ότι το παρελθόν της Ελλάδας µπορεί
να σταθεί οδηγός και εφαλτήριο για µια γενικότερη εθνική πνευµατική ανάταση, επιδόθηκε στη σκηνοθεσία αρχαίων ελληνικών τραγωδιών.
Το 1919 σε ηλικία µόλις 29 ετών, µετέφρασε και σκηνοθέτησε τον «Οιδίποδα Τύραννο» του Σοφοκλή, που υπήρξε σταθµός στην ιστορία
του ελληνικού θεάτρου, µε τον Αιµίλιο Βεάκη πρωταγωνιστή στον οµώνυµο ρόλο. Το 1930 ιδρύεται το Εθνικό Θέατρο από τον τότε
Υπουργό Παιδείας Γ. Παπανδρέου, ο οποίος διορίζει το 1932 ως πρώτο ισόβιο σκηνοθέτη του Εθνικού, το Φώτο Πολίτη. Από το 1932 έως το
1934 καταγράφει το εκπληκτικό ρεκόρ να ανεβάσει στο Εθνικό θέατρο 35 θεατρικά έργα από όλο το φάσµα του ελληνικού και παγκόσµιου
ρεπερτορίου, µε έµφαση όµως στην αρχαία τραγωδία. Επίσης έγραφε άρθρα στις εφηµερίδες Πρωία και Πολιτεία, ενώ σήµερα προς τιµήν
του απονέµεται κάθε χρόνο το έπαθλο «Φώτος Πολίτης», για την καλύτερη σκηνοθεσία. Πέθανε νέος το ∆εκέµβριο του 1934.

122

Συνεδρίαση 27η
Παρασκευή 4 ∆εκεµβρίου 1936
∆εν υπάρχει απαρτία.
Ιδρύεται το 2ο ∆ηµοτικό Σχολείο Ελευθερούπολης και είναι 4τάξιο.
Συνεδρίαση 28η
Τετάρτη 9 ∆εκεµβρίου 1936
Θέµατα ηµερήσιας διάταξης.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Έγκριση όρων διακήρυξης για την κατασκευή των οδών Κρήτης, Λάρνακος και Κυδωνιών.
Έγκριση διακήρυξης συγγραφής υποχρεώσεων µελέτης κ.λπ. κατασκευής πεζοδροµίων.
Έγκριση πιστώσεων.
∆ιορισµός εξεταστικής επιτροπής διαγωνισµού πρόσληψης υπαλλήλων.
Έγκριση δαπανών για τη χρήση 1935-36.
Ψήφιση ειδικού Οργανισµού συντήρησης δηµοτικών δρόµων.
Έγκριση πίνακα βεβαίωσης φόρων βιοµηχανικών προϊόντων.
Πρόταση ∆ηµαρχιακής Επιτροπής για τροποποίηση όλων των Οργανισµών του ∆ήµου.
Αιτήσεις και αναφορές.

Επί του 1ου και 2ου θέµατος. Με πρόταση του Καΐρη αναβάλλεται η συζήτηση για να βρει χρόνο να παραστεί
στις σχετικές συζητήσεις ο Προϊστάµενος των Τεχνικών Υπηρεσιών και να δώσει διευκρινιστικές πληροφορίες. Ο
Βαλούρδος διαµαρτύρεται εντόνως για την παρέλκυση των δύο ζητηµάτων.
Επί του 3ου θέµατος. α) ο δήµαρχος εκθέτει ότι µε σύσταση του Προέδρου της Κυβέρνησης οι δήµαρχοι και οι
κοινοτάρχες µετά από επίσκεψη στην καλλιτεχνική έκθεση αγόρασαν µερικά έργα ζωγραφικής και αυτός διάλεξε
τρία αξίας 25.000. Την αγορά εγκρίνει οµοφώνως το συµβούλιο, β) ψηφίζεται πίστωση 25.000 για τη Εθνική
Νεολαία163 κατά πλειοψηφία, µε τον Καΐρη να θεωρεί ότι, σε αναλογία µε όσα έδωσε ο ∆ήµος της Αθήνας,
15.000 ήσαν αρκετές, γ) ανακοινώνεται απόφαση του υπουργού ∆ηµόσιας Ασφάλειας για ανέγερση
Αστυνοµικών Καταστηµάτων στην Ιωνία και στη Σαφράµπολη. Το ∆.Σ. ψηφίζει οµοφώνως για το σκοπό αυτό
πίστωση 50.000. Ο Γεωργουλίδης παρατηρεί ότι είναι αναγκαία η ίδρυση Σταθµού στον Περισσό ή µεταφορά
αυτού που είναι στη Ριζούπολη και µετά από συζήτηση αποφασίζεται να αναφερθεί στο υπουργείο ότι ο ∆ήµος
αναλαµβάνει την υποχρέωση να παραχωρήσει οικόπεδο στον Περισσό για την ανέγερση Αστυνοµικού Σταθµού.
Επί του 4ου θέµατος. Ορίζεται 3µελής επιτροπή αποτελούµενη από τον ∆ήµαρχο ως πρόεδρο, τον Μ. Κουβαρά
και τον Παν. Χαλδέζο ∆/ντή Αυτοδιοίκησης στη ∆ιοίκηση Πρωτευούσης164.
Επί του 5ου θέµατος. Η επιτροπή καταθέτει λεπτοµερή έκθεση και το ∆.Σ. εγκρίνει οµοφώνως τις δαπάνες που
έγιναν από τον Ι. Ριζογιαννόπουλο κατά τη χρήση 1935-36.
Το 6ου θέµα αποσύρεται από τον ∆ήµαρχο.
Επί του 7ου θέµατος. Ορίζονται τα ολικά εισπρακτέα ποσά ως εξής: Γ. Παπάζογλου 10.000, Σαραντόπουλος
2.142, Η. Σινάνογλου 5.000, Αφοι Πλέσσα 3.000, Κ. Αναστασιάδης 2.500 και Υιοί Μποστατζόγλου 15.000.
Λόγω προχωρηµένης ώρας το συµβούλιο αναβάλλεται για την Πέµπτη 10 ∆εκεµβρίου οπότε και επαναλαµβάνεται η διακοπείσα συνεδρίαση.
Επί του 6ου θέµατος. Ο παριστάµενος µηχανικός του δήµου ∆ιαµαντίδης εκθέτει τους λόγους για τους οποίους
είναι απαραίτητη η κατασκευή των αναφερόµενων δρόµων. Μετά από συζήτηση το ∆.Σ. εγκρίνει οµοφώνως
τους όρους της διακήρυξης.
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Η «Εθνική Οργάνωσις Νεολαίας» (ΕΟΝ) ήταν κυβερνητική οργάνωση νέων που ιδρύθηκε από το δικτατορικό καθεστώς του Ιωάννη
Μεταξά. Ως επέτειος δηµιουργίας της οργάνωσης είχε καθιερωθεί η 7η Νοεµβρίου 1937. Η οργάνωση παρουσιαζόταν να έχει ως σκοπό: «την

επωφελή διάθεσιν του ελευθέρου από της εργασίας χρόνου των νέων, προς προαγωγήν της σωµατικής και ψυχικής καταστάσεως αυτών,
ανάπτυξιν του εθνικού φρονήµατος και της πίστεως προς την θρησκείαν, δηµιουργίαν πνεύµατος συνεργασίας και κοινωνικής αλληλεγγύης...». Ο Ιωάννης Μεταξάς πέραν του φαινοµενικού, είχε ως σκοπό µε την οργάνωση αυτή να διαµορφώσει τους νέους σε υποστηρικτές
του καθεστώτος του, κατά τα φασιστικά και ναζιστικά πρότυπα. Στις 21 Ιουνίου 1939 στην οργάνωση εντάχθηκαν υποχρεωτικά και οι
πρόσκοποι. Το ίδιο έγινε και στη Νέα Ιωνία όπου σε ειδική τελετή οι πρόσκοποι αναγκάστηκαν να υποστείλουν τη σηµαία τους και στη θέση
της έγινε η έπαρση της σηµαίας της ΕΟΝ, που στη µέση έφερε διπλό πέλεκυ περιβαλλόµενο από φύλλα δάφνης (αντίστοιχο σήµα της
φασιστικής Ιταλίας). Η εν λόγω σηµαία των προσκόπων της Νέας Ιωνίας, κοσµεί το Ιστορικό Μουσείο του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. Η οργάνωση είχε
στρατιωτικό χαρακτήρα και τα µέλη της φορούσαν χαρακτηριστικές στολές µπλε σκούρου χρώµατος, δίκοχο ίδιου χρώµατος µε το σήµα της
οργάνωσης, λευκή γραβάτα και λευκές γκέτες. Χαιρετούσαν στρατιωτικά µε την παλάµη τεντωµένη και το χέρι προτεταµένο όπως και στο
φασιστικό χαιρετισµό. Σύµφωνα µε διάταξη του κανονισµού τους, «Ο χαιρετισµός αποδίδεται δια ζωηράς προτάσεως της δεξιάς χειρός

τεταµένης µε δακτύλους ηνωµένους και την παλάµην εις το ύψος του δεξιού οφθαλµού, κατά το πρότυπον του καθαρώς αρχαίου ελληνικού
χαιρετισµού». Κάποιες από τις δραστηριότητες της ΕΟΝ ήταν η στρατιωτική εκπαίδευση, οι αθλητικές διοργανώσεις, οι γυµναστικές
επιδείξεις, οι επιβλητικές παρελάσεις και γιορτές, αναδασώσεις, εκδροµές και κοινωνικό έργο. Περιοδικό της οργάνωσης ήταν «Η Νεολαία»
και κυκλοφορούσε σε εβδοµαδιαία βάση. Η ΕΟΝ διαλύθηκε τον Απρίλιο του 1941, τρεις µήνες µετά το θάνατό του Μεταξά, µε την κατάρρευση του µετώπου και τη Γερµανική εισβολή.
164
Με την αλλαγή του καθεστώτος οι επιτροπές δεν συγκροτούνται αποκλειστικά από µέλη του δηµοτικού συµβουλίου, όπως γινόταν µέχρι
τώρα, αλλά στη σύνθεσή τους συµµετέχει και άτοµο από τη ∆ιοίκηση Πρωτευούσης.
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Μετά τις επεξηγήσεις του προϊστάµενου των τεχνικών υπηρεσιών το ∆.Σ. εγκρίνει οµοφώνως τους όρους
της διακήρυξης της κατασκευής πεζοδροµίων, ιδιαίτερα δε της οδού Ηρακλείου και των άλλων εµπορικών
δρόµων, που θα γίνουν όχι µε ασφαλτόστρωση (όπως προβλεπόταν µέχρι τώρα) αλλά µε τσιµεντόπλακες.
Επί του 8ου θέµατος. Εκκενώνεται η αίθουσα και η συζήτηση γίνεται «κεκλεισµένων των θυρών». Η τροποποίηση αφορά αυξήσεις του µισθολογίου, που γίνονται σε όλους τους κλάδους των δηµοτικών υπαλλήλων και
έχουν ως εξής.
Εσωτερικής υπηρεσίας: εισηγητής από 3.500 σε 4.000, ακόλουθοι από 2.200 σε 2.400, γραφείς Α΄ από
1.800 σε 2.000, γραφείς Β΄ από 1.500 σε 1.700, κλητήρες Α΄ από 1.500 σε 1.800, κλητήρες Β΄ από 1.200 σε
1.700, καθαρίστριες από 500 σε 700, εργοδηγοί από 2.500 σε 3.000, ηλεκτροτεχνίτες και υδραυλικοί από 1.800
σε 2.000, αρχιεργάτες και αποθηκάριος από 1.600 σε 1.800, ιατρός υγειονολόγος από 2.500 σε 3.500,
δενδροκόµος από 1.800 σε 2.000, κηπουροί από 1.200 σε 1.400.
Υπηρεσία καθαριότητας: επόπτης από 2.000 σε 2.200, επιστάτες από 1.650 σε 1.800, καραγωγείς από 85 σε
95 δρχ. την ηµέρα, ρειθροκαθαριστές και βοηθοί από 35 σε 45 τη µέρα.
Υπηρεσία µητρώου: γραφείς Β΄ από 1.500 σε 1.700.
Πυροσβεστική υπηρεσία: οδηγός αυτοκινήτου από 2.200 σε 2.500, βοηθός από 1.200 σε 1.500,
πυροσβέστες από 150 σε 200 δρχ. τη µέρα (όποτε εργάζονται).
Υπηρεσία φυλάκων γέφυρας: φύλακες από 1.200 σε 1.500.
Υπηρεσία αντλιοστασίου: προϊστάµενος από 2.500 σε 2.800, υδρονοµείς από 1.800 σε 2.000, φύλακας από
1.500 σε 1.700 βεβαιωτής φόρου από 2.000 σε 2.200.
Αύξηση 20% στο µισθό του εισηγητή διοικητικών υπηρεσιών Αλ. Καγιαλόγλου που κάνει χρέη Ληξίαρχου.
Στη συνέχεια αποκαθίσταται η δηµοσιότητα της συνεδρίασης και εγκρίνονται δαπάνες.
Συνεδρίαση 29η
Τετάρτη 16 ∆εκεµβρίου 1936
∆εν υπάρχει απαρτία.
Συνεδρίαση 30η
Παρασκευή 18 ∆εκεµβρίου 1936
Θέµατα ηµερήσιας διάταξης.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Έγκριση τελικού συγκριτικού πίνακα δικτύου ηλεκτροφωτισµού.
Κλήρωση για έξοδο ενός µέλους της δηµαρχιακής επιτροπής και εκλογή νέου.
∆ωρεές δήµου προς εκκλησιαστικές επιτροπές.
Τροποποίηση Οργανισµών του δήµου.
Αιτήσεις και αναφορές.
Έγκριση δαπανών.

Προ ηµερήσιας διάταξης έρχεται θέµα στο οποίο ο ∆ήµαρχος εισηγείται να θεωρηθεί ως µη υπάρχουσα η
σύµβαση µίσθωσης ακινήτου του τέως δηµοτικού συµβούλου Ι. ∆ιαµαντάκη και προτείνει να κηρυχθεί έκπτωτος
για τους εξής νόµιµους λόγους.
1. Η απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου µε την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της σύµβασης είναι άκυρη επειδή
το ∆.Σ. δεν βρισκόταν σε απαρτία αφού παρίσταντο 9 µέλη και ο δηµαρχών Ι. Ριζογιαννόπουλος δεν έπρεπε
να υπολογιστεί για τον καταρτισµό νόµιµης απαρτίας.
2. Κατά τη σύνταξη του συµβολαίου δεν λήφθηκε υπόψη η εντολή του Νοµάρχη, τροποποιήθηκε ο 1ος όρος
της διακήρυξης, δεν ανακοινώθηκε στο ∆.Σ., ούτε δηµοσιοποιήθηκε.
3. Κατά τη σύνταξη του µισθωτηρίου δεν λήφθηκε υπόψη διαταγή του Νοµάρχη να απόσχει προσωρινά ο
∆ήµος από τη µίσθωση της οικίας ∆ιαµαντάκη.
4. Η τότε δηµοτική αρχή απέκρυψε σκοπίµως από τη Νοµαρχία και από το Υπ. Εσωτερικών ότι ο Ι. ∆ιαµαντάκης µετά του οποίου έγινε η σύµβαση µίσθωσης, ήταν εν ενεργεία δηµοτικός σύµβουλος [άρθ. 151
Κ.∆.Ν.]165.
5. Γιατί οι διαστάσεις του ακινήτου του ∆ιαµαντάκη δεν είναι σύµφωνες µε αυτές που διαλαµβάνονται στο
σχεδιάγραµµα που ο ίδιος υπέβαλε, ούτε ήταν έτοιµο ακόµη και µετά την ηµεροµηνία παράδοσης.
Το συµβούλιο κατά πλειοψηφία, µε 10 ψήφους και τους Κανά και Μωϋσιάδη να αρνούνται ψήφο, κηρύσσει
έκπτωτο το συµβόλαιο.
Επί του 1ου θέµατος. Ο παριστάµενος επιβλέπων Μηχανικός Ηλεκτρολόγος Μενέλαος Βοραζάνης, υποβάλει
επιµέτρηση της εργασίας, παραθέτει τα σχέδια και όλα τα στοιχεία της εγκατάστασης ηλεκτροφωτισµού του
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Ο Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων στο κεφάλαιο περί εκλέξιµων και ασυµβιβάστου, άρθρο 151, αναφέρει µεταξύ άλλων: «∆εν δύνανται
επίσης να εκλεγώσιν ή διατελώσιν δήµαρχοι, δηµοτικοί ή κοινοτικοί σύµβουλοι οι διατελούντες εις παντός είδους σύµβασιν µετά του δήµου
και της κοινότητος ιδιώται, ως και οι σύµβουλοι, τα µέλη της διοικήσεως και οι υπάλληλοι των νοµικών προσώπων των διατελούντων εν
σχέσει τοιαύτης µετά του δήµου συµβάσεως».
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∆ήµου και εξηγεί πως θα γίνει η παραλαβή του έργου. Το ∆.Σ. αφού έλαβε γνώση του συγκριτικού πίνακα και
όλων των στοιχείων, τα εγκρίνει οµοφώνως. Η τελική δαπάνη για το έργο ανήλθε σε 920.100 δρχ.
Κατόπιν το συµβούλιο εγκρίνει οµοφώνως να καταβληθεί στην Ε.Η.Α.Π, η δαπάνη που χρειάζεται για τον
ηλεκτροφωτισµό του ∆ήµου.
Επί του 2ου θέµατος. Κληρώνεται να εξέλθει της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής και ψηφίζεται εκ νέου, ο Ιορδάνης
Μαµελετζής.
Επί του 3ου θέµατος. Εγκρίνεται οµοφώνως η χορήγηση στους ναούς άχρηστων στύλων ηλεκτροφωτισµού: 2
στο ναό Αγ. Ευσταθίου, 4 στο ναό Αγ. Αναργύρων 40 στο ναό Αγ. Στεφάνου και 2 στον ιδιώτη άπορο Ν. Ν. για
στήριξη του ετοιµόρροπου σπιτιού του.
Το 4ο θέµα θεωρείται ότι εξαντλήθηκε κατά την προηγούµενη συνεδρίαση.
Επί του 5ου θέµατος. Το ∆.Σ. εγκρίνει ή απορρίπτει αιτήµατα κυρίως οικονοµικής φύσης.
Επί του 6ου θέµατος. Το ∆.Σ. εγκρίνει δαπάνες.
Εκτός ηµερήσιας διάταξης, ο ∆ήµαρχος εισηγείται να συζητηθούν ως κατεπείγοντα θέµατα τα εξής:
1. Μετά από εγκύκλιο της ∆ιοικ. Πρωτευούσης να καταβληθεί χρηµατικό ποσό για βοηθήµατα σε άπορους. Το
∆.Σ. εγκρίνει την καταβολή 22.200 δρχ. που θα κατατεθούν από τον ∆ήµαρχο στην Εθνική Τράπεζα στον
ειδικό λογαριασµό «ως βοηθήµατα εορτών» στο όνοµα του υπουργού Κρατικής Υγιεινής και Αντιλήψεως.
2. Μετά από εγκύκλιο της ∆ιοικ. Πρωτευούσης: «Το συµβούλιον εγκρίνει την χορήγησιν αντί χρηµατικού

βοηθήµατος επί ταις εορταίς των Χριστουγέννων, ινδιάνων αξίας µέχρι δραχµών τριακοσίων, εις έκαστον
των εν ιδιαιτέρα καταστάσει διαλαµβανοµένων 73 τακτικών και εκτάκτων υπαλλήλων….». ∆ηλαδή αντί για
χρήµατα µοιράζονται γαλοπούλες.
3. Μετά από εγκύκλιο της ∆ιοικ. Πρωτευούσης που µεταβιβάστηκε από την Ένωση ∆ήµων και Κοινοτήτων, το
συµβούλιο εγκρίνει οµοφώνως την αγορά 250 τευχών του βιβλίου «Εθνικόν Ευαγγέλιον» αντί 20 δρχ.
έκαστο.
4. Εγκρίνεται δαπάνη 6.000 για την τοποθέτηση κρήνης στην οδό Κρήτης.
5. Ψηφίζεται πίστωση 2.500 για το κλείσιµο λάκκων στην οδό Ηρακλείου.
6. Ανατίθεται στον ∆ήµαρχο η κατασκευή τοίχου υποστήριξης, κατά προέκταση πτερυγότοιχου της γέφυρας
στα Πευκάκια, δαπάνης 3.000.
7. Ανατίθεται στον ∆ήµαρχο η ισοπέδωση και ο εκβραχισµός στην περιοχή του Γυµνασίου Ν. Ιωνίας δαπάνης
4.000.
Συνεδρίαση 31η
Τρίτη 29 ∆εκεµβρίου 1936
∆εν υπάρχει απαρτία.
Συνεδρίαση 32η
Τετάρτη 30 ∆εκεµβρίου 1936
∆εν υπάρχει απαρτία.
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1937
Συνεδρίαση 33η
Κυριακή 3 Ιανουαρίου 1937
Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γραµµατέως του Σώµατος.
Παρίστανται 10 σύµβουλοι από τους 18 και εκλέγονται: Πρόεδρος ο Μιχαήλ Κουβαράς, Αντιπρόεδρος ο
Πέτρος Καΐρης και Γραµµατέας ο Χρυσάφης ∆ουβλίδης.
Ο ∆ήµαρχος ενηµερώνει ότι έστειλε ευχητήρια τηλεγραφήµατα για το νέο έτος στον βασιλιά, στον διάδοχο
πρίγκιπα Παύλο, στον πρόεδρο της κυβέρνησης, στους υπουργούς Εσωτερικών και ∆ιοίκησης Πρωτευούσης και
στους δηµάρχους και κοινοτάρχες της περιφέρειας Αττικής.
Στις 7 Ιανουαρίου αποφασίζεται και στις 18 δηµοσιεύεται, η απόφαση για ίδρυση µονοτάξιου Νηπιαγωγείου
στην Καλογρέζα (ΦΕΚ 12 17-1-1937). Υπουργός παιδείας της κυβέρνησης Μεταξά είναι ο Κ. Γεωργακόπουλος166.
Συνεδρίαση 34η
∆ευτέρα 11 Ιανουαρίου 1937
∆εν υπάρχει απαρτία.
Συνεδρίαση 35η
Τετάρτη 13 Ιανουαρίου 1937
Θέµατα ηµερήσιας διάταξης.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Έγκριση δαπανών.
Έγκριση συγκριτικού πίνακα εργολαβίας κατασκευής της οδού Μ. Ασίας.
Έγκριση πιστώσεων.
Έγκριση µελέτης κατασκευής πεζοδροµίων.
Έγκριση ειδικού οργανισµού υπηρεσίας τοπογράφησης.
Έγκριση φωτισµού τµήµατος του Περισσού µε τοποθέτηση ιδιωτικών λαµπτήρων.
Εκδίκαση προσφυγής του προσωρινώς παυθέντος εργοδηγού Σ. Μ.
Αναµόρφωση προϋπολογισµού χρήσης 1936-37.

Προ ηµερήσιας διάταξης:
1. Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι τη θέση του παραιτηθέντα συµβούλου της µειοψηφίας Ι. Κεσίσογλου, κατάλαµβάνει ο Εµµανουήλ Κουκουµίδης.
2. Ο Π. Καρφόπουλος ανακοινώνει ότι παραιτείται από αντιπρόσωπος του ∆ήµου στην Σχολική Εφορεία του
Γυµνασίου, γιατί κατά τη γενική συνέλευση του συλλόγου γονέων εκλέχτηκε µέλος της Σχ. Εφορείας.
Αντικαταστάτης του ορίζεται ο Μ. Κουβαράς.
3. Ο ∆ήµαρχος θέτει υπόψη του συµβουλίου έγγραφο της ∆ιοικήσεως Πρωτευούσης, που διαβιβάστηκε στον
∆ήµο για το ∆.Σ., ένσταση συµµετεχόντων στον διαγωνισµό της 20ης ∆εκεµβρίου 1936 για πρόσληψη
υπαλλήλων. Η ένσταση απευθύνεται στον υπουργό ∆ιοικήσεως Πρωτευούσης και περιλαµβάνει σωρεία
κατηγοριών εις βάρος της εξεταστικής επιτροπής, µε τον ∆ήµαρχο ως πρόεδρο, τον Μ. Κουβαρά και τον
εισηγητή της Νοµαρχίας Αττικοβοιωτίας Αντώνιο Οικονόµου. Καταγγέλλουν τα µέλη της επιτροπής ότι είναι
αγράµµατα και ακατάλληλα να κρίνουν τα γραπτά, µεροληπτικά και κοµµατισµένα, ότι ευθύνονται για τη
διαρροή των θεµάτων σε γνωστούς τους, για αλλοίωση των γραπτών, ότι οι υπηρετούντες στον ∆ήµο είναι
γνωστοί και συγγενείς των κρατούντων, παράνοµα διορισµένοι ή κινηµατίες που καταδικάστηκαν µε
βαρύτατες ποινές, και ζητούν την ακύρωση του διαγωνισµού. Ο ∆ήµαρχος απαντά στις κατηγορίες και
προτείνει να εγκρίνει το συµβούλιο την ποινική δίωξη των συκοφαντών της επιτροπής και την απόρριψη της
ένστασης. Ο Καρφόπουλος τονίζει ότι τεκµήριο της αγραµµατοσύνης των ενισταµένων αποτελεί το ότι στην
ένστασή τους υπάρχουν πάνω από 20 ορθογραφικά λάθη. Το ∆.Σ. απορρίπτει τις ενστάσεις, θεωρεί έγκυρες
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Ο Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος ήταν πολιτικός, νοµικός και στρατιωτικός. Γεννήθηκε στην Τρίπολη το 1890. Σπούδασε νοµικά στο
Πανεπιστήµιο Αθηνών και υπηρέτησε κατά τους Βαλκανικούς πολέµους ως έφεδρος αξιωµατικός. Το 1915 κατετάγη στο Σώµα της
Στρατιωτικής ∆ικαιοσύνης µε το βαθµό του λοχαγού («κατ' εκλογήν»). Το 1923 αποστρατεύτηκε µε το βαθµό του συνταγµατάρχη και
δικηγόρησε στην Αθήνα («Παρ' Αρείω Πάγω και Συµβουλίω Επικρατείας») µέχρι το 1951. Το 1928 πολιτεύθηκε µε το Λαϊκό κόµµα και το
1935 διορίστηκε υφυπουργός «παρά τω πρωθυπουργώ» στην κυβέρνηση του Κωνσταντίνου ∆εµερτζή. ∆ιατήρησε τη θέση του και όταν
ανέλαβε ο Ιωάννης Μεταξάς (13 Απριλίου 1936) µέχρι τις 6 Αυγούστου, οπότε διορίστηκε υπουργός Παιδείας του καθεστώτος της 4ης
Αυγούστου. Το Νοέµβριο του 1938 διαφώνησε µε τον Μεταξά και παραιτήθηκε από υπουργός. ∆ιετέλεσε υπηρεσιακός πρωθυπουργός από
τις 3 Μαρτίου έως τις 17 Μαΐου 1958 και διεξήγαγε τις εκλογές της 11ης Μαΐου που ανέδειξαν νικητή τον Κωνσταντίνο Καραµανλή και
Αξιωµατική Αντιπολίτευση την Ε∆Α. Από το 1948 µέχρι τον θάνατό του ήταν Πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Συµµετείχε σε
πολλά ∆.Σ. οργανισµών και είχε τιµηθεί µε πολλά παράσηµα και µετάλλια. Απεβίωσε στην Αθήνα το 1973. Πηγή http://el.wikipedia.org
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τις πράξεις της επιτροπής και νόµιµα τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού. Κατά πλειοψηφία εξουσιοδοτεί τον
δήµαρχο να τους υποβάλει µήνυση για συκοφαντία.
4. Εγκρίνονται βοηθήµατα και νοσήλια, ειδικά κονδύλια για τις κατηχητικές σχολές του συλλόγου φοιτητών Ν.
Ιωνίας και του αθλητικού σωµατείου «Ελπίς»,
Επί του 1ου θέµατος. Ο ∆ήµαρχος εισάγει διάφορα στελέχη, αποκόµµατα ενταλµάτων και δικαιολογητικά δαπανών που έγιναν µε απόδοση λογαριασµού από τον πρώην δηµαρχεύοντα Ι. Ριζογιαννόπουλο κατά τη χρήση
1935-36.
Ο Μ. Κουβαράς ως µέλος της επιτροπής ελέγχου δίνει τις εξής διασαφηνίσεις:
Για το έργο σωληνώσεων και υπονόµων της οδού Ηρακλείου συνολικής δαπάνης 98.034 δρχ., ο σχετικός
φάκελος δε βρέθηκε, δεν υπάρχει το πρωτότυπο του πρωτοκόλλου παραλαβής και υπάρχει ένα αντίγραφο µε
υπογραφή του Α. Β. που βεβαιώνει το γνήσιο του αντιγράφου, αλλά κατά τη γνώµη του αυτό είναι πλαστό και
έγινε για να επιτευχθεί η πληρωµή του εργολάβου. Ζητάει το συµβούλιο να εγκρίνει την ποινική δίωξη αυτού
που σύνταξε το πλαστό έγγραφο. Μετά από συζήτηση και προτάσεις, παραπέµπεται το θέµα στη δηµαρχιακή
επιτροπή να εξετάσει τα δεδοµένα και να κρίνει αν πρέπει να υποβληθεί µήνυση.
Υπάρχει ένα υπόλοιπο 9.909,50 δρχ. στα χέρια του Ι. Ριζογιαννόπουλου που δεν το κατέθεσε ως όφειλε.
Γίνεται πρόταση να µηνυθεί. Ο ∆ήµαρχος λέει ότι το ποσό δεν είναι και τόσο σηµαντικό και δεν αξίζει τον κόπο
να γίνει µήνυση γι’ αυτό και γίνεται δεκτό να ζητηθεί από το Ριζογιαννόπουλο να καταθέσει το ποσό εντός τριηµέρου στο Ταµείο. Στην υποβολή µήνυσης επιµένουν οι: Κουβαράς, Βαλούρδος και Χατζηστέλιος.
Οι υπόλοιπες δαπάνες κρίνεται ότι καλώς έγιναν.
Επί του 2ου θέµατος. Εγκρίνεται οµοφώνως ο συγκριτικός πίνακας.
Αναβάλλεται η συζήτηση για τα θέµατα 3, 5 και 7.
Επί του 4ου θέµατος. Εγκρίνεται η τροποποίηση.
Επί του 6ου θέµατος. Εγκρίνονται πιστώσεις: 10.000 για συµπληρωµατικό φωτισµό µε ιδιωτικούς λαµπτήρες,
30 στον Περισσό και 20 σε διάφορα άλλα σηµεία του δήµου.
Επί του 8ου θέµατος. Εγκρίνεται οµοφώνως η αναµόρφωση του προϋπολογισµού.
Συνεδρίαση 36η
Πέµπτη 28 Ιανουαρίου 1937
Θέµατα ηµερήσιας διάταξης.
1.
2.
3.
4.
5.

Αιτήσεις και αναφορές.
Έγκριση ειδικού οργανισµού υπηρεσίας τοπογράφησης.
Έγκριση διακήρυξης, µελέτης κ.λ.π. κατασκευής της οδού Νεοκάστρου.
Έγκριση ανανέωσης της σύµβασης του µηχανικού προϊστάµενου των Τεχν. υπηρεσιών.
Έγκριση καταβολής α) αποζηµίωσης στο γιατρό Γ. Σιδερά για τη ενέργεια δαµαλισµών και β) εξόδων κίνησης
για δηµοτικούς υπαλλήλους.
6. Εκδίκαση προσφυγής του εργολάβου Σ. Μ. κατά απόφασης της δηµαρχιακής επιτροπής.

Ανακοινώνεται η παραίτηση του Μ. Εγιπίδη από το αξίωµα του δηµοτικού συµβούλου.
Προ ηµερήσιας διάταξης γίνεται δεκτό να υποβάλει ο Ρεµούνδος τις εξής επερωτήσεις:
1) γιατί δεν δόθηκαν ακόµα τα αδιάβροχα στους υδρονοµείς
2) γιατί δεν έχει ληφθεί µέριµνα συντήρησης του κεντρικού δρόµου του Περισσού που βαθµιαίως καταστρέφεται.
Ο δήµαρχος απαντώντας λέει ότι, ως προς το πρώτο δεν έχει ακόµα εγκριθεί από τη ∆ιοίκηση Πρωτευούσης και για το δεύτερο ότι καταρτίζονται σύντοµα µελέτες από την τεχνική υπηρεσία και γρήγορα θα γίνουν
συντηρήσεις.
Επί του 1ου θέµατος. Το συµβούλιο αποφασίζει οµοφώνως:
Α) Να αναγραφεί κονδύλι για ενίσχυση της αθλητικής ένωσης Ελευθερούπολης και ενοριακών επιτροπών
των εκκλησιών.
Β) Να δοθούν βοηθήµατα και νοσήλια.
Γ) Ο εργολάβος για την κατασκευή κρασπέδων στην οδό Ηρακλείου, ζητάει να εξοφληθεί. Ο ∆ήµαρχος
τονίζει ότι το όλο έργο είναι σκανδαλώδες, όπως προκύπτει από τα πρακτικά και ότι είναι αποφασισµένος να µην
πληρώσει ο ∆ήµος ένα έργο που δεν παρελήφθη ακόµη. Το θέµα παραπέµπεται στην κρίση της ∆ιοικήσεως
Πρωτευούσης.
∆) Ο πρόεδρος εισάγει άλλο αίτηµα του ίδιου εργολάβου που ζητάει να του δοθεί η προκαταβολή των
10.000 που του παρακράτησε ο πρώην ∆ήµαρχος Ι. Ριζογιαννόπουλος. Το αίτηµα απορρίπτεται γιατί το ∆.Σ.
φρονεί ότι πρόκειται για διαφορά αστικής φύσεως, µεταξύ του εργολάβου και του πρώην ∆ηµάρχου.
Επί του 2ου θέµατος. Εγκρίνεται ειδικός οργανισµός υπηρεσίας τοπογράφησης.
Επί του 3ου θέµατος. Εγκρίνεται οµοφώνως η διακήρυξη µειοδοτικής δηµοπρασίας για την κατασκευή της
οδού Νεοκάστρου – Σαµψούντος συµπεριλαµβανόµενης και της γέφυρας Σαφραµπόλεως, προϋπολογισµού
δαπάνης 220.000, επειδή κρίνεται αναγκαία για τη διευκόλυνση της συγκοινωνίας µεταξύ Ελευθερούπολης και
Σαφράµπολης.
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Λόγω προχωρηµένης ώρας αναβάλλεται η συζήτηση των υπολοίπων θεµάτων.
Συνεδρίαση 37η
Πέµπτη 11 Φεβρουαρίου 1937
∆εν υπάρχει απαρτία.
Συνεδρίαση 38η
Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 1937
∆εν υπάρχει απαρτία.
Συνεδρίαση 39η
Τρίτη 16 Φεβρουαρίου 1937
Θέµατα ηµερήσιας διάταξης.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Αιτήσεις και αναφορές.
Έγκριση ανανέωσης της σύµβασης του µηχανικού προϊστάµενου των Τεχν. υπηρεσιών.
Έγκριση δαπανών χρήσης 1935-36 και 1936-7.
Εκδίκαση προσφυγών.
Έγκριση εξόδων δικηγόρου του δήµου.
Έγκριση πίστωσης για τον καταρτισµό βιβλιοθήκης του Συλλόγου Φοιτητών Ν. Ιωνίας.
Έγκριση προµήθειας συγγραµµάτων.
Έγκριση προµήθειας υλικών υδραυλικού και ηλεκτρολόγου του ∆ήµου.
Έγκριση εξόδων κίνησης υπαλλήλων.
Έγκριση αποζηµίωσης στο γιατρό Γ. Σιδερά και στη δακτυλογράφο ∆ίδα Μ.

Προ ηµερήσιας διάταξης υποβάλλονται επερωτήσεις.
1) Ο ∆ουβλίδης ρωτάει που βρίσκονται οι διεξαγόµενες ∆ιοικητικές ανακρίσεις για τον προϊστάµενο του αντίοστασίου και τονίζει πως πρέπει να τεθεί τέλος σ’ αυτή την υπόθεση. Ο ∆ήµαρχος απαντάει ότι το πόρισµα
των ανακρίσεων που έγιναν από το Γεν. Γραµµατέα του ∆ήµου έχει τεθεί υπόψη του νοµικού συµβούλου
για γνωµάτευση.
2) Ο Βαλόυρδος ρωτάει πως σκοπεύει ο ∆ήµαρχος να αντιµετωπίσει το θέµα της ύδρευσης των συνοικισµών
του ∆ήµου το καλοκαίρι, για να µην παρατηρηθεί πάλι λειψυδρία. Ο ∆ήµαρχος απαντάει πως το ζήτηµα θα
αντιµετωπιστεί µε δύο τρόπους. Αφ’ ενός θα καθαριστεί από τη συσσωρευµένη λάσπη το Αδριάνειο υδραγωγείο οπότε η ποσότητα του διοχετευόµενου νερού από αυτό προς το Αντλιοστάσιο, θα αυξηθεί σηµαντικά
και αφ’ εταίρου µε τη ανόρυξη αρτεσιανών φρεάτων, για το σκοπό δε αυτό θα µετακληθεί ο Βέλγος επιστήµονας υδροσκόπος κ. Πουλβέν.
3) Σε ανάλογη ερώτηση του Μαµελετζή ο ∆ήµαρχος ότι σήµερα παρελήφθη ο οδοστρωτήρας για την κατάσκευή της οδού Μικράς Ασίας.
Επί του 1ου θέµατος. Εγκρίνονται νοσήλια και βοηθήµατα. Εγκρίνεται η αγορά 25 τευχών του συγγράµµατος
«Πως έβλεπε την νεοελληνική πραγµατικότητα ο Φώτος Πολίτης» αντί 500 δρχ.
Ο ∆ήµαρχος ανακοινώνει ότι η εκκλησιαστική επιτροπή του ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στο συνοικιακό «Κοµµάτι Λαζάρου», µε αίτηση προς το προεδρείο του ∆.Σ., που συνοδεύεται από αντίγραφο αίτησης των
κατοίκων της περιοχής προς το Μητροπολιτικό Συµβούλιο και το υπουργείο Υγιεινής και Περιθάλψεως, ζητάει να
γίνουν οι νόµιµες ενέργειες για την ίδρυση ανεξάρτητης ενορίας στην περιοχή τους.

Το Συµβούλιον λαβών υπ’ όψει την προµνησθείσαν αίτησιν της Εκκλησιαστικής Επιτροπής ως και την από 13
Νοεµβρίου 1936 αίτησιν 310 οικογενειών κατοίκων της συνοικίας «Κοµµάτι Λαζάρου» όπως ιδρυθή δι’ αυτάς
ενορία µε ενοριακόν ναόν των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης προς απρόσκοπτον και πλήρη εξυπηρέτησιν των
θρησκευτικών αναγκών των καθόσον αδυνατούν να εκπληρώσουν τακτικώς και ανελλιπώς τα θρησκευτικά αυτών καθήκοντα λόγω της µεγάλης αποστάσεως εις ήν κείνται αφ’ ενός αι εκκλησίαι Αγίων Αναργύρων και Αγίου
Γεωργίου εν Ν. Ιωνία και διότι αφ’ ετέρου η εκκλησία της Αγίας Τριάδος της Κοινότητος Ηρακλείου Αττικής
τυγχάνει λίαν αποµεµακρυσµένη (µέσος όρος αποστάσεως 1.500 µέτρα) χωρίζεται δε από µεγάλης εκτάσεως
γυµνού και ακατοικήτου εδάφους.
∆ιασκεψάµενον
Ευρίσκον την αίτησιν των κατοίκων της συνοικίας «Κοµµάτι Λαζάρου» δεδικαιολογηµένην και νόµινον υπογεγραµµένην δε υπό 310 οικογενιών επί συνόλου 504 ήτοι πλέον του ηµίσεως των οικογενειών, των απαιτουµένων ίνα αποτελέσωσι ενορίαν.
Ιδόν και τας διατάξεις του άρθρου 8 του Νοµοθετικού ∆ιατάγµατος της 17ης ∆εκεµβρίου 1923 και 10 του υπ’
αριθ. 5148 «Νεαρού» Νοµου.
Αποφαίνεται οµοφώνως
Γνωµοδοτεί υπέρ της ιδρύσεως ενορίας εν τη συνοικία «Κοµµάτι Λαζάρου» του ∆ήµου Νέας Ιωνίας µε ενοριακόν ναόν των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης και µε όρια ως έπεται:
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α) Προς Νότον την οδόν ∆αρδανελίων της ενορίας Αγίων Αναργύρων β) προς βορράν την νέαν σιδηροδροµικήν γραµµήν Αθηνών – Λαυρίου ένθα και τα όρια ∆ήµου Ν. Ιωνίας και Κοινότητος Ηρακλείου Αττικής γ)
προς δυσµάς εργοστάσιον Σαραντοπούλου ένθα και τα όρια ∆ήµου Νέας Ιωνίας και Κοινότητος Κουκουβαούνων
δ) προς ανατολάς ενορίαν Αγίου Γεωργίου Ελευθερουπόλεως, ανατίθησι δε την ενέργειαν των περαιτέρω εις τον
κ. ∆ήµαρχον.
Το συµβούλιο παραπέµπει στην τεχνική υπηρεσία αίτηση του Λ. Π. κατοίκου οδού Σαφραµπόλεως για κατεδάφιση αποχωρητηρίου που ανεγέρθηκε µπροστά στο σπίτι του από την Γ. Α. µετά από άδεια του δήµου.
Επί του 2ου θέµατος. Εγκρίνεται οµοφώνως η ανανέωση της σύµβασης του µηχανικού προϊστάµενου των
Τεχν. υπηρεσιών.
Επί του 3ου θέµατος. Εγκρίνονται οι περισσότερες δαπάνες της χρήσης 1935-36 επί Ι. Ριζογιαννόπουλο, επιφυλάσσεται για την έγκριση µερικών και απορρίπτονται κάποιες επειδή δεν προσκοµίστηκαν στοιχεία ή αυτά που
προσκοµίστηκαν κρίθηκαν ανεπαρκή. Μεταξύ αυτών είναι και µία δαπάνη για κατασκευή κήπων και δενδροστοιχιών, που µε έγγραφο της «Α.Ε. Ελληνική Εριουργία» φαίνεται ότι ο φερόµενος ως εργάτης σ’ αυτή την
εργασία, εργαζόταν κατά το ίδιο χρονικό διάστηµα στην Εριουργία. Η επιτροπή προτείνει την ποινική δίωξη των
υπευθύνων και συµβούλιο συµφωνεί.
Στη συνέχεια εγκρίνονται δαπάνες της τρέχουσας χρήσης. Μεταξύ αυτών: 10.000 για εκτελωνισµό του
χλωρίου που προµηθεύτηκε ο δήµος από τη Γερµανία, 3.000 οικονοµική ενίσχυση του συγγραφέα της Ιστορίας
Κρήτης Ιωάννη Μουρέλου.
Επί του 4ου θέµατος. Απορρίπτονται οι προσφυγές δύο υπαλλήλων που απολύθηκαν.
Επί του 5ου θέµατος. Εγκρίνεται οµοφώνως το ποσό των 400 δρχ. το µήνα, ως έξοδα κίνησης και δικαστικά
έξοδα στο δικηγόρο του δήµου Μιχαήλ Καλογερόπουλο.
Επί του 6ου θέµατος. Εγκρίνεται οµοφώνως πίστωση 10.000 για τον καταρτισµό βιβλιοθήκης του Συλλόγου
Φοιτητών Ν. Ιωνίας.
Το 7ο θέµα αναβάλλεται.
Επί του 8ου θέµατος. Εγκρίνεται οµοφώνως η προµήθεια εργαλείων και στολών του ηλεκτρολόγου και του
υδραυλικού του δήµου.
Επί του 9ου θέµατος. Εγκρίνεται οµοφώνως η καταβολή των εξόδων κίνησης.
Επί του 10ου θέµατος. Εγκρίνεται οµοφώνως αποζηµίωση 3.500 στο γιατρό Γ. Σιδερά που πραγµατοποίησε
δαµαλισµό, και 2.400 για αποζηµίωση της ∆ίδος Ανδρονίκης Μ. για 40 ηµέρες εργασίας της ως δακτυλογράφου.
Συνεδρίαση 40η
Τρίτη 23 Φεβρουαρίου 1937
Θέµατα ηµερήσιας διάταξης.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Αιτήσεις και αναφορές.
Έγκριση προµήθειας συγγραµµάτων για εµπλουτισµό της δηµοτικής βιβλιοθήκης.
Έγκριση δαπάνης 15.000 για µαθητικά συσσίτια και 10.000 για το σωµατείο Κοινωφελής Ένωση .
Έγκριση δαπανών χρήσης 1935-36 και 1936-7.
Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων.
Έγκριση δαπάνης για τον καθαρισµό του Αδριάνειου Υδραγωγείου και του Αντλιοστασίου.
Ψήφιση προϋπολογισµού 1937-38.

Επί του 1ου θέµατος. Εγκρίνονται οµοφώνως βοηθήµατα και παροχές. Μεταξύ αυτών: 5.000 για την «Αδελφότητα Αγάπης Ακριτών», 2.500 στη σχολική εφορία των σχολείων Περισσού για µαθητικά συσσίτια, 1.000 για
την αγορά εικόνας του υπουργού ∆ιοικήσεως Πρωτευούσης Κ. Κοτζιά που θα αναρτηθεί στο δηµαρχείο, την
αναγραφή στο νέο προϋπολογισµό ποσού 7.500 για την ενίσχυση του «Ψυχαγωγικού Οµίλου Νέων Σαφραµπόλεως».
Ο πρόεδρος ανακοινώνει εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών που λέει πως είναι αδύνατη η εισαγωγή
ασθενών στο Σανατόριο «Σωτηρία» επειδή δεν υπάρχουν θέσεις.
Επί του 2ου θέµατος. Εγκρίνονται οµοφώνως την προµήθεια συγγραµµάτων για εµπλουτισµό της δηµοτικής
βιβλιοθήκης και µεταξύ αυτών είναι: 4 τεύχη του «Αυτοκυριαρχία και ειµαρµένη», 10 τεύχη του «Σελίδες Συγχρόνου Ιστορίας» του Γερακάρη, 20 τεύχη του «Αιχµάλωτοι του Κεµάλ» του Πισσάνου.
Αναβάλλεται η συζήτηση επί του 3ου θέµατος.
Επί του 4ου θέµατος. Εγκρίνονται οι περισσότερες δαπάνες και µερικές µε επιφύλαξη.
Επί του 5ου θέµατος. Εγκρίνεται η προµήθεια ελαστικών σωλήνων για το πυροσβεστικό αυτοκίνητο.
Επί του 6ου θέµατος. Εγκρίνεται δαπάνη 60.000 για τον καθαρισµό του Αδριάνειου Υδραγωγείου.
Αναβάλλεται η συζήτηση επί του 7ου θέµατος.
Συνεδρίαση 41η
Τρίτη 2 Μαρτίου 1937
∆εν υπάρχει απαρτία
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Συνεδρίαση 42η
Πέµπτη 4 Μαρτίου 1937
∆εν υπάρχει απαρτία
Συνεδρίαση 43η
Τρίτη 9 Μαρτίου 1937
Θέµατα ηµερήσιας διάταξης.
1. Έγκριση καταβολής νοσηλίων.
2. Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων.
3. Ψήφιση προϋπολογισµού 1937-38.
Επί του 1ου θέµατος. Εγκρίνονται οµοφώνως νοσήλια για άπορους στα νοσοκοµεία: Ερυθρός Σταυρός, Ιπποκράτειο και Ευαγγελισµός.
Επί του 2ου θέµατος. Εγκρίνονται οµοφώνως πιστώσεις: 27.000 για τοπογραφήσεις και τροποποίηση του
σχεδίου πόλης και 30.000 για προµήθεια δελτίων συσσιτίου από το Πατριωτικό Ίδρυµα, προκειµένου να διατεθούν από τον ∆ήµαρχο σε αποδεδειγµένους άπορους.
Εκτός ηµερήσιας διάταξης: Α) εισέρχεται ως επείγουσα η ψήφιση προσωρινού Οργανισµού, για τον
καθαρισµό του Αδριάνειου και του αντλιοστασίου µε στόχο την αύξηση της παροχής νερού. Ο Οργανισµός
προβλέπει θέσεις: 2 ειδικών εργατών φρεατωρύχων µε ανώτατο ηµεροµίσθιο 150 δρχ., 4 τεχνιτών (κτίστες και
µιναδόροι) µε ανώτατο ηµεροµίσθιο 100 δρχ., 4 βοηθών τεχνιτών µε ανώτατο ηµεροµίσθιο 80 δρχ., 8 εργατών
µε ανώτατο ηµεροµίσθιο 70 δρχ.
Β) Ο ∆ήµαρχος εισάγει αίτηµα των οικείων του θανόντα αρχιµανδρίτη Ιωαννίκιου Καλαλλέ, επί χρόνια
εφηµέριου του Αγίου Γεωργίου, να γίνει η κηδεία του µε δηµοτική δαπάνη «τιµής ένεκεν» αλλά και λόγω
φτώχιας. Το ∆.Σ. εγκρίνει το ποσό των 2.600 δρχ.
Επί του 3ου θέµατος. Εγκρίνονται οµοφώνως ο προϋπολογισµός 1937-38 συνολικών εσόδων 8.881.900 δρχ.
Συνεδρίαση 44η
Τετάρτη 31 Μαρτίου 1937
Θέµατα ηµερήσιας διάταξης.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Έγκριση δαπανών για την 25η Μαρτίου κ.ά.
Ψήφιση ειδικών και έκτακτων Οργανισµών.
Έγκριση κανονισµού δικαιώµατος υδροληψίας και τροποποίηση κανονισµού τέλους καθαριότητας.
Έγκριση όρων διακήρυξης: α) δικαιώµατος υδροληψίας β) τέλους καθαριότητας γ) τελών πεζοδροµίων
δ) τελών διαφήµισης.
Έγκριση όρων διακήρυξης προµήθειας: α) ακάθαρτου πετρελαίου και ορυκτελαίου για το αντλιοστάσιο
β) λαµπτήρων για το δίκτυο ηλεκτροφωτισµού.
Έγκριση συγκριτικών πινάκων υπέρβασης δαπανών: α) για τον τοίχο αντιστήριξης του δρόµου προς Καλογρέζα β) της κατασκευής της οδού Μ. Ασίας.
Ανακοίνωση του εµπιστευτικού εγγράφου Ε. Π. 36 της ∆ιοικήσεως Πρωτευούσης και λήψη απόφασης επί
του περιεχοµένου του.
Εκδίκαση έφεσης δηµοτικού υπαλλήλου.
Έγκριση προµήθειας εργαλείων πυραντλίας.

Επί 1ου θέµατος. Ο ∆ήµαρχος ανακοινώνει ότι συµφώνως µε έγγραφη διαταγή της ∆ιοικήσεως Πρωτευούσης ο
πανηγυρισµός της Εθνικής Εορτής προσέλαβε εξαιρετική λαµπρότητα και µεγαλοπρέπεια. Τελέστηκε δοξολογία,
επακολούθησε παρέλαση, έγινε δεξίωση στο δηµαρχείο και το βράδυ φωταγωγήθηκε και έγινε λαµπαδηδροµία
από 2.000 περίπου µαθητές, µε φανούς που προµήθευσε ο δήµος, στους κεντρικούς δρόµους της πόλης. Η
συνολική δαπάνη ανήλθε σε 28.073 δρχ. και το ∆.Σ. την εγκρίνει οµοφώνως.
Επί του 2ου θέµατος. Τροποποιούνται οι υπάρχοντες Οργανισµοί µε αύξηση των θέσεων εργασίας και ψηφίζεται Οργανισµός που περιλαµβάνει τους τοµείς: συντήρηση οδοποιίας, διαµόρφωση και ισοπέδωση, κράσπεδα,
ρείθρα, γέφυρες, τοίχοι, υπόνοµοι, οχετοί, εκβραχισµοί, ουρητήρια, δηµοτικές κρήνες, δίκτυο ύδρευσης, εξυγίανση ρεµάτων, αύξηση ύδατος, δίκτυο φωτισµού, κήποι και δενδροστοιχίες, έκτακτη καθαριότητα, εκκένωση
βόθρων, ασβέστωση ρυπαινοµένων χώρων, κατάβρεγµα, µεταφορά νερού και καταπολέµηση κουνουποειδών.
Προτάσσεται το 7ο θέµα. Το έγγραφο της ∆ιοικήσεως Πρωτευούσης αφορά στον έλεγχο της επιτροπής του
∆.Σ. για τη διαχείριση των Ι. Ριζογιαννόπουλου και ∆. Μωϋσιάδη κατά τις περιόδους δηµαρχίας τους και ποσά
για τα οποία δεν απέδωσαν λογαριασµό, 736.500 δρχ. ο πρώτος και 40.000 ο δεύτερος. Η διοίκηση ορίζει να
κλιθούν οι υπόλογοι να αποδώσουν λογαριασµό µέσα σε 5 ηµέρες, διαφορετικά να τους γίνει καταλογισµός.
Ο Μωϋσιάδης λέει πως απέδωσε λογαριασµό στο ∆.Σ. στη συνεδρίαση της 25ης Ιουνίου του 1935 και η
απόφαση του συµβουλίου εγκρίθηκε από τη Νοµαρχία.
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Ο ∆ήµαρχος λέει πως αφού έγιναν αυτά δεν υπάρχει λόγος κατά τη γνώµη του να αποδώσει για δεύτερη
φορά λογαριασµό.
Προσκοµίζεται το βιβλίο πρακτικών, η σχετική πράξη και η εγκριτική πράξη της Νοµαρχίας, από τα οποία
τεκµαίρεται ότι ο Μωϋσιάδης απέδωσε λογαριασµό στη συνεδρίαση της 25ης Ιουνίου του 1935. Επίσης κατάτίθενται τα δικαιολογητικά για τις 40.000 που ακολουθούνται από ονοµαστικές καταστάσεις. ∆ιεξάγεται συζήτηση
αφ’ ενός µεν για το αν τα δικαιολογητικά µπορούν να θεωρηθούν έγκυρα, γιατί κατά το πλείστον δεν φέρουν
υπογραφές αυτών που πήραν τα βοηθήµατα και αφ’ εταίρου αν η απόφαση της 25ης Ιουνίου του 1935 καλώς
ελήφθη, αφού αντίκειται προς άλλη, επί του ίδιου αντικειµένου, από τη 12η Απριλίου του 1935.
Αφού τελείωσε η συζήτηση ο Πρόεδρος προτείνει τον καταλογισµό των 40.000 στον Μωϋσιάδη αφού τα
δικαιολογητικά που προσκοµίστηκαν δεν µπορούν να θεωρηθούν έγκυρα και κανονικά. Το συµβούλιο εγκρίνει
κατά πλειοψηφία τον καταλογισµό και επίσης κατά πλειοψηφία, µε µοναδική αρνητική ψήφο αυτή του Μωϋσιάδη, να σταλούν τα δικαιολογητικά στη ∆ιοίκηση για έλεγχο της εγκυρότητάς τους.
Για τη διαχείριση του Ριζογιννόπουλου γίνεται αναλυτική αναφορά κατά δαπάνη και ποσό. Η εκκρεµότητες
που προκύπτουν αφορούν δύο µικρά ποσά, 9.300 και 3.133 δρχ. για τα οποία γίνεται καταλογισµός κατά
πλειοψηφία µε τους Μωϋσιάδη και Γεωργουλίδη να διαφωνούν.
Επί του 3ου θέµατος. Εισάγεται από τον ∆ήµαρχο και εγκρίνεται από το ∆. Σ., κανονισµός για τα δικαιώµατα
υδροληψίας (µε εγκατάσταση ή από δηµοτικές βρύσες) που προβλέπει τις εξής κατηγορίες: α) για κατοικίες
µέχρι δύο δωµάτια χωρίς κήπο, καφενεία και ζαχαροπλαστεία γ΄ τάξης 10 δρχ. το µήνα β) για κατοικίες µέχρι 4
δωµάτια χωρίς κήπο, κατοικίες µέχρι 2 δωµάτια και κήπο µέχρι 25 τ.µ., καφενεία και ζαχαροπλαστεία β΄ τάξης
20 δρχ. το µήνα γ) για κατοικίες πάνω από 4 δωµάτια, κατοικίες µέχρι 4 δωµάτια και κήπο µέχρι 25 τ.µ.,
καφενεία και ζαχαροπλαστεία α΄ τάξης 30 δρχ. το µήνα δ) καταστήµατα, δηλαδή παντοπωλεία, οινοπνευµατοπωλεία, εστιατόρια, οινοµαγειρεία, κρεοπωλεία, γαλακτοπωλεία, 30 δρχ. το µήνα ε) αρτοποιία, ποτοποιία,
λαχανόκηποι 50 δρχ. το µήνα και εργοστάσια, λουτρώνες, 3 δρχ. το κ.µ. κατά την ένδειξη υδροµετρητών που
πρέπει να τοποθετηθούν στ) τα σπίτια που υδρεύονται από την εταιρία υδάτων χωρίς κήπο 5 δρχ. το µήνα κατά
δωµάτιο, µε κήπο 8 δρχ. κατά δωµάτιο και τα καταστήµατα 40 δρχ. το µήνα ζ) ακίνητα χωρίς υδραυλική
εγκατάσταση που εξυπηρετούνται από τις δηµοτικές βρύσες 5 δρχ. το µήνα.
Εισάγεται από τον ∆ήµαρχο και εγκρίνεται από το ∆. Σ., κανονισµός επιβολής δηµοτικού φόρου για την
παρεχόµενη υπηρεσία καθαριότητας και την αποκοµιδή απορριµµάτων. Το τέλος είναι ετήσιο, καταβάλλεται σε
τέσσερις τρίµηνες δόσεις και βαρύνει:
α) Τους ιδιοκτήτες πάσης φύσεως οικοδοµών, τους κατόχους οικηµάτων από την τέως Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων και του υπουργείου Προνοίας, τους κατόχους οριζοντίων οικοδοµών και τους κατόχους
διαµερισµάτων σε πολυκατοικίες. Ως οικοδοµή λογίζεται και κάθε οικόπεδο που σε αυτό γίνεται οποιαδήποτε
επαγγελµατική χρήση.
β) Τους πάσης φύσεως επαγγελµατίες, καταστηµατάρχες, βιοτέχνες, βιοµήχανους, γιατρούς κ.λ.π.
∆εν υπόκεινται στο τέλος οι εκκλησίες, τα δηµοτικά και δηµόσια ακίνητα που χρησιµοποιούνται για στέγαση
των υπηρεσιών τους και τα φιλανθρωπικά ιδρύµατα.
Για την εφαρµογή του κανονισµού το ετήσιο τέλος ορίζεται κατά κατηγορίες ως εξής:
Ιδιοκτήτες πάσης φύσεως οικοδοµών ορίζονται: για κάθε δωµάτιο κατοικίας από 1 έως 3 δωµάτια 25 δρχ. το
χρόνο, για κάθε δωµάτιο κατοικίας πάνω από 3 δωµάτια 40 δρχ. το χρόνο (δωµάτια δεν θεωρούνται οι κουζίνες
και τα πλυσταριά), για κάθε κατάστηµα εµβαδού µέχρι 20 τ. µ. 50 δρχ. το χρόνο, για κάθε κατάστηµα εµβαδού
20 τ. µ. και πάνω 100 δρχ. το χρόνο, για κάθε χρησιµοποιούµενο οικόπεδο 100 δρχ. το χρόνο, για κάθε θέατρο
η κινηµατογράφο 200 δρχ. το χρόνο, για κάθε εργοστάσιο εµβαδού µέχρι 300 τ. µ. 200 δρχ. το χρόνο, για κάθε
εργοστάσιο εµβαδού πάνω από 300 τ.µ., 0,50 δρχ. επιπλέον για κάθε τ.µ. το χρόνο.
Επαγγελµατίες πάσης φύσεως, το 8% του καταβαλλόµενου από αυτούς φόρου επιτηδεύµατος.
Οι τράπεζες, τα πρακτορεία και τα υποκαταστήµατά τους 1.000 δρχ. το χρόνο.
Οι πλανόδιοι µικροπωλητές και µικροβιοτέχνες που µεταφέρουν τα εµπορεύµατά τους ή οι ίδιοι ή µε αµάξια
50 δρχ. το χρόνο. Η απόδειξη πληρωµής του τέλους ισχύει ως δηµαρχιακή άδεια για το οικ. έτος που καταβλήθηκε το τέλος.
Επί του 3ου θέµατος: εγκρίνονται οι όροι διακήρυξης για την ενοικίαση των α) δικαιώµατος υδροληψίας β)
τέλους καθαριότητας γ) τελών πεζοδροµίων και δ) τελών διαφήµισης.
Λόγω προχωρηµένης ώρας αναβάλλεται η συζήτηση των υπόλοιπων θεµάτων.
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ΤΟΜΟΣ 4ος
Συνεδρίαση 1η
Πέµπτη 8 Απριλίου 1937
∆εν υπάρχει απαρτία.
Στις 6 Απριλίου αποφασίζεται η καθιέρωση της τελευταίας εβδοµάδας του Απριλίου ως «Εβδοµάς Εργατικής
Αµίλλης» και η 1η Μαΐου ως «Ηµέρα Εορτασµού της Εργασίας» (ΦΕΚ 135 9-4-1937 βλ. αποσπάσµατα).
Στις 7 Απριλίου δηµοσιεύεται διάταγµα (ΦΕΚ 130 7-4-1937) µε το οποίο, µεταξύ άλλων της 2ης Εκπαιδευτικής
Περιφέρειας Αθηνών, προάγεται και το ∆ηµοτικό Σαφραµπόλεως από 5τάξιο σε 6τάξιο.
Συνεδρίαση 2η
Παρασκευή 9 Απριλίου 1937
∆εν υπάρχει απαρτία.
Συνεδρίαση 3η
Τρίτη 13 Απριλίου 1937
Θέµατα ηµερήσιας διάταξης.
1. Αιτήσεις και αναφορές.
2. Ανακοίνωση εγγράφου της ∆ιοικήσεως Πρωτευούσης µετά από σχετική αναφορά του Ι. ∆ιαµαντάκη.
3. Έγκριση συγκριτικών πινάκων υπέρβασης δαπανών: α) για τον τοίχο αντιστήριξης του δρόµου προς Καλογρέζα β) της κατασκευής της οδού Μ. Ασίας.
4. Έγκριση πίστωσης 80.000 για την προµήθεια «µοτέρ» για την ηλεκτροκίνηση του αντλιοστάσιου.
5. Έγκριση πίστωσης 30.000 για την προµήθεια ταχύµετρου για την τεχνική υπηρεσία.
6. Έγκριση δαπανών.
7. Έγκριση απολογισµού χρήσης 1934-35.
8. Εκδίκαση έφεσης δηµοτικού υπαλλήλου.
Επί του 1ου θέµατος, Μετά από αιτήσεις εγκρίνονται διάφορες δαπάνες και παροχές µεταξύ των οποίων και
5.350 δρχ. στους εργολάβους κηδειών Τσακίρογλου και Σαχπάζογλου για τις κηδείες 19 απόρων δηµοτών.
Προτάσσονται το 4ο και το 5ο θέµα και εγκρίνονται οι προτεινόµενες πιστώσεις.
Ο ∆ήµαρχος εισάγει θέµατα προ ηµερήσιας διάταξης και εγκρίνονται:
Α) Κονδύλι για δηµοσιεύσεις του Μητρώου και του ∆ηµοτολογίου στις εφηµερίδες «Οικονοµική Πατρίς»
(650 δρχ.), «Πρωία» (315 δρχ.), και «Καθηµερινή» (102 δρχ.), 1.218 δρχ. για δηµοσίευση στην εφηµερίδα
«Πρωία» που αφορούσε ανακοίνωση περί στρατιωτικών εισφορών, 3.348 δρχ. για δηµοσιεύσεις προκηρύξεων
διαγωνισµών «Πρωία», «Ελεύθερο Βήµα», «Προσφυγικός Κόσµος», «Καθηµερινή», «Κήρυξ Νέας Ιωνίας»,
«∆ηµοπρασιών» & «Φωνή ∆ήµων και Κοινοτήτων», 5.450 για δηµοσιεύσεις «Προσφυγικός Κόσµος» και «Κήρυξ
Ν. Ιωνίας», 1.100 για συνδροµές στις εφηµερίδες και περιοδικά: «Εργασία», «Ηνωµένος Τύπος» και «Φωνή
∆ήµων και Κοινοτήτων», 23.730 για φάρµακα του Λαϊκού Ιατρείου, 9.130 για αθλητικά είδη που θα
χρησιµοποιηθούν από την αντιπροσωπευτική οµάδα του ∆ήµου Ν. Ιωνίας, 15.000 για µαθητικά συσσίτια.
Β) Μετά από έγγραφο του υπουργείου Εργασίας και γνωµάτευση του επιθεωρητή επαγγελµατικής υγιεινής,
εγκρίνεται οµοφώνως αποζηµίωση 2.400 δρχ. στον τεχνίτη πηγαδά ∆. Κ., που τραυµατίστηκε εργαζόµενος στον
καθαρισµό του Αδριάνειου και νοσηλεύτηκε στον Ερυθρό Σταυρό.
Το 2ο θέµα παραπέµπεται στη ∆ιοίκηση Πρωτευούσης και αναβάλλεται η συζήτηση επ’ αυτού.
Λόγω προχωρηµένης ώρας διακόπτεται η συνεδρίαση.
18 Απριλίου 1937. Έχοντας υπ’ όψη τον Αναγκαστικό Νόµο 378 του 1936 «περί λήψεως µέτρων για την
µελέτη της οργανώσεως της Οικονοµικής Επιστρατεύσεως της Χώρας». αποφασίζεται η συγκέντρωση
πληροφοριών για τα υπάρχοντα αποθέµατα γεωργικών, κτηνοτροφικών προϊόντων και ειδών διατροφής.
Συνεδρίαση 4η Τρίτη 20 Απριλίου 1937
∆εν υπάρχει απαρτία.
Συνεδρίαση 5η
Πέµπτη 22 Απριλίου 1937
Θέµατα ηµερήσιας διάταξης.
1. Επερωτήσεις.
2. Έγκριση συγκριτικών πινάκων υπέρβασης δαπανών α) για τον τοίχο αντιστήριξης του δρόµου προς Καλογρέζα β) της κατασκευής της οδού Μ. Ασίας.
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3.
4.
5.
6.

Έγκριση δαπανών χρήσης 1935-36 και 1936-37.
Έγκριση απολογισµού χρήσης 1934-35.
Έγκριση και καθορισµός τρόπου διανοµής βοηθηµάτων του Πάσχα.
Εκδίκαση έφεσης δηµοτικού υπαλλήλου.

Προ ηµερήσιας διάταξης: Α) γίνεται δεκτό να συζητηθεί το θέµα του καθορισµού των ορίων µεταξύ δήµου
Νέας Ιωνίας και Κοινότητας Ηρακλείου. Ο ∆ήµαρχος ανακοινώνει έγγραφο του Ειρηνοδίκη Αθηνών, σχετικό µε
τον καθορισµό των ορίων. Από την απόφαση της πρωτόδικης επιτροπής θίγονται τα συµφέροντα του δήµου και
προτείνει να γίνει προσφυγή στο ∆ιοικητικό ∆ικαστήριο. Το ∆.Σ. εγκρίνει οµοφώνως.
Β) Μετά από πρόταση του Προέδρου εγκρίνεται η παροχή δώρου στους 41 εργαζόµενους στο δήµο, δαπάνη
που ανέρχεται σε 43.475 δρχ.
Γ) Εγκρίνονται διάφορες παροχές και νοσήλια µεταξύ των οποίων: 1.300 δρχ. για να αγοραστούν εισιτήρια
στον Χ. Θ. προκειµένου να µεταβεί στη Λυών όπου είναι εγκατεστηµένη η οικογένειά του.
Επί του 1ου θέµατος. Ο ∆ήµαρχος απαντά σε σχετικές ερωτήσεις για τα δίκτυα ύδρευσης και ηλεκτροφωτισµού. Ο Σινάνογλου αναφέρεται στα ακάθαρτα νερά του ρέµατος δίπλα στα σφαγεία, που προέρχονται από το
εργοστάσιο του Παπάζογλου και ρωτάει τον ∆ήµαρχο τι σκοπεύει να κάνει για να προφυλάξει τη υγεία των
κατοίκων. Ο ∆ήµαρχος απαντάει πως το θέµα των ακάλυπτων ρεµάτων και των ακαθάρτων νερών που χύνονται
σε αυτά, απασχόλησε τη ∆ιοίκηση Πρωτευούσης σε ειδικές συσκέψεις µε τους υπόχρεους για τη τήρηση της
καθαριότητας εργοστασιάρχες και κατέληξε στην απόφαση της κοιτόστρωσης των ρεµάτων µε δαπάνη 400.000,
που θα τους βαρύνει. Οι δήµοι και οι κοινότητες που έχουν ρέµατα, ανέλαβαν την υποχρέωση να συντηρούν τις
κοίτες των ρεµάτων και να τις διατηρούν καθαρές.
Επί του 2ου θέµατος. Για το α΄ εγκρίνεται η υπέρβαση της δαπάνης κατά 24.401 δρχ., λόγω επέκτασης του
έργου και επί του β΄ αναβάλλεται η λήξη απόφασης.
Επί του 3ου θέµατος. Εγκρίνονται κάποιες δαπάνες χρήσης 1935-36 του Ι. Ριζογιαννόπουλου και του γίνεται
καταλογισµός 17.439,80 δρχ., γιατί το έργο σωληνώσεων και υπονόµων της Ηρακλείου που χρεώθηκε
99.024,80 δρχ., βρέθηκε στην καταµέτρηση να κοστίζει 81.585 δρχ. Για δαπάνες χρήσης 1936-37 αναβάλλεται η
συζήτηση.
Επί του 4ου θέµατος. Εγκρίνεται ο απολογισµός.
Επί του 5ου θέµατος. Ορίζονται επιτροπές ∆ηµοτικών Συµβούλων κατά περιοχές για τη διανοµή των βοηθηµάτων.
Επί του 6ου θέµατος. Απορρίπτεται οµοφώνως η έφεση του υπαλλήλου.
Συνεδρίαση 6η
∆ευτέρα 26 Απριλίου 1937
Θέµατα ηµερήσιας διάταξης.
1. Έγκριση δαπανών χρήσης 1936-37.
2. Αναµόρφωση προϋπολογισµού χρήσης 1937-38.
3. Ψήφιση συµπληρωµατικών πιστώσεων για την καταβολή αποζηµιώσεων σε απολυµένους υπαλλήλους δυνάµει δικαστικών αποφάσεων.
Προ ηµερήσιας διάταξης, ο ∆ήµαρχος παίρνει το λόγο και αφού εξαιρεί το ιστορικό γεγονός της 4ης
Αυγούστου, προτείνει σε ένδειξη ευγνωµοσύνης τη µετονοµασία κεντρικών δρόµων του δήµου. Το συµβούλιο
εγκρίνει οµοφώνως τη µετονοµασία των οδών: Ηρακλείου σε Βασιλέως Γεωργίου Β΄, Μ. Ασίας σε 4ης
Αυγούστου, Νεοκάστρου µε τη συνεχόµενη Σαµψούντος σε Κ. Κοτζιά, Σµύρνης σε Ι. Μεταξά. Ταυτοχρόνως µε
πρόταση των Καΐρη και Καρφόπουλου εγκρίνεται οµοφώνως η µετονοµασία των οδών: Καλαµών σε Σµύρνης,
Αναγεννήσεως και Αττικής σε Μ. Ασίας και Αχελώου σε Σαµψούντος.
Επί του 1ου θέµατος Εγκρίνονται διάφορες δαπάνες και βοηθήµατα.
Επί του 2ου θέµατος. Εγκρίνεται οµοφώνως η αναµόρφωση του προϋπολογισµού.
Επί του 3ου θέµατος. Ψηφίζεται η καταβολή των αποζηµιώσεων.
Στις 28 Απριλίου 1937 εφαρµόζεται το µέτρο της ηµερήσιας οκτάωρης εργασίας και της 48ωρης την
εβδοµάδα, στα υφαντουργεία, κλωστοϋφαντουργεία (έριο, βαµβάκι, µετάξι κ.λπ.), νηµατουργεία, καλτσοποιεία,
σχοινοποιεία, πλεκτήρια και σε όλα τα συναφή. Οι επιπλέον ώρες εργασίας, που δεν επιτρέπεται να υπερβούν τις
2 ηµερησίως και τις 90 το χρόνο, αµείβονται υπερωριακά αυξηµένες κατά 50%. Το µέτρο, όπως ήταν φυσικό
είχε µεγάλη απήχηση στην εργατούπολη της Νέας Ιωνίας, όπου οι κλάδοι αυτοί απασχολούσαν µεγάλο εργατικό
δυναµικό. (ΦΕΚ 156 29-4-1937)
Από 1ης Μαΐου 1937 γίνονται υποχρεωτικώς µέτοχοι του Ταµείου Ασφαλίσεως ∆ηµοτικών και Κοινοτικών
Υπαλλήλων όλοι ανεξαιρέτως οι προβλεπόµενοι από τους τακτικούς και ειδικούς Οργανισµούς τακτικοί, µόνιµοι,
µετακλητοί, έκτακτοι, δόκιµοι κ.λπ. υπάλληλοι και υπηρέτες των δήµων. Απόφαση (ΦΕΚ 172 11-5-1937).
Στις 10 Μαΐου 1937 καθορίζεται οι δήµοι να καταβάλουν υποχρεωτική εισφορά, το 0,5% επί του συνόλου των
τακτικών τους εσόδων υπέρ της Ε.Ο.Ν., για µία τριετία που αρχίζει από το οικονοµικό έτος 1937-1938.
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Συνεδρίαση 7η
Τρίτη 11 Μαΐου 1937
∆εν υπάρχει απαρτία.
Συνεδρίαση 8η
Πέµπτη 13 Μαΐου 1937
Θέµατα ηµερήσιας διάταξης.
1. Λήψη απόφασης επί της διαταγής της ∆ιοίκησης Πρωτευούσης για εγκατάσταση των υπηρεσιών του δήµου
στο οίκηµα ∆ιαµαντάκη.
2. Έγκριση καταβολής καθυστερούµενων ενοικίων του ήδη ∆ηµοτικού Καταστήµατος
3. Έγκριση διακήρυξης δηµοπρασίας για την προµήθεια νερού καταβρέγµατος.
4. Έγκριση συγκριτικού πίνακα κατασκευής οδού Μ. Ασίας.
5. Έγκριση δαπανών.
6. Έγκριση ανάληψης παγίας προκαταβολής.
Επί του 1ου θέµατος. Μετά από πολλή συζήτηση αποφασίζεται η αναβολή απόφασης µέχρι να διευκρινιστούν
µερικές πτυχές του θέµατος.
Επί του 2ου θέµατος. Εγκρίνεται η καταβολή των καθυστερούµενων ενοικίων.
Το 3ο θέµα αποσύρεται γιατί η προµήθεια θα γίνει µε πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό.
Επί του 4ου θέµατος. Ψηφίζεται η αναβολή λήψης απόφασης.
Επί του 5ου θέµατος. Εγκρίνονται κάποιες δαπάνες.
Επί του 6ου θέµατος. Εγκρίνεται η ανάληψη παγίας προκαταβολής 20.000 από τον ∆ήµαρχο.
Συνεδρίαση 9η
Πέµπτη 20 Μαΐου 1937
Θέµατα ηµερήσιας διάταξης.
1. Επερωτήσεις.
2. Λήψη αποφάσεων επί ζωτικών ζητηµάτων.
3. Αιτήσεις, αναφορές, ανακοινώσεις.
Επί του 1ου θέµατος. Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. κάνει µακροσκελή επερώτηση «εφ’ όλης τη ύλης» στον ∆ήµαρχο
και του επιτίθεται µε οξύτητα και δριµύ ύφος, κατηγορώντας τον για αναποτελεσµατικότητα, αδράνεια και νωχελικότητα. Την επίθεση συνδράµουν και άλλοι σύµβουλοι της πλειοψηφίας και της µειοψηφίας, συνηγορώντας και
υπερθεµατίζοντας. Ο ∆ήµαρχος αλλού απαντάει, αλλού επιφυλάσσεται να απαντήσει, αλλού λέει ότι θα απαντήσει εγγράφως και αλλού δεν απαντάει.
Σε κάποιο σηµείο και αφού έχει προχωρήσει πολύ η συζήτηση, ο Σύµβουλος Εµµ. Κουκουµίδης λέει πως
αυτά που γίνονται δεν γίνονται από ενδιαφέρον για τα δηµοτικά πράγµατα αλλά άλλοι είναι οι λόγοι της επίθεσης στο ∆ήµαρχο. Πολλοί σύµβουλοι του ζητούν να κατονοµάσει τους λόγους και εκείνος υποχωρώντας στις
πιέσεις λέει, πως αυτά γίνονται γιατί ο ∆ήµαρχος απέλυσε τον Γεν. Γραµµατέα του που ήταν φίλος πολλών
δηµοτικών συµβούλων και αυτοί για λόγους αντεκδίκησης του κάνουν όλες αυτές τις επερωτήσεις. Ο Πρόεδρος
αρνείται τη µοµφή και εν τέλει προτείνει να υποβάλλουν υπόµνηµα στη διοίκηση επισκεπτόµενοι αυτοπροσώπως
τον Υπουργό ∆ιοικήσεως.
Την πρόταση επικροτούν και δέχονται οι: Βαλούρδος, Μωϋσιάδης, Μαµελετζής, Σινάνογλου, Χατζηστέλιος,
Ρεµούνδος, Προµπονάς, Καΐρης και ∆ουβλίδης. Κατά ψηφίζουν οι: Σκαµάκης, Κουκουµίδης, Κουτρουλής και
Καρφόπουλος. Ο τελευταίος δικαιολογώντας την ψήφο του λέει, πως δεν ευθύνεται ο ∆ήµαρχος για τη µη
επίλυση των αναφερόµενων ζητηµάτων και πως ό,τι ακόµη δεν έγινε θα γίνει αργότερα. Στο σηµείο αυτό ο
∆ήµαρχος διαβάζει έγγραφη διαµαρτυρία.

∆ιαµαρτυρία
του ∆ηµάρχου Νέας Ιωνίας κ. Γεωργίου Φελέκη προς το ∆ηµοτικόν Συµβούλιον.
∆ιαµαρτύροµαι εντόνως δια την υποβληθείσαν πρότασιν περί εκφράσεως µοµφής εναντίον µου, διότι η
πρότασις αυτή είνε παράνοµος, αυθαίρετος και αθέµιτος, ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι οφείλεται σε
προσωπικά ελατήρια και δεν αποβλέπει εις την προστασίαν γενικών συµφερόντων του ∆ήµου.
Συγκεκριµένως ορισµένοι εκ των κ.κ. ∆ηµοτικών Συµβούλων, τους οποίους θα κατονοµάσω εις την
Προϊσταµένην ∆ιοίκησιν της Πρωτευούσης, υπεκίνησαν όλην αυτήν την σταυροφορίαν εναντίον µου, διότι δεν
εδέχθην να µεταβληθώ εις τυφλόν όργανον των προς επιδίωξην ατοµικών σκοπών αυτών. Εν πάση περιπτώσει
δηλώ κατηγορηµατικώς εις το Σώµα ότι η γνώµη των κ.κ. Γ. Λαµπρινοπούλου Γεν. ∆ιευθυντού ∆ιοικήσεως
Πρωτευούσης, Θ. Βελλιανήτου ∆ιευθυντού Υποδιοικήσεως Υπουργείου Εσωτερικών και Κ. Γεραγού επιθεωρητού
∆/νσεως Υπουργείου Εσωτερικών και συγγραφέως µε γνωστόν κύρος, είνε ότι το ∆ηµοτικόν Συµβούλιον δεν
έχει εκ των κειµένων Νόµων δικαίωµα να εκφράσει µοµφήν κατά του ∆ηµάρχου ή να εκφράση την εµπιστο134

σύνην του προς αυτόν ή να άρη ταύτην, διότι δεν είνε κοινοβουλευτικόν σώµα, ο δε ∆ήµαρχος αρύεται την
εξουσίαν αυτού από τον λαόν υπό του οποίου εξελέγη.
Το ∆ηµοτικόν Συµβούλιον, έχει το δικαίωµα µόνον, εάν κατά την αντίληψιν αυτού ο ∆ήµαρχος διέπραξε
παρανοµίαν τινά ή κατάχρησιν να καταγγείλη ταύτας εις την Προϊσταµένην Αρχήν, η οποία θα επιβάλη εναντίον
του τας νοµίµους κυρώσεις.
Ένεκα του λόγου τούτου καθιστώ υπευθύνους εκείνους εκ των κ.κ. ∆ηµοτικών Συµβούλων οι οποίοι ήθελον
τυχών υπερψηφίσει της ανωτέρω προτάσεως µοµφής και δηλώ ότι θέλω επιδιώξει την εφαρµογήν εναντίον
αυτών των σχετικών διατάξεων του νόµου.
Εν Νέα Ιωνία τη 20 Μαΐου 1937
Ο ∆ήµαρχος Γ. ΦΕΛΕΚΗΣ
Απαντώντας στη διαµαρτυρία ο Πρόεδρος λέει ότι η πράξη αυτή του ∆.Σ. δεν αποτελεί µοµφή και µοναδικό
σκοπό έχει την ταχύτερη επίλυση των ζητηµάτων του δήµου, κάτι που είναι απαίτηση των δηµοτών. Κατηγορεί
τον ∆ήµαρχο για την αναφορά του ό,τι η διαµαρτυρία έγινε από προσωπικά ελατήρια και επιδίωξη ατοµικών
σκοπών, και δηλώνει ότι θα του υποβάλει µήνυση για συκοφαντική δυσφήµηση.
Επί του 3ου θέµατος. Α) Ο πρόεδρος εισάγει αίτηση του Ι. Κ. που ζητάει αποζηµίωση από τον ∆ήµο από τη
ζηµιά που έπαθε ο αγρός του λόγω των εκσκαφών και του καθαρισµού του υδραγωγείου. Το ∆.Σ. παραπέµπει
το θέµα στον ∆ήµαρχο για να επαναφέρει το θέµα µετά από έκθεση της τεχνικής υπηρεσίας.
Β) Αίτηση για παροχή 3.000 ως νοσήλια στο Α. Κ., που έκανε εγχείρηση στην Γενική Κλινική Αθηνών, επί
της οδού Μιχαήλ Βόδα, επειδή παρά τις επανειληµµένες προσπάθειες, ήταν αδύνατη η εισαγωγή του σε κάποιο
νοσοκοµείο. Το ∆. Σ. εγκρίνει.
Γ) Αίτηση των κατοίκων της οδού Βρυούλων για εγκατάσταση λαµπτήρα για να φωτιστεί ο δρόµος. Το ∆. Σ.
εγκρίνει.
Συνεδρίαση 10η
∆ευτέρα 31 Μαΐου 1937
Θέµατα ηµερήσιας διάταξης.
1.
2.
3.
4.

Αιτήσεις, αναφορές, ανακοινώσεις.
Αίτηση για πληροφορίες από τον ∆ήµαρχο για την ύδρευση.
Ανακοίνωση διαταγής της ∆ιοικήσεως Πρωτευούσης και λήψη απόφασης επ’ αυτής (οίκηµα ∆ιαµαντάκη) .
Έγκριση συγκριτικών πινάκων υπέρβασης δαπανών για την κατασκευή των οδών Μ. Ασίας και ΛάρνακοςΚρήτης.
5. Έγκριση µελέτης και προϋπολογισµού για την κατασκευή δεξαµενής.
6. Έγκριση ασφάλειας εργατών του δήµου.

Κατά την επικύρωση των πρακτικών της προηγούµενης συνεδρίασης, γίνονται διορθώσεις και ευρύτατη
συζήτηση επί των καταγγελιών και της διαµαρτυρίας που κατέθεσε ο ∆ήµαρχος κατά την προηγούµενη συνεδρίαση. Επίσης ο ∆ήµαρχος απαντά αναλυτικά στις ερωτήσεις που του είχαν τεθεί. Όµως στην επιφάνεια έρχεται
η πραγµατική αιτία της ρήξης, η απόλυση από τον ∆ήµαρχο του Γεν. Γραµµατέα Νικόλαου Παπασταµατιάδη και
η πρόσληψη στη θέση αυτή του Μιχαήλ Καλογερόπουλου. Η συζήτηση και η αντιπαράθεση δεν περιορίζεται πάντοτε στα δηµοτικά πράγµατα, αλλά εµπλέκονται και τα προσωπικά υποβιβάζοντας το επίπεδο της συνεδρίασης.
Επί του 1ου θέµατος µεταξύ άλλων τρεχόντων:
Α) Μετά από αίτηση των κατηχητικών σχολείων του ∆ήµου που εκπροσωπούνται από τον ∆/ντή τους Α.
Παπαθανασόπουλο, εγκρίνεται πίστωση 10.000 που κατανέµεται στα κατηχητικά σχολεία ως εξής: 4.000 για τη
Ιωνία (κέντρο), 2.500 για την Ελευθερούπολη, 2.000 για τη Σαφράµπολη και 1.500 για τον Περισσό.
Β) Παραπέµπεται στον ∆ήµαρχο αίτηση των κατοίκων της οδού Αγ. Βασιλείου και της συνοικίας Εφέδρων
Αναπήρων, για τοποθέτηση κρουνών και επέκταση του δικτύου ύδρευσης.
Λόγω της προχωρηµένης ώρας διακόπτεται η συνεδρίαση και επαναλαµβάνεται την Τετάρτη 2 Ιουνίου.
Α) Εισάγεται αίτηση των µαθητών της ΣΤ΄ Γυµνασίου για οικονοµική ενίσχυση. Το συµβούλιο εγκρίνει παροχή 5.000 για να εκδράµουν οι µαθητές σε πόλεις ιστορικής σηµασίας.
Β) Εγκρίνεται οικονοµική ενίσχυση 2.000 στον αθλητικό σύλλογο «Σµυρναϊκός».
Επί του 2ου θέµατος. Α) Γίνονται ερωτήσεις για την ύδρευση του συνοικισµού «Ήλιος» και της οδού Αρτεµισίας, για την πορεία των ερευνών για αρτεσιανά φρέατα και για τη λειτουργία του κινητήρα του αντλιοστασίου.
Ο ∆ήµαρχος αναφέρεται στην πορεία των σχετικών εργασιών.
Β) Ερωτάται ο ∆ήµαρχος, τι ενέργειες έκανε για να αφαιρεθούν από τη γέφυρα Αχελώου οι πάσσαλοι που
τοποθέτησε η Ηλεκτρική Εταιρία, µε αποτέλεσµα να διακοπεί η επικοινωνία του κέντρου µε την Ελευθερούπολη
και Σαφράµπολη. Ο ∆ήµαρχος λέει ότι επισκέφθηκε τον υπουργό Σιδηροδρόµων κ. Σπυρίδωνα και αυτός του
είπε πως η ενέργεια της εταιρίας έγινε µε σύµφωνη γνώµη του κράτους και σχετίζεται µε τον ηλεκτροφωτισµό
του σιδηροδρόµου Κηφισιάς. Ο Χατζηστέλιος λέει πως η ενέργεια της εταιρίας και τα εξ αυτής αποτελέσµατα,
προκάλεσαν τη δίκαιη διαµαρτυρία των κατοίκων, που αποφάσισαν να κάνουν συγκέντρωση διαµαρτυρίας και
135

να παρουσιαστούν στον υπουργό. Παρακαλεί τον ∆ήµαρχο να κάνει τις δέουσες ενέργειες και αυτός του απαντάει πως µετά την παρέµβαση της επιτροπής των κατοίκων θα επανέλθει να παρακαλέσει για την αφαίρεση των
πασσάλων.
Επί του 3ου θέµατος. Εξετάζεται το θέµα της εγκατάστασης των υπηρεσιών του δήµου στο οίκηµα ∆ιαµαντάκη
υπακούοντας στη διαταγή της ∆ιοίκησης Πρωτευούσης. Μετά από συζήτηση αποφασίζεται η εγκατάσταση του
∆ήµου στο εν λόγω οίκηµα µε 8 ψήφους υπέρ και 2κατά, των Βαλούρδου και ∆ουβλίδη, που υπενθυµίζουν πως
µε απόφαση του ∆.Σ. ο ∆ιαµαντάκης, για το ίδιο θέµα, είχε κηρυχθεί έκπτωτος.
Επί του 5ου θέµατος. Εγκρίνεται οµοφώνως πίστωση 23.000 για την κατασκευή δεξαµενής.
Επί του 6ου θέµατος. Εγκρίνεται οµοφώνως η ασφάλιση 4 εργατών κατά παντός ατυχήµατος.
Στις 4 Ιουνίου 1937 καταργείται το Νοσοκοµείο Προσφύγων Πειραιά και αναβαθµίζεται το Τζάνειο, στο οποίο
µεταφέρονται όλοι οι ασθενείς και συγκεντρώνεται το υλικό του καταργηθέντος νοσοκοµείου.
Στις 5 Ιουνίου 1937 εγκρίνεται, µετά από σχετική πράξη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Θεσσαλονίκης, η δωρεάν
παραχώρηση κατοικίας ιδιοκτησίας του ∆ήµου, στον πρόεδρο της Τουρκικής ∆ηµοκρατίας Κεµάλ Ατατούρκ.
Συνεδρίαση 11η
Τετάρτη 9 Ιουνίου 1937
∆εν υπάρχει απαρτία.
Συνεδρίαση 12η
Παρασκευή 11 Ιουνίου 1937
Θέµατα ηµερήσιας διάταξης.
1.
2.
3.
4.

Αιτήσεις, αναφορές.
Έγκριση οδοιπορικών.
Έγκριση πίστωσης 30.000 για έργα αεράµυνας.
Έγκριση απολογισµού χρήσης 1935-36.

Συνεχιζόµενης της συζήτησης του θέµατος που απασχόλησε τις δύο προηγούµενες συνεδριάσεις και µετά
από αντεγκλήσεις ο ∆ήµαρχος διαβάζει ανακοίνωση µε την οποία απαντά στις κατηγορίες και τις ύβρεις κατά του
Γεν. Γραµµατέα Μιχαήλ Καλογερόπουλου, ότι αυτός είναι αποτυχηµένος ηθοποιός και άνεργος της Βουλής.
Απευθυνόµενος στο ∆.Σ. ο ∆ήµαρχος λέει πως ο Μ. Κ. είναι γνωστός για τα επιστηµονικά και ηθικά του
εφόδια και διετέλεσε για χρόνια ανώτατος κρατικός λειτουργός. Υπενθυµίζει ότι η πρόσληψή του από τον ∆ήµο
το 1934 θεωρήθηκε από το ∆.Σ. ως ιδιαίτερη τιµή και ενηµερώνει πως σε πρόσφατη επίσκεψη που έκανε µαζί
του στον υπουργό Σιδηροδρόµων για το θέµα της οδού Αχελώου (βλ. προηγούµενη συνεδρίαση), ο υπουργός
του τόνισε πως ο Μ. Κ. έχει αφήσει τα ίχνη του ως Νοµάρχης Κέρκυρας και ότι αφήνει στην ευθυκρισία του την
επίλυση του θέµατος της διάβασης Αχελώου.
Ανεξαρτήτως όµως από αυτό ο Μ. Κ. ως ανώτατος λειτουργός έχει τιµηθεί, για τις εκάστοτε υπηρεσίες του,
από το κράτος. Αλλά και η παρούσα Εθνική κυβέρνηση εκτιµώντας τις υπηρεσίες του απένειµε πριν ένα χρόνο
το ανώτατο παράσηµο του Ταξιάρχη του Φοίνικος.
Εκτός από αυτό όµως ο Μ. Κ. ως Νοµάρχης Σάµου, Εύρου, Κερκύρας και Πατρών και ως Γεν. Γραµµατέας
του υπουργείου Κρατικής Υγιεινής και Αντίληψης προσέφερε πολύτιµες υπηρεσίες στους πρόσφυγες, όπως
φαίνεται από πλείστα ευχαριστήρια ψηφίσµατα προς αυτόν.
Παρ’ όλες τις εξηγήσεις οι σύµβουλοι που έχουν εκφραστεί κατά του Μ. Κ. δεν αλλάζουν τις απόψεις τους.
Επί του 1ου θέµατος. Εγκρίνονται διάφορα βοηθήµατα και παροχές όπως: 400 δρχ. στο µαθητή Ρ. για την
πληρωµή εκπαιδευτικών τελών του Β΄ εξαµήνου και 300 δρχ. για τη αγορά 10 τευχών του βιβλίου «Κοινωνικά
και Εθνικά ζητήµατα», µετά από αίτηση του καθηγητή κ. Χατζή167.
Επίσης ανακοινώνεται η πρόσκληση προς το ∆.Σ., της Οργανωτικής Επιτροπής των συνεργαζοµένων
σωµατείων Ν. Ιωνίας και Καλογρέζας, για τους αγώνες της 13ης Ιουνίου.
Επί του 2ου θέµατος. Εγκρίνονται τα οδοιπορικά.
Επί του 3ου θέµατος. Ο ∆ήµαρχος ανακοινώνει διάφορες διαταγές που αφορούν την παθητική αεράµυνα του
άµαχου πληθυσµού και λέει πως είναι απαραίτητη η έγκριση πίστωσης για την προµήθεια ειδών που θα
χρησιµοποιηθούν για σχετικές δοκιµές και παράδοση µαθηµάτων. Το ∆.Σ. εγκρίνει πίστωση 30.000.
Επί του 4ου θέµατος δεν γίνεται συζήτηση.
Συνεδρίαση 13η
Πέµπτη 24 Ιουνίου 1937
Θέµατα ηµερήσιας διάταξης.
1. Αιτήσεις, πληροφοριών από τον ∆ήµαρχο για διάφορα δηµοτικά ζητήµατα.
167

Ο Χριστόδουλος Χατζής ήταν διευθυντής του 1ου ∆ηµοτικού Σχολείου από το 1927 έως το 1949.
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2. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεων βιοµηχάνων κα βιοτεχνών για τη φορολογία επί βιοµηχανικών
προϊόντων.
3. Έγκριση δαπανών 1935-36 του Ι. Ριζογιαννόπολου.
4. Έγκριση τρίτου πίνακα ασφαλτόστρωσης οδού Μ. Ασίας.
5. Ψήφιση πίστωσης για την προµήθεια ταχυγράφου για την τεχνική υπηρεσία.
6. Έγκριση κονδυλίου 20.000 για φιλανθρωπικές και εργατικές οργανώσεις.
7. Τροποποίηση Οργανισµών
8. Αιτήσεις, αναφορές.
Αρχίζουν να γίνονται επερωτήσεις επί επουσιωδών θεµάτων και ο ∆ήµαρχος απαντά. Σε κάποια στιγµή ο
πρόεδρος λέει ότι θα έπρεπε να γίνονται έγκαιρα τα έργα για να µην γίνονται παρατηρήσεις και παράπονα από
τους δηµότες. Ο ∆ήµαρχος λέει: «πάντοτε έκαµα το καθήκον µου απέναντι του λαού της Ν. Ιωνίας. Εις το

σηµείον τούτο ο κ. Μαµελετζής αφορµήν λαµβάνων εκ της απαντήσεως του κ. ∆ηµάρχου λέγει επί λέξει τα εξής.
¨Ασκολσούµ την καρδίαν σου¨. Ο κ. ∆ήµαρχος εγερθείς της θέσεως του και απευθυνόµενος εις τον κ. Μαµελετζήν απαντά ¨δεν δύνασθε εσείς να υβρίζεται τους Ποντίους οι οποίοι υπήρξαν και είναι µεγάλοι πατριώται¨,
απεχώρησε δε αµέσως της αιθούσης της συνεδριάσεως διαµαρτυρόµενος. Καθ’ ην στιγµήν απεχώρει ο κ.
∆ήµαρχος ο κ. Μαµελετζής είπε ¨παρατηρώ κ. ∆ήµαρχε ότι πάντοτε ανάγεται τας συζητήσεις εις προσωπικά
ζητήµατα¨.» Μαζί µε τον ∆ήµαρχο αποχωρούν ο Σκαµάκης και ο Κουκουµίδης, δεν υπάρχει πια απαρτία και
διακόπτεται η συνεδρίαση.
Συνεδρίαση 14η
Παρασκευή 25 Ιουνίου 1937
Θέµα ηµερήσιας διάταξης.
Ανακοίνωση επί του υποβληθέντος σήµερον εις την ∆ιοίκησιν της Πρωτευούσης υποµνήµατος του
∆ηµοτικού Συµβουλίου και λήψις αποφάσεως επ’ αυτού.
∆εν υπάρχει απαρτία.
Η συνεδρίαση αυτή είναι η τελευταία στην οποία καλείται να συνέλθει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε αυτή τη
σύνθεση. Από την επόµενη συνεδρίαση, που γίνεται µετά από ένα µήνα, η σύνθεση του ∆.Σ. αλλάζει.
Στις 21 Ιουλίου 1937 το 6τάξιο ∆ηµοτικό σχολείο Ελευθερούπολης µετονοµάζεται σε 1ο ∆ηµοτικό Ελευθερούπολης.
Στις 19 Ιουλίου 1937 συνάφθηκε και στις 3 Αυγούστου κυρώθηκε (ΦΕΚ 296) σύµβαση µεταξύ του Ελληνικού
∆ηµοσίου και της Ηλεκτρικής Εταιρείας Μεταφορών (ΗΕΜ) για την ηλεκτροκίνηση του σιδηροδρόµου Κηφισιάς.
Η κυβέρνηση εκπροσωπείται από τον υπουργό Σιδηροδρόµων και Αυτοκινήτων Γεώργιο Σπυρίδωνος και η
εταιρία (Πάουερ) από τους Sir Gerald Francis Talbot & Horace A. Reid . Ο Gerald Talbot ήταν ο πλοίαρχος του
αντιτορπιλικού που φυγάδευσε τον πρίγκιπα Ανδρέα.
Συνοµολογείται, ο σιδηρόδροµος να έχει διπλή γραµµή και σύστηµα τρίτης ράβδου µε ρεύµα τάσης 600
βολτ, που θα εκτείνεται από την ένωση µε τον ηλεκτρικό σταθµό Αττικής µέχρι το τέρµα του ατµήλατου τρένου
στην Κηφισιά. Η γραµµή θα έχει διασταυρώσεις (BRETELLES) στην Αλυσίδα (Άνω Πατήσια), στη Νέα Ιωνία, στο
Ηράκλειο και στο Αµαρούσιο, θα ακολουθήσει τη χάραξη της υπάρχουσας και κατά την κατασκευή θα χρησιµοποιηθούν όλα τα υπάρχοντα υλικά µε την προϋπόθεση να µην διακυβευθεί η ασφάλεια και η ευπρεπής εµφάνιση
συρµών και σταθµών. Η µόνη σοβαρή µετατροπή θα γίνει στη Νέα Ιωνία µε κατέβασµα της στάθµης για να απόφευχθούν οι επιχωµατώσεις και τα παρεπόµενα έργα. Ο σταθµός θα µεταφερθεί λίγο, σε θέση που απέχει 7.550
µέτρα από την Οµόνοια και θα ιδρυθεί σταθµός στο Περισσό µε τη στάση χαρακτηρισµένη ως προαιρετική.
Τα κρηπιδώµατα (πλατφόρµες) και από τις δύο πλευρές, θα έχουν µήκος 70 µέτρα, πλάτος 4 και θα απέχουν από το επίπεδο των γραµµών 1,05 µέτρα. Θα καλύπτονται µε τσιµεντένιο υπόστεγο 30 µέτρων, θα ενώνονται µε σιδερένια πεζογέφυρα πλάτους 2 µέτρων µε µονές σκάλες σε κάθε άκρο και θα έχουν αποχωρητήρια. Οι
πεζογέφυρες και οι διαβάσεις (όλες ανισόπεδες) κατασκευάζονται µε δαπάνες του κράτους, του ενδιαφερόµενου
δήµου ή κοινότητας. Η γραµµή θα περιφραχθεί και από τις δύο πλευρές τις µε πασσάλους και συρµατόπλεγµα.
Τα έργα προβλέπεται να περατωθούν δύο χρόνια µετά την δηµοσίευση κύρωσης της σύµβασης (3 Αυγούστου 1937 - 3 Αυγούστου 1939). Η συγκοινωνία µε το ατµοκίνητο τρένο θα διακοπεί µόλις το κρίνει αναγκαίο η
ΗΕΜ που θα προτείνει άλλο προσωρινό µέσο µεταφοράς για να µην διακοπεί η επικοινωνία µε τις περιοχές που
εξυπηρετούσε το τρένο. Αν δεν προτείνει κάτι τέτοιο το κράτος θα µπορεί να χορηγήσει άδειες για προσωρινή
αποκατάσταση της συγκοινωνίας από ιδιωτικά λεωφορεία. Η µία γραµµή είναι Αθήνα - Ηράκλειο µέσω Περισσού
και Νέας Ιωνίας και η άλλη Αθήνα - Κηφισιά µέσω Αµαρουσίου.
Συνεδρίαση 15η
28 Ιουλίου 1937

Έκτακτος Συνεδρίασις
Ψήφισµα
Το ∆ηµοτικόν Συµβούλιον Νέας Ιωνίας, συνελθόν εκτάκτως εις συνεδρίασιν εν τω ∆ηµαρχιακώ Καταστήµατι
σήµερον Τετάρτην 28ην Ιουλίου 1937 και ώραν 11 π.µ. παρόντων, του ∆ηµάρχου κ. Γεωργίου Φελέκη και
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των ∆ηµοτικών Συµβούλων κ.κ. Χρήστου Σκαµάκη, Παναγιώτου Κουτουρλή, Πέτρου Καρφοπούλου, Αριστείδου
Γεωργουλίδου, Αριστοτέλη Τατάκα, Ιωάννου Ρεµούνδου, Εµµανουήλ Κουκουµίδου, Παντελή Σαραφίδου,
Ιακώβου Σακαλόγλου και Ιωάννου Κουλπαλόγλου.
Ακούσαν του κ. ∆ηµάρχου εισηγηθέντος τα κατωτέρω
Κύριοι Σύµβουλοι
Από δεκαπενταµήνου κυβερνά την Ελλάδα µία εξέχουσα φυσιογνωµία, της οποίας η δηµιουργική πνοή, ιδία
από της εθνοσωτηρίου µεταβολής της 4ης Αυγούστου 1936, εγένετο αισθητή εις όλας τας εκδηλώσεις της
Ελληνικής ζωής κατά τρόπον προκαλούντα τον θαυµασµόν και την εκτίµησιν του πανελληνίου.
Συστήµατα διακυβερνήσεως από εκατονταετίας και πλέον καταβιβρώσκοντα εκ θεµελίων το Ελληνικόν κρατικόν οικοδόµηµα, κοµµατικαί συναλλαγαί, νεωτεριστικαί θεωρίαι και διεθνιστικά εθνοκτόνα κηρύγµατα εσαρώθησαν άπαντα δια της αδαµάστου θελήσεως ενός και µόνου ανδρός, του εξόχου τέκνου της Πατρίδος Ιωάννου
Μεταξά.
Υπό την πεφωτισµένην ηγεσίαν του η Ελλάς εύρε τον πραγµατικόν δρόµον των πεπρωµένων της ανεπτερώθη το Εθνικόν φρόνηµα, εβελτιώθησαν αι συνθήκαι διαβιώσεως όλων των τάξεων, απεκατέστη το δίκαιον,
διεπαιδαγωγήθη εθνοπρεπώς η µέχρι της χθές δηλητηριαζοµένη από κοµουνιστικάς θεωρίας νεολαία, το κυριώτερον δε, εσώθη η Ελλάς εκ του κινδύνου εµφυλίου σπαραγµού.
Θεωρώ καθήκον µου και επιβεβληµένην υποχρέωσιν να εισηγηθώ εις το αξιότιµον Συµβούλιον, όπως εις
ελαχίστην ένδειξιν ευγνωµοσύνης και αγάπης προς τον υπέροχον κυβερνήτην και σωτήρα της Πατρίδος µας
Ιωάννη Μεταξά, ανακηρύξοµεν Αυτόν Πρώτον Επίτιµον ∆ηµότην του ∆ήµου Νέας Ιωνίας.
Το Συµβούλιον σκεφθέν.
Λαβόν υπ’ όψει την εισήγησην του κ. ∆ηµάρχου, αναγνωρίζον ότι η πρότασις αυτού ανταποκρίνεται πλήρως
προς τα αισθήµατα του συµβουλίου, αποφαίνεται. Ανακηρύττει παµψηφεί την Αυτού Εξοχότητα τον Πρωθυπουργόν της Ελλάδος Κύριον Ιωάννην Μεταξάν Πρώτον Επίτιµον ∆ηµότην του ∆ήµου Νέας Ιωνίας, εις ένδειξιν
ευγνωµοσύνης και τιµής ανθ’ ων υπέρ της πατρίδος ειργάσατο, ανατίθησι δε τω κ. ∆ηµάρχω την επίδοσιν του
οικείου τίτλου.
Οι
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι
Ακολουθούν 7 υπογραφές
Συνεδρίαση 16η

Έκτακτος Συνεδρίασις
Παρόντες ∆ηµοτικοί σύµβουλοι
Χρήστος Σκαµάκης, Αριστείδης Γεωργουλίδης, Αριστείδης Τατάκας, Παναγιώτης Κουτουρλής, Ιωάννης
Ρεµούνδος, Εµµανουήλ Κουκουµίδης, Παντελής Σαραφίδης, Ιωάννης Σακαλόγλου, Ιωάννης Κουλπαλόγλου και
Πέτρος Καρφοπούλος.
∆ήµος Νέας Ιωνίας
Ψήφισµα
Το ∆ηµοτικόν Συµβούλιον Νέας Ιωνίας, δια της υπ’ αριθ. 92 της 30ης Ιουλίου 1937 αποφάσεώς του
Εισηγουµένου του κ. ∆ηµάρχου
Ανακηρύττει
Τον Εθνικόν Κυβερνήτην Κύριον Ιωάννην Μεταξάν Μέγα Ευεργέτην του Λαού του ∆ήµου Νέας Ιωνίας δια το
επιτελεσθέν ιστορικόν έργον της ηλεκτροκινήσεως του σιδηροδρόµου Κηφισίας όπερ θέλει εξασφαλίσει την
πρόοδον και την εκπολιτιστικήν ανάπτυξιν των προαστίων της πρωτευούσης.
Ο ∆ήµαρχος Νέας Ιωνίας Γεώργιος Φελέκης
Επίσης εισηγήσει του κ. ∆ηµάρχου το ∆ηµοτικόνΣυµβούλιον Νέας Ιωνίας δια της υπ’ αριθ. 93/937 της 30ης
Ιουλίου 1937 αποφάσεώς του
Ανακηρύττει
Τον Αξιότιµον Υπουργόν Σιδηροδρόµων Κύριον Γεώργιον Σπυρίδωνος Επίτιµον ∆ηµότην Νέας Ιωνίας, εις
ένδειξιν ευγνωµοσύνης δια την πολύτιµον συµβολήν αυτού προς επίλυσην του ζητήµατος της ηλεκτροκινήσεως
του σιδηροδρόµου Κηφισίας, δι’ ης θέλει εξασφαλισθεί η πρόοδος και η εκπολιτιστική ανάπτυξις των προαστίων.
Εν Νέα Ιωνία τη 1η Αυγούστου 1937
Οι
Ο
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι
∆ήµαρχος Ν. Ι.
Ακολουθούν 7 υπογραφές
Γεώργιος Φελέκης
Συνεδρίαση 17η
Παρασκευή 13 Αυγούστου 1937
Θέµατα ηµερήσιας διάταξης.
1. Εκλογή προεδρείου ∆. Σ.
2. Εκλογή µελών ∆ηµαρχιακής Επιτροπής
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Επί του 1ου θέµατος. Ο ∆ήµαρχος ανακοινώνει ότι µετά από δηµοσίευση στη Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως
απολύθηκαν από το αξίωµα του δηµοτικού συµβούλου οι Βαλούρδος, ∆ουβλίδης, Κουβαράς και Μαµελετζής168
και αντικαταστάθηκαν από τους αναπληρωµατικούς Θ. Παλτζόγλου, Π. Σαραφίδη, Ι. Γκουλπάλογλου και Ι.
Σακαλόγλου. Επίσης έγινε δεκτή από τη ∆ιοίκηση Πρωτευούσης η παραίτηση των Η. Σινάνογλου, Γ. Προµπονά,
Ι. Κανά, ∆. Μωϋσιάδη, Χ. Χατζηστέλιου, Α. Μόρτογλου, Ι. Καΐρη, από τους οποίους οι 4 τελευταίοι
αντικαταστάθηκαν από τους αναπληρωµατικούς Ε. Τσοπάνογλου, Ν. Γιαννικίογλου, Ι. Σιδηρόπουλο και Μ.
Μάρκογλου169. Μετά από αυτά επήλθε µεταβολή στη σύνθεση του Σώµατος και είναι επιβεβληµένη η εκλογή
προεδρείου και µελών της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής.
Επί του 2ου θέµατος. Τη διαδικασία διεξάγει ως προεδρεύον ο Π. Καρφόπουλος και εκλέγονται: πρόεδρος ο
Ιωάννης Ρεµούνδος, Αντιπρόεδρος ο Ιωάννης Γκιουλπαλόγλου και Γραµµατέας ο Ιορδάνης Σιδηρόπουλος. Για τη
∆ηµαρχιακή Επιτροπή εκλέγονται τακτικά µέλη ο Θεόδωρος Παλτζόγλου και ο Αριστείδης Γεωργουλίδης και
αναπληρωµατικά ο Μάρκος Μάρκογλου και ο Εµµ. Κουκουµίδης.
Συνεδρίαση 18η
Πέµπτη 19 Αυγούστου 1937
Θέµατα ηµερήσιας διάταξης.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Έγκριση µελέτης για την κατασκευή πεζοδροµίων στην οδό Β. Γεωργίου (πρώην Ηρακλείου).
Έγκριση µελέτης για την ασφαλτόστρωση της οδού Β. Γεωργίου (πρώην Ηρακλείου).
Έγκριση διακήρυξης και προϋπολογισµού για την κατασκευή της κεντρικής οδού Περισσού.
Έγκριση τρίτου συγκριτικού πίνακα για την κατασκευή της οδού 4ης Αυγούστου (πρώην Μ. Ασίας) και
ψήφιση σχετικής πίστωσης.
Έγκριση δαπανών από τον ∆ήµαρχο: α) για τη γιορτή του βασιλιά β) για τη συγκέντρωση την 1η Αυγούστου
γ) για τον εορτασµό της επετείου της 4ης Αυγούστου.
Ψήφιση πιστώσεων για αποζηµίωση υπαλλήλων.
Έγκριση καταβολής 2% το µήνα των καθυστερούµενων λόγω συντάξεως.
Αναµόρφωση προϋπολογισµού.
Λήψη απόφασης επί ενστάσεων για τη φορολογία επί βιοµηχανικών προϊόντων.

Προ ηµερήσιας διάταξης. Α) Ο ∆ήµαρχος εισάγει θέµα και ανακοινώνει ότι χάριν των ενεργειών του
υπουργού Κρατικής Υγιεινής και Αντιλήψεως, ανακαινίστηκε και συµπληρώθηκε το νοσοκοµείο Ν. Ιωνίας µε
δαπάνη 3.000.000 δρχ. και προτείνει να εκδηλωθούν τα αισθήµατα ευγνωµοσύνης του ∆.Σ., εκφράζοντας και τα
αισθήµατα του λαού της Ν. Ιωνίας, µε την ανακήρυξη του υπουργού ως επίτιµου δηµότη. Το ∆.Σ. αποδέχεται
οµοφώνως την πρόταση και ανακηρύσσει τον υπουργό Κρατικής Υγιεινής και Αντιλήψεως Αλέξανδρο Κορυζή
επίτιµο δηµότη Ν. Ιωνίας.
Β) Μετά από διαταγή της ∆ιοικήσεως Πρωτευούσης συγκροτείται 5µελής επιτροπή για τη διενέργεια απογραφής και τον καταρτισµό Μητρώου δηµοτών και των δύο φύλλων (∆ηµοτολογίου), σε συνεργασία µε τους
εφηµέριους των ναών. Για τον σκοπό αυτό ψηφίζεται έκτακτος Οργανισµός που προβλέπει την πρόσληψη 6
εκτάκτων υπαλλήλων, των 4 για δύο µήνες και των 2 για ένα εξάµηνο.
Γ) Με εισήγηση του δηµάρχου εγκρίνεται οµοφώνως να αναρτηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων η εικόνα
του Υπουργού Σιδηροδρόµων Γ. Σπυρίδωνος, σε ένδειξη ευγνωµοσύνης για την πολύτιµη συµβολή του στην
επίλυση του ζητήµατος της ηλεκτροκίνησης του σιδηροδρόµου Κηφισίας.
Επί του 1ου θέµατος. Εγκρίνεται οµοφώνως η µελέτη.
Επί του 2ου θέµατος. Εγκρίνεται οµοφώνως η µελέτη για την ασφαλτόστρωση ολόκληρης της οδού Β.
Γεωργίου (πρώην Ηρακλείου), µε προϋπολογισµό 800.000.
Επί του 3ου θέµατος. Εγκρίνεται οµοφώνως προϋπολογισµός 300.000 για την κατασκευή της κεντρικής οδού
του Περισσού. Ο Γεωργουλίδης παρατηρεί πως αν δεν γίνουν αντιπληµµυρικά έργα ο δρόµος θα καταστραφεί
πολύ γρήγορα και το συµβούλιο αποφασίζει να γίνει σχετική µελέτη για την κατασκευή τους.
Επί του 4ου θέµατος. Εγκρίνεται δαπάνη 100.000 «δια την επάλειψιν δια µάλθης (ασφαλτική πίσσα) της οδού

4ης Αυγούστου.»

Επί του 5ου θέµατος. Εγκρίνονται οµοφώνως οι αναφερόµενες στο θέµα δαπάνες και αυτή που έγινε κατά την
υποδοχή του βασιλιά στο παράρτηµα του Πατριωτικού Ιδρύµατος.
Επί του 6ου θέµατος. Εγκρίνεται η καταβολή 40.000 σε δύο υπαλλήλους που είχαν απολυθεί και αποκαταστάθηκαν µετά από προσφυγή τους στο Συµβούλιο της Επικρατείας.
Επί του 7ου θέµατος. Εγκρίνεται οµοφώνως.
168

Στο ΦΕΚ 270 της 19ης Ιουλίου 1937 δηµοσιεύεται διάταγµα περί απολύσεως των δηµοτικών συµβούλων Ν. Ιωνίας Ιωάνν. Βαλούρδου,
Χρυσ. ∆ουβλίδη, Μιχ. Κουβαρά και Ιορδ. Μαµελετζή, λόγω της υπάρχουσας αντίθεσής τους προς τον ∆ήµαρχο και την εξ’ αιτίας της
παρακώλυση της οµαλής λειτουργίας του ∆ήµου. Στο ίδιο ΦΕΚ µε διάταγµα απολύονται δηµοτικοί σύµβουλοι του δήµου Νέας Κοκκινιάς για
τους ίδιους λόγους και µε άλλο διάταγµα καταργείται το κοινοτικό συµβούλιο Νέας Χαλκηδόνας. Η διοίκηση ανατίθεται σε τριµελή επιτροπή.
169
Με αυτή τη µεταβολή εξαντλήθηκε ο κατάλογος των αναπληρωµατικών συµβούλων, από τις εκλογές του 1934, και το δηµοτικό
συµβούλιο αναγκαστικά από 18µελές γίνεται 15µελές.
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Επί του 8ου θέµατος. Εγκρίνεται οµοφώνως η αναµόρφωση που αφορά ποσά που δεν χρησιµοποιήθηκαν: α)
300.000 για ανόρυξη αρτεσιανών φρεάτων που δεν θα γίνει λόγω του ότι είναι πολύ δύσκολο να βρεθούν
υπόγεια πόσιµα νερά και επειδή βελτιώθηκε η απόδοση του αντλιοστασίου και β) 100.000 για έργα οδοποιίας.
Επί του 9ου θέµατος. Ο ∆ήµαρχος εκθέτει το ιστορικό της φορολογίας επί των βιοµηχανικών προϊόντων,
ενηµερώνει πως τα βεβαιωθέντα έσοδα από αυτή τη φορολογία το 1935 έφθασαν το 1,5 εκατοµµύριο και καλεί
το ∆.Σ. να αποφασίσει επί των ενστάσεων. Το ∆.Σ. εκλέγει επιτροπή για την εξέταση των ενστάσεων.
Στη συνέχεια µετά από πρόταση του ∆ήµαρχου εγκρίνονται διάφορες δαπάνες µεταξύ των οποίων:
Η αγορά των συγγραµµάτων «Αεροχηµική άµυνα», «Ιωάννης Μεταξάς» και «Ο Κοµουνισµός εν Ελλάδι».
Η ενίσχυση µε 25.000 του Εθνικού Παιδικού Σταθµού Ν. Ιωνίας.
Τέλος ο πρόεδρος ανακοινώνει εγκύκλιο της ∆ιοικήσεως Πρωτευούσης «εντελλοµένης όπως οι ∆ηµοτικοί

Σύµβουλοι απέχουσι να παρουσιάζονται ως µεσολαβηταί µεταξύ ∆ήµου και ∆ηµοτών.»
Συνεδρίαση 19η
Πέµπτη 26 Αυγούστου 1937
Θέµατα ηµερήσιας διάταξης.
1. Επερωτήσεις.
2. Τροποποίηση βεβαίωσης και είσπραξης δηµοτικού δικαιώµατος για την αποκοµιδή των απορριµµάτων.
3. Εξουσιοδότηση στον ∆ήµαρχο για την αρχική σύναψη δανείου µέχρι 20.000.000.
4. Αιτήσεις και αναφορές.
Επί του 1ου θέµατος. Αναβάλλεται η συζήτηση για να ζητηθούν από τον ∆ήµαρχο ορισµένες πληροφορίες.
Επί του 2ου θέµατος. Εισάγεται από τον ∆ήµαρχο και εγκρίνεται από το ∆. Σ., νέος κανονισµός επιβολής
δηµοτικού φόρου για την παρεχόµενη υπηρεσία καθαριότητας και την αποκοµιδή απορριµµάτων, επειδή ο προηγούµενος απερρίφθη από τη ∆ιοίκηση ως µη σύννοµος. Ο νέος κανονισµός, σε γενικές γραµµές έχει ως εξής: Το
τέλος είναι ετήσιο, καταβάλλεται σε τέσσερις τρίµηνες δόσεις και βαρύνει: α) Τους ιδιοκτήτες πάσης φύσεως
οικοδοµών, τους κατόχους οικηµάτων από την τέως Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων και του υπουργείου
Προνοίας, τους κατόχους οριζοντίων οικοδοµών και τους κατόχους διαµερισµάτων σε πολυκατοικίες. Ως οικοδοµή λογίζεται και κάθε οικόπεδο που σε αυτό γίνεται οποιαδήποτε επαγγελµατική χρήση. β) Τους πάσης φύσεως
επαγγελµατίες, καταστηµατάρχες, βιοτέχνες, βιοµήχανους, γιατρούς κ.λ.π.
∆εν υπόκεινται στο τέλος οι εκκλησίες, τα δηµοτικά και δηµόσια ακίνητα που χρησιµοποιούνται για στέγαση
των υπηρεσιών τους και τα φιλανθρωπικά ιδρύµατα.
Για την εφαρµογή του κανονισµού το ετήσιο τέλος ορίζεται κατά κατηγορίες ως εξής:
Α. Ιδιοκτήτες πάσης φύσεως οικοδοµών ορίζονται: για κάθε δωµάτιο κατοικίας από 1 έως 3 δωµάτια 25 δρχ.
το χρόνο, για κάθε δωµάτιο κατοικίας πάνω από 3 δωµάτια 40 δρχ. το χρόνο (δωµάτια δεν θεωρούνται οι κουζίνες και τα πλυσταριά)
Β. Καταστήµατα Α΄ κατηγορίας 300 δρχ. το χρόνο. Καταστήµατα Β΄ κατηγορίας 200 δρχ. το χρόνο. Κατάστήµατα Γ΄ κατηγορίας 100 δρχ. το χρόνο. Εργοστάσια Α΄ κατηγορίας 6.000 δρχ. το χρόνο. Εργοστάσια Β΄
κατηγορίας 1.500 δρχ. το χρόνο. Εργοστάσια Γ΄ κατηγορίας 1.000 δρχ. το χρόνο. Κάρα τετράτροχα 100 δρχ.
το χρόνο. Κάρα δίτροχα 50 δρχ. το χρόνο. Αυτοκίνητα ταξί αγοραία ή ιδιωτικά 150 δρχ. το χρόνο. Αυτοκίνητα
φορτηγά, ιδιωτικά λεωφορεία γραµµής Ν. Ιωνίας–Αθηνών κ.λπ. 1. 000 δρχ. το χρόνο. Θέατρα, κινηµατογράφοι
500 δρχ. το χρόνο. Οι τράπεζες και τα υποκαταστήµατά τους 1.000 δρχ. το χρόνο. Οι πλανόδιοι µικροπωλητές
και µικροβιοτέχνες που µεταφέρουν τα εµπορεύµατά τους ή οι ίδιοι ή µε αµάξια 50 δρχ. το χρόνο έκαστος. Η
απόδειξη πληρωµής του τέλους ισχύει ως δηµαρχιακή άδεια για το οικ. έτος που καταβλήθηκε το τέλος.
Το ∆.Σ. εκλέγει επιτροπή για την κατάταξη των καταστηµάτων σε κατηγορίες.
Επί του 3ου θέµατος. Το ∆.Σ. εξουσιοδοτεί το δήµαρχο να διαπραγµατευτεί τη σύναψη δανείου µέχρι του
ποσού των 20.000.000. δρχ.
Στο σηµείο αυτό ο ∆ήµαρχος ανακοινώνει έγγραφο του Α΄ Σώµατος Στρατού, µε το οποίο εντέλλεται την
αγορά σειρήνων αεράµυνας και µετά από πρόταση του το συµβούλιο εγκρίνει πίστωση 80.000 για την αγορά 3
σειρήνων αξίας 20.000 η κάθε µία και τα υπόλοιπα χρήµατα για τα έξοδα τοποθέτησης.
Επί του 4ου θέµατος. Α) Εγκρίνονται διάφορες παροχές και αιτήµατα.
Β) Ο ∆ήµαρχος ενηµερώνει το ∆.Σ. ότι ήλθε σε συµφωνία µε το Γεώργιο Παρασκευόπουλο ή Τσόγκα
κάτοικο Αθηνών, κάτοχο µεριδίου ύδατος του ποταµού Περισσού, για την αγορά από τον ∆ήµο πόσιµου νερού
για ένα 10ωρο κάθε Πέµπτη προς 1 δραχµή το κυβικό και για ένα τετράµηνο, από 1ης Ιουλίου µέχρι 31ης
Οκτωβρίου. Το ∆.Σ. ψηφίζει πίστωση 7.000 γι’ αυτό το σκοπό.
Γ) Το Συµβούλιο εγκρίνει ποσό 1.500 δρχ. για τον έκτακτο υπάλληλο του δήµου Σταύρο Βελκόπουλο170,
πρωταθλητή Ελλάδος, που παίρνει µέρος στους Βαλκανικούς αγώνες του Βουκουρεστίου και θα απουσιάσει για
ένα µήνα χωρίς αποδοχές.

170

Ο Σταύρος Βελκόπουλος († 1966) ήταν αθλητής στίβου του Παναθηναϊκού. Τη δεκαετία του 1930 θεωρείτο εκ των κορυφαίων δροµέων
ηµιαντοχής. Κατέκτησε βαλκανικούς και πανελλήνιους τίτλους.
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∆) Ο ∆ήµαρχος εισάγει επιστολή του µικρασιατικού συλλόγου «Η Ανατολή» που εδρεύει στην Αθήνα για
ενίσχυση Μικρασιατικού Κέντρου που θα ιδρυθεί µε σκοπό τη δηµιουργία µουσείου, βιβλιοθήκης κ.λπ. Το ∆.Σ.
εγκρίνει συνδροµή 25.000.
Στις 30 Αυγούστου αποφασίζεται η ίδρυση 8ταξίου Γυµνασίου αρρένων στη Νέα Ιωνία. Το πλησιέστερο
αντίστοιχο θηλέων είναι στην Αθήνα.
Την ίδια ηµέρα (ΦΕΚ 358 11-9-1937)αποφασίζεται η καθιέρωση της Κυριακής ως αργίας για τα εµπορικά
καταστήµατα, παντοπωλεία, κρεοπωλεία και λαχανοπωλεία της Νέας Ιωνίας. Το µέτρο ισχύει και για πρατήρια ή
πλανόδιους που πωλούν είδη των πιο πάνω καταστηµάτων. Επίσης παραµένουν κλειστά τα Χριστούγεννα, του
Ευαγγελισµού και τη δεύτερη ηµέρα του Πάσχα. Τις ηµέρες αυτές τα καταστήµατα υποχρεούνται να έχουν κλειστές τις πόρτες τους και απαγορεύεται οποιαδήποτε απασχόληση του προσωπικού τους.
Στις 3 Σεπτεµβρίου 1937 ιδρύονται δύο 2τάξια δηµοτικά α) µε την επωνυµία 3ο ∆ηµοτικό Ν. Ιωνίας & β)
ο
2 ∆ηµοτικό Σαφραµπόλεως. Το υπάρχον µετονοµάζεται σε 1ο ∆ηµοτικό.
Στις 7 Σεπτεµβρίου 1937 αποφασίζεται η απαλλοτρίωση 2. 150 στρεµµάτων στη θέση Χασάνι (Ελληνικό)
για την κατασκευή πολιτικού αεροδροµίου. Οι εργασίες άρχισαν τον επόµενο χρόνο όµως δεν ολοκληρώθηκαν
λόγω του πολέµου.
Συνεδρίαση 20η
Πέµπτη 9 Σεπτεµβρίου 1937
Θέµατα ηµερήσιας διάταξης.
1. Αίτηση πληροφοριών από το δήµαρχο για διάφορα ζητήµατα του δήµου.
2. Αιτήσεις και αναφορές.
3. Λήψη απόφασης επί ενστάσεων βιοµηχάνων και βιοτεχνών για τη φορολογία επί βιοµηχανικών προϊόντων
για τη χρήση 1935-36.
4. Έγκριση δαπανών.
5. Έγκριση καταβολής 10.000 στο δικηγόρο Σ. Α. ως αντιµισθία και δικαστικά έξοδα.
6. Έγκριση εξόφλησης ανεξόφλητων ενταλµάτων.
Επί του 1ου θέµατος. Ο ∆ήµαρχος ερωτάται και απαντά για διάφορα τρέχοντα ζητήµατα.
Επί του 2ου θέµατος. Εγκρίνονται συνηθισµένες δαπάνες, βοηθήµατα και νοσήλια.
Επί του 3ου θέµατος. Η επιτροπή που είχε ορισθεί για να εξετάσει τις ενστάσεις βιοµηχάνων και βιοτεχνών για
τη φορολογία επί βιοµηχανικών προϊόντων για τη χρήση 1935-36, καταθέτει το πόρισµά της που συνοψίζεται ως
εξής:
1) Ένσταση Κοσµά Θωµόγλου που έχει βαφείο. Προτείνεται η καταβολή 250 δρχ. αντί των 622 δρχ. που ήταν
υπόχρεος να καταβάλει.
2) Ένσταση Αλέξανδρου Αντωνιάδη εφαπλωµατοποιού (παπλωµατά). Προτείνεται η απαλλαγή του από την
υποχρέωση να καταβάλει 1.380 δρχ. επειδή το 1935 διατηρούσε κατάστηµα στη Ριζούπολη, δηλαδή εκτός
των ορίων του ∆ήµου.
3) Ένσταση Παναγιώτη Πιτόγλου επιπλοποιού. Προτείνεται η καταβολή 60 δρχ. αντί των 128 δρχ. που ήταν
υπόχρεος να καταβάλει.
4) Ένσταση Χρύσανθου Ουζούνογλου φανελοποιού. Προτείνεται η καταβολή 600 δρχ. αντί των 1.215 δρχ. που
ήταν υπόχρεος να καταβάλει.
5) Ένσταση Ηρακλή Πιγίκογλου φανελοποιού. Προτείνεται η καταβολή 537 δρχ. ως καλώς βεβαιωθείσα
φορολογία.
6) Ένσταση Πρόδροµου Κουγιουτζόγλου «από βάµβακα καναβάτσα». Προτείνεται η καταβολή 600 δρχ. αντί
των 1200 δρχ. που ήταν υπόχρεος να καταβάλει.
7) Ένσταση Φίλιππου ∆αµόφτη επιπλοποιού. Προτείνεται η καταβολή 222 δρχ. ως καλώς βεβαιωθείσα
φορολογία.
8) Ένσταση Γεωργίου Ναούµ εφαπλωµατοποιού. Προτείνεται η καταβολή 800 δρχ. αντί των 1.620 δρχ. που
ήταν υπόχρεος να καταβάλει.
9) Ένσταση Κ. Αναστασιάδη και Σια εργοστάσιο εσωρούχων. Προτείνεται η καταβολή 2.500 δρχ. ως καλώς
βεβαιωθείσα φορολογία.
10) Ένσταση αδελφών Καχραµάνογλου πρώην βιοµηχάνων. Όπως προκύπτει από το µισθωτήριο συµβόλαιο από
3 Νοεµβρίου 1934 το επί της οδού ∆αρδανελίων Ταπητουργείο τους εκµισθώθηκε από τον Μιχαήλ Ιακώβου
Τσαπατσόγλου υφαντουργό. Ως εκ τούτου προτείνεται η απαλλαγή των αδελφών Καχραµάνογλου και η
επιβολή φορολογίας 5.915 δρχ. στον βιοµήχανο Μιχαήλ Ιακώβου Τσαπατσόγλου.
11) Ένσταση της Τράπεζας της Ελλάδος. Όπως προκύπτει µε επιστολή της τράπεζας, η Α. Ε. Ελληνική Ταπητουργεία που διαλύθηκε είχε φορολογηθεί µε ποσό 11.122 δρχ. Το ακίνητο της τράπεζας που στεγαζόταν η
ταπητουργεία έχει εκµισθωθεί από 1ης Αυγούστου 1934 στην Πειραϊκή – Πατραϊκή βιοµηχανία βάµβακος, η
οποία και είναι υπόχρεη για την καταβολή αυτής της φορολογίας.
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12) Αίτηση της υφαντουργίας «Ανατολή» που διαβιβάστηκε από ∆ιοίκηση πρωτευούσης, αφορά την υποχρέωσή
της για καταβολή φόρου στον δήµο Αθηναίων και ερανικό φόρο στην κοινότητα Ηρακλείου και εµπίπτει
στον καθορισµό ορίων του ∆ήµου µας.
13) Ένσταση Ιωάννη Κεσίσογλου, εργοστάσιο καλτσών «Ο Φάρος». Ήταν υποχρεωµένος να καταβάλει 3.668
δρχ. Από τον έλεγχο των βιβλίων παραγωγής διαπιστώθηκε ότι από τα µέσα Απριλίου µέχρι 8 ∆εκεµβρίου
εξήγαγε 3.328 δωδεκάδες κάλτσες και ως εκ τούτου προτείνεται η µείωση του φόρου σε 1.230 δρχ.
14) Πλεκτήρια αδελφών Σινάνογλου, Καλτσοποιία. Ήταν υποχρεωµένοι να καταβάλουν 5.000 δρχ. και από τον
έλεγχο των βιβλίων παραγωγής διαπιστώθηκε ότι από τα µέσα Απριλίου µέχρι 8 ∆εκεµβρίου παρήγαγε
12.280 ζεύγη κάλτσες, προτείνεται ως εκ τούτου η µείωση του φόρου σε 3.440 δρχ.
15) Ανώνυµη Εταιρία Σινάνογλου, Υφαντουργία. Ήταν υποχρεωµένη να καταβάλει 39.152 δρχ. και διατείνεται
ότι επειδή το εργοστάσιο είναι στα όρια της κοινότητας Ηρακλείου ζητάει την πλήρη απαλλαγή της από τη
φορολογία. Από τον έλεγχο των βιβλίων παραγωγής διαπιστώθηκε ότι παρήγαγε βαµβακερά υφάσµατα
(κάµποτ) 139.141 χιλιόγραµµα, που αν υπολογιστούν µε την κλάση 221γ προς 1,60 η υποχρέωσή της είναι
για καταβολή 33.392 δρχ. Αν όµως υπολογιστούν µε την κλάση 221α προς 1,10, όπως κάνει ο δήµος
Αθηναίων, τότε η υποχρέωσή της είναι για καταβολή 22.958 δρχ. το οποίο και προτείνεται.
16) Ένσταση Υφαντουργίας «Στερλίνα». Ήταν υποχρεωµένη να καταβάλει 50.000 δρχ. Από τον έλεγχο των
βιβλίων παραγωγής διαπιστώθηκε από τα µέσα Απριλίου µέχρι 8 ∆εκεµβρίου παρήγαγε 12.615 χιλιόγραµµα
µάλλινα υφάσµατα και 6.724 χιλιογρ. καναβατσότριχες και η υποχρέωσή της είναι για καταβολή 17.657 δρχ.
17) Ένσταση µεταξοβιοµηχανίας «Αφροδίτη». Ήταν υποχρεωµένη να καταβάλει 98.000 δρχ. και η ίδια θεωρεί
ότι η υποχρέωσή της είναι 33.236 δρχ. Από τον έλεγχο των βιβλίων παραγωγής προκύπτει πως η υποχρέωσή της είναι για καταβολή 33.705 δρχ.
Το ∆.Σ. εγκρίνει τις προτάσεις.
Αναβάλλεται η συζήτηση του 4ου θέµατος
Επί του 5ου θέµατος. Το ∆.Σ. εγκρίνει την καταβολή του ποσού 10.000 στο δικηγόρο Σ. Α. ως αντιµισθία και
δικαστικά έξοδα.
Επί του 6ου θέµατος. Εγκρίνεται η εξόφληση ανεξόφλητων ενταλµάτων.
Ο ∆ήµαρχος εισάγει ως επείγουσα την έγκριση πίστωσης 95.000 για την επέκταση της οδού Σαµψούντος
προς το νοσοκοµείο, µε ξεκίνηµα των έργων κατασκευής της οδού από το νοσοκοµείο.
Στις 22 Σεπτεµβρίου 1937 ψηφίζεται αναγκαστικός νόµος ( ΦΕΚ 370), «Περί Οργανώσεως της Πολιτικής
& Οικονοµικής Επιστρατεύσεως της Χώρας». Ο νόµος αναφέρει πως η κυβέρνηση ως υπεύθυνη για την
εξασφάλιση της Εθνικής άµυνας, µεριµνά από τον καιρό της ειρήνης περί της γενικής οργάνωσης του Έθνους για
περίπτωση πολέµου.
Η πολιτική επιστράτευση συνίσταται στην αναγκαστική οργάνωση και χρησιµοποίηση όλων των εθνικών
δυνάµεων, πλην των ενόπλων. Όλα τα άτοµα ανεξαρτήτως φύλλου και όλοι οι οργανισµοί δηµοσίου ή ιδιωτικού
δικαίου, οφείλουν να συντρέξουν και συνεισφέρουν στην εθνική άµυνα, υποκείµενοι σε πειθαρχία πολέµου. Ο
πόλεµος δεν αποτελεί για κανένα, επωφελή κατάσταση ή πηγή κερδών.
Με διατάγµατα ρυθµίζεται η οικονοµική κατάσταση της χώρας µε έλεγχο των εισαγωγών, εξαγωγών, παραγωγής, κυκλοφορίας και κατανάλωσης πόρων, διατάξεων εργατικής νοµοθεσίας, διατίµησης προϊόντων και ηµεροµισθίων, όπως επίσης µε επιτάξεις και περιορισµούς κάθε είδους προς χάριν του λαού και του στρατού.
Το Συµβούλιο Πολιτικής Επιστράτευσης (Σ.Π.Ε.) που συγκροτείται, έχει πρόεδρο τον πρωθυπουργό και µέλη
ανώτερα στρατιωτικά και πολιτικά στελέχη. Το Σ.Π.Ε. µελετά και σχεδιάζει την πολιτική επιστράτευση, την ηθική
και σωµατική διαπαιδαγώγηση των πολιτών και ιδιαιτέρως των νέων, την ανάπτυξη της παραγωγής, την σύναξη
και τη διανοµή βασικών προϊόντων και ειδών διατροφής, την εξέλιξη της βιοµηχανίας, τη βελτίωση των συγκοινωνιών και επικοινωνιών, τη χρησιµοποίηση των µη στρατευµένων ανδρών και γυναικών ικανών για ορισµένες
υπηρεσίες, την προπαγάνδα στο εσωτερικό και το εξωτερικό και τη σύνταξη σχεδίου οικονοµικής ενίσχυσης
απόρων οικογενειών επιστρατευµένων εφέδρων για τη στοιχειώδη συντήρησή τους.
Στις 24 Σεπτεµβρίου αποφασίζεται η Ίδρυση του Φιλανθρωπικού Ιδρύµατος «Λαϊκά Υπνωτήρια» µε σκοπό την προσωρινή στέγαση και περίθαλψη άπορων ανδρών και παιδιών. Το ίδρυµα διατελεί υπό τον έλεγχο και
την εποπτεία του υπουργείου Κρατικής Υγιεινής και Αντιλήψεως, ενσωµατώνει δε όλα τα Λαϊκά Υπνωτήρια που
λειτουργούσαν υπό την εποπτεία του Πατριωτικού Ιδρύµατος Κοινωνικής Προνοίας και Αντιλήψεως (ΠΙΚΠΑ).
Συνεδρίαση 21η
Πέµπτη 30 Σεπτεµβρίου 1937
Θέµατα ηµερήσιας διάταξης.
1.
2.
3.
4.
5.

Αίτηση πληροφοριών από τον ∆ήµαρχο.
Αιτήσεις και αναφορές.
Έγκριση δαπανών.
Έγκριση καταβολής οφειλοµένων.
Αναµόρφωση προϋπολογισµού.
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6.
7.
8.
9.
10.

Έγκριση πίστωσης καταβολής οφειλοµένων εξόδων παράστασης του ∆ηµάρχου.
Έγκριση πίστωσης 30.000 για την επισκευή του επιβατικού αυτοκινήτου του ∆ήµου.
Εκδίκαση εφέσεων τιµωρηθέντων υπαλλήλων.
Έγκριση µελέτης για την επέκταση του δικτύου ηλεκτροφωτισµού.
Ψήφιση πίστωσης για ενίσχυση του λαχείου υπέρ ανέγερσης του ναού Αγ. Φωτεινής στη Ν. Σµύρνη.

Ο Πρόεδρος προτείνει να προταχθεί το 8ο θέµα, το οποίο πρέπει να συζητηθεί σε µυστική ψηφοφορία και
για το λόγο αυτό εκκενώνεται η αίθουσα. Από τις εφέσεις 3 υπαλλήλων η µία γίνεται δεκτή και απαλλάσσεται
από την ποινή ο υπάλληλος και οι δύο άλλες απορρίπτονται ως αβάσιµες.
Επί του 1ου θέµατος. Ο Σιδηρόπουλος ρωτάει τον ∆ήµαρχο, ποιους τρόπους µεταχειρίζεται ο ενοικιαστής της
είσπραξης των τελών πεζοδροµίων, γιατί πολλοί παραπονούνται ότι ο τρόπος του έχει γίνει καταπιεστικός. Ο
δήµαρχος απαντάει ότι ο εργολάβος εισπράξεων κλήθηκε στο δηµαρχείο και δέχτηκε να κάνει διακανονισµό µε
τους καταστηµατάρχες και να µην προσφύγει στα δικαστήρια.
Επίσης ο ∆ήµαρχος απαντάει για την πορεία των εργασιών στις οδούς 4ης Αυγούστου, Βασιλέως Γεωργίου
Β΄ και του Περισσού.
Επί του 2ου θέµατος. Εγκρίνονται διάφορα αιτήµατα όπως: Εκπαιδευτικά έξοδα 4 µαθητών του Γυµνάσιου Ν.
Ιωνίας. Ένας από αυτούς περιµένει το βοήθηµα για να καταβάλει τα έξοδα στο Γυµνάσιο και να του δοθεί το
ενδεικτικό του. Παροχή 1.800 στο σωµατείο «Αδελφότης Ποντίων» Ν. Ιωνίας. Πίστωση 3.500 για την αγορά
ποδηλάτου, για την ταχύτερη διεκπεραίωση των υποθέσεων του δήµου από τους κλητήρες.
Ο Πρόεδρος διαβάζει εγκύκλιο της ∆ιοικήσεως Πρωτευούσης που συνιστά το βιβλίο του καθηγητή Ι. Ε.
Φραγκιδάκη «Ο Βασιλεύς κατά τους αρχαίους σοφούς και κατά το Ευαγγέλιον». Το ∆.Σ. αποφασίζει να επανέλθει στο θέµα όταν το ζητήσει ο συγγραφέας.
Ο Πρόεδρος εκθέτει την οικονοµική δυσπραγία στην οποία έχει περιέλθει ο δηµοτικός σύµβουλος Π. Κ. λόγω
της µακροχρόνιας βαριάς νόσου από την οποία κατατρύχεται και ζητά την συναντίληψη και την αρωγή των
συµβούλων υπέρ του. Το ∆.Σ. οµοφώνως εγκρίνει βοήθηµα 2.000.
Επί του 3ου θέµατος. Εγκρίνονται 42 δαπάνες που έγιναν από τον ∆ήµαρχο, µε εντάλµατα.
Συνεδρίαση 22η
Πέµπτη 7 Οκτωβρίου 1937
Θέµατα ηµερήσιας διάταξης.
1.
2.
3.
4.

Γενική ανασκόπηση της οικονοµικής κατάστασης του δήµου.
∆ιάθεση πίστωσης 12.000 για αγορά σχολικών βιβλίων σε άπορους µαθητές.
Έγκριση πίστωσης 25.000 για εγγύηση χρησιµοποίησης οδοστρωτήρα του υπουργείου Συγκοινωνίας .
Κατάργηση δύο θέσεων φυλάκων γέφυρας οδού Αχελώου.

Προ ηµερήσιας διάταξης διαβάζονται από τον πρόεδρο, συγχαρητήριο τηλεγράφηµα προς τον διάδοχο
Παύλο171 για το ευτυχές γεγονός των αρραβώνων του και η ευχαριστήρια απάντηση του Παύλου.
Γίνεται δεκτή η πρόταση του προέδρου να συζητηθεί τελευταίο το 1ο θέµα.
Επί του 2ου θέµατος. Μετά από πρόταση του προέδρου το ποσό αυξάνεται κατά 8.000 και εγκρίνεται συνολικό
ποσό 20.000 για την αγορά σχολικών βιβλίων για άπορους µαθητές του Γυµνασίου και των ∆ηµοτικών.
Επί του 3ου θέµατος. Το ∆.Σ. εγκρίνει πίστωση 25.000 για εγγύηση χρησιµοποίησης οδοστρωτήρα του
υπουργείου Συγκοινωνίας.
Επί του 4ου θέµατος. Ο ∆ήµαρχος προτείνει την κατάργηση των φυλάκων της γέφυρας, γιατί µετά την τοποθέτηση σιδερένιων πασάλων από τη Ηλεκτρική Εταιρία και ως εκ τούτου την κατάργηση της διέλευσης τροχοφόρων, δεν υπάρχει πια λόγος παρουσίας φυλάκων. Κάποιοι σύµβουλοι πιστεύουν πως πρέπει να παραµείνουν
για λόγους ασφάλειας. Το θέµα µπαίνει σε ψηφοφορία, υπάρχει ισοψηφία και δεν παίρνεται απόφαση.
Επί του 1ου θέµατος. Ο ∆ήµαρχος παίρνει το λόγο και λέει τα εξής:
«Κύριοι δηµοτικοί σύµβουλοι
Το κύριο θέµα της σηµερινής συνεδρίασης του σώµατος είναι η ανασκόπηση της οικονοµικής κατάστασης
του δήµου. Τούτο επιβάλλεται να γίνει ιδίως µε σκοπό να κατατοπιστούν επακριβώς τα αξιότιµα µέλη του ∆.Σ.
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Ο Παύλος Α΄, γεννήθηκε στην Αθήνα το 1901. Ήταν το τέταρτο παιδί των βασιλέων Κωνσταντίνου Α΄ και Σοφίας. Ακολούθησε τον
πατέρα του στην εξορία το 1917 και επέστρεψε µαζί του από την Ελβετία στην Ελλάδα το 1920, αφού προηγουµένως του είχε προσφερθεί
το Στέµµα, µετά το θάνατο του αδερφού του Αλέξανδρου και εκείνος το είχε αρνηθεί, διακηρύσσοντας ότι ανήκει στον πατέρα του. Το
1923, λίγο πριν την ανακήρυξη της δηµοκρατίας στην Ελλάδα, έφυγε για το εξωτερικό µαζί µε τον αδελφό του Γεώργιο Β΄. Το 1935, µε την
παλινόρθωση της µοναρχίας, ξαναγύρισε στην Ελλάδα µε το Γεώργιο Β΄, ως διάδοχος του θρόνου. Στις 9 Ιανουαρίου 1938 παντρεύτηκε
στην Αθήνα τη φιλόδοξη και δυναµική Γερµανίδα πριγκίπισσα του Ανοβέρου Φρειδερίκη, εγγονή του Γερµανού Αυτοκράτορα Γουλιέλµου Β΄.
Από το γάµο του απέκτησε 3 παιδιά: τη Σοφία (Βασίλισσα της Ισπανίας), τον Κωνσταντίνο και την Ειρήνη. Στις 27 Σεπτεµβρίου 1946
επανήλθε στην Ελλάδα µε τον άτεκνο αδερφό του Γεώργιο Β΄, µετά το θάνατο του οποίου στις 1 Απριλίου 1947 έγινε βασιλιάς. Πέθανε στις
6 Μαρτίου 1964. Πηγή: el.wikipedia.
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αφ’ ενός και οι συνδηµότες αφ’ ετέρου για την οικονοµική κατάσταση του δήµου και να εκτιµήσουν την εν γένει
δράση της δηµοτικής αρχής.
Η παρούσα δηµοτική αρχή αµέσως µόλις ανέλαβε τα καθήκοντά της, δηλαδή από 1ης Απριλίου 1934, έθεσε
ως πρόγραµµά της την τίµια και επιµεληµένη διαχείριση των δηµοτικών πραγµάτων, για το καλό του τόπου. Ο
προϋπολογισµός της πρώτης οικονοµικής χρήσης 1934-35 συντάχθηκε δοκιµαστικά, όπως ήταν φυσικό, µε
πνεύµα όµως νοικοκυροσύνης.
Έτσι συµφώνως µε αυτόν τον προϋπολογισµό πραγµατοποιήθηκαν έσοδα περί τα 3.000.000 και έξοδα περί
τα 2.000.000 δραχµές. Από αυτά για τα έξοδα διοίκησης διατέθηκαν 600.000 και για τις λοιπές υποχρεωτικές
δαπάνες: για περίθαλψη απόρων, για δηµόσια υγεία και για δηµοτικά έργα περί το 1.400.000 δραχµές. Έτσι
έµεινε υπόλοιπο περί το 1.000.000.
Το ποσό αυτό δεν κατατέθηκε στο ταµείο όπως κακώς νόµισαν, άλλοι µεν σκοπίµως, άλλοι δε από πλάνη για
να παραµείνει άθικτο, αλλά προοριζόταν για την εκτέλεση των κάτωθι έργων και προµηθειών: 1) για την κατάσκευή της οδού Μ. Ασίας (νυν 4ης Αυγούστου) 2) για την κατασκευή του δηµοτικού δικτύου ηλεκτροφωτισµού
και 3) δια την προµήθεια καταβρεχτήρα. Τα έργα αυτά επρόκειτο να δηµοπρατηθούν µέσα στο Μάρτιο του
1935. Επήλθαν τα γεγονότα της 1ης Μαρτίου 1935, οπότε, όπως είναι γνωστό, κατασυκοφαντηθείς από τους
γνωστούς συκοφάντες, φυλακίστηκα και παρέµεινα εκτός της υπηρεσίας για 16 µήνες.
Μετά την αποκατάστασή µου στα καθήκοντά µου στις 11 Ιουνίου 1936, κατέβαλα υπεράνθρωπες προσπάθειες για να αποκαταστήσω την ευρυθµία και την οµαλότητα στον ∆ήµο και την περισυλλογή στα οικονοµικά
του που είχαν περιέλθει σε αξιοθρήνητη κατάσταση. Γιατί ενώ, όπως είπα πιο πάνω, κατά την αποµάκρυνσή µου
από τα καθήκοντά µου την 1η Μαρτίου 1935 άφησα περίσσευµα περί το 1.000.000, κατά την επάνοδό µου
βρήκα το ποσό αυτό να έχει εξατµιστεί και τον ∆ήµο επιβαρυµένο µε επιπλέον υποχρεώσεις 1.300.000 δραχµές
αφού, εκτός από τα άλλα, καθυστερούνταν µισθοί τριών µηνών των δηµοτικών υπαλλήλων. Πάλεψα πράγµατι
απεγνωσµένα για να αποκαταστήσω την τάξη στα οικονοµικά του δήµου και την πειθαρχηµένη λειτουργία των
υπηρεσιών του γιατί στα δηµοτικά πράγµατα επικρατούσε τότε τέλεια και πλήρης αναρχία.
Στην προσπάθειά µου αυτή δεν µε παρακολούθησαν, όπως όφειλαν, τα περισσότερα µέλη του ∆.Σ. και
µάλιστα αυτά που πρόσφατα απολύθηκαν και παραιτήθηκαν. Και όχι µόνο αυτό αλλά αντέδρασαν συστηµατικά
στο έργο µου, µε σκοπό να επιφέρουν την πλήρη διάλυση του ∆ήµου, µε µεγάλη ζηµιά ύψιστων συµφερόντων
του τόπου µας, χωρίς να αναλογιστούν την ιστορική τους ευθύνη απέναντι στο λαό της Ν. Ιωνίας. Έτσι η δράση
ορισµένων δηµοτικών συµβούλων περιοριζόταν σε χαριστικές πράξεις και επιδιώξεις, ενώ αφ’ εταίρου επεδείκνυαν ασυγχώρητη ολιγωρία για τα ζητήµατα του ∆ήµου.
Όχι µια φορά, µαταιώθηκαν συνεδριάσεις του ∆.Σ. σκοπίµως, από έλλειψη απαρτίας, όταν ορισµένες
προσωπικές επιθυµίες κάποιων συµβούλων δεν υιοθετούνταν από εµένα ως παράνοµες και αυθαίρετες.
Η σκανδαλώδης υποστήριξη µερικών δηµοτικών υπαλλήλων και εργατών από ορισµένους συµβούλους συνέτεινε στη χαλάρωση της πειθαρχίας στις υπηρεσίες του ∆ήµου. Αφ’ εταίρου οι ίδιοι σύµβουλοι αξίωσαν την απόµάκρυνση από τις υπηρεσίες του δήµου δύο εισηγητών, από το οποίο κυρίως προήλθε η µεταξύ µας διάσταση,
γιατί δεν ήταν δυνατό να ανεχθώ τέτοιου είδους παράνοµες αξιώσεις.
Μετά την απαλλαγή του ∆ήµου από τους τέσσερις απολυθέντες και τους επτά παραιτηθέντες συµβούλους,
όπως και ορισµένων υπαλλήλων των τεχνικών υπηρεσιών οι οποίοι διέπραξαν σοβαρότατα πειθαρχικά παραπτώµατα, ακολούθησε η συµπλήρωση του ήδη λειτουργούντος ∆.Σ.
Τούτο από την ηµέρα της ανάληψης των καθηκόντων του επέδειξε, κατά µέγιστη πλειοψηφία, εξαιρετικό
ζήλο και ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα συµφέροντα του ∆ήµου.
Στη συνέχεια οφείλω να θέσω υπόψη σας ότι οι προϋπολογισµοί των περασµένων χρήσεων έκλεισαν µε τα
εξής έσοδα: Χρήση 1934-35 περίπου 3.000.000. Χρήση 1935-36 περίπου 5.000.000. Χρήση 1936-37 περίπου
4.900.000. Ο προϋπολογισµός της παρούσας χρήσης 1937-38 έχει γραµµένα έσοδα περί τα 9.000.000 δραχµές
περίπου, εντούτοις έχω τη βεβαιότητα ότι µόνο τα 2/3 των εσόδων θα πραγµατοποιηθούν.
Η αύξηση του προϋπολογισµού της τρέχουσας φύσης σε τέτοιο σηµείο οφείλεται στην επιµονή ορισµένων
συµβούλων οι οποίοι παρά την γνώµη µου και για λόγους δηµοκοπίας, επέµεναν στην υπέρ το δέον εξόγκωση
των κονδυλίων, τα οποία αφορούν δαπάνες εκτέλεσης δηµοτικών έργων και παροχές σε διάφορες φιλανθρωπικές, αθλητικές και άλλες παρεµφερείς οργανώσεις. Κατόπιν επακολούθησε ως αναγκαίο επόµενο και η ανάλογη
επαύξηση του σκέλους των εσόδων, δυσανάλογα όµως προς την πραγµατική απόδοση των δηµοτικών πόρων.
Αν λοιπόν ληφθεί υπόψη, ότι η µισθοδοσία του προσωπικού διοίκησης, καθαριότητας, ύδρευσης, φωτισµού,
υγειονοµικής υπηρεσίας κ.λπ. δεν µπορεί να µειωθεί γι’ αυτό παραµένει ως έχει, θα έχουµε δαπάνη γι’ αυτήν
1.800.000 δρχ. Για τον ηλεκτροφωτισµό και την τοκοχρεολυτική δόση επέκτασης του δικτύου 750.000. Για
ύδρευση, συντήρηση, επέκταση του δικτύου κ.λ.π. περίπου 750.000. Για κοινωνική πρόνοια, δηµόσια υγεία και
υποχρεωτικές δαπάνες εν γένει 1.400.000. Για υποχρεώσεις από την περασµένη χρήση 400.000. Το κονδύλι
λοιπόν που θα υποστεί αναγκαστική µείωση είναι γενικώς των δηµοτικών έργων και ιδίως της οδοποιίας.
Ήδη έχουµε άµεσες υποχρεώσεις πάνω από 1.000.000, που πρέπει να εξοφληθούν µέσα στο µήνα Οκτώβριο. ∆υστυχώς και ο ∆ήµος Αθηναίων από τον οποίο συνεισπράττεται η αναλογία µας επί των φόρων στα βιοµηχανικά προϊόντα, συνηθέστατα καθυστερεί το µερίδιό µας ή µάλλον µας το δίνει σε µικρές και καθυστερηµένες δόσεις, σε τρόπο ώστε να βρισκόµαστε συνήθως σε ταµειακές δυσχέρειες και σε αδυναµία να εκπληρώσουµε άµεσες υποχρεώσεις µας.
144

Εν τω µεταξύ άρχισε η κατασκευή της οδού Νεοκάστρου, Σαµψούντος και Νοσοκοµείου και των οδών Λάρνακος, Κρήτης και Κυδωνιών. Πρόκειται δε να δηµοπρατηθούν οι οδοί: κεντρική Περισσού, Βασιλέως Γεωργίου
Β΄ (πρώην Ηρακλείου) και η πεζοδρόµηση του ίδιου δρόµου.
Παρ’ όλα τα ανωτέρω εµπόδια που παρεµβλήθηκαν κατά καιρούς στο έργο µου και παρ’ όλες τις δυσκολίες
κατόρθωσα µετά από σκληρή πάλη να επαναφέρω την τάξη και την ευρυθµία στις υπηρεσίες του ∆ήµου και την
περισυλλογή στα οικονοµικά του.
Είναι εξ’ άλλου αναµφισβήτητο και πασιφανές ότι εδώ και κάποιο χρόνο επικρατεί πλήρης οµαλότητα στα
δηµοτικά πράγµατα, παρ’ όλη τη συνεχιζόµενη λυσσαλέα αντίδραση µερικών από τους αποµακρυσµένους συµβούλους κατά του έργου µου, καθώς και εκ µέρους µερικών ατόµων που για κακή µας µοίρα ενδηµούν στη Ν.
Ιωνία, τα οποία ενώ είναι άβουλα όργανα ορισµένων καλοθελητών και έχουν προσωπικούς λόγους εναντίον µου,
εµφανίζονται ως εκπρόσωποι των οργανώσεων του τόπου και χρησιµοποιούν κάθε λογής αθέµιτα µέσα για να µε
εξαντλήσουν και να διαλύσουν εντελώς τον ∆ήµο και τις υπηρεσίες του. Έτσι επανέλαβαν τις γνωστές σ’ αυτούς
µεθόδους της κατασυκοφάντησής µου. Ευτυχώς όµως τη φορά αυτή «προς κέντρα λακτίζουν» ούτε είναι δυνατό να τελεσφορήσουν οι αχαρακτήριστες προσπάθειές τους, γιατί ευτυχώς η εθνική κυβέρνηση, της οποίας
προΐσταται ο Ιωάννης Μεταξάς, έχει δηµιουργήσει κράτος δικαίου και ηθικής στο οποίο δεν είναι δυνατό να
ακουστούν οι κρωγµοί των κοράκων της κατασυκοφάντησης και κατασπίλωσης των πάντων.
Εγώ εν πάση περιπτώσει έχω τη συνείδησή µου επαναπαυµένη, ότι έπραξα πάντα το καθήκον µου απέναντι
στο Έθνος και στη Ν. Ιωνία. Το παρελθόν µου άλλωστε και η καταδίκη µου από τους Τούρκους σε θάνατο
µαρτυρεί, ότι πάντοτε αγωνίστηκα στην πρώτη γραµµή των εθνικών επάλξεων ασταµάτητα και µε το µέτωπο
ψηλά, έχοντας τη συναίσθηση ότι επιτελώ ιερό καθήκον απέναντι στην πατρίδα.»
Ο Πρόεδρος παίρνει το λόγο και λέει πως γνωρίζει ότι ορισµένοι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι και ιδίως οι Βαλούρδος
και ∆ουβλίδης επέµεναν να απολυθούν όσο το δυνατό περισσότεροι δηµοτικοί υπάλληλοι και ιδίως οι προϊστάµενοι των διοικητικών και οικονοµικών υπηρεσιών. Προσθέτει ότι άκουσε το Βαλούρδο να επιµένει να απολυθούν όσο το δυνατό περισσότεροι υπάλληλοι, έστω, όπως δήλωσε, κι’ αν επρόκειτο να πληρώσει ο ∆ήµος ακόµη
και 5 εκατοµµύρια για αποζηµιώσεις. Επίσης ο ίδιος επεδίωξε και πέτυχε να δοθεί βοήθηµα, από τον ∆ήµο, σε
άτοµο που παρέσυρε µε το κάρο του και τραυµάτισε, ο αρτοποιός του στον Περισσό και ακόµη ενέργησε και
χορηγήθηκαν βοηθήµατα 3.000 δρχ. στον υπάλληλό του ∆. Ξ. Ρωτάει το δήµαρχο αν αυτά είναι αλήθεια και
εκείνος τα επιβεβαιώνει.
Ο ∆ήµαρχος προσθέτει ότι αυτοί που εµφανίζονται ότι εκπροσωπούν διάφορες οργανώσεις της Ν. Ιωνίας µε
κατηγορούν ότι δεν έχουµε φωτισµό και ύδρευση στην περιφέρειά µας ενώ ξέρουν ότι διαθέτουµε τον καλύτερο
φωτισµό των αυτοδιοικούµενων οργανισµών της ∆ιοικήσεως Πρωτευούσης και ιδιαιτέρως των προσφυγικών.
Όσον αφορά την ύδρευση είναι αναµφισβήτητο ότι έχουµε πλήρη επάρκεια νερού. Εφέτος µάλιστα έχουµε και
περίσσευµα µετά τον καθαρισµό του υδραγωγείου και τη λειτουργία του ηλεκτροκινητήρα στο αντλιοστάσιο.
Ακόµη ο ∆ήµαρχος λέει πως, ο υπουργός Κ.Υ.Α. Κορυζής, απαντώντας σε σχετικό διάβηµά του, δήλωσε ότι
έχει γράψει στο σχετικό προϋπολογισµό του υπουργείου του πίστωση 2.000.000, για την ίδρυση Μαιευτηρίου
στον περίβολο του προσφάτως ανακαινισθέντος νοσοκοµείου. Συνεχίζοντας λέει πως µετά από ενέργειές του η
∆ιοίκηση Πρωτευούσης υποσχέθηκε ότι θα µας χορηγήσει ανάλογο ποσό από δάνειο που συνήψε, για την
εκτέλεση έργων των δήµων και κοινοτήτων της περιφέρειάς της πλην Αθηνών και Πειραιά. Το ποσό αυτό που
θα υπερβεί τα 4.500.000 θα είναι σε κάθε περίπτωση ανώτερο από αυτά που θα πάρουν άλλοι προσφυγικοί
δήµοι σε σύγκριση µε τον πληθυσµό τους.
Το Συµβούλιο επικροτεί ανεπιφύλακτα τις δηλώσεις του ∆ηµάρχου και αποφασίζει οµοφώνως να αναθέσει
στη ∆ηµαρχιακή Επιτροπή να διαθέσει στον ∆ήµαρχο κάθε µέσο για να επιτύχει τους στόχους του.
Στη συνέχεια εγκρίνονται κάποιες δαπάνες, ακυρώνεται ως µη ισχύουσα η απόφαση για καταλογισµό 40.000
στο Μωϋσιάδη και συγκροτείται νέα επιτροπή για να συνεχίσει τον έλεγχο επί των δαπανών του Ριζογιαννόπουλου, µε απόδοση λογαριασµού.
Με τον Α. Ν. 420 της 21ης Οκτωβρίου 1937, απαγορεύεται στους εργαζόµενους στο δηµόσιο και στα
Ν.Π.∆.∆. να συνεταιρίζονται ή να συµµετέχουν σε υπάρχοντες συνεταιρισµούς χωρίς την άδεια της κυβέρνησης.
Οι παραβάτες τιµωρούνται µε προσωρινή 6µηνη απόλυση και αν υποτροπιάσουν µε οριστική.

Συνεδρίαση 23η
Παρασκευή 29 Οκτωβρίου 1937
Θέµατα ηµερήσιας διάταξης.
1. Κατάταξη σε κατηγορίες καταστηµάτων, εργοστασίων κ.λπ. ακινήτων παρόµοιας φύσης, για το τέλος
καθαριότητας.
2. Έγκριση καταβολής του ανωτέρω τέλους κατά δόσεις.
3. Οριστική έγκριση µελέτης και όρων διακήρυξης επέκτασης δικτύου ηλεκτροφωτισµού.
4. Καθορισµός αµοιβής του δικηγόρου του ∆ήµου.
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5. Έγκριση δαπανών µε απόδειξη χρήσης 1937-38.
6. Έγκριση δαπάνης για τη συµµετοχή του λαού της Ν. Ιωνίας στην υποδοχή του αρχηγού της εθνικής κυβέρνησης που γύρισε από την Τουρκία.
7. Πληροφορίες, ανακοινώσεις, αιτήσεις κ.λπ.
8. Ενίσχυση πληµµυροπαθών Ηρακλείου Κρήτης.
9. Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων.
Το 1ο και 2ο θέµα αναβάλλονται προκειµένου να συσταθεί επιτροπή και να επανεξετάσει το θέµα µε πιο
αντικειµενικά κριτήρια.
Επί του 3ου θέµατος. Το ∆.Σ. εγκρίνει.
Επί του 4ου θέµατος. Το ∆.Σ. εγκρίνει την αύξηση από 3.000 σε 5.000 την αντιµισθία του δικηγόρου.
Επί του 5ου θέµατος. Αποφασίζεται να συσταθεί επιτροπή, να εξετάσει τις δαπάνες και να υποβάλλει το
πόρισµά της στο ∆.Σ.
Επί του 6ου θέµατος. Ο ∆ήµαρχος φέρνει κατάσταση των εξόδων που έγιναν για την συµµετοχή του λαού της
Ν. Ιωνίας στην υποδοχή του αρχηγού της εθνικής κυβέρνησης που γύρισε από την Τουρκία. ∆ιατέθηκαν: 1.000
δρχ. για ταξί, 400 για 2.000 φέιγ βολάν και 150 για έξοδα διανοµής τους, 2.436 για 609 εισιτήρια των 4 δρχ. το
καθένα για τα λεωφορεία, όπως φαίνεται στη σχετική βεβαίωση της 29-10-37 του διευθυντή της 13ης Α.Κ.∆. της
λεωφορειακής γραµµής Ν. Ιωνίας, κ. Λάβδα. Σύνολο δαπάνης 4.019 δρχ. Το ∆.Σ. εγκρίνει οµοφώνως.
Επί του 7ου θέµατος. Ο Σύµβουλος Σιδηρόπουλος προτείνει τα δηµοτικά έργα να γίνονται από τον ∆ήµο
προκειµένου να παρέχεται εργασία σε περισσότερους δηµότες γιατί οι εργολάβοι έχουν δικούς τους εργάτες. Ο
∆ήµαρχος απαντά ότι αυτό δεν είναι δυνατό, και από την κείµενη νοµοθεσία, και επειδή τα έργα θα κοστίζουν
περισσότερο, όµως είναι και δική του επιθυµία κάτι τέτοιο, γι’ αυτό και επιβάλλεται στους εργολάβους δηµοτικών έργων, να προσλαµβάνονται στα δηµοτικά έργα όσο το δυνατό περισσότεροι εργάτες από την περιφέρεια
του ∆ήµου.
Ο Πρόεδρος ρωτάει γιατί καταβλήθηκε το βοήθηµα στον αθλητικό σύλλογο «Απόλλων» ενώ στον «Όµιλο
Φιλάθλων» δεν καταβλήθηκε. Ο ∆ήµαρχος απαντά ότι δεν υπάρχουν χρήµατα, στη επιµονή όµως του προέδρου
παρατηρεί ότι ο πρόεδρος του σωµατείου αντί να ασχολείται µε τα καταστατικά του καθήκοντα, κατασυκοφαντεί τον ∆ήµο και συνυπέγραψε λιβελογράφηµα κατά της δηµοτικής αρχής. Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. επιµένει ότι
εφ’ όσον έχει εγκριθεί η δαπάνη από τη διοίκηση, πρέπει να καταβληθούν οι ψηφισµένες 10.000 υπέρ του
συλλόγου.
Εγκρίνονται διάφορα αιτήµατα για δαπάνες, βοηθήµατα και παροχές, µεταξύ των οποίων: α) αγορά µερικών
σειρών των επιθεωρήσεων «Ελληνοτουρκική» και Ελληνοαιγυπτιακή» β) µετά από αίτηση της υποεπιτροπής
εράνου Ν. Ιωνίας υπέρ της Βασιλικής Αεροπορίας, εγκρίνεται οµοφώνως πίστωση 50.000 δρχ.
Επί του 8ου θέµατος. Εισάγεται έγγραφο της διοίκησης για ενίσχυση των πληµµυροπαθών του Ηρακλείου
Κρήτης και εγκρίνεται ποσό 25.000 για το σκοπό αυτό.
Επί του 9ου θέµατος. Αποφασίζεται η αγορά 17 τόµων του συγγράµµατος «Ερµηνεία Κώδικος ∆ήµων και
κοινοτήτων» για να διανεµηθεί από ένα στους ∆ηµοτικούς Συµβούλους, για ατοµική ενηµέρωσή τους σε νοµικά
θέµατα.
Λειτουργούν σωµατεία και ενώσεις πολιτικής αεράµυνας µε σκοπό τη διαφώτιση και οργάνωση του
άµαχου πληθυσµού σε κάθε τι που αφορά στην παθητική αντιαεροπορική άµυνα. Η εποπτεία και ο συντονισµός
των σωµατείων ανήκει στην Ανωτέρα ∆ιοίκηση Αντιαεροπορικής Άµυνας της Χώρας µε διοικητή στρατηγό και
ανώτερη εποπτική αρχή είναι το υπουργείο Στρατιωτικών.
Αυξάνεται η τιµή της δεσµίδας των παιγνιοχάρτων (τράπουλες) σε 40 δρχ. τα κοινά και 80 τα
πολυτελείας. Οι τράπουλες είναι είδος του κρατικού µονοπωλίου µαζί µε τα σπίρτα, το αλάτι, το οινόπνευµα και
το φωτιστικό πετρέλαιο.
Το Νοέµβριο του 1937 (ΦΕΚ 469 19-11-1937) ιδρύεται ο Οργανισµός Εκδόσεως Σχολικών Βιβλίων
(ΟΕΣΒ). Ο Οργανισµός εκδίδει σχολικά βιβλία, πανεπιστηµιακά συγγράµµατα, εκκλησιαστικά βιβλία. Σκοπός του

«Η έκδοσις και διάθεσις εντύπων εικόνων και βιβλίων συντεινόντων εις την καθόλου ηθικήν και πνευµατικήν
ανάπτυξιν του Λαού» και η προµήθεια και κατανοµή εποπτικών µέσων διδασκαλίας, επίπλων και σκευών.
Τα βιβλία πληρώνονται από τους µαθητές και τους φοιτητές και τα είδη από τα σχολικά ταµεία. Τις τιµές
καθορίζει ο Οργανισµός και από το σχολικό έτος 1938-39 δεν επιτρέπεται η χρήση άλλων σχολικών βιβλίων
εκτός από αυτά του ΟΕΣΒ. Το υπουργείο Θρησκευµάτων και Εθνικής Παιδείας προκηρύσσει διαγωνισµό για τη
συγγραφή των βιβλίων, ορίζοντας τις βασικές προδιαγραφές και βραβεύει όσα προκριθούν. Μετά περιέρχονται
στην πλήρη κυριότητα και ιδιοκτησία του Οργανισµού.
Στο ίδιο ΦΕΚ δηµοσιεύεται ο Α. Ν. 953 «Περί Παιδαγωγικών Ακαδηµιών». Οι Ακαδηµίες είναι σχολές
ανώτατης εκπαίδευσης για την µόρφωση ∆ηµοδιδασκάλων για την Ελλάδα και τις Ελληνικές κοινότητες στην
αλλοδαπή. Προβλέπεται η ίδρυση έως 7 Ακαδηµιών και ο χρόνος της φοίτησης είναι διετής, µπορεί όµως να γίνει
και τριετής µε βασιλικό διάταγµα. Σε κάθε Π. Α. µπορεί να ιδρυθεί οικοτροφείο και τα τροφεία τα πληρώνουν οι
φοιτούντες. Οι ενδιαφερόµενοι εισάγονται µετά από εξετάσεις, πρέπει να διαθέτουν απολυτήριο Γυµνασίου ή
Πρακτικού Λυκείου, να είναι υγιείς και αρτιµελείς και να µην έχουν υπερβεί το 23ο έτος της ηλικίας τους. Οι
εισακτέοι δεν µπορεί να είναι πάνω από 40 και η συνφοίτηση αρρένων και θηλέων απαγορεύεται.
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Η διδακτική ύλη περιλαµβάνει: παιδαγωγικά, ψυχολογία, φιλοσοφία, υγιεινή, θρησκευτικά, ξένες γλώσσες,
σωµατική αγωγή, µουσική και τεχνικά.
∆ηµοτικά σχολεία προσαρτώνται η ορίζονται ως εκπαιδευτική περιφέρεια των Ακαδηµιών, για την
παρακολούθηση διδασκαλιών και την άσκηση των φοιτητών σε αυτά.
Συνεδρίαση 24η Παρασκευή
26 Νοεµβρίου 1937
Θέµατα ηµερήσιας διάταξης.
1. Κατάταξη σε κατηγορίες καταστηµάτων, εργοστασίων κ.λ.π. ακινήτων παρόµοιας φύσης για το τέλος
καθαριότητας και έγκριση καταβολής του ανωτέρω τέλους κατά δόσεις.
2. Ανάληψη της κατατεθείσας εγγύησης για την τοιχοποιία Καλογρέζας.
3. Παράταση της ισχύς του έκτακτου Οργανισµού κατάρτισης µητρώου και των δύο φύλλων.
4. Ενίσχυση της Φιλόδενδρης Ένωσης Αθηνών.
5. Ψήφιση πίστωσης 16.000 για την κοιτόστρωση της γέφυρας Σαφραµπόλεως.
6. Ψήφιση πίστωσης 6.200 δρχ. για την επισκευή φθορών στο πρώην δηµαρχιακό κατάστηµα (ακίνητο Μαλφά
– Μαυροµάτη).
7. Ψήφιση πίστωσης 6.000 δρχ. για την επισκευή και συµπλήρωση της γέφυρας πίσω από το αντλιοστάσιο.
8. Έγκριση φορολογικών πινάκων και καθορισµός τρόπου πληρωµής καθυστερούµενων φορολογιών.
9. Ενίσχυση πιστώσεων.
10. Παράταση ισχύος φορολογιών.
11. Πληροφορίες, ανακοινώσεις, αιτήσεις.
12. Ψήφιση πιστώσεων.
13. Έγκριση όρων διακήρυξης δηµοπρασίας για την εκκένωση δηµοτικών βόθρων.
14. Έγκριση πίστωσης για την επισκευή του επιβατικού αυτοκινήτου.
Επί του 1ου θέµατος. Εισάγεται πίνακας µε κατάταξη σε 3 κατηγορίες Α΄, Β΄ και Γ΄, καταστηµάτων,
εργοστασίων κ.λπ. ακινήτων παρόµοιας φύσης, για την καταβολή του τέλους καθαριότητας σε 2 δόσεις.
Επί του 2ου θέµατος. Εγκρίνεται η επιστροφή της κατατεθείσας εγγύησης από τον εργολάβο, για την
τοιχοποιία του δρόµου προς Καλογρέζα.
Επί του 3ου θέµατος. Εγκρίνεται η παράταση της ισχύς του έκτακτου Οργανισµού κατάρτισης µητρώου και
των δύο φύλλων.
Το 4ο θέµα αναβάλλεται για την επόµενη συνεδρίαση.
Επί του 5ου θέµατος. Το ∆.Σ. λαµβάνοντας υπόψη του την έκθεση του προϊστάµενου των τεχνικών υπηρεσιών, ότι είναι επείγουσα ανάγκη να ενισχυθεί η κοίτη, γιατί περαιτέρω φθορά της από εκσκαφή θα είχε ως
αποτέλεσµα να κατακαθίσουν τα µεσόβαθρα της γέφυρας µε κίνδυνο να καταστραφεί, εγκρίνει πίστωση 16.000
για την ενίσχυση της κοιτόστρωσης.
Επί του 6ου θέµατος. Εγκρίνεται η πίστωση 6.200 δρχ. για την επισκευή των φθορών.
Επί του 7ου θέµατος. Με παράσταση του προϊστάµενου των τεχνικών υπηρεσιών βεβαιώνεται ότι είναι επείγουσα ανάγκη να επισκευασθεί η γέφυρα, γιατί κινδυνεύει να καταστραφεί και να διακοπεί η διέλευση των
δηµοτών. Εγκρίνεται πίστωση 5.200 δρχ. για την εκτέλεση του έργου.
Επί του 8ου θέµατος. Εγκρίνονται οι πίνακες και ορίζεται να πληρωθούν τα οφειλόµενα σε δόσεις.
Επί του 9ου θέµατος. Εγκρίνονται πιστώσεις για τρέχουσες ανάγκες.
Επί του 10ου θέµατος. Ο ∆ήµαρχος ανακοινώνει εγκύκλιο της Ένωσης ∆ήµων και Κοινοτήτων µε την οποία
γνωστοποιείται πως σύµφωνα µε τον αναγκαστικό νόµο 783172 περί παρατάσεως της θητείας των δηµοτικών και
κοινοτικών αρχών, η διάρκεια της τωρινής δηµοτικής περιόδου µπορεί να θεωρηθεί λήξασα στις 31 ∆εκεµβρίου
1937 και κατά συνέπεια πρέπει να επιβληθούν για ένα ακόµα χρόνο οι ισχύοντες φόροι.
Κατόπιν αυτών ο ∆ήµαρχος προτείνει να παραταθούν για ένα χρόνο οι φορολογίες που επιβλήθηκαν από την
αρχή της θητείας της παρούσας δηµοτικής αρχής και που είναι: 1) τέλος επί αδειών οικοδοµών 2) τέλος επί της
εκµετάλλευσης πεζοδροµίων 3) τέλος επί των διαφηµίσεων 4) τέλος βιοµηχανικών και βιοτεχνικών προϊόντων
και ειδών γαλακτοκοµίας 5) φορολογία αποκοµιδής απορριµµάτων και οδοποιίας 6) φορολογία αρίθµησης και
ονοµατοθεσίας οδών 7) φορολογία δικαιώµατος υδροληψίας 8) φορολογία επί εισοδηµάτων οικοδοµών 9)
φορολογία επί κερδών εµπορικών και βιοµηχανικών επιχειρήσεων 10) φορολογία επί εισοδηµάτων εκ γαιών 11)
φορολογία από αµοιβές και υπηρεσίες ελευθέρων επαγγελµάτων 12) φορολογία κληρονοµιών, δωρεών κ.λ.π.
Το ∆.Σ. εγκρίνει.
Επί του 11ου θέµατος. Εγκρίνονται αιτήµατα και ο δήµαρχος απαντά σε διάφορες ερωτήσεις όπως:
1. Τα δηµοτικά φώτα ανάβουν στις 6 µ.µ. και σβήνουν στις 4 το πρωί.
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Στις 15 Ιουλίου του 1937 δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 267 ο αναγκαστικός νόµος περί παρατάσεως της θητείας των δηµοτικών και κοινοτικών
αρχών και το µοναδικό του άρθρο αναφέρει ότι παρατείνεται η θητεία των δηµοτικών και κοινοτικών αρχών µέχρι την διενέργεια εκλογών
και την εγκατάσταση των νέων αρχών.
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2. Τα Χριστούγεννα θα διανεµηθούν βοηθήµατα σε άπορους συνολικού ύψους 40.000 και καταρτίζονται
επιτροπές κατά περιοχές για τη διανοµή τους.
3. Εκριζώνονται τα ακατάλληλα δένδρα από δρόµους και πλατείες και φυτεύονται κατάλληλα από το δηµοτικό
φυτώριο.
4. Ο εργολάβος που έχει αναλάβει την είσπραξη των τελών υδροληψίας και πεζοδροµίων, κατά παράβαση των
όρων της σύµβασης, γίνεται καταπιεστικός και οι υπάλληλοί του προβαίνουν σε εκβιασµούς, ύβρεις και
απειλές εις βάρος των δηµοτών, γι’ αυτό προτείνει να του επιβληθούν αυστηρές κυρώσεις και εν ανάγκη να
κηρυχθεί έκπτωτος. Το ∆.Σ. συµφωνεί.
5. Ο εν αποστρατεία ταγµατάρχης του πυροβολικού Ελευθέριος Μιχόπουλος έστειλε 10 τόµους του αντικοµουνιστικού συγγράµµατος «Σύντροφοι επλανήθηµεν». Κρατούνται οι 5 και επιστρέφονται οι άλλοι 5.
6. Εγκρίνεται καταβολή 10.000 για την αποπεράτωση του ναού του Αγ. Στεφάνου.
7. ∆ιαβάζεται συλλυπητήριο τηλεγράφηµα προς το διάδοχο Παύλο για το πένθος του βασιλικού οίκου και
ευχαριστήρια απάντηση του Παύλου.
8. Η διευθύντρια του 3ου ∆ηµοτικού Ν. Ιωνίας Ε. Παλαιολόγου ζητά να οριστεί σύµβουλος ως µέλος της
σχολικής εφορίας και ορίζεται ο Ι. Σιδηρόπουλος.
9. ∆ιαβάζεται πρόσκληση της Πανελλήνιας Προσφυγικής Βασιλικής Παράταξης Νέας Ιωνίας προς το ∆.Σ., για
να παραστεί στο γάµο της Κ. Κ. που προικοδοτήθηκε από αυτούς.
Επί του 12ου θέµατος. Εγκρίνονται διάφορες πιστώσεις.
Επί του 13ου θέµατος. Εγκρίνεται η εκτέλεση του έργου.
Επί του 14ου θέµατος. Εγκρίνεται συµπληρωµατική δαπάνη 15.000 για την επισκευή.
Συνεδρίαση 25η
Τρίτη 14 ∆εκεµβρίου 1937
Θέµατα ηµερήσιας διάταξης.
1. Έγκριση πίστωσης 50.000 για τη διαµόρφωση πλατείας της οδού Ι. Μεταξά.
2. Έγκριση πίστωσης 30.000 για εκτέλεση κρασπεδορείθρων των οδών Περισσού.
3. Έγκριση πίστωσης 50.000 για τη διευθέτηση της κοίτης του ρέµατος πίσω από το αντλιοστάσιο για προστασία και εξυγίανση του υδραγωγείου.
4. Έγκριση πίστωσης για εκτέλεση αντιπληµµυρικών έργων στον Περισσό.
5. ∆ιάθεση βοηθηµάτων σε απόρους για τα Χριστούγεννα.
6. Ερµηνεία διαφόρων διατάξεων του κανονισµού δικαιώµατος υδροληψίας.
7. Έγκριση δαπανών.
8. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αύξηση των αποδοχών των υπαλλήλων, υπηρετών και εργατών του
δήµου.
9. Ψήφιση πιστώσεων.
10. Πληροφορίες, ανακοινώσεις, αιτήσεις.
11. Αντικατάσταση µελών της δηµαρχιακής επιτροπής.
Παραιτήθηκαν από το αξίωµά τους οι σύµβουλοι Θ. Παλτόγλου και Ε. Τσοπάνογλου. Επειδή δεν υπάρχουν
άλλοι αναπληρωµατικοί, η σύνθεση του συµβουλίου µειώνεται κατά δύο και αποτελείται από 13 µέλη.
Προ ηµερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος Ι. Ρεµούνδος ζητάει να γίνει προσθήκη στα πρακτικά για το τέλος
καθαριότητας σε ότι αφορά το που υπάγονται οι στάβλοι, για να µην γίνονται παρανοήσεις και προτείνει οι
στάβλοι όπου σταβλίζονται περισσότερα από δύο µικρά ζώα, δηλαδή κατσίκες, πρόβατα, χοίροι κ.λ.π. να
υπάγονται στην γ΄ κατηγορία και να εξαιρούνται εντελώς από τη φορολόγηση ανεξαρτήτως αριθµού τα πτηνά,
δηλαδή κότες, πάπιες, χήνες, γαλοπούλες κ.λπ. και τα κουνέλια. Το συµβούλιο εγκρίνει την τροποποίηση.
Επί του 1ου θέµατος. Εγκρίνεται η διαµόρφωση της πλατείας173 µε χωµατουργικά έργα και κράσπεδα.
Επί του 2ου θέµατος. Εγκρίνεται η πίστωση για την εκτέλεση του έργου.
Επί του 3ου θέµατος. Ο προϊστάµενος της τεχνικής υπηρεσίας εφιστά την προσοχή του συµβουλίου στην
κατάσταση του ρέµατος, που εγκυµονεί κινδύνους µόλυνσης του νερού του διερχόµενου υδραγωγείου και
εγκρίνεται η πίστωση για την εκτέλεση του έργου.
Επί του 4ου θέµατος. Εγκρίνεται πίστωση 60.000 για την εκτέλεση του έργου.
Επί του 5ου θέµατος. Ο ∆ήµαρχος ανακοινώνει πως η εθνική κυβέρνηση αποφάσισε φέτος να µη διατεθούν
από τους δήµους βοηθήµατα στους απόρους για τα Χριστούγεννα, αλλά τα χρήµατα να σταλούν στο υπουργείο
Κρατικής Υγιεινής και Αντιλήψεως όπου θα συγκεντρωθούν όλα αυτά τα ποσά και θα διανεµηθούν από το
υπουργείο ανάλογα µε τις υπάρχουσες ανάγκες. Την απόφαση της κυβέρνησης τους διαβίβασε ο υπουργός Κ.
Κοτζιάς. Προτείνει από το προβλεπόµενο ποσό των 40.000 να διατεθούν οι 22.000 και γνωρίζει στο ∆.Σ. ότι
ζήτησε στην επιτροπή που θα κάνει την κατανοµή στη Ν. Ιωνία, να συµµετέχει ένας δηµοτικός σύµβουλος και
ένας υπάλληλος, επειδή αυτοί γνωρίζουν την οικονοµική κατάσταση των δηµοτών. Το ∆.Σ. εγκρίνει την πρόταση
οµοφώνως.
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Πρόκειται για την πλατεία που είναι το άγαλµα της Μάνας, στην οδό Ελ. Βενιζέλου.
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Επί του 6ου θέµατος. Γίνονται ερµηνευτικές διευκρινήσεις διαφόρων διατάξεων του κανονισµού δικαιώµατος
υδροληψίας.
Επί του 7ου θέµατος. Αφού ο δήµαρχος παραθέτει αναλυτικά και λεπτοµερώς µεγάλο αριθµό δαπανών, το
συµβούλιο αποφασίζει να γίνει η συζήτηση επ’ αυτών, σε έκτακτη συνεδρίαση µε αυτό το θέµα, στις 17
∆εκεµβρίου.
Επί του 8ου θέµατος. Ανατίθεται στη ∆ηµαρχιακή Επιτροπή να εξετάσει το θέµα και να καταθέσει το πόρισµά
της στο ∆.Σ.
Επί του 9ου θέµατος. Εγκρίνονται µερικές πιστώσεις.
Επί του 10ου θέµατος. Ο ∆ήµαρχος απαντά σε ερωτήσεις:
Για το θέµα του καθορισµού των ορίων µε την κοινότητα Ηρακλείου και µετά την απόρριψη της ένστασης
από το 2βάθµιο δικαστήριο, ο δήµος προσέφυγε στο Συµβούλιο της Επικρατείας και συγκεντρώνει υπογραφές
από τους κατοίκους των υπό αµφισβήτηση περιοχών.
Σε συζήτηση επί της αίτησης της υποεπιτροπής Εράνων Ν. Ιωνίας για την Βασιλική Αεροπορία που ζητάει
παροχή 15.000, ο ∆ήµαρχος διαµαρτύρεται εντόνως για το ύφος που είναι συνταγµένη και για το ότι περιέχει
ανακρίβειες µε σκοπό να εκθέσει τη δηµοτική αρχή. Το συµβούλιο συµφωνεί µε την άποψη του ∆ηµάρχου.
Επί του 11ου θέµατος. Αντικαθίσταται στην ∆ηµαρχιακή Επιτροπή ο παραιτηθείς Θ. Παλτόγλου, από τον
Χρήστο Σκαµάκη
Συνεδρίαση 26η
Παρασκευή 17 ∆εκεµβρίου 1937
Έγκριση δαπανών που έγιναν από τον ∆ήµαρχο µε απόδοση λογαριασµού, της χρήσης 1937-38.
Προ ηµερήσιας διάταξης ο πρόεδρος διαβάζει τηλεγράφηµα του υπουργού διοικητή πρωτευούσης προς τους
δηµάρχους της περιφέρειας του, σε σχέση µε την ανανέωση των προεδρείων των ∆ηµοτικών Συµβουλίων,
γραµµατέων και µελών της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής. Εκλογές για την ανάδειξη τους δεν θα γίνουν µέχρι νεοτέρας διαταγής και θα λειτουργούν ως έχουν.
Κατόπιν ο ∆ήµαρχος εισάγει εγκύκλιο της διοίκησης πρωτευούσης, που τους γνωρίζει πως η διάταξη του
αναγκαστικού νόµου 980/37 περί χορήγησης δανείου όσο ένας µισθός στους δηµόσιους υπάλληλους, σύντοµα
θα ισχύσει και για τους δηµοτικούς και να πάρουν επ’ αυτού σχετική απόφαση. Επίσης µε την ίδια εγκύκλιο τους
γνωρίζει πως είναι διατεθειµένος να εγκρίνει απόφασή τους για εφ’ άπαξ χορήγηση βοηθήµατος έως 300 δρχ. σε
κάθε µονίµως εργαζόµενο ηµεροµίσθιο εργάτη. Το ∆.Σ. αποφασίζει οµοφώνως να δώσει τα πιο πάνω αναφερόµενα και σε ότι αφορά τα δάνεια, το µισό ποσό τα Χριστούγεννα και το άλλο µισό το Πάσχα. Αναφέρονται όλα
τα ονόµατα των εργαζοµένων και το ποσό που θα πάρει ο καθένας.
Το σώµα εισέρχεται στη συζήτηση του θέµατος της ηµερήσιας διάταξης και ο πρόεδρος δηλώνει ότι εµµένει
στη γνώµη πως πρώτα πρέπει να κάνει τον έλεγχο επιτροπή συµβούλων και µετά να εγκρίνει το ∆.Σ. τις
δαπάνες. Ο ∆ήµαρχος αντιτείνει πως δεν προβλέπεται από το νόµο κάτι τέτοιο και το µόνο αρµόδιο να κάνει τον
έλεγχο είναι το ∆.Σ. Ο Πρόεδρος δηλώνει πως δεν είναι διατεθειµένος να αναλάβει την ευθύνη της απ’ ευθείας
έγκρισης από το Σώµα τόσο µεγάλων δαπανών χωρίς τον έλεγχο επιτροπής και ότι αν το συµβούλιο µπει στην
ουσία και εγκρίνει τις δαπάνες αυτός θα καταψηφίσει όλα ανεξαρτήτως των κονδύλια των δαπανών που έγιναν.
Ο ∆ήµαρχος διαµαρτύρεται για τα λεχθέντα και δηλώνει ότι το συµβούλιο είναι υποχρεωµένο από το νόµο να
κάνει τον έλεγχο των υπό κρίση δαπανών και να τις εγκρίνει αν διαπιστώσει ότι καλώς και νοµίµως έγιναν. Με
την άποψη αυτή είναι σύµφωνη και η διοίκηση, εξ’ άλλου θα µπορούσαν να πραγµατοποιηθούν όσες συνεδριάσεις χρειάζονται, για να γίνει λεπτοµερής και εµπεριστατωµένος έλεγχος από όλο το Σώµα. Το ∆.Σ. αποφασίζει
µε µόνο µειοψηφούντα τον πρόεδρο να συζητήσει το θέµα, ο δήµαρχος εισάγει τις καταστάσεις για τις δαπάνες
όπως αναφέρθηκαν στην προηγούµενη συνεδρίαση, ο πρόεδρος καταψηφίζει και αποχωρεί λόγω αδιαθεσίας και
το συµβούλιο οµοφώνως εγκρίνει όλες τις δαπάνες ως καλώς γενόµενες.
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1938
Στο ΦΕΚ 5 Τεύχος Α της 8ης Ιανουαρίου 1938, δηµοσιεύεται ο Αναγκαστικός Νόµος 1027 «Περί µεταρ-

ρυθµίσεως διατάξεων τινών της Νοµοθεσίας περί ∆ήµων και Κοινοτήτων».
Ο νόµος αυτός µεταξύ άλλων προβλέπει:
Με Βασιλικό ∆ιάταγµα µετά από πρόταση του υπουργού Εσωτερικών και του υπουργικού συµβουλίου, µπορεί να διαλυθεί δηµοτικό ή κοινοτικό συµβούλιο αν: βγει από τα όρια της αρµοδιότητάς του, ένεκα αποδεδειγµένου δόλου ή ραθυµίας, για λόγους δηµόσιας τάξης ή δηµόσιου, δηµοτικού ή κοινοτικού συµφέροντος. Ιδιαίτερα
µπορεί να διαλυθεί δηµοτικό ή κοινοτικό συµβούλιο ή δήµαρχος όταν υπάρχουν αντιθέσεις µεταξύ τους και ως
εκ τούτου να παρακωλύεται η οµαλή λειτουργία του δήµου ή της κοινότητας.
Εντωµεταξύ και µέχρι να γίνουν δηµοτικές και κοινοτικές εκλογές τα καθήκοντα των συµβουλίων ασκούνται
από ∆ιοικούσες Επιτροπές (στην περίπτωση της Ν. Ιωνίας 7µελής).
Μέλη των επιτροπών διορίζονται ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι οι αυτοί που έχουν τα προσόντα για να εκλεγούν
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι.
Τα καθήκοντα του δηµάρχου ανατίθενται σε ένα από τα µέλη της ∆ιοικούσας Επιτροπής και αυτός ασκεί και
τα καθήκοντα του προέδρου του δηµοτικού συµβουλίου.
Από τα διοριζόµενα µέλη ο Νοµάρχης ορίζει τρία ως ∆ηµαρχιακή Επιτροπή.
Ήδη όµως από το 1937 δηµοσιεύονται συνεχώς διατάγµατα διάλυσης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Συµβουλίων
σε όλη τη χώρα κάτι που συνεχίζεται και το επόµενο χρονικό διάστηµα.
Συνεδρίαση 1η
Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 1938
Παρίστανται οι δηµοτικοί σύµβουλοι: Ι. Ρεµούνδος, Ι. Γκουλπαλόγλου, Ι. Σιδηρόπουλος, Α. Γεωργουλίδης, Α.
Τατάκας και Π. Σαραφίδης. Το σώµα δεν έχει απαρτία και λύεται η συνεδρίση.
Συνεδρίαση 2η
Παρασκευή 21 Ιανουαρίου 1938
Θέµατα ηµερήσιας διάταξης.
1. Λήξη απόφασης για την ένωση του συνοικισµού «Κοµµάτι Λαζάρου – Καναπίτσας» µε το δήµο µας.
2. Λήξη απόφασης επί του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας που έγινε για την επέκταση του δικτύου ηλεκτροφωτισµού.
3. Έγκριση δαπάνης 2.000 δρχ. για αγορά παιχνιδιών σε άπορα παιδιά για τις γιορτές των Χριστουγέννων και
400 δρχ. για αγορά εισιτηρίων.
4. Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων.
5. Ψήφιση κανονισµών φορολογιών και επέκταση της ισχύος τους.
6. Έγκριση προµήθειας βιβλίων «Αγάπη – ζωή».
7. Έγκριση δαπάνης για δηµοτικό φυτώριο.
8. Έκθεση δηµαρχιακής επιτροπής για την τροποποίηση του Εσωτερικού Οργανισµού του ∆ήµου και των
προσωρινών Οργανισµών για αύξηση της µισθοδοσίας των υπαλλήλων.
9. Έγκριση δαπανών.
10. Πληροφορίες, ανακοινώσεις, αιτήσεις.
∆ήµαρχος: Γεώργιος Φελέκης Πρόεδρος: Ιωάννης Ρεµούνδος Γραµµατέας: Ιορδάνης Σιδηρόπουλος.
Παρίστανται οι δηµοτικοί σύµβουλοι: Ι. Γκουλπαλόγλου Αντιπρόεδρος, Α. Γεωργουλίδης, Α. Τατάκας, Ε.
Κουκουµίδης, Π. Σαραφίδης και Χ. Σκαµάκης.
∆εν παρίστανται οι: Ι. Σακαλόγλου, Μ. Μάρκογλου, Ν. Γιαννικίογλου, Π. Καρφόπουλος και Π. Κουτουρλής.
Το Σώµα βρίσκεται σε νόµιµη απαρτία µε παρόντα τα 8 από τα 13 µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και ο
πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης. Από κάτω υπάρχει αυτή η σηµείωση:

( Τα πρακτικά της συνεδριάσεως ταύτης ως και της 19 Ιανουαρίου 1938 κατεχωρήθησαν εις το βιβλίον
πρακτικών του έτους 1938 εν σελίδεσι 1-18)
Αυτή είναι η τελευταία σύνθεση αιρετού δηµοτικού συµβουλίου στη Νέα Ιωνία και η τελευταία καταγραµµένη συνεδρίασή του. Άλλο βιβλίο πρακτικών δεν υπάρχει στο ιστορικό αρχείο του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. και αν πράγµατι
έγινε η πιο πάνω αναφερόµενη καταχώρηση θα πρέπει να έχει χαθεί.
Οι επόµενοι τόµοι είναι βιβλία πράξεων ∆ιοικουσών Επιτροπών.
Στις 18 Φεβρουαρίου 1938 δηµοσιεύεται στο ΦΕΚ 45 ο Α. Ν. 1075 «Περί ασφαλείας του κοινωνικού
καθεστώτος και προστασίας των πολιτών». Ο νόµος αυτός προβλέπει φυλακίσεις και εκτοπίσεις όσων: α) επιδιώκουν την ανάπτυξη, διάδοση και εφαρµογή ιδεών και θεωριών που τείνουν στην ανατροπή του κοινωνικού
καθεστώτος που επικρατεί στη χώρα β) για την επίτευξη των πιο πάνω κηρύσσουν λοκ–άουτ, παρακινούν εργα-
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ζοµένους σε απεργία ή συµµετέχουν σε αυτά γ) όσοι παρακολουθούν συγκεντρώσεις που αναφέρονται στα πιο
πάνω συστήµατα.
Ιδιαιτέρως επιβαρυντική θεωρείται η περίπτωση εκτέλεσης των πιο πάνω πράξεων: α) µε τον τύπο, µε δηµοσιεύµατα και έντυπα β) σε δηµόσιο τόπο, σε εργοστάσια και σε συγκεντρώσεις εργατών γ) όταν επιδιώκεται ο
προσηλυτισµός των µαθητών και των εργατών δ) όταν οι αυτουργοί είναι δηµόσιοι, δηµοτικοί, κοινοτικοί ή
εκκλησιαστικοί υπάλληλοι, ιδιαιτέρως δε εκπαιδευτικοί και κληρικοί, υπάλληλοι οργανισµών δηµοσίου δικαίου ή
εργατικών σωµατείων, διευθυντές, προϊστάµενοι ή µέλη γεωργικών συνεταιρισµών και όσοι ανήκουν στον στρατό. Οι τελευταίοι ασχέτως της ποινής που θα τους επιβληθεί, εκπίπτουν και αποκλείονται ισοβίως από δηµόσιες
θέσεις. Μπορεί επίσης να επιβληθεί στέρηση των συνταξιοδοτικών τους δικαιωµάτων.
Απαγορεύεται η έκδοση, η εµπορία, η κατοχή και η κυκλοφορία βιβλίων ή εντύπων που προπαγανδίζουν ή
διαδίδουν τις πιο πάνω ιδέες και συγκροτείται επιτροπή λογοκρισίας.
Αν ο φυλακισµένος και εκτοπισµένος δεν δήξει µεταµέλεια και συνεχίζει να προπαγανδίζει τις κοµουνιστικές
ιδέες, η εκτόπισή του παρατείνεται. Οι εκτοπισµένοι είναι υποχρεωµένοι να παρουσιάζονται κάθε µέρα στο
αστυνοµικό τµήµα της περιοχής.
∆εν µπορεί να γίνει αναγνώριση σωµατείου οποιασδήποτε µορφής αν δεν υπάρχει σχετική έκθεση της αστυνοµικής αρχής ή του επόπτη εργασίας προκειµένου περί επαγγελµατικών σωµατείων. Όσα σωµατεία ξεφεύγουν
από τον προορισµό τους διαλύονται.
Κανένας δεν γίνεται δεκτός σε διαγωνισµό και δεν διορίζεται στο δηµόσιο, σε δήµους ή κοινότητες, σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και δεν παίρνει κρατική υποτροφία, αν δεν προσκοµίσει πιστοποιητικό των
κοινωνικών του φρονηµάτων από το υφυπουργείο ∆ηµόσιας Ασφάλειας. Το ίδιο ισχύει και για το προσωπικό των
ανωνύµων εταιριών.
Στον προϋπολογισµό του υπουργείου Εσωτερικών επιτρέπεται να αναγραφούν πιστώσεις για την καταπολέµηση του κοµουνισµού.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο
Σεπτέµβριος 1938 – Μάρτιος 1939
Στο ΦΕΚ 5 Τεύχος Α της 8ης Ιανουαρίου 1938, όπως προαναφέραµε, δηµοσιεύεται ο Αναγκαστικός Νόµος
1027 «Περί µεταρρυθµίσεως διατάξεων τινών της Νοµοθεσίας περί ∆ήµων και Κοινοτήτων».
Το επόµενο χρονικό διάστηµα δηµοσιεύονται συνεχώς διατάγµατα διάλυσης δηµοτικών και κοινοτικών
συµβουλίων σε όλη τη χώρα.
Μετά την διάλυση εκατοντάδων κοινοτικών και δηµοτικών συµβουλίων καθώς και αρχόντων, στις 13
Σεπτεµβρίου 1938 µε δηµοσίευση ∆ιατάγµατος στο ΦΕΚ 328 Τεύχος Πρώτο, έρχεται η σειρά του Γ. Φελέκη.

Περί απολύσεως του ∆ηµάρχου Νέας Ιωνίας Γεωργίου Φελέκη
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β΄
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Έχοντες υπ’ όψει το άρθρον 122 του Κωδικός της περί ∆ήµων και Κοινοτήτων Νοµοθεσίας, ως τούτο
ετροποποιήθη υπό του Αναγκ. Νόµου 1027/1938 «περί µεταρρυθµίσεως διατάξεων τινών της Νοµοθεσίας περί
∆ήµων και Κοινοτήτων» και την από 29 Ιουλίου 1938 απόφασιν του Υπουργικού Συµβουλίου, προτάσει του
Υπουργού-∆ιοικητού Πρωτευούσης, απεφασίσαµεν και διατάσσοµεν: Απολύεται ο ∆ήµαρχος Νέας Ιωνίας Γεώρ.
Φελέκης, λόγω µεγάλης ραθυµίας και οξυτάτης προς τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου αντιθέσεως, συνεπεία
της οποίας επήλθε ζηµία εις τον ∆ήµον.
Εις τον Υπουργόν ∆ιοικητήν Πρωτευούσης ανατίθεµεν την δηµοσίευσην και εκτέλεσιν του παρόντος.
Εν Κερκύρα τη 11 Αυγούστου 1938
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β΄
Ο επί της ∆ιοικήσεως Πρωτευούσης Υπουργός
Κ. ΚΟΤΖΙΑΣ
Την ίδια µέρα δηµοσιεύονται οι απολύσεις των δηµάρχων: Βύρωνα Νικόλαου Φραγιάδη και Καισαριανής
Γεωργίου Κυπραίου για τους ίδιους ακριβώς λόγους.
Στις 27 Σεπτεµβρίου 1938 µε δηµοσίευση ∆ιατάγµατος στο ΦΕΚ 350 Τεύχος Πρώτο, την τύχη των
δηµάρχων ακολουθούν και τα ∆ηµοτικά Συµβούλια Νέας Ιωνίας, Βύρωνα και Καισαριανής.
Ως λόγος απόλυσης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Νέας Ιωνίας αναφέρεται, η αντίθεση µεταξύ των µελών του
∆ηµοτικού Συµβουλίου και του ∆ηµάρχου, ένεκεν της οποίας παρακωλύθηκε η οµαλή λειτουργία του ∆ήµου.
Τα 7 διοριζόµενα µέλη είναι οι: Αθανάσιος Παράσχος, Μενέλαος Κονταξόπουλος, Ιωάννης Μακρόπουλος,
Μιχαήλ Ιορδανίδης, Γεώργιος Μυτιληνέλλης, Αντώνιος Καστάνας και Αλέξανδρος Γιακτζόγλου.
Ο Αθ. Παράσχος αναλαµβάνει χρέη ∆ηµάρχου και Προέδρου ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Την ίδια µέρα δηµοσιεύονται οι απολύσεις των Κοινοτικών Συµβουλίων: Παλαιού Φαλήρου, Μοσχάτου και
Ταύρου και του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και του ∆ηµάρχου Πειραιά Σωτήριου Στρατήγη.

153

ΠΡΑΞΕΙΣ ∆ΟΙΗΚΟΥΣΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
∆ήµαρχος και Πρόεδρος της ∆ιοικούσας Επιτροπής είναι ο Αθανάσιος Παράσχος και Αντιπρόεδρος ο Αλέξανδρος Γιακτζόγλου. Οι αποφάσεις της ∆ιοικούσας Επιτροπής, (πλην ελάχιστων εξαιρέσεων) παίρνονται µε
οµοφωνία κατόπιν εισηγήσεων του ∆ηµάρχου. Ο ∆ήµαρχος και Πρόεδρος έχει δικαίωµα ψήφου η οποία, σε
περίπτωση ισοψηφίας, υπερτερεί.
Πρακτικά συνεδριάσεων δεν υπάρχουν και δεν είναι γνωστό αν τηρήθηκαν και δεν έχουν διασωθεί.

ΕΤΟΣ 1938
Πέµπτη 6 Οκτωβρίου 1938
Αριθµός Πράξεως 1/1938. (Παγία προκαταβολή 20.000)
Μη υπάρχουσας ταµειακής υπηρεσίας εγκρίνεται η παροχή στον ∆ήµαρχο παγίας προκαταβολής 20.000 για
την αντιµετώπιση εκ µέρους του τρεχουσών µικροδαπανών. Μεταξύ αυτών τα µεταφορικά έξοδα και το στήσιµο
εξέδρας για συναυλίες της φιλαρµονικής της ∆ιοικήσεως Πρωτευούσης.
Αριθµός Πράξεως 2/1938. (Κατασκευή πινακίδων ανακοινώσεων)
Εγκρίνεται δαπάνη 1.200 δρχ. για την κατασκευή πινακίδων για την ανάρτηση ανακοινώσεων του ∆ήµου
προς το κοινό, που θα τοποθετηθούν σε διάφορα σηµεία του συνοικισµού, προκειµένου να ενηµερώνονται οι
πολίτες, αφού δεν υπάρχει τοπική εφηµερίδα και οι Αθηναϊκές δεν είναι δυνατό να ανταποκριθούν σ’ αυτό το
σκοπό.
Αριθµός Πράξεως 3/1938. (Είσπραξη του φόρου υδροληψίας)
Έγινε δηµοπρασία για την ανάθεση σε εργολάβο της είσπραξης του φόρου υδροληψίας και απέβη άκαρπη
γιατί η προσφορά του κρίθηκε ασύµφορη. Επιπλέων η επιτροπή έκρινε πως οι µέθοδοι που µετέρχονται οι εργολάβοι είναι καταπιεστικοί και καταδυναστευτικοί για τους δηµότες, οι οποίοι ζητούν την είσπραξη των εκµισθωµένων δηµοτικών φόρων και πέραν των κανονισµένων ορίων, µε διάφορες παρερµηνείες των οικείων κανονισµών. Αποφασίζεται η είσπραξη να γίνεται από το δήµο µε ίδια µέσα.
Αριθµός Πράξεως 4/1938. (Περί ύδρευσης)
Επειδή το νερό που παρέχεται είναι ακατάλληλο για πόση, λόγω µη απολύµανσής του και παλαίωσης του
δικτύου, ο ∆ήµαρχος προτείνει να έλθουν σε επαφή µε την Ούλεν και να διερευνηθούν οι απόψεις της για το αν
µπορεί να επεκτείνει το δίκτυό της και µε ποιους όρους. Επίσης προτείνει να έλθουν σε επαφή µε το υπουργείο
Κρατικής Υγιεινής και Αντιλήψεως και την τεχνική υπηρεσία του υπουργείου ∆ιοικήσεως Πρωτευούσης και να
ζητήσουν την παραχώρηση πλήρους κυριότητας στον ∆ήµο, του αντλιοστασίου και του δικτύου ύδρευσης, των
οποίων µόνο η χρήση του ανήκει σήµερα. Προς το σκοπό της τέλειας ανακαίνισης του δικτύου, έχει σκοπό να
αναθέσει σε επιστήµονα υδραυλικό την εκπόνηση σχετικής µελέτης που θα περιλαµβάνει υψοµέτρηση των οδών
βάση της οποίας θα γίνει το νέο δίκτυο. Αυτά, αν επιτευχθούν, θα είναι και η οριστική λύση του τόσο ζωτικού
ζητήµατος της ύδρευσης του δήµου και οι δηµότες σε δύο χρόνια θα αποκτήσουν άφθονο, υγιεινό και φθηνό
νερό. Η ∆ιοικούσα Επιτροπή εξουσιοδοτεί το δήµαρχο να ενεργήσει τα δέοντα.
Αριθµός Πράξεως 5/1938. (Περί δηµοτικής περιουσίας)
Καταρτίζεται πενταµελής επιτροπή αποτελούµενη από τα µέλη της επιτροπής Μ. Ιορδανίδη και Γ. Μυτιληνέλη, το Γεν. Γραµµατέα του δήµου Η. Πλασκοβίτη και τους προϊσταµένους των τεχνικών υπηρεσιών Θ. Παπαδόπουλου και ∆. Παπαχρήστου, για την καταγραφή της κινητής και ακίνητης δηµοτικής περιουσίας, προκειµένου
να γίνει παραλαβή από την νέα αρχή. Το έργο της επιτροπής πρέπει να γίνει µέσα σε ένα δίµηνο.
Αριθµός Πράξεως 6/1938. (Περί κατασκευής αποθήκης)
Μετά από την εκχώρηση στο δήµο του γκαράζ που βρίσκεται δίπλα στη γέφυρα της Σαφραµπόλεως, από το
υπουργείο Κ.Υ.Α., είναι αναγκαία η κατασκευή αποθήκης σε συνέχεια του γκαράζ για τη φύλαξη εργαλείων και
εξαρτηµάτων των αυτοκινήτων του δήµου. Η σχετική µελέτη προβλέπει δαπάνη 18.000 και η επιτροπή την
εγκρίνει.
Τρίτη 18 Οκτωβρίου 1938
Αριθµός Πράξεως 7/1938. (Είσπραξη του τέλους καθαριότητας)
Έγινε δηµοπρασία για την ανάθεση σε εργολάβο της είσπραξης του τέλους καθαριότητας και απέβη άκαρπη.
Αποφασίζεται η είσπραξη να γίνεται από τον ∆ήµο µε ίδια µέσα.
Αριθµός Πράξεως 8/1938. (Παράταση οργανισµού για τον καταρτισµό δηµοτολογίου)
Επειδή δεν ολοκληρώθηκε το έργο της απογραφής των δηµοτών για τον καταρτισµό δηµοτολογίου, κρίνεται αναγκαία η παράταση του οργανισµού δηµοτολογίου, για να καταγραφούν και οι συνοικισµοί: Κοµµάτι
Λαζάρου, Νεαπόλεως, Μαυροκορδάτου και Φάρου. Υπολείπεται η συγκέντρωση στοιχείων για την συµπλήρωση
περίπου 2.500 οικογενειακών δελταρίων, η καταχώρησή τους στα δηµοτολόγια και τα Μητρώα αρένων και ο
καταρτισµός οικογενειακών φακέλων και δελταρίων. Αποφασίζεται η παράταση του Οργανισµού µέχρι 31
Μαρτίου 1939. Οι έκτακτοι υπάλληλοι διορίζονται και απολύονται από τον ∆ήµαρχο.
Αριθµός Πράξεως 9/1938. Ψηφίζεται Κανονισµός Εσωτερικής Τάξεως του Σώµατος, που ορίζει τους
κανόνες λειτουργίας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου (∆ιοικούσας Επιτροπής).
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Αριθµός Πράξεως 10/1938. (Περί καταρτισµού Α/βάθµιων επιτροπών επίλυσης φορολογικών διαφορών)
Κάθε διαφορά που προκύπτει µεταξύ εκµισθωτή είσπραξης δηµοτικής φορολογίας και φορολογουµένων
δηµοτών, θα επιλύεται σε πρώτο βαθµό από τριµελή επιτροπή αποτελούµενη από ένα υπάλληλο της ∆ιοικήσεως
Πρωτευούσης, έναν δηµοτικό σύµβουλο και έναν δηµότη από τους περισσότερο φορολογούµενους. Το ∆.Σ.
καλείται να εκλέξει το ∆ηµοτικό Σύµβουλο και τον δηµότη µε τους αναπληρωµατικούς τους και να αποφασίσει
πια θα είναι η αποζηµίωσή τους για κάθε συνεδρίαση. Εκλέγονται ο δηµοτικός σύµβουλος Γ. Μυτιληνέλης µε
αναπληρωµατικό τον Μ. Ιορδανίδη, ο δηµότης Ν. Σταυριανός, φαρµακοποιός και αναπληρωµατικός ο Ν.
Μποσταντζόγλου, ταπητουργός. Η αποζηµίωσή τους για κάθε συνεδρίαση ορίζεται στις 200 δρχ. Επίσης
ανακαλείται η αντίστοιχη απόφαση του διαλυθέντος ∆.Σ.
Αριθµός Πράξεως 11/1938. (Εισφορές ΙΚΑ)
Συµφώνως µε εγκύκλιο της ∆ιοικήσεως Πρωτευούσης, που καθορίζει τον τρόπο αγοράς και διαχείρισης των
ενσήµων του ΙΚΑ, ο ∆ήµος ως εργοδότης έχει την υποχρέωση να υλοποιήσει τα πιο πάνω και αποφασίζεται η
παροχή 20.000 παγίας προκαταβολής στον ∆ήµαρχο για το σκοπό αυτό.
Αριθµός Πράξεως 12/1938. (Περί καταλογισµού 3.000 για τα µέλη ∆ιοικητικού ∆ικαστηρίου καθορισµού
ορίων). Με απόφαση του υπουργού ∆ιοικήσεως Πρωτευούσης καταλογίζονται 3.000 για αποζηµίωση και οδοιπορικά έξοδα των 6 µελών ∆ιοικητικού ∆ικαστηρίου αναθεώρησης ορίων δήµων και κοινοτήτων, για τρεις
συνεδριάσεις που αφορούσαν τον καθορισµό των ορίων µεταξύ του ∆ήµου Ν. Ιωνίας και των κοινοτήτων Κουκουβαούνων, Καλογρέζας και Ηρακλείου. Εγκρίνεται η σχετική πίστωση.
Αριθµός Πράξεως 13/1938. Ορίζεται 3µελής επιτροπή παραλαβής έργων για το οικονοµικό έτος 1938-39.
Αριθµός Πράξεως 14/1938. Ορίζεται 3µελής επιτροπή παραλαβής υλικών και χρειωδών για το οικονοµικό
έτος 1938-39.
Αριθµός Πράξεως 15/1938. Ψηφίζονται συµπληρωµατικές πιστώσεις 40.000, για την καθαριότητα και το
κατάβρεγµα των δρόµων.
Αριθµός Πράξεως 16/1938. Εγκρίνεται δαπάνη 2.100 δρχ. για συνδροµή στην εφηµερίδα «Χρόνος».
Αριθµός Πράξεως 17/1938. (Περί καταβολής οφειλοµένων από τέλη υδροληψίας και καθαριότητας)
Ο εργολάβος είσπραξης των φορολογιών υδροληψίας και καθαριότητας, ζητά παράταση του χρόνου, µέσα
στον οποίο είναι υποχρεωµένος να καταβάλει στον ∆ήµο τα συµφωνηθέντα ποσά, γιατί καθυστερεί η καταβολή
των τελών από εκατοντάδες δηµότες. Υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις για την είσπραξη των τελών, αλλά για να
µην προκληθεί διασάλευση της τάξης κατά την υποχρεωτική εφαρµογή των αποφάσεων, δίνεται στον εργολάβο
παράταση και η δυνατότητα πληρωµής των οφειλοµένων από αυτόν, σε δόσεις.
Αριθµός Πράξεως 18/1938. ∆ιατίθεται για φιλανθρωπικό σκοπό, επιστραφέν ένταλµα 2.000, στη µνήµη
του πρίγκιπα Νικολάου.
Αριθµός Πράξεως 19/1938. (∆απάνη για κηδείες άπορων δηµοτών)
Εγκρίνεται δαπάνη 3.960 δρχ. για τις κηδείες 8 άπορων δηµοτών που έγιναν από τους εργολάβους κηδειών
Κων. Τσαλίκογλου και Μιχ. Σαχπάζογλου. Μεταξύ αυτών η κηδεία του φτωχού και άπορου γιατρού Γεωργίου
Σιδερά, που δεν είχε συγγενείς και έγινε µε δηµοτική δαπάνη.
Αριθµός Πράξεως 20/1938. Εγκρίνεται η καταβολή δεδουλευµένων στον υπάλληλο του δηµοτολογίου
Πέτρο Πετρίδη.
Αριθµός Πράξεως 21/1938. Εγκρίνεται η καταβολή δεδουλευµένων στον ηλεκτροτεχνίτη του αντλιοστασίου Κων. Μακρόπουλο.
Αριθµός Πράξεως 22/1938. Εγκρίνεται η καταβολή δεδουλευµένων στον σχεδιαστή των τεχνικών υπηρεσιών Σώφρονα Πολάτογλου.
Αριθµός Πράξεως 23/1938. Εγκρίνονται συµπληρωµατικοί όροι για την επίστρωση της Βασ. Γεωργίου
Β΄, µε «σελµάκ».
Αριθµός Πράξεως 24/1938. (Συγκρότηση τµήµατος αθλητισµού)
Ο ∆ήµος πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλίες για την οργάνωση του αθλητισµού, µε σκοπό τη δηµιουργία
ενός ή δύο σταδίων. Για το σκοπό αυτό τα αθλητικά σωµατεία πρέπει να τεθούν κάτω από την ενιαία διεύθυνση
µιας υπηρεσίας του ∆ήµου, να συγκροτηθεί τµήµα αθλητισµού και να προσληφθεί ειδικός διοργανωτής. Ο
∆ήµαρχος εξουσιοδοτείται να προβεί στις δέουσες ενέργειες.
Αριθµός Πράξεως 25/1938. Εγκρίνεται δαπάνη 15.000 για την κάλυψη οχετού, µε πλάκες από µπετόν
αρµέ, στην οδό Βασιλέως Γεωργίου Β΄, δίπλα στα ιχθυοπωλεία.
Παρασκευή 28 Οκτωβρίου 1938
Αριθµός Πράξεως 26/1938. (Αναζήτηση χώρου για δηµαρχείο)
Ο ∆ήµαρχος εκθέτει ότι η προηγούµενη δηµοτική αρχή, µε προεδρεύοντα τον Ι. Ρεµούνδο, στις 5/9/38
αποφάσισε την παράταση της εκµίσθωσης του ακινήτου ∆ιαµαντάκη ως δηµοτικού καταστήµατος, για ένα
ακόµη 18µηνο αν και η σύµβαση έληγε σε 4 µήνες. Επίσης ο δηµαρχεύων είχε πληροφορήσει την νέα αρχή ότι
το κτήριο ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες των υπηρεσιών του δήµου. Παρά τις δοθείσες όµως πληροφορίες το κτήριο δεν πληροί τους όρους αξιοπρεπούς εµφάνισης, άνετης στέγασης των υπηρεσιών και υγιεινής. Ο
∆ήµαρχος ζητά την ακύρωση της απόφασης και την παροχή εξουσιοδότησης σ’ αυτόν να αναζητήσει άλλο
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καταλληλότερο κτήριο. Η επιτροπή κατά πλειοψηφία µε ψήφους 4 κατά 3 (για πρώτη φορά η απόφαση δεν είναι
οµόφωνη), ακυρώνει την προηγούµενη απόφαση.
Αριθµός Πράξεως 27/1938. Εγκρίνεται η διακήρυξη φανερής µειοδοτικής δηµοπρασίας για τη µίσθωση
οικήµατος κατάλληλου να χρησιµοποιηθεί ως δηµαρχιακό κατάστηµα.
Αριθµός Πράξεως 28/1938. (Κατάργηση του ∆ηµοτικού Λαϊκού Ιατρείου)
Ο ∆ήµαρχος εισάγει πρόταση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής για κατάργηση του ∆ηµοτικού Λαϊκού Ιατρείου, µε
το σκεπτικό ότι καµία θετική υπηρεσία προσφέρει, αφού το ∆ηµόσιο Πολιτικό Νοσοκοµείο που λειτουργεί στη Ν.
Ιωνία, µε τα εξωτερικά του ιατρεία να διαθέτουν γιατρούς όλων των ειδικοτήτων, καλύπτει πλήρως τις ανάγκες
για ιατρική περίθαλψη των δηµοτών, επί πλέον δε παρέχεται περίθαλψη και από το πολυιατρείο του ΙΚΑ. Με την
κατάργηση του ∆ηµοτικού Ιατρείου θα εξοικονοµηθούν πόροι 66.000 ετησίως. Η ∆.Ε. για τους πιο πάνω λόγους,
αποφασίζει την κατάργηση του ∆ηµοτικού Ιατρείου
Αριθµός Πράξεως 29/1938. Εγκρίνεται πίστωση 25.000 για παροχή βοηθηµάτων σε άπορους δηµότες.
Αριθµός Πράξεως 30/1938. Εγκρίνεται πίστωση 3.000 για παροχή βοηθήµατος στον άπορο και φυµατικό
τέως Πρόεδρο της Κοινότητας Υµηττού.
Αριθµός Πράξεως 31/1938 (Ολοκλήρωση κατασκευής οδού Νυµφαίου)
Κρίνεται αναγκαία η ολοκλήρωση της ήδη τµηµατικής κατασκευής της οδού Νυµφαίου, που εξυπηρετεί την
συγκοινωνία µε το τµήµα της πόλης όπου βρίσκονται τα εργοστάσια, γιατί το ήδη κατασκευαζόµενο τµήµα
κινδυνεύει να καταστραφεί. Για το σκοπό αυτό εγκρίνεται δαπάνη 150.000.
Αριθµός Πράξεως 32/1938. Εγκρίνεται η καταβολή δεδουλευµένων σε 5 έκτακτους υπάλληλους του
δηµοτολογίου.
Αριθµός Πράξεως 33/1938. Εγκρίνεται η καταβολή δεδουλευµένων σε έκτακτο υπάλληλο.
Αριθµός Πράξεως 34/1938. (∆ιορισµός 2 παιδονόµων)
Ανακοινώνεται αίτηση των ∆ιευθυντών των ∆ηµοτικών Σχολείων για διορισµό 2 παιδονόµων που θα αναλάβουν την επίβλεψη των µαθητών και των µαθητριών. Για το σκοπό αυτό εγκρίνεται δαπάνη 10.000.
Αριθµός Πράξεως 35/1938. Αποφασίζεται αναµόρφωση του προϋπολογισµού.
Παρασκευή 11 Νοεµβρίου 1938
Αριθµός Πράξεως 36/1938. (Προµήθεια λαβάρων και τυµπάνων για τα δηµοτικά σχολεία )
Παράλληλα µε τα µέτρα που παίρνει η Εθνική κυβέρνηση για τη εθνοπρεπή διοργάνωση της νεολαίας,
απεφάσισε να εφοδιάσει τα δηµοτικά σχολεία µε λάβαρα και τύµπανα για την ευπρεπή παρουσία των µαθητών
κατά τις σχολικές γιορτές και παρελάσεις. Ταυτοχρόνως θα δωρίσει και από µία πετόσφαιρα (µπάλα του βόλεϊ)
µε τα απαραίτητα εξαρτήµατά της για την ψυχαγωγία των µαθητών. Για την προµήθεια των πιο πάνω εγκρίνεται
δαπάνη 12.000.
Αριθµός Πράξεως 37/1938. (Αθλοθέτηση των αγώνων ποδηλασίας της Ε.Ο.Ν.)
Ο ∆ήµαρχος εκθέτει ότι σε συµφωνία µε τη ∆ιοίκηση Πρωτευούσης αποφάσισε να συµµετέχει ο ∆ήµος στην
αθλοθέτηση των αγώνων ποδηλασίας της Ε.Ο.Ν. «Ο γύρος της Αθήνας», µε κύπελλο αξίας 800 δρχ. Η Επιτροπή
εγκρίνει την ενέργεια του ∆ηµάρχου και τη δαπάνη που έγινε.
Αριθµός Πράξεως 38/1938. (Αγορά στολών ποδοσφαίρου)
Ενδείκνυται η αγορά 12 πλήρων στολών ποδοσφαίρου, που θα χρησιµοποιηθούν από οµάδα άξια να εκπροσωπήσει τον ∆ήµο. Η στολές περιλαµβάνουν φανέλες, περισκελίδες (παντελονάκια), επιγονατίδες, περικνηµίδες,
επιστραγάλια και υποδήµατα, µία ειδική στολή τερµατοφύλακα και µία ποδόσφαιρα (µπάλα ποδοσφαίρου).
Για την προµήθεια των πιο πάνω εγκρίνεται δαπάνη 10.000.
Αριθµός Πράξεως 39/1938. Εγκρίνεται πίστωση 5.000 υπέρ του Ο.Φ.Ν.Ι.
Αριθµός Πράξεως 40/1938. Ψηφίζεται προσωρινός Οργανισµός για τη συγκέντρωση στοιχείων
απαραίτητων για τη στατιστική, την έκθεση βιοµηχανικών και βιοτεχνικών προϊόντων και τη διοργάνωση του
αθλητισµού.
Αριθµός Πράξεως 41/1938. Ψηφίζεται προσωρινός Οργανισµός για τη βεβαίωση φόρων υδροληψίας, µε
αυτεπιστασία.
Αριθµός Πράξεως 42/1938. Εγκρίνονται οι όροι διακήρυξης µειοδοτικής δηµοπρασίας για την προµήθεια
12 τόνων βενζίνης και 1 τόνου ορυκτελαίου.
Αριθµός Πράξεως 43/1938. Εγκρίνεται η καταβολή δεδουλευµένων σε 5 έκτακτους υπάλληλους.
Αριθµός Πράξεως 44/1938. (Ονοµατοθεσία των ανώνυµων δρόµων)
Επειδή πολλοί δρόµοι των συνοικιών Φάρου, Κοµµάτι Λαζάρου, Νεαπόλεως και όλοι οι δρόµοι του Περισσού
δεν έχουν όνοµα, συγκροτείται επιτροπή από τον ∆ήµαρχο, τους συµβούλους Αλεξ. Γιαγτζόγλου και Ιω.
Μακρόπουλο, τον Γ. Γραµµατέα του δήµου Ηλία Πλασκοβίτη και πολίτες της επιλογής του ∆ηµάρχου, για να
ασχοληθεί µε την ονοµατοθεσία των ανώνυµων δρόµων και πλατειών και τη µετονοµασία άλλων.
Αριθµός Πράξεως 45/1938.
Ο ∆ήµαρχος ανακοινώνει ότι η εφορία του Μουσείου Γεωργίου Α΄ έστειλε 100 εικόνες του βασιλιά Κωνσταντίνου (συνολικής αξίας 500 δρχ.) επ’ ευκαιρία των αποκαλυπτηρίων του ανδριάντα του. Η Επιτροπή εγκρίνει
την αγορά τους για να ενισχυθεί το έργο του Μουσείου.
Αριθµός Πράξεως 46/1938 (Εκµίσθωσης ακινήτου για τραχωµατικό σχολείο)
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Ανακοινώνεται αναφορά του επιθεωρητή ∆ηµοτικών σχολείων της Β΄ περιφέρειας Αθηνών, στην οποία
επισηµαίνεται η ανάγκη εκµίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση µαθητών που πάσχουν από τράχωµα. Για το
σκοπό αυτό εγκρίνεται πίστωση 5.000 δρχ.174

Τρίτη 29 Νοεµβρίου 1938
Αριθµός Πράξεως 47/1938. Εγκρίνεται η εξόφληση του εργολάβου που έχει παραδώσει έργα της οδού
Βασ. Γεωργίου Β΄ (Ηρακλείου).
Αριθµός Πράξεως 48/1938. Ψηφίζεται ειδικός Οργανισµός έκτακτης υπηρεσίας είσπραξης βεβαιωµένων
δηµοτικών φόρων.
Αριθµός Πράξεως 49/1938. Ψηφίζεται αναµόρφωση του προϋπολογισµού.
Αριθµός Πράξεως 50/1938. (Κατασκευή των οδών Νεοκάστρου – Σαµψούντος)
Εισάγεται τελικός συγκριτικός πίνακας για την κατασκευή των οδών Νεοκάστρου – Σαµψούντος, που συνοδεύεται από εισηγητική έκθεση του προϊσταµένου των τεχνικών υπηρεσιών, από την οποία προκύπτει ότι για
την οδοποιία και την κατασκευή τοίχων αντιστήριξης τις γέφυρας Σαφραµπόλεως, που αποτελεί συνέχεια της
οδού Σαµψούντος, έγινε υπέρβαση της δαπάνης. Η ∆.Ε. εγκρίνει την υπέρβαση.
Αριθµός Πράξεως 51/1938.
Ο Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας που είχε ψηφιστεί και αποσταλεί στη ∆ιοίκηση Πρωτευούσης, επιστράφηκε ανυπόγραφος και καλείται η ∆ιοικούσα Επιτροπή να ψηφίσει άλλον συµφώνως µε το σχέδιο που στάλθηκε από τη ∆ιοίκηση. Η ∆.Ε. ψηφίζει τον κανονισµό.
Αριθµός Πράξεως 52/1938. Εγκρίνεται δαπάνη 14.807 δρχ. για αγορά σχολικών βιβλίων που θα
µοιραστούν σε άπορους µαθητές.
Αριθµός Πράξεως 53/1938. Για τις παρουσιαζόµενες περιπτώσεις περίθαλψης και νοσηλείας απόρων,
περιγράφονται οι όροι της διάθεσης των αναγκαίων ποσών από τον ∆ήµαρχο.
Αριθµός Πράξεως 54/1938. Εγκρίνεται δαπάνη 3.000 δρχ. για ισοπέδωση και εκβραχισµό της πίσω
αυλής του Γυµνασίου.
Αριθµός Πράξεως 55/1938. Εγκρίνεται η καταβολή του µισθού σε απουσιάζοντα ασθενή υπάλληλο.
Αριθµός Πράξεως 56/1938. Εγκρίνεται η καταβολή µισθού 1.200 δρχ., σε υπεράριθµο υπάλληλο έφεδρο
παλαιό πολεµιστή, πρώην φύλακα της γέφυρας Αχελώου και τώρα εργαζόµενο στην οικονοµική υπηρεσία.
Αριθµός Πράξεως 57/1938. Εγκρίνεται πίστωση 8.000 για µετακόµιση στο νέο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα.
Αριθµός Πράξεως 58/1938. Εγκρίνεται συνδροµή 5.000 στον «παλαίµαχο λόγιο και ποιητή» Άγγελο
Σηµηριώτη για να προβεί στην έκδοση συγγραµµάτων του.

Τετάρτη 7 ∆εκεµβρίου 1938
Αριθµός Πράξεως 59/1938. Εγκρίνεται δαπάνη για την επισκευή δύο χώρων δίπλα στο γκαράζ, που θα
διαµορφωθούν σε αποθήκες, µέχρι την κατασκευή αυτών που έχει αποφασιστεί να κτιστούν.
Αριθµός Πράξεως 60/1938. Εγκρίνονται οι όροι της διακήρυξης και η σχετική µελέτη για την
υψοµέτρηση των δρόµων.
Αριθµός Πράξεως 61/1938. Εγκρίνεται συγκριτικός πίνακας υπέρβασης της δαπάνης για την κατασκευή
οδών στον Περισσό.
Αριθµός Πράξεως 62/1938. Εγκρίνεται συγκριτικός πίνακας υπέρβασης της δαπάνης για την κατασκευή
κρασπεδορείθρων και σωληνώσεων στον Περισσό.
Αριθµός Πράξεως 63/1938. Εγκρίνεται τελικός συγκριτικός πίνακας υπέρβασης της δαπάνης για την
κατασκευή κρασπεδορείθρων στην οδό Νυµφαίου και στις εκατέρωθεν αυτής πλατείες.
Αριθµός Πράξεως 64/1938. Εγκρίνεται µελέτη δαπάνης 17.000 για την κατασκευή κρασπεδορείθρων
στην οδό Κολοφώνος για την διοχέτευση των οµβρίων στα φρεάτια της οδού 4ης Αυγούστου.
Αριθµός Πράξεως 65/1938. Εγκρίνεται συγκριτικός πίνακας υπέρβασης της δαπάνης για την κατασκευή
σωληνώσεων στην οδό Νυµφαίου.
Αριθµός Πράξεως 66/1938. Εγκρίνεται πρώτος συγκριτικός πίνακας υπέρβασης της δαπάνης για την
σκυρόστωση της οδού Νυµφαίου από τη διασταύρωσή της µε την οδό Κυδωνιών µέχρι την πλατεία «Παιδικής
Χαράς».
Αριθµός Πράξεως 67 /1938. Τροποποιείται ο κανονισµός βεβαίωσης και είσπραξης τελών υδροληψίας και
καθαριότητας.
Αριθµός Πράξεως 68/1938. (Παράταση του Οργανισµού ∆ηµοτολογίου, Μητρώου κ.λπ.)
Λόγω των συνθηκών που προέκυψαν από την επέκταση των ορίων του ∆ήµου στις περιοχές Κοµµάτι
Λαζάρου και Νεάπολης και της αθρόας έκδοσης πιστοποιητικών εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, δεν ήταν
αρκετός ο χρόνος για την πραγµατοποίηση της κατάρτισης ∆ηµοτολογίου, Μητρώου κ.λπ., και αποφασίζεται η
παράταση επί τρίµηνο του σχετικού Οργανισµού.
Αριθµός Πράξεως 69/1938. Ψηφίζεται πίστωση 55.000 για την προηγούµενη παράταση.
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Το (αντι)Τραχωµατικό Σχολείο και ιατρείο εγκαταστάθηκε στο κτήριο που λειτουργούσαν από διετίας το αναγνωστήριο σπουδαστών και
οι νυχτερινές σχολές του συλλόγου Ινεπολιτών στην Παναγίτσα.
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Αριθµός Πράξεως 70/1938. Εν όψει των Χριστουγέννων αποφασίζεται η χορήγηση βοηθηµάτων σε
άπορους, 20.000 για τον έρανο που θα διεξαχθεί και 10.000 στον ∆ήµαρχο που θα διανεµηθούν κατά την κρίση
του, µε απόδοση λογαριασµού και βάσει ονοµαστικού καταλόγου.
Αριθµός Πράξεως 71/1938. Εγκρίνεται δαπάνη 5.500 για την ιατρική εξέταση των 55 εργαζόµενων στον
∆ήµο.
Αριθµός Πράξεως 72/1938. (∆ιάθεση βιβλίων Εθνικού περιεχοµένου)
Εισάγεται κατάσταση βιβλίων που υποβλήθηκε από την Εθνική Εταιρία – Κέντρο Ν. Ιωνίας και εκδόθηκαν
από την εν λόγω εταιρία και προτείνεται από το δήµαρχο η προµήθεια των αναφερόµενων στον κατάλογο
βιβλίων, για να διανεµηθούν από το δήµαρχο στα σχολεία, στα αθλητικά σωµατεία και σε λοιπούς οργανισµούς.
Η ∆.Ε. αναγνωρίζουσα ότι η δωρεάν διάθεση βιβλίων Εθνικού περιεχοµένου συντελεί στη διαφώτιση του Ελληνικού λαού, τη µετάδοση και κατανόηση των αρχών της 4ης Αυγούστου και του έργου του αρχηγού, εγκρίνει
δαπάνη 5.470 δρχ. για την προµήθεια των βιβλίων.
Αριθµός Πράξεως 73/1938. Εγκρίνεται δαπάνη 600 δρχ. για τον πρακτικογράφο.
Αριθµός Πράξεως 74/1938. Εγκρίνεται δαπάνη 294,30 δρχ. για φάρµακα άπορων.
Αριθµός Πράξεως 75/1938. Εγκρίνεται δαπάνη 230 δρχ. για αγορά δερµάτινου χαρτοφύλακα για την
οικονοµική υπηρεσία.
Αριθµός Πράξεως 76/1938. Εγκρίνονται δαπάνες: 1) 260 δρχ. για 4 φωτοτυπίες της τεχνικής υπηρεσίας
και 4 αντίτυπα 2) 1.500 δρχ. για 5.000 φέιγ βολάν ανακοινώσεων για τα τέλη καθαριότητας 3) 300 δρχ. για τη
διανοµή των ανακοινώσεων και 4) 250 δρχ. «δι’ αµοιβήν του διαλαλήσαντος τον αντιτυφικόν εµβολιασµόν».
Αριθµός Πράξεως 77/1938. Εγκρίνονται δαπάνες για γραφική ύλη.
Αριθµός Πράξεως 78/1938. (Έγκριση παλαιών δαπανών)
Εγκρίνονται δαπάνες: 1) 500 δρχ. για 2.000 φέιγ βολάν για την ονοµαστική γιορτή του βασιλιά 2) 200 δρχ.
αγώι αυτοκινήτου για την υποδοχή του Τούρκου πρωθυπουργού Τζελάλ Μπαγιάρ 3) 984 δρχ. για την αγορά 246
εισιτηρίων και τη µετάβαση του λαού στην Αθήνα για την υποδοχή του τούρκου πρωθυπουργού Τζελάλ
Μπαγιάρ 4) 270 δρχ. για ηµεροµίσθια σηµαιοστολισµού των δρόµων 5) 500 δρχ. για την ενοικίαση ξυλείας
υποστύλωσης των πυροτεχνηµάτων κατά την ονοµαστική γιορτή του βασιλιά 6) 1.000 δρχ. για µυρτιές κ.λπ.
του σηµαιοστολισµού για την ίδια γιορτή 7) 580 δρχ. για ηµεροµίσθια σηµαιοστολισµού την 4η Αυγούστου 1938
8) 140 δρχ. για ηµεροµίσθια σηµαιοστολισµού κατά την ηµέρα των αποκαλυπτηρίων του ανδριάντα του βασιλιά.
Αριθµός Πράξεων 79 - 108/1938. Εγκρίνονται παλαιές δαπάνες της απολυµένης δηµοτικής αρχής, για
προγραµµατισµένα έργα, υλικά, εργατικά, παροχές κ.λπ..

Τετάρτη 21 ∆εκεµβρίου 1938
Αριθµός Πράξεως 109/1938. Εγκρίνεται η παροχή βοηθήµατος 250 δρχ. για τα Χριστούγεννα, σε 15
εργαζόµενους του ∆ήµου.
Αριθµός Πράξεως 110/1938. Εγκρίνεται η παροχή έκτακτων επιχορηγήσεων για τα Χριστούγεννα, σε 71
τακτικούς και έκτακτους εργαζόµενους του ∆ήµου.
Αριθµός Πράξεως 111/1938 (Περί καταλογισµού 1.800 δρχ. για τα µέλη ∆ιοικητικού ∆ικαστηρίου καθορισµού ορίων). Με απόφαση του υπουργού ∆ιοικήσεως Πρωτευούσης καταλογίζονται 1.800 για αποζηµίωση και
οδοιπορικά έξοδα των 5 µελών ∆ιοικητικού ∆ικαστηρίου αναθεώρησης ορίων δήµων και κοινοτήτων, για 2
συνεδριάσεις που αφορούσαν τον καθορισµό των ορίων µεταξύ του ∆ήµου Ν. Ιωνίας και της κοινότητας
Ηρακλείου. Εγκρίνεται η σχετική πίστωση.
Αριθµός Πράξεως 112/1938. Εγκρίνεται, µετά από εγκύκλιο διαταγή της διοίκησης, η προµήθεια 20
ηµερολογίων του Συνδέσµου «Η Ευαγγελίστρια», µε το σκεπτικό ότι επιτελεί θεάρεστο έργο.
Αριθµός Πράξεως 113/1938 (Συγκέντρωση της Ε.Ο.Ν στο πεδίο του Άρεως)
Ο ∆ήµαρχος ανακοινώνει ότι κατά τη συγκέντρωση της Εθνικής Νεολαίας την 11/12/38 στο πεδίο του
Άρεως, όπου παραδόθηκαν στους Τοµείς τα λάβαρά τους, από τον πρόεδρο της κυβέρνησης και αρχηγό της
Ε.Ο.Ν, παρευρέθηκε και η Εθνική Νεολαία Ν. Ιωνίας. Για την κάθοδο στην Αθήνα και την επιστροφή των 700
περίπου µελών (φαλαγγιτών και σκαπανέων) της Εθνικής Νεολαίας Ν. Ιωνίας, διατέθηκαν µε εντολή του 17
λεωφορεία και δαπανήθηκαν 2.040 δρχ. Η ∆.Ε. εγκρίνει τη δαπάνη.
Αριθµός Πράξεως 114/1938. Εγκρίνεται η παροχή βοηθήµατος 500 δρχ. στη χήρα πρώην δηµοτικού
υπαλλήλου.
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ΕΤΟΣ 1939
Κυριακή 15 Ιανουαρίου 1939
Αριθµός Πράξεως 115/1938 (Εβδοµάδα Πρασίνου)
Ο ∆ήµαρχος ανακοινώνει ότι, συµφώνως µε εγκύκλιο της ∆ιοικήσεως Πρωτευούσης, θα διοργανωθεί από
12-19 Φεβρουαρίου Εβδοµάδα Πρασίνου και προτείνει την έγκριση δαπάνης 100.000 για αγορά δένδρων,
πασάλων, τη διάνοιξη λάκκων κ.λπ. Εγκρίνεται η δαπάνη.
Αριθµός Πράξεως 116/1938. Εγκρίνεται αναµόρφωση του προϋπολογισµού.
Αριθµός Πράξεως 117/1938. Η δηµοπρασία για την επίστρωση της Βασ. Γεωργίου Β΄ µε «σελµάκ»,
απέβη άκαρπη γιατί δεν υπήρξε ενδιαφέρον από κανένα εργολάβο. Αποφασίζεται η εκτέλεση του έργου µε
απόδοση λογαριασµού.
Αριθµός Πράξεως 118/1938. Εγκρίνεται η κατασκευή κρασπεδορείθρων στην οδό Αγ. Φωτεινής στο
τµήµα από Ι. Μεταξά µέχρι Αχελώου, δαπάνης 17.000.
Αριθµός Πράξεως 119/1938. Εγκρίνεται συγκριτικός πίνακας υπέρβασης δαπάνης για τη µεταφορά των
αποχωρητηρίων του ∆ηµοτικού σχολείου Σαφραµπόλεως.
Αριθµός Πράξεων 120 - 125/1938. Εγκρίνονται διάφορες δαπάνες. Μεταξύ αυτών, 300 δρχ. για
συνδροµή στην εφηµερίδα «Αγροτικόν Μέλλον».
Αριθµός Πράξεως 126/1938. (Μαθητιά συσσίτια)
Ο ∆ήµαρχος εισάγει εγκύκλιο της Κεντρικής Επιτροπής Μαθητικών συσσιτίων της Β΄ Περιφέρειας Αθηνών,
που ζητά την οικονοµική ενίσχυση του ∆ήµου για την επιτυχία του σκοπού που ανέλαβε, δηλαδή την καθηµερινή παροχή ζεστού συσσιτίου σε χιλιάδες φτωχούς και ασθενής µαθητές. Η ∆.Ε. εγκρίνει παροχή 25.000.
Αριθµός Πράξεως 127/1938. Εγκρίνεται η κατασκευή χειµερινών στολών για 4 υπαλλήλους του ∆ήµου.
Αριθµός Πράξεως 128/1938. Εγκρίνεται η καταβολή αποζηµίωσης σε έκτακτο υπάλληλο του ∆ήµου
Αριθµός Πράξεως 129/1938. Εγκρίνεται δαπάνη για µεταφορά επίπλων και σκευών στο νέο δηµαρχιακό
κατάστηµα.
Αριθµός Πράξεως 130/1938. Εγκρίνεται οικονοµική ενίσχυση µε 2.000 του Συλλόγου Φοιτητών Ν.
Ιωνίας.
Αριθµός Πράξεως 131/1938. Η Αθλητική Ένωση Καλογρέζας ζητάει από τον ∆ήµο την αγορά
ηµερολογίων, που έχει εκδώσει για ενίσχυσή του. Αποφασίζεται η διάθεση 500 δρχ. για το σκοπό αυτό.
Αριθµός Πράξεως 132/1938. Εγκρίνεται η επιστροφή της εγγύησης και των προκαταβολών στον
εργολάβο που είχε αναλάβει να κατασκευάσει αντιπληµµυρική τάφρο στον Περισσό και το έργο δεν έγινε.
Αριθµός Πράξεως 133/1938. Αποφασίζεται η αγορά εισιτηρίων για ενίσχυση των εξής καλλιτεχνών: 1)
40 εισιτήρια συναυλίας της Μαίρης Αβαταγγέλου αξίας 1.000 δρχ. 2) 5 εισιτήρια συναυλίας της Έλσας Σαµαρτζή
αξίας 500 δρχ. 3) 5 εισιτήρια της θεατρικής παράστασης Γαβριηλίδου αξίας 500 δρχ.
Αριθµός Πράξεως 134/1938. Εγκρίνεται δαπάνη 759 δρχ. για την αγορά από τον Ι. Φύκια 2 αρνιών, που
δωρίστηκαν, όπως είναι το έθιµο, στους τροχονόµους του ∆ήµου την παραµονή της πρωτοχρονιάς.
Αριθµός Πράξεως 135/1938. Εγκρίνεται η αγορά 10 τόµων του συγγράµµατος «Συλλογή αγορανοµικών
διατάξεων» των ∆. Κωτσόπουλου και Ν. Πιζανία, αξίας 500 δρχ.
Αριθµός Πράξεως 136/1938 (Λειτουργία νυκτερινής σχολής)
Ο ∆ήµαρχος ανακοινώνει ότι από τα πρώτα µελήµατά του ήταν η οργάνωση νυκτερινής σχολής, απαραίτητης για την εξυπηρέτηση των αναλφάβητων κάθε ηλικίας. Η σχολή άρχισε ήδη να λειτουργεί µε πολύ ευχάριστα
αποτελέσµατα, αφού συγκέντρωσε σε ελάχιστο χρονικό διάστηµα περισσότερους από 40 νέους, µε πρόβλεψη
αύξησης του αριθµού τους. Με πρότασή του εγκρίνεται δαπάνη 600 δρχ. το µήνα για δίδακτρα και 400 δρχ. για
άλλα λειτουργικά έξοδα.
Αριθµός Πράξεως 137/1938 (Αµοιβές για την ηµέρα αποταµίευσης)
Ο ∆ήµαρχος ανακοινώνει ότι την 31η Οκτωβρίου που έχει οριστεί ως ηµέρα αποταµίευσης, ο ∆ήµος έχοντας
υπόψη και σχετικές εγκυκλίους των υπουργών ∆ιοικήσεως Πρωτευούσης και Συγκοινωνίας και αποβλέποντας
στην ενίσχυση της ιδέας της αποταµίευσης σε όλες τις κοινωνικές τάξεις και ηλικίες, µε την οποία αναµφισβήτητα επωφελούνται τα µέγιστα η Εθνική Οικονοµία και τα άτοµα. Αποφάσισε τη χορήγηση αµοιβής σε µαθητές που πρώτευσαν σε διαγωνισµό έκθεσης ιδεών και απόψεων για την αποταµίευση και σε εργάτες που έχουν
διακριθεί για το ήθος και την εργατικότητά τους. Βάσει προτάσεων που υποβλήθηκαν από τις διευθύνσεις εργοστασίων και σχολών της Νέας Ιωνίας, το σύνολο αυτών που δικαιούνται έπαθλα είναι 36 και προτείνει να
εφοδιαστούν µε βιβλιάρια του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου και µε κατάθεση 50 δρχ. στο όνοµα του καθενός. Για
το σκοπό αυτό η ∆.Ε. εγκρίνει, για τους αναφερόµενους στην ονοµαστική κατάσταση 22 µαθητές και 14 εργάτες, δαπάνη 1.800 δρχ.
Αριθµός Πράξεως 138/1938 ∆εν υπάρχει πράξη µε τέτοια αρίθµηση.

Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 1939
Στις δύο προηγούµενες συνεδριάσεις δεν προσήλθε ο ∆ηµαρχιακός πάρεδρος Γ. Μυτιληνέλης και σ’ αυτήν
αναφέρεται ότι απεβίωσε.
159

Αριθµός Πράξεως 139/1938. Αποφασίζεται δαπάνη 4.523 δρχ. για ασφάλιστρα αυτοκινήτου του δήµου,
στην ασφαλιστική εταιρία «ΛΟΫ∆ ΚΟΝΤΙΝΕΝΤΑΛ», από 1-1-1939 έως 1-1-1940.
Αριθµός Πράξεως 140/1938. Ανακαλείται ο παλαιός και αναµορφώνεται ο προϋπολογισµός για την
ίδρυση δικτύου σταθερών υψοµετρικών αφετηριών και σύνταξη κατά µήκος τοµών των αξόνων των οδών και
των οικοδοµικών γραµµών. Η σχετική πίστωση είναι 70.000.
Αριθµός Πράξεως 141/1938. Αποφασίζεται η καταβολή αποζηµίωσης 5.364,50 δρχ. στον Ι. ∆ιαµαντάκη,
ιδιοκτήτη του οικήµατος όπου στεγάστηκαν επί 18µηνο οι υπηρεσίες του ∆ήµου, για τις ζηµιές και φθορές που
προκλήθηκαν στο ακίνητό του.
Αριθµός Πράξεως 142/1938 Εγκρίνεται η καταβολή 20.000 ως συνδροµή υπέρ της Ε.Ο.Ν.
Αριθµός Πράξεως 143/1938. Εγκρίνεται η δαπάνη 4.778 δρχ. για τη µετεγκατάσταση τριών τηλεφώνων
στο νέο δηµαρχείο και την αγορά νέας συσκευής.
Αριθµός Πράξεως 144/1938. Εγκρίνεται δαπάνη 17.330 δρχ. για την αγορά 3 ταπήτων για τα γραφεία
του δηµάρχου και του Γεν. Γραµµατέα του ∆ήµου.
Αριθµός Πράξεως 145/1938. Εγκρίνεται η δαπάνη 1.200 δρχ. για την αγορά 2 στεφάνων που κατατέθηκαν στη σωρό του δηµαρχιακού παρέδρου Γ. Μυτιληνέλη.
Αριθµός Πράξεως 146/1938. Εγκρίνεται δαπάνη 954,10 δρχ. για την αγορά φαρµάκων και φαρµακευτικών ειδών για το ∆ηµ. Ιατρείο.
Αριθµός Πράξεως 147/1938. (Ενοικίαση χώρου για στέγαση της Ε.Ο.Ν.)
Με εγκύκλιο διαταγή ο υπουργός ∆ιοίκησης Πρωτευούσης συνιστά κάθε δυνατή διευκόλυνση και συνδροµή
στην Εθνική Νεολαία από τον ∆ήµο. Επειδή το κτήριο που στεγάζεται το τοπικό παράρτηµα της Ε.Ο.Ν. δεν
πληροί τους όρους υγιεινής και ευπρέπειας και επί πλέον βρίσκεται σε απόκεντρο σηµείο, εγκρίνεται δαπάνη
1.200 δρχ. το µήνα για την ενοικίαση άλλου χώρου.
Αριθµός Πράξεως 148/1938. (Προµήθεια καταβρεκτήρα - πυροσβεστικής αντλίας)
Εγκρίνεται η διακήρυξη για την προµήθεια και δεύτερου οχήµατος που θα χρησιµοποιείται ως καταβρεχτήρας, πυροσβεστική αντλία και βυτίο µεταφοράς πόσιµου νερού, σε αυτούς που κατοικούν στα άκρα των
συνοικιών του δήµου, όπου δεν υπάρχει δίκτυο ύδρευσης και η ανεπάρκεια αυτή γίνεται πιο αισθητή προϊόντος
του χρόνου και ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς µήνες.
Αριθµός Πράξεως 149/1938.
Είχαν παραγγελθεί, µέσω της εταιρίας ΑΘΑΝΗΛ σε εργοστάσιο της Γερµανίας, 3 φιάλες χλώριο και εκδόθηκε
τιµολόγιο 7 λιρών και 15 σελινιών. Για την παραλαβή της φορτωτικής από την Λαϊκή Τράπεζα εγκρίνεται
πίστωση 5.000.
Αριθµός Πράξεως 150/1938. Εγκρίνεται βοήθηµα 500 δρχ. σε άνεργο και άπορο πρώην δηµοτικό υπάλληλο που έχει πολυµελέστατη οικογένεια.
Αριθµός Πράξεως 151/1938. Εγκρίνεται η προµήθεια 20 εισιτηρίων, αξίας 650 δρχ., του παραρτήµατος
στη Ν. Ιωνία της Συνοµοσπονδίας Παλαιών Πολεµιστών, που δίνει χορό για ενίσχυση των οικονοµικών του,
αναγνωρίζοντας την εθνική δράση του σωµατείου στον συνοικισµό.
Αριθµός Πράξεως 152/1938. Εγκρίνεται η προµήθεια καλλιτεχνικών µεγεθύνσεων εικόνων του βασιλιά
Γεώργιου Β΄, του διάδοχου Παύλου, του αρχηγού της Εθνικής Κυβέρνησης και του υπουργού ∆ιοικήσεως
Πρωτευούσης, δαπάνης 4.000.
Αριθµός Πράξεως 153/1938. (Ηλεκτροφωτισµός στο «Κοµµάτι Λαζάρου – Καναπίτσας»)
Κατόπιν της οριστικής προσάρτησης στον ∆ήµο της συνοικίας «Κοµµάτι Λαζάρου – Καναπίτσας» υπάρχει
ανάγκη ηλεκτροφωτισµού των δρόµων της περιοχής επειδή η κοινότητα Ηρακλείου, στην οποία ανήκε η συνοικία, διέκοψε το ρεύµα. Εγκρίνεται η εκτέλεση των αναγκαίων εργασιών για την αποκατάσταση του ηλεκτροφωτισµού και ο απαιτούµενος προϋπολογισµός 15.000.
Αριθµός Πράξεως 154/1938. ∆ίνεται δίµηνη παράταση στο εργολάβο που έχει αναλάβει την είσπραξη
των φόρων υδροληψίας, γιατί εκκρεµούν εισπράξεις 271.100 δρχ. από δηµότες που δυστροπούν και προκειµένου να αποφευχθεί διασάλευση της τάξης και της ηρεµίας.
Αριθµός Πράξεως 155/1938. (Κατασκευή στολών της Ε.Ο.Ν.)
Με εγκύκλιο διαταγή του ο υπουργός ∆ιοίκησης Πρωτευούσης παραγγέλλει την κατασκευή από τον ∆ήµο
µιας στολής φαλαγγίτη η σκαπανέα, αναλόγως µε την ηλικία, σε κάθε παιδί δηµοτικού υπαλλήλου που στερείται
στολής. Ο ∆ήµαρχος εκθέτει ότι ο ∆ήµος θα πρέπει σε συνδυασµό µε την πιο πάνω ενέργεια να συµβάλλει κατά
δύναµη στην τεράστια προσπάθεια που καταβάλει ο πρόεδρος της κυβέρνησης για την οργάνωση της νεολαίας
και προτείνει την κατασκευή, µε έξοδα του δήµου 22 στολών φαλαγγίτη για ισάριθµους µαθητές του Γυµνασίου.
Η ∆.Ε αποφασίζει την κατασκευή 51 στολών φαλαγγίτη, 29 για παιδιά δηµοτικών υπαλλήλων και 22 για
άπορους µαθητές του Γυµνασίου. Για το σκοπό αυτό ψηφίζεται πίστωση 12.000.
Αριθµός Πράξεως 156/1938. (Οικονοµική ενίσχυση φιλανθρωπικών και αθλητικών σωµατείων)
Εγκρίνεται η οικονοµική ενίσχυση φιλανθρωπικών και αθλητικών σωµατείων µε την προµήθεια 254 εισιτηρίων και την καταβολή: 1) στην Ορθόδοξη Χριστιανική Ένωση Κορασίδων και Κυριών, 2.000 δρχ. για 200 εισιτήρια 2) στη Λέσχη Καλογρέζας, 400 δρχ. για 10 εισιτήρια 3) στην Ένωση Σπαρταλήδων, 900 δρχ. για 9 εισιτήρια 4) στα συνεργαζόµενα αθλητικά σωµατεία Ένωση Ελευθερούπολης και Ελπίς, 1.500 δρχ. για 20 εισιτήρια
5) στην Αθλητική Ένωση Κωνσταντινουπολιτών, 500 δρχ. για 5 εισιτήρια και 6) στο Σύνδεσµο Κωνσταντινούπολης στα Φιλαδέλφεια, 500 δρχ. για 10 εισιτήρια.
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Αριθµός Πράξεως 157/1938. Εγκρίνονται µικροδαπάνες 19.880 δρχ.
Αριθµός Πράξεως 158/1938. Εγκρίνονται µικροδαπάνες 17.000 δρχ.
Αριθµός Πράξεως 159/1938. Εγκρίνεται δαπάνη 2.500 δρχ. για προµήθεια ηλεκτρικών λαµπτήρων.
Αριθµός Πράξεως 160/1938. Εγκρίνεται η καταβολή ενοικίου στον ιδιοκτήτη του νέου ∆ηµαρχείου, Κ.
Χιώτη. Οι υπηρεσίες του δήµου λειτουργούν στο νέο χώρο από 1ης Ιανουαρίου 1939.
Αριθµός Πράξεως 161/1938. (Οικονοµική ενίσχυση φιλανθρωπικών και αθλητικών σωµατείων)
Εγκρίνεται η οικονοµική ενίσχυση φιλανθρωπικών και αθλητικών σωµατείων µε την προµήθεια εισιτηρίων
χορού και την καταβολή: 1) στο σύλλογο των εν Αθήναις και Πειραιεί Φθιωτών, δρχ. 300 2) στο σύλλογο των
εν Αθήναις και Πειραιεί Μουσουνιτσιωτών «Ο Αθανάσιος ∆ιάκος», δρχ. 300 3) στην επιτροπή µαθητικών συσσιτίων, 1.500 δρχ. 4) στην Ένωση Πισσιδών «Η Αναγέννησις» Νέας Κοκκινιάς, 500 δρχ. και 5) στην Αθλητική
Ένωση Παγκρατίου, 500 δρχ.

Κυριακή 5 Μαρτίου 1938
Ο αποθανόν Γ. Μυτιληνέλης έχει αντικατασταθεί από τον Ι. Αρναούτογλου.
Αριθµός Πράξεως 162/1938. Εγκρίνεται η διακήρυξη φανερής µειοδοτικής δηµοπρασίας για την ενοικίαση χώρου που θα στεγάσει την υπηρεσία βεβαίωσης και είσπραξης δηµοτικών φόρων, προς διευκόλυνση των
δηµοτών, γιατί οι χώροι του δηµαρχείου δεν επαρκούν.
Αριθµός Πράξεως 163/1938. Ορίζεται τριµελής επιτροπή για την πρόσληψη υπαλλήλου.
Αριθµός Πράξεως 164/1938. Εγκρίνεται δαπάνη 4.800 δρχ. για τις κηδείες 8 άπορων δηµοτών.
Αριθµός Πράξεως 165/1938. Εγκρίνεται έκτακτη δαπάνη 15.000 δρχ. για την καθαριότητα των δρόµων
και το νυχτερινό καθαρισµό φρεατίων και υπονόµων του ∆ήµου.
Αριθµός Πράξεως 166/1938. Αποφασίζεται η αγορά των συγγραµµάτων: «Φορολογικά ∆ήµων και
Κοινοτήτων» των Π.Χαλδίζου ∆/ντή της ∆ιοίκησης και Σπ. Τριανταφύλλου εισηγητή της ∆ιοίκησης, «Σύστηµα
του εν Ελλάδι ∆ιοικητικού ∆ικαίου» του Γ. Παπαχατζή υφηγητή του Πανεπιστηµίου Αθηνών, «Φιλέλληνες» του
Χ. Ευαγγελάτου δήµαρχου Μεσολογγίου, «Ελληνική ∆ηµοσιογραφία» του Ι. Μυτάλη, «Ροµάντζο – Ρεπορτάζ»
του Ε. Θωµόπουλου και 100 αντίτυπα του λόγου του Σ. Σπυριδωνίδη που εκφωνήθηκε στη Ν. Σµύρνη κατά την
επέτειο της 4ης Αυγούστου 1938. Συνολική δαπάνη 12.900 δρχ.
Αριθµός Πράξεως 167/1938. Εγκρίνονται οδοιπορικά έξοδα υπαλλήλων.
Αριθµός Πράξεως 168/1938. Ψηφίζεται πίστωση 14.000 για την κατασκευή ηλεκτροφωτισµένων τοξοτών αψίδων.
Αριθµός Πράξεως 169/1938. Εγκρίνεται δαπάνη 1.194 δρχ. για τον εορτασµό της Καθαρής ∆ευτέρας
από τον ∆ήµο.
Αριθµός Πράξεως 170/1938. Αποφασίζεται τροποποίηση του προϋπολογισµού.
Αριθµός Πράξεως 171/1938. Ψηφίζεται πίστωση 50.000 για τον εορτασµό της 25ης Μαρτίου, που πρέπει
να προσλάβει εξαιρετική µεγαλοπρέπεια µε σηµαιοστολισµό, δοξολογία, δεξίωση, φωταγώγηση, λαµπαδηδροµία,
πυροτεχνήµατα κ.λπ.
Αριθµός Πράξεως 172/1938. Ψηφίζεται πίστωση 5.000 για τη διαρρύθµιση χώρων στο νέο δηµαρχείο.
Αριθµός Πράξεως 173/1938. Εγκρίνεται η αγορά 2 τόµων του συγγράµµατος «Οδηγός Ιγγλέση» που
κρίνεται πολύτιµο για τις δηµοτικές υπηρεσίες και µάλιστα για το δηµοτολόγιο.
Αριθµός Πράξεως 174/1938. ∆ίνεται παράταση σε εργολάβο που έχει αναλάβει την είσπραξη φόρων.
Αριθµός Πράξεως 175/1938. Εγκρίνεται δαπάνη 2.880,50 δρχ. για αγορά ανθρακίτη Αγγλίας, για τη
θέρµανση του δηµαρχείου.
Αριθµός Πράξεως 176/1938. Εγκρίνεται η καταβολή οφειλοµένων στον τοπογράφο-µηχανικό Αλ.
Μακρόπουλο για την τοπογράφηση των περιοχών Κοµµάτι Λαζάρου και Μαυροκορδάτου.

Παρασκευή 31 Μαρτίου 1939.
Αριθµός Πράξεως 177/1938. Εγκρίνεται δαπάνη 24.520 δρχ., ως έκτακτο επίδοµα στους υπαλλήλους
του δήµου, για το Πάσχα.
Αριθµός Πράξεως 178/1938. Εγκρίνεται η παράταση για 1 χρόνο του Οργανισµού Αντλιοστασίου.
Αριθµός Πράξεως 179/1938. Εγκρίνεται η παράταση για 1 χρόνο του Οργανισµού εκθέσεων και
αθλητισµού.
Αριθµός Πράξεως 180/1938. Εγκρίνεται η παράταση για ένα 4µηνο του Οργανισµού κατάρτισης ∆ηµοτολογίου.
Αριθµός Πράξεως 181/1938. Εγκρίνεται η παράταση για 1 χρόνο του Οργανισµού καθαριότητας.
Αριθµός Πράξεως 182/1938. Εγκρίνεται η παράταση για 1 χρόνο του Οργανισµού βεβαίωσης φόρων.
Αριθµός Πράξεως 183/1938. Εγκρίνεται δαπάνη 600 δρχ. για την ασφάλιση του αυτοκινήτου
καταβρεχτήρα-πυραντλίας.
Αριθµός Πράξεως 184/1938. Εγκρίνεται η παράταση για 1 χρόνο του Οργανισµού καταβρέγµατος.
Αριθµός Πράξεως 185/1938. Ψηφίζεται νέος Οργανισµός υπηρεσίας κήπων και δενδροστοιχιών, για την
περιποίηση, τη φύλαξη και τη συντήρηση κήπων και δηµοτικού φυτωρίου, την προµήθεια, φύτευση και πότισµα
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φυτών και δένδρων, την προµήθεια εργαλείων, λιπασµάτων και ειδών ανθοκοµίας – δενδροκοµίας. Ο Οργανισµός προβλέπει τις εξής θέσεις: 1 Γεωπόνου, 1 κηπουρού Α΄, 1 κηπουρού Β΄, 1 κηπουρού Β΄ φύλακα.
Αριθµός Πράξεως 186/1938. Ψηφίζονται συµπληρωµατικές πιστώσεις για κωδικούς που δεν διαθέτουν
απόθεµα.
Αριθµός Πράξεως 187/1938. Εγκρίνεται οικονοµική ενίσχυση άπορου µαθητή για να αποπερατώσει τις
σπουδές του στη Σιβιτανίδειο σχολή.
Αριθµός Πράξεως 188/1938. Εγκρίνεται η καταβολή οφειλόµενου µισθού σε απολυµένο υπάλληλο.
Λείπει το φύλλο µε τις σελίδες 218-219.
Αριθµός Πράξεως 191/1938. Ψηφίζεται ο προϋπολογισµός 1939 – 1940 ύψους 10.532.600 δρχ.
Αριθµός Πράξεως 192/1938. Εγκρίνεται πρόσθετη δαπάνη για την επέκταση κατά 3,40 µέτρων του
αποχετευτικού αγωγού µπροστά στα ιχθυοπωλεία.
Αριθµός Πράξεως 193/1938. Εγκρίνεται η καταβολή βοηθηµάτων σε άπορους δηµότες για το Πάσχα,
συνολικού ύψους 25.000.
Αριθµός Πράξεως 194/1938. Εγκρίνεται η καταβολή βοηθήµατος σε δενδροκόµο λόγω ασθένειας.
Αριθµός Πράξεως 195/1938. Εγκρίνεται η καταβολή οδοιπορικών 2 υπαλλήλων.
Αριθµός Πράξεως 196/1938. Εγκρίνεται η καταβολή εξόδων κηδείας άπορων δηµοτών.
Αριθµός Πράξεως 197/1938. Εγκρίνεται δαπάνη 1.000 δρχ. για αγορά 10 εισιτηρίων για την παράσταση
που έδωσε η Ε.Ο.Ν την 25η Μαρτίου, 620 δρχ. για τη στολή του Φαλαγγίτη και 10 εισιτηρίων αξίας 250 δρχ. της
ετήσιας σχολικής γιορτής του ∆ηµοτικού Καλογρέζας, για οικονοµική ενίσχυση του ταµείου του.
Αριθµός Πράξεως 198/1938. Εγκρίνεται υπέρβαση της δαπάνης για την κατασκευή κρασπεδορείθρων
στον Περισσό.
Αριθµός Πράξεως 199/1938. Εγκρίνεται η καταβολή βοηθήµατος σε άπορη χήρα.
Αριθµός Πράξεως 200/1938. Για την αντιµετώπιση πρόσθετων αναγκών όπως: η ριζική ανακαίνιση του
δικτύου ύδρευσης, η ανέγερση διδακτηρίων σε Σαφράµπολη και Περισσό, η ανέγερση γυµναστηρίου και η
διοργάνωση τοπικής βιοµηχανικής και βιοτεχνικής έκθεσης, επιβάλλεται για µια 3ετία άµεσος ερανικός φόρος και
ανατίθεται στο δήµαρχο η σύνταξη των σχετικών φορολογικών καταλόγων.
Αριθµός Πράξεως 201/1938. Επιβάλλεται, η µη επιβληθείσα µέχρι τώρα, δηµοτική φορολογία ασκεπών
χώρων (γήπεδα, οικόπεδα).
Αριθµός Πράξεως 202/1938. Ψηφίζεται αποζηµίωση 800 δρχ. στον Σάββα Περγάµαλη, για τη χρήση του
κινηµατογράφου «Αστήρ» κατά την 25η Μαρτίου.
Αριθµός Πράξεως 203/1938. Εγκρίνεται δαπάνη 600 δρχ. για µικροβιολογικές εξετάσεις απόρων δηµοτών, στο εργαστήριο του γιατρού Ν. Καραθανάση.
Αριθµός Πράξεως 204/1938. Εγκρίνεται η καταβολή συνδροµής 200 δρχ. για την Κοινωνική και ∆ηµόσια Οικονοµική επιθεώρηση του καθηγητή του πανεπιστηµίου Αθηνών κ. Ζολώτα.
Αριθµός Πράξεως 205/1938. Γίνεται τροποποίηση του οργανισµού βεβαίωσης φόρων.
Αριθµός Πράξεως 206/1938. (Οργανισµός εκτάκτων υπηρεσιών εκτέλεσης έργων)
Ψηφίζεται Οργανισµός εκτάκτων υπηρεσιών εκτέλεσης έργων. Στα άρθρα του προβλέπει ότι σκοπός του
είναι η εκτέλεση έργων µε αυτεπιστασία ή δηµοτικών υπηρεσιών και η πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού.
Ενδεχοµένως µέσα στο οικονοµικό έτος 1939-40 να εκτελεστούν τα εξής έργα:
α) Κατάρτιση ανθελονοσιακών συνεργείων και αποξήρανση λιµναζόντων υδάτων, µε πίστωση 40.000 δρχ.
Προβλεπόµενο προσωπικό: 2 επόπτες (υγιεινοµοφύλακες) και 2 εργάτες (απολυµαντές).
β) Έκτακτη καθαριότητα, καθαριότητα από πληµύρες και ασβέστωση ρυπαινόµενων χώρων, µε πίστωση
45.000. Προβλεπόµενο προσωπικό: 2 επιστάτες, 2 καραγωγείς µε τα κάρα τους και 7 εργάτες.
γ) Συντήρηση και καθαρισµός υπονόµων, οχετών και φρεατίων, µε πίστωση 55.000. Προβλεπόµενο
προσωπικό: 1 επιστάτης, 1 καραγωγέας µε το κάρο του και 3 εργάτες.
δ) Καθαρισµός δηµοτικών αποχωρητηρίων, µε πίστωση 20.000. Προβλεπόµενο προσωπικό: 2 καθαρήτριες.
ε) Εγκατάσταση δηµοτικών κρηνών, συντήρηση του δικτύου ύδρευσης και καθαρισµός των δεξαµενών, µε
πίστωση 90.000. Προβλεπόµενο προσωπικό: 3 τεχνίτες και 8 εργάτες.
στ) Εκτέλεση εξυγιαντικών έργων στο Αντλιοστάσιο και έρευνα για αύξηση του πόσιµου νερού, µε πίστωση
115.000. Προβλεπόµενο προσωπικό: 1 τεχνίτης ειδικός στη χλωρίωση, 2 φρεατωρύχοι (ειδικοί), 3 τεχνίτες
(κτίστες) και 8 εργάτες.
ζ) Συντήρηση του δικτύου ηλεκτροφωτισµού, µε πίστωση 20.000. Προβλεπόµενο προσωπικό: 1 ηλεκτροτεχνίτης και 4 εργάτες.
η) Συντήρηση κήπων και δενδροστοιχιών, µε πίστωση 70.000. Προβλεπόµενο προσωπικό: 1 κηπουρός και 4
εργάτες.
θ) Συντήρηση δρόµων, κατασκευή και συντήρηση κρασπεδορείθρων, εκβραχισµοί και ισοπεδώσεις, κατάσκευή και επισκευή γεφυρών, κλιµάκων και τοίχων αντιστήριξης, µε πίστωση 225.000. Προβλεπόµενο προσωπικό: 4 τεχνίτες, 2 τεχνίτες µιναδόροι, 3 καραγωγείς µε τα κάρα τους και 15 εργάτες.
Οι προσλήψεις γίνονται από τον ∆ήµαρχο. Ο οργανισµός ισχύει για ένα χρόνο.
Αριθµός Πράξεως 207/1938. Ψηφίζεται πίστωση 1.500 δρχ. προς το παράρτηµα στη Ν. Ιωνία του
Πατριωτικού Ιδρύµατος, για τη εξόφληση του οφειλόµενου φόρου υδροληψίας.
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Αριθµός Πράξεως 208/1938. Εγκρίνεται συνδροµή 300 δρχ. για το 1939 στην εφηµερίδα «Νέα
Σµύρνη», προκειµένου να υπάρχει ενηµέρωση για τα προσφυγικά ζητήµατα και για ενίσχυση των φιλότιµων
προσπαθειών των εκδοτών.
Αριθµός Πράξεως 209/1938. Εγκρίνεται δαπάνη 2.500 δρχ. για την αγορά εισιτηρίων καλλιτεχνικής
συναυλίας του αθλητικού σωµατείου της Ν. Ιωνίας, «Όµιλος Φιλάθλων Απόλλων».
Αριθµός Πράξεως 210/1938. Εγκρίνεται η διαγραφή εκ παραδροµής διπλοεγγεγραµµένων δηµοτών
στους φορολογικούς καταλόγους.
Αριθµός Πράξεως 211/1938. Εγκρίνεται η απαλλαγή δηµοτών από την καταβολή τόκων οφειλοµένων
δηµοτικών φόρων.
Αριθµός Πράξεως 212/1938. Εγκρίνεται η καταβολή επιδικασθέντος ποσού στον πρώην µηχανικό του
δήµου Αλέξ. Βασιλειάδη.
Αριθµός Πράξεως 213/1938. Εγκρίνεται τροποποίηση του προϋπολογισµού 1938-39.
Αριθµός Πράξεως 214/1938. Εγκρίνεται η παροχή στον ∆ήµαρχο παγίας προκαταβολής 15.000, για την
αγορά και τη διαχείριση ενσήµων του ΙΚΑ.
Αριθµός Πράξεως 215/1938. Εγκρίνεται η δαπάνη για την εγκατάσταση τηλεφωνικής γραµµής στο
Γραφείο Ευρέσεως Εργασίας Ν. Ιωνίας.
Αριθµός Πράξεως 216/1938. Εγκρίνεται η καταβολή οδοιπορικών σε δηµοτικούς υπαλλήλους.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο
Απρίλιος 1939 – Σεπτέµβριος 1939
Παρασκευή 14 Απριλίου 1939
Αριθµός Πράξης 1/1939. (Μεταρρύθµιση και επέκταση αποθήκης).
Εγκρίνεται η µελέτη για µεταρρύθµιση και επέκταση της αποθήκης του αµαξοστάσιου που βρίσκεται δίπλα
στο αντλιοστάσιο, η οποία παραχωρήθηκε οριστικά στο δήµο από το υπουργείο Πρόνοιας175. Ο προϋπολογισµός
της δαπάνης ανέρχεται σε 44.000 δρχ.
Αριθµός Πράξης 2/1939. (Μεταρρύθµιση και επέκταση της αποθήκης).
Εγκρίνεται µεταρρύθµιση και επέκταση της αποθήκης στο δεξιό µέρος της οδού Β. Γεωργίου Β΄ στην
είσοδο του ∆ήµου. Ο προϋπολογισµός της δαπάνης ανέρχεται σε 23.000 δρχ.
Αριθµός Πράξης 3/1939. Εγκρίνεται φορολογική απαλλαγή πολιτών λόγω διπλοεγγραφής.
Αριθµός Πράξης 4/1939. Εγκρίνεται η παροχή βοηθήµατος 500 δρχ. στη χήρα Μ.∆.
Αριθµός Πράξης 5/1939. Εγκρίνεται η καταβολή 500 δρχ., για αγορά δύο τόµων του βραβευµένου από την
Ακαδηµία Αθηνών βιβλίου «Λαογραφικά Κοτυώρων» του Ξενοφώντα Άκογλου, µετά από αίτηση του ίδιου.
Αριθµός Πράξης 6/1939. (Παραλαβή δύο µηχανηµάτων χλωρίωσης και αµµωνίωσης).
Εγκρίνεται η έκδοση από το κεντρικό κατάστηµα της Εθνικής Τράπεζας εντάλµατος 159.540 δρχ., για την
παραλαβή δύο µηχανηµάτων χλωρίωσης και αµµονίωσης και των ανταλλακτικών που τα συνοδεύουν, για την
εξυγίανση του πόσιµου νερού. Τα µηχανήµατα είναι κατασκευής του Αµερικανικού εργοστασίου «Γουάλας &
Τίερµαν»176 και η παραγγελία έγινε µέσω του οίκου «Γ. Στρατής & Κ. Κωνσταντινίδης» µε έδρα την Αθήνα.
Αριθµός Πράξης 7/1939. (Επιβολή παγίου δικαιώµατος για κάθε άδεια ύδρευσης)
Ο ∆ήµαρχος εκθέτει ότι οι δηµότες που ζητούν εγκατάσταση ύδρευσης στα σπίτια και τα καταστήµατά
τους, εξυπηρετούνται από αυτή την υδροληψία ποικιλοτρόπως και είναι εύλογο ως αντιστάθµισµα της παρεχόµενης υπηρεσίας, ο δήµος να εισπράττει ένα µικρό έσοδο µε την επιβολή παγίου δικαιώµατος 100 δρχ., για
κάθε άδεια που θα χορηγηθεί στο εξής και 50 δρχ. για κάθε επανασύνδεση. Η εισήγηση εγκρίνεται οµοφώνως.
Αριθµός Πράξης 8/1939. Αποφασίζεται η διάλυση συµφωνίας µεταξύ εργολάβου και δήµου για την
κατασκευή κρασπεδορείθρων στο δρόµο που συνδέει τη Σαφράµπολη µε τον Περισσό.
Αριθµός Πράξης 9/1939. Εγκρίνεται η προµήθεια εισιτηρίων αξίας 500 δρχ., για πατριωτική παράσταση των
προσκοπικών οµάδων της Νέας Ιωνίας.
Αριθµός Πράξης 10/1939. Εγκρίνεται δαπάνη 26.000 δρχ. για τον εκτελωνισµό τη µεταφορά και
εγκατάσταση µηχανηµάτων χλωρίωσης και αµµωνίωσης στο αντλιοστάσιο του δήµου.
Αριθµός Πράξης 11/1939. Εγκρίνονται οι εξής δαπάνες:
1) 350 δρχ. για τη µεταφορά δηµοτικών συµβούλων µε αυτοκίνητο στη Ν. Φιλοθέη (Ψυχικό), για τον επίσηµο
εορτασµό της τελευταίας ηµέρας της Εβδοµάδας Πρασίνου.
2) 200 δρχ. για τη µεταφορά δηµοτικών συµβούλων στο Σταθµό Λαρίσης κατά την υποδοχή του προέδρου της
κυβέρνησης που επέστρεψε από το Βουκουρέστι.
3) 80 δρχ. για τα µεταφορικά του ∆ηµάρχου.
4) 450 δρχ. για τη µεταφορά µε τρία αυτοκίνητα, δηµοτικών υπαλλήλων στο τέρµα Αµπελοκήπων, για να επιβλέψουν την επιστροφή των µικρών φαλαγγιτών στη Νέα Ιωνία το βράδυ της 25ης Μαρτίου, κατά την οποία
έγινε παρέλαση της Ε.Ο.Ν.,
5) 1.065 δρχ, για έξοδα εορτασµού της 25ης Μαρτίου.
Αριθµός Πράξης 12/1939. Εγκρίνεται πίστωση 2.500 δρχ. για αγορά ειδικής ενδυµασίας για την ευπαρουσίαστη εµφάνιση του οδηγού του επιβατικού αυτοκινήτου του ∆ήµου, Γ. ∆.
Αριθµός Πράξης 13/1939. Εγκρίνεται δαπάνη 551 δρχ. για ένα αρνί που δόθηκε το Πάσχα, συµφώνως µε το
έθιµο, στα όργανα της τροχαίας που ρυθµίζουν την κίνηση στη Νέα Ιωνία. ∆ικαιούχος ο κρεοπώλης Ιωάννης
Φύκιας.
Αριθµός Πράξης 14/1939. Αποφασίζεται αύξηση των τελών εκµετάλλευσης πεζοδροµίων και πλατειών.
∆ευτέρα 24 Απριλίου 1939
Αριθµός Πράξης 15/1939. Εγκρίνεται η καταβολή 5.000 για ανάγκες του συλλόγου φοιτητών Ν. Ιωνίας.
Αριθµός Πράξης 16/1939. Εγκρίνεται η διακήρυξη δηµοπρασίας για την προµήθεια νέου επιβατικού αυτοκινήτου, µε το σκεπτικό ότι το υπάρχον χρειάζεται συνεχείς επισκευές, καταναλώνει πολλά καύσιµα και δεν είναι
εµφανίσιµο.
Αριθµός Πράξης 17/1939. Ψηφίζεται νέος Οργανισµός Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου.
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Τα κτίσµατα αυτά είχαν περιέλθει στη δικαιοδοσία του υπουργείου Πρόνοιας µετά την ολοκλήρωση του έργου της ΕΑΠ και τη διάλυση
της.
176
Τα συστήµατα WALLACE & TIERMAN είναι προµηθευτής συστηµάτων και πακέτων για τη χλωρίωση και απολύµανση, πάνω από έναν
αιώνα.
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Αριθµός Πράξη 18/1939. (Στέγαση Οικονοµικής Εφορίας και ∆. Ταµείου). Εγκρίνεται η διακήρυξη διενέργειας
φανερής µειοδοτικής δηµοπρασίας, για τη µίσθωση οικήµατος κατάλληλου για τη στέγαση των Υπηρεσιών της
Οικονοµικής Εφορίας και του Ταµείου, που συστήνεται στη Ν. Ιωνία µε διάταγµα του υπουργείου Οικονοµικών.
Αριθµός Πράξης 19/1939. Εγκρίνεται η καταβολή µισθοδοσίας σε υπεράριθµους υπαλλήλους.
Αριθµός Πράξης 20/1939. Εγκρίνεται δαπάνη 400 δρχ. για εισιτήρια δύο τιµητικών παραστάσεων από τη
Μαριάννα Αννίνου, µία στο θέατρο «Αλίκη» (200 δρχ. για δύο εισιτήρια) και µία του προσωπικού του
κινηµατογράφου «Κρόνος» της Ν. Ιωνίας (200 δρχ. για 20 εισιτήρια), που έχει εξυπηρετήσει τον ∆ήµο για τις
οργανωθείσες από αυτόν συγκεντρώσεις στο χώρο του κινηµατογράφου.
Αριθµός Πράξης 21/1939. Εγκρίνεται η διάθεση 1.000 δρχ. για την αγορά 10 αντιτύπων του βιβλίου «Μικρασιατικά Χρονικά» που εξέδωσε η Ένωση Σµυρναίων, µε το σκεπτικό ότι µε αυτό επιδιώκεται η συγκέντρωση των
ηθών και εθίµων και η εν γένει Ιστορία του πρώην αλύτρωτου Ελληνισµού.
Αριθµός Πράξης 22/1939. Εγκρίνεται υπέρβαση της δαπάνης για την κατασκευή σωληνώσεων στην οδό
Κυδωνιών, κατά 3.000 δρχ.
Αριθµός Πράξης 23/1939. Εγκρίνεται υπέρβαση της δαπάνης για την κατασκευή σωληνώσεων αγωγούοχετού και 2 φρεατίων στις οδούς Γυθείου & Β. Γεωργίου, κατά 26.000 δρχ.
Αριθµός Πράξης 24/1939. ∆εν υπάρχει περιεχόµενο, η σελίδα είναι κενή.
Αριθµός Πράξης 25/1939. Εγκρίνονται οδοιπορικά έξοδα υπαλλήλου.
Αριθµός Πράξης 26/1939. Εγκρίνεται µετά από έγγραφο του ιστορικολαογραφικού περιοδικού «Ιόνιος
Ανθολογία177», η διάθεση 1.000 δρχ. για την αγορά 10 αντιτύπων του Λευκώµατος «Μαβίλης», που εκδόθηκε
στη µνήµη του εθνικού ήρωα του ∆ρίσκου, ποιητή Λορέντζου Μαβίλη178.
Αριθµός Πράξης 27/1939. Μετά από εισήγηση της ∆ιοίκησης Πρωτευούσης, εγκρίνεται η προµήθεια 60 εισιτηρίων, συνολικής αξίας 2.000 δρχ., συναυλίας της ∆ίδος Άννας Τασσοπούλου στην αίθουσα του κινηµατογράφου
«Παλλάς», υπέρ του Ταµείου Θυµάτων Πολέµου.
Αριθµός Πράξης 28/1939. Αποφασίζεται τροποποίηση προγενέστερης απόφασης για τα υπόλοιπα καθυστερούµενων δόσεων δικαιώµατος υδροληψίας.
Αριθµός Πράξης 29/1939. Μετά από επιστολή του Αντώνη Σαπουντζάκη και εισήγηση του ∆ηµάρχου,
εγκρίνεται η διάθεση 3.000 δρχ. για την προµήθεια 120 εισιτηρίων θεατρικής παράστασης των µαθητών του
εκπαιδευτηρίου «Κάδµος», η εισπράξεις της οποίας θα διατεθούν για εµπλουτισµό της βιβλιοθήκης του.
Αριθµός Πράξης 30/1939. Εγκρίνεται η διάθεση 1.000 δρχ. για την προµήθεια 25 αντιτύπων του βιβλίου
«Ίων ∆ραγούµης179» του Θεσσαλονικιού δηµοσιογράφου Πέτρου Ωρολογά.
Αριθµός Πράξης 31/1939. Εγκρίνεται η δαπάνη 500δρχ. για την προµήθεια ενός κυπέλλου-επάθλου που
τέθηκε στη διάθεση της Ε.Ο.Ν., για αθλοθέτηση κατά τους Α΄ αθλητικούς αγώνες της περιφέρειας ∆ιοικήσεως
αρρένων πρωτευούσης.
Τετάρτη 10 Μαΐου 1939
Αριθµός Πράξης 32/1939. Για την είσπραξη των οφειλοµένων τελών από δικαιώµατα υδροληψίας, εκµετάλλευσης πεζοδροµίων και διαφηµίσεις, ο ενοικιαστής ιδιώτης εισπράκτορας εγείρει απαιτήσεις έναντι δηµοτών
που έχουν πάρει το δρόµο της δικαιοσύνης. Τα ποσά που έχουν συσσωρευθεί είναι µεγάλα και αφορούν κυρίως
την περιοχή «Κοµµάτι Λαζάρου και Καναπίτσες» που ενώθηκε µε το δήµο το 1938, και την κοινότητα Καλογρέζας. Προκειµένου να αποφευχθούν οι προστριβές µε τους δηµότες και να λήξη ένα θέµα που ταλανίζει καιρό
τον ∆ήµο, αποφασίζεται να γίνει δεκτή η πρόταση του ενοικιαστή για εκχώρηση των δικαιωµάτων του στον
∆ήµο αντί 455.000 δρχ. και να γίνει συµψηφισµός των οφειλοµένων εκατέρωθεν ποσών.
Αριθµός Πράξης 33/1939. Εγκρίνεται η παροχή βοηθήµατος 2.000 στον Σ. Κ. για περίθαλψη της συζύγου
του που ασθενεί από 8µήνου.
Αριθµός Πράξης 34/1939. Εγκρίνεται η παροχή παγίας προκαταβολής στον ∆ήµαρχο για την κάλυψη διαφόρων λειτουργικών αναγκών του δήµου.
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Η «Ιόνιος Ανθολογία» ήταν λογοτεχνικό περιοδικό µε αρχισυντάκτρια τη Συριανή λογοτέχνη της γενιάς του µεσοπολέµου Ρίτα Μπούµη –
Παππά, που το διάστηµα 1930-1933 διετέλεσε διευθύντρια του Ιδρύµατος Περιθάλψεως Παιδιού.
178
Ο Λορέντζος Μαβίλης γεννήθηκε το 1860 στην Ιθάκη, ήταν λυρικός ποιητής και δηµοτικιστής. Σπούδασε στην Κέρκυρα, στη Φιλοσοφική
Σχολή του Πανεπιστηµίου των Αθηνών και στη Γερµανία Γλωσσολογία, Φιλοσοφία, Σανσκριτική Φιλολογία και επηρεάστηκε από τις θεωρίες
του Νίτσε και του Σοπενάουερ. Το 1890 έγινε διδάκτορας Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήµιο της Βαυαρίας και στη συνέχεια επέστρεψε στην
Κέρκυρα. Πολέµησε στα 1896 στην Κρήτη, στα 1897 κατά τον ελληνοτουρκικό πόλεµο ηγήθηκε εθελοντών στην Ήπειρο όπου και τραυµατίστηκε στο χέρι, ενώ στα 1911 εκλέχθηκε βουλευτής Κέρκυρας µε το συνδυασµό του Ελευθέριου Βενιζέλου. Ήταν ενθουσιώδης κήρυκας του
Μακεδονικού ξεσηκωµού και στις 28 Νοεµβρίου του 1912 ως επικεφαλής του λόχου των εθελοντών Γαριβαλδινών, σκοτώνεται στη Μάχη
του ∆ρίσκου κοντά στα Ιωάννινα κατά τον Πρώτο Βαλκανικό πόλεµο.
179
Ο Ίων ∆ραγούµης ήταν διπλωµάτης, πολιτικός και λογοτέχνης, γιος του πολιτικού Στέφανου ∆ραγούµη που υπήρξε ένας από τους
κύριους οργανωτές του Μακεδονικού Αγώνα µαζί µε τον γιο του Ίωνα και τον γαµπρό του Παύλο Μελά και µετά το κίνηµα του Στρατιωτικού
Συνδέσµου στο Γουδί το 1909 διετέλεσε πρωθυπουργός. Ο Ίων ∆ραγούµης υπήρξε θύµα του έντονου πολιτικού κλίµατος του διχασµού. Την
εποµένη της απόπειρας δολοφονίας του Ελευθερίου Βενιζέλου στο Παρίσι (30 Ιουλίου 1920), ο Ίων ∆ραγούµης, ως αντιβενιζελικός, δολοφονήθηκε µπροστά σε περαστικούς από βενιζελικούς αξιωµατικούς, στη διασταύρωση των οδών Βασιλίσσης Σοφίας (τότε Κηφισίας) και Παπαδιαµαντοπούλου (απέναντι από το ξενοδοχείο Hilton). Η άσκοπη και άδικη δολοφονία του συγκίνησε το Πανελλήνιο και τον πολιτικό κόσµο.
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Αριθµός Πράξης 35/1939. Εγκρίνεται πίστωση 12.000 δρχ. για την εγκατάσταση αποχετευτικού σωλήνα καθ’
όλο το µήκος του υπό κατασκευή σταθµού του ηλεκτρικού σιδηροδρόµου στη Ν. Ιωνία, σε συνεννόηση µε την
Ηλεκτρική Εταιρία Μεταφορών .
Αριθµός Πράξης 36/1939. Ακυρώνεται η πράξη.
Αριθµός Πράξης 37/1939. Εγκρίνεται η παροχή βοηθήµατος 2.000 δρχ. στον ∆. Ι. για περίθαλψη του ίδιου
και της πολυµελούς οικογένειάς του.
Αριθµός Πράξης 38/1939. Οι δηµόσιοι υπάλληλοι Ν. Ιωνίας ίδρυσαν λέσχη µε την επωνυµία «Λέσχη ∆ηµοσίων Υπαλλήλων Νέας Ιωνίας» µε αντικειµενικό σκοπό την καθοδήγηση κάθε πνευµατικής κοινωνικής και πολιτιστικής κίνησης της πόλης. Ο ∆ήµαρχος εκθέτει πως η Λέσχη αυτή συµπληρώνει ένα κενό που υπάρχει στην
κοινωνική ζωή του τόπου και ότι ο δήµος έχει την υποχρέωση να συµβάλει κατά δύναµη στην πρόοδο και την
ανάπτυξή της. Εγκρίνεται η διάθεση 2.000 για την προµήθεια εισιτηρίων του χορού που οργανώνει η Λέσχη.
Αριθµός Πράξης 39/1939. Αγορά εισιτηρίων: 1) 10 εισιτήρια αξίας 1.000 δρχ. συναυλίας που θα δοθεί υπό
την προστασία του υπουργού ∆ιοικητού Πρωτευούσης στον «Παρνασσό» και θα γίνει από τον Ε. ∆ουµάνη
βαθύφωνο του Εθνικού Ωδείου 2) 23 εισιτήρια αξίας 300 δρχ. χορού που θα δοθεί υπό την προστασία του ίδιου
υπουργού, από το σύνδεσµο «Υπαίθριος Ζωή» 3) 50 εισιτήρια αξίας 500 δρχ. κινηµατογραφικής παράστασης
που θα δοθεί από τις προσκοπικές οµάδες Ν. Ιωνίας 4) 20 εισιτήρια αξίας 200 δρχ. τιµητικής παράστασης του
προσωπικού του κινηµατογράφου «Αστήρ» 5) 6 εισιτήρια αξίας 600 δρχ. συναυλίας της Σπεράντζας Πρίγκο στο
θέατρο «Ολύµπια». Συνολική δαπάνη 2.600 δρχ.
Αριθµός Πράξης 40/1939. Εγκρίνεται φορολογική απαλλαγή πολιτών λόγω διπλοεγγραφής.
Αριθµός Πράξης 41/1939. Εγκρίνεται η κατασκευή δύο φρεατίων µπροστά από το εργοστάσιο «Αφροδίτη»
επί τη οδού 4ης Αυγούστου για την αποχέτευση των λιµναζόντων υδάτων στο σηµείο αυτό, µε αποτέλεσµα να
εµποδίζεται η διέλευση πεζών και αυτοκινήτων καθ’ όλο το χειµώνα.
Αριθµός Πράξης 42/1939. Εγκρίνεται η καταβολή 1.200 δρχ. για ηµεροµίσθια των µελών της Φιλαρµονικής
που πήραν µέρος στην κηδεία χωροφύλακα του τµήµατος Ριζοπόλεως, που φονεύθηκε κατά την εκτέλεση του
καθήκοντος.
Αριθµός Πράξης 43/1939. Εγκρίνεται η καταβολή οδοιπορικών εξόδων δηµοτικών υπαλλήλων.
Αριθµός Πράξης 44/1939. Εγκρίνεται η καταβολή βοηθηµάτων.
Αριθµός Πράξης 45/1939. Εγκρίνεται η καταβολή ηµεροµισθίων για έκτακτη καθαριότητα.
Αριθµός Πράξης 46/1939. Ψηφίζεται πίστωση 36.000 δρχ. ως ειδική εισφορά του ∆ήµου υπέρ των Σχολικών
Ταµείων Α΄ ∆ηµοτικού Σχολείου Ν. Ιωνίας και Α΄ ∆ηµοτικού Σχολείου Ελευθερούπολης, µε σκοπό τη συµπλήρωση της µισθοδοσίας των υπηρετούντων στα σχολεία αυτά 2 παιδονόµων. Ο ∆ήµαρχος λέει πως δεν πρόκειται
για πρόσληψη παιδονόµων, αλλά για οικονοµική ενίσχυση προκειµένου να λειτουργήσει ο θεσµός που προϋπήρχε, του οποίου η ανασύσταση έκανε άριστη εντύπωση στην κοινωνία του ∆ήµου, έδωσε και εξακολουθεί να
δίνει πολύ επωφελή αποτελέσµατα για τη µαθητιώσα νεολαία. Η ∆. Ε. αφού σκέφτηκε ότι επιβάλλεται η παρακολούθηση και εποπτεία των µαθητών που ατακτούν, αποφάσισε να εγκρίνει την πίστωση.
Αριθµός Πράξης 47/1939. Ψηφίζεται πίστωση 8.400 δρχ. για επίδοµα του δηµοτικού υπαλλήλου που εκτελεί
χρέη ληξίαρχου.
Αριθµός Πράξης 48/1939. Ορίζεται επιτροπή παραλαβής δηµοτικών έργων.
Αριθµός Πράξης 49/1939. Εγκρίνονται δαπάνες για ανάγκες του ∆ήµου.
Αριθµός Πράξης 50/1939. Εγκρίνεται η αγορά του βιβλίου «∆ηµόσιον Λογιστικόν».
Αριθµός Πράξης 51/1939. Εγκρίνεται δαπάνη 1.700 δρχ. για βοήθηµα Πάσχα σε 2 κλητήρες και µία καθαρίστρια του δήµου.
Αριθµός Πράξης 52 & 53/1939. Εγκρίνονται δαπάνες για ανάγκες του δήµου.
Αριθµός Πράξης 54/1939. Η σελίδα (60) είναι κενή.
Αριθµός Πράξης 55/1939. Εγκρίνεται δαπάνη 660 δρχ. για δηµοσιεύσεις στην εφηµερίδα «Χρόνος».
Αριθµός Πράξης 56/1939. Εγκρίνονται δαπάνες για ανάγκες του ∆ήµου.
Αριθµός Πράξης 57/1939. Εγκρίνεται δαπάνη 10.815 δρχ. που έγινε για τον εορτασµό της 25ης Μαρτίου:
8.300 δρχ. για πυροτεχνήµατα, 1065 για λικέρ και γλυκίσµατα και τα υπόλοιπα για στολισµό και έντυπα.
Αριθµός Πράξης 58/1939. Εγκρίνεται δαπάνη 8.432 δρχ. για αντιγραφή σχεδίων της πόλης και για εκπόνηση
επέκταση του σχεδίου πόλης στο συνοικισµό Μαυροκορδάτου.
Αριθµός Πράξης 59/1939. Εγκρίνεται δαπάνη 12.834 δρχ. για κατασκευή δικτύου υψοµετρικών αφετηριών.
Αριθµός Πράξης 60 -70/1939. Εγκρίνονται δαπάνες για έργα οδοποιίας, σχάρες φρεατίων της Πλατείας Ι.
Μεταξά και των οδών 4ης Αυγούστου και Β. Γεωργίου κ.α., για διευθέτηση ροής οµβρίων, για κατασκευή και
συντήρηση κρασπεδορείθρων και για υλικά οδοποιίας.
Αριθµός Πράξης 71/1939. Εγκρίνονται δαπάνες για τη µεταφορά και τον καθαρισµό των αποχωρητηρίων.
Αριθµός Πράξης 72/1939. Εγκρίνονται δαπάνες για τα αυτοκίνητα του ∆ήµου.
Αριθµός Πράξης 73/1939. Εγκρίνεται δαπάνη για υποθεµελίωση οικοδοµής.
Αριθµός Πράξης 74/1939. Εγκρίνεται δαπάνη για συντήρηση δηµοτικών κρηνών.
Αριθµός Πράξης 75/1939. Εγκρίνονται δαπάνες για συντήρηση του δικτύου ύδρευσης κ.α.
Αριθµός Πράξης 76/1939. Ορίζεται επιτροπή παραλαβής προµηθειών.
Αριθµός Πράξης 77/1939. Τροποποίηση προϋπολογισµού.
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∆ευτέρα 22 Μαΐου 1939.
Αριθµός Πράξης 78/1939. Παρατείνεται η ισχύς του ειδικού Οργανισµού της έκτακτης Υπηρεσίας Κήπων επί
ένα 3µηνο.
Αριθµός Πράξης 79/1939. Παρατείνεται η ισχύς του ειδικού Οργανισµού της έκτακτης Εκθέσεως και Αθλητισµού επί ένα 3µηνο.
Αριθµός Πράξης 80/1939. Ψηφίζεται ειδικός Οργανισµός έκτακτης Υπηρεσίας Καθαριότητας.
Αριθµός Πράξης 81/1939. Εγκρίνεται η διακήρυξη και η σχετική µελέτη για τη σκυρόστρωση και επίστρωση
µε σελµάκ της οδού Σινώπης από τη µεγάλη γέφυρα της Σαφραµπόλεως και σε µήκος 200 µέτρων, προϋπλογισµού δαπάνης 165.000 δρχ.
Αριθµός Πράξης 82/1939. Εγκρίνεται η διάθεση 750 δρχ. για την προµήθεια: 6 εισιτηρίων για ρεσιτάλ
απαγγελίας δηµοτικών τραγουδιών της Μάνιας Κουτσογιαννοπούλου στον Παρνασσό, 3 εισιτηρίων για τη
συναυλία σχολής τραγουδιού της Ειρήνης–Σκέπερς Αγγελοπούλου στο θέατρο Κεντρικόν και 3 εισιτήρια για
επίδειξη των τάξεων πιάνου της Ήβης Πανά στο ίδιο θέατρο.
Αριθµός Πράξης 83/1939. Εγκρίνεται η διάθεση 400 δρχ. για την προµήθεια: 4 αντιτύπων του βιβλίου «Ο
Νέος Νόµος περί Τελών Χαρτοσήµου» και 6 αντιτύπων του βιβλίου «Η Αρχαϊκή µορφή του Βασιλικού Θεσµού»
Αριθµός Πράξης 84/1939. Εγκρίνεται η πληρωµή της συνεχιζόµενης εργασίας επίστρωσης της οδού Β.
Γεωργίου µε σελµάκ.
Αριθµός Πράξης 85/1939. Εγκρίνεται η πληρωµή εργασιών επάλειψης µε θερµή άσφαλτο των οδών: Νέοκάστρου, Νοσοκοµείου, Κυδωνιών, Κρήτης και Λάρνακος, Κεντρικής Περισσού, Νυµφαίου, Αχελώου, Ι. Μεταξά
και της οµώνυµης πλατείας. Οι εργασίες είχαν διακοπεί λόγω του χειµώνα, εποχής ακατάλληλης για επίστρωση
θερµής µάλφης και καθυστέρησης της εισαγωγής από το εξωτερικό της πίσσας.
Αριθµός Πράξης 86/1939. Εγκρίνεται η πληρωµή στην Τηλεφωνική Εταιρία από τον ∆ήµο, των τελών
συνδιαλέξεων του τηλεφώνου του Γραφείου Ευρέσεως Εργασίας Ν. Ιωνίας.
Αριθµός Πράξης 87/1939. Εγκρίνεται και επικυρώνεται ο φορολογικός κατάλογος από Α-Λ των υπόχρεων για
καταβολή δηµοτικών τελών.
Αριθµός Πράξης 88/1939. Εγκρίνεται η διάθεση 6.000 µε απόδοση λογαριασµού από τον ∆ήµαρχο για χορήγηση µικροβοηθηµάτων επί ένα 3µηνο.
Παρασκευή 23 Ιουνίου 1939
Αριθµός Πράξης 89/1939. Εγκρίνεται δαπάνη 17.330 δρχ. για αγορά 3 ταπήτων για το ∆ηµαρχείο.
Αριθµός Πράξης 90/1939. Εγκρίνονται δαπάνες για ανάγκες του ∆ήµου.
Αριθµός Πράξης 91/1939. Εγκρίνεται δαπάνη 650 δρχ. για αγορά ενός καθολικού (λογιστικό βιβλίο).
Αριθµός Πράξης 92/1939. Εγκρίνονται δαπάνες 14.161 δρχ. που έγιναν για τον εορτασµό της 25ης Μαρτίου,
παρόµοιες µε αυτές της πράξης 57, όπως για: πανώ, προγράµµατα, γλυκίσµατα, υλικά λαµπαδηφορίας, πυροτεχνήµατα, γιρλάντες και φωτογραφίες του Μεταξά.
Αριθµός Πράξης 93/1939. (στην µεθεπόµενη σελίδα εµβόλιµη και µε άλλο γραφικό χαρακτήρα). Εγκρίνεται
δαπάνη 10.000 δρχ. για µία αεροφωτογραφία και µια αεροφωτοτυπία και 1.155 δρχ. για αντίγραφα του σχεδίου
πόλης.
Αριθµός Πράξης 94/1939. Εγκρίνεται δαπάνη για σωληνώσεις στο τέρµα της οδού Κυδωνιών.
Αριθµός Πράξης 95/1939. Εγκρίνεται δαπάνη για την εκτέλεση εργασιών υψοµετρικού δικτύου.
Αριθµός Πράξης 96/1939. Εγκρίνεται δαπάνη 9.500 δρχ. για κατασκευή στολών των εργατών καθαριότητας.
Αριθµός Πράξης 97/1939. Εγκρίνεται δαπάνη για έργα συντήρησης του δικτύου ύδρευσης.
Αριθµός Πράξης 98/1939. Εγκρίνεται δαπάνη 500 δρχ. για τον καθαρισµό του Λαϊκού Ιατρείου.
Αριθµός Πράξης 99/1939. Εγκρίνεται δαπάνη 500 δρχ. για ηµεροµίσθια εργασιών κατασκευής ξύλινης γέφυρας του ρέµατος Σαφραµπόλεως.
Αριθµός Πράξης 100/1939. Εγκρίνεται δαπάνη 600 δρχ. για ηµεροµίσθια καθαριότητας του ∆ηµαρχείου.
Αριθµός Πράξης 101-125/1939. Εγκρίνονται τρέχουσες και λειτουργικές δαπάνες του ∆ήµου. ∆ιακρίνουµε,
στην πράξη 112, τη δαπάνη για ηµεροµίσθια εργασθέντων στη διανοµή νερού σε περιοχές του ∆ήµου που δεν
έχει φτάσει ακόµη η υδροδότηση.
Αριθµός Πράξης 126/1939. Εγκρίνεται δαπάνη για αγορά των βιβλίων: «Ο έλεγχος της διακριτικής εξουσίας
της ∆ιοικήσεως» του παρέδρου του Συµβουλίου της Επικρατείας Μ. Στασινόπουλου, «Η ∆ιοικητική οργάνωση
της Αµερικής» του επιθεωρητή του υπουργείου Εσωτερικών Α. Λεκόπουλου, «Σµυρναίικες ηθογραφίες» του
λόγιου Σωκρ. Ρανά.
Αριθµός Πράξης 127/1939. Εγκρίνεται η παράταση απαλλαγής υπόχρεων για καταβολή φόρου δηµοτών.
Αριθµός Πράξης 128/1939. Εγκρίνεται η διαγραφή από φορολογικούς καταλόγους διπλοεγγεγραµµένων.
Αριθµός Πράξης 129/1939. Εγκρίνεται δαπάνη 4.500 δρχ. για νοσήλια άπορου φυµατικού δηµότη.
Αριθµός Πράξης 130-131/1939. Εγκρίνονται διάφορες δαπάνες του ∆ήµου.
Αριθµός Πράξης 132/1939. Εγκρίνεται η προµήθεια 10 εισιτηρίων αξίας 150 δρχ. για ενίσχυση των σκοπών
της σχολικής γιορτής του ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου Γεωργίας ∆ριµιλιώτου στον Περισσό.
Αριθµός Πράξης 133/1939. Εγκρίνεται η προµήθεια 50 εισιτηρίων αξίας 500 δρχ. για την υπαίθρια γιορτή
που θα γίνει στον περίβολο του Ασύλου Αγίου Ανδρέα στη Νέα Σµύρνη, για ενίσχυση του φιλανθρωπικού έργου
του Ιδρύµατος.
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Αριθµός Πράξης 134/1939. Εγκρίνεται συµπληρωµατική πίστωση 60.000 για την αγορά αυτοκινήτου του
∆ηµάρχου, συνολικής αξίας 224.000 δρχ.
Αριθµός Πράξης 135/1939. Εγκρίνεται συµπληρωµατική πίστωση 30.000 για την πληρωµή 5 υπαλλήλων και
την κάλυψη εξόδων για τον καταρτισµό του δηµοτολογίου.
Αριθµός Πράξης 136/1939. Εγκρίνεται συγκριτικός πίνακας υπέρβασης κατά 600.000 της αρχικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 440.000 δρχ., για την επίστρωση µε ασφαλτοµπετόν και σελµάκ της οδού και της πλατείας Β.
Γεωργίου.
Αριθµός Πράξης 137/1939. Εγκρίνεται η παροχή παγίας προκαταβολής 20.000 δρχ. στον ∆ήµαρχο, για αγορά ενσήµων του ΙΚΑ.
Οι πράξεις της ∆. Ε. είναι κυρίως διαχειριστικές και περιστρέφονται γύρω από γνωστά θέµατα, για το λόγο
αυτό στο εξής παραθέτουµε όσες αναφέρονται σε νέο θέµα ή παρουσιάζουν κάποιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον επί
των γνωστών.
Παρασκευή 7 Ιουλίου 1939
Αριθµός Πράξης 138/1939. Εγκρίνεται η µελέτη κατασκευής κρασπεδορείθρων στην οδό Βυζαντίου από την
πλατεία της οδού Β. Γεωργίου µέχρι την οδό Αγ. Βασιλείου.
Αριθµός Πράξης 139/1939. Εγκρίνεται η µελέτη κατασκευής τµήµατος της οδού Βυζαντίου από την οδό
Βελεστίνου µέχρι την οδό Αγ. Βασιλείου, µε σκυρωτό οδόστρωµα και διάστρωση σελµάκ πιεσµένου πάχους 5 εκ.
Αριθµός Πράξης 150/1939. Μέσω Ριζόπολης διέρχεται ο δρόµος από τον οποίο περνάει το λεωφορείο της
συγκοινωνίας Αθήνα-Περισσός. Ο δρόµος αυτός, που είναι µοναδικός, έχει υποστεί επανειληµµένες φθορές και
έχει γίνει δυσχερής η διέλευση των λεωφορείων και κινδυνεύει να αποκλειστεί συγκοινωνιακά ο Περισσός. Τα
επανειληµµένα διαβήµατα των κατοίκων προς τον ∆ήµο Αθηναίων δεν έφεραν κανένα αποτέλεσµα, αν και ήταν
υποχρεωµένος να προβεί στην επισκευή του δρόµου, αφού η Ριζόπολη ανήκει σ’ αυτόν. Για να αποφευχθεί η
ταλαιπωρία των κατοίκων η ∆. Ε. εγκρίνει να γίνει επισκευή του δρόµου από τον ∆ήµο Ν. Ιωνίας.
Αριθµός Πράξης 151/1939. Η ∆ιοίκηση Πρωτευούσης ανακοίνωσε απόφασή της να διοργανωθεί στην
περιφέρεια κάθε δήµου «∆εκαήµερο Φθήνιας», έτσι ώστε να ενισχυθεί κάθε φύσης επιχείρηση και να
εξυπηρετηθεί αφ΄ ενός µεν το εµπόριο, η βιοτεχνία και η βιοµηχανία αφ’ εταίρου δε το αγοραστικό κοινό. Ο
∆ήµαρχος για την όσο το δυνατό αρτιότερη προετοιµασία και προβολή της διοργάνωσης προτείνει να εγκριθεί
πίστωση 30.000 και η ∆. Ε. την εγκρίνει.
Αριθµός Πράξης 153/1939. Στις 3 Ιουλίου το βράδυ οργανώθηκε από τις προσφυγικές οργανώσεις γεύµα
προς τιµή Ιωάννη Μεταξά. Για τη µεταφορά των δηµοτών που συµµετείχαν στη δεξίωση χρησιµοποιήθηκαν
λεωφορεία της 13ης Α.Κ.∆. που πληρώθηκαν από το δήµο και το κόστος ήταν 3.700 δρχ. Στην πράξη 171/39 εγκρίνεται και το ποσό των 36.527 δρχ. ως αναλογία της συµµετοχής του δήµου στα γενικά έξοδα του γεύµατος.
Παρασκευή 23 Ιουλίου 1939
Αριθµός Πράξης 154/1939. Προκειµένου να εορτασθεί «µε το λαµπρότερο και επιβλητικότερο τρόπο» η 3η
επέτειος της 4ης Αυγούστου, ο ∆ήµαρχος ζητάει τη διάθεση 60.000 για τις ανάγκες που θα προκύψουν και η ∆.
Ε. την εγκρίνει.
Αριθµός Πράξης 158/1939. Εγκρίνεται δαπάνη 187,50 δρχ. για την πληρωµή του φαρµακοποιού Α. Κ., που
χορήγησε 25 γραµµάρια θειικής στρυχνίνης στην υποδιεύθυνση χωροφυλακής Ν. Ιωνίας, προκειµένου τα
όργανά της να θανατώσουν τα αδέσποτα σκυλιά.
Αριθµός Πράξης 159/1939. Εγκρίνεται δαπάνη 200,60 δρχ. για την πληρωµή φαρµακευτικών ειδών που
χρειάζονται για τον αντιτυφικό εµβολιασµό που ενεργείται από την Υγειονοµική Υπηρεσία του ∆ήµου.
Αριθµός Πράξης 166 & 167/1939. Γίνεται κατάταξη των 65 εργοστασίων, που βρίσκονται και λειτουργούν
στο δήµο, στις κατηγορίες καταβολής τέλους καθαριότητας και υδροληψίας και καθορίζει το καταβλητέο τέλος
από κάθε ένα. Τα συνολικά βεβαιωθέντα δικαιώµατα του δήµου είναι 742.000 δρχ. για την καθαριότητα και
371.220 δρχ. για την υδροληψία.
Πέµπτη 10 Αυγούστου 1939
Αριθµός Πράξης 217/1939. Εγκρίνεται δαπάνη 47.556 δρχ. για την εκκένωση των κοινόχρηστων βόθρων.
Αριθµός Πράξης 223/1939. Το ποσό των 60.000 για τον εορτασµό της 3ης επετείου της 4ης Αυγούστου, που
είχε εγκριθεί µε την πράξη 154/39, περιορίστηκε από τη ∆ιοίκηση Πρωτευούσης σε 40.000 δρχ. Όµως η
εκτέλεση του σχετικού προγράµµατος που καταρτίσθηκε από την Λαϊκή επιτροπή και εγκρίθηκε από τον
υφυπουργό Τύπου και Τουρισµού, απαίτησε δαπάνη κατά πολύ µεγαλύτερη, ιδιαίτερα λόγω της διοργάνωσης
συγκεντρώσεων και διαλέξεων στις αίθουσες των κινηµατοθεάτρων της Νέας Ιωνίας, της κατασκευής αψίδας
θριάµβου κ.λπ. Προτείνεται η διάθεση συµπληρωµατικής πίστωσης 15.000 δρχ. και η ∆. Ε. την εγκρίνει.
Αριθµός Πράξης 228/1939. Εγκρίνεται δαπάνη 1.620 δρχ. για προµήθεια 131 σηµάτων, 75 γραβατών και 73
ζωνών της Ε. Ο. Ν.
Παρασκευή 18 Αυγούστου 1939
Αριθµός Πράξης 230/1939. Μακροχρόνια µελέτη και παρακολούθηση από τον ∆ήµαρχο του ζητήµατος της
ύδρευσης των συνοικισµών του ∆ήµου, τον οδήγησε στο συµπέρασµα ότι το ζήτηµα πρέπει να αντιµετωπιστεί
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µε ριζικά µέτρα, δηλαδή µε την κατασκευή νέας ευρύχωρης δεξαµενής και την ανακαίνιση του δικτύου
ύδρευσης που τοποθετήθηκε προ 15ετίας από την Ε. Α. Π.
Με αυτά τα µέτρα αυτά θα επιτευχθούν: α) η επέκταση του δικτύου σε περιοχές που το στερούνται β) η
συνεχής και αδιάλειπτη παροχή νερού σε όλη την περιφέρεια του δήµου που σήµερα υδρεύεται ελλιπώς γ) η
τοποθέτηση υδροµετρητών σε όλα τα υδρευόµενα ακίνητα και η πρόληψη έτσι κάθε σπατάλης νερού δ) το
κυριότερο, η εξυγίανση του χορηγούµενου νερού που σήµερα µολύνεται από τη φθορά του δικτύου.
Ο ∆ήµαρχος προτείνει να εγκρίνει η ∆. Ε., την χωρίς δηµόσιο συναγωνισµό, ανάθεση της εκτέλεσης
σχετικής µελέτης στον ειδικό καθηγητή του Πολυτεχνείου κ. Σίνο, στη διάθεση του οποίου θα τεθεί και η υψοµέτρηση των οδών του δήµου που βρίσκεται στο πέρας της. Η ∆. Ε. εγκρίνει την πρόταση.
Αριθµός Πράξης 231/1939. Εισάγεται αίτηµα της Κ. Α. για καταβολή βοηθήµατος προκειµένου να µπορέσει
να παντρευτεί, γιατί συζεί από χρόνια παράνοµα και έχει αποκτήσει παιδιά από τη σχέση της αυτή, αλλά δεν
µπορεί να τελέσει το µυστήριο του γάµου λόγω απορίας. Η ∆. Ε. της διαθέτει 1.300 δρχ.
∆ευτέρα 4 Σεπτεµβρίου 1939
Αριθµός Πράξης 239/1939. (Έργα αεράµυνας). Ο δήµαρχος εκθέτει ότι συµφώνως προς τον αναγκαστικό
νόµο 1135/38, προβλέπονται υποχρεωτικές δαπάνες για την εκτέλεση έργων αεράµυνας, που έχουν ενισχυθεί
λόγω της σηµερινής κατάστασης. Στις υποχρεώσεις αυτές συµπεριλαµβάνονται η κατασκευή οµαδικών καταφυγίων, η οργάνωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας µε διαρρύθµιση των αυτοκινήτων-καταβρεκτήρων, η εξασφάλιση των αναγκαίων υλικών και εγκαταστάσεων του ∆ήµου και γενικώς κάθε συναφής δαπάνη. Για την κάλυψη
των πιο πάνω αναγκών η ∆. Ε. παρέχει στον ∆ήµαρχο παγία προκαταβολή 50.000 δρχ.
Αριθµός Πράξης 241/1939. (Ανέγερση σχολείων). Ο δήµαρχος ανακοινώνει διαταγή της ∆ιοίκησης Πρωτευούσης, ότι µετά από σχετική συνεννόηση µε το υπουργείο Θρησκευµάτων και Εθνικής Παιδείας, αποφασίστηκε η
ανέγερση στην περιφέρεια του δήµου 3 διδακτηρίων και η σύναψη δανείου 4.500.000 δρχ. 25ετούς διάρκειας,
που θα εξυπηρετείται µε ετήσιο τοκοχρεολύσιο το µισό του οποίου θα καταβάλλεται από το ∆ηµόσιο και το άλλο
µισό, που ανέρχεται σε 185.000 δρχ. από τον ∆ήµο. Ο ∆ήµαρχος εκθέτει ότι για να καλυφθούν οι τρέχουσες
ανάγκες στοιχειώδους εκπαίδευσης στο δήµο, ενδείκνυται η ανέγερση ενός διδακτηρίου στον Περισσό, ενός
στην πλατεία του Αγ. Ευσταθίου στη Νεάπολη και ενός τρίτου στο «Κοµµάτι Λαζάρου». Η ανέγερση των δύο
πρώτων θα γίνει σε οικόπεδα της τέως Ε. Α. Π. και του τρίτου σε ιδιόκτητο οικόπεδο που θα απαλλοτριωθεί.
Η ∆. Ε. αποφασίζει τη σύσταση Ταµείου ανέγερσης διδακτηρίων στον ∆ήµο και την ενίσχυσή του µε
ετήσια επιχορήγηση 185.000 δρχ. για µία 25ετία και µέχρις εξόφλησης του ∆ανείου.
Αριθµός Πράξης 246/1939. Ο προϊστάµενος της Υγειονοµικής υπηρεσίας του ∆ήµου Γιατρός Αναστ.
Ιωαννίδης, παρακολούθησε ειδικά µαθήµατα παθητικής αεράµυνας επί 35 ηµέρες και του καταβάλλονται για
έξοδα κίνησης 1.980 δρχ.
Τρίτη 19 Σεπτεµβρίου 1939
Αριθµός Πράξης 247/1939. ∆ιατίθενται 3.000 δρχ. για την αγορά 10 προσωπίδων αεράµυνας.
Αριθµός Πράξης 248/1939. Την 11η Νοεµβρίου 1938 αποφασίστηκε από τη ∆. Ε. η συγκρότηση επιτροπής
για την ονοµατοθεσία των ανώνυµων δρόµων και πλατειών του δήµου και τη µετονοµασία άλλων. Η επιτροπή
που αποτελείτο από τους: Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Πατάρων Μελέτιο, τον ∆ήµαρχο Αθανάσιο Παράσχο, τους
δηµοτικούς συµβούλους Α. Γιαγτζόγλου και Ι. Μακρόπουλο, τον Γεν. Γραµµατέα του ∆ήµου Ηλία Πλασκοβίτη,
τον καθηγητή Άγγελο Σηµηριώτη και τον δικηγόρο Γ. Τσακίρη, βασιζόµενη στις εθνικές παραδόσεις και την
πολιτική ιστορία του τέως Αλύτρωτου Ελληνισµού, κατάρτισε πίνακα ονοµατοθεσίας των οδών του ∆ήµου µε
πνεύµα που να ανταποκρίνεται προς τα αισθήµατα των κατοίκων της πόλης.
Η ονοµασία όλων των οδών και πλατειών του δήµου είναι η εξής:
Α. Περιοχή συνοικισµού Ιωνίας.
Α/Α
1

Υπάρχουσα ονοµασία
Βασιλέως Γεωργίου Β΄

2

Ηρακλείου

3

4ης Αυγούστου

4
5

Καφηρέως - Ευρίπου
Ιωάννου Μεταξά

6

Σµύρνης

7

∆οµοκού

Όρια οδού
Συνέχεια Λεωφόρου Ιωνίας από αφετηρία
αυτοκινήτων µέχρι στάση Βούτσικα
Από όρια Ριζούπολης µέχρι συνάντησης των οδών
Β. Γεωργίου & 4ης Αυγούστου
Από το Άλσος µέχρι τη γέφυρα της
σιδηροδροµικής γραµµής Κηφισιάς
Πάροδος 4ης Αυγούστου µέχρι οδού Μορκεντάου
Από το ρέµα της σιδηροδροµικής γραµµής
Κηφισιάς µέχρι τη λεωφόρο Τατοΐου
Από γέφυρα Μερκούρη µέχρι τη γωνία των οδών
∆οµοκού & Ηλιουπόλεως
Από γωνία Σµύρνης & Ηλιουπόλεος µέχρι
∆αρδανελλίων

Μετονοµασία
Βασιλέως Γεωργίου
Β΄
Λεωφόρος Ιωνίας
4ης Αυγούστου
Σπάρτης
Ιωάννη Μεταξά
Σµύρνης
Φιλαδελφείας
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8

∆αρδανελλίων

9
10

Μοργκεντάου
Ερµουπόλεως

11

Ηλιουπόλεως

12

Αχελώου

13
14

Αγνώστων Ηρώων
Βυζαντίου

15

Λάρνακος

16

Κρήτης

17
18

Αγίου Βασιλείου
Αγίας Φωτεινής

19

Ανατολής

20

Αρτεµισίας

21

Βελεστίνου

22

Μ. Ασίας

23
24

Ανώνυµος ή Πισιδίας
Όρθρυος

25

Κίου

26
27

Πακτωλού
Κολοφώνος

28

Κορίνθου

29

Ικαρίας

30

Μπουλατζάκη

31

33

2 ανώνυµες περιοχής
Φάρου
Ανώνυµη συνέχεια της
Ηλιουπόλεως.
Ανώνυµη

34
35

Πυθαγόρα
Ανώνυµη ή Σαπφούς

Από το ρέµα Σινάνογλου µέχρι Ι. Μεταξά µε
τέρµα απέναντι από την οδό Αλικαρνασσού
Από Πάρσης µέχρι ∆οµοκού
Από Μοργκεντάου – ∆οµοκού δια της Ι. Μεταξά
στην οδό ∆οµοκού
Από γωνία Σµύρνης και Αττάλειας (αρ. 32) µέχρι
∆αρδανελλίων
Μεταξύ Β. Γεωργίου & Λεωφόρου Αναγεννήσεως
(τέως Μ. Ασίας)
Μεταξύ Σµύρνης & ∆αρδανελλίων
Μεταξύ Μοργκεντάου και πλατείας Β. Γεωργίου
µέχρι γωνίας Βιθυνίας (αρ. 40)
Μεταξύ Β. Γεωργίου & Κρήτης (πλατ. Αγ.
Αναργύρων) µέχρι Γυθείου
Από πλατ. Αγ. Αναργύρων (γωνία Λάρνακος)
µέχρι τα υψώµατα προς το Γυµνάσιο
Μεταξύ Β. Γεωργίου & ∆οµοκού
Από Β. Γεωργίου µέχρι Αχελώου και συνέχεια
Κασόλα µέχρι ∆αρδανελλίων
Από το ρέµα µεταξύ Β. Γεωργίου & Αναξαγόρα
(αρ. 55) παράλληλος Αρτεµισίας
Μεταξύ Β. Γεωργίου & Αναξαγόρα
(άλσος ευκαλύπτων)
Μεταξύ Β. Γεωργίου, Βυζαντίου (πλατείας) &
∆οµοκού
Από γέφυρα 4ης Αυγούστου µέχρι Χαλανδρίου
(αριστερή πλευρά σιδηρ. γραµµής, άνοδος προς
Ηράκλειο)
Από το ρέµα Σινάνογλου µέχρι Μ. Ασίας
1η πάροδος 4ης Αυγούστου δεξιά µέχρι το ρέµα
του άλσους
3η πάροδος4ης Αυγούστου δεξιά µέχρι
Μαυροκορδάτου
Μεταξύ Κρήτης & Κίου
Μεταξύ πλατείας Αγ. Αναργύρων & 4ης
Αυγούστου (πίσω από το ∆ηµοτικό σχολείο)
Μεταξύ πλατείας Αγ. Αναργύρων & 4ης
Αυγούστου, παράλληλη της Κολοφώνος
Από πλατεία Αγ. Αναργύρων µέχρι το ρέµα του
άλσους
1η πάροδος 4ης Αυγούστου αριστερά µέχρι
Ικαρίας & µετά δια οδού Αττάλειας προς
Πυθαγόρα µε τέρµα τη ήδη Σαρανταπόρου
Παράλληλη της Γρηγορίου Ε΄ µέχρι Ατταλείας &
µετά µέχρι Πυθαγόρα
Από το ρέµα του άλσους µέχρι τη συνάντηση
Σµύρνης και Ηλιουπόλεως
Μεταξύ ∆οµοκού & ανώνυµης στη συνέχεια
Γρηγορίου Ε΄
Μεταξύ ρέµατος άλσους & ∆οµοκού
Μεταξύ ρέµατος άλσους & Ερµούπολης

36
37
38
39
40
41

Αλκαίου
Ανώνυµη
Πιττακού
Ανώνυµη
Βιθυνίας
Γυθείου

Από το ρέµα άλσους µέχρι Ερµούπολης
Μεταξύ Πυθαγόρα & Αλκαίου
Μεταξύ Αλκαίου & ∆αρδανελλίων
Μεταξύ ρέµατος άλσους & Αλκαίου
Πάροδος Β. Γεωργίου µέχρι Αγν. Ηρώων
Μεταξύ πλατείας Αγ. Αναργύρων & Ι. Μεταξά

42

Ανώνυµη

Μεταξύ ρέµατος άλσους & Πιττακού

32

∆αρδανελλίων
∆ιαδόχου Παύλου
Παύλου Μελά
Κ. Κοτζιά
Μικράς Ασίας
Αγνώστων Ηρώων
Βυζαντίου
Ευαγγελικής Σχολής
Κρήτης
Αγίου Βασιλείου
Αγίας Φωτεινής
Μοιράρχου Κασόλα
Αρτεµισίας
Ν. Τσουρουκτσόγλου
Βασ. Κωνστ/νου

Πισιδίας
Λαµψάκου
Κίου
Νικαίας
Κολοφώνος
Μένου Φιλήντα
Ικαρίας
Γριγορίου Ε΄

Τράλλεων
Ατταλείας
Ζαλόγγου
Πυθαγορα
Χριστιανικής
Ενώσεως
Αλκαίου
Περγάµου
Πιττακού
Σαρανταπόρου
Βιθυνίας
Παλ. Πατρών
Γερµανού
Μάρκου Μπότσαρη
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43
44
45

Βάλτου
Ρίου
∆αρδάνου

Μεταξύ Βυζαντίου & Αγνώστων Ηρώων
Μεταξύ Αρτεµισίας & ∆αρδανελλίων
Μεταξύ Βελεστίνου & ∆αρδανελλίων

46
47

Γορτυνίας
Ελασσώνος

48
49
50
51
52

Εδέσσης
Άλυος
Αλατσάτων
Ανώνυµη
Ανώνυµη

Μεταξύ Γυθείου & Βυζαντίου µέχρι Αγν. Ηρώων
Μεταξύ Αγνώστων Ηρώων & Ηλιουπόλεως µέχρι
∆οµοκού
Μεταξύ Αγνώστων Ηρώων & Ηλιουπόλεως
Μεταξύ Αχελώου & Ανατολής
Από το ρέµα (Ι. Μεταξα) µέχρι Σουλίου
Από το ρέµα µεταξύ Αλατσάτων µέχρι Μ. Ασίας
Μεταξύ Σουλίου & Πισιδίας

53
54

Ανώνυµη
Ανώνυµη

55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

Αναξαγόρα
Ανώνυµη
Ανώνυµη
Ανώνυµη
Ανώνυµη
Πάρσης
Καστελλορίζου
Ανώνυµη
Ανώνυµη
Ανώνυµη ή Καΐστρου
Ρήγα Φερραίου
Ανώνυµη
Αιγίου
Εξοχών
Ερυθραίας
Ταπητουργίας
Αλαΐας
Σεληνούντος
Καΐρου
Επταλόφου
Ραιδεστού
Βοσπόρου
Αµιδής
Ηρώδου Αττκού
Πριγκιποννήσων
Προποντίδος
Χαλανδρίου
Αίαντος
Μιλτιάδου
Ελπίδος
Ανώνυµη
Ανώνυµη
Ανώνυµη
Ανώνυµη

Μεταξύ Πισιδίας & µέχρι
Από το ρέµα Σινάνογλου µέχρι Μ. Ασίας
(παράλληλη της Πισιδίας)
Από Ανατολής µέχρι ∆αρδανελλίων
Από Σουλίου µέχρι Κ. Τζαβέλα
Μεταξύ Αλατσάτων & Μ. Ασίας
Μεταξύ Κασόλα & Άλυος
Μεταξύ Αγ. Φωτεινής & Πάρσης
Από Β. Γεωργίου µέχρι Μέλητος
2η πάροδος 4ης Αυγούστου δεξιά µέχρι Σµύρνης
Μεταξύ Άλσους & Σµύρνης
∆ίοδος λουτρών «Παράδεισος»
Μεταξύ Άλσους & Σµύρνης
Από Λ. Ιωνίας µέχρι τέρµατος Κρήτης
Πάροδος από Λ. Ιωνίας προς Μαυροκορδάτου
Από σιδηρ. γραµµή Λαυρίου µέχρι ∆αρδανελίων
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
Πάροδος Β. Γεωργίου 1η παράλλ. ∆αρδανελίων
Πάροδος Β. Γεωργίου 2η παράλλ. ∆αρδανελίων
Πάροδος Β. Γεωργίου 3η παράλλ. ∆αρδανελίων
Πάροδος Β. Γεωργίου 4η παράλλ. ∆αρδανελίων
Πάροδος Β. Γεωργίου 5η παράλλ. ∆αρδανελίων
Πάροδος Β. Γεωργίου 6η παράλλ. ∆αρδανελίων
Πάροδος Β. Γεωργίου 7η παράλλ. ∆αρδανελίων
Από Β. Γεωργίου µέχρι εργοστ. Μουταλάσκη
Από Β. Γεωργίου πάροδος στάσης Βούστικα
Γωνία Χαλανδρίου όπισθεν Βούτσικα
Από Β. Γεωργίου µέχρι Αλαΐας
Μεταξύ τερµ. Ι. Μεταξά µέχρι το ρέµα άλσους
Μεταξύ Αλικαρνασσού & Τράλλεων
Παράλληλη Τράλλεων έναντι ρέµατος άλσους
Παράλληλη ρέµατος άλσους, από γέφυρα
Μερκούρη (αρχή οδού Σµύρνης) µέχρι 4ης Αυγ.

Ασκληπιού
Νικηταρά
Γεωργίου
Κλιµάνογλου
Π. Καρολίδου
Ελασσώνος
Ραιδεστού
Άλυος
Αλατσάτων
Σουλίου
∆αµιανού
Καχραµάνου
Πατάρων
Κίτσου Τζαβέλα
Αναξαγόρα
∆έρκων
Μετρών
Τµώλου
Μέλητος
Πάρσης
Καστελλορίζου
Άλσους
Παραδείσου
Ταρσού
Ρήγα Φερραίου
Αιολίας
Λυκίας
Μ. Σεϊζάνη
Ερυθραίας
Ταπητουργίας
Αλαΐας
Σεληνούντος
Καΐστρου
Επταλόφου
Ματθ. Κωφίδου
Βοσπόρου
Παρνασσού
Ηρώδου Αττκού
Πριγκιποννήσων
Προποντίδος
Χαλανδρίου
Μουταλάσκη
Μιλτιάδου
Ελπίδος
Αλικαρνασσού
Γανοχώρων
Μερσίνης
Ταύρου

Β. Περιοχή συνοικισµού Ελευθερούπολης.
Α/Α
1

Υπάρχουσα ονοµασία
Λεωφ. Αττικής

Όρια οδού
Από γέφυρα 4ης Αυγ. µέχρι Χαλανδρίου, δεξιά

Μετονοµασία
Βασιλ. Σοφίας
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2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

4ης Αυγούστου
ΝεοκάστρουΣαµψούντος
Νοσοκοµείου
Σχολείου
Ελευθερούπολης
(Αδριανουπόλεως)
Ανώνυµη (Μυριοφύτου)
Βρυούλων

πλευρά σιδηρ. Γραµµής Κηφισιάς
Από γέφυρα 4ης Αυγ. Μέχρι Κυδωνιών
Από Λ. Αττικής µέχρι το τέρµα της γέφυρας
Σαφράµπολης
Από το τέρµα της γέφυρας Σαφράµπολης
µέχρι Κρήνης
Από Λ. Αττικής µέχρι 4ης Αυγούστου

Μεταξύ Νεοκάστρου & 4ης Αυγούστου
1 παράλληλη Λ. Αττικής µεταξύ Νεοκάστρου
& Έλλης
Νισύρου
Παράλληλη της Βρυούλων µεταξύ
Νεοκάστρου & Νυµφαίου
Νιγρίτης
Μεταξύ Νεοκάστρου & Νυµφαίου, µέχρι
Ρόδων
Νυµφαίου
Από 4ης Αυγούστου µέχρι πλατ. παιδικής χαράς
Κυδωνιών
Από 4ης Αυγούστου µέχρι Φιλελλήνων
(περιοχή εργοστασίων)
Μηθύµνης
Πάροδος µεταξύ Ρόδων & Οινόης
Ραµνούντος
Από πλατεία Αντλιοστασίου µέχρι Φιλελλήνων
Σελευκείας
Από πλατεία Αντλιοστασίου γέφυρα
Σαφράµπολης
Πλατεία Αντλιοστασίου
Πλατεία µπροστά στο Αντλιοστάσιο
Ρόδων
Από Λ. Αττικής µέχρι Νυµφαίου
Πλατεία Παιδικής Χαράς
Γωνία Νυµφαίου
Ανώνυµη
Από Λ. Αττικής µέχρι Μυστρά
Ανώνυµη
Από πλατεία Παιδικής Χαράς µέχρι Κυδωνιών
Συνέχεια της Ρόδων
Από Νυµφαίου µέχρι Ραµνούντος
Ανώνυµη
Κατωφέρεια από 4ης Αυγ. µέχρις ελαιουργείου
ρέµατος
Ανώνυµη
Παράλληλη της Πάτµου από Λ. Αττικής
Ανώνυµη
Μεταξύ Μυστρά & Ραµνούντος (Νηπιαγ. Π.Ι.Π.)
Βιοµηχανίας
Από πλατεία Παιδικής Χαράς µέχρι Χαλανδρίου
Εργασίας
Παράλληλη της πιο πάνω µέχρι Χαλανδρίου
Μυστρά
Από Οινόης & Πάτµου µέχρι Φιλικής Εταιρίας
Προόδου
Από Αττικής µέχρι γωνίας Ραµνούντος
Ανώνυµη
Από Λ. Αττικής παράλληλη της Φιλελλήνων
Σελευκείας
Από γέφυρα Σαφράµπολης µέχρι Καλογρέζας
Πλατεία Αγίου Γεωργίου
Έµπροσθεν οµώνυµης Εκκλησίας
η

Χρυσοστόµου Σµύρνης
Σαµψούντος
Βασιλ. Όλγας
Πατριάρχου Ιωακείµ Γ΄

Μυριοφύτου
Βρυούλων
Νισύρου
Μπουµπουλίνας
Νυµφαίου
Κυδωνιών
Μάκρης
Ραµνούντος
Αντλιοστασίου
Πλατεία Εθν. Νεολαίας
Βλαχάβα
Πλατεία Παιδικής Χαράς
Πάτµου
Οινόης
Ρόδων
Έρµου
Έλλης
Ναυάρχου Βότση
Α. ∆ηµητράτου
Αλεξ. Σινιόσογλου
Μυστρά
Φιλελλήνων
Φιλικής Εταιρίας
Σελευκείας
Πλατεία Αγίου Γεωργίου

Γ. Περιοχή συνοικισµού Αναπήρων και Ήλιος.
Α/Α
1

Υπάρχουσα ονοµασία
Ανώνυµη ( 101)

2
3
4

Ανώνυµη ( 102)
Ανώνυµη ( 103)
Ανώνυµη ( 104)

5
6
7
8
9
10

Ανώνυµη
Ανώνυµη
Ανώνυµη
Ανώνυµη
Ανώνυµη
Ανώνυµη

11
12

Ανώνυµη ( 111)
Ανώνυµη ( 112)

(
(
(
(
(
(

105)
106)
107)
108)
109)
110)

Όρια οδού
Παράλληλη σιδ. γραµµών από το σταθµό
Πεκακίων µέχρι 4ης Αυγούστου
η
1 παράλληλη της πιο πάνω ( 101)
2η παράλληλη της πιο πάνω ( 101)
Μικρή παράλληλη της 103 µεταξύ ρέµατος
Περισσού και 108
Μεταξύ 101 και 110
Μεταξύ 101 και 110 παράλληλη της 105
Μεταξύ 101 και 110 παράλληλη της 106
Μεταξύ 101 και 110 παράλληλη της 107
Μεταξύ 101 και 110 παράλληλη της 108
Παράλληλη της 103 από ρέµα Περισσού µέχρι
ρέµα Αντλιοστασίου
Μεταξύ 101 & 103 έναντι ρέµατος Εριουργίας
Μεταξύ 101 και 110 µονόπλευρη προς ρέµα
Εριουργίας

Μετονοµασία
Βασιλ. Αλεξάνδρου
Κωνσταντινουπόλεως
Αλεξ. Κορυζή
Αµασίας
Κων. Κανάρη
Ταγµατ. Βελισσαρίου
Αδαµάντιου Κοραή
Τρωάδος
Θερµοπυλών
Αλυτρώτων Μαρτύρων
Παπαφλέσσα
Μυκάλης
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13
14

Ανώνυµη ( 113)
Ανώνυµη ( 114)

Πλατεία δεξαµενής
Από 101 µέχρι 110, µονόπλευρη έναντι
ρέµατος Αντλιοστασίου

Πλατεία ∆εξαµενής
Αθανασίου ∆ιάκου

∆. Περιοχή Νεαπόλεως, Σαφραµπόλεως, Ινεπόλεως.
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Υπάρχουσα ονοµασία
Όρια οδού
Μετονοµασία
Ανώνυµη ( 115)
Από γέφυρα Σαφράµπολης µέχρις Ακριτών
Τενέδου
Ανώνυµη ( 116)
Από γέφυρα Σαφράµπολης µέχρι πλατ. Τυάνων
Παλαιολόγων
Σωτηρίας
Μεταξύ της 110 & της 116
Μαλακοπής
Τραπεζούντος
Μεταξύ της 110 & της 141 πλατ. Τυάνων
Τραπεζούντος
Σαφραµπόλεως
Μεταξύ της 110 & της 141 πλατ. Τυάνων
Σαφραµπόλεως
Ανώνυµη ( 120)
Από την 117 µέχρι την 149
Καλλικρατείας
Φρίξου
Το τµήµα του ρέµατος µεταξύ των 130 & 133
Φρίξου
Φρίξου συνέχεια (122)
Μεταξύ της 133 & της 149
Μεγ. Αλεξάνδρου
Πατρών (123)
Από την 153 µέχρι την 149 δια της 146
Νίγδης
πλατείας Νεαπόλεως, Ιερολοχιτών
Ανώνυµη ( 124)
Παράλληλη της 123 µεταξύ 150 & 149
Νοταρά
Ανώνυµη ( 125)
Παράλληλη της πιο πάνω
Μηδείας
Ανώνυµη ( 126)
Παράλληλη της πιο πάνω
Αίνου
Ανώνυµη ( 127)
Παράλληλη της πιο πάνω
Ακροπόλεως
Καυκάσου
Μεταξύ των 117 & 119
Γραβιάς
Πλατ. Κοιµήσεως
Πλατεία προ της Εκκλ. Κοιµήσεως Θεοτόκου Πλατ. Κοιµήσεως Θεοτόκου
Θεοτόκου
Μιθριδάτου
Μεταξύ Φριξου & Σωτηρίας (Μαλακοπής)
Ζήλων
Ινεπόλεως
Μεταξύ Φριξου & Σωτηρίας (Μαλακοπής)
Ινεπόλεως
Κασταµονής
Μεταξύ Φριξου & Σωτηρίας (Μαλακοπής)
Κασταµονής
Σινώπης
Μεταξύ της 116 & της 153 προς Περισσό
Σινώπης
Κερασούντος
Μεταξύ της 152 & της 116
Κερασούντος
Πάφρας
Μεταξύ της 152 & Σαφραµπόλεως
Πάφρας
Ολύµπου
Μεταξύ Σαφραµπόλεως & Νοσοκοµείου
Ολύµπου
Ανώνυµη ( 137)
Μεταξύ Σαφραµπόλεως & Πατρών (Νίγδης)
Μπιζανίου
Ανώνυµη ( 138)
Μεταξύ Πατρών & Βασιλ. Όλγας
Οµήρου
Ανώνυµη ( 139)
Μεταξύ Ακροπόλεως & Σαφραµπόλεως
Αγίας Λαύρας
Ανώνυµη ( 140)
Από Παλαιολόγων µεχρι όπισθεν Νοσοκοµείου
Γαληνού
Πλατεία (141)
Μεταξύ Τραπεζούντος, Σαφραµπόλεως &
Πλατεία Τυάνων
Παλαιολόγων
Ανώνυµη ( 142)
Από Πλατεία Τυάνων παράλληλη της 140
Κρήνης
Ανώνυµη ( 143)
Από Ακροπόλεως µέχρι Πλατεία Τυάνων
Μαιάνδρου
Ανώνυµη ( 144)
Από Ακροπόλεως µέχρι Πλατεία Τυάνων
Βασιλ. Γεωργίου Α΄
Πλατεία Αγ. Ευσταθίου
Πλατεία προ της εκκλησίας Αγ. Ευσταθίου
Πλατεία Αγ. Ευσταθίου
Πλατεία ( 146)
Μεταξύ Νίγδης & 144
Πλατεία Ιερολοχιτών
Πλατεία ( 147)
Μεταξύ 144 & 125
Πλατειά Σολωµού
Ανώνυµη ( 148)
Από Ακροπόλεως µέχρι Πλατεία Τυάνων
Αναγεννήσεως
Ανώνυµη ( 149)
Μονόπλευρη από Ακροπόλεως µέχρι
Ν. Γιαννά
Νοσοκοµείου
Ανώνυµη ( 150)
Παράλληλη της 139 µεταξύ Πατρών &127
Παρθενίου
Ανώνυµη ( 151)
Παράλληλη της 134 µεταξύ 152 & Πατρών
Πόντου
Ανώνυµη ( 152)
Παράλληλη της 123
Ηπείρου
Ανώνυµη ( 153)
Σύνορα Περισσού παράλληλη της 121 & 151
Θράκης
Ανώνυµη ( 154)
Από γωνία 110 µέχρι 117
Ακριτών
Ανώνυµη ( 155)
Από Σωτηρίας µέχρι ρέµα Αντλιοστασίου
Αδραµιτίου
Πίνδου
Από γωνία 122 µέχρι 123
Πίνδου

Ε. Περιοχή Περισσού
Α/Α
1
2

Υπάρχουσα ονοµασία
Ανώνυµη
Ανώνυµη

Όρια οδού
Από Σάρδεων (7) µέχρι Κορδελιού (11)
Κάθετος της 8 διασταυρούµενη µε την 11

Μετονοµασία
Πανόρµου
Βούρβαχη
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Ανώνυµη
Ανώνυµη
Ανώνυµη
Ανώνυµη
Ανώνυµη
Ανώνυµη
Ανώνυµη
Ανώνυµη
Ανώνυµη
Ανώνυµη
Ανώνυµη

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Ανώνυµη
Ανώνυµη
Ανώνυµη
Ανώνυµη
Ανώνυµη
Ανώνυµη
Ανώνυµη
Ανώνυµη
Ανώνυµη
Ανώνυµη
Ανώνυµη
Ανώνυµη
Πλατεία
Ανώνυµη
Ανώνυµη
Ανώνυµη
Ανώνυµη
Ανώνυµη
Ανώνυµη
Ανώνυµη
Ανώνυµη
Ανώνυµη
Ανώνυµη

37
38
39
40
41

Ανώνυµη
Ανώνυµη
Ανώνυµη
Ανώνυµη
Ανώνυµη

42

Ανώνυµη

43

Ανώνυµη

44
45
46
47
48
49
50
51
52

Ανώνυµη
Ανώνυµη
Ανώνυµη
Ανώνυµη
Ανώνυµη
Ανώνυµη
Ανώνυµη
Ανώνυµη
Ανώνυµη

Παράλληλη µε την 1 µεταξύ 12 & 10
Παράλληλη µε την 3 µεταξύ 12 & 10
Παράλληλη µε την 4 µεταξύ 12 & 21
Μεταξύ 1 & 5
Μεταξύ 1 & 3
Παράλληλη της 6
Παράλληλη της 8 µεταξύ 5 & 11
Παράλληλη της 9 µεταξύ 5 & 11
Μεταξύ 10 & 1
Μεταξύ 29 & 3
Κεντρική οδός από σιδ. γραµµή δια της
πλατειάς Αγ. Αναστασίας µέχρι τη Μαδύτου
Από Βυζ. Αυτοκρατόρων µέχρι Αιµ. Γρεβενών
Μεταξύ 19 & 5
Μεταξύ 15 & 21
Μεταξύ 24 & 21
Μεταξύ 34 & 24
Μεταξύ 13 & 21
Μεταξύ 5 & 10 µέχρι 15
Μεταξύ 5 & 19 µονόπλευρη
Μεταξύ 29 & 5
Μεταξύ 14 & 19
Μεταξύ 12 & 19
Μεταξύ 36 & 34
Πλατεία προ του ναού της Αγίας Αναστασίας
Μεταξύ 14 & 15 µέχρι Σύλλης
Μεταξύ 19 & 40
Μεταξύ 14 & 37
Μεταξύ 19 & 39
Μεταξύ 19 & 39
Μεταξύ 19 & 36
Μεταξύ 19 & 36
Μεταξύ 19 & 15
Από σιδ. γραµµή µέχρι την 29
Από γωνία 13ης µέχρι το τέρµα όπισθεν της
Βαµβακουργίας
Μεταξύ 36 & 38
Μεταξύ 40 & 41
Μεταξύ 36 & 37
Μεταξύ 39 & 14
Από σιδ. γραµµή κατά µήκος εργοστασίων
µέχρι την 38
Από σιδ. γραµµή δια µέσου οικηµάτων
Εριουργίας µέχρι την 49
Από σιδ. γραµµή παραπλεύρως
Βαµβακουργίας µέχρι την 49
Από τη 41 µέχρι τη 43
Από σιδ. γραµµή µέχρι 39
Μεταξύ 15 & 19
Μεταξύ 40 & 35
Μεταξύ 15 & 19
Μεταξύ 41 & 43
Μεταξύ 42 & 43
Μεταξύ σιδ. γραµµής & 36
Παράλληλη της σιδ. γραµµής προ των
εργοστασίων

Λάµπρου Κατσώνη
Μοσχονησίων
Μακεδονίας
∆. Υψηλάντου
Σάρδεων
Αιµιλιανού Γρεβενών
Καψάλη
Μαδύτου
Κορδελιού
Ξάνθου
Μονής Πυρσού
Θεοδ. Κολοκοτρώνη
Λόρδου Βίρωνος
Σύλλης
Επτανήσου
∆ορυλαίου
Πλατυπόδων
Ιλίου
∆ηµοσθένους
Προύσσης
Χαλκωµατάδων
Μαγνησίας
Φωκαίας
Πλατεία Αγίας Αναστασίας
Εφέσου
Αδριανουπόλεως
Μιλήτου
Τοµπάζη
Παπανικολή
Κύπρου
Κοτυαίου
Ίµβρου
Σωκράτους
Βυζαντινών
Αυτοκρατόρων
Σαλαµίνος
Πλαταιών
Μωραϊτίνη
Ναυαρίνου
Καλλιπόλεως
Αδάνων
∆ωδεκανήσου
Προµάχων
Ελικώνος
Καισαρείας
Κιλικίας
Νικοµηδείας
Αϊδινίου
Αρτάκης
Ικονίου
Αβέρωφ
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Αριθµός Πράξης 249/1939. Κατατάσσονται τα 35 αρτοποιεία, ποτοποιεία κ.λπ. στις κατηγορίες περί δηµοτικού φόρου υδροληψίας.
Αριθµός Πράξης 255/1939. Εγκρίνεται η προµήθεια 50 εισιτηρίων αξίας 250 δρχ. της λαχειοφόρου αγοράς
που διοργάνωσε ο σύλλογος «Η Αλληλοβοήθεια» κυριών και δεσποινίδων Περισσού.
Μετά την πράξη αυτή υπάρχει κενό στα υπάρχοντα αρχεία και βρίσκουµε συνέχεια από την Πράξη 486/
1939 της συνέλευσης της ∆ιοικούσας Επιτροπής που γίνεται το Σάββατο 30 Μαρτίου 1940.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6Ο
Μάρτιος 1940 - Μάρτιος 1941
Σάββατο 30 Μαρτίου 1940.
Πράξη 494 1939. Έγινε απογραφή κτηνών. Για την εκτύπωση σχετικών ενηµερωτικών εντύπων και τη διαλάληση της απογραφής από 16 έως 29 Φεβρουαρίου, απαιτήθηκε δαπάνη 850 δρχ. από το κονδύλι του προϋπολογισµού που προορίζεται για στρατιωτικές δαπάνες και επιτάξεις.
Πράξη 495 1939. Εγκρίνεται δαπάνη 7.168 δρχ. για τον εκτελωνισµό και την τοποθέτηση σειρήνων από το
κονδύλι του προϋπολογισµού που προορίζεται για προµήθεια υλικών παθητικής αεράµυνας.
Πράξη 507 1939. Για τον καθορισµό των διοικητικών ορίων µεταξύ Ν. Ιωνίας και Καλογρέζας, εγκρίνεται
πίστωση 150 δρχ. για τα έξοδα του αρµόδιου Ειρηνοδίκη.
Πράξη 508 1939. Εγκρίνεται δαπάνη 1.800 δρχ. για την κατασκευή 6 οµοιόµορφων στολών «προ χρήσην του

Θήλεος προσωπικού του ∆ήµου».
∆ευτέρα 15 Απριλίου 1940.
Πράξη 1 1940. Ο ∆ήµαρχος εισάγει πλήρη µελέτη για την κατασκευή της οδού Α. ∆ηµητράτου (σηµερινή Αλ.
Σινιόσογλου) από την πλατεία Παιδικής Χαράς µέχρι την Χαλανδρίου (εργοστάσιο Ελληνίς), µε σκυρωτό οδόστρωµα, κρασπεδόρειθρα και αποχετευτικούς αγωγούς, προϋπολογισµού δαπάνης 375.000 δρχ. Η κατασκευή
κρίνεται απαραίτητη γιατί θα εξυπηρετήσει σε µεγάλο βαθµό τη συγκοινωνία των συνοικισµών του ∆ήµου µε
την περιοχή των εργοστασίων. Η ∆. Ε. αποφασίζει να γίνει δηµοπράτηση του έργου.
Πράξη 3 1940. Μετά από εµπεριστατωµένη µελέτη θεωρείται ενδεδειγµένη η τοποθέτηση υδροµετρητών αφ’
ενός µεν για την αποφυγή άσκοπης κατανάλωσης πόσιµου νερού και αφετέρου για τη δίκαιη επιβάρυνση όλων
των υπόχρεων για καταβολή του σχετικού τέλους αναλόγως της καταναλώσεις ενός εκάστου.
Για την αντιµετώπιση των απαιτήσεων κατανάλωσης στο δήµο υπολογίστηκε ότι θα χρειαστούν επί του
παρόντος 2.850 υδροµετρητές, από τους οποίους οι 250 θα τοποθετηθούν σε δηµοτικούς κρουνούς και οι
υπόλοιποι 2.600 εσωτερικοί για τον έλεγχο του χορηγούµενου νερού σε ισάριθµες οικίες, καταστήµατα,
εργοστάσια κ.λπ. Με βάση τη δυνατότητα του ∆ήµου και τη µελέτη που καταρτίζεται για επέκταση, ανακαίνιση
και συµπλήρωση του δικτύου, κρίνεται σκόπιµο να γίνει τµηµατική και βαθµιαία τοποθέτηση υδροµετρητών,
αρχίζοντας από 350 καταναλωτές του Περισσού. Το κόστος υπολογίζεται να καλυφθεί από τους καταναλωτές
που θα κάνουν χρήση των υδροµετρητών.
Πράξη 32 1940. Εγκρίνεται δαπάνη 300 δρχ. ως συνδροµή στην πολιτική εφηµερίδα «Νέα Σµύρνη».
Πράξη 33 1940. Εγκρίνεται πίστωση 12.000 δρχ. για τη χορήγηση ειδών αθλητικής ένδυσης, στα σωµατεία
«Αθλητική Ένωση Ν. Ιωνίας» και «Αθλητική Ένωση Ελευθερούπολης».
Σάββατο 15 Ιουλίου 1940
Πράξη 38 1940. (Προσάρτηση της Καλογρέζας στον ∆ήµο Ν. Ιωνίας). Με την υπ’ αριθ. 15680/40 εντολή του Υπουργού ∆ιοικήσεως Πρωτευούσης διαβιβάστηκε στο δήµο η υπ’ αριθ. 23/940 πράξη της ∆ιοικούσας
Επιτροπής της Κοινότητας Καλογρέζας, περί προσαρτήσεώς της στο δήµο Ν. Ιωνίας.
Ο ∆ήµαρχος στην εισήγησή του λέει πως: Είναι γνωστές οι σχέσεις της Ν. Ιωνίας µε την όµορη Κοινότητα
Καλογρέζας καθώς και τα αισθήµατα προς τους κατοίκους της, µε τους οποίους µας συνδέουν κοινή καταγωγή
και κοινή ιστορία της πρόσφατης αποκατάστασης όλων µας στο χώρο αυτό, ταυτόσηµη δε είναι η νοοτροπία και
ο τρόπος γενικώς που αντιµετωπίσαµε και αντιµετωπίζουµε τις ιδιάζουσες συνθήκες του οικογενειακού και του
κοινωνικού µας βίου. Οι ανάγκες των κατοίκων της Καλογρέζας εκτίθενται µε σαφήνεια στην προαναφερθείσα
πράξη της Κοινοτικής Επιτροπής, όπως και ο πόθος τους να αποτελέσουν από εδώ και πέρα ενιαίο οργανισµό µε
τον ∆ήµο µας. Ανεξαρτήτως όµως του κοινού πόθου και των αισθηµάτων όλων µας, λόγοι ακόµη επιτακτικότεροι, βασιζόµενοι στην εξυπηρέτηση ζωτικών συµφερόντων των πολιτών, επιβάλουν την αποδοχή της αίτησης
της κοινότητας Καλογρέζας. Η Καλογρέζα υδροδοτείται από τη Ν. Ιωνία µε δική της δαπάνη και αυτή είναι µια
ανισότητα που πρέπει να αποκατασταθεί. Κοινή επίσης και καταθλιπτική είναι η ανάγκη της ίδρυσης
νεκροταφείου που θα εξυπηρετεί όλους και ο χώρος που ως γνωστό έχει βρεθεί βρίσκεται στην περιοχή της
Καλογρέζας, οπότε η συνένωση θα βοηθήσει στην αντιµετώπιση της σοβαρής δαπάνης που θα απαιτηθεί.
Εκτός τούτου η συγκοινωνία µε το χώρο του νεκροταφείου που θα ιδρυθεί, απαιτεί την κατασκευή της οδού
Καλογρέζας, που έχει δηµοπρατηθεί και θα κατασκευαστεί συντόµως, η οποία εκτός αυτού θα ενώσει τη Ν.
Ιωνία µε την Καλογρέζα. Αν τέλος ληφθεί υπόψη ότι οι κάτοικοι της Καλογρέζας κάνουν τις αγορές τους και
εργάζονται σε µεγάλο αριθµό στα εργοστάσια της Ν. Ιωνίας, γίνεται φανερό ότι τα επαγγελµατικά και κοινωνικά
συµφέροντα και των δύο συνοικισµών είναι κοινά και άρρηκτα συνδεµένα. Για τους λόγους αυτούς προτείνω
την αποδοχή του αιτήµατος της συνένωσης.
Η ∆. Ε. συναινεί οµοφώνως στην αιτούµενη και προτεινόµενη συνένωση.
Πράξη 39 1940. Για την ψυχαγωγία, την αθλητική διαπαιδαγώγηση των νέων της πόλης, τον εν γένει σωφρονισµό τους κατά τον εξωσχολικό τους χρόνο και την ενίσχυση του αναδηµιουργικού έργου της Εθνικής Κυβέρνησης, που καταβάλει µέριµνα για την ανύψωση του σωµατικού, πνευµατικού και ηθικού επιπέδου της νεολαίας,
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συστήνεται νοµικό πρόσωπο στον ∆ήµο µε την επωνυµία «Αδελφάτο αθλητισµού Ν. Ιωνίας» µε σκοπό κάθε
µορφής εκδηλώσεις δηµοτικές δραστηριότητες και ιδιωτικές πρωτοβουλίες που έχουν στόχο την αγωγή των
νέων, να εναρµονιστούν και να τεθούν υπό ενιαία διεύθυνση για καθορισµό ενιαίας κατεύθυνσης των επί του
προκειµένου προσπαθειών. Το νοµικό πρόσωπο θα τελεί υπό την εξάρτηση και την εποπτεία του ∆ήµου. Η ∆. Ε.
ψηφίζει οµοφώνως την ίδρυσή του. Το ∆. Σ. του Αδελφάτου είναι 9µελές και αποτελείται από τον ∆ήµαρχο που
προεδρεύει, 2 δηµοτικούς συµβούλους, 2 φίλαθλους πολίτες, 1 µέλος της Ε.Ο.Ν. , 2 µέλη της Αθλητικής Ένωσης
Ν. Ιωνίας και από τον εκάστοτε Γυµνασιάρχη.
Σάββατο 15 Ιουλίου 1940
Πράξη 61 1940. Γίνεται κατάταξη των καταστηµάτων, εργοστασίων, εργαστηρίων, λουτρώνων, πλανόδιων
πωλητών, κατόχων δίτροχων και αυτοκινήτων στις κατηγορίες δηµοτικού τέλους καθαριότητας.
Πράξη 64 1940. Συµφωνα µε απόφαση της ∆ιοίκησης Πρωτευούσης η ∆. Ε. εγκρίνει ετήσια εισφορά 30.000
για τη λειτουργία και συντήρηση του Παιδικού Κινηµατογράφου και Κουκλοθέατρου του Κέντρου Νεότητας και
7.200 δρχ. για ενίσχυση των µαθητικών συσσιτίων.
Πράξη 65 1940. Με απόφαση του υπουργού Υγιεινής και Αντιλήψεως διακανονίστηκε η ίδρυση Λέσχης Εργαζοµένου Παιδιού στη Ν. Ιωνία. Με έγγραφό του ο πρόεδρος του Εθνικού Ιδρύµατος Προστασίας Εργαζοµένου
Παιδιού ζητά από τον ∆ήµο να καλύψει τη δαπάνη των εξόδων εγκατάστασης της Λέσχης. Η ∆. Ε. εγκρίνει ποσό
30.000 δρχ.
Πράξη 70 1940. Αναφέρεται για πρώτη φορά η καταβολή στην κοινότητα Κουκουβάουνων, δικαιωµάτων
ταφής στο νεκροταφείο της. Το ποσό για 17 ταφές ανέρχεται σε 3.600 δρχ.
Πράξη 74 1940. Για την κατασκευή υπόγειας διάβασης κάτω από τις γραµµές του τραίνου, µεταξύ 4ης Αυγούστου και Χρυσοστόµου Σµύρνης, χρειάστηκε να κατεδαφιστούν 14 παραπήγµατα, από τα οποία µερικά ήσαν
κατοικίες και τα περισσότερα καταστήµατα µικροεπιχειρηµατιών. Ο ∆ήµαρχος εκθέτει πως µε την κατεδάφιση
εξυγιάνθηκε και εξωραΐστηκε ο χώρος δίπλα στη γέφυρα, αλλά προέκυψε και θέµα στέγασης των προσφύγων
που διέµεναν εκεί πάνω από 15 χρόνια. Όλοι είναι άποροι βιοπαλαιστές και ζητούν την συναντίληψη του δήµου
για να αντιµετωπίσουν τα έξοδα µετακόµισής τους. Η ∆. Ε. αποφάσισε πως θα πρέπει να δοθεί µικρή αποζηµίωση στους αιτούντες, θεωρώντας ότι αυτοί θα πρέπει µε δικά τους µέσα να αντιµετωπίσουν τη συνέχιση αλλού
του βιοποριστικού τους επαγγέλµατος και τη µέριµνα για τη στέγαση των οικογενειών τους. Για το σκοπό αυτό
εγκρίνει ποσό 16.000 δρχ. που κατανέµεται σε 9 άτοµα.
Παρασκευή 9 Αυγούστου 1940
Πράξη 84 1940. Το βράδυ της 19ης Ιουλίου παρατέθηκε δείπνο από τους δήµους και τις κοινότητες της ∆ιοικήσεως Πρωτευούσης στο άλσος της Νέας Σµύρνης, προς τιµή της µεγάλης ελληνίδας καλλιτέχνιδας, τραγωδού
Μαρίκας Κοτοπούλη, για τις υπηρεσίες που είχε προσφέρει στον πρώην αλύτρωτο ελληνισµό. Η χρηµατική
συµµετοχή του δήµου είναι 16.400 δρχ.
Τετάρτη 21 Αυγούστου 1940
Πράξη 129 1940. Εγκρίνεται πίστωση 98.000 δρχ. για επισκευές στα σχολεία Ιωνίας, Ελευθερούπολης και
Σαφράµπολης και για την εκτέλεση των σχετικών έργων ψηφίζεται ειδικός προσωρινός Οργανισµός.
Πράξη 136 1940. Το νεκροταφείο Κουκουβάουνων χρειάζεται επέκταση. Για την διαρρύθµισή της χρειάζεται
ποσό 100.000 δρχ. Η κοινότητα Κουκουβάουνων ζητάει να κατανεµηθεί το ποσό σε όσους κάνουν χρήση του
νεκροταφείου, δηλαδή των ίδιων και των όµορων κοινοτήτων Ν. Φιλαδέλφειας, Ν. Χαλκηδόνας και του δήµου
Ν. Ιωνίας. Η ∆. Ε. εγκρίνει να καταβληθεί το ποσό των 40.000 δρχ., υπό τον όρο της σταδιακής απόσβεσης του
ποσού από όσα θα καταβάλλονταν από τη Ν. Ιωνία για δικαιώµατα ταφής των νεκρών της.
Πράξη 137 1940. Εγκρίνεται η διάθεση 15.000 δρχ. για την αγορά του πίνακα «Αθηναϊκό Τοπίο» του
ζωγράφου Ευάγγελου Ιωαννίδη κατοίκου Παλαιού Φαλήρου.
Πράξη 140 1940. Ο ποιητής Άγγελος Σηµηριώτης έχει προσβληθεί προσφάτως από ηµιπληγία και η οικογένειά
του αντιµετωπίζει οικονοµική δυσχέρεια. Ο δήµαρχος προτείνει να δοθεί βοήθηµα 2.000 για να µπορέσει η
οικογένεια να αντιµετωπίσει τα έξοδα νοσηλείας και θεραπείας του αρχηγού της. Η ∆. Ε. γνωρίζει για την ασθένεια του λογοτέχνη και την οικονοµική του αδυναµία και εγκρίνει να δοθεί το βοήθηµα στη σύζυγό του Σοφία. Η
οικογένια Σηµηριώτη µένει στον αριθµό 69 της οδού Β. Γεωργίου (Ηρακλείου).
Πέµπτη 3 Οκτωβρίου 1940
Πράξη 141 1940. Η κατάργηση της κοινότητας Καλογρέζας και η προσάρτησή της στο δήµο Ν. Ιωνίας,
αποφασίστηκε από τον υπουργό ∆ιοικήσεως Πρωτευούσης Κ. Κοτζιά στις 26 Ιουλίου 1940 και δηµοσιεύτηκε στο
ΦΕΚ 235 της 1ης Αυγούστου. Στις 31 Αυγούστου έγινε µε πρωτόκολλο η παραλαβή των υπηρεσιών της
κοινότητας Καλογρέζας από το δήµο που την ενσωµάτωσε την 1η Σεπτεµβρίου, αναλαµβάνοντας τα ενεργητικά
και τις υποχρεώσεις της. Για την αντιµετώπιση των αλλαγών που προκύπτουν επί των εσόδων και δαπανών του
δήµου, αποφασίζεται αναµόρφωση του προϋπολογισµού. Στον νέο προϋπολογισµό υπολογίζονται 15.361.742
δρχ. οι αρχικές πιστώσεις, 2.335.582 οι συµπληρωµατικές από την ενσωµάτωση και 17.697.324 οι συνολικές.
Πράξη 141 1940. Αποφασίζεται η σύσταση δηµοτικού Λαϊκού Ιατρείου, µε το σκεπτικό ότι η λειτουργία του
είναι απαραίτητη για τη δωρεάν περίθαλψη των πολυπληθών άπορων δηµοτών και ιδιαίτερα αυτών της Καλο178

γρέζας, όπου λειτουργούσε ιατρείο µέχρι την ενσωµάτωσή της στον ∆ήµο. Ο ειδικός Οργανισµός του Ιατρείου
προβλέπει διορισµό γιατρού µε µηνιαία αντιµισθία 2.000 δρχ. και κλητήρα, που έχει την υποχρέωση να µεριµνά
και για την καθαριότητα, µε 1.800 δρχ.
Πράξη 148 1940. Εγκρίνεται δαπάνη 700 δρχ. για την αθλοθέτηση κυπέλλου από τον ∆ήµο, κατά τους αθλητικούς αγώνες του Πανιωνίου Γυµναστικού Συλλόγου, που έγιναν στις 14 και 15 Σεπτεµβρίου.
Πράξη 149 1940. Εγκρίνεται δαπάνη 1.000 δρχ. για τη χρηµατική βράβευση αριστούχων Ιωνιωτών µαθητών,
που φοιτούν στη νυκτερινή Εµπορική Σχολή Φιλαδέλφειας. Η βράβευση έγινε µε τη λήξη της σχολικής χρονιάς.
Πράξη 161 1940. Εγκρίνεται πίστωση 4.200 δρχ. ως αποζηµίωση του Στυλιανού Περτακάκη, τέως Γραµµατέα
της κοινότητας Καλογρέζας, µέχρι να διευθετηθεί η πρόσληψή του σε οργανική θέση του δήµου.
Πράξη 162 1940. Εγκρίνεται δαπάνη 500 δρχ. για την αγορά 25 εισιτηρίων της έκθεσης και της συναυλίας που
έδωσαν στον Αστέρα οµάδα τυφλών µουσικών, απόφοιτων της Σχολής Καλλιθέας.
Πράξη 165 1940. Εγκρίνεται δαπάνη 500 δρχ. για την αγορά πίνακα του Γεωργίου Β΄, που φιλοτέχνησε ο
Ιωνιώτης ζωγράφος Κλεάνθης Αλεξιάδης.
Πράξη 195 1940. Εγκρίνεται δαπάνη 4.744 δρχ. για την τοποθέτηση σειρήνων (παθητική αεράµυνα).
Πράξη 203 1940. Ορισµένοι κάτοικοι του Περισσού υδρεύονταν από την Ελληνική Εταιρία Υδάτων, ο ∆ήµος
πλήρωνε το αντίτιµο στην εταιρία και το εισέπραττε από τους δηµότες. Μετά την ύδρευση όλων των περιοχών
του ∆ήµου από το δικό του δίκτυο γίνεται τροποποίηση του υπάρχοντος κανονισµού ώστε να ενταχθούν όλοι
στην ανάλογη κατηγορία καταβολής τελών ύδρευσης.
Παρασκευή 15 Νοεµβρίου 1940
Πράξη 213-214 1940. Επαναλαµβάνεται ότι και στην πράξη 161, µε το αιτιολογικό ότι πρέπει να συνεχίσει να
παρέχει τις υπηρεσίες του στο γραφείο ∆ηµοτολογίου και Στρατολογίας, γιατί είναι ο µόνος που γνωρίζει
πρόσωπα και πράγµατα στην Καλογρέζα. Το µέτρο επεκτείνεται για το γιατρό Σωκράτη Γιαννόπουλο και τον
κλητήρα Χρ. Χαραλαµπίδη που πρέπει να συνεχίσουν στο Λαϊκό Ιατρείο Καλογρέζας, που στεγάζεται στο πρώην
κοινοτικό κατάστηµα.
Πράξη 224 1940. Τον ∆εκέµβριο µε αναγκαστικό νόµο οι δήµοι υποχρεούνται να καταβάλλουν µηνιαίο βοήθηµα στους έκτακτους υπαλλήλους και εργάτες τους που έχουν κληθεί ως έφεδροι οπλίτες στον πόλεµο. Μέχρι
στιγµής έχουν στρατευθεί από τον ∆ήµο έξι που εµπίπτουν σε αυτή την κατηγορία. Για το σκοπό αυτό αναµορφώνεται ο προϋπολογισµός και αναγράφεται πίστωση 50.000 δρχ.
Πράξη 225 1940. Η ∆. Ε. «Ακούσασα του κ. ∆ηµάρχου εκθέσαντος ότι κατόπιν υποβληθείσης ευσεβάστως

παρακλήσεως η Α. Μ. ο Βασιλεύς Γεώργιος ο Β΄ ηυδόκισε να αποδεχθή δώρα αναµνηστικά επί τη συµπληρώση
πενταετούς από της εις τον θρόνον επανόδου Αυτού και ότι ο ∆ήµος ανταποκρινόµενος εις τα αισθήµατα των
κατοίκων της πόλεως προήλθεν εις την απόφασιν να προσφέρη εις τον Λαοφιλή Άνακτα ένα τάπητα εξαιρετικής
ποιότητος Σελτζούκ διαστάσεων 23,40 τ. µ. και αξίας 53.820 δρχ. κατασκευασθησόµενον υπό του εν Ν. Ιωνία
ειδικού ταπητουργού κ. Τηλ. ∆ουρµούσογλου.
Ακούσασα του κ. ∆ηµάρχου προτείναντος εν συνεχεία όπως ψηφισθεί ανάλογος πίστωσις διά την επί
αποδώση λογαριασµού προµήθειαν του αναγκαιούντος ερίου µέσω του Ελληνικού Ταπητουργικού Οργανισµού
ως και την πληρωµήν των εξόδων κατασκευής και επεξεργασίας του τάπητος.
Η ∆ιοικούσα Επιτροπή λαβούσα γνώσιν των υπό του κ. ∆ηµάρχου εκτεθέντων, διελθούσα την σχετικήν
προσφοράν του κ. ∆ρουµούσογλου, σκεφθήσα ότι το προσφερόµενον δώρον αποτελεί ελάχιστον τεκµήριον
αφοσιώσεως και αγάπης των δηµοτών της Ν. Ιωνίας προς το Σεβαστόν Πρόσωπον του Λαοφιλούς Άνακτος
ευδοκήσαντος εν τη ευαρεσκεία αυτού ν’ αποδεχθή την εκδήλωσιν ταύτην.
Αποφαίνεται οµοφώνως
Εγκρίνει την διάθεσιν πιστώσεως δραχµών (55.000) πεντήκοντα πέντε χιλιάδων ……
Πράξη 226 1940. Από την Υποδ/νση Παθητικής Αεράµυνας Ν. Ιωνίας έχουν χαρακτηρισθεί 21 κοινόχρηστα
καταφύγια, τα οποία χρειάζονται ηλεκτροφωτισµό και για την εγκατάσταση λαµπτήρων από τον ηλεκτροτεχνίτη
του δήµου, εγκρίνεται πίστωση 1.400 δρχ.
Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 1941
Πράξη 230 1940. Προκηρύσσεται διαγωνισµός για την ενοικίαση χώρου που να προσφέρεται, µετά την
κατάλληλη µετατροπή, ως καταφύγιο για την εξασφάλιση των αρχείων του δήµου, λόγω της εµπόλεµης κατάστασης.
Πράξη 235 1940. Παράλληλα µε τα µέτρα που παίρνει το κράτος, η ∆. Ε. κρίνει πως ο ∆ήµος πρέπει να
παράσχει εξυπηρέτηση προς τους µαχόµενους στο µέτωπο έφεδρους δηµότες του, µε την αποστολή µάλλινων
ειδών για ανακούφισή και προστασία τους από το χειµερινό ψύχος που επικρατεί. Για το σκοπό αυτό ψηφίζει
πίστωση 100.000 δρχ.
Πράξη 236 1940. Στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών λειτουργεί Οργάνωση Πρόνοιας Στρατευοµένων και παράρτηµά
της ιδρύθηκε στη Ν. Ιωνία. Προ ηµερών το παράρτηµα, για την εξυπηρέτηση των οικογενειών άρχισε να παρέχει µαλλί στις οικογένειες των εφέδρων πολεµιστών της Ν. Ιωνίας, για να κατασκευάσουν µάλλινα πλεκτά και ως
πληρωµή παρέχει γάλα στα παιδιά τους. Ο ∆ήµος επιχορηγεί το παράρτηµα µε 5.000 δρχ.
Πράξη 237 1940. Εγκρίνεται βοήθηµα 1.000 δρχ. προς τη χήρα Β.Ν.Β., για να µπορέσει να περιθάλψει το
21χρονο φυµατικό γιο της στο θεραπευτήριο «Σωτηρία».
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Πράξη 238 1940. Εγκρίνεται δαπάνη 210 δρχ. για την αγορά εισιτηρίων κινηµατογραφικής προβολής που
έγινε στις 18 Οκτωβρίου 1940 στον κινηµατογράφο Μύριαµ, για φιλανθρωπικούς σκοπούς.
Πράξη 246 1940. Εγκρίνεται δαπάνη 2.750 δρχ. για την αξία στεφανιού και ψηφίσµατος που δηµοσιεύθηκε
για το θάνατο του ∆ηµάρχου Αγίου Γεωργίου Κερατσινίου Κων. Φίλανδρου180 στις 14 Αυγούστου 1940 και του
Γυµνασιάρχη Ν. Ιωνίας Ε. Παπαθανασίου.
Πράξη 283 1940. Με απόφαση του υπουργού Κρατικής Υγιεινής και Αντιλήψεως, παραχωρείται στον Περισσό
έκταση 4.720 τ.µ. (Ο.Τ. 228) για την ανέγερση 2 σχολείων και τη διαµόρφωση πλατείας γύρω από την εκκλησία
της Αγίας Αναστασίας. Η ∆. Ε. αποφασίζει την αποδοχή της παραχώρησης.
Πράξη 286 1940. Με απόφαση του υπουργού Κρατικής Υγιεινής και Αντιλήψεως, παραχωρείται στη Νεάπολη
έκταση 1.820 τ.µ. για την ανέγερση διδακτηρίου. Η ∆. Ε. αποφασίζει την αποδοχή της παραχώρησης.
Πράξη 287 1940. Τον Οκτώβριο του 1940 έγινε απογραφή κατοίκων στη Ν. Ιωνία, συµφώνως µε Αναγκαστικό
Νόµο που δηµοσιεύθηκε το Σεπτέµβριο του 1939. Την απογραφή πραγµατοποίησαν αξιωµατικός, υπαξιωµατικός
και οπλίτες του Πυροβολικού και του Ιππικού από 16 έως και 19 Οκτωβρίου. Για το τετραήµερο αυτό την τροφοδοσία τους ανέλαβε ο ∆ήµος αγοράζοντας τα απαραίτητα από τον αρτοποιό Β. Κατιµερτζόγλου και από τον
παντοπώλη Α. Χατζηγεωργιάδη, η δε αξία των τροφίµων ήταν 3.728 δρχ.
Πράξη 292 1940. Ο Ναός Αγ. Γεωργίου πραγµατοποίησε λαχειοφόρο αγορά στις 26 Οκτωβρίου 1940, για να
ενισχυθεί η αποπεράτωση του ναού. Ο δήµος αγόρασε 400 λαχνούς αξίας 2.000 δρχ.
Αναφέρεται για φορολογική υπόθεση το Γαλακτοπωλείο της Κυριακούλας Παπακώστα.
Πράξη 297 1940. Τέσσερις κάτοικοι της Νεάπολης υποβάλουν αίτηση στον ∆ήµο, που συνοδεύεται από άλλη
που φέρει 233 υπογραφές κατοίκων της συνοικίας, µε αίτηµα να αναγνωριστεί ο Ναός του Αγ. Ευσταθίου που
λειτουργεί από το 1934, ως ενοριακός. Η ∆. Ε. διεξήλθε τις αιτήσεις και έχοντας υπόψη ότι η συνοικία Νέα
Νεάπολη κατ’ αρχάς αποτελείτο από λίγες οικογένειες, αυξήθηκε γρήγορα µε την εγκατάσταση σε οικίσκους 100
και πλέον οικογενειών από το συνοικισµό της Καλογρέζας, συνεχίζεται να αυξάνει καθηµερινά µε την ανέγερση
νέων κατοικιών και υπάρχουν άλλα 150 διαθέσιµα οικόπεδα, θεωρεί νόµιµες και δικαιολογηµένες τις αιτήσεις.
Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο σηµείο που αναφέρεται στην ανάγκη εξουδετέρωσης των προσηλυτιστικών
ενεργειών της εκκλησίας παλαιοηµερολογιτών, που ανεγέρθηκε σε µικρή απόσταση από το Ναό του Αγ. Ευσταθίου. Η φθοροποιός δράση τους άρχισε να γίνεται αισθητή και γι’ αυτό κρίνεται ότι η αναγνώριση του ναού ως
ενοριακού θα συµβάλει στη θρησκευτική και κοινωνική πρόοδο της συνοικίας.
Η ∆. Ε. γνωµοδοτεί υπέρ της ιδρύσεως ενορίας στο συνοικισµό Νέα Νεάπολη του ∆ήµου Ν. Ιωνίας, µε
ενοριακό το Ναό του Αγίου Ευσταθίου και µε όρια προς βορρά τον άξονα της οδού Ολύµπου, προς νότο την οδό
Ακροπόλεως, προς δυσµάς την οδό Παρθενίου και προς ανατολάς την οδό Νικ. Γιαννά.
Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 1941
Πράξη 301 1940. Το Ίδρυµα η Φανέλα του Στρατιώτη στις 2 Φεβρουαρίου έκανε γιορτή στο θέατρο
«Ολύµπια» και η ∆. Ε. εγκρίνει την προµήθεια 3 εισιτηρίων αξίας 600 δρχ.
Πράξη 302 1940. Εγκρίνεται δαπάνη 12.000 δρχ. για να µοιραστούν σε φτωχούς.
Πράξη 324 1940. Τον Οκτώβριο του 1940 δόθηκε συναυλία για ενίσχυση της καλλιτέχνιδας Άννας Καλουτά
και ο δήµος διέθεσε 1.000 δρχ. για την αγορά 10 εισιτηρίων.
∆ευτέρα 17 Μαρτίου 1941
Πράξη 327 1940. Ψηφίζεται ο προϋπολογισµός του οικονοµικού έτους 1941-1942 που προβλέπει έσοδα
13.816.500 δρχ.
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Ο Κωνσταντίνος Φίλανδρος (1877-1940) ήταν βουλευτής στην Καλλίπολη της ανατολικής Θράκης το 1920 και από τότε επανειληµµένα
εκλέχτηκε βουλευτής Αθηνών. Το 1925 διετέλεσε υπουργός Υγιεινής, Προνοίας και ∆ηµοσίας Αντιλήψεως στην κυβέρνηση Θ. Πάγκαλου και
από το 1934 µέχρι το θάνατό του, πρώτος ∆ήµαρχος Κερατσινίου. Έργα του: «Πρόνοια του Οικουµενικού Πατριαρχείου», «Το τέλος της
Βυζαντινής αυτοκρατορίας» κ.ά.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7Ο
Πρακτικά ∆ιοικούσας Επιτροπής από Απρίλιο 1941 – Μάρτιο 1942
Συνεδρίαση 1η
Πέµπτη 17 Απριλίου 1941
Θέµα ηµερήσιας διάταξης.
Λήψη απόφασης για την χορήγηση άτοκου δανείου στους υπαλλήλους και εργάτες του δήµου.
Με τον αναγκαστικό νόµο 2902/41 της κυβέρνησης181, που δηµοσιεύθηκε στις 10 Απριλίου, αποφασίζεται η
παροχή άτοκου δανείου στους δηµοσίους και δηµοτικούς υπαλλήλους και εργάτες, µε ποσά 3.000 δρχ. για µη
στρατευµένους και 5.000 για τους στρατευµένους. Ο ∆ήµαρχος ενηµερώνει τη ∆. Ε. ότι, µε κοινή απόφαση των
υπουργών Οικονοµικών και ∆ιοικήσεως Πρωτευούσης χορηγήθηκαν στον ∆ήµο 250.000 δρχ. για αντιµετώπιση
δαπανών ενίσχυσης υπαλλήλων κ.λπ. του ∆ήµου και για ενίσχυση των φτωχών δηµοτών που πλήττονται από τα
πολεµικά γεγονότα. Η ∆. Ε. για να αντιµετωπίσει και να διαχειριστεί την κατάσταση, αναµορφώνει τον προϋπολογισµό και εγκρίνει την παροχή άτοκου δανείου στους εξής:
Α/Α

Ονοµατεπώνυµο

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Ηλίας Πλασκοβίτης
Θεολόγος Καγιαλόγλου
Στέφανος Κουτσουνάδης
Μιχαήλ ∆ροσόπουλος (στρατευµένος)
Ανδρέας Παπανδρέου (στρατευµένος)
Ευάγγελος Κοπριτσιώτης (στατευµένος)
Αναστάσιος Τσακαµής (στατευµένος)
Αθανάσιος Βελετάκης (στατευµένος)
Ελένη Τορτοπίδου
Καλλιόπη Μπαλόγλου
Βέρα Χατζή
Σάββας Βρετός
Νικόλαος Κουκουλάρης
∆ηµήτριος ∆ραµπέλης
Μαριγώ Χατήρη
∆ήµητρα Σουβατζή
Αποστ. Τριανταφυλλίδης (στατευµένος)
Τερψιχόρη Καρφοπούλου
Ελευθερία Μαρίνη
Στυλιανός Πετρακάκης (στατευµένος)
Σταύρος Χατζόπουλος
Θεόφιλος Παπαδόπουλος
Αλέξανδρος Μαυρόπουλος
Γεώργιος Κουσουρλής
Εµµανουήλ Πυργιέρος
Αδαµάντιος ∆ιαµαντοπόυλος
Ιωακείµ Αφατίδης
Γεώργιος Τόπακας
Θεόδωρος Κονταξής
Ιωάννης Βαρουτσής (στατευµένος)
Ηλίας Καµπάναρος
Χρήστος Γιαννακόπουλος
Θεµιστοκλής ∆ηµητριάδης

Βαθµός
Γενικός Γραµµατέας
Γραµµατέας Β΄
>>
>>
>>
Γραφέας Α΄
Γραφέας Α΄
Γραφέας Α΄
Γραφέας Α΄
Γραφέας Β΄
Γραφέας Β΄
Κλητήρας
Κλητήρας
Κλητήρας
Καθαρίστρια
Καθαρίστρια
Γραµµατέας Α΄
Γραφέας Β΄
Γραφέας Β΄
Εισηγητής
Έφορος Αθλητησµού
Προϊστάµενος Μηχανικός
Τοπογράφος Μηχανικός
Αρχιεργάτης
Υδρονοµέας
Υδρονοµέας
Ηλεκτροτεχνήτης
Κηπουρός
Κηπουρός
Βοηθός Οδηγού
Φύλακας
Αρχιεργάτης
Αρχιεργάτης

Ποσό σε
δρχ.
3.000
3.000
3.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
5.000
3.000
3.000
5.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
5.000
3.000
3.000
3.000
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Μετά τον αιφνίδιο θάνατο του Ιωάννη Μεταξά στις 29 Ιανουαρίου 1941, κατά τη διάρκεια του Ελληνοϊταλικού πολέµου, ο Γεώργιος Β΄
ανέθεσε τη διακυβέρνηση στον Αλέξανδρο Κορυζή, νοµικό, οικονοµολόγο και πρώην υπουργό, που έµεινε στην εξουσία για 80 ηµέρες. Στις
6 Απριλίου ο Κορυζής, απέρριψε το τυπικό τελεσίγραφο που του επέδωσε ο Γερµανός πρεσβευτής µε αιτιολογία την αποµάκρυνση των
συµµαχικών βρετανικών δυνάµεων από την Ελλάδα και αµέσως, στις 5:15 το πρωί, άρχισε η Γερµανική εισβολή. Στις 18 Απριλίου, Μεγάλη
Παρασκευή, µετά από συνεδρίαση του υπουργικού συµβουλίου, όπου µέσα στην επικρατούσα ένταση και αγωνία κατακρίθηκε ο Κορυζής,
ακολούθησε ιδιαίτερη συνοµιλία του µε το βασιλιά Γεώργιο, ο πρωθυπουργός απεχώρησε στην κατοικία του και αυτοκτόνησε. Τον
διαδέχθηκε ο Εµµανουήλ Τσουδερός στις 21 Απριλίου. Στις 23 Απριλίου η κυβέρνηση Τσουδερού µετακινήθηκε στην Κρήτη και µετά ένα
µήνα κατέφυγε στο Κάιρο ως εξόριστη ελληνική κυβέρνηση.
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34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

Αλέξανδρος Ιωαννίδης
Μιχαήλ Συνοδινός
Γρηγόριος Βαλαβάνης
Γεώργιος Αποστόλου
∆ηµήτριος Κουντούρης
Παναγιώτης Ματθαίου (στρατευµένος)
Παναγιώτης Ταµπακόπουλος (στρατευµένος)
Ευάγγελος Χρόνης (στρατευµένος)
Σπυρίδων Τσουγκράνας
Βασίλειος Λούγαρης
Παναγιώτης Τριανταφυλόπουλος
Χριστόφορος Στρατάκης ή Πετρίδης
Α. Σταυρόπουλος
∆ηµήτριος Ορφανίδης
Σωτήριος Αργυρόπουλος
Ε. Τριάµπελας
Κωνστ. Σολωµονίδης (στρατευµένος)
Κωνστ. Κούκας (στρατευµένος)
Χρήστος Χαραλαµπίδης
Ευάγγελος Υδραίος

Μηχανοδηγός
Υδραυλικός Β΄
Οδηγός αυτοκινήτου
Επιστάτης Α΄
Επιστάτης Β΄
Επιστάτης Β΄
Επιστάτης Β΄
Βεβαιωτής Α΄
Βεβαιωτής Β΄
Βεβαιωτής Γ΄
Γραφέας
Γραφέας
Γραφέας
Εισπράκτωρ
Εισπράκτωρ
Εισπράκτωρ
Εισπράκτωρ
Οδηγός αυτοκινήτου
Κλητήρας
∆ικηγόρος

3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
5.000
5.000
5.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
5.000
5.000
3.000
3.000

Με την ίδια αιτιολογία ∆. Ε. εγκρίνει την παροχή εφάπαξ βοηθήµατος στους εξής ηµεροµίσθιους υπαλλήλους
και εργάτες:
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Ονοµατεπώνυµο
Αικατερίνη Αξαρλή
Εµµανουήλ Κούρος
∆ήµητρα ∆ιακάκη
Παναγιώτης Μενεµενής
Ιωάννης Μπουζούκης
Ελένη Βατικιώτου
Αναστάσιος Τοκµέογλου
Ιωάννης Φαµελικός
Βασ. Ιωαννίδης
Ιωάννης Τζιβράς
Γεώργιος Κοσκινάς
∆ηµήτριος Μπουλαµατσάς
Αµυράς Κοµνηνός
Κωνστ. Σταµπούρλος
Ηλίας Μενεµενής
Εµµαν. Κοντοστάθης
Ιωάννης Αναστασάκης
Γεώργιος Γεφυρόπουλος
Παναγιώτης Ρουµελιώτης
Γεώργιος Μυστακίδης
Ελευθέριος Κρικλάκης
Γεράσιµος Σπυρίδης
Κωνστ. Κορεζανίδης
Επαµεινώνδας Σαµιωτάκης
Θεόδωρος Μαυρογένης (στρατευµένος)
Σώφρων Πολάτογλου
Πασχάλης Μιχαήλ
Άννα Μπαλόγλου
Παρθένα Κωνσταντινίδου
Ελένη Μαυρίδου
Κωνστ. Μαυρόπουλος (στρατευµένος)
Κωστ. Μπάκας
Ευστράτιος Συµεωνίδης (στρατευµένος)

Βαθµός
Καραγωγέας
Καραγωγέας
Καραγωγέας
Καραγωγέας
Καραγωγέας
Καραγωγέας
Καραγωγέας
Καραγωγέας
Καραγωγέας
Βοηθός κάρου
Βοηθός κάρου
Βοηθός κάρου
Βοηθός κάρου
Βοηθός κάρου
Βοηθός κάρου
Βοηθός κάρου
Βοηθός κάρου
Βοηθός κάρου
Βοηθός κάρου
Βοηθός κάρου
Βοηθός κάρου
Βοηθός κάρου
Βοηθός κάρου
Εργάτης
Εργάτης
Σχεδιαστής
Εργάτης
Καθαρίστρια
Καθαρίστρια
Καθαρίστρια
Μηχανοδηγός
Εργάτης
∆ενδροκόµος
ΣΥΝΟΛΟ

Ποσό σε δρχ.
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
1.000
1.000
1.000
500
500
500
500
1.000
1.000
1.000
20.000
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Συνεδρίαση 2η
Κυριακή 27 Απριλίου 1941182
Θέµα ηµερήσιας διάταξης.
Ψήφιση πίστωσης για την καταβολή δύο µηνιαίων µισθών σε υπαλλήλους του ∆ήµου.
Παρατίθεται κατάσταση µε τα ονόµατα των υπαλλήλων και µε τα ποσά που αντιστοιχούν στον καθένα. Το
συνολικό ποσό είναι 268.400 δρχ.
Συνεδρίαση 3η
Κυριακή 4 Μαΐου 1941
Θέµα ηµερήσιας διάταξης.
Έγκριση δαπανών µε απόδοση λογαριασµού από τον ∆ήµαρχο.
Τα έξοδα έγιναν για: α) είδη καθαριότητας, φωτισµού, θέρµανσης, γραφικής ύλης και για: επισκευή
γραφοµηχανής, έξοδα διανοµής εντύπων, αγορά συγκραµάτων και εφηµερίδων (7.300 δρχ.), ταχυδροµικά και
τηλεφωνικά τέλη, µικροεπισκευές αυτοκινήτων και ανταλλακτικά, υλικά ύδρευσης, µικροέξοδα τελετών,
πανηγύρεων και δεξιώσεων (942 δρχ.). Σύνολο δαπανών 12.461 δρχ. β) ασφάλιση δύο αυτοκινήτων για ένα
χρόνο: ενός καταβρεκτήρα τύπου «Μέτφορ» και ενός καταβρεκτήρα – πυραντλίας, για κάθε είδους ζηµιές,
βλάβες ή δυστυχήµατα στην Α. Ε. Ασφαλιστική Εταιρία «Φοίνιξ». Τα ασφάλιστρα είναι 23.440 δρχ.
Συνεδρίαση 4η
∆ευτέρα 12 Μαΐου 1941
Θέµα ηµερήσιας διάταξης.
∆ιάθεση πίστωσης για την παροχή βοηθηµάτων (Παροχή βοηθήµατος στη χήρα πολεµιστή).
Μετά από εξαιρετικώς επείγουσα πρόσκληση του δηµάρχου συνέρχεται η ∆. Ε. και αρχικά εγκρίνονται
βοηθήµατα σε άπορους.
Στη συνέχεια και εκτός ηµερήσιας διάταξης:
α) ο ∆ήµαρχος λέει ότι τον Αύγουστο του 1939 είχε µισθωθεί από τον ∆ήµο, το επί της οδού Βυζαντίου 48
ακίνητο του Α. Ιωαννίδη αντί 2.500 δρχ. το µήνα, για να στεγαστούν υπηρεσίες του ∆ήµου. Οι υπηρεσίες αυτές
καταργήθηκαν και το νεόκτιστο από µπετόν αρµέ ακίνητο, παρέχει αρκετή ασφάλεια κατά κινδύνων από εναέριες επιδροµές, εξασφαλίζει τα φυλασσόµενα αρχεία και την περιουσία του ∆ήµου (εκεί έχει έδρα το ∆ηµαρχείο).
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Το πρωί της 27ης Απριλίου 1941 οι πρώτοι Γερµανοί µπήκαν στην Αθήνα, µε θωρακισµένα οχήµατα, άρµατα µάχης και πεζικό. Στις 30
Απριλίου ορκίστηκε η κατοχική κυβέρνηση Τσολάκογλου. Ο Γεώργιος Τσολάκογλου γεννήθηκε στη Ρεντίνα Αγράφων και ήταν στρατιωτικός.
Ως αξιωµατικός συµµετείχε στους Βαλκανικούς Πολέµους, στην εκστρατεία της Ουκρανίας και στην Μικρά Ασία ως διοικητής του 1/39
τάγµατος ευζώνων και αργότερα ως επιτελάρχης της 4ης Μεραρχίας. Το 1940, ως αντιστράτηγος ήταν διοικητής του Γ΄ Σώµατος Στρατού
(∆υτική Μακεδονία). Μετά την επίθεση των Ιταλών κατά τη µάχη του Μόραβα, µε επιτυχηµένο ελιγµό, και παρά τους δισταγµούς των
ανωτέρων του, συνέβαλε στην πλήρη νίκη του Γ΄ Σώµατος. Μετά την επίθεση όµως των Γερµανών κατά της Ελλάδος (6 Απριλίου 1941), και
την υποχώρηση του Ελληνικού Στρατού από το µέτωπο της Βορείου Ηπείρου, ο Τσολάκογλου και ορισµένοι άλλοι ανώτεροι αξιωµατικοί,
αποφάσισαν χωρίς έγκριση της προϊσταµένης τους αρχής να συνθηκολογήσουν. Στις 20 Απριλίου 1941, Κυριακή του Πάσχα, σε συνεννόηση
µε τον διοικητή του Α΄ Σώµατος Στρατού αντιστράτηγο Παναγιώτη ∆εµέστιχα, τον διοικητή του Β΄ Σώµατος Στρατού αντιστράτηγο
Γεώργιο Μπάκο, και τον Μητροπολίτη Ιωαννίνων Σπυρίδωνα που ήταν ο κατ΄ εξοχήν φορέας και υποκινητής αυτής της απόφασης,
κατάργησε πραξικοπηµατικά τον διοικητή Στρατιάς Ηπείρου Ιωάννη Πιτσίκα, ανέλαβε ο ίδιος διοικητής της Στρατιάς και υπέγραψε
πρωτόκολλο ανακωχής µε τον διοικητή της 1ης Μηχανοκίνητης Μεραρχίας των Ες-Ες, υποστράτηγο Γιόζεφ (Σεπ) Ντήτριχ (Josef "Sepp"
Dietrich), στο Βοτονόσι του Μετσόβου. Ο αρχηγός του Ελληνικού Στρατού, αρχιστράτηγος Αλέξανδρος Παπάγος, σε τηλεγράφηµά του προς
το Τµήµα Στρατιάς Ηπείρου, κατήγγειλε την πρωτοβουλία του Τσολάκογλου ως αντίθετη προς τα συµφέροντα της πατρίδας, διέταξε την
αντικατάσταση του Τσολάκογλου και αγώνα «µέχρι εσχάτου ορίου δυνατοτήτων». Ήταν όµως ήδη αργά.Την επόµενη ηµέρα στην Λάρισα, ο
Τσολάκογλου, «υπό το κράτος βίας», υπέγραψε ως διοικητής της Ελληνικής Στρατιάς Ηπείρου και Μακεδονίας την άνευ όρων παράδοση του
Ελληνικού Στρατού στους Γερµανούς. Εκ µέρους των Γερµανών, το πρωτόκολλο της παράδοσης συνυπέγραψε ο αρχηγός των γερµανικών
στρατευµάτων στην Ελλάδα, στρατηγός φον Γκράιφφενµπεργκ (von Greinffenberg). Στις 23 Απριλίου, ο Τσολάκογλου αναγκάσθηκε να
υπογράψει στην Θεσσαλονίκη και τρίτο πρωτόκολλο µε τον Γερµανό στρατηγό Άλφρεντ Γιοντλ (Alfred Jodl) και τον Ιταλό στρατηγό
Αλµπέρτο Φερρέρο (Alberto Ferrero), για να ικανοποιηθεί και το γόητρο των Ιταλών. Την ίδια ηµέρα ξεκίνησε και ο αεροπορικός
βοµβαρδισµός του Ναυστάθµου Σαλαµίνας και των λιµανιών της Αττικής που ανάγκασε την ελληνική κυβέρνηση και το βασιλιά Γεώργιο να
µετακινηθούν µε υδροπλάνο στην Κρήτη.
Στα αποµνηµονεύµατα του, ο Τσολάκογλου γράφει: «Ευρέθην αντιµέτωπος ιστορικού διλήµµατος ή ν' αφήσω να συνεχισθή ο αγών και

να γίνη ολοκαύτωµα, ή υπείκων εις τας παρακλήσεις όλων των ηγητόρων του στρατού ν' αναλάβω την πρωτοβουλίαν της συνθηκολογήσεως… "Τολµήσας" δεν υπελόγισα ευθύνας... Μέχρι σήµερον δεν µετενόησα δια το τόλµηµά µου. Τουναντίον αισθάνοµαι υπερηφάνειαν».
Στις 30 Απριλίου του 1941 ο Τσολάκογλου, χωρίς την παρουσία του Αρχιεπισκόπου Χρύσανθου, ο οποίος είχε αρνηθεί να τον ορκίσει, ορκίσθηκε πρωθυπουργός της «Ελληνικής Πολιτείας», στα Παλαιά Ανάκτορα, παρουσία ανωτάτων διοικητών των δυνάµεων κατοχής και παρέµεινε στη θέση αυτή µέχρι τις 2 ∆εκεµβρίου του 1942. Στην πρώτη αυτή κατοχική κυβέρνηση συµµετείχαν οι άλλοι δύο αντιστράτηγοι της
συνθηκολόγησης, ∆εµέστιχας και Μπάκος και ο επόµενος κατοχικός πρωθυπουργός (ιατρός) Κωνσταντίνος Λογοθετόπουλος, που τελούσε
χρέη αντιπροέδρου.
Αµέσως µετά την απελευθέρωση, ο Τσολάκογλου συνελήφθη και φυλακίσθηκε στις φυλακές Αβέρωφ. Παραπέµφθηκε στο Ειδικό
∆ικαστήριο και καταδίκασε σε θάνατο, ενώ ταυτόχρονα το ίδιο δικαστήριο ζήτησε την µετατροπή της ποινής σε ισόβια δεσµά για τις
"πολλαπλές υπηρεσίες του στη χώρα ως στρατιωτικός". Πέθανε στις 22 Μαΐου του 1948 από λευχαιµία, χωρίς σύνταξη και πάµπτωχος.
Πηγή: el.wikipedia.org
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Αποφασίζεται ότι είναι αναγκαίο να συνεχιστεί η παραµονή εκεί και καταβάλλονται στον ιδιοκτήτη οφειλόµενα
ενοίκια.
β) Ο υπάλληλος του δήµου Ευάγγελος Κοπριτσιώτης Γραφέας Α΄ που υπηρετούσε ως λοχίας Πεζικού,
σκοτώθηκε στο σταθµό Μαλακάσας στις 20 Απριλίου 1941, Κυριακή του Πάσχα, από αεροπορική επιδροµή.
Επειδή δούλευε συνεχώς από το 1937 στο δήµο, ο δήµαρχος πρότεινε να εκδηλωθεί η συµπαράσταση του
δήµου προς τη χήρα του µε οικονοµική ενίσχυση, αφού αυτή δεν δικαιούται σύνταξης από το δήµο. Η ∆. Ε.
αφού άκουσε το δήµαρχο σκέφθηκε ότι ο δήµος έχει την υποχρέωση να σταθεί αρωγός και επίκουρος στη χήρα
του πεσόντος υπέρ της πατρίδας υπαλλήλου του, η οποία έµεινε απροστάτευτη και δεν διαθέτει κανένα πόρο
ζωής. Επειδή από 1ης Μαΐου έπαυσε η µισθοδοσία του εκλιπόντα και η χήρα του δεν µπορεί να πάρει σύνταξη, η
∆. Ε. ψηφίζει πίστωση 10.000 δρχ. για να δοθούν στην Ευαγγελία χήρα του Ευάγγελου Κοπριτσιώτη, µε τη
µορφή βοηθήµατος.
Συνεδρίαση 5η
Τετάρτη 28 Μαΐου 1941
∆εν υπάρχει απαρτία.
Συνεδρίαση 6η
∆ευτέρα 2 Ιουνίου 1941
Θέµατα ηµερήσιας διάταξης.
1. Μετονοµασία οδών
2. Έγκριση δαπανών
3. Αίτηση για λύση σύµβασης
4. Καθορισµός τρόπου καταβολής οδοιπορικών εξόδων.
Θέµα 1ο. Αναβάλλεται για άλλη συνεδρίαση και προτάσσεται το 3ο θέµα.
Θέµα 3ο. Κατατίθεται αίτηση του Ιωάννου Χατζηιωάννου του Θεµιστοκλέους κάτοικου Καλογρέζας, ιδιοκτήτη
του ακινήτου, επί των οδών 4ης Αυγούστου (σηµερινής Βυζαντίου) και Κωνσταντινουπόλεως, όπου στεγάζονταν
τα γραφεία της Κοινότητας. Μετά την ενσωµάτωση της Καλογρέζας µε την Ν. Ιωνία το ακίνητο παρέµεινε
δεσµευµένο, µε χρήση µόνο µαγαζιού που στέγασε τα Κοινοτικά Ιατρεία. Ο ιδιοκτήτης ζηµιώνεται από αυτή την
κατάσταση και προτείνει να λυθεί η σύµβαση και να κρατηθεί, από πλευράς ∆ήµου, µόνο το µαγαζί. Ο ∆ήµαρχος
συµφωνεί µε την πρόταση και η ∆. Ε. λύνει τη σύµβαση.
Θέµα 2ο Εγκρίνονται διάφορες τρέχουσες δαπάνες και για επισκευές στα σχολεία και συντήρηση υπονόµων.
Ο ταπητουργός Τηλέµαχος ∆ουρµούσογλου183, όπως είδαµε στην πράξη 225/1940, ανέλαβε την κατασκευή
ενός τάπητα αξίας 53.820 δρχ., που θα δώριζε ο ∆ήµος στο Γεώργιο Β΄. Λόγω όµως της εµπόλεµης κατάστασης
ο σκοπός δεν επιτεύχθηκε, το χαλί όµως κατασκευάσθηκε και ο ταπητουργός µε επιστολή που προς τον ∆ήµαρχο ζητάει να λυθεί η σύµβαση της κατασκευής. Του έχει δοθεί ποσό 20.000 δρχ. ως προκαταβολή, ο ∆ήµος
του οφείλει το υπόλοιπο των 33.820 δρχ. και ο Τ. ∆ρουµούσογλου προτείνει ως λύση να τους επιστρέψει την
προκαταβολή και να κρατήσει τον τάπητα. Ο δήµαρχος συµφωνεί µε την πρόταση λέγοντας ότι αφού εξέλειπε ο
λόγος της κατασκευής, ο τάπητας δεν χρειάζεται στον ∆ήµο και η επιστροφή των 20.000 δρχ. θα ενισχύσει τα
πενιχρά οικονοµικά του δήµου. Η ∆. Ε. αποδέχεται αυτή τη λύση και λύει τη σύµβαση.
Συνεδρίαση 7η
Κυριακή 22 Ιουνίου 1941
Θέµατα ηµερήσιας διάταξης.
1. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για προµήθεια πετρελαίου για τη λειτουργία του αντλιοστασίου.
2. Έγκριση εξόδων κηδείας απόρων.
3. Αιτήσεις, αναφορές (αναβάλλεται η συζήτηση).
4. Μετονοµασία οδών
Θέµα 1ο. Για τη λειτουργία του αντλιοστασίου, από το οποίο υδρεύεται όλος ο πληθυσµός του δήµου που
αριθµεί περίπου 30.000 κατοίκους, είναι αναγκαία η προµήθεια πετρελαίου και ορυκτελαίου (λιπαντικής ύλης).
Η αρµόδια υπηρεσία του υπουργείου Συγκοινωνιών ενέκρινε µηνιαία χορήγηση 1.750 κιλών πετρελαίου και
150 κιλών ορυκτελαίου. Υπό τις παρούσες συνθήκες η προµήθεια τέτοιων υλών γίνεται µε προκαταβολή της
αξίας τους και ο ∆ήµαρχος ζητάει να του δοθεί παγία προκαταβολή 30.000 δρχ. για να προβεί στην προµήθεια.
Η ∆. Ε. εγκρίνει οµοφώνως.
Θέµα 2ο. Εγκρίνεται η καταβολή: 800 δρχ. στον εργολάβο κηδειών Ιωάννη Μελαπίδη, για έξοδα κηδείας 3
γυναικών και 3.300 δρχ. στον εργολάβο κηδειών Μιχ. Τοχπάζογλου, για έξοδα κηδείας 6 εντελώς άπορων
δηµοτών.
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Το εργοστάσιο του Σπάρταλη Τ. ∆ρουµούσογλου, ήταν στο οικοδοµικό τετράγωνο που περικλείεται µεταξύ των οδών Φιλικής Εταιρίας,
Εργασίας, Γέφυρας οδού Αλ. Παναγούλη και γραµµών του τρένου.
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Εκτός ηµερήσιας διάταξης: α) Ο δήµαρχος ενηµερώνει για την κακή κατάσταση των οικονοµικών του δήµου
λόγω µειωµένων εσόδων και αποφασίζονται κάποιες ταµειακές ρυθµίσεις, β) εξοφλείται ποσό 1.508 δρχ. που
όφειλαν στο βιβλιοπώλη Ιωάννη Τσατσιράµο για βιβλία που δόθηκαν σε άπορους µαθητές των νυκτερινών και
άλλων σχολείων γ) το Πάσχα µοιράσθηκαν 40.000 δρχ. σε άπορους.
Συνεδρίαση 8η
∆ευτέρα 7 Ιουλίου 1941
Θέµατα ηµερήσιας διάταξης.
1. Απόδοση λογαριασµού για προµήθεια πετρελαίου.
2. Ψήφιση πίστωσης για προµήθεια πετρελαίου για τη λειτουργία του αντλιοστασίου.
3. Έγκριση δαπανών (αναβάλλεται η συζήτηση).
4. Αιτήσεις, αναφορές (αναβάλλεται η συζήτηση).
5. Μετονοµασία οδών
Θέµα 1ο. Ο ∆ήµαρχος αποδίδει λογαριασµό για την προµήθεια πετρελαίου και ορυκτελαίου, για τη λειτουργία
του αντλιοστασίου. Οι αποδείξεις είναι της Σελ.
Θέµα 2ο. Για την προµήθεια πετρελέου κ.λπ. επαναλαµβάνεται η σχετική διαδικασία της προηγούµενης συνεδρίασης. Επίσης ο ∆ήµαρχος εκθέτει ότι, για τη λειτουργία των αυτοκινήτων, καταβρεκτήτα και καταβρεκτήραπυροσβεστήρα, που χρησιµοποιούνται και ως υδροφόρες πόσιµου νερού σε ορισµένες περιοχές του δήµου που
δεν διαθέτουν δίκτυο ύδρευσης, ισχύουν τα γνωστά περί προµήθειας καυσίµων και ζητάει να του δοθεί παγία
προκαταβολή 10.000 δρχ. Η ∆. Ε. µε το σκεπτικό ότι ο ∆ήµος δεν διαθέτει πια δική του Ταµειακή Υπηρεσία και
είναι δυσχερής η αντιµετώπιση επειγουσών αναγκών, παρέχει στον ∆ήµαρχο την παγία προκαταβολή.
Εκτός ηµερήσιας διάταξης: Ο ∆ήµαρχος ανακοινώνει διαταγή της Νοµαρχίας για ψήφιση πίστωσης 5.000
δρχ. υπέρ του δήµου Αθηναίων, για τη συµµετοχή του δήµου Ν. Ιωνίας σε τρεις συναυλίες που θα δώσει η
ένωση φιλαρµονικών Αθηνών στις 7, 9 και 11 Ιουλίου, προς τιµήν των Γερµανικών αρχών κατοχής β) απόφαση
του υπουργού Πρόνοιας για καταβολή στο δήµο 300.000 δρχ. από λογαριασµό του Πανελλήνιου Εράνου
Κοινωνικής Πρόνοιας της Εθνικής Τράπεζας. Το ποσό θα εισπραχθεί ως έκτακτη ενίσχυση για εκπλήρωση
σκοπών κοινωνικής πρόνοιας.
Πράξη 13 1941.
Η Νοµαρχία Αττικοβοιωτίας συστήνει, οι δρόµοι των πόλεων να µη φέρουν ονόµατα πολιτικών ή άλλων
προσώπων που ζουν ή που έχουν αποβιώσει τα τελευταία 10 χρόνια. Η ∆. Ε. εγκρίνει την µετονοµασία µερικών
οδών και πλατειών του δήµου ως ακολούθως:
Α. Περιοχή συνοικισµού Ιωνίας.
1. Η οδός Β. Γεωργίου µετονοµάζεται σε οδό Ηρακλείου.
2. Η οδός 4ης Αυγούστου µετονοµάζεται σε οδό Ανεξαρτησίας.
3. Η οδός Ι. Μεταξά µετονοµάζεται σε οδό Β. Όθωνος.
4. Η οδός ∆ιαδόχου Παύλου µετονοµάζεται σε οδό Β. Αµαλίας.
5. Η οδός Κ. Κοτζιά µετονοµάζεται σε οδό Ηλιουπόλεως.
6. Η οδός Μοιράρχου Κοσολά µετονοµάζεται σε οδό Ανατολής.
Β. Περιοχή συνοικισµού Ελευθερούπολης.
1. Η οδός Α. ∆ηµητράτου µετονοµάζεται σε οδό Εργασίας.
2. Η πλατεία Εθν. Νεολαίας µετονοµάζεται σε Αντλιοστασίου.
Γ. Περιοχή συνοικισµού Σαφράµπολης
1. Η οδός Αλεξ. Κορυζή µετονοµάζεται σε οδό Χάλκης.
∆.
1.
2.
3.
4.

Περιοχή συνοικισµού Καλογρέζας.
Η οδός 4ης Αυγούστου µετονοµάζεται σε οδό Βυζαντίου.
Η οδός Π. Τσαλδάρη µετονοµάζεται σε οδό Βοσπόρου.
Η οδός Ελ. Βενιζέλου µετονοµάζεται σε οδό Σµύρνης.
Η πλατεία Ι. Μεταξά µετονοµάζεται σε Αγνώστων Ηρώων.

Συνεδρίαση 9η Πέµπτη 17 Ιουλίου 1941
Θέµατα ηµερήσιας διάταξης.
1. Ψήφιση Οργανισµού για εκτέλεση έργων µε αυτεπιστασία.
2. Έγκριση δαπανών.
3. Καταβολή εφεδρικού επιδόµατος.
4. Έγκριση όρων διακήρυξης για εκποίηση απορριµµάτων (αναβάλλεται).
5. Επιστροφή φόρου στον Α. Μ. ως κακώς εισπραχθείσα.
6. Τροποποίηση κανονισµού καθαριότητας.
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7. Έγκριση τεχνικών µελετών.
Θέµα 1ο. Ο ∆ήµαρχος λέει στη ∆. Ε. ότι, µε προηγούµενη απόφασή της ψήφισε ειδικό κανονισµό καθαριότητας
µε αυτεπιστασία, στον οποίο αναγράφονται κατώτερα ηµεροµίσθια καραγωγέων και καθαριστών από τα
προβλεπόµενα στις οικίες συλλογικές συµβάσεις. Κάτω από τις παρούσες βιοτικές συνθήκες, δεν µπορούν να
βρεθούν κάρα µε τα προαναφερόµενα ηµεροµίσθια των 90 δρχ. για τους καραγωγείς και 40 δρχ. για τους
καθαριστές.
Η ∆. Ε. έχοντας υπόψη όσα είπε ο ∆ήµαρχος και την έγγραφη πρόταση τριών συµβούλων, συσκέφθηκε ότι
ενδείκνυται αναπροσαρµογή των ηµεροµισθίων των καραγωγέων και των εργατών καθαριότητας, για την
απρόσκοπτη διεξαγωγή της αποκοµιδής των απορριµµάτων και της καθαριότητας των δηµοτικών δρόµων. Για
τους λόγους αυτούς αποφασίζει την τροποποίηση του υπάρχοντος Οργανισµού προβλέποντας για το έτος 19411942, σε όσα αφορούν στο εργατικό δυναµικό, τα εξής: 9 καραγωγείς µε τα κάρα τους, µέχρι 180 δρχ.
ηµεροµίσθιο, 9 βοηθοί κάρων, µέχρι 76 δρχ. ηµεροµίσθιο, 9 ρειθροκαθαριστές, µέχρι 76 δρχ. ηµεροµίσθιο.
Ο Οργανισµός κατά τα λοιπά παραµένει αναλλοίωτος.
Θέµα 2ο. Ο ∆ήµαρχος αποδίδει λογαριασµό: για την προµήθεια πετρελαίου και ορυκτελαίου, για τη λειτουργία
του αντλιοστασίου. Τα τιµολόγια είναι της Σελ Κόµπανυ (Ελλάς) και για την προµήθεια βενζίνης των καταβρεκτήρων από τον πρατηριούχο Π. Καραδηµητρίου και παράλληλα καταθέτει το πρωτόκολλο παραλαβής από την
αρµόδια επιτροπή υπαλλήλων.
Θέµα 3ο. Εγκρίνεται η χορήγηση του προβλεπόµενου βοηθήµατος 1.874 δρχ., στον ηµεροµήσθιο εργάτη του
∆ήµου Ευστράτιο Συµεωνίδη, που υπηρέτησε ως έφεδρος στρατιώτης στον τελευταίο πόλεµο.
Θέµα 5ο. Γίνεται επιστροφή φόρου στον επιτηδευµατία Αναστάσιο Μόρτογλου από παρακράτηση που δεν
έπρεπε να γίνει κατά την χρήση 1940-1941.
Θέµα 6ο. Με το ίδιο σκεπτικό του 1ου θέµατος γίνεται τροποποίηση του κανονισµού καθαριότητας.
Θέµα 7ο. Ο νοµάρχης Αττικοβοιωτίας διατάσει τη µείωση των θέσεων εργασίας για λόγους οικονοµίας και η ∆.
Ε. αλλάζει τον Οργανισµό του δήµου, καταργώντας τη µία από τις τρεις οργανικές θέσεις Βεβαιωτών, που ήταν
ήδη κενή. Επίσης ψηφίζεται ειδικός οργανισµός που ισχύει από 1ης Αυγούστου 1941 µέχρι 31 Μαρτίου 1942 που
προβλέπει τη διατήρηση στη θέση τους, των 3 εισπρακτόρων φόρων του ∆ήµου ως εντελώς απαραίτητων.
Το ∆εκέµβριο του 1939 ανατέθηκε στον καθηγητή του Πολυτεχνείου Α. Σινό η εκπόνηση µελέτης δικτύου
ύδρευσης του ∆ήµου. Από το Υπ. Συγκοινωνίας ανακοινώθηκε ότι η αρµόδια επιτροπή γνωµοδότησε υπέρ της
έγκρισης, αλλά για την τελική έγκριση πρέπει να τακτοποιηθούν ορισµένες οικονοµικές εκκρεµότητες από τον
µηχανικό που εκπόνησε τη µελέτη προς τον οποίο οφείλει ο ∆ήµος 99.600 δρχ. Για να προχωρήσει η διαδικασία,
η ∆. Ε. αποφασίζει την εξόφληση Α. Σινού.
Συνεδρίαση 10η
Παρασκευή 1η Αυγούστου 1941
Αντικατάσταση του Πρόεδρου της ∆ιοικούσας Επιτροπής και ∆ήµαρχου Αθ. Παράσχου από το
Σταύρο Γκούµα. Μέλη παραµένουν τα ίδια.
Θέµατα ηµερήσιας διάταξης.
1. Έγκριση απολογισµού οικ. έτους 1938-1939.
2. Τροποποίηση κανονισµών δηµοτικών φορολογιών.
3. Απόδοση λογαριασµού δαπάνης βοηθηµάτων απόρων.
4. Ψήφιση πίστωσης για τη χορήγηση βοηθηµάτων
5. Ψήφιση πίστωσης για έξοδα κίνησης του ∆ηµάρχου.
6. Έγκριση επιδόµατος ακρίβειας ζωής στους εργαζόµενους στον ∆ήµο (αναβάλλεται).
7. Εισφορά στην ένωση φιλαρµονικών τ. ∆ιοικήσεως Πρωτευούσης.
8. ∆ιάλυση µερικής µίσθωσης του τ. κοινοτικού καταστήµατος Καλογρέζας.
9. Αιτήσεις και αναφορές (αναβάλλεται).

Ο ∆ήµαρχος κηρύσσων την έναρξιν της συνεδριάσεως εκφράζει την ευχήν της αγαστής συνεργασίας επ’
αγαθώ του τόπου. Ο Αντιπρόεδρος του σώµατος ιατρός κ. Αλέξανδρος Γιαγτζόγλου απαντών εξ ονόµατος
απάντων των συµβούλων εκφράζει την χαράν της ∆ιοικούσης Επιτροπής επί τω διορισµώ του κ. Γκούµα ως
∆ηµάρχου και διαδηλοί την απόφασιν των κ.κ. Συµβούλων όπως συµβάλουσι κατά δύναµιν εις την επιτυχίαν των
προσδοκιών του κ. ∆ηµάρχου εις τον οποίον και εύχεται όπως φέρει εις αίσιον πέρας την εµπιστευθείσαν εις
αυτόν αποστολής υπό της Σης Κυβερνήσεως.
Θέµα 1ο. Εγκρίνεται ο απολογισµός του οικονοµικού έτους 1938-1939.
Θέµα 2ο. Μετά την κατάργηση της ∆ιοικήσεως Πρωτευούσης έχει γίνει ανέφικτη η λειτουργία των φορολογικών
επιτροπών και χρειάζεται τροποποίηση των κανονισµών βεβαίωσης και είσπραξης δηµοτικού δικαιώµατος υδροληψίας και καθαριότητας. Γίνεται τροποποίηση άρθρων για να καταστεί δυνατή η βεβαίωση και είσπραξη των
πιο πάνω φόρων.
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Θέµα 3ο. Ο ∆ήµαρχος αποδίδει λογαριασµό για την χορήγηση βοηθηµάτων, συνολικού ποσού 20.000, από τον
ίδιο σε 28 άπορους δηµότες.
Θέµα 4ο. Για τον πιο πάνω προορισµό η ∆. Ε. επιτροπή ψηφίζει πίστωση 20.000 δρχ.
Θέµα 5ο. Ο ∆ήµαρχος για να κάνει τις υπηρεσιακές του µετακινήσεις στην Αθήνα χρησιµοποιεί αγοραίο αυτοκίνητο, γιατί το αυτοκίνητο του ∆ήµου έχει επιταχθεί από τις αρχές κατοχής. Ζητάει λοιπόν να καθορισθεί ο τρόπος πληρωµής των οδοιπορικών. Η ∆. Ε. εγκρίνει το ποσό των 5.000 για έξοδα κίνησης του ∆ηµάρχου.
Θέµα 7ο. Με απόφαση του νοµάρχη καθορίζεται πρώτη εισφορά του ∆ήµου προς στην Ένωση Φιλαρµονικών τ.
∆ιοικήσεως Πρωτευούσης, ύψους 39.017 δρχ, για το τρέχων οικονοµικό έτος.
Θέµα 8ο. Το ακίνητο που στέγαζε την κοινότητα Καλογρέζας έχει εκκενωθεί και χρησιµοποιείται µόνο ένα δωµάτιο για την απαραίτητη λειτουργία του δηµοτολογίου και µία µικρή αποθήκη για φύλαξη επίπλων και βιβλίων
της καταργηθείσας κοινότητας, που δεν χωράνε στο δηµοτικό κατάστηµα. Επέρχεται συµφωνία µε τον ιδιοκτήτη
µείωσης του ενοικίου από 825 σε 300 δρχ. και µερικής διάλυσης της µίσθωσης του τ. κοινοτικού καταστήµατος
Καλογρέζας.
Στη συνέχεια ψηφίζεται κανονισµός βεβαίωσης και είσπραξης άµεσου ερανικού φόρου. Η απόφαση για την
εφαρµογή του είχε ληφθεί το 1939, για την τριετία 1939–40, 1940–41 και 1941–42, δεν είχε όµως εφαρµοστεί.
Επίσης αποφασίζεται η εξόφληση του οφειλόµενου ποσού 22.575 δρχ. στον εργολάβο Ιωάννη Ριζογιαννόπουλο (πρόκειται για τον πρώην δήµαρχο;), που µετέφερε το καλοκαίρι του 1939 πόσιµο νερό µε το αυτοκίνητό
του, σε περιοχές του ∆ήµου που δεν είχαν δίκτυο. Τότε ο ∆ήµος διέθετε µόνο µία αυτοκίνητη υδροφόρα.
Συνεδρίαση 11η
∆ευτέρα 18η Αυγούστου 1941
Θέµατα ηµερήσιας διάταξης.
1. Έγκριση δαπάνης για προµήθεια πετρελαίου για τη λειτουργία του αντλιοστασίου.
2. Έγκριση δαπάνης για προµήθεια βενζίνης για τη λειτουργία των αυτοκινήτων καταβρεκτήρων.
3. Ψήφιση συµπληρωµατικής πίστωσης για την προµήθεια πετρελαίου.
4. Ψήφιση πίστωσης για την προµήθεια πετρελαίου και βενζίνης.
5. Έγκριση τροποποίησης Οργανισµών για την αναπροσαρµογή των ηµεροµισθίων.
6. Ψήφιση συµπληρωµατικής πίστωσης για τη χορήγηση επιδόµατος ακρίβειας στους εργαζόµενους στο δήµο.
7. Επιστροφή φόρου σε δηµότη.
8. Ψήφιση πίστωσης για οδοιπορικά έξοδα.
9. Έγκριση τρόπου καταβολής οδοιπορικών εξόδων.
10. Ανάκληση απόφασης για αποζηµίωση.
11. Ψήφιση πίστωσης για χορήγηση βοηθήµατος στη χήρα του πολεµιστή Ε. Κοπριτσιώτη.
Θέµα 1ο. Εγκρίνεται δαπάνη 29.945 δρχ. για προµήθεια 1.325 κιλών πετρελαίου για τη λειτουργία του αντλιοστασίου. Προµηθευτής του πετρελαίου η Σελλ Κόµπανυ Ελλάς.
Θέµα 2ο. Εγκρίνεται δαπάνη 6050 δρχ. για 50 γαλόνια βενζίνη (τιµολόγιο της ίδιας εταιρίας) για την κίνηση των
αυτοκινήτων: καταβρεκτήτα και καταβρεκτήρα-πυροσβεστήρα, που χρησιµοποιούνται ως υδροφόρες στις περιοχές του ∆ήµου που δεν υπάρχει δίκτυο ύδρευσης.
Θέµα 3ο & 4ο. Λόγω της υπερτίµησης των καυσίµων εγκρίνονται συµπληρωµατικές πιστώσεις και παροχή παγίας προκαταβολής στον ∆ήµαρχο για την προµήθειά τους.
Θέµα 5ο. Όπως η εισήγηση.
Θέµα 6ο. Ο ∆ήµαρχος ανακοινώνει διαταγή της Νοµαρχίας, που κοινοποιεί τηλεγραφική διαταγή του Υπ.
Εσωτερικών, περί καταβολής επιδόµατος ακρίβειας ζωής στους εργαζόµενους στον ∆ήµο από 1ης Ιουλίου 1941
και συµφώνως προς τα προβλεπόµενα από το Ν. ∆. 354/41 (ΦΕΚ 262 4 Αυγούστου 1941 Τεύχος 1ο).
Στη συνέχεια ο ∆ήµαρχος ενηµερώνει ότι, όπως τον πληροφόρησε οι αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου, εκκρεµούν οφειλές του δήµου Αθηναίων προς το δήµο Ν. Ιωνίας, από εισπραττόµενο φόρο εγχωρίων (από τα όρια
του δήµου) προϊόντων που ανέρχεται σε 3.500.000 δρχ. Επιπλέον στο τρέχον οικονοµικό έτος θα επιτευχθεί
είσπραξη τουλάχιστον 4.500.000 δρχ., από νοµίµως βεβαιωθέντες φόρους και δικαιώµατα χρήσης. Επίσης θα
υπάρξουν εισπράξεις από χρωστούµενα προηγουµένων χρήσεων και θα ληφθεί µέριµνα για αναπροσαρµογή
φορολογικών συντελεστών συµφώνως µε τις επικρατούσες συνθήκες, οπότε θα γίνει αισθητή βελτίωση και
αύξηση των εσόδων του ∆ήµου. Ως συµπέρασµα λοιπόν βγαίνει ότι ο ∆ήµος θα µπορέσει να ανταποκριθεί στην
επιπλέον δαπάνη. Η ∆. Ε. µε το σκεπτικό ότι είναι απαραίτητη και επιβεβληµένη, κάτω από τις παρούσες βιοτικές
συνθήκες, η οικονοµική ενίσχυση των υπαλλήλων του ∆ήµου, εγκρίνει την παροχή του επιδόµατος, ορίζει την
κλίµακα συµφώνως προς τα προβλεπόµενα από το Ν. ∆. και ψηφίζει συµπληρωµατική πίστωση 634.000 δρχ.
Θέµα 7ο. Όπως η εισήγηση.
Θέµα 8ο. Όπως η εισήγηση.
Θέµα 9ο. Όπως η εισήγηση.
Θέµα 10ο. Ανακαλείται απόφαση του προηγούµενου ∆ήµαρχου, για αποζηµίωση υπαλλήλου του δήµου Αθηναίων που εργάσθηκε στον ∆ήµο κάποια απογεύµατα, ως παράτυπη. Τα µέλη της ∆. Ε. επιτροπής δηλώνουν ότι
είχαν πάρει την απόφαση µετά από διαβεβαίωση του τ. δηµάρχου ότι ήταν νόµιµη η ανάθεση υπηρεσίας στον εν
λόγω υπάλληλο.
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Θέµα 11ο. Η ∆. Ε. ψηφίζει πίστωση 2.000 δρχ. για να δοθούν στην Ευαγγελία χήρα του σκοτωµένου πολεµιστή
Ευάγγελου Κοπριτσιώτη, µε τη µορφή βοηθήµατος.
Συνεδρίαση 12η
∆ευτέρα 1η Σεπτεµβρίου 1941
Αντικαθίστανται 4 µέλη της ∆. Ε. οι: Α. Καστανάς, Μ. Κονταξόπουλος, Ιωάννης Αρναούτογλου και Μ.
Ιορδανίδης από τους: Χαρ. Σαραντόπουλο, Ιωάννη ∆ούµπα, Σωτ. Γαβριήλογλου και Κ. Παριτσόγλου.
Θέµατα ηµερήσιας διάταξης.
1. Έγκριση δαπάνης 20.555 δρχ. για προµήθεια πετρελαίου και ορυκτελαίου.
2. Έγκριση παροχής επιδόµατος ακρίβειας ζωής στους εργαζόµενους στον ∆ήµο.
3. Έγκριση δαπάνης για έξοδα τελετής.
4. Ψήφιση πίστωσης 250. 000 δρχ. για την προµήθεια φυγόκεντρης αντλίας και κινητήρα στο αντλιοστάσιο.
5. Ψήφιση πίστωσης 35. 000 δρχ. για την προµήθεια δυο ελαστικών για τον καταβρεκτήρα του ∆ήµου.
6. Ψήφιση πίστωσης 6.000 δρχ. για την προµήθεια σιδερένιων εσχαρών φρεατίων για την οδό Νοσοκοµείου.
7. Ψήφιση πίστωσης 50. 000 δρχ. για επισκευή των αυτοκίνητων καταβρεκτήρων.
8. Ψήφιση πίστωσης 38. 000 δρχ. για προµήθεια ιµάντα 20 µ. για την κίνηση των αντλιών στο αντλιοστάσιο.
9. Ψήφιση πίστωσης 6. 000 δρχ. για προµήθεια ειδών καθαριότητας.
10. Κατάρτιση επιτροπής παραλαβής έργων.
11. Κατάρτιση επιτροπής παραλαβής προµηθειών.
12. Αιτήσεις. Αναφορές.
13. Ψήφιση πίστωσης 35. 000 δρχ. για την προµήθεια γραφικής ύλης.
14. Υποβολή πρότασης για διορισµό ειδικών εισπρακτόρων.
Θέµα 1ο. Όπως η εισήγηση.
Θέµα 2ο. Επαναλαµβάνονται όσα αναφέρονται στο 6ο θέµα της προηγούµενης συνεδρίασης, µε πιο λεπτοµερή
στοιχεία. Η ετήσια επιβάρυνση υπολογίζεται στις 700.000 δρχ.
Θέµα 3ο. Εγκρίνεται δαπάνη 1.000 δρχ. για τον αγιασµό που έγινε στο δηµαρχείο την 21η Ιουλίου, κατά την
εγκατάσταση της νέας δηµοτικής αρχής.
Θέµα 4ο. Όπως η εισήγηση.
Θέµα 5ο. Αναβάλλεται.
Θέµα 6ο. Όπως η εισήγηση.
Θέµα 7ο. Όπως η εισήγηση.
Θέµα 8ο. Όπως η εισήγηση.
Θέµα 9ο. Όπως η εισήγηση.
Θέµα 10ο & 11ο. Ορίζονται επιτροπές από δηµοτικούς συµβούλους.
Θέµα 12ο. α) Ο Κυριάκος Ουλκέρογλου µε αίτηση του ζητάει βοήθηµα λόγω απορίας, ενώ άλλοτε ως γιατρός
παρείχε τις υπηρεσίες του ακούραστα και αφιλοκερδώς σε όλους τους φτωχούς της Νέας Ιωνίας. Εγκρίνεται
βοήθηµα 2.000 δρχ. β) δίνεται αποζηµίωση 1.690 δρχ. στο δηµοτικό υπάλληλο, βεβαιωτή φόρων Σ. Τ. για
εισιτήρια που πλήρωσε κατά την είσοδό του σε κινηµατογράφους της Ν. Ιωνίας, προκειµένου να εξακριβώσει και
να βεβαιωθεί για τις προβαλλόµενες διαφηµίσεις (υπόκεινται σε φορολόγηση).
Θέµα 13ο. Όπως η εισήγηση.
Θέµα 14ο. Προτείνεται από τον ∆ήµαρχο και εγκρίνεται από τη ∆. Ε. η πρόσληψη 3 ειδικών εισπρακτόρων.
Εκτός ηµερήσιας διάταξης:
α) µετά από εγκύκλιο της Επιτροπής Πανελληνίου Εράνου Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που τελεί υπό την
προεδρία του αντιπροέδρου της κυβέρνησης184, εγκρίνεται διάθεση 2.500 δρχ., για την προµήθεια 10 εισιτηρίων
συναυλίας στο REX, προς ενίσχυση των οικογενειών των τραυµατιών του πολέµου.
184
Αντιπρόεδρος του Υπουργικού Συµβουλίου της κυβέρνησης Γεωργίου Τσολάκογλου ήταν Κωνσταντίνος Λογοθετόπουλος. Ο Λογοθετόπουλος γεννήθηκε στο Ναύπλιο το 1878 και σπούδασε Ιατρική στο Μόναχο. Το 1910 επέστρεψε στην Αθήνα και ίδρυσε ιδιωτική
χειρουργική γυναικολογική και µαιευτική κλινική δυναµικότητας 40 κλινών. Κατά τους Βαλκανικούς Πολέµους υπηρέτησε στον Ελληνικό
Στρατό ως έφεδρος χειρουργός ιατρός. Το 1922 επιστρατεύθηκε ξανά για να υπηρετήσει στο Στρατιωτικό Νοσοκοµείο Αθηνών και ανέλαβε
την έδρα της Γυναικολογίας στο Πανεπιστήµιο Αθηνών. Από τη θέση αυτή ανέπτυξε αξιόλογη επιστηµονική δραστηριότητα και συνέβαλε
στην ίδρυση νέων νοσοκοµειακών ιδρυµάτων, µεταξύ των οποίων και το πρώτο Αντικαρκινικό Ινστιτούτο το 1924 στο Αρεταίειο. Για την
προσφορά του τιµήθηκε µε πολεµικά µετάλλια και µε το παράσηµο του Αργυρού Σταυρού του Σωτήρα. ∆ιετέλεσε κοσµήτορας της Ιατρικής
Σχολής (1928–1929), και αργότερα πρύτανης του Πανεπιστηµίου Αθηνών (1932–1933). Συνέγραψε πολλές επιστηµονικές εργασίες καθώς
και ένα ιατρικό εγχειρίδιο Γυναικολογίας στα γερµανικά. Ανέδειξε πολλούς νέους γιατρούς, µεταξύ των οποίων και ο µετέπειτα βουλευτής
της Ε∆Α Γρηγόρης Λαµπράκης. Ήταν νυµφευµένος µε την ανιψιά του Γερµανού Στρατάρχη Βίλχελµ Λιστ και λίγο πριν την έναρξη του Β΄
Παγκοσµίου Πολέµου, έγινε πρόεδρος του Ελληνογερµανικού Συνδέσµου. Στις 27 Απριλίου 1941, µε την είσοδο του γερµανικού στρατού
στην Αθήνα, ο γερµανόφιλος Λογοθετόπουλος ήταν από τους πρώτους που έτρεξαν να συγχαρούν το Γερµανό πρέσβη για την «επιτυχία»
της χώρας του. Λίγες ηµέρες αργότερα διορίσθηκε αντιπρόεδρος και υπουργός Προνοίας και Παιδείας στην πρώτη κατοχική κυβέρνηση του
Γεωργίου Τσολάκογλου. Στα τέλη του 1942 διορίστηκε πρωθυπουργός της κατοχικής «Ελληνικής Πολιτείας». Η κυβέρνησή του ανέλαβε να
επιστρατεύσει Έλληνες που θα πολεµούσαν ως εθελοντές στο Ανατολικό Μέτωπο ή θα εργάζονταν σε γερµανικά εργοστάσια, αλλά και τα
δύο σχέδια απέτυχαν χάρη στη λαϊκή κατακραυγή. Τελικά η θητεία του διήρκεσε µόλις τέσσερις µήνες, αφού τον Απρίλιο του 1943 οι
Γερµανοί τον αντικατέστησαν µε τον Ιωάννη Ράλλη, επιθυµώντας έναν πιο δυναµικό πρωθυπουργό για την αντιµετώπιση του αναδυόµενου
ΕΑΜ. Με την αποχώρηση των δυνάµεων κατοχής το φθινόπωρο του 1944, ο Λογοθετόπουλος διέφυγε στη Γερµανία και εκεί τελικά
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β, γ, δ & ε) ψηφίζονται πιστώσεις: 133.990 δρχ. για εξόφληση λογαριασµών της Ηλεκτρικής Εταιρίας
Αθηνών-Πειραιώς, που προέρχονται από τον ηλεκτροφωτισµό και την κίνηση του αντλιοστασίου, 1.381 δρχ. για
φωτισµό των γραφείων του δηµαρχείου, 6.320 δρχ. για φωτισµό του δήµου και 93 δρχ. για λειτουργία των
σειρήνων παθητικής αεράµυνας.
στ) ψηφίζεται πίστωση: 7.043 δρχ. για εξόφληση λογαριασµών της τηλεφωνικής εταιρίας που προέρχονται
από συνδροµές, συνδιαλέξεις και επισκευές τηλεφώνων.
ζ) κρίνεται σκόπιµη η µετατροπή του παλαιού επιβατικού αυτοκινήτου µάρκας Πακάρ, σε φορτηγό για τη
µεταφορά των οικιακών απορριµµάτων και εγκρίνεται δαπάνη 16.000 δρχ.
Συνεδρίαση 13η
Τρίτη 23η Σεπτεµβρίου 1941
1. Αποφασίζεται η παράταση της ισχύς του ειδικού Οργανισµού της έκτακτης υπηρεσίας είσπραξης δηµοτικών
φόρων µέχρι τέλος Οκτωβρίου, για να παραµείνουν στην υπηρεσία 3 δηµοτικοί υπάλληλοι-εισπράκτορες.
2. Τροποποιούνται οι κανονισµοί βεβαίωσης του δικαιώµατος υδροληψίας και του τέλους καθαριότητας του
οικ. έτους 1940-1941, ως προς τον τρόπο επίλυσης των φορολογικών διαφορών, µετά από την κατάργηση
των σχετικών νόµων.
Συνεδρίαση 14η
Παρασκευή 3η Οκτωβρίου 1941
Θέµατα ηµερήσιας διάταξης.
1. Ψήφιση Οργανισµού εσωτερικής υπηρεσίας του δήµου.
2. Τροποποίηση φορολογικών συντελεστών: α) καθαριότητας β) δικαιώµατος υδροληψίας
3. Ορισµός δηµοτικού συµβούλου ως µέλους επιτροπής καθορισµού αξίας ανεγειρόµενης οικοδοµής.
4. Επιστροφή τέλους σε δηµότη.
5. Έγκριση καταβολής της αύξησης ηµεροµισθίων στους καραγωγείς και στους εργάτες καθαριότητας.
6. Έγκριση 20 µελετών εκτέλεσης έργων µε αυτεπιστασία, συνολικού προϋπολογισµού 11.000.000 δρχ.
7. Εξόφληση εργολάβου κρασπεδορείθρων οδού Ηρακλείου.
8. Κατάρτιση ερανικού καταλόγου φορολογουµένων.
9. Έγκριση δαπανών.
10. Έγκριση εξόφλησης 14 χρηµατικών ενταλµάτων.
11. Ψήφιση πίστωσης 30.000 για την αγορά ενσήµων του Ι.Κ.Α.
12. Ψήφιση πίστωσης για την πληρωµή εργολάβου που εκτέλεσε έργα επάλειψης οδών.
13. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως εργολάβου για αναθεώρηση τιµών.
14. Λήψη απόφασης για καταβολή αποζηµίωσης σε υπάλληλο.
15. Έγκριση όρων διακήρυξης δηµοπρασίας για την εκποίηση απορριµµάτων.
16. Αιτήσεις, αναφορές.
Θέµα 1ο. Τροποποιείται ο Οργανισµός εσωτερικής υπηρεσίας του δήµου και µειώνονται κατά 12 οι θέσεις
εργασίας για λόγους οικονοµίας. Από 63 γίνονται 51 και εξοικονοµούνται 350.000 δρχ.
Θέµα 2ο. Σχετικά µε την τροποποίηση των φορολογικών συντελεστών καθαριότητας και δικαιώµατος υδροληψίας, ο ∆ήµαρχος λέει πως τα τέλη πρέπει να αναπροσαρµοστούν σε σχέση µε τις σηµερινές συνθήκες για να
µπορέσει ο ∆ήµος να αντεπεξέλθει στις αυξηµένες δαπάνες της συντήρησης του αντλιοστασίου και της καθαριότητας της πόλης.
Ο Ι. ∆ούµπας παίρνει το λόγο185 και λέει ότι, πριν από κάθε απόφαση θα έπρεπε να τεθούν υπόψη της ∆. Ε.
όλα τα στοιχεία βεβαιώσεων και εισπράξεων από την εφαρµογή των φορολογικών συντελεστών για να σχηµατισθεί ανάλογη γνώµη για όσα έχουν επιτευχθεί µέχρι τώρα και για τα προϋπολογιζόµενα έσοδα κατά κατηγορίες
δηλαδή: κατοικίες, καταστήµατα, εργαστήρια, εργοστάσια κ.λπ. Συνεχίζοντας λέει ότι κατά τη γνώµη του θα
ήταν δυνατό να ληφθεί µέριµνα εξαίρεσης από την καταβολή δικαιώµατος υδροληψίας, αυτών που δεν έχουν
εσωτερική εγκατάσταση ύδρευσης στα σπίτια τους, αλλά υδρεύονται από τις δηµοτικές βρύσες και οι οποίοι
κατά τεκµήριο µπορούν να θεωρηθούν ως άποροι. Προτείνει, το έλλειµµα που θα παρουσιαστεί από αυτή την
πλευρά, να καλυφθεί από αύξηση του καταβλητέου δικαιώµατος από αυτούς που έχουν εγκατάσταση, θεωρώντας την άποψή του δίκαιη και όχι αντίθετη µε τα συµφέροντα του δήµου.

παραδόθηκε στον Αµερικανικό Στρατό. Το 1945 καταδικάστηκε ερήµην από το Ειδικό ∆ικαστήριο ∆ωσίλογων σε ισόβια κάθειρξη. Το 1946
παραδόθηκε στις ελληνικές αρχές και φυλακίστηκε για να εκτίσει την ποινή του, όµως το 1951 του απενεµήθη χάρη. Πέθανε στην Αθήνα
στις 6 Ιουλίου 1961. Υπήρξε µία από τις εξέχουσες µορφές της Ιατρικής στον ελλαδικό χώρο, ωστόσο η επιστηµονική προσφορά του
σκιάζεται από την προδοτική πολιτική δράση του. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι εκτός από πρωθυπουργός της κατοχικής κυβέρνησης ήταν και
ναζιστής, έχοντας αρθρογραφήσει σχετικά σε κατοχικά έντυπα. Κατηγορείται επίσης ότι έκλεισε τα µάτια απέναντι στα σχέδια των κατακτητών για εξολόθρευση των Ελλήνων Εβραίων, παρά τις εκκλήσεις του Αρχιεπίσκοπου ∆αµασκηνού και άλλων δηµοσίων προσώπων της
εποχής εκείνης. Πηγή: el.wikipedia.org
185
Είναι η πρώτη φορά που καταγράφεται θέση συµβούλου από όταν άρχισε να λειτουργεί η ∆ιοικούσα Επιτροπή.
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Μετά από συζήτηση αναβάλλεται η λήψη απόφασης πάνω σε αυτό το θέµα, για να τεθούν υπόψη της επιτροπής όλα τα φορολογικά στοιχεία που ζητήθηκαν.
Θέµα 3ο. Ορίζεται ο δηµοτικός σύµβουλος Ι. ∆ούµπας.
Θέµα 4ο. Όπως η εισήγηση.
Θέµα 5ο. Αποσύρεται.
Θέµα 6ο. Ο ∆ήµαρχος αναφέρει ότι το κράτος απεφάσισε να δώσει άτοκα δάνεια στους δήµους για να εκτελέσουν δηµόσια έργα, κυρίως χωµατουργικά και η Τεχνική υπηρεσία κατάρτισε µε εντολή του 20 µελέτες εκτέλεσης έργων µε αυτεπιστασία, συνολικού προϋπολογισµού 11.000.000 δρχ. Η ∆. Ε. εγκρίνει τις µελέτες.
Θέµα 7ο. Αναβάλλεται.
Θέµα 8ο. Η ∆. Ε. είχε αποφασίσει την επιβολή ερανικού φόρου από το 1939 µέχρι το 1942 για να αντιµετωπίσει
δαπάνες ανακαίνισης του δικτύου ύδρευσης και την ανέγερση διδακτηρίων στη Σαφράµπολη και στον Περισσό.
Μετά από συζήτηση αναβάλλεται η κατάρτιση του ερανικού καταλόγου και η ∆. Ε. επιφυλάσσεται να
αποφασίσει µετά από γνωµάτευση του δικηγόρου του ∆ήµου στα εξής ερωτήµατα:
1) µπορεί ο ∆ήµος επειδή πέρασε άπρακτη µια διετία να µην εισπράξει τους φόρους των ετών 1939-1940 και
1940-1941;
2) µπορεί να τροποποιηθεί η αρχική απόφαση και να θεωρηθεί ότι ισχύει µόνο για την αντιµετώπιση των
δαπανών για την ανέγερση των διδακτηρίων;
Θέµα 9ο. Αποσύρεται.
Θέµα 10ο. Όπως η εισήγηση.
Θέµα 11ο. Όπως η εισήγηση.
Θέµα 12ο. Αναβάλλεται.
Θέµα 13ο. Αναβάλλεται.
Θέµα 14ο. Όπως η εισήγηση.
Θέµα 15ο. Ο ∆ήµαρχος ανακοινώνει διαταγή της Νοµαρχίας για εκποίηση των απορριµµάτων του ∆ήµου, προς
αύξηση των εσόδων και θέτει υπόψη της ∆. Ε. τους όρους της διακήρυξης πλειοδοτικής δηµοπρασίας, που
καταρτίστηκε από την αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου και αφορά στην εκποίηση 16 µ3 απορριµµάτων ηµερησίως.
Η ∆. Ε. εγκρίνει τους όρους.
Θέµα 16ο. Εγκρίνεται πίστωση 7.000 δρχ. για βοηθήµατα σε άπορους δηµότες.
Εκτός ηµερήσιας διάταξης: α) εγκρίνεται δαπάνη 1.250 δρχ. για 5 εισιτήρια παράστασης που θα δοθεί στις
26 Οκτωβρίου στο θέατρο «Παλλάς», υπό τη αιγίδα του υπουργού Εθνικής Άµυνας Γ. Μπάκου186, υπέρ των αναπήρων του πολέµου. Το σχετικό ένταλµα θα εκδοθεί στο όνοµα του συνταγµατάρχη πεζικού Κωνστ. Ανδρεάδη.
β) ο ∆ήµαρχος ανακοινώνει έγγραφο του υπουργείου Επισιτισµού για την παραχώρηση διαµερίσµατος δύο
δωµατίων προς στέγαση της επιτροπής δελτίων Ν. Ιωνίας. Η ∆. Ε. εγκρίνει τη διάθεση 5.000 δρχ. για την
καταβολή µισθώµατος 800 δρχ, το µήνα µέχρι το Μάρτιο 1942, για τη στέγαση της επιτροπής σε οίκηµα της
επιλογής της.
Συνεδρίαση 15η
Κυριακή 2 Νοεµβρίου 1941
∆εν υπήρξε απαρτία
Συνεδρίαση 16η
Τρίτη 4 Νοεµβρίου 1941
Θέµατα ηµερήσιας διάταξης.
1- 8. Έγκριση ενταλµάτων πληρωµών, δαπανών και καταβολής παγίων προκαταβολών.
9. Τροποποίηση Οργανισµού εκτέλεσης έργων.
10. Έγκριση πίστωσης.
11-13. Επιστροφή τελών.
14. Χορήγηση βοηθήµατος.
15. Καταβολή µισθώµατος για τα γραφεία της επιτροπής δελτίων.
16. Τροποποίηση φορολογικών συντελεστών: α) καθαριότητας β) δικαιώµατος υδροληψίας
17. Κατάρτιση ερανικού καταλόγου φορολογουµένων.
18. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως εργολάβου για αναθεώρηση τιµών.
19. Έγκριση φορολογικών καταλόγων: α) καθαριότητας β) δικαιώµατος υδροληψίας
20. Έγκριση επιδόµατος ακρίβειας στους δηµοτικούς εισπράκτορες.
21. Αιτήσεις, αναφορές.
Θέµα 1ο – 8ο . Όπως οι εισηγήσεις.
Θέµα 9ο. Εγκρίνονται οι εξής δαπάνες: 1) 5.510 δρχ. για βενζίνη των αυτοκινήτων .
Θέµα 3ο. Όπως η εισήγηση.
Θέµα 4ο. Αναβάλλεται.
Θέµα 5ο. Αναβάλλεται.
186

Πρόκειται για τον διοικητή του Β΄ Σώµατος Στρατού στο Αλβανικό µέτωπο που συµφώνησε µε τη συνθηκολόγηση.
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Θέµα 6ο. Όπως η εισήγηση.
Συνεδρίαση 17η
Έκτακτη συνεδρίαση 18 Νοεµβρίου 1941
Θέµα ηµερήσιας διάταξης.
Έγκριση ψηφίσµατος προς την κυβέρνηση για συστηµατική δίωξη των εκµεταλλευτών τους
πενόµενου λαού.
Η ∆. Ε. αφού άκουσε τον ∆ήµαρχο να εκθέτει τις άοκνες προσπάθειες της κυβέρνησης για τη σωτηρία του
Ελληνικού λαού, µε τη συστηµατική πάταξη και δίωξη των αισχροκερδών που επιζητούν να εκµεταλλευτούν τη
δυστυχία του και αφού έλαβε γνώση των αποκαλυφθέντων εσχάτως σκανδάλων ζάχαρης

Ψηφίζει
Εκφράζει προς την Α.Ε. τον στρατηγόν Γ. Τσολάκογλου και τους πολυτίµους εν τη Κυβερνήση συνεργάτας
του, την ευγνωµοσύνην αυτής δια τας υπέρ του λαού Κυβερνητικάς ενεργείας.
∆ιαδηλεί την απόλυτον εµπιστοσύνην και αφοσίωσην αυτής προς την Κυβέρνησιν και τάσσεται ενθέρµως
παρά το πλευρόν αυτής, εξαιτουµένη την αµείλικτον και παραδειγµατικήν τιµωρίαν πάντων των επιβουλευοµένων την υπόστασιν του µοχθούντος και τόσον δεινώς δοκιµαζοµένου Ελληνικού Λαού.
Ανατίθησι τω κ. ∆ηµάρχω την επίδοσιν του παρόντος εις την Α.Ε. τον στρατηγόν Γ. Τσολάκογλου Πρόεδρον
της Κυβερνήσεως και τους κ.κ. Υπουργούς Εσωτερικών και Επισιτισµού.
Συνεδρίαση 18η
23 Νοεµβρίου 1941
Θέµατα ηµερήσιας διάταξης.
1. Λήψη απόφασης για την εξεύρεση χώρου για νεκροταφείο.
2. Τροποποίηση φορολογικών συντελεστών.
3. Κατάρτιση ερανικού καταλόγου φορολογουµένων.
4. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως του εργολάβου της οδού Καλογρέζας.
5. Αιτήσεις, αναφορές.
Θέµα 1ο. Εγκρίνεται η απαλλοτρίωση 107 στρεµµάτων, για την ίδρυση νεκροταφείου στην περιοχή µεταξύ των
συνοικισµών Καλογρέζας και Νεάπολης, ιδιοκτησίας των κληρονόµων του Βέικου.
Θέµα 2ο. Τροποποιούνται οι ισχύοντες φορολογικοί συντελεστές υδροληψίας και αποκοµιδής απορριµµάτων και
καθαριότητας, µε επιβολή αυξήσεων.
Θέµα 3ο. Καταρτίσθηκε ερανικός κατάλογος φορολογουµένων για το οικονοµικό έτος 1939-1940, που περιλαµβάνει 5.788 υπόχρεους µε συνολικό ποσό είσπραξης 1.802.100 δρχ. Πρόκειται για εφαρµογή αποφάσεων από το
1939 που αφορούσαν στα οικονοµικά έτη 1939 έως και 1942, µε πρόβλεψη να επιβληθεί στους κατοίκους που
µε οποιοδήποτε τρόπο κατείχαν ακίνητη περιουσία στην περιφέρεια του δήµου και σε αυτούς που ασκούσαν
επιτηδεύµατα στην περιοχή του.
Θέµα 4ο. Αποφασίζεται ότι δεν συντρέχουν λόγοι για αύξηση των τιµών κατασκευής της οδού Κυδωνιών-Καλογρέζας, όπως ζήτησε ο εργολάβος Γεράσιµος Τζιβράς.
Θέµα 5ο. Εγκρίνονται βοηθήµατα σε δηµότες και επιστροφή φόρου οικοδοµών στην Οµόρρυθµη Εταιρία
Ελευθέριος Τσοπάνογλου και Σία.
Συνεδρίαση 19η
Τετάρτη 17 ∆εκεµβρίου 1941
Θέµατα ηµερήσιας διάταξης.
1. Απόδοση λογαριασµού παγίας προκαταβολής για την αγορά ενσήµων Κοινωνικής Ασφάλισης.
2. Απόδοση λογαριασµού χορηγηθέντων βοηθηµάτων.
3. Έγκριση δαπανών.
4. Έγκριση πίστωσης για χορήγηση βοηθηµάτων Χριστουγέννων.
5. ∆ιάθεση πίστωσης για δικαιώµατα στο νεκροταφείο Κουκουβάουνων.
6. ∆ιάθεση πίστωσης για ασφάλιστρα αυτοκινήτου καθαριότητας.
7. ∆ιάθεση πίστωσης για ασφάλιστρα αντλιοστασίου κατά κινδύνου πυρκαγιάς.
8. ∆ιάθεση πίστωσης για φωτογράφηση νεκρών άγνωστης ταυτότητας.
9. Καταβολή αποζηµίωσης στους 2 τέως εισπράκτορες για το µήνα Αύγουστο.
10. Έγκριση χορήγησης βοηθηµάτων σε άπορους.
11. Ψήφιση ειδικού Οργανισµού για τη φύλαξη του αντλιοστασίου.
12. Ψήφιση φορολογίας παραγωγής λαχανόκηπων.
13. Αιτήσεις, αναφορές.
Θέµα 1ο & 2ο . Όπως οι εισηγήσεις.
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Θέµα 3ο. Όπως η εισήγηση. Ξεχωρίζουµε τις δαπάνες: 1.200 δρχ. για απολύµανση του δηµοτικού φρέατος και
10.560 δρχ. για περιποίηση κήπων και δενδροστοιχιών.
Θέµα 4ο. Όπως η εισήγηση.
Θέµα 5ο. ∆ιάθεση πίστωσης 34.750 δρχ. για δικαιώµατα ταφής δηµοτών στο νεκροταφείο Κουκουβάουνων.
Θέµα 6ο. Εγκρίνεται πίστωση 20.000 δρχ. για ασφάλιστρα του αυτοκινήτου καθαριότητας, µάρκας Πακάρ 26
ίππων, κατά κινδύνου ατυχηµάτων, πυρκαγιάς και κλοπής.
Θέµα 7ο. Εγκρίνεται η ασφάλιση της οικοδοµής, των µηχανηµάτων, των εξαρτηµάτων, των εργαλείων και των
υλικών του αντλιοστασίου, µέχρι ολικού ποσού 3.000.000 δρχ. και εγκρίνεται πίστωση 20.000 δρχ. για
ασφάλιστρα.
Θέµα 8ο. Εγκρίνεται πίστωση 5.000 δρχ., µετά από σχετική εγκύκλιο της νοµαρχίας
Θέµα 9ο. Όπως η εισήγηση.
Θέµα 10ο. Όπως η εισήγηση.
Θέµα 11ο. Ψηφίζεται ειδικός Οργανισµός για τη φύλαξη του αντλιοστασίου, που προβλέπει την πρόσληψη 3
φυλάκων µε µισθό 3.000 δρχ. το µήνα. Οι προσλήψεις γίνονται από τον ∆ήµαρχο κατά την κρίση του.
Θέµα 12ο. Το θέµα αναβάλλεται µέχρι να προσαχθεί η τροποποίηση του νόµου περί φορολογίας της αγροτικής
παραγωγής.
Θέµα 13ο. Εγκρίνεται οικονοµική ενίσχυση δύο µισθών στους εισπράκτορες του ∆ήµου.
Συνεδρίαση 20η
Κυριακή 21 ∆εκεµβρίου 1941
Θέµατα ηµερήσιας διάταξης.
1. Απόφαση για την καταβολή από 1ης ∆εκεµβρίου 1941 µέχρι τέλους Μαρτίου 1942, έξι µισθών στους
εργαζόµενους στον ∆ήµο, συµφώνως προς το Ν. ∆. 811/41.
2. Περί του χορηγηθέντος ποσού 1.500.000 δρχ. από το υπουργείο Πρόνοιας, για τη χορήγηση βοηθηµάτων
τα Χριστούγεννα.
Θέµα 1ο . Όπως η εισήγηση.
Θέµα 2ο . Την ανάληψη του ποσού κάνει ο προϊστάµενος των οικονοµικών υπηρεσιών του ∆ήµου από το
Ταµείο ∆ήµων και κοινοτήτων και η διανοµή γίνεται παρουσία του δηµοτικού συµβούλου Γιογτζόγλου.
Συνεδρίαση 21η
Κυριακή 25 Ιανουαρίου 1942
Θέµατα ηµερήσιας διάταξης.
1. Κατανοµή επιβληθέντος φόρου επί των γεωργικών προϊόντων.
2. Έγκριση πίστωσης για εισφορά υπέρ του Οικουµενικού Πατριαρχείου.
3. Έγκριση πίστωσης για τη µεταφορά απόρων δηµοτών σε θεραπευτήρια.
4. Τροποποίηση του 2ου άρθρου του ειδικού Οργανισµού της εκτέλεσης µε αυτεπιστασία της καθαριότητας.
5. Ανακοινώσεις.
Θέµα 1ο . Το κράτος καθόρισε πως ο ∆ήµος πρέπει να καταβάλει το ποσό των 93.262 δρχ., ως φόρο επί της
γεωργικής παραγωγής για το έτος 1941-1942 και η ∆. Ε. εγκρίνει την κατανοµή της φορολογίας συµφώνως µε
κατάσταση που κατάρτισε η αρµόδια δηµοτική υπηρεσία.
Θέµα 2ο . Εγκρίνεται πίστωση 50. 000 δρχ.
Θέµα 3ο . Εγκρίνεται πίστωση 3. 000 δρχ.
Θέµα 4ο . Το άρθρο τροποποιείται και η καθαριότητα γίνεται από: 9 καραγωγείς µε ηµεροµίσθιο 180 δρχ., 9
βοηθούς των κάρων µε ηµεροµίσθιο 120 δρχ. και 9 ρειθροκαθαριστές µε ηµεροµίσθιο 120 δρχ.
Συνεδρίαση 22η
Ιανουαρίου 1942
Γίνεται αναµόρφωση του προϋπολογισµού µε την εισροή προκαταβολής 2.000.000 δρχ. για να εκτελεστούν
έργα, προκειµένου να αντιµετωπισθεί η ανεργία.
Ακολουθεί ευχαριστήριο ψήφισµα προς την κυβέρνηση για την έκτακτη οικονοµική ενίσχυση 6.000.000 δρχ.
προς τον ∆ήµο και εκφράζεται η ευγνωµοσύνη του για τη στοργική µέριµνα που επιδεικνύει υπέρ της Νέας
Ιωνίας. Η επίδοση του ψηφίσµατος στον Τσολάκογλου, ανατίθεται στον ∆ήµαρχο.
Συνεδρίαση 23η
Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 1942
Θέµατα ηµερήσιας διάταξης.
1. Απόδοση λογαριασµού για την καταβολή βοηθηµάτων.
2. Έγκριση καταβολής δικαιωµάτων ταφής απόρων δηµοτών στο νεκροταφείο Κουκουβάουνων.
3. Αναµόρφωση προϋπολογισµού.
192

4.
5.
6.
7.

Καταβολή 2.500 δρχ. στους κληρονόµους του αποβιώσαντος γυµνασιάρχη Ν. Ιωνίας Ε. Παπαθανασίου.
Έγκριση φορολογικών καταλόγων δικαιώµατος υδροληψίας.
Έγκριση φορολογικών καταλόγων τέλους αποκοµιδής απορριµµάτων.
Έγκριση διάθεσης πίστωσης 100.000 για γραφική ύλη δηµοτολογίου (οικογενειακοί φάκελοι δηµοτών &
σχετικές καρτέλες).

Θέµα 1ο. Ποσό 100.000 δρχ. που είχε πιστωθεί για να διατεθεί σε βοηθήµατα απόρων δεν διατέθηκε και
επιστρέφεται στο Ταµείο ∆ήµων και κοινοτήτων.
Θέµα 2ο. Εγκρίνεται δαπάνη 21.500 δρχ. για δικαιώµατα ταφής 86 απόρων δηµοτών στο νεκροταφείο Κουκουβάουνων
Θέµα 3ο. Αναµορφώνεται ο προϋπολογισµός στα άρθρα: για το δίκτυο ύδρευσης από 75. 000 δρχ. σε 100.000
για την καθαριότητα των αποχωρητηρίων από 30. 000 δρχ. σε 35.000 και για καύσιµα αυτοκινήτων από 140.
000 δρχ. σε 200.000
Θέµα 4ο. Οι κληρονόµοι του γυµνασιάρχη ζητούν το πιο πάνω ποσό µε την αιτιολογία ότι ο αποβιώσας τα
κατέβαλε για έξοδα εκδροµής των µαθητών του Γυµνασίου µε σύµφωνη γνώµη του πρώην δηµάρχου, το αίτηµα
όµως απορρίπτεται µε το σκεπτικό ότι αν διατέθηκε αυτό το ποσό, αυτό έγινε χωρίς τη νόµιµη έγκριση της ∆. Ε.
Θέµα 5ο. Εγκρίνονται ο φορολογικός κατάλογος 6.282 ιδιοκτητών και µισθωτών κατοικιών κ.λπ. υπόχρεων
καταβολής δικαιώµατος υδροληψίας και το συνολικό ποσό φόρου 938.630 δρχ.
Επίσης ο κατάλογος περιλαµβάνει 742 ιδιοκτήτες ή µισθωτές εργοστασίων, εργαστηρίων και καταστηµάτων,
από τους οποίους οι 18 υπέβαλαν ενστάσεις. Προκειµένου η ∆. Ε. να συζητήσει επί των ενστάσεων αποχωρούν
οι βιοµήχανοι σύµβουλοι ∆ούµπας και Σαραντόπουλος ως κωλυόµενοι.
Εξετάζονται κάθε µία ξεχωριστά οι ενστάσεις και αποφασίζεται η απόρριψη των: α) Γεωργ. Μακαρόνα β)
Ανδρ. Μαυροµάτη γ) Χρίστου Καπέλλα δ) Α. Ε. «Ελληνίς» ε) Α. Ε. Κλωστοϋφαντουργίας Σινάνογλου στ) Πρόδροµου Ιορδανίδη ζ) Φλώρου Νταή η) Οµόρρυθµης Εταιρίας «Υιοί Σ. Παπάζογλου» θ) Α. Ε. «Υφαντήρια Νέας
Ιωνίας» ι) ∆ηµητρ. Εφραίµογλου ια) Ιορδάνη Ιορδανίδη ιβ) Υφαντουργικής εταιρίας «Λάνατεξ» ιγ) Α. Αλευρά &
Α. Λεβίδου ιδ) Παντελή Λιανού ιε) Μιχαήλ Σιντάκη και ιστ) Θ. Μωισίδη & Κ. Ματαθία, για τους λόγους που
αναφέρονται στη σχετική πράξη και αποδέχεται εν µέρει τις ενστάσεις των: α) Α. Γ. Σταυρινού & Σία και β)
Χρύσανθου Ουζούνογλου µειώνοντας τα αρχικώς βεβαιωθέντα ποσά.
Τέλος η ∆. Ε. κατατάσσει οριστικά τα 742 εργοστάσια, εργαστήρια και καταστήµατα, στις κατηγορίες που
αναγράφονται στο φορολογικό κατάλογο και εγκρίνει το συνολικό ποσό των βεβαιωθέντων φόρων που ανέρχεται σε 435. 560 δρχ.
Θέµα 6ο . Εγκρίνεται ο φορολογικός κατάλογος 6.103 ιδιοκτητών και µισθωτών κατοικιών και 191 πλανόδιων
µικροπωλητών υπόχρεων καταβολής τέλους καθαριότητας και αποκοµιδής απορριµµάτων και το συνολικό ποσό
φόρου 435.035 δρχ.
Επίσης ο κατάλογος περιλαµβάνει 742 ιδιοκτήτες ή µισθωτές εργοστασίων, εργαστηρίων και καταστηµάτων
και 131 ιδιοκτητών αυτοκινήτων, από τους οποίους οι 28 υπέβαλαν ενστάσεις. Προκειµένου η ∆. Ε. να συζητήσει επί των ενστάσεων αποχωρούν οι βιοµήχανοι σύµβουλοι ∆ούµπας και Σαραντόπουλος ως κωλυόµενοι.
Εξετάζονται κάθε µία ξεχωριστά οι ενστάσεις και αποφασίζεται η απόρριψη των: α) Υφαντουργικής εταιρίας
«Λάνατεξ» β) Ιορδάνη Ιορδανίδη γ) Α. Ε. Κλωστοϋφαντουργίας Σινάνογλου δ) Υφαντουργείου Α. Αλευρά & Α.
Λεβίδου ε) Οµόρρυθµης Εµπορικής Εταιρίας «Υιοί Σ. Παπάζογλου» στ) Υφαντουργείου «Κυψέλη» Πρόδροµου
Ιορδανίδη ζ) Κλωστοϋφαντουργείου και Μηχανουργείου «Ελληνίς Α. Ε.» η) Ταπητουργείου Σοφίας Γαβριηλίδου
θ) Α. Ε. Μεταξουργίας «Αφροδίτη» ι) Α. Ε. «Υφαντήρια Νέας Ιωνίας» ια) Α. Ε. «Ελληνική Εριουργία» ιβ) Α. Ε.
Εκκοκκιστήρια Ν. Ιωνίας ιγ) ιδ) Α. Ε. Ελληνικής ΒιοµηχανίαςΥφαντουργικών Προϊόντων ιε) Α. Ε. Μουταλάσκη
και ιστ) Ανδρ. Μαυροµάτη καφεπώλη ιζ) Φλώρου Νταή αρτοποιού ιη) Χρίστου Καπέλλα ιθ) Ευάγγελου
Οικονόµου πρατηριούχου βενζίνης κ) Αθανασίου Μαλάµη κα) ∆ηµητρίου Τόπακα κβ) Ιωάννου Πετρίδου κγ)
Αναστάσιου Πέππα κδ) Βασιλείου Καραµεσούτη κε) Αναστάσιου Ευαγγέλου και κστ) Ελένης Ελευθεριάδου για
τους λόγους που αναφέρονται στη σχετική πράξη και αποδέχεται εν µέρει τις ενστάσεις των: α) Ελληνικά Βαφεία
Α. Γ. Σταυρινού & Σιας, µειώνοντας το αρχικώς βεβαιωθέν ποσό.
Τέλος η ∆. Ε. κατατάσσει οριστικά τα 742 εργοστάσια, εργαστήρια και καταστήµατα και τους 131 ιδιοκτήτες
αυτοκινήτων, στις κατηγορίες που αναγράφονται στο φορολογικό κατάλογο και εγκρίνει το συνολικό ποσό των
βεβαιωθέντων φόρων που ανέρχεται σε 706.925 δρχ.
Θέµα 7ο . Εγκρίνεται όπως η εισήγηση.

Συνεδρίαση 24η
Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 1942
Θέµα ηµερήσιας διάταξης.
Αναµόρφωση του Προϋπολογισµού για: α) την κατανοµή του έκτακτου εσόδου 6.000.000 δρχ. β) τον
κανονισµό µισθοδοσίας των δηµοτικών υπαλλήλων συµφώνως εγκυκλίου διαταγής του Υπουργείου Εσωτερικών
και γ) τον κανονισµό εξόδων παράστασης του δηµάρχου συµφώνως διαταγής της Νοµαρχίας.
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Επί του 1ου σκέλους, γίνεται κατανοµή του ποσού ανά κεφάλαιο του προϋπολογισµού, επί του 2ου και 3ου,
εφαρµόζεται αναδροµικά από 1ης Νοεµβρίου 1941 µέχρι 20 Ιανουαρίου 1942, καταβολή µισθού κάθε 20 ηµέρες.
Το ίδιο ισχύει και για το δήµαρχο που παίρνει αναδροµικά 15.000 δρχ. Από την ηµεροµηνία αυτή και µετά η
µισθοδοσία του γίνεται κάθε 15 µέρες.
Συνεδρίαση 25η
Πέµπτη 5 Μαρτίου 1942
Θέµατα ηµερήσιας διάταξης.
1. Ψήφιση ειδικών οργανισµών έκτακτων υπηρεσιών α) βεβαίωσης δηµοτικών φόρων β) εκτέλεσης έργων και
υπηρεσιών µε αυτεπιστασία γ) υπηρεσίας Λαϊκού Ιατρείου και δ) καθαριότητας.
1. Επιβολή άµεσων εράνων για το οικ. έτος 1942-1943.
2. Επιβολή άµεσης δηµοτικής φορολογίας επί προϊόντων γης.
3. Ψήφιση κανονισµού τρόπου βεβαίωσης και είσπραξης δηµοτικών τελών και δικαιωµάτων α) καθαριότητας β)
υδροληψίας και γ) εκµετάλλευσης πεζοδροµίων.
4. Συγκρότηση επιτροπής για τη διεξαγωγή διαγωνισµού πρόσληψης Γεωπόνου-Αρχικηπουρού.
5. Ρύθµιση των υποχρεώσεων του ∆ήµου ως εργοδότου προς το Ι.Κ.Α..
6. Απόδοση λογαριασµού για την παροχή βοηθήµατος 1.500.000 σε άπορους.
7. Αιτήσεις, αναφορές.
Θέµα 1ο. Επειδή λήγει η ισχύς των οργανισµών, αποφασίζεται η παράτασή τους για το οικ. έτος 1942-1943. Για
την καθαριότητα, έχοντας υπόψη ότι είναι πιθανή η διακοπή της κίνησης του φορτηγού αυτοκινήτου, που ενεργεί την περισυλλογή των απορριµµάτων, λόγω έλλειψης βενζίνης, ο Οργανισµός περιλαµβάνει 15 θέσεις οδοκαθαριστών µε ηµεροµίσθιο 250 δρχ. και 20 θέσεις εργατών µε τις χειράµαξές τους µε ηµεροµίσθιο µέχρι 400 δρχ.
Θέµα 2ο. Ο ∆ήµαρχος ανακοινώνει εγκύκλιο της Νοµαρχίας που ισχύει από το 1941, που κοινοποιούσε τις
διατάξεις του αρθ. 10 του Ν. ∆. 533/41, µε το οποίο δόθηκε στους δήµους το δικαίωµα να επιβάλουν άµεσους
εράνους προς ενίσχυση γενικώς των οικονοµικών τους για την αντιµετώπιση αναγκών ή σκοπών οποιασδήποτε
φύσης χωρίς περιορισµούς, µε αύξηση από 5.000 µέχρι 15.000 δρχ. για κάθε φορολογούµενο. Ο ∆ήµαρχος ζητά
την έγκριση της επιβολής των άµεσων εράνων, σε αυτούς που είναι κατά το νόµο υπόχρεοι, για την αντιµετώπιση σκοπών ιδίως κοινωνικής πρόνοιας όπως βοηθήµατα απόρων, συσσίτια, έξοδα ταφής άπορων κ.λπ. Με
αυτό το σκεπτικό η ∆. Ε. εγκρίνει την επιβολή των άµεσων εράνων σε όλους τους κατοίκους του ∆ήµου που
κατέχουν ακίνητη περιουσία.
Θέµα 3ο. Στην περιφέρεια του ∆ήµου υπάρχουν περίπου 15 αγροκτήµατα, δηλαδή αγροί καλλιέργειας δηµητριακών και λαχανόκηποι, έκτασης περίπου 140 στρεµµάτων και προτείνει να ληφθεί απόφαση επιβολής άµεσου
δηµοτικού φόρου επί των παραγοµένων προϊόντων, δεδοµένου ότι η παραγωγή των κτηµάτων αυτών κατά το
τρέχον έτος προµηνύεται πολύ ικανοποιητική. Η ∆. Ε. αναγνωρίζει ότι είναι σωστό και δίκαιο να ενισχυθούν τα
οικονοµικά του ∆ήµου µε αυτή τη φορολογία και εγκρίνει την επιβολή άµεσης φορολογίας 4% επί της αξίας τους
και επιφυλάσσεται να συγκροτήσει επιτροπή εξακρίβωσης και εκτίµησης των πιο πάνω προϊόντων.
Θέµα 4ο. Ανανεώνονται οι κανονισµοί. Για την καθαριότητα η ∆. Ε. µε το σκεπτικό ότι από τη µεταπολεµική
κατάσταση δηµιουργήθηκαν εξαιρετικές δαπάνες για την καθαριότητα, πιστεύει πως ενδείκνυται αύξηση κατά
50% των φορολογικών συντελεστών και ψηφίζει ειδικό κανονισµό επιβολής, βεβαίωσης και είσπραξης του
δηµοτικού τέλους καθαριότητας, αποκοµιδής απορριµµάτων και συντήρησης οδών. Ίδια αύξηση αποφασίζεται
για το δικαίωµα υδροληψίας και αναπροσαρµογή για τα τέλη εκµετάλλευσης πεζοδροµιών.
Θέµα 5ο. Συγκροτείται 3µελής επιτροπή.
Θέµα 6ο. Αναβάλλεται για να προσκοµισθούν στοιχεία.
Θέµα 7ο. Αναβάλλεται.
Θέµα 8ο. Εγκρίνεται η παροχή βοηθηµάτων σε άπορους δηµότες
Εκτός ηµερήσιας διάταξης.
Α) Ο ∆ήµαρχος ανακοινώνει έγγραφο του Αστυνοµικού Τµήµατος Ν. Ιωνίας περί ευρέσεως έκθετου
βρέφους αγοριού άγνωστης πατρότητας, το οποίο και παραδόθηκε στον ∆ήµο. Στη συνέχεια το βρέφος δόθηκε
στις 4 Μαρτίου στη Μ. σύζυγο Μ. Κ. για θηλασµό και για παραπέρα φροντίδα. Για τα τροφεία του βρέφους µέχρι
τέλους Μαρτίου, εγκρίνεται το ποσό των 3.000 δρχ.
Β) Ο ∆ήµαρχος ανακοινώνει τη διαµειφθείσα αλληλογραφία µεταξύ του ∆ήµου και του Ιατρικού Συλλόγου
Αττικοβιωτοίας και έγγραφο τους µε το οποίο αφ’ ενός µεν ζητούν την οικονοµική αρωγή του ∆ήµου, για την
απρόσκοπτη λειτουργία των καταφυγίων επείγουσας περίθαλψης που ίδρυσαν, αφ’ εταίρου δε δέχεται την
ίδρυση τέτοιου καταφυγίου στη Νέα Ιωνία, χάριν των απόρων της πόλης. Προτείνει, να έλθουν σε συνεννόηση
µε τον προαναφερθέντα σύλλογο, µε εκπρόσωπο του ∆ήµου τον Αντιπρόεδρο της ∆. Ε. γιατρό Αλ. Γιαγτζόγλου
και να εγκριθεί πίστωση 30.000 δρχ. υπό τον όρο να ιδρυθεί καταφύγιο επείγουσας περίθαλψης στη Νέα Ιωνία
και της χρησιµοποίησης Ιωνιωτών γιατρών για τη λειτουργία του. Η ∆. Ε. µε σκεπτικό ότι επιβάλλεται η ίδρυση
τέτοιου καταφυγίου γιατί µεγάλο µέρος των κατοίκων της πόλης µαστίζεται από τη δυστυχία και συνεπώς θα
ανακουφιστεί πολύ από τη λειτουργία του εγκρίνει τη σχετική πίστωση.
Συνεδρίαση 26η
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Σάββατο 14 Μαρτίου 1942
Θέµατα ηµερήσιας διάταξης.
1. Έγκριση φορολογικών καταλόγων: α) καθαριότητας β) ύδρευσης και γ) άµεσου εράνου.
2. Αναµόρφωση προϋπολογισµού.
3. Λήψη απόφασης για τη διάλυση σύµβασης εργολάβου Τζιβρά.
4. Καταβολή νοσηλίων σε υπάλληλο.
5. Αιτήσεις, αναφορές.
∆εν υπάρχει απαρτία.
Συνεδρίαση 27η
Κυριακή 15 Μαρτίου 1942
Θέµατα ηµερήσιας διάταξης.
Τα ίδια µε την προηγούµενη.
Θέµα 1ο . Το α & β αναβάλλονται. Για τον άµεσο έρανο ο δήµαρχος επανέρχεται λέγοντας ότι αφορά απόφαση
του 1939 και ζητά να εγκριθεί φορολογικός κατάλογος για το οικ. έτος 1940-1941. Η ∆. Ε. µε το ίδιο σκεπτικό
προηγούµενων αποφάσεων, εγκρίνει φορολογικό κατάλογο που περιλαµβάνει 5.788 υπόχρεους, προσδιορίζει
την ερανική εισφορά του καθενός, όπως αναφέρεται απέναντι από τα ονόµατά τους στον κατάλογο και το
συνολικό ποσό είναι 1.793.100 δρχ.
Θέµα 2ο . Όπως η εισήγηση.
Θέµα 3ο . Στην εισήγησή του ο ∆ήµαρχος εκθέτει ότι στις 31 Μαρτίου 194ο έγινε µειοδοτικός διαγωνισµός για
την ανάδειξη εργολάβου κατασκευής της οδού που ενώνει το τέρµα της οδού Κυδωνιών µε τη συνοικία Καλογρέζας, κατά την οποία αναδείχθηκε τελευταίος µειοδότης ο εργολάβος δηµοσίων έργων Γεράσιµος Τζιβράς.
Αυτός προέβη εγκαίρως στην εκτέλεση του έργου και αποµένει η επάλειψη µε µάλθη, που δεν έγινε µε τη
δικαιολογία ότι δεν µπορεί να βρεθεί στο ελεύθερο εµπόριο, λόγω της εµπόλεµης κατάστασης και της διακοπής
της εισαγωγής του υλικού από το εξωτερικό. Ο εργολάβος µε επανειληµµένες αιτήσεις του ζητάει τη διάλυση
της εργολαβίας, παραιτούµενος από κάθε αποζηµίωση για εργασίες που δεν έγιναν. Ο δήµαρχος λέει ότι οι
τεχνικές υπηρεσίες θεωρούν βάσιµα τα όσα εκθέτει ο εργολάβος και η ∆. Ε. εγκρίνει τη λύση της σύµβασης.
Θέµα 4ο . Όπως η εισήγηση.
Θέµα 5ο . Εγκρίνεται βοήθηµα σε άπορο δηµότη.
Εκτός ηµερήσιας διάταξης. Ο δήµαρχος εκθέτει την ανάγκη κατασκευής δύο ειδικών χειραµαξών για τη
µεταφορά των άπορων κατοίκων που πεθαίνουν. Η ∆. Ε. κρίνει ότι ενδείκνυται η κατασκευή των χειραµαξών,
για την ευχερή και έγκαιρη µεταφορά των άπορων νεκρών και την εξυπηρέτηση έτσι των άπορων τάξεων, που
ταλαιπωρούνται από την αδυναµία να βρουν µεταφορικά µέσα, υπό τις παρούσες συνθήκες και εγκρίνει πίστωση
40.000 δρχ. για την κατασκευή τους.
Συνεδρίαση 28η
∆ευτέρα 23 Μαρτίου 1942
Θέµατα ηµερήσιας διάταξης.
1. Ψήφιση προϋπολογισµού οικ. έτους 1942-1943.
2. Απόδοση λογαριασµού για δαπάνη παροχής βοηθηµάτων τα Χριστούγεννα.
3. ∆ιάθεση δωρεάν λαχανικών του δηµοτικού φυτωρίου στους δηµοτικούς υπαλλήλους.
Θέµα 1ο . Εγκρίνεται ο προϋπολογισµός που προβλέπει έσοδα 30.037.834 δρχ.
Η σύνταξή του έγινε σε πραγµατική και όχι εικονική βάση, λήφθηκαν δε υπόψη: α) η µεταπολεµική εν γένει
κατάσταση και οι απορρέουσες από αυτή δυσχέρειες β) η οικονοµική δυναµικότητα και η αντοχή των κατοίκων
του δήµου γ) οι επιτακτική ανάγκη θεραπείας προβληµάτων που προέκυψαν και ζητηµάτων εν γένει κοινωνικής
πρόνοιας και υγιεινής δ) η αντιµετώπιση πρωτίστως των δαπανών διοίκησης, ύδρευσης και καθαριότητας ε) όλοι
οι λοιποί εξυπηρετούµενοι σκοποί του δήµου στο πλαίσιο του προορισµού του.
Η ετήσια επιβάρυνση κάθε δηµότη υπολογίζεται σε 320 δρχ. και το ποσό αυτό χαρακτηρίζεται ως ανώτατο
όριο οικονοµικής αντοχής των δηµοτών. Όλα τα έσοδα από διάφορες φορολογίες είναι µειωµένα, οι εισαγωγές
προϊόντων είναι στάσιµες, η σφαγή ζώων έχει µειωθεί αισθητά και δεν αναµένεται είσπραξη από χρωστούµενα
βιοµηχανικής παραγωγής (υπολογίζονται σε 1.000 δρχ. αντί των 500.000 του προηγούµενου χρόνου).
Χαρακτηριστικό είναι το ποσό των 2.000 δρχ. που προβλέπεται να εισπραχθεί από άδειες οικοδοµών, ενώ ο
φόρος µεταβιβάσεων υπολογίζεται σε 80.000 δρχ. αντί των 40.000 του προηγούµενου χρόνου. Η είσπραξη από
άµεσο έρανο υπολογίζεται σε 1.000 δρχ. αντί των 800.000 του προηγούµενου χρόνου.
Τα έξοδα κατανέµονται: σε αµοιβές και ασφάλιση εργαζοµένων, λειτουργικές δαπάνες & υλικά, ύδρευση,
αποχέτευση, ηλεκτροφωτισµό, έξοδα ταφής, πράσινο, πυροσβεστική υπηρεσία, υγεία – πρόνοια - αντίληψη,
εκπαίδευση – κοινωνική µόρφωση – φυσική αγωγή και δηµοτικά έργα.
Στον ∆ήµο υπηρετούν 54 τακτικοί και 13 έκτακτοι υπάλληλοι και εργάτες. Προβλέπεται όµως µείωση του
αριθµού τους λόγω κατάργησης υπηρεσιών.
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Στην καθαριότητα γίνεται ειδική αναφορά στην αυξηµένη θνησιµότητα ζώων τους τελευταίους µήνες και η
δαπάνη για την ταφή τους και για τη µεταφορά λυσσόδηκτων, από 3.000 υπολογίζεται σε 15.000. Οι δαπάνη για
απολυµάνσεις από 5.000 υπολογίζονται σε 50.000 κυρίως για την αντιµετώπιση της φθειρίασης τα ίδια ποσά
αντιστοίχως προβλέπονται και για την πρόληψη και καταπολέµηση λοιµωδών νόσων.
Για τα λαϊκά µαθητικά συσσίτια προβλέπεται δαπάνη 200.000, για τη διατροφή έκθετων βρεφών 150.000
για φιλανθρωπικά ιδρύµατα 135.000 και για τα ενδεικνυόµενα µέτρα για την αναγνώριση κάποτε των άγνωστων
νεκρών 15.000.
Προβλέπεται δαπάνη 50.000 για επισκευές των κτιρίων των ∆ηµοτικών Ιωνίας και Ελευθερούπολης στα
οποία στεγάζονται αποσπάσµατα του Ιταλικού στρατού κατοχής, όπως και το προηγούµενο έτος.
Έκτακτες δαπάνες από πολεµικές αιτίες προβλέπονται: 100.000 για ζηµιές που προξενήθηκαν σε δηµότες
από πολεµικά γεγονότα, 50.000 για τις οικογένειες τραυµατιών και αναπήρων και 50.000 για τους πληττόµενους
από πολεµικές ενέργειες.
Θέµα 2ο . Μοιράστηκαν περίπου 1.500.000 δρχ. σε 1.918 άπορους.
Θέµα 3ο . Όπως η εισήγηση µε αιτιολογικό τη µηδαµινότητα των πιθανών εσόδων.
Εκτός ηµερήσιας διάταξης. Ο ∆ήµαρχος εκθέτει την ανάγκη πρόσληψης από τον ∆ήµο τροφών στις οποίες
θα παραδίδονται τα έκθετα βρέφη που βρίσκονται ή παραδίδονται στον ∆ήµο, για διατροφή και συντήρηση και
ζητάει να ληφθεί απόφαση. Η ∆. Ε. κρίνει πως µε τον τρόπο αυτό θα επιτευχθεί η ευχερής και άµεση παράδοση
των έκθετων σε χέρια τροφών πεπειραµένων, υγιών και καλής ηθικής υπόστασης και ψηφίζει Ειδικό Οργανισµό
έκτακτης υπηρεσίας διατροφής έκθετων, που προβλέπει την πρόσληψη 3 τροφών µε µηνιαία αντιµισθία 4.000.
Συνεδρίαση 29η
Τρίτη 31 Μαρτίου 1942
Θέµατα ηµερήσιας διάταξης.
1. Έγκριση διακήρυξης πλειοδοτικής δηµοπρασίας για την εκποίηση των απορριµµάτων.
2. Αναµόρφωση προϋπολογισµού οικ. έτους 1941-1942.
3. Έγκριση Οργανισµού ειδικής υπηρεσίας καταβρέγµατος.
4. Αιτήσεις, αναφορές.
Θέµα 1ο . Εγκρίνεται.
Θέµα 2ο . Αποσύρεται.
Θέµα 3ο . Παρατείνεται για ένα εξάµηνο.
Θέµα 4ο . Εγκρίνεται η διάθεση βοηθηµάτων σε άπορους δηµότες και οικονοµική ενίσχυση σε φορείς τραυµατιών πολέµου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο
Πρακτικά ∆ιοικούσας Επιτροπής από Απρίλιο 1942 – Μάρτιο 1943
Συνεδρίαση 1η
Τετάρτη 1 Απριλίου 1942
Θέµα ηµερήσιας διάταξης. Αναµόρφωση προϋπολογισµού οικ. έτους 194-1943.
Γίνεται αναµόρφωση του προϋπολογισµού µετά την εισροή έκτακτης επιχορήγησης 1.500.000 από το Υπ.
Πρόνοιας για την παροχή βοηθηµάτων τις ηµέρες του Πάσχα.
Συνεδρίαση 2η
Τετάρτη 8 Απριλίου 1942
Θέµατα ηµερήσιας διάταξης.
1. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη µετατροπή του αυτοκινήτου καταβρεκτήρα σε καθαριότητας.
2. Ανάκληση πράξης για την κατασκευή τµήµατος της οδού ∆ιαδ. Παύλου.
3. Ορισµός εξεταστικής επιτροπής διαγωνισµού για την κατάληψη θέσεων υπαλλήλων στο δήµο.
4. Αιτήσεις, αναφορές.
Θέµα 1ο. Εγκρίνεται πίστωση 100.000 για τη µετατροπή, του ενός από τα δύο, αυτοκινήτου καταβρεκτήρα σε
καθαριότητας για να αντιµετωπισθούν οι ανάγκες αποκοµιδής των απορριµµάτων και 30.000 για την επισκευή
της µηχανής του.
Θέµα 2ο. Το Νοέµβριο του 1941 εγκρίθηκε από τη ∆.Ε. πράξη ανάθεσης, από τον πρώην ∆ήµαρχο Αθ. Παράσχο
σε εργολάβο, της κατασκευής τµήµατος της οδού ∆ιαδ. Παύλου µε ιδιωτικό συµφωνητικό. Η Νοµαρχία δεν
επικύρωσε την πράξη, γιατί το έργο έπρεπε να γίνει µε δηµοπρασία, και εντέλλεται την ακύρωσή της και τον
καταλογισµό του ποσού που διατέθηκε παρανόµως, στον πρώην ∆ήµαρχο. Η ∆.Ε. εξετάζοντας το σχετικό
φάκελο διαπίστωσε ότι ο πρώην ∆ήµαρχος αγνόησε προγενέστερη πράξη µε την οποία είχε εγκριθεί η εκτέλεση
του έργου µε δηµοπρασία, θεωρεί ως µη νόµιµη την ενέργεια και ότι η πράξη πρέπει να ανακληθεί. Ως προς το
ποσό των 86.102 δρχ. που διατέθηκαν για το έργο και του καταλογισµού του, αφήνει να αποφασίσει το αρµόδιο
επ’ αυτού Ελεγκτικό Συνέδριο, για να µη θεωρηθεί ότι υπεισέρχεται σε ζητήµατα της δικαιοδοσίας του.
Θέµα 3ο. Ορίζεται 3µελής εξεταστική επιτροπή διαγωνισµού για την κάλυψη 2 κενών θέσεων υπαλλήλων
γραφέων στον ∆ήµο και 3µελής αναπληρωµατική. Εκτός από τους συµβούλους στην τακτική επιτροπή
συµµετέχει και ο οικονοµικός έφορος Παναγ. Παπιώτης και στην αναπληρωµατική ο καθηγητής του Γυµνασίου
Γ. Νικολόπουλος.
Θέµα 4ο. Αποσύρεται.
Εκτός ηµερήσιας διάταξης. Ο ∆ήµαρχος εκθέτει ότι κατόπιν διαταγής των αρχών κατοχής, προσελήφθηκαν
τον Μάρτιο 40 φύλακες ιδιώτες κάτοικοι του ∆ήµου, για τη φύλαξη των τηλεγραφικών και τηλεφωνικών καλωδίων από πιθανό σαµποτάζ και αναφέρει ότι ζήτησε από το Υπ. Εσωτερικών τη δαπάνη να αναλάβει το δηµόσιο,
λόγω οικονοµικής ανεπάρκειας του ∆ήµου να καλύψει το απαιτούµενο ποσό που ανέρχεται σε 3.600.000 το
χρόνο. Στη συνέχεια ανακοινώνει διαταγή του Υπ. Οικονοµικών, προς το οποίο διαβιβάσθηκε η πιο πάνω αναφορά, µε την οποία παραγγέλλεται ο ∆ήµος: α) να πάρει απόφαση για την έγκριση της πρόσληψης των φυλάκων,
τον τρόπο διάθεσής τους και το ηµεροµίσθιό τους και β) να υποβάλει κατάσταση για τα οικονοµικά του.
Η ∆. Ε. εγκρίνει την πρόσληψη των 40 νυκτοφυλάκων µε ηµεροµίσθιο 250 δρχ., επιφυλάσσεται όµως να
ψηφίσει σχετικό Οργανισµό, αναγνωρίζοντας την ανεπάρκεια του ∆ήµου να ανταποκριθεί οικονοµικά και αναθέτει στον ∆ήµαρχο να ενεργήσει προς τα αρµόδια υπουργεία για οικονοµική ενίσχυση, δεδοµένου ότι δεν απόκλείεται η δηµιουργία και άλλων έκτακτων δαπανών παρόµοιας φύσης για εξυπηρέτηση των αρχών κατοχής.
Συνεδρίαση 3η
Κυριακή 19 Απριλίου 1942
Θέµατα ηµερήσιας διάταξης.
1. Απόδοση λογαριασµού δαπάνης 1.500.000 για το Πάσχα.
2. Απόδοση λογαριασµού δαπάνης 50.000 για την αγορά ενσήµων του Ι.Κ.Α.
3. Έγκριση ετήσιας συνδροµής στις εφηµερίδες «Προσφυγικός Κόσµος» και «Οικονοµολογική».
4. Ανάληψη 100.000 για καύσιµα και λιπαντικά των αυτοκινήτων.
5. Ανάληψη 60.000 για βοηθήµατα δια χειρός δηµάρχου.
6. Αναµόρφωση προϋπολογισµού.
7. Αιτήσεις, αναφορές.
Θέµα 1ο . Το ποσό διανεµήθηκε σε 1.735 οικογένειες απόρων.
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Θέµα 2ο . Η ασφάλιση είναι για του έκτακτους υπαλλήλους και εργάτες του δήµου. Οι ασφαλιζόµενοι, για το
ίδιο διάστηµα καταβάλλουν 33.770 δρχ. και ο ∆ήµος 49.969 δρχ. Με την καταβολή αυτή τακτοποιήθηκαν όλες
οι υποχρεώσεις του ∆ήµου προς το ίδρυµα από 1 Απριλίου 1941 µέχρι 31 Μαρτίου 1942.
Θέµα 3ο . Η συνδροµή είναι 2.000 για κάθε εφηµερίδα.
Θέµα 4ο . Όπως η εισήγηση.
Θέµα 5ο . Όπως η εισήγηση.
Θέµα 6ο . Όπως η εισήγηση.
Θέµα 7ο . Εγκρίνονται παροχές για βοηθήµατα σε άπορους.
Εκτός ηµερήσιας διάταξης. α) παρατείνεται η απασχόληση φυλάκων του αντλιοστασίου για ένα χρόνο β) κρίνεται απαραίτητος ο διορισµός 4 υπαλλήλων ακολούθων, προτείνονται 4 δηµότες που θεωρούνται κατάλληλοι
και εκφράζεται η ευχή η προϊσταµένη αρχή να εγκρίνει το διορισµό των προτεινοµένων γ) εγκρίνεται η εγγραφή
του ∆ήµου ως συνδροµητή στην εφηµερίδα «Συνταξιούχος» µε ετήσια συνδροµή 1.000 δρχ. δ) εγκρίνεται η
διάθεση πίστωσης 30.000 δρχ. στον Ιατρικό Σύλλογο Αττικοβοιωτίας, όπως είχε συµφωνηθεί, µετά την ίδρυση
και λειτουργία καταφύγιου επείγουσας περίθαλψης στη Νέα Ιωνία.
Συνεδρίαση 4η
Παρασκευή 24 Απριλίου 1942
Θέµατα ηµερήσιας διάταξης.
1. Έγκριση φορολογικών καταλόγων καθαριότητας, υδροληψίας και άµεσων εράνων οικ. έτους 1941-1942.
2. Έγκριση διακήρυξης µειοδοτικού διαγωνισµού για ενοικίαση δηµοτικού καταστήµατος (δηµαρχείου).
3. Εκδίκαση ενστάσεων φορολογικών ζητηµάτων.
4. Αιτήσεις, αναφορές.
Θέµα 1ο . Αναβάλλεται.
Θέµα 2ο . Όπως η εισήγηση.
Θέµα 3ο . Όπως η εισήγηση.
Θέµα 4ο . Εγκρίνονται παροχές για βοηθήµατα σε άπορους.
Συνεδρίαση 5η
Παρασκευή 1 Μαΐου 1942
Θέµατα ηµερήσιας διάταξης.
1. Ανακατάταξη φόρου γεωργικής παραγωγής.
2. Έγκριση πίστωσης για την προµήθεια ανταλλακτικών αντλιοστασίου.
3. Αιτήσεις, αναφορές.
Θέµα 1ο. Στην εισήγησή του ο ∆ήµαρχος εκθέτει, ότι κατόπιν νόµιµης υποβολής ενστάσεων στο Ειρηνοδικείο
Αθηνών από τους παραγωγούς: Ν. Μυτιληναίο, Α. Ε. Μουταλάσκη & Ιωάννη Καµπαδάκη, κατά της εγγραφής
τους στον πίνακα κατανοµής φόρου γεωργικής παραγωγής, το Ειρηνοδικείο απέρριψε τις ενστάσεις των δύο
πρώτων και µείωσε το ποσό που αναλογούσε στον τρίτο στις 20.000 δρχ. αντί των αρχικών 29.866 δρχ. Το
µειωθέν ποσό των 9.866 δρχ. κατανέµεται στους υπόλοιπους παραγωγούς και αναφέρονται οι: Παναγιώτης
Βιαρόπουλος, Μπατζάκος & Καρυώτης, Ιωάννης Λαγογιάννης, Μοντεσάντος & Μπαµπάκος, Α. Ε. Μουταλάσκη,
Αφοι Σινάνογλου, Παντ. Λιανός, Νικ. Μυτιληναίος και Γεώρ. Κάπαρης. Για τους ίδιους καταγράφονται και τα
ποσά φόρου γεωργικής παραγωγής που θα πρέπει να πληρώσει ο καθένας για το οικονοµικό έτος 1941-1942.
Θέµα 2ο. Εγκρίνεται πίστωση 250.000.
Θέµα 3ο. Εγκρίνεται η χορήγηση βοηθηµάτων.
Εκτός ηµερήσιας διάταξης. Ορίζεται επιτροπή προµηθειών από υπαλλήλους.
Συνεδρίαση 6η
Σάββατο 2 Μαΐου 1942
Θέµα ηµερήσιας διάταξης.
Κήρυξη ως εκτελεστού του πίνακα ανακατανοµής φόρου γεωργικής παραγωγής οικ. έτους 1941-1942, που
βαρύνει τους παραγωγούς γεωργικών προϊόντων που βρίσκονται στην περιφέρεια του δήµου.
Κυρώνεται ο πίνακας και καθορίζονται οι υπόχρεοι να καταβάλουν το φόρο σε τρεις δόσεις: α) στις 25 Μαΐου
1942 β) στις 20 Ιουνίου 1942 και γ) στις 10 Ιουλίου 1942.
Επίσης, συµφώνως µε εγκύκλιο του υπουργείου Οικονοµικών, καθορίζεται ο πίνακας κατανοµής φόρου
γεωργικής παραγωγής οικ. έτους 1942-194 που έχει ως εξής: Παναγιώτης Βιαρόπουλος 2.053 δρχ., Ιωάννης
Καµπαδάκης 20.000, Μπατζάκος & Καρυώτης 1.469, Ιωάννης Λαγογιάννης 4.220, Μοντεσάντος & Μπαµπάκος
1.216, Α. Ε. Μουταλάσκη 19.580, Αφοι Σινάνογλου 1.904, Παντελής Λιανός 577, Νικόλαος Μυτιληναίος 10.765
και Γεώργιος Κάπαρης 28.826. Συνολικό ποσό 90.610 δρχ. Η είσπραξη ορίζεται να γίνει σε τρεις δόσεις: α) στις
15 Ιουνίου 1942 β) στις 15 Ιουλίου 1942 και γ) στις 15 Αυγούστου 1942.
Συνεδρίαση 7η
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∆ευτέρα 18 Μαΐου 1942
Θέµατα ηµερήσιας διάταξης.
1. Έγκριση απολογισµού οικ. έτους 1939-1940.
2. ∆ιάθεση πίστωσης 60.000 για παροχή µικροβοηθηµάτων.
3. Έγκριση όρων διακήρυξης για ανάδειξη εργολάβου κηδειών.
4. Λήψη απόφασης για επιβολή, επ’ αόριστο χρονικό διάστηµα, διάφορων δηµοτικών φορολογιών και είσπραξής του απ’ ευθείας από τον ∆ήµο µε όργανά του.
5. Καθορισµός επιτροπής εξακρίβωσης ποσοτήτων παραγοµένων προϊόντων κ.λπ.
6. Έγκριση καταβολής αποζηµίωσης σε εργαζόµενους για την επίδοση προσκλήσεων καταβολής φόρων.
7. Έγκριση χορήγησης βοηθηµάτων σε άπορους µετά από αιτήσεις τους.
8. Εκδίκαση ενστάσεων και έγκριση καταστάσεων φορολογικών καταλόγων τέλους καθαριότητας οικ. έτους
1941-1942.
9. Εκδίκαση ενστάσεων και έγκριση καταστάσεων φορολογικών καταλόγων δικαιώµατος υδροληψίας οικ. έτους
1941-1942.
10. Έγκριση καταλόγου άµεσων εράνων οικ. έτους 1941-1942.
11. Αιτήσεις, αναφορές.
12. ∆ωρεάν διάθεση λαχανικών σε υπαλλήλους του δήµου και αν επαρκούν σε άπορα θύµατα πολέµου.
Θέµα 1ο . Όπως η εισήγηση.
Θέµα 2ο . Όπως η εισήγηση.
Θέµα 3ο . Ο ∆ήµαρχος ανακοινώνει εγκύκλιο της Νοµαρχίας, µε την οποία συνιστάται η ανάδειξη µε µειοδοτική
δηµοπρασία εργολάβου κηδειών απόρων δηµοτών. Η ∆. Ε., µετά από πρόταση του ∆ηµάρχου, κρίνει ασύµφορο
το µέτρο γιατί ο ∆ήµος διαθέτει χειροκίνητες νεκροφόρες και κοινά φέρετρα που ανήκουν στον ∆ήµο και η ταφή
των απόρων µπορεί να γίνει µε συνεργία του ∆ήµου µε αυτεπιστασία και αφού ψηφιστεί ειδικός Οργανισµός.
Θέµα 4ο . Μετά από κατάλληλη εισήγηση του ∆ηµάρχου επιβάλλεται για απεριόριστο χρονικό διάστηµα επί των
εισοδηµάτων για: οικοδοµές, γαίες, κέρδη από εµπορικές και βιοµηχανικές επιχειρήσεις, αµοιβές από ελευθέρια
επαγγέλµατα, ίση µε το 20% του αντίστοιχου δηµόσιου φόρου, που θα βεβαιώνεται και θα εισπράττεται µαζί µε
τη δηµόσια φορολογία.
Εγκρίνεται για απεριόριστο χρονικό διάστηµα, παράταση της ισχύς επιβολής δικαιώµατος υδροληψίας σε
όλους τους δηµότες που απολαµβάνουν αυτής της υπηρεσίας αµέσως ή εµµέσως. Η βεβαίωση και η είσπραξη θα
γίνεται µε όσα ορίζονται από τους υπάρχοντες καταλόγους.
Επιβάλλεται για απεριόριστο χρονικό διάστηµα πρόσθετη δηµοτική φορολογία σε κάθε κληρονοµιά, κληροδοσία ή δωρεάν µεταβίβαση περιουσίας λόγω θανάτου και σε ποσοστό 1/10 επί του οφειλοµένου δηµόσιου
φόρου ή τέλους αρχικού ή πρόσθετου, ξεχωριστά για κάθε περίπτωση.
Επιβάλλεται για απεριόριστο χρονικό διάστηµα τέλος επί των διαφηµίσεων.
Επιβάλλεται για απεριόριστο χρονικό διάστηµα δηµοτικό δικαίωµα, για µεν τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης ύδρευσης 10.000 δρχ., για δε χορήγηση άδειας επανασύνδεσης 5.000.
Επιβάλλεται για απεριόριστο χρονικό διάστηµα τέλος αποκοµιδής απορριµµάτων, καθαριότητας και συντήρησης δρόµων.
Επιβάλλεται για απεριόριστο χρονικό διάστηµα τέλος επί των ασκεπών χώρων.
Θέµα 5ο . Ορίζεται 3µελής επιτροπή και αναφέρονται 45 διαφορετικά φορολογούµενα προϊόντα, δηµητριακά,
λαχανικά, κηπευτικά και φρούτα, ακόµη σανός και άχυρο.
Θέµα 6ο . Ο ∆ήµαρχος αναπτύσσοντας την ανάγκη της ταχείας επίδοσης των φορολογικών προσκλήσεων στους
φορολογούµενους και αν η επίδοση δεν µπορεί να γίνει εγκαίρως από την ταχυδροµική υπηρεσία λόγω του
µεγάλου αριθµού τους, εισηγείται η επίδοση να γίνει από εργαζόµενους του ∆ήµου και µε αµοιβή 3 δρχ. για
κάθε επιδιδόµενη πρόσκληση. Η ∆. Ε. εγκρίνει και εγγράφει πίστωση 60.000 δρχ. για την αµοιβή αυτών που θα
κάνουν τις επιδόσεις.
Θέµα 7ο . Εγκρίνονται παροχές για βοηθήµατα σε άπορους.
Θέµα 8ο . Στους σχετικούς καταλόγους που περιλαµβάνουν 7.786 φορολογούµενους και βεβαιωθέντα τέλη
2.871.710 δρχ., υποβλήθηκαν 140 ενστάσεις.
Α) Απορρίπτονται οι ενστάσεις των: 1) Α. Ε. Ελληνική Εριουργία 2) Α. Ε. Εκκοκκιστήρια Νέας Ιωνίας 3) Νέα
Ελληνική Βιοµηχανία Υφαντουργικών Προϊόντων 4) Α. Ε. Μουταλάσκη 5) Α. Ε. Κλωστοϋφαντουργία Σινάνογλου
6) Α. Ε. Μεταξουργία «Αφροδίτη» 7) Οµόρρυθµη Εµπορική Εταιρία «Υιοί Σ. Παπάζογλου» 8) Μεταξοϋφαντουργία «Νίκη» 9) Υιοί Θ. Μποσταντζόγλου 10) Ελληνική Κλωστουφαντουργία 11) Κλωστοϋφαντουργείο και
Μηχανουργείο «Ελληνίς Α. Ε.» 12) Α. Ε. «Υφαντήρια Νέας Ιωνίας» 13) Υφαντουργείο Α. Αλευρά & Α. Λεβίδου
14) Υφαντουργική εταιρία «Λανατέξ» 15) Ιορδάνη Ιορδανίδη 16) Υφαντουργείο«Κυψέλη» Πρόδροµου
Ιορδανίδη 17) Κοκοϋφαντουργία Αθηνών 18) Αθανάσογλου & Σια 19) Λεωνίδα Χριστοφορίδη 20) Αφοί
Ηλιόπουλοι 21) Κυριάκου Μποσταντζόγλου 22) Ιωάννη Κεσίσογλου 23) Κ. Κοτζαµάνη & Σια 24) Χαραλ.
Θεοδωρακόπουλου 25) Χ. Ουζούνογλου & Κ. Παπαγεωργάκη 26) Αφοι Ηλίας και Αλέξ. ∆ουρµούσογλου 27) Βασ.
Φωτεινόπουλου και Π. Παντελίδη 28) Χρήστου Κιρµιτζόγλου 29) ∆ηµήτρη Ευφραίµογλου 30) Κύριλλου
Μωραλόγλου 31) Στυλιανού Χρυσαφίδη 32) Γιακουµή Σακαλόγλου 33) Ταπητουργείου Σοφίας Γαβρηιλίδου 34)
Ηρακλή Μπιγίκογλου 35) Θεογνωσίας Μιχαλακοπούλου 36) Νικολάου
Μποσταντζόγλου 37) Μιχ. Σωτάκη 38)
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Ευστρ. Ιορδανίση 39) Νικ. Πορτοκαλλίδη 40) Χαραλ. Μυροθέου 41) Προδρ. Σικιαρίδη 42) Γεωρ. Βαλούρδου 43)
Γεωρ. Καρακουλάκογλου 44) Γ. Αναστασιάδη & Κ. Σιδηρόπουλου 45) Μιχ. Μπαχάρη 46) Χρήστου Τσαούση 47)
Γεωρ. & Τιµολέοντα Τζανιδάκη 48) Παναγ. Κουρανίδη 49) ∆ηµήτ. Μπαλτζόγλου 50) ∆ηµητ. Τρίγκατζη 51)
Σεραφ. ∆ηµητριάδη 52) Παναγ. Παλτόγλου 53) Γεωρ. Μερτζανάκη 54) Αντώνη Τζερµπίνη 55) Στυλιανού
Στεργίου 56) Χρήστου Ιωαννίδη 57) Ιωάννη Παντελίδη 58) Νικόλ. Βασιλειάδη 59) Μενελ. Κονταξόπουλου 60)
Ηλία Αλεβιζάκη 61) Κωστ. Χατζηπαναγιώτη 62) Γεωρ. Βακάλογλου 63) Κωνσταντίας Κουρµούλη 64) Ιορδ.
Σιδηρόπουλου 65) ∆αµ. Σεραφετινίδη 66) Παντ. Κουγιουµτζόγλου 67) ∆ηµητ. Κετσιµένογλου 68) Χρυσοστ.
Ευθυµιάδη 69) Αγγελική Τσοπάνογλου 70) ∆ηµητ. Νικολαϊδη 71) Μιχ. Λεοντιάδη 72) Κωνστ. Μινόπουλου 73)
Σπυρ. Μινόπουλου 74) Νικολ. Μπαλτζόγλου 75) Γεωργ. Περάνθη 76) Βασιλ. Ελέζογλου 77) Χρήστου Σαββίδη
78) Βασιλ. Κιλίκογλου 79) Ιωάν. Χριστίδη 80) Προδρ. Ευτυχίδη 81) Σταύρου Εµµανουηλίδη 82) Σάββα Σαββίδη
83) Σάββα Τσερκετζή 84) Χαράλ. Ιασωνίδη 85) Κίµωνα Μπαλόγλου 86) Αριστοτ. Τατάκα 87) Γεωρ. Παλτόγλου
88) Αντων. Κεχαγιόγλου 89) Άνθ. Φιλιππίδη 90) Γεωρ. Προύσαλη 91) Κ. Αναστασιάδη 92) ∆ηµήτ. Στεφανίδη 93)
Έκτωρα Βαρκούτζα 94) Κωνστ. Κούρτη 95) ∆ηµητ. Μπαλόγλου 96) Φωτεινή Πετροκκοκίνου 97) Παντ.
Καφετζόγλου 98) Αλεξ. Μπάλου 99) Χριστ. Πολίτη 100 & 101) Γεωρ. Ασλανίδη 102) Προδρ. Σικιαρίση 103)
∆ηµητ. Μοσχογιάννη 104) Γεωρ. Κουτσοδιάκος 105) Νικολ. Σιµετσίλο 106) ∆ηµήτ. Περούτση 107) Σωκρ.
Χειµωνίδη 108) Ιωαν. Παπάζογλου 109) Χρήστου Καπέλλα 110) Μηνά Χριστίδη 111) Στυλ. Καλιτζόπουλου 112)
Νικ. Αγνίδη 113) Ιορδ. Μακρίδη & Θωµαΐδη 114) Χρ. Παπαιωακείµ 115 & 116) υποκατάστηµα Εθνικής Τράπεζας
117) ∆ηµητ. Γαρυφαλλίδη 118) Αναστ. Ιωαννίδη 119) ∆ηµητ. Καλίτση 120 & 121) ∆ηµητ. Σιώτα 122 & 123)
Παντελή Λιανού 124) Αντων. Καπαρίνη 125) Ιωάν, Πετρίδη 126) Χαραλ. Αιγυπτιάδη 127) Παναγ. Τσάκωνα 128)
Ευστρ. Χελβατζόγλου 129) Φωτεινή Αθ. Χοτζέκογλου 130) Θεοφ. Αρώνη.
Β) Γίνονται εν µέρει δεκτές οι εντάσεις των: 1) Ελληνικά Βαφεία Α. Γ. Σταυρινού & Σιας 2) Παν. Καζαντζόγλου 3) Κοσµά Π. Θωµόγλου 4) Πέτρου Κιοσόγλου 5) Θεόδωρου Προπατορίδη 6) Αναστ. Τσακιρίδη 7)
Σταύρου Ταµπακάρη 8) Βλάση Μακαρονά 9) Κοσµά Καρατζόγλου.
Γ) Γίνεται δεκτή η ένσταση της Ανδρονίκης Μπαλόγλου.
∆) Κυρώνεται ο πίνακας και καθορίζονται οι υπόχρεοι να καταβάλουν τον φόρο καθαριότητας για το οικ.
έτος 1941-1942 και το συνολικό ποσό βεβαιωθέντος φόρου περιορίζεται στα 2.859.810 δρχ.
Θέµα 9ο. Στους σχετικούς καταλόγους που περιλαµβάνουν 7.732 φορολογούµενους και βεβαιωθέντα τέλη
3.002.210 δρχ., υποβλήθηκαν 86 ενστάσεις.
Α) Απορρίπτονται οι ενστάσεις των 80 και µεταξύ αυτών οι µη αναφερόµενοι στην προηγούµενη κατάσταση: Α. Ε. Βιοµηχανία και Εµπόριο Ελαστικών προϊόντων & Ελένη Ξύγκη.
Β) Γίνονται εν µέρει δεκτές 5 εντάσεις.
Γ) Γίνεται δεκτή η ένσταση του Θεοφάνη Αρώνη.
∆) Κυρώνεται ο πίνακας και καθορίζονται οι υπόχρεοι να καταβάλουν το δικαίωµα υδροληψίας για το οικ.
έτος 1941-1942 και το συνολικό ποσό βεβαιωθέντος φόρου περιορίζεται στα 2.989.810 δρχ.
Θέµα 10ο. Προσδιορίζονται οι άµεσοι φόροι που θα πληρωθούν από υπόχρεους, αναλόγως της οικονοµικής και
οικογενειακής τους κατάστασης, όπως στον σχετικό πίνακα και απέναντι από το ονοµατεπώνυµο κάθε ένα
υπόχρεο κάτοικο και ιδιοκτήτη ακινήτου ή επιτηδευµατία. Το σύνολο των φορολογουµένων είναι 5.789 και το
εισπρακτέο ποσό 2.482.800 δρχ.
Θέµα 11ο . Εγκρίνεται η χορήγηση βοηθηµάτων.
Θέµα 12ο . Όπως η εισήγηση.
Εκτός ηµερήσιας διάταξης.
Α) Ανακοινώνεται απόφαση του επιτρόπου του Υπ. Επισιτισµού µε την οποία αποφασίσθηκε να χορηγηθούν
στο ∆ήµο 50 οκάδες σαπούνι, που θα παραδοθούν από το υποκατάστηµα της Αγροτικής Τράπεζας στον Πειραιά,
προς 300 δρχ. η οκά. Το σαπούνι θα διατεθεί δωρεάν στους άπορους κατοίκους του ∆ήµου. Η ∆. Ε. εγκρίνει
πίστωση 16.000 δρχ.
Β) Ανακοινώνεται έγγραφο του Πανελλήνιου Συνδέσµου Τραυµατιών Αξιωµατικών Πολέµου που ζητούν
οικονοµική ενίσχυση για συναυλία που δίνει προς ανακούφιση των µελών του και εγκρίνεται πίστωση 5.000 δρχ.
Γ) Ανακοινώνεται έγγραφο του Υπ. Εθνικής Άµυνας για ενίσχυση συναυλίας που δίνει η Ένωση Τραυµατιών
Αθηνών υπό την προστασία του και εγκρίνεται πίστωση 5.000 δρχ.
∆) Ψηφίζεται ειδικός Οργανισµός προσωρινής έκτακτης υπηρεσίας ταφής απόρων, που συµπεριλαµβάνει
µέχρι 10 θέσεις εργατών, για τη µεταφορά των νεκρών, το άνοιγµα των τάφων κ.λπ., µε ανώτατη ηµερήσια
αποζηµίωση 500 δρχ.
Συνεδρίαση 8η
∆ευτέρα 25 Μαΐου 1942
Θέµατα ηµερήσιας διάταξης.
1. Επιβολή προσωπικής εργασίας προς φύλαξη των τηλεγραφικών και τηλεφωνικών καλωδίων.
2. Έγκριση πίστωσης για παροχή λαδιού στους υπαλλήλους του αντλιοστασίου και για να κατασκευαστούν
φόρµες υπηρεσίας.
3. Ρύθµιση οικονοµικής κατάστασης υπαλλήλου.
4. Επιβολή ερανικού φόρου 1942 – 1943.
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Θέµα 1ο . Ο ∆ήµαρχος ανακοινώνει εγκύκλιο της Νοµαρχίας µε την οποία κοινοποιείται όµοια του Υπ. Εσωτερικών, «περί του τρόπου της επιβολής προσωπικής εργασίας προς φύλαξη των τηλεγραφικών και τηλεφωνικών
καλωδίων», κατά την οποία βάσει του νόµου 1984/39 «περί οργανώσεως της πολιτικής και οικονοµικής επιστρατεύσεως της χώρας» και σχετικής απόφασης του υπουργικού συµβουλίου, εγκρίνεται για τη φύλαξη των προαναφερθέντων καλωδίων, οι δηµοτικές αρχές να καταρτίζουν πίνακα υπόχρεων για εργασία κατοίκων, οι οποίοι
δεν δικαιούνται καµιάς αµοιβής. Στη συνέχεια θέτει προς κύρωση πίνακα των αρρένων κατοίκων της πόλης.
Η ∆. Ε. εγκρίνει τον πίνακα των αρρένων κατοίκων ηλικίας 22-55 ετών, οι οποίοι κρίθηκαν υπόχρεοι σε
προσωπική εργασία για τη φύλαξη των τηλεγραφικών και τηλεφωνικών καλωδίων των αρχών κατοχής, που
περιλαµβάνει 6.094 υπόχρεους.
Θέµα 2ο . Ο ∆ήµαρχος εκθέτει ότι από τα 14 άτοµα του προσωπικού αντλιοστασίου και ύδρευσης ζητήθηκε µε
αναφορά να µεριµνήσει ο ∆ήµος για την προµήθεια λαδιού προς χρήση του συσσιτίου τους, καθόσον η έλλειψή
του λόγω της ανεπάρκειας των οικονοµικών τους πόρων, τους αποστερεί από την αναγκαία δύναµη για την
άρτια εκτέλεση των καθηκόντων τους και αυτό µπορεί να έχει δυσµενή αποτελέσµατα επί της οµαλής λειτουργίας αυτής της υπηρεσίας. Ο ∆ήµαρχος προσθέτει πως κατά τη γνώµη του το µητρώο παροχής λαδιού πρέπει να
επεκταθεί σε όλο το προσωπικό του ∆ήµου για να βελτιωθεί το ατοµικό συσσίτιό τους.
Η ∆. Ε. βρίσκει δικαιολογηµένη την πρόταση του δηµάρχου και ότι εξυπηρετεί το καλώς νοούµενο δηµοτικό
συµφέρον, εφόσον µάλιστα κάποιοι δηµοτικοί υπάλληλοι παρουσιάζουν, λόγω ελλιπούς σίτισης, οιδήµατα και
άλλα φαινόµενα υποσιτισµού, τα οποία έχουν ως αποτέλεσµα την ασθένειά τους και την ανωµαλία, που
προκαλείται από αυτήν, στην υπηρεσία. Εγκρίνονται: α) η προµήθεια λαδιού από την ελεύθερη αγορά για χρήση
των 14 ατόµων του προσωπικού αντλιοστασίου και ύδρευσης και ορίζεται η ποσότητα της κάθε µερίδας σε 8
δράµια187 (25,6 γραµµάρια) β) πίστωση 150.000 γ) εκφράζει την ευχή να εγκρίνει η Νοµαρχία την επέκταση του
µέτρου και για τους υπόλοιπους δηµοτικούς υπαλλήλους. Επίσης εγκρίνεται η κατασκευή 6 φορµών για το
προσωπικό του αντλιοστασίου, για να µη φθείρουν το ρουχισµό τους κατά την εργασία τους.
Θέµα 3ο . Όπως η εισήγηση.
Θέµα 4ο . Αναβάλλεται.
Εκτός ηµερήσιας διάταξης.
Α) Ανακοινώνεται εγκύκλιος του Υπ. Οικονοµικών µε την οποία κοινοποιείται το Ν.∆. 1207/42 «περί επιβολής
φόρου σε είδος επί των γεωργικών προϊόντων και υποχρεωτικού παρακρατήµατος συγκέντρωσης από αυτά» και
της απαλλαγής τους από τη χρηµατική φορολογία. Μετά από αυτό προτείνει την τροποποίηση προηγούµενης
πράξης ως προς τον παραγωγό Π. Βιαρόπουλο, που φορολογήθηκε µε ποσό 2.053 δρχ. από τις οποίες οι 1.544
τον βαρύνουν για στάρι που παρήγαγε και του οποίου η φορολογία θα καταβληθεί σε είδος. Η ∆. Ε. τροποποιεί
την προηγούµενη πράξη για όλους τους παραγωγούς γεωργικών προϊόντων αυξοµειώνοντας τα αναλογούντα
ποσά. Αναφέρονται ως παράγωγοί: Παναγιώτης Βιαρόπουλος, Ιωάννης Καµπαδάκης, Μπατζάκος & Καρυώτης,
Ιωάννης Λαγογιάννης, Μοντεσάντος & Μπαµπάκος, Α. Ε. Μουταλάσκη, Α. Ε. Αφοι Σινάνογλου, Παντελής Λιανός,
Νικόλαος Μυτιληναίος και Γεώργιος Κάπαρης. Το συνολικό ποσό από 90.610 δρχ. γίνεται 89.066. Κατά τα λοιπά
η απόφαση µένει ως έχει.
Β) Εγκρίνεται πίστωση 50.000 για την ασφάλιση του αυτοκινήτου καθαριότητας (το Πακάρ).
Συνεδρίαση 9η
Πέµπτη 18 Ιουνίου 1942
Θέµατα ηµερήσιας διάταξης.
1. Απόδοση λογαριασµού για την προµήθεια βενζίνης.
2. Ψήφιση πίστωσης 100.000 για προµήθεια βενζίνης.
3. Ψήφιση πίστωσης 50.000 για προµήθεια ασβέστη για απολύµανση υπονόµων οχετών κ.λπ..
4. Ψήφιση πίστωσης 50.000 για προµήθεια σαπουνιού για το προσωπικό του αντλιοστασίου.
5. Έγκριση παράτασης ειδικού Οργανισµού υπηρεσίας είσπραξης δηµοτικών φόρων για ένα χρόνο.
6. Έγκριση πίστωσης για φάρµακα δηµοτικού υπαλλήλου.
7. Έγκριση πίστωσης για την πληρωµή οφειλοµένων στο σανατόριο Σωτηρία.
8. Έγκριση εγγραφής του δήµου ως συνδροµητή στο περιοδικό «Ελληνική Νεότης».
9. Έγκριση πληρωµής συνδροµής στην εφηµερίδα «Αγροτικό Μέλλον».
10. Αιτήσεις, αναφορές.
Θέµα 1ο . Όπως η εισήγηση.
Θέµα 2ο . Με πρόταση του ∆ηµάρχου µαταιώνεται η συζήτηση γιατί κατά τις διατάξεις του Ν. ∆. 925/42 η
αρµοδιότητα του δηµάρχου για εκτέλεση έργων και προµηθειών µε απόδοση λογαριασµού έχει ορισθεί για τους
δήµους που προήλθαν από το δήµο Αθηναίων και Πειραιά µέχρι το ποσό των 500.000 δρχ.
187
Η οκά ήταν Οθωµανική µονάδα µέτρησης µάζας. Ύστερα από την κατάρρευση της Οθωµανικής αυτοκρατορίας, συνέχισε να χρησιµοποιείται στα κράτη που προέκυψαν από τη διάλυσή της, συνήθως παράλληλα µε τις µονάδες του µετρικού συστήµατος. Η οκά υποδιαιρούνταν σε 400 δράµια. Στην Ελλάδα η οκά αντιστοιχούσε σε 1.282 γραµµάρια και το δράµι σε 3,205 γραµµάρια και παρέµεινε σε παράλληλη
χρήση µε τις µονάδες του µετρικού συστήµατος οι οποίες είχαν υιοθετηθεί από το 1876. Ειδικά για τη µέτρηση υγρών οι αντιστοιχίες ήταν 1
οκά = 1.280 γρ. και 1 δράµι = 3,2 γρ. Η επίσηµη κατάργηση όλων των παλαιών µέτρων και σταθµών έγινε στις 31 Μαρτίου του 1959. Παρ'
όλα αυτά, η χρήση της επέζησε έως τη δεκαετία του 1990 στις συσκευασίες εµφιάλωσης του ούζου, του τσίπουρου και των συναφών
ποτών: 80 γρ. ("εικοσιπενταράκι"), 160 γρ. ("πενηνταράκι"), 320 γρ. ("εκατοσταράκι"), 640 γρ. ("µισοκάρικο"). Πηγή el.wikipedia.org
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Θέµα 3ο . Όπως η εισήγηση.
Θέµα 4ο . Όπως η εισήγηση.
Θέµα 5ο . Όπως η εισήγηση.
Θέµα 6ο . Εγκρίνεται η χορήγηση 1.036 δρχ. στον φαρµακοποιό Μιχ. ∆ρυµαλήτη για την πληρωµή φαρµάκων
του υπαλλήλου Γ. Β.
Θέµα 7ο . Όπως η εισήγηση.
Θέµα 8ο . Αναβάλλεται.
Θέµα 9ο . Όπως η εισήγηση.
Θέµα 10ο . ∆εν υπάρχουν αιτήσεις.
Συνεδρίαση 10η
Τρίτη 30 Ιουνίου 1942
Θέµατα ηµερήσιας διάταξης.
1. Απόδοση λογαριασµού επί διαφόρων πιστώσεων.
2. Αιτήσεις, αναφορές, ανακοινώσεις.
Θέµα 1ο . Εγκρίνονται διάφορες δαπάνες τρέχουσες και συντήρησης.
Θέµα 2ο . Απαλλάσσεται φορολογίας ο δηµοτικός γιατρός Αναστ. Ιωαννίδης.
Συνεδρίαση 11η
Πέµπτη 9 Ιουλίου 1942
Θέµατα ηµερήσιας διάταξης.
1. Έγκριση διάθεσης πίστωσης 700.000 δρχ. για την άµεση προµήθεια διάφορων εξαρτηµάτων και εργαλείων
για το αντλιοστάσιο.
2. Επιβολή έκτακτης φορολογίας 30% επί της επιβληθείσας από τη δηµόσια φορολογία ανατίµησης.
3. Λήψη απόφασης επί διαταγής της Νοµαρχίας για ανάθεση σε εργολάβο της ταφής απόρων.
Θέµα 1ο . Όπως η εισήγηση.
Θέµα 2ο . Αναβάλλεται.
Θέµα 3ο . Η ταφές γίνονται από τον ∆ήµο και δεν συντρέχει λόγος ανάθεσης σε εργολάβο.
Συνεδρίαση 12η
Κυριακή 19 Ιουλίου 1942
Θέµατα ηµερήσιας διάταξης.
1. Απόδοση λογαριασµού δαπάνης 50.000δρχ. για ανταλλακτικά των δηµοτικών αυτοκινήτων.
2. Έγκριση διάθεσης πίστωσης 200.000 δρχ. για επισκευή αυτοκινήτων: καταβρεκτήρα και απορριµµάτων.
Στην αρχή της συνεδρίασης οι δηµοτικοί σύµβουλοι Ι. ∆ούµπας, Σ. Γαβριήλογλου, Ι. Μακρόπουλος και Κ.
Παρετσόγλου, υποβάλουν την εξής πρόταση και ζητούν αν γίνει δεκτή να κοινοποιηθεί όπου πρέπει: «Επειδή
παρατηρήθηκε σε διάφορα κέντρα διανοµής λαϊκών, µαθητικών και προσχολικών συσσιτίων, οι συµµετέχοντες
να ζητούν ο έλεγχος της κανονικής διανοµής να γίνεται µε επιστασία τους, προτείνουν να επιτρέπεται η είσοδος
στο χώρο της διανοµής 20 ατόµων για να ελέγχουν τη διανοµή».
Η ∆. Ε. αποδέχεται την πρόταση και εγκρίνει την κοινοποίησή της: α) στην επιτροπή συσσιτίων β) στην
κεντρική επιτροπή της Ε.Ο.Χ.Α.188 και γ) στη Μαθητική Αντίληψη.
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Η Εθνική Οργάνωση Χριστιανικής Αλληλεγγύης (ΕΟΧΑ), κυρίως λειτουργούσε µε εθελοντές (στην Αθήνα έφταναν τις 2.000), που βοήθησαν απόρους, φυλακισµένους και πεινασµένα παιδιά. Πρόεδρος της διετέλεσε ο κατοπινός Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Χρυσόστοµος ο Β΄ (κατά κόσµον Θεµιστοκλής Χατζησταύρου) που γεννήθηκε στις Τράλλεις της Μικράς Ασίας το 1880. Αριστούχος της Ιερατικής
Σχολής Χάλκης, χειροτονήθηκε ∆ιάκονος το 1902 από τον Μητροπολίτη ∆ράµας και στη συνέχεια Εθνοµάρτυρα Μητροπολίτη Σµύρνης,
Χρυσόστοµο Καλαφάτη. Χειροτονήθηκε επίσκοπος Τράλλεων και παρέµεινε στη Σµύρνη, όπου είχε φιλανθρωπική και ποιµαντική δράση. Το
1913 εξελέγη Μητροπολίτης Φιλαδελφείας και ίδρυσε, υπό συνθήκες διωγµών, οικοτροφείο για Έλληνες µαθητές όλων των βαθµίδων. Στην
αρχή του Α' Παγκοσµίου Πολέµου, όταν, για να αλλοιώσουν την κατανοµή των πληθυσµών, οι Τούρκοι µετέφεραν στην ενδοχώρα Έλληνες
των παραλίων υπό συνθήκες διωγµού, παρενέβη απειλώντας να καταγγείλει τις τουρκικές ωµότητες στην ∆ύση και καταδικάστηκε από τους
Τούρκους ερήµην εις θάνατον. Η εκτέλεση της ποινής απετράπη µε παρέµβαση των Μεγάλων ∆υνάµεων. Κατά την Ελληνική προέλαση, το
1919, µεσολάβησε στον Ύπατο Αρµοστή Στεργιάδη υπέρ των αµάχων Τούρκων αλλά και των εµπλεκοµένων στους διωγµούς πασάδων,
παρά τις σφαγές των Ελλήνων του Αϊδινίου, µεταξύ των οποίων και η οικογένειά του. Μετά την ανάκτηση του Αϊδινίου από τους Έλληνες,
ως τοποτηρητής της εκεί Μητροπόλεως, αγωνίστηκε για την ανασυγκρότηση της πόλης κι οργάνωσε τους αµάχους που µε δικό του επιτελικό σχέδιο, απέκρουσαν επί τρία ηµερονύχτια επίθεση Τσετών. Για τη δράση του αυτή, του απενεµήθη ο Πολεµικός Σταυρός Γ' τάξεως, µε
πρόταση της Ι’ Μεραρχίας. Ως Μητροπολίτης Εφέσου το 1922 συνεργάστηκε µε το Χρυσόστοµο Σµύρνης στην περίθαλψη προσφύγων που
συνέρεαν από παντού και βρισκόταν µαζί του όταν τον παρέλαβε η άµαξα του Νουρεντίν που τον οδήγησε στη σφαγή. Ενώ η Σµύρνη
καιγόταν, έφθασε κυνηγηµένος στο σπίτι του Άγγλου Ναυάρχου και τον έπεισε να διαθέσει πλοία για την αποµάκρυνση των αµάχων, παρά
τις αντίθετες εντολές που είχε άνωθεν. Μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή ως Αποκρισάριος του Πατριαρχείου στην Αθήνα αγωνίστηκε για
την περίθαλψη των προσφύγων. Με εντολή της Ελληνικής Κυβέρνησης συνέταξε έκθεση για τις τουρκικές ωµότητες, την οποία χρησιµοποίησε ο Βενιζέλος για να ανατρέψει τους ισχυρισµούς των Τούρκων ότι δε βιαιοπράγησαν. Του προτάθηκε η µητρόπολη της υπό Ιταλική
κατοχή Ρόδου, αλλά αρνήθηκε λόγω των απαράδεκτων όρων των Ιταλών. Ανέλαβε για λίγο τη Μητρόπολη Βεροίας-Ναούσης και µετετέθη
στην νεοσύστατη Μητρόπολη Φιλίππων και Νεαπόλεως. Κατά το Β' Παγκόσµιο Πόλεµο πρωτοστάτησε στην ενίσχυση του µετώπου και
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Θέµα 1ο . Όπως η εισήγηση.
Θέµα 2ο . Όπως η εισήγηση.
Συνεδρίαση 13η
Πέµπτη 30 Ιουνίου 1942
Θέµατα ηµερήσιας διάταξης.
1. Απόδοση λογαριασµού δαπάνης 700.000δρχ. για υλικά και ανταλλακτικά αντλιοστασίου.
2. Υποβολή πρότασης για απόλυση ειδικού εισπράκτορα του ∆ήµου λόγω εγκατάλειψης της θέσης του.
3. Έγκριση πίστωσης 500.000δρχ. για υλικά και συντήρηση του αντλιοστασίου.
4. Έγκριση πίστωσης 84.985 δρχ. για εξόφληση σανατορίου Σωτηρία λόγω περίθαλψης απόρων.
5. Αιτήσεις, αναφορές.
Θέµα 1ο. Όπως η εισήγηση.
Θέµα 2ο. Με πρόταση του ∆ηµάρχου, θεωρείται ως απολυµένος ο ειδικός εισπράκτορας Λ. ∆., λόγω εγκατάλειψης της θέσης του από τις 12 Ιουνίου και αγνοείται ο τόπος διαµονής του. Τη θέση του εισπράκτορα δηµοτικών
εσόδων καταλαµβάνει ο Κ. Σ., έφεδρος που πολέµησε στα πρόσω και έχει διατελέσει εισπράκτορας του δήµου.
Θέµα 3ο. Όπως η εισήγηση.
Θέµα 4ο. Όπως η εισήγηση.
Θέµα 5ο. Με πρόταση του δηµάρχου εγκρίνεται ποσό 9.000 δρχ., για 3µηνη νοσηλεία άπορου στο σανατόριο
Σωτηρία, στη Γ΄ θέση.
Συνεδρίαση 14η
Κυριακή 2 Αυγούστου 1942
Θέµα ηµερήσιας διάταξης.
Αναµόρφωση προϋπολογισµού για την αύξηση των αποδοχών των εργαζόµενων στον ∆ήµο.
Με Ν. ∆. επιτρέπεται ο τριπλασιασµός των µισθών των εργαζόµενων στους δήµους της πρώην ∆ιοικήσεως
Πρωτευούσης και µε άλλες αποφάσεις προβλέπεται η χορήγηση επιδόµατος 10% για κάθε ανήλικο αγόρι, άγαµο
κορίτσι και µέχρι 3 παιδιά. Η ∆. Ε. θεωρώντας ότι το ποσό των 3.809.800 δρχ. που θα χρειαστεί για τις αµοιβές
των εργαζοµένων από Ιούνιο µέχρι τέλους του οικονοµικού έτους, θα εξευρεθεί από την αύξηση των δηµοτικών
φόρων, αναµορφώνει τον προϋπολογισµό. Για το ίδιο χρονικό διάστηµα αυξάνονται τα έξοδα παράστασης του
∆ηµάρχου κατά 35% και το ποσό των 194.000 δρχ. που προβλέπεται αυξάνεται κατά 68.040 δρχ.
Συνεδρίαση 15η
Κυριακή 6 Σεπτεµβρίου 1942
Θέµατα ηµερήσιας διάταξης.
1. Ψήφιση συµπληρωµατικής πίστωσης για την αύξηση των εξόδων παράστασης του ∆ηµάρχου συµφώνως
απόφασης του υπουργού Εσωτερικών.
1. Ψήφιση πίστωσης για τη χορήγηση νέου επιδόµατος ακρίβειας από 1ης Αυγούστου, 2000-3000 δρχ. στους
εργαζόµενους στον ∆ήµο συµφώνως απόφασης του υπουργείου Εσωτερικών.
2. Αναµόρφωση προϋπολογισµού για την ψήφιση νέων πιστώσεων.
3. Εξόφληση τιµολογίων Ηλεκτρικής Εταιρείας.
4. Έγκριση όρων διακήρυξης για ανάδειξη εργολάβου κηδειών απόρων.
5. Λήψη απόφασης για οδοιπορικά έξοδα υπαλλήλου.
6. Τροποποίηση κανονισµού υδροληψίας.
7. Αποδοχή δωρεάς 25.000 δρχ. του κ. Λουδοβίκου Σπ. Φωτιάδη.
8. Πρόταση διορισµού εισπρακτόρων.
9. Έγκριση πίστωσης 60.000 δρχ. για αντιγραφή του σχεδίου πόλης.
10. Αιτήσεις, αναφορές.
Θέµα 1ο . Τα έξοδα παράστασης του δηµάρχου αυξάνονται κατά 60.840 δρχ.
Θέµα 2ο . Όπως η εισήγηση.
Θέµα 3ο . Όπως η εισήγηση.
Θέµα 4ο . Όπως η εισήγηση.
Θέµα 5ο . Όπως η εισήγηση.
οργάνωσε στα µετόπισθεν τάγµατα εθελοντών. Ως πρόεδρος του Ερυθρού Σταυρού Καβάλας, είχε φροντίσει εγκαίρως για την εκπαίδευση
εθελοντριών που πλαισίωσαν πολεµικά νοσοκοµεία. Μετά τη γερµανική κατάκτηση συχνά χρησιµοποιήθηκε, λόγω της γλωσσοµάθειας και
της διπλωµατικής του εµπειρίας, σε επιτυχείς αποστολές προς τις αρχές κατοχής. Βοήθησε ενεργά τις αντιστασιακές οργανώσεις. Ειδοποιηµένος από ανώνυµο τηλεφώνηµα για επικείµενη έρευνα της Γκεστάπο, πρόφθασε να κρύψει τα ενοχοποιητικά στοιχεία αλλά έµεινε έκτοτε
υπό συνεχή παρακολούθηση. Το 1962 εξελέγη Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος και το 1967 εκδιώχθηκε πραξικοπηµατικά από τη
Στρατιωτική Κυβέρνηση της 21ης Απριλίου και τα Ανάκτορα, χωρίς να παραιτηθεί, ιδιώτευσε µέχρι τον θάνατό του ως πρώην Αρχιεπίσκοπος
Αθηνών και πάσης Ελλάδος, ενώ χρέη Αρχιεπισκόπου εκτελούσε ο µέχρι τότε πρωθιερέας των Ανακτόρων Ιερώνυµος Κοτσώνης.
Πέθανε µετά ολιγοήµερη ασθένεια, στις 9 Ιουνίου 1968, Κυριακή της Πεντηκοστής. Πηγή el.wikipedia.org
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Θέµα 6ο . Απορρίπτεται.
Θέµα 7ο . Όπως η εισήγηση.
Θέµα 8ο . Γίνεται αποδοχή δωρεάς 25.000 δρχ. του κ. Λουδοβίκου Σπ. Φωτιάδη κατοίκου Αθηνών, υπέρ των
απόρων του δήµου.
Θέµα 9ο . Αναβάλλεται.
Θέµα 10ο . Όπως η εισήγηση.
Θέµα 11ο . Εγκρίνεται οικονοµική ενίσχυση σε 2 άπορους δηµότες.
Συνεδρίαση 16η
Κυριακή 20 Σεπτεµβρίου 1942
∆εν υπάρχει απαρτία.
Συνεδρίαση 17η
Τρίτη 22 Σεπτεµβρίου 1942
Θέµατα ηµερήσιας διάταξης.
1. Ψήφιση ειδικού Οργανισµού έκτακτης υπηρεσίας διανοµής φορολογικών προσκλήσεων.
2. Πρόταση διορισµού 3 εισπρακτόρων.
3. Απόδοση λογαριασµού προµηθειών και δαπανών.
4. Ψήφιση πίστωσης 150.000 για την επισκευή του αυτοκινήτου καταβρεκτήρα.
5. Ψήφιση πίστωσης 60.000 για τη διανοµή βοηθηµάτων.
6. Ψήφιση συµπληρωµατικών πιστώσεων α) 100.000 για είδη καθαριότητας και β) 500.000 για προµήθεια
βενζίνης κ.λπ.
7. Λήψη απόφασης για την αύξηση των ηµεροµισθίων των εργατών ειδικών Οργανισµών, καθαριότητας κ.λπ.
8. Αιτήσεις, αναφορές.
Θέµα 1ο . Αναβάλλεται.
Θέµα 2ο . Όπως η εισήγηση.
Θέµα 3ο . Όπως η εισήγηση.
Θέµα 4ο . Όπως η εισήγηση.
Θέµα 5ο . Όπως η εισήγηση.
Θέµα 6ο . Όπως η εισήγηση.
Θέµα 7ο . Εγκρίνονται αυξήσεις: α) Συνεργείο αποχωρητηρίων. Καθαρίστριες από 350 έως 600 δρχ., εργάτες
από 450 έως 800 β) Συνεργεία καθαρισµού υπονόµων, επισκευής δικτύου ύδρευσης, καθαρισµού φρεάτων και
δεξαµενών, επισκευής δικτύου ηλεκτροφωτισµού, συντήρηση κήπων και συντήρηση δηµοτικών οδών από 450
έως 800. Υπηρ. καθαριότητας α) Οδοκαθαριστές από 450 έως 800 β) Εργάτες µε χειράµαξες από 450 έως 1000
Θέµα 8ο . Εγκρίνεται η χορήγηση βοηθηµάτων σε άπορες δηµότισσες.
Συνεδρίαση 18η
Κυριακή 11 Οκτωβρίου 1942
Θέµατα ηµερήσιας διάταξης.
1. Έγκριση δαπανών.
2. Έγκριση εξόφλησης ενταλµάτων
3. Ψήφιση ειδικής πίστωσης για προµήθεια αντλίας του δηµοτικού αντλιοστασίου.
4. Αιτήσεις, αναφορές.
Θέµα 1ο . Εγκρίνονται δαπάνες για τρέχουσες και λειτουργικές ανάγκες, συντήρησης µηχανηµάτων και δρόµων,
χωµατουργικά έργα, συντήρηση δικτύου ύδρευσης, έξοδα λειτουργίας αντλιοστασίου, προµήθεια και συντήρηση κηπουρικών και δενδροκοµικών µηχανηµάτων, αναλώσιµα, καθαρισµό αποχωρητηρίων και ηµεροµίσθια
εργαζοµένων στην καθαριότητα και στους κήπους.
Θέµα 2ο . Όπως η εισήγηση.
Θέµα 3ο . Αναβάλλεται.
Θέµα 4ο . Εγκρίνεται η χορήγηση βοηθηµάτων σε άπορους δηµότες.
Εκτός ηµερήσιας διάταξης.
Α & Β) Συµφώνως µε απόφαση του υπουργού Εσωτερικών, από 1ης Σεπτεµβρίου 1942, γίνονται αυξήσεις
των απολαβών (µισθοί & επιδόµατα) των εργαζόµενων και των απασχολούµενων στον ∆ήµο και στα έξοδα
παράστασης του ∆ήµαρχου, κατά 10%. Επιπλέον αύξηση 10% για κάθε ανήλικο παιδί εργαζοµένου και κάθε
άγαµη κόρη, µέχρι τρία παιδιά ανώτατο όριο. Οι πιστώσεις για το σκοπό αυτό µέχρι τέλους τρέχοντος οικονοµικού έτους, αυξάνονται κατά 20.415.566 δρχ. Αναµένεται είσπραξη από φορολογία ακινήτων 9.000.000, από τον
∆ήµο Αθηναίων 20.000.000 από τη φορολόγηση επί των εγχώριων (του ∆ήµου Νέας Ιωνίας) προϊόντων, και
άλλων 24.000.000 δρχ. από την ίδια πηγή.
Αυξάνονται οι απολαβές του ∆ηµάρχου, του Γενικού Γραµµατέα του ∆ήµου, του Νοµικού Συµβούλου και
των εργαζοµένων: στις ∆ιοικητικές υπηρεσίες, οικονοµικές υπηρεσίες, τεχνικές υπηρεσίες, υπηρεσίες δηµοτικής
204

πρόνοιας, έκτακτης υπηρεσίας βεβαιώσεως φόρων, έκτακτης υπηρεσίας είσπραξης δηµοτικών εσόδων, υγειονοµικού προσωπικού και προσωπικού καθαριότητας, ύδρευσης, ηλεκτροφωτισµού, αντλιοστασίου, κήπων,
υπηρεσίας καταβρέγµατος και τα έξοδα πιστώσεων µε τον τίτλο «Μισθοδοσίες αποσπασθέντων υπαλλήλων τέως
δήµων Μακεδονίας-Θράκης».
Γ) Μετά από το Ν.∆. 1691/42 «περί συστάσεως δήµου πρωτευούσης», επανεγκρίνεται η τελική κατάταξη
στον φορολογικό κατάλογο των τελών καθαριότητας και αποκοµιδής απορριµµάτων, για το οικονοµικό έτος
1941-42 όπως προέκυψε µετά την εξέταση των αποβληθεισών ενστάσεων, µε βεβαιωµένο ποσό 2.859.810 δρχ.
∆) Μετά από το Ν.∆. 1691/42 «περί συστάσεως δήµου πρωτευούσης», επανεγκρίνεται η τελική κατάταξη
στον φορολογικό κατάλογο του δικαιώµατος ύδρευσης, για το οικονοµικό έτος 1941-42 όπως προέκυψε µετά
την εξέταση των αποβληθεισών ενστάσεων, µε βεβαιωµένο ποσό 2.989.810 δρχ.
Συνεδρίαση 19η
Πέµπτη 22 Οκτωβρίου 1942
Θέµατα ηµερήσιας διάταξης.
1. Ψήφιση πίστωσης µέχρι ποσού 400.000 για την κατασκευή υπόστεγου κάλυψης βανών στο αντλιοστάσιο.
2. Ψήφιση πίστωσης για την καταβολή αποζηµίωσης στον εισπράκτορα του ∆ήµου, Ευθύµιου Σουλτανίδη.
3. Απόδοση λογαριασµού για ληφθείσα προκαταβολή 50.000 για αγορά ενσήµων του ΙΚΑ.
4. Ψήφιση πίστωσης 200.000 για αγορά ενσήµων του ΙΚΑ.
5. Λήψη απόφασης επί της ενστάσεως του υπαλλήλου Θ. Καγιαλόγλου, κατά της πειθαρχικής ποινής που του
επέβαλε η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή για µηνιαία παύση.
∆εν υπάρχει απαρτία.
Συνεδρίαση 20η
Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 1942
Θέµατα ηµερήσιας διάταξης, τα ίδια µε την προηγούµενη.
Παρίστανται οι: ∆ήµαρχος Σταύρος Γκούµας και τα µέλη Α. Γιαγτζόγλου, Χ. Σαραντόπουλος, Ι. Μαυρό-πουλος
και Σ. Γαυριήλογλου. Απουσιάζουν οι: Κ. Παρατσόλου και Ι. ∆ούµπας.
Θέµα 1ο. Εγκρίνεται η επέκταση των εγκαταστάσεων του αντλιοστασίου για να στεγαστούν οι σωληνώσεις και
οι βάνες του, που κινδυνεύουν να διαρραγούν από τις καιρικές µεταβολές.
Θέµα 2ο. Η θητεία του εν λόγω έκτακτου εισπράκτορα είχε λήξει από 31 Ιουλίου 1942, αλλά χρειάστηκε να
συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του γιατί διαφορετικά θα ήταν αδύνατη η είσπραξη των διάφορων δηµοτικών εσόδων. Εγκρίνεται η αποζηµίωσή του µε 121.800 δρχ., από 1ης Αυγούστου µέχρι 15 Οκτωβρίου.
Θέµα 3ο & 4ο. Όπως η εισήγηση.
Θέµα 5ο. Αποφασίζεται συµπληρωµατική διοικητική ανάκριση που ανατίθεται στον Ι. ∆ούµπα και η ∆. Ε.
επιφυλάσσεται να αποφασίσει οριστικά µετά την υποβολή του πορίσµατος.
Εκτός ηµερήσιας διάταξης. Ψηφίζεται έκτακτη υπηρεσία φύλαξης του αντλιοστασίου για την κάλυψη τριών
κενών θέσεων, µε µηνιαία αντιµισθία 1.500 δρχ.
Συνεδρίαση 21η
Κυριακή 1 Νοεµβρίου 1942
Θέµατα ηµερήσιας διάταξης.
1. Έγκριση ερανικού καταλόγου οικον. έτους 1942-1943.
2. Αύξηση των εξόδων παράστασης του ∆ηµάρχου.
3. Έγκριση επιβολής δικαιώµατος επί της χορήγησης αδειών εγκατάστασης ύδρευσης και αδειών επανασύνδεσης ύδρευσης.
4. Αιτήσεις, αναφορές.
Θέµα 1ο . Με κοινή απόφαση των υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµικών επιβάλλεται άµεσος έρανος σε όλους
τους κατοίκους του ∆ήµου, κατόχους οποιασδήποτε ακίνητης περιουσίας στην διοικητική του περιφέρεια. Η ∆.Ε.
διεξήλθε τον κατάλογο των δυναµένων να υποχρεωθούν κατοίκων, που προσκόµισε η φοροτεχνική υπηρεσία
του δήµου, αποφάσισε να καταρτιστεί ο κατάλογος που περιλαµβάνει 7.055 υπόχρεους και προσδιόρισε την
ερανική εισφορά του καθ’ ενός που αναγράφεται στον κατάλογο δίπλα στο όνοµά του. Το εισπρακτέο ποσό από
τον άµεσο έρανο υπολογίζεται σε 21.446.000 δρχ.
Θέµα 2ο. Τα έξοδα παράστασης του ∆ηµάρχου, µετά από απόφαση του υπουργού Εσωτερικών και εγγράφου
του δήµου πρωτευούσης, αυξάνονται κατά 450%. Η αντίστοιχη πίστωση για το οικ. Έτος 1942-43 ανέρχεται σε
1.029.420 δρχ.
Θέµα 3ο. Μετά τα σύσταση του ∆ήµου Πρωτευούσης, η Νοµαρχία Αττικοβοιωτίας επέστρεψε ανεπικύρωτη την
πράξη της ∆. Ε. που υπέβαλε, για δικαίωµα χορήγησης αδειών εγκατάστασης και επανασύνδεσης ύδρευσης. Η
∆.Ε. επανεγκρίνει την απόφασή της για τη χορήγηση των αδειών από τον ∆ήµο και ορίζει τα ποσά: 10.000 για
εγκατάσταση και 5.000 για επανασύνδεση επ’ αόριστον. Οι εισπράξεις θα γίνονται από όργανα του ∆ήµου.
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Θέµα 4ο. Ο δηµότης και κάτοικος Ν. Ιωνίας Ιωάννης Βροχίδης, πτυχιούχος Πολιτικών Επιστηµών της Παντείου
Ανωτάτης Σχολής, µετά από αίτησή του προσλαµβάνεται ως Γραµµατέας Β΄ προς συµπλήρωση αντίστοιχης
κενής θέσης.
Συνεδρίαση 22η
Κυριακή 22 Νοεµβρίου 1942
Θέµατα ηµερήσιας διάταξης.
1. Πρόταση προαγωγής δηµοτικού υπαλλήλου.
2. Απόδοση λογαριασµού για τη δαπάνη προµήθειας ανταλλακτικού και επισκευή του αυτοκινήτου καταβρεχτήρα.
3. Απόδοση λογαριασµού για τη δαπάνη αντιγραφής του σχεδίου πόλεως.
4. Αναµόρφωση προϋπολογισµού.
5. Ψήφιση πίστωσης για την καταβολή ενοικίων 7 µηνών για το γραφείο Επιτροπής ∆ελτίων Νέας Ιωνίας.
6. Ψήφιση πίστωσης για την καταβολή εξόδων κηδείας του δηµοτικού εργάτη Ιωακείµ Αφατίδη.
7. Αιτήσεις, αναφορές.
Θέµα 1ο . Προάγονται µετά από πρόταση του ∆ηµάρχου, 3 διοικητικοί και 2 οικονοµικοί υπάλληλοι επειδή
επέδειξαν αξιέπαινο ζήλο, προθυµία και εργατικότητα.
Θέµα 2ο . Εγκρίνεται δαπάνη 98.490 δρχ.
Θέµα 3ο . Μετά από σχετική έγκριση του ∆ήµου Πρωτευούσης, εγκρίνεται δαπάνη 60.000 δρχ.
Θέµα 4ο . Εγκρίνεται αναµόρφωση του προϋπολογισµού.
Θέµα 5ο . Αποσύρεται.
Θέµα 6ο . Ψηφίζεται να δοθούν 20.000 δρχ. στη χήρα, του αποβιώσαντος ηλεκτροτεχνίτη Β΄, Ευαγγελία που
µένει στην οδό Κασταµονής 5.
Θέµα 7ο . Η δηµότης και κάτοικος Νέας Ιωνίας Αµαλία Ι. ∆ηµητριάδου, απόφοιτος Γυµνασίου, µετά από αίτησή
της προσλαµβάνεται ως Γραφέας Β΄, δακτυλογράφος, προς συµπλήρωση αντίστοιχης κενής θέσης.
Συνεδρίαση 23η
Τρίτη 1 ∆εκεµβρίου 1942
Θέµατα ηµερήσιας διάταξης.
1. Ψήφιση πίστωσης 3.000.000 δρχ. για την επισκευή της αντλίας και λοιπών µηχανηµάτων και την προµήθεια
ανταλλακτικών για το αντλιοστάσιο.
2. Λήψη απόφασης για την οικονοµική ενίσχυση των δηµοτικών υπαλλήλων.
3. Επανέγκριση αποφάσεων για δαπάνες µε απόδοση λογαριασµού, που επεστράφησαν από τη Νοµαρχία µετά
τη σύσταση του ∆ήµου Πρωτευούσης.
Θέµα 1ο. Εγκρίνεται δαπάνη 3.000.000 δρχ. µε απόδοση λογαριασµού.
Θέµα 2ο. Αποσύρεται.
Θέµα 3ο. Επανακρίνονται οι αποφάσεις και υποβάλλονται προς έγκριση στον ∆ήµο Πρωτευούσης.
Συνεδρίαση 24η
Τετάρτη 16 ∆εκεµβρίου 1942
Θέµατα ηµερήσιας διάταξης.
1. Γενική αναµόρφωση του προϋπολογισµού 1942-43.
2. Απόδοση λογαριασµού δαπάνης πρόχειρων βοηθηµάτων απόρων, 60.000 δρχ.
3. Έγκριση ανάληψης πίστωσης 400.000 για τη διανοµή βοηθηµάτων κατά τις εορτές των Χριστουγέννων.
4. Επιχορήγηση 80.000 δρχ. στους παιδικούς σταθµούς για τη διανοµή δώρων στους τροφίµους τους.
5. Ψήφιση πίστωσης 100.000 για την επισκευή του αυτοκινήτου καθαριότητας.
6. Λήψη απόφασης επί εντάσεως του υπαλλήλου Θ. Καγιαλόγλου.
7. Ψήφιση πίστωσης 30.000 για την αγορά εισιτηρίων λαχειοφόρου αγοράς του ∆ήµου Αθηναίων υπέρ των
παιδικών συσσιτίων.
8. Αιτήσεις αναφορές.
Θέµα 1ο . Όπως η εισήγηση.
Θέµα 2ο . Εγκρίνεται δαπάνη βοηθηµάτων 51.300 δρχ. σε 33 άπορους.
Θέµα 3ο . Όπως η εισήγηση
Θέµα 4ο. Αποσύρεται.
Θέµα 5ο. Ψηφίζεται πίστωσης 200.000 για την επισκευή του αυτοκινήτου καθαριότητας και την προµήθεια
ανταλλακτικών.
Θέµα 6ο . Μετά την εξέταση των στοιχείων η απόφαση αναβάλλεται για επόµενη συνεδρίαση.
Θέµα 7ο . Όπως η εισήγηση.
Θέµα 8ο . Αναβάλλεται για επόµενη συνεδρίαση.
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Συνεδρίαση 25η
Κυριακή 20 ∆εκεµβρίου 1942
Θέµα ηµερήσιας διάταξης.
Χορήγηση παροχών ενός δεκαπενθηµέρου εις τους δηµοτικούς υπαλλήλους και υπηρέτες, ως προκαταβολής
ως και αποδοχών ετέρου δεκαπενθηµέρου, προς οικονοµική ενίσχυση αυτών, λόγω των εορτών συµφώνως µε
την υπ΄ αριθ. 73103 ε.έ. διαταγή του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ο κ. ∆ήµαρχος εκθέτει ότι λόγω της κατάστασης ενδείκνυται η παροχή στους δηµοτικούς υπαλλήλους και
υπηρέτες, παροχής προκαταβολής ενός δεκαπενθηµέρου, ανακοινώνει δε εν συνεχεία την υπ’ αριθ. 1453 ε.έ.
εγκύκλιο του ∆ήµου Πρωτευούσης, µε την οποία κοινοποιείται η υπ΄ αριθ. 73103/ 15-12-42 τηλεγραφική
διαταγή του Υπουργείου Εσωτερικών, περί καταβολής στους τακτικούς, έκτακτους και µε σύµβαση δηµοτικούς
υπαλλήλους, ενός επί πλέον δεκαπενθηµέρου λόγω των εορτών, εφόσον το επιτρέπει η οικονοµική κατάσταση
των ∆ήµων και προτείνει όπως η ∆ιοικούσα Επιτροπή εγκρίνει τη χορήγηση προς τους ∆ηµοτικούς υπαλλήλους
αµφοτέρων αυτών των οικονοµικών ενισχύσεων, µε δεδοµένο ότι και η οικονοµική κατάσταση του ∆ήµου, όπως
και η ταµιακή το επιτρέπουν.
Η ∆ιοικούσα Επιτροπή αναγνωρίζοντας ότι είναι απολύτως ενδεδειγµένη η οικονοµική ενίσχυση των
∆ηµοτικών υπαλλήλων για αντιµετώπιση από αυτούς των λόγω της κατάστασης δυσχερών συνθηκών που
δηµιουργήθηκαν, συντήρησης αυτών και των οικογενειών τους και έχοντας υπόψη ότι υπάρχει πλήρης ταµειακή
ευχέρεια και ότι παράλληλα η οικονοµική κατάσταση του ∆ήµου παρουσιάζεται αρκούντως βελτιωµένη και
επαρκής για τις λοιπές δηµοτικές ανάγκες, κατόπιν µάλιστα της αύξησης των δηµοτικών φορολογιών, αποδεχόµενη την πρόταση του κ. ∆ηµάρχου αποφάσισε οµοφώνως:
1. Εγκρίνει τη χορήγηση προκαταβολής εν γένει ενός δεκαπενθηµέρου, για οικονοµική τους διευκόλυνση,
στους τακτικούς και έκτακτους δηµοτικούς υπαλλήλους και υπηρέτες και στον δικηγόρο-Νοµικό Σύµβουλο του
∆ήµου, που για τον τρόπο και χρόνο θα ορισθεί από άλλη της απόφαση. Επειδή δε στον εκτελεστό προϋπολογισµό του οικονοµικού έτους 1942-43 δεν υπάρχει κονδύλι για παρόµοιο σκοπό, αναµορφώνει τον προϋπολογισµό αυτόν, µε τη δηµιουργία στο Κεφ. 37 των εξόδων και άρθρου 8ου µε τον τίτλο: «προκαταβολή αποδοχών
ενός δεκαπενθηµέρου στους δηµοτικούς υπαλλήλους και υπηρέτες και στον δικηγόρο-Νοµικό Σύµβουλο του
∆ήµου», όπου και εγγράφει πίστωση 1.940.281 δραχµών δια µεταφοράς ίσου ποσού από το άρθρο 2 του
αποθεµατικού Κεφαλαίου 40 γι’ αυτό και µεταγράφεται αντιστοίχως και αποµένει, µετά από αυτή τη µεταβολή,
πίστωση 4.302.227 δραχµών.
2. Επίσης εγκρίνει την καταβολή στους τακτικούς και έκτακτους δηµοτικούς υπαλλήλους και υπηρέτες, όπως
και στον Νοµικό Σύµβουλο του ∆ήµου δικηγόρο κ. Ε. Υδραίο, αποδοχών ενός επί πλέον δεκαπενθηµέρου λόγω
των εορτών, µε την υπ΄ αριθ. 73103/ 15-12-42 τηλεγραφική εγκύκλιο διαταγή του Υπουργείου Εσωτερικών.
Στη συνέχεια αποφασίζεται αντίστοιχη παροχή στον ∆ήµαρχο για έξοδα παράστασης και µετά από πρότασή
του επιδόµατα στους εργάτες του ∆ήµου, 30.000 δραχµές για όσους υπηρετούν πάνω από ένα εξάµηνο και
20.000 για τους κάτω του εξαµήνου. Και αυτό γίνεται µε όµοια αναµόρφωση του προϋπολογισµού όπως
προηγουµένως και αποµένει πίστωση 3.432.227 δραχµών.
Συνεδρίαση 26η
Τετάρτη 23 ∆εκεµβρίου 1942
Θέµα ηµερήσιας διάταξης. Ψήφιση πίστωσης 200.000 δραχµών για τη χορήγηση βοηθηµάτων, κατόπιν από
διαταγή του Υπουργείου Εσωτερικών, στους ασθενείς και φυµατικούς αναπήρους που νοσηλεύονται ακόµα στα
Νοσοκοµεία Αθηνών.
Η διοικούσα επιτροπή εγκρίνει και αυτή τη χορήγηση µε τις ίδιες διαδικασίες της προηγούµενης συνεδρίασης.
Εκτός ηµερήσιας διάταξης, ο ∆ήµαρχος Σταύρος Γκούµας προτείνει ο ειδικός εισπράκτορας του ∆ήµου
∆ηµήτριος Ορφανίδης, που έχει προσληφθεί µε αντιµισθία 2.000 το µήνα και επιπροσθέτως 5% επί των
εισπράξεων που πραγµατοποιεί, επιβάλλεται να πάρει αύξηση όπως και οι άλλοι δηµοτικοί υπάλληλοι, µετά από
απόφαση του Υπ. Εσωτερικών. ∆ηλαδή επί της πρώτης χιλιάδας δραχµών το 18πλάσιο και επί της δεύτερης το
12πλάσιο. Για τους υπαλλήλους της τέως ∆ιοίκησης Πρωτεύουσας η αύξηση προσαυξάνεται 10%.
Συνεδρίαση 27η
∆ευτέρα 4 Ιανουαρίου 1943
Θέµατα ηµερήσιας διάταξης.
1. Ορισµός υπαλλήλου ως πρακτικογράφου της ∆ιοικούσας Επιτροπής και της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής.
2. Έγκριση προκήρυξης διαγωνισµού για πλήρωση κενών θέσεων υπαλλήλων στον ∆ήµο.
3. Έγκριση του σχεδίου πόλεως Νέας Ιωνίας.
4. Έγκριση υψοµετρικού δικτύου πόλεως Νέας Ιωνίας.
5. Ψήφιση πίστωσης 11.670 δραχµών για καταβολή στο νοσοκοµείο «Ευαγγελισµός» των νοσηλίων του
αποβιώσαντος δηµοτικού υπαλλήλου Ι. Αφατίδη.
6. Λήψη απόφασης επί έφεσης του δηµοτικού υπαλλήλου Θ. Καγιαλόγλου κατά της υπ’ αριθ. 53/42 απόφασης
της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής.
7. Έγκριση γενοµένων δαπανών µε απόδοση λογαριασµού:
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α) για τη διαρρύθµιση και άνοιγµα πόρτας στο γραφείο του Γενικού Γραµµατέα.
β) για την ανέγερση φυλακίου στο αµαξοστάσιο του ∆ήµου
γ) για την επέκταση του κτηρίου του δηµοτικού αντλιοστασίου
δ) για την προµήθεια ρουλεµάν κ.λπ. για το δηµοτικό αντλιοστάσιο
ε) για την διανοµή βοηθηµάτων σε απόρους για τις γιορτές των Χριστουγέννων
στ) για την διανοµή βοηθηµάτων σε ασθενείς και φυµατικούς αναπήρους
8. Έγκριση επιστροφής σε διάφορους δικαιούχους 747.222 δραχµών που εισπραχθήκαν επί πλέον από το
∆ηµόσιο ως φόρος αυτόµατου υπερτιµήµατος υπέρ του ∆ήµου µας.
9. Αιτήσεις και αναφορές.
Θέµα 1ο. Μετά από πρόταση του ∆ηµάρχου ορίζεται οµόφωνα ως Γραµµατέας Β΄ ο Στέφανος Κουτσουτάδης.
Θέµα 2ο . Αποσύρεται.
Θέµα 3ο . Με εισήγηση του ∆ηµάρχου η ∆ιοικούσα Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη σχετική εισήγηση από 22-1242 του προϊσταµένου της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου, όπως και τα συνηµµένα µε αυτή 31 τοπογραφικά
διαγράµµατα, αφού είδε τις διατάξεις του από 12 Ιουλίου 1923 Νοµ. ∆/τος «περί σχεδίου πόλεων, κωµών
κ.λπ.», εγκρίνει οµοφώνως τη µελέτη που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου επέκταση του
σχεδίου πόλεως Νέας Ιωνίας, στις συνοικίες Μαυροκορδάτου, Κοµµάτι Λαζάρου, Καναπίτσας, Ελευθερούπολης
και στο χώρο µεταξύ Εριουργίας και Περισσού που αποτελείται από δύο γενικά και 29 ειδικά διαγράµµατα και
αναθέτει στον ∆ήµαρχο την ενέργεια των περαιτέρω.
Θέµα 4ο. Με εισήγηση του ∆ηµάρχου η ∆ιοικούσα Επιτροπή εγκρίνει οµοφώνως την εργασία της Τεχνικής
Υπηρεσίας του ∆ήµου και του εργολάβου µηχανικού Αλεξ. Ιατρίδη, δικτύου υψοµετρικών αφετηριών και
σύνταξης κατά µήκος τοµών και αξόνων των οικοδοµικών οδών του ∆ήµου και αναθέτει στον ∆ήµαρχο την
ενέργεια των περαιτέρω.
Θέµα 5ο . Αναβάλλεται προκειµένου να εξακριβωθεί η θέση που νοσηλεύθηκε και το ποσό των νοσηλίων.
Θέµα 6ο . Μετά από πρόταση του ∆ηµάρχου η λήψη απόφασης αναβάλλεται για να συζητηθεί µετά τα άλλα
θέµατα της ηµερήσιας διάταξης.
Θέµα 7ο . Εγκρίνονται όλες οι δαπάνες εκτός από την 6η που αναβάλλεται για συζήτηση σε άλλη συνεδρίαση.
Θέµα 8ο . Εγκρίθηκε η επιστροφή των ποσών που εισπραχθήκαν επί πλέον από το ∆ηµόσιο ως φόρος υπέρ του
∆ήµου που ελαττώθηκε από 30% σε 10%.
Στο σηµείο αυτό της συνεδρίασης αρχίζει µετά από πρόταση του ∆ηµάρχου η συζήτηση του 6ου θέµατος µε
µυστική συνεδρίαση.
Ο ∆ήµαρχος εκθέτει ότι κατόπιν της εγερθείσας από αυτόν πειθαρχικής δίωξης κατά του υπαλλήλου-εισηγητή Θεολ. Καγιαλόγλου, λήφθηκε απόφαση από την ∆ηµαρχιακή Επιτροπή του ∆ήµου για επιβολή πειθαρχικής
ποινής προσωρινής παύσης ενός µηνός. Ο υπάλληλος υπέβαλε ένσταση στην οποία εκθέτει µε λεπτοµέρεια τους
λόγους που προκάλεσαν το πειθαρχικό του αδίκηµα και ζητά την ακύρωση της απόφασης.
Στη συνέχεια ο ∆ήµαρχος διαβάζει τη σχετική διοικητική και την συµπληρωµατική ανάκριση που ενεργήθηκε, τα δύο πορίσµατα, τις απολογίες του υπαλλήλου καθώς και κάθε σχετικό έγγραφο της δικογραφίας και κατόπιν εισηγείται τα εξής: Έχοντας υπόψη µου ότι ο υπάλληλος είναι προστάτης πολυµελούς οικογένειας και ότι
αυτός εξ αιτίας της κατάστασης περνάει µεγάλη οικονοµική κρίση, εισηγούµαι επ’ ευκαιρία των εορτών κριθεί µε
εξαιρετική επιείκεια και απαλλαγή από την πειθαρχική ποινή που επιβλήθηκε σε αυτόν.
Η ∆ιοικούσα Επιτροπή αναγνωρίζει ότι παράπτωµα στο οποίο υπέπεσε ο υπάλληλος ήταν βαρύτατο και θα
έπρεπε να κριθεί αναλόγως, εν τούτοις λαµβάνει υπόψη της την εισήγηση του κ. ∆ηµάρχου συµφωνεί µε την
πρότασή του, µε την επιφύλαξη να ασκήσει κάθε δικαιοδοσία που της παρέχει ο νόµος, αν ο υπάλληλος αυτός
υποπέσει σε παρόµοιο παράπτωµα λησµονώντας την επιείκεια που επιδείχθηκε.
Κρίνοντας άκρως επιεικώς τον απαλλάσσει από την ποινή που του επιβλήθηκε γιατί:
1. µε τη στάση του προκάλεσε επεισόδιο στον προθάλαµο των ∆ιοικητικών και Οικονοµικών υπηρεσιών
του ∆ήµου µε τον δηµοτικό υπάλληλο Ι. Παπαδάκη, προϊστάµενο τότε των ∆ιοικητικών υπηρεσιών,
εκστοµίζοντας τις υβριστικές φράσεις: «θα είσαι άτιµος από κούνια, πάψε παλιόπαιδο µη φας κανένα
φούσκο κ.λπ.» και
2. εκφράστηκε ανευλαβώς και κατά του προσώπου του κ. ∆ηµάρχου Νέας Ιωνίας µε τις λέξεις «εσείς κ.
∆ήµαρχε δώσατε το θάρρος στον Παπαδάκη εφόσον τον παίρνετε µαζί σας στον περίπατο.»
Αφού εξαντληθήκαν θα θέµατα της ηµερησίας διάταξης µε πρόταση του ∆ηµάρχου, η ∆ιοικούσα Επιτροπή
κρίνει ως επείγουσα την περίπτωση και αποφασίζει να συζητηθεί και να παρθεί απόφαση για τα πιο κάτω θέµατα, εκτός ηµερησίας διάταξης.
Α) Ο ∆ήµαρχος εισηγείται ότι ενδείκνυται οικονοµική παροχή από τον ∆ήµο, των κατοικούντων στην πόλη
µας και διατελούντων σε αργία Αρχιερέων από τη Μικρά Ασία, δηλαδή του Τρωάδος Ευσταθίου και του Πατάρων Μελετίου και προτείνει να εγκριθεί πίστωση για οικονοµική ενίσχυσή τους.
Η ∆ιοικούσα Επιτροπή αποδέχεται την πρόταση του ∆ηµάρχου και έχοντας ιδία αντίληψη της οικονοµικής
κατάστασης των Αρχιερέων, εγκρίνει οµοφώνως την πίστωση 90.000 δραχµών για τη χορήγηση βοηθηµάτων
από τον ∆ήµο: 1) 80.000 δραχµές στον Επίσκοπο Τρωάδος κ. Ευστάθιο Ποπέσκο και 2) 10.000 δραχµές στον
Επίσκοπο Πατάρων κ. Μελέτιο Χριστίδη και τους δύο κατοίκους Νέας Ιωνίας και µη κατέχοντες εν ενεργεία
Αρχιερατική θέση.
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Β) Ο ∆ήµαρχος εκθέτει ό,τι υπάρχει ανάγκη αναµόρφωσης του προϋπολογισµού οικ. έτους 1942-43, για την
ενίσχυση κάποιων πιστώσεων που δεν επαρκούν λόγω της ανατίµησης διαφόρων ειδών.
Η ∆ιοικούσα Επιτροπή αποδέχεται την πρόταση του ∆ηµάρχου και εγκρίνει:
1. 150.000 δραχµές για γραφική ύλη, έξοδα ειδών γραφείου κ.λπ.
2. 10.000 για ενίσχυση της πίστωσης µε τίτλο «Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά».
3. 35.000 για ενίσχυση της πίστωσης µε τίτλο «∆ηµοσιεύσεις εν γένει».
4. 80.000 για ενίσχυση της πίστωσης µε τίτλο «Έξοδα τελετών και δεξιώσεων κ.λπ.»
5. 50.000 για ενίσχυση της πίστωσης µε τίτλο «∆αµαλισµός κατοίκων», όπου δεν φέρεται γραµµένη σχετική
πίστωση που είναι αναγκαία λόγω του αυξηµένου αντιτυφικού εµβολιασµού των κατοίκων, για την οποία
απαιτείται προµήθεια οινοπνεύµατος κ.λπ. ειδών.
Μετά τις πιο πάνω µεταβολές το αποθεµατικό κεφάλαιο διαµορφώνεται σε 2.086.781 δραχµές.
Συνεδρίαση 28η
Κυριακή 24 Ιανουαρίου 1943
Θέµατα ηµερήσιας διάταξης.
1. Λήψη απόφασης επί της έφεσης του δηµοτικού υπαλλήλου εισηγητή Θ. Καγιαλόγλου, κατά της απόφασης
της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής
2. Αιτήσεις και αναφορές.
Θέµα 1ο . Η συζήτηση του 1ου θέµατος γίνεται µε µυστική συνεδρίαση. Προσκοµίζονται και διαβάζονται όλα τα
σχετικά έγγραφα και µετά την απαραίτητη διαδικασία, η πρόταση είναι να επιβληθεί στον υπάλληλο εισηγητή Θ.
Καγιαλόγλου ποινή προσωρινής 40ήµερης παύσης. Επειδή ο υπάλληλος είχε υποπέσει και σε άλλο παράπτωµα
που είχε αντιµετωπιστεί µε επιείκεια, η ∆ιοικούσα επιτροπή αποφασίζει να του επιβληθεί αυτή η ποινή γιατί:
α) προσκόµισε για υπογραφή στο ∆ήµαρχο πιστοποιητικό του γιου του Γεωργίου, χωρίς προηγούµενη
θεώρηση από τον Γραµµατέα του ∆ήµου, σύµφωνα µε το άρθρο 18 παρ. 3 του οργανισµού της εσωτερικής
υπηρεσίας. β) στο πιστοποιητικό δεν είχε επικολλήσει τα νόµιµα τέλη χαρτοσήµου και γ) φέρθηκε µε απρέπεια
στον ∆ήµαρχο όταν του υπέδειξε να συµπληρώσει τις ελλείψεις και του είπε µε έντονο ύφος: «είστε υποχρεωµένος κ. ∆ήµαρχε να υπογράψετε, δεν πρέπει να είσαστε καχύποπτος και δεν βλέπω το λόγο να δυσπιστείτε σε
ό,τι σας φέρνω για υπογραφή» τις δε φράσεις αυτές επανέλαβε συνεχώς µέχρι την κάθοδο του ∆ήµαρχου από
το ∆ηµαρχείο µε τον ίδιο τόνο της φωνής του.
Θέµα 2ο . Αποσύρεται.
Εκτός ηµερησίας διάταξης.
Α) Ο ∆ήµαρχος ανακοινώνει εγκύκλιο του ∆ήµου Πρωτευούσης µε την οποία κοινοποιείται διαταγή του
Υπουργείου Εσωτερικών, περί καταβολής στους τακτικούς, έκτακτους και επί συµβάσει ∆ηµοτικούς υπαλλήλους
και στους νοµικούς συµβούλους, και άλλου 15ηµέρου. Η ∆ιοικούσα Επιτροπή οµοφώνως εγκρίνει την καταβολή.
Β) Σύµφωνα µε την πιο πάνω διαταγή εγκρίνεται η ίδια καταβολή και για τον ∆ήµαρχο για έξοδα
παράστασης.
Γ) Επίσης εγκρίνεται σχετική παροχή και στους εργάτες του ∆ήµου ανάλογα µε τη υπηρεσία τους.
∆) Επανεγκρίνει ως έχει τον απολογισµό της διοικητικής και οικονοµικής διαχείρισης του ∆ηµάρχου Σταύρου
Γκούµα, για το οικονοµικό έτος 1939-40.
Συνεδρίαση 29η
Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 1943
Θέµατα ηµερήσιας διάταξης.
1. Ορισµός επιτροπής διενέργειας προκηρυχθέντα διαγωνισµού για τη κάλυψη 2 κενών θέσεων υπαλλήλων.
2. Αναµόρφωση του εκτελεστού προϋπολογισµού για την ενίσχυση ορισµένων πιστώσεων που δεν επαρκούν.
3. Απόδοση λογαριασµού για την αγορά ενσήµων του Ι.Κ.Α.
4. Ψήφιση πίστωσης 200.000 δραχµών για αγορά ενσήµων του Ι.Κ.Α.
5. Ψήφιση πίστωσης 100.000 δραχµών για χορήγηση βοηθηµάτων από το χέρι του ∆ηµάρχου.
6. Αιτήσεις και αναφορές.
Θέµα 1ο . Η ∆ιοικούσα Επιτροπή αποφασίζει οµοφώνως:
1. Καθορίζει 3µελή επιτροπή για τη διενέργεια του διαγωνισµού για τη κάλυψη 2 κενών θέσεων δηµοτικών
υπαλλήλων, µιας Ακολούθου και µιας Γραφέα Α΄και
2. Ορίζει ως τακτικά µέλη τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο Ιωάννη ∆ούµπα ως πρόεδρο, τους κ.κ. Ι. Πέτρου Γενικό
Γραµµατέα του ∆ήµου και Παναγιώτη Παπιώτη υπάλληλο της οικ. Εφορίας νέας Ιωνίας ως µέλη και τον
Γραµµατέας Β΄ τάξεως των ∆ιοικητικών υπηρεσιών του ∆ήµου Στέφανο Κουτσουτάδη ως γραµµατέα
της επιτροπής. Ως αναπληρωµατικά µέλη ορίζει τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο Σ. Γαβριήλογλου, τον Μιχαήλ
∆ροσόπουλο Γραµµατέα Α΄ του ∆ηµοτολογίου και τον Γεώργιο Νικόπουλο καθηγητή Γυµνασίου. Προς
αυτούς καθορίζει αποζηµίωση κατάσυνεδρίαση από 1.000 δραχµές για κάθε µέλος και 800 για τον
Γραµµατέα.
Θέµα 2ο . Ο ∆ήµαρχος εκθέτει τους λόγους της αναµόρφωσης που είναι οι εξής:
209

1. την ενίσχυση της εγγεγραµµένης πίστωσης για υποχρεωτική εισφορά υπέρ της Φιλαρµονικής
Πρωτευούσης, µε ποσό 1.000.000 κατόπιν από απόφαση του Νοµάρχη Αττικοβοιωτίας
2. έγκριση πίστωσης για την ενοικίαση γραφείων όπου θα στεγαστεί παράρτηµα των Γραφείων Μητρώων
που θα συσταθεί στην πόλη, µετά από έγγραφη διαταγή της ίδιας Νοµαρχίας
3. για ενίσχυση ορισµένων πιστώσεων που δεν επαρκούν µέχρι το τέλος του οικ. έτους
4. για τα χορηγηθέντα επιπλέον 15µερα στους υπαλλήλους κ.λπ.
Η ∆ιοικούσα Επιτροπή εγκρίνει την αναµόρφωση του προϋπολογισµού και τις αντίστοιχες πιστώσεις που
αναφέρονται όλες αναλυτικά.
Θέµα 3ο . Εγκρίνεται όπως έχει η εισήγηση.
Θέµα 4ο. Εγκρίνεται όπως έχει η εισήγηση.
Θέµα 5ο . Με εισήγηση του ∆ηµάρχου η ∆ιοικούσα Επιτροπή εγκρίνει οµοφώνως την διάθεση 100.000 δραχµών
για οικονοµική ενίσχυση απόρων δηµοτών. Το ένταλµα για την ανάληψη των χρηµάτων θα γίνει στο άνοµα του
Γραµµατέα Β΄ του ∆ήµου Αν. Παπανδρέου, που θα αποδώσει λογαριασµό µέσα στις νόµιµες προθεσµίες.
Θέµα 6ο. Ο ∆ήµαρχος εισάγει αιτήσεις απόρων πολιτών για οικονοµική βοήθεια λόγω των δυσχερών περιστάσεων. Η ∆ιοικούσα Επιτροπή εγκρίνει ποσό 80.000 για το σκοπό αυτό.
Εκτός ηµερησίας διάταξης.
Α) Εγκρίνει την εξόφληση οφειλών 57.893 δραχµών στην Ανώνυµη Ελληνική Τηλεφωνική Εταιρία.
Β) Εγκρίνει την καταβολή αποδοχών 2 µηνών στη χήρα Ευαγγελία του αποβιώσαντος Ιωακείµ Αφατίδη που
υπηρετούσε στον ∆ήµο ως ηλεκτροτεχνίτης Β΄.
Συνεδρίαση 30η
Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 1943
Θέµατα ηµερήσιας διάταξης.
1. Ρύθµιση των εξόδων παράστασης του κ. ∆ηµάρχου.
2. Τροποποίηση κανονισµού βεβαίωσης και είσπραξης δικαιώµατος υδροληψίας και καθαριότητας.
3. Επιβολή ερανικής εισφοράς για το έτος 1943-44.
4. Αύξηση ηµεροµισθίων εργατών.
5. Αιτήσεις και αναφορές.
6. Λήψη απόφασης επί της έφεσης του υπαλλήλου Θεολ. Καγιαλόγλου κατά απόφασης της ∆ηµαρχιακής
Επιτροπής.
Θέµα 1ο. Ο ∆ήµαρχος αποσύρει το θέµα για ευθετώτερο χρόνο.
Θέµα 2ο. Μετά από διεξοδική συζήτηση αποφασίζεται να ληφθεί απόφαση σε προσεχή συνεδρίαση, υπό τον
όρο πάντως αύξησης των οικείων συντελεστών τουλάχιστον κατά το διπλάσιο .
Θέµα 3ο. Αναβάλλεται η λήψη απόφασης σε άλλη συνεδρίαση της Επιτροπής.
Θέµα 4ο. Μετά από εισήγηση του ∆ηµάρχου, στην οποία τόνισε ότι το ηµεροµίσθιο των εργατών είναι πενιχρό
και αφού προτείνε να γίνει ανάλογη αύξησή του, η ∆ιοικούσα Επιτροπή τροποποιεί τους σχετικούς Ειδικούς
Οργανισµούς των έκτακτων υπηρεσιών: α) εκτέλεσης έργων µε αυτεπιστασία και αυξάνει το ηµεροµίσθιο της
υπηρεσίας αυτής σε 2.500 δραχµές το ανώτερο και β) εκτέλεσης της υπηρεσίας καθαριότητας µε αυτεπιστασία
και αυξάνει το ηµεροµίσθιο της υπηρεσίας αυτής σε 1.800 δραχµές το ανώτερο.
Θέµα 5ο. Α) Ο ∆ήµαρχος εισάγει αιτήσεις απόρων δηµοτών Άννας Σ., Όλγας. Μ. και Μαρίας Π. για οικονοµική
βοήθεια. Η ∆ιοικούσα Επιτροπή εγκρίνει ποσό 5.000 για τις δύο πρώτες και 10.000 για την τρίτη.
Β) Οµοίως µε πρόταση του δηµάρχου εγκρίνεται η προµήθεια ανά 5 αντίτυπα των συγγραµµάτων
«Σωµατεία» και «Μετανάστευσις» του συγγραφέα Αναρ. Αναγνωστόπουλου συνολικής αξίας 50.000 δραχµών,
για εµπλουτισµό της ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης.
Θέµα 6ο. Λόγω του µεγάλου αριθµού των εγγράφων και του αντίστοιχου αναγκαίου χρόνου, η συζήτηση
αναβάλλεται για την Κυριακή 21 Φεβρουαρίου.
Ο ∆ήµαρχος εισηγείται να δοθεί, όπως έγινε και σε άλλους ∆ήµους, προκαταβολή ενός 15ηµέρου στους
υπαλλήλους του ∆ήµου, επειδή η οικονοµική τους κατάσταση είναι πολύ δυσχερής.
Η ∆ιοικούσα Επιτροπή εγκρίνει τη χορήγηση άτοκης προκαταβολής ενός δεκαπενθηµέρου, για οικονοµική
τους διευκόλυνση, στους τακτικούς και έκτακτους δηµοτικούς υπαλλήλους και υπηρέτες και στον Νοµικό
Σύµβουλο του ∆ήµου, µε το συνολικό ποσό να ανέρχεται στο 1.990.605 δραχµές και ορίζει η επιστροφή της
προκαταβολής να γίνει σε 24 15ήµερες δόσεις, µε την πρώτη δόση να αρχίζει από την 1η Απριλίου 1943.
Συνεδρίαση 31η
Κυριακή 21 Φεβρουαρίου 1943
Θέµα ηµερήσιας διάταξης. Λήψη απόφασης επί της έφεσης του υπαλλήλου Θεολ. Καγιαλόγλου κατά
απόφασης της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής.
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Στην εισήγησή του ο ∆ήµαρχος λέει ότι µετά από πειθαρχική αγωγή του ενώπιον της ∆ηµαρχιακής
Επιτροπής κατά του εν λόγω υπαλλήλου, διατάχθηκε πρόσκληση σε απολογία του υπαλλήλου και διενέργεια
διοικητικής ανάκρισης από το µέλος της Επιτροπής κ. Κ. Παρετσόγλου. Μετά από αυτά η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή
επέβαλε οµοφώνως στον υπάλληλο την πειθαρχική ποινή της οριστικής παύσης. Ο υπάλληλος έκανε έφεση κατά
της απόφασης και αυτή έρχεται για συζήτηση ενώπιον της ∆ιοικούσας Επιτροπής.
Ο ∆ήµαρχος διαβάζει όλα τα σχετικά έγγραφα και τη διαταγή της Νοµαρχίας την οποία σχολιάζοντας ο
υπάλληλος υπέπεσε σε πειθαρχικό αδίκηµα επειδή είπε: «Τέτοιες διαταγές δεν τις γράφω ούτε στα παλιά µου τα
παπούτσια». Επίσης απευθυνόµενος σε συναδέλφους του µίλησε για «ρευστότητα συνειδήσεως». Τέλος διάβασε
την ένσταση του υπαλλήλου.
Μετά από συζήτηση η ∆ιοικούσα Επιτροπή δέχεται οµοφώνως το αίτηµα που περιλαµβάνεται στην έφεση
του υπαλλήλου, για εξέταση κατ’ αντιπαράθεση ενώπιόν της του ίδιου και των µαρτύρων. Έγινε κατ’
αντιπαράθεση εξέταση µε ένα µάρτυρα και για τους άλλους δύο ο Θ. Καγιαλόγλου παραιτήθηκε από το αίτηµα.
Ακολούθησε µακροσκελής συζήτηση της ∆ιοικούσας Επιτροπής µετά από ενδοιασµό του ∆ηµάρχου, αν αυτά
που είπε ο υπάλληλος τα είπε µε πρόθεση να εξυβρίσει την υπηρεσία και τους συναδέλφους του ή από
επιπολαιότητα. Επίσης επισηµαίνεται ότι υπάλληλος αυτός έχει υποπέσει και άλλες δύο φορές σε πειθαρχικά
παραπτώµατα και αντιµετωπίστηκε µε επιείκεια. Εκφράστηκαν διαφορετικές απόψεις και 3 διαφορετικές
προτάσεις για την ποινή: της οριστικής παύσης και της προσωρινής παύσης 2 µηνών ή 15 ηµερών λαµβάνοντας
υπόψη την οικογενειακή του κατάσταση και την γενική δυσχέρεια. Εν τέλει η ∆ιοικούσα Επιτροπή επιβάλει στον
υπάλληλο, µε εξαιρετική επιείκεια παύση 15 ηµερών και του καταλογίζει όλα τα νόµιµα τέλη.
Συνεδρίαση 32η
Κυριακή 28 Φεβρουαρίου 1943
Θέµατα ηµερήσιας διάταξης.
1. Ψήφιση πίστωσης για τον καθαρισµό των καταφυγίων.
2. Αιτήσεις και αναφορές.
Θέµα 1ο. Ο ∆ήµαρχος εισάγει εγκύκλιο του ∆ήµου Πρωτευούσης µε την οποία κοινοποιείται όµοια της Νοµαρχίας, «περί θέσεως σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας των καταφυγίων και των ορυγµάτων» και διατάσσεται η
άµεση λήψη των αναγκαίων µέτρων» και πρότεινε η ∆ιοικούσα Επιτροπή να εγκρίνει την εκτέλεση των εργασιών
µε επιστασία και απόδοση λογαριασµού.
Η ∆ιοικούσα Επιτροπή εγκρίνει πίστωση 1.500.000 δραχµών και για το σκοπό αυτό ψηφίζει τον ακόλουθο
προσωρινό οργανισµό:
Άρθρο 1ο : Για τη διαρρύθµιση και καθαρισµό των καταφυγίων και ορυγµάτων που βρίσκονται στην Νέα
Ιωνία, συστήνονται δυνάµει του άρθρου 115 του Κ.∆.Κ.Ν., οι πιο κάτω θέσεις εργατικού προσωπικού µε τα
ανώτατα όρια αριθµού αυτών που θα εργαστούν, καθώς και ηµεροµίσθια που θα καταβληθούν.
Άρθρο 2ο : Το προσωπικό που θα χρησιµοποιηθεί για αυτή την υπηρεσία, ορίζεται σε 50 εργάτες το ανώτερο
και το ηµεροµίσθιο σε 3.000 δραχµές το ανώτερο.
Άρθρο 3ο : Η πρόσληψη του προσωπικού θα γίνει από τον ∆ήµαρχο µε µέριµνα της Τεχνικής Υπηρεσίας του
∆ήµου και η πληρωµή των δικαιούχων βάσει καταστάσεων αυτής τη Υπηρεσίας.
Άρθρο 4ο : Η ισχύς του παρόντος οργανισµού αρχίζει από σήµερα και λήγει µετά την περάτωση του έργου,
εξάπαντος δε την 31η Μαρτίου ε.έ.
Θέµα 2ο. Α) Με πρόταση του ∆ηµάρχου που εισήγαγε έγγραφο της Πανελλήνιας Ένωσης Εφέδρων Υπαξιωµατικών 1940-41, Αθήνα Ίωνος 4, που ζητά από τον ∆ήµο την προµήθεια εισιτηρίων για την θεατρική παράσταση που θα δοθεί σήµερα 28 Φεβρουαρίου στο θέατρο «Αλάµπρα», για ενίσχυση του ταµείου τη Ένωσης,
εγκρίνεται η διάθεση 25.000 δραχµών για την αγορά 10 εισιτηρίων.
Β) Με πρόταση του ∆ηµάρχου εγκρίνεται η διάθεση 15.000 δραχµών για την αγορά 5 εισιτηρίων για
συναυλία υπό την προστασία του ∆ηµάρχου Πρωτευούσης, από τους καλλιτέχνες Μαρίας και ∆ηµήτρη Χωραφά,
που έγινε στο θέατρο «Ολύµπια» στις 22 Φεβρουαρίου ε.έ.
Συνεδρίαση 33η
Τρίτη 9 Μαρτίου 1943
Θέµατα ηµερήσιας διάταξης.
1. Ψήφιση πίστωσης 98.000 δραχµών για την καταβολή της αξίας ειδών που καταναλώθηκαν την εορτή της 1ης
του έτους.
2. Απόδοση λογαριασµού δαπάνης 200.000 δραχµών για την επισκευή του αυτοκινήτου καθαριότητας.
3. Ψήφιση πίστωσης 600.000 δραχµών για την επισκευή και προµήθεια ανταλλακτικών του αυτοκινήτου
καθαριότητας.
4. Ψήφιση ειδικών οργανισµών για το οικ. έτος 1943-44 των έκτακτων υπηρεσιών:
α) Υπηρεσίας βεβαίωσης δηµοτικών φόρων
β) Υπηρεσίας φυλάκων δηµοτικού αντλιοστασίου
γ) Εκτέλεσης έργων µε αυτεπιστασία κατά το άρθρο 115 του Κώδικα
δ) Εκτέλεσης της υπηρεσίας καθαριότητας µε αυτεπιστασία
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5.
6.
7.
8.

Τροποποίηση κανονισµών τρόπου βεβαίωσης και είσπραξης τελών πεζοδροµίων κ.λπ.
Έγκριση φορολογικών καταλόγων καθαριότητας και υδροληψίας οικ. έτους 1942-43.
Λήψη απόφασης για την επιβολή ερανικής εισφοράς κατά το οικ. έτος 1943-44.
Ψήφιση πίστωσης 200.000 δραχµών για την οικονοµική ενίσχυση τραυµατιών πολέµου 1940-41 και των
νοσηλευόµενων στα νοσοκοµεία.
9. Αιτήσεις και αναφορές.
10. Ρύθµιση εξόδων παραστάσεως ∆ηµάρχου.
Θέµα 1ο. Εγκρίνεται η δαπάνη. Το ποσό διατέθηκε για είδη ζαχαροπλαστικής και την κοπή πίτας την πρωτοχρονιά που έγινε στο ∆ηµαρχείο για τους υπαλλήλους.
Θέµα 2ο. Εγκρίνεται όπως η εισήγηση.
Θέµα 3ο. Εγκρίνεται όπως η εισήγηση.
Θέµα 4ο. Εγκρίνονται όπως η εισήγηση ετήσιοι οργανισµοί: α) Υπηρεσίας βεβαίωσης δηµοτικών φόρων µε µία
θέση βεβαιωτή Α΄. µε µηνιαίο µισθό 4.000 δραχµές, δύο θέσεις βεβαιωτή Β΄. µε µηνιαίο µισθό 2.800 δραχµές,
τρεις θέσεις έκτακτων γραφέων µε µηνιαίο µισθό 2.500 δραχµές β) Υπηρεσίας φυλάκων δηµοτικού αντλιοστασίου µε τρεις θέσεις µε µηνιαίο µισθό 2.500 δραχµές γ) Εκτέλεσης έργων µε αυτεπιστασία κατά το άρθρο 115
του Κώδικα, για διάφορες θέσεις εργατών κ.λπ. δ) Εκτέλεσης της υπηρεσίας καθαριότητας µε αυτεπιστασία για
15 οδοκαθαριστές µε ηµεροµίσθιο 180 δραχµές και 20 εργάτες µε χειράµαξες µε ηµεροµίσθιο 200 δραχµές.
Θέµα 5ο. Εγκρίνεται η τροποποίηση των κανονισµών για το οικ. έτος 1943-44, τρόπου βεβαίωσης και είσπραξης
τελών πεζοδροµίων και πλατειών, ύδρευσης, αποκοµιδής απορριµµάτων, καθαριότητας και συντήρησης δηµοτικών οδών, µε αναπροσαρµογή λόγω των αυξηµένων δαπανών και των υπερτιµήσεων.
Θέµα 6ο. Καταρτίζονται και εγκρίνονται οι φορολογικοί κατάλογοι οικ. έτους 1942-43, των 7.514 υπόχρεων σε
τέλη καθαριότητας, µε σύνολο βεβαιωθέντος τέλους 15.000.650 δραχµών και των 7.472 υπόχρεων υδροληψίας,
µε σύνολο βεβαιωθέντος τέλους 13.000.050 δραχµών. Και στις δύο περιπτώσεις όταν έγινε συζήτηση για τα
εργοστάσια και εργαστήρια, αποχώρησαν κωλυόµενοι από την ιδιότητά τους, οι βιοµήχανοι και µέλη της
∆ιοικούσας Επιτροπής, Χ. Σαραντόπουλος και Ι. ∆ούµπας.
Θέµα 7ο. Ο ∆ήµαρχος εκθέτει ότι µε πράξη της ∆ιοικούσας Επιτροπής, επιβλήθηκε κατά το οικ. έτος 1942-43
άµεσος έρανος στους όλους κατοίκους του ∆ήµου και στους οπωσδήποτε κατέχοντες ακίνητη περιουσία µέσα
στη διοικητική περιφέρειά του, ότι το ανώτατο όριο ερανικής εισφοράς αυξάνεται σε 1.000.000 δραχµές κατά το
οικ. έτος 1943-44 και προτείνει την έγκρισή του από την ∆ιοικούσα Επιτροπή. Η ∆ιοικούσα Επιτροπή εγκρίνει
την εισήγηση.
Θέµα 8ο. Με πρόταση του ∆ηµάρχου που έφερε έγγραφο του ευρισκόµενου στην όµορη Κοινότητα Νέας
Φιλαδέλφειας Συνδέσµου η «Κωνσταντινούπολις», αναγνωρισµένου Σωµατείου, που ζητάει από τον ∆ήµο ποσό
1.000.000 για ενίσχυση της νυχτερινής του Σχολής όπου φοιτούν περί τους 100 µαθητές και µαθήτριες από την
περιφέρεια του ∆ήµου µας και λέγοντας ότι ενδείκνυται η οικονοµική ενίσχυση της Σχολής, καθόσον το έργο της
είναι εθνικό και αποσκοπεί στη µόρφωση εργαζόµενων νέων και νεανίδων, η ∆ιοικούσα Επιτροπή εγκρίνει
πίστωση 600.000 δραχµών, µε ένταλµα στο όνοµα του Προέδρου του Συνδέσµου κ. Αλεξ. Κάλφογλου. Στη
συνέχεια υπάρχει η φράση: «διαγράφεται ολόκληρο το κείµενο του ογδόου θέµατος», χωρίς επεξήγηση. Το
θέµα που συζητήθηκε ως 8ο δεν περιλαµβανόταν στην ηµερήσια διάταξη.
Θέµα 8ο . Εγκρίνεται όπως η εισήγηση.
Θέµα 9ο. Α) Με εισήγηση του ∆ηµάρχου η ∆. Ε. εγκρίνει την εγγραφή του ∆ήµου ως συνδροµητή στην
Αθηναϊκή εφηµερίδα «Βιοτέχνης» και ψηφίζει πίστωση 10.000 δραχµών.
Β) Επαναλαµβάνεται το κείµενο που είχε γραφτεί ως 8ο θέµα.
Γ) Εγκρίνονται βοηθήµατα σε 4 άπορους δηµότες, από 5.000 δραχµές στον καθένα.
Θέµα 10ο. Αποχωρεί ο ∆ήµαρχος και την προεδρία αναλαµβάνει ο Αντιπρόεδρος του σώµατος Α. Γιαγτζόγλου
που εισηγείται το θέµα. Μετά από πρόταση του Ι. ∆ούµπα αναβάλλεται η συζήτηση του θέµατος.
Συνεδρίαση 34η
Τετάρτη 17 Μαρτίου 1943
∆εν υπάρχει απαρτία.
Συνεδρίαση 35η
Κυριακή 21 Μαρτίου 1943
Θέµατα ηµερήσιας διάταξης.
1. Έγκριση χορήγησης αύξησης 15% κ.λπ. στους δηµοτικούς υπαλλήλους και στα έξοδα παράστασης
∆ηµάρχου, µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.
2. Ρύθµιση δόσεων επιστροφής των άτοκων προκαταβολών δυο 15ηµέρων στους δηµοτικούς υπαλλήλους
3. Πρόταση διορισµού δύο υπαλλήλων για συµπλήρωση κενών θέσεων.
4. Απόδοση λογαριασµού προµήθειας ενσήµων του Ι.Κ.Α. αξίας 50.000 δραχµών.
5. Ψήφιση πίστωσης για προµήθεια ενσήµων του Ι.Κ.Α. αξίας 50.000 δραχµών.
6. Έγκριση επιστροφής εισπραχθέντων ποσών χωρίς χρέωση από φόρο αυτόµατου υπερτιµήµατος.
7. Έγκριση καταβολής ετήσιας συνδροµής για την έκδοση τη Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως.
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8. Αιτήσεις και αναφορές.
Θέµα 1ο. Εγκρίνεται η καταβολή δύο 15ηµέρων για έξοδα παράστασης ∆ηµάρχου και αύξηση 15% επί των
αποδοχών, στους δηµοτικούς υπαλλήλους, στον ∆ήµαρχο και στον Νοµικό Σύµβουλο του ∆ήµου, αποσπασµένο
από τον τέως ∆ήµο Κοµοτηναίων Κ. Κωτσή. Στη συνέχεια αναφέρονται αναλυτικά τα ποσά σε 14 πιστώσεις.
Θέµα 2ο. Αποφασίζεται η επιστροφή να γίνει σε 48 15ήµερες δόσεις.
Θέµα 3ο. Ο ∆ήµαρχος προτείνει η συµπλήρωση των δύο κενών θέσεων, ενός Ακολούθου και ενός Γραµµατέα
Α΄, να γίνει µε τον διορισµό των: Ιωάννη Βροχίδη, και Παν. Στασινόπουλου που έχουν όλα τα απαιτούµενα από
το νόµο προσόντα. Η ∆ιοικούσα Επιτροπή εκφράσει την ευχή να πληρωθούν οι κενές θέσεις µε τα πρόσωπα που
προτείνει ο ∆ήµαρχος, τα οποία κρίνει κατάλληλα.
Θέµα 4ο. Εγκρίνεται όπως η εισήγηση.
Θέµα 5ο. Εγκρίνεται όπως η εισήγηση.
Θέµα 6ο. Εγκρίνεται η επιστροφή 747.222 δραχµών στους δικαιούχους.
Θέµα 7ο. Εγκρίνεται όπως η εισήγηση ποσό 7.500 δραχµών.
Θέµα 8ο. Α) Εγκρίνονται βοηθήµατα σε 3 άπορους δηµότες, από 5.000 δραχµές στον καθένα.
Β) Εγκρίνεται η διάθεση 3.000 δραχµών, για την αγορά 7 εισιτηρίων για ρεσιτάλ πιάνου της καλλιτέχνιδας
Μαρίας Λάσκαρη, υπό την προστασία του ∆ηµάρχου Πρωτευούσης, , που έγινε στο θέατρο «Ολύµπια».
Συνεδρίαση 36η
∆ευτέρα 29 Μαρτίου 1943
Θέµα ηµερήσιας διάταξης.
Έκθεση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής επί της ∆ιοικητικής και οικονοµικής κατάστασης του δήµου για την
σύνταξη προϋπολογισµού του οικ. έτους 1943-44, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 101 του Κώδικα Κ.∆.
Νοµοθεσίας.
Ο ∆ήµαρχος αναλύει λεπτοµερώς το περιεχόµενο της έκθεσης, προκειµένου να λάβει γνώση η ∆ιοικούσα
Επιτροπή και να γίνει η ψήφιση του προϋπολογισµού σε επόµενη συνεδρίαση.
Συνεδρίαση 37η
Τετάρτη 31 Μαρτίου 1943
Θέµατα ηµερήσιας διάταξης.
1. Απόδοση λογαριασµού 3.000.000 δρχ. για εργασίες στο αντλιοστάσιο και προµήθεια διάφορων ειδών.
2. Απόδοση λογαριασµού 100.000 δραχµών για χορήγηση βοηθηµάτων σε άπορους δηµότες από τον ∆ήµαρχο.
3. Ρύθµιση εξόδων παράστασης του ∆ηµάρχου.
4. Έγκριση δαπανών µε απόδοση λογαριασµού οικ. έτους 1942-43.
5. Ψήφιση προϋπολογισµού του νέου οικ. έτους 1943-44.
6. Απόδοση λογαριασµού 600.000 δραχµών για την επισκευή του αυτοκινήτου καθαριότητας.
7. Αιτήσεις και αναφορές.
Θέµα 1ο. Εγκρίνεται η καταβολή για εργασίες επισκευής στον ηλεκτροκινητήρα του αντλιοστασίου και για
προµήθεια διάφορων ειδών το ποσό των 2.607.110 δραχµών. Το υπόλοιπο των 392.890 δραχµών από την
προκαταβολή των 3.000.000, επιστρέφεται στο ταµείο ∆ήµων και Κοινοτήτων Αθηνών.
Θέµα 2ο. Εγκρίνεται όπως η εισήγηση.
Θέµα 3ο. Μετατίθεται για να συζητηθεί τελευταίο.
Θέµα 4ο. Α) Εγκρίνεται ποσό 40.237 που διατέθηκε για αγορά ενσήµων του Ι.Κ.Α. και το υπόλοιπο των 9.763
δραχµών από την προκαταβολή των 50.000, επιστρέφεται στο ταµείο ∆ήµων και Κοινοτήτων Αθηνών.
Β) Οµοίως εγκρίνονται οι εξής δαπάνες: 1) 24.000 δρχ. για φωτισµού, θέρµανσης κ.λπ. του ∆ηµαρχείου 2)
239.210 για γραφική ύλη 3) 77.100 για προµήθεια και συντήρηση επίπλων 4) 9.000 για έξοδα τελετών και
δεξιώσεων 5) 95.600 για την προµήθεια ειδών καθαριότητας 6) 600.654 για προµήθεια καύσιµης ύλης 7) 1.600
για έξοδα συντήρησης δικτύου ύδρευσης 8) 111.225 για έξοδα λειτουργίας του αντλιοστασίου 9) 15.800 για
προµήθεια σπόρων, φυτών κ.λπ. 10) 25.000 για προµήθεια, συντήρηση και επισκευή µηχανηµάτων 11) 159.350
για προµήθεια καύσιµης ύλης (άλλος κωδικός από την όµοια δαπάνη αρ.6).
Θέµα 5ο. Ψηφίζεται ο προϋπολογισµός του νέου οικ. έτους 1943-44, που προβλέπει έσοδα 298.394.000 δρχ.
έξοδα 256.535.948 δρχ. και αποθεµατικό κεφάλαιο 41.858.718 δρχ.
Θέµα 6ο. Εγκρίνεται όπως η εισήγηση.
Θέµα 7ο. Εγκρίνεται ποσό 10.000 για υπηρεσιακά οδοιπορικά έξοδα υπαλλήλου.
Αφού τελείωσε η συζήτηση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης, αποχωρεί ο ∆ήµαρχος και συζητείται το
3ο θέµα. Ο Αντιπρόεδρος (Α. Γιατζόγλου) διαβάζει έγγραφα του ∆ηµάρχου Πρωτευούσης και Ταµείου ∆ήµων και
κοινοτήτων. Από αυτά προκύπτει ότι ο ∆ήµαρχος δικαιούται να ζητήσει αύξηση των εξόδων παράστασής του
από 1ης Σεπτεµβρίου 1942. Επίσης διαβάζει έγγραφο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ∆ήµου Πρωτευούσης, στο
οποίο εκφράζεται η ευχή να χορηγηθεί αύξηση των εξόδων παράστασης στον ∆ήµαρχο, από 1ης Απριλίου 1942.
Κατόπιν το µέλος της ∆ιοικούσας Επιτροπής Ιωάννης ∆ούµπας πήρε τον λόγο και είπε τα εξής: Μετά την
µονοµερή ενέργεια του ∆ηµάρχου να ζητήσει µε αναφορά τη γνώµη του ∆ηµάρχου Πρωτευούσης και µετά από
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αυτή εκδόθηκε το σχετικό έγγραφό του, µε το οποίο ζητείται η λήψη απόφασης της ∆ιοικούσας Επιτροπής για
αύξηση των εξόδων παράστασης του ∆ηµάρχου κατά παρέκκλιση του νόµου και επειδή θεωρώ την παρέκκλιση
παρακινδυνευµένη, προτείνω να ζητηθεί η γνώµη του νοµικού συµβούλου του Υπ. Εσωτερικών. Ο Σαραντόπουλος προτείνει να δοθεί η αύξηση θεωρώντας επαρκή τα δικαιολογητικά. Ο Γαβριήλογλου συµφωνεί µαζί του.
Ο Παρετσόγλου συντάσσεται µε τη άποψη του ∆ούµπα. Ο Αντιπρόεδρος λέει ότι επειδή το έγγραφο του ∆ήµου
Πρωτευούσης µιλάει για παρέκκλιση συµφωνεί µε την πρόταση του ∆ούµπα. Ο Μακρόπουλος αποφαίνεται να
δοθεί η αύξηση θεωρώντας επαρκή τα στοιχεία.
Κατόπιν µε τις ψήφους των τριών αποφασίζεται να ζητηθεί η γνώµη του νοµικού συµβούλου του Υπ.
Εσωτερικών (ίσως υπερισχύουσας της ψήφου του αντιπροέδρου).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9ο
Πρακτικά ∆ιοικούσας Επιτροπής από Απρίλιο 1943 – Μάρτιο 1944
Οικονοµικό έτος 1943-44
Συνεδρίαση 1η
Παρασκευή 16 Απριλίου 1943
Παρόντα µέλη:
Σταύρος Γκούµας, Α. Γιαγζόγλου, Σ. Γαβριήλογλου, Χ. Σαραντόπουλος, , Ι. ∆ούµπας και Κ. Παρετσόγλου.
Θέµατα ηµερήσιας διάταξης.
1. Λήψη απόφασης για επείγουσες δαπάνες.
2. Ψήφιση πίστωσης για τη χορήγηση βοηθηµάτων σε απόρους εν όψει των γιορτών του Πάσχα.
3. Αιτήσεις αναφορές.
Στη Νέα Ιωνία σήµερα την 16η του µηνός Απριλίου του έτους 1943 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 6η µ.µ., στο
∆ηµαρχιακό Κατάστηµα και κατόπιν επείγουσας πρόσκλησης του Προέδρου της ∆ιοικούσας επιτροπής, που έγινε
κατά τους ορισµούς των άρθρων 29 και 95 του Κώδικα της Κ. ∆. Νοµοθεσίας και κοινοποιηθείσας δια του
∆ηµαρχιακού κλητήρα νοµίµως, συνήλθε σε συνεδρίαση η ∆ιοικούσα Επιτροπή του ∆ήµου, συγκείµενη εκ του
Προέδρου αυτής ∆ηµάρχου κ. Σταύρου Γκούµα και των µελών της κ.κ. Α. Γιαγζόγλου, Σ. Γαβριήλογλου, Χ.
Σαραντόπουλου, Κ. Παρετσόγλου και Ι. ∆ούµπα του Ι. Μακρόπουλου απουσιάζοντος παρόλο που κλήθηκε
νόµιµα.
Επιτευχθείσας έτσι νόµιµης απαρτίας συµφώνως µε το άρθρο 92 του Κ.∆.Ν. κηρύσσεται η έναρξη της
συνεδρίασης υπό του Προέδρου ∆ηµάρχου κ. Σταύρου Γκούµα.
∆ιαβάζονται και επικυρώνονται τα πρακτικά της προηγούµενης συνεδρίασης της 31ης Μαρτίου 1943 και µετά
η ∆ιοικούσα Επιτροπή εισέρχεται στη συζήτηση του θέµατος της ηµερήσιας διάταξης.
Θέµα 1ο. Ο ∆ήµαρχος ανακοινώνει έγγραφο του ∆ήµου Πρωτευούσης προς το Ταµείο ∆ήµων και Κοινοτήτων
Αθηνών, το οποίο κοινοποιήθηκε και σε εµάς, µε το οποίο µας γνωστοποιείται ότι αν υπάρχει υπόλοιπο στο
ταµείο, αυτό οπότε προβλέπεται βάσιµα ότι θα ανέλθει σε σχετικά ικανό χρηµατικό ποσό ως αποθεµατικό της
οικ. χρήσης 1942-43 και µπορεί να µεταφερθεί στον νέο προϋπολογισµό, κατόπιν κάποιων διαδικασιών µπορούν
να πληρωθούν από αυτό υποχρεωτικές και επιβεβληµένες δαπάνες. Στη συνέχεια προτείνει στη ∆ιοικούσα
Επιτροπή να εγκρίνει την πληρωµή αυτών των δαπανών, µέχρι του ποσού των 30.000.000 δραχµών.
Η πρόταση γίνεται δεκτή και αποφασίζεται οµοφώνως:
1. Μεταφερθεί το ποσό των 30.000.000 δραχµών από το χρηµατικό υπόλοιπο της οικ. χρήσης 1942-43, στη
νέα χρήση 1943-44.
2. Εγκρίνει, από το ποσό αυτό να ενεργηθεί η πληρωµή των πιο κάτω υποχρεώσεων που δεν δέχονται
αναβολή: α) Έξοδα παραστάσεως του ∆ηµάρχου των µηνών Απριλίου και Μαΐου 1943 β) Αποδοχές υπαλλήλων
του τακτικού οργανισµού των ίδιων µηνών γ) Αποδοχές προσωπικού εκτάκτων ειδικών οργανισµών των ίδιων
µηνών δ) Ηµεροµίσθια εργατικού προσωπικού των ίδιων µηνών ε) Προµήθεια καύσιµης ύλης για το αυτοκίνητο
καθαριότητας, µέχρι ποσού 400.000 δραχµών στ) Καταβολή αξίας ηλεκτρικού ρεύµατος για την κίνηση των
µηχανών του αντλιοστασίου, µέχρι ποσού 3.000.000 δραχµών ζ) Προµήθεια γραφικής ύλης, µέχρι ποσού
250.000 δραχµών η) Προµήθεια γεωργικών εργαλείων και λιπάσµατος για το δηµοτικό φυτώριο, µέχρι ποσού
50.000 δραχµών θ) Χορήγηση βοηθηµάτων σε απόρους, µέχρι ποσού 300.000 δραχµών ι) Χορήγηση βοηθηµάτων για τις γιορτές του Πάσχα, µέχρι ποσού 3.000.000 δραχµών ια) Χορήγηση τυχόν βοηθηµάτων στο
εργατικό και υπαλληλικό προσωπικό για τις γιορτές του Πάσχα.
Θέµα 2ο. Εγκρίνεται χορήγηση βοηθηµάτων σε απόρους για τις γιορτές του Πάσχα, από την πίστωση των
3.000.000 δραχµών, µε χρηµατικό ένταλµα πληρωµής στο όνοµα του τµηµατάρχη Α΄ κ. Ιωάννη Πέτρου και
ορίζει ως συµπαραστάτη κατά τη διανοµή των βοηθηµάτων τον Αντιπρόεδρο της ∆ιοικούσας Επιτροπής κ. Αλ.
Γιαγτζόγλου, ο οποίος και θα συνυπογράφει τους σχετικούς πίνακες και θα µονογράφει τις σχετικές αποδείξεις.
Θέµα 3ο. Α) Ο ∆ήµαρχος προτείνει την προµήθεια 10 εισιτηρίων προς 2.000 δραχµές το καθένα, συναυλίας
που θα δόθηκε στις 5 Απριλίου υπό την προστασία του ∆ηµάρχου Πρωτευούσης στο θέατρο «Ολύµπια» από τις
καλλιτέχνιδες Λουκία Χέβα-Τρούµπη και Νάντιας Χατζηνικολάου. Εγκρίνεται η δαπάνη 20.000 δραχµών µε
ένταλµα που θα εκδοθεί στο όνοµα του Καλλιτεχνικού Γραφείου Αθηνών και της εντεταλµένης για τις εισπράξεις
του Γραφείου αυτού κ. Αθηνάς ∆άµπαση.
Β) Ο ∆ήµαρχος εισάγει αιτήσεις 13 απόρων (αναφέρονται τα ονόµατα) που ζητούν οικονοµικά βοηθήµατα
µε πρόταση να γίνουν δεκτές. Εγκρίνεται η δαπάνη 120.000 δραχµών σε απόρους που έχουν σχετικές βεβαιώσεις απορίας.
Γ) Ο ∆ήµαρχος εισάγει αίτηµα του Ιερού Ναού Αγίου Ευσταθίου Νέας Ιωνίας, για παραχώρηση από τον
∆ήµο 4 άχρηστων ξύλινων στύλων της υπηρεσίας ηλεκτροφωτισµού, αξίας 30.000 δραχµών.
Ο Σύµβουλος Ι. ∆ούµπας λέει ότι λόγω παλαιότητας του κωδωνοστασίου του Ναού υπάρχει κίνδυνος κατάρρευσής του που µπορεί να προκαλέσει ατυχήµατα στους εκκλησιαζόµενους. Καλό θα ήταν να παραχωρηθούν οι
4 στύλοι, µε την αίρεση να επιστραφούν αν δεν εγκριθεί η απόφαση της ∆ιοικούσας Επιτροπής. Με την πρόταση
συµφωνούν και οι άλλοι Σύµβουλοι.
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Ο ∆ήµαρχος λέει ότι αδυνατεί να παραχωρήσει τους στύλους πριν από την έγκριση της προϊσταµένης αρχής
γιατί κωλύεται από το νόµο.
Η ∆ιοικούσα Επιτροπή αποφασίζει οµοφώνως τη δωρεά των στύλων από τον ∆ήµο και κατά πλειοψηφία
(µειοψηφήσαντος του ∆ηµάρχου) την άµεση χορήγησή τους στο Εκκλησιαστικό Συµβούλιο του Ναού, µε την
αίρεση να επιστραφούν, αν δεν κυρωθεί αρµοδίως.
∆) Με πρόταση του ∆ηµάρχου αποφασίζεται η
διάθεση 20.000 δραχµών για την αγορά 10 εισιτηρίων
των αγώνων πάλης Γαλάτη-Καρπόζηλου189.
Στο σηµείο αυτό προκείµενης συζήτησης επί αναφοράς του Προϊσταµένου της Τεχνικής Υπηρεσίας για την
προµήθεια υλικών προς χρήση του Αντλιοστασίου και
ψήφισης σχετικής πίστωσης, ο Σύµβουλος κ. Ι. ∆ούµπας
προτείνει να διαταχθεί ο µηχανικός κ. Παπαδόπουλος και
η οικονοµική υπηρεσία του ∆ήµου να υποβάλουν λεπτοµερή αναφορά περί των προµηθειών που έχουν γίνει για
την κίνηση των µηχανών του Αντλιοστασίου, από την
ανάληψη της ∆ιοίκησης του ∆ήµου από την παρούσα
∆ιοικούσα Επιτροπή, για να σχηµατίσει γνώµη για το
υπερβολικό ή µη της φθοράς υλικών που γίνεται και να
εξετάσει τρόπους µείωσης της φθοράς στο µέλλον. Η
Απονοµή στον Χάρη Καρπόζηλο του κυπέλλου 1950-1951.
πρόταση γίνεται δεκτή οµοφώνως και αναβάλλεται η
περαιτέρω συζήτηση για άλλη συνεδρίαση όταν υποβληθούν τα πιο πάνω στοιχεία.
Συνεδρίαση 2η
Τετάρτη 21 Απριλίου 1943
Θέµα ηµερήσιας διάταξης.
Λήψη απόφασης για τη χορήγηση ενός 15ηµέρου στο προσωπικό του δήµου για τις γιορτές του Πάσχα προς
ενίσχυσή του και έγκριση προκαταβολής του 15ηµέρου αναγόµενου στο 15ήµερο Μαΐου-Ιουνίου ε.έ.
Η ∆ιοικούσα Επιτροπή εγκρίνει οµοφώνως τις παροχές σε όλους τους δικαιούχους, όπως και στις προηγούµενες παρόµοιες περιπτώσεις.
Εκτός ηµερήσιας διάταξης ο ∆ήµαρχος εισάγει εγκύκλιο του ∆ηµάρχου Πρωτευούσης περί ποσοστού
εισφοράς των δήµων που υπάγονται στον ∆ήµο Πρωτευούσης και προτείνει την διάθεση 1.275.000 δραχµών για
το σκοπό αυτό. Εγκρίνεται οµοφώνως.
Μετά ο ∆ήµαρχος ανακοινώνει διαταγή της Νοµαρχίας µε την οποία συστήνεται η ψήφιση ειδικού Οργανισµού για τη φύλαξη των τηλεγραφικών και τηλεφωνικών καλωδίων για πιο οµαλή λειτουργία αυτής της υπηρε189

Ο Χάρης Καρπόζηλος γεννήθηκε το 1915 στην Τραπεζούντα της Μικράς Ασίας και ήταν το τέταρτο από τα πέντε παιδιά της
οικογένειας. Μεγάλωσε σε µια ελληνική συνοικία στο ακρωτήριο Καλµέκ, που ήταν το κέντρο των ευρωπαίων εµπόρων. Η οικογένειά του
µετά τη Μικρασιατική καταστροφή εγκαταστάθηκε στην προσφυγική περιοχή του Βύρωνα. Με τις οικονοµίες τους αγόρασαν ένα σπίτι και ο
πατέρας του διορίστηκε κλητήρας στο Υπουργείο Πρόνοιας.
Από µικρός αφιερώθηκε στον αθλητισµό, βοηθώντας και την οικογένεια µε τις διάφορες δουλειές που έβρισκε. Αγωνίστηκε στην οµάδα
του Ηρακλή Βύρωνα και µε το ταλέντο που τον διέκρινε µεταπήδησε στονΑπόλλωνα Καλαµαριάς στη Θεσσαλονίκη. Αργότερα έπαιξε
στον Απόλλωνα Αθήνας, που την εποχή εκείνη ήταν από τους µεγαλύτερους συλλόγους. Η καριέρα του όµως στο ποδόσφαιρο δεν είχε αίσιο
τέλος. Σε έναν αγώνα του Απόλλωνα µε τον Παναθηναϊκό το 1933, ο διαιτητής µετά από επεισόδια τον απέβαλε Χάρη κι εκείνος οργισµένος
για την άδικη απόφαση του επιτέθηκε. Με µια γροθιά που του κατάφερε στο πρόσωπο τον άφησε αναίσθητο. Γι’ αυτή του την ενέργεια
τιµωρήθηκε µε αποκλεισµό τριών χρόνων από όλα τα γήπεδα. Έτσι εγκατέλειψε το ποδόσφαιρο και αφιερώθηκε ολοκληρωτικά στο
αγώνισµα της ελεύθερης πάλης. Από τα πρώτα του βήµατα δεν άργησε να µάθει τα µυστικά του αθλήµατος. Άρχισε να διοργανώνει
κάποιους παλαιστικούς αγώνες, ξεκινώντας από τις φτωχογειτονιές της Καισαριανής, του Βύρωνα και του Ταύρου.Αγωνιζόταν σε αίθουσες,
σινεµά, σε θέατρα, σε στρατόπεδα, σε στάδια ακόµη και σε χωριά για να µπορέσουν να τον παρακολουθήσουν και εκείνοι που δεν είχαν τις
δυνατότητες να πάνε στις πόλεις.
Όταν ξέσπασε ο ελληνοιταλικός πόλεµος, πολέµησε στο µέτωπο εναντίον του άξονα και του ιταλού εισβολέα, υπηρετώντας την πατρίδα µε
ζήλο και αυταπάρνηση. Στην κατοχή διοργάνωνε υποτυπώδεις αγώνες ελευθέρας πάλης, µόνο και µόνο για να εµψυχώνει τον δοκιµαζόµενο
λαό. Είχε αποσπάσει την απαιτούµενη άδεια για τους αγώνες αυτούς από τους Γερµανούς που ήλεγχαν κάθε είδους δηµόσιο θέαµα. ∆εν
δίσταζε να βγάζει πύρινους λόγους στον κόσµο που τον παρακολουθούσε, υπενθυµίζοντας τους τα µεγάλα κατορθώµατα των Ελλήνων. Μια
µέρα οι Γερµανοί πήγαν να τον συλλάβουν, αλλά ο Χάρης εκµεταλλεύτηκε την αντίδραση του κόσµου που µπήκε στη µέση για να τον
προστατεύσει και διέφυγε. Για µεγάλο διάστηµα είχαν χαθεί τα ίχνη του, καθώς κρυβόταν από σπίτι σε σπίτι και µε βοήθεια φίλων του
διέφυγε από την Αθήνα και πήγε µε πλοίο στη Λήµνο. Όταν οι Γερµανοί σταµάτησαν να τον αναζητούν, επέστρεψε στην Αθήνα.
Στη µεταπολεµική περίοδο το άθληµα της ελευθέρας πάλης έφθασε να συναγωνίζεται πλέον µε αυτό του ποδοσφαίρου. Ο Χάρης συνέχισε
να αγωνίζεται και να διοργανώνει παλαιστικούς αγώνες. Στα χρόνια του εµφυλίου έχασε τη µητέρα του από µια αδέσποτη σφαίρα, τον
αδερφό του από ασθένεια και τον πατέρα του. Η οικογένεια µετακόµισε στα Άνω Ιλίσια σε µια µονοκατοικία δύο δωµατίων.
Έγινε πρωταθλητής ελευθέρας πάλης της Ελλάδας και πέρασε στον χώρο του επαγγελµατισµού. Συµµετείχε στο πρωτάθληµα Ευρώπης και
επέτυχε µετά από συγκλονιστικούς αγώνες να στεφθεί Πρωταθλητής, νικώντας όλους τους αντιπάλους του.
Η φήµη του εξαπλώθηκε παντού και έφθασε ακόµα και στην Αµερική, όπου ο διάσηµος διοργανωτής αγώνων ελευθέρας πάλης Λεονάρ
Στουόρτζ τον προσκάλεσε µε τηλεγράφηµα.

«Αυτό το παιδί- έγραφαν οι εφηµερίδες της εποχής- που ξυπόλυτο σχεδόν ξεκίνησε να αγωνίζεται στις αλάνες του Βύρωνα και της
Καισαριανής, καλείται τώρα να τιµήσει τα ελληνικά χρώµατα στη µακρινή αυτή Ήπειρο». Πηγή: Μέρος από αφήγηση του γιου του Γιώργου.
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σίας, η οποία ως γνωστό ενεργείται ήδη µε προσωπική υποχρέωση των κατοίκων, βάσει ονοµαστικού πίνακα
που έχει αποσταλεί από εµάς στην εδώ Αστυνοµική Αρχή. Μετά από µακρά συζήτηση η ∆ιοικούσα Επιτροπή
εκφράζει την ευχή να υποβληθεί σχετική αναφορά στη Νοµαρχία για να συγκροτηθεί µε τη µέριµνά της
επιτροπή από δύο µέλη της ∆ιοικούσας Επιτροπής τους κ. Σ. Γαβριήλογλου, ως Προέδρου και Ι. ∆ούµπα, τον
∆ιοικητή Υποδιοίκησης Χωροφυλακής, τον Οικονοµικό Έφορο και έναν υπάλληλο του ∆ήµου ως Γραµµατέα της,
η οποία θα δέχεται εισφορές δηµοτών που δεν επιθυµούν να διατεθούν για τη φύλαξη και να διαθέτει το ποσό
σε άλλους πολίτες που θα θέλουν να αναλάβουν τη φύλαξη των καλωδίων.
Αυτό θα συντελέσει αφ’ ενός στην ανακούφιση αυτών που επιθυµούν να απαλλαγούν από τη φύλαξη των
καλωδίων και αφ’ ετέρου στην παροχή εργασίας σε πολίτες που έχουν ανάγκη βοήθειας. Η ψήφιση οργανισµού
δεν κρίνεται σκόπιµη γιατί λόγω της µεγάλης περιοχής του ∆ήµου απαιτείται µεγάλος αριθµός φυλάκων η αµοιβή
των οποίων θα ανερχόταν σε πολλές δεκάδες εκατοµµυρίων κάθε χρόνο οπότε και φορολογική επιβάρυνση των
κατοίκων θα είναι µεγάλη. Αν λάβουµε υπόψη µας ότι πόλη µας κατοικείται ως επί το πλείστον από εργάτες, η
φορολογική αυτή επιβάρυνση δεν είναι ενδεδειγµένη.
Εξουσιοδοτήθηκε ο ∆ήµαρχος να υποβάλει σχετική αναφορά στη Νοµαρχεία.
Συνεδρίαση 3η
Παρασκευή 23 Απριλίου 1943
Θέµα ηµερήσιας διάταξης.
Λήψη απόφασης για χορήγηση βοηθηµάτων σε απόρους αναπήρους και θύµατα πολέµου 1940-41.
Η ∆ιοικούσα Επιτροπή αφού εξέτασε τις βεβαιώσεις απορίας ενέκρινε πίστωση 1.790.000 δραχµών για
παροχή βοηθηµάτων 10.000 επ’ ευκαιρία του Πάσχα, σε 53 ανάπηρους και 126 θύµατα πολέµου.
Συνεδρίαση 4η
Τετάρτη 5 Μαΐου 1943
Θέµατα ηµερήσιας διάταξης.
1. Αναγραφή ως εσόδου µε αναµόρφωση στον προϋπολογισµό 1943-44, 4.000.000 δραχµών χορηγίας του
∆ηµοσίου για παροχή βοηθηµάτων σε άπορους.
2. Ψήφιση έκτακτου ειδικού οργανισµού για την πρόσληψη αρχιτεχνίτη µηχανολόγου στο αντλιοστάσιο.
3. Ορισµός επιτροπών παραλαβής έργων και προµηθειών για το οικ. έτος 1943-44.
4. Αιτήσεις και αναφορές.
Θέµα 1ο. Η ∆ιοικούσα Επιτροπή αναµορφώνει τον προϋπολογισµό για παροχή βοηθηµάτων σε απόρους,
ασθενείς και φυµατικούς δηµότες και προσθέτει το ποσό των 4.000.000 δραχµών στο υπάρχον των 3.000.000
και έτσι η σχετική πίστωση ανέρχεται σε 7.000.000 δραχµές.
Θέµα 2ο. Ο ∆ήµαρχος λέει ότι από τις 4 Φεβρουαρίου µέχρι σήµερα, απουσιάζει αυθαίρετα από τη θέση του ο
υπάλληλος ηλεκτροτεχνίτης Α΄ Γεώρ. Μαραθάκης. Εκ µέρους µας έγινε αγωγή εναντίον του και του επιβλήθηκε
η ποινή της οριστικής παύσης. Η σχετική πράξη µεταβιβάστηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών και στην Επιτροπή
Εφέδρων Παλαιών Πολεµιστών, λόγω αυτής της ιδιότητας του υπαλλήλου. Επειδή όµως η απόφαση µπορεί να
αργήσει και το προσωπικό του αντλιοστασίου που τώρα αποτελείται από δύο τεχνίτες δεν επαρκεί, προτείνεται η
πρόσληψη ενός ηλεκτροτεχνίτη Α΄.
Η ∆ιοικούσα Επιτροπή ψηφίζει έκτακτο ειδικό οργανισµό, που θα ισχύει για ένα εξάµηνο, για την πρόσληψη
ενός ηλεκτροτεχνίτη Α΄ µε µηνιαίο µισθό 2.700 δραχµές.
Ακολουθούν τα εξής:
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Συνεδρίαση της 5ης Μαΐου
(συνέχεια από το προηγούµενο βιβλίο πρακτικών)
Θέµα 3ο. Με προτάσεις του ∆ηµάρχου συγκροτούνται επιτροπές από µέλη της ∆ιοικούσας Επιτροπής και τον
εκάστοτε ∆ιευθυντή των τεχνικών υπηρεσιών, µε απόδοση λογαριασµού, για:
Α) την παραλαβή των έργων που θα γίνουν κατά το οικ. έτος 1943-44.
Β) την προµήθεια διάφορων υλικών και χρειωδών που θα γίνουν κατά το οικ. έτος 1943-44, αξίας άνω των
10.000 δραχµών.
Θέµα 4ο. Μετά από προτάσεις του ∆ηµάρχου εγκρίνονται τα εξής:
Α) η χορήγηση βοηθηµάτων 10.000 δραχµών σε 7 αναπήρους του πολέµου 1940-41 που κατοικούν στην
πόλη, επ’ ευκαιρία του Πάσχα.
Β) η χορήγηση βοηθηµάτων σε 16 άπορους δηµότες (αναφέρονται τα ονόµατά τους).
Στο σηµείο αυτό αποχωρεί ο ∆ήµαρχος λόγω, όπως δήλωσε, επείγουσας ανάγκης.
Τα µέλη της ∆ιοικούσας Επιτροπής που παραµένουν αποφασίζουν να συνεχίσουν τη συνεδρίαση υπό την
προεδρία του αντιπροέδρου Α. Γιαγτζόγλου.
Ο Σύµβουλος ∆ούµπας επανέρχεται σε παλαιότερη πρότασή του και παρακαλεί ο ∆ήµαρχος να προβεί στη
σύνταξη µελέτης για την επισκευή ορισµένων δρόµων, µε τη πρόσληψη ανάλογων εργατών. Η πρόταση γίνεται
οµοφώνως δεκτή.
Συνεχίζοντας ο ∆ούµπας λέει: Παρακαλώ τον κ. ∆ήµαρχο στο προσεχές συµβούλιο που πρέπει να είναι έκτακτο, να προσκοµίσει όλα τα στοιχεί για τα οποία ο Γ. Γραµµατέας κράτησε σήµερα σηµείωση, που αφορούν τον
τρόπο και τα πρωτόκολλα παράδοσης υλικών της αποθήκης του αντλιοστασίου από τον παλαιό αποθηκάριο
µέχρι τον νέο προ διετίας. Πρωτόκολλα παραλαβής και παράδοσης καυσόξυλων, τόσο αυτών που βρέθηκαν στα
χέρια δηµοτών από παράνοµη υλοτοµία, όσο και αυτά που προήλθαν από, λόγω του βαρύ χειµώνα, αποξηραµένους ευκαλύπτους κ.ά. Επίσης τα ξυλοκοπτικά δικαιώµατα που καταβλήθηκαν από το 1941 µέχρι σήµερα,
στον ξυλουργό κ. Ασλανίδη ή και σε άλλους. Επίσης να προσκοµιστεί η διαταγή του Υπ. Εσωτερικών, για την
απόλυση ορισµένης υπαλλήλου για κατάχρηση που µέχρι σήµερα παραµένει ανεκτέλεστη. Επίσης τα ηµερολόγια
των αυτοκινήτων για τα δροµολόγιά τους από 1η Ιανουαρίου και µετά.
Η ∆ιοικούσα Επιτροπή δέχεται την πρόταση και ορίζει έκτακτο συµβούλιο για τη προσεχή Τρίτη 11 του
µήνα, για να συζητήσει τα πιο πάνω µε τα στοιχεία που θα φέρει ο ∆ήµαρχος.
Συνεχίζοντας ο ∆ούµπας υποβάλει την εξής πρόταση. Έχοντας υπόψη:
1. ότι από καµία διάταξη του Κώδικα δεν προκύπτει ότι δικαιούται έξοδα κίνησης ο ∆ήµαρχος για µετακινήσεις εκτός του ∆ήµου για υπηρεσία, χωρίς απόφαση του Συµβουλίου που υπόκειται στην Προϊστάµενη
Αρχή.
2. ότι η βενζίνη που παραχωρείται στον ∆ήµο µε διατακτικές του Υπ. Συγκοινωνιών, παραχωρείται αποκλειστικά και µόνο για την καθαριότητα του ∆ήµου και για την ύδρευση των αποµακρυσµένων κατοικιών.
3. ότι απαγορεύεται, µε εντολή των Αρχών Κατοχής και του Υπ. Συγκοινωνιών, η αποθήκευση βενζίνης χωρίς
προϋποθέσεις απόλυτης ασφάλειας.
4. ότι ο ∆ήµαρχος χρησιµοποιεί την παραχωρούµενη βενζίνη, γι’ αυτόν και την οικογένειά του κατεβαίνοντας
καθηµερινά στην Αθήνα όχι για υπηρεσιακούς λόγους αλλά για ιδιωτικές υποθέσεις και γι’ αυτό δεν
ενεργείται κανονικά η καθαριότητα της πόλης και κινδυνεύει η υγεία των πολιτών, ιδιαίτερα επειδή γεµίζουν και πληµµυρίζουν οι βόθροι, κοινόχρηστοι και µη, παρά τις επανειληµµένες διαταγές της Προϊστάµενης Αρχής. Ο ∆ήµαρχος ζηµιώνει τον ∆ήµο 100.000 τον µήνα και περισσότερο για αξία βενζίνης σε τιµές
διατίµησης, γιατί καταναλώνει περίπου 6 γαλόνια για άσκοπη δική του κίνηση.
Για τους προαναφερθέντες λόγους προτείνω:
1. Να ζητηθεί ευθηνή από τον ∆ήµαρχο για την εγκατάλειψη της καθαριότητας της πόλης, µε αποτέλεσµα να
υπάρχουν ήδη αθρόα κρούσµατα επιδηµικής µηνιγγίτιδας, τα οποία γνωρίζει το Υγειονοµικό κέντρο
Αττικοβιωτίας.
2. Να αναφερθεί στις Προϊστάµενες Αρχές και στο Υπ. Συγκοινωνιών (τµήµα καυσίµων) το γεγονός της
τέτοιας διάθεσης της βενζίνης για να υποβληθούν οι προβλεπόµενες κυρώσεις.
3. Να ανατεθεί σε µέλος της ∆ιοικούσας Επιτροπής να κάνει αυστηρότατο έλεγχο για την ποσότητα που
χρησιµοποιήθηκε για την κίνησή του ∆ήµαρχου και της οικογένειάς του.
4. Να υποχρεωθεί ο ∆ήµαρχος να αναπληρώσει την βενζίνη που λείπει, µε διοικητικά ή εν ανάγκη δικαστικά
µέτρα
5. Να διατεθεί όλη η βενζίνη που είναι αποθηκευµένη και ανέρχεται, κατά πληροφορίες µας, σε 400 γαλόνια,
για την εξυγίανση του ∆ήµου (εκκένωση βόθρων κ.λπ), και την υδροδότηση µε το αυτοκίνητο καταβρεχτήρα των αποµακρυσµένων συνοικιών του δήµου όπου δεν φτάνει το δίκτυο ύδρευσης.
6. Να παραπεµφθεί στη ∆ηµαρχιακή επιτροπή ο διευθυντής των Τεχνικών Υπηρεσιών, ο ποίος ως αρµόδιος
των πιο πάνω, κακώς δικαιολογεί τη βενζίνη που καταναλώθηκε.
7. Να γνωρίσει ο ∆ήµαρχος στη ∆ιοικούσα Επιτροπή τι µέτρα έλαβε για την ασφάλεια των µηχανηµάτων του
αντλιοστασίου, γιατί η αποθήκευση τόσης ποσότητας βενζίνης γίνεται σε αποθήκη που δεν πληροί κανένα
από τους απαραίτητους όρους ασφάλειας, αφού βρίσκεται κοντά στο αντλιοστάσιο και µέσα σε αυτή
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βρίσκεται και όλο το λοιπό υλικό του ∆ήµου, δηλώνεται δε σε αυτόν ότι αποκλειστικός υπεύθυνος αν
συµβεί ατύχηµα ή ζηµιά.
8. Αντίγραφα του παρόντος, που θα καταχωρηθεί όπως έχει στα πρακτικά, µαζί µε τις επερωτήσεις που
τέθηκαν σήµερα, να υποβληθούν στη Νοµαρχία, στον ∆ήµο Πρωτευούσης, στο Υπ. Εσωτερικών και στο
Υπ. Συγκοινωνιών (υπηρεσία καυσίµων) το συντοµότερο, χωρίς καµία αναβολή και πριν το έκτακτο
Συµβούλιο που ορίσαµε πιο πάνω. Επίσης από ένα αντίγραφο να δοθεί σε όλα τα µέλη της ∆ιοικούσας
Επιτροπής και σε αυτά που απουσιάζουν σήµερα, Ι. Μαυρόπουλο και Σ. Γαβριήλογλου.
Η ∆ιοικούσα Επιτροπή εγκρίνει οµοφώνως την πρόταση και επειδή απουσιάζουν δύο Σύµβουλοι, αποφασίζει
να οριστεί στην επόµενη συνεδρίαση ποιός Σύµβουλος θα κάνει τον έλεγχο για την ποσότητα της βενζίνης που
διατέθηκε.
Συνεδρίαση 5η
Τρίτη 11 Μαΐου 1943
Παρόντα µέλη: Α. Γιαγζόγλου, Σ. Γαβριήλογλου, Χ. Σαραντόπουλος, , Ι. ∆ούµπας και Κ. Παρετσόγλου. ∆εν
προσήλθαν ο ∆ήµαρχος Σταύρος Γκούµας και ο Σύµβουλος Ι. Μαυρόπουλος
Θέµα ηµερήσιας διάταξης.
Συζήτηση επί επερωτήσεων που υποβλήθηκαν από µέλη της ∆ιοικούσας Επιτροπής, κατά τη συνεδρίαση της
5ης Μαΐου ε.έ.
Η συνεδρίαση αρχίζει µε Αντιπρόεδρο Αλ. Γιαγτζόγλου που αναπληρώνει τον απουσιάζοντα Πρόεδρο - ∆ήµαρχο που διαβάζει το εξής σηµείωµα προς τη ∆ιοικούσα Επιτροπή του ∆ηµάρχου, µε ηµεροµηνία 11 Μαΐου ε.έ.:
«Προς τα µέλη της ∆ιοικούσας Επιτροπής, ενταύθα. Έχω την τιµή να σας γνωρίσω ότι από τα πρακτικά της
5ης Μαΐου ε.έ, έλαβα γνώση των διατυπωθέντων ερωτηµάτων σας και ότι παρόλο που δόθηκε εντολή στον Γ.
Γραµµατέα για τη συγκέντρωση των στοιχείων που ζητήσατε, λόγω ανεπάρκειας χρόνου και φόρτου εργασίας
δεν έγινε δυνατή η συγκέντρωση όλων των στοιχείων, γι’ αυτό και ζητώ την αναβολή της συνεδρίασης. Επιφυλάσσοµαι να θέσω υπόψη σας όλες τις πληροφορίες που ζητήσατε, σε µεταγενέστερη συνεδρίαση που την
προσδιορίζω µέσα σε 8 ηµέρες. Στη Νέα Ιωνία 11 Μαΐου 1943, ο ∆ήµαρχος (υπογραφή) Σταύρος Γκούµας.»
Κατόπιν πήρε τον λόγο ο Σύµβουλος ∆ούµπας και είπε ότι: επειδή αναγκαία προϋπόθεση της σηµερινής
συνεδρίασης είναι η ακριβής εκτέλεση όσων αποφασίστηκαν στη συνεδρίαση της 5ης Μαΐου και δεδοµένου ότι
δεν κατατέθηκαν τα έγγραφα που ζητήθηκαν, ούτε στάλθηκαν αντίγραφα των πρακτικών στις Προϊστάµενες
Αρχές, ούτε παραδόθηκαν στα µέλη της ∆ιοικούσας Επιτροπής, όχι για τους λόγους που λέει ο ∆ήµαρχος αλλά
επειδή, όπως µε πληροφόρησε ο Γραµµατέας της ∆ιοικούσας Επιτροπής Σ. Κουτσουνάδης, τα παρακρατούσε ο
∆ήµαρχος και µόλις σήµερα του τα έδωσε, αλλά και για τον λόγο ότι απουσιάζει ο ∆ήµαρχος για να µας εξηγήσει
τη στάση του, προτείνω να µην προχωρήσουµε στη συζήτηση κανενός θέµατος και να ορίσουµε νέα συνεδρίαση µετά από 3 ηµέρες στις 14 του µήνα, µε την προϋπόθεση να µας δοθούν όσα ζητήσαµε κάτι που είναι
θέµα ωρών. Η πρόταση γίνεται οµοφώνως δεκτή.
Συνεδρίαση 6η
Παρασκευή 14 Μαΐου 1943
Παρόντα µέλη: Σ. Γαβριήλογλου, Χ. Σαραντόπουλος, Α. Γιαγζόγλου, Ι. ∆ούµπας και Κ. Παρετσόγλου. ∆εν
προσήλθαν ο ∆ήµαρχος Σταύρος Γκούµας και ο Σύµβουλος Ι. Μαυρόπουλος
Θέµα ηµερήσιας διάταξης.
Συζήτηση επί επερωτήσεων που υποβλήθηκαν από µέλη της ∆ιοικούσας Επιτροπής, κατά τη συνεδρίαση της
5ης Μαΐου ε.έ.
Παίρνοντας τον λόγο ο Σύµβουλος Σαραντόπουλος είπε ότι µένει κατάπληκτος που απουσιάζει αδικαιολόγητα για δεύτερη φορά ο ∆ήµαρχος, περιφρονώντας τη ∆ιοικούσα Επιτροπή, χωρίς να έχει ετοιµάσει τα
έγγραφα που ζητήθηκαν. Αυτό δηµιουργεί αδιέξοδο και πρέπει να ληφθούν άµεσα µέτρα για την αντιµετώπιση
της έκρυθµης κατάστασης.
Ο Παρετσόγλου επιδοκιµάζει όσα είπε ο Σαραντόπουλος και λέει ότι στάση του ∆ηµάρχου δηµιουργεί
υπόνοιες σε βάρος του.
Ο ∆ούµπας συµφωνεί µε τους προηγούµενους, αναφέρεται σε όσα τέθηκαν στη συνεδρίαση της 5ης Μαΐου
και προσθέτει ότι µετά την αντικατάσταση του αποθηκάριου το 1941, δεν υπάρχουν σχετικά πρακτικά και η
αποθήκη παραµένει χωρίς µόνιµο και νόµιµο αποθηκάριο, µε αποτέλεσµα το χρονικό αυτό διάστηµα να γίνει
κλοπή ελαστικών κ.λπ. υλικών αξίας εκατοµµυρίων. Κατά το ίδιο χρονικό διάστηµα έγιναν εισαγωγές και
εξαγωγές δεκάδας χιλιάδων οκάδων καυσόξυλων, της περισσότερης ποσότητας των οποίων αγνοείται η τύχη. Ο
∆ήµαρχος δεν πρόκειται να µας διαφωτίσει και κωλυσιεργεί εσκεµµένα. Πρέπει να ληφθούν τα απαραίτητα
µέτρα γιατί ο ∆ήµαρχος µετέρχεται τέτοια µέσα σε ζητήµατα τόσο λεπτά για τον ίδιο, η δε δηµόσια γνώµη ζητά
διαλεύκανση αυτής της κατάστασης.
Ο Αντιπρόεδρος προτείνει επιτροπή από τη ∆ιοικούσα Επιτροπή να µεταβεί και να παραδώσει στο Υπ.
Εσωτερικών, στη Νοµαρχία και στον ∆ήµο Πρωτευούσης αναφορά της και αντίγραφα των τριών τελευταίων
συνεδριάσεων.
Ο ∆ούµπας προτείνει να µεταβεί σύσσωµη η ∆ιοικούσα Επιτροπή.
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Ο Γαβριήλογλου προτείνει πριν από κάθε ενέργεια να συγκληθεί σε νέα συνεδρίαση η ∆ιοικούσα Επιτροπή
στις 18 του µήνα, στην οποία έχει τη γνώµη ότι έλθει και ο ∆ήµαρχος. Αν δεν έλθει να οριστεί επιτροπή που θα
παρουσιαστεί στις Προϊστάµενες Αρχές.
Ο ∆ούµπας αντικρούει την πρόταση λέγοντας ότι θα είναι άσκοπη και τρίτη έκτακτη συνεδρίαση γιατί τίποτε
δεν µπορεί να µας διαβεβαιώσει ότι θα έλθει ο ∆ήµαρχος, ακόµη κι αν το δηλώσει ο ίδιος.
Η ∆ιοικούσα Επιτροπή αποφασίζει κατά πλειοψηφία να παρουσιαστούν αύριο στις Προϊστάµενες Αρχές.
Συνεδρίαση 7η
Σάββατο 22 Μαΐου 1943
Παρόντα µέλη: Σταύρος Γκούµας, Α. Γιαγζόγλου, Ι. ∆ούµπας και Κ. Παρετσόγλου.
Θέµατα ηµερήσιας διάταξης.
1. Ανακοίνωση για την εκτέλεση των αποφάσεων της ∆ιοικούσας Επιτροπής που λήφθηκαν στη συνεδρίαση
της 5ης Μαΐου ε.έ.
2. Έγκριση πληρωµής διαφόρων υποχρεώσεων που δεν επιδέχονται αναβολής.
3. Απόδοση λογαριασµού διανοµής βοηθηµάτων για το Πάσχα.
4. Ψήφιση πίστωσης 50.000 δραχµών για την αγορά ενσήµων του ΙΚΑ, λόγω αύξησης των καταβολών.
5. Ψήφιση πίστωσης 50.000 δραχµών για την αγορά ενσήµων του ΙΚΑ.
6. Ψήφιση πίστωσης για την προµήθεια λιπαντικού ελαίου από την ελεύθερη αγορά για τις µηχανές του
Αντλιοστασίου.
7. Ψήφιση πίστωσης για τη διάθεση 5 κλινών από το σανατόριο «Σωτηρία» για τη νοσηλεία απόρων δηµοτών κατά το έτος 1943-44.
8. Τροποποίηση του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας για τη µισθοδοσία των γιατρών.
9. Αιτήσεις, αναφορές.
Επειδή δεν υπάρχει απόλυτη πλειοψηφία αναβάλλεται η συνεδρίαση.
Συνεδρίαση 8η
Παρασκευή 28 Μαΐου 1943
Παρόντα µέλη: Σταύρος Γκούµας, Σ. Γαβριήλογλου, Χ. Σαραντόπουλος, Α. Γιαγζόγλου, Ι. ∆ούµπας και Κ.
Παρετσόγλου.
Θέµατα ηµερήσιας διάταξης.
Τα θέµατα της προηγούµενης συνεδρίασης που µαταιώθηκε και τα εξής:
10. Ψήφιση πίστωσης για την προµήθεια κουζινέτων της πετρελαιοµηχανής του Αντλιοστασίου.
11. Ψήφιση πίστωσης για την προµήθεια διάφορων υλικών για την λειτουργία του Αντλιοστασίου.
12. Ψήφιση κανονισµού για τη ρύθµιση των κρατήσεων επί του µισθού των υπαλλήλων για τις συντάξεις
τους.
Θέµα 1ο. Με εντολή του ∆ηµάρχου ο Γραµµατέας διαβάζει έγγραφη δήλωσή του στην οποία λέει: Σύµφωνα µε
την απόφαση που πάρθηκε απουσία του στην 5η Συνεδρίαση , στάλθηκαν τα πρακτικά στις προϊστάµενες αρχές.
Μετά από αυτό και από την παρουσίαση της ∆ιοικούσας Επιτροπής στις προϊστάµενες αρχές, τον λόγο έχουν
αυτές και πρέπει να περιµένουµε τις αποφάσεις τους.
Το λόγο παίρνει ο Σύµβουλος ∆ούµπας που λέει: Κρίνω ως παρελκυστική και απορριπτέα τη δήλωση του
∆ηµάρχου, αναφέρεται στο ιστορικό των ενεργειών της ∆ιοικούσας Επιτροπής και επισηµάνει ότι έγιναν για να
κατασταλεί αµέσως η περεταίρω παράνοµη χρήση της βενζίνης και για µάθουν οι προϊστάµενες αρχές τα άτοπα
που γίνονται στον ∆ήµο. Προβλέψαµε επίσης ότι µετά την κατάθεση των επερωτήσεων και την άρνησή µας να
εγκρίνουµε αύξηση των εξόδων παράστασής του, ο ∆ήµαρχος θα έκανε διάβηµα για αντικατάσταση µελών ή και
ολόκληρης της ∆ιοικούσας Επιτροπής, κάτι που επαληθεύτηκε, προκειµένου οι προϊστάµενες αρχές, µη γνωρίζοντας, να πέσουν θύµατα των σκοπών του. Θα επαναλαµβάνουµε τις ίδιες ενέργειες µετά από κάθε συµβούλιο
µέχρι να λήξει η κρίση που έχει δηµιουργηθεί. ∆ιερωτήθηκε γιατί ο ∆ήµαρχος δεν δίνει τα στοιχεία που του
ζήτησε η ∆ιοικούσα Επιτροπή, αφού δεν υπάρχει νοµικό κώλυµα ούτε βλάπτονται τα συµφέροντα του ∆ήµου.
Οι Γιαγτζόγλου, Σαραντόπουλος και Παρετσόγλου συµφωνούν µε τον ∆ούµπα, ενώ ο Γαβριήλογλου λέει ότι
το ζήτηµα έχει φύγει από αυτούς και πρέπει να περιµένουν τις αποφάσεις των Προϊσταµένων Αρχών.
Ο ∆ήµαρχος επανέρχεται στην αρχική του δήλωση.
Στο σηµείο αυτό αποφασίζεται 10λεπτη διακοπή. Όταν επαναλήφθηκε η συνεδρίαση, ο ∆ήµαρχος ρωτάει αν
έχει κάποιος να προσθέσει κάτι. Όλοι δηλώνουν ότι επιµένουν στις θέσεις τους και ο Γιαγτζόγλου ζητάει να
καταθέσει ο ∆ήµαρχος τα εµπιστευτικά έγγραφα που υπέβαλε στις Προϊστάµενες Αρχές.
Ο ∆ήµαρχος λέει ότι αυτά αφορούν µόνο εκείνον και δεν έχει καµία υποχρέωση να τα καταθέσει στη
∆ιοικούσα Επιτροπή.
Θέµα 2ο. Η ∆ιοικούσα Επιτροπή µετά τη µεταφορά 30.000.000 από τη χρήση 1942-43 στη χρήση 1943-44,
εγκρίνει τις εξής επείγουσες πληρωµές: 1) έξοδα παράστασης ∆ηµάρχου 2) Αποδοχές υπαλλήλων τακτικού
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οργανισµού 3) Αποδοχές προσωπικού έκτακτων ειδικών οργανισµών 4) Ηµεροµίσθια εργατικού προσωπικού 5)
χορήγηση επιδόµατος τροφής στο υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό 6) Προµήθεια γραφικής ύλης µέχρι
800.000 δραχµές 7) Προµήθεια καύσιµης ύλης για το αυτοκίνητο καθαριότητας µέχρι 700.000 δραχµές 8)
Προµήθεια και συντήρηση µέσων καθαριότητας µέχρι 250.000 δραχµές 9) Καταβολή αξίας ηλεκτρικού ρεύµατος
για τη λειτουργία των µηχανών του αντλιοστασίου µέχρι 5.000.000 δραχµές 10) ) Λοιπά έξοδα λειτουργίας
αντλιοστασίου µέχρι 1.000.000 δραχµές 11) Προµήθεια διαφορών υλικών για το δηµοτικό φυτώριο µέχρι
250.000 δραχµές 12) Προµήθεια σε άπορους µέχρι 600.000 δραχµές.
Θέµα 3ο. Η ∆ιοικούσα Επιτροπή εγκρίνει την απόδοση λογαριασµού από τον ∆ήµαρχο διανοµής βοηθηµάτων
για το Πάσχα ύψους 2.928.000 δραχµών.
Θέµα 4ο. Εγκρίνεται όπως η εισήγηση.
Θέµα 5ο. Εγκρίνεται όπως η εισήγηση.
Θέµα 6ο. Ψηφίζεται πίστωση 350.000 για την προµήθεια 50 κιλών λιπαντικού ελαίου για τις µηχανές του
Αντλιοστασίου από την ελεύθερη αγορά µε τιµή 6.500-7.500 δραχµές, που θεωρείται ικανοποιητική κάτω από
τις σηµερινές συνθήκες.
Στο σηµείο αυτό ο ∆ούµπας λέει ότι µένει ανεκτέλεστη απόφαση της ∆ιοικούσας Επιτροπής πριν από ενάµισι
µήνα, να διαταχθεί ο µηχανικός Παπαδόπουλος να καταρτίσει και να υποβάλει κατάσταση που να δείχνει όλες
της ποσότητες κάθε υλικού του αντλιοστασίου και των αυτοκινήτων. Παρακαλεί να επιληφθεί αµέσως ο ∆ήµαρχος για την εκτέλεσή της.
Ο ∆ήµαρχος απαντά ότι έχουν συγκροτηθεί επιτροπές καταµέτρησης όλων των υλικών του ∆ήµου και
υποβολής σχετικών πρωτόκολλων.
Θέµα 7ο. Η ∆ιοικούσα Επιτροπή αναγνωρίζοντας ότι στα πλαίσια της κοινωνικής πρόνοιας υπέρ των φτωχών
δηµοτών περιλαµβάνεται και η µέριµνα για τη νοσηλεία απόρων, περισσότερο δε φυµατικών, και για την
περιφρούρηση της δηµόσιας υγείας, εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης 1.375.000 δραχµών, για την από 1ης Απριλίου
1943 µέχρι 31ης Μαρτίου 1944 καταβολή νοσηλίων για άπορους στο Σανατόριο Σωτηρία, σε 5 κλίνες Γ΄θέσης
προς 750 δραχµές ηµερησίως κατ’ άτοµο.
Θέµα 8ο. Αναβάλλεται για να υποβληθεί σχετικό ερώτηµα αρµοδίως.
Θέµα 9ο. Αποφασίζεται η συζήτηση να γίνει µετά τα άλλα θέµατα.
Θέµα 10ο. Εγκρίνεται όπως η εισήγηση και σχετική πίστωση 150.000 δραχµών.
Θέµα 11ο. Εγκρίνεται όπως η εισήγηση και σχετική πίστωση 2.000.000 δραχµών.
Θέµα 12ο. Εγκρίνεται όπως η εισήγηση.
Εκτός ηµερήσιας διάταξης εγκρίνεται η χορήγηση επιδόµατος τροφής σε όλους τους εργαζόµενους του
∆ήµου ύψους 1.200 δραχµών την ηµέρα.
Μετά η ∆ιοικούσα Επιτροπή εισέρχεται στη συζήτηση του 9ου θέµατος (Αιτήσεις, αναφορές).
Συνεδρίαση 9η
Τετάρτη 16 Ιουνίου 1943
Παρόντα µέλη: Σταύρος Γκούµας, Σ. Γαβριήλογλου, Α. Γιαγζόγλου, Ι. ∆ούµπας και Κ. Παρετσόγλου.
Θέµατα ηµερήσιας διάταξης.
1. Τροποποίηση απόφασης της ∆ιοικούσας Επιτροπής για την προµήθεια λιπαντικού ελαίου από την ελεύθερη
αγορά για τις µηχανές του Αντλιοστασίου, λόγω ανατίµησης.
2. Ψήφιση παράτασης Ειδικού Οργανισµού της έκτακτης Υπηρεσίας Είσπραξης ∆ηµοτικών Εσόδων.
3. Αιτήσεις, αναφορές.
Θέµα 1ο. Επειδή η ανατίµηση είναι σχεδόν διπλάσια από την τιµή που υπολόγιζε η ∆ιοικούσα Επιτροπή, αποφασίζεται η αναµόρφωση της πίστωσης για την αγορά σε 700.000 δραχµές.
Θέµα 2ο . Ψηφίζεται η παράτασης Ειδικού Οργανισµού της έκτακτης Υπηρεσίας Είσπραξης ∆ηµοτικών Εσόδων,
µέχρι 31 Ιουλίου 1944.
Θέµα 3ο. Α) Μετά από έγγραφο της Κεντρικής Επιτροπής Μαθητικών Συσσιτίων εγκρίνεται ποσό 100.000 δρχ.
για οικονοµική ενίσχυση 4 άπορων δηµοτών, από 25.000 στον καθένα.
Β) Μετά από έγγραφο του Αθλητικού Ποδοσφαιρικού Οµίλου της πόλης µας «Άµυνα», εγκρίνεται ποσό
50.000 δρχ. για οικονοµική ενίσχυση, προκειµένου να αγοραστεί φαρµακευτικό υλικό για τα µέλη του οµίλου σε
περίπτωση ατυχήµατος.
Γ) Μετά από έγγραφο του Οµίλου της πόλης µας «Αθλητική Ένωση Ελευθερούπολης», εγκρίνεται ποσό
50.000 δραχµών για οικονοµική ενίσχυση. Με την ευκαιρία η ∆ιοικούσα Επιτροπή εκφράζει την άποψη ότι τα
αθλητικά σωµατεία πρέπει να ενωθούν σε Συνοµοσπονδία, την οποία θα ενισχύει οικονοµικά, γιατί δεν είναι
διατεθειµένη να τα ενισχύει χωριστά.
∆) Μετά από έγγραφο της προϊσταµένης του Σταθµού Κοινωνικής Πρόνοιας της πόλης µας, εγκρίνεται ποσό
25.000 δραχµών για προµήθεια 50 εισιτηρίων κινηµατογραφικής παράστασης που θα δοθεί στον κινηµατογράφο
«Αστήρ», υπέρ του Καχεκτικού Παιδιού.
Ε) Μετά από έγγραφο της Ένωσης Εφέδρων Αξιωµατικών Μακεδονίας-Κρήτης-Θράκης για οικονοµική
ενίσχυση, η ∆ιοικούσα Επιτροπή απορρίπτει το αίτηµα επειδή τα µέλη της Ένωσης είναι κάτοικοι Αθηνών.
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ΣΤ) Επί αίτησης του ∆ιευθυντή του Καταφυγίου Επείγουσας Περίθαλψης στην πόλη µας, η ∆. Ε. αποφασίζει
την παροχή οικονοµικής ενίσχυσης για την αγορά επίπλων, µέχρι τη έγκριση του προϋπολογισµού οπότε και θα
επανέλθει στο θέµα.
Ζ) Εγκρίνεται χορήγηση βοηθηµάτων σε 8 άπορους δηµότες ύψους 120.000 δραχµών.
Η) Εγκρίνεται η χορήγηση ύψους 52.800 δραχµών στη χήρα του αποβιώσαντος δηµοτικού υπαλλήλου
Ιωακείµ Αφατίδη για καταβληθέντα νοσήλια.
Θ) Εγκρίνονται οδοιπορικά έξοδα υπαλλήλου ύψους 68.000 δραχµών.
Ι) Εγκρίνεται η προµήθεια 20 αντιτύπων του συγγράµµατος «Αναµνήσεις εκ Θράκης 1920-22» του
∆ιευθυντή του Υπ. Εσωτερικών Κ. Γεραγά, αξίας 20.000 δραχµών.
ΙΑ) Εγκρίνεται ποσό 30.000 για συνδροµές των ετών 1941-42 και 1942-43, της εφηµερίδας «Προσφυγικός
Κόσµος»
Εκτός ηµερήσιας διάταξης συζητούνται τα εξής θέµατα:
Α) Εγκρίνεται χορήγηση 1.000.000 για προµήθεια ακάθαρτου πετρελαίου προς χρήση της πετρελαιοµηχανής του αντλιοστασίου.
Β) Εγκρίνεται πίστωση 400.000 για επισκευή 3 βανών ύδρευσης του αντλιοστασίου.
Συνεδρίαση 10η
∆ευτέρα 21 Ιουνίου 1943
Παρόντα µέλη: Σταύρος Γκούµας, Σ. Γαβριήλογλου, Χ. Σαραντόπουλος, Α. Γιαγζόγλου, Ι. ∆ούµπας και Κ.
Παρετσόγλου.
Θέµατα ηµερήσιας διάταξης.
1. Ψήφιση πίστωσης 250.000 δραχµών για διάφορα υλικά των δηµοτικών αυτοκινήτων.
2. Έγκριση χορήγησης έκτακτης οικονοµικής ενίσχυσης στους υπαλλήλους του ∆ήµου για είδη υπόδησης.
Θέµα 1ο. Α) Εγκρίνεται πίστωση 80.000 δρχ. για κατασκευή ελατηρίων (σούστες) για τους µπροστινούς
τροχούς του αυτοκινήτου καθαριότητας. Β) Εγκρίνεται πίστωση 165.000 δρχ. για προµήθεια ανταλλακτικών του
αυτοκινήτου καταβρεχτήρα, δηλαδή: ιµάντα του ανεµιστήρα και του ηλεκτροπαραγωγού φορµαρίσµατος του
συσσωρευτή και αντικατάσταση των πλακιδίων.
Θέµα 2ο. Εγκρίνεται όπως η εισήγηση, έκτακτη οικονοµική ενίσχυση 150.000 δρχ. για τους άνδρες και 120.000
δρχ. για τις γυναίκες.
Συνεδρίαση 11η
∆ευτέρα 28 Ιουνίου 1943
Παρόντα µέλη: Σταύρος Γκούµας, Σ. Γαβριήλογλου.
Θέµατα ηµερήσιας διάταξης.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Απόδοση λογαριασµού για προµήθεια ενσήµων του ΙΚΑ.
Τροποποίηση του Εσωτερικού Οργανισµού για τη µισθοδοσίας των γιατρών.
Καθορισµός των υπαλλήλων που θα µετακινηθούν τον Ιούλιο εκτός του ∆ήµου για υπηρεσιακούς λόγους.
Λήψη απόφασης για καταβολή εισφοράς υπέρ του Οργανισµού Μαθητικής Πρόνοιας.
Έγκριση απολογισµού της χρήσης 1940-41.
Εκδίκαση ενστάσεων για τη φορολογία ύδρευσης του οικ. έτους 1942-43.
Αιτήσεις και αναφορές.
Αναβάλλεται η συνεδρίαση λόγω έλλειψης απαρτίας.

Συνεδρίαση 12η
Τρίτη 6 Ιουλίου 1943
Παρόντα µέλη: Σταύρος Γκούµας, Σ. Γαβριήλογλου, Χ. Σαραντόπουλος, Α. Γιαγζόγλου, Ι. ∆ούµπας και Κ.
Παρετσόγλου.
Θέµατα ηµερήσιας διάταξης.
Τα 7 της συνεδρίασης που µαταιώθηκε και:
8. Αύξηση του επιδόµατος τροφής στο προσωπικό του ∆ήµου σε 2.000 δραχµές.
Θέµα 1ο. Εγκρίνεται όπως η εισήγηση.
Θέµα 2ο. Αναβάλλεται για να ζητηθεί η γνώµη της Προϊσταµένης Αρχής.
Θέµα 3ο. Ορίζονται: υπάλληλος, όρια µετακινήσεων µέχρι 25 µετ’ επιστροφής και ποσό µέχρι 30.000 δρχ.
Θέµα 4ο. Ως 4ο θέµα συζητείται και εγκρίνεται η τροποποίηση του Ειδικού Κανονισµού επιβολής, βεβαίωσης και
είσπραξης δηµοτικού τέλους κατάληψης πεζοδροµίων και πλατειών για τι οικ. έτος 1943-44.
Θέµα 5ο. Ο ∆ήµαρχος προτείνει αναβολή της συζήτησης του θέµατος, όπως έκανε και η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή,
επειδή περιµένουµε σχετικές οδηγίες από τον ∆ήµο Πρωτευούσης.
Ο Σύµβουλος ∆ούµπας παίρνει το λόγο και λέει ότι η ενέργεια να αποσταλεί έγγραφο στον ∆ήµο πρωτευούσης για συγκρότηση επιτροπής από µηχανικούς, δεν δικαιολογείται από το µεταβιβαστικό της Νοµαρχίας, γιατί
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η ενέργεια πραγµατογνωµοσύνης επί θεµάτων ποινικής φύσεως µπορεί να γίνει µόνο από την ποινική δικαιοσύνη
και µία είναι η ενδεδειγµένη, ορθή και νόµιµη ενέργεια, η άµεση και χωρίς αναβολή παραποµπή όλης της
υπόθεσης στον εισαγγελέα Πληµµελειοδικών Αθηνών και η έγερση αγωγών για τη λήψη συντηρητικών µέτρων.
Ο ∆ήµαρχος απαντώντας προτείνει να γίνει έκτακτο συµβούλιο την προσεχή Κυριακή και να κληθούν ο Μηχανικός και ο Νοµικός Σύµβουλος του ∆ήµου για να γνωµοδοτήσει εναντίον ποιών πρέπει να στραφεί η µήνυση.
Ο Γαβριήλογλου λέει ότι διαφωνεί και µε τον ∆ούµπα και µε τον ∆ήµαρχο και επιµένει στη θέση της
∆ηµαρχιακής Επιτροπής.
Οι Χ. Σαραντόπουλος, Α. Γιαγζόγλου και Κ. Παρετσόγλου συµφωνούν µε την πρόταση ∆ούµπα, η οποία
ψηφίζεται κατά πλειοψηφία.
Στο σηµείο αυτό διακόπτεται η συζήτηση, λόγω συσκότισης των φώτων επειδή η ώρα είναι 9:15, για αύριο
Τετάρτη 7 του µήνα.
Την Τετάρτη 7 Ιουλίου συνεχίζεται η συζήτηση.
Θέµα 6ο. Αποφασίζεται το θέµα να συζητηθεί µετά τα άλλα θέµατα.
Θέµα 7ο. Το ίδιο αποφασίζεται και για αυτό το θέµα.
Θέµα 8ο. Εγκρίνεται όπως η εισήγηση.
Κατόπιν αποφασίζεται η συζήτηση επειγόντων θεµάτων εκτός ηµερήσιας διάταξης.
Α) Εγκρίνεται η χορήγηση έκτακτης οικονοµικής ενίσχυσης 75.000 δρχ. στους εργαζόµενους του ∆ήµου
λόγω της κατάστασης δυσβάστακτων βιοτικών αναγκών και για την προµήθεια από αυτούς ειδών διατροφής. Η
σχετική πίστωση είναι 4.050.000 δρχ. Β) Ίδια απόφαση λαµβάνεται και για τους εργάτες που απασχολεί ο
∆ήµος. Όσοι υπηρετούν από 6 µήνες και πάνω παίρνουν 75.000 δρχ. και όσοι από 3 µήνες και πάνω παίρνουν
30.000 δρχ. Η σχετική πίστωση είναι 2.200.000 δρχ.
Γ) Ο ∆ήµαρχος ανακοινώνει εγκύκλιο του ∆ήµου Πρωτευούσης µε την οποία κοινοποιείται διαταγή του Υπ.
Εσωτερικών που γνωστοποιεί ότι επιβλήθηκε εισφορά σε βάρος των ∆ήµων και Κοινοτήτων 2% επί των ακαθαρίστων εσόδων τους, υπέρ του Οργανισµού Μαθητικής Πρόνοιας για να µπορέσει να εκπληρώσει τους επιδιωκόµενους σκοπούς του. Η ∆. Ε. έχοντας υπόψη τις σηµερινές συνθήκες της δοκιµαζόµενης πολλαπλά µαθητιώσας
νεολαίας και ότι πρόκειται για κοινωφελή σκοπό άκρως εθνικό, αναµορφώνει τον προϋπολογισµό και εγκρίνει
πίστωση 2.860.000 δρχ. υπέρ του Οργανισµού Μαθητικής Πρόνοιας.
∆) Η ∆ιοικούσα Επιτροπή µετά από έγγραφο του ∆ήµου Πρωτευούσης, διαγράφει προηγούµενη απόφασή
της, ψηφίζει την παράταση του Ειδικού Οργανισµού Είσπραξης ∆ηµοτικών Εσόδων και την εν µέρει τροποποίησή του, όπως διατυπώθηκε σε οικεία πράξη. Κατόπιν ο ∆ήµαρχος εκθέτει διεκδικήσεις των κηπουρών
Πατησίων για ύδρευσή τους από το δικό µας δηµοτικό αντλιοστάσιο. Η ∆. Ε. αποφασίζει να ζητηθεί η
εµπεριστατωµένη γνώµη του νοµικού συµβούλου του ∆ήµου και µετά να επανέλθει επί του θέµατος.
Επί του 6ου θέµατος: Ο ∆ήµαρχος λέει ότι κατά της εγγραφής στον φορολογικό κατάλογο των υπόχρεων σε
καταβολή τέλους καθαριότητας και αποκοµιδής απορριµµάτων του οικ. έτους 1942-43 που καταρτίστηκε από τη
∆ιοικούσα Επιτροπή, προσέφυγαν 165 φορολογούµενοι. Η ∆. Ε. εξέτασε τις προσαρτηµένες τον σχετικό
κατάλογο αυτοψίες της φορολογικής υπηρεσίας του ∆ήµου, έχοντας και δική της άποψη για την κατάσταση των
φορολογουµένων, συζήτησε κάθε µια από της ενστάσεις, εκτός από αυτές των βιοµηχανικών επιχειρήσεων και
α) έκρινε ως απορριπτέες τις ενστάσεις 93 φορολογουµένων γιατί βρήκε αβάσιµους τους ισχυρισµούς τους, µε
το σκεπτικό ότι το τέλος που τους καταλογίστηκε είναι ανάλογο προς τις υπηρεσίες που τους παρείχε ο ∆ήµος β)
έκρινε εν µέρει αποδεκτές τις ενστάσεις 33 φορολογουµένων γιατί βρήκε εν µέρει αληθινούς τους ισχυρισµούς
τους και µείωσε αναλόγως τα τέλη που πρέπει να καταβάλουν, του συνολικού ποσού να ανέρχεται σε 859.000
δρχ. γ) έκρινε αποδεκτή την ένσταση του επαγγελµατία Β. Κουλακµανίδη για ποσό 10.000 δρχ. γιατί είναι
αληθινός ο ισχυρισµός του πως έκλεισε το καφενείο του πριν το οικ. έτος 1942-43 και δεν το ξανάνοιξε.
Στο σηµείο αυτό προκειµένου να συζητηθούν οι ενστάσεις των βιοµηχανικών επιχειρήσεων, αποχώρησαν οι
Σύµβουλοι Χ. Σαραντόπουλος και Ι. ∆ούµπας λόγω της ιδιότητάς τους ως βιοµηχάνων.
Η ∆ιοικούσα Επιτροπή αφού συζήτησε τις ενστάσεις α) έκρινε ως απορριπτέες τις ενστάσεις 30 φορολογουµένων επιχειρήσεων γιατί βρήκε αβάσιµους τους ισχυρισµούς τους, µε το σκεπτικό ότι το τέλος που τους
καταλογίστηκε είναι ανάλογο προς τις υπηρεσίες που τους παρείχε ο ∆ήµος β) έκρινε εν µέρει αποδεκτές τις
ενστάσεις 8 φορολογουµένων επιχειρήσεων γιατί βρήκε εν µέρει αληθινούς τους ισχυρισµούς τους και µείωσε
αναλόγως τα τέλη που πρέπει να καταβάλουν.
Μετά από αυτές τις αποφάσεις το σύνολο του βεβαιωµένου τέλους περιορίζεται στις 14.131.650 δρχ..
∆ιακόπτεται η συζήτηση, λόγω συσκότισης επειδή η ώρα είναι 8:30, για αύριο Πέµπτη 8 του µήνα.
Την Πέµπτη 8 Ιουλίου συνεχίζεται η συζήτηση επί του 6ου θέµατος.
Ο ∆ήµαρχος λέει ότι κατά της εγγραφής στον φορολογικό κατάλογο των υπόχρεων σε καταβολή
δικαιώµατος υδροληψίας του οικ. έτους 1942-43 που καταρτίστηκε από τη ∆ιοικούσα Επιτροπή, προσέφυγαν 57
φορολογούµενοι. Η ∆. Ε. εξέτασε τις προσαρτηµένες στον σχετικό κατάλογο αυτοψίες της φορολογικής υπηρεσίας του ∆ήµου, έχοντας και δική της άποψη για την κατάσταση των φορολογούµενων, συζήτησε κάθε µια από
της ενστάσεις, εκτός από αυτές των βιοµηχανικών επιχειρήσεων και α) έκρινε ως απορριπτέες τις ενστάσεις 25
φορολογουµένων γιατί βρήκε αβάσιµους τους ισχυρισµούς τους, µε το σκεπτικό ότι το τέλος που τους καταλογίστηκε είναι δίκαιο και ανάλογο µε διάθεση ύδατος που τους έγινε, β) έκρινε εν µέρει αποδεκτή την ένσταση
του κηπουρού Ι. Καπαδάκη για ποσό 50.000 δραχµών γιατί βρήκε εν µέρει αληθινούς τους ισχυρισµούς τους και
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µείωσε το ποσό σε 30.000. γ) έκρινε αποδεκτές τις ενστάσεις των Γ. Πιπιλή, Β. Χρυσανθακόπουλο και Ι. Βιαρόπουλου για ποσά 50.000, 30.000 και 50.000 δρχ. αντίστοιχα γιατί οι κήποι τους δεν υδρεύονται από νερό του
∆ήµου αλλά της Εταιρίας Υδάτων (Ούλεν).
Στο σηµείο αυτό προκειµένου να συζητηθούν οι ενστάσεις των βιοµηχανικών επιχειρήσεων, αποχώρησαν οι
Σύµβουλοι Χ. Σαραντόπουλος και Ι. ∆ούµπας λόγω της ιδιότητάς τους ως βιοµηχάνων.
Η ∆. Ε. αφού συζήτησε τις ενστάσεις α) έκρινε ως απορριπτέες τις ενστάσεις 28 φορολογουµένων επιχειρήσεων γιατί βρήκε αβάσιµους τους ισχυρισµούς τους, µε το σκεπτικό ότι το τέλος που τους καταλογίστηκε είναι
δίκαιο και ανάλογο µε διάθεση ύδατος που τους έγινε.
Μετά από αυτές τις αποφάσεις το σύνολο του βεβαιωµένου τέλους περιορίζεται στις 12.850.050 δραχµές.
Στο σηµείο αυτό έγινε συζήτηση για τη σπατάλη του νερού και αποφασίστηκε να διαταχθεί ο µηχανικός του
∆ήµου µετά από έγγραφη ειδοποίηση, που θα επιδοθεί µε πρακτικό, καλέσει τους κηπουρούς που έχουν
υδραυλική εγκατάσταση, µέσα σε 10 ηµέρες, να αντικαταστήσουν τις σωλήνες που έχουν µεγαλύτερη διάµετρο
από 3/8 της ίντσας, όπως προβλέπεται από τον κανονισµό. Αν δεν συµµορφωθούν έχει εντολή να προβαίνει σε
διακοπή της υδροληψίας τους χωρίς άλλη ειδοποίηση. Το µέτρο λαµβάνεται για καλύτερη εξυπηρέτηση των
κατοίκων της πόλης λόγω του καλοκαιριού.
Επί του 7ου θέµατος.
Α) Σε αίτηση των οδοκαθαριστών για αύξηση των ηµεροµισθίων τους, αποφασίζει οµοφώνως την αύξηση
τους κατά 50%, αναµορφώνει τον σχετικό Οργανισµό και ορίζει τα ηµεροµίσθια των οδοκαθαριστών σε 2.700
δρχ. και των εργατών µε χειράµαξες σε 3.000.
Β) Σε αίτηση του Τµηµατάρχη Α΄ Ι. Πέτρου για καταβολή σε αυτόν 45.000 για έξοδα νοσηλείας στο σπίτι
του, αναβάλλεται για να συµβουλευθεί ο ∆ήµαρχος τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας και να µετά να
επαναφέρει το θέµα.
Γ) Αναβάλλεται η λήψη απόφασης σε αίτηµα του οδηγού Κ. Κούκα για χορήγηση στολής εργασίας (φόρµας)
γιατί θα ληφθεί σχετική απόφαση για όλους τους οδηγούς και τους εργαζόµενους στο αντλιοστάσιο.
∆) Εγκρίνεται η διάθεση 100.000 για χορήγηση βοηθηµάτων σε βεβαιωµένους άπορους δηµότες.
Μετά από πρόταση του ∆ηµάρχου εγκρίνεται έκτακτη οικονοµική ενίσχυση 100.000 στον Αρχιερέα Ευστάθιο
Ποτέσκο190, Επίσκοπο της αργούσας Επισκοπής Τρωάδος που δυσπραγεί οικονοµικά, είναι υπέργηρος και βαριά
άρρωστος.
Οµοίως εγκρίνεται πίστωση 100.000 για αγορά ενός κυπέλου για να αθλοθετηθεί από τον ∆ήµο κατά τους
αγώνες ποδοσφαιρικού πρωταθλήµατος µεταξύ των οµάδων της πόλης.
Συνεδρίαση 13η
Πέµπτη 15 Ιουλίου 1943
Παρόντα µέλη: Σταύρος Γκούµας, Σ. Γαβριήλογλου, Χ. Σαραντόπουλος, Α. Γιαγζόγλου, Ι. ∆ούµπας και Κ.
Παρετσόγλου.
Θέµατα ηµερήσιας διάταξης.
1.
Ψήφιση πίστωσης 5.000.000 δρχ. για προµήθεια διάφορων υλικών του αντλιοστασίου, ανακαλούµενης
προηγούµενης σχετικής απόφασης.
2. Ψήφιση πίστωσης 50.000 δρχ. για αγορά ενσήµων του ΙΚΑ προς κάλυψη της διαφοράς που προέκυψε λόγω
της αύξησης των καταβολών.
3. Ψήφιση πίστωσης 50.000 δρχ. για αγορά ενσήµων του ΙΚΑ των µηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου.
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Σχετικά µε τη σχετική πράξη της ∆ιοικούσας Επιτροπής, και την προσωπικότητα του εν λόγω Επισκόπου, έγινε η εξής ανταλλαγή
ηλεκτρο-νικών µηνυµάτων µε την Ιερά Μητρόπολη Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφείας:
Υπ’ όψιν Πανοσιολογιότατου Πρωτοσύγκελου Ι. Μητρόπολης π. Επιφάνιου.
Από ετών ασχολούµαι µε την έρευνα και καταγραφή των Πρακτικών των ∆ηµοτικών Συµβουλίων & τις Πράξεις των ∆ιοικουσών
Επιτροπών (περίοδος κατοχής), από 1934 έως το 1947, που φυλάσσονται στο Ιστορικό Αρχείο του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. Σε Πράξεις των ετών 1942 &
43 βρήκα αποφάσεις για οικονοµική ενίσχυση των Αρχιερέων Μελετίου Πατάρων αλλά και του Επισκόπου Ευστάθιου Ποπέσκου, της αργούσης Επισκοπής Τρωάδος, για τον οποίο δεν γνώριζα τίποτε και δεν έχω ακούσει να γίνεται λόγος µέχρι σήµερα. Ειδικότερα στις 8 Ιουλίου
1943 αναγράφεται Πράξη µε τη οποία εγκρίνεται η χορήγηση βοηθήµατος ύψους 100.000 δραχµών στον Αρχιερέα Ευστάθιο Ποπέσκο,
Επίσκοπο της αργούσης Επισκοπής Τρωάδος που διαµένει στην Νέα Ιωνία, δυσπραγεί οικονοµικά λόγω της κατάστασης, είναι υπερήλικας και
βαριά ασθενής, έχει δε ανάγκη περίθαλψης. Το ποσό, λόγω του καλπάζοντος πληθωρισµού, δεν είναι µεγάλο, αφού στην επόµενη Πράξη
εγκρίνεται πίστωση ύψους 100.000 δραχµών, για την αγορά κυπέλλου για τους αγώνες πρωταθλήµατος που θα γίνουν µεταξύ των
ποδοσφαιρικών οµάδων της πόλης. Σας αποστέλλω το παρόν θεωρώντας ότι σας ενδιαφέρει.
Μετά του προσήκοντος σεβασµού, Γεράσιµος Λυκούδης
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Αξιότιµε κ. Λυκούδη,
Σας ενηµερώνουµε ότι ο Επίσκοπος Τρωάδος Ευστάθιος Ποπέσκος γεννήθηκε στο Γεσίλκιοϊ (Άγιος Στέφανος) της Κωνσταντινουπόλεως
το 1863. Σπούδασε Νοµική στην Οδησσό και την Πετρούπολη και κατόπιν στη Σορβώνη. ∆ιάκονος χειροτονήθηκε το 1903 και στις 20
Ιουλίου 1903 Πρεσβύτερος από τον Επίσκοπο Λεύκης Γερµανό. Στις 17 Ιουνίου 1928 χειροτονήθηκε στο Μακροχώρι Κωνσταντινουπόλεως
τιτουλάριος Επίσκοπος Τρωάδος, Βοηθός Επίσκοπος της Μητροπόλεως ∆έρκων. Τη χειροτονία τέλεσε ο Μητροπολίτης ∆έρκων Ιωακείµ,
συµπαραστατούµενος από τους Μητροπολίτες Ροδοπόλεως Κύριλλο και Λαοδικείας ∆ωρόθεο. Εκοιµήθη στις 30 Απριλίου 1944.
Ευχαριστούµε που επικοινωνήσατε µαζί µας γι’ αυτό το πράγµατι ενδιαφέρον θέµα.
Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως
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Θέµα 1ο. Στην εισήγησή του ο ∆ήµαρχος λέει ότι η προηγούµενη ψηφισµένη πίστωση 2.000.000 τον Μάιο για
προµήθεια διάφορων υλικών του αντλιοστασίου, δεν είναι τώρα αρκετή λόγω υπερβολικής αύξησης των τιµών
στην ελεύθερη αγορά. Οι τιµές είναι υπερδιπλάσιες και για προµήθεια: 5 λινών ιµάντων, 18 κιλών ορείχαλκου, 2
ρουλεµάν, 1 κουτί συνδετήρες µαµούθ και λιπαρές σαλαµάστρες, το ποσό είναι 5.000.000 δραχµές.
Ο Σύµβουλος ∆ούµπας εκφράζει την απορία του, γιατί από τις 28 Μαΐου που εγκρίθηκε η πίστωση πέρασαν
50 ηµέρες χωρίς να εκτελεστεί, µε αποτέλεσµα να ζηµιωθεί ο ∆ήµος κατά 3.000.000 περίπου, λόγω της επιβολής
διατίµησης τις τελευταίες 20-25 ηµέρες. Η προηγούµενη απόφαση λήφθηκε ως επείγουσα για το φόβο των
αυξήσεων και θα µπορούσε να εκτελεστεί µέσα σε λίγες ηµέρες και η ζηµιά θα αποφευγόταν. Η απόφαση για επί
πλέον δαπάνη γίνεται κάτω από την αδήριτη ανάγκη της προµήθειας των υλικών. ∆ηλώνει ότι απεκδύεται από
κάθε ευθύνη για τη ζηµιά που έγινε εύχεται να αναζητηθούν και να ελεγχθούν οι υπεύθυνοι και ζητάει να
συµπεριληφθεί η δήλωσή του στην απόφαση που θα συνταχθεί για την επί πλέον πίστωση.
Οι Σύµβουλοι Σ. Γαβριήλογλου, Χ. Σαραντόπουλος, Α. Γιαγζόγλου, και Κ. Παρετσόγλου, συµφωνούν οµοφώνως στην πιο πάνω πρόταση-δήλωση του Ι. ∆ούµπα. Η ∆ιοικούσα Επιτροπή κρίνοντας ότι είναι απαραίτητα τα
υλικά για την οµαλή λειτουργία του αντλιοστασίου και ότι δεν υπάρχει δυνατότητα µειοδοτικού διαγωνισµού
κάτω από αυτές τις συνθήκες, ψηφίζει την πίστωση των 5.000.000 δρχ.
Θέµα 2ο. Εγκρίνεται όπως η εισήγηση.
Θέµα 3ο. Εγκρίνεται όπως η εισήγηση.
Συνεδρίαση 14η
Κυριακή 25 Ιουλίου 1943
Παρόντα µέλη: Σταύρος Γκούµας, Σ. Γαβριήλογλου, Χ. Σαραντόπουλος, Α. Γιαγζόγλου, Ι. ∆ούµπας και Κ.
Παρετσόγλου.
Θέµατα ηµερήσιας διάταξης.
1. Ψήφιση πίστωσης για τη χορήγηση στους δηµοτικούς υπαλλήλους της αξίας υφασµάτων και ραφτικών για
ενδυµασίες και σχετική αναµόρφωση του προϋπολογισµού.
2. Έγκριση πίστωσης 80.000 δραχµών για την επισκευή του ελατηρίου (σούστας) του αυτοκινήτου καταβρεχτήρα µε απόδοση λογαριασµού από τον ∆ήµαρχο.
Θέµα 1ο. Ο ∆ήµαρχος ανακοινώνει έγγραφο του ∆ήµου Πρωτευούσης που κοινοποιεί απόφαση των Υπουργών
Εσωτερικών και Οικονοµικών, περί αύξησης από 1ης Ιουλίου 1943 του ορισθέντα συντελεστή για τον ορισµό του
εισπραττόµενου φόρου από τον ∆ήµο Πρωτευούσης δηµοτικό φόρο επί των εγχωρίων προϊόντων, από 4% σε
6% επί της εκάστοτε οριζόµενης τιµής µε Ν. ∆. Προτείνει ανάλογη αναµόρφωση του τρέχοντα προϋπολογισµού
του ∆ήµου στο γραµµένο ποσό 180.000.000 δραχµών, ως έσοδα από τον ∆ήµο Πρωτευούσης σχετικού φόρου,
µε αύξησή του κατά 67.000.000, ποσό που προήλθε από την αύξηση του συντελεστή σε 6%. Προτείνει την
κατανοµή του στο αποθεµατικό κεφάλαιο ως εξής: 27.000.000 στο 1ο άρθρο και 40.000.000 στο 2ο άρθρο.
Στη συνέχεια λέει ότι εφόσον η οικονοµική κατάσταση του ∆ήµου µας εµφανίζεται επαρκώς ικανοποιητική,
υπάρχει δε πλήρης ταµειακή ευχέρεια, ενδείκνυται η χορήγηση στο προσωπικό του ∆ήµου των εξόδων για
ύφασµα και ραφτικά ενδηµασιάς, όπως έγινε και µε τους δηµόσιους υπαλλήλους από το κράτος και για τους
δηµοτικούς από τον ∆ήµο Πρωτευούσης. Προτείνει την ψήφιση πίστωσης γι’ αυτόν τον σκοπό και η ∆. Ε. αφού
εξέτασε όλα τα προαναφερθέντα αναµορφώνει τον προϋπολογισµό από 180.000.000 σε 247.000.000 και
εγκρίνει έκτακτη οικονοµική ενίσχυση σε όλους τους εργαζόµενους του ∆ήµου ως εξής: 420.000, από τι οποίες
300.000 για την αξία του υφάσµατος και 120.000 για ραφτικά στους άνδρες και 280.000, από τι οποίες 200.000
για την αξία του υφάσµατος και 80.000 για ραφτικά στις γυναίκες.
Θέµα 2ο. Εγκρίνεται όπως η εισήγηση.
Εκτός ηµερήσιας διάταξης και µετά από πρόταση του ∆ηµάρχου, εγκρίνεται η διάθεση 50.000 δραχµών, για
προµήθεια 50 εισιτηρίων θεατρικής παράστασης που δόθηκε στο κινηµατοθέατρο «Αστήρ», υπέρ του Τµήµατος
Πανεφεδρικής Ένωσης Θυµάτων-Αναπήρων-Εφέδρων πολέµου 1940-41.
Συνεδρίαση 15η
Κυριακή 1η Αυγούστου 1943
Παρόντα µέλη: Σταύρος Γκούµας, Σ. Γαβριήλογλου, Χ. Σαραντόπουλος, Α. Γιαγζόγλου, Ι. ∆ούµπας και Κ.
Παρετσόγλου.
Θέµατα ηµερήσιας διάταξης.
1. Έγκριση παροχής διαφοράς εξόδων παράστασης του υποφαινόµενου από 1ης Απριλίου 1942.
2. Έγκριση προκαταβολής δύο δεκαπενθηµέρων του Αυγούστου στους εργαζόµενους του ∆ήµου.
3. Έγκριση πίστωσης 500.000 για την προµήθεια γραφικής ύλης.
4. Ψήφιση πίστωσης 3.000.000 για τη επισκευή των ελαστικών κ.λπ του αυτοκίνητου καταβρεκτήρα.
5. Τροποποίησης πράξης για έκτακτη χορήγηση 75.000 στους εργάτες του ∆ήµου που συµπλήρωσαν 5ετή
υπηρεσία.
6. Ορισµός υπαλλήλου που µετακινείται για υπηρεσιακούς λόγους µέσα στην περιφέρεια του ∆ήµου.
7. Έγκριση καταβολής καθυστερούµενων τόκων 13.367 δραχµών στο ΙΚΑ.
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8. Έγκριση καταβολής οδοιπορικών εξόδων 6.800 δραχµών στον υπάλληλο Ι. Παπαδάκη για τους µήνες
∆εκέµβριο 1942 και Ιανουάριο 1943
9. Έγκριση καταβολής στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης διαφοράς συνδροµής του οικ. έτους 1943-44.
10. Έγκριση καταβολής νοσηλίων του Τµηµατάρχη Α΄ Ι. Πέτρου.
11. Έγκριση καταβολής νοσηλίων στο νοσοκοµείο «Ευαγγελισµός» του αποβιώσαντα υπαλλήλου Ι. Αφατίδη.
12. Έγκριση προµήθειας συγγραµµάτων του συγγραφέα-δηµοσιογράφου Α. Βυζαντινού αξίας 30.000.
13. Έγκριση αναµόρφωσης του προϋπολογιµού για την αύξηση από τα έσοδα εγχώριων προϊόντων.
14. Έγκριση των δαπανών που έγιναν το τρέχον οικ. έτος µε απόδοση λογαριασµού.
15. Αιτήσεις, αναφοράς.
Στη συνεδρίαση χρέη Γραµµατέα εκτελεί ο εισηγητής του ∆ήµου Θ. Καγιαλόγλου.
Θέµα 1ο. Με πρόταση του Ι. ∆ούµπα προσκοµίζεται όλη η σχετική αλληλογραφία. Κατόπιν µονογραφείται
έγγραφη πρόταση του ∆ηµάρχου που έχει ως εξής: «Ως γνωστό κατά την συνεδρίαση της ∆ιοικούσας Επιτροπής
στις 17-2-43 τέθηκε για πρώτη φορά προς συζήτηση η ρύθµιση των εξόδων παραστάσεώς µου από 1ης Απριλίου
1942 µέχρι 31ης Μαρτίου 1943. Τότε λόγω έλλειψης επαρκών στοιχείων που ζήτησα από το Ταµείο ∆ήµων και
Κοινοτήτων, αναγκάστηκα να αποσύρω αυτό το θέµα. Μετά αφού συγκεντρώθηκαν όλα τα δικαιολογητικά
στοιχεία, εισήχθηκε αµέσως προς συζήτηση το ίδιο θέµα στη συνεδρίαση της 9ης Μαρτίου 1943. Αφού αποχώρησα, µε πρόταση του κ. ∆ούµπα αναβλήθηκε η λήψη απόφασης. Τέλος στη συνεδρίαση της 31ης Μαρτίου µετά
από πρόταση του κ. ∆ούµπα και µε 3 ψήφους υπέρ αποφασίστηκε να ζητηθεί η γνώµη του Νοµικού Συµβούλου
του Υπ. Εσωτερικών για την καταβολή των εξόδων παράστασής µου. Μετά ακολούθησε εκ µέρους µου αναφορά
προς τον ∆ήµο Πρωτευούσης στην οποία είχε επισυναφθεί απόσπασµα αυτής της συνεδρίασης. Επί της πιο
πάνω αναφοράς λήφθηκε έγγραφο από τον ∆ήµο Πρωτευούσης, µε το οποίο κοινοποιείται σε εµάς γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβούλου του ∆ήµου Πρωτευούσης που έχει ως εξής:
Προς τον ∆ήµαρχο Πρωτευούσης
Σε απάντηση ερώτησής σας και σε σχέση µε την αναφορά του κ. ∆ηµάρχου Νέας Ιωνίας έχουµε να σας
γνωρίσουµε τα ακόλουθα. Όπως προκύπτει από τον κώδικα ∆ήµων, των έξοδα παραστάσεως των ∆ηµάρχων
χορηγούνται µε βάση τα πραγµατοποιηµένα τακτικά έσοδα µέσα στα καθορισµένα ανώτατα και κατώτατα όρια.
Εφ’ όσον συντρέχουν αυτές οι προϋποθέσεις η χορήγηση είναι υποχρεωτική και αναδροµικά. Τα ∆ιοικητικά
Συµβούλια έχουν την πρωτοβουλία να κρίνουν και να αποφαίνονται για τον προσδιορισµό των εξόδων παράστασης, µέσα στα όρια των ανώτατων και κατώτατων ορίων του Νόµου. Για τους λόγους αυτούς βρίσκουµε ότι
η αρχή την οποία τήρησε ο ∆ήµος Πρωτευούσης και άλλοι ∆ήµοι είναι η ορθότερη και πρέπει να υποδειχθεί ως
υποχρεωτική και για τη ∆ιοικούσα Επιτροπή Νέας Ιωνίας. Με τιµή ο Νοµικός Σύµβουλος.
Μετά από την πιο πάνω γνωµοδότηση νοµίζω ότι δεν γεννάται ζήτηµα για να προχωρήσει η έκδοση απόφασης επί του θέµατος. Επίσης καταθέτω 2 έγγραφα του Ταµείου ∆ήµων και Κοινοτήτων (στα έγγραφα αναφέρονται τα έσοδα του ∆ήµου από το 1940 έως το 1943). Αφού έτσι έχουν τα πράγµατα προκύπτει ότι από 1/4/42
µέχρι 31/3/43, πραγµατοποιήθηκαν έσοδα 142.962.632 δραχµών και συντρέχουν οι νόµιµες προϋποθέσεις,
υπολογιζόµενης της σηµερινής οικονοµικής κατάστασης και της αύξησης του τιµάριθµου, να αυξηθούν τα έξοδα
παράστασής µου, µετά τις νόµιµες αυξήσεις, σε 280.000 το χρόνο.»
Κατόπιν αποχώρησε ο ∆ήµαρχος λόγω της συζήτησης προσωπικού του θέµατος και συνεχίστηκε η συνεδρίαση µε την προεδρία του αντιπροέδρου της ∆ιοικούσας Επιτροπής Αλ. Γιαγτζόγλου.
Ο Σύµβουλος ∆ούµπας λαµβάνοντας τον λόγο αναπτύσσει την άποψή του για το θέµα και αναφέρεται στην
απόφαση που είχε πάρει η ∆ιοικούσα Επιτροπή στις 31 Μαρτίου 1943 και ότι λόγω διχογνωµίας πάρθηκε
απόφαση να ζητηθεί γνωµοδότηση από τον Νοµικό Σύµβουλο του Υπ. Εσωτερικών. Η απόφαση αυτή δεν
εκτελέστηκε µέχρι τώρα, αλλά αντίθετα ζητήθηκε γνωµάτευση από τον Νοµικό Σύµβουλο του ∆ήµου
Πρωτευούσης που εκδόθηκε στις 27 Απριλίου 1943 και µας τέθηκε υπόψη µόλις σήµερα µετά από τρεις και
πλέον µήνες. Μετά από αυτή την αργοπορία προτείνω την αναβολή για τουλάχιστον 15 ηµέρες την έκδοση
απόφασης επί του θέµατος που οφείλεται στην καθυστέρηση του ∆ηµάρχου αποσκοπώντας στην αντικατάσταση µε οποιοδήποτε τρόπο των µελών της ∆ιοικούσας Επιτροπής, για άνετη επιτυχία του σκοπού του, δηλαδή
την οπωσδήποτε έγκριση της πρότασής του για αύξηση των εξόδων παράστασής του.
Η πρόταση γίνεται δεκτή µε 4 ψήφους µε µειοψηφούντα τον Σ. Γαβριήλογλου.
Θέµα 2ο. Εγκρίνεται όπως η εισήγηση.
Θέµα 3ο. Εγκρίνεται όπως η εισήγηση.
Θέµα 4ο. Εγκρίνεται κατά την εισήγηση πίστωση 2.750.000 δρχ.
Θέµα 5ο. Εγκρίνεται όπως η εισήγηση.
Θέµα 6ο. Εγκρίνεται κατά την εισήγηση πίστωση 40.000 δρχ. για έξοδα κίνησης του υπαλλήλου Σ. Πολάτογλου.
Θέµα 7ο. Εγκρίνεται όπως η εισήγηση.
Θέµα 8ο. Εγκρίνεται όπως η εισήγηση.
Θέµα 9ο. Εγκρίνεται κατά την εισήγηση πίστωση 12.000 δρχ.
Θέµα 10ο. Εγκρίνεται κατά την εισήγηση πίστωση 45.000 δρχ.
Θέµα 11ο. Αναβάλλεται µέχρι να προσκοµιστούν τα τιµολόγια των νοσηλίων στο νοσοκοµείο «Ευαγγελισµός».
Θέµα 12ο. Εγκρίνεται πίστωση 30.000 για την προµήθεια 10 αντιτύπων του συγγράµµατος του συγγραφέαδηµοσιογράφου Α. Βυζαντινού (Θεός-Θρησκεία-Άνθρωπος-Πολιτισµός).
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Θέµα 13ο. Ο ∆ήµαρχος προτείνει την έγκριση της εισήγησης. Ο ∆ούµπας προτείνει να αναβληθεί η λήψη
απόφασης και να ζητηθεί η γνώµη του αρµόδιου ∆ήµου Πρωτευούσης. Η πρόταση γίνεται οµοφώνως δεκτή.
Θέµα 14ο. Εγκρίνονται οι εξής δαπάνες: 1) 1.579.500 για προµήθεια διάφορων χρειωδών του αντλιοστασίου 2)
140.800 δρχ. για προµήθεια ειδικού µετάλλου για τους τριβείς του αντλιοστασίου 3) 141.000 για προµήθεια και
επισκευή διάφορων εξαρτηµάτων του αυτοκίνητου καταβρεχτήρα 4) 140.800 για επισκευή και τοποθέτηση των
ελατηρίων του αυτοκίνητου καταβρεχτήρα.
Θέµα 15ο. Αναβάλλεται
Κατόπιν ο ∆ούµπας λέει ότι παρά την απόφαση που έχει ληφθεί να προσκοµίσει ο µηχανικός έκθεση για τις
προµήθειες υλικών του αντλιοστασίου, τίποτε δεν έχει γίνει µέχρι τώρα και παρακαλεί τον ∆ήµαρχο να δώσει
διαταγή να την προσκοµίσει µέσα σε ένα 15ήµερο.
Μετά από πρόταση του Παρετζόγλου αποφασίζεται να κληθούν στην επόµενη συνεδρίαση ο προϊστάµενος
της Υγειονοµικής Υπηρεσίας Αναστάσιος Ιωαννίδης και ο δηµοτικός γιατρός Ερµής Βασιλείου για τη παροχή
πληροφοριών υγειονοµικής φύσης.
Συνεδρίαση 16η
Πέµπτη 2 Σεπτεµβρίου 1943
Παρόντα µέλη: Νικόλαος Βέσσης191, Σ. Γαβριήλογλου, Χ. Σαραντόπουλος, Α. Γιαγζόγλου, Ι. ∆ούµπας και Κ.
Παρετσόγλου.
Θέµατα ηµερήσιας διάταξης.
1. Συµπλήρωση κενών θέσεων υπαλλήλων στον ∆ήµο.
2. Συζήτηση επί της έφεσης του υπαλλήλου Ακολούθου Ιω. Παπαδάκη.
Θέµα 1ο. Αναβάλλεται
Θέµα 2ο. Εισάγεται η ένσταση του υπαλλήλου Ιω. Παπαδάκη επί απόφασης της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής για
οριστική του παύση επειδή παρέβη το υπαλληλικό του καθήκον.
∆ιαβάζονται στη συνέχεια: 1) η απόφαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής µε τη οποία γίνεται αποδεκτή η
πειθαρχική αγωγή και κλήθηκε σε απολογία ο υπάλληλος 2) η απολογία που υπέβαλε ο υπάλληλος 3) η απόφαση
της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής για οριστική του παύση 4) οι καταθέσεις 9 µαρτύρων που κλήθηκαν και το πόρισµα
της ∆ιοικητικής ανάκρισης. ∆ιαβάζεται τέλος η ένσταση του υπαλλήλου και αρχίζει η συζήτηση επ’ αυτής.
Ο ∆ήµαρχος λέει ότι ο υπάλληλος υπέπεσε στο παράπτωµα που του αποδίδεται, µε υπαιτιότητα του τέως
∆ηµάρχου Σ. Γκούµα, ο οποίος µε τη στάση του τον ώθησε σε αντιπειθαρχική στάση. Η συµπεριφορά αυτή του
τ. ∆ηµάρχου όχι µόνο εναντίον αυτού του υπαλλήλου αλλά και άλλων, έχει διαπιστωθεί και άλλοτε από τη ∆. Ε.
και την ανάγκασε να τους απαλλάξει από την κατηγορία. Ο υπάλληλος είναι έντιµος, ηθικός και ειλικρινής αλλά
λίγο ευερέθιστος όταν θίγεται η φιλοτιµία του ως ατόµου. Επειδή υπέπεσε στο παράπτωµα γιατί θίχτηκε η
φιλοτιµία του και γιατί βρισκόταν σε πλήρη σύγχυση επειδή του αποδόθηκε από τον τ. ∆ήµαρχο η βαρύτατη
κατηγορία ως αναρχικού στοιχείου, θεώρησε την τηλεφωνική του επικοινωνία µε τις τυπικές Αστυ-νοµικές
Αρχές, σαν να έγινε µαζί µε την εδώ Ιταλική Καραµπινιερία για να συλληφθεί και επειδή αυτός υπηρέτησε στα
πρόσω και η πολιτεία έχει δείξει προς αυτούς τους υπαλλήλους το ενδιαφέρον της µε πολλούς τρόπους, προτείνω να γίνει δεκτή εν µέρει η ένστασή του και να του επιβληθεί η ποινή της προσωρινής µηνιαίας παύσης.
Ο Σύµβουλος ∆ούµπας αναγνωρίζει ότι ο υπάλληλος υπέπεσε στο παράπτωµα µε υπαιτιότητα του τέως
∆ηµάρχου, του οποίου η στάση υπαγορεύθηκε όχι από υπηρεσιακούς αλλά από προσωπικούς λόγους. Προτείνει
κατ’ αρχήν να του επιβληθεί ποινή 5ήµερης παύσης, αλλά επειδή η υπόθεση είναι ενώπιον της Ποινικής ∆ικαιοσύνης, για να µην θεωρηθεί µετά από µια τέτοια απόφαση από το ∆ικαστήριο ως υπαίτιος για την κατηγορία που
του αποδίδεται, προτείνει να αρθεί εντελώς η ποινή που του επιβλήθηκε χωρίς επιβολή καµίας κύρωσης.
Με την πρότασή του συµφωνούν οι Σύµβουλοι: Α. Γιαγτζόγλου Αντιπρόεδρος, Χ. Σαραντόπουλος, και Κ.
Παρετσόγλου. Ο Σ. Γαβριήλογλου εµµένει στην αρχική απόφαση. Ο ∆ήµαρχος µετά από αυτά συντάσσεται µε
την πρόταση του ∆ούµπα. Κατόπιν η ∆. Ε. δέχεται στο σύνολό της την ένσταση του υπαλλήλου Ιω. Παπαδάκη
και τον απαλλάσσει από την ποινή της οριστικής παύσης που του επέβαλε η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή µε το αιτιολογικό ότι εξύβρισε τον προϊστάµενό του τ. ∆ήµαρχο κ.λπ.
Εκτός ηµερήσιας διάταξης: Α) Ο ∆ήµαρχος εκθέτει ότι κατά τις ηµέρες της τελευταίας απεργίας192 και εξ’
αιτίας αυτής της ολοσχερούς διακοπής της συγκοινωνίας, αναγκάστηκε να χρησιµοποιήσει από 24 έως 31
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Έγινε αντικατάσταση του ∆ηµάρχου Σταύρου Γκούµα.
Στις 24 και 25 Μαρτίου του 1942 κηρύχθηκε στην Αθήνα η πρώτη απεργία στην κατεχόµενη Ευρώπη. Στις 16 Απριλίου κηρύχθηκε νέα
απεργία που έληξε στις 21 Απριλίου µε ικανοποίηση των αιτηµάτων των απεργών. Στις 24 Φεβρουαρίου και στις 5 Μαρτίου του 1943
κηρύχθηκε µεγάλη απεργία ενώ παράλληλα το ΕΑΜ οργάνωσε ογκώδεις διαδηλώσεις στην Αθήνα µε σκοπό την µαταίωση της
επαπειλούµενης επιστράτευσης Ελλήνων για να σταλούν εργάτες στην Γερµανία. Η απεργία οδήγησε σε µαταίωση των σχεδίων για
επιστράτευση. Στο ενδιάµεσο διάστηµα, στις 27 Φεβρουαρίου 1943, πέθανε ο ποιητής Κωστής Παλαµάς. Η κηδεία του µετατράπηκε σε
αυθόρµητη λαϊκή διαδήλωση του λαού της Αθήνας κατά των κατακτητών. Μεγάλα συλλαλητήρια πραγµατοποιήθηκαν στη Θεσσαλονίκη και
άλλες πόλεις της Βόρειας Ελλάδας στις 10 Ιουλίου 1943 εναντίον της πιθανολογούµενης επέκτασης της βουλγαρικής ζώνης κατοχής. Για τον
ίδιο λόγο πραγµατοποιήθηκε µεγάλη απεργία στην Αθήνα, στις 22 Ιουλίου 1943. Η διαδήλωση που υπήρξε ογκώδης αντιµετωπίστηκε βίαια
από τις δυνάµεις κατοχής και σκοτώθηκαν τριάντα συνολικά διαδηλωτές. Πηγή: el.wikipedia.org
192
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Αυγούστου αγοραίο αυτοκίνητο για την επικοινωνία του µε τις Προϊστάµενες Αρχές στην Αθήνα και δαπάνησε
680.000 δρχ., όπως φαίνεται από τις αποδείξεις των οδηγών. Ζητάει να εγκριθεί η δαπάνη και η ∆. Ε. την
εγκρίνει οµοφώνως.
Β) Κατόπιν εισήγησης του ∆ηµάρχου που ανακοινώνει σχετικά έγγραφα των Προϊστάµενων Αρχών µε τα
οποία ορίζεται ως ανώτατο ποσό για επίδοµα τροφής, για όλους τους εργαζόµενους στο ∆ήµου οι 5.000 δρχ.
την ηµέρα, από 1ης Αυγούστου, εγκρίνεται οµοφώνως η σχετική δαπάνη.
Γ) Ο ∆ήµαρχος εκθέτει ότι µε πράξη της ∆. Ε. επιβλήθηκε άµεσος έρανος, για το οικ. έτος 1943-44, σε
όλους τους κατοίκους που έχουν ακίνητη περιουσία µέσα στη ∆ιοικητική περιφέρεια του ∆ήµου, µε υπολογισµένα έσοδα 15.000.000 δρχ. και µέσα σε λίγες ηµέρες θα εισηγηθεί την κατάρτιση σχετικού καταλόγου.
Υπάρχει ανάγκη για ψήφιση Ειδικού Οργανισµού Έκτακτης Υπηρεσίας για τη φύλαξη των καλωδίων τηλεφωνίας
και τηλεγραφίας στον ∆ήµο, προκύπτει δε ζήτηµα άµεσης εγγραφής των πιο πάνω εσόδων για να γίνει δυνατή η
δαπάνη για αυτόν τον Οργανισµό. Η ∆. Ε. αφού εξέτασε έγγραφα της Φοροτεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου που
προβλέπει έσοδα από τον άµεσο έρανο 80.000.000, αναµορφώνει ανάλογα τον Προϋπολογισµό.
∆) Ο ∆ήµαρχος εισάγει πράξη της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής που προτείνει την ψήφιση Ειδικού Οργανισµού
Έκτακτης Υπηρεσίας για τη φύλαξη των καλωδίων τηλεφωνίας και τηλεγραφίας στον ∆ήµο, αφού η µέχρι τώρα
η προσωρινή εργασία φύλαξης από κατοίκους είναι πολύ πληµµελής. Η ∆. Ε. εγκρίνει την ψήφιση του Ειδικού
Οργανισµού που προβλέπει 30 θέσεις φυλάκων µε ηµεροµίσθιο 6.000, 5 θέσεις εποπτών µε ηµεροµίσθιο 7.000
και εγγράφει πίστωση 80.000.000.
Ε) Ο ∆ήµαρχος εκθέτει ότι λόγω της παρούσας κατάστασης και της ανώµαλης συγκοινωνίας εξ’ αιτίας της,
που επιτείνεται κατά τις ηµέρες των απεργιών, έχει γίνει προβληµατική η µετακίνησή του στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους, είναι αναγκαία η προµήθεια από τον ∆ήµο επιβατικού αυτοκινήτου άµεσα χωρίς τη διενέργεια
διαγωνισµού. Η ∆. Ε. συµφωνεί µε την πρόταση και εγκρίνει σχετική πίστωση 25.000.000.
ΣΤ) Εγκρίνεται από την αναγραµµένη ειδική πίστωση 1.000.000, δαπάνη 200.000 για χορήγηση µικροβοηθηµάτων σε άπορους δηµότες.
Ζ) Εγκρίνεται δαπάνη 290.000 για χορήγηση οικονοµική ενίσχυση σε 23 άπορους δηµότες.
Η) Εγκρίνεται πίστωση 4.500.000, για προµήθεια υλικών και επισκευές των µηχανών του αντλιοστασίου.
Θ) Εξετάζονται τα στοιχεία που δείχνουν ότι τα συνολικά έσοδα του οικ. έτους 1943-44 θα ανέλθουν σε
298.324.666 δρχ. Βλέποντας τα σχετικά έγγραφα του Ταµείου ∆ήµων και Κοινοτήτων Αθηνών και απόφαση του
Υπ. Εσωτερικών, κρίνεται νόµιµη και δίκαια την αύξηση των εξόδων παράστασης του ∆ηµάρχου αποφασίζεται:
1) από 2 Σεπτεµβρίου ε.έ. το σύνολο των εξόδων παράστασης του ∆ηµάρχου σε 336.000 δραχµές το χρόνο 2)
από την πιο πάνω χρονολογία αύξηση των πιο πάνω εξόδων κατά 750%, σύµφωνα µε απόφαση του Υπουργού
Οικονοµικών 3) η ∆. Ε. αναµορφώνει κατόπιν των πιο πάνω τον προϋπολογισµό, ενισχύει την οικία πίστωση
κατά 3.000.000 δραχµές. Πρόταση του Σ. Γαβριήλογλου η απόφαση να ισχύει από 1ης Απριλίου ε.έ. απορρίπτεται από όλους τους άλλους Συµβούλους, µε το επιχείρηµα ότι µπορεί να έχει αναδροµική ισχύ193.
Συνεδρίαση 17η
Τρίτη 14 Σεπτεµβρίου 1943
Παρόντα µέλη: Νικόλαος Βέσσης, , Χ. Σαραντόπουλος, Α. Γιαγζόγλου, Ι. ∆ούµπας και Κ. Παρετσόγλου.
Θέµα ηµερήσιας διάταξης.
Ορισµός ως έκτακτης οικονοµικής ενίσχυσης, της προκαταβολής στους δηµοτικούς υπαλλήλους των αποδοχών των µηνών Σεπτεµβρίου και Οκτωβρίου.
Εγκρίνεται βάσει αποφάσεων και εντολών των Προϊσταµένων Αρχών.
Συνεδρίαση 18η
Κυριακή 19 Σεπτεµβρίου 1943
Παρόντα µέλη: Νικόλαος Βέσσης, Σ. Γαβριήλογλου, Χ. Σαραντόπουλος, Α. Γιαγζόγλου, Ι. ∆ούµπας και Κ.
Παρετσόγλου.
Θέµατα ηµερήσιας διάταξης.
1. Ψήφιση τροποποίησης του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου.
2. Κατάρτιση του καταλόγου ερανικής φορολογίας οικ. έτους 1943-44.
3. Λήψη απόφασης επί έκθεσης του Βεβαιωτή Α΄ Σ. Τσουγκράνα για διαγραφή από τους φορολογικούς
καταλόγους κάποιων δηµοτών ως κακώς εγγραφέντας.
4. Λήψη απόφασης για την προµήθεια νέας αντλίας για το αντλιοστάσιο του ∆ήµου.
5. Έγκριση καταβολής στον δηµοτικό υπάλληλο Σ. Πολάτογλου, των οδοιπορικών εξόδων του για τους µήνες
Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο.
6. Απόδοση λογαριασµού χρηµατικών ενταλµάτων για προµήθεια διάφορων υλικών.

Στις 24 Αυγούστου 1943 πραγµατοποιήθηκε στην Αθήνα γενική απεργία των εργαζοµένων στα τραµ και άλλων πολλών, σε ένδειξη
συµπαράστασης υπέρ των 50 τροχιοδροµικών που είχαν συλληφθεί µε την κατηγορία ότι διέπραξαν δολιοφθορά στο αµαξοστάσιο των
τραµ στην Καλλιθέα, που είχε ως αποτέλεσµα την καταστροφή 93 βαγονιών. Οι συλληφθέντες αντιµετώπισαν την ποινή της εκτέλεσης.
193
Η αποδοχή µιας τέτοια πρότασης, θα συµπεριλάµβανε και τον αποπεµφθέντα τ. ∆ήµαρχο Σ. Γκούµα, ανατρέποντας προηγούµενη
αρνητική απόφαση της ∆ιοικούσας Επιτροπής.
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7. Αιτήσεις, αναφορές.
Θέµα 1ο. Εγκρίνεται όπως η εισήγηση.
Θέµα 2ο. Καταρτίζεται ο κατάλογος ερανικής φορολογίας οικ. έτους 1943-44 που περιλαµβάνει 5.660 υπόχρεους και υπολογιζόµενα έσοδα 73.128.000.
Θέµα 3ο. Εγκρίνεται η διαγραφή από τους φορολογικούς καταλόγους 21 δηµοτών και απορρίπτεται µία.
Θέµα 4ο. Αναβάλλεται για την προσκόµιση περισσότερων στοιχείων.
Θέµα 5ο. Εγκρίνεται κατά την εισήγηση η καταβολή οδοιπορικών εξόδων ύψους 82.400 δραχµών.
Θέµα 6ο. Εγκρίνονται οι εξής δαπάνες: 1) 629.550 δρχ. για αγορά λιπαντελαίου από την ελεύθερη αγορά για τις
µηχανές του αντλιοστασίου β) 835.830 δρχ. για αγορά διάφορων ειδών του αντλιοστασίου γ) 280.000 δραχµές
για προµήθεια 4 βανών του δικτύου ύδρευσης του αντλιοστασίου.
Θέµα 7ο. 1) Εγκρίνεται η αύξηση του επιδόµατος τροφής από 1ης Σεπτεµβρίου ε.έ., του εργατικού προσωπικού
του ∆ήµου, από 2.000 σε 4.000 δρχ. 2) Εγκρίνεται πίστωση 50.000, για αγορά 10 εισιτηρίων συναυλίας της
Ιονίου Χορωδίας που έγινε στις 14 Σεπτεµβρίου, υπέρ του Πανελλήνιου Εράνου Κοινωνικής Αλληλεγγύης 3) Εγκρίνεται πίστωση 50.000, για αγορά 10 εισιτηρίων της ετήσιας καλλιτεχνικής γιορτής στο θέατρο «ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ»
υπέρ των απόρων φυµατικών 4) Εγκρίνεται βοήθηµα 30.000, για άπορη δηµότη 5) Εγκρίνεται καταβολή 21.230
δραχµών στον οδηγό του ∆ήµου Γρηγόρη Βαλαβάνη, για έξοδα νοσηλίων στο σπίτι του 6) Εγκρίνεται καταβολή
2.000.000 στο Ι. Ν. Αγίου Στεφάνου, µετά από έγγραφο αίτηµα της Ενοριακής Επιτροπής, ως συνδροµή του
∆ήµου για την αποπεράτωση της ηµιτελούς οικοδοµής του Ναού.
Μετά τα θέµατα ηµερήσιας διάταξης συζητούνται τα εξής ως επείγοντα:
Α) Ο ∆ήµαρχος εκθέτει ότι µε διαταγή του Υπ. Εσωτερικών, επιτρέπεται η καταβολή έκτακτης οικονοµικής
ενίσχυσης µέχρι 250.000, στους τακτικούς, έκτακτους και µε σύµβαση υπαλλήλους του ∆ήµου που υπηρετούν
την 1η Σεπτεµβρίου ε.έ, για δαπάνες καλτσών, πουκαµίσων και µαντιλιών, προτείνει δε να εγκριθεί σχετική
πίστωση. Η ∆ιοικούσα Επιτροπή εγκρίνει τη χορήγηση.
Β) Εγκρίνεται πίστωση 62.700 δρχ., για καταβολή απαίτησης από τον ∆ήµο της ∆. Κ. που της επιδίκασε ο
Πρόεδρος Πρωτοδικών Αθηνών.
Γ) Εγκρίνεται πίστωση 665.000, για καταβολή στον ∆ήµαρχο των εξόδων που έκανε για µετακινήσεις του
από 1η έως 19η Σεπτεµβρίου στην Αθήνα, µε αγοραίο αυτοκίνητο για υπηρεσιακούς λόγους.
∆) Επίσης εγκρίνεται πίστωση 190.000, για καταβολή στον ∆ήµαρχο των εξόδων που έκανε για µετακινήσεις
µε αγοραίο αυτοκίνητο τραυµατιών σε Νοσοκοµείο και µεταγωγή κρατουµένων στην Αθήνα, της διαδήλωσης
που έγινε στη Νέα Ιωνία την 1η Σεπτεµβρίου194.
Ε) Εγκρίνεται πίστωση 200.000, για τη χορήγηση βοηθήµατος στον Επίσκοπο Πατάρων Μελέτιο.
ΣΤ) Ορίζεται ο δηµοτικός υπάλληλος, Ακόλουθος Ιωάννης Παπαδάκης, για να εκτελεί κατά τον µήνα
Σεπτέµβριο την υπηρεσία του συνδέσµου µεταξύ ∆ήµου και προϊσταµένων Αρχών στην Αθήνα. Καθορίζει ως
ανώτατο όριο τις 25 µεταβάσεις µετ’ επιστροφής και οδοιπορικά έξοδα 75.000.
Συνεδρίαση 19η
Παρασκευή 15 Οκτωβρίου 1943
Παρόντα µέλη: Νικόλαος Βέσσης, Αλ. Βασιλειάδης, Τασ. Μποσταντζόγλου, Αρ. Παπακωνσταντίνου, Χρ.
Καρέντζος και Ιω. Ζήση (απουσιάζει ο ∆ηµ. Παπαδόπουλος)195.
Θέµατα ηµερήσιας διάταξης.
1. Συγκρότηση επιτροπής από Συµβούλους για την παραλαβή Προµηθειών του ∆ήµου.
2. Συγκρότηση επιτροπής από Συµβούλους για την παραλαβή Εργασιών στον ∆ήµο.
3. Τροποποίηση και συµπλήρωση απόφασης της ∆ιοικούσας Επιτροπής για προµήθειες.
4. Λήψη απόφασης για οικονοµική ενίσχυση των του εργατοτεχνικού προσωπικού σύµφωνα µε απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών.
5. Λήψη απόφασης για χορήγηση κανονικής άδειας µε πλήρεις αποδοχές στον Έφεδρο π. π. Βεβαιωτή Α΄ Βασ.
Λούγαρη.
6. Τροποποίηση του Ειδικού Κανονισµού επιβολής, βεβαίωσης και είσπραξης του δηµοτικού δικαιώµατος
ύδρευσης.
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Την 1η Σεπτεµβρίου 1943, για να εκδηλώσουν τη συµπαράστασή τους στους 50 συλληφθέντες τροχιοδροµικούς στις 24 Αυγούστου,
έκαναν απεργία και διαδήλωσαν οι ανθρακωρύχοι της Καλογρέζας µαζί µε άλλους εργάτες της Νέας Ιωνίας, υπό την καθοδήγηση της τοπικής
οργάνωσης του ΕΑΜ. Οι χωροφύλακες τους εµπόδισαν να πλησιάσουν το τµήµα Χωροφυλακής, που βρισκόταν απέναντι από το σηµερινό
κτήριο του ΟΤΕ, στη συµβολή της οδού Μικράς Ασίας µε τη λεωφόρο Ηρακλείου, και συνέλαβαν πέντε διαδηλωτές. Το απόγευµα, πάνω
1200 άτοµα συγκεντρώθηκαν και διαδήλωσαν ζητώντας την απελευθέρωσή τους. Οι χωροφύλακες για να τους σταµατήσουν άνοιξαν πυρ
εναντίον των διαδηλωτών στη συµβολή των οδών Ηρακλείου και Μικράς Ασίας. Επί τόπου σκοτώθηκαν οι Γεράσιµος Κεραµιδάς 32 ετών και
Παναγιώτης Γεωργίου 60 ετών. Αργότερα πεθαίνει στο νοσοκοµείο ο Παναγιώτης Κούτρας 25 ετών. Επίσης τραυµατίστηκαν 6 διαδηλωτές.
Όλοι ήσαν εργάτες των ανθρακωρυχείων της Καλογρέζας. Ήταν η πρώτη φορά που Χωροφύλακες πυροβολούσαν εναντίον διαδηλωτών
χωρίς την παρουσία των κατακτητών. Ο ταγµατάρχης της χωροφυλακής ∆. Αλεξόπουλος, που είχε διατάξει το πυρ, εκτελέστηκε από την
Ο.Π.Λ.Α. (Οργάνωση Περιφρούρησης Λαϊκού Αγώνα) στις 27 Σεπτεµβρίου. Τα γεγονότα αυτά αποτέλεσαν την αρχή µιας σειράς γεγονότων
που κατέληξαν στο Μπλόκο της Καλογρέζας και στην εκτέλεση 22 ανδρών στις 15 Μαρτίου 1944.
195
Έγινε αντικατάσταση όλων των µελών της ∆ιοικούσας Επιτροπής.
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7. Τροποποίηση του Κανονισµού επιβολής, βεβαίωσης και είσπραξης αποκοµιδής απορριµµάτων και
συντήρησης οδών του ∆ήµου.
8. Αιτήσεις, αναφορές.
Θέµα 1ο. Ορίζεται επιτροπή από τους Συµβούλους: 1) Αλ. Βασιλειάδη, Ιω. Ζήση και Τασ. Μποσταντζόγλου, µε
αναπληρωµατικό µέλος τον Χρ. Καρέντζο.
Θέµα 2ο. Ορίζεται επιτροπή από τους Συµβούλους: 1) Αρ. Παπακωνσταντίνου, 2) ∆ηµ. Παπαδόπουλος και 3)
Αλ. Βασιλειάδη, µε αναπληρωµατικό µέλος τον Χρ. Καρέντζο.
Θέµα 3ο. Ορίζεται επιτροπή από τους υπαλλήλους: 1) Προϊστάµενος της Τεχνικής Υπηρεσίας Θεοφ.
Παπαδόπουλος 2) Προϊστάµενος της Οικονοµικής Υπηρεσίας Ανδρέας Παπανδρέου 3) Ακόλουθο της Οικονοµικής
Υπηρεσίας Ιω. Παπαδάκη µε αναπληρωµατικά µέλη 1) Γραµµατέα Α΄ των ∆ιοικητικών Υπηρεσιών Μιχ. ∆ροσόπουλο 2) Ακόλουθο των ∆ιοικητικών Υπηρεσιών Αναστ. Τσακάµη και 3) Αρχιτεχνίτη Βασίλειο Ραυτόπουλο.
Θέµα 4ο. Μετά από διαταγή του Νοµάρχη Αττικής και όµοια του Υπουργού Εσωτερικών εγκρίνεται έκτακτη
οικονοµική ενίσχυση στους εργατοτεχνίτες του ∆ήµου µέχρι 250.000 δραχµές.
Θέµα 5ο. Εγκρίνεται όπως η εισήγηση λόγω σοβαρής οικογενειακής υπόθεσης στη Ζάκυνθο.
Θέµα 6ο. Εγκρίνεται όπως η εισήγηση.
Θέµα 7ο. Εγκρίνεται όπως η εισήγηση.
Θέµα 8ο. Α) Εισάγεται αίτηµα της Πανελλήνιας Ένωσης Υπαξιωµατικών και Οπλιτών, πολεµιστών 1940-41 για
οικονοµική ενίσχυση προκειµένου να συµπληρωθεί το ποσό του 1.000.000 που είναι η απαιτούµενη δαπάνη για
την υπόδηση 100 παιδιών των εφέδρων στην πόλη µας. Η ∆. Ε. εγκρίνει πίστωση 400.000 για το σκοπό αυτό.
Β) Εγκρίνεται έκτακτη οικονοµική ενίσχυση 60.000 ανά δεκαπενθήµερο στον Αρχιερέα Ευστάθιο Ποτέσκο,
Επίσκοπο της αργούσας Επισκοπής Τρωάδος που διαµένει µονίµως στην πόλη µας.
Γ) Εγκρίνεται πίστωση 825.000 για βοηθήµατα σε 40 άπορες δηµότισσες και 1 δηµότη.
Εκτός ηµερήσιας διάταξης:
Α) Εγκρίνεται σε όλους τους εργαζόµενους του ∆ήµου 1) η αύξηση του επιδόµατος τροφής 5.000 σε 10.000
ηµερησίως για τους άγαµους, χήρους ή διαζευγµένους και 12.000 ηµερησίως για τους έγγαµους 2) αύξηση κατά
60% του βασικού µισθού και των επιδοµάτων ακρίβειας ζωής και τέκνων.
Β) Εγκρίνεται επίσης ανάλογη αύξηση των ηµεροµισθίων του εργατικού προσωπικού του ∆ήµου λόγω της
ραγδαίας ανατίµησης των ειδών βιοπορισµού.
Γ) Εγκρίνεται επίσης ανάλογη αύξηση των ηµεροµισθίων των εργατών καθαριότητας.
∆) Εγκρίνεται επίσης ανάλογη αύξηση των ηµεροµισθίων των φυλάκων καλωδίων.
Ε) Η ψηφίζεται Ειδικός Οργανισµός Έκτακτης Υπηρεσίας Καταφυγίων, µε 15 θέσεις εργαζόµενων και ηµεροµίσθια: 14.000 για τους άγαµους και 16.000 για τους έγγαµους.
ΣΤ) Εγκρίνεται η διακήρυξη δηµοπρασίας για την προµήθεια ενός επιβατικού αυτοκινήτου 5 θέσεων.
Συνεδρίαση 20η
Τετάρτη 3 Νοεµβρίου 1943
Παρόντα µέλη: Νικόλαος Βέσσης, Αλ. Βασιλειάδης, Τασ. Μποσταντζόγλου, Αρ. Παπακωνσταντίνου, Χρ.
Καρέντζος, ∆ηµ. Παπαδόπουλος και Ιω. Ζήσης.
Θέµατα ηµερήσιας διάταξης.
1. Απόδοση λογαριασµού χρηµατικού εντάλµατος για τη χορήγηση µικροβοηθηµάτων.
2. Επίσης απόδοση λογαριασµού χρηµατικού εντάλµατος για τη χορήγηση άλλων µικροβοηθηµάτων.
3. Επίσης απόδοση λογαριασµού χρηµατικού εντάλµατος για την προµήθεια ανταλλακτικών κ.λπ του αυτοκινήτου καταβρεχτήρα.
4. Ψήφιση πίστωσης 500.000 για την αγορά ενσήµων του ΙΚΑ.
5. ∆ιάθεση 75.000 για την προµήθεια αντιτύπων συγγραµµάτων του λογοτέχνη Σ. Μινώτη.
6. ∆ιάθεση πίστωσης για καταβολή αποζηµίωσης στον ∆ικηγόρο του ∆ήµου Ν. ∆ηµητριάδη.
7. Συζήτηση ένστασης του µηχανικού του Θ. Παπαδόπουλου κατά απόφασης της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής.
8. Κατάρτιση καταλόγου άµεσου φόρου φορολογίας οικ. έτους 1943-44.
9. Αναµόρφωση του προϋπολογισµού για την αύξηση αφενός από τον άµεσο φόρο και από τέλη και έσοδα από
δικαιώµατα καθαριότητας και υδροληψίας, αφετέρου από την ενίσχυση ανεπαρκών πιστώσεων.
10. Αιτήσεις και αναφορές.
Θέµα 1ο. Αναβάλλεται για να συγκεντρωθούν περισσότερα στοιχεία.
Θέµα 2ο. Εγκρίνεται η δαπάνη 480.000 για προµήθεια διαφόρων ειδών γραφικής ύλης.
Θέµα 3ο. Εγκρίνεται η δαπάνη 2.750.000 για την επισκευή των ελαστικών του αυτοκινήτου καταβρεχτήρα.
Θέµα 4ο. Εγκρίνεται όπως η εισήγηση.
Θέµα 5ο. Εγκρίνεται δαπάνη 75.000, για την προµήθεια από 5 αντίτυπα των συγγραµµάτων: 1) «Ο Σολωµός ως
παιδαγωγός του έθνους» 2) «Ο εθνικός ήρως Λορέντζος Μαβίλης» 3) «Γρηγόριος Ξενόπουλος-Βιογραφία»
Θέµα 6ο. Αποσύρεται για ευθετώτερο χρόνο.
Θέµα 7ο. Η συνεδρίαση επ’ αυτού του θέµατος γίνεται µυστική. Ο ∆ήµαρχος λέει ότι ο Θεόφιλος Παπαδόπουλος, Προϊστάµενος της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου, υπέπεσε στο παράπτωµα της παράβασης του υπαλληλι230

κού καθήκοντος και µετά από ανάκριση που ανατέθηκε στον Γεν. Γραµµατέα του ∆ήµου Κ. Καλαντζή και την
απολογία του υπαλλήλου, η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή του επέβαλε την ποινή της οριστικής παύσης.
Κατόπιν διαβάζονται η έφεση του υπαλλήλου και οι καταθέσεις των δηµοτικών υπαλλήλων: Ελευθερίας
Μαρίνη, Ιωάννου Παπαδάκη, Γερµανού Γιαννακίδη, Χρίστου Γιαννακόπουλου, Σπυρίδωνα Τσουγκράνα, όλων
δηµοτικών υπαλλήλων καθώς και το πόρισµα της διοικητικής ανάκρισης.
Μετά από συζήτηση ο ∆ήµαρχος προτείνει την κύρωση της απόφασης επειδή αποδείχθηκε ότι ο υπάλληλος
υπέπεσε στο παράπτωµα που του αποδίδεται.
Ο Σύµβουλος Αλέξ. Βασιλειάδης λέει ότι όπως διαπίστωσε από τη διαδικασία, τηλεφωνική συσκευή που
αφαιρέθηκε από τον υπάλληλο χωρίς έγκριση και επειδή προ ηµερών αφού πήγε στο Γραφείο των Τεχνικών
Υπηρεσιών ψάχνοντας για τον χωροβάτη του ∆ήµου, του δηλώθηκε από τον Γερµανό Γιαννακίδη που τελεί χρέη
Προϊσταµένου των Τεχνικών Υπηρεσιών, ότι στα γραφεία δεν υπάρχει ο χωροβάτης και παρακαλεί τον ∆ήµαρχο
να εξετάσει που είναι αυτό το όργανο που η αξία του σήµερα είναι µεγάλη.
Ο ∆ήµαρχος λέει ότι αγνοεί εντελώς την ύπαρξη τέτοιου οργάνου, όµως θα µεριµνήσει για την τύχη του,
πάντως προτείνει να κληθεί ο υπάλληλος Θεόφιλος Παπαδόπουλος για να υποστηρίξει ενώπιων της ∆ιοικούσας
Επιτροπής όσα ισχυρίζεται στην ένστασή του. Αφού προσήλθε ο υπάλληλος, υποστήριξε και προφορικά τους
ισχυρισµούς του και είπε ότι θεωρεί άξιο τιµής τον εαυτό του γιατί έχει συνδράµει πολλαπλά τους συναδέλφους
του. Για το τηλέφωνο είπε ότι το πήρε στο σπίτι του επειδή είχε βλάβη το δικό του. Σε ερώτηση του Συµβούλου
∆ηµ. Παπαδόπουλου γιατί δεν ενηµέρωσε τον ∆ήµαρχο, είπε ότι δεν το θεώρησε σοβαρό και επικαλέστηκε τη
µαρτυρία του αποθηκάριου το ∆ήµου Αθ. Βελετάκη, ότι η υπηρεσία ήταν ενήµερη. Ο αποθηκάριος κλήθηκε και
το επιβεβαίωσε. Στο σηµείο αυτό κλήθηκε ο µάρτυρας Ιω. Παπαδάκης, ο οποίος βεβαίωσε παρουσία του Θεόφ.
Παπαδόπουλου ότι όταν αναζητήθηκε η τηλεφωνική συσκευή αυτός του είπε να µην ανακινεί το ζήτηµα.
Μετά από αυτό ο ∆ήµαρχος ενηµερώνει τη ∆. Ε. ότι: η διαπίστωση της τηλεφωνικής συσκευής έγινε από τον
Θεόφιλο Παπαδόπουλο, µετά από έρευνες πολλών ηµερών για την ανεύρεσή της και από τον φόβο του ότι θα
αποκαλυφθεί οµολόγησε ότι την πήρε. Σε αυτόν τον ίδιο οµολόγησε ότι πήρε τη συσκευή επειδή πούλησε αυτή
του σπιτιού του αντί 1.000.000 δραχµών και τον καλεί να το δηλώσει στη ∆. Ε. Αυτός απέφυγε να απαντήσει
δίνοντας την εντύπωση µε τη στάση του ότι όντως δήλωσε αυτά στον ∆ήµαρχο.
Ο Σύµβουλος Αλέξ. Βασιλειάδης ρωτάει τον υπάλληλο αν γνωρίζει κάτι για την τύχη του χωροβάτη. Αυτός
απαντάει ότι τον πήρε για ιδιωτικές εργασίες αλλά δεν τον επέστρεψε στον ∆ήµο. Τα µέλη της ∆. Ε. εκφράζουν
την απορία τους πως ο υπάλληλος πήρε χωρίς άδεια το τηλέφωνο και τον χωροβάτη που είναι υλικά σηµαντικής
αξίας και ότι δεν δικαιολογείται αφέλεια εκ µέρους του. Τέλος για το αδίκηµα της χρησιµοποίησης του
αυτοκινήτου εκκένωσης βόθρων χωρίς έγκριση του ∆ηµάρχου, απάντησε ότι κακώς του αποδίδεται αυτή η
κατηγορία, πάντα υπηρέτησε έντιµα, και αποχώρησε από την αίθουσα.
Μετά την αποχώρησή του ο ∆ήµαρχος καλεί τη ∆. Ε. να αποφασίσει αν αποδέχεται την έφεση του
υπαλλήλου ή όχι. Ο Σύµβουλος Αναστ. Μποσταντζόγλου λέει ότι επειδή όπως προέκυψε από τη διαδικασία ο
υπάλληλος δεν υπέπεσε στα πειθαρχικά αδικήµατα από πλάνη ή επιπολαιότητα αλλά κινούµενος από δόλο,
αποφασίζει υπέρ της απόρριψης της έφεσης. Οι Σύµβουλοι και ο ∆ήµαρχος συντάσσονται µε αυτή την άποψη.
Κατόπιν η ∆. Ε. αποφασίζει οµοφώνως: 1) Απορρίπτει στο σύνολό της την ένσταση του υπαλλήλου
Θεόφιλου Παπαδόπουλου 2) Εγκρίνει την πράξη της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής για οριστική παύση του.
Μετά η συνεδρίαση συνεχίζεται δηµόσια.
Θέµα 8ο. Ο ∆ήµαρχος ενηµερώνει τη ∆. Ε. ότι µετά από νόµο του ’43 αυξήθηκε ο άµεσος ερανικός φόρος στο
1.000.000 από τις 100.000 που ήταν το ’42 και προτείνει να γίνει ανάλογη ανασύνταξη του οικείου φορολογικού
καταλόγου. Η ∆. Ε. συµφωνεί και καταρτίζει νέο ονοµαστικό κατάλογο µε 5.660 υπόχρεους σε άµεσο ερανικό
φόρο, µε το ποσό που θα εισπραχθεί να ανέρχεται σε 136.425.000 δραχµές.
Θέµα 9ο. Αφού ο ∆ήµαρχος εκθέτει τα ισχύοντα µετά της αυξήσεις διάφορων φόρων η ∆. Ε. αναµορφώνει τον
προϋπολογισµό του οικ. έτους 1943-44 ως εξής: 1) Αυξάνει τα προβλεπόµενα έσοδα από τον φόρο µεταφερόµενων εσωτερικών προϊόντων από 480.000.000 σε 842.412.100 2) Αυξάνει τα προβλεπόµενα έσοδα από τον
άµεσο ερανικό φόρο από 80.000.000 σε 136.425.000 3) Κατανέµει τα επί πλέον ποσά σε 36 κωδικούς.
Έτσι µε τις πιο πάνω µεταβολές που ψηφίστηκαν συµπληρωµατικές πιστώσεις 429.902.696 δρχ., αποµένει
αποθεµατικό κεφάλαιο 107.511.022 δρχ.
Θέµα 10ο. Κατόπιν εγγράφων αιτηµάτων και µε πρόταση του ∆ηµάρχου:
Α) Εγκρίνεται πίστωση 320.000 για επιχορήγηση της Πανελλήνιας Ένωσης Φυµατικών.
Β) Εγκρίνεται πίστωση 1.000.000 για οικονοµική ενίσχυση της Νυκτερινής Επαγγελµατικής Εµπορικής
Σχολής «Η Κωνσταντινούπολις» που είναι στη Νέα Φιλαδέλφεια196.
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Τη 10ετία του 1930 άρχισε να λειτουργεί τα απογεύµατα η Νυκτερινή Σχολή του Συνδέσµου «Η Κωνσταντινούπολις», για να µπορούν να
σπουδάζουν τα εργαζόµενα παιδιά. Ο Σύνδεσµος αποτελούσε το Πνευµατικό Κέντρο της εποχής και η Λέσχη της Νέας Φιλαδέλφειας, είχε
αναλάβει τα έξοδα της Σχολής και την βιωσιµότητά της. Τα γραφεία του Συνδέσµου «Η Κωνσταντινούπολις» ήσαν στην Πλατεία Πατριάρχου
που ονοµάστηκε έτσι επειδή εκεί έµενε ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Κωνσταντίνος ΣΤ΄. Επίσης το όνοµά του δόθηκε στην οδό που
ενώνει τη Νέα Φιλαδέλφεια µε τη Νέα Ιωνία, δίπλα στο Άλσος. Ο Πατριάρχης Κωνσταντίνος Αράµπογλου, γεννήθηκε το 1859 στη Συγή
Προύσας, σπούδασε στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης και ήταν Πατριάρχης από τις 17 ∆εκεµβρίου 1924 ως τις 22 Μαΐου 1925. Στην ουσία
όµως έµεινε στο θρόνο 43 ηµέρες, µέχρι τις 30 Ιανουαρίου 1925. Σύµφωνα µε τη συµφωνία ανταλλαγής των πληθυσµών, οι τουρκικές
αρχές τον χαρακτήρισαν ως «ανταλλάξιµο» και στις 30 Ιανουαρίου 1925 απελάθηκε από την Κωνσταντινούπολη. Φιλοξενήθηκε αρχικά στη
Θεσσαλονίκη, από όπου προέβη σε ανεπιτυχή διαβήµατα προς την Κοινωνία των Εθνών για να επιτραπεί η επιστροφή του. Στις 22 Μαΐου
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Γ) Εγκρίνεται πίστωση 53.000 για οικονοµικά βοηθήµατα σε 6 άπορους δηµότες.
∆) Εγκρίνεται πίστωση 600.000 για οικονοµική ενίσχυση της 647ης Εστίας προσχολικών συσσιτίων του Εθνικού Οργανισµού Χριστιανικής Αλληλεγγύης των συνοικιών Αγ. Αναργύρων και Αγ. Κωνσταντίνου της πόλης µας.
Εκτός ηµερήσιας διάταξης:
Α) Αφού αποχώρησε ο ∆ήµαρχος και σύµφωνα µε απόφαση του Υπ. Εσωτερικών, καθορίζονται τα έξοδα
κίνησης του ∆ηµάρχου σε 16.800.000 τον χρόνο, από την 1η Οκτωβρίου ε.έ.
Β) Εγκρίνεται πίστωση 350.000 για έξοδα κίνησης του ∆ηµάρχου που κατέβαλε από 20 έως 30 Σεπτεµβρίου,
για υπηρεσιακή µετακίνηση µε αγοραίο επιβατικό αυτοκίνητο στην Αθήνα.
Γ) Εγκρίνεται πίστωση 120.000 για έξοδα κίνησης του ∆ηµάρχου που κατέβαλε στις 29 Σεπτεµβρίου, για
µετάβαση µε αγοραίο επιβατικό αυτοκίνητο στην Αθήνα, προκειµένου να παραστεί στην κηδεία του δολοφονηθέντα στην πόλη ταγµατάρχη της χωροφυλακής ∆. Αλεξόπουλου.
∆) Εγκρίνεται πίστωση 330.000 για αγώι επιβατικού αυτοκίνητου που χρησιµοποιήθηκε για τη µετάβαση των
µελών της ∆. Ε. στον χώρο που απαλλοτριώθηκε για ∆ηµοτικό Νεκροταφείο. Αναµορφώνει τον προϋπολογισµό
µε τη δηµιουργία άρθρου µε τίτλο: «Οδοιπορικά έξοδα µελών επιτροπής για καθορισµό αξίας απαλλοτριωθέντα
χώρου για ∆ηµοτικό Νεκροταφείο».
Ε) Εγκρίνεται πίστωση 80.000 για αγώι επιβατικού αυτοκίνητου που διατέθηκε από τον ∆ήµο και χρησιµοποιήθηκε για τη µετάβαση της Αστυνοµικής Αρχής, δηλαδή του ταγµατάρχη της χωροφυλακής Ρηγακη, στις
Κουκουβάουνες, όπου έγινε φόνος γερµανού στρατιώτη για να ενεργήσει τα δέοντα.
ΣΤ) Εγκρίνεται πίστωση 140.000 για αγώι επιβατικού αυτοκίνητου που διατέθηκε από τον ∆ήµο για τη
έλευση και την επιστροφή στην Αθήνα του Προϊσταµένου της Μ.Υ.Κ. Νοµαρχίας Αττικής Ι. Μαρκέτου.
Ζ) Ψηφίζεται πίστωση 1.000.000 για προµήθεια ειδών καθαριότητας. Για την παραλαβή ορίζεται επιτροπή
από τους υπαλλήλους: Θ. Καγιαλόγλου εισηγητή, Α. Παπανδρέου Γραµµατέα Α΄ και Μ. ∆ροσόπουλο Γραµµατέα
Α΄, µε αναπληρωτές τους Γραµµατείς Β΄ Αθ. Βελετάκη και Σ. Κουτσουνάδη.
Συνεδρίαση 21η
Πέµπτη 18 Νοεµβρίου 1943
Παρόντα µέλη: Νικόλαος Βέσσης, Αλ. Βασιλειάδης, Τασ. Μποσταντζόγλου, Αρ. Παπακωνσταντίνου, ∆ηµ.
Παπαδόπουλος και Ιω. Ζήσης.
Θέµατα ηµερήσιας διάταξης.
1. Έγκριση καταβολής στο προσωπικό του ∆ήµου από 1ης Νοεµβρίου 1943, επιδόµατος έκτακτης βιοτικής
ανάγκης, µετά από απόφαση του Υπ. Εσωτερικών.
2. Έγκριση αύξησης από 1ης Νοεµβρίου 1943 κατά 50%, επί του καταβαλλόµενου στο προσωπικό του ∆ήµου
επιδόµατος ακρίβειας, µετά από απόφαση του Υπ. Εσωτερικών.
3. Έγκριση καταβολής στο προσωπικό του ∆ήµου από 1ης Νοεµβρίου 1943, αύξησης του επιδόµατος τροφής,
µετά από απόφαση του Υπ. Εσωτερικών, που ορίζεται σε 12.000 για τους άγαµους και σε 16.000 για τους
έγγαµους, την ηµέρα .
4. Αιτήσεις, αναφορές.
Θέµα 1ο. Σύµφωνα µε την εισήγηση η ∆. Ε. µετά από σχετική απόφαση του Υπ. Εσωτερικών καθορίζει:
Α) Επίδοµα έκτακτης βιοτικής ανάγκης υπολογιζόµενο κατά χιλιάδα δραχµών µε βάση τους καταβαλλόµενους βασικού οργανισµούς µισθούς. ∆ηλαδή: 1) επί της 1ης χιλιάδας δρχ. το 97πλάσιο 2) επί της 2ης χιλιάδας
δρχ. το 65πλάσιο 3) επί της 3ης χιλιάδας δρχ. το 23πλάσιο 4) επί της 4ης χιλιάδας δρχ. το 18πλάσιο 5) επί της 5ης
χιλιάδας δρχ. το 18πλάσιο 6) επί της 6ης χιλιάδας δρχ. το 13πλάσιο 7) επί του µέχρι 500 δρχ. κλάσµατος της 7ης
χιλιάδας το 9πλάσιο.
Β) Προσαύξηση του πιο πάνω επιδόµατος κατά 10% για κάθε άγαµο τέκνο.
Γ) Ορίζει όλα τα πιο πάνω να καταβάλλονται σε 2 δόσεις κάθε 30 και 14 του µήνα, µαζί µε τον βασικό µισθό.
Θέµα 2ο. Εγκρίνεται όπως η εισήγηση.
Θέµα 3ο. Εγκρίνεται όπως η εισήγηση.
Θέµα 4ο. Ο ∆ήµαρχος ανακοινώνει ότι οι Γερµανικές στρατιωτικές αρχές επέβαλλαν πρόστιµο 53.000.000 στον
∆ήµο, επειδή δεν προσήλθαν εργάτες δηµότες µας για να εργαστούν, στα εκτελούµενα από αυτές τις αρχές
έργα στο Τατόι και εκθέτει τις ενέργειες που έκανε για να διευθετηθεί το θέµα. Η ∆. Ε. τον εξουσιοδοτεί να
συνεχίσει τις ενέργειες ώστε να ζηµιωθεί όσο γίνεται λιγότερο ο ∆ήµος.
Συνεδρίαση 22η
Πέµπτη 2 ∆εκεµβρίου 1943
Παρόντα µέλη: Νικόλαος Βέσσης, Αλ. Βασιλειάδης, Τασ. Μποσταντζόγλου, Αρ. Παπακωνσταντίνου, Χρ.
Καρέντζος και Ιω. Ζήσης.
1925 υπέβαλε την παραίτησή του. Κατόπιν πήγε για κάποιο διάστηµα στη Χαλκίδα, ως φιλοξενούµενος της εκεί Μητροπόλεως. Τέλος, εγκαταστάθηκε οριστικά στη Νέα Φιλαδέλφεια της Αττικής, σε σπίτι που του παραχωρήθηκε. Πέθανε στις 28 Νοεµβρίου 1930 και ετάφη
στο Πρώτο Νεκροταφείο Αθηνών. Το 2011 τα οστά του µεταφέρθηκαν στην Κωνσταντινούπολη και ενταφιάστηκαν στη Μονή Ζωοδόχου
Πηγής στο Μπαλουκλή.

232

Θέµατα ηµερήσιας διάταξης.
1. ∆ιάθεση πίστωσης για την αγορά σαπουνιού φυµατικών.
2. Λήψη απόφασης περί αύξησης της ερανικής εισφοράς σε 1.000.000.
3. Λήψη απόφασης επί των εξόδων παράστασης του τέως ∆ηµάρχου Στ. Γκούµα.
4. Έγκριση αύξησης ηµεροµισθίων των εργατριών αφοδευτηρίων.
5. Απόδοση λογαριασµού χρηµατικών ενταλµάτων.
6. Επιβολή φόρου γεωργικής παραγωγής.
7. Έγκριση διακήρυξης εκποίησης απορριµµάτων.
8. Ψήφιση πίστωσης για χορήγηση βοηθηµάτων σε άπορους για τα Χριστούγεννα.
9. Κατάρτιση φορολογικού καταλόγου άµεσου εράνου.
10. Αιτήσεις, αναφορές.
Θέµα 1ο. Εγκρίνεται, µετά από απόφαση του Υπ. Εσωτερικών, η προµήθεια σαπουνιού που θα διατεθεί στον
Πανελλήνιο Σύνδεσµο Φυµατικών της Νέας Ιωνίας, και διατίθεται πίστωση 3.000.000 δραχµών.
Θέµα 2ο. Αποφασίζεται αύξηση της ερανικής εισφοράς από 100.000 σε 1.000.000 για κάθε φορολογούµενο.
Θέµα 3ο. Μετά από παράθεση όλων των σχετικών στοιχείων απορρίπτεται το αίτηµα του τέως ∆ηµάρχου.
Θέµα 4ο. Εγκρίνεται αύξηση ηµεροµισθίων των εργατριών αφοδευτηρίων από τις 11 Οκτωβρίου ε.έ, σε 14.000
το ανώτερο για τις άγαµες και σε 16.000 για τις έγγαµες.
Θέµα 5ο. Εγκρίνονται οι πιο κάτω δαπάνες: Α) 40.644 δρχ. για αγορά ενσήµων του ΙΚΑ για τη χρονική περίοδο
Φεβρουαρίου, Μαρτίου Β) 41.900 για αγορά ενσήµων του ΙΚΑ για επιπλέων ανάγκες που προέκυψαν τη χρονική
περίοδο από 1-12-42 µέχρι 31-3-43 Γ) 123.000 για χορήγηση βοηθηµάτων σε άπορους δηµότες.
Θέµα 6ο. Αναβάλλεται η απόφαση για καταλληλότερο χρόνο και µάλιστα για το οικ. έτος 1944-45.
Θέµα 7ο. Βάσει του νόµου 542/43197, εγκρίνεται η εκποίηση των απορριµµάτων του ∆ήµου καθ’ όλη τη διάρκεια
της εµπόλεµης κατάστασης και ορίζει αρµόδια επιτροπή από υπαλλήλους του ∆ήµου.
Θέµα 8ο. Εγκρίνεται πίστωση 2.000.000 για τον σκοπό αυτό.
Θέµα 9ο. Αναβάλλεται.
Θέµα 10ο. Η Αθλητική Ένωση Νέας Ιωνίας ζητά µε έγγραφό της οικονοµική ενίσχυση και η ∆. Ε. εγκρίνει
πίστωση 3.000.000.
Εκτός ηµερήσιας διάταξης αποφασίζεται: Α) Η παράταση της ισχύς του Συνεργείου Έκτακτης Υπηρεσίας
φύλαξης καταφυγίων Β) Η παράταση της ισχύς του Ειδικού Οργανισµού Έκτακτης Υπηρεσίας φύλαξης καλωδίων
µέχρι 31 Μαρτίου 1944.
Συνεδρίαση 23η
Κυριακή 5 ∆εκεµβρίου 1943
Παρόντα µέλη: Νικόλαος Βέσσης, Αλ. Βασιλειάδης, Τασ. Μποσταντζόγλου, Αρ. Παπακωνσταντίνου, και ∆.
Παπαδόπουλος.
Θέµατα ηµερήσιας διάταξης.
1. Ψήφιση Ειδικού Οργανισµού Έκτακτης Υπηρεσίας διερµηνέα Γερµανικής γλώσσας µετά από διαταγή της
Νοµαρχίας Αττικής.
2. Συγκρότηση Συνεργείου Έκτακτης Υπηρεσίας εργατών έργων αρχών κατοχής.
3. Ψήφιση πίστωσης για προστιµο από το Γερµανικό Φρουραρχείο στο αυτοκίνητο καθαριότητας του ∆ήµου.
Θέµα 1ο. Ψηφίζεται µία θέση µε µισθό 1.000.000 που συµπεριλαµβάνει όλα τα επιδόµατα.
Θέµα 2ο. Ο ∆ήµαρχος προτείνει τη σύσταση της Έκτακτης Υπηρεσίας προκειµένου να αποφευχθούν δυσάρεστες συνέπιες. Η ∆. Ε. ψηφίζει τη συγκρότηση συνεργείου 160 εργατών για 20 ηµέρες, µε ηµεροµίσθιο 15.000
το οποίο πρέπει να συµπεριλαµβάνει και το αντίτιµο για 100 δράµια ψωµί.
Θέµα 3ο. Το αυτοκίνητο καθαριότητας µεταβαίνοντας σε υπηρεσία του ∆ήµου, περνώντας από το φυλάκιο Νέας
Φιλαδέλφειας των Γερµανικών Αρχών, κρατήθηκε από αυτές γιατί δεν είχε ειδική άδεια ελεύθερης κυκλοφορίας,
γι’ αυτό επιβλήθηκε πρόστιµο 5.000.000. Η ∆ιοικούσα Επιτροπή ψηφίζει ανάλογη πίστωση.
Εκτός ηµερήσιας διάταξης συζητούνται τα πιο κάτω ζητήµατα:
Α) Υπάρχει ανάγκη για προµήθεια από την ελεύθερη αγορά, µέχρι 190 οκάδων λιπαντελαίου για τις µηχανές του αντλιοστασίου, αξίας 75.000 την οκά. Εγκρίνεται πίστωση 14.500.000 για την αγορά του.
Β) Για τη επισκευή του αυτοκινήτου καταβρεχτήρα που έπαθε βλάβη λόγω συνεχούς χρήσης, εγκρίνεται
πίστωση 7.000.000.
Συνεδρίαση 24η
Τρίτη 14 ∆εκεµβρίου 1943
Παρόντα µέλη: Νικόλαος Βέσσης, Αρ. Παπακωνσταντίνου, Αλ. Βασιλειάδης, Ιω. Ζήσης, και Χρ. Καρέτζος.
Θέµατα ηµερήσιας διάταξης.
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ΦΕΚ 284, 30 Αυγούστου 1943, Νόµος 542, άρθρο 17. Στο άρθρο δεν διευκρινίζεται τι ακριβώς είναι η εκποίηση των απορριµµάτων.
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1. Έγκριση χορήγησης οικονοµικής ενίσχυσης στους υπαλλήλους και στους εργάτες του ∆ήµου, λόγω των
εορτών.
2. Έγκριση διάθεσης πίστωσης 13.600.000, υπέρ της Φιλαρµονικής Πρωτευούσης.
3. Κατάρτιση καταλόγου αµέσου εράνου για το οικ. έτος 1943-44.
4. Αιτήσεις και αναφορές.
Θέµα 1ο. Εγκρίνονται η εξής παροχές: 1) 2 15θήµερα ως έξοδα παράστασης στον ∆ήµαρχο 2) α. 3 15θήµερα µε
βάση το δεύτερο 15ήµερο του ∆εκεµβρίου 1943, σε όλους τους υπαλλήλους και µε συνεχή υπηρεσία ενός
εξαµήνου την 15η ∆εκεµβρίου ε.έ., χωρίς καµία κράτηση, καθώς και στους αποσπασµένους σ’ εµάς υπαλλήλους
του ∆ήµου Κοµοτηναίων Θράκης που είναι σε αργία, µε συνεχή υπηρεσία ενός τριµήνου την 15η ∆εκεµβρίου ε.έ.
β. 2 15ήµερα στους υπηρετούντες στο δήµο µε συνεχή υπηρεσία ενός τριµήνου την 15η ∆εκεµβρίου ε.έ. γ. 1
15ήµερο στους λοιπούς που είναι σε υπηρεσία την 15η ∆εκεµβρίου ε.έ.
a. 30 ηµεροµίσθια σε όλους τους εργατοτεχνίτες µε συνεχή υπηρεσία ενός τριµήνου την 15η ∆εκεµβρίου ε.έ.
Θέµα 2ο. Εγκρίνεται όπως η εισήγηση.
Θέµα 3ο. Καταρτίζεται κατάλογος που περιλαµβάνει 5.695 υπόχρεους, µε υπολογιζόµενο εισπρακτέο ποσό
194.940.000 δραχµές.
Θέµα 4ο. Α) Μετά από αίτηση του δηµοτικού υπαλλήλου Βεβαιωτή Α΄ και έφεδρου παλαιού πολεµιστή Σπυρ.
Τσουγκράνα, του παρέχεται µηνιαία άδεια µετ’ αποδοχών Β) Επί της αίτησης της χήρας του ταγµατάρχη της
χωροφυλακής ∆. Αλεξόπουλου που ζητά την ανάληψη από τον ∆ήµο των εξόδων εκπαίδευσης του γιού της,
µαθητή Γυµνασίου, µετά από πρόταση του Συµβούλου Ι. Ζήση, εκφράζεται η ευχή να αναλάβει αυτή τη δαπάνη
το Υπ. Εσωτερικών, γιατί αδυνατεί ο ∆ήµος, µε το σκεπτικό ότι µπορεί να υπάρξουν και άλλα τέτοια αιτήµατα,
τα οποία δεν µπορεί να ικανοποιήσει λόγω οικονοµικής δυσπραγίας.
Εκτός ηµερήσιας διάταξης τα εξής:
Α) Μετά από πρόταση του ∆ηµάρχου, εγκρίνεται η χορήγηση οικονοµικής αρωγής 100.000 ανά 15µερο,
στον συµπολίτη λογοτέχνη Άγγελο Σηµηριώτη.
Β) Ψηφίζεται η συγκρότηση συνεργείου 160 εργατών έργων των αρχών κατοχής, µε ηµεροµίσθιο 17.281
δρχ. για τους άγαµους και 21.281 για τους έγγαµους.
Γ) Εγκρίνεται δαπάνη 443.325 δρχ. για προµήθεια ενσήµων του ΙΚΑ.
∆) Εγκρίνεται πίστωση 5.000.000 για προµήθεια ενσήµων του ΙΚΑ, από 1ης Ιουλίου και µετά.
Ε) Μετά από έγγραφο του ∆ηµοτικού Βρεφοκοµείου εγκρίνονται: α) πίστωση 68.800 δρχ. που οφείλονται
για τις χρήσεις από 1940 έως 1943, για τα τροφεία έκθετων βρεφών που στάλθηκαν στο ίδρυµα από τον ∆ήµο
µας β) πίστωση 60.000 για το διάστηµα από 1-4-1943 έως 31-9-1943 και για τον ίδιο λόγο.
ΣΤ) Εγκρίνεται πίστωση 500.000 για έξοδα µετακίνησης του ∆ηµάρχου στην Αθήνα µε αγοραίο αυτοκίνητο.
Ζ) Εγκρίνεται πίστωση 7.170.000 δραχµών για βοηθήµατα σε 74 άπορους δηµότες.
Συνεδρίαση 25η
Τετάρτη 29 ∆εκεµβρίου 1943
Παρόντα µέλη: Νικόλαος Βέσσης, Αρ. Παπακωνσταντίνου, Ιω. Ζήσης, Αλ. Βασιλειάδης, Χρ. Καρέντζος και ∆.
Παπαδόπουλος.
Τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης είναι διαδικαστικά χωρίς κάτι το ιδιαίτερο.
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Έτος 1944
Συνεδρίαση 26η
∆ευτέρα 10 Ιανουαρίου 1944
Παρόντα µέλη: Νικόλαος Βέσσης, Αλ. Βασιλειάδης, Χρ. Καρέντζος, Ιω. Ζήσης και ∆. Παπαδόπουλος.
Θέµατα ηµερήσιας διάταξης.
1. Ορισµός Συµβούλου ως µέλους της Επιτροπής παραλαβής εργασιών επισκευής του αυτοκινήτου κατάβρεχτήρα.
2. ∆ιακανονισµός του µισθώµατος που πρέπει να καταβληθεί στον ιδιοκτήτη του δηµαρχικού καταστήµατος.
3. Επανεξέταση της πειθαρχικής δίωξης του προϊσταµένου των Τεχνικών Υπηρεσιών Θ. Παπαδόπουλου, κατόπιν εντολής της Νοµαρχίας Αθηνών.
4. Έγκριση οδοιπορικών στους δηµοτικούς υπαλλήλους: Ι. Παπαδάκη (ακόλουθος), Σ. Πολάτογλου (γραφέας),
Κ. Σολωµονίδη (δηµοτικός εισπράκτορας) και Κ. Ορφανίδη (δηµοτικός εισπράκτορας).
5. Αιτήσεις, αναφορές.
Θέµα 1ο. Ορίζεται ο Σύµβουλος Αλ. Βασιλειάδης, Πολιτικός Μηχανικός.
Θέµα 2ο. Συµφώνως µε γνωµάτευση του Νοµικού Συµβούλου του ∆ήµου και µε τα σχετικά δικαιολογητικά που
προσκόµισε ο ιδιοκτήτης Κ. Χιώτης, η µίσθωση παρατείνεται αυτοδίκαια µέχρι 30 Σεπτεµβρίου 1944 και το
µίσθωµα εικοσαπλασιάζεται από 1ης Οκτωβρίου 1943 και αυξάνεται σε 165.000 δραχµές.
Θέµα 3ο. Αφού γίνεται αναφορά σε όλο το σκεπτικό και τα γεγονότα που οδήγησαν στην πειθαρχική δίωξη, η
∆ιοικούσα Επιτροπή εµµένει στην απόφασή της περί οριστικής παύσης του υπαλλήλου.
Θέµα 4ο. Εγκρίνεται όπως η εισήγηση.
Εκτός ηµερήσιας διάταξης: Α) εγκρίνεται πίστωση 450.000 ως συνδροµή του ∆ήµου στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως, για το έτος 1944 Β) εγκρίνεται πίστωση 250.000 για την αγορά 10 εισιτηρίων καλλιτεχνικής
γιορτής που θα δοθεί στις 16 Ιανουαρίου στο θέατρο «Κεντρικόν», από τον Πανελλήνιο Σύνδεσµο Φυµατικών
υπέρ του κοινωνικού του έργου.
Συνεδρίαση 27η
Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 1944
Παρόντα µέλη: Νικόλαος Βέσσης, Α. Παπακωνσταντίνου, Αλ. Βασιλειάδης, Χρ. Καρέντζος και Ιω. Ζήσης.
Θέµα ηµερήσιας διάταξης.
Έγκριση αύξησης των αποδοχών και του επιδόµατος τροφής των δηµοτικών υπαλλήλων µετά από διαταγή
του Υπουργείου Εσωτερικών και έκτακτου επιδόµατος στους εργάτες.
Εγκρίνεται όπως η εισήγηση.
Συνεδρίαση 28η
Πέµπτη 3 Φεβρουαρίου 1944
Παρόντα µέλη: Νικόλαος Βέσσης, Α. Παπακωνσταντίνου, Αλ. Βασιλειάδης, Χρ. Καρέντζος και Ιω. Ζήσης.
Θέµατα ηµερήσιας διάταξης.
1. Ανακοίνωση του ∆ηµάρχου για σοβαρότατο ζήτηµα.
2. Ψήφιση Ειδικού Οργανισµού έκτακτης υπηρεσίας Λαϊκού Ιατρείου.
3. Ψήφιση τροποποιήσεων Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου.
4. Αναµόρφωση προϋπολογισµού οικ. έτους 1943-44.
Θέµα 1ο. Αναβάλλεται η συζήτηση επί του θέµατος.
Θέµα 2ο. Ψηφίζεται Ειδικός Οργανισµός έκτακτης υπηρεσίας Λαϊκού Ιατρείου, για την εξυπηρέτηση των απόρων δηµοτών µε την παροχή ιατρικής περίθαλψης λόγω των δυσχερών συνθηκών. Ο Οργανισµός περιλαµβάνει
µία θέση γιατρού µε µισθό 3.000 δραχµές συν τις εκάστοτε προσαυξήσεις λόγω της ακρίβειας και µία θέση
γραφέα-νοσοκόµας µε µισθό 1.600 δραχµές συν τις εκάστοτε προσαυξήσεις.
Θέµα 3ο. Εγκρίνεται όπως η εισήγηση.
Θέµα 4ο. Αναβάλλεται η συζήτηση επί του θέµατος.
Εκτός ηµερήσιας διάταξης:
Α) Εγκρίνεται πίστωση 1.071.250 δρχ. για εξόφληση οφειλοµένων στο νοσοκοµείο «Σωτηρία».
Β) Ορίζονται υπάλληλοι για υπηρεσιακές µετακινήσεις εκτός ∆ήµου.
Γ) Εγκρίνεται πίστωση 7.000.000 για προµήθεια µέχρι 300 χιλιογράµων χλωρασβεστίου από την εταιρία
«Ηλεκτροχηµική-Α/φοί Μπάουµα Α.Ε.» στην Αθήνα, για την αποστείρωση του νερού που αντλείται από το
∆ηµοτικό Αντλιοστάσιο και ορίζεται επιτροπή παραλαβής.
∆) Αποφασίζεται η διάθεση πίστωσης 240.000 για κατάθεση στην εφηµερίδα «Καθηµερινή» περίληψης
δηµόσιας διακήρυξης, για την προµήθεια ενός επιβατικού αυτοκινήτου.
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Ε) Επειδή δεν εγκρίθηκε ακόµη ο Ειδικός Οργανισµός διερµηνέα γερµανικής γλώσσας, εγκρίνεται πίστωση
500.000 στον διερµηνέα Γεώργιο Λαζαρόπουλο και η καταβολή της, για τις υπηρεσίες του το διάστηµα από 16
έως 31 Ιανουαρίου 1944.
ΣΤ) Αποφασίζεται: 1) να εκφραστούν ευχαριστίες και η ευγνωµοσύνη στον συµπολίτη Μάκη Σινιόσογλου για τη
δωρεά 500.000.000 για διανοµή σε άπορους της πόλης και 6.000.000 για την πληρωµή των εργατών που
στάλθηκαν στα έργα του Τατοΐου 2) να µετονοµαστεί η κεντρική οδός της πόλης «Ηρακλείου» σε οδό «Μάκη
Σινιόσογλου».
Συνεδρίαση 29η
Πέµπτη 17 Φεβρουαρίου 1944
Παρόντα µέλη: Νικόλαος Βέσσης, Α. Παπακωνσταντίνου, Αλ. Βασιλειάδης, Χρ. Καρέντζος και Ιω. Ζήσης.
Θέµατα ηµερήσιας διάταξης.
1. Λήψη απόφασης για την προµήθεια επιβατικού αυτοκινήτου.
2. Ψήφιση πίστωσης για την εξόφληση του µηχανικού Αλ. Βασιλειάδη για την τεχνική µελέτη επισκευής του
υδροφόρου αυτοκινήτου.
3. Έγκριση καταβολής οδοιπορικών για υπηρεσιακούς λόγους, σε υπαλλήλους.
4. Λήψη απόφασης επί εφέσεων κατά απόφασης της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής των υπαλλήλων: Γραµµ. Α΄
Ανδρέα Παπανδρέου, Γραµµ. Β΄ Αθανάσιου Βελενάκη, Βεβαιωτή Α΄ Σπυρ. Τσουγκράνα και Ακολούθου
Ελένης Τορτακίδου.
5. Αιτήσεις, αναφορές.
Θέµα 1ο. Είχε εγκριθεί πίστωση 25.000.000. για την προµήθεια επιβατικού αυτοκινήτου. Η απόφαση της
δηµοπρασίας ορίστηκε και δηµοσιεύθηκε στις Εφηµερίδες «Καθηµερινή» «Ακρόπολις» και «∆ηµοπρασία», για τις
12 ∆εκεµβρίου 1943 αλλά κανείς µειοδότης δεν προσήλθε. Ζητήθηκε γνωµάτευση από τη Νοµαρχία επί του
πρακτέου και η Νοµαρχία απάντησε να επαναληφθεί η ίδια διαδικασία και αν αποβεί και αυτή άκαρπη, να γίνουν
οι ενέργειες για την προµήθεια χωρίς δηµοπρασία. Κατόπιν ορίστηκε ως ηµεροµηνία της νέας δηµοπρασίας στις
2 Φεβρουαρίου 1944, ενώπιον της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής, αλλά και αυτή ήταν άκαρπη. Η ∆ιοικούσα Επιτροπή
αποφασίζει να γίνει η προµήθεια του αυτοκινήτου χωρίς δηµοπρασία και συνάµα ορίζει την αναγκαία πίστωση σε
80.000.000 γιατί η προηγούµενη είναι ανεπαρκής.
Θέµα 2ο. Εγκρίνεται πίστωση 1.800.000 δραχµών.
Θέµα 3ο. Εγκρίνεται όπως η εισήγηση.
Θέµα 4ο. Οι συζητήσεις επί των εφέσεων γίνονται µυστικά.
Α) Ο υπάλληλος Ανδρέας Παπανδρέου προσπάθησε να προσάψει µοµφή κατά του ∆ηµάρχου και η ∆. Ε.
αποφασίζει οµοφώνως: 1) απορρίπτει την ένσταση του υπαλλήλου 2) επικυρώνει την πράξη της ∆ηµαρχιακής
Επιτροπής περί οριστικής του παύσης 3) (µετά από παράκληση του ∆ηµάρχου) συγκροτεί επιτροπή που
αποτελείται από τους Συµβούλους: Α. Παπακωνσταντίνου, Αλ. Βασιλειάδη και Χρ. Καρέντζο, µε αναπληρωµατικό
µέλος τον Ι. Ζήση, που θα διεξάγει έλεγχο επί των διαχειριστικών πράξεων του ∆ηµάρχου.
Β) Επί της ένστασης του Αθανάσιου Βελενάκη η ∆. Ε. αποφασίζει οµοφώνως: 1) απορρίπτει την ένσταση
του υπαλλήλου 2) επικυρώνει την πράξη της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής περί οριστικής του παύσης 3) συγκροτεί
επιτροπή που αποτελείται από τους Συµβούλους: Α. Παπακωνσταντίνου, Αλ. Βασιλειάδη και Χρ. Καρέντζο, µε
αναπληρωµατικό µέλος τον Ι. Ζήση, που θα διεξάγει έλεγχο επί των διαχειριστικών πράξεων του ∆ηµάρχου.
Γ) Επί της ένστασης του Σπυρ. Τσουγκράνα η ∆. Ε. αποφασίζει οµοφώνως: 1) απορρίπτει την ένσταση του
υπαλλήλου 2) επικυρώνει την πράξη της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής περί οριστικής του παύσης.
∆) Επί της ένστασης της Ελένης Τορτακίδου που υπέπεσε στο πειθαρχικό παράπτωµα της απουσίας από τη
υπηρεσία, η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή επέβαλε την ποινή της 15µερής προσωρινής παύσης. Η ∆. Ε. θεωρεί την ποινή πολύ επιεική και ζητά την οριστική παύση. Ο ∆ήµαρχος λέει πως δεν έχει το δικαίωµα να επιβάλει µεγαλύτερη
ποινή και ότι αν η υπάλληλος εξακολουθεί να απουσιάζει θα παραπεµφθεί αµέσως στη ∆ηµαρχιακή Επιτροπή µε
το παράπτωµα της συνεχιζόµενης απουσίας της. Η ∆. Ε. συµφωνεί µε τον ∆ήµαρχο και λαµβάνοντας υπόψη την
αφέλεια του φύλου της αποφασίζει οµοφώνως: 1) απορρίπτει την ένσταση της υπαλλήλου 2) επικυρώνει την
πράξη της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής περί 15µερής προσωρινής παύσης.
Θέµα 5ο. Αναβάλλεται η συζήτηση επί του θέµατος.
Συνεδρίαση 30η
∆ευτέρα 21 Φεβρουαρίου 1944
Παρόντα µέλη: Νικόλαος Βέσσης, Α. Παπακωνσταντίνου, Αλ. Βασιλειάδης, Χρ. Καρέντζος και Ιω. Ζήσης.
Θέµατα ηµερήσιας διάταξης.
1. Ψήφιση πίστωσης για την προµήθεια φτυαριών και σκαπανών για την Παθητική Αεράµυνα.
2. Τροποποίηση του Κανονισµού βεβαίωσης και είσπραξης τέλους καθαριότητας και δικαιώµατος υδροδότησης
οικ. έτους 1943-44.
Θέµα 1ο. Εγκρίνεται πίστωση 8.000.000 για την προµήθεια αυτών των ειδών από την ελεύθερη αγορά και
ορίζεται επιτροπή για την προµήθεια, από τους υπαλλήλους: Μιχ. ∆ροσόπουλο, Γερµανό Γιαννακίδη και Ι.
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Παπαδάκη µε αναπληρωτές τους Στ, Κουτσουνάδη και Αν. Τσακαµή. Επειδή δεν υπάρχουν άλλοι ανώτεροι υπάλληλοι στον ∆ήµο για σύσταση ιδιαίτερης επιτροπής, η επιτροπή αυτή θα κάνει και την παραλαβή.
Θέµα 2ο. Λόγω της αύξησης των δαπανών για την καθαριότητα και τη συντήρηση των δρόµων, εξ αιτίας της
ανατίµησης των υλικών και των ηµεροµισθίων των εργατών καθαριότητας, αποφασίζεται η αναπροσαρµογή των
φορολογικών συντελεστών. Το ίδιο αποφασίζεται και για το δικαίωµα υδροδότησης.
Εκτός ηµερήσιας διάταξης: αποφασίζεται έκτακτη οικονοµική ενίσχυση 1.000.000 κατ’ άτοµο σε όλους τους
εργαζόµενους του ∆ήµου, ως αξία τροφίµων για τον µήνα Φεβρουάριο.
Συνεδρίαση 31η
Τετάρτη 8 Μαρτίου 1944
Παρόντα µέλη: Νικόλαος Βέσσης, Α. Παπακωνσταντίνου, Ιω. Ζήσης, Χρ. Καρέντζος. Οι θέσεις των Συµβούλων
Αλ. Βασιλειάδη και ∆ηµ. Παπαδόπουλου είναι κενές.
Θέµατα ηµερήσιας διάταξης.
1. Έγκριση έκτακτης οικονοµικής ενίσχυσης στους εργαζόµενους του ∆ήµου για αξία τροφίµων.
2. Έγκριση µετακινήσεων υπαλλήλων κατά τον µήνα Μάρτιο.
3. Λήψη απόφασης επί απόφασης του Υπ. Εσωτερικών περί του υπαλλήλου Θ. Παπαδόπουλου.
4. Έγκριση παράτασης των Ειδικών Οργανισµών Εκτάκτων Υπηρεσιών των οποίων η ισχύς λήγει στις 31
Μαρτίου 1944.
5. Έγκριση πρόσληψης Μηχανικού µε ηµερήσια αποζηµίωση.
6. Έγκριση αγοράς 50 εισιτηρίων για καλλιτεχνική παράσταση της Λαϊκής Επιτροπής Νέας Ιωνίας.
7. Επίσης αγορά 30 εισιτηρίων για παράσταση της ίδιας Επιτροπής.
8. Έγκριση προµήθειας διάφορων υλικών για το αντλιοστάσιο.
9. Έγκριση καταβολής στο δικηγόρο του ∆ήµου εξόδων δικαστικών δαπανών.
10. Λήψη απόφασης για τα οφειλόµενα έξοδα παράστασης στον πρώην ∆ήµαρχο Σταύρο Γκούµα.
Θέµα 1ο. Εγκρίνεται έκτακτη οικονοµική ενίσχυση για αξία τροφίµων, στους υπαλλήλους του ∆ήµου 1.300.000
και στους εργατοτεχνίτες 1.600.000 για τον µήνα Φεβρουάριο.
Θέµα 2ο. Εγκρίνεται όπως η εισήγηση.
Θέµα 3ο. Ο ∆ήµαρχος διαβάζει αναφορά που έστειλε στη Νοµαρχία, στην οποία εκτίθεται λεπτοµερώς η άποψη
περί οριστικής παύσης του υπαλλήλου Θ. Παπαδόπουλου, Μηχανικού, προϊσταµένου των Τεχνικών Υπηρεσιών
του ∆ήµου. Επίσης καλεί τη ∆ιοικούσα Επιτροπή να εµµείνει στην απόφασή της. Αυτή οµοφώνως εµµένει στις
αποφάσεις της, εγκρίνει την αναφορά που έστειλε ο ∆ήµαρχος στη Νοµαρχία και όλα τα µέλη δηλώνουν ότι
στέκονται αλληλέγγυα σ’ αυτόν.
Θέµα 4ο. Εγκρίνεται όπως η εισήγηση.
Θέµα 5ο. Επειδή δεν συµπληρώθηκε η θέση του Μηχανικού, προσέφερε τις υπηρεσίες του ο Αλ. Βασιλειάδης
και εγκρίνεται πίστωση 3.600.000 ως αποζηµίωση για τον µήνα Φεβρουάριο. Επίσης µέχρι τη συµπλήρωση της
θέσης όπως προβλέπει ο Νόµος, ο Αλ. Βασιλειάδης αναλαµβάνει καθήκοντα προϊσταµένου των Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου µε τις εκάστοτε αποδοχές που αναλογούν198.
Θέµα 6ο. Εγκρίνεται πίστωση 1.250.000 για αγορά 50 εισιτηρίων προς 25.000 το ένα.
Θέµα 7ο. Το θέµα αποσύρεται από τον ∆ήµαρχο.
Θέµα 8ο. Για την προµήθεια 5 χιλιογράµµων σαλαµάστρας, 3 επαφών αντιστάσεως και 2 κουτιά συνδέσµων
ιµάντων, «Μαρούθες», εγκρίνεται πίστωση 23.000.000.
Θέµα 9ο. Εγκρίνεται πίστωση 250.000.
Θέµα 10ο. Επειδή η Νοµαρχία απέρριψε τη σχετική πράξη της ∆ιοικούσας Επιτροπής και ζητά λήψη νέας
απόφασης, εγκρίνεται η καταβολή εξόδων παράστασης από 1 Απριλίου 1942 µέχρι 31 Αυγούστου 1943 στον
πρώην ∆ήµαρχο Στ. Γκούµα, 336.000 δραχµών το χρόνο.
Εκτός ηµερήσιας διάταξης: µε εντολή της Νοµαρχίας που εκδόθηκε µετά από αναφορά του ∆ήµου, προκηρύσσεται πλειοδοτική δηµοπρασία για την εκποίηση των άχρηστων µηχανουργικών και σιδηρουργικών υλικών.
Συνεδρίαση 32η
∆ευτέρα 20 Μαρτίου 1944
Παρόντα µέλη: Νικόλαος Βέσσης, Α. Παπακωνσταντίνου, Ιω. Ζήσης, Χρ. Καρέντζος και ∆ηµ Παπαδόπουλος.
Θέµα ηµερήσιας διάταξης. Έγκριση έκτακτης οικονοµικής ενίσχυσης στους εργαζόµενους του ∆ήµου, για αξία
τροφίµων 1ου 15µέρου Μαρτίου ε.έ.
Εγκρίνεται έκτακτη οικονοµική ενίσχυση σε όλους τους υπαλλήλους του ∆ήµου, για αξία τροφίµων 1ου
15µέρου Μαρτίου, ύψους 2.000.000 κατ’ άτοµο
Εκτός ηµερήσιας διάταξης: Εγκρίνεται έκτακτη οικονοµική ενίσχυση και στους εργατοτεχνίτες, 700.000 ως
τελευταίο τµήµα του µηνός Φεβρουαρίου. Επίσης κρίνοντας ότι το ποσό 80.000.000 δεν επαρκεί για την αγορά
επιβατικού αυτοκινήτου, αποφασίζεται η µίσθωση ιδιωτικού αυτοκινήτου για ένα χρόνο.
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Προφανώς γι’ αυτό παραιτήθηκε από µέλος της ∆ιοικούσας Επιτροπής.
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Συνεδρίαση 33η
Τετάρτη 29 Μαρτίου 1944
Παρόντα µέλη: Νικόλαος Βέσσης, Α. Παπακωνσταντίνου, Ιω. Ζήσης, Χρ. Καρέντζος και ∆ηµ Παπαδόπουλος.
Θέµατα ηµερήσιας διάταξης.
1. Έγκριση αύξησης των αποδοχών του υπαλληλικού προσωπικού και χορήγηση έκτακτης οικονοµικής για
αξία τροφίµων, συµφώνως µε σχετική απόφαση του Υπ. Εσωτερικών.
2. Αιτήσεις, αναφορές.
Θέµα 1ο. Α) Εγκρίνεται η αύξηση από 21ης Μαρτίου ε.έ. όλων των αποδοχών και των επιδοµάτων κατά 100%.
Β) Εγκρίνεται έκτακτη οικονοµική ενίσχυση 1.000.000 για αξία τροφίµων 3ης δόσης µηνός Μαρτίου, στον
∆ήµαρχο, στους υπαλλήλους και στους εργατοτεχνίτες του ∆ήµου.
Γ) Εγκρίνεται η αύξηση από 21ης Μαρτίου ε.έ. των εξόδων παράστασης του ∆ηµάρχου κατά 100%.
∆) Εγκρίνεται έκτακτη οικονοµική ενίσχυση 1.000.000 για αξία τροφίµων 4ης δόσης µηνός Μαρτίου, στον
∆ήµαρχο, στους υπαλλήλους και στους εργατοτεχνίτες του ∆ήµου.
Ακολουθεί η εξής σηµείωση:

∆εν υπάρχει η πιο πάνω παραποµπή. Η επόµενη υπάρχουσα καταγραφή παρατείθεται στη συνέχεια.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10ο
Πρακτικά ∆ιοικούσας Επιτροπής από Αύγουστο 1944 – Μάιο 1945199
Οικονοµικό έτος 1944-45
Πράξη 100/44.
Στη Νέα Ιωνία σήµερα 3η του µηνός Αυγούστου του έτους 1944 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 7η µ.µ., στο
∆ηµαρχιακό Κατάστηµα Ν. Ιωνίας και κατόπιν επείγουσας πρόσκλησης του Προέδρου της ∆ιοικούσας Επιτροπής,
που έγινε κατά τους ορισµούς των άρθρων 29 και 95 του Κώδικα της Κ. ∆. Νοµοθεσίας και κοινοποιηθείσας δια
του δηµαρχιακού κλητήρα νοµίµως, συνήλθε σε συνεδρίαση η ∆ιοικούσα Επιτροπή του ∆ήµου, συγκείµενη εκ
του Προέδρου αυτής ∆ηµάρχου κ. Γ. Μωραΐτη και των µελών της κ.κ. Γ. Ιωσηφίδη, Α. Παπακωνσταντίνου, Ιω.
Ζήση, ∆ηµ. Παπαδόπουλου και ∆. Βαλλιάνου, του κ. Χρ. Καρέντζου απουσιάζοντος παρόλο που κλήθηκε νόµιµα.
Επιτευχθείσας νόµιµης απαρτίας συµφώνως µε το άρθρο 92 του Κ.∆.Ν., η ∆. Ε. εισέρχεται στη συζήτηση
του θέµατος που διαλαµβάνεται στο διατακτικό της παρούσας.
Ο ∆ήµαρχος εκθέτει ότι, ο αρχιτεχνίτης υδραυλικός Μιχαήλ Χατζηλουκάς που απολύθηκε µε την πράξη 4/44
της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής, υπέβαλε ένσταση κατά της απόφασης αυτής στις 10 Ιουλίου. ∆ιαβάζεται η ένσταση
στην οποία ο Μ. Χ. λέει ότι η απόφαση είναι άκυρη και παρά τον νόµο αφού πάρθηκε για συγκεκριµένους
λόγους, τους οποίους ζητά να κληθεί να αναφέρει ο ίδιος στη ∆ιοικούσα Επιτροπή.
1. ∆εν κλήθηκε να απολογηθεί αλλά η απόφαση πάρθηκε µε πρόταση του κ. ∆ηµάρχου που έγινε δεκτή
χωρίς να του εξηγηθούν οι λόγοι της απόλυσης που του κοινοποιήθηκε.
2. Στην πρότασή του ο κ. ∆ήµαρχος ανέφερε ότι η πρόσληψή του έγινε παράνοµα, γιατί δεν προσκόµισε τα
προβλεπόµενα δικαιολογητικά από τον οργανισµό του ∆ήµου. Παραδέχθηκε ότι δεν τα προσκόµισε όχι επειδή
δεν τα έχει ή από αµέλεια, αλλά λόγω φόρτου εργασίας στην υπηρεσία του και ότι ποτέ δεν του ζητήθηκε να τα
υποβάλει. Ότι τα κατέχει το έχει δηλώσει µε υπεύθυνη δήλωση, όπως και άλλοι συνάδελφοί του, για την οποία
αν ήταν αναληθής θα µπορούσε να δικαστεί και αν αποδεικνυόταν ότι δεν κατέχει τα δικαιολογητικά, τότε να
απολυόταν.
3. Ο κ. ∆ήµαρχος υποστηρίζει ότι στον φάκελό του δεν υπάρχει υπεύθυνη δήλωση, αλλά αυτός επικαλείται
τις µαρτυρίες συναδέλφων του ότι το έγγραφο υπήρχε, ότι δεν γνωρίζει αν από αµέλεια, απροσεξία ή πρόθεση
αφαιρέθηκε ή υπεξαιρέθηκε η δήλωση και ότι θα υποβάλει µήνυση κατά αυτού που φυλάσσει το αρχείο των
φακέλων.
4. Ο κ. ∆ήµαρχος υποστηρίζει ότι είναι στενός συγγενής του ∆ηµάρχου Νικολάου Βέσση που τον διόρισε,
και έγινε δεκτό από τη ∆ηµαρχιακή Επιτροπή µόνο επειδή το είπε ο ∆ήµαρχος χωρίς να γίνει έλεγχος. ∆ηλώνει
υπεύθυνα ότι καµία συγγένεια δεν έχει µε τον πρώην ∆ήµαρχο, είτε εξ αίµατος είτε εξ αγχιστείας.
5. Ο κ. ∆ήµαρχος υποστηρίζει ότι υπάρχει εναντίον του καταγγελία για τη διαχείριση του υλικού της αποθήκης, αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί η ανάκριση, οπότε δεν δικαιολογείται η απόφαση για απόλυσή του.
6. Ο κ. ∆ήµαρχος υποστηρίζει ότι εκτελούσα καθήκοντα αποθηκάριου που ήσαν άλλου υπαλλήλου, όµως για
αυτό δεν φέρει ευθύνη, γιατί αυτό διατάχθηκε να κάνει από τον πρώην ∆ήµαρχο.
Για τους πιο πάνω λόγους ζητά την ακύρωση της απόφασης για απόλυσή του.
Στη συνέχεια ο ∆ήµαρχος καταθέτει µακροσκελή γνωµάτευση των δικηγόρων του ∆ήµου, ∆ηµητριάδη και
Καλατζή, στην οποία αναπτύσσουν νοµικά επιχειρήµατα και καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι η απόφαση της
∆ηµαρχιακής Επιτροπής είναι νόµιµη, ότι ο εν λόγω εργαζόµενος δεν έχει κανένα νόµιµο δικαίωµα να ασκήσει
έφεση ενώπιον της ∆ιοικούσας Επιτροπής και ότι η απόφαση είναι οριστική και αµετάκλητη.
Η ∆. Ε. αφού εξέτασε όλα τα πιο πάνω απεφάσισε ότι δεν µπορεί να εκδικάσει την έφεση γιατί δεν
νοµιµοποιείται να το κάνει.
Πράξη 101/44. Μετά από αίτηση των απολυµένων εκτάκτων υπαλλήλων γραφέων, Σοφρωνίας Πυλάτογλου,
Εµµανουήλ Σολοµωνίδη και Βαλεντίνας Γιαννακοπούλου, για αποζηµίωσή τους για δεδουλευµένα το µήνα Ιούλιο
και σχετική εισήγηση του ∆ηµάρχου, εγκρίνεται η καταβολή 203.000.000 δραχµών στον καθένα.
Πράξη 102/44. Ο ∆ήµαρχος εκθέτει ότι κατόπιν εντολής των Γερµανικών Αρχών, διατίθενται από 15 Ιουνίου
ε.έ. µε µέριµνα του ∆ήµου και µε τη συµµετοχή κάποιων βιοµηχανικών επιχειρήσεων, 70 περίπου εργάτες κάθε
ηµέρα, για Γερµανικά Στρατιωτικά έργα που γίνονται στις περιοχές «Κόκκινος Μύλος» και «Άνω Ηράκλειο» που
σηµειωτέον βρίσκονται εκτός περιφέρειας Νέας Ιωνίας.
Επειδή δηµιουργήθηκαν δυσχέρειες για την εξεύρεση του απαιτούµενου καθηµερινά εργατικού προσωπικού
και για αποφυγή δυσάρεστων συνεπειών, βρεθήκαµε στην αναπόφευκτη ανάγκη να αναλάβουµε από την 1η
Ιουλίου τη µισθοδοσία 60 εργατών, µε ηµεροµίσθιο 3.500.000 δραχµές και διαθέσαµε για το σκοπό αυτό
σοβαρό ποσό, το µεν από δικά µας, το δε από αυτά που µαζεύτηκαν µε συνεισφορές µετά πρωτοβουλία επιχει-
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Στο τέλος του προηγούµενου τόµου, υπάρχει παραποµπή για τη συνέχιση των πρακτικών της 33ης Συνεδρίασης της ∆ιοικούσας Επιτροπής
στις 29 Μαρτίου 1944, στο επόµενο βιβλίο. Από τη συνεδρίαση αυτή µέχρι την παρούσα, δεν βρέθηκαν πρακτικά.
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ρηµατιών και εµπόρων, που προορίζονται για την εγκατάσταση αεριογόνου συσκευής200 στο αυτοκίνητο καθαριότητας του ∆ήµου. Το ποσό που χρειάζεται καθηµερινά είναι 210.000.000 και ο ∆ήµος ζήτησε οικονοµική
ενίσχυση από τη Νοµαρχία και το Υπ. Οικονοµικών, µε προκαταβολή από το ∆ηµόσιο 15.000.000.000 δραχµών.
Αποφασίζεται οµοφώνως η ψήφιση Ειδικού Οργανισµού έκτακτου συνεργείου εργατών που θα απασχολούνται από τις αρχές κατοχής. Ο Οργανισµός προβλέπει ηµεροµίσθιο 4.000.000 και 1.700.000 για µία µερίδα
συσσιτίου.
Πράξη 103/44. Ορίζονται οι µετακινήσεις υπαλλήλων τον µήνα Αύγουστο, εκτός της περιφέρειας του ∆ήµου,
για υπηρεσιακούς λόγους.
Πράξη 104/44. Αποφασίζεται η διάθεση ποσού µέχρι 600.000.000 για την προµήθεια 150 χιλιογράµµων
χλωρασβεστίου που είναι άµεσα αναγκαίο για τη απολύµανση του νερού που παρέχεται στο δίκτυο ύδρευσης
της πόλης. Το υλικό αυτό υπάρχει µόνο στις αποθήκες της Αθηναϊκής εταιρίας «Ηλεκτροχηµική-Αδελφοί
Μπάουµα Α.Ε.» και από εκεί θα γίνει η προµήθεια λόγω αδυναµίας διεξαγωγής δηµοπρασίας εξ αιτίας της δυσχερούς κατάστασης. Για την προµήθεια και την παραλαβή ορίζεται επιτροπή από δηµοτικούς υπαλλήλους.
Πράξη 105/44. Εγκρίνεται η διάθεση 2.500.000.000, για την προµήθεια αναγκαίων ανταλλακτικών υλικών και
ορυκτελαίου από την ελεύθερη αγορά, για τη λειτουργία του αντλιοστασίου, από το οποίο υδρεύεται όλη η
πόλη. Για την προµήθεια και την παραλαβή ορίζεται επιτροπή από δηµοτικούς υπαλλήλους.
Εκτός ηµερήσιας διάταξης.
Πράξη 106/44, Εγκρίνεται η διάθεση 10.000.000, για την προµήθεια δύο αντιτύπων του συγγράµµατος του
Καθηγητή του ∆ιοικητικού ∆ικαίου της Παντείου, Γεωργίου Παπαχατζή201, µε τίτλο «Μαθήµατα του εν Ελλάδι
ισχύοντος ∆ιοικητικού ∆ικαίου», για εµπλουτισµό της ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης και για οικονοµική του ενίσχυση.
Πράξη 107/44. Εγκρίνεται πίστωση 56.949.868 δρχ., για την προµήθεια ενσήµων του ΙΚΑ, για το διάστηµα
από 1-1-1944 έως 31-5-1944.
Πράξη 108/44.
Στη Νέα Ιωνία σήµερα 29η του µηνός Αυγούστου του έτους 1944 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 7η µ.µ., στο
∆ηµαρχιακό Κατάστηµα Ν. Ιωνίας και κατόπιν επείγουσας πρόσκλησης του Προέδρου της ∆ιοικούσας Επιτροπής,
που έγινε κατά τους ορισµούς των άρθρων 29 και 95 του Κώδικα της Κ. ∆. Νοµοθεσίας και κοινοποιηθείσας δια
του δηµαρχιακού κλητήρα νοµίµως, συνήλθε σε συνεδρίαση η ∆ιοικούσα Επιτροπή του ∆ήµου, συγκείµενη εκ
του Προέδρου αυτής ∆ηµάρχου κ. Γ. Μωραΐτη και των µελών της κ.κ. Χ. Ιασωνίδη, Σ. ∆ελφού, Ι.
Αρναούτογλου, Ν. Πασπάτη, Ι Κουρτουγλου, και Α. Στεφανίδη. (έχει αλλάξει η σύνθεση των µελών της ∆. Ε.)
Επιτευχθείσας νόµιµης απαρτίας συµφώνως µε το άρθρο 92 του Κ.∆.Ν., η ∆. Ε. εισέρχεται στη συζήτηση
του θέµατος που διαλαµβάνεται στο διατακτικό της παρούσας.
Μετά από γνωµάτευση του δικηγόρου του ∆ήµου κ. Καλατζή, και σύµφωνα µε σχετική πράξη του Υπουργικού Συµβουλίου, το µίσθωµα για το οίκηµα που στεγάζει τις υπηρεσίες του ∆ήµου, διαµορφώνεται στο
7.500πλάσιο του αντίστοιχου του Οκτωβρίου 1940, µε το ποσό να ανέρχεται σε 41.250.000, αλλά επειδή ο
µισθωτής είναι µικροϊδιοκτήτης το µίσθωµα ανεβαίνει στις 61.875.000.
Πράξη 109/44. Ο δηµότης Νέας Ιωνίας Α. Λαγός, σαρωθροποιός, έχει ανεγείρει χωρίς άδεια της ∆ηµοτικής
Αρχής, οίκηµα περίπου 6 µ2 επί δηµοτικού οικοπέδου δίπλα στην ψαραγορά. Επειδή ο Α. Λαγός είναι ανάπηρος
πολέµου και φτωχός αποφασίζεται να πληρώσει για µίσθωµα 2 χρόνων, 6.000.000.
Πράξη 110/44. Αποφασίζεται η καταβολή εισφοράς στο Ταµείο επικουρικής Ασφάλισης Φοροτεχνικών, ποσού
36.000.000. Στον ∆ήµο υπηρετούν 2 φοροτεχνικοί.
Πράξη 111/44. Εγκρίνεται η διάθεση 50.00.000.000, για την προµήθεια αναγκαίων ανταλλακτικών υλικών
ορυκτελαίου από την ελεύθερη αγορά και έξοδα επισκευών, για τη λειτουργία του αντλιοστασίου.
Για την προµήθεια και την παραλαβή ορίζεται επιτροπή από δηµοτικούς υπαλλήλους.
Πράξη 112/44. Ορίζονται οι µετακινήσεις υπαλλήλων τον µήνα Σεπτέµβριο, εκτός της περιφέρειας του ∆ήµου,
για υπηρεσιακούς λόγους.
Πράξη 113/44. Αποφασίζεται η αύξηση από 1ης Σεπτεµβρίου των ηµεροµισθίων του εργατικού προσωπικού και
των 5 εργατών της υπηρεσίας επιτήρησης κήπων και δενδροστοιχιών σε 1.600.000, συµπεριλαµβανοµένου και
του επιδόµατος τροφής.
Πράξη 114/44. Αποφασίζεται η αύξηση από 1ης Σεπτεµβρίου των ηµεροµισθίων των 15 εργατών φύλαξης
καταφυγίων σε 1.600.000 δραχµές, συµπεριλαµβανοµένου και του επιδόµατος τροφής.
Πράξη 115/44. Αποφασίζεται η αύξηση από 1ης Σεπτεµβρίου των ηµεροµισθίων των 45 εργατών της
υπηρεσίας καθαριότητας σε 1.600.000, συµπεριλαµβανοµένου και του επιδόµατος τροφής.
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Πρόκειται για τις συσκευές «γκαζοζέν» που παρήγαν καύσιµο αέριο µε πυρόλυση από τη θέρµανση ξύλων. Για τη θέρµανση των ξύλων
χρησιµοποιούνταν άλλα ξύλα. Το αέριο αυτό συλλεγόταν σε προσαρµοσµένες φιάλες και στη συνέχεια διοχετευόταν και αναφλεγόταν
στους κινητήρες εσωτερικής καύσης, συνήθως βενζινοκινητήρες, χωρίς µετατροπές, αλλά µε µικρότερη απόδοση.
201
Ο Γεώργιος Παπαχατζής (1905, Χαλκίδα – 1991, Αθήνα) ήταν Έλληνας νοµικός. Σπούδασε Νοµική στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών και του απονεµήθηκε ∆ιδακτορικό ∆ίπλωµα το 1932. Ήταν τακτικός Καθηγητής ∆ιοικητικού ∆ικαίου στην Πάντειο Σχολή
Πολιτικών Επιστηµών, από το 1943 έως το 1967 όταν και αποµακρύνθηκε από τη Χούντα των Συνταγµαταρχών. Ήταν ανάµεσα στους
επιφανείς Έλληνες Ακαδηµαϊκούς της πρώτης περιόδου της Παντείου, αµέσως µετά την ίδρυσή της το 1927, που συνέβαλαν στο πρόγραµµα σπουδών της Σχολής, στην οποία διετέλεσε και Πρύτανης από το 1964 ως το 1965. Πηγή: el.wikipedia.org
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Πράξη 116/44. Αποφασίζεται η αύξηση από 1ης Σεπτεµβρίου των ηµεροµισθίων των 3 εργατών της υπηρεσίας
καθαριότητας δηµοτικών αποχωρητηρίων σε 1.600.000 δραχµές, συµπεριλαµβανοµένου και του επιδόµατος
τροφής.
Πράξη 118/44. Η ∆ιοικούσα Επιτροπή είχε αποφασίσει την εκποίηση, βάσει των όρων της σχετικής συγγραφής
υποχρεώσεων, των συγκεντρωµένων από καιρό στην αποθήκη του ∆ήµου άχρηστων µηχανουργικών υλικών.
Ο πλειοδοτικός διαγωνισµός έγινε στις 2 Ιουλίου 1944, κατ’ αρχάς µε σφραγισµένες προσφορές και µετά µε
ελεύθερες και είχε σαν αποτέλεσµα το ποσό των 12.000.000.000 δραχµών. Με απόφαση του Νοµάρχη Αττικής
την 1η Αυγούστου, ακυρώθηκε η απόφαση για εκποίηση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής για τους εξής λόγους:
1. Γιατί ο τελευταίος πλειοδότης πρόσφερε τελική τιµή 12.000.000.000, χωρίς χωριστή τιµολόγηση για κάθε
ένα από τα είδη, κατά παράβαση των διατάξεων της συγγραφής υποχρεώσεων.
2. Γιατί λόγω της ανατίµησης του συναλλάγµατος που µεσολάβησε, το τίµηµα κρίθηκε ασύµφορο και
3. Γιατί στις 29-7-44 υποβλήθηκε στη Νοµαρχία αντιπροσφορά από τον Ασηµάκη Βόµβα κάτοικο Αθηνών,
µε ποσό 2.000.000.000 επί πλέον.
Εννοείται ότι η ∆ηµοτική Αρχή διατήρησε πλήρως τις απόψεις της γιατί θεωρούσε ότι το αποτέλεσµα που
επιτεύχθηκε ήταν πάνω από κάθε προσδοκία, απέβλεπε δε στην κάλυψη επειγουσών αναγκών του ∆ήµου µε την
είσπραξη αυτού του ποσού.
Η απόφαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής για αποδοχή προσφοράς για το σύνολο των ειδών για εκποίηση,
βασιζόταν σε πράξη της ∆ιοικούσας Επιτροπής που εγκρίθηκε νοµίµως µε απόφαση της Νοµαρχίας Αττικής, µε
τη οποία η ∆ιοικούσα Επιτροπή είχε εγκρίνει την τροποποίηση της σχετικής συγγραφής υποχρεώσεων και όρισε
κατ’ αποκοπή την αξία του υλικού σε 4.000.000.000 το ελάχιστο. Η αντιπροσφορά του Ασηµάκη Βόµβα δεν
είναι σύννοµη, γιατί κατά τον χρόνο της υποβολής της δεν συνοδευόταν από την προβλεπόµενη από το Νόµο
εγγυητική επιστολή της Εµπορικής Τράπεζας της Ελλάδος, την οποία προσκόµισε µετά από ένα τριήµερο και
έγινε υπό αίρεση αντίθετη µε την άποψη που εκφράστηκε από τη Νοµαρχία.
Σηµειωτέον ότι ο τελευταίος πλειοδότης Ε. ∆ουρµούσογλου, προς τον οποίο κοινοποιήθηκε η ακύρωση του
πρακτικού της πλειοδοτικής δηµοπρασίας, γνώρισε στο ∆ήµο ότι επιφυλάσσεται να διεκδικήσει κάθε νόµιµο
δικαίωµά του. Η αλλαγή της σύνθεσης της ∆ιοικούσας Επιτροπής που παρεµβλήθηκε, δεν καθιστούσε εφικτή
την επανάληψη του µειοδοτικού διαγωνισµού, λόγω έλλειψης χρόνου.
Η ∆ιοικούσα Επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη ότι η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων παρουσιάζει πολλά
κενά, αποφασίζει τη σύνταξη νέας διακήρυξης που περιλαµβάνει τα εξής άρθρα:
Άρθρο 1ο. Τα προς εκποίηση άχρηστα υλικά είναι τα εξής: α) µία πετρελαιοµηχανή Ντόιτς σε κοµµάτια, 25 ίππων
β) µία πετρελαιοµηχανή Ντόιτς σε κοµµάτια, 30 ίππων γ) 2 φυγόκεντρες αντλίες σε κοµµάτια, παροχής 40
κυβικών µέτρων δ) χυτοσιδερένιες σωλήνες διαφόρων διαµέτρων συνολικού βάρους 4.380 κιλών ε) 7 φθαρµένα
ελαστικά αυτοκινήτων διαφόρων τύπων στ) αυτοκίνητο Πακάρ µε µηχανή Μπούικ, µόνο µε σκελετό και
ελαστικά σε σχετικά καλή κατάσταση
Άρθρο 2ο. Ως κατώτερο όριο ολικής προσφοράς ορίζεται το ποσό των 100.000.000.000 δραχµών.
Άρθρο 3ο. Ο διαγωνισµός θα γίνει µε ανοικτές προσφορές και για το σύνολο του υλικού χωρίς ιδιαίτερη τιµολόγηση κατά είδος.
Άρθρο 4ο. Στον διαγωνισµό γίνονται δεκτοί όλοι οι Έλληνες πολίτες, εργολάβοι δηµοσίων έργων και αντιπρόσωποι εταιριών και βιοµηχανικών επιχειρήσεων, νοµίµως εξουσιοδοτηµένοι.
Άρθρο 5ο. Οι διαγωνιζόµενοι πρέπει να υποβάλλουν στη ∆ηµαρχιακή Επιτροπή υπεύθυνη δήλωση ότι επισκέφθηκαν την αποθήκη και σχηµάτισαν δική τους γνώµη για την ποσότητα και την ποιότητα των υλικών
που εκποιούνται.
Άρθρο 6ο. Οι διαγωνιζόµενοι για να γίνουν δεκτοί πρέπει να καταθέσουν ως εγγύηση στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων το 1/10 του κατωτάτου ποσού προσφοράς που ορίστηκε σε µετρητά ή εγγυητική
επιστολή Τράπεζας, ίσου ποσού. Επίσης λόγω της υφιστάµενης νοµισµατικής κατάστασης, µπορεί µε
απόφαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής κατά τη διάρκεια της δηµοπρασίας η εγγύηση να κατατεθεί
στον ∆ήµο: α) µε µετρητά σε χαρτονοµίσµατα β) σε οµόλογα εθνικού δανείου ή λαχειοφόρων ή οποιονδήποτε άλλων Ελληνικών χρεογράφων υπολογιζοµένων κατά 30% επί του ελάχιστου της τρέχουσας
αξίας τους στο χρηµατιστήριο την ηµέρα της δηµοπρασίας γ) σε χρυσά νοµίσµατα υπολογιζοµένων
στο µισό της τρέχουσας τιµής τους στο χρηµατιστήριο.
Άρθρο 7ο. Οι διαγωνιζόµενοι πρέπει να καταθέσουν έγγραφες δηλώσεις δύο εγγυητών που θα δηλώνουν ότι
εγγυώνται την τήρηση των όρων της δηµοπρασίας. Το αν είναι φερέγγυοι οι εγγυητές απόκειται στην
κρίση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής, αυτοί δε οφείλουν µετά το πέρας της δηµοπρασίας να προσυπογράψουν µαζί µε τον τελευταίο πλειοδότη τα σχετικά πρακτικά.
Σε περίπτωση άρνησης καλούνται να τα υπογράψουν σε τακτή ηµεροµηνία που αν παρέλθει ο πλειοδότης κηρύσσεται έκπτωτος και ενεργείται σε βάρος του αναπλειστηριασµός µε τις νόµιµες συνέπειες
η δε εγγύηση εκπίπτει αυτοδίκαια υπέρ του ∆ήµου.
Ο τελευταίος πλειοδότης είναι υποχρεωµένος µετά το πέρας της δηµοπρασίας και στο τόπο της
διενέργειάς της, να αναπληρώσει την εγγύησή του ανάλογα µε το αποτέλεσµα που επιτεύχθηκε. Η
εγγύηση αυτή παραµένει στα χέρια του ∆ήµου και αποδίδεται µετά την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων του πλειοδότη.
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Άρθρο 8ο. Ο τελευταίος πλειοδότης οφείλει να προσέλθει µαζί µε τους εγγυητές του, για την υπογραφή του
σχετικού πρακτικού, εντός 24 ωρών από την κοινοποίηση σε αυτόν της εγκριτικής απόφασης των
πρακτικών του διαγωνισµού.
Άρθρο 9ο. Η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή, κρατά το δικαίωµα της κατακύρωσης του αποτελέσµατος του διαγωνισµού
στο όνοµα του τελευταίου πλειοδότη και δικαιούται να αποσύρει κάθε προσφορά που κατά την κρίση
της δεν εµπνέει εµπιστοσύνη.
Άρθρο 10ο. Τα πρακτικά εκτίθενται στην έγκριση της προϊστάµενης ∆ιοικούσας Αρχής. Πάντως, λόγω της
επικρατούσας νοµισµατικής κατάστασης και για αποφυγή ζηµιών και για τα δύο συµβαλλόµενα µέρη,
αναλαµβάνεται η υποχρέωση από τον ∆ήµο, εντός διηµέρου από την ηµέρα της δηµοπρασίας, να
µεριµνήσει για τη έγκριση και την κοινοποίηση των πρακτικών στον ενδιαφερόµενο πλειοδότη, ο
οποίος σε διαφορετική περίπτωση θεωρείται απαλλαγµένος από κάθε πιο πάνω υποχρέωση.
Άρθρο 11ο. Ο πλειοδότης εντός διηµέρου από την ηµέρα της κοινοποίησης της απόφασης, οφείλει µε δικά του
έξοδα να παραλάβει από την αποθήκη του ∆ήµου το υλικό που δηµοπρατήθηκε. Με την υπογραφή
του συµβολαίου οφείλει να καταβάλει στον ∆ήµο ολόκληρο το τίµηµα των υλικών, σε µετρητά.
Άρθρο 12ο. Μετά το πέρας της δηµοπρασίας και πριν την απόδοση στον τελευταίο µειοδότη της εγκριτικής απόφασης, κάθε νέα προσφορά είναι απαράδεκτη αν δεν είναι κατά 8% ανώτερη της προηγούµενης και
δεν πληροί όλες τις προϋποθέσει που έχουν περιγραφεί πιο πάνω.
Άρθρο 13ο. Τα κηρύκεια δικαιώµατα, τα τέλη συµβολαίου µε τα αντίγραφά του και τα έξοδα δηµοσίευσης όλων
των διακηρύξεων, βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη.
ο
Άρθρο 14 . Η παράβαση των όρων της παρούσας, συνεπάγεται την έκπτωση του πλειοδότη και την επιβάρυνσή
του µε κάθε ζηµία που θα προκύψει από υπαιτιότητά του.
Πράξη 117/44202. Αναµορφώνεται ο προϋπολογισµός.
1) Ως προς τα έσοδα: α) τα έσοδα από την εκποίηση του άχρηστου υλικού, από 25.000.000.000 σε
100.000.000.000 β) αυξάνει το προβλεπόµενο έσοδο από την αποδιδόµενη από τον ∆ήµο Αθηναίων αναλογία εκ
των εισπράξεων φόρου εγχωρίων προϊόντων από 320.000.000.000 σε 1.200.000.000.000 γ) αυξάνει το προβλεπόµενο έσοδο από τις κρατήσεις επί των εξόδων παράστασης ∆ηµάρχου από 36.740.000 σε 81.740.000.
Από τις πιο πάνω τροποποιήσεις προκύπτει ποσό 955.045.000.000 που µεταφέρεται στο αποθεµατικό
κεφάλαιο.
2) Ως προς τα έξοδα: Γίνεται καταµερισµός σε 32 κωδικούς.
Μετά τις µεταβολές και την κατανοµή, αποµένει πίστωση 44.264.000.000 δραχµών.
Πράξη 119/44. Αποφασίζεται η αύξηση µισθών και επιδοµάτων των εργαζοµένων στον ∆ήµο. Ο Τµηµατάρχης
Α΄ π.χ. που έχει τις µεγαλύτερες απολαβές, παίρνει µισθό 16.608.000 και επίδοµα τροφής 4.152.000. Σύνολο,
20.760.000.
Πράξη 120/44
Στη Νέα Ιωνία σήµερα 3η του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 1944 ηµέρα Κυριακή και ώρα 11η π. µ.,
στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα Ν. Ιωνίας και κατόπιν επείγουσας πρόσκλησης του Προέδρου της ∆ιοικούσας
επιτροπής, που έγινε κατά τους ορισµούς των άρθρων 29 και 95 του Κώδικα της Κ. ∆. Νοµοθεσίας και
κοινοποιηθείσας δια του ∆ηµαρχιακού κλητήρα νοµίµως, συνήλθε σε συνεδρίαση η ∆ιοικούσα Επιτροπή του
∆ήµου, συγκείµενη εκ του Προέδρου αυτής ∆ηµάρχου κ. Γ. Μωραΐτη και των µελών της κ.κ. Χ. Ιασωνίδη, Σ.
∆ελφού, Ι. Αρναούτογλου, Ι Κούρτουγλου, και Α. Στεφανίδη. (έχει αλλάξει η σύνθεση των µελών της ∆. Ε.)
Επιτευχθείσας έτσι νόµιµης απαρτίας συµφώνως µε το άρθρο 92 του Κ.∆.Ν., η ∆ιοικούσα Επιτροπή
εισέρχεται στη συζήτηση του θέµατος που διαλαµβάνεται στο διατακτικό της παρούσας.
Αφού αναφέρονται από τον ∆ήµαρχο οι αυξήσεις των εσόδων κατά τοµείς, αποφασίζεται η αύξηση του
επιδόµατος τροφής σε όλους τους εργαζόµενους του ∆ήµου, λόγω των δυσχερών βιοτικών συνθηκών και η
παροχή του ανά 5µερο.
Πράξη 121/44.
Στη Νέα Ιωνία σήµερα 27η του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 1944 ηµέρα Τετάτρη και ώρα 5η µ. µ., στο
∆ηµαρχιακό Κατάστηµα Ν. Ιωνίας και κατόπιν επείγουσας πρόσκλησης του Προέδρου της ∆ιοικούσας επιτροπής,
που έγινε κατά τους ορισµούς των άρθρων 29 και 95 του Κώδικα της Κ. ∆. Νοµοθεσίας και κοινοποιηθείσας δια
του ∆ηµαρχιακού κλητήρα νοµίµως, συνήλθε σε συνεδρίαση η ∆ιοικούσα Επιτροπή του ∆ήµου, συγκείµενη εκ
του Προέδρου αυτής ∆ηµάρχου κ. Γ. Μωραΐτη και των µελών της κ.κ. Χ. Ιασωνίδη, Σ. ∆ελφού, Ι.
Αρναούτογλου, Ι Κούρτουγλου, και Α. Στεφανίδη.
Επιτευχθείσας νόµιµης απαρτίας συµφώνως µε το άρθρο 92 του Κ.∆.Ν., η ∆ιοικούσα Επιτροπή εισέρχεται
στη συζήτηση του θέµατος που διαλαµβάνεται στο διατακτικό της παρούσας.
Γίνεται αναµόρφωση του προϋπολογισµού. Μετά από συµπληρωµατική πίστωση 2.485.000.000.000 αποµένει στο άρθρο 1 του αποθεµατικού κεφαλαίου πίστωση 9.619.998.000 και στο άρθρο 2 84.830.906.627 δρχ.
Πράξη 122/44. Ο έφεδρος πολεµιστής του 1940 Ευλάµπιος Κων. Κεσεµίδης, ζητά να διορισθεί σε κενή
οργανική θέση. Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν είναι:
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Οι πράξεις είναι καταγραµµένες στον βιβλίο µε αυτή τη σειρά.
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1) Πρακτικό Επιτροπής του Υπ. Εθνικής Άµυνας (∆ιεύθυνση αναπήρων) µε το οποίο αποφαίνεται ότι ο
Ευλάµπιος Κων. Κεσεµίδης, υποδεκανέας κλάσεως 1935, πολεµιστής 1940-41, έχει τα απαραίτητα προσόντα για
διορισµό
2) ∆ύο διαταγές του Υπ. Εθνικής Άµυνας για διορισµό του στην κενή οργανική θέση
3) Έγγραφο του τέως ∆ήµου Πρωτευούσης ότι ενδείκνυται λήψη απόφασης για τον διορισµό, χωρίς
διαγωνισµό
4) Αποδεικτικό ταυτότητας αναπήρου πολέµου
5) Όλα τα προβλεπόµενα για την κατάσταση των δηµοσίων υπαλλήλων, πιστοποιητικά και δικαιολογητικά:
α) Πιστοποιητικό του ∆ήµου Αθηναίων περί εγγραφής του ενδιαφερόµενου στα µητρώα αρρένων του ∆ήµου
Ελευσίνας β) Πιστοποιητικό του Β΄ Στρατολογικού Γραφείου Αθηνών για τη στρατολογική του κατάσταση γ)
Απολυτήριο του 8ου Γυµνασίου Αθηνών δ) Απόσπασµα ποινικού Μητρώου ε) Πιστοποιητικό υγείας που εκδόθηκα
από το γιατρό του ∆ήµου στ) Αποδεικτικό µε το οποίο πιστοποιείται ότι υπέβαλε αίτηση για έκδοση
πιστοποιητικού κοινωνικών φρονηµάτων. Η ∆ιοικούσα Επιτροπή αποφασίζει τον διορισµό του χωρίς διαγωνισµό.
Πράξη 123/44. Εγκρίνεται πίστωση 25.000.000.000 για την προµήθεια τσιµέντου και σωλήνων για τους
γερανούς ύδρευσης και ορίζει επιτροπή υπαλλήλων για την προµήθεια και την παραλαβή των υλικών.
Μετά την πράξη αυτή υπάρχει κενό 11 πράξεων, των οποίων αγνοείται η τύχη.
Μέχρι την επόµενη καταγεγραµµένη πράξη (135), µεσολαβούν η απελευθέρωση των Αθηνών στις 12
Οκτωβρίου του 1944 και τα ∆εκεµβριανά.
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Αποφάσεις εκδοθείσες επί ∆ηµαρχίας ∆ηµητρίου Λαγού.
Στη Νέα Ιωνία σήµερα 11η του µηνός Φεβρουρίου του έτους 1945 ηµέρα Κυριακή και ώρα 12η π. µ.,
στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα Ν. Ιωνίας και κατόπιν επείγουσας πρόσκλησης του Προέδρου τους ∆ιοικούσας
επιτροπής, που έγινε κατά τους ορισµούς των άρθρων 29 και 95 του Κώδικα τους Κ. ∆. Νοµοθεσίας και
κοινοποιηθείσας δια του ∆ηµαρχιακού κλητήρα νοµίµως, συνήλθε σε συνεδρίαση η ∆ιοικούσα Επιτροπή του
∆ήµου, συγκείµενη εκ του Προέδρου τους ∆ηµάρχου κ. ∆ηµητρίου Λαγού και των µελών τους κ.κ. Χ. Ιασωνίδη,
Ι. Αρναούτογλου, Ι Κούρτουγλου, Ν. Πασπάτη και ∆. Στεφανίδη. Ο Σ. ∆ελφός δεν έχει προσέλθει αν και
κλήθηκε νόµιµα.
Επιτευχθείσας έτσι νόµιµης απαρτίας συµφώνως µε το άρθρο 92 του Κ.∆.Ν., η ∆ιοικούσα Επιτροπή
εισέρχεται στη συζήτηση του θέµατος που διαλαµβάνεται στο διατακτικό τους παρούσας.
Πράξη 135/44. Εγκρίνεται πίστωση 10.000 δραχµών για την επισκευή του δηµαρχιακού καταστήµατος.
Πράξη 136/44. Εγκρίνεται πίστωση 20.000 δραχµών για την αγορά ειδών γραφικής ύλης.
Πράξη 137/44. Εγκρίνεται πίστωση 50.000 δραχµών για την προµήθεια διαφόρων ανταλλακτικών για χρήση
του αυτοκινήτου καθαριότητας και την επισκευή του.
Πράξη 138/44. Εγκρίνεται πίστωση 26.000 δραχµών για την προµήθεια βενζίνης και ακαθάρτου πετρελαίου
για την κίνηση των αυτοκινήτων και τους πετρελαιοµηχανής του ∆ήµου.
Πράξη 139/44. Εγκρίνεται πίστωση 40.000 δραχµών για την προµήθεια διαφόρων εξαρτηµάτων και αναλωσίµων υλικών για την επισκευή των µηχανών του δηµοτικού αντλιοστασίου.
Στη Νέα Ιωνία σήµερα 21η του µηνός Φεβρουρίου του έτους 1945 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 11:30 π. µ.,
στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα Ν. Ιωνίας και κατόπιν επείγουσας πρόσκλησης του Προέδρου τους ∆ιοικούσας
επιτροπής, που έγινε κατά τους ορισµούς των άρθρων 29 και 95 του Κώδικα τους Κ. ∆. Νοµοθεσίας και
κοινοποιηθείσας δια του ∆ηµαρχιακού κλητήρα νοµίµως, συνήλθε σε συνεδρίαση η ∆ιοικούσα Επιτροπή του
∆ήµου, συγκείµενη εκ του Προέδρου τους ∆ηµάρχου κ. ∆ηµητρίου Λαγού και των µελών τους κ.κ. Ν. Πασπάτη,
Ι. Αρναούτογλου, Ι. Κούρτουγλου, και ∆. Στεφανίδη. Επιτευχθείσας έτσι νόµιµης απαρτίας συµφώνως µε το
άρθρο 92 του Κ.∆.Ν., η ∆ιοικούσα Επιτροπή εισέρχεται στη συζήτηση του θέµατος που διαλαµβάνεται στο
διατακτικό τους παρούσας.
Πράξη 140/44. Ο ∆ήµαρχος εισάγει τους συζήτηση τον προϋπολογισµό που συντάχθηκε από τη ∆ηµαρχιακή
Επιτροπή για το χρονικό διάστηµα από 11 Νοεµβρίου 1944 µέχρι 31 Μαρτίου 1945, µε σύνολο εσόδων
10.277.100, σύνολο εξόδων 5.863. 330 και αποθεµατικό κεφάλαιο 4.413.770 δραχµές. Ο προϋπολογισµός
ψηφίζεται οµοφώνως από την ∆ιοικούσα επιτροπή.
Πράξη 141/44. Εγκρίνεται η καταβολή βοηθήµατος ίσου τους τους αποδοχές τριών µηνών, του εκτελεσθέντα
µε τουφεκισµό από τους στασιαστικούς203 υπάλληλο του ∆ήµου Ιωάννη Παπαδάκη, στον γέροντα πατέρα του
Θεοφάνη, άπορο και ανίκανο τους εργασία.
Πράξη 142/44. Εγκρίνεται η καταβολή βοηθήµατος ίσου τους τους αποδοχές τριών µηνών, του εκτελεσθέντα
από τους στασιαστικούς υδρονοµέα του ∆ήµου Ηλία Καµπανάρου, στη χήρα του Παναγιώτα, επειδή δεν µπορεί
να τους δοθεί σύνταξη αφού ο σύζυγός τους είχε προσληφθεί το 1939 και δεν είχε συµπληρώσει 10ετή
υπηρεσία.
Στη Νέα Ιωνία σήµερα 4 του µηνός Μαρτίου του έτους 1945 ηµέρα Κυριακή και ώρα 11 π. µ., στο
∆ηµαρχιακό Κατάστηµα Ν. Ιωνίας και κατόπιν επείγουσας πρόσκλησης του Προέδρου τους ∆ιοικούσας
επιτροπής, που έγινε κατά τους ορισµούς των άρθρων 29 και 95 του Κώδικα τους Κ. ∆. Νοµοθεσίας και
κοινοποιηθείσας δια του ∆ηµαρχιακού κλητήρα νοµίµως, συνήλθε σε συνεδρίαση η ∆ιοικούσα Επιτροπή του
∆ήµου, συγκείµενη εκ του Προέδρου τους ∆ηµάρχου κ. ∆ηµητρίου Λαγού και των µελών τους κ.κ. Ν. Πασπάτη,
Ι. Αρναούτογλου, Ι. Κούρτουγλου, και ∆. Στεφανίδη. Επιτευχθείσας έτσι νόµιµης απαρτίας συµφώνως µε το
άρθρο 92 του Κ.∆.Ν., η ∆ιοικούσα Επιτροπή εισέρχεται στη συζήτηση του θέµατος που διαλαµβάνεται στο
διατακτικό τους παρούσας.
Πράξη 143/44. Μετά από κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµικών, καταρτίζεται
κατάλογος αµέσων εράνων οικ. έτους 1944-45 που περιλαµβάνει 639 φορολογούµενους και προσδιορίζει το
ποσό που αναλογεί στον καθένα ονοµαστικά. Το σύνολο του ποσού που θα εισπραχθεί ανέρχεται σε 2.535.100
δραχµές. Η ∆. Ε. επιφυλάσσεται να συµπληρώσει τον κατάλογο που θα περιλαµβάνει και τους υπόλοιπους
υπόχρεους.
Πράξη 144/44. Καταρτίζεται κατάλογος των υπόχρεων δικαιώµατος υδροληψίας οικ. έτους 1944-45 και
προσδιορίζεται το ποσό που αναλογεί στον καθένα φορολογούµενο ονοµαστικά.
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Στα πρακτικά ως «στασιαστικοί» αναφέρονται όσοι συγκροτούσαν τις δυνάµεις του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ που συµµετείχαν στις ένοπλες συγκρούσεις
που ξεκίνησαν στην Αθήνα στις 3 ∆εκεµβρίου του 1944 και ονοµάστηκαν «∆εκεµβριανά». Οι συγκρούσεις έγιναν µεταξύ αυτών και των
Κυβερνητικών δυνάµεων, µε πρωθυπουργό τον Γεώργιο Παπανδρέου, ηγέτη του ∆ηµοκρατικού Σοσιαλιστικού Κόµµατος, και άλλων
πολιτικών χώρων, έως την φιλοµοναρχική δεξιά, ενισχυµένων από Βρετανικές ένοπλες δυνάµεις.
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Πράξη 145/44. Καταρτίζεται κατάλογος των υπόχρεων στην καταβολή τέλους καθαριότητας, αποκοµιδής
απορριµµάτων κ.λπ. οικ. έτους 1944-45 και προσδιορίζεται το ποσό που αναλογεί στον καθένα φορολογούµενο
ονοµαστικά.
Πράξη 146/44. Ο ∆ήµαρχος εισάγει εισήγηση για τη µετονοµασία οδών της πόλης και αναφέρεται µε σύντοµα
ιστορικά στις µάχες Ελ Αλαµέιν και Ρίµινι, στις οποίες συµµετείχε και η 1η Ελληνική Ταξιαρχία και των οποίων
προτείνει να δοθούν τα ονόµατα σε οδούς τους πόλης. Σύµφωνα µε αυτά αποφασίζεται η µετονοµασία των
οδών 4ης Αυγούστου σε Ελ Αλαµέιν και Φιλαδελφείας σε Ρίµινι.
Πράξη 147/44. Εγκρίνεται η καταβολή βοηθήµατος 10.000, στη χήρα του εκτελεσθέντα από τους
στασιαστικούς υδρονοµέα του ∆ήµου Ηλία Καµπανάρου, Παναγιώτα, έναντι εξόδων 17.000 για την κηδεία του
συζύγου της.
Πράξη 148/44. Εγκρίνεται η καταβολή βοηθήµατος 12.000, στον πατέρα του εκτελεσθέντα από τους
στασιαστικούς υπαλλήλου του ∆ήµου Ιωάννη Παπαδάκη, Θεοφάνη, έναντι εξόδων 18.000 για την κηδεία του
γιου του.
Πράξη 149/44. Εγκρίνεται η καταβολή µέχρι τέλους Μαρτίου 1945 των µισθών και ηµεροµισθίων, στις
απορφανισµένες και δοκιµαζόµενες οικογένειες των εκτελεσθέντων υπαλλήλων Ιωάννη Παπαδάκη και Ηλία
Καµπανάρου και των εργατών Γεράσιµου Σπυρίδη και Στυλιανού Φυλαργηρόπουλου, και των αγνοούµενων που
είχαν συλληφθεί ως όµηροι υπαλλήλων Εµµανουήλ Πυργέτο και Νικόλαο Μάλλια, και των εργατών Πέτρο
Γκούσκο και Νικόλαο Τζινή. Οι υπάλληλοι και οι εργάτες συνελήφθησαν ως όµηροι και εκτελέστηκαν από τους
στασιαστικούς.
Πράξη 150/44. Ορίζεται επιτροπή από µέλη της ∆ιοικούσας Επιτροπής για την παραλαβή δηµοτικών έργων.
Πράξη 151/44. Ορίζεται επιτροπή από µέλη της ∆ιοικούσας Επιτροπής για την παραλαβή δηµοτικών προµηθειών.
Πράξη 152/44. Εγκρίνεται πίστωση 105.000 δραχµών για την αγορά ενσήµων του ΙΚΑ.
Πράξη 153/44. Εγκρίνεται πίστωση 10.000 δραχµών για την οικονοµική ενίσχυση 2 απόρων δηµοτών.
Στη Νέα Ιωνία σήµερα 4 του µηνός Μαρτίου του έτους 1945 ηµέρα Κυριακή και ώρα 11 π. µ., στο
∆ηµαρχιακό Κατάστηµα Ν. Ιωνίας και κατόπιν επείγουσας πρόσκλησης του Προέδρου της ∆ιοικούσας επιτροπής,
που έγινε κατά τους ορισµούς των άρθρων 29 και 95 του Κώδικα της Κ. ∆. Νοµοθεσίας και κοινοποιηθείσας δια
του ∆ηµαρχιακού κλητήρα νοµίµως, συνήλθε σε συνεδρίαση η ∆ιοικούσα Επιτροπή του ∆ήµου, συγκείµενη εκ
του Προέδρου της ∆ηµάρχου κ. ∆ηµητρίου Λαγού και των µελών της κ.κ. Ν. Πασπάτη, Ι. Αρναούτογλου, Ι.
Κούρτουγλου και ∆. Στεφανίδη. Επιτευχθείσας έτσι νόµιµης απαρτίας συµφώνως µε το άρθρο 92 του Κ.∆.Ν., η
∆ιοικούσα Επιτροπή εισέρχεται στη συζήτηση του θέµατος που διαλαµβάνεται στο διατακτικό της παρούσας.
Πράξη 154/44. Εγκρίνεται πίστωση 100.000 δραχµών για τον όσο το δυνατό µεγαλοπρεπέστερο εορτασµό
επετείου της Εθνικής Παλιγγενεσίας, µε τέλεση επίσηµης δοξολογίας και δεξίωσης στο ∆ηµαρχείο και την
προµήθεια σηµαίας και λαµπτήρων για τη φωταγώγησή του, βεγγαλικών και πυροτεχνηµάτων.
Πράξη 155/44. Εγκρίνονται έξοδα µετακίνησης υπαλλήλων εκτός ∆ήµου για υπηρεσιακούς λόγους.
Πράξη 156/44. Ορίζονται υπάλληλοι για µετακινήσεις τον Μάρτιο εκτός ∆ήµου για υπηρεσιακούς λόγους.
Πράξη 157/44. Ορίζονται υπάλληλοι για µετακινήσεις τον Απρίλιο εκτός ∆ήµου για υπηρεσιακούς λόγους.
Πράξη 158/44. Εγκρίνονται οδοιπορικά έξοδα µετακίνησης του ∆ηµάρχου εκτός ∆ήµου για υπηρεσιακούς
λόγους.
Πράξη 159/44. Εγκρίνονται οδοιπορικά έξοδα µετακίνησης του ∆ηµάρχου τον µήνα Μάρτιο εκτός ∆ήµου για
υπηρεσιακούς λόγους και ορίζεται οι µετακινήσεις αυτές να µην υπερβαίνουν τις 10.
Πράξη 160/44. Ο ∆ήµαρχος εκθέτει ότι για την επικοινωνία του ∆ήµου µε τις Προϊστάµενες αρχές στην Αθήνα, για την επίλυση διαφόρων υπηρεσιακών ζητηµάτων, βρίσκεται στην ανάγκη να µεταβαίνει µε ταξί, γιατί τα
φορτηγά που χρησιµοποιούνται από τους πολίτες για την επικοινωνία µε την Αθήνα, είναι εντελώς αποσαθρωµένα και χωρίς καθίσµατα. Για λόγους λοιπόν αξιοπρέπειας και γοήτρου, δεν είναι δυνατόν να επιβαίνει σε τέτοια
αυτοκίνητα και προτείνει στη ∆ιοικούσα Επιτροπή να ορίσει τις µεταβάσεις του στην Αθήνα κατά τον µήνα
Απρίλιο. Η ∆. Ε. ορίζει τις µετακίνησης του ∆ηµάρχου τον µήνα Μάρτιο εκτός ∆ήµου για υπηρεσιακούς λόγους
στις 8. Τα οδοιπορικά έξοδα θα καθορισθούν µε βάση τις χιλιοµετρικές αποστάσεις και τις αποφάσεις του
Υπουργού Συγκοινωνιών που καθορίζουν τις χιλιοµετρικές αποζηµιώσεις των αυτοκινήτων ταξί.
Πράξη 161/44. Επιβάλλεται άµεσος έρανος σε όλους τους κατοίκους του ∆ήµου που έχουν οπωσδήποτε
ακίνητη περιουσία µέσα στα διοικητικά του όρια και αναθέτει στον ∆ήµαρχο τις περεταίρω ενέργειες.
Πράξη 162/44. Ο ∆ήµαρχος εκθέτει ότι, µέσα στην περιφέρεια του ∆ήµου υπάρχουν αγροτικά κτήµατα µε
δηµητριακά και λαχανικά έκτασης πολλών στρεµµάτων και επιβάλλεται λήψη απόφασης για επιβολή άµεσου
φόρου επί τις αξίας της παραγωγής, γιατί όπως διαπιστώθηκε από τις αρµόδιες υπηρεσίες, η παραγωγή τους
είναι αρκετά ικανοποιητική και συνεπώς τα οικονοµικά του ∆ήµου από αυτή τη φορολογία θα ενισχυθούν
ικανοποιητικά. Η ∆. Ε. αποφασίζει την επιβολή για το οικ. έτος 1945-46, φόρου επί των προϊόντων γης ίσο µε το
4% της αξίας τους.
Πράξη 163/44. Εγκρίνεται τροποποίηση του υπάρχοντος Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου, µε
την πρόσληψη, για την καλύτερη λειτουργία των υπηρεσιών του ∆ήµου, δύο υδρονοµέων, δύο επιστατών
καθαριότητας, τεχνίτη υδραυλικού στην υπηρεσία ύδρευσης του αντλιοστασίου, φύλακα του αντλιοστασίου και
τοπογράφου µηχανικού.
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Πράξη 164/44. Αποφασίζεται η εκτέλεση των εργασιών κήπων και δενδροστοιχιών µε αυτεπιστασία και η
συγκρότηση σχετικής υπηρεσίας για το οικ. έτος 1945-46 που ενδεχοµένως θα χρησιµοποιήσει προσωπικό 5
εργατών, των οποίων το ηµεροµίσθιο θα καθορίζεται από τις εκάστοτε υπουργικές αποφάσεις.
Πράξη 165/44. Για την προστασία της υγείας των δηµοτών και εν όψει του καλοκαιριού, αποφασίζεται η
εκτέλεση των έργων καθαριότητας των οδών του ∆ήµου µε αυτεπιστασία και τη σύσταση σχετικής υπηρεσίας
για το οικ. έτος 1945-46 που ενδεχοµένως θα χρησιµοποιήσει προσωπικό 45 εργατών, των οποίων το
ηµεροµίσθιο θα καθορίζεται από τις εκάστοτε υπουργικές αποφάσεις.
Πράξη 166/44. Για την προστασία τις υγείας των δηµοτών και µάλιστα εν όψει του καλοκαιριού, αποφασίζεται
η εκτέλεση των έργων καθαριότητας των δηµοτικών αποχωρητηρίων µε αυτεπιστασία και η σύσταση σχετικής
υπηρεσίας για το οικ. έτος 1945-46 που ενδεχοµένως θα χρησιµοποιήσει προσωπικό 3 καθαριστριών, των
οποίων το ηµεροµίσθιο θα καθορίζεται από τις εκάστοτε υπουργικές αποφάσεις.
Πράξη 167/44. Εγκρίνεται η παράταση µέχρι 31 Μαρτίου 1946, του Ειδικού Οργανισµού έκτακτης υπηρεσίας
φυλάκων του δηµοτικού Αντλιοστασίου που περιλαµβάνει 3 φύλακες.
Πράξη 168/44. Ψηφίζεται Ειδικός Οργανισµός για τη διεξαγωγή και βεβαίωση των δηµοτικών φόρων που
προβλέπει µία θέση βεβαιωτή Α΄ µε µισθό 4.000 και δύο θέσεις βεβαιωτή Β΄ µε µισθό 2.800 δραχµές. Για τον
διορισµό χρειάζεται βιβλιάριο φοροτεχνικού υπαλλήλου.
Πράξη 169/44. Εγκρίνεται πίστωση 1.160 δραχµών για συνδροµή στη Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Πράξη 170/44. Εγκρίνεται πίστωση 70.000 δραχµών για προµήθεια ανταλλακτικών και εργασίες επισκευής του
αυτοκινήτου καθαριότητας.
Πράξη 171/44. Εγκρίνεται πίστωση 3.000 δραχµών για οικονοµική ενίσχυση άπορου δηµότη.
Στη Νέα Ιωνία σήµερα 10 του µηνός Απριλίου του έτους 1945 ηµέρα Τρίτη και ώρα 4 µ.µ., κ.λπ.
Πράξη 172/44. Εγκρίνεται πίστωση 25.000 δραχµών για αποζηµίωση του Γεώργιου ∆ούκα που απασχολήθηκε επί 10ήµερο µε το φορτηγό του, για τη µεταφορά απορριµµάτων του ∆ήµου.
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Οικονοµικό έτος 1945-46
Στη Νέα Ιωνία σήµερα 15 του µηνός Απριλίου του έτους 1945 ηµέρα Κυριακή και ώρα 11 π. µ., κ.λπ
Πράξη 1/1945. Αποφασίζεται η µεταφορά αποθεµατικού 2.100.000 από την προηγούµενη χρήση 1944-45 στη
νέα και εγκρίνεται η πληρωµή δαπανών που δεν επιδέχονται αναβολής:
1. Έξοδα παράστασης του ∆ηµάρχου για τους µήνες Απρίλιο και Μάιο.
2. Αποδοχές των υπαλλήλων Τακτικού Οργανισµού για τους ίδιους µήνες.
3. Αποδοχές του προσωπικού Ειδικού Οργανισµού για τους ίδιους µήνες.
4. Ηµεροµίσθια εργατικού προσωπικού για τους ίδιους µήνες.
5. Προµήθεια καυσίµων και ορυκτελαίου για το αυτοκίνητο καθαριότητας και για την υδροφόρα του ∆ήµου,
µέχρι το ποσό των 100.000 δραχµών.
6. Καταβολή αξίας ηλεκτρικού ρεύµατος για την κίνηση των µηχανηµάτων του αντλιοστασίου και για προµήθεια ανταλλακτικών τους, µέχρι του ποσού των 150.000.
7. Προµήθεια γραφικής ύλης, µέχρι του ποσού των 100.000.
8. Χορήγηση βοηθηµάτων σε απόρους για το Πάσχα, µέχρι του ποσού των 100.000.
9. Καταβολή των καθυστερουµένων ενοικίων Απριλίου και Μαΐου, για τη µίσθωση του δηµαρχιακού καταστήµατος, µέχρι του ποσού των 50.000.
10. Προµήθεια ενσήµων του ΙΚΑ για τη χρονική περίοδο Αυγούστου - Νοεµβρίου 1944, µέχρι του ποσού των
100.000.
11. Υπέρ τους Φιλαρµονικής Πρωτευούσης µέχρι του ποσού των 30.000.
12. Προµήθεια ανταλλακτικών αυτοκινήτων µέχρι του ποσού των 80.000.
13. Προµήθεια υλικών καθαριότητας µέχρι του ποσού των 50.000.
Πράξη 2/1945. Εγκρίνεται πίστωση 100.000 για βοηθηµάτων σε απόρους για το Πάσχα.
Πράξη 3/1945. Εγκρίνεται πίστωση 35.000 για ένσηµα του ΙΚΑ των εργατών του ∆ήµου για τη χρονική
περίοδο Αυγούστου – Νοεµβρίου 1944.
Πράξη 4/1945. Εγκρίνεται η διάθεση 13.128 δραχµών στην εταιρία Σελ, για βενζίνη και ορυκτέλαιο που
παρελήφθη από τον ∆ήµο.
Πράξη 5/1945. Εγκρίνεται πίστωση 75.000 για χορήγηση βοηθηµάτων στις οικογένειες των εκτελεσθέντων και
αγνοουµένων υπαλλήλων και εργατών, Γεράσιµου Σπυρίδη, Στυλιανού Φυλαργηρόπουλου, Πέτρου Γκούσκου
και Ιωάννη Σολοµωνίδη.
Πράξη 6/1945. Εγκρίνεται η διάθεση 32.928 δραχµών στον δήµο Αθηναίων για αντίστοιχο ποσό που κατάβαλε
για να εξυπηρετήσει επείγουσες ανάγκες του ∆ήµου µας.
Πράξη 7/1945. Εγκρίνεται η εκτέλεση εργασιών συντήρησης του δικτύου ύδρευσης του ∆ήµου µε αυτεπιστασία και η σύσταση σχετικής υπηρεσίας για το οικ. έτος 1945-46 που ενδεχοµένως θα χρησιµοποιήσει προσωπικό
5 εργατών, των οποίων το ηµεροµίσθιο θα καθορίζεται από τις εκάστοτε υπουργικές αποφάσεις.
Πράξη 8/1945. Εγκρίνεται η εκτέλεση εργασιών συντήρησης του δικτύου ηλεκτροφωτισµού του ∆ήµου µε
αυτεπιστασία και η σύσταση σχετικής υπηρεσίας για το οικ. έτος 1945-46 που ενδεχοµένως θα χρησιµοποιήσει
προσωπικό 4 εργατών, των οποίων το ηµεροµίσθιο θα καθορίζεται από τις εκάστοτε υπουργικές αποφάσεις.
Πράξη 9/1945. Εγκρίνεται η εκτέλεση εργασιών καθαρισµού των υπονόµων και ασβέστωσης ρυπαινοµένων
χώρων του ∆ήµου µε αυτεπιστασία και η σύσταση σχετικής υπηρεσίας για το οικ. έτος 1945-46 που ενδεχοµένως θα χρησιµοποιήσει προσωπικό 5 εργατών, των οποίων το ηµεροµίσθιο θα καθορίζεται από τις εκάστοτε
υπουργικές αποφάσεις.
Πράξη 10/1945
Εκφράζεται η ευχή προς τις Προϊστάµενες Αρχές, να προσλάβουν ως υπαλλήλους τους ηµεροµίσθιους Σπύρο
Πολάτογλου και Σάββα Πασπάτη που διαθέτουν όλα τα προβλεπόµενα από το νόµο προσόντα.
Στη Νέα Ιωνία σήµερα 25 του µηνός Απριλίου του έτους 1945 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 5:30 µ. µ., κ.λπ
Πράξη 11/1945. Εγκρίνεται δαπάνη 4.500 δραχµών για την προµήθεια ενός στεφανιού µε ταινίες για την
κατάθεσή του στον τάφο των άγγλων στρατιωτών στο Καλαµάκι, κατά την επέτειο της γιορτής τους εβδοµάδας
του Λόρδου Βύρωνα.
Πράξη 12/1945. Εγκρίνεται δαπάνη 4.700 δραχµών για την προµήθεια στεφανιού µε ταινίες για την κατάθεσή
του στο άγαλµα του Λόρδου Βύρωνα, κατά την επετειακή γιορτή της εβδοµάδας του Λόρδου Βύρωνα.
Πράξη 13/1945. Εγκρίνεται πίστωση 2.500 δραχµών, για την µετάβαση και επάνοδο µε αγοραίο αυτοκίνητο
του ∆ηµάρχου και των µελών της ∆ιοικούσας Επιτροπής, για την κατάθεση στεφάνου στον τάφο των Άγγλων
στρατιωτών στο Καλαµάκι.
Πράξη 14/1945. Ορίζονται οι υπάλληλοι που θα µετακινηθούν εκτός ∆ήµου για υπηρεσιακούς λόγους τον
µήνα Μάιο.
Πράξη 15/1945. Εγκρίνεται πίστωση 3.000 δραχµών για χορήγηση βοηθήµατος σε άπορη δηµότη.

247

Στη Νέα Ιωνία σήµερα 1 του µηνός Μαΐου του έτους 1945 ηµέρα Τρίτη και ώρα 6 µ.µ., κ.λπ. Η σύνθεση
της ∆ιοικούσας Επιτροπής δεν έχει αλλάξει, αλλά όπως και στις προηγούµενες συνεδριάσεις απουσιάζει ο
Σύµβουλος Σ. ∆ελφός. Εδώ καταγράφεται ότι απουσιάζει επειδή διατελεί ήδη σε προφυλάκιση, χωρίς να αναφέρεται ο λόγος.
Πράξη 16/1945. Εγκρίνεται η χορήγηση πολεµικού επιδόµατος σε όλους τους εργαζόµενους του ∆ήµου, τους
µήνες Απρίλιο και Μάιο, µετά από κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών.
Πράξη 17/1945. Εγκρίνεται πίστωση 75.000 για την προµήθεια ανταλλακτικών του αυτοκινήτου-υδροφόρας
και για εργασίες επισκευής του. Ορίζεται επιτροπή από υπαλλήλους του ∆ήµου για την προµήθεια των
ανταλλακτικών και την παραλαβή των εργασιών.
Πράξη 18/1945. Καθορίζεται το µίσθωµα του ∆ηµαρχιακού καταστήµατος:
1. Για το διάστηµα από 11 Νοεµβρίου έως 30 ∆εκεµβρίου 1944 σε 5.500 δραχµές.
2. Για τους µήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο ε.έ σε 5.500 δραχµές τον µήνα.
3. Για τον Μάρτιο σε 8.250 δραχµές.
Πράξη 19/1945. Μετά από διαταγή της Νοµαρχίας Αττικής περιορίστηκε ο αριθµός των εργατών καθαριότητας
από 45 σε 30. Ενώ αναγνωρίζεται ότι η ανάγκη για εργασία είναι σοβαρή λόγω των δυσµενών συνθηκών, η ∆. Ε.
είναι υποχρεωµένη να υπακούσει στη διαταγή τους Νοµαρχίας και να απολύσει 15 εργάτες.
Αποφασίζεται η αποζηµίωση τους για το διάστηµα από 1 έως 20 Απριλίου.
Πράξη 20/1945. Εγκρίνεται πίστωση 30.000 για την προµήθεια βενζίνης για τα αυτοκίνητα του ∆ήµου από
πρατήριο, µε βάση την τιµή διατίµησης του κράτους. Ορίζεται η υπάλληλος των οικονοµικών υπηρεσιών Βέρα
Χατζή για την απόδοση λογαριασµού και επιτροπή από υπαλλήλους του ∆ήµου για την προµήθεια και την
παραλαβή.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11ο
Αποφάσεις ∆ηµοτικού Συµβουλίου Νέας Ιωνίας µετά την αποκατάσταση των αιρετών αρχόντων
βάσει του Α.Ν. 229/45
Στο Φ.Ε.Κ 78 της 30ης Μαρτίου 1945, δηµοσιεύεται ο Αναγκαστικός Νόµος 229, «Περὶ διατάξεων ἀφορωσῶν

τοὺς ∆ήµους καὶ τὰς Κοινότητας».
Γεώργιος Β΄ Βασιλεύς των Ελλήνων
Μετά από πρόταση του ηµετέρου Υπουργικού Συµβουλίου, αποφασίσαµε και διατάσσουµε.
Άρθρο 1.
1. Μέχρι τη διεξαγωγή εκλογών για την ανάδειξη αιρετών αρχών σε ∆ήµους και Κοινότητες, αυτές συγκροτούνται κατά τις ακόλουθες διατάξεις:
α) Οι ∆ήµαρχοι διορίζονται µε διάταγµα που εκδίδεται µετά από πρόταση του Υπουργού των Εσωτερικών.
β) Τα ∆ηµοτικά Συµβούλια διορίζονται µε απόφαση του Υπουργού των Εσωτερικών. Τα µέλη της ∆ηµαρχιακής
Επιτροπής ορίζονται από τον Νοµάρχη.
Ακολουθούν τα άλλα άρθρα του νόµου, που καταλήγει:

Αριθµός πράξης 21/45
Στη Νέα Ιωνία σήµερα 9 Ιουλίου 1945 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 8 µ.µ. στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα Νέας
Ιωνίας, µετά από επείγουσα πρόσκληση του πλειοψηφούντος ∆ηµοτικού Συµβούλου Χρυσάφη ∆ουβλίδη και υπό
την προεδρία του, συνήλθε σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Νέας Ιωνίας µε τη νέα του σύνθεση, κατόπιν
της υπ’ αριθ. 43242/45 απόφαση του Υπουργού των Εσωτερικών, παρόντων των 17 µελών του που
προσυπογράφουν: 1) Χρυσάφη ∆ουβλίδη 2) Θεόδωρου Μπατζόγλου 3) Ιάκωβου Σακαλόγλου 4) Παντελή
Σαράφογλου 5) Ιωάννη Ρεµούδου 6) Ελευθερίου Τσοµπάνογλου 7) Ιωάννη Γκιουλπαλόγλου 8) Χρήστου
Χατζηστέλλιου 9) Αριστείδη Γεωργουλίδη 10) Γεωργίου Προµπονά 11) Κωνσταντίνου Βαρβαρέσου 12) Ιωάννη
Κανά 13) Σταύρου Σταυρίδη 14) Αντωνίου Αθανάσογλου 15) Βασιλείου Κατιµερτζόγλου 16) Γεωργίου Αµπατζή
17) Αναστασίου Μποσταντζόγλου, που κλήθηκαν νοµίµως όπως προκύπτει από τα αποδεικτικά επίδοσης της υπ’
αριθ. 1 πρόσκλησης, επιτευχθείσας έτσι νόµιµης απαρτίας συµφώνως µε τις διατάξεις των άρθρων 32 και 92 του
Κώδικα της Κ. ∆. Νοµοθεσίας, ενώ δεν παρέστη ο Ιωάννης Κεσίσογλου αν και κλήθηκε νοµίµως. Παρουσία του
∆ηµάρχου Κυριάκου Κιοφτερτή, κηρύσσεται από τον Προεδρεύοντα η έναρξη της συνεδρίασης.
Ο κ. ∆ουβλίδης προτείνει την έγκριση κανονισµού περί τρόπου εκπλήρωσης των καθηκόντων του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου και παρακαλεί να ληφθεί υπ’ όψιν ότι θα εφαρµόσει πιστά τις διατάξεις αυτού του κανονισµού και
συστήνει την αποφυγή περιττών συζητήσεων. Κατόπιν συζήτησης ψηφίζεται ο κανονισµός οµοφώνως.
Ακολουθούν οι υπογραφές των ∆ηµοτικών Συµβούλων.
Στη Νέα Ιωνία σήµερα 16 Ιουλίου 1945 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 8 µ.µ. κ.λπ.
Αριθµός πράξης 22/45
Ορίζονται τα έξοδα παράστασης του ∆ηµάρχου σε 30.000 τον µήνα.
Αριθµός πράξης 23/45. Α) Εγκρίνεται η ρύθµιση των αποδοχών των υπαλλήλων του δήµου και του
υπηρετικού προσωπικού από 1η Ιουλίου 1945, συµφώνως µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και
Οικονοµικών, ως εξής:
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Ι) Υπάλληλοι που ακολουθούν τη διαβάθµιση του άρθρου 11 του Νόµου 4548.
1. Γενικός Γραµµατέας
∆ρχ.
18.700
2. Τµηµατάρχης Α΄
>>
17.000
3. Τµηµατάρχης Β΄
>>
16.000
4. Εισηγητής
>>
14.500
5. Γραµµατέας Α΄
>>
13.000
6. Γραµµατέας Β΄
>>
12.500
7. Ακόλουθος
>>
11.000
8. Γραφέας Α΄
>>
10.000
9. Γραφέας Β΄
>>
9.000
10. Αρχικλητήρας
>>
10.000
11. Κλητήρας Α΄
>>
9.500
12. Κλητήρας Β΄
>>
9.000
13. Κλητήρας Γ΄
>>
8.500
14. Κλητήρας ∆΄
>>
8.000
15. Καθαρίστρια
>>
5.000
ΙΙ) Υπάλληλοι τακτικοί που δεν ακολουθούν τη διαβάθµιση του άρθρου 11 του Νόµου 4548, καθώς και
έκτακτοι υπάλληλοι και υπηρέτες, βάσει του προ της 27/4/41 βασικού τους µισθού.
1. Μηχανικός
αρχική αντιµισθία 6.500 – 20.000 δραχµές
2. Σχεδιαστής
>>
>>
3.500 – 13.000
>>
3. Αρχιεργάτης
>>
>>
2.000 – 10.000
>>
4. Προϊστ. Καθαριότητας
>>
>>
2.200 – 11.000
>>
5. Επιστάτης
>>
>>
1.900 – 10.000
>>
6. Επιστάτης
>>
>>
1.800 – 10.000
>>
7. Οδηγός αυτοκινήτου
>>
>>
3.300 – 13.000
>>
8. Βοηθός οδηγού
>>
>>
1.800 – 10.000
>>
9. Υδρονοµέας
>>
>>
2.000 – 10.000
>>
10. Αρχιτεχ. Αντλιοστασίου
>>
>>
3.000 – 12.500
>>
11. Μηχανοδηγός
>>
>>
2.800 – 12.500
>>
12. Ηλεκτροτεχνίτης Α΄
>>
>>
2.500 – 11.000
>>
13. Ηλεκτροτεχνίτης Β΄
>>
>>
2.000 – 10.000
>>
14. Γεωπόνος
>>
>>
2.500 – 11.000
>>
15. Βεβαιωτής φόρου Α΄
>>
>>
4.000 – 14.500
>>
16. Βεβαιωτής φόρου Β΄
>>
>>
2.800 – 12.500
>>
17. Βεβαιωτής φόρου Γ΄
>>
>>
2.500 – 11.000
>>
18. Εισπράκτορας
>>
>>
2.500 – 11.000
>>
19. Γιατρός
>>
>>
3.000 – 12.500
>>
20. Βοηθός Γιατρού
>>
>>
2.000 – 10.000
>>
Β) Υπηρετικό προσωπικό
1. Φύλακας Αντλιοστασίου
>>
>>
1.500 – 9.500
>>
2. Κηπουρός
>>
>>
1.800 – 10.000
>>
3. ∆ενδροκόµος
>>
>>
1.800 – 10.000
>>
ΙΙΙ) Νοµικοί Σύµβουλοι και ∆ικηγόροι
1. Νοµικός Σύµβουλος διορισµένος παρά το Πρωτοδικείο, µηνιαίως 11.000
2. Νοµικός Σύµβουλος διορισµένος παρά το Εφετείο, µηνιαίως 13.000
Επίσης, παρέχεται σε όσους δικαιούνται από τους ανωτέρω επίδοµα πολυετούς υπηρεσίας και επίδοµα λόγω
οικογενειακών βαρών, υπό τις προϋποθέσεις της εν λόγω κοινής Υπουργικής απόφασης, όπως και επίδοµα ειδικού Ληξιάρχου στον αρµόδιο υπάλληλο.
Επίσης εγκρίνεται από 1ης Ιουλίου 1945 ρύθµιση, συµφώνως µε την ίδια υπουργική απόφαση, για ηµερήσια
αποζηµίωση του εργατικού προσωπικού σε 1/26ο των 8.000, δηλαδή σε 307,70 δραχµές.
Παρέχεται και στους ηµεροµίσθιους εργάτες επίδοµα λόγω οικογενειακών βαρών.
Αριθµός πράξης 24/45. Από την τέως ∆ιοίκηση Πρωτευούσης είχε καταρτιστεί η ιδιαίτερη υπηρεσία «Φιλαρµονική Πρωτευούσης & περιχώρων», για τη συντήρηση της οποίας συνεισέφεραν υποχρεωτικά οι ∆ήµοι και οι
Κοινότητες της ∆ιοίκησης. Εννοείται ότι σε αυτή τη φιλαρµονική είχαν προσκληθεί και αρκετοί µουσικοί δηµότες
Νέας Ιωνίας, οι οποίοι αποτελούσαν το τµήµα µουσικής του ∆ήµου Νέας Ιωνίας. Παραδόξως µετά την κατάργηση της ∆ιοίκησης Πρωτευούσης, οι υπηρετούντες στο τµήµα µουσικοί του ∆ήµου µας απολύθηκαν, αν και καθ’
όλη τη διάρκεια της κατοχής ο ∆ήµος µας εξακολουθούσε να καταβάλει υποχρεωτικά τη συνεισφορά του για τη
συντήρηση της Φιλαρµονικής Πρωτευούσης. Στον προϋπολογισµό του οικ. έτους 1945-46 αναγράφεται ως
υποχρεωτική συνεισφορά ποσό 210.000.
Αναφερθήκαµε στο Νοµάρχη Αττικής, εκθέσαµε τις απόψεις µας και ζητήσαµε την παρέµβασή του προκειµένου να απαλλαγεί ο ∆ήµος από αυτή την συνεισφορά.
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Εντωµεταξύ κατόπιν πρόσκλησης του ∆ηµάρχου Αθηναίων, έγινε σύσκεψη όλων των ∆ηµάρχων και Κοινοταρχών της τέως ∆ιοίκησης Πρωτευούσης, κατά την οποία αναγνωρίστηκε η ανάγκη κατάργησης της Φιλαρµονικής Πρωτευούσης, υπό τον όρο της διατήρησης Φιλαρµονικής σε κάθε ∆ήµο.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο είναι υπέρ της κατάργησης της Φιλαρµονικής Πρωτευούσης και της απαλλαγής του
∆ήµου από την ετήσια συνεισφορά για τη συντήρησή της και αναθέτει στον ∆ήµαρχο να κάνει τις απαιτούµενες
ενέργειες για την κατάρτιση Φιλαρµονικής του ∆ήµου.
Αριθµός πράξης 25/45. Εγκρίνεται πίστωση 97.545 δρχ. προηγουµένων οφειλών για την αγορά ενσήµων του
ΙΚΑ.
Αριθµός πράξης 26/45. Εγκρίνεται πίστωση 34.965 δρχ. µε την προηγουµένη αιτιολογία.
Αριθµός πράξης 27/45. Εγκρίνεται πίστωση 30.000 µε την προηγουµένη αιτιολογία.
Αριθµός πράξης 28/45. Εγκρίνεται πίστωση 50.000 µε την προηγουµένη αιτιολογία.
Αριθµός πράξης 29/45. Εγκρίνεται δαπάνη 29.670 δρχ. που έγινε για προµήθεια βενζίνης και ορυκτελαίου για
την κίνηση του αυτοκινήτου καταβρεχτήρα.
Αριθµός πράξης 30/45. Εγκρίνεται πίστωση 55.000 για προµήθεια βενζίνης και ορυκτελαίου για την κίνηση
του αυτοκινήτου καταβρεχτήρα τους µήνες Ιούνιο και Ιούλιο.
Αριθµός πράξης 31/45. Εγκρίνεται πίστωση 150.000 για προµήθεια λινού ιµάντα, συνδετήρων και άλλων
υλικών για τα µηχανήµατα του Αντλιοστασίου.
Αριθµός πράξης 32/45. Εγκρίνεται πίστωση 3.200 δρχ. για προµήθεια ληξιαρχικών βιβλίων προς χρήση του
Ληξιαρχείου Ν. Ιωνίας.
Αριθµός πράξης 33/45. Εγκρίνεται πίστωση 1.275 δρχ. για καταβολή στο Εθνικό Τυπογραφείο συνδροµής
του ∆ήµου στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης.
Αριθµός πράξης 34/45. Εγκρίνεται δαπάνη 54.524 δρχ. που έγινε για την εκκένωση των κοινοχρήστων
βόθρων του ∆ήµου κατά τους µήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο και των βόθρων του Νοσοκοµείου «Αγία Όλγα»,
µε βυτιοφόρο του ∆ήµου Αθηναίων.
Αριθµός πράξης 35/45. Εγκρίνεται δαπάνη 22.662 δρχ. που έγινε για την εκκένωση των κοινοχρήστων
βόθρων του ∆ήµου κατά τον µήνα Απρίλιο, µε 17 διαδροµές βυτιοφόρου του ∆ήµου Αθηναίων.
Αριθµός πράξης 36/45. Εγκρίνεται πίστωση 720 δρχ. για οδοιπορικά έξοδα του δηµοτικού εισπράκτορα
∆ηµητρίου Ορφανίδη.
Αριθµός πράξης 37/45. Ορίζεται επιτροπή παραλαβής έργων του ∆ήµου για το οικ. έτος 1945-46 που αποτελείται από 2 ∆ηµοτικούς Συµβούλους και έναν µηχανικό της Μ.Υ.Κ Νοµαρχίας Αττικής, µέχρι την επάνοδο του
κωλυοµένου µηχανικού Θεοφ. Παπαδόπουλου, προϊσταµένου των Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου, µε αναπληρωτή τον προϊστάµενο του αντλιοστασίου Θεµ. ∆ηµητριάδη, εµπειροτέχνη µηχανολόγο 40ετούς πείρας.
Αριθµός πράξης 38/45. Ορίζεται επιτροπή προµηθειών του ∆ήµου για το οικ. έτος 1945-46 µε την ίδια
σύνθεση όπως η προηγούµενη.
Αριθµός πράξης 39/45. Εγκρίνεται πίστωση 4.704 δρχ., για επιστροφή ποσού που εισπράχθηκε χωρίς να
οφείλεται, από τρεις υπαλλήλους του ∆ήµου.
Αριθµός πράξης 40/45. Εγκρίνεται η εξόφληση χρηµατικών ενταλµάτων της χρήσης 1944-45 1) 39.056 δρχ.
της Ηλεκτρικής Εταιρίας Αθηνών-Πειραιώς για τον ηλεκτροφωτισµό της πόλης και 2) 24.750 δρχ. για ενοίκιο του
∆ηµαρχιακού Καταστήµατος.
Αριθµός πράξης 41/45. Αποφασίζεται η εκτέλεση έργων επισκευής και συντήρησης οδών και πλατειών του
∆ήµου µε αυτεπιστασία. Συγκροτείται υπηρεσία επισκευής και συντήρησης οδών και πλατειών για το οικ. έτος
1945-46 και καθορίζεται το εργατοτεχνικό προσωπικό που ενδεχοµένως θα χρησιµοποιηθεί, σε 2 τεχνίτες και 12
εργάτες.
Αριθµός πράξης 42/45. Εγκρίνεται µέχρι 31 Μαρτίου 1946, η διατήρηση του συνεργείου συντήρησης του
δικτύου ύδρευσης που ήδη υπάρχει, από 5 εργάτες µε ηµεροµίσθιο που καθορίζεται στο 1/26ο των 8.000.
Αριθµός πράξης 43/45. Εγκρίνεται µέχρι 31 Μαρτίου 1946, η διατήρηση του συνεργείου συντήρησης του
δικτύου ηλεκτροφωτισµού που ήδη υπάρχει, από 4 ειδικευµένους εργάτες και έναν ηλεκτροτεχνίτη µε ηµεροµίσθιο που καθορίζεται στο 1/26ο των 8.000 και 9.000 αντιστοίχως.
Αριθµός πράξης 44/45. Εγκρίνεται µέχρι 31 Μαρτίου 1946, η διατήρηση του συνεργείου καθαρισµού και
απολυµάνσεων υπονόµων και οχετών που ήδη υπάρχει, από 5 εργάτες µε ηµεροµίσθιο που καθορίζεται στο
1/26ο των 8.000.
Αριθµός πράξης 45/45. Εγκρίνεται πίστωση 4.800 δραχµών για οδοιπορικά έξοδα 2 δηµοτικών υπαλλήλων.
Στη Νέα Ιωνία σήµερα 22 Ιουλίου 1945 ηµέρα Κυριακή και ώρα 11 π.µ. κ.λπ.
Αριθµός πράξης 46/45
Εγκρίνεται η τροποποίηση του Κανονισµού επιβολής, βεβαίωσης και είσπραξης του δηµοτικού τέλους
καθαριότητας, αποκοµιδής απορριµµάτων κ.λπ. του οικ. έτους 1940-41, και ως προς τις αµφισβητήσεις που
προκύπτουν µεταξύ ∆ήµου και φορολογουµένων δηµοτών ως εξής, της τροποποίησης αυτής να ισχύει µόνο για
το οικ. έτος 1944-45.
Α) Οι φορολογικοί κατάλογοι µετά τον καταρτισµό τους θα αναρτηθούν στο ∆ηµαρχείο για ένα 10ήµεροµ
µαζί µε περιληπτική ανακοίνωση για την κατάρτιση και έκθεση του καταλόγου και περί της ηµεροµηνίας έναρξης
υποβολής ενστάσεων, θα διαβάζεται στις εκκλησίες και θα τοιχοκολλείται στα πιο δηµόσια µέρη του ∆ήµου.
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Αν το βεβαιούµενο τέλος καθενός από τους φορολογούµενους ξεπερνά τις 1.500 δραχµές, αποστέλλεται
ατοµική ειδοποίηση και αυτός υπογράφει απόδειξη παραλαβής της, στην οποία αναγράφεται το βεβαιωµένο
ποσό εις βάρος του, η οικεία της οφειλής και το οικ. έτος στο οποίο αναφέρεται αυτή.
Β) Μέσα στην προθεσµία των 10 ηµερών κάθε γραµµένος φορολογούµενος µπορεί να στείλει ένσταση κατά
των εγγράφων του ∆. Σ., µε το νόµιµο χαρτόσηµο και µε απόδειξη, για να αποφασίσει οριστικά επ’ αυτής,
δυνάµενο να τροποποιήσει τον φορολογικό κατάλογο µε βάση τα στοιχεία που αυτός θα συγκεντρώσει.
Στην ένσταση σηµειώνεται: α) το ονοµατεπώνυµο, το επάγγελµα, η κατοικία και η διεύθυνση του ενιστάµενου β) το αντικείµενο κατά του οποίου στρέφεται η ένσταση και τα πραγµατικά ή νόµιµα γεγονότα πάνω στα
οποία στηρίζεται η περί µείωσης ή απαλλαγής από την καταβολή του τέλους ένσταση και γ) τα έγγραφα που
τυχόν επισυνάπτονται.
Γ) Μετά από την απόφαση του Συµβουλίου επί των ενστάσεων, αυτή µαζί µε όλα τα σχετικά έγγραφα
υποβάλλεται στη Νοµαρχία για έλεγχο.
∆) Μετά την έγκριση της απόφασής µας από τη Νοµαρχία, ο φορολογικός κατάλογος αποστέλλεται µε µέριµνα του ∆ήµου και µε απόδειξη στο δηµοτικό ταµείο µαζί µε συγκεντρωτική κατάσταση για είσπραξη.
Αριθµός πράξης 47/45. Εγκρίνεται η τροποποίηση του Κανονισµού επιβολής, βεβαίωσης και είσπραξης του
δηµοτικού δικαιώµατος υδροληψίας του οικ. έτους 1940-41, µε εξ ολοκλήρου αντικατάσταση του άρθρου 10
του Κανονισµού ως εξής, της τροποποίησης αυτής να ισχύει µόνο για το οικ. έτος 1944-45.
Ακολουθούν όσα αναφέρονται και στην προηγούµενη τροποποίηση.
Αριθµός πράξης 48/45. Εγκρίνεται Κανονισµός του τρόπου βεβαίωσης και είσπραξης του δηµοτικού δικαιώµατος χορήγησης αδειών εγκατάστασης υδροληψίας που έχει ως εξής:
Άρθρο 1ο. Το δικαίωµα χορήγησης αδειών εγκατάστασης υδροληψίας που καταβάλλεται εφάπαξ, ορίζεται ως
εξής: Α) Κατηγορία: οικίες.
1. Για αυτές που έχουν δύο δωµάτια (µε την κουζίνα να υπολογίζεται ως δωµάτιο) σε 2.000 δραχµές.
2. Μέχρι 3 δωµάτια σε 2.000 δραχµές.
3. Από 4 δωµάτια και πάνω σε 5.000 δραχµές.
Β) Κατηγορία: καταστήµατα και βιοτεχνίες.
Κλιµακωτά κατά ανιούσα: α) 5.000 β) 6.000 γ) 7.000 δ) 8.000 ε) 9.000 και στ) 10.000 δραχµές.
Γ) Κατηγορία: εργαστήρια και εργοστάσια.
Κλιµακωτά κατά ανιούσα: α) 10.000 β) 15.000 γ) 20.000 δ) 25.000 ε) 30.000 στ) 35.000 ζ) 40.000 η)
45.000 και θ) 50.000 δραχµές.
Άρθρο 2ο. Όσοι επιθυµούν να λάβουν άδεια εγκατάστασης, οφείλουν να υποβάλουν χαρτοσηµασµένη
αίτηση που θα διαλαµβάνει µε σαφήνεια την τοποθεσία του ακινήτου που ζητείται να υδροδοτηθεί. Επάνω στην
αίτηση θα γνωµοδοτήσει εγγράφως η αρµόδια Τεχνική Υπηρεσία, αν είναι δυνατή ή όχι η υδροδότηση και σε
καταφατική περίπτωση το είδος του ακινήτου, οι διαστάσεις του και κάθε χρήσιµη πληροφορία.
Άρθρο 3ο. Στη Γ΄ κατηγορία υπάγονται οι σταύλοι και οι υπό εκµετάλλευση λαχανόκηποι.
Άρθρο 4ο. Η κατάταξη στις κατηγορίες Β΄ και Γ΄ αναφεροµένων καταστηµάτων, βιοτεχνιών, σταύλων,
λαχανόκηπων, εργαστηρίων και εργοστασίων, για την καταβολή του δικαιώµατος σύµφωνα µε την κλιµακωτή
κατάταξη του άρθρου 1, ενεργείται µε βάση τις υποβαλλόµενες αιτήσεις και τη γνωµάτευση επάνω σε αυτές της
∆ηµαρχιακής Επιτροπής.
Άρθρο 5ο. Οι κατατασσόµενοι από τη ∆ηµαρχιακή Επιτροπή, σύµφωνα µε τα πιο πάνω, καταστηµατάρχης,
βιοτέχνης, βουστασιάρχης, κηπουρός, εργαστηριούχος και εργοστασιάρχης, αν θεωρεί υπερβολικό το δικαίωµα
χορήγησης άδειας υδροδότησης, µπορεί να προσφύγει µε αίτησή του προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο το οποίο
παίρνει την οριστική απόφαση.
Άρθρο 6ο. Μετά την καταβολή στο ταµείο του ∆ήµου του δικαιώµατος που θα καθορισθεί, ο δικαιούχος
οφείλει να προσκοµίσει στην Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου το σχετικό διπλότυπο είσπραξης και αυτή θα εκδώσει
στο όνοµά του την άδεια.
Άρθρο 7ο. Η εγκατάσταση και η σύνδεση των σωλήνων υδροληψίας από τους ενδιαφερόµενους θα γίνεται
µε την υπόδειξη και εποπτεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου.
Άρθρο 8ο. Αν τυχόν εγκαταστήσουν κάποιοι σύνδεση χωρίς άδεια θα κληθούν µε ανακοίνωση του ∆ηµάρχου
να καταβάλουν τα προβλεπόµενα. Όσοι δεν συµµορφωθούν και κάνουν λαθραία σύνδεση θα επιβαρύνονται µε
πρόστιµο 50% επί του καταλογιστέου σε αυτούς δικαίωµα.
Άρθρο 9ο. Για κάθε επανασύνδεση υδροληψίας που διακόπηκε για οποιαδήποτε αιτία, το καταβλητέο
δικαίωµα ορίζεται στο ¼ των ποσών που καθορίζονται στο άρθρο 1. και µε τις ίδιες προϋποθέσεις.
Άρθρο 10ο. Αυτός ο Κανονισµός ισχύει για το οικ. έτος 1945-46.
Αριθµός πράξης 49/45. Εγκρίνεται διακήρυξη πλειοδοτικής δηµοπρασίας µε ανοικτές προσφορές, για τη
εκποίηση άχρηστου υλικού που βρίσκεται στην αποθήκη του ∆ήµου, όπου θα περιγράφεται λεπτοµερώς κατά
είδος.
Αριθµός πράξης 50/45. Ο ∆ήµαρχος εκθέτει ότι το ζήτηµα της κανονικής και ανελλιπούς ύδρευση της Νέας
Ιωνίας από το ιδιόκτητο αντλιοστάσιο του ∆ήµου, δεν έγινε δυνατό να λυθεί από την ίδρυση του ∆ήµου µέχρι
και σήµερα, µε τρόπο που να ικανοποιεί τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των κατοίκων της πόλης.
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Αφότου αναλάβαµε τα καθήκοντά µας στέψαµε ιδιαιτέρως την προσοχή µας στο ζωτικότατο αυτό ζήτηµα
και είναι γνωστά στο Συµβούλιο και στο κοινό της πόλης, τα µέχρι τώρα και σε µικρό διάστηµα αποτελέσµατα,
που πετύχαµε χάρις στον νέο τρόπο παροχέτευσης του πόσιµου νερού που καθιερώθηκε από εµάς. Για να συµπληρωθεί όµως ο επιδιωκόµενος αντικειµενικός σκοπός, δηλαδή της εξυπηρέτησης και των πιο αποµακρυσµένων
σηµείων του ∆ήµου, προβήκαµε πριν µερικές ηµέρες στη δοκιµαστική εγκατάσταση στην περιοχή «Φάρος», µιας
φυγόκεντρης αντλίας που παραχωρήθηκε προσωρινά από κάποιο συνδηµότη µας και λειτουργεί µε ηλεκτροκινητήρα. Έτσι διαπιστώσαµε ότι µε αυτή την εγκατάσταση θα είναι εφικτή στο εξής, η τακτική ύδρευσης µεγάλης
περιοχής της πόλης που από πολύ καιρό δοκιµάζεται από τη λειψυδρία.
Μια καινούργια αντλία µε προσαρµοσµένο κινητήρα, δύναµης 3 ΗΡ (ίππων), 1400 στροφών/λεπτό που θα
µεταφέρει σε ύψος µέχρι 15 µέτρα, 15 κυβικά νερό την ώρα, θα στοιχίσει κατά πληροφορίες το πολύ 5.000.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο χαρακτηρίζοντας ως κατεπείγουσα την περίπτωση, που δεν συγχωρεί δηµόσιο
διαγωνισµό, εγκρίνει πίστωση 125.000 µε απόδοση λογαριασµού, για την προµήθεια µιας φυγόκεντρης αντλίας
1 ½ ίντσας και ορίζει επιτροπή από δηµοτικούς υπαλλήλους για την ενέργεια και παραλαβή της προµήθειας.
Αριθµός πράξης 51/45. Ο ∆ήµαρχος εκθέτει ότι επιβάλλεται οπωσδήποτε η επανίδρυση λαϊκού ιατρείου που
λειτουργούσε και άλλοτε στον ∆ήµο, για εξυπηρέτηση των δοκιµαζοµένων απόρων τάξεων της πόλης, µε
παροχή ιατρικής περίθαλψης και φαρµάκων, αφού λυθούν, αφενός το ζήτηµα της στέγασης του ιατρείου, µετά
από παραχώρηση της Η.Ε.Μ204 επ’ αόριστο, στον νεόδµητο σταθµό επί της σιδηροδροµικής γραµµής Αθηνών
Κηφισιάς, αφετέρου η παροχή µεγάλης ποσότητας φαρµάκων από την UNRRA205, µετά από κατηγορηµατική
διαβεβαίωση της αρµόδιας υπηρεσίας του εν λόγω οργανισµού.
Το ∆. Σ., αφού σκέφθηκε ότι επιβάλλεται η ενεργή µέριµνα του ∆ήµου για εξυπηρέτηση των άπορων κατοίκων της πόλης που χρειάζονται ιατρική περίθαλψη και έχοντας υπόψη ότι το δηµόσιο νοσοκοµείο που βρίσκεται
στην Νέα Ιωνία εξυπηρετεί και περιθάλπει ασθενείς που προσκοµίζονται από όλη την Ελλάδα, επί πλέον δε το
γεγονός ότι είναι οφθαλµοφανής η έλλειψη Λαϊκού Ιατρείου, ψήφισε Ειδικό Οργανισµό έκτακτης υπηρεσίας.
Ειδικός Οργανισµός Λαϊκού Ιατρείου ∆ήµου Νέας Ιωνίας
Άρθρο 1ο. Με τον παρόντα Ειδικό Οργανισµό δηµιουργείται υγειονοµική υπηρεσία µε τίτλο «Ειδικός
Οργανισµός Λαϊκού Ιατρείου» που περιλαµβάνει µία θέση ιατρού µε µηνιαίο µισθό 12.000, µια θέση νοσοκόµουγραφέα µε µηνιαίο µισθό 10.000 και µία θέση καθαρίστριας µε µηνιαίο µισθό 3.000 δραχµές, µε προσαύξηση το
επίδοµα οικογενειακών βαρών.
Άρθρο 2ο. Σκοπός αυτής της υπηρεσίας είναι η δωρεάν εξυπηρέτηση των άπορων ασθενών, µε εξέταση στο
ιατρείο και σε περίπτωση ανάγκης µε επίσκεψη στο σπίτι, όπως και η χορήγηση δωρεάν φαρµάκων.
Άρθρο 3ο. Για να διοριστεί κάποιος γιατρός πρέπει να προσκοµίσει, εκτός από το δίπλωµα και την άδειά του,
όλα τα πιστοποιητικά που προβλέπονται από τον Οργανισµό.
Άρθρο 4ο. Για τη θέση γραφέα νοσοκόµου απαιτούνται τα ίδια πιστοποιητικά, ενδεικτικό τουλάχιστον ΣΤ΄
τάξης ∆ηµοτικού και επαρκείς γνώσεις νοσοκόµου που θα εκτιµηθούν από την αρχή που θα κάνει τον διορισµό.
Άρθρο 5ο. Το Λαϊκό Ιατρείο τελεί υπό τον έλεγχο της υγειονοµικής υπηρεσίας του ∆ήµου. Τα σχετικά µε τη
λειτουργία του και η χορήγηση των φαρµάκων, θα καθοριστούν µε ειδικό εσωτερικό κανονισµό.
Άρθρο 6ο. Ο διορισµός και η απόλυση των υπαλλήλων και υπηρετών αυτής της υπηρεσίας γίνεται από τον
∆ήµαρχο, µετά από εισήγηση του αρµόδιου προϊσταµένου.
Άρθρο 7ο. Η δαπάνη µισθοδοσίας του προσωπικού της υπηρεσίας βαρύνει τον προϋπολογισµό 1945-46.
Άρθρο 8ο. Η ισχύς του παρόντος ειδικού Οργανισµού που αρχίζει µε την έγκρισή του από την προϊσταµένη
αρχή, λήγει την 31η Μαρτίου 1946.
Αριθµός πράξης 52/45. Ο ∆ήµαρχος εκθέτει ότι µε έγγραφο ζήτησε από την Η.Ε.Μ και αυτή δέχθηκε, την
παραχώρηση των αποχωρητηρίων του σταθµού στη Νέα Ιωνία, του Ηλεκτρικού Σιδηροδρόµου Αθηνών Κηφισιάς, που δεν χρησιµοποιείται, για να χρησιµοποιηθούν ως δηµοτικά ουρητήρια και αποχωρητήρια. Αυτά όµως
χρειάζονται επισκευές και η ολική δαπάνη όπως υπολογίστηκε από την τεχνική υπηρεσία είναι 45.000, αλλά µε
δεδοµένο ότι η πόλη στερείται άλλων αποχωρητηρίων, πλην αυτών που βρίσκονται στην είσοδό της, είναι
καταφανής η ωφέλεια που θα προκύψει για τη δηµόσια υγεία των κατοίκων και των επισκεπτών της λαϊκής
αγοράς που λειτουργεί εκεί κοντά και των άλλων διαβατών που καταφεύγουν σε παρακείµενα ρέµατα και
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Στην αρχή του προηγούµενου αιώνα οι Αστικές Συγκοινωνίες της Πρωτεύουσας βρίσκονταν στα χέρια ιδιωτών ιδιοκτητών λεωφορείων.
Σε αυτούς είχαν δοθεί παραχωρητήρια και άδειες για εκτέλεση Αστικής συγκοινωνίας από το Κράτος. Με τη συµπλήρωση του πρώτου
τέταρτου του αιώνα, το 1925, ιδρύεται η πρώτη εταιρεία Αστικής Συγκοινωνίας στην Αθήνα µε την επωνυµία Ελληνικοί Ηλεκτρικοί
Σιδηρόδροµοι (Ε.Η.Σ.) Σκοπός της ήταν η λειτουργία του υπόγειου σιδηρόδροµου από τον Πειραιά µέχρι τα βόρεια προάστια της
Αθήνας. Το 1929, ιδρύεται η Ηλεκτρική Εταιρεία Μεταφορών (Η.Ε.Μ.) µε σκοπό να λειτουργήσει τραµ, τρόλεϊ και λεωφορεία στις
κεντρικές περιοχές της Αθήνας και του Πειραιά. Το 1941, ιδρύεται ο Οργανισµός Ελέγχου Αστικών Συγκοινωνιών (Ο.Ε.Α.Σ.) µε
σκοπό τον έλεγχο και την εποπτεία της παρεχόµενης εξυπηρέτησης από τους ιδιώτες λεωφορειούχους. Το 1952, οι ιδιώτες λεωφορειούχοι
οργανώνουν 6 Κοινά Ταµεία Εκµετάλλευσης Λεωφορείων (Κ.Τ.Ε.Λ.). Το καθένα απ’ αυτά λειτουργεί σε συγκεκριµένες γραµµές και
για λόγους ισότητας ακολουθείται η αρχή της εξίσωσης χιλιοµέτρων και εισπράξεων. Ταυτόχρονα δηµιουργούνται και 6 χώροι στάθµευσης
χωρίς όµως συνεργεία συντήρησης. Το 1955 Η γραµµή του ηλεκτρικού σιδηροδρόµου φθάνει στην Κηφισιά. Πηγή: http://www.oasa.gr
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Η UNRRA (United Nations Relief and Rehabilitation Administration), ο Oργανισµός Περίθαλψης και Αποκατάστασης Ηνωµένων
Εθνών, ήταν διεθνής οργανισµός περίθαλψης, µε κυρίαρχο τον ρόλο των Η.Π.Α, και εκπροσωπούσε 44 έθνη. Ιδρύθηκε το 1943 και
σταµάτησε τις επιχειρήσεις του σε µεγάλο βαθµό το 1947. Σκοπός του ήταν να προγραµµατίζει, να συντονίζει, να διαχειρίζεται ή να
µεριµνά για τη διαχείριση των µέτρων περίθαλψης των θυµάτων πολέµου σε κάθε µέρος, υπό τον έλεγχο κάθε έθνους των Ηνωµένων
Εθνών σε τοµείς όπως η σίτιση, τα καύσιµα, η ένδυση, η παροχή καταφυγίου και άλλες βασικές ανάγκες, όπως η ιατροφαρµακευτική
περίθαλψη κ.ά. Πηγή: el.wikipedia.org
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παρόδους για να κάνουν τις φυσικές τους ανάγκες, αφού τα αποχωρητήρια της Η.Ε.Μ. βρίσκονται σε κεντρικότατο σηµείο της πόλης. Το ∆. Σ. λαµβάνοντας υπόψη ότι µε τη χρησιµοποίηση των αποχωρητηρίων της Η.Ε.Μ.
θα προστατευθεί η δηµόσια υγεία και θα εκλείψει η ακοσµία και ασχηµοσύνη από την πόλη, ψηφίζει για το
σκοπό αυτό πίστωση 45.000 δραχµών.
Αριθµός πράξης 53/45. Εγκρίνεται πίστωση 100.000 για τις εργασίες επισκευής του σταθµού που παραχωρήθηκε από την Η.Ε.Μ., για να εγκατασταθεί εκεί το Λαϊκό Ιατρείο.
Αριθµός πράξης 54/45. Εγκρίνεται πίστωση 100.000 για προµήθεια γραφικής ύλης και εντύπων.
Αριθµός πράξης 55/45. Ο ∆ήµαρχος ανακοινώνει εγκύκλιο ∆/ντή του Υπ. Εσωτερικών που κοινοποιεί το από
18/6/45 Β. ∆ιάταγµα, περί προσκλήσεως των ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Συµβουλίων να αποφασίσουν για τις
αναγκαίες τροποποιήσεις στα υπάρχοντα εκλογικά και λέει ότι ως γνωστό στο ∆ήµο υπάρχουν 6 εκλογικά
τµήµατα:
1ο εκλογικό τµήµα ενορίας Αγίων Αναργύρων, µε κατάστηµα ψηφοφορίας το παράρτηµα του Γυµνασίου
Νέας Ιωνίας, στην πλατεία Αγίων Αναργύρων.
2ο εκλογικό τµήµα ενορίας Αγίων Αναργύρων, µε κατάστηµα ψηφοφορίας το ∆ηµοτικό Σχολείο Νέας Ιωνίας,
στην πλατεία Αγίων Αναργύρων.
3ο εκλογικό τµήµα ενορίας Αγίου Γεωργίου, µε κατάστηµα ψηφοφορίας ισόγεια αίθουσα της βόρειας
πλευράς του ∆ηµοτικού Σχολείου Ελευθερούπολης.
4ο εκλογικό τµήµα ενορίας Αγίου Γεωργίου, µε κατάστηµα ψηφοφορίας ισόγεια αίθουσα της νότιας πλευράς
του ∆ηµοτικού Σχολείου Ελευθερούπολης.
5ο εκλογικό τµήµα ενορίας Αγίου Στεφάνου, µε κατάστηµα ψηφοφορίας το ∆ηµοτικό Σχολείο Σαφράµπολης.
6ο εκλογικό τµήµα ενορίας Κοιµήσεως της Θεοτόκου, µε κατάστηµα ψηφοφορίας τον Ιερό Ναό.
Ο ∆ήµαρχος λέει ότι κατά τη γνώµη του πρέπει να γίνουν οι εξής τροποποιήσεις, µε αύξηση των εκλογικών
τµηµάτων σε 8.
Α) Στο 2ο εκλογικό τµήµα ενορίας Αγίων Αναργύρων, είχαν ψηφίσει κατά τις βουλευτικές εκλογές στις 26
Ιανουαρίου 1936 περισσότεροι από 800 εκλογείς, κατά συνέπεια πρέπει, σύµφωνα µε το άρθρο 26 του περί
εκλογής βουλευτών νόµου 5493 του 1932, να δηµιουργηθεί και άλλο εκλογικό τµήµα στην ενορία Αγίων Αναργύρων, µε κατάστηµα ψηφοφορίας µία από τις λοιπές αίθουσες του ∆ηµοτικού Σχολείου Νέας Ιωνίας.
Β) Κρίνει πρόσφορο να καταργηθεί το 6ο εκλογικό τµήµα ενορίας Κοιµήσεως της Θεοτόκου Ινέπολης, µε
κατάστηµα ψηφοφορίας τον Ιερό Ναό, εφόσον σε αυτό το τµήµα στις ίδιες εκλογές του 1936 ψήφισαν 245
κάτοικοι αυτής της ενορίας και 371 κάτοικοι της παρακείµενης συνοικίας Περισσού. Γι’ αυτό θα δηµιουργηθεί
εκλογικό τµήµα ενορίας Αγίας Αναστασίας που δεν υπήρχε µέχρι τώρα, µε κατάστηµα ψηφοφορίας τον Ιερό Ναό
Αγίας Αναστασίας, αφού δεν υπάρχει στην περιοχή δηµόσιο ή δηµοτικό κατάστηµα ή άλλος κατάλληλος χώρος
και σε αυτό το τµήµα θα ψηφίζουν και οι κάτοικοι της ενορίας Κοιµήσεως της Θεοτόκου.
Γ) Τέλος ως προς τον συνοικισµό Καλογρέζας, αυτός αποτελούσε κατά το παρελθόν ανεξάρτητη Κοινότητα
και είχε δικό της εκλογικό τµήµα. Όµως µετά από τη συγχώνευση της κοινότητας αυτής µε τον ∆ήµο µας το
1940, πρέπει να δηµιουργηθεί εκλογικό τµήµα, µε κατάστηµα ψηφοφορίας το ∆ηµοτικό Σχολείο Καλογρέζας.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο εγκρίνει την τροποποίηση των εκλογικών τµηµάτων και την αύξησή τους σε 8.
1ο εκλογικό τµήµα ενορίας Αγίων Αναργύρων, µε κατάστηµα ψηφοφορίας το παράρτηµα του Γυµνασίου
Νέας Ιωνίας, στην πλατεία Αγίων Αναργύρων.
2ο εκλογικό τµήµα ενορίας Αγίων Αναργύρων, µε κατάστηµα ψηφοφορίας αίθουσα της βόρειας πλευράς του
∆ηµοτικού Σχολείου Νέας Ιωνίας, στην πλατεία Αγίων Αναργύρων.
3ο εκλογικό τµήµα ενορίας Αγίων Αναργύρων, µε κατάστηµα ψηφοφορίας αίθουσα της νότιας πλευράς του
∆ηµοτικού Σχολείου Νέας Ιωνίας, στην πλατεία Αγίων Αναργύρων.
4ο εκλογικό τµήµα ενορίας Αγίου Γεωργίου, µε κατάστηµα ψηφοφορίας ισόγεια αίθουσα της βόρειας
πλευράς του ∆ηµοτικού Σχολείου Ελευθερούπολης.
5ο εκλογικό τµήµα ενορίας Αγίου Γεωργίου, µε κατάστηµα ψηφοφορίας ισόγεια αίθουσα της νότιας πλευράς
του ∆ηµοτικού Σχολείου Ελευθερούπολης.
6ο εκλογικό τµήµα ενορίας Αγίου Στεφάνου, µε κατάστηµα ψηφοφορίας το ∆ηµοτικό Σχολείο Σαφράµπολης.
7ο εκλογικό τµήµα ενορίας Αγίας Αναστασίας Περισσού, µε κατάστηµα ψηφοφορίας τον Ιερό Ναό.
8ο εκλογικό συνοικισµού Καλογρέζας, µε κατάστηµα ψηφοφορίας το ∆ηµοτικό Σχολείο Καλογρέζας.
Αριθµός πράξης 56/45
Στη Νέα Ιωνία σήµερα 7 Αυγούστου 1945 ηµέρα Τρίτη και ώρα 8 µ.µ. κ.λπ.
Ψηφίζεται ο Προϋπολογισµός εσόδων και εξόδων του ∆ήµου του οικ. έτους 1945-46 που προβλέπει έσοδα
37.198.750 δρχ. σύνολο εξόδων 35. 698.750 δρχ. και διαθέσιµο αποθεµατικό κεφάλαιο 1.500.000 δρχ.
Αριθµός πράξης 57/45. Ψηφίζεται Ειδικός Οργανισµός έκτακτης υπηρεσίας είσπραξης δηµοτικών εσόδων.
Άρθρο 1ο. Για την είσπραξη των εισπραττοµένων αυτοτελώς και µε βάση χρηµατικό κατάλογο γενικά δηµοτικών
φόρων, τελών, δικαιωµάτων και άµεσων εράνων, που βεβαιώθηκαν κατά τη χρήση 1944-45 και θα βεβαιωθούν
για τη τρέχουσα χρήση 1945-46, συστήνεται ειδική έκτακτη υπηρεσία που περιλαµβάνει 3 θέσεις ειδικών
εκτάκτων εισπρακτόρων, µε µηνιαίο µισθό 11.000 και επίδοµα οικογενειακών βαρών, συν µηνιαία οδοιπορικά
έξοδα 2.500 δραχµές.
Άρθρο 2ο. αυτοί που θα προσληφθούν πρέπει να έχουν τα πιο κάτω γενικά και ειδικά προσόντα:
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Α) Γενικά προσόντα και κωλύµατα διορισµού. Για να διοριστεί κάποιος ειδικός έκτακτος εισπράκτορας, 1)
πρέπει να είναι έλληνας πολίτης, 2) να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή να έχει απαλλαγεί
από αυτές νοµίµως, όχι όµως λόγω ανικανότητας εκπλήρωσης στρατιωτικής υπηρεσίας, 3) να έχει ηλικία κάτω
των 60 ετών, 4) να µην έχει παραπεµφθεί µε οριστικό βούλευµα ή να µην έχει καταδικαστεί σε εγκληµατική ή
επανορθωτική ποινή, για κάποιο από τα αναφερόµενα στα άρθρα 22 και 24 του Ποινικού Κώδικα πληµµελήµατα
ή διαπράξεις που ανάγονται σε προηγούµενη δηµόσια ή δηµοτική υπηρεσία του, 5) να µην έχει στερηθεί της
ελεύθερης διαχείρισης της περιουσίας του λόγω απαγόρευσης ή δικαστικής αντίληψης ή πτώχευσης και 6)
εφόσον υπηρέτησε σε δηµόσια, δηµοτική ή κοινοτική υπηρεσία, να µην έχει απολυθεί από αυτές λόγω
πειθαρχικού παραπτώµατος πλην αν η απόλυση έγινε εξ αιτίας αποχής από τα καθήκοντά του.
Β) Ειδικά προσόντα διορισµού. Για να διοριστεί κάποιος εισπράκτορας πρέπει να έχει αποκτήσει απολυτήριο
Γυµνασίου ή ∆ηµόσιας Εµπορικής Σχολής ή άλλης σχολής ισότιµης µε αυτά ή απολυτήριο Σχολαρχείου µε
τουλάχιστον διετή προϋπηρεσία ως δηµόσιος, δηµοτικός ή κοινοτικός εισπράκτορας ή δεν έχει αυτά, πενταετή
προϋπηρεσία λογιστή σε δηµόσια ή ιδιωτική θέση που θα πιστοποιείται µε σχετικά πιστοποιητικά.
Άρθρο 3ο. ∆ιορισµοί: Ο διορισµός και η απόλυση των ειδικών εκτάκτων εισπρακτόρων, γίνεται µετά από αίτηση
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κατόπιν αιτιολογηµένης πρότασης του οικείου ∆ιευθυντή του Ταµείου ∆ήµων και
Κοινοτήτων, µε απόφαση του Νοµάρχη Αττικής που µπορεί και αυτεπάγγελτα να προβεί στην απόλυσή τους. Η
πρόταση του Ταµείου αφορά την ανάγκη πρόσληψής τους και των αριθµό των θέσεων, αλλά όχι και την
καταλληλότητα των προσώπων. Για τη συµπλήρωση των θέσεων προτιµούνται οι παλαιοί πολεµιστές και
έφεδροι του τελευταίου πολέµου.
Άρθρο 4ο. Για προφύλαξη του ∆ήµου από ενδεχόµενες ζηµίες που θα προκληθούν από τους ειδικούς εκτάκτους
εισπράκτορες λόγω λαθών από τη διαχείριση τους, επιβάλλεται η παροχή εγγύησης 15.000 δραχµών από τον
καθένα τους, σε µετρητά. Η εγγύηση κατακρατείται από τον ∆ήµο αυτοδίκαια και χωρίς άλλη διαδικασία, για
είσπραξη κάθε ελλείµµατος που θα αναφέρεται στον υπόλογο εισπράκτορα.
Άρθρο 5ο. Οι εισπράκτορες πριν αναλάβουν τα καθήκοντά τους δίνουν τον προβλεπόµενο από τον νόµο όρκο,
ενώπιων του ∆ηµάρχου.
Άρθρο 6ο. Καθήκοντα, υποχρεώσεις, ευθύνες. Οι διοριζόµενοι εισπράκτορες εξοµοιώνονται ως προς τις ευθύνες,
τη λογοδοσία κ.λπ., µε τους επιµελητές εισπράκτορες που υπηρετούν στα ταµεία των ∆ήµων και κοινοτήτων.
Άρθρο 7ο. Η ισχύς του παρόντος Ειδικού Οργανισµού αρχίζει από την 1η Αυγούστου 1945 και λήγει στις 31
Ιουλίου 1946.
Στη συνέχεια το ∆ηµοτικό Συµβούλιο σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 του αναγκαστικού νόµου
822/37, υποδεικνύει για την κατάληψη των 3 θέσεων εισπρακτόρων τους, Κωνσταντίνο Σολοµωνίδη, ∆ηµήτριο
Ορφανίδη και Κυριάκο Παπαδόπουλο που συγκεντρώνουν τα απαραίτητα προσόντα.
Αριθµός πράξης 58/45. Εγκρίνεται πίστωση 200.000 για την προµήθεια περίπου 400 µέτρων σωλήνων και
άλλων υλικών, από το εργοστάσιο «Ο Ερµής» στη Νέα Ιωνία, για την επέκταση του δικτύου ύδρευσης στις
οδούς: Ραµνούντος, Κυδωνιών, Βρυούλλων, Σεϊζάνη και Καλογρέζας, όπως και προς τις περιοχές Νεαπόλεως και
Μαυροκορδάτου. Για την προµήθεια και την παραλαβή ορίζεται επιτροπή από δηµοτικούς υπαλλήλους.
Αριθµός πράξης 59/45. Εγκρίνεται πίστωση 200.000 για την προµήθεια ανταλλακτικών και την επισκευή του
αυτοκίνητου καταβρεχτήρα. Για την προµήθεια και την παραλαβή ορίζεται επιτροπή από υπαλλήλους.
Αριθµός πράξης 60/45. Εγκρίνεται η ασφάλιση για ένα χρόνο σε αναγνωρισµένη ασφαλιστική εταιρεία, του
αυτοκίνητου καταβρεχτήρα µάρκας ΤΖΕ-ΕΜ-ΣΕ, 22 ίππων, µε αριθµό κυκλοφορίας 40067, για περιπτώσεις:
αστικής ευθύνης για βλάβες πραγµάτων ή ζωών που δεν επιβαίνουν στο αυτοκίνητο, ευθύνη για αποζηµίωση
λόγω ψυχικής οδύνης, ζηµιές ή βλάβες που µπορεί να υποστεί το αυτοκίνητο σταθµευµένο ή σε κίνηση από
πυρκαγιά, κεραυνό, έκρηξη ή αυτανάφλεξη, µε συνολικό ασφαλιστέο ποσό µέχρι 1.760.000 δραχµών. Για το
σκοπό αυτό αναγράφεται στον προϋπολογισµό σχετική πίστωση 60.000.
Αριθµός πράξης 61/45. Εγκρίνεται η ασφάλιση για ένα χρόνο σε αναγνωρισµένη ασφαλιστική εταιρεία, του
αυτοκίνητου καθαριότητας και αποκοµιδής απορριµµάτων µάρκας ΤΖΕ-ΕΜ-ΣΕ, 25 ίππων, µε αριθµό κυκλοφορίας
40066, µε τους ίδιους όρους.
Αριθµός πράξης 62/45. Εγκρίνεται η ασφάλιση για ένα χρόνο των επίπλων, για ζηµιές ή βλάβες από πυρκαγιά
ή κεραυνό, διακοσµητικών εικόνων, χαλιών, γραφοµηχανών, βιβλιοθηκών µε τα βιβλία τους κ.λπ., µε συνολικό
ασφαλιστέο ποσό µέχρι 4.000.000 δραχµές. Για το σκοπό αυτό δεν υπολογίζεται να χρειαστούν πάνω από
15.000, ενώ αναγράφεται στον προϋπολογισµό σχετική πίστωση 150.000.
Αριθµός πράξης 63/45. Εγκρίνεται η ασφάλιση για ένα χρόνο της δηµοτικής οικοδοµής του ανλιοστασίου του
∆ήµου και των µηχανηµάτων κίνησης, χλωρίωσης και αµµωνίασης του αντλούµενου νερού, για ζηµιές ή βλάβες
από πυρκαγιά ή κεραυνό, µε συνολικό ασφαλιστέο ποσό µέχρι 13.000.000 δραχµές. Για το σκοπό αυτό
υπολογίζεται να χρειαστούν περίπου 75.000, ενώ αναγράφεται στον προϋπολογισµό σχετική πίστωση.
Αριθµός πράξης 64/45. Ο ∆ήµαρχος ανακοινώνει ότι οι δηµοτικοί υπάλληλοι Γερµανός Γιαννακίδης, σχεδιαστής στην Τεχνική υπηρεσία του ∆ήµου και Ευστράτιος Συµεωνίδης, Γεωπόνος, που απολύθηκαν ήδη αυτοδικαίως από 16 Ιουλίου 1945, διατελούσαν υπό κράτηση από 21 Μαρτίου 1945, λόγω συµµετοχής τους στο
στασιαστικό κίνηµα της 3ης ∆εκέµβριου 1944. Κατά την οικονοµική υπηρεσία ο Γερµανός Γιαννακίδης έχει να
λαµβάνει 12.300 δρχ., για απολαβές από 1 Ιανουαρίου έως 31 Φεβρουαρίου 1945 και ο Ευστράτιος Συµεωνίδης
1.600 δρχ., για απολαβές από 21 Φεβρουαρίου έως 31 Φεβρουαρίου 1945. Για τις καθυστερούµενες απολαβές
εγκρίνεται πίστωση 13.900 δρχ.
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Αριθµός πράξης 65/45. Εγκρίνεται πίστωση 18.025 δραχµών για την επιστροφή στους υπαλλήλους και υπηρέτες που περιλαµβάνονται σε συνηµµένη κατάσταση, από αδικαιολόγητη κράτηση που έγινε λόγω σύνταξης,
επί του έκτακτου πολεµικού επιδόµατός τους.
Αριθµός πράξης 66/45. Εγκρίνεται πίστωση 4.300 δραχµών για την προµήθεια φαρµακευτικών ειδών, προκειµένου να γίνει, µετά από απόφαση του Υπ. Υγιεινής και του Υγειονοµικού Κέντρου, αντιτυφικός εµβολιασµός
των κατοίκων της πόλης και ιδιαιτέρως των παιδιών, κατ’ εντολή του Προϊσταµένου της Υγειονοµικής Υπηρεσίας
του ∆ήµου ιατρού Αναστασίου Ιωαννίδη. Η προµήθεια γίνεται από τον φαρµακοποιό Νικόλαο Θ. Σταυριανό,
κάτοικο Νέας Ιωνίας, οδός Ηρακλείου 32.
Αριθµός πράξης 67/45. Εγκρίνεται πίστωση 3.380 δρχ. για την καταβολή δικαστικών εξόδων που κατέβαλε,
για την υπόθεση του νεκροταφείου, ο τέως εξουσιοδοτηµένος δικηγόρος του ∆ήµου, Κωνσταντίνος Καλατζής.
Αριθµός πράξης 68/45. Εγκρίνεται πίστωση 15.000 δραχµών για προµήθεια και συντήρηση επίπλων, σκευών
κ.λπ. για τη λειτουργία των γραφείων και έξοδα επισκευής και καθαρισµού από τον µηχανικό Νικόλαο Μιχαϊλίδη,
κάτοικο Νέας Ιωνίας, δύο γραφοµηχανών του ∆ήµου τύπου Ιντεάλ και Αντεργούντ που έπαθαν βλάβες λόγω
µακροχρόνιας χρήσης.

Αριθµός πράξης 69/45. Εγκρίνεται πίστωση 5.000 δραχµών για καταβολή συνδροµής του έτους 1945-46,
στην εφηµερίδα «Προσφυγικός Κόσµος», της Αθήνας.
Αριθµός πράξης 70/45. Ο ∆ήµαρχος ανακοινώνει έγγραφο του Οικονοµικού Εφόρου Ν. Ιωνίας, µε το οποίο
µας γίνεται γνωστό ότι συµφώνως µε το άρθρο 1 Βασιλικού ∆ιατάγµατος της 19ης Ιουνίου 1945, για την
εκτέλεση του «περί στρεµµατικού φόρου του Αναγκαστικού Νόµου 323/45», απογραφικής επιτροπής στη
∆ηµοτική Περιφέρεια Ν. Ιωνίας, πρέπει να ορισθεί ως τρίτο µέλος, πρόσωπο από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο που να
έχει τα απαραίτητα προσόντα και να είναι πεπειραµένος, λόγω έλλειψης Γεωργικής Συνεταιριστικής Οργάνωσης
στη Ν. Ιωνία. Ως τρίτο µέλος της Επιτροπής, ορίζεται ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος Ιωάννης Γκιουλµπαλόγλου,
κάτοικος Ν. Ιωνίας στην οδό Βασ. Αµαλίας 51 και ως αναπληρωτής του ο ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος Παντελής
Σαραφίδης, κάτοικος Ν. Ιωνίας στην οδό Παλ. Πατρών Γερµανού 9.
Αριθµός πράξης 71/45. Εγκρίνεται πίστωση 55.000 δρχ. για προµήθεια βενζίνης και ορυκτελαίου του µήνα
Αυγούστου, για το αυτοκίνητο καταβρεχτήρα.
Αριθµός πράξης 72/45. Ορίζονται οι µετακινήσεις 2 δηµοτικών υπαλλήλων τους µήνες Ιούλιο, Αύγουστο και
Σεπτέµβριο, για υπηρεσιακούς λόγους.
Αριθµός πράξης 73/45. Εγκρίνεται πίστωση 26.000 δρχ. για προµήθεια 94 λαµπτήρων ηλεκτροφωτισµού.
Αριθµός πράξης 74/45
Στη Νέα Ιωνία σήµερα 30 Αυγούστου 1945 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 8 µ.µ. κ.λπ.
Ψηφίζεται αναµόρφωση του Προϋπολογισµού εσόδων του ∆ήµου του οικ. έτους 1945-46. Αναγράφεται στα
έσοδα οικονοµική ενίσχυση του Υπ. Πρόνοιας ύψους 216.000, για τη λειτουργία παιδικών κατασκηνώσεων.
Αριθµός πράξης 75/45. Εγκρίνεται δαπάνη 150.000 δρχ. για προµήθεια διάφορων υλικών του αντλιοστασίου.
Αριθµός πράξης 76/45. Εγκρίνεται δαπάνη 54.960 δρχ. για προµήθεια βενζίνης και ορυκτελαίου, για το
αυτοκίνητο καθαριότητας.
Αριθµός πράξης 77/45. Αποφασίζεται η κατάρτιση τριµελούς επιτροπής για την προκήρυξη διαγωνισµού την
1η Οκτωβρίου πρόσληψης 2 γραφέων Α΄ και ενός γραφέα Β΄. Η επιτροπή αποτελείται από τον ∆ήµαρχο Κυριάκο
Κιοφτερτζή, τον Αντιπρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Χρ. Χατζηστέλιο και έναν από τους ανώτερους υπαλλήλους της Νοµαρχίας Αττικής που θα ορίσει ο Νοµάρχης, µε γραµµατέα τον εισηγητή προϊστάµενο της ∆ιοικ.
Υπηρεσίας του ∆ήµου Θ. Καγιαλόγλου. Αναπληρωτές ορίζονται οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι Σ. Βαρβαρέσος και Ι.
Κανάς. Γι’ αυτούς καθορίζεται αποζηµίωση κατά συνεδρίαση 700 δρχ. για τον καθένα.
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Αριθµός πράξης 78/45. Ο ∆ήµαρχος ανακοινώνει την υπ’ αριθ. 13417/113 εγκύκλιο διαταγή της Νοµαρχίας
Αττικής, που κοινοποιεί το από 23 Ιουλίου έγγραφο της Επιτροπής ∆ιεκδίκησης Εθνικών ∆ικαίων στη Θεσσαλονίκη, περί οργάνωσης από αυτήν Πανελλήνιου Συνεδρίου, σκοπός του οποίου θα είναι αφ’ ενός η διατράνωση
της θέλησης του ελληνικού λαού να δικαιωθούν οι εθνικές διεκδικήσεις, στο πλαίσιο των φυσικών, εθνικών και
ιστορικών πραγµατικοτήτων και αναλόγων των θυσιών που υπέστη ο Ελληνισµός και της συµβολής του έθνους
στη νίκη των ενωµένων εθνών, αφ’ εταίρου η διαφώτιση της διεθνούς κοινή γνώµης για το δίκαιο των εθνικών
διεκδικήσεων και το αδιάσειστο της ικανοποίησής τους για την εξασφάλιση των συνόρων και του ανθρώπινου
επιπέδου διαβίωσης του ελληνικού λαού. Στο συνέδριο αυτό θα εκφραστούν τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα
της χώρας, εθνικές οργανώσεις, οι ∆ήµοι και οι Κοινότητες, οι Σύνδεσµοι Αλυτρώτων Ελλήνων κ.λπ.
Ορίζεται τριµελής επιτροπή για να συµµετάσχει στο συνέδριο που αποτελείται από 1) το Πρόεδρο του
∆ηµοτικού Συµβουλίου Χρυσάφη ∆ουβλίδη, µε αναπληρωτή τον Αντιπρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Χρίστο
Χατζηστέλιο, 2) τον Γραµµατέα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αναστάσιο Μποσταντζόγλου µε αναπληρωτή τον
∆ηµοτικό Σύµβουλο Ιωάννη Γκιουλµπαλόγλου και 3) τον Εισηγητή του ∆ήµου Θεολόγο Καγιαλόγλου. Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι θα καταβάλουν εξ ιδίων όλα τα έξοδα ενώ για τους υπαλλήλους προβλέπεται αποζηµίωση 12.000.
Αριθµός πράξης 79/45. Εγκρίνεται πίστωση 300.000 για προµήθεια 210 µέτρων σωλήνων ύδρευσης διαµέτρου 1½ και 1 ίντσας µε τις απαραίτητες δικλείδες, για την επέκταση του δικτύου ύδρευσης στην πολυπληθή
περιοχή της οδού Σελινούντος, όπου οι κάτοικοι ταλαιπωρούνται γιατί η υδροδότησή τους γίνεται µε το
µοναδικό αυτοκίνητο καταβρεχτήρα του ∆ήµου.
Αριθµός πράξης 80/45. Εγκρίνεται πίστωση 55.000 για προµήθεια βενζίνης, για το αυτοκίνητο καθαριότητας.
Αριθµός πράξης 81/45. Εγκρίνεται πίστωση 150.000 για προµήθεια ξυλείας για τις παιδικές κατασκηνώσεις
του ∆ήµου.
Αριθµός πράξης 82/45. Εγκρίνεται πίστωση για προµήθεια σαρώθρων για τους δρόµους και τις πλατείες.
Αριθµός πράξης 83/45. Εγκρίνεται πίστωση 250.000 για προµήθεια διάφορων χρειωδών των µηχανηµάτων
του αντλιοστασίου.
Αριθµός πράξης 84/45. Ο επιστάτης καθαριότητας του ∆ήµου ζήτησε τη χρησιµοποίηση κάρου για την
αποκοµιδή απορριµµάτων στις περιοχές Περισσού, Ινεπόλεως, Αναπήρων και Μαυροκορδάτου. Ο ∆ήµαρχος
εκθέτει ότι διαπίστωσε ό ίδιος µε επιτόπια επίσκεψη πως δεν είναι δυνατή η αποκοµιδή µε αυτοκίνητο απορριµµάτων και η αποκοµιδή µε χειράµαξες είναι πολύ επίπονη και απαιτεί µεγάλο αριθµό εργατών. Έχοντας υπόψη
του την επικείµενη επίσκεψη εκπροσώπων της Ούνρρα στον ∆ήµο, για ενέργεια ερευνών ανόρυξης αρτεσιανού
φρέατος και αποβλέποντας να παρουσιάσει στα µάτια των ξένων άµεµπτη τη Νέα Ιωνία από άποψη
καθαριότητας, προσκάλεσε ορισµένους δηµότες κάτοχους κάρων και ζήτησε να αναλάβουν την αποκοµιδή των
απορριµµάτων µε αµοιβή. Το ∆. Σ. εγκρίνει τη µίσθωση από 20 Αυγούστου 1945 ενός κάρου µε τον καραγωγέα
του Παντελή Λιανό, µε ηµερήσια αποζηµίωση 1.500 δρχ. και ορίζει η µίσθωση να γίνει µέχρι την ηµέρα της
ρύθµισης του ζητήµατος µε τροποποίηση του Ειδικού Οργανισµού σύστασης συνεργείου εργατών καθαριότητας.
Αριθµός πράξης 85/45. Εγκρίνεται πίστωση 7.000 για συνδροµές του έτους 1945-46: α) στο περιοδικό
«Ελλάς-Αµερική» 3.000 και β) στην εφηµερίδα «Συνταξιούχος» 4.000.
Αριθµός πράξης 86/45. Εγκρίνεται πίστωση 13.650 δρχ. για νοσήλια άπορου δηµότη στο νοσοκοµείοσανατόριο «Σωτηρία».
Αριθµός πράξης 87/45. Εγκρίνεται πίστωση 6.200 δρχ. για δύο αγώγια: α) 3.000 στον οδηγό Συµεών
Κεσόγλου για µεταφορά του ∆ηµάρχου και ∆ηµοτικών Συµβούλων στην τελετή που έγινε στις 9 Αυγούστου στο
φράγµα «Φασίδερι206» και β) 3.200 στον οδηγό Νικόλαο Μόρτογλου για µεταφορά του ∆ηµάρχου και ∆ηµοτικών
Συµβούλων στις 15 Αυγούστου στο Αµαρούσιο, για το πανηγύρι Κοιµήσεως της Θεοτόκου.
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ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΟ ΦΡΑΓΜΑ ΣΤΟ ΦΑΣΙ∆ΕΡΙ ΕΚΑΛΗΣ ΠΡΟΣ ΑΡ∆ΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΥΚΟΥΒΑΟΥΝΩΝ, ΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΚΑΛΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΥΚΟΥΒΑΟΥΝΩΝ.
Πρώτο Χωµάτινο Φράγµα στην Ελλάδα.
Α) ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
1. Κύριος Έργου: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
2. Προϊσταµένη Αρχή: ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
3. Αναθέτουσα Υπηρεσία: ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
4. Φορέας Εκτέλεσης: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Β) ΕΙ∆ΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
1. Το Σύστηµα Τεχνικών Έργων του Φράγµατος στο Φασίδερι περιελάµβανε το 1938 τα παρακάτω Τεχνικά Έργα:
α) Χωµάτινο Φράγµα ύψους 33,50 µ. µετά στεγανού πυρήνα στον άξονα αυτού
β) Σήραγγα Εκτροπής Χειµάρρου Φασίδερι, µήκους 320 µ. και εσωτερικής διαµέτρου 3,80 µ. (Παροχή (Q) = 100 κ.µ. την ώρα). Μετά την
αποπεράτωση των Τεχνικών η Σήραγγα θα χρησιµοποιείτο δια την υδροληψία του ύδατος άρδευσης.
γ) Πύργος Υδροληψίας επί της Σήραγγας Εκτροπής µε σύστηµα ∆ικλείδων Ρύθµισης Ροής.
δ) Εκχειλιστής πληµµυρών σε σχήµα πετάλου (Αποχέτευση Παροχής (Q) = 100 κ.µ. την ώρα) µε διώρυγα διοχέτευσης των εκχειλιζόντων
υδάτων στο κατάντη του φράγµατος, τµήµα της κοίτης του Κηφισού.
2. Ήταν το πρώτο Χωµάτινο Φράγµα στην Ελλάδα το οποίον όµως µελετήθηκε σε µία εποχή που η Επιστήµη της Εδαφοµηχανικής δεν είχε
αποκτήσει την αυτοτελή µορφή που έχει λάβει µετά την θεµελίωση της από τον Karl von Terzaghi στα 1925. Έτσι η Μελέτη του Έργου σε
επίπεδο γεωτεχνικής εξέτασης έγινε µε την καθαρή εµπειρία των Γεωλόγων και των γνώσεων που είχαν οι Μηχανικοί της εποχής εκείνης για
τη θεµελίωση και έδραση των φραγµάτων, λόγω και της εντωµεταξύ αποκτηθείσας πείρας από την κατασκευή του Φράγµατος Χαράδρου
στον Μαραθώνα.
3. Η Εργοληψία της ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΘΗΝΑ» δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Μόλις ο Εργολήπτης εκτέλεσε τις εκθαµνώσεις
προς διαµόρφωση της βάσης έδρασης του σώµατος του φράγµατος, τµήµα της σήραγγας εκτροπής και του προφράγµατος εκτροπής του
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Αριθµός πράξης 88/45. Ο ∆ήµαρχος εξέθεσε ότι µετά από ενέργειες στην Ούνρρα, στάλθηκαν στον ∆ήµο
Άγγλοι Στρατιωτικοί µε γεωτρητικό µηχάνηµα για ανόρυξη αρτεσιανού φρέατος δίπλα στο αντλιοστάσιο, για τον
εµπλουτισµό του αντλούµενου νερού, µε πρόβλεψη να λυθεί οριστικά και πάγια το θέµα ύδρευσης της πόλης.
Κατά την έναρξη των γεωτρητικών εργασιών στις 19 Αυγούστου, έγινε τελετή στην οποία παρατέθηκαν στους
Άγγλους Στρατιωτικούς αναψυκτικά και καµπανίτης207 αξίας 5.250 δρχ., όπως και γεύµα του οποίου το αντίτιµο
είναι 1.700 δρχ. (σχετικά τιµολόγια του ζυθοπώλη Μιχαήλ Χανά). Επίσης µετά από επιθυµία που εκφράστηκε
από τους Άγγλους, φωτογραφήθηκε η τελετή (6 αναµνηστικές φωτογραφίες µεγάλου µεγέθους) από τον
φωτογράφο Ηλία Βογιαντζόγλου, µε αντίτιµο 9.000. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο εγκρίνει πίστωση 15.950 δρχ.
Αριθµός πράξης 89/45. Εγκρίνεται πίστωση 100.000 για την προµήθεια γυµνών και µονωµένων καλωδίων,
για την τακτοποίηση του δικτύου ηλεκτροφωτισµού της πόλης.
Αριθµός πράξης 90/45. Εγκρίνεται πίστωση 40.000 δρχ., για την κατασκευή µε αυτεπιστασία βοηθητικού
αντλιοστασίου στη συνοικία Φάρος, που θα προωθεί το νερό του κεντρικού αντλιοστασίου σε όλη την περιοχή.
Αριθµός πράξης 91/45. Εγκρίνεται πίστωση 3.536 δρχ., για την καταβολή στην Ηλεκτρική Εταιρία ΑθηνώνΠειραιώς της αξίας ηλεκτρικού ρεύµατος που κατανάλωσε ο ηλεκτροκινητήρας του αντλιοστασίου στη συνοικία
Φάρος, από 20 Ιουνίου µέχρι 20 Αυγούστου.
Αριθµός πράξης 92/45. Ψηφίζεται πίστωση 30.000, για τη σύνταξη και εκτύπωση ψηφίσµατος ανακήρυξης
σε επίτιµο δηµότη Νέας Ιωνίας, του αµερικανού συνταγµατάρχη ∆ανιήλ Ε. Ράϊτ, διευθυντή της υγειονοµικής
υπηρεσίας της Ούνρρα στην Ελλάδα, σε ένδειξη ευγνωµοσύνης για το εξαιρετικό ενδιαφέρον που επέδειξε µεριµνώντας για τη αποστολή συνεργείου για την ανόρυξη αρτεσιανού φρέατος, ενώ υποσχέθηκε να θέσει στη
διάθεση του ∆ήµου δύο µεγάλα αυτοκίνητα για την καθαριότητα. Για το λόγο αυτό ανατίθεται στον τυπογράφο
∆ηµήτριο Βελονιάδη, Πατησίων 46 Αθήνα, η εργασία εκτύπωσης 5 αντιτύπων του ψηφίσµατος σε πολυτελές
χαρτί.
Αριθµός πράξης 93/45. Εγκρίνεται πίστωση 100.000 για την προµήθεια 100 στεγανών λυχνολαβών (ντουί),
για το δίκτυο ηλεκτροφωτισµού της πόλης.
Αριθµός πράξης 94/45. Εγκρίνεται πίστωση 100.000 για την προµήθεια 400 λαµπτήρων, για το δίκτυο
ηλεκτροφωτισµού της πόλης.
Αριθµός πράξης 95/45
Στη Νέα Ιωνία σήµερα 17 Σεπτεµβρίου 1945 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 7 µ.µ. κ.λπ.
Εγκρίνεται η διάθεση 68.915 δρχ. για την προµήθεια ανταλλακτικών και την επισκευή του υδροφόρου
αυτοκινήτου, µε απόδοση λογαριασµού όπου περιγράφονται λεπτοµερώς όλες τις δαπάνες.

ποταµού Κηφισού, ζητήθηκε διάλυση της Εργοληψίας και τα Έργα ανετέθησαν (προ της ενάρξης του 2ου Παγκοσµίου Πολέµου) στην
ΑΝΩΝΥΜΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΠΟΝΟΜΩΝ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ µε εργολήπτη την ΑΝΩΝΥΜΟΝ
ΤΕΧΝΙΚΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΝ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, αλλά τα Έργα δεν προχώρησαν και τα βοµβάρδισαν οι Ιταλοί στις 28.
Μεταπολεµικά τα Έργα επανεκκίνησαν µε την επιστροφή του εργολήπτη και οργανώθηκε Ειδικό Εργαστήριο Γεωτεχνικών Μελετών (το
πρώτο σε ελληνικό τεχνικό Έργων, µε µηχανήµατα που κατασκευάσθηκαν στην Ελλάδα) για διακρίβωση της σύστασης του εδάφους
έδρασης του Φράγµατος και των λοιπών Τεχνικών Έργων. Τα Έργα εκείνα ξεκίνησαν τον Σεπτέµβριο του 1945 αλλά προχωρούσαν βραδύτατα λόγω της αδυναµίας του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων να χρηµατοδοτήσει τα Τεχνικά Έργα. Ο αρδευτικός αγωγός αποπερατώθηκε µαζί µε τα ειδικά προσωρινά έργα το καλοκαίρι του 1947. Τελικά το Φράγµα δεν κατασκευάστηκε.
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Καµπανίτης, είναι η απόδοση στα ελληνικά της ονοµασίας του αφρώδους οίνου που παραγόταν αρχικά στην Καµπανία της Γαλλίας (τοπωνύµιο Champagne), η γνωστή µας σαµπάνια. Η λέξη µαρτυρείται από το 1889 στην εφηµερίδα «Ακρόπολις». Πηγή: http://
greek_greek.enacademic.com
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Αριθµός πράξης 96/45. Εγκρίνεται η διάθεση 120.000 για την προµήθεια κεντρόφυγης αντλίας συζευγµένης
µε ηλεκτροκινητήρα, µε απόδοση λογαριασµού όπου περιγράφονται λεπτοµερώς όλες οι δαπάνες.
Αριθµός πράξης 97/45. Εγκρίνεται η διάθεση 49.510 δρχ. για προµήθεια γραφικής ύλης και εντύπων.
Αριθµός πράξης 98/45. Εγκρίνεται δαπάνη 50.000 για προµήθεια ενσήµων του ΙΚΑ της περιόδου από 1
Απριλίου έως 31 Μαΐου 1945.
Αριθµός πράξης 99/45. Εγκρίνεται δαπάνη 26.367 δρχ. για προµήθεια ενσήµων του ΙΚΑ της περιόδου από 1
έως 31 Μαρτίου 1945.
Αριθµός πράξης 100/45. Εγκρίνεται δαπάνη 160.000 για προµήθεια ενσήµων του ΙΚΑ των µηνών Ιουνίου,
Ιουλίου και Αυγούστου 1945.
Αριθµός πράξης 101/45. Εγκρίνεται δαπάνη 200.000 για προµήθεια µιας µεγάλης σκηνής, φαρµάκων και
σπίρτων, για την επικασσιτέρωση τριών λεβήτων φαγητού και άλλα έξοδα (µεταφορικά κ.λπ.), απαραίτητα για
την κανονική λειτουργία των παιδικών κατασκηνώσεων του ∆ήµου.
Αριθµός πράξης 102/45. Εγκρίνεται η τροποποίηση της διακήρυξης για την εκποίηση άχρηστου υλικού.
Αριθµός πράξης 103/45. Εγκρίνεται η διάθεση 122.000, για την προµήθεια εργαλείων και χρειωδών που
αναφέρονται σε λεπτοµερή πίνακα της τεχνικής υπηρεσίας και για την εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης του
κατεστραµµένου και διαρπαγέντος δικτύου ηλεκτροφωτισµού της πόλης.
Αριθµός πράξης 104/45. Εγκρίνεται η διάθεση 1.300.000 για την προµήθεια υλικών και άλλων χρειωδών, για
την οριστική τακτοποίηση του δικτύου ηλεκτροφωτισµού και τον ικανοποιητικό φωτισµό όλης της πόλης, που
καταστράφηκε και αχρηστεύθηκε κατά τη διάρκεια της πολεµικής περιόδου.
Αριθµός πράξης 105/45. Εγκρίνεται η διάθεση 1.500.000, για προµήθεια µέχρι 1000 κυβικών µέτρων
χαλικιών, για την επισκευή των φθαρµένων οδοστρωµάτων του ∆ήµου µε προκήρυξη µειοδοτικού διαγωνισµού,
πριν από την έλευση του χειµώνα οπότε υπάρχει κίνδυνος να γίνουν αδιάβατοι.
Αριθµός πράξης 106/45. 1. Εγκρίνεται η χορήγηση άτοκου δανείου, συµφώνως µε τις διατάξεις του Αναγκαστικού Νόµου 534/45208, στους πιο κάτω ως εξής:
α) 4.000 κατά δελτίο ιµατισµού στους δηµοτικούς υπαλλήλους και υπηρέτες, 42 στο σύνολο και κάτοχοι 102
δελτίων. Το ολικό ποσό θα εξοφληθεί σε 10 ίσες µηνιαίες δόσεις, µε την πρώτη να καταβάλλεται από τις
αποδοχές του προσεχούς Οκτωβρίου.
β) 2.000 κατά δελτίο ιµατισµού στους απολυµένους δηµοτικούς υπαλλήλους και υπηρέτες, συµφώνως µε τις
διατάξεις της Συντακτικής Πράξης 59/45, 8 στο σύνολο και κάτοχοι 16 δελτίων. Το ολικό ποσό θα εξοφληθεί σε
4 ίσες µηνιαίες δόσεις, από τις καταβαλλόµενες σε αυτούς αποδοχές.
2. Αποφασίζεται σχετική αναµόρφωση του προϋπολογισµού.
Αριθµός πράξης 107/45. Ο ∆ήµος έλαβε οικονοµική ενίσχυση από το Υπ. Κοινωνικής Πρόνοιας 590.000, για
έξοδα λειτουργίας των παιδικών κατασκηνώσεων. Αποφασίζεται σχετική αναµόρφωση του προϋπολογισµού.
Αριθµός πράξης 108/45. Εγκρίνεται η διάθεση συµπληρωµατικής πίστωσης 25.000 για την προµήθεια
σωλήνων και εξαρτηµάτων προς συµπλήρωση των επισκευών στο Λαϊκό Ιατρείο.
Αριθµός πράξης 109/45. Εγκρίνεται η διάθεση συµπληρωµατικής πίστωσης 75.000 για την προµήθεια σωλήνων και λεκανών προς συµπλήρωση των επισκευών στα ουρητήρια και αποχωρητήρια του σταθµού Η.Ε.Μ. στη
Ν. Ιωνία.
Αριθµός πράξης 110/45. Εγκρίνεται η διάθεση πίστωσης 700.000 για την προµήθεια 245 µέτρ. σωλήνων 1 ½
ίντσας, 205 µέτρ. σωλήνων 1 ίντσας και 7 δικλείδες, για την επέκταση του δικτύου ύδρευσης προς την περιοχή
του τέρµατος των οδών Βασ. Όθωνος και ∆αρδανελίων, καθώς και στις ανατολικές εσχατιές της Καλογρέζας,
όπου η υδροδότηση γίνεται µε δυσκολία από τον καταβρεχτήρα και θα σταµατήσει λόγω γενικής επισκευής του.
Αριθµός πράξης 111/45. Εγκρίνεται η διάθεση 1.800.000, για την προµήθεια µε διακήρυξη, καινούργιας
κεντρόφυγης αντλίας συζευγµένης µε ηλεκτροκινητήρα, µε απόδοση 120-150 µ3 την ώρα για µανοµετρικό ύψος
35-45 µέτρα και για την τοποθέτησή της στο δηµοτικό αντλιοστάσιο για την απρόσκοπτη λειτουργία του, καθόσον η υπάρχουσα αντλία λειτουργεί συνεχώς περίπου µια 20ετία και παρ’ όλες τις επανειληµµένες επισκευές,
έχει χάσει την αρχική απόδοσή της και υπάρχει κίνδυνος, σε ενδεχόµενη απρόοπτη σοβαρή βλάβη, να µείνει η
πόλη χωρίς νερό. Ο σχετικός µειοδοτικός διαγωνισµός θα γίνει σε ηµέρα και ώρα που θα ορισθεί µε ιδιαίτερη
προκήρυξη του ∆ηµάρχου, ενώπιον 3µελούς επιτροπής που αποτελείται από µονίµους δηµοτικούς υπαλλήλους.
Αριθµός πράξης 112/45. Εγκρίνεται η διάθεση πίστωσης 300.000 δρχ. για την επισκευή του αυτοκινήτου
καταβρεχτήρα και την προµήθεια των αναγκαίων ανταλλακτικών.
Αριθµός πράξης 113/45. Με το σκεπτικό ότι έχουν γίνει πολλά έργα και προµήθειες ώστε να εξασφαλιστεί η
παροχή πόσιµου νερού ανά διήµερο στην πόλη, αποφασίζεται η ψήφιση νέου κανονισµού τρόπου βεβαίωσης και
είσπραξης του δηµοτικού δικαιώµατος υδροληψίας.
Αριθµός πράξης 114/45. Ο προηγούµενος ∆ήµαρχος είχε αναθέσει τον Μάιο την προµήθεια γραφικής ύλης
και εντύπων στον χαρτοπώλη Ντίνο Μουζάκη στην Αθήνα που έµεινε απλήρωτος λόγω αλλαγής της ∆ιοίκησης
του ∆ήµου και τώρα ζητά να πληρωθεί. Μετά όµως από έλεγχο των τιµών και άλλων χαρτοπωλείων, προέκυψε
ότι το απαιτούµενο ποσό των 158.420 δρχ. εκ µέρους του είναι υπερβολικό. Αποφασίζεται για τον λόγο αυτό να
του καταβληθεί ποσό 84.000.

208

Φ.Ε.Κ. 222, 3 Σεπτεµβρίου 1945, Αναγκαστικός Νόµος 534.
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Αριθµός πράξης 115/45. Αποφασίζεται αναµόρφωση του προϋπολογισµού οικ. έτους 1945-46 και τα ποσά
µετά τις τροποποιήσεις είναι τα εξής:
Έσοδα τακτικά και έκτακτα δραχµές 51.288.600
Έξοδα
>>
47.569.273
Αποθεµατικό
>>
3.719.327
Σύνολο
>>
51.288.600 51.288.600
Αριθµός πράξης 116/45. Ορίζονται βάσει κοινής υπουργικής απόφασης τα ηµεροµίσθια των εργατοτεχνικού
προσωπικού του ∆ήµου: α) των τεχνιτών σε 600 δρχ. β) όλων των ανδρών εργατών σε 500 δρχ. γ) όλων των
γυναικών εργατών σε 500 δρχ. Εγκρίνεται από 1 Ιουνίου 1945, η παροχή των ηµεροµισθίων που ορίστηκαν σε
όλους τους απασχολούµενους εργάτες του ∆ήµου, µε εξαίρεση αυτούς που απολύθηκαν ή αποµακρύνθηκαν από
την υπηρεσία του ∆ήµου.
Αριθµός πράξης 117/45. Αποφασίζεται η τροποποίηση του Ειδικού Οργανισµού της έκτακτης υπηρεσίας
βεβαίωσης φόρων, ως εξής: 1) Καταργούνται οι 2 θέσεις Βεβαιωτή Β΄ και διατηρείται η µία θέση του Βεβαιωτή
Α΄ µε αρχικό µηνιαίο µισθό 4.000 δρχ. 2) Προστίθεται µία θέση έκτακτου γραφέα µε µηνιαίο µισθό 2.000, µέχρι
να καταληφθεί η θέση από µόνιµο µετά από διαγωνισµό.
Αριθµός πράξης 118/45. Εγκρίνεται η παράταση της ισχύς του Ειδικού Οργανισµού, περί σύστασης
συνεργείου καθαριότητας δηµοτικών αποχωρητηρίων, µε 3 εργαζόµενους.
Αριθµός πράξης 119/45. Εγκρίνεται η παράταση της ισχύς του Ειδικού Οργανισµού, περί σύστασης
συνεργείου καθαριότητας δηµοτικών οδών, µε 30 εργαζόµενους.
Αριθµός πράξης 120/45. Εγκρίνεται η παράταση της ισχύς του Ειδικού Οργανισµού, περί σύστασης
συνεργείου συντήρησης δηµοτικών κήπων και δενδροστοιχιών, µε 5 εργαζόµενους.
Αριθµός πράξης 121/45. Εγκρίνεται διάθεση πίστωσης 42.900 δρχ. για καταβολή στον εργολάβο κηδειών Κ.
Τσακίρογλου, για έξοδα κηδείας του άπορου πρώην ∆ηµοτικού Συµβούλου Νέας Ιωνίας Μιχαήλ Κουβαρά.
Αριθµός πράξης 122/45. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που στηρίζεται σε απόφαση της σχετικής
3µελούς επιτροπής που προβλέπεται στις διατάξεις της Συντακτικής Πράξης 25/45, τέθηκαν σε διαθεσιµότητα
από 7 Ιουλίου 1945, ως συµµετέχοντες ή συµπράξαντες στη στάση της 3ης ∆εκεµβρίου 1944, οι δηµοτικοί
υπάλληλοι 1) Αθανάσιος Βελετάκης Γραµµατέας Α΄ 2) Γερµανός Γιαννακίδης Σχεδιαστής και 3) Ευστράτιος
Συµεωνίδης Γεωπόνος, από τους οποίους οι δύο τελευταίοι ήδη απολύθηκαν από την υπηρεσία, επειδή είχαν
προσληφθεί στον ∆ήµο κατά τη διάρκεια της κατοχής.
Υπό την κρίση της ίδιας επιτροπής είχαν τεθεί ταυτοχρόνως για την ίδια αιτία και οι τακτικοί υπάλληλοι
Μιχαήλ ∆ροσόπουλος, Γραµµατέας Α΄ κα Ελένη Τορτοπίδου, Ακόλουθος, όπως και οι έκτακτοι Σπυρίδων Τσουγκράνας και Βασίλειος Λούγαρης Βεβαιωτές. Οι δύο τελευταίοι έχουν τεθεί επίσης σε διαθεσιµότητα, όπως
προκύπτει από έγγραφο της Νοµαρχίας Αττικής που κοινοποιεί σχετική διαταγή του Υπουργού των Εσωτερικών.
Σε εκτέλεση εγκύκλιας διαταγής του Νοµαρχίας Αττικής, µε την οποία δίνεται εντολή υποβολής στοιχείων
για τις περιπτώσεις συνεργασίας δηµοτικών υπαλλήλων µε τον εχθρό κατά τη διάρκεια της κατοχής, υποβλήθηκε
στον Νοµάρχη το από 31/5/45 έγγραφο του ∆ήµου µε αριθ. 1.605, που αναφερόταν στην καταγγελία που έκανε
ο Βασίλειος Λούγαρης, κατά του πρώην ∆ηµάρχου Νέας Ιωνίας Αθανασίου Παράσχου.
Ο ∆ήµαρχος τόνισε ότι ο υπάλληλος αυτός, εγκατέλειψε πριν από πολλούς µήνες τη θέση του στον ∆ήµο,
επειδή υπάρχει εναντίον του ένταλµα σύλληψης και πρότεινε να αποφασίσει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την
απόλυσή του συµφώνως και µε την απόφαση του Υπουργού των Εσωτερικών.
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. Χρ. ∆ουβλίδης είπε ότι ασχέτως µε τη συµµετοχή του στη στάση της 3ης ∆εκεµβρίου
1944, ο υπάλληλος Βασίλειος Λούγαρης είναι και δοσίλογος κατά τις διατάξεις της Συντακτικής Πράξης 25/45,
γιατί συντέλεσε στη φυλάκιση του πρώην ∆ηµάρχου Νέας Ιωνίας Αθανασίου Παράσχου, υποβάλλοντας εναντίον
του µήνυση στις αρχές κατοχής και ότι κατά τη δίκη ενώπιον του Ιταλικού Στρατοδικείου παραστάθηκαν ως
µάρτυρες κατηγορίας και οι δηµοτικοί υπάλληλοι 1) Σπ. Τσουγκράνας Βεβαιωτής φόρων 2) Παναγιώτης Ταµπακόπουλος, επιστάτης καθαριότητας και 3) Χρήστος Γιαννακόπουλος Αρχιεργάτης. Επίσης εξέφρασε τη άποψη ότι
αυτοί που ενέργησαν αντεθνικά, συνεργάστηκαν µε τον εχθρό και προκάλεσαν µε τις συκοφαντίες τους την
καταδίκη Έλληνα κρατικού λειτουργού δεν µπορούν να παραµένουν ως υπάλληλοι στον ∆ήµο, επειδή αυτό
αντίκειται στο δηµόσιο αίσθηµα.
Ο ∆ηµοτικό Σύµβουλος Αναστάσιος Μποσταντζόγλου ανέφερε ότι οι προαναφερθέντες τέσσερεις υπάλληλοι,
ήσαν ιδρυτικά µέλη του παραρτήµατος της Οργάνωσης Ε.Σ.Π.Ο.209 στη Νέα Ιωνία και ότι ο Παναγιώτης
Ταµπακόπουλος διετέλεσε στη υπηρεσία των Γερµανών, από τους οποίους και φυλακίστηκε επί ένα διάστηµα για
ύποπτες ενέργειες και κατάχρηση εµπιστοσύνης.
Ο Αντιπρόεδρος του ∆.Σ. Χρ. Χατζηστέλιος είπε ότι είναι σε όλους γνωστή η δράση των τεσσάρων αυτών
υπαλλήλων κατά την κατοχή, όπως επίσης ότι το θύµα τους πρώην ∆ήµαρχος Αθ. Παράσχος έχει υποβάλει
µήνυση εναντίον τους στο ∆ικαστήριο δωσιλόγων, εξέφρασε τον αποτροπιασµό του για τις απεχθείς πράξεις
τους και την άποψη ότι πρέπει οπωσδήποτε να απολυθούν κατά τα νόµιµα.
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Η Εθνική Σοσιαλιστική Πατριωτική Οργάνωση (Ε.Σ.Π.Ο.) ήταν εθνικοσοσιαλιστική-φασιστική οργάνωση δωσιλόγων κατά την
περίοδο της Κατοχής. Υπέστη συντριπτικό πλήγµα από το σαµποτάζ της αντιστασιακής οργάνωσης ΠΕΑΝ µε την ανατίναξη των κεντρικών
γραφείων της στην γωνία Γλάδστωνος και Πατησίων τον Σεπτέµβριο του 1942.
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε γνώση των πιο πάνω στοιχείων και εξέτασε τον ατοµικό φάκελο του
υπαλλήλου Βασιλείου Λούγαρη, έχοντας υπόψη:
1) ότι εξ αιτίας µήνυσης του Βασιλείου Λούγαρη, συνελήφθη ο πρώην ∆ήµαρχος Νέας Ιωνίας, Αθ. Παράσχος,
τον Αύγουστο του 1941 µε την κατηγορία εξύβρισης των αρχών κατοχής και δικάστηκε από το Ιταλικό Στρατοδικείο Αθηνών σε 5ετή φυλάκιση, ότι η αντεθνική πράξη του υπαλλήλου, που αντίκειται στο δηµόσιο αίσθηµα,
προβλέπεται και κολάζεται από τη Συντακτική Πράξη 25/45, αδιάσειστο δε τεκµήριο της ανάρµοστης συµπεριφοράς για Έλληνα υπαλλήλο, αποτελεί η ιδιόχειρη απολογία που υπάρχει στον φάκελό του, µε ηµεροµηνία 28
Ιουνίου 1941, στην οποία αποκαλεί τους κατακτητές απελευθερωτές του Ελληνικού λαού κ.λπ.
2) ότι εγκατέλειψε τη θέση του στον ∆ήµο από τον Απρίλιο του 1945 και καταζητείται µε ένταλµα των αστυνοµικών αρχών, επειδή έλαβε µέρος στη στάση του ∆εκεµβρίου 1944, περίπτωση που προβλέπεται από τη Συντακτική Πράξη 25/45.
3 & 4) ότι αυτός διορίστηκε ως φύλακας γέφυρας την 1η Φεβρουαρίου 1936, θεωρούµενος ότι έχει την ιδιότητα
του Εφέδρου Παλαιού Πολεµιστή, αλλά δεν προστατεύεται όπως προκύπτει από τις κείµενες διατάξεις.
Λόγω των πεπραγµένων του αποφασίζεται οµοφώνως να απολυθεί και να υποστεί τις νόµιµες συνέπιες.
Αριθµός πράξης 123/45. Εγκρίνεται η διάθεση πίστωσης 50.000 για την κατασκευή τσιµεντένιων σκαλιών
στην οδό Βασ. Σοφίας, στα Πευκάκια και στον Περισσό.
Αριθµός πράξης 124/45. Επαναλαµβάνονται όσα αναφέρονται στην πράξη 122 και για τον υπάλληλο του
∆ήµου Βεβαιωτή Σπ. Τσουγκράνα και αποφασίζεται οµοφώνως να απολυθεί και να παραπεµφθεί προς στιγµατισµό του συµφώνως µε τη Συντακτική Πράξη 25/45 (περί δωσιλόγων) για να υποστεί τις νόµιµες συνέπιες.
Αριθµός πράξης 125/45. Τα ίδια επαναλαµβάνονται και για τον επιστάτη της υπηρεσίας καθαριότητας του
∆ήµου Παναγιώτη Ταµπακόπουλο και αποφασίζεται οµοφώνως να απολυθεί και να παραπεµφθεί προς στιγµατισµό του συµφώνως µε τη Συντακτική Πράξη 25/45 (περί δωσιλόγων) για να υποστεί τις νόµιµες συνέπιες.
Αριθµός πράξης 126/45. Τα ίδια επαναλαµβάνονται και για τον αρχιεργάτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του
∆ήµου Χρήστο Γιαννακόπουλο και αποφασίζεται οµοφώνως να απολυθεί και να παραπεµφθεί προς στιγµατισµό
του συµφώνως µε τη Συντακτική Πράξη 25/45 (περί δωσιλόγων) για να υποστεί τις νόµιµες συνέπιες.
Αριθµός πράξης 127/45
Στη Νέα Ιωνία σήµερα 3 Οκτωβρίου 1945 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 7 µ.µ. κ.λπ.
Εγκρίνεται η µελέτη για την κατασκευή γέφυρας στο τέρµα της οδού Βασ. Όθωνος (πρώην Ι. Μεταξά), στο
ρέµα δίπλα στο εργοστάσιο «ΝΙΚΗ», προκειµένου να καταστεί δυνατή η επικοινωνία µε τροχοφόρα µεταξύ του
∆ήµου Νέας Ιωνίας και της Λεωφόρου Αθηνών-Τατοΐου, καθώς και µε την Κοινότητα Κουκουβαούνων. Για το
σκοπό αυτό αποφασίζεται η διάθεση πίστωσης 1.500.000 δρχ. για την κατασκευή της µε µειοδοτικό διαγωνισµό.
Αριθµός πράξης 128/45. Αποφασίζεται η διάθεση πίστωσης 170.000, για την κατασκευή από εµπειρογνώµονα υπόστεγου στην αφετηρία των λεωφορείων που εκτελούν τη συγκοινωνία, Αθηνών-Νέας Ιωνίας.

Είναι η τελευταία καταγραµµένη πράξη στη σελίδα 299 αυτού του τόµου. Στην τελευταία υπάρχει η εξής
καταγραφή.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12ο
Βιβλίον Πρακτικών ∆ιοικούσας Επιτροπής από του αριθµού 197,
Μέχρι του αριθµού ……..
Από την πράξη 128 του προηγούµενου τόµου βρίσκουµε πρώτη καταγραµµένη πράξη στον τελευταίο τόµο την
πράξη 197. Οι ενδιάµεσες δεν υπάρχουν και δεν είναι γνωστή η τύχη τους.
Συνεδρίαση 11η
Τρίτη 11 ∆εκεµβρίου 1945
∆ήµαρχος: Κυριάκος Κιοφτετζής
Πρόεδρος: Χρυσάφης ∆ουβλίδης
Παρόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι: Ιωάννης Γκιουλπαλόγλου, Βασίλειος Κατιµερτζόγλου, Χρήστος Χατζηστέλλιος, Αντώνιος Αθανάσογλου, Αναστάσιος Μποσταντζόγλου, Γεώργιος Αµπατζής, Γεώργιος Προµπονάς, Ιάκωβος
Σακαλόγλου Παντελής Σαραφίδης, Σταύρος Σταυρίδης. ∆εν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νοµίµως οι: Ιωάννης
Ρεµούδος, Ιωάννης Κανάς, Θεόδωρος Μπατζόγλου, Ελευθέριος Τσοµπάνογλου, Αριστείδης Γεωργουλίδης,
Κωνσταντίνος Βαρβαρέσος και Α. Μόρτογλου.
Θέµατα ηµερησίας διάταξης.
1) Εκδίκαση 13 ενστάσεων κατά εγγραφής στους φορολογικούς καταλόγους υδροληψίας και καθαριότητας του
οικ. έτους 1944-45
2) Εκδίκαση ένστασης του επιστάτη καθαριότητας Παναγ. Ταµπακόπουλου κατά απόφασης της ∆ηµαρχιακής
Επιτροπής για οριστική παύση του.
3) Ψήφιση πίστωσης 60.000 για επισκευή δικλείδων του δικτύου υδροδότησης.
4) Ψήφιση πίστωσης 50.000 για επισκευή αντλίας του αντλιοστασίου.
5) Ψήφιση πίστωσης 900.000 για επέκταση του δικτύου ηλεκτροδότησης.
6) Ψήφιση πίστωσης 440.000 για προµήθεια 500 λαµπτήρων ηλεκτροφωτισµού.
7) Ψήφιση πίστωσης 200.000 για προµήθεια διαφόρων χρειωδών του Γραφείου Τεχνικής Υπηρεσίας.
8) Ψήφιση πίστωσης 40.000 για κατασκευή θήκης προφύλαξης του ∆ηµοτικού ρολογιού.
9) Ψήφιση πίστωσης 250.000 για ανοικοδόµηση κοινοχρήστων αποχωρητηρίων και ουρητηρίων δίπλα στο
∆ηµοτικό Σχολείο Αγ. Αναργύρων.
10) Έγκριση δαπανών µε απόδοση λογαριασµού: α) για εντάλµατα που εκδόθηκαν στο όνοµα υπαλλήλων β) για
εντάλµατα που εκδόθηκαν στο όνοµα δικαιούχων προµηθευτών
11) Ψήφιση πίστωσης 350.000 για προµήθεια ενσήµων του ΙΚΑ, των µηνών Σεπτεµβρίου, Οκτωβρίου και Νοεµβρίου ε.έ.
12) Ψήφιση πίστωσης για συνέλευση Α΄ Πιστωτικού Συνεταιρισµού ∆ηµοτικών Υπαλλήλων Νέας Ιωνίας.
13) Έγκριση διάθεσης 3 αχρήστων ελαστικών αυτοκινήτου στους εργάτες του ∆ήµου για σολοδέρµατα.
14) Έγκριση αναµόρφωσης προϋπολογισµού οικ. έτους 1945-46.
15) Έγκριση καταβολής νοσηλίων άπορου δηµότη 10.500 δρχ. στο νοσοκοµείο «Σωτηρία».
16) Έγκριση καταβολής εξόδων της αντιπροσωπίας του ∆ήµου στο Πανελλήνιο Συνέδριο Εθνικών ∆ιεκδικήσεων
Θεσσαλονίκης.
17) Αιτήσεις και αναφορές.
Επί του 1ου θέµατος. Απορρίπτονται οι ενστάσεις 3 δηµοτών και του Χαράλ. Θεοδωρακόπουλου, εργοστάσιο,
οδός Φιλήντα 8, Ιάλεµος Κυπριανίδης, υφαντουργείο Ζαλόγγου 2 και Κωνσταντίνου Κοντού, αυτοκίνητο
λεωφορείο. Γίνονται δεκτές οι ενστάσεις των Γεωργίου Καπόγλου, ραφείο, Βασ. Σοφίας 44, Σωµατείο
Παντοπωλών Νέας Ιωνίας, γραφείο στη στοά ∆ιαµαντάκη και άλλων δηµοτών.
Επί του 2ου θέµατος. Απορρίπτεται η ένσταση, και η παύση του υπαλλήλου θεωρείται οριστική και αµετάκλητη.
Επί του 3ου θέµατος. Εγκρίνεται όπως η εισήγηση.
Επί του 4ου θέµατος. Εγκρίνεται µετά από δηµοπρασία, η προµήθεια αντλίας αξίας 4.135 δολαρίων, από την
Εταιρία Τεχνικών Επιχειρήσεων «Ψαρούλας Α.Ε.», µε εισαγωγή από την Αµερική. Μέχρι την παραλαβή της
καινούργιας αντλίας, εγκρίνεται δαπάνη 500.000 για την επισκευή της παλαιάς, για να µην διακοπεί η υδροδότηση της πόλης.
Επί του 5ου θέµατος. Εγκρίνεται πίστωση 900.000 για την τοποθέτηση 50 λαµπτήρων στις περιοχές Καΐστρου,
Αλαΐας, Περισσού κ.α.
Επί του 6ου θέµατος. Εγκρίνεται όπως η εισήγηση.
Επί του 7ου θέµατος. Εγκρίνεται όπως η εισήγηση.
Επί του 8ου θέµατος. Εγκρίνεται πίστωση 40.000, για κατασκευή θήκης από ξύλο καρυδιάς, όπου θα τοποθετηθεί για λόγους προφύλαξης από τις καιρικές µεταβολές, το ηλεκτρικό ρολόι που αναρτήθηκε στον τοίχο του
∆ηµαρχιακού Καταστήµατος, για εξυπηρέτηση του κοινού.
Επί του 9ου θέµατος. Εγκρίνεται πίστωση όπως η εισήγηση.
Επί του 10ου θέµατος. Εγκρίνεται πιστώσεις όπως στην εισήγηση:
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Α) για εντάλµατα που εκδόθηκαν στο όνοµα υπαλλήλων α) για καύσιµη ύλη 104.520δρχ. και β) για επισκευή
του αυτοκινήτου καταβρεχτήρα 149.760 δρχ. γ) για ένσηµα του ΙΚΑ 160.000 δ) για κατασκευή 38 τσιµεντένιων
σκαλιών στην οδό Βασ. Σοφίας, στα Πευκάκια και στον Περισσό 60.000 ε) για την προµήθεια διαφόρων χρειωδών για το αντλιοστάσιο 250.000 στ) για την προµήθεια διαφόρων υλικών για την επέκταση της υδροδότησης
στο Κοµµάτι Λαζάρου και στην Καλογρέζα 150.000 ζ) για την προµήθεια θερµαστρών για τα γραφεία του ∆ήµου
120.000 η) για την προµήθεια θερµαστρών και σωληνώσεων για τα γραφεία του ∆ήµου 120.000 θ) για τη
µετατροπή 50 σιδερένιων βαρελιών που παραχωρήθηκαν από την ΟΥΝΡΡΑ, σε δοχεία απορριµµάτων 80.000
ι) για επισκευή της πετρελαιοµηχανής του αντλιοστασίου 250.000.
Β) για εντάλµατα που εκδόθηκαν στο όνοµα δικαιούχων προµηθευτών α) για διάφορα είδη γραφικής ύλης
12.000 β) 5.000 για συνδροµή στην εφηµερίδα «Προσφυγικός Κόσµος» και 4.000 για συνδροµή στην εφηµερίδα «Συνταξιούχος» για το οικ. έτος 1945-46 γ) 160.000 για την προµήθεια ηλεκτρικού ρολογιού τοίχου από τον
Κ. Βλασίδη δ) 12.000 για επισκευή και καθαρισµό των δύο γραφοµηχανών του ∆ήµου ε) 9.000 για έξοδα δεξίωσης και φωτογράφησης του συνεργείου των αγγλοαµερικανών της ΟΥΝΡΡΑ που έκαναν την ανόρυξη αρτεσιανού φρέατος δίπλα στο δηµοτικό αντλιοστάσιο στ) 6.200 για µεταφορικά του ∆ηµάρχου στο φράγµα Φισίδερι
και των ∆ηµοτικών Συµβούλων στο Μαρούσι το δεκαπενταύγουστο ζ) 125.000 για επισκευές και διαρρυθµίσεις
στο ακίνητο του σταθµού της Η.Ε.Μ. στη Νέα Ιωνία, που θα χρησιµοποιηθούν ως ∆ηµοτικό Λαϊκό Ιατρείο. Το
ποσό δόθηκε στους προµηθευτές ∆. Μωυσιάδη, Κ. Νικολαϊδη και Λ. Αστερίου και στους τεχνίτες Ι. Παπάζογλου
Κ. ∆ηµάκη και Π. Παντελίδη η) 112.830 δρχ. για επισκευές και διαρρυθµίσεις κ.λπ. στα αποχωρητήρια του καινήτου του σταθµού της Η.Ε.Μ. στη Νέα Ιωνία, που θα χρησιµοποιηθούν ως ∆ηµοτικά αποχωρητήρια και
ουρητήρια. Το ποσό δόθηκε στους τεχνίτες Κ. ∆ηµάκη, Π. Παντελίδη, Χ. Χαραλαµπίδη κ.ά θ) 226.000 για 494
λαµπτήρες και 100 λυχνολαβές στον προµηθευτή ∆. Μωυσιάδη ι) 72.000 για διάφορα έντυπα στον προµηθευτή
Ν. Μουζάκη ια) 3.200 για Ληξιαρχικά Βιβλία του ∆ήµου ιβ) 194.589 δρχ. για προµήθεια σωληνώσεων και
εξαρτηµάτων ύδρευσης για την επέκταση του δικτύου ύδρευσης της πόλης στον προµηθευτή Ι. Μακρή ιγ)
689.645 δρχ. για προµήθεια διαφόρων διαστάσεων σωλήνων για την επέκταση του δικτύου ύδρευσης της πόλης
στους προµηθευτές Ηλ. Ζαχαριάδη και Γ. Προύσαλη ιδ) 20.200 για υλικά ηλεκτροφωτισµού ιε) 3.300 για προµήθεια σπόρων και φυτών από τον Ν. Καρυώτη ιστ) 234.380 για έξοδα λειτουργίας του αντλιοστασίου ιζ) 3.000
για προµήθεια εργαλείων οδοποιίας, συντήρηση οδοστρωτήρα και λοιπών µηχανηµάτων ιη) 3.600 για κατασκευή
8 πινακίδων ονοµασίας οδών και αριθµούς κατοικιών, από τον Ν. Νικολαϊδη ιθ) 33.000 για προµήθεια καύσιµης
ύλης, για τα αυτοκίνητα της πυροσβεστικής υπηρεσίας κ) 75.500 για προµήθεια, επισκευή και συντήρηση
µηχανηµάτων, ανταλλακτικών και εργαλείων της πυροσβεστικής υπηρεσίας κα) 24.225 δρχ. για καθαρισµό και
απολύµανση φρεάτων και δεξαµενών, στην «Ηλεκτροχηµική Αθηνών» κβ) 28.500 για προµήθεια ειδών καθαριότητας κγ) 14.400 για προµήθεια ειδών ζαχαροπλαστικής από τον Ι. Μακρόπουλο για τελετές και δεξιώσεις κδ)
15.650 για προµήθεια και συντήρηση επίπλων σκευών και ειδών εν γένει συγκρότησης και λειτουργίας γραφείων
κε) 285.957 δρχ. για προµήθεια γραφικής ύλης και εντύπων κστ) εγκρίνεται η διάθεση πίστωσης συνολικά
29.540 δρχ. για εξόφληση τιµολογίων: της εφηµερίδας «∆ηµοπρασία», για προµήθεια φυγόκεντρης αντλίας, για
προµήθεια χαλικιού και για την ανάδειξη της κατασκευής γέφυρας κζ) 31.520 δρχ. για εξόφληση τιµολογίων της
εφηµερίδας «ΤΟ ΒΗΜΑ» για δηµοσιεύσεις κη) 9.175 δρχ. για κονσέρβες, ούζο, µπύρες, µερίδες φαγητού,
φρούτα κ.λπ. για το γεύµα που παρατέθηκε στους Άγγλους τεχνίτες ανόρυξης του αρτεσιανού φρέατος δίπλα
στο αντλιοστάσιο κθ) 2.700 για µετακίνηση µε αγοραίο αυτοκίνητο µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου στις 19-945 στην Αθήνα, προκειµένου να επιδοθεί στον συνταγµατάρχη της ΟΥΝΡΡΑ κ. Ράιτ ψήφισµα, όπου εκφράζονται
οι ευχαριστίες του, για όσα έκανε υπέρ της βελτίωσης της καθαριότητας και της ύδρευσης του ∆ήµου λ) 2.700
για σχιστικά σανίδων και επιδιόρθωση καρεκλών λα) 113.590 δρχ. για προµήθεια διαφόρων υλικών ύδρευσης
λβ) 3.550 δρχ. για προµήθεια διαφόρων υλικών δικτύου ύδρευσης, ασβέστη και τσιµέντο λγ) 33.520 δρχ. για
προµήθεια διαφόρων υλικών δικτύου ύδρευσης από τον Ηλ. Ζαχαριάδη λδ) 319.980 δρχ. επιπλέων της αρχικής
δαπάνης για την προέκταση κατά 5 µέτρα του υποστέγου στη στάση λεωφορείων .
Επί του 11ου θέµατος. Εγκρίνεται πίστωση όπως η εισήγηση.
Επί του 12ου θέµατος. Εγκρίνεται πίστωση 500.000 για ενίσχυση του Πιστωτικού Συνεταιρισµού ∆ηµοτικών
Υπαλλήλων Νέας Ιωνίας, σαν δάνειο που θα εξοφληθεί µε κρατήσεις από συνεισφορές των µελών του, για να
µπορέσει ο Συνεταιρισµός να προµηθευτεί τρόφιµα από την ύπαιθρο προς διανοµή τους στα µέλη του.
Επί του 13ου θέµατος. Εγκρίνεται πίστωση όπως η εισήγηση.
Επί του 14ου θέµατος. Ο ∆ήµαρχος ανακοινώνει ότι τα δεδοµένα επί των οποίων βασίστηκε ο δηµοτικός
προϋπολογισµός 1945-46, ανατράπηκαν αφενός λόγω της υπερβολικής υπερτίµησης των υλικών, αφετέρου
λόγω της αύξησης των υπαλληλικών µισθών κατά 150%. Επίσης τα διάφορα τέλη δικαιωµάτων και φόρων που
πραγµατοποιήθηκαν µέχρι τα τέλη Νοεµβρίου ε.έ., υπερέβησαν τα προβλεπόµενα. Το ∆. Σ. αποφασίζει αναµόρφωση του τρέχοντος προϋπολογισµού που παρουσιάζεται ως εξής: έσοδα 76.407.550 δρχ., έξοδα 72.940.698
και αποθεµατικό κεφάλαιο 3.466.852 δρχ.
Επί του 15ου θέµατος. Εγκρίνεται όπως η εισήγηση.
Επί του 16ου θέµατος. Εγκρίνεται πίστωση 58.000.
Επί του 17ου θέµατος. Α) Εγκρίνεται η διάθεση πίστωσης 100.000, 50.000 για την Πανελλήνια Ένωση
Οικογενειών Εκτελεσθέντων Πατριωτών κατά την κατοχή, παράρτηµα Νέας Ιωνίας και 50.000 για το Σωµατείο
Αναπήρων Νέας Ιωνίας που ζήτησαν τη συναντίληψη του ∆ήµου, για την οικονοµική ενίσχυση αναξιοπαθούντων
µελών τους.
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Β) Εγκρίνεται η διάθεση πίστωσης 36.500 δρχ., για ιατρική και φαρµακευτική περίθαλψη του υπαλλήλου Θ.
Καγιαλόγλου στο σπίτι του, από τον γιατρό του ∆ήµου Α. Ιωαννίδη.
Γ) Εγκρίνεται η διάθεση πίστωσης 125.000 δρχ., για την οικονοµική ενίσχυση απόρων χηρών και ορφανών.
Εκτός ηµερήσιας διάταξης:
Α) Ο ∆ήµαρχος εκθέτει ότι οι 30 εργάτες που απασχολούνται στην υπηρεσία καθαριότητας δεν επαρκούν, η
οποία διενεργείται ήδη πιο εντατικά, µετά την παραχώρηση από την «Ούνρρα» ενός φορτηγού αυτοκινήτου που
χρησιµοποιείται για την περισυλλογή και αποκοµιδή των απορριµµάτων, µαζί µε το παλαιό αυτοκίνητο, 2 κάρα
και µε τη χρήση 80 κιβώτια συγκέντρωσης απορριµµάτων που έχουν τοποθετηθεί σε διάφορα και τα πιο αποµακρυσµένα ακόµη σηµεία του ∆ήµου. Αποφασίζεται η αύξηση των εργατών καθαριότητας από 30 σε 35.
Β) Μετά από κοινή απόφαση των Υπουργείων Εσωτερικών και Οικονοµικών ορίζονται τα νέα ανώτατα όρια
ηµερήσιων αποδοχών για τους 64 ανειδίκευτους εργάτες, 2 τεχνίτες και έναν καραγωγέα καθαριότητας του ∆ήµου που εργάζονται στα συνεργεία: καθαριότητας και αποκοµιδής απορριµµάτων, καθαριότητας αποχωρητηρίων, συντήρησης υπονόµων και οχετών, συντήρησης δικτύου ύδρευσης, συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισµού,
συντήρησης κήπων και δενδροστοιχιών και συντήρησης οδών. Για τους τεχνίτες 1250 δρχ., για τους άνδρες
εργάτες χωρίς διάκριση ειδικότητας 1000 δρχ., για τους γυναίκες εργάτριες χωρίς διάκριση ειδικότητας 800 δρχ.
και για τον καραγωγέα του 3500 δρχ., από τις οποίες οι 1000 είναι το ηµεροµίσθιο του καραγωγέα και οι 2500
για αποζηµίωση του αλόγου και του κάρου.
Γ) Ο ∆ήµαρχος εκθέτει ότι επιβάλλεται η αντικατάσταση των ελατηρίων των τροχών του φορτηγού που
παραχωρήθηκε στον ∆ήµο από την Ούνρρα και χρησιµοποιείται ως απορριµµατοφόρο, για να µπορεί να εκτελεί
διαδροµές σε συνοικίες µε ανώµαλο έδαφος. Για τον σκοπό αυτό εγκρίνεται πίστωση 280.000 δραχµών.
∆) Σύµφωνα µε έγγραφο του Νοµάρχη Αττικής, εγκρίνεται πίστωση 10.000, για την αγορά 20 εισιτηρίων
συναυλίας τυφλών της Πανελλήνιας Ένωσης Τυφλών, που έγινε στις 16 ∆εκεµβρίου 1945, στην αίθουσα του
Φιλολογικού Συλλόγου «Παρνασσός».
Ε) Λόγω της σοβαρής υπερτίµησης των διαφόρων χρειωδών και της αύξησης των ηµεροµισθίων, αποφασίζεται η προσαρµογή των αποζηµιώσεων των καραγωγέων που απασχολούνται για την αποκοµιδή των
σκουπιδιών, από 1800 σε 2500 δραχµές ηµερησίως, για κάθε κάρο µε τον ίππο του.
Συνεδρίαση 12η
Παρασκευή 28 ∆εκεµβρίου 1945
∆ήµαρχος: Κυριάκος Κιοφτετζής
Πρόεδρος: Χρυσάφης ∆ουβλίδης
Παρόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι: Θεόδωρος Μπατζόγλου, Σταύρος Σταυρίδης, Ελευθέριος Τσοµπάνογλου,
Ιωάννης Γκιουλπαλόγλου, Γεώργιος Προµπονάς, Κωνσταντίνος Βαρβαρέσος, Βασίλειος Κατιµερτζόγλου, Ιωάννης
Κανάς, Γεώργιος Αµπατζής, Αριστείδης Γεωργουλίδης, Αντώνιος Αθανάσογλου. ∆εν προσήλθαν αν και κλήθηκαν
νοµίµως οι: Ιωάννης Ρεµούδος, Χρήστος Χατζηστέλλιος, Αναστάσιος Μποσταντζόγλου, Ιάκωβος Σακαλόγλου,
Παντελής Σαραφίδης, και Α. Μόρτογλου.
Θέµατα ηµερησίας διάταξης.
1. Έγκριση παράτασης της ισχύος του Ειδικού Οργανισµού Συνεργείων εργατών καθαρισµού υπονόµων.
2. Έξοδος µέλους της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής και εκλογή νέου µέλους.
3. Έγκριση βοηθηµάτων σε απόρους.
4. Αιτήσεις και αναφορές.
Επί του 1ου θέµατος. Εγκρίνεται η παράταση του Οργανισµού µέχρι 31 Μαρτίου 1946.
Επί του 2ου θέµατος. Σύµφωνα µε τον ισχύοντα κανονισµό, µετά από κλήρωση εξέρχεται ο Θεόδωρος Μπατζόγλου, αλλά το ∆ηµοτικό Συµβούλιο παµψηφεί τον επανεκλέγει.
Επί του 3ου θέµατος. Εγκρίνεται δαπάνη 100.000 για τον σκοπό αυτό.
Επί του 4ου θέµατος. α) Εγκρίνεται δαπάνη 50.000, για την οικονοµική ενίσχυση φυµατικών του Παραρτήµατος της Πανελλήνιας Ένωσης Φυµατικών στη Νέα Ιωνία β). Εγκρίνονται συνδροµές στους: Φυσιολατρικό και
Τουριστικό Όµιλο Νέας Ιωνίας 75.000 και στην Ένωση Πολυτέκνων Νέας Ιωνίας 100.000.
Εκτός ηµερήσιας διάταξης.
α) Εγκρίνεται πίστωση 200.000 για την χορήγηση µικροβοηθηµάτων σε άπορους δηµότες.
β) Εγκρίνεται η δαπάνη 149.400 δραχµών για την προµήθεια υλικών και τις εργασίες επισκευής του
αυτοκινήτου καθαριότητας.
γ) Εγκρίνεται πίστωση 200.000 για την προµήθεια καυσίµων των αυτοκινήτων του ∆ήµου, για τον µήνα
Ιανουάριο 1946.
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ΕΤΟΣ 1946
Συνεδρίαση 1η
Κυριακή 6 Ιανουαρίου 1946
∆ήµαρχος: Κυριάκος Κιοφτερτζής
Πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου: Χρυσάφης ∆ουβλίδης
Παρόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι: Θεόδωρος Μπατζόγλου, Σταύρος Σταυρίδης, Ελευθέριος Τσοµπάνογλου,
Ιωάννης Γκιουλπαλόγλου, Γεώργιος Προµπονάς, Κωνσταντίνος Βαρβαρέσος, Βασίλειος Κατιµερτζόγλου, Ιωάννης
Κανάς, Γεώργιος Αµπατζής, Αριστείδης Γεωργουλίδης, Χρήστος Χατζηστέλλιος, Αναστάσιος Μποσταντζόγλου,
Ιάκωβος Σακαλόγλου, Παντελής Σαραφίδης, και Α. Μόρτογλου. ∆εν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νοµίµως οι:
Ιωάννης Ρεµούδος και Αντώνιος Αθανάσογλου,
Θέµατα ηµερησίας διάταξης.
1. Εκλογή µε µυστική ψηφοφορία Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γραµµατέα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
2. Έγκριση αναπροσαρµογής τιµών µελέτης για την κατασκευή γέφυρας.
3. Απόδοση λογαριασµών για δαπάνες που έγιναν.
4. Αιτήσεις και αναφορές.
Επί του 1ου θέµατος. Μετά την τήρηση της προβλεπόµενης διαδικασίας, εκλέγεται Πρόεδρος ο Χρυσάφης
∆ουβλίδης µε 14 ψήφους, Αντιπρόεδρος ο Χρήστος Χατζηστέλλιος µε 13 ψήφους και Γραµµατέας ο Αναστάσιος
Μποσταντζόγλου παµψηφεί.
Επί του 2ου θέµατος. . Εγκρίνονται οι εξής δαπάνες: α) 133.440 δρχ. για προµήθεια καυσίµων για τα αυτόκίνητα του ∆ήµου β) Με προηγούµενη πράξη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου είχε εγκριθεί ποσό 1.600.000 για τη
µελέτη, την προµήθεια υλικών και τις εργασίες κατασκευής γέφυρας της οδού Βασιλέως Όθωνος. Ο ∆ήµαρχος
λέει ότι µέσα σε µικρό χρονικό διάστηµα παρατηρήθηκε σοβαρή υπερτίµηση όλων των υλικών λόγω της
µείωσης της αγοραστικής αξίας του νοµίσµατος και ως εκ τούτου θεώρησε σκόπιµο να προβεί εσπευσµένως
στην προµήθεια 10 τόνων τσιµέντου, 750 οκάδες σίδερου σε ράβδους, ανάλογες ποσότητες πέτρας, χαλικιού,
ασβέστη και άµµου, διαθέτοντας στο σύνολο 1.599.500 δρχ. Το ∆.Σ. θεωρεί εύστοχη την ενέργεια του
∆ηµάρχου, ότι ο ∆ήµος ωφελήθηκε πολύ και ότι αν καθυστερούσε λίγες ηµέρες, θα ήταν αδύνατη η προµήθεια
των υλικών και θα µαταιωνόταν το έργο. Γι αυτό εγκρίνει την ενέργεια του και τη σχετική δαπάνη.
Επί του 3ου θέµατος. Αναβάλλεται για την επόµενη συνεδρίαση.
Επί του 3ου θέµατος. Αναβάλλεται για την επόµενη συνεδρίαση.
Συνεδρίαση 2η
Κυριακή 13 Ιανουαρίου 1946
∆ήµαρχος: Κυριάκος Κιοφτερτζής
Πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου: Χρυσάφης ∆ουβλίδης
Θέµατα ηµερησίας διάταξης.
1. Αναπροσαρµογή ηµεροµισθίων εργατοτεχνικού προσωπικού από 1ης ∆εκεµβρίου 1945
2. Έγκριση δαπανών που έγιναν, µε απόδοση λογαριασµού.
3. Έγκριση αναµόρφωσης του προϋπολογισµού.
4. Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων.
5. Αιτήσεις και αναφορές.
Επί του 1ου θέµατος. Ορίζονται ως εξής: α) των τεχνιτών 2.500 δρχ. β) των εργατών 2.000 γ) των εργατριών
1.700 και δ) των καραγωγέων 2.000
Σύµφωνα µε την απόφαση της προηγούµενης συνεδρίασης, το ∆. Σ. µε πρόταση του ∆ηµάρχου που προσκόµισε τον φάκελο της γέφυρας, επιλαµβάνεται της εξέτασης που έγινε από την Τεχνική υπηρεσία, αναπροσαρµογής των τιµών και του προϋπολογισµού του έργου. Το ∆. Σ. διαπιστώνει ότι µε την έγκαιρη προµήθεια
των υλικών που έγινε από τον ∆ήµαρχο µε δαπάνη 1.900.000 περίπου, εξασφαλίστηκαν τα συµφέροντα του
∆ήµου, έγινε η εγκατάσταση του εργολάβου και επιτέλους επιτυγχάνεται η κατασκευή της γέφυρας, έργο που
εξυπηρετεί τη Νέα Ιωνία και τις όµορες κοινότητες και του οποίου η εκτέλεση δεν είχε κατορθωθεί να πραγµατοποιηθεί από τη σύσταση του ∆ήµου προ 12 ετών.
Το Συµβούλιο θεωρεί ότι η αναπροσαρµογή µετά την προµήθεια των υλικών ανέρχεται σε 125% του
αρχικού προϋπολογισµού, γι’ αυτό και εγκρίνει την αναπροσαρµογή του από 1.600.000 σε 4.500.000.
Επί του 2ου θέµατος. Εγκρίνονται οι εξής δαπάνες:
1) 226.900 δρχ. για προµήθεια γραφικής ύλης και εντύπων.
2) 148.800 για προµήθεια διάφορων εργαλείων για το αυτοκίνητο που παραχωρήθηκε από τη ΟΥΝΡΡΑ.
3) 50.000 για την ανακατασκευή του τοίχου αντιστήριξης της γέφυρας δίπλα στο αντλιοστάσιο µε ένταλµα στο
όνοµα του Π. Παντελίδου.
4) 198.600 για προµήθεια γραφικής ύλης.
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5) 13.000 για τον καθαρισµό του βόθρου του ∆ηµοτικού αποχωρητηρίου µε ένταλµα στο όνοµα του Α.
Σισµαλόγλου.
6) 12.500 για προµήθεια σιδερένιων πασάλων για τη στήριξη σωλήνων του ∆ηµοτικού αποχωρητηρίου του
σταθµού Η.Ε.Μ. µε ένταλµα στο όνοµα του Ν. Αµπατζόγλου.
7) 16.700 για προµήθεια χρειωδών του ∆ηµοτικού Ιατρείου.
8) 90.000 για προµήθεια 30 σαρώθρων προς χρήση της υπηρεσίας καθαριότητας.
9) 33.400 για αξία τριών πινακίδων της λαϊκής αγοράς.
10) 152.300 για είδη ηλεκτροφωτισµού.
11) 30.000 για αξία ψηφίσµατος σε µεµβράνη που επιδόθηκε στον συνταγµατάρχη ∆. Ράιτ.
12) 17.200 για δηµόσια διακήρυξη στην εφηµερίδα «Ακρόπολις».
13) 17.300 για προµήθεια γραφικής ύλης.
14) 17.500 για αξία πινακίδας εµαγιέ ονοµασίας της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου, µε ένταλµα στο όνοµα του Ι.
Γκιουλµπαλόγλου.
15) 70.000 για συντήρηση έργων οδοποιίας, οδοστρωτήρα κ.λπ.
16) 38.500 για έξοδα τελετών, σηµαιοστολισµό κ.λπ.
17) 10.000 για πλαισιωµένο χάρτη της Μικράς Ασίας.
18) 47.700 για συντήρηση επίπλων.
19) 265.650 για προµήθεια σιδερένιων ράβδων σκυροκονιάµατος, για τη γέφυρα της οδού Β. Όθωνος, µε
ένταλµα στο όνοµα του Β. Βασιλιάδη.
20) 5.200 για την επισκευή του κάρου καθαριότητας µε ένταλµα στο όνοµα του Ν. Αµπατζόγλου.
21) 158.800 για έξοδα επισκευής και συντήρησης των αυτοκινήτων καθαριότητας.
22) 437.500 για προµήθεια λαµπτήρων προς χρήση του ∆ηµοτικού ηλεκτροφωτισµού.
23) 21.760 για υλικό ύδρευσης.
24) 56.000 για επισκευή δικλείδων και σωλήνων του δικτύου ύδρευσης.
25) 280.000 για επισκευή του αυτοκινήτου που παραχωρήθηκε από τη ΟΥΝΡΡΑ, µε ένταλµα στο όνοµα του
µηχανολόγου Λεωνίδα Περδίου.
26) 182.900 για επισκευή του αυτοκινήτου καταβρεχτήρα.
27) 133.320 για έξοδα επισκευής και συντήρησης δηµοσίων κτηρίων.
28) 112.000 για προµήθεια 4 τόνων γαιανθράκων για τη θέρµανση του δηµαρχιακού καταστήµατος.
29) 5.000 για ελαιοχρωµατισµό 31 υαλοπινάκων του ∆ηµοτικού Ιατρείου.
30) 30.000 για τη συντήρηση έκθετου που παραδόθηκε από τον ∆ήµο στη Ζαµπέτα χήρα του Κ. Ρήγα.
31) 416.190 για την επισκευή της παλαιάς αντλίας του αντλιοστασίου.
32) 506.198 για καύσιµα, επισκευή της ηλεκτρογεννήτριας και εξαρτηµάτων του αντλιοστασίου.
33) 950 για τον ελαιοχρωµατισµό των βυτίων αποκοµιδής απορριµµάτων.
34) 72.100 για ανταλλακτικά και επισκευή του αυτοκινήτου καθαριότητας.
35) 38.000 για ελαστικά του καταβρεχτήρα.
36) 27.800 για επέκταση του δικτύου ύδρευσης.
37) 25.000 για επισκευή του µηχανήµατος χλωρίωσης του νερού.
Μετά από πρόταση του ∆ηµάρχου εγκρίνονται και δαπάνες:
1. 800.000 για βοηθήµατα σε 227 άπορους δηµότες την Πρωτοχρονιά.
2. 21.500 ως αντίτιµο και αποζηµίωση 4 αυτοκινήτων της Κοινοπραξίας Ιδιοκτητών για αποκοµιδή απορριµµάτων τον Φεβρουάριο.
Επί του 3ου θέµατος. Αναµορφώνεται ο προϋπολογισµός και παρουσιάζεται να έχει στο σύνολο: έσοδα
91.207.50 δρχ., έξοδα 88.785.698 δρχ. και αποθεµατικό κεφάλαιο 2.421.852 δρχ.
Συνεδρίαση 3η
∆ευτέρα 21 Ιανουαρίου 1946
∆ήµαρχος: Κυριάκος Κιοφτερτζής
Πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου: Χρυσάφης ∆ουβλίδης
Παρόντες όλοι οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι εκτός από το Ι. Ρεµούνδο.
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Χρυσάφης ∆ουβλίδης αναφερόµενος στη διάδοση που κυκλοφόρησε ευρύτατα, ότι αποφασίστηκε από την κυβέρνηση210 η αντικατάσταση του ∆ηµάρχου Κυριάκου Κιοφτετζή,
210

Από την απελευθέρωση µέχρι την χρονική περίοδο που αναφερόµαστε, εναλλάσσονταν στην διακυβέρνηση της χώρας βραχύβιες κυβερνήσεις. Η Κυβέρνηση µε πρωθυπουργό τον Θεµιστοκλή Σοφούλη (22 Νοεµβρίου 1945 – 4 Απριλίου 1946) ήταν του Κόµµατος των
Φιλελευθέρων, διορίστηκε από τον αντιβασιλέα Αρχιεπίσκοπο ∆αµασκηνό και ανέλαβε µετά την παραίτηση της κυβέρνησης του Παναγιώτη Κανελλόπουλου, όταν επενέβη η Βρετανία προσφέροντας οικονοµική βοήθεια υπό όρους για νέα κυβέρνηση, διενέργεια εκλογών
µέχρι τον επόµενο Μάρτιο και δηµοψηφίσµατος για το πολιτειακό ζήτηµα µέχρι τον Μάρτιο του 1948. Υπουργός Εσωτερικών ήταν ο
Κωνστ. Ρέντης που παραιτήθηκε στις 20 Ιανουαρίου 1946 και ανέλαβε ο Θεόδωρος Χαβίνης. Στις 31 Μαρτίου 1946 έγιναν οι εκλογές που
ήσαν οι πρώτες µετά από 10 χρόνια, παρουσία αµερικανικών, γαλλικών και βρετανικών οµάδων παρατηρητών. Από τη διαδικασία απείχαν
το ΚΚΕ, καθώς και ορισµένα µικρότερα κόµµατα, συµπεριλαµβανοµένου αυτού του Γ. Καφαντάρη. Η Ηνωµένη Παράταξις Εθνικοφρόνων,
µε κύριο κορµό το Λαϊκό Κόµµα και υπό την ηγεσία των Κωνσταντίνου Τσαλδάρη, Σ. Γονατά και Α. Αλεξανδρή, κέρδισε µε πλειοψηφία,
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από τον και άλλοτε ∆ήµαρχο Γεώργιο Φελέκη, εκφράζει τη λύπη του γιατί θα ανακοπεί η δηµιουργική εργασία
του κ. Κιοφτερζή, που έγινε δηµοφιλής µε έργα µεγίστης κοινής ωφέλειας σε διάστηµα µόλις έξι µηνών και κάτω
από δυσµενείς οικονοµικές και νοµισµατικές συνθήκες. Λέει ότι ο ∆ήµαρχος πρέπει να µείνει µακριά από κάθε
κοµµατική διαπάλη211, η άποψη αυτή πρέπει να γίνει γνωστή µε υποµνήµατα και µε προσωπική ακρόαση από τον
πρωθυπουργό και προτείνει, σε περίπτωση που δεν γίνουν δεκτές οι υποδείξεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί
παραµονής στο αξίωµα του ∆ηµάρχου ο κ. Κ. Κιοφτερτζής, να παραιτηθεί σε ένδειξη διαµαρτυρίας ολόκληρο το
∆ηµοτικό Συµβούλιο.
Μετά από αυτά παίρνουν τον λόγο και άλλοι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, από τους οποίους οι περισσότεροι αιρετοί
και παλαιοί συνεργάτες του Γεωργίου Φελέκη και διαπιστώνεται από τη συζήτηση που έγινε ότι σύσσωµο το
∆ηµοτικό Συµβούλιο δεν θα µπορέσει να συνεργαστεί µαζί του, αφού είναι γνωστός για ανικανότητα και
αδράνεια κατά τις δύο περιόδους της δηµαρχίας του.
Εν τέλει αποφασίζεται οµοφώνως η σύνταξη οµαδικής παραίτησης και από τους 17 Συµβούλους που θα
υποβληθεί στον Νοµάρχη Αττικής, σε περίπτωση αντικατάστασης του ∆ηµάρχου Κυρ. Κιοφτερτζή από τον Γεωρ.
Φελέκη, υπογράφεται δε από όλους το σχέδιο παραίτησης που δακτυλογραφήθηκε και έχει ως εξής:
Προς τον κύριο Νοµάρχη Αττικής, Αθήνας.
Οι υπογεγραµµένοι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι Νέας Ιωνίας: 1) Χρυσάφης ∆ουβλίδης, 2) Χρήστος Χατζηστέλλιος,
3) Αναστάσιος Μποσταντζόγλου, 4) Αντώνιος Αθανάσογλου, 5) Ιωάννης Γκιουλπαλόγλου, 6) Αριστείδης
Γεωργουλίδης, 7) Βασίλειος Κατιµερτζόγλου, 8) Ιωάννης Κανάς, 9) Σταύρος Σταυρίδης 10) Παντελής Σαραφίδης,
11) Ιάκωβος Σακαλόγλου 12) Ελευθέριος Τσοµπάνογλου, 13) Θεόδωρος Μπατζόγλου, 14) Κωνσταντίνος
Βαρβαρέσος 15) Γεώργιος Προµπονάς, 16) Ανδρέας Μόρτογλου και 17) Γεώργιος Αµπατζής.
Έχοντες υπόψη την απόφαση για αντικατάσταση του δηµοφιλούς ∆ηµάρχου µας κ. Κυριάκου Κιοφτερτζή,
που έχει αποσπάσει την ευγνωµοσύνη των συνδηµοτών µας για την επιτέλεση µέσα σε ελάχιστο χρονικό
διάστηµα έργων µέγιστης κοινής ωφέλειας, των οποίων η επίλυση χρόνιζε από τη σύσταση αυτού του ∆ήµου,
λαµβάνουµε την τιµή να υποβάλουµε σε εσάς τις παραιτήσεις µας από το αξίωµα του ∆ηµοτικού Συµβούλου σε
ένδειξη διαµαρτυρίας.
Η απόφασή µας αυτή είναι οριστική και αµετάκλητη, οφείλεται δε αποκλειστικά στο ενδιαφέρον µας για την
προαγωγή των ζητηµάτων της Νέας Ιωνίας και στην πεποίθησή µας για το αδύνατο της συνεργασίας µας, µε τον
διορισµένο εκ νέου –και άλλοτε- ∆ήµαρχο Γεώργιο Φελέκη, του οποίου η κλασσική ανικανότητα και αδράνεια
τυγχάνει πασίγνωστη, ιδιαιτέρως δε στους περισσότερους από εµάς παλαιότερους συνεργάτες του.
Με εξαιρετική υπόληψη
Οι ∆ηµοτικοί σύµβουλοι Νέας Ιωνίας
(έπονται 17 υπογραφές)
Ακολουθεί έγκριση δαπανών µε απόδοση λογαριασµού από τον ∆ήµαρχο.
Α) 61.500 δρχ. για προµήθεια υαλοπινάκων των γραφείων του δηµαρχείου µε χρηµατικό ένταλµα στο όνοµα
του προµηθευτή Ι. Παπάζογλου.
Β) 30.000 δρχ. για προµήθεια υλικών του δικτύου ύδρευσης µε χρηµατικό ένταλµα στο όνοµα του
προµηθευτή Ι. Παπάζογλου.
Λήγει η συνεδρίαση και στην επόµενη σελίδα αναφέρεται:
Συνεχεία της συνεδρίασης της ∆ευτέρας 21 Ιανουαρίου 1946.
Έγκριση δαπανών µε απόδοση λογαριασµού από τον ∆ήµαρχο: Α) 70.960 δρχ. για προµήθεια ειδών, υλικών και
εργαλείων ηλεκτροφωτισµού Β) 45.540 δρχ. για προµήθεια 2 φιαλών χλωρίου για την αποστείρωση του νερού
της δεξαµενής του αντλιοστασίου Γ) 10.320 δρχ. για την προµήθεια φαρµάκων από την Τζόιντ Μέντικαλ Σαπλάι.
Συνεδρίαση 4η
Πέµπτη 14 Φεβρουαρίου 1946
∆ήµαρχος: Γεώργιος Φελέκης
Πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου: Χρυσάφης ∆ουβλίδης
Παρόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι: 1) Χρυσάφης ∆ουβλίδης, 2) Ιωάννης Γκιουλπαλόγλου, 3) Βασίλειος
Κατιµερτζόγλου, 4) Θεόδωρος Μπατζόγλου, 5) Α. Μόρτογλου, 6) Αναστάσιος Μποσταντζόγλου, 7) Ιάκωβος
Σακαλόγλου, 8) Ελευθέριος Τσοµπάνογλου, 9) Παντελής Σαραφίδης, 10) Ιωάννης Κανάς, 11) Γεώργιος
Αµπατζής, 12) Γεώργιος Προµπονάς, 13) Κωνσταντίνος Βαρβαρέσος, 14) Αριστείδης Γεωργουλίδης, 15) Χρήστος
Χατζηστέλλιος.
∆εν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νοµίµως οι: Ιωάννης Ρεµούδος Αντώνιος Αθανάσογλου, και Σταύρος Σταυρίδης.
Θέµατα ηµερησίας διάταξης.
55,1% των ψήφων και 205 έδρες από τις 354. Η κυβέρνηση Σοφούλη αντικαταστάθηκε από την προσωρινή Κυβέρνηση του Πρόεδρου
του Συµβουλίου της Επικρατείας Παναγιώτη Πουλίτσα µέχρι να εκλέξει αρχηγό το Λαϊκό Κόµµα που είχε νικήσει τις εκλογές και να
αναλάβει η κυβέρνηση Κωνσταντίνου Τσαλδάρη.
211
Ο Γεώργιος Φελέκης εκλέχτηκε το 1934 πρώτος δήµαρχος Νέας Ιωνίας ως υποψήφιος των Φιλελευθέρων, ενώ ο Κυριάκος Κιοφτερτζής
ήταν µε το Λαϊκό Κόµµα. Ο Γεώργιος Φελέκης απολύθηκε από το δικτατορικό καθεστώς του Ιωάννη Μεταξά, µε τον Αναγκαστικό Νόµο
1027/1938 που δηµοσιεύθηκε στις 11 Αυγούστου 1938. Ίσως ο διορισµός του ως δηµάρχου, να έγινε από τη φιλελεύθερη κυβέρνηση Θ.
Σοφούλη για αποκατάστασή του, αφού ο Κυριάκος Κιοφτερτζής δεν είχε θητεύσει ως αιρετός.
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1. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση έκτακτης οικονοµικής ενίσχυσης στους δηµοτικούς υπαλλήλους και
εργάτες, κατόπιν κοινής απόφασης των υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµικών.
2. Αναµόρφωση του προϋπολογισµού για την αύξηση των αποδοχών των υπαλλήλων.
3. Λήψη απόφασης για την αποδοχή της δωρεάν παραχώρησης ενός φορτηγού αυτοκινήτου από την ΟΥΝΡΡΑ.
4. Έγκριση µελέτης κατασκευής περιπτέρου επιβατών στα Πευκάκια.
5. Έγκριση διάθεσης πιστώσεων: α) 1.000.000 για την προµήθεια σωλήνων επέκτασης του δικτύου ύδρευσης
της οδού Σελινούντος κ.λπ. β) 800.000 για την παραλαβή 20 τόνων ασφάλτου για την επισκευή δηµοτικών
οδών γ) 625.000 για την προµήθεια 250 λαµπτήρων ηλεκτροφωτισµού δ) 200.000 για την προµήθεια χρειωδών του αντλιοστασίου ε) 520.000 για υπέρβαση δαπάνης περιπτέρου αναµονής επιβατών στον Περισσό
6. Έγκριση διάθεσης πιστώσεων: α) 1.000.000 για τη συµπλήρωση υλικών του δικτύου ηλεκτροφωτισµού
β) 200.000 για την προµήθεια διακόπτη κ.λπ. για τον ηλεκτροκινητήρα του βοηθητικού αντλιοστασίου
7. Αιτήσεις και αναφορές.
Με την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος κ. Χρυσάφης ∆ουβλίδης διαβάζει την εξής επιστολή που
προσυπογράφουν 17 ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι:

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Νέας Ιωνίας αποτελούµενο από τα 17 µέλη του που προσυπογράφουν, εκφράζει τη
θλίψη του γιατί ο ∆ήµος στερήθηκε απροσδόκητα τον τέως ∆ήµαρχο Κυριάκο Κιοφτερτζή, που ανάλωσε κατά το
επτάµηνο διάστηµα που παρέµεινε στο αξίωµα του ∆ηµάρχου όλες του τις δυνάµεις, για επίλυση ζωτικότατων
ζητηµάτων για την πόλη µας, από τα οποία τα σοβαρότερα η ύδρευση, ο φωτισµός, η γέφυρα προς τη Λεωφόρο
Τατοΐου κ.λπ., παρέµεναν απραγµατοποίητα για ολόκληρη σειρά ετών, θυµάται µε ευγνωµοσύνη το όνοµά του
που συνδέθηκε άρρηκτα µε κάθε έννοια προαγωγής των συµφερόντων της Νέας Ιωνίας, µε την ταχεία εφαρµογή ρεαλιστικού προγράµµατος και εύχεται το έργο Κυριάκου Κιοφτερτζή χρησιµεύσει ως υπόδειγµα στους
εκάστοτε δηµοτικούς άρχοντες.
Εν Νέα Ιωνία την 7η Φεβρουαρίου 1946
Ο Πρόεδρος
Τα µέλη
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος διαβάζει από χειρόγραφο τα ακόλουθα: Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι Νέας Ιωνίας
έχοντας ως προτεραιότητα αποκλειστικά και µόνο την προαγωγή της πόλης και την περιφρούρηση των
συµφερόντων του ∆ήµου, δηλώνουν ότι είναι πρόθυµοι να συµβάλουν στην εφαρµογή κάθε σχετικής ενέργειας
του ∆ηµάρχου κ. Γεωργίου Φελέκη, µέσα στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους.
Αποφασίζεται η κατάθεση των πιο πάνω στα πρακτικά.
Επί του 1ου θέµατος. Μετά από εισήγηση του ∆ηµάρχου το ∆ηµοτικό Συµβούλιο εγκρίνει την καταβολή: α)
30.000 στον ∆ήµαρχο β) 30.000 στους τακτικούς και έκτακτους δηµοτικούς υπαλλήλους και εργάτες γ) ανάλογο
ποσοστό στους µισθοδοτούµενους υπαλλήλους µε τµήµα αποδοχών δ) 20.000 στις οικογένειες των εκτελεσθέντων, εξαφανισθέντων κ.λπ υπαλλήλων και εργατών. Γίνεται η απαραίτητη αναµόρφωση του προϋπολογισµού.
Επί του 2ου θέµατος. Ο ∆ήµαρχος ανακοινώνει διαταγές του Υπουργού Εσωτερικών, από τις οποίες η πρώτη
αναφέρεται στην αύξηση των µισθών από 1-2-46 στο 10πλάσιο, των ορισθέντων µε διαταγή του Ιουνίου 1945,
και η δεύτερη στην αναπροσαρµογή των ηµεροµισθίων των εργατοτεχνικού προσωπικού του ∆ήµου.
Το ∆. Σ. αφού εξέτασε τα στοιχεία που προσκόµισε ο ∆ήµαρχος, από τα οποία προκύπτει ότι συνολικά
εργάζονται στον ∆ήµο 72 εργατοτεχνίτες, από τους οποίους οι 3 είναι ειδικευόµενοι τεχνίτες, 2 οδηγοί, ένας
καραγωγέας και ένας ηλεκτροτεχνίτης, και από τους υπόλοιπους 53 εργάτες και 12 εργάτριες, ορίζει από 1-2-46
τα ηµεροµίσθια των εργαζόµενων σε όλα τα συνεργία ως εξής: α) των τεχνιτών και των ειδικευµένων εργατών,
7 στο σύνολο, σε 5.000 β) των 53 ανειδίκευτων εργατών σε 4.000 και γ) των 12 ανειδίκευτων εργατριών σε
3.000.
Επί του 3ου θέµατος. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών, χορηγήθηκε στον ∆ήµο φορτηγό της ΟΥΝΡΡΑ
τύπου Σεβρολέτ 1½ τόνου µε ρυµουλκούµενο όχηµα 1 τόνου, µεταχειρισµένα. Το ∆. Σ. αποδέχεται την
παραχώρηση. Σε ερώτηση Συµβούλων για άλλα δύο αυτοκίνητα που είχε υποσχεθεί να παραχωρήσει η ΟΥΝΡΡΑ
στον προηγούµενο ∆ήµαρχο, ο ∆ήµαρχος διαβεβαιώνει ότι µέσα στις επόµενες ηµέρες θα γίνει η παραλαβή ενός
ακόµα φορτηγού αυτοκινήτου.
Επί του 4ου θέµατος. Ο ∆ήµαρχος εισηγείται την ανάγκη κατασκευής περιπτέρου αναµονής επιβατών των
αυτοκινήτων συγκοινωνίας στη στάση Πευκακίων, θέτει υπόψη τη σχετική µελέτη της τεχνικής υπηρεσίας
προϋπολογισµού 850.000 δρχ. και ζητά την έγκρισή της.
Ο Αριστ. Γεωργουλίδης παίρνοντας τον λόγο εκφράζει τη γνώµη ότι δεν πρέπει να γίνει αυτό το υπόστεγο,
γιατί η στάση Πευκακίων απέχει µόλις 150 µέτρα από τη στάση Ιωνίας, θεωρεί ότι η ανέγερση και τρίτου
περιπτέρου αποτελεί υπερπολυτέλεια και ότι δεν θεωρεί ότι πρέπει να υποβληθεί ο ∆ήµος σε άλλη δαπάνη χωρίς
λόγο. Πιστεύει ότι η κατασκευή τρίτου περιπτέρου θα δυσκολέψει την επιβίβαση των κατοίκων του Περισσού
από τη στάση, επειδή τα λεωφορεία παίρνοντας επιβάτες από δύο στάσεις θα κατεβαίνουν γεµάτα και δεν θα
έχουν χώρο για άλλους επιβάτες. Ο Βαρβαρέσος παρατηρεί ότι τα λεωφορεία που ξεκινούν από τη Νέα Ιωνία,
κάνουν τρεις στάσεις για παραλαβή επιβατών, µία στα Πευκάκια, άλλη στην Εριουργία και τρίτη στον Περισσό.
Νοµίζει ότι η κατασκευή περιπτέρου στα Πευκάκια θα εγείρει αξιώσεις για κατασκευή και άλλου στην Εριουργία,
γι’ αυτό τη θεωρεί περιττή. Οι Χατζηστέλιος και Κανάς συµφωνούν µε τους προηγούµενους καθώς και ο
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Πρόεδρος ∆ουβλίδης, ο οποίος εκφράζει και τη λύπη του γιατί έγιναν προεργασίες ανόρυξης θεµελίων δίπλα στη
γέφυρα Πευκακίων πριν εγκρίνει το έργο το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και θεωρεί πως η ενέργεια αυτή εκ µέρους του
∆ηµάρχου προκατέβαλε την απόφασή του. Ο ∆ήµαρχος δηλώνει ότι δεν είχε τέτοια πρόθεση, αλλά θεώρησε ότι
θα γίνει δεκτή η πρόταση.
Ακολουθεί συζήτηση, υπαινιγµοί ότι υπάρχει προσωπική αντίθεση στον ∆ήµαρχο και ανταλλαγή εξηγήσεων.
Η πρόταση του ∆ηµάρχου καταψηφίζεται αλλά ο ∆ήµαρχος παρακαλεί να αναβληθεί η απόφαση για επόµενη
συνεδρίαση, η παράκλησή του γίνεται δεκτή και αυτός ευχαριστεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο.
Επί του 5ου θέµατος. α) Ο ∆ήµαρχος εισηγείται την επέκταση την επέκταση του δικτύου ύδρευσης σε ακραία
σηµεία της πόλης και την έγκριση πίστωσης 1.000.000 δρχ., για προµήθεια των αναγκαίων σωλήνων και άλλων
χρειωδών για την εκτέλεση των εργασιών. Ο Πρόεδρος κ. ∆ουβλίδης παρατηρεί ότι µε ενέργειες του τέως
∆ηµάρχου Κυρ. Κιοφτερτζή, θα παραχωρηθούν στον ∆ήµο από την ΟΥΝΡΡΑ 2.500 µέτρα σωλήνες και θεωρεί
ότι είναι σκόπιµο να αναβληθεί η ψήφιση της προτεινόµενης πίστωσης και να στραφεί η προσπάθεια του
∆ηµάρχου για παραλαβή των σωλήνων. Ο κ. Γ. Αµπατζής πληροφορεί ότι πήγε µαζί µε τον τέως ∆ήµαρχο στα
γραφεία της ΟΥΝΡΡΑ, όπου ο συνταγµατάρχης ∆. Ράιτ υποσχέθηκε ότι θα εφοδιάσει τον ∆ήµο µε µεγάλη
ποσότητα σωλήνων 1 ½ ίντσας. Την ίδια πληροφορία δίνει και ο κ. Χατζηστέλιος. Μετά από αυτά αποφασίζεται
οµοφώνως η αναβολή της λήψης απόφασης.
β) Εγκρίνεται όπως η εισήγηση.
γ) Εγκρίνεται όπως η εισήγηση.
δ) Εγκρίνεται όπως η εισήγηση.
ε) Ο ∆ήµαρχος καταθέτει σχετική έκθεση του µηχανικού της Τεχνικής υπηρεσίας κ. Παπαδόπουλου, ο
οποίος καλείται να δώσει πληροφορίες. Αυτός λέει ότι για να ολοκληρωθεί η κατασκευή περιπτέρου αναµονής
επιβατών στον Περισσό, χρησιµοποίησε υλικά που προορίζονταν για την υπό κατασκευή γέφυρας.
Γίνεται συζήτηση όπου πολλοί Σύµβουλοι εκφράζουν την απορία τους πως έγινε αυτό, αποφασίζεται η
αναβολή λήξης απόφασης και ανατίθεται στον ∆ήµαρχο να µεριµνήσει για την τακτοποίηση του ζητήµατος.
Επί του 6ου θέµατος. α) Εγκρίνεται όπως η εισήγηση και β) Εγκρίνεται όπως η εισήγηση.
Επί του 7ου θέµατος. α) Εγκρίνεται πίστωση 175.000 δρχ. για οικονοµική ενίσχυση απόρων δηµοτών β)
Εγκρίνεται πίστωση 36.000 για νοσήλια στο Νοσοκοµείο-Σανατόριο «Σωτηρία» για νοσηλεία απόρου δηµότη
τους µήνες Νοέµβριο και ∆εκέµβριο 1945 γ) Μετά από αίτηση του Παντελή Λιανού ιδιοκτήτη του κάρου που
χρησιµοποιείται από την υπηρεσία καθαριότητας του δήµου, καθορίζεται από 16 Ιανουαρίου 1946, ηµερήσια
αποζηµίωση του κάρου µε τον ίππο σε 10.000 δ) Εγκρίνεται η διατήρηση του υπάρχοντος συνεργείου από 4
εργάτες συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισµού.
Εκτός ηµερήσιας διάταξης:
1. Ορίζεται επιτροπή για την καταγραφή ολόκληρης της κινητής περιουσίας του ∆ήµου.
2. Πρόταση του ∆ηµάρχου για πώληση νερού µε το βυτιοφόρο αυτοκίνητο του ∆ήµου σε όποιον το ζητάει,
απορρίπτεται οµοφώνως.
3. Ο κ. Χατζηστέλιος δηλώνει ότι µε έκπληξη πληροφορήθηκε, ότι στον υπάλληλο Σπυρ. Τσουγκράνα που
είχε απολυθεί µε απόφαση του ∆. Σ. ως δοσίλογος, επειδή µε κατάθεσή του στο Ιταλικό Στρατοδικείο Αθηνών
επί κατοχής, καταδικάστηκε και φυλακίστηκε ο πρώην ∆ήµαρχος Νέας Ιωνίας Αθ. Παράσχος, καταβλήθηκαν για
δήθεν καθυστερούµενους µισθούς 90.000 δρχ., ενώ αυτός ήταν φυλακισµένος µέχρι τον Σεπτέµβριο 1945 και
σύµφωνα µε σχετικές διατάξεις δεν τα δικαιούταν. Ζητάει να µάθει αν ζητήθηκε η γνώµη του νοµικού συµβούλου του ∆ήµου και επιφυλάσσεται να ζητήσει ευθύνες από τους υπαίτιους αυτής της παράνοµης πράξης που
ζηµίωσε τον ∆ήµο. Ο ∆ήµαρχος λέει ότι υπεύθυνος είναι ο προϊστάµενος της Οικ. Υπηρεσίας Ανδρ. Παπανδρέου
που τον διαβεβαίωσε ότι ο Τσουγκράνας είχε απαλλαγεί από κάθε κατηγορία µε οριστικό βούλευµα, ότι υπάρχει
σχετική διαταγή της Νοµαρχίας Αττικής και αυτός ήταν υποχρεωµένος να συµµορφωθεί.
Ο Πρόεδρος κ. ∆ουβλίδης και άλλοι Σύµβουλοι επισηµαίνουν ότι εκτός από τις καταδίκες του Τσουγκράνα ο
υπάλληλος έχει ήδη απολυθεί νοµίµως και εφιστούν την προσοχή στον ∆ήµαρχο για κάθε ενέργεια που θα
προκαλέσει δυσφορία στην κοινή γνώµη της πόλης.
4. Μετά ο κ. Βαρβαρέσος ρωτάει τον ∆ήµαρχο, για πιο λόγο ανεστάλη κατόπιν εντολής του η επίδοση
προσκλήσεων στους υπόχρεους για καταβολή φόρων δηµότες και τονίζει ότι αυτή η πράξη θα έχει δυσάρεστο
αντίκτυπο στα οικονοµικά του ∆ήµου, για την προάσπιση των οποίων έχει υποχρέωση να ενδιαφερθεί.
Ο κ. Φελέκης διαβεβαιώνει ότι θα συνεχιστή κανονικά η είσπραξη των φόρων και το µέτρο ήταν προσωρινό.
Συνεδρίαση 5η
Τρίτη 19 Μαρτίου 1946
∆ήµαρχος: Κυριάκος Κιοφτερτζής
Πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου: Χρυσάφης ∆ουβλίδης
Παρόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι: 1) Χρυσάφης ∆ουβλίδης 2) Ανδρέας Μόρτογλου 3) Βασίλειος Κατιµερτζόγλου 4) Ιωάννης Γκιουλπαλόγλου 5) Σταύρος Σταυρίδης 6) Γεώργιος Αµπατζής 7) Ελευθέριος Τσοµπάνογλου 8)
Χρήστος Χατζηστέλλιος 9) Κωνσταντίνος Βαρβαρέσος 10) Θεόδωρος Μπατζόγλου 11) Αριστείδης Γεωργουλίδης
12) Αναστάσιος Μποσταντζόγλου 13) Παντελής Σαραφίδης. ∆εν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νοµίµως οι:
Ιάκωβος Σακαλόγλου, Ιωάννης Κανάς, Γεώργιος Προµπονάς, Ιωάννης Ρεµούδος και Αντώνιος Αθανάσογλου.
Θέµατα ηµερησίας διάταξης.
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1) Καθορισµός αποδοχών του προσωπικού του ∆ήµου µε κοινή απόφαση των υπουργών Εσωτερικών και
Οικονοµικών.
2) Ψήφιση πίστωσης για τον εορτασµό της 25ης Μαρτίου.
3) Ψήφιση πίστωσης για προµήθεια χρειωδών για τις εκλογές.
4) Έγκριση όρων µειοδοτικής δηµοπρασίας για την ανάδειξη εργολάβου εκκένωσης βόθρων.
5) Έγκριση συγκριτικού πίνακα δαπάνης για την κατασκευή περιπτέρου στη στάση Περισσού.
6) Απόδοση λογαριασµού δαπάνης 175.000 για προµήθεια βενζίνης.
7) Απόδοση λογαριασµού δαπάνης 350.000 για προµήθεια ενσήµων του ΙΚΑ
8) Ψήφιση πίστωσης 2.500.000 για προµήθεια ενσήµων του ΙΚΑ, για το διάστηµα 15-11-1945 έως 31-3-1946.
9) Ψήφιση πίστωσης 78.120 δρχ. προς καταβολή στο ∆ηµοτικό Βρεφοκοµείο Αθηνών για τροφεία εκθέτων.
10) Έγκριση πίστωσης για εκκένωση κοινοχρήστων βόθρων.
11) Ψήφιση πίστωσης 3.383.400 δρχ. για εξόφληση λογαριασµού της ΟΥΛΕΝ.
12) Αιτήσεις και αναφορές.
Με τη έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος κ. ∆ουβλίδης λέει τα εξής:
Αγαπητέ µας ∆ήµαρχε
Πιστεύω ότι αυτή τη στιγµή διερµηνεύω τα αισθήµατα της εξαιρετικής ικανοποίησης ολοκλήρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Νέας Ιωνίας για την αποκατάσταση στο σας αξίωµά σας. Είµαστε ευγνώµονες και υπερήφανοι
γιατί το Συµβούλιο της Επικρατείας απέδωσε τάχιστα το δίκαιο, µε πράξη που αποτελεί κόλαφο στις κυβερνητικές ατασθαλίες.
Ο ∆ήµαρχος ευχαριστεί και όλα τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου επικροτούν τα λόγια του Προέδρου και
συγχαίρουν τον ∆ήµαρχο.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος προτείνει µε την συµπλήρωση 10 χρόνων από τον θάνατο του αείµνηστου αρχηγού των Φιλελευθέρων Ελευθέριου Βενιζέλου, να γίνει σε εύθετο χρόνο επιµνηµόσυνη δέηση και εντοίχιση
πλάκας, στην ήδη αποφασισµένη για µετονοµασία, οδού Βασ. Όθωνος.
Ο κ. Βαρβαρέσος εκφράζει τη γνώµη ότι πρέπει να ληφθεί µέριµνα για τον ευπρεπισµό της πλατείας που
µετονοµάζεται σε Ελευθ. Βενιζέλου.
Μετά από αυτά ο ∆ήµαρχος κάνει τις πιο κάτω ανακοινώσεις:
1) Μετά την αποµάκρυνσή του από τη ∆ηµαρχεία, µε ενέργειες του διαδόχου του Γεωρ. Φελέκη, προκλήθηκε
διοικητική ανάκριση µε σκανδαλώδη ανάµειξη του Νοµάρχη κ. Καλογερόπουλου µε αντικειµενικό σκοπό να
υποβληθεί η σχετική έκθεση στο Υπ. Εσωτερικών και από εκεί στο Συµβούλιο της Επικρατείας, για να
χρησιµοποιηθεί ως επιβαρυντικό στοιχείο κατά τη συζήτηση της προσφυγής του.
2) Καταγγέλλει τις ατασθαλίες που έγιναν από τον Γεωρ. Φελέκη, δηλαδή: α) το ζήτηµα της εκκένωσης κοινοχρήστων βόθρων επί του οποίου έγιναν διοικητικές ανακρίσεις, το δε πόρισµα των οποίων τίθεται υπόψη
του Συµβουλίου β) η µη έγκαιρη παραλαβή των 20 τόνων ψυχρής ασφάλτου µε συνεπεία λόγω µεγαλύτερης υπερτίµησης της ασφάλτου να ζηµιωθεί ο ∆ήµος γ) για προµήθεια απευθείας άχρηστου ιµάντα για το
αντλιοστάσιο, χωρίς συµµετοχή της επιτροπής που είχε οριστεί από το ∆ηµ. Συµβούλιο δ) η τοποθέτηση
λαµπτήρων στην Καλογρέζα, υποχρέωση που έχει η Ηλεκτρική Εταιρία Αθηνών-Πειραιώς.
Στη συζήτηση που ακολουθεί αποφασίζεται να υποχρεωθεί ο προµηθευτής να αντικαταστήσει τον ιµάντα,
να εξεταστεί η υπόθεση της εκκένωσης των βόθρων και να υποβληθεί µήνυση εναντίων αυτών που προξένησαν
ζηµιά στον ∆ήµο και αναγνωρίζεται βαριά αµέλεια του τέως ∆ηµάρχου για την παραλαβή της ασφάλτου και
αποφασίζεται να συζητηθεί το θέµα σε επόµενη συνεδρίαση, αφού προσκοµιστούν όλα τα στοιχεία.
Επί του 1ου θέµατος. Με εισήγηση του ∆ήµαρχου το ∆ηµοτικό Συµβούλιο έχοντας υπόψη διαταγές του
Υπουργού Εσωτερικών, ορίζει τις µηνιαίες αποδοχές των υπαλλήλων και του εργατοτεχνικού προσωπικού του
∆ήµου, από 1-2-46 στο δεκαπλάσιο, των ορισθέντων µε διαταγή του Ιουνίου 1945, και στους δικαιούµενους:
α) επίδοµα πολυετούς υπηρεσίας και επίδοµα λόγω οικογενειακών βαρών β) µηνιαίο επίδοµα οδοιπορικών
εξόδων 15.000 δρχ. σε κάθε ειδικό προσωρινό εισπράκτορα γ) επίδοµα Ληξιάρχου στον υπάλληλο που εκτελεί
αυτά τα χρέη. Επίσης ορίζει τα έξοδα παράστασης του ∆ηµάρχου σε 330.000 δρχ.
Επί του 2ου θέµατος. Ψηφίζεται πίστωση 500.000 για τον εορτασµό της 25ης Μαρτίου.
Επί του 3ου θέµατος. Ψηφίζεται πίστωση 150.000 για προµήθεια χρειωδών για τις εκλογές της 31ης Μαρτίου.
Επί του 4ου θέµατος. Εγκρίνεται η διακήρυξη του ∆ηµάρχου και η συγγραφή υποχρεώσεων που κατάρτισε η
Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου, για προκήρυξη µειοδοτικού διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές ανάδειξης
εργολάβου για την εκκένωση των κοινόχρηστων βόθρων της πόλης και ορίζει τριµελή επιτροπή για την διεξαγωγή του διαγωνισµού.
Επί του 5ου θέµατος. Αναβάλλεται για την επόµενη συνεδρίαση για να παραστεί ο Προϊστάµενος των Τεχνικών
Υπηρεσιών Θ. Παπαδόπουλος.
Επί του 6ου θέµατος. Εγκρίνεται όπως η εισήγηση.
Επί του 7ου θέµατος. Εγκρίνεται όπως η εισήγηση.
Επί του 8ου θέµατος. Εγκρίνεται όπως η εισήγηση.
Επί του 9ου θέµατος. Εγκρίνεται όπως η εισήγηση.
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Επί του 10ου θέµατος. Εγκρίνεται πίστωση 1.500.000 για την εκκένωση 90 βόθρων τον µήνα Φεβρουάριο,
από τις οποίες οι 900.000 είχαν καταβληθεί από Γ. Φελέκη στον εργολάβο Αλεξ. Σιγµάλογλου, χωρίς να τηρηθούν οι νόµιµοι τύποι µε σχετική αναγραφή της δέουσας πίστωσης στον προϋπολογισµό.
Επί του 11ου θέµατος. Ο ∆ήµαρχος ανακοινώνει έγγραφο της Ανώνυµης Ελληνικής Εταιρίας Υδάτων, περί
καταβολής σε αυτή λογαριασµού 3.383.400 δρχ., για παροχή νερού στη συνοικία Περισσού από 6 Αυγούστου
µέχρι 30 ∆εκεµβρίου 1945 και λέει ότι από τις αρχές του καλοκαιριού 1945 παρουσιάστηκε µεγάλη ανοµβρία µε
αποτέλεσµα µεγάλη µείωση του ποσού που αντλείται από το Αντλιοστάσιο, γι’ αυτό ζήτησε µε επανειληµµένες
αναφορές προς το Υπ. ∆ηµοσίων Έργων την παρέµβασή του προς την Εταιρία Υδάτων, για την παροχή 300-500
κυβικών νερού για τη δεξαµενή του ∆ήµου στον συνοικισµό Περισσού, η οποία είναι από χρόνια συνδεµένη µε
σωληνώσεις µε τα διυλιστήρια της Εταιρίας Υδάτων, από την οποία παρεχόταν προ ετών νερό στον ∆ήµο. Εν
τέλει πέτυχε την παροχή νερού στη δεξαµενή του Περισσού και µπόρεσαν να υδρευθούν επαρκώς από το
καλοκαίρι µέχρι το χειµώνα από το αντλιοστάσιο οι άλλες συνοικίες του ∆ήµου, τα εργοστάσια και το ∆ηµοτικό
Νοσοκοµείο «Αγία Όλγα» που καταναλώνει πάνω από 100 κυβικά νερού την εβδοµάδα.
Το ∆. Σ. εγκρίνει πίστωση 3.383.400 δρχ. για εξόφληση του λογαριασµού της Εταιρίας Υδάτων.
Επί του 12ου θέµατος. α) εγκρίνεται πίστωση για οδοιπορικά έξοδα των εισπρακτόρων β) εγκρίνεται η
χορήγηση οικονοµικής ενίσχυσης σε 5 άπορους δηµότες συνολικά 160.000 γ) εγκρίνεται πίστωση 18.000 για
νοσήλια άπορου δηµότη.
Εκτός ηµερήσιας διάταξης: Α) Ο ∆ήµαρχος αναφέρεται στην ανάγκη που από καιρό υπάρχει, για την προµήθεια µε νερό σε εργαστήρια και εργοστάσια που δεν έχουν εσωτερική εγκατάσταση, µε µεταφορά νερού µε το
βυτιοφόρο του ∆ήµου. Η εξυπηρέτηση αυτή συνεπάγεται έξοδα για τον ∆ήµο και είναι δίκαιο και νόµιµο, να
καθορισθεί τίµηµα για κάθε βυτίο νερού. Ορίζεται τίµηµα 15.000 για κάθε βυτίο πόσιµου νερού.
Β) Ο κ. Βερβαρέσος προτείνει να αναγράφεται το όνοµα του ∆ηµάρχου σε κάθε τεχνικό έργο. Η πρόταση
γίνεται οµοφώνως δεκτή.
Γ) Ο Πρόεδρος Χρυσ. ∆ουβλίδης παρακαλεί να γίνουν οι δέουσες ενέργειες για την εκπροσώπηση της
Καλογρέζας στο ∆ηµ. Συµβούλιο και προτείνει την αντικατάσταση του κ. Ι. Ρεµούνδου από τον κ. Μαυρόπουλο.
∆) Ο κ. Μποσταντζόγλου νοµίζει ότι πρέπει να σταλεί ευχαριστήριο τηλεγράφηµα στον πρόεδρο της
Επιτροπής ∆ικαιοσύνης προς την Ελλάδα, Γερουσιαστή των Η. Π. Α. κ. Πέπερ και τιµής ένεκεν να µετονοµαστεί
µία οδός της πόλης σε οδό Ηνωµένων Πολιτειών.
Συνεδρίαση 6η
Τετάρτη 27 Μαρτίου 1946
∆ήµαρχος: Κυριάκος Κιοφτερτζής
Πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου: Χρυσάφης ∆ουβλίδης
Θέµατα ηµερησίας διάταξης.
1. Λήψη απόφασης για την αύξηση των δηµοτικών φόρων οικ. έτους 1945-46 βάσει κοινής απόφασης των Υπ.
Εσωτερικών και Οικονοµικών.
2. Έγκριση πρώτου συγκριτικού πίνακα για την κατασκευή γέφυρας δίπλα στο τέρµα της οδού Βασ. Όθωνος.
3. Έγκριση συγκριτικού πίνακα για την κατασκευή υποστέγου στη στάση Περισσού.
4. Οικονοµική ενίσχυση της Ανατολικής Ρωµυλίας Ελλάδος212.
5. Παράταση ισχύς ειδικών οργανισµών συνεργείων α) δικτύου ύδρευσης β) συντήρησης οδών γ) καθαρισµού
υπονόµων δ) καθαρισµού οδών ε) δικτύου ηλεκτροφωτισµού στ) συντήρησης κήπων και δενδροστοιχιών
ζ) καθαρισµού δηµοτικών αποχωρητηρίων.
6. Παράταση ισχύς ειδικών οργανισµών βεβαίωσης φόρων και φυλάκων αντλιοστασίου και αποθηκών.
7. Επιβολή φορολογιών οικ. έτους 1946-47 για α) ύδρευση β) καθαριότητα γ) εκµετάλλευση πεζοδροµίων δ)
διαφηµίσεων στ) αδειών οικοδοµών, προϊόντων γης κ.λπ.
8. Λήψη απόφασης για την κατάργηση του ερανικού φόρου.
9. Ψήφιση πίστωσης για την προµήθεια ραδιοφώνου, µικροφώνου και 6 µεγαφώνων για την εξυπηρέτηση των
αναγκών του ∆ήµου και την ψυχαγωγία των δηµοτών.
10. Έγκριση δαπανών µε απόδοση λογαριασµού.
11. Ψήφιση πιστώσεων για προµήθεια υλικών του δικτύου ύδρευσης, χορήγηση βοηθηµάτων κ.λπ.
12. Καταβολή νοσηλειών στη «Σωτηρία»
13. Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση του ∆ηµ. Συµβούλου Ιωαν. Ρεµούνδου.
14. Έγκριση απογραφικών δελτίων Υπ. Προνοίας.
15. Πίστωση συµπληρωµατικής πίστωσης για την παραλαβή 20 τόνων ασφάλτου.
16. Αιτήσεις αναφορές.
Επί του 1ου θέµατος. Με εισήγηση του ∆ήµαρχου το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αποφασίζει αυξήσεις των δηµοτικών
τελών.
Επί του 2ου θέµατος. Ο ∆ήµαρχος µε παρουσία του προϊσταµένου της Τεχνικής Υπηρεσίας Θ. Παπαδόπουλου
εκθέτει τα εξής: Είχε καταβληθεί από την Τεχνική Υπηρεσία πλήρης µελέτη για την κατασκευή γέφυρας στο
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ρέµα213 δίπλα στο τέρµα της οδού Βασ. Όθωνος214, πλάτους 5 µέτρων και µήκους 6,40, µε προϋπολογισµό
δαπάνης 1.600.000 δρχ. Η µελέτη αυτή εγκρίθηκε από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και τον Νοµάρχη και είχε κριθεί
ότι η προµήθεια των υλικών ήταν πιο ωφέλιµο να γίνει απευθείας από τον ∆ήµο. Κατόπιν τροποποιήθηκε η
απόφαση σε διακήρυξη µειοδοτικής δηµοπρασίας ως πιο συµφέρουσα. Έγινε η δηµοπρασία µε µειοδότη τον
εργολάβο µηχανικό Αλέξ. Βασιλειάδη, στο όνοµα του οποίου κατακυρώθηκε η δηµοπρασία µε κατώτατη
προσφορά 1.525.400 δρχ. Παράλληλα λόγω της πτώσης της αγοραστικής αξίας του εθνικού νοµίσµατος κρίναµε
σκόπιµο να προβούµε στην ταχεία προµήθεια χωρίς διαγωνισµό των αναγκαίων υλικών και δικαιωθήκαµε έτσι
στην πρόβλεψή µας ότι κάθε καθυστέρηση θα ήταν σε βάρος των συµφερόντων του ∆ήµου που θα µπορούσε
να προκαλέσει ακόµη και µαταίωση του έργου. Έτσι µέσα σε 2-3 ηµέρες προµηθευτήκαµε όλα τα υλικά, δηλαδή
753 οκάδες σιδερένιες ράβδους για αρµέ µπετόν, 10 µ3 άµµου, 20 µ3 χαλίκι, 130 στατήρες ασβέστη, 10 τόνους
τσιµέντα, 160 µ3 πέτρας, 50 γωνιόλιθους πελεκητούς και 4 οκάδες καρφοβελόνες και διαθέσαµε 1.865.185 δρχ.
Η πράξη εγκρίθηκε από τον Νοµάρχη όπως και η ψήφιση πίστωσης 1.525.400 δρχ., για δαπάνες εργολαβικής
εκτέλεσης του έργου. Ήδη αποφασίστηκε διεύρυνση της γέφυρας από 5 σε 6 µέτρα, κατασκευή πτερυγοτοίχων,
κουπαστής κ.λπ., καταρτίστηκε από την Τεχνική υπηρεσία συγκριτικός πίνακας υπέρβασης της αρχικής δαπάνης,
µε τον οποίο προβλέπεται αφενός η προµήθεια επί πλέον υλικών αξίας 1.385.350 δρχ. και αφετέρου αύξηση των
εργολαβικών εξόδων από 1.525.400 σε 4.000.000 δρχ. Προτείνω λοιπόν να εγκριθεί ο συγκριτικός πίνακας µε
νέες τιµές και µε υπέρβαση 3.859.950. Το ∆. Σ. εγκρίνει οµοφώνως την πρόταση.
Επί του 3ου θέµατος. Ο ∆ήµαρχος εκθέτει τα εξής: Είχε καταβληθεί από την Τεχνική Υπηρεσία πλήρης µελέτη
για την κατασκευή υποστέγου αναµονής επιβατών στη στάση του συνοικισµού Περισσού, των λεωφορείων της
συγκοινωνίας Νέας Ιωνίας-Αθηνών, µε προϋπολογισµό δαπάνης 230.000 δρχ. Η µελέτη αυτή εγκρίθηκε από το
∆. Σ. και τον Νοµάρχη. Ακολούθησε µειοδοτικός διαγωνισµός και αναδείχθηκε ως εργολάβος ο εµπειροτέχνης Ε.
Παπάζογλου. Εντωµεταξύ έγινε η προµήθεια των αναγκαίων υλικών η αξία όµως των οποίων υπερέβη κατά πολύ
την προβλεπόµενη από τη µελέτη, λόγω της ανατίµησης των ειδών στην αγορά. Μετά την αποπεράτωση του
έργου καταβλήθηκαν στον εργολάβο 109.640 δρχ. για τις εργασίες του και τιµολόγιο του προµηθευτή Ι.
Βροχίδη για την αξία 1.000 τούβλων και 1½ µ3 άµµου θαλάσσης συνολικής αξίας 230.000. Η Τεχνική Υπηρεσία
υπέβαλε απολογισµό της όλης δαπάνης που ανέβηκε στο ποσό των 1.024.640 δρχ., από το οποίο αν
αφαιρέσουµε το ποσό των 230.000 του αρχικού προϋπολογισµού και 60.000 για ηµεροµίσθια που έγιναν από
συνεργεία του ∆ήµου, αποµένει ποσό 734.640 δρχ. που δαπανήθηκε για προµήθεια υλικών.
Καταθέτω τα δικαιολογητικά και προτείνω να εγκριθεί ότι τα πιο πάνω καλώς έγιναν. Το ∆. Σ. εγκρίνει
οµοφώνως την πρόταση.
Επί του 4ου θέµατος. Αναβάλλεται η συζήτηση.
Επί του 5ου θέµατος. Ψηφίζεται η παράταση ισχύς των ειδικών οργανισµών συνεργείων µε κάποιες µικρές
αλλαγές.
Επί του 6ου θέµατος. Ψηφίζεται η παράταση για το οικ. έτος 1946-47.
Επί του 7ου θέµατος. Ψηφίζεται η παράταση για το οικ. έτος 1946-47 µε κάποιες µικρές αλλαγές και επιφυλάξεις για ψήφιση νέων κανονισµών.
Επί του 8ου θέµατος. Ψηφίζεται η κατάργηση αυτού του φόρου.
Επί του 9ου θέµατος. Εγκρίνεται µε διάθεση πίστωσης 4.000.000.
Επί του 10ου θέµατος. Εγκρίνονται όλες οι δαπάνες.
Επί του 11ου θέµατος. Ψηφίζεται πίστωση για προµήθεια υλικών για την επέκταση του δικτύου ύδρευσης
ύψους 3.000.000, και 300.000 για βοηθήµατα απόρων συµπολιτών. Επίσης εγκρίνεται πίστωση 100.000 δρχ.
στην κοινότητα Κουκουβαούνων, για δικαιώµατα ταφής 115 απόρων στο εκεί νεκροταφείο.
Επί του 12ου θέµατος. Εγκρίνεται ποσό 18.000 για νοσηλεία απόρου δηµότη.
Επί του 13ου θέµατος. Εγκρίνεται η αντικατάσταση του ∆ηµ. Συµβούλου Ι. Ρεµούνδου λόγω απουσίας του
από 15 συνεχείς συνεδριάσεις και ανατίθεται στον ∆ήµαρχο να προβεί στις δέουσες ενέργειες.
Επί του 14ου θέµατος. Επειδή δεν έχουν συµπληρωθεί από ορισµένους ιερείς τα απαραίτητα στοιχεία αναβάλλεται η συζήτηση του θέµατος.
Επί του 15ου θέµατος. Λόγω αµέλειας και αδιαφορίας του πρώην ∆ηµάρχου Γ. Φελέκη δεν έγινε η αναγκαία
προµήθεια ασφάλτου για την επισκευή οδών και κυρίως τη λεωφόρου Ηρακλείου. Για τον λόγο αυτό εγκρίνεται
συµπληρωµατική πίστωση 8.500.000 για την παραλαβή 20 τόνων ασφάλτου.
Επί του 15ου θέµατος. Εγκρίνονται βοηθήµατα σε ασθενείς υπαλλήλους του ∆ήµου και άπορους δηµότες.
Εκτός ηµερήσιας διάταξης: α) ορίζεται για χορήγηση φαρµάκων σε άπορους δηµότες ανώτατο ποσό 8.000
β) εγκρίνεται µηνιαία δόση 2.400.000 για εξόφληση δανείου 10.000.000 µε τόκο 4% που πήρε ο ∆ήµος από το
Υπ. Οικονοµικών
γ) γίνεται αναµόρφωση του προϋπολογισµού του οικ. έτους 1945-1946 και παρουσιάζεται ως εξής: Έσοδα
169.910.550 δρχ. Έξοδα 150.555.844 δρχ. Αποθεµατικό κεφάλαιο 19.354.706 δρχ.
δ) εγκρίνεται αναµόρφωση του προϋπολογισµού για µισθοδοσία υπαλλήλων και προµήθεια χρειωδών κατά
2.400.000 και µειώνεται αντίστοιχα το αποθεµατικό κεφάλαιο.
ε) εγκρίνεται δαπάνη 100.000 για έξοδα κηδείας τεχνίτη του ∆ήµου στον εργολάβο κηδειών Μ. Σαχπάζογλου.
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Σηµερινή οδός Αλατσάτων.
Σηµερινή οδός Ελευθερίου Βενιζέλου.
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Συνεδρίαση 7η
Πέµπτη 18 Απριλίου 1946
∆ήµαρχος: Κυριάκος Κιοφτερτζής
Πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου: Χρυσάφης ∆ουβλίδης
Παρόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι: 1) Χρυσάφης ∆ουβλίδης 2) Χρήστος Χατζηστέλλιος 3) Βασίλειος Κατιµερτζόγλου 4) Σταύρος Σταυρίδης 5) Παντελής Σαραφίδης 6) Κωνσταντίνος Βαρβαρέσος 7) Θεόδωρος Μπατζόγλου
8) Αντώνιος Αθανάσογλου 9) Γεώργιος Αµπατζής 10) Ιωάννης Γκιουλπαλόγλου 11) Αναστάσιος Μποσταντζόγλου
12) Ιωάννης Κανάς 13) Ανδρέας Μόρτογλου 14) Ιάκωβος Σακαλόγλου 15) Ελευθέριος Τσοµπάνογλου 16)
Αριστείδης Γεωργουλίδης. ∆εν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νοµίµως οι: Γεώργιος Προµπονάς και Ιωάννης
Ρεµούδος.
Θέµατα ηµερησίας διάταξης.
1. Έγκριση µεταφοράς χρηµατικού υπολοίπου 12.000.000 της χρήσης 1945-46 στον προϋπολογισµό 1946-47
2. Ψήφιση κανονισµού βεβαίωσης και είσπραξης δικαιώµατος αδειών υδροληψίας
3. Απόδοση λογαριασµού για την προµήθεια ειδών ηλεκτροφωτισµού
Επί του 1ου θέµατος. Εγκρίνεται η εισήγηση και η διάθεση από αυτό το ποσό 3.000.000 για προµήθεια υλικών
επέκτασης του δικτύου ύδρευσης.
Επί του 2ου θέµατος. Εγκρίνεται όπως η εισήγηση.
Επί του 3ου θέµατος. Εγκρίνεται όπως η εισήγηση.
Συνεδρίαση 8η
Πέµπτη 18 Απριλίου 1946
∆ήµαρχος: Κυριάκος Κιοφτερτζής
Πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου: Χρυσάφης ∆ουβλίδης
Θέµατα ηµερησίας διάταξης.
1. Έγκριση δαπανών µε απόδοση λογαριασµών
2. Έγκριση φορολογικών καταλόγων καθαριότητας και υδροληψίας οικ. έτους 1945-46
Επί του 1ου θέµατος. Εγκρίνονται 27 δαπάνες για προαποφασισµένες εργασίες και προµήθειες.
Επί του 2ου θέµατος. Αναβάλλεται η λήψη απόφασης µέχρι να συµπληρωθούν πλήρως οι κατάλογοι.
Συνεδρίαση 9η
∆ευτέρα 13 Μαΐου 1946
∆ήµαρχος: Κυριάκος Κιοφτερτζής
Πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου: Χρυσάφης ∆ουβλίδης
Θέµατα ηµερησίας διάταξης.
1. Έγκριση προϋπολογισµού 1946-47
2. Έγκριση δαπανών µε απόδοση λογαριασµών
3. Αιτήσεις, αναφορές.
Επί του 1ου θέµατος. Εγκρίνεται ο προϋπολογισµός µε έσοδα 703.962.240, έξοδα 686.413. και αποθεµατικό
κεφάλαιο 17.549.670. δρχ.
Επί του 2ου θέµατος. Εγκρίνονται 2.983.400 για την προµήθεια σιδεροσωλήνων και άλλων υλικών για την
επέκταση του δικτύου ύδρευσης σε διάφορες περιοχές του ∆ήµου.
Επί του 3ου θέµατος. α) Εγκρίνεται ποσό 137.500 δρχ. για φαρµακευτική περίθαλψη υπαλλήλου του ∆ήµου
β) Εγκρίνεται ποσό 250.000 για την προµήθεια των επιστηµονικών συγγραµµάτων: 1) Κώδικες Υγειονοµικής
Νοµοθεσίες ∆ήµων και Κοινοτήτων του ∆. Κονταξή 2) 5 βιβλία µε τον τίτλο «Σωµατεία» και 10 µε τον τίτλο
«∆ήµοι-Κοινότητες» Τόµος 1ος, Τεύχος 1ο του Α. Αναγνωστόπουλου και 3) 5 βιβλία «Πεπεραγµένα ∆ήµου
Καλλιθέας» του Γ. Κατσιµαγκλή.
Εκτός ηµερήσιας διάταξης: Ο Πρόεδρος Χρ. ∆ουβλίδης παίρνοντας αφορµή από διάβηµα του Προεδρείου του
Αθλητικού Οµίλου Νέας Ιωνίας, για την παροχή ενίσχυσης από τον ∆ήµο ορισµένων έργων που γίνονται στο
γήπεδο ποδοσφαίρου, εκφράζει τη γνώµη ότι πρέπει να ενισχυθεί ο κλασσικός αθλητισµός, µε δεδοµένο ότι και
οι προϊστάµενες δηµοτικές αρχές δεν εγκρίνουν αποφάσεις ενίσχυσης των ποδοσφαιρικών σωµατίων που χαρακτηρίζονται ως επιχειρήσεις των διαφόρων ποδοσφαιρικών συναντήσεων. Πιστεύει ότι ο τελευταίος αθλητικός
θρίαµβος του µαραθωνοδρόµου Κυριακίδη στην Αµερική215 και προσπόρισε στην Ελλάδα περισσότερο ηθικό
215

Το 1946 ο Στέλιος Κυριακίδης θα κόψει το νήµα στον µαραθώνιο της Βοστώνης και θα περάσει στην ιστορία ως µία από τις πλέον εµβληµατικές µορφές του αγωνίσµατος παγκοσµίως. ∆εν είναι µόνο ότι κέρδισε τον 50ο µαραθώνιο της πόλης, που του χάρισε ένα µοναδικό
µετάλλιο, διακοσµηµένο µε διαµάντι. Είναι ότι µε την νίκη του αυτή κατάφερε να κάνει γνωστό στον λαό της Αµερικής το πρόβληµα
υποσιτισµού στην Ελλάδα, να κινητοποιήσει Αµερικάνους και οµογενείς ώστε να συγκεντρωθούν τεράστιες ποσότητες τροφίµων και
ρουχισµού που έσωσαν στην πραγµατικότητα την ζωή χιλιάδων ανθρώπων στην χώρα. Γεννηµένος στον Στατό της Πάφου στις 15
Ιανουαρίου του 1910, γιος αγροτών δεν έχανε ευκαιρία να τρέχει. Ήταν πάντα πρόθυµος να µεταφέρει ένα µήνυµα από τον Στατό σε
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όφελος από κάθε άλλη πολιτική ενέργεια. Τονίζει πάντως ότι η δηµοτική αρχή θα κάνει το παν για ενίσχυση του
κλασικού αθλητισµού.
Μετά συζητείται το θέµα της εκκένωσης των κοινόχρηστων βόθρων, των οποίων η υπερχείλιση δηµιουργεί
σοβαρό πρόβληµα καθαριότητας και νοσογόνες εστίες, ότι επείγει η λήψη άµεσων µέτρων και ανατίθεται στον
∆ήµαρχο, πριν την προκήρυξη διαγωνισµού για την ανάδειξη εργολάβου να συνάψει προσωπική συµφωνία µε
τον εργολάβο Αλ. Σιγµάλογλου, µε ανώτατο 25.000 για κάθε διαδροµή πλήρους βυτίου.
Συνεδρίαση 10η
Πέµπτη 23 Μαΐου 1946
∆ήµαρχος: Κυριάκος Κιοφτερτζής
Πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου: Χρυσάφης ∆ουβλίδης
Θέµατα ηµερησίας διάταξης.
1. Λήψη απόφασης για την επιβολή ερανικής φορολογίας
2. Έγκριση δαπανών µε απόδοση λογαριασµών
χωριά που απείχαν 15 µε 20 χιλιόµετρα. Ο µαραθώνιος έγινε τρόπος ζωής από τα εφηβικά του χρόνια. Γυµνάσιο πήγε στην Πάφο όπου
και κατέκτησε τα πρώτα του µετάλλια στους σχολικούς αγώνες. Το 1930 γράφτηκε στον Γυµναστικό Σύλλογο Ολύµπια Λεµεσού τον οποίο
δεν εγκατέλειψε, µέχρι και το τέλος της αθλητικής του σταδιοδροµίας . Για ένα διάστηµα εργάστηκε ως υπάλληλος του ∆ήµου Λεµεσού.
Χρονιά ολυµπιακή το 1936 και η συµµετοχή του στους Ολυµπιακούς του Βερολίνου, αλλά και η «µανία» του να συλλέγει και να
αρχειοθετεί, έµελλε να σώσει την δική του ζωή αλλά και αρκετών αγωνιστών στην Κατοχή. Το 1943 στο Χαλάνδρι, συνελήφθη από
Γερµανούς µαζί µε άλλα 49 άτοµα εξαιτίας ενός φόνου Γερµανού στρατιώτη. Όλοι οι υπόλοιποι εκτελέστηκαν. Ο Γερµανός αξιωµατικός
υπηρεσίας ήταν µαραθωνοδρόµος και όταν βρήκε στο πορτοφόλι του την ταυτότητά του και την κάρτα διαπίστευσης των Ολυµπιακών
Αγώνων του 1936 στο Βερολίνο, τον άφησε ελεύθερο. Το 1940 σταµάτησε η αθλητική καριέρα του Στέλιου Κυριακίδη λόγω πολέµου.
Από το 1940 έως και το 1946 δεν προπονήθηκε και δεν έτρεξε πουθενά. Το 1945 έχοντας την εµπειρία της κατοχής και αργότερα του
εµφυλίου πολέµου: την πείνα, την κακουχία, το να βλέπει τους συναθλητές του της µεγάλης σχολής της δεκαετίας του '30 να πεθαίνουν,
είτε από πείνα, είτε από αρρώστιες, είτε από τον κατακτητή, αποφασίζει να δραστηριοποιηθεί. Σκέφτεται λοιπόν πως µπορεί σαν αθλητής
να κάνει κάτι για την Ελλάδα. Αποφασίζει έτσι να πάει στην Βοστώνη. Ήδη ο µαραθώνιος της Βοστώνης ήταν ο µεγαλύτερος στον
πλανήτη. Όντας στην Αµερική σκέφτηκε ότι µπορεί να ξυπνήσει τους Αµερικάνους να γνωρίσουν την πραγµατική κατάσταση της Ελλάδας
και να ζητήσει βοήθεια. Προπονήθηκε λίγο, και µε την βοήθεια των γειτόνων που του έδιναν ότι είχαν και αυτοί από το υστέρηµα τους σε
τρόφιµα, αποφασίζει να πάει στην Αµερική. ∆εν υπήρχαν όµως χρήµατα για το εισιτήριο του. ∆εν υπήρχε ούτε ΣΕΓΑΣ, ούτε κράτος, ούτε
οικονοµία, τίποτα. Έτσι λοιπόν πουλάει τα µισά έπιπλα του σπιτιού αλλά και πάλι δεν έφταναν τα χρήµατα για να βγάλει το εισιτήριο
µονής κατεύθυνσης. Ζητάει βοήθεια από την “Ηλεκτρική Εταιρεία” και µε τα λεφτά που συµπλήρωσε παίρνει το πρώτο αεροπλάνο για την
Αµερική». Εδώ πρέπει να αναφέρουµε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που ο Στέλιος Κυριακίδης θα έτρεχε στον Μαραθώνιο της Βοστώνης.
Είχε προσπαθήσει ξανά το 1938, όµως τα παπούτσια που του είχαν προσφέρει οµογενείς, τον πρόδωσαν. Πλήγωσαν από τα πρώτα
χιλιόµετρα τα πόδια του µε αποτέλεσµα να εγκαταλείψει. Κόβοντας το νήµα ο Στέλιος Κυριακίδης, πετυχαίνοντας την καλύτερη επίδοση
της εποχής και πανευρωπαϊκό ρεκόρ (2.29.27’’) θα φωνάξει: «Για την Ελλάδα». Με το που τελείωσε τον αγώνα του ο Κυριακίδης δεν
σταµάτησε να ξεκουραστεί. Ο Έλληνας που έγινε πρωτοσέλιδο σε όλες τις µεγάλες εφηµερίδες της Αµερικής, ξεκίνησε τον αγώνα για τον
οποίο είχε φθάσει ως την Βοστώνη. Να κάνει γνωστή την τραγική κατάσταση των Ελλήνων και να ευαισθητοποιήσει τους Αµερικάνους.
Μασαχουσέτη, Σικάγο, Βοστώνη, Νέα Υόρκη ήταν µόνο µερικοί από τους σταθµούς του. Σε αυτούς κατάφερε να συγκεντρώσει το ποσό
των 250.000 δολαρίων που σε σηµερινά χρήµατα αντιστοιχούν σε αρκετές δεκάδες εκατοµµύρια. Η κινητοποίηση του Κυριακίδη παίρνει
διαστάσεις και φθάνει µέχρι τους επιτελείς του προέδρου Τρούµαν, ο οποίος όταν έµαθε για την περίπτωση άνοιξε τις πόρτες του Λευκού
Οίκου στον Έλληνα πρωταθλητή. Όταν τελείωσε η συνάντηση, η αµερικανική κυβέρνηση ανακοίνωσε µια έκτακτη βοήθεια προς τον
ελληνικό λαό, το οποίο ονοµάστηκε « Πακέτο Κυριακίδη». Το πακέτο περιελάµβανε βασικά τρόφιµα (σιτάρι, αλεύρι, γάλα σκόνη,
κονσέρβες), σκηνές, ρουχισµό, φάρµακα κ.α. που µεταφέρθηκαν µε έξι πλοία Liberty που διέθεσε η οικογένεια Λιβανού. Σύµφωνα µε
αµερικανικές πηγές η δηµοσιότητα που έλαβε το γεγονός ήταν ο λόγος που ένα χρόνο αργότερα τον Μάιο του 1947 η Ελλάδα έλαβε 400
εκατ. δολάρια βοήθεια από το 1,4 δισ. που µοιράστηκε σε όλη την δοκιµαζόµενη Ευρώπη. H Ελλάδα που σπαράζονταν από τον εµφύλιο
πόλεµο και διψούσε για µία καλή είδηση, ξεχύθηκε στους δρόµους της Αθήνας στις 25 Μαϊου για να υποδεχθεί τον ήρωα που έφερε την
χώρα ξανά στο φως. Οι αρχές υπολογίζουν τον κόσµο σε ένα 1 εκατοµµύριο και ας µην έφθανε ο πληθυσµός της πρωτεύουσας να
καλύψει αυτό τον αριθµό. Άνθρωποι µε µε κάθε µέσο έφθασαν από όλη την Ελλάδα για να δουν από κοντά τον ζωντανό θρύλο. Για χάρη
του φωταγωγήθηκε για πρώτη φορά µετά τον πόλεµο η Ακρόπολη. Στην οµιλία του ο Κυριακίδης σε µία πολύ εύθραυστη περίοδο θα
καλέσει τους Έλληνες να αφήσουν τις έριδες και να µονιάσουν. Τα επόµενα χρόνια θα κυλήσουν µέσα στον αθλητισµό για τον Στέλιο
Κυριακίδη. Παρόλο που θα µπορούσε να εκµεταλλευθεί την δόξα του για να αποκτήσει περιουσία δεν το έκανε ποτέ. Αντίθετα ξόδευε από
τα προσωπικά του χρήµατα για να δηµιουργήσει τον «Αθλητικό Σύλλογο Φιλοθέης», να βοηθήσει άπορους και παιδιά που ήθελαν να
µπουν στον αθλητισµό. Ο Στέλιος Κυριακίδης «έφυγε» στις 10 ∆εκεµβρίου του 1987, στη Αθήνα και τάφηκε στον Πύργο Κορινθίας, όπου
είχε το εξοχικό του. Πηγή: www.news247.gr Κωστής Χριστοδούλου, 12 Νοεµβρίου 2017.
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3. Αιτήσεις, αναφορές.
Επί του 1ου θέµατος. Ο ∆ήµαρχος αναφέρει ότι η Νοµαρχία δεν ενέκρινε την απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου για κατάργηση του φόρου αυτού και θέτει υπόψη του σχετικό έγγραφο του Νοµάρχη Γ. Σχινά όπου
εκθέτει τους λόγους για τους οποίους πρέπει να επιβληθεί αυτός ο φόρος και την ανάγκη είσπραξης εσόδων.
Το ∆. Σ. αποφασίζει την αναβολή της συζήτησης για την αµέσως επόµενη συνεδρίαση.
Επί του 2ου θέµατος. Εγκρίνονται 24 δαπάνες για προαποφασισµένες εργασίες και προµήθειες.
Επί του 3ου θέµατος. Εγκρίνονται οικονοµικά βοηθήµατα σε 8 χήρες συνολικού ποσού 230.000 δρχ.
Εκτός ηµερήσιας διάταξης:
1) Εγκρίνονται 60.000 για τις κηδείες δύο απόρων γυναικών από τους εργολάβους Κ. Τσακίρολου και Μ.
Σαχπάζογλου
2) Εγκρίνεται πίστωση 1.900.000, για την αγορά ενσήµων του ΙΚΑ των µηνών Απριλίου-Μαΐου.
3) Εγκρίνεται πίστωση 105.000, για την προµήθεια ενός ανάγλυφου χάρτη της Κρήτης.
4) Εγκρίνεται πίστωση 100.000, ως βοήθηµα που εκ παραδροµής δεν είχε δοθεί, στη χήρα του εργάτη του
∆ήµου Αναστ. Γιαννακίδη, Άννα, που εκτελέστηκε στο στασιαστικό κίνηµα του ∆εκεµβρίου 1944.
5) Εγκρίνεται πίστωση 18.000, για νοσήλια άπορου δηµότη στο Νοσοκοµείο-Σανατόριο «Σωτηρία».
6) Εγκρίνεται πίστωση 1.879.800 δρχ., για λογαριασµό ύδρευσης του Περισσού από την Ε.Ε.Υ.
7) Εγκρίνεται πίστωση 32.000, για τροφεία δύο εκθέτων στο ∆ηµοτικό Βρεφοκοµείο Αθηνών.
8) Εγκρίνεται πίστωση 100.000, για την προµήθεια 8 αντιτύπων του εκδοθέντα Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων
από τον Χρ. Μιχαλόπουλο Τµηµατάρχη του Υπ. Εσωτερικών.
9) Εγκρίνεται η διατήρηση του συνεργείου συντήρησης οδών και πλατειών για το τρίµηνο Μαΐου-Αυγούστου
ε.έ που αποτελείται από 12 εργάτες και 2 τεχνίτες.
10) Εγκρίνεται πίστωση 495.000, για έξοδα παράστασης του ∆ηµάρχου για το διάστηµα των 45 ηµερών που
είχε αποµακρυνθεί από το αξίωµά του, αλλά επανήλθε µετά από διάβηµα και δικαίωσή του από το Συµβούλιο της Επικρατείας.
Με εισήγηση του ∆ηµάρχου εγκρίνονται δαπάνες: 67.650 δρχ. στην «Ηλεκτροτεχνική Εταιρεία» για έξοδα
απολύµανσης φρεατίων και δεξαµενών νερού, 6.880 δρχ. στον Ι. Βροχίδη για προµήθεια διάφορων ειδών για τα
δηµοτικά αποχωρητήρια, 969.800 δρχ. στον Ν. Σταυρόπουλο για προµήθεια 132 µέτρων σωλήνων ύδρευσης,
για την επέκταση του δικτύου ύδρευσης, 208.000 δρχ. στον Ν. Χατζηλιάδη για προµήθεια υλικών δικτύου
ύδρευσης, 160.000 δρχ. στον Ιωαν. Γκιουλµπαλόγλου για προµήθεια γραφικής ύλης και 200.000 δρχ. για
προµήθεια χρειωδών για το αντλιοστάσιο.
Συνεδρίαση 11η
Πέµπτη 13 Ιουνίου 1946
∆ήµαρχος: Κυριάκος Κιοφτερτζής
Πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου: Χρυσάφης ∆ουβλίδης
Θέµατα ηµερησίας διάταξης.
1. Έγκριση φορολογικών καταλόγων υδροληψίας και καθαριότητας οικ. έτους 1945-46.
2. Λήψη απόφασης επί ερανικού φόρου κατόπιν εντολής της Νοµαρχίας Αθηνών
3. Έγκριση δαπανών οικονοµικών ετών 1945-46 και 1946-47.
4. Ορισµός ∆ηµοτικού Συµβούλου ως µέλους της επιτροπής καθορισµού αξίας ανεγειροµένων οικοδοµών.
5. Ψήφιση πίστωσης για την παροχή µικροβοηθηµάτων.
6. Αιτήσεις, αναφορές.
Επί του 1ου θέµατος. Αναβάλλεται η λήψη απόφασης επειδή δεν έχουν συµπληρωθεί οι φορολογικοί κατάλογοι
από την αρµόδια υπηρεσία.
Επί του 2ου θέµατος. Αναβάλλεται η λήψη απόφασης επί ερανικού φόρου, για να συσχετιστεί µε όλο το θέµα
της φορολόγησης στην επόµενη συνεδρίαση.
Επί του 3ου θέµατος. Εγκρίνονται δαπάνες για διάφορες εργασίες και προµήθειες, µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον να
παρουσιάζουν οι εξής: 60.500 δρχ. για έξοδα τέλεσης δοξολογίας για τον εορτασµό της Νίκης στις 8 Ιουνίου και
για τη χρησιµοποίηση αυτοκινήτου κατά τα εγκαίνια της γέφυρας στις 12 Μαΐου, δαπάνη για προµήθεια από τον
Ν. Σταυριανό 5 γραµµαρίων στρυχνίνης, µετά από αίτηµα του Αστυνοµικού Τµήµατος Νέας Ιωνίας, για τη
δηλητηρίαση αδέσποτων σκυλιών που περιφέρονταν στην πόλη.
Επί του 4ου θέµατος. Αναβάλλεται η λήψη απόφασης.
Επί του 5ου θέµατος. Εγκρίνεται πίστωση 20.000, για τροφεία εκθέτου στο ∆ηµοτικό Βρεφοκοµείο Αθηνών.
Επί του 6ου θέµατος. Εγκρίνονται βοηθήµατα για ιατρική και φαρµακευτική περίθαλψη σε υπαλλήλους. Επίσης
σε άπορους δηµότες όπως: 40.000 δρχ. στον Γεώργιο Μουστετζίδη, ανώτερο υπάλληλο µονοπωλίου καπνών
στην Τουρκία, καθηγητή και επί σειρά ετών ανώτερο υπάλληλο της Ε.Α.Π., πολύ ηλικιωµένο και τυφλό λόγω
γλαυκώµατος, ο οποίος βρίσκεται σε µεγάλη φτώχια (οδός ∆αρδανελίων).
Επίσης 40.000 δρχ. σε ηλικιωµένη χήρα ανίκανη για εργασία που συντηρεί και ψυχοπαθή κόρη.
Τέλος εγκρίνεται πίστωση 500.000 υπέρ της Αθλητικής Ένωσης Νέας Ιωνίας για την ενίσχυση του κλασικού
αθλητισµού µε ορισµένα έργα στο γήπεδο του Αθλητικού Οµίλου Νέας Ιωνίας.
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Συνεδρίαση 12η
Παρασκευή 21 Ιουνίου 1946
∆ήµαρχος: Α. Παγουλάτος
Πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου: Χρυσάφης ∆ουβλίδης
Παρόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι: 1) Χρυσάφης ∆ουβλίδης 2) Χρήστος Χατζηστέλλιος 3) Σταύρος Σταυρίδης
4) Παντελής Σαραφίδης 5) Κωνσταντίνος Βαρβαρέσος 6) Ελευθέριος Τσοµπάνογλου 7) Αντώνιος Αθανάσογλου
8) Ιωάννης Γκιουλπαλόγλου 9) Αναστάσιος Μποσταντζόγλου 10) Ανδρέας Μόρτογλου 11) Ιωάννης Κανάς 12)
Γεώργιος Προµπονάς 13) Βασίλειος Κατιµερτζόγλου 14) Γεώργιος Αµπατζής 15) Αριστείδης Γεωργουλίδης 16)
Ιάκωβος Σακαλόγλου. ∆εν προσήλθαν οι: Θεόδωρος Μπατζόγλου και Ιωάννης Ρεµούδος.
Θέµατα ηµερησίας διάταξης.
1. Έγκριση φορολογικών καταλόγων υδροληψίας και καθαριότητας οικ. έτους 1945-46.
2. Λήψη απόφασης επί ερανικού φόρου κατόπιν εντολής της Νοµαρχίας Αθηνών
3. Ορισµός ∆ηµοτικού Συµβούλου ως µέλους της επιτροπής καθορισµού αξίας ανεγειροµένων οικοδοµών.
4. Ψήφιση πίστωσης για την παροχή µικροβοηθηµάτων και φαρµάκων σε απόρους.
5. Έγκριση πίστωσης για την προµήθεια χρειωδών του δηµοτικού αντλιοστασίου.
6. Συνδροµές ∆ήµου σε περιοδικά.
7. Αιτήσεις, αναφορές.
Ο Πρόεδρος Χρ. ∆ουβλίδης καλωσορίζει τον ∆ήµαρχο Α. Παγουλάτο και εύχεται ευόδωση του έργο που
ανέλαβε. Ο ∆ήµαρχος αναφέρεται στον διορισµό του στο αξίωµα του ∆ηµάρχου µε εντολή της κυβέρνησης και
διαβεβαιώνει ότι θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την προαγωγή του ∆ήµου Νέας Ιωνίας, µε την
αµέριστη συµπαράσταση της κυβέρνησης και εκφράζει τη λύπη του γιατί εξ αιτίας της εσπευσµένης εγκατάστασής του, δεν έγινε δυνατό να ειδοποιηθούν εγκαίρως τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για να παραστούν
στην τελετή που έγινε και δίνει τη διαβεβαίωση ότι δεν υπήρχε πρόθεση παραγνώρισης της θέσης τους.
Ο κ. Βαρβαρέσος κάνοντας αναφορά στα λεγόµενα του ∆ηµάρχου για την δυσχερή οικονοµική κατάσταση
του ∆ήµου, παρατηρεί ότι από τον προκάτοχό του κ. Κιοφτερτζή που απέσπασε την εκτίµηση του ∆. Σ. και την
ευγνωµοσύνη των κατοίκων της πόλης, εκτελέστηκαν πολλά έργα µέσα σε οικονοµική κρίση, µε δεδοµένο ότι
παρέλαβε τον ∆ήµο σε οικτρή κατάσταση από κάθε άποψη, πιστεύει δε ότι τα ζητήµατα που εκκρεµούν από
έλλειψη αρκετού χρόνου, θα βρουν τη λύση τους από νέο ∆ήµαρχο µε τη βοήθεια όλου του ∆. Σ.
Ο ∆ήµαρχος αναγνωρίζει ότι η θητεία του είναι περιορισµένης διάρκειας, µέχρι τις εκλογές, πιστεύει όµως ότι
θα µπορέσει να κάνει τέτοια έργα, ώστε να αφήσει στη Νέα Ιωνία αγαθή ανάµνηση η διέλευσή του.
Επί του 1ου θέµατος. Ανατίθεται σε επιτροπή ο καθορισµός των φόρων για καταστηµατάρχες, βιοτέχνες κ.λπ.
Επί του 2ου θέµατος. Ανακοινώνεται εντολή του Νοµάρχη προς τον ∆ήµο για τη λήψη χωρίς χρονοτριβή
βεβαίωση του ερανικού φόρου 1945-46. Αποφασίζεται οµοφώνως η βεβαίωση του φόρου στο 20πλάσιο του
προηγουµένου και ανακαλείται η προηγούµενη απόφαση για κατάργηση αυτού του φόρου.
Επί του 3ου θέµατος. Ορίζεται ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος Ιάκωβος Σακαλόγλου και ο Πολιτικός Μηχανικός Αλεξ.
Βασιλειάδης, δηµότης και κάτοικος Νέας Ιωνίας.
Επί του 4ου θέµατος. Ψηφίζονται πιστώσεις 300.000 για την παροχή βοηθηµάτων και 300.0000 για φάρµακα
σε απόρους. Επίσης εγκρίνεται πίστωση 500.000 προς την Αθλητική Ένωση Νέας Ιωνίας για διαρρύθµιση του
γηπέδου προπόνησης.
Επί του 5ου θέµατος. Αναβάλλεται η συζήτηση.
Επί του 6ου θέµατος. Εγκρίνεται πίστωση 60.000 για τη συνδροµή της Ελληνοαµερικανικής Επιθεώρησης
«Ελλάς και Αµερική» και πίστωση 8.000 για την αγορά δύο αντιτύπων του συγγράµµατος «Η Βασιλεία εν
Ελλάδι».
Επί του 6ου θέµατος. Εγκρίνεται πίστωση 1.000.000 για ενίσχυση του Παναγίου Τάφου µετά από σχετική
εγκύκλιό του.
Κατόπιν το ∆ηµοτικό Συµβούλιο επιλαµβάνεται των εξής θεµάτων:
Α) Ψηφίζει οµοφώνως Ειδικό Οργανισµό συγκρότησης έκτακτου συνεργείου καθαριότητας που περιλαµβάνει
25 θέσεις εργατών µε ηµεροµίσθιο 5.000, 5 θέσεις επιστατών µε ηµεροµίσθιο 6.000 και 1 θέση οδηγού µε
ηµεροµίσθιο 7.200 δρχ.
Β) Παρατείνεται η ισχύς του έκτακτου Οργανισµού φυλάκων αντλιοστασίου µε περιορισµό των θέσεων από
τρεις σε δύο.
Γ) Παρατείνεται η ισχύς του ειδικού Οργανισµού συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισµού µε 4 θέσεις
εργατών.
Ο ∆ήµαρχος εκθέτει ότι έκανε τις δέουσες ενέργειες προς το Υπουργείο Μεταφορών και πέτυχε τη χορήγηση
4 ελαστικών για το αυτοκίνητο καθαριότητας και για την παραλαβή τους µε διατακτική από τη Γενική ∆/ση
εφοδίων εξωτερικού και ψηφίζεται πίστωση 420.000 δρχ.
Συνεδρίαση 13η
Τρίτη 16 Ιουλίου 1946
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∆ήµαρχος: Α. Παγουλάτος
Πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου: Χρυσάφης ∆ουβλίδης
Θέµατα ηµερησίας διάταξης.
1. Έγκριση αναπροσαρµογής ηµεροµισθίων εργατών.
2. Έγκριση καταβολής αυξηµένου ηµεροµισθίου κατά 75% τις Κυριακές και γιορτές στο εργατοτεχνικό προσωπικό, βάσει κοινής απόφασης των Υπ. Εσωτερικών και Οικονοµικών.
3. Έγκριση χρηµατικού εντάλµατος για την προµήθεια ενσήµων του ΙΚΑ.
4. Έγκριση χρηµατικού εντάλµατος για την προµήθεια ασφάλτου.
5. Έγκριση πίστωσης 137.150 δρχ. για εξόφληση απαίτησης της Ε. Ε. Υδάτων.
6. Έγκριση πίστωσης 20.000 δρχ. για τροφεία έκθετου στο ∆ηµοτικό Βρεφοκοµείο Αθηνών
7. Έγκριση πίστωσης για προµήθεια φαρµακευτικών ειδών.
8. Αιτήσεις, αναφορές.
Με τη έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος Χρ. ∆ουβλίδης αναφέρεται στην ανακοίνωση του ∆ηµάρχου που
αναγνώστηκε στις εκκλησίες και διαµαρτύρεται γιατί µε αυτή παρουσιάζεται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να επιβάλει
βαριές φορολογίες και να έρχεται έτσι σε αντίθεση µε τον λαό της Νέας Ιωνίας, µε την ψήφο του οποίου εκλέχθηκαν προ 12ετίας ως αιρετοί οι περισσότεροι από αυτούς. Χαρακτηρίζει άστοχη την ενέργεια του ∆ηµάρχου
και ζητά εξηγήσεις. Ο ∆ήµαρχος απαντώντας εκφράζει την απορία του γιατί κακίζεται ενέργειά του απλούστατα
αντικειµενική και µε σκοπό τη βελτίωση των οικονοµικών του ∆ήµου. Παρατηρεί ότι τυπικά και ουσιαστικά είναι
ανεύθυνος των ενεργειών και πράξεων του ∆. Σ., κυρίαρχου και υπεύθυνου νοµοθετικά, ότι παρά τα συνηθισµένα, όπως αναφέρει και στη ανακοίνωσή του, θεώρησε σκόπιµο να δηλώσει ότι είναι αλληλέγγυος προς τις
αποφάσεις του Συµβουλίου ως προς το φορολογικό ζήτηµα και νοµίζει ότι θα ήταν άξιος συγχαρητηρίων και όχι
επικρίσεων για αυτή την ενέργειά του.
Ο Πρόεδρος Χρ. ∆ουβλίδης δεν θεωρεί ικανοποιητικές τις εξηγήσεις του ∆ηµάρχου, µε δεδοµένο ότι εξ
αιτίας της ανακοίνωσής του ιδιαίτερα οι επαγγελµατίες έσπευσαν να διαµαρτυρηθούν έντονα σε αυτόν προσωπικά και δηµιουργήθηκε έτσι σάλος χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος. Σε δευτερολογία του ο ∆ήµαρχος παρατηρεί
ότι οι δηµοτικοί άρχοντες οφείλουν να είναι άτεγκτοι και να αντιµετωπίζουν οποιαδήποτε δυσαρέσκεια των
συνδηµοτών τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Στο σηµείο αυτό αποχωρεί από την αίθουσα ο
Πρόεδρος Χρ. ∆ουβλίδης και αναλαµβάνει την προεδρία ο αντιπρόεδρος Χρήστος Χατζηστέλιος.
Μετά από διαλογική συζήτηση και µε συµφωνία του ∆ηµάρχου, το ∆. Σ. αποφασίζει οµοφώνως: 1) να
καθοριστούν από την αρχή οι φορολογικού κατάλογοι ορισµού των ποσών που πρέπει να καταβληθούν για τέλη
και δικαιώµατα καθαριότητας και υδροληψίας µόνο για τα σπίτια, στο 20πλάσιο του ποσού που αναγράφεται
τώρα 2) για καταστήµατα βιοτεχνίες κ.λπ. θα ισχύσουν τα ποσά που έχουν καθοριστεί και θα ληφθεί µέριµνα
κατά την εκδίκαση των ενστάσεων να περιοριστούν στο 20πλάσιο, 25πλάσιο ή 30πλάσιο των ποσών που
αναγράφονται τώρα, ανάλογα µε τα στοιχεία που θα ληφθούν υπόψη κατά την εκδίκαση των ενστάσεων.
Σύµφωνα µε αυτά ανατίθεται στον ∆ήµαρχο να ενεργήσει τα απαραίτητα, για να περιοριστεί η υποχρέωση
αυτών που ενίστανται στο 1/3 του δηµοτικού τέλους και του δικαιώµατος που καταλογίστηκε, µε τροποποίηση
των ειδικών κανονισµών που ισχύουν για τον τρόπο βεβαίωσης και είσπραξης αυτού του τρόπου.
Επί του 1ου θέµατος. Βάσει κοινής απόφασης των Υπ. Εσωτερικών και Οικονοµικών γίνεται κατάταξη του
εργατοτεχνικού προσωπικού και ορίζονται τα ηµεροµίσθιά τους ως εξής: α) των αρχιεργατών σε 7.200 δρχ. β)
των τεχνιτών σε 6.000 γ) των ειδικευόµενων εργατών σε 5.000 δ) των ειδικευόµενων εργατριών σε 4.000 ε)
των τεχνιτριών σε 5.000.
Επί του 2ου θέµατος. Εγκρίνεται όπως η εισήγηση.
Επί του 3ου θέµατος. Εγκρίνεται όπως η εισήγηση.
Επί του 4ου θέµατος. Τροποποιείται προηγούµενη απόφαση και εγκρίνεται πίστωση 8.500.000.
Επί του 5ου θέµατος. Εγκρίνεται όπως η εισήγηση.
Επί του 6ου θέµατος. Εγκρίνεται όπως η εισήγηση.
Επί του 7ου θέµατος. Εγκρίνεται πίστωση 26.000 δρχ.
Επί του 8ου θέµατος. Εγκρίνεται οικονοµική ενίσχυση 135.000 σε 4 δηµότισσες.
Ως επείγουσα εγκρίνεται πίστωση 10.000.000 για χρειώδη και έργα των παιδικών κατασκηνώσεων του
∆ήµου.
Συνεδρίαση 14η
Πέµπτη 25 Ιουλίου 1946
∆ήµαρχος: Α. Παγουλάτος
Πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου: Χρυσάφης ∆ουβλίδης
Θέµατα ηµερησίας διάταξης.
1) Ψήφιση Ειδικού Οργανισµού συνεργείου ενίσχυσης φοροτεχνικής υπηρεσίας µε 25 ηµεροµίσθιους έκτακτους
υπαλλήλους.
2) Ψήφιση Ειδικού Οργανισµού κατάρτισης 2 συνεργείων για τις παιδικές εξοχές µε 25 ηµεροµίσθιους εργάτες
και υπαλλήλους για κάθε συνεργείο.
3) Έγκριση παράτασης ισχύς έκτακτου συνεργείου οδοποιίας µε 12 ηµεροµίσθιους εργάτες.
4) Μερική αναµόρφωση προϋπολογισµού 1946-47, λόγω αύξησης ηµεροµισθίων.
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5) Έγκριση όρων διακηρύξεων για τµηµατική εκποίηση άχρηστου υλικού.
6) Ψήφιση πιστώσεων για προµήθεια µε απόδοση λογαριασµού: α) 1.000.000 για έπιπλα και σκεύη β)
1.000.000 για υλικά ηλεκτροφωτισµού γ) 2.000.000 για βενζίνη και ορυκτέλαιο των αυτοκινήτων καθαριότητας.
7) Έγκριση φορολογικών καταλόγων.
8) Έγκριση µελέτης και σχετικής πίστωσης για την προµήθεια αντλίας του αντλιοστασίου.
9) Αιτήσεις, αναφορές.
Ο ∆ήµαρχος δηλώνει ότι αναλαµβάνει να χρησιµοποιήσει κάθε µέσο για να µειωθεί στο 1/3 το ποσό αυτών
που έχουν υποβάλει ένσταση και είναι ανάγκη αν δεν πετύχει την τροποποίησή του στη Νοµαρχεία, να επιδιώξει
τη ρύθµιση του ζητήµατος µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, γιατί γνωρίζει ότι η τροποποίηση του κανονισµού που ισχύει, δεν είναι εφικτή κατά τη νέα οικονοµική χρήση που έχει αρχίσει.
Το ∆. Σ. επανέρχεται σε προηγούµενη απόφασή του που αφορούσε τους καταλόγους των φορολογουµένων
και ιδιαίτερα των καταστηµαταρχών και ορισµένων βιοτεχνών, και αποφασίζει:
Οι υπόχρεοι καταστηµατάρχες τελών και δικαιωµάτων υδροληψίας και καθαριότητας, θα επιβαρυνθούν µε
το 25πλάσιο από τα προηγούµενα αν τα ποσά αυτά, εφ’ όσον αυτά ανέρχονται από 1.000 δρχ. και πάνω.
Οι εγγεγραµµένοι για ποσό κάτω των 1.000 δρχ. υποχρεούνται στην καταβολή του 20πλάσιου ποσού.
Προτάσσεται το 8ο θέµα. Ο ∆ήµαρχος λέει ότι η αντλία του αντλιοστασίου είναι πολύ παλιά και δεν µπορεί να
ανταποκριθεί στις ανάγκες υδροδότησης µε αποτέλεσµα να γίνονται διακοπές στην παροχή νερού, υπάρχει δε
φόβος να καταστραφεί εντελώς και να διακοπεί η υδροδότηση. ∆ιαβεβαιώνει ότι θα καταρτιστεί πλήρης µελέτη
για την προµήθεια αντλίας συνδεµένης µε ηλεκτροκινητήρα και της οποίας το κόστος υπολογίζεται σε 8.000.000,
µαζί µε την µεταφορά και την τοποθέτηση. Ψηφίζεται σχετική πίστωση.
Επί του 1ου θέµατος. ∆εν θεωρείται αναγκαία η αύξηση του υπαλληλικού προσωπικού και ο ∆ήµαρχος αποσύρει την πρόταση.
Επί του 2ου θέµατος. Εγκρίνεται οργανισµός για 48 εργατοτεχνίτες συνολικά.
Επί του 3ου θέµατος. Ο Πρόεδρος Χρ. ∆ουβλίδης θεωρεί περιττή την ύπαρξη αυτού του συνεργείου, γιατί από
την εγκατάσταση του κ. Α. Παγουλάτου ως ∆ηµάρχου, έπαυσε ουσιαστικά να υπάρχει αυτό το συνεργείο και
εκφράζει τη λύπη του γιατί µε την ουσιαστική διάλυση του συνεργείου πάνω από ένα µήνα, σταµάτησαν η
εκχωµάτωση και ισοπέδωση της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου, από την πλατεία µέχρι τη νέα γέφυρα. Πιστεύει ότι
ο ∆ήµαρχος πρέπει να δώσει απτές αποδείξεις περί εκτέλεσης χωµατουργικών εργασιών και επισκευές δρόµων,
έτσι ώστε ανάλογα µε µελέτες που θα καταρτιστούν, να εγκριθεί από το ∆. Σ. η σύσταση του αναγκαίου συνεργείου εργατών. Μετά από αυτό, το ∆. Σ. απορρίπτει οµοφώνως την πρόταση του ∆ηµάρχου.
Επί του 4ου θέµατος. Εγκρίνεται όπως η εισήγηση.
Επί του 5ου θέµατος. Εγκρίνεται η διακήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισµού.
Επί του 6ου θέµατος. Εγκρίνεται όπως η εισήγηση.
Επί του 7ου θέµατος. Αποφασίζεται να ληφθεί απόφαση µετά την κατάρτιση των σχετικών καταλόγων.
Επί του 8ου θέµατος. Αναβάλλεται η συζήτηση.
Εκτός ηµερήσιας διάταξης: Μετά από πρόταση του Α Μποστατζόγλου ψηφίζεται πίστωση 500.000 για την
κατασκευή 12 µεγεθύνσεων φωτογραφίας που απεικονίζει την παρέλαση Ελληνικού στρατιωτικού τµήµατος στο
Λονδίνο κατά την «Ηµέρα της Νίκης», για να πλαισιωθούν καλλιτεχνικά και να δωριθούν στα ∆ηµοτικά και στο
Γυµνάσιο Νέας Ιωνίας216.
Ο κ. Χατζηστέλιος παρακαλεί τον ∆ήµαρχο να ανακοινώσει στο ∆. Σ. αν γνωρίζει το γεγονός ότι οι οδηγοί
χρησιµοποιούν για δικό τους όφελος τα αυτοκίνητα του ∆ήµου κάνοντας µεταφορές κ.λπ. µε πληρωµή.
Παρεµβαίνοντας ο Πρόεδρος του ∆. Σ. καταγγέλλει υπευθύνως τα επόµενα:
1) Προ δεκαπενθηµέρου το αυτοκίνητο καθαριότητας µετέφερε εκδροµείς, συγκριµένα της καλτσοβιοµηχανίας Αλεξανδρά και του εργοστασίου του κ. Γ. Αµπατζή και ο οδηγός του αυτοκινήτου Καράµπελας
εισέπραξε για τη διαδροµή 150.000 δρχ.
2) Πριν από λίγες ηµέρες για τη µεταφορά µιας οµάδας Προσκόπων Ν. Ιωνίας µε το αυτοκίνητο καθαριότητας, σε απόσταση που βρίσκεται σε απόσταση 30 χλµ. και ο οδηγός εισέπραξε 70.000 δρχ.
3) Στις 24 Ιουλίου, δηλαδή εχθές ακόµη, ένα δηµοτικό αυτοκίνητο καθαριότητας, µετέφερε από τα λιγνιτωρυχεία Καλογρέζας 4 τόνους γαιανθράκων στην Αθήνα µε πληρωµή, όπως προκύπτει από διπλότυπο
της Εταιρίας Λιγνιτωρυχείων.
Ο Πρόεδρος είπε ότι επιφυλάσσεται να προσκοµίσει συµπληρωµατικά στοιχεία, για τον οδηγό και τον αριθµό
του δηµοτικού αυτοκινήτου που εκτέλεσε τη µεταφορά. Ο ∆ήµαρχος δίνει την πληροφορία ότι πολλές φορές
παρεχώρησε άδεια για εκδροµές κ.λπ. µε τα αυτοκίνητα του ∆ήµου, µε το όρο να φέρνουν τη βενζίνη οι ενδιαφερόµενοι, γι’ αυτό ρωτάει µήπως τα ποσά δόθηκαν για την αξία της βενζίνης. Προσθέτει ότι έσπευσε να απολύσει τον οδηγό που µετέφερε τους προσκόπους µε πληρωµή. Ο Πρόεδρος δίνει την εξήγηση ότι πιστεύει πως η
χρησιµοποίηση των δηµοτικών αυτοκινήτων έγινε χωρίς να το γνωρίζει ο ∆ήµαρχος που δεν µπορεί να παρακολουθεί τις πράξεις των οδηγών, γι’ αυτό θεώρησε υποχρέωσή του να αναφέρει τα πιο πάνω στον ∆ήµαρχο,
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Συµπεραίνουµε ότι το 1946 υπήρχαν στη Νέα Ιωνία 11 ∆ηµοτικά και ένα Γυµνάσιο.
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µόλις τα πληροφορήθηκε. Ο ∆ήµαρχος διαβεβαιώνει ότι θα φανεί αµείλικτος κατά παντός υπευθύνου και παρακαλεί να τεθούν υπόψη του όλα όσα υπέπεσαν στην αντίληψη των ∆ηµοτικών Συµβούλων.
Συνεδρίαση 15η
Παρασκευή 2 Αυγούστου 1946
∆ήµαρχος: Α. Παγουλάτος
Πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου: Χρυσάφης ∆ουβλίδης
∆εν υπάρχει απαρτία.
Συνεδρίαση 16η
Τρίτη 13 Αυγούστου 1946
∆ήµαρχος: Α. Παγουλάτος
Πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου: Χρυσάφης ∆ουβλίδης
Θέµατα ηµερησίας διάταξης.
1. Έγκριση απόδοσης λογαριασµού σε δαπάνη 1.850.100 δρχ. που έγινε για αγορά ενσήµων του ΙΚΑ.
2. Ψήφιση πίστωσης 2.500.000 σε αγορά ενσήµων του ΙΚΑ, µε απόδοση λογαριασµού, για υποχρεώσεις των
µηνών Ιουνίου-Ιουλίου 1946.
3. Υποβολή πινάκων απογραφής Υπουργείου Πρόνοιας.
4. Έγκριση τροποποίησης κανονισµού του τρόπου βεβαίωσης και είσπραξης δηµοτικών εσόδων από τέλη και
δικαιώµατα καθαριότητας, υδροληψίας κ.λπ.
5. Ψήφιση πίστωσης για τροφεία και νοσήλια.
6. Έγκριση δαπανών που έγιναν µε απόδοση λογαριασµού, µε την έκδοση χρηµατικών ενταλµάτων.
7. Αιτήσεις και αναφορές.
Επί του 1ου θέµατος. Εγκρίνεται όπως η εισήγηση.
Επί του 2ου θέµατος. Εγκρίνεται όπως η εισήγηση.
Επί του 3ου θέµατος. Εγκρίνεται όπως η εισήγηση.
Επί του 4ου θέµατος. Ορίζεται επιτροπή από δηµοτικούς συµβούλους για µελέτη του θέµατος σε συνεργασία
µε τις αρµόδιες υπηρεσίες.
Επί του 5ου θέµατος. Εγκρίνεται πίστωση 180.000 για νοσήλια στο νοσοκοµείο ¨Σωτηρία¨ και 20.000 για
τροφεία στο ∆ηµοτικό Βρεφοκοµείο Αθηνών.
Επί του 6ου θέµατος. Εγκρίνονται συνηθισµένες και τρέχουσες δαπάνες όπως τις εισηγείται ο ∆ήµαρχος.
Επί του 7ου θέµατος. α) Εγκρίνεται πίστωση 250.000 για νοσήλια βαριά άρρωστου υπαλλήλου του ∆ήµου β)
Εγκρίνεται πίστωση 180.000 για οικονοµική ενίσχυση της χήρας του δηµοτικού εργάτη Εµ. Πιργέτη που εκτελέστηκε από τους κοµουνιστές στα ∆εκεµβριανά γ) Εγκρίνεται πίστωση 380.000 για βοηθήµατα ασθενών, απόρων
και αναξιοπαθούντων δ) Εγκρίνεται πίστωση 400.000 για τον Πανελλήνιο έρανο υπέρ των φυµατικών και απόρων πολεµιστών 1940-41.
Εκτός ηµερήσιας διάταξης:
α) Εγκρίνεται η παράταση µέχρι τέλος Οκτωβρίου του Οργανισµού Συντήρησης Οδών που περιλαµβάνει 12
θέσεις εργατών και 2 θέσεις τεχνιτών.
β) Ο ∆ήµαρχος λέει ότι είναι ανάγκη να γίνει νέα γενική απογραφή πάσης φύσεως οικοδοµών και των
κατοίκων της πόλης, για να καταρτιστούν φορολογικοί κατάλογοι που να ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα, αφού η προηγούµενη απογραφή είναι του 1940-41. Εγκρίνεται η διενέργεια της απογραφής και ψηφίζεται
Ειδικός προσωρινός Οργανισµός συνεργείου εκτάκτων γραφέων.
γ) Ο ∆ήµαρχος λέει ότι για τον λαµπρότερο εορτασµό των τελετών που γίνονται κάθε χρόνο την 1η Ιουλίου
για την εορτή των Αγίων Αναργύρων και 2α Αυγούστου για την εορτή του Αγίου Στεφάνου, έγινε αγορά
πυροτεχνηµάτων αξίας 900.000. Το ∆. Σ. εγκρίνει την δαπάνη.
Επίσης εγκρίνεται πίστωση 180.000 για οικονοµική ενίσχυση της Πανελλήνιας Ένωσης Πολυτέκνων στη νέα
Ιωνία.
Σε συζήτηση επί εντολής του Νοµάρχη για καταλογισµό ευθυνών για τη ζηµιά που είχε ο ∆ήµος από την µη
έγκαιρη παραλαβή 20 τόνων ασφάλτου, αποφασίζεται η αναβολή της λήψης απόφασης µέχρι να γνωµοδοτήσουν οι αρµόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες.
Συνεδρίαση 17η
∆ευτέρα 26 Αυγούστου 1946
∆ήµαρχος: Α. Παγουλάτος
Πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου: Χρυσάφης ∆ουβλίδης
Θέµατα ηµερησίας διάταξης.
1) Έγκριση τροποποίησης του Οργανισµού Εσωτερικής υπηρεσίας του ∆ήµου.
2) Ψήφιση πίστωσης για την προµήθεια επιβατικών αυτοκινήτων.
3) Έγκριση αναµόρφωσης προϋπολογισµού 1946-47
4) Ψήφιση πίστωσης για τη δαπάνη εκκένωσης βόθρων.
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5) Λήψη απόφασης για ρύθµιση δαπανών που έγιναν για την κατασκευή της γέφυρας.
6) Ψήφιση πίστωσης για την προµήθεια αντλίας βαθιών φρεάτων µε ηλεκτροκινητήρα.
7) Αιτήσεις και αναφορές
Επί του 1ου θέµατος. Αναβάλλεται η συζήτηση για να τεθεί ο Οργανισµός υπόψη της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής.
Επί του 2ου θέµατος. Αναβάλλεται η συζήτηση.
Επί του 3ου θέµατος. Ψηφίζονται αναµορφώσεις στον προϋπολογισµό.
Επί του 4ου θέµατος. Σύµφωνα µε συµφωνητικό µε τον εργολάβο Αλεξ. Σιγµάλογλου, έγιναν στον ∆ήµο 179
εκκενώσεις κοινόχρηστων βόθρων και η δαπάνη ανέρχεται σε 4.475.000 συν 225.000 για κρατήσεις 10%, επί
της αρχικής πίστωσης. Το ∆. Σ. εγκρίνει τη δαπάνη.
Επί του 5ου θέµατος. Το ∆. Σ. εγκρίνει πίστωση 1.382.500 δρχ. για την αποπεράτωση της γέφυρας στο τέρµα
της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου (πρώην Βασ. Όθωνος), τα εγκαίνια της οποίας έγιναν στις 12 Μαΐου. Επίσης για
τα υλικά εγκρίνεται πίστωση 1.087.000 και εγκρίνονται οι πίνακες υπέρβασης δαπανών.
Επί του 6ου θέµατος. Αναβάλλεται η συζήτηση.
Επί του 7ου θέµατος. α) Εγκρίνονται: η παροχή βοηθηµάτων σε αναξιοπαθείς δηµότες και δαπάνες του ∆ήµου.
β) Μετά από πρόταση του Αντωνίου Αθανάσογλου αποφασίζεται οµοφώνως να δοθεί το άνοµα του πρωθυπουργού της Αγγλίας που ονοµάστηκε Πατέρας της Νίκης, Ουίστον Τσώρτσιλ, στην κεντρική πλατεία της οδού
Ηρακλείου.
Εκτός ηµερήσιας διάταξης:
α) Εγκρίνεται πίστωση 700.000 για την προµήθεια χρειωδών στο δηµοψήφισµα που θα γίνει την 1η Σεπτεµβρίου ε.έ., για την επάνοδο του Βασιλιά Γεωργίου Β΄217.
β) Ο ∆ήµαρχος εκθέτει ότι µετά από συνεννόηση µε την Κεντρική Επιτροπή Αγώνα για το δηµοψήφισµα
περί επανόδου του Βασιλιά Γεωργίου Β΄., καταρτίστηκε εδώ 5µελής Λαϊκή Τοπική Επιτροπή, προς διαφώτιση
του πληθυσµού και τη διεξαγωγή του αγώνα στην περιοχή της Νέας Ιωνίας. Το ∆.Σ. για ευόδωση των προσπαθειών και του σκοπού της Επιτροπής, εγκρίνει πίστωση 2.000.000.
γ) Ο ∆ήµαρχος εκθέτει ότι µετά την επάνοδο του Βασιλιά Γεωργίου Β΄, ενδείκνυται η τέλεση δοξολογίας
στον Καθεδρικό Ναό της πόλης, δεξίωση στο δηµαρχιακό κατάστηµα, σηµαιοστολισµός και πλούσια φωταγώγηση της πόλης. Εγκρίνεται οµοφώνως η διάθεση 500.000 για το σκοπό αυτό218.
δ) Αποδίδεται υπόλοιπο αποδοχών 333.015 δρχ. που δικαιούται υπάλληλος του ∆ήµου.
ε) Επιστρέφεται στο ταµείο του ∆ήµου ποσό 500.000 που είχε εγκριθεί από τη Νοµαρχία Αθηνών, για τη
γενική επισκευή της αντλίας του αντλιοστασίου, γιατί εντωµεταξύ έγινε ανατίµηση των ειδών στην αγορά και το
ποσό αυτό δεν επαρκεί.
στ) Ψηφίζεται κανονισµός τρόπου βεβαίωσης και είσπραξης των δηµοτικών τελών εκµετάλλευσης πεζοδροµίων και πλατειών.
ζ) Ανακαλείται προηγούµενη απόφαση και εγκρίνεται πίστωση 8.500.000 για προµήθεια 20 τόνων ασφάλτου.
Συνεδρίαση 18η
Τρίτη 10 Σεπτεµβρίου 1946
∆ήµαρχος: Α. Παγουλάτος
Θέµατα ηµερησίας διάταξης.
1. Εκλογή Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, για αντικατάσταση του Χρυσάφη ∆ουβλίδη που απολύθηκε.
2. Εκλογή µελών της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής.
3. Έγκριση δαπανών µε απόδοση λογαριασµού.
4. Έγκριση φορολογικών καταλόγων τελών υδροληψίας και καθαριότητας για το οικ. έτος 1945-46.
5. Ψήφιση κανονισµού τρόπου βεβαίωσης και είσπραξης των δηµοτικών τελών και δικαιωµάτων.
6. Ψήφιση πιστώσεων για δαπάνες του ∆ηµοψηφίσµατος, δηµοσιεύµατα, ανακοινώσεις κ.λπ.
7. Έγκριση όρων διακήρυξης για την αγορά επιβατικού αυτοκινήτου.
8. Αιτήσεις και αναφορές.
∆εν υπάρχει απαρτία.
Πρακτικό
Την Τετάρτη 18 Σεπτεµβρίου, στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα, συνήλθαµε οι υπογεγραµµένοι ∆ηµοτικοί
Σύµβουλοι: 1) Γ. Αµπατζής 2) Ι. Σιδηρόπουλος 3) Ε. Τσοµπάνογλου 4) Φ. Νταής 5) Κ. Παπαδηµούλης 6) Π.
Τιράσκης 7) Θ. Νοταράς και 8) Κ. Βαρβαρέσος, για να µετάσχουµε σε συνεδρίαση του ∆. Σ., που είχαµε κληθεί
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Κατά τη διάρκεια της κατοχής, η ανάπτυξη στην Ελλάδα ισχυρού αντιστασιακού κινήµατος από αριστερές δυνάµεις, που αντιτάσσονταν
στη Βασιλεία, οδήγησε σε συµφωνία, µετά την απελευθέρωση να διενεργηθεί δηµοψήφισµα για το πολιτειακό και µέχρι τότε ο Γεώργιος
Β΄ θα παρέµενε στο εξωτερικό. Μετά την απελευθέρωση, τον Οκτώβριο του 1944, µε παρέµβαση του Τσώρτσιλ διορίστηκε Αντιβασιλέας
ο συµπαθής στους Βενιζελικούς Αρχιεπίσκοπος ∆αµασκηνός. Ακολούθησε το ξέσπασµα των ένοπλων συρράξεων των ∆εκεµβριανών και η
επάνοδος του Γεωργίο Β΄ στην εξουσία, µε το ∆ηµοψήφισµα της 1ης Σεπτεµβρίου 1946, όπου ο ελληνικός λαός τάχθηκε κατά 69% υπέρ
του θεσµού της βασιλείας. Ο Γεώργιος Β΄ επέστρεψε στις 27 Σεπτεµβρίου 1946, όµως απεβίωσε αιφνίδια την 1η Απριλίου 1947 από
καρδιακή ανακοπή και τον διαδέχτηκε ο αδελφός του Παύλος.
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Είναι αξιοσηµείωτο ότι πριν το δηµοψήφισµα παίρνονται αποφάσεις που καταδεικνύουν ότι θεωρείται δεδοµένη η παλινόρθωση της
µοναρχίας.
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µε επείγουσα πρόσκληση του Αντιπροέδρου, για να συζητήσουµε τα θέµατα της προηγούµενης συνεδρίασης
που είχε αναβληθεί λόγω έλλειψης απαρτίας. Αφού πέρασε η ώρα και δεν ήλθε ο Αντιπρόεδρος Χρ. Χατζηανέστης (αφού δεν υπήρχε Πρόεδρος λόγω απόλυσής του) και µη υπάρχουσας απαρτίας, µαταιώθηκε και αυτή η
συµεδρίαση.
Συνεδρίαση 19η
Τρίτη 24 Σεπτεµβρίου 1946
∆ήµαρχος: Α. Παγουλάτος
Παρόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι: 1)Ελευθέριος Τσοµπάνογλου 2) Γεώργιος Αµπατζής 3) Ιωάννης Τατσιράµος
4) Ευστάθιος Βαµβακάς 5) ∆ηµήτριος Καλλιγέρης 6) Μενέλαος Κονταξόπουλος 7) Θεόδωρος Νοταράς 8)
Κων/νος Παπαδηµούλης 9) Μιχαήλ Μπαχάρης 10) Παναγ. Τιράσκης 11) Ιορδάνης Σιδηρόπουλος 12) Φλώρος
Νταής 13) Αβραάµ Καχραµάνογλου. ∆εν προσήλθαν οι: 1) Κ. Βαρβαρέσος 2) Α. Μόρτογλου 3) Π. Σαραφίδης 4)
Ι. Ρεµούνδος και 5) Β. Μεταξάς.
Θέµατα ηµερησίας διάταξης είναι αυτά που αναφέρονται στην συνεδρίαση της 10ης Σεπτεµβρίου που δεν έγινε
επειδή δεν υπήρχε απαρτία.
Το ∆. Σ. συνήλθε υπό την προεδρία του αρχαιότερου ∆ηµοτικού Συµβούλου Ελευθ. Τσοµάνογλου που
παρακλήθηκε δια βοής από τους λοιπούς να προεδρεύσει προσωρινά της συνεδρίασης του ∆. Σ. υπό τη νέα του
σύνθεση219, µετά από την απόλυση ή παραίτηση µελών του (µεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος και ο
Αντιπρόεδρος) και του διορισµού νέων Συµβούλων µετά από απόφαση του Νοµάρχη Αττικής
Επί του 1ου θέµατος. Ο ∆ήµαρχος ανακοινώνει ότι πρέπει να γίνει εκλογή Προεδρείου. Μετά από ψηφοφορία
εκλέγονται: Πρόεδρος ο Ιορδάνης Σιδηρόπουλος, αντιπρόεδρος ο Παναγ. Τιράσκης και Γραµµατέας ο Μενέλαος
Κονταξόπουλος.
Επί του 2ου θέµατος. Με φανερή ψηφοφορία εκλέγονται ως τακτικά µέλη της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής οι:
Φ. Νταής, Α. Καχραµάνογλου και Ι. Τατσιράµος και αναπληρωµατικά οι: Ε. Βαµβακάς και Κ. Παπαδηµούλης.
Επί του 3ου θέµατος. Εγκρίνεται δαπάνη 2.000.000 για προµήθεια βενζίνης και ορυκτελαίου.
Επί του 4ου θέµατος. Καταρτίζεται νέος φορολογικός κατάλογος µε 5.734 φορολογούµενους και ποσά που
ανέρχονται σε 15.785.600 δρχ. για τέλος καθαριότητας και 33.051.200 για δικαίωµα υδροληψίας.
Στο σηµείο αυτό, λόγω κούρασης µερικών µελών, η συνεδρίαση διακόπτεται για την επόµενη ηµέρα.
Στις 25 Σεπτεµβρίου επαναλαµβάνεται η συνεδρίαση.
Επί του 5ου θέµατος. Αναβάλλεται η συζήτηση.
Επί του 6ου θέµατος. Εγκρίνονται οι δαπάνες για µετακινήσεις του ∆ηµάρχου και ανακοινώσεις στις εφηµερίδες
«Θάρος» και «Βήµα Νέας Ιωνίας».
Επί του 7ου θέµατος. Εγκρίνεται πίστωση 20.000.000 για την αγορά επιβατικού αυτοκινήτου µε δηµοπρασία.
Επί του 8ου θέµατος. Αναβάλλεται η συζήτηση.
Εκτός ηµερήσιας διάταξης συζητούνται ως επείγοντα τα εξής θέµατα:
Α) Αποφασίζεται, µετά από απόφαση της Νοµαρχίας, η τροποποίηση του κανονισµού βεβαίωσης και είσπραξης δικαιωµάτων υδροληψίας, µε κατώτατα και ανώτατα όρια από 20πλάσιο µέχρι 100πλάσιο του προηγουµένου
ποσού, για ιδιοκτήτες, ενοικιαστές ή εκµεταλλευτές κ.λπ., εργαστηρίων, εργοστασίων, αρτοποιιών, στάβλων και
κήπων.
Β) Το ίδιο αποφασίζεται για τον κανονισµό καθαριότητας και αποκοµιδής απορριµµάτων.
Γ) Εγκρίνεται πίστωση 4.221.280 για διάθεση τροφίµων στους δηµοτικούς υπαλλήλους.
∆) Εγκρίνεται πίστωση 4.800.000 για καταβολή αποζηµίωσης στους 18 γραφείς που εργάστηκαν για την
πραγµατοποίηση της απογραφής κατοικιών, εργοστασίων, εργαστηρίων και καταστηµάτων από 16-8-1946 µέχρι
30-9-1946, για την ανάλογη κατάταξη των υπόχρεων σε καταβολή δηµοτικών τελών και δικαιωµάτων.
Συνεδρίαση 20η
Παρασκευή 4 Οκτωβρίου 1946
∆ήµαρχος: Α. Παγουλάτος
Πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου: Ιορδ. Σιδηρόπουλος
Θέµατα ηµερησίας διάταξης.
1) Τροποποίηση του Οργανισµού Εσωτερικής υπηρεσίας του ∆ήµου.
2) Έγκριση αύξησης των εξόδων παράστασης του ∆ηµάρχου.
3) ∆ιάθεση πίστωσης 3.000.000 για την προµήθεια καυσίµων των αυτοκινήτων καθαριότητας.
4) ∆ιάθεση πίστωσης 2.000.000 για επισκευή και συντήρηση των αυτοκινήτων καθαριότητας.
5) ∆ιάθεση πίστωσης 3.000.000 για την εκκένωσης βόθρων.
6) ∆ιάθεση πίστωσης 3.000.000 για την προµήθεια υλικών κ.λπ. του αντλιοστασίου.
7) ∆ιάθεση πίστωσης 21.500 για την καταβολή της αξίας γκολπόστ στην οµάδα της Καλογρέζας.
8) ∆ιάθεση πίστωσης για την αποζηµίωση χρήσης του κάρου καθαριότητας.
9) ∆ιάθεση πίστωσης 227.162 δρχ. για νοσηλεία στο νοσοκοµείο «Ευαγγελισµός» άπορου δηµότη.
219
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10) ∆ιάθεση πίστωσης 200.000 για την προµήθεια 100 λαχείων λαχειοφόρου αγοράς που οργάνωσε η Ένωση
Πολυτέκνων Νέας Ιωνίας.
11) Συγκρότηση επιτροπής από ∆ηµοτικούς Συµβούλους για την παραλαβή υλικών της δηµοτικής κατασκήνωσης.
12) Αιτήσεις και αναφορές
Επί του 1ου θέµατος. Εγκρίνεται όπως η εισήγηση.
Επί του 2ου θέµατος. Εγκρίνεται η αύξηση των εξόδων παράστασης του ∆ηµάρχου σε 400.000 τον µήνα.
Επί του 3ου θέµατος. Εγκρίνεται όπως η εισήγηση.
Επί του 4ου θέµατος. Εγκρίνεται όπως η εισήγηση.
Επί του 5ου θέµατος. Εγκρίνεται όπως η εισήγηση.
Επί του 6ου θέµατος. Εγκρίνεται όπως η εισήγηση.
Επί του 7ου θέµατος. Εγκρίνεται όπως η εισήγηση.
Επί του 8ου θέµατος. Αναβάλλεται η συζήτηση.
Επί του 9ου θέµατος. Αναβάλλεται η συζήτηση.
Επί του 10ου θέµατος. Εγκρίνεται όπως η εισήγηση, επειδή πρόκειται για σωµατείο που αγωνίζεται υπέρ της
επικράτησης των υγειών αρχών της προσήλωσης στην ιδέα της πατρίδας και της οικογένειας και συνεπώς άξιο
κάθε υποστήριξης.
Επί του 11ου θέµατος. Εγκρίνεται όπως η εισήγηση.
Επί του 12ου θέµατος. Αναβάλλεται η συζήτηση.
Εκτός ηµερήσιας διάταξης συζητούνται ως επείγοντα τα εξής θέµατα:
1) Ορίζεται υπάλληλος για τις υπηρεσιακές µετακινήσεις µεταξύ ∆ήµου και Αθηνών.
2) Ορίζεται επιτροπή διεξαγωγής της δηµοπρασίας για την προµήθεια ενός επιβατικού αυτοκινήτου.
3) Εγκρίνονται οι δαπάνες και οι ενέργειες του ∆ηµάρχου για την σωστή προαποφασισµένη απογραφή.
Συνεδρίαση 21η
Τρίτη 15 Οκτωβρίου 1946
∆ήµαρχος: Α. Παγουλάτος
Πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου: Ιορδ. Σιδηρόπουλος
Θέµατα ηµερησίας διάταξης.
1) Κατάρτιση φορολογικών καταλόγων τελών καθαριότητας και δικαιωµάτων υδροληψίας για καταστήµατα,
εργοστάσια κ.λπ..
2) Ψήφιση πίστωσης 4.700.000 για κατασκευή οικίσκου για τη στέγαση της αντλίας του αρτεσιανού φρέατος.
3) Ψήφιση πίστωσης 3.595.661 δρχ. προς εξόφληση τιµολογίων της Η.Ε.Α. για φωτισµό των οδών από Ιούλιο
1945 έως Μάρτιο 1946.
4) Αναµόρφωση του δηµοτικού προϋπολογισµού 1945-46.
5) Έγκριση σύστασης συνεργείου για εκτέλεση υπηρεσίας πέρα από το κανονικό ωράριο και ψήφιση ανάλογης
πίστωσης.
6) Έγκριση χορήγησης τροφίµων σε δηµοτικούς υπαλλήλους που βρίσκονται σε διαθεσιµότητα.
7) Αιτήσεις και αναφορές
Επί του 1ου θέµατος. Εγκρίνεται όπως η εισήγηση.
Επί του 2ου θέµατος. Αναβάλλεται η συζήτηση.
Επί του 3ου θέµατος. Εγκρίνεται όπως η εισήγηση.
Επί του 4ου θέµατος. Εγκρίνεται όπως η εισήγηση.
Επί του 5ου θέµατος. Επειδή βρίσκονται σε διαθεσιµότητα εδώ και τρεις µήνες 6 υπάλληλοι, εγκρίνεται η
σύσταση 6 συνεργείων διαφόρων υπηρεσιών, µε τρίωρη καθηµερινή υπερωριακή εργασία.
Επί του 6ου θέµατος. Αναβάλλεται η λήψη απόφασης µέχρι να έλθει σχετική εγκύκλιος του Υπ. Εσωτερικών.
Επί του 7ου θέµατος. α) εγκρίνεται πίστωση 275.000 για βοηθήµατα σε άπορους δηµότες β) Εγκρίνονται νοσήλια 101.912 δρχ. για υπάλληλο του ∆ήµου γ) Μετά την υποβολή έγγραφου της ερανικής επιτροπής για αποπεράτωση του Ναού των Αγίων Αναργύρων που συστάθηκε µε έγκριση της Αρχιεπισκοπής Αθηνών, εγκρίνεται
πίστωση 500.000 δ) Η Εκκλησιαστική Επιτροπή του Αγίου Στεφάνου ζητά την επιστροφή 50 κυβικών µέτρων
λίθων που είχε δανείσει στον ∆ήµο ή την αξία τους σε χρήµα, επειδή είναι απαραίτητοι για την αποπεράτωση
του Ναού. Το ∆. Σ. εγκρίνει πίστωση 650.000 δρχ.
Συνεδρίαση 22η
Πέµπτη 24 Οκτωβρίου 1946
∆ήµαρχος: Α. Παγουλάτος
Πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου: Ιορδ. Σιδηρόπουλος
Θέµατα ηµερησίας διάταξης.
1) Ψήφιση πίστωσης για την καταβολή αποζηµίωσης στους 18 απογραφείς, για τον µήνα Οκτώβριο.
2) Έγκριση παράτασης της ισχύος του Ειδικού Οργανισµού (συνεργείο) καθαρισµού µέχρι 31-3-1947.
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3) Έγκριση παράτασης της ισχύος, όπως πιο πάνω, του Ειδικού Οργανισµού συντήρησης οδών και αύξησης του
προσωπικού του.
4) Έγκριση αύξησης του προσωπικού των Ειδικών Οργανισµών (συνεργείων) α) καθαριότητας β) ύδρευσης
γ) ηλεκτροφωτισµού δ) καθαρισµού οχετών και υπονόµων ε) Συντήρησης κήπων και δενδροστοιχιών
στ) καθαρισµού αποχωρητηρίων.
5) Έγκριση πίστωσης 2.000.000 για χορήγηση βιβλίων σε άπορους µαθητών των ∆ηµοτικών Σχολείων.
6) Ψήφιση πίστωσης 4.000.000 για κατασκευή οικίσκου για τη στέγαση της αντλίας του αρτεσιανού φρέατος.
7) Έγκριση πίστωσης 2.500.000 για την προµήθεια και τοποθέτηση σωληνώσεων νερού στην οδό Ηρακλείου,
από Ελευθερίου Βενιζέλου µέχρι Βασ. Αµαλίας.
8) Έγκριση πίστωσης 500.000 για προµήθεια σελµάκ, για επισκευή της οδού Βυζαντίου στην Καλογρέζα.
9) Έγκριση µελέτης για την ανύψωση κατά δύο µέτρα της δεξαµενής δίπλα στο αντλιοστάσιο.
10) Έγκριση δαπάνης 960.000 για επισκευή επίπλων του ∆ηµαρχείου.
11) Έγκριση δαπάνης 2.930.000 για επισκευή και συντήρηση των αυτοκινήτων καθαριότητας.
12) Έγκριση πίστωσης 1.712.350 δρχ. για εξόφληση τιµολογίου της Ε.ΕΥ (παροχή νερού στον Περισσό από 1
έως 30 Αυγούστου).
13) Έγκριση πίστωσης 270.000 για τροφεία έκθετου στο ∆ηµοτικό Βρεφοκοµείο Αθηνών των µηνών Ιουλίου,
Αυγούστου, Σεπτεµβρίου.
14) Έγκριση πίστωσης 40.000 για συνδροµή του έτους 1946-47 στην εφηµερίδα «Προσφυγικός Κόσµος».
15) Έγκριση πίστωσης 40.000 για συνδροµή του έτους 1946-47 στην εφηµερίδα «Οικονοµολογική».
16) Λήψη απόφασης για το τέλος αδειών οικοδοµών βάσει της πραγµατικής τους αξίας.
17) Αιτήσεις και αναφορές.
Επί του 1ου θέµατος. Εγκρίνεται όπως η εισήγηση πίστωση 2.070.000 για εργασία 25 ηµερών.
Επί του 2ου θέµατος. Εγκρίνεται όπως η εισήγηση.
Επί του 3ου θέµατος. Προκειµένου να ενταθούν οι εργασίες επιχωµάτωσης, ισοπέδωσης και επισκευής διαφόρων οδών της πόλης πριν τον χειµώνα και ιδιαίτερα τις οδούς που ενώνουν τις περιοχές του Περισσού και της
Καλογρέζας µε τη Νέα Ιωνία, για εξασφάλιση οµαλής κυκλοφορίας των οχηµάτων και των διαβατών εγκρίνεται η
πρόσληψη 14 εργατών και 2 τεχνιτών, επιπλέον των 12 εργατών και 2 τεχνιτών που εργάζονται τώρα.
Επί του 4ου θέµατος. Εγκρίνεται ο αριθµός του προσωπικού των Ειδικών Οργανισµών (συνεργείων) α) καθαριότητας ως έχει (41) β) ύδρευσης αύξηση κατά 5 θέσεις µε σύνολο 15 εργάτες και 2 τεχνίτες γ) ηλεκτροφωτισµού αύξηση κατά 4 θέσεις µε σύνολο 8 εργάτες δ) καθαρισµού οχετών και υπονόµων αύξηση κατά 5 θέσεις
µε σύνολο 20 εργάτες ε) Συντήρησης κήπων και δενδροστοιχιών αύξηση κατά 5 θέσεις µε σύνολο 8 εργάτες στ)
καθαρισµού αποχωρητηρίων αύξηση κατά 4 θέσεις µε σύνολο 6 εργατριών.
Επί του 5ου θέµατος. Εγκρίνεται όπως η εισήγηση.
Επί του 6ου θέµατος. Εγκρίνεται όπως η εισήγηση.
Επί του 7ου θέµατος. Εγκρίνεται όπως η εισήγηση.
Επί του 8ου θέµατος. Εγκρίνεται όπως η εισήγηση.
Επί του 9ου θέµατος. Εγκρίνεται όπως η εισήγηση και πίστωση για την εκτέλεση του έργου 36.500.000 δρχ.
Επί του 10ου θέµατος. Εγκρίνεται όπως η εισήγηση.
Επί του 11ου θέµατος. Εγκρίνεται όπως η εισήγηση.
Επί του 12ου θέµατος. Εγκρίνεται όπως η εισήγηση.
Επί του 13ου θέµατος. Εγκρίνεται όπως η εισήγηση.
Επί του 14ου θέµατος. Εγκρίνεται όπως η εισήγηση.
Επί του 15ου θέµατος. Εγκρίνεται όπως η εισήγηση.
Επί του 16ου θέµατος. Εγκρίνεται όπως η εισήγηση.
Επί του 17ου θέµατος. α) Εγκρίνεται πίστωση 460.000 για βοηθήµατα σε 6 άπορους δηµότες β) Εγκρίνεται η
αύξηση της ηµερήσιας αποζηµίωσης του κάρου καθαριότητας από 10.000 σε 15.000 γ) Εγκρίνεται πίστωση
400.000 για επανατοποθέτηση εγκατάστασης ηλεκτροφωτισµού στα: 1ο , 2ο, 3ο ∆ηµοτικό και στο Νηπιαγωγείο,
λόγω διαρπαγής τους κατά τη διάρκεια της κατοχής.
Εκτός ηµερήσιας διάταξης εγκρίνεται η παράταση του Ειδικού Οργανισµού φύλαξης του αντλιοστασίου, για
τη διασφάλιση της δηµοτικής περιουσίας.
Συνεδρίαση 23η
Πέµπτη 6 Νοεµβρίου 1946
∆ήµαρχος: Α. Παγουλάτος
Πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου: Ιορδ. Σιδηρόπουλος
Θέµατα ηµερησίας διάταξης.
1) Τροποποίηση των όρων της διακήρυξης για την προµήθεια επιβατικού αυτοκινήτου.
2) Απάντηση σε ερωτήσεις δελτίου απογραφής του Υπουργείου Πρόνοιας.
3) Ψήφιση πίστωσης για της δαπάνες του εορτασµού της 28ης Οκτωβρίου.
4) Ψήφιση πίστωσης για την προµήθεια στολών των οδοκαθαριστών.
5) Ψήφιση πίστωσης για την ανακατασκευή των κιγκλιδωµάτων της πλατείας οδού Ηρακλείου.
6) Ψήφιση πίστωσης για τη διαµόρφωση της πλατείας Ελ. Βενιζέλου και κατασκευή δεξαµενής.
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7)
8)
9)
10)
11)
12)

Ψήφιση πίστωσης 500.000 για την προµήθεια καλλωπιστικών θάµνων και φυτών.
Έγκριση µετακινήσεων δυο υπαλλήλων στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους.
Έγκριση δαπάνης 1.500.000 για προµήθεια γραφικής ύλης.
Έγκριση δαπάνης 50.000 για επισκευή και συντήρηση του αυτοκινήτου καθαριότητας.
Αναµόρφωση του προϋπολογισµού.
Λήψη απόφασης για τη σύσταση συνεργείου από έναν τοπογράφο µηχανικό και 2 βοηθούς, για την συµπλήρωση του σχεδίου επέκτασης της πόλης.
13) Έγκριση µελέτης επισκευής και επάλειψης µε άσφαλτο της οδού Ελ. Βενιζέλου.
14) Έγκριση µελέτης για την κατασκευή της οδού από την πλατεία Βενιζέλου µέχρι την ∆εκελείας.
15) Μετονοµασία της οδού ∆αρδανελίων σε 28ης Οκτωβρίου.
16) Αιτήσεις και αναφορές.
Επί του 1ου θέµατος. Επειδή δεν προσήλθε ενδιαφερόµενος αποσύρεται η παλιά προκήρυξη και συντάσσεται
νέα µε πίστωση 20.000.000.
Επί του 2ου θέµατος. Εγκρίνεται όπως η εισήγηση µετά από πληροφορίες και των εφηµερίων των Ναών.
Επί του 3ου θέµατος. Εγκρίνεται συνολική πίστωση 665.250 δρχ.: 1) για γλυκίσµατα και ποτά στο ζαχαροπλαστείο του Ιωαν. Μακρόπουλου 112.500 2) για ποτά από το καφενείο του Π. Κουτρουµπάκη 27.250 3) στον
ηλεκτροµηχανικό Γ. Πετρίδη για υλικά και εγκατάσταση µικροφώνων, µεγαφώνων και ραδιοφώνου στο
∆ηµαρχείο 215.000 4) στον φωτογράφο Κ. Κουεµπέτο Οµήρου 6 Αθήνα, για 21 φωτογραφίες µεγάλου µεγέθους
157.500 5) στον φωτογράφο Ι. Κεχαγιόγλου Φωτο Ραντάρ Ηρακλείου 45, για 21 φωτογραφίες 60.000 6) στον
Ι. ∆ιαµαντάκη εκδότη της εφηµερίδας «Το Θάρος» για δηµοσίευση του προγράµµατος του εορτασµού 20.000 7)
στον Ι. ∆ιαµαντάκη για εκτύπωση 2.000 φέιγ βολάν αναγγελίας του εορτασµού 20.000 8) στον Ι. ∆ιαµαντάκη
για εκτύπωση 500 προγραµµάτων του εορτασµού που τοιχοκολλήθηκαν στη πόλη 50.000.
Επί του 4ου θέµατος. Αναβάλλεται η συζήτηση.
Επί του 5ου θέµατος. Εγκρίνεται πίστωση 600.000 δρχ. για τον σκοπό αυτό στην πλατεία που θα µετονοµαστεί
σε Ουίνστον Τσώρτσιλ.
Επί του 6ου θέµατος. Αναβάλλεται η συζήτηση.
Επί του 7ου θέµατος. Αναβάλλεται η συζήτηση.
Επί του 8ου θέµατος. Εγκρίνεται όπως η εισήγηση.
Επί του 9ου θέµατος. Αναβάλλεται η συζήτηση.
Επί του 10ου θέµατος. Εγκρίνεται όπως η εισήγηση.
Επί του 11ου θέµατος. Εγκρίνεται όπως η εισήγηση.
Επί του 12ου θέµατος. Εγκρίνεται όπως η εισήγηση.
Επί του 13ου θέµατος. Αναβάλλεται η συζήτηση.
Επί του 14ου θέµατος. Αναβάλλεται η συζήτηση.
Επί του 15ου θέµατος. Εγκρίνεται όπως η εισήγηση.
Επί του 12ου θέµατος. Εγκρίνονται βοηθήµατα σε 5 άπορους δηµότες.
Εκτός ηµερήσιας διάταξης, εγκρίνεται πίστωση 600.000 για αναπλήρωση λαµπτήρων.
Πρακτικό 14ης Νοεµβρίου. Αναβάλλεται η συνεδρίαση λόγω έλλειψης απαρτίας.
Πρακτικό 19ης Νοεµβρίου. Αναβάλλεται η συνεδρίαση λόγω έλλειψης απαρτίας.
Συνεδρίαση 24η
Πέµπτη 21 Νοεµβρίου 1946
∆ήµαρχος: Α. Παγουλάτος
Πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου: Ιορδ. Σιδηρόπουλος
Παρόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι: 1) Ιορδάνης Σιδηρόπουλος 2) Φλώρος Νταής 3) Ευστάθιος Βαµβακάς
4) Μιχαήλ Μπαχάρης 5) Θεόδωρος Νοταράς 6) Β. Μεταξάς. 7) Αβραάµ Καχραµάνογλου 8) Ιωάννης Τατσιράµος
9) ∆ηµήτριος Καλλιγέρης. ∆εν προσήλθαν οι: 1) Παναγ. Τιράσκης 2) Ι. Ρεµούνδος 3) Κ. Βαρβαρέσος 4) Α.
Μόρτογλου και 5) Κων/νος Παπαδηµούλης.220
Θέµατα ηµερησίας διάταξης.
1) Έγκριση της διακήρυξης που διενεργήθηκε για την προµήθεια επιβατικού αυτοκινήτου.
2) Ψήφιση πίστωσης για την καταβολή αποζηµίωσης στον ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου που χρησιµοποιούταν
µέχρι τώρα.
3) Ψήφιση πίστωσης για κατασκευή στολών εργασίας.
4) ∆ιάθεση πίστωσης 3.000.000 για ένσηµα του ΙΚΑ των µηνών Αυγούστου και Σεπτεµβρίου.
5) Αιτήσεις και αναφορές.

220

∆εν αναφέρονται καθόλου οι: Μενέλαος Κονταξόπουλος, Ελευθέριος Τσοµπάνογλου, Γεώργιος Αµπατζής και Π. Σαραφίδης. Είναι
προφανές ότι άλλαξε η σύνθεση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε τη µείωση των µελών του από 18 σε 14.
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Επί του 1ου θέµατος. Εγκρίνεται το αποτέλεσµα της προκήρυξης και η προµήθεια ενός επιβατικού αυτοκινήτου
5 θέσεων του εργοστασίου Χορς, µε 4 επιπλέον ελαστικά και όλα τα εξαρτήµατα και εργαλεία του και αριθµό
κυκλοφορίας 25310, αντί 15.000.000 δρχ.
Επί του 2ου θέµατος. Εγκρίνεται συνολική πίστωση 3.800.000 για µετακινήσεις, µε το αγοραίο αυτοκίνητο του
Ευστρ. Καλλιάκου επί 100 ηµέρες 2.500.00 και µε το αγοραίο αυτοκίνητο του Τάκη Λούπη επί 52 ηµέρες
1.300.00.
Επί του 3ου θέµατος. Εγκρίνεται συνολική πίστωση 2.500.000 για την κατασκευή στολών εργασίας (φόρµες)
από δίµιτο, 45 εργατών καθαριότητας.
Επί του 4ου θέµατος. Εγκρίνεται όπως η εισήγηση.
Επί του 5ου θέµατος. α) Εγκρίνεται αποζηµίωση για εργασία πέραν του κανονικού ωραρίου, στους υπαλλήλους
4.500 και στους εργάτες 3.000 την ηµέρα β) αποφασίζεται να υποβληθεί ερώτηµα στη Νοµαρχία, για υπερωριακή αµοιβή σε όλους τους εξωτερικούς υπαλλήλους και εργάτες του ∆ήµου.
Πρακτικό 20ης ∆εκεµβρίου. Αναβάλλεται η συνεδρίαση λόγω έλλειψης απαρτίας.
Συνεδρίαση 25η
∆ευτέρα 23 ∆εκεµβρίου 1946
∆ήµαρχος: Α. Παγουλάτος
Πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου: Ιορδ. Σιδηρόπουλος
Θέµατα ηµερησίας διάταξης.
1) Έγκριση του αποτελέσµατος επαναληπτικού διαγωνισµού για την προµήθεια επιβατικού αυτοκινήτου.
2) Έγκριση πίστωσης 700.000 για την αξία πυροτεχνηµάτων που καταναλώθηκαν στα πανηγύρια Κοιµήσεως
της Θεοτόκου και Αγίου Ευσταθίου.
3) Έγκριση πίστωσης 400.000 για την αξία 200 εισιτηρίων κινηµατογραφικής παράστασης που δόθηκε για την
ανέγερση µνηµείου των πεσόντων Βρετανών και Αυστραλών κ.λπ. στην Ελλάδα.
4) ∆ιάθεση πίστωσης 250.000 για την κηδεία δύο απόρων δηµοτών.
5) ∆ιάθεση πίστωσης 40.000 στον µηχανικό του ∆ήµου λόγω διαφοράς αποδοχών.
6) Αναµόρφωση του προϋπολογισµού.
7) Ψήφιση κανονισµού βεβαίωσης και είσπραξης του δηµοτικού τέλους καθαριότητας και του δικαιώµατος
υδροληψίας.
8) Απόδοση λογαριασµού δαπάνης 567.500 δρχ. που έγινε για την προµήθεια λαµπτήρων.
9) Απόδοση λογαριασµού δαπάνης 1.477.500 δρχ. που έγινε για την προµήθεια γραφικής ύλης.
10) Απόδοση λογαριασµού δαπάνης 2.414.940 δρχ. που έγινε για την προµήθεια ενσήµων του ΙΚΑ.
11) Αιτήσεις και αναφορές.
Θέµατα προηγούµενης πρόσκλησης.
1) Έγκριση χορήγησης στο προσωπικό του ∆ήµου έκτακτης χορήγησης 200.000, αντί ιµατισµού που δόθηκε
στους δηµοσίους υπαλλήλους, µετά από εγκύκλιο διαταγή του Υπ. Εσωτερικών.
2) Έγκριση παράτασης του Ειδ. Οργανισµού έκτακτης υπηρεσίας φυλάκων του αντλιοστασίου.
3) Έγκριση παράτασης λειτουργίας του απογευµατινού συνεργείου και αύξηση του προσωπικού του.
Επί του 1ου θέµατος. Εγκρίνεται το αποτέλεσµα επαναληπτικού διαγωνισµού για την προµήθεια επιβατικού
αυτοκινήτου 5 θέσεων του εργοστασίου Χορς, µε 4 επιπλέον ελαστικά και όλα τα εξαρτήµατα και εργαλεία του
και αριθµό κυκλοφορίας 25310, αντί 15.000.000 δρχ.
Επί του 2ου θέµατος. Εγκρίνεται όπως η εισήγηση.
Επί του 3ου θέµατος. Εγκρίνεται όπως η εισήγηση.
Επί του 4ου θέµατος. Εγκρίνεται όπως η εισήγηση.
Επί του 5ου θέµατος. Εγκρίνεται όπως η εισήγηση.
Επί του 6ου θέµατος. Εγκρίνεται όπως η εισήγηση.
Επί του 7ου θέµατος. Αναβάλλεται η συζήτηση.
Επί του 8ου θέµατος. Εγκρίνεται όπως η εισήγηση.
Επί του 9ου θέµατος. Εγκρίνεται όπως η εισήγηση.
Επί του 10ου θέµατος. Εγκρίνεται όπως η εισήγηση.
Επί του 11ου θέµατος. Αναβάλλεται η συζήτηση.
Θέµατα προηγούµενης πρόσκλησης.
Επί του 1ου θέµατος. Εγκρίνεται όπως η εισήγηση.
Επί του 2ου θέµατος. Εγκρίνεται όπως η εισήγηση η παράταση του µέχρι 31ης Ιανουαρίου 1947.
Επί του 3ου θέµατος. Αναβάλλεται η συζήτηση.
Εκτός ηµερήσιας διάταξης:
α) Εγκρίνεται πίστωση 4.000.000 για παροχή βοηθηµάτων σε άπορους δηµότες, επ’ ευκαιρία των εορτών
των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.
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β) Εγκρίνεται η παροχή έκτακτων βοηθηµάτων, επ’ ευκαιρία των εορτών των Χριστουγέννων και της
Πρωτοχρονιάς, ενός µηνός στον ∆ήµαρχο και στους υπαλλήλους του ∆ήµου, και 60% των µηνιαίων αποδοχών
στις οικογένειες των εκτελεσθέντων και εξαφανισθέντων υπαλλήλων του ∆ήµου.
γ) Εγκρίνεται η χορήγηση 6 αδιάβροχων στους υδρονοµείς και τους υδραυλικούς για την προφύλαξή τους
από τη βροχή και το χιόνι αξίας 2.000.000.
δ) Ορίζεται επιτροπή για τη διεξαγωγή δηµοπρασίας προµήθειας 2 αντλιών νερού µε ηλεκτροκινητήρα, για
να προωθείται η ύδρευση στις περιοχές Καλογρέζας και Νεάπολης, µε προϋπολογισµό 3.500.000
ε) Εγκρίνεται πίστωση 1.200.000 για την κατασκευή οικίσκων στέγασης των πιο πάνω αντλιών.
στ) Εγκρίνεται µελέτη κατασκευής της οδού Σινώπης, γιατί είναι κεντρική αρτηρία που συνδέει την συνοικία
τη Σαφράµπολης µε τη Νέα Ιωνία και τον Περισσό, µετά από µυστικό µειοδοτικό διαγωνισµό και µε προϋπολογισµό δαπάνης 120.000.000.
ζ) Επίσης εγκρίνεται µελέτη κατασκευής κρασπέδων στο υπό κατασκευή τµήµα της οδού Ελ. Βενιζέλου,
µετά από µυστικό µειοδοτικό διαγωνισµό και µε προϋπολογισµό δαπάνης 50.000.000.
η) Επίσης εγκρίνεται µελέτη κατασκευή τµήµατος της οδού Ελ. Βενιζέλου, από οδό Φιλαδελφείας µέχρι
λεωφόρο ∆εκελείας, µετά από µυστικό µειοδοτικό διαγωνισµό και µε προϋπολογισµό δαπάνης 90.000.000.
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ΕΤΟΣ 1947
Συνεδρίαση 1η
∆ευτέρα 13 Ιανουαρίου 1947
∆ήµαρχος: Α. Παγουλάτος
Πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου: Ιορδ. Σιδηρόπουλος
Παρόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι: 1) Ιορδάνης Σιδηρόπουλος 2) Παναγ. Τιράσκης 3) Φλώρος Νταής 4) Περίανδρος Ξύδης 5) Ι. Ρεµούνδος 6) Β. Μεταξάς. 7) Θεόδωρος Νοταράς 8) Μιχαήλ Μπαχάρης 9) Παν. Βιαρόπουλος
10) Αβραάµ Καχραµάνογλου. ∆εν προσήλθαν οι: 1) Α. Μόρτογλου και 2) Ν. Αµπατζόγλου
Θέµατα ηµερησίας διάταξης.
1) Εκλογή νέου προεδρείου του σώµατος για το 1947.
2) Εκλογή µέλους της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος.
3) Αναµόρφωση του προϋπολογισµού.
4) Έγκριση αύξησης των εξόδων παράστασης του ∆ηµάρχου.
5) Έγκριση προσαρµογής των αποδοχών των δηµοτικών υπαλλήλων από 1ης Ιανουαρίου.
6) ∆ιάθεση πίστωσης 1.000.000 για προµήθεια γραφικής ύλης.
7) Έγκριση διάθεσης της γραµµένης πίστωσης για ενίσχυση της Νυκτερινής Σχολής Φιλαδέλφειας.
8) Έγκριση διάθεσης πίστωσης για δικαστικά έξοδα.
9) Έγκριση διάθεσης της γραµµένης πίστωσης 1.000.000 ως προαιρετικής εισφοράς του ∆ήµου υπέρ του
Ταµείου Ασφάλισης δηµοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων.
10) Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την προµήθεια 20 αντιτύπων της µελέτης «Τα διαπύλια»221 χρήσιµης για τις
υπηρεσίες του ∆ήµου.
11) Αιτήσεις και αναφορές.
Επί του 1ου θέµατος. Εκλέγονται: Πρόεδρος ο Ιορδ. Σιδηρόπουλος, Αντιπρόεδρος ο Παναγ. Τιράσκης και
Γραµµατέας ο Παν. Βιαρόπουλος.
Επί του 2ου θέµατος. Μετά την παραίτηση του ∆ηµοτικού Συµβούλου Ιωάννη Τατσιράµου και επειδή ήταν και
µέλος της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής, χηρεύει η θέση και εκλέγεται στη θέση του ο Περίανδρος Ξύδης.
Επί του 3ου θέµατος. Ψηφίζεται αναµόρφωση του προϋπολογισµού 1946-47.
Επί του 4ου θέµατος. Εγκρίνεται το ποσό των 550.000 τον µήνα.
Επί του 5ου θέµατος. Εγκρίνεται η αύξηση όπως η εισήγηση, µε µηνιαίες αποδοχές που κυµαίνονται από
275.000 έως 62.500 ανάλογα µε την ιδικότητα.
Επί του 6ου θέµατος. Εγκρίνεται όπως η εισήγηση.
Επί του 7ου θέµατος. Αναβάλλεται η συζήτηση.
Επί του 8ου θέµατος. Μετά από απόφασή του ∆ηµάρχου να θέσει εκτός υπηρεσίας 6 υπαλλήλους, εναντίον
των οποίων ασκήθηκε πειθαρχική αγωγή κατόπιν διαταγής της Νοµαρχίας Αττικής, λόγω σοβαρής παράβασης
των υπαλληλικών τους καθηκόντων, οι υπάλληλοι αυτοί έγειραν κατά του ∆ήµου αγωγές στα πολιτικά δικαστήρια, διεκδικώντας να τους καταβληθούν στο ακέραιο οι αποδοχές τους µετά την αποµάκρυνσή τους από την
υπηρεσία. Για τα δικαστικά έξοδα και εγκρίνεται πίστωση 1.500.000.
Επί του 9ου θέµατος. Εγκρίνεται όπως η εισήγηση.
Επί του 10ου θέµατος. Εγκρίνεται πίστωση 120.000 για 20 αντίτυπα.
Επί του 11ου θέµατος. α) Εγκρίνεται πίστωση 445.000 για χορήγηση βοηθηµάτων σε 4 ασθενείς, άπορους
δηµότες.
Εκτός ηµερήσιας διάταξης:
α) Μετά από πρόταση του ∆ηµάρχου για έγκριση πίστωσης προς επισκευή ιµατισµού που παραχωρήθηκε
από το Υπ. Εφοδιασµού και θα διανεµηθεί σε άπορους δηµότες, αποφασίζεται η αναβολή λήψης απόφασης κατά
την επόµενη συνεδρίαση για το αν ο ιµατισµός πρέπει να διατεθεί όπως είναι ή µετά από επισκευή.
β) Ο ∆ήµαρχος εκθέτει ότι, µετά από ενέργειές του, πέτυχε να χορηγηθούν από το Υπ. Εφοδιασµού διάφορα µεταχειρισµένα είδη από την Αµερική, βάρους περίπου 3 τόνων. Ο ιµατισµός αυτός θα διανεµηθεί δωρεάν σε
άπορους δηµότες, σε ιδική τελετή στην οποία θα παραστούν οι Υπουργοί Συντονισµού, Εφοδιασµού, Πολιτικού
Γραφείου κ.λπ. Για τα έξοδα της τελετής εγκρίνεται πίστωση 500.000.
γ) . Εγκρίνεται η διάθεση πίστωσης 3.800.000 για µετακινήσεις, πριν την αγορά επιβατικού αυτοκινήτου από τον
∆ήµο, µε το αγοραίο αυτοκίνητο του Ευστρ. Καλλιάκου επί 100 ηµέρες 2.500.00 και µε το αγοραίο αυτοκίνητο
του Τάκη Λούπη επί 52 ηµέρες 1.300.000.
δ) Αυξάνονται τα συνεργεία απογευµατινής απασχόλησης κατά 1, σύνολο 9.
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Επί βασιλιά Όθωνα, µε τον Νόµο 68, ΦΕΚ Α 36 1847 «Περί δηµοτικών φόρων» καθιερώθηκαν τα «διαπύλια τέλη», µια µορφή έµµεσης
φορολογίας, η οποία επιβάλλονταν από τις δηµοτικές αρχές στα προϊόντα που εισάγονταν στην περιοχή τους από άλλες περιοχές της
επικράτειας. ∆ηµοτικοί εισπράκτορες στις εισόδους των πόλεων εισέπρατταν φόρο στα εισερχόµενα υποζύγια, κάρα και αργότερα
αυτοκίνητα, τα οποία µετέφεραν εµπορεύµατα. Οι ∆ήµοι ανέθεταν την είσπραξη των φόρων επί των προϊόντων σε εισπράκτορες. Η
φορολογία αυτή καταργήθηκε µε τον Αναγκαστικό Νόµο 843/1948 «περί καταργήσεως των διαπυλίων τελών».
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Συνεδρίαση 2η
Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 1947
∆ήµαρχος: Α. Παγουλάτος
Πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου: Ιορδ. Σιδηρόπουλος
Θέµατα ηµερησίας διάταξης.
1) Αναµόρφωση του προϋπολογισµού.
2) Ψήφιση πίστωσης για την προµήθεια ελαιογραφίας του βασιλιά.
3) Απόδοση λογαριασµού δαπανών για τις θερινές δηµοτικές κατασκηνώσεις.
4) Ορισµός επιτροπής εκτέλεσης δηµοπρασίας για την ανάδειξη εργολάβου εκκένωσης βόθρων.
5) ∆ιάθεση πίστωσης για επιχορήγηση των σχολικών εφορειών του ∆ήµου.
6) Έγκριση παράτασης ισχύος του απογευµατινού συνεργείου και αύξηση του αριθµού των υπαλλήλων.
7) Έγκριση παράτασης ισχύος του Ειδ. Οργανισµού φυλάκων του αντλιοστασίου.
8) Ορισµός υπαλλήλων για υπηρεσιακές µεταβάσεις στην Αθήνα.
9) Έγκριση πίστωσης 8.600.000 για εξόφληση υπολείπου δανείου του ∆ήµου από το ∆ηµόσιο.
10) Έγκριση διάθεσης πίστωσης 125.00 για την ταφή απόρου δηµότη.
11) Έγκριση διάθεσης πίστωσης για δηµοσιεύσεις στην εφηµερίδα «Βήµα Νέας Ιωνίας».
12) Αιτήσεις και αναφορές.
Επί του 1ου θέµατος. Εγκρίνεται όπως η εισήγηση.
Επί του 2ου θέµατος. Εγκρίνεται όπως η εισήγηση πίστωση 800.000.
Επί του 3ου θέµατος. Αναβάλλεται η συζήτηση.
Επί του 4ου θέµατος. Ορίζεται 3µελής επιτροπή.
Επί του 5ου θέµατος. Εγκρίνονται από 300.000 στις σχολικές εφορίες Σαφράµπολης και Περισσού.
Επί του 6ου θέµατος. Εγκρίνεται όπως η εισήγηση και αύξηση του αριθµού των υπαλλήλων κατά 9.
Επί του 7ου θέµατος. Εγκρίνεται όπως η εισήγηση.
Επί του 8ου θέµατος. Εγκρίνεται όπως η εισήγηση.
Επί του 9ου θέµατος. Εγκρίνεται όπως η εισήγηση.
Επί του 10ου θέµατος. Εγκρίνεται όπως η εισήγηση.
Επί του 11ου θέµατος. Εγκρίνεται πίστωση 141.000 για δηµοσίευση της υποχρέωσης των δηµοτών καταβολής
των δηµοτικών φόρων και σχετικές τοιχοκολλήσεις.
Επί του 12ου θέµατος. Εγκρίνεται πίστωση 685.000 για βοηθήµατα σε 8 πάσχοντες και άπορους δηµότες.
Εκτός ηµερήσιας διάταξης:
α) Εγκρίνεται πίστωση 1.500.000 για µετακινήσεις του ∆ηµάρχου µε αγοραίο αυτοκίνητο για υπηρεσιακούς
λόγους.
β) Εγκρίνεται πίστωση 8.500.000 για την εγκατάσταση ηλεκτροκίνητης υδραντλίας.
γ) Εγκρίνεται η µελέτη για κατασκευή γέφυρας στο ρέµα επί των οδών 28ης Οκτωβρίου και Καχραµάνου, µε
προκήρυξη µειοδοτικού διαγωνισµού και προϋπολογισµού 20.000.000. Η κατασκευή θα εξυπηρετήσει την επικοινωνία της βιοµηχανικής περιοχής Ελευθερούπολης µε την κεντρική λεωφόρο.
δ) Εγκρίνεται πίστωση 125.000.000 για την κατασκευή κρασπέδων και επίστρωση µε άσφαλτο καθ’ όλο το
µήκος των οδών 28ης Οκτωβρίου και Καχραµάνου.
ε) Εγκρίνεται η µελέτη για κατασκευή κρασπέδων και φρεατίων στην οδό Βασιλ. Αµαλίας προϋπολογισµού
25.000.000.
στ) Εγκρίνεται µελέτη και πίστωση 125.000.000 για την κατασκευή, µε προκήρυξη µειοδοτικού διαγωνισµού,
κρασπέδων και επίστρωση µε άσφαλτο καθ’ όλο το µήκος των οδών Αιµ. Γρεβενών και Κολοκοτρώνη.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
Ονοµατοδοσίες οδών
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28 Μαρτίου 1935.
1. Η λεωφόρος Ηρακλείου σε Π. Τσαλδάρη
2. Ανώνυµος δρόµος στον Περισσό που πάει προς τη Σαφράµπολη σε Στρατηγού Γ. Κονδύλη
3. Η πλατεία Αγίου Γεωργίου Ελευθερούπολης σε Στρατηγού Γ. Κονδύλη
4. Η οδός Καλαµών σε οδό Μιχαήλ Κύρκου
5. Οι οδοί Αγ. Βασιλείου και Αχελώου σε Κωνστ. Τσαλδάρη καθ’ όλο το µήκος τους
6. Η οδός Κρήτης σε ∆. Χέλµη
7. Η οδός Γυθείου σε Περ. Ράλλη
8. Η οδός Ανθεµίου σε ∆ηµ. Κασολά
12 Φεβρουαρίου 1936
Στη συνοικία Μαυροκορδάτου (Ειρήνη)
1. η Βουτζά σε Νικολάου Κιρκίνη
2. Τερψιχόρης από τη γέφυρα Ηρακλείου µέχρι την οδό Ν. Κιρκίνη
3. ∆ιγενή Ακρίτα από το σπίτι του Γεώργιου Σµυρλή
4. Ναυάρχου Βότση από το σπίτι του Κοντονή
5. Βόλου από το σπίτι του Βαρβαρέσου
17 Μαρτίου 1936
Ο πρόεδρος προτείνει «την µετονοµασίαν µιάς των κεντρικών οδών του ∆ήµου επ’ ονόµατι του εκλιπόντος
∆ηµιουργού της Μεγάλης Ελλάδος Ελευθερίου Βενιζέλου». Ακούγονται διάφορες προτάσεις και αποφασίζεται η
µετονοµασία της οδού Μικράς Ασίας και της συνεχόµενης οδού Κυδωνιών µέχρι το τέλος της σε Ελευθερίου
Βενιζέλου.
Κατά τη συνέχεια της πιο πάνω συζήτησης ο ∆ήµαρχος φέρνει σε γνώση του συµβουλίου επιστολή του κ.
Κασσόλα που έχει ως εξής:

Κε ∆ήµαρχε, έχω την τιµήν να σας παρακαλέσω να ευαρεστηθείτε και εισηγηθείτε εις το υµέτερον συµβούλιον την µετονοµασίαν της οδού εις ήν ετέθη το όνοµά µου (πρώην Ανθεµίου), καθόσον νοµίζω ότι το
όνοµά µου δεν είναι και τόσον εύηχον εις τα ώτα των δηµοτών σας, ονοµασθή δε η οδός αύτη µε έτερον όνοµα
περισσότερον ανεκτόν εις τους ενταύθα κατοίκους. Μετά τιµής ∆. Κασσολάς Μοίραρχος.
Μετά από συζήτηση το συµβούλιο οµοφώνως αποφασίζει πως δεν µπορεί να ανακαλέσει την απόφασή του.

Πράξεις ∆ιοικούσας Επιτροπής (δικτατορία Μεταξά)
26 Απριλίου 1937
Προ ηµερήσιας διάταξης, ο ∆ήµαρχος παίρνει το λόγο και αφού εξαιρεί το ιστορικό γεγονός της 4ης
Αυγούστου, προτείνει σε ένδειξη ευγνωµοσύνης τη µετονοµασία κεντρικών δρόµων του δήµου. Το συµβούλιο
εγκρίνει οµοφώνως τη µετονοµασία των οδών: Ηρακλείου σε Βασιλέως Γεωργίου Β΄, Μ. Ασίας σε 4ης
Αυγούστου, Νεοκάστρου µε τη συνεχόµενη Σαµψούντος σε Κ. Κοτζιά, Σµύρνης σε Ι. Μεταξά. Ταυτοχρόνως µε
πρόταση των Καΐρη και Καρφόπουλου εγκρίνεται οµοφώνως η µετονοµασία των οδών: Καλαµών σε Σµύρνης,
Αναγεννήσεως και Αττικής σε Μ. Ασίας και Αχελώου σε Σαµψούντος.
11 Νοεµβρίου 1938
Αριθµός Πράξεως 44/1938. Επειδή πολλοί δρόµοι των συνοικιών Φάρου, Κοµµάτι Λαζάρου, Νεαπόλεως και
όλοι οι δρόµοι του Περισσού δεν έχουν όνοµα, συγκροτείται επιτροπή από τον ∆ήµαρχο, τους συµβούλους
Αλεξ. Γιαγτζόγλου και Ιω. Μακρόπουλο, τον Γ. Γραµµατέα του δήµου Ηλία Πλασκοβίτη και πολίτες της επιλογής
του ∆ηµάρχου, για να ασχοληθεί µε την ονοµατοθεσία των ανώνυµων δρόµων και πλατειών και τη µετονοµασία
άλλων.
19 Σεπτεµβρίου 1939
Αριθµός Πράξης 248/1939. Την 11η Νοεµβρίου 1938 αποφασίστηκε από τη ∆. Ε. η συγκρότηση επιτροπής
για την ονοµατοθεσία των ανώνυµων δρόµων και πλατειών του δήµου και τη µετονοµασία άλλων. Η επιτροπή
που αποτελείτο από τους: Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Πατάρων Μελέτιο, το δήµαρχο Αθανάσιο Παράσχο, τους
δηµοτικούς συµβούλους Α. Γιαγτζόγλου και Ι. Μακρόπουλο, το Γεν. Γραµµατέα του ∆ήµου Ηλία Πλασκοβίτη,
τον καθηγητή Άγγελο Σηµηριώτη και το δικηγόρο Γ. Τσακίρη, βασιζόµενη στις εθνικές παραδόσεις και την
πολιτική ιστορία του τέως Αλύτρωτου Ελληνισµού, κατάρτισε πίνακα ονοµατοθεσίας των οδών του ∆ήµου κάτω
από πνεύµα που να ανταποκρίνεται στα αισθήµατα των κατοίκων της πόλης. Η ονοµασία των οδών και πλατειών
του δήµου είναι η εξής:
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Α. Περιοχή συνοικισµού Ιωνίας.
Α/Α
1

Υπάρχουσα
ονοµασία
Βασιλέως Γεωργίου Β΄

2

Ηρακλείου

3

4ης Αυγούστου

4

Καφηρέως – Ευρίπου

5

Ιωάννου Μεταξά

6

Σµύρνης

7

∆οµοκού

8

∆αρδανελλίων

9
10

Μοργκεντάου
Ερµουπόλεως

11

Ηλιουπόλεως

12

Αχελώου

13
14

Αγνώστων Ηρώων
Βυζαντίου

15

Λάρνακος

16

Κρήτης

17
18

Αγίου Βασιλείου
Αγίας Φωτεινής

19

Ανατολής

20

Αρτεµισίας

21

Βελεστίνου

22

Μ. Ασίας

23
24

Ανώνυµος ή Πισιδίας
Όρθρυος

25

Κίου

26
27

Πακτωλού
Κολοφώνος

28

Κορίνθου

29

Ικαρίας

30

Μπουλατζάκη

31

2 ανώνυµες περιοχής
Φάρου
Ανώνυµη συνέχεια
της Ηλιουπόλεως.
Ανώνυµη

32
33

Όρια οδού
Συνέχεια Λεωφόρου Ιωνίας από αφετηρία
αυτοκινήτων µέχρι στάση Βούτσικα
Από όρια Ριζούπολης µέχρι συνάντησης των
οδών Β. Γεωργίου & 4ης Αυγούστου
Από το Άλσος µέχρι τη γέφυρα της
σιδηροδροµικής γραµµής Κηφισιάς
Πάροδος 4ης Αυγούστου µέχρι οδού
Μορκεντάου
Από το ρέµα της σιδηροδροµικής γραµµής
Κηφισιάς µέχρι τη λεωφόρο Τατοΐου
Από γέφυρα Μερκούρη µέχρι τη γωνία των
οδών ∆οµοκού & Ηλιουπόλεως
Από γωνία Σµύρνης & Ηλιουπόλεος µέχρι
∆αρδανελλίων
Από το ρέµα Σινάνογλου µέχρι Ι. Μεταξά µε
τέρµα απέναντι από την οδό Αλικαρνασσού
Από Πάρσης µέχρι ∆οµοκού
Από Μοργκεντάου – ∆οµοκού δια της Ι.
Μεταξά στην οδό ∆οµοκού
Από γωνία Σµύρνης και Αττάλειας (αρ. 32)
µέχρι ∆αρδανελλίων
Μεταξύ Β. Γεωργίου & Λεωφόρου
Αναγεννήσεως (τέως Μ. Ασίας)
Μεταξύ Σµύρνης & ∆αρδανελλίων
Μεταξύ Μοργκεντάου και πλατείας Β.
Γεωργίου µέχρι γωνίας Βιθυνίας (αρ. 40)
Μεταξύ Β. Γεωργίου & Κρήτης (πλατ. Αγ.
Αναργύρων) µέχρι Γυθείου
Από πλατ. Αγ. Αναργύρων (γωνία Λάρνακος)
µέχρι τα υψώµατα της το Γυµνάσιο
Μεταξύ Β. Γεωργίου & ∆οµοκού
Από Β. Γεωργίου µέχρι Αχελώου και συνέχεια
Κασόλα µέχρι ∆αρδανελλίων
Από το ρέµα µεταξύ Β. Γεωργίου &
Αναξαγόρα (αρ. 55) παράλληλος Αρτεµισίας
Μεταξύ Β. Γεωργίου & Αναξαγόρα
(άλσος ευκαλύπτων)
Μεταξύ Β. Γεωργίου, Βυζαντίου (πλατείας) &
∆οµοκού
Από γέφυρα 4ης Αυγούστου µέχρι Χαλανδρίου
(αριστερή πλευρά σιδηρ. Γραµµής, άνοδος της
Ηράκλειο)
Από το ρέµα Σινάνογλου µέχρι Μ. Ασίας
1η πάροδος 4ης Αυγούστου δεξιά µέχρι το
ρέµα του άλσους
3η πάροδος4ης Αυγούστου δεξιά µέχρι
Μαυροκορδάτου
Μεταξύ Κρήτης & Κίου
Μεταξύ πλατείας Αγ. Αναργύρων & 4ης
Αυγούστου (πίσω από το ∆ηµοτικό σχολείο)
Μεταξύ πλατείας Αγ. Αναργύρων & 4ης
Αυγούστου, παράλληλη της Κολοφώνος
Από πλατεία Αγ. Αναργύρων µέχρι το ρέµα
του άλσους
1η πάροδος 4ης Αυγούστου αριστερά µέχρι
Ικαρίας & µετά δια οδού Αττάλειας της Πυθαγόρα
µε τέρµα τη ήδη Σαρανταπόρου
Παράλληλη της Γρηγορίου Ε΄ µέχρι Ατταλείας
& µετά µέχρι Πυθαγόρα
Από το ρέµα του άλσους µέχρι τη συνάντηση
Σµύρνης και Ηλιουπόλεως
Μεταξύ ∆οµοκού & ανώνυµης στη συνέχεια
Γρηγορίου Ε΄

Μετονοµασία
Βασιλέως Γεωργίου Β΄
Λεωφόρος Ιωνίας
4ης Αυγούστου
Σπάρτης
Ιωάννη Μεταξά
Σµύρνης
Φιλαδελφείας
∆αρδανελλίων
∆ιαδόχου Παύλου
Παύλου Μελά
Κ. Κοτζιά
Μικράς Ασίας
Αγνώστων Ηρώων
Βυζαντίου
Ευαγγελικής Σχολής
Κρήτης
Αγίου Βασιλείου
Αγίας Φωτεινής
Μοιράρχου Κασόλα
Αρτεµισίας
Ν. Τσουρουκτσόγλου
Βας. Κωνστ/νου

Πισιδίας
Λαµψάκου
Κίου
Νικαίας
Κολοφώνος
Μένου Φιλήντα
Ικαρίας
Γριγορίου Ε΄

Τράλλεων
Ατταλείας
Ζαλόγγου
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34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Πυθαγόρα
Ανώνυµη ή Σαπφούς
Αλκαίου
Ανώνυµη
Πιττακού
Ανώνυµη
Βιθυνίας
Γυθείου
Ανώνυµη
Βάλτου
Ρίου
∆αρδάνου
Γορτυνίας

47

Ελασσώνος

48
49
50
51

Εδέσσης
Άλυος
Αλατσάτων
Ανώνυµη

52
53
54

Ανώνυµη
Ανώνυµη
Ανώνυµη

55
56
57
58
59
60
61

Αναξαγόρα
Ανώνυµη
Ανώνυµη
Ανώνυµη
Ανώνυµη
Πάρσης
Καστελλορίζου

62
63
64
65
66
67

Ανώνυµη
Ανώνυµη
Ανώνυµη ή Καΐστρου
Ρήγα Φερραίου
Ανώνυµη
Αιγίου

68
69
70
71
72
73
74

Εξοχών
Ερυθραίας
Ταπητουργίας
Αλαΐας
Σεληνούντος
Καΐρου
Επταλόφου

75

Ραιδεστού

76

Βοσπόρου

77

Αµιδής

78

Ηρώδου Αττκού

79

Πριγκιποννήσων

80

Προποντίδος

81
82
83
84
85

Χαλανδρίου
Αίαντος
Μιλτιάδου
Ελπίδος
Ανώνυµη

Μεταξύ ρέµατος άλσους & ∆οµοκού
Μεταξύ ρέµατος άλσους & Ερµούπολης
Από το ρέµα άλσους µέχρι Ερµούπολης
Μεταξύ Πυθαγόρα & Αλκαίου
Μεταξύ Αλκαίου & ∆αρδανελλίων
Μεταξύ ρέµατος άλσους & Αλκαίου
Πάροδος Β. Γεωργίου µέχρι Αγν. Ηρώων
Μεταξύ πλατείας Αγ. Αναργύρων & Ι. Μεταξά
Μεταξύ ρέµατος άλσους & Πιττακού
Μεταξύ Βυζαντίου & Αγνώστων Ηρώων
Μεταξύ Αρτεµισίας & ∆αρδανελλίων
Μεταξύ Βελεστίνου & ∆αρδανελλίων
Μεταξύ Γυθείου & Βυζαντίου µέχρι Αγν.
Ηρώων
Μεταξύ Αγνώστων Ηρώων & Ηλιουπόλεως
µέχρι ∆οµοκού
Μεταξύ Αγνώστων Ηρώων & Ηλιουπόλεως
Μεταξύ Αχελώου & Ανατολής
Από το ρέµα (Ι. Μεταξα) µέχρι Σουλίου
Από το ρέµα µεταξύ Αλατσάτων µέχρι Μ.
Ασίας
Μεταξύ Σουλίου & Πισιδίας
Μεταξύ Πισιδίας & µέχρι
Από το ρέµα Σινάνογλου µέχρι Μ. Ασίας
(παράλληλη
Από Ανατολής µέχρι ∆αρδανελλίων
Από Σουλίου µέχρι Κ. Τζαβέλα
Μεταξύ Αλατσάτων & Μ. Ασίας
Μεταξύ Κασόλα & Άλυος
Μεταξύ Αγ. Φωτεινής & Πάρσης
Από Β. Γεωργίου µέχρι Μέλητος
2η πάροδος 4ης Αυγούστου δεξιά µέχρι
Σµύρνης
Μεταξύ Άλσους & Σµύρνης
∆ίοδος λουτρών «Παράδεισος»
Μεταξύ Άλσους & Σµύρνης
Από Λ. Ιωνίας µέχρι τέρµατος Κρήτης
Πάροδος από Λ. Ιωνίας της Μαυροκορδάτου
Από σιδηρ. Γραµµή Λαυρίου µέχρι
∆αρδανελίων
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
Πάροδος Β. Γεωργίου 1η παράλλ.
∆αρδανελίων
Πάροδος Β. Γεωργίου 2η παράλλ.
∆αρδανελίων
Πάροδος Β. Γεωργίου 3η παράλλ.
∆αρδανελίων
Πάροδος Β. Γεωργίου 4η παράλλ.
∆αρδανελίων
Πάροδος Β. Γεωργίου 5η παράλλ.
∆αρδανελίων
Πάροδος Β. Γεωργίου 6η παράλλ.
∆αρδανελίων
Πάροδος Β. Γεωργίου 7η παράλλ.
∆αρδανελίων
Από Β. Γεωργίου µέχρι εργοστ. Μουταλάσκη
Από Β. Γεωργίου πάροδος στάσης Βούστικα
Γωνία Χαλανδρίου όπισθεν Βούτσικα
Από Β. Γεωργίου µέχρι Αλαΐας
Μεταξύ τερµ. Ι. Μεταξά µέχρι το ρέµα
άλσους

Πυθαγορα
Χριστιανικής Ενώσεως
Αλκαίου
Περγάµου
Πιττακού
Σαρανταπόρου
Βιθυνίας
Παλ. Πατρών Γερµανού
Μάρκου Μπότσαρη
Ασκληπιού
Νικηταρά
Γεωργίου Κλιµάνογλου
Π. Καρολίδου
Ελασσώνος
Ραιδεστού
Άλυος
Αλατσάτων
Σουλίου
∆αµιανού Καχραµάνου
Πατάρων
Κίτσου Τζαβέλα
Αναξαγόρα
∆έρκων
Μετρών
Τµώλου
Μέλητος
Πάρσης
Καστελλορίζου
Άλσους
Παραδείσου
Ταρσού
Ρήγα Φερραίου
Αιολίας
Λυκίας
Μ. Σεϊζάνη
Ερυθραίας
Ταπητουργίας
Αλαΐας
Σεληνούντος
Καΐστρου
Επταλόφου
Ματθ. Κωφίδου
Βοσπόρου
Παρνασσού
Ηρώδου Αττκού
Πριγκιποννήσων
Προποντίδος
Χαλανδρίου
Μουταλάσκη
Μιλτιάδου
Ελπίδος
Αλικαρνασσού
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86
87
88

Ανώνυµη
Ανώνυµη
Ανώνυµη

Μεταξύ Αλικαρνασσού & Τράλλεων
Παράλληλη Τράλλεων έναντι ρέµατος άλσους
Παράλληλη ρέµατος άλσους, από γέφυρα
Μερκούρη (αρχή οδού Σµύρνης) µέχρι 4ης Αυγ.

Γανοχώρων
Μερσίνης
Ταύρου

Β. Περιοχή συνοικισµού Ελευθερούπολης.
Α/Α
1
2
3
4
5

6
7

Υπάρχουσα
ονοµασία
Λεωφ. Αττικής
4ης Αυγούστου
ΝεοκάστρουΣαµψούντος
Νοσοκοµείου
Σχολείου
Ελευθερούπολης
(Αδριανουπόλεως)
Ανώνυµη
(Μυριοφύτου)
Βρυούλων

8

Νισύρου

9
10
11

Νιγρίτης
Νυµφαίου
Κυδωνιών

12
13
14

Μηθύµνης
Ραµνούντος
Σελευκείας

15

18
19
20
21

Πλατεία
Αντλιοστασίου
Ρόδων
Πλατεία Παιδικής
Χαράς
Ανώνυµη
Ανώνυµη
Συνέχεια της Ρόδων
Ανώνυµη

22
23

Ανώνυµη
Ανώνυµη

24
25
26
27
28
29
30

Βιοµηχανίας
Εργασίας
Μυστρά
Προόδου
Ανώνυµη
Σελευκείας
Πλατεία Αγίου
Γεωργίου

16
17

Όρια οδού

Μετονοµασία

Από γέφυρα 4ης Αυγ. Μέχρι Χαλανδρίου, δεξιά
πλευρά σιδηρ. Γραµµής Κηφισιάς
Από γέφυρα 4ης Αυγ. Μέχρι Κυδωνιών
Από Λ. Αττικής µέχρι το τέρµα της γέφυρας
Σαφράµπολης
Από το τέρµα της γέφυρας Σαφράµπολης
µέχρι Κρήνης
Από Λ. Αττικής µέχρι 4ης Αυγούστου

Βασιλ. Σοφίας

Πατριάρχου Ιωακείµ Γ΄

Μεταξύ Νεοκάστρου & 4ης Αυγούστου

Μυριοφύτου

1η παράλληλη Λ. Αττικής µεταξύ Νεοκάστρου &
Έλλης
Παράλληλη της Βρυούλων µεταξύ Νεοκάστρου
& Νυµφαίου
Μεταξύ Νεοκάστρου & Νυµφαίου, µέχρι Ρόδων
Από 4ης Αυγούστου µέχρι πλατ. Παιδικής χαράς
Από 4ης Αυγούστου µέχρι Φιλελλήνων (περιοχή
εργοστασίων)
Πάροδος µεταξύ Ρόδων & Οινόης
Από πλατεία Αντλιοστασίου µέχρι Φιλελλήνων
Από πλατεία Αντλιοστασίου γέφυρα
Σαφράµπολης
Πλατεία µπροστά στο Αντλιοστάσιο

Βρυούλων

Πλατεία Εθν. Νεολαίας

Από Λ. Αττικής µέχρι Νυµφαίου
Γωνία Νυµφαίου

Βλαχάβα
Πλατεία Παιδικής Χαράς

Από Λ. Αττικής µέχρι Μυστρά
Από πλατεία Παιδικής Χαράς µέχρι Κυδωνιών
Από Νυµφαίου µέχρι Ραµνούντος
Κατωφέρεια από 4ης Αυγ. Μέχρις ελαιουργείου
ρέµατος
Παράλληλη της Πάτµου από Λ. Αττικής
Μεταξύ Μυστρά & Ραµνούντος (Νηπιαγ.
Π.Ι.Π.)
Από πλατεία Παιδικής Χαράς µέχρι Χαλανδρίου
Παράλληλη της πιο πάνω µέχρι Χαλανδρίου
Από Οινόης & Πάτµου µέχρι Φιλικής Εταιρίας
Από Αττικής µέχρι γωνίας Ραµνούντος
Από Λ. Αττικής παράλληλη της Φιλελλήνων
Από γέφυρα Σαφράµπολης µέχρι Καλογρέζας
Έµπροσθεν οµώνυµης Εκκλησίας

Πάτµου
Οινόης
Ρόδων
Έρµου

Χρυσοστόµου Σµύρνης
Σαµψούντος
Βασιλ. Όλγας

Νισύρου
Μπουµπουλίνας
Νυµφαίου
Κυδωνιών
Μάκρης
Ραµνούντος
Αντλιοστασίου

Έλλης
Ναυάρχου Βότση
Α. ∆ηµητράτου
Αλεξ. Σινιόσογλου
Μυστρά
Φιλελλήνων
Φιλικής Εταιρίας
Σελευκείας
Πλατεία Αγίου Γεωργίου

Γ. Περιοχή συνοικισµού Αναπήρων και Ήλιος.
Α/Α
1

Υπάρχουσα
ονοµασία
Ανώνυµη ( 101)

2
3
4

Ανώνυµη ( 102)
Ανώνυµη ( 103)
Ανώνυµη ( 104)

Όρια οδού

Μετονοµασία

Παράλληλη σιδ. γραµµών από το σταθµό
Πεκακίων µέχρι 4ης Αυγούστου
1η παράλληλη της πιο πάνω ( 101)
2η παράλληλη της πιο πάνω ( 101)
Μικρή παράλληλη της 103 µεταξύ ρέµατος

Βασιλ. Αλεξάνδρου
Κωνσταντινουπόλεως
Αλεξ. Κορυζή
Αµασίας
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5
6
7
8
9
10

Ανώνυµη
Ανώνυµη
Ανώνυµη
Ανώνυµη
Ανώνυµη
Ανώνυµη

(
(
(
(
(
(

105)
106)
107)
108)
109)
110)

11

Ανώνυµη ( 111)

12

Ανώνυµη ( 112)

13
14

Ανώνυµη ( 113)
Ανώνυµη ( 114)

Περισσού και 108
Μεταξύ 101 και 110
Μεταξύ 101 και 110 παράλληλη της 105
Μεταξύ 101 και 110 παράλληλη της 106
Μεταξύ 101 και 110 παράλληλη της 107
Μεταξύ 101 και 110 παράλληλη της 108
Παράλληλη της 103 από ρέµα Περισσού µέχρι
ρέµα Αντλιοστασίου
Μεταξύ 101 και 103 έναντι ρέµατος
Εριουργίας
Μεταξύ 101 και 110 µονόπλευρη της ρέµα
Εριουργίας
Πλατεία δεξαµενής
Από 101 µέχρι 110, µονόπλευρη έναντι
ρέµατος Αντλιοστασίου

Κων. Κανάρη
Ταγµατ. Βελισσαρίου
Αδαµάντιου Κοραή
Τρωάδος
Θερµοπυλών
Αλυτρώτων Μαρτύρων
Παπαφλέσσα
Μυκάλης
Πλατεία ∆εξαµενής
Αθανασίου ∆ιάκου

∆. Περιοχή Νεαπόλεως, Σαφραµπόλεως, Ινεπόλεως.
Α/Α
1
2
3
4
5

Σηµερινή ονοµασία
Ανώνυµη ( 115)
Ανώνυµη ( 116)
Σωτηρίας
Τραπεζούντος
Σαφραµπόλεως

6

Ανώνυµη ( 120)

7

Φρίξου

8

Φρίξου συνέχεια
(122)
Πατρών (123)

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Ανώνυµη ( 124)
Ανώνυµη ( 125)
Ανώνυµη ( 126)
Ανώνυµη ( 127)
Καυκάσου
Πλατεία Κοιµήσεως
Θεοτόκου
Μιθριδάτου
Ινεπόλεως
Κασταµονής
Σινώπης
Κερασούντος
Πάφρας
Ολύµπου
Ανώνυµη ( 137)
Ανώνυµη ( 138)
Ανώνυµη ( 139)
Ανώνυµη ( 140)

27

Πλατεία (141)

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Ανώνυµη ( 142)
Ανώνυµη ( 143)
Ανώνυµη ( 144)
Πλατεία Αγ. Ευσταθίου
Πλατεία ( 146)
Πλατεία ( 147)
Ανώνυµη ( 148)
Ανώνυµη ( 149)
Ανώνυµη ( 150)
Ανώνυµη ( 151)
Ανώνυµη ( 152)

Όρια οδού
Από γέφυρα Σαφράµπολης µέχρις Ακριτών
Από γέφυρα Σαφράµπολης µέχρι πλατ. Τυάνων
Μεταξύ της 110 & της 116
Μεταξύ της 110 & της 141 πλατ. Τυάνων
Παράλληλη της προηγούµενης µεταξύ της 110
& της 141 πλατ. Τυάνων
Από την 117 δια της πλατείας Αγ. Ευσταθίου
µέχρι την 149
Το απέναντι του ρέµατος τµήµα µεταξύ των
130 & 133
Μεταξύ της 133 & της 149 δια της πλατείας
Αγ. Ευσταθίου
Από την 153 µέχρι την 149 δια της 146
πλατείας Νεαπόλεως, Ιερολοχιτών
Παράλληλη της 123 µεταξύ 150 & 149
Παράλληλη της πιο πάνω
Παράλληλη της πιο πάνω 125
Παράλληλη της πιο πάνω 126
Μεταξύ των 117 & 119
Πλατεία προ της Εκκλησίας Κοιµήσεως
Θεοτόκου
Μεταξύ Φριξου & Σωτηρίας (Μαλακοπής)
Μεταξύ Φριξου & Σωτηρίας (Μαλακοπής)
Μεταξύ Φριξου & Σωτηρίας (Μαλακοπής)
Μεταξύ της 116 & της 153 της Περισσό
Μεταξύ της 152 & της 116
Μεταξύ της 152 & Σαφραµπόλεως
Μεταξύ Σαφραµπόλεως & Νοσοκοµείου
Μεταξύ Σαφραµπόλεως & Πατρών (Νίγδης)
Μεταξύ Πατρών & Βασιλ. Όλγας
Μεταξύ Ακροπόλεως & Σαφραµπόλεως
Από Παλαιολόγων µέχρι υψωµάτων όπισθεν
Νοσοκοµείου
Μεταξύ Τραπεζούντος, Σαφραµπόλεως &
Παλαιολόγων
Από Πλατεία Τυάνων παράλληλη της 140
Από Ακροπόλεως µέχρι Πλατεία Τυάνων
Από Ακροπόλεως µέχρι Πλατεία Τυάνων
Πλατεία προ της εκκλησίας Αγ. Ευσταθίου
Μεταξύ Νίγδης & 144
Μεταξύ 144 & 125
Από Ακροπόλεως µέχρι Πλατεία Τυάνων
Μονόπλευρη από Ακροπόλεως µέχρι
Νοσοκοµείου
Παράλληλη της 139 µεταξύ Πατρών &127
Παράλληλη της 134 µεταξύ 152 & Πατρών
Παράλληλη της 123

Μετονοµασία
Τενέδου
Παλαιολόγων
Μαλακοπής
Τραπεζούντος
Σαφραµπόλεως
Καλλικρατείας
Φρίξου
Μεγ. Αλεξάνδρου
Νίγδης
Νοταρά
Μηδείας
Αίνου
Ακροπόλεως
Γραβιάς
Πλατεία Κοιµήσεως
Θεοτόκου
Ζήλων
Ινεπόλεως
Κασταµονής
Σινώπης
Κερασούντος
Πάφρας
Ολύµπου
Μπιζανίου
Οµήρου
Αγίας Λαύρας
Γαληνού
Πλατεία Τυάνων
Κρήνης
Μαιάνδρου
Βασιλ. Γεωργίου Α΄
Πλατεία Αγ. Ευσταθίου
Πλατεία Ιερολοχιτών
Πλατειά Σολωµού
Αναγεννήσεως
Ν. Γιαννά
Παρθενίου
Πόντου
Ηπείρου
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39
40
41
42

Ανώνυµη ( 153)
Ανώνυµη ( 154)
Ανώνυµη ( 155)
Πίνδου

Σύνορα Περισσού παράλληλη της 121 & 151
Από γωνία 110 µέχρι 117
Από Σωτηρίας µέχρι ρέµα Αντλιοστασίου
Από γωνία 122 µέχρι 123

Θράκης
Ακριτών
Αδραµιτίου
Πίνδου

Όρια οδού

Μετονοµασία

Από Σάρδεων (7) µέχρι Κορδελιού (11)
Κάθετος της 8 διασταυρούµενη µε την 11
Παράλληλη µε την 1 µεταξύ 12 & 10
Παράλληλη µε την 3 µεταξύ 12 & 10
Παράλληλη µε την 4 µεταξύ 12 & 21
Μεταξύ 1 & 5
Μεταξύ 1 & 3
Παράλληλη της 6
Παράλληλη της 8 µεταξύ 5 & 11
Παράλληλη της 9 µεταξύ 5 & 11
Μεταξύ 10 & 1
Μεταξύ 29 & 3
Κεντρική οδός από σιδ. γραµµή δια της
πλατειάς Αγ. Αναστασίας µέχρι τη Μαδύτου
Από Βυζ. Αυτοκρατόρων µέχρι Αιµ. Γρεβενών
Μεταξύ 19 & 5
Μεταξύ 15 & 21
Μεταξύ 24 & 21
Μεταξύ 34 & 24
Μεταξύ 13 & 21
Μεταξύ 5 & 10 µέχρι 15
Μεταξύ 5 & 19 µονόπλευρη
Μεταξύ 29 & 5
Μεταξύ 14 & 19
Μεταξύ 12 & 19
Μεταξύ 36 & 34
Πλατεία προ του ναού της Αγίας Αναστασίας
Μεταξύ 14 & 15 µέχρι Σύλλης
Μεταξύ 19 & 40
Μεταξύ 14 & 37
Μεταξύ 19 & 39
Μεταξύ 19 & 39
Μεταξύ 19 & 36
Μεταξύ 19 & 36
Μεταξύ 19 & 15
Από σιδ. γραµµή µέχρι την 29
Από γωνία 13ης µέχρι το τέρµα όπισθεν της
Βαµβακουργίας
Μεταξύ 36 & 38
Μεταξύ 40 & 41
Μεταξύ 36 & 37
Μεταξύ 39 & 14
Από σιδ. γραµµή κατά µήκος εργοστασίων
µέχρι την 38
Από σιδ. γραµµή δια µέσου οικηµάτων
Εριουργίας µέχρι την 49
Από σιδ. γραµµή παραπλεύρως Βαµβακουργίας
µέχρι την 49
Από τη 41 µέχρι τη 43
Από σιδ. γραµµή µέχρι 39
Μεταξύ 15 & 19
Μεταξύ 40 & 35
Μεταξύ 15 & 19
Μεταξύ 41 & 43
Μεταξύ 42 & 43
Μεταξύ σιδ. γραµµής & 36
Παράλληλη της σιδ. γραµµής προ των

Πανόρµου
Βούρβαχη
Λάµπρου Κατσώνη
Μοσχονησίων
Μακεδονίας
∆. Υψηλάντου
Σάρδεων
Αιµιλιανού Γρεβενών
Καψάλη
Μαδύτου
Κορδελιού
Ξάνθου
Μονής Πυρσού

Ε. Περιοχή Περισσού
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Σηµερινή
ονοµασία
Ανώνυµη
Ανώνυµη
Ανώνυµη
Ανώνυµη
Ανώνυµη
Ανώνυµη
Ανώνυµη
Ανώνυµη
Ανώνυµη
Ανώνυµη
Ανώνυµη
Ανώνυµη
Ανώνυµη

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Ανώνυµη
Ανώνυµη
Ανώνυµη
Ανώνυµη
Ανώνυµη
Ανώνυµη
Ανώνυµη
Ανώνυµη
Ανώνυµη
Ανώνυµη
Ανώνυµη
Ανώνυµη
Πλατεία
Ανώνυµη
Ανώνυµη
Ανώνυµη
Ανώνυµη
Ανώνυµη
Ανώνυµη
Ανώνυµη
Ανώνυµη
Ανώνυµη
Ανώνυµη

37
38
39
40
41

Ανώνυµη
Ανώνυµη
Ανώνυµη
Ανώνυµη
Ανώνυµη

42

Ανώνυµη

43

Ανώνυµη

44
45
46
47
48
49
50
51
52

Ανώνυµη
Ανώνυµη
Ανώνυµη
Ανώνυµη
Ανώνυµη
Ανώνυµη
Ανώνυµη
Ανώνυµη
Ανώνυµη

Θεοδ. Κολοκοτρώνη
Λόρδου Βίρωνος
Σύλλης
Επτανήσου
∆ορυλαίου
Πλατυπόδων
Ιλίου
∆ηµοσθένους
Προύσσης
Χαλκωµατάδων
Μαγνησίας
Φωκαίας
Πλατεία Αγ. Αναστασίας
Εφέσου
Αδριανουπόλεως
Μιλήτου
Τοµπάζη
Παπανικολή
Κύπρου
Κοτυαίου
Ίµβρου
Σωκράτους
Βυζαντινών
Αυτοκρατόρων
Σαλαµίνος
Πλαταιών
Μωραϊτίνη
Ναυαρίνου
Καλλιπόλεως
Αδάνων
∆ωδεκανήσου
Προµάχων
Ελικώνος
Καισαρείας
Κιλικίας
Νικοµηδείας
Αϊδινίου
Αρτάκης
Ικονίου
Αβέρωφ
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εργοστασίων

15 Απριλίου 1940. Πράξη 1 1940. Ο ∆ήµαρχος εισάγει πλήρη µελέτη για την κατασκευή της οδού Α.
∆ηµητράτου (σηµερινή Αλ. Σινιόσογλου) από την πλατεία Παιδικής Χαράς µέχρι την Χαλανδρίου (εργοστάσιο
Ελληνίς).
Πράξη 13 1941.
Η Νοµαρχία Αττικοβοιωτίας συστήνει, οι δρόµοι των πόλεων να µη φέρουν ονόµατα πολιτικών ή άλλων
προσώπων που ζουν ή που έχουν αποβιώσει τα τελευταία 10 χρόνια. Η ∆. Ε. εγκρίνει την µετονοµασία µερικών
οδών και πλατειών του δήµου ως ακολούθως:
Α. Περιοχή συνοικισµού Ιωνίας.
7. Η οδός Β. Γεωργίου µετονοµάζεται σε οδό Ηρακλείου.
8. Η οδός 4ης Αυγούστου µετονοµάζεται σε οδό Ανεξαρτησίας.
9. Η οδός Ι. Μεταξά µετονοµάζεται σε οδό Β. Όθωνος.
10. Η οδός ∆ιαδόχου Παύλου µετονοµάζεται σε οδό Β. Αµαλίας.
11. Η οδός Κ. Κοτζιά µετονοµάζεται σε οδό Ηλιουπόλεως.
12. Η οδός Μοιράρχου Κοσολά µετονοµάζεται σε οδό Ανατολής.
Β. Περιοχή συνοικισµού Ελευθερούπολης.
3. Η οδός Α. ∆ηµητράτου µετονοµάζεται σε οδό Εργασίας.
4. Η πλατεία Εθν. Νεολαίας µετονοµάζεται σε Αντλιοστασίου.
Γ. Περιοχή συνοικισµού Σαφράµπολης
1. Η οδός Αλεξ. Κορυζή µετονοµάζεται σε οδό Χάλκης.

5.
6.
7.
8.

∆. Περιοχή συνοικισµού Καλογρέζας.
Η οδός 4ης Αυγούστου µετονοµάζεται σε οδό Βυζαντίου.
Η οδός Π. Τσαλδάρη µετονοµάζεται σε οδό Βοσπόρου.
Η οδός Ελ. Βενιζέλου µετονοµάζεται σε οδό Σµύρνης.
Η πλατεία Ι. Μεταξά µετονοµάζεται σε Αγνώστων Ηρώων.

Πράξη 146/44. Ο ∆ήµαρχος εισάγει εισήγηση για τη µετονοµασία οδών της πόλης και αναφέρεται µε σύντοµα
ιστορικά στις µάχες Ελ Αλαµέιν και Ρίµινι, στις οποίες συµµετείχε και η 1η Ελληνική Ταξιαρχία και των οποίων
προτείνει να δοθούν τα ονόµατα σε οδούς τους πόλης. Σύµφωνα µε αυτά αποφασίζεται η µετονοµασία των
οδών 4ης Αυγούστου σε Ελ Αλαµέιν και Φιλαδελφείας σε Ρίµινι.
19 Μαρτίου 1946
∆ήµαρχος: Κυριάκος Κιοφτερτζής
Πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου: Χρυσάφης ∆ουβλίδης
Ο Πρόεδρος προτείνει µε την συµπλήρωση 10 χρόνων από τον θάνατο του αείµνηστου αρχηγού των
Φιλελευθέρων Ελευθέριου Βενιζέλου, να γίνει σε εύθετο χρόνο επιµνηµόσυνη δέηση και εντοίχιση πλάκας, στην
ήδη αποφασισµένη για µετονοµασία, οδού Βασ. Όθωνος.
Ο κ. Βαρβαρέσος εκφράζει τη γνώµη ότι πρέπει να ληφθεί µέριµνα για τον ευπρεπισµό της πλατείας που
µετονοµάζεται σε Ελευθ. Βενιζέλου.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
Σύνθεση ∆ηµοτικών Συµβουλίων και ∆ιοικουσών Επιτροπών

301

302

Στις 13 Απριλίου 1934 συνήλθε, για πρώτη φορά στη Νέα Ιωνία, το εκλεγµένο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Η
πρώτη πράξη παρατίθεται αυτούσια.

Πράξις 1η Συνεδρίασις : 1
Εν Ν. Ιωνία και εν τη αιθούση του ∆ηµοτικού Σχολείου Ελευθερουπόλεως σήµερον Παρασκευήν 13ην
Απριλίου του έτους 1934 και ώραν 6 µ.µ. κατόπιν προσκλήσεως του πλειοψηφούντος µέλους κ. Ι. Βαλούρδου
συµφώνως τη υπ’ αριθµόν 7872/12-3-934 εγγράφω διαταγή της Νοµαρχίας Αττικοβοιωτίας συνελθόν το
∆ηµοτικόν Συµβούλιον Ν. Ιωνίας υπό την Προεδρείαν του κ. Πέτρου Καρφοπούλου τη υποδείξει του Συµβουλίου
καθήκοντα γραµµατέως εκτελούντος του κ. Πέτρου Καΐρη, παρόντων απάντων των µελών αυτού και δηµοσία
συνεδριάσει προέβη εις τας αρχαιρεσίας αυτού ως εξής:
1) Πρόεδρος:
Ι. Βαλούρδος
δια ψήφων 9 εννέα
»
Ι. Ρεµούνδος
» »
9 εννέα
2) αντιπρόεδρος Μ. Κουβαράς
» »
9 εννέα
»
Η. Σινάνογλου
» »
9 εννέα
3) γραµµατεύς: Α. Γεωργουλίδης
» »
9 εννέα
»
Π. Καΐρης
» »
9 εννέα
4) ∆ηµαρχιακή Επιτροπή: Ι. Μαµελετζής
δια ψήφων 5 πέντε
»
»
Κ. Βαρβαρέσος
» »
5 πέντε
»
»
Π. Καρφόπουλος » »
4 τεσσάρων
»
»
Χ. Χατζηστέλιος » »
4 τεσσάρων
5) αναπληρ. µέλη ∆ηµαρχ. Επιτροπής: Χρ. ∆ουβλίδης δια ψήφων 5 πέντε
»
»
»
»
∆ηµ. Μωϋσιάδης » »
5 πέντε
επιλαχόντες
Ι. Κανάς
» »
4 τεσσάρων
»
Α. Μόρτογλου
» »
4 τεσσάρων
6) δηµαρχεύων: Π. Καρφόπουλος δια ψήφων 9 εννέα
»
Ι. Κεσίσογλου
» »
9 εννέα
Επί τούτοις εγένετο η παρούσα ήτις υπογράφεται ως έπεται.
Ο προεδρεύσας

ο γραµµατεύς

τα µέλη

(ακολουθούν οι υπογραφές)
6 Ιουνίου 1934
Εκλογή προέδρου, αντιπροέδρου, γραµµατέα του ∆.Σ. και µελών της δηµαρχιακής επιτροπής.
Μετά από πρόσκληση του πλειοψηφήσαντος (στις εκλογές) Ιωάννη Βαλούρδου, συνήλθε το ∆.Σ. υπό την
προεδρία του. Ο προεδρεύων ενηµέρωσε το σώµα ότι µε απόφαση του Νοµάρχη ακυρώθηκε η εκλογή προέδρου, αντιπροέδρου και γραµµατέα του ∆.Σ. και µελών της δηµαρχιακής επιτροπής, γιατί παρά τις διατάξεις των
άρθρων 38, 39 και 95 του κώδικα222, στις συνεδριάσεις δεν ήταν πρόεδρος ο σύµβουλος που πλειοψήφησε στις
εκλογές. Ο Νοµάρχης εντέλλεται τη διενέργεια νέας εκλογής και καλεί το ∆.Σ. να προβεί σ’ αυτήν.
Οι δηµοτικοί σύµβουλοι Ιωάννης Ρεµούνδος, Ηλίας Συνάνογλου, Κωνσταντίνος Βαρβαρέσος, Αριστείδης
Γεωργουλίδης, Ιωάννης Κεσίσογλου και Χρήστος Σκαµάκης, δήλωσαν ότι παρ’ ότι παρίστανται και θα συµµετάσχουν στην ψηφοφορία επιφυλάσσονται για κάθε δικαίωµά τους, ως προς την νοµιµότητα της απόφασης της
Νοµαρχίας.
Μετά από αυτά γίνεται η εκλογική διαδικασία και εκλέγονται: πρόεδρος ο Χρήστος Χατζηστέλιος µε 10
ψήφους και 8 λευκά, αντιπρόεδρος ο Μιχαήλ Κουβαράς µε 10 ψήφους και 8 λευκά, γραµµατέας ο Πέτρος Καϊρης
µε 10 ψήφους και 8 λευκά και για τη δηµαρχιακή επιτροπή τακτικά µέλη οι Κωνστ. Βαρβαρέσος, Ιορδ. Μαµελετζής και Πέτρος Καρφόπουλος και αναπληρωµατικά οι Χρυσάφης ∆ουβλίδης και Αριστείδης Γεωργουλίδης.
11 ∆εκεµβρίου 1934
Επί του 2ου θέµατος. Συµφώνως προς τα προβλεπόµενα πρέπει να γίνει έξοδος ενός µέλους της ∆ηµαρχιακής
Επιτροπής και η εκλογή άλλου. Κατά τη διαδιαδικασία οι ψηφολέκτες σύµβουλοι Σινάνογλου και Καϊρης εξέρχονται από την αίθουσα και «…. επανέρχονται εις την αίθουσαν κρατούντες ανεστραµένον πίλον223 εντός του
οποίου ευρίσκονται οι ετοιµασθέντες υπ’ αυτών κλήροι». Ο Κανάς παίρνει ένα κλήρο και διαβάζει το όνοµα
Πέτρος Καρφόπουλος.
Με αυτό τον τρόπο κληρώνεται η έξοδος του Καρφόπουλου. Ακολουθεί η επανεκλογή του µε 9 ψήφους να
φέρουν το όνοµά του, 7 του Κανά και ένα λευκό.

222
Το άρθρο 38 αναφέρει ότι κάθε απόφαση που λαµβάνεται κατά παράβαση του νόµου είναι άκυρη, το άρθρο 39 αναφέρει ότι η
ακυρότητα απαγγέλλεται από το Νοµάρχη µέσα σε 15 µέρες από τη λήψη της απόφασης και µέσα σε 8 µέρες από γνωστοποίηση της
απόφασης του Νοµάρχη, µπορούν να υποβληθούν προσφυγές προς αυτόν από όποιον έχει έννοµο συµφέρον και το 95 αναφέρεται στη
λειτουργία του ∆.Σ. παραπέµποντας σε όσα αναφέρονται για τα κοινοτικά συµβούλια. Επίσης το άρθρο 92 ορίζει ότι απουσιαζόντων ή
κωλυοµένων του προέδρου και αντιπροέδρου προεδρεύει ο πλειοψηφήσας σύµβουλος.
223
Καπέλο.
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14 ∆εκεµβρίου 1934
Θέµα ηµερήσιας διάταξης. Παράταση ισχύος του προσωρινού Οργανισµού του ∆ήµου.
∆εν συζητείται το θέµα της ηµερήσιας διάταξης. Όλη η συνεδρίαση φεύγει µε παρατηρήσεις, διαφωνίες και
διαµαρτυρίες για τον τρόπο διεξαγωγής, της κλήρωσης και εκλογής µέλους της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής. Η πιο
κάτω φράση περιγράφει την αιτία: «Ο πρόεδρος κ. Χατζηστέλιος διευκρινίζει ότι, συµφώνως προς τα κεκανονι-

σµένα επρόκειτο ο ίδιος να ενεργήσει την κλήρωσιν αλλ’ ότι τον επρόλαβε η απρόοπτος ενέργεια του κ. Κανά
επεµβάντος αυτοβούλως και τη προτροπή του κ. Μωϋσιάδου εις αλλότρια καθήκοντα».
Καταγγέλλεται ότι ο κλήρος που έφερε το όνοµα του Καρφόπουλου έφερε διακριτικά σηµεία (ο κλήρος
αυτός χάθηκε) και αυτό έγινε για να εξωθεί από την ∆. Ε. Οι θιγόµενοι αποχωρούν. Κατατίθεται έγγραφο των 9
συµβούλων της πλειοψηφίας, όπου αναπτύσσουν τις απόψεις τους για την προσπάθεια νόθευσης της κλήρωσης,
ζητούν την ακύρωσή της και ανατίθεται στον πρόεδρο του ∆.Σ. η περαιτέρω ενέργεια επί του εγγράφου.
6 Ιανουαρίου 1935
Εκλογή Προέδρου Αντιπροέδρου και Γραµµατέα του ∆ηµ. Συµβουλίου.
Οι σύµβουλοι της µειοψηφίας Κανάς, Γεωργουλίδης, Μαµελετζής, Ρεµούνδος, Σινάνογλου, Βαρβαρέσος,
Μωϋσιάδης και Κεσίσογλου, δηλώνουν ότι λόγω της δυσπιστίας που εκφράστηκε απέναντί τους αρνούνται να
οριστούν ως ψηφολέκτες.
∆ιεξάγεται η ψηφοφορία και εκλέγονται:
4. Πρόεδρος ο Χρίστος Χατζηστέλιος µε 10 ψήφους έναντι 8 του Ιωάννη Ρεµούνδου.
5. Αντιπρόεδρος ο Μιχαήν Κουβαράς µε 10 ψήφους έναντι 7 του Ηλία Σινάνογλου.
6. Γραµµατέας ο Π. Καϊρης µε 10 ψήφους έναντι 7 του Γεωργουλίδη.
12 Μαρτίου 1935
Έκτακτη Συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ν. Ιωνίας.
∆ηµαρχεύων: Πέτρος Καρφόπουλος
Πρόεδρος: Χρήστος Χατζηστέλιος
Παρόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι: Ανδρέας Μόρτογνου, Χρήστος Σκαµάκης, Ιορδάνης Μαµελετζής, Ιωάννης
Ρεµούνδος, ∆ηµήτριος Μωϋσιάδης, Ιωάννης Κανάς, Κωνσταντίνος Βαρβαρέσος, Ιωάννης Κεσίσογλου, Μιχαήλ
Εγιπίδης, Αρ. Γεωργουλίδης.
18 Μαρτίου 1935
Εκλογή αναπληρωτή του κωλυοµένου ∆ηµάρχου.
∆ηµαρχών: ο πλειοψηφών ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Ι. Μαµελετζής.
Προ ηµερήσιας διάταξης παίρνει το λόγο ο δηµαρχών Ι. Μαµελετζής και αναφέρεται στην απόφαση που
πάρθηκε στις 15 Μαρτίου και σύµφωνα µε την οποία τελέστηκε επίσηµη δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων, για την αίσια καταστολή του επαναστατικού κινήµατος και παρακαλεί να εγκριθούν οι δαπάνες που
έγιναν για τη δοξολογία και για τη δεξίωση που ακολούθησε στο δηµαρχείο, για προσκλήσεις επισήµων, δηµοσιεύσεις στον τύπο, αναψυκτικά κ.λπ. που ανέρχονται σε 3.100 δρχ. Το ∆.Σ. εγκρίνει οµοφώνως τη δαπάνη.
Το ∆.Σ. µπαίνει στην ηµερήσια διάταξη.
Ο πρόεδρος ανακοινώνει πως πρόκειται να διεξαχθεί µυστική ψηφοφορία για εκλογή αντικαταστάτη του
κωλυοµένου δηµάρχου Γ. Φελέκη.
Ο δηµαρχών Ιορδάνης Μαµελετζής καταθέτει στο προεδρείο την πιο κάτω δήλωση:

«Ασχέτως της προσηλώσεώς µου εις το Λαϊκόν Κόµµα, ούτινος ακολουθώ τας αρχάς, δηλώ ότι πιστός προς
τας υποδείξεις και εντολάς του τιµώντος µε δια προσωπικής φιλίας Υπουργού της Κρατικής Υγιεινής και Αντιλήξεως κ. Μιχαήλ Κύρκου, θα ψηφίσω υπέρ του υποψηφίου κ. ∆ηµ. Μωϋσιάδη και παρακαλώ τους φίλους συναδέλφους µου όπως πράξωσι το αυτό. Ι. Μαµελετζής.»
Κατόπιν της δηλώσεως ταύτης του εκτελούντος χρέη ∆ηµάρχου κ. Ι. Μαµελετζή, το ∆ηµοτικόν Συµβούλιον
αποφαίνεται ότι εξελέγη δια βοής ο κ. ∆ηµήτριος Μωϋσιάδης ∆ηµαρχών Νέας Ιωνίας.
Ο κ. Μ. Κουβαράς επιλαµβάνεται της ευκαιρίας δια να τονίσει ότι πρέπει να λησµονηθή το παρελθόν και να
ταχθώµεν άπαντες σύσωµοι παρά το πλευρόν της σεβαστής Κυβερνήσεως ήτις τόσον καλώς ειργάσθη δια την
ανόρθωσιν της χώρας, εν τέλει δε ζητωκραυγάζει υπέρ του Λαϊκού Κόµµατος και της Κυβερνήσεως.
Ο Μωϋσιάδης ζητάει να γίνει µυστική ψηφοφορία και το αποτέλεσµα, επί 14 παρόντων, είναι 13 ψηφοδέλτια µε
το όνοµά του και ένα λευκό.
18 Μαΐου 1935
Εκλογή δηµαρχεύοντος σε αντικατάσταση του απολυθέντος δηµάρχου Γεωρ. Φελέκη µε την υπ’ αριθ. 26933
ε.ε. απόφαση του υπουργού των Εσωτερικών.
∆ιαβάζεται η απόφαση του υπουργού Εσωτερικών µε την οποία απολύθηκαν για λόγους δηµόσιας τάξης και
δηµοσίου συµφέροντος ο ∆ήµαρχος Ν. Ιωνίας Γ. Φελέκης και οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι: Ι. Βαλούρδος, Χρ.
∆ουβλίδης, Μ. Κουβαράς, Π. Καρφόπουλος, Π. Καίρης, Αρ. Γεωργουλίδης, Ι. Ρεµούνδος, Γ. Προµπονάς, Μ.
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Εγιπίδης, Α. Μόρτογλου, Χ. Σκαµάκης και Ι. Μαµελετζής224 και αντικαταστάθηκαν από τους: Κ. Μιχαϊλίδη. Π.
Ανδριτσάκη, Μ. Τζιβρά, Α. Γεωργαντζή, Κ. ∆ηµάρατο, Ι. Ριζογιαννόπουλο, Ι. Τσαλίκογλου, Τ. Τζανιδάκη, Μ.
Μερκούρογλου, Β. ∆ηµόπουλο, Ι. ∆ιαµαντάκη και Π. Βιαρόπουλο.
Ο Πρόεδρος Χατζηστέλιος ανακοινώνει ότι συµφώνως µε τις διατάξεις του άρθρου 5 του από 2 Απριλίου
1935 αναγκαστικού νόµου225: περί απολύσεως αιρετών οργάνων τοπικής αυτοδιοίκησης πρόκειται να διεξαχθεί
µυστική ψηφοφορία για εκλογή αντικαταστάτη του απολυθέντος δηµάρχου Γ. Φελέκη.
Στην ψηφοφορία που ακολουθεί από τους 13 παρόντες συµβούλους, τα 11 φέρουν το όνοµα του Ιωάννη
Ριζογιαννόπουλου και 2 είναι λευκά.
Έτσι αντικαταστάτης του Γ. Φελέκη εκλέγεται ο Ι. Ριζογιαννόπουλος.
24 Μαΐου 1935
Θέµατα ηµερήσιας διάταξης.
5. Εκλογή Αντιπροέδρου και Γραµµατέα του ∆.Σ.
6. Εκλογή µελών της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής.
Επί του 1ου θέµατος. Μετά από ψηφοφορία αντιπρόεδρος εκλέγεται ο Κ. Βαρβαρέσος και Γραµµατέας ο Απ.
Γεωργατζής. Ο δεύτερος ευχαριστεί αλλά δηλώνει ότι αδυνατεί να αποδεχθεί την εκλογή του και παρακαλεί να
επαναληφθεί η ψηφοφορία για ανάδειξη Γραµµατέα, κάτι που γίνεται. Στη δεύτερη ψηφοφορία πάλι εκλέγεται ο
ίδιος, πάλι αρνείται και ακολουθεί τρίτη από την οποία εκλέγεται ως Γραµµατέας ο Κύρκας ∆ηµάρατος.
Επί του 2ου θέµατος. Ως µέλη της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής εκλέγονται µε φανερή ψηφοφορία οι: Κανάς µε 4
ψήφους και ∆ηµόπουλος µε 4 επίσης και παίρνουν ο Γεωργατζής 3 και ο Βιαρόπουλος 2. Επειδή κανείς δεν πήρε
ικανό αριθµό ψήφων θεωρείται ανεπιτυχής η ψηφοφορία και επαναλαµβάνεται µε το αυτό αποτέλεσµα. Κατόπιν
αυτών αφήνεται στην κρίση του νοµάρχη να αποφασίσει αν είναι νόµιµη η εκλογή των πιο πάνω.
5 Ιανουαρίου 1936
Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γραµµατέα του Σώµατος.
Εκλέγονται: Πρόεδρος ο Ηλίας Σινάνογλου µε 13 ψήφους και ένα λευκό, αντιπρόεδρος ο Κων. Βαρβαρέσος
και Γραµµατέας επανεκλέγεται ο Κύρκας ∆ηµάρατος.
Τετάρτη 10 Ιουνίου 1936
Η πρόσκληση για συνεδρίαση γίνεται από έξι δηµοτικούς συµβούλους και δεν αναφέρονται θέµατα για
συζήτηση. Προσέρχονται ο ∆ηµαρχεύων Ι. Ριζογιαννόπουλος και οι σύµβουλοι: Ι. ∆ιαµαντάκης, Π. Ανδριτσάκης,
Π. Βιαρόπουλος, Μ. Μερκούρογλου, Β. ∆ηµόπουλος και Κ. ∆ηµάρατος.
∆εν υπάρχει απαρτία και διαλύεται η συνεδρίαση. Είναι η τελευταία µε αυτή τη σύνθεση.
Μετά το θάνατο του ∆εµερτζή ο βασιλιάς διόρισε πρωθυπουργό το Μεταξά. Οι Φιλελεύθεροι και οι Λαϊκοί
είναι σε συνεννόηση προκειµένου να σχηµατίσουν οικουµενική κυβέρνηση. Ο Μεταξάς όµως, µε την κάλυψη του
βασιλιά, ετοιµάζει τη δικτατορία του και µία ηµέρα µετά το θάνατο του Τσαλδάρη αλλάζει τον υπουργό των
εσωτερικών και τοποθετεί ως νοµάρχες, απόστρατους αξιωµατικούς.
Στις 9 Ιουνίου αποκαθίστανται οι απολυµένοι δηµοτικοί και κοινοτικοί άρχοντες µετά το πραξικόπηµα της
1ης Μαρτίου 1935. Η απόφαση δηµοσιεύεται την εποµένη στο ΦΕΚ 247 τεύχος 1ο 10/6/1936.
Με το µέτρο αυτό επανέρχεται στη ∆ηµαρχία της Νέας Ιωνίας ο Γεώργιος Φελέκης.
17 Ιουνίου 1936
Εκλογή προεδρείου

∆ήµαρχος: Γεώργιος Φελέκης
Προεδρεύων: Ιωάννης Βαλούρδος, πλειοψηφίσας ∆ηµοτ. Σύµβουλος.
Εν Νέα Ιωνία σήµερον τη δεκάτη εβδόµη (17) του µηνός Ιουνίου, του έτους χιλιοστού ενεακοσιοστού
τριακοστού έκτου (1936), ηµέραν της εβδοµάδος Τετάρτην και ώραν 10.05 µ.µ., εν τω ∆ηµοτικώ Καταστήµατι,
κατόπιν της υπ’ αριθ. 54 εγγράφου προσκλήσεως του πλειοψηφίσαντος ∆ηµοτικού Συµβούλου κ. Ιωάννου
Βαλούρδου και υπό την προεδρίαν αυτού, συµφώνως ταις διατάξεσι του άρθρου 3 του από 9/10/6-936
Νοµοθετικού ∆ιατάγµατος226 «περί αποκαταστάσεως αιρετών ∆ηµοτικών και κοινοτικών αρχόντων» και εις
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∆εν απολύονται οι: Χ. Χατζηστέλιος, ∆. Μωϋσιάδης, Η. Σινάνογλου, Κ. Βαρβαρέσος, Ι. Κανάς και Ι. Κεσίσογλου.
Στο ΦΕΚ 115 της 2ας Απριλίου 1935, δηµοσιεύεται ο αναγκαστικός νόµος «Περί απολύσεως αιρετών οργάνων τοπικής αυτοδιοίκησης
ένεκα λόγων δηµοσίας τάξεως και δηµοσίου συµφέροντος και τρόπου προσωρινής λειτουργίας οργανισµού τούτου». Πέραν των πιο πάνω,
ως πρόσθετος λόγος απόλυσης αναφέρεται η έλλειψη εµπιστοσύνης από την Πολιτεία, που προέκυψε λόγω του στασιαστικού κινήµατος της
1ης Μαρτίου 1935. Ο νόµος αυτός ορίζει, µεταξύ άλλων, ότι: Προσωρινώς και για όσο ισχύει ο νόµος, απολύονται µε απόφαση του υπουργού
Εσωτερικών, µετά από αιτιολογηµένη πρόταση του νοµάρχη, τα όργανα της Τ. Α. και αντικαθίστανται από αναπληρωµατικά µέλη,
ανεξαρτήτως σειράς εκλογής ή αν ανήκουν στη πλειοψηφούσα ή µειοψηφούσα παράταξη ή από µέλη κατά την απόλυτη κρίση του
υπουργού, από τη λίστα των υποψηφίων κατά τις τελευταίες δηµοτικές εκλογές. Όλες οι αποφάσεις των δηµοτικών συµβουλίων και
επιτροπών µπορούν να εκτελεστούν µόνο µετά από ρητή έγκριση του νοµάρχη.
226
Στο ΦΕΚ 247 της 10ης Ιουνίου 1936, τεύχος πρώτο, δηµοσιεύεται το Νοµοθετικό ∆ιάταγµα: Περί αποκαταστάσεως αιρετών
∆ηµοτικών και κοινοτικών αρχόντων. Σ’ αυτό, µετά από ψήφισµα της Γ΄ Αναθεωρητικής Βουλής, αποκαθίστανται αυτοδικαίως στα
αξιώµατά τους οι δήµαρχοι, οι πάρεδροι και οι δηµοτικοί σύµβουλοι που αποµακρύνθηκαν µε τον αναγκαστικό νόµο της 2ας Απριλίου 1935 (ο
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εκτέλεσιν της υπ’ αριθ. 25696 ε. έ. σχετικής διαταγής του κ. Νοµάρχου Αττ/τίας, προσκλήσεως γενοµένης κατά
τους ορισµούς του Κώδικος Κ.∆.Ν. και κοινοποιηθείσης δια ∆ηµαρχιακού κλητήρος, συνήλθεν εις συνεδρίασιν το
∆ηµοτικόν Συµβούλιον Νέας Ιωνίας, παρόντων των ως άνω προσυπογεγραµµένων µελών αυτού 1) Ιωάννου
Βαλούρδου, Προεδρεύοντος 2) Χρυσάφη ∆ουβλίδου, 3) Πέτρου Καρφοπούλου, 4) Πέτρου Καΐρη, 5) Γεωργίου
Προµπονά, 6) ∆ηµητρίου Μωϋσιάδου, 7) Ιωάννου Κεσίσογλου, 8) Χρήστου Χατζηστέλιου, 9) Χρήστου Σκαµάκη,
10) Μιχαήλ Κουβαρά, 11) Ιωάννου Μαµελετζή, 12) Αριστείδου Γεωργουλίδου, 13) Ανδρέου Μόρτογλου, 14)
Ιωάννου Κανά, 15) Ιωάννου Ρεµούνδου και 16) Μιχαήλ Εγιπίδου των κ.κ. 1) Ηλία Σινάνογλου και 2) Κων/τίνου
Βαρβαρέσου µη προσελθόντων καίτοι κληθέντων νοµίµως ως τούτο προκύπτει εκ των αποδεικτικών επιδόσεως
της υπ’ αριθ. 54 προσκλήσεως, επιτευχθείσης δι’ ούτω νοµίµου απαρτίας συµφώνως ταις διατάξεσι των άρθρων
32 και 92 του Κώδικος, παρουσία και του ∆ηµάρχου κ. Γεωργίου Φελέκη, χρέη γραµµατέως εκτελούντος του Εισηγητού του ∆ήµου κ. Θεολόγου Καγιαλόγλου, εκηρύχθει υπό του Προεδρεύοντος η έναρξις της συνεδριάσεως.
Πρό της ηµερησίας διατάξεως ο Προεδρεύων ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Ιωάννης Βαλούρδος, λαµβάνων τον
λόγον διαδηλοί εν καταφανή συγκινήσει την χαράν και την ικανοποίησήν του δια την αποκατάστασην του
θεσµού της Αυτοδιοικήσεως δια της επαναφοράς των εκλεκτών αντιπροσώπων του λαού της Νέας Ιωνίας,
προτείνει δε όπως η σηµερινή ηµέρα θεωρηθεί ως τοπική εορτή µνηµονευοµένη καθ’ έκαστον έτος. Η πρότασις
αύτη γίνεται οµοφώνως ασπαστή υπό του Συµβουλίου.
Με εντολή του δηµάρχου ο γραµµατέας διαβάζει το νοµοθετικό διάταγµα.
22 Ιουλίου 1936
Ο Βαρβαρέσος υπέβαλε την παραίτησή του από το αξίωµα του δηµοτικού συµβούλου.
28 Ιανουαρίου 1937
Ανακοινώνεται η παραίτηση του Μ. Εγιπίδη από το αξίωµα του δηµοτικού συµβούλου.
20 Μαΐου 1937
Επί του 1ου θέµατος. Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. κάνει µακροσκελή επερώτηση «εφ’ όλης τη ύλης» στον ∆ήµαρχο
και του επιτίθεται µε οξύτητα και δριµύ ύφος, κατηγορώντας τον για αναποτελεσµατικότητα, αδράνεια και νωχελικότητα. Την επίθεση συνδράµουν και άλλοι σύµβουλοι της πλειοψηφίας και της µειοψηφίας, συνηγορώντας και
υπερθεµατίζοντας. Ο ∆ήµαρχος αλλού απαντάει, αλλού επιφυλάσσεται να απαντήσει, αλλού λέει ότι θα
απαντήσει εγγράφως και αλλού δεν απαντάει.
Σε κάποιο σηµείο και αφού έχει προχωρήσει πολύ η συζήτηση, ο Σύµβουλος Εµµ. Κουκουµίδης λέει πως
αυτά που γίνονται δεν γίνονται από ενδιαφέρον για τα δηµοτικά πράγµατα αλλά άλλοι είναι οι λόγοι της επίθεσης στο ∆ήµαρχο. Πολλοί σύµβουλοι του ζητούν να κατονοµάσει τους λόγους και εκείνος υποχωρώντας στις
πιέσεις λέει, πως αυτά γίνονται γιατί ο ∆ήµαρχος απέλυσε τον Γεν. Γραµµατέα του που ήταν φίλος πολλών
δηµοτικών συµβούλων και αυτοί για λόγους αντεκδίκησης του κάνουν όλες αυτές τις επερωτήσεις. Ο Πρόεδρος
αρνείται τη µοµφή και εν τέλει προτείνει να υποβάλλουν υπόµνηµα στη διοίκηση επισκεπτόµενοι αυτοπροσώπως
τον Υπουργό ∆ιοικήσεως.
Την πρόταση επικροτούν και δέχονται οι: Βαλούρδος, Μωϋσιάδης, Μαµελετζής, Σινάνογλου, Χατζηστέλιος,
Ρεµούνδος, Προµπονάς, Καΐρης και ∆ουβλίδης. Κατά ψηφίζουν οι: Σκαµάκης, Κουκουµίδης, Κουτρουλής και
Καρφόπουλος. Ο τελευταίος δικαιολογώντας την ψήφο του λέει, πως δεν ευθύνεται ο ∆ήµαρχος για τη µη
επίλυση των αναφερόµενων ζητηµάτων και πως ό,τι ακόµη δεν έγινε θα γίνει αργότερα. Στο σηµείο αυτό ο
∆ήµαρχος διαβάζει έγγραφη διαµαρτυρία.

∆ιαµαρτυρία
του ∆ηµάρχου Νέας Ιωνίας κ. Γεωργίου Φελέκη προς το ∆ηµοτικόν Συµβούλιον.
∆ιαµαρτύροµαι εντόνως δια την υποβληθείσαν πρότασιν περί εκφράσεως µοµφής εναντίον µου, διότι η
πρότασις αυτή είνε παράνοµος, αυθαίρετος και αθέµιτος, ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι οφείλεται σε
προσωπικά ελατήρια και δεν αποβλέπει εις την προστασίαν γενικών συµφερόντων του ∆ήµου.
Συγκεκριµένως ορισµένοι εκ των κ.κ. ∆ηµοτικών Συµβούλων, τους οποίους θα κατονοµάσω εις την
Προϊσταµένην ∆ιοίκησιν της Πρωτευούσης, υπεκίνησαν όλην αυτήν την σταυροφορίαν εναντίον µου, διότι δεν
εδέχθην να µεταβληθώ εις τυφλόν όργανον των προς επιδίωξην ατοµικών σκοπών αυτών. Εν πάση περιπτώσει
δηλώ κατηγορηµατικώς εις το Σώµα ότι η γνώµη των κ.κ. Γ. Λαµπρινοπούλου Γεν. ∆ιευθυντού ∆ιοικήσεως
Πρωτευούσης, Θ. Βελλιανήτου ∆ιευθυντού Υποδιοικήσεως Υπουργείου Εσωτερικών και Κ. Γεραγού επιθεωρητού
∆/νσεως Υπουργείου Εσωτερικών και συγγραφέως µε γνωστόν κύρος, είνε ότι το ∆ηµοτικόν Συµβούλιον δεν
έχει εκ των κειµένων Νόµων δικαίωµα να εκφράσει µοµφήν κατά του ∆ηµάρχου ή να εκφράση την εµπιστοσύνην του προς αυτόν ή να άρη ταύτην, διότι δεν είνε κοινοβουλευτικόν σώµα, ο δε ∆ήµαρχος αρύεται την
εξουσίαν αυτού από τον λαόν υπό του οποίου εξελέγη.

οποίος καταργείται) και εξέρχονται από τα αντίστοιχα αξιώµατα αυτοί που τους αναπλήρωναν. Σε αυτούς που αποκαθίστανται περιλαµβάνονται και αυτοί που είχαν καταδικαστεί και έχουν ήδη αµνηστευθεί. Το διάταγµα είναι στο όνοµα του Γεωργίου Β΄ και ως Πρόεδρος του
Υπουργικού Συµβουλίου υπογράφει ο Ι. Μεταξάς.
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Το ∆ηµοτικόν Συµβούλιον, έχει το δικαίωµα µόνον, εάν κατά την αντίληψιν αυτού ο ∆ήµαρχος διέπραξε
παρανοµίαν τινά ή κατάχρησιν να καταγγείλη ταύτας εις την Προϊσταµένην Αρχήν, η οποία θα επιβάλη εναντίον
του τας νοµίµους κυρώσεις.
Ένεκα του λόγου τούτου καθιστώ υπευθύνους εκείνους εκ των κ.κ. ∆ηµοτικών Συµβούλων οι οποίοι ήθελον
τυχών υπερψηφίσει της ανωτέρω προτάσεως µοµφής και δηλώ ότι θέλω επιδιώξει την εφαρµογήν εναντίον
αυτών των σχετικών διατάξεων του νόµου.
Εν Νέα Ιωνία τη 20 Μαΐου 1937
Ο ∆ήµαρχος Γ. ΦΕΛΕΚΗΣ
Απαντώντας στη διαµαρτυρία ο Πρόεδρος λέει ότι η πράξη αυτή του ∆.Σ. δεν αποτελεί µοµφή και µοναδικό
σκοπό έχει την ταχύτερη επίλυση των ζητηµάτων του δήµου, κάτι που είναι απαίτηση των δηµοτών. Κατηγορεί
τον ∆ήµαρχο για την αναφορά του ό,τι η διαµαρτυρία έγινε από προσωπικά ελατήρια και επιδίωξη ατοµικών
σκοπών, και δηλώνει ότι θα του υποβάλει µήνυση για συκοφαντική δυσφήµηση.
24 Ιουνίου 1937
Αρχίζουν να γίνονται επερωτήσεις επί επουσιωδών θεµάτων και ο ∆ήµαρχος απαντά. Σε κάποια στιγµή ο
πρόεδρος λέει ότι θα έπρεπε να γίνονται έγκαιρα τα έργα για να µην γίνονται παρατηρήσεις και παράπονα από
τους δηµότες. Ο ∆ήµαρχος λέει: «πάντοτε έκαµα το καθήκον µου απέναντι του λαού της Ν. Ιωνίας. Εις το

σηµείον τούτο ο κ. Μαµελετζής αφορµήν λαµβάνων εκ της απαντήσεως του κ. ∆ηµάρχου λέγει επί λέξει τα εξής.
¨Ασκολσούµ την καρδίαν σου¨. Ο κ. ∆ήµαρχος εγερθείς της θέσεως του και απευθυνόµενος εις τον κ. Μαµελετζήν απαντά ¨δεν δύνασθε εσείς να υβρίζεται τους Ποντίους οι οποίοι υπήρξαν και είναι µεγάλοι πατριώται¨,
απεχώρησε δε αµέσως της αιθούσης της συνεδριάσεως διαµαρτυρόµενος. Καθ’ ην στιγµήν απεχώρει ο κ.
∆ήµαρχος ο κ. Μαµελετζής είπε ¨παρατηρώ κ. ∆ήµαρχε ότι πάντοτε ανάγεται τας συζητήσεις εις προσωπικά
ζητήµατα¨.» Μαζί µε τον ∆ήµαρχο αποχωρούν ο Σκαµάκης και ο Κουκουµίδης, δεν υπάρχει πια απαρτία και
διακόπτεται η συνεδρίαση.
25 Ιουνίου 1937
Θέµα ηµερήσιας διάταξης.

Ανακοίνωση επί του υποβληθέντος σήµερον εις την ∆ιοίκησιν της Πρωτευούσης υποµνήµατος του
∆ηµοτικού Συµβουλίου και λήψις αποφάσεως επ’ αυτού.
∆εν υπάρχει απαρτία.
Η συνεδρίαση αυτή είναι η τελευταία στην οποία καλείται να συνέλθει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε αυτή τη
σύνθεση. Από την επόµενη συνεδρίαση, που γίνεται µετά από ένα µήνα, η σύνθεση του ∆.Σ. αλλάζει.
Συνεδρίαση 15η
28 Ιουλίου 1937

Έκτακτος Συνεδρίασις
Ψήφισµα
Το ∆ηµοτικόν Συµβούλιον Νέας Ιωνίας, συνελθόν εκτάκτως εις συνεδρίασιν εν τω ∆ηµαρχιακώ Καταστήµατι
σήµερον Τετάρτην 28ην Ιουλίου 1937 και ώραν 11 π.µ. παρόντων, του ∆ηµάρχου κ. Γεωργίου Φελέκη και
των ∆ηµοτικών Συµβούλων κ.κ. Χρήστου Σκαµάκη, Παναγιώτου Κουτουρλή, Πέτρου Καρφοπούλου, Αριστείδου
Γεωργουλίδου, Αριστοτέλη Τατάκα, Ιωάννου Ρεµούνδου, Εµµανουήλ Κουκουµίδου, Παντελή Σαραφίδου,
Ιακώβου Σακαλόγλου και Ιωάννου Κουλπαλόγλου.
Ακούσαν του κ. ∆ηµάρχου εισηγηθέντος τα κατωτέρω
Κύριοι Σύµβουλοι
Από δεκαπενταµήνου κυβερνά την Ελλάδα µία εξέχουσα φυσιογνωµία, της οποίας η δηµιουργική πνοή, ιδία
από της εθνοσωτηρίου µεταβολής της 4ης Αυγούστου 1936, εγένετο αισθητή εις όλας τας εκδηλώσεις της
Ελληνικής ζωής κατά τρόπον προκαλούντα τον θαυµασµόν και την εκτίµησιν του πανελληνίου.
Συστήµατα διακυβερνήσεως από εκατονταετίας και πλέον καταβιβρώσκοντα εκ θεµελίων το Ελληνικόν κρατικόν οικοδόµηµα, κοµµατικαί συναλλαγαί, νεωτεριστικαί θεωρίαι και διεθνιστικά εθνοκτόνα κηρύγµατα εσαρώθησαν άπαντα δια της αδαµάστου θελήσεως ενός και µόνου ανδρός, του εξόχου τέκνου της Πατρίδος Ιωάννου
Μεταξά.
Υπό την πεφωτισµένην ηγεσίαν του η Ελλάς εύρε τον πραγµατικόν δρόµον των πεπρωµένων της ανεπτερώθη το Εθνικόν φρόνηµα, εβελτιώθησαν αι συνθήκαι διαβιώσεως όλων των τάξεων, απεκατέστη το δίκαιον,
διεπαιδαγωγήθη εθνοπρεπώς η µέχρι της χθές δηλητηριαζοµένη από κοµουνιστικάς θεωρίας νεολαία, το κυριώτερον δε, εσώθη η Ελλάς εκ του κινδύνου εµφυλίου σπαραγµού.
Θεωρώ καθήκον µου και επιβεβληµένην υποχρέωσιν να εισηγηθώ εις το αξιότιµον Συµβούλιον, όπως εις
ελαχίστην ένδειξιν ευγνωµοσύνης και αγάπης προς τον υπέροχον κυβερνήτην και σωτήρα της Πατρίδος µας
Ιωάννη Μεταξά, ανακηρύξοµεν Αυτόν Πρώτον Επίτιµον ∆ηµότην του ∆ήµου Νέας Ιωνίας.
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Το Συµβούλιον σκεφθέν.
Λαβόν υπ’ όψει την εισήγησην του κ. ∆ηµάρχου, αναγνωρίζον ότι η πρότασις αυτού ανταποκρίνεται πλήρως
προς τα αισθήµατα του συµβουλίου, αποφαίνεται. Ανακηρύττει παµψηφεί την Αυτού Εξοχότητα τον Πρωθυπουργόν της Ελλάδος Κύριον Ιωάννην Μεταξάν Πρώτον Επίτιµον ∆ηµότην του ∆ήµου Νέας Ιωνίας, εις ένδειξιν
ευγνωµοσύνης και τιµής ανθ’ ων υπέρ της πατρίδος ειργάσατο, ανατίθησι δε τω κ. ∆ηµάρχω την επίδοσιν του
οικείου τίτλου.
Οι
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι
Ακολουθούν 7 υπογραφές
Συνεδρίαση 16η

Έκτακτος Συνεδρίασις
Παρόντες ∆ηµοτικοί σύµβουλοι
Χρήστος Σκαµάκης, Αριστείδης Γεωργουλίδης, Αριστείδης Τατάκας, Παναγιώτης Κουτουρλής, Ιωάννης
Ρεµούνδος, Εµµανουήλ Κουκουµίδης, Παντελής Σαραφίδης, Ιωάννης Σακαλόγλου, Ιωάννης Κουλπαλόγλου και
Πέτρος Καρφοπούλος.
∆ήµος Νέας Ιωνίας
Ψήφισµα
Το ∆ηµοτικόν Συµβούλιον Νέας Ιωνίας, δια της υπ’ αριθ. 92 της 30ης Ιουλίου 1937 αποφάσεώς του
Εισηγουµένου του κ. ∆ηµάρχου
Ανακηρύττει
Τον Εθνικόν Κυβερνήτην Κύριον Ιωάννην Μεταξάν Μέγα Ευεργέτην του Λαού του ∆ήµου Νέας Ιωνίας δια το
επιτελεσθέν ιστορικόν έργον της ηλεκτροκινήσεως του σιδηροδρόµου Κηφισίας όπερ θέλει εξασφαλίσει την
πρόοδον και την εκπολιτιστικήν ανάπτυξιν των προαστίων της πρωτευούσης.
Ο ∆ήµαρχος Νέας Ιωνίας Γεώργιος Φελέκης
Επίσης εισηγήσει του κ. ∆ηµάρχου το ∆ηµοτικόνΣυµβούλιον Νέας Ιωνίας δια της υπ’ αριθ. 93/937 της 30ης
Ιουλίου 1937 αποφάσεώς του
Ανακηρύττει
Τον Αξιότιµον Υπουργόν Σιδηροδρόµων Κύριον Γεώργιον Σπυρίδωνος Επίτιµον ∆ηµότην Νέας Ιωνίας, εις
ένδειξιν ευγνωµοσύνης δια την πολύτιµον συµβολήν αυτού προς επίλυσην του ζητήµατος της ηλεκτροκινήσεως
του σιδηροδρόµου Κηφισίας, δι’ ης θέλει εξασφαλισθεί η πρόοδος και η εκπολιτιστική ανάπτυξις των προαστίων.
Εν Νέα Ιωνία τη 1η Αυγούστου 1937
Οι
Ο
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι
∆ήµαρχος Ν. Ι.
Ακολουθούν 7 υπογραφές
Γεώργιος Φελέκης
13 Αυγούστου 1937
Θέµατα ηµερήσιας διάταξης.
3. Εκλογή προεδρείου ∆. Σ.
4. Εκλογή µελών ∆ηµαρχιακής Επιτροπής
Επί του 1ου θέµατος. Ο ∆ήµαρχος ανακοινώνει ότι µετά από δηµοσίευση στη Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως227
απολύθηκαν από το αξίωµα του δηµοτικού συµβούλου οι Βαλούρδος, ∆ουβλίδης, Κουβαράς και Μαµελετζής και
αντικαταστάθηκαν από τους αναπληρωµατικούς Θ. Παλτζόγλου, Π. Σαραφίδη, Ι. Γκουλπάλογλου και Ι.
Σακαλόγλου. Επίσης έγινε δεκτή από τη ∆ιοίκηση Πρωτευούσης η παραίτηση των Η. Σινάνογλου, Γ. Προµπονά,
Ι. Κανά, ∆. Μωϋσιάδη, Χ. Χατζηστέλιου, Α. Μόρτογλου, Ι. Καΐρη, από τους οποίους οι 4 τελευταίοι
αντικαταστάθηκαν από τους αναπληρωµατικούς Ε. Τσοπάνογλου, Ν. Γιαννικίογλου, Ι. Σιδηρόπουλο και Μ.
Μάρκογλου228. Μετά από αυτά επήλθε µεταβολή στη σύνθεση του Σώµατος και είναι επιβεβληµένη η εκλογή
προεδρείου και µελών της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής.
Επί του 2ου θέµατος. Τη διαδικασία διεξάγει ως προεδρεύον ο Π. Καρφόπουλος και εκλέγονται: πρόεδρος ο
Ιωάννης Ρεµούνδος, Αντιπρόεδρος ο Ιωάννης Γκιουλπαλόγλου και Γραµµατέας ο Ιορδάνης Σιδηρόπουλος. Για τη
∆ηµαρχιακή Επιτροπή εκλέγονται τακτικά µέλη ο Θεόδωρος Παλτζόγλου και ο Αριστείδης Γεωργουλίδης και
αναπληρωµατικά ο Μάρκος Μάρκογλου και ο Εµµ. Κουκουµίδης.

227

Στο ΦΕΚ 270 της 19ης Ιουλίου 1937 δηµοσιεύεται διάταγµα περί απολύσεως των δηµοτικών συµβούλων Ν. Ιωνίας Ιωάνν. Βαλούρδου,
Χρυσ. ∆ουβλίδη, Μιχ. Κουβαρά και Ιορδ. Μαµελετζή, λόγω της υπάρχουσας αντίθεσής τους προς τον ∆ήµαρχο και την εξ’ αιτίας της
παρακώλυση της οµαλής λειτουργίας του ∆ήµου. Στο ίδιο ΦΕΚ µε διάταγµα απολύονται δηµοτικοί σύµβουλοι του δήµου Νέας Κοκκινιάς για
τους ίδιους λόγους και µε άλλο διάταγµα καταργείται το κοινοτικό συµβούλιο Νέας Χαλκηδόνας. Η διοίκηση ανατίθεται σε τριµελή επιτροπή.
228
Με αυτή τη µεταβολή εξαντλήθηκε ο κατάλογος των αναπληρωµατικών συµβούλων, από τις εκλογές του 1934, και το δηµοτικό
συµβούλιο αναγκαστικά από 18µελές γίνεται 15µελές.

308

19 Αυγούστου 1937. Ο πρόεδρος ανακοινώνει εγκύκλιο της ∆ιοικήσεως Πρωτευούσης «εντελλοµένης όπως οι
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι απέχουσι να παρουσιάζονται ως µεσολαβηταί µεταξύ ∆ήµου και ∆ηµοτών.»
Στο ΦΕΚ 5 Τεύχος Α της 8ης Ιανουαρίου 1938, δηµοσιεύεται ο Αναγκαστικός Νόµος 1027 «Περί µεταρρυθ-

µίσεως διατάξεων τινών της Νοµοθεσίας περί ∆ήµων και Κοινοτήτων».
Ο νόµος αυτός µεταξύ άλλων προβλέπει: Με Βασιλικό ∆ιάταγµα µετά από πρόταση του υπουργού
Εσωτερικών και του υπουργικού συµβουλίου, µπορεί να διαλυθεί δηµοτικό ή κοινοτικό συµβούλιο αν: βγει από
τα όρια της αρµοδιότητάς του, ένεκα αποδεδειγµένου δόλου ή ραθυµίας, για λόγους δηµόσιας τάξης ή
δηµόσιου, δηµοτικού ή κοινοτικού συµφέροντος. Ιδιαίτερα µπορεί να διαλυθεί δηµοτικό ή κοινοτικό συµβούλιο
ή δήµαρχος όταν υπάρχουν αντιθέσεις µεταξύ τους και ως εκ τούτου να παρακωλύεται η οµαλή λειτουργία του
δήµου ή της κοινότητας.
Εντωµεταξύ και µέχρι να γίνουν δηµοτικές και κοινοτικές εκλογές τα καθήκοντα των συµβουλίων ασκούνται
από ∆ιοικούσες Επιτροπές (στην περίπτωση της Ν. Ιωνίας 7µελής).
Μέλη των επιτροπών διορίζονται ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι οι αυτοί που έχουν τα προσόντα για να εκλεγούν
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι.
Τα καθήκοντα του δηµάρχου ανατίθενται σε ένα από τα µέλη της ∆ιοικούσας Επιτροπής και αυτός ασκεί και
τα καθήκοντα του προέδρου του δηµοτικού συµβουλίου.
Από τα διοριζόµενα µέλη ο Νοµάρχης ορίζει τρία ως ∆ηµαρχιακή Επιτροπή.
Ήδη όµως από το 1937 δηµοσιεύονται συνεχώς διατάγµατα διάλυσης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Συµβουλίων
σε όλη τη χώρα κάτι που συνεχίζεται και το επόµενο χρονικό διάστηµα.
21 Ιανουαρίου 1938
∆ήµαρχος: Γεώργιος Φελέκης Πρόεδρος: Ιωάννης Ρεµούνδος Γραµµατέας: Ιορδάνης Σιδηρόπουλος.
Παρίστανται οι δηµοτικοί σύµβουλοι: Ι. Γκουλπαλόγλου Αντιπρόεδρος, Α. Γεωργουλίδης, Α. Τατάκας, Ε.
Κουκουµίδης, Π. Σαραφίδης και Χ. Σκαµάκης.
∆εν παρίστανται οι: Ι. Σακαλόγλου, Μ. Μάρκογλου, Ν. Γιαννικίογλου, Π. Καρφόπουλος και Π. Κουτουρλής.
Το Σώµα βρίσκεται σε νόµιµη απαρτία µε παρόντα τα 8 από τα 13 µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και ο
πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης. Από κάτω υπάρχει αυτή η σηµείωση:

( Τα πρακτικά της συνεδριάσεως ταύτης ως και της 19 Ιανουαρίου 1938 κατεχωρήθησαν εις το βιβλίον
πρακτικών του έτους 1938 εν σελίδεσι 1-18)
Αυτή είναι η τελευταία σύνθεση αιρετού δηµοτικού συµβουλίου στη Νέα Ιωνία και η τελευταία καταγραµµένη συνεδρίασή του. Άλλο βιβλίο πρακτικών δεν υπάρχει στο ιστορικό αρχείο του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. και αν πράγµατι
έγινε η πιο πάνω αναφερόµενη καταχώρηση θα πρέπει να έχει χαθεί.
Οι επόµενοι τόµοι είναι βιβλία πράξεων ∆ιοικουσών Επιτροπών.
13 Σεπτεµβρίου 1938. Με δηµοσίευση ∆ιατάγµατος στο ΦΕΚ 328, Τεύχος Πρώτο, απολύεται ο Γ. Φελέκης.

Περί απολύσεως του ∆ηµάρχου Νέας Ιωνίας Γεωργίου Φελέκη
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β΄
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Έχοντες υπ’ όψει το άρθρον 122 του Κωδικός της περί ∆ήµων και Κοινοτήτων Νοµοθεσίας, ως τούτο
ετροποποιήθη υπό του Αναγκ. Νόµου 1027/1938 «περί µεταρρυθµίσεως διατάξεων τινών της Νοµοθεσίας περί
∆ήµων και Κοινοτήτων» και την από 29 Ιουλίου 1938 απόφασιν του Υπουργικού Συµβουλίου, προτάσει του
Υπουργού-∆ιοικητού Πρωτευούσης, απεφασίσαµεν και διατάσσοµεν: Απολύεται ο ∆ήµαρχος Νέας Ιωνίας Γεώρ.
Φελέκης, λόγω µεγάλης ραθυµίας και οξυτάτης προς τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου αντιθέσεως, συνεπεία
της οποίας επήλθε ζηµία εις τον ∆ήµον.
Εις τον Υπουργόν ∆ιοικητήν Πρωτευούσης ανατίθεµεν την δηµοσίευσην και εκτέλεσιν του παρόντος.
Εν Κερκύρα τη 11 Αυγούστου 1938
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β΄
Ο επί της ∆ιοικήσεως Πρωτευούσης Υπουργός
Κ. ΚΟΤΖΙΑΣ
27 Σεπτεµβρίου 1938. Με δηµοσίευση ∆ιατάγµατος στο ΦΕΚ 350, Τεύχος Πρώτο, την τύχη του ∆ηµάρχου
ακολουθεί και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο.
Ως λόγος απόλυσης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Νέας Ιωνίας αναφέρεται, η αντίθεση µεταξύ των µελών του
∆ηµοτικού Συµβουλίου και του ∆ηµάρχου, ένεκεν της οποίας παρακωλύθηκε η οµαλή λειτουργία του ∆ήµου.
Τα 7 διοριζόµενα µέλη είναι οι: Αθανάσιος Παράσχος, Μενέλαος Κονταξόπουλος, Ιωάννης Μακρόπουλος,
Μιχαήλ Ιορδανίδης, Γεώργιος Μυτιληνέλλης, Αντώνιος Καστάνας και Αλέξανδρος Γιακτζόγλου.
Ο Αθ. Παράσχος αναλαµβάνει χρέη ∆ηµάρχου και Προέδρου ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
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27 Ιανουαρίου 1939. Στις δύο προηγούµενες συνεδριάσεις δεν προσήλθε ο ∆ηµαρχιακός πάρεδρος Γ.
Μυτιληνέλης και σ’ αυτήν αναφέρεται ότι απεβίωσε.
1η Αυγούστου 1941
Αντικατάσταση του Πρόεδρου της ∆ιοικούσας Επιτροπής και ∆ήµαρχου Αθ. Παράσχου από το
Σταύρο Γκούµα. Μέλη παραµένουν τα ίδια.

Ο ∆ήµαρχος κηρύσσων την έναρξιν της συνεδριάσεως εκφράζει την ευχήν της αγαστής συνεργασίας επ’
αγαθώ του τόπου. Ο Αντιπρόεδρος του σώµατος ιατρός κ. Αλέξανδρος Γιαγτζόγλου απαντών εξ ονόµατος
απάντων των συµβούλων εκφράζει την χαράν της ∆ιοικούσης Επιτροπής επί τω διορισµώ του κ. Γκούµα ως
∆ηµάρχου και διαδηλοί την απόφασιν των κ.κ. Συµβούλων όπως συµβάλουσι κατά δύναµιν εις την επιτυχίαν των
προσδοκιών του κ. ∆ηµάρχου εις τον οποίον και εύχεται όπως φέρει εις αίσιον πέρας την εµπιστευθείσαν εις
αυτόν αποστολής υπό της Σης Κυβερνήσεως.
1η Σεπτεµβρίου 1941
Αντικαθίστανται 4 µέλη της ∆. Ε. οι: Α. Καστανάς, Μ. Κονταξόπουλος, Ιωάννης Αρναούτογλου και Μ.
Ιορδανίδης από τους: Χαρ. Σαραντόπουλο, Ιωάννη ∆ούµπα, Σωτ. Γαβριήλογλου και Κ. Παριτσόγλου.
2 Σεπτεµβρίου 1943
Παρόντα µέλη: Νικόλαος Βέσσης, Σ. Γαβριήλογλου, Χ. Σαραντόπουλος, Α. Γιαγζόγλου, Ι. ∆ούµπας και Κ.
Παρετσόγλου.
Έγινε αντικατάσταση του ∆ηµάρχου Σταύρου Γκούµα από τον Νικόλαο Βέσση.
15 Οκτωβρίου 1943
Παρόντα µέλη: Νικόλαος Βέσσης, Αλ. Βασιλειάδης, Τασ. Μποσταντζόγλου, Αρ. Παπακωνσταντίνου, Χρ.
Καρέντζος και Ιω. Ζήση (απουσιάζει ο ∆ηµ. Παπαδόπουλος).
Έγινε αντικατάσταση όλων των µελών της ∆ιοικούσας Επιτροπής.
Πράξη 100/44.
Στη Νέα Ιωνία σήµερα 3η του µηνός Αυγούστου του έτους 1944 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 7η µ.µ., στο
∆ηµαρχιακό Κατάστηµα Ν. Ιωνίας και κατόπιν επείγουσας πρόσκλησης του Προέδρου της ∆ιοικούσας Επιτροπής,
που έγινε κατά τους ορισµούς των άρθρων 29 και 95 του Κώδικα της Κ. ∆. Νοµοθεσίας και κοινοποιηθείσας δια
του δηµαρχιακού κλητήρα νοµίµως, συνήλθε σε συνεδρίαση η ∆ιοικούσα Επιτροπή του ∆ήµου, συγκείµενη εκ
του Προέδρου αυτής ∆ηµάρχου κ. Γ. Μωραΐτη και των µελών της κ.κ. Γ. Ιωσηφίδη, Α. Παπακωνσταντίνου, Ιω.
Ζήση, ∆ηµ. Παπαδόπουλου και ∆. Βαλλιάνου, του κ. Χρ. Καρέντζου απουσιάζοντος παρόλο που κλήθηκε νόµιµα.
Επιτευχθείσας νόµιµης απαρτίας συµφώνως µε το άρθρο 92 του Κ.∆.Ν., η ∆. Ε. εισέρχεται στη συζήτηση
του θέµατος που διαλαµβάνεται στο διατακτικό της παρούσας.
Έγινε αντικατάσταση του ∆ηµάρχου Νικόλαου Βέσση από τον Γ. Μωραΐτη.
Πράξη 108/44.
Στη Νέα Ιωνία σήµερα 29η του µηνός Αυγούστου του έτους 1944 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 7η µ.µ., στο
∆ηµαρχιακό Κατάστηµα Ν. Ιωνίας και κατόπιν επείγουσας πρόσκλησης του Προέδρου της ∆ιοικούσας Επιτροπής,
που έγινε κατά τους ορισµούς των άρθρων 29 και 95 του Κώδικα της Κ. ∆. Νοµοθεσίας και κοινοποιηθείσας δια
του δηµαρχιακού κλητήρα νοµίµως, συνήλθε σε συνεδρίαση η ∆ιοικούσα Επιτροπή του ∆ήµου, συγκείµενη εκ
του Προέδρου αυτής ∆ηµάρχου κ. Γ. Μωραΐτη και των µελών της κ.κ. Χ. Ιασωνίδη, Σ. ∆ελφού, Ι.
Αρναούτογλου, Ν. Πασπάτη, Ι Κουρτουγλου, και Α. Στεφανίδη. (έχει αλλάξει η σύνθεση των µελών της ∆. Ε.)
Πράξη 120/44
Στη Νέα Ιωνία σήµερα 3η του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 1944 ηµέρα Κυριακή και ώρα 11η π. µ.,
στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα Ν. Ιωνίας και κατόπιν επείγουσας πρόσκλησης του Προέδρου της ∆ιοικούσας
επιτροπής, που έγινε κατά τους ορισµούς των άρθρων 29 και 95 του Κώδικα της Κ. ∆. Νοµοθεσίας και
κοινοποιηθείσας δια του ∆ηµαρχιακού κλητήρα νοµίµως, συνήλθε σε συνεδρίαση η ∆ιοικούσα Επιτροπή του
∆ήµου, συγκείµενη εκ του Προέδρου αυτής ∆ηµάρχου κ. Γ. Μωραΐτη και των µελών της κ.κ. Χ. Ιασωνίδη, Σ.
∆ελφού, Ι. Αρναούτογλου, Ι Κούρτουγλου, και Α. Στεφανίδη. (έχει αλλάξει η σύνθεση των µελών της ∆. Ε.)
Μετά την πράξη 123/44. αυτή υπάρχει κενό 11 πράξεων, των οποίων αγνοείται η τύχη.
Μέχρι την επόµενη καταγεγραµµένη πράξη (135), µεσολαβούν η απελευθέρωση των Αθηνών στις 12
Οκτωβρίου του 1944 και τα ∆εκεµβριανά.
Στη Νέα Ιωνία σήµερα 11η του µηνός Φεβρουρίου του έτους 1945 ηµέρα Κυριακή και ώρα 12η π. µ.,
στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα Ν. Ιωνίας και κατόπιν επείγουσας πρόσκλησης του Προέδρου τους ∆ιοικούσας
επιτροπής, που έγινε κατά τους ορισµούς των άρθρων 29 και 95 του Κώδικα τους Κ. ∆. Νοµοθεσίας και
κοινοποιηθείσας δια του ∆ηµαρχιακού κλητήρα νοµίµως, συνήλθε σε συνεδρίαση η ∆ιοικούσα Επιτροπή του
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∆ήµου, συγκείµενη εκ του Προέδρου τους ∆ηµάρχου κ. ∆ηµητρίου Λαγού και των µελών τους κ.κ. Χ. Ιασωνίδη,
Ι. Αρναούτογλου, Ι Κούρτουγλου, Ν. Πασπάτη και ∆. Στεφανίδη. Ο Σ. ∆ελφός δεν έχει προσέλθει αν και
κλήθηκε νόµιµα.
Στη Νέα Ιωνία σήµερα 1 του µηνός Μαΐου του έτους 1945 ηµέρα Τρίτη και ώρα 6 µ.µ., κ.λπ. Η σύνθεση
της ∆ιοικούσας Επιτροπής δεν έχει αλλάξει, αλλά όπως και στις προηγούµενες συνεδριάσεις απουσιάζει ο
Σύµβουλος Σ. ∆ελφός. Εδώ καταγράφεται ότι απουσιάζει επειδή διατελεί ήδη σε προφυλάκιση, χωρίς να αναφέρεται ο λόγος.
Στο Φ.Ε.Κ 78 της 30ης Μαρτίου 1945, δηµοσιεύεται ο Αναγκαστικός Νόµος 229, «Περὶ διατάξεων ἀφορωσῶν

τοὺς ∆ήµους καὶ τὰς Κοινότητας».
Γεώργιος Β΄ Βασιλεύς των Ελλήνων
Μετά από πρόταση του ηµετέρου Υπουργικού Συµβουλίου, αποφασίσαµε και διατάσσουµε.
Άρθρο 1.
1. Μέχρι τη διεξαγωγή εκλογών για την ανάδειξη αιρετών αρχών σε ∆ήµους και Κοινότητες, αυτές συγκροτούνται κατά τις ακόλουθες διατάξεις:
α) Οι ∆ήµαρχοι διορίζονται µε διάταγµα που εκδίδεται µετά από πρόταση του Υπουργού των Εσωτερικών.
β) Τα ∆ηµοτικά Συµβούλια διορίζονται µε απόφαση του Υπουργού των Εσωτερικών. Τα µέλη της ∆ηµαρχιακής
Επιτροπής ορίζονται από τον Νοµάρχη.
Ακολουθούν τα άλλα άρθρα του νόµου, που καταλήγει:

Αριθµός πράξης 21/45
Στη Νέα Ιωνία σήµερα 9 Ιουλίου 1945 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 8 µ.µ. στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα Νέας
Ιωνίας, µετά από επείγουσα πρόσκληση του πλειοψηφούντος ∆ηµοτικού Συµβούλου Χρυσάφη ∆ουβλίδη και υπό
την προεδρία του, συνήλθε σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Νέας Ιωνίας µε τη νέα του σύνθεση, κατόπιν
της υπ’ αριθ. 43242/45 απόφαση του Υπουργού των Εσωτερικών, παρόντων των 17 µελών του που
προσυπογράφουν: 1) Χρυσάφη ∆ουβλίδη 2) Θεόδωρου Μπατζόγλου 3) Ιάκωβου Σακαλόγλου 4) Παντελή
Σαράφογλου 5) Ιωάννη Ρεµούδου 6) Ελευθερίου Τσοµπάνογλου 7) Ιωάννη Γκιουλπαλόγλου 8) Χρήστου
Χατζηστέλλιου 9) Αριστείδη Γεωργουλίδη 10) Γεωργίου Προµπονά 11) Κωνσταντίνου Βαρβαρέσου 12) Ιωάννη
Κανά 13) Σταύρου Σταυρίδη 14) Αντωνίου Αθανάσογλου 15) Βασιλείου Κατιµερτζόγλου 16) Γεωργίου Αµπατζή
17) Αναστασίου Μποσταντζόγλου, που κλήθηκαν νοµίµως όπως προκύπτει από τα αποδεικτικά επίδοσης της υπ’
αριθ. 1 πρόσκλησης, επιτευχθείσας έτσι νόµιµης απαρτίας συµφώνως µε τις διατάξεις των άρθρων 32 και 92 του
Κώδικα της Κ. ∆. Νοµοθεσίας, ενώ δεν παρέστη ο Ιωάννης Κεσίσογλου αν και κλήθηκε νοµίµως. Παρουσία του
∆ηµάρχου Κυριάκου Κιοφτερτή, κηρύσσεται από τον Προεδρεύοντα η έναρξη της συνεδρίασης.
Ο κ. ∆ουβλίδης προτείνει την έγκριση κανονισµού περί τρόπου εκπλήρωσης των καθηκόντων του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου και παρακαλεί να ληφθεί υπ’ όψιν ότι θα εφαρµόσει πιστά τις διατάξεις αυτού του κανονισµού και
συστήνει την αποφυγή περιττών συζητήσεων. Κατόπιν συζήτησης ψηφίζεται ο κανονισµός οµοφώνως.
Ακολουθούν οι υπογραφές των ∆ηµοτικών Συµβούλων.
Αριθµός πράξης 121/45. Εγκρίνεται διάθεση πίστωσης 42.900 δρχ. για καταβολή στον εργολάβο κηδειών Κ.
Τσακίρογλου, για έξοδα κηδείας του άπορου πρώην ∆ηµοτικού Συµβούλου Νέας Ιωνίας Μιχαήλ Κουβαρά.
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6 Ιανουαρίου 1946
∆ήµαρχος: Κυριάκος Κιοφτερτζής
Πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου: Χρυσάφης ∆ουβλίδης
Παρόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι: Θεόδωρος Μπατζόγλου, Σταύρος Σταυρίδης, Ελευθέριος Τσοµπάνογλου,
Ιωάννης Γκιουλπαλόγλου, Γεώργιος Προµπονάς, Κωνσταντίνος Βαρβαρέσος, Βασίλειος Κατιµερτζόγλου, Ιωάννης
Κανάς, Γεώργιος Αµπατζής, Αριστείδης Γεωργουλίδης, Χρήστος Χατζηστέλλιος, Αναστάσιος Μποσταντζόγλου,
Ιάκωβος Σακαλόγλου, Παντελής Σαραφίδης, και Α. Μόρτογλου. ∆εν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νοµίµως οι:
Ιωάννης Ρεµούδος και Αντώνιος Αθανάσογλου,
Επί του 1ου θέµατος. Μετά την τήρηση της προβλεπόµενης διαδικασίας, εκλέγεται Πρόεδρος ο Χρυσάφης
∆ουβλίδης µε 14 ψήφους, Αντιπρόεδρος ο Χρήστος Χατζηστέλλιος µε 13 ψήφους και Γραµµατέας ο Αναστάσιος
Μποσταντζόγλου παµψηφεί.
21 Ιανουαρίου 1946
∆ήµαρχος: Κυριάκος Κιοφτερτζής
Πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου: Χρυσάφης ∆ουβλίδης
Παρόντες όλοι οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι εκτός από το Ι. Ρεµούνδο.
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Χρυσάφης ∆ουβλίδης αναφερόµενος στη διάδοση που κυκλοφόρησε ευρύτατα, ότι αποφασίστηκε από την κυβέρνηση229 η αντικατάσταση του ∆ηµάρχου Κυριάκου Κιοφτετζή,
από τον και άλλοτε ∆ήµαρχο Γεώργιο Φελέκη, εκφράζει τη λύπη του γιατί θα ανακοπεί η δηµιουργική εργασία
του κ. Κιοφτερζή, που έγινε δηµοφιλής µε έργα µεγίστης κοινής ωφέλειας σε διάστηµα µόλις έξι µηνών και κάτω
από δυσµενείς οικονοµικές και νοµισµατικές συνθήκες. Λέει ότι ο ∆ήµαρχος πρέπει να µείνει µακριά από κάθε
κοµµατική διαπάλη230, η άποψη αυτή πρέπει να γίνει γνωστή µε υποµνήµατα και µε προσωπική ακρόαση από τον
πρωθυπουργό και προτείνει, σε περίπτωση που δεν γίνουν δεκτές οι υποδείξεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί
παραµονής στο αξίωµα του ∆ηµάρχου ο κ. Κ. Κιοφτερτζής, να παραιτηθεί σε ένδειξη διαµαρτυρίας ολόκληρο το
∆ηµοτικό Συµβούλιο.
Μετά από αυτά παίρνουν τον λόγο και άλλοι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, από τους οποίους οι περισσότεροι αιρετοί
και παλαιοί συνεργάτες του Γεωργίου Φελέκη και διαπιστώνεται από τη συζήτηση που έγινε ότι σύσσωµο το
∆ηµοτικό Συµβούλιο δεν θα µπορέσει να συνεργαστεί µαζί του, αφού είναι γνωστός για ανικανότητα και
αδράνεια κατά τις δύο περιόδους της δηµαρχίας του.
Εν τέλει αποφασίζεται οµοφώνως η σύνταξη οµαδικής παραίτησης και από τους 17 Συµβούλους που θα
υποβληθεί στον Νοµάρχη Αττικής, σε περίπτωση αντικατάστασης του ∆ηµάρχου Κυρ. Κιοφτερτζή από τον Γεωρ.
Φελέκη, υπογράφεται δε από όλους το σχέδιο παραίτησης που δακτυλογραφήθηκε και έχει ως εξής:
Προς τον κύριο Νοµάρχη Αττικής, Αθήνας.
Οι υπογεγραµµένοι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι Νέας Ιωνίας: 1) Χρυσάφης ∆ουβλίδης, 2) Χρήστος Χατζηστέλλιος,
3) Αναστάσιος Μποσταντζόγλου, 4) Αντώνιος Αθανάσογλου, 5) Ιωάννης Γκιουλπαλόγλου, 6) Αριστείδης
Γεωργουλίδης, 7) Βασίλειος Κατιµερτζόγλου, 8) Ιωάννης Κανάς, 9) Σταύρος Σταυρίδης 10) Παντελής Σαραφίδης,
11) Ιάκωβος Σακαλόγλου 12) Ελευθέριος Τσοµπάνογλου, 13) Θεόδωρος Μπατζόγλου, 14) Κωνσταντίνος
Βαρβαρέσος 15) Γεώργιος Προµπονάς, 16) Ανδρέας Μόρτογλου και 17) Γεώργιος Αµπατζής.
Έχοντες υπόψη την απόφαση για αντικατάσταση του δηµοφιλούς ∆ηµάρχου µας κ. Κυριάκου Κιοφτερτζή,
που έχει αποσπάσει την ευγνωµοσύνη των συνδηµοτών µας για την επιτέλεση µέσα σε ελάχιστο χρονικό
διάστηµα έργων µέγιστης κοινής ωφέλειας, των οποίων η επίλυση χρόνιζε από τη σύσταση αυτού του ∆ήµου,
λαµβάνουµε την τιµή να υποβάλουµε σε εσάς τις παραιτήσεις µας από το αξίωµα του ∆ηµοτικού Συµβούλου σε
ένδειξη διαµαρτυρίας.
Η απόφασή µας αυτή είναι οριστική και αµετάκλητη, οφείλεται δε αποκλειστικά στο ενδιαφέρον µας για την
προαγωγή των ζητηµάτων της Νέας Ιωνίας και στην πεποίθησή µας για το αδύνατο της συνεργασίας µας, µε τον
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Από την απελευθέρωση µέχρι την χρονική περίοδο που αναφερόµαστε, εναλλάσσονταν στην διακυβέρνηση της χώρας βραχύβιες κυβερνήσεις. Η Κυβέρνηση µε πρωθυπουργό τον Θεµιστοκλή Σοφούλη (22 Νοεµβρίου 1945 – 4 Απριλίου 1946) ήταν του Κόµµατος των
Φιλελευθέρων, διορίστηκε από τον αντιβασιλέα Αρχιεπίσκοπο ∆αµασκηνό και ανέλαβε µετά την παραίτηση της κυβέρνησης του Παναγιώτη Κανελλόπουλου, όταν επενέβη η Βρετανία προσφέροντας οικονοµική βοήθεια υπό όρους για νέα κυβέρνηση, διενέργεια εκλογών
µέχρι τον επόµενο Μάρτιο και δηµοψηφίσµατος για το πολιτειακό ζήτηµα µέχρι τον Μάρτιο του 1948. Υπουργός Εσωτερικών ήταν ο
Κωνστ. Ρέντης που παραιτήθηκε στις 20 Ιανουαρίου 1946 και ανέλαβε ο Θεόδωρος Χαβίνης. Στις 31 Μαρτίου 1946 έγιναν οι εκλογές που
ήσαν οι πρώτες µετά από 10 χρόνια, παρουσία αµερικανικών, γαλλικών και βρετανικών οµάδων παρατηρητών. Από τη διαδικασία απείχαν
το ΚΚΕ, καθώς και ορισµένα µικρότερα κόµµατα, συµπεριλαµβανοµένου αυτού του Γ. Καφαντάρη. Η Ηνωµένη Παράταξις Εθνικοφρόνων,
µε κύριο κορµό το Λαϊκό Κόµµα και υπό την ηγεσία των Κωνσταντίνου Τσαλδάρη, Σ. Γονατά και Α. Αλεξανδρή, κέρδισε µε πλειοψηφία,
55,1% των ψήφων και 205 έδρες από τις 354. Η κυβέρνηση Σοφούλη αντικαταστάθηκε από την προσωρινή Κυβέρνηση του Πρόεδρου
του Συµβουλίου της Επικρατείας Παναγιώτη Πουλίτσα µέχρι να εκλέξει αρχηγό το Λαϊκό Κόµµα που είχε νικήσει τις εκλογές και να
αναλάβει η κυβέρνηση Κωνσταντίνου Τσαλδάρη.
230
Ο Γεώργιος Φελέκης εκλέχτηκε το 1934 πρώτος δήµαρχος Νέας Ιωνίας ως υποψήφιος των Φιλελευθέρων, ενώ ο Κυριάκος Κιοφτερτζής
ήταν µε το Λαϊκό Κόµµα. Ο Γεώργιος Φελέκης απολύθηκε από το δικτατορικό καθεστώς του Ιωάννη Μεταξά, µε τον Αναγκαστικό Νόµο
1027/1938 που δηµοσιεύθηκε στις 11 Αυγούστου 1938. Ίσως ο διορισµός του ως δηµάρχου, να έγινε από τη φιλελεύθερη κυβέρνηση Θ.
Σοφούλη για αποκατάστασή του, αφού ο Κυριάκος Κιοφτερτζής δεν είχε θητεύσει ως αιρετός.
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διορισµένο εκ νέου –και άλλοτε- ∆ήµαρχο Γεώργιο Φελέκη, του οποίου η κλασσική ανικανότητα και αδράνεια
τυγχάνει πασίγνωστη, ιδιαιτέρως δε στους περισσότερους από εµάς παλαιότερους συνεργάτες του.
Με εξαιρετική υπόληψη
Οι ∆ηµοτικοί σύµβουλοι Νέας Ιωνίας
(έπονται 17 υπογραφές)
14 Φεβρουαρίου 1946
∆ήµαρχος: Γεώργιος Φελέκης
Πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου: Χρυσάφης ∆ουβλίδης
Παρόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι: 1) Χρυσάφης ∆ουβλίδης, 2) Ιωάννης Γκιουλπαλόγλου, 3) Βασίλειος
Κατιµερτζόγλου, 4) Θεόδωρος Μπατζόγλου, 5) Α. Μόρτογλου, 6) Αναστάσιος Μποσταντζόγλου, 7) Ιάκωβος
Σακαλόγλου, 8) Ελευθέριος Τσοµπάνογλου, 9) Παντελής Σαραφίδης, 10) Ιωάννης Κανάς, 11) Γεώργιος
Αµπατζής, 12) Γεώργιος Προµπονάς, 13) Κωνσταντίνος Βαρβαρέσος, 14) Αριστείδης Γεωργουλίδης, 15) Χρήστος
Χατζηστέλλιος.
∆εν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νοµίµως οι: Ιωάννης Ρεµούδος Αντώνιος Αθανάσογλου, και Σταύρος Σταυρίδης.
Με την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος κ. Χρυσάφης ∆ουβλίδης διαβάζει την εξής επιστολή που
προσυπογράφουν 17 ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι:

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Νέας Ιωνίας αποτελούµενο από τα 17 µέλη του που προσυπογράφουν, εκφράζει τη
θλίψη του γιατί ο ∆ήµος στερήθηκε απροσδόκητα τον τέως ∆ήµαρχο Κυριάκο Κιοφτερτζή, που ανάλωσε κατά το
επτάµηνο διάστηµα που παρέµεινε στο αξίωµα του ∆ηµάρχου όλες του τις δυνάµεις, για επίλυση ζωτικότατων
ζητηµάτων για την πόλη µας, από τα οποία τα σοβαρότερα η ύδρευση, ο φωτισµός, η γέφυρα προς τη Λεωφόρο
Τατοΐου κ.λπ., παρέµεναν απραγµατοποίητα για ολόκληρη σειρά ετών, θυµάται µε ευγνωµοσύνη το όνοµά του
που συνδέθηκε άρρηκτα µε κάθε έννοια προαγωγής των συµφερόντων της Νέας Ιωνίας, µε την ταχεία εφαρµογή ρεαλιστικού προγράµµατος και εύχεται το έργο Κυριάκου Κιοφτερτζή χρησιµεύσει ως υπόδειγµα στους
εκάστοτε δηµοτικούς άρχοντες.
Εν Νέα Ιωνία την 7η Φεβρουαρίου 1946
Ο Πρόεδρος
Τα µέλη
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος διαβάζει από χειρόγραφο τα ακόλουθα: Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι Νέας Ιωνίας
έχοντας ως προτεραιότητα αποκλειστικά και µόνο την προαγωγή της πόλης και την περιφρούρηση των
συµφερόντων του ∆ήµου, δηλώνουν ότι είναι πρόθυµοι να συµβάλουν στην εφαρµογή κάθε σχετικής ενέργειας
του ∆ηµάρχου κ. Γεωργίου Φελέκη, µέσα στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους.
Αποφασίζεται η κατάθεση των πιο πάνω στα πρακτικά.
19 Μαρτίου 1946
∆ήµαρχος: Κυριάκος Κιοφτερτζής
Πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου: Χρυσάφης ∆ουβλίδης
Παρόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι: 1) Χρυσάφης ∆ουβλίδης 2) Ανδρέας Μόρτογλου 3) Βασίλειος Κατιµερτζόγλου 4) Ιωάννης Γκιουλπαλόγλου 5) Σταύρος Σταυρίδης 6) Γεώργιος Αµπατζής 7) Ελευθέριος Τσοµπάνογλου 8)
Χρήστος Χατζηστέλλιος 9) Κωνσταντίνος Βαρβαρέσος 10) Θεόδωρος Μπατζόγλου 11) Αριστείδης Γεωργουλίδης
12) Αναστάσιος Μποσταντζόγλου 13) Παντελής Σαραφίδης. ∆εν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νοµίµως οι:
Ιάκωβος Σακαλόγλου, Ιωάννης Κανάς, Γεώργιος Προµπονάς, Ιωάννης Ρεµούδος και Αντώνιος Αθανάσογλου.
Με τη έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος κ. ∆ουβλίδης λέει τα εξής:
Αγαπητέ µας ∆ήµαρχε
Πιστεύω ότι αυτή τη στιγµή διερµηνεύω τα αισθήµατα της εξαιρετικής ικανοποίησης ολοκλήρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Νέας Ιωνίας για την αποκατάσταση στο σας αξίωµά σας. Είµαστε ευγνώµονες και υπερήφανοι
γιατί το Συµβούλιο της Επικρατείας απέδωσε τάχιστα το δίκαιο, µε πράξη που αποτελεί κόλαφο στις κυβερνητικές ατασθαλίες.
Ο ∆ήµαρχος ευχαριστεί και όλα τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου επικροτούν τα λόγια του Προέδρου και
συγχαίρουν τον ∆ήµαρχο.
21 Ιουνίου 1946
∆ήµαρχος: Α. Παγουλάτος
Πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου: Χρυσάφης ∆ουβλίδης
Παρόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι: 1) Χρυσάφης ∆ουβλίδης 2) Χρήστος Χατζηστέλλιος 3) Σταύρος Σταυρίδης
4) Παντελής Σαραφίδης 5) Κωνσταντίνος Βαρβαρέσος 6) Ελευθέριος Τσοµπάνογλου 7) Αντώνιος Αθανάσογλου
8) Ιωάννης Γκιουλπαλόγλου 9) Αναστάσιος Μποσταντζόγλου 10) Ανδρέας Μόρτογλου 11) Ιωάννης Κανάς 12)
Γεώργιος Προµπονάς 13) Βασίλειος Κατιµερτζόγλου 14) Γεώργιος Αµπατζής 15) Αριστείδης Γεωργουλίδης 16)
Ιάκωβος Σακαλόγλου. ∆εν προσήλθαν οι: Θεόδωρος Μπατζόγλου και Ιωάννης Ρεµούδος.
Ο Πρόεδρος Χρ. ∆ουβλίδης καλωσορίζει τον ∆ήµαρχο Α. Παγουλάτο και εύχεται ευόδωση του έργο που
ανέλαβε. Ο ∆ήµαρχος αναφέρεται στον διορισµό του στο αξίωµα του ∆ηµάρχου µε εντολή της κυβέρνησης και
διαβεβαιώνει ότι θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την προαγωγή του ∆ήµου Νέας Ιωνίας, µε την
αµέριστη συµπαράσταση της κυβέρνησης και εκφράζει τη λύπη του γιατί εξ αιτίας της εσπευσµένης εγκατάστα313

σής του, δεν έγινε δυνατό να ειδοποιηθούν εγκαίρως τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για να παραστούν
στην τελετή που έγινε και δίνει τη διαβεβαίωση ότι δεν υπήρχε πρόθεση παραγνώρισης της θέσης τους.
Ο κ. Βαρβαρέσος κάνοντας αναφορά στα λεγόµενα του ∆ηµάρχου για την δυσχερή οικονοµική κατάσταση
του ∆ήµου, παρατηρεί ότι από τον προκάτοχό του κ. Κιοφτερτζή που απέσπασε την εκτίµηση του ∆. Σ. και την
ευγνωµοσύνη των κατοίκων της πόλης, εκτελέστηκαν πολλά έργα µέσα σε οικονοµική κρίση, µε δεδοµένο ότι
παρέλαβε τον ∆ήµο σε οικτρή κατάσταση από κάθε άποψη, πιστεύει δε ότι τα ζητήµατα που εκκρεµούν από
έλλειψη αρκετού χρόνου, θα βρουν τη λύση τους από νέο ∆ήµαρχο µε τη βοήθεια όλου του ∆. Σ.
Ο ∆ήµαρχος αναγνωρίζει ότι η θητεία του είναι περιορισµένης διάρκειας, µέχρι τις εκλογές, πιστεύει όµως ότι
θα µπορέσει να κάνει τέτοια έργα, ώστε να αφήσει στη Νέα Ιωνία αγαθή ανάµνηση η διέλευσή του.
10 Σεπτεµβρίου 1946
∆ήµαρχος: Α. Παγουλάτος
Θέµατα ηµερησίας διάταξης.
9. Εκλογή Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, για αντικατάσταση του Χρυσάφη ∆ουβλίδη που απολύθηκε.
10. Εκλογή µελών της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής.
11. Έγκριση δαπανών µε απόδοση λογαριασµού.
12. Έγκριση φορολογικών καταλόγων τελών υδροληψίας και καθαριότητας για το οικ. έτος 1945-46.
13. Ψήφιση κανονισµού τρόπου βεβαίωσης και είσπραξης των δηµοτικών τελών και δικαιωµάτων.
14. Ψήφιση πιστώσεων για δαπάνες του ∆ηµοψηφίσµατος, δηµοσιεύµατα, ανακοινώσεις κ.λπ.
15. Έγκριση όρων διακήρυξης για την αγορά επιβατικού αυτοκινήτου.
16. Αιτήσεις και αναφορές.
∆εν υπάρχει απαρτία.
Πρακτικό
Την Τετάρτη 18 Σεπτεµβρίου, στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα, συνήλθαµε οι υπογεγραµµένοι ∆ηµοτικοί
Σύµβουλοι: 1) Γ. Αµπατζής 2) Ι. Σιδηρόπουλος 3) Ε. Τσοµπάνογλου 4) Φ. Νταής 5) Κ. Παπαδηµούλης 6) Π.
Τιράσκης 7) Θ. Νοταράς και 8) Κ. Βαρβαρέσος, για να µετάσχουµε σε συνεδρίαση του ∆. Σ., που είχαµε κληθεί
µε επείγουσα πρόσκληση του Αντιπροέδρου, για να συζητήσουµε τα θέµατα της προηγούµενης συνεδρίασης
που είχε αναβληθεί λόγω έλλειψης απαρτίας. Αφού πέρασε η ώρα και δεν ήλθε ο Αντιπρόεδρος Χρ. Χατζηανέστης (αφού δεν υπήρχε Πρόεδρος λόγω απόλυσής του) και µη υπάρχουσας απαρτίας, µαταιώθηκε και αυτή η
συµεδρίαση.
24 Σεπτεµβρίου 1946
∆ήµαρχος: Α. Παγουλάτος
Παρόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι: 1)Ελευθέριος Τσοµπάνογλου 2) Γεώργιος Αµπατζής 3) Ιωάννης Τατσιράµος
4) Ευστάθιος Βαµβακάς 5) ∆ηµήτριος Καλλιγέρης 6) Μενέλαος Κονταξόπουλος 7) Θεόδωρος Νοταράς 8)
Κων/νος Παπαδηµούλης 9) Μιχαήλ Μπαχάρης 10) Παναγ. Τιράσκης 11) Ιορδάνης Σιδηρόπουλος 12) Φλώρος
Νταής 13) Αβραάµ Καχραµάνογλου. ∆εν προσήλθαν οι: 1) Κ. Βαρβαρέσος 2) Α. Μόρτογλου 3) Π. Σαραφίδης 4)
Ι. Ρεµούνδος και 5) Β. Μεταξάς.
Θέµατα ηµερησίας διάταξης είναι αυτά που αναφέρονται στην συνεδρίαση της 10ης Σεπτεµβρίου που δεν έγινε
επειδή δεν υπήρχε απαρτία.
Το ∆. Σ. συνήλθε υπό την προεδρία του αρχαιότερου ∆ηµοτικού Συµβούλου Ελευθ. Τσοµάνογλου που
παρακλήθηκε δια βοής από τους λοιπούς να προεδρεύσει προσωρινά της συνεδρίασης του ∆. Σ. υπό τη νέα του
σύνθεση231, µετά από την απόλυση ή παραίτηση µελών του (µεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος και ο
Αντιπρόεδρος) και του διορισµού νέων Συµβούλων µετά από απόφαση του Νοµάρχη Αττικής
Επί του 1ου θέµατος. Ο ∆ήµαρχος ανακοινώνει ότι πρέπει να γίνει εκλογή Προεδρείου. Μετά από ψηφοφορία
εκλέγονται: Πρόεδρος ο Ιορδάνης Σιδηρόπουλος, αντιπρόεδρος ο Παναγ. Τιράσκης και Γραµµατέας ο Μενέλαος
Κονταξόπουλος.
Επί του 2ου θέµατος. Με φανερή ψηφοφορία εκλέγονται ως τακτικά µέλη της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής οι:
Φ. Νταής, Α. Καχραµάνογλου και Ι. Τατσιράµος και αναπληρωµατικά οι: Ε. Βαµβακάς και Κ. Παπαδηµούλης.
13 Ιανουαρίου 1947
∆ήµαρχος: Α. Παγουλάτος
Πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου: Ιορδ. Σιδηρόπουλος
Παρόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι: 1) Ιορδάνης Σιδηρόπουλος 2) Παναγ. Τιράσκης 3) Φλώρος Νταής 4) Περίανδρος Ξύδης 5) Ι. Ρεµούνδος 6) Β. Μεταξάς. 7) Θεόδωρος Νοταράς 8) Μιχαήλ Μπαχάρης 9) Παν. Βιαρόπουλος
10) Αβραάµ Καχραµάνογλου. ∆εν προσήλθαν οι: 1) Α. Μόρτογλου και 2) Ν. Αµπατζόγλου
Επί του 1ου θέµατος. Εκλέγονται: Πρόεδρος ο Ιορδ. Σιδηρόπουλος, Αντιπρόεδρος ο Παναγ. Τιράσκης και
Γραµµατέας ο Παν. Βιαρόπουλος.

231

Η αντικατάσταση των ∆ηµοτικών Συµβούλων µε απολύσεις ή παραιτήσεις, έγινε αµέσως µετά την παλινόρθωση της µοναρχίας.
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Παρασκευή 10 Αυγούστου 1934
Υπόµνηµα του δήµαρχου προς τον Υπουργό κρατικής Υγιεινής και Αντιλήψεως

Προς τη Α. Εξοχότητα τον Υπουργόν της Κρατικής Υγιεινής και Αντιλήψεως
Κον Μ. Κύρκον. Αθήνας.
Κύριε Υπουργέ,
Λαµβάνω την τιµήν να αναφέρω υµίν, ότι ο νεοσύστατος ∆ήµος, του οποίου έχω την τιµήν να προϊσταµαι,
αποτελούµενος από τον Προσφυγικόν Συνοικισµόν Ν. Ιωνίας και των πέριξ τοιούτων, ήτοι, Ελευθερουπόλεως,
Σαφραµπόλεως, Ινεπόλεως και Περισσού κ.λπ. είναι ο πολυπληθέστερος των εν Αθήναις τοιούτων, έχει δε και
τας περισσοτέρας ανάγκας καθόσον το µεγαλύτερον µέρος αυτού, αποτελείται από πλινθοκτίστους και ετοιµορρόπους ιδιοκτήτους κατοικίας, ανεγερθείσας ευθύς αµέσως µετά την προσφυγήν των ενοίκων αυτών ενταύθα.
Ο ηµέτερος ∆ήµος, µη δυνάµενος, λόγω του γλισχροτάτου232 αυτού προϋπολογισµού, να αντιµετωπίσει
την θεραπείαν των ανωτάρω αυτού αναγκών, επικαλείται και αύθις το στοργικόν υµών ενδιαφέρον ως
Πρόσφυγος Υπουργού, διά την ευνοϊκήν επίλυσην των κάτωθι εις την αρµοδιότητα υµών υπαγοµένων
φλεγόντων ζητηµάτων αυτού.
Στη συνέχεια του υποµνήµατος ο δήµαρχος αναφέρει τα εξής:
Α. Ύδρευση. Ο συνοικισµός υδρεύεται από το δικό του αντλιοστάσιο που εγκαταστάθηκε από την Ε.Α.Π. και
συντηρείται από το υπουργείο σας µε δαπάνη 50.000 το µήνα. Το νερό που παρέχεται στον ∆ήµο για 14 ώρες
και τις υπόλοιπες 10 στους κατοίκους των Πατησίων για το πότισµα των καλλιεργειών τους, δεν επαρκεί
ιδιαίτερα το καλοκαίρι και µετά την παροχή στους νεόδµητους συνοικισµούς Νέας Νεαπόλεως, Περισσού,
οικοδοµικών συνεταιρισµών Ήλιος, Αναπήρων και Εφέδρων Ν. Ιωνίας233, Ριζουπόλεως, Μαυροκορδάτου234 και
Καλογρέζας.
Είναι επείγουσα ανάγκη το νερό να παραχωρηθεί εξ ολοκλήρου στο συνοικισµό µας αφού βρίσκεται µέσα
στην περιοχή του και για να φτάσει για την ύδρευσή του και για τις ανάγκες των εργοστασίων που λειτουργούν
σ’ αυτόν που είναι το µόνο µέσο απασχόλησης και συντήρησης των εργαζόµενων τάξεων. Η εξασφάλιση
επαρκούς νερού θα συντείνει στην επέκταση των εργοστασίων, τα οποία έτσι θα απορροφήσουν µεγάλο µέρος
των ανέργων κατοίκων µας.
Επίσης η λύση µπορεί να διευκολυνθεί ως εξής: σε περίπτωση που γίνει δυνατή η εξ ολοκλήρου παραχώρηση του νερού, να µεριµνήσει το υπουργείο σας να υδρευθεί η κοινότητα Καλογρέζας και ο Περισσός µε νερό
της Εταιρίας Υδάτων και να περιορισθεί το αντλιοστάσιο για την ύδρευση των υπολοίπων τµηµάτων του
συνοικισµού. Ακόµη επιβάλλεται η δεξαµενή της Νέας Ιωνίας να επεκταθεί µε κατασκευή νέας στοάς ή άλλης
δεξαµενής στη τοποθεσία «Φάρος235» για την ύδρευση της βόρειας πλευράς του συνοικισµού γιατί ήδη στερείται
εντελώς νερού.
Β. Επέκταση του δικτύου Ύδρευσης. Τα τέρµατα του συνοικισµού δεν έχουν καθόλου νερό και επιβάλλεται
η επέκταση του δικτύου µέχρι αυτές µε δαπάνη γύρω στις 500.000.
Γ. Εξυγίανση του νερού. Λόγω της διαρροής µέσα στο πηγάδι του αντλιοστασίου ακάθαρτων νερών των
διαφόρων εργοστασίων, αυτών του ρέµατος της Καλογρέζας και των ακατονόµαστων ακαθαρσιών των γύρω
βόθρων, αλλά και νερών που λιµνάζουν, παρουσιάζεται εκάστοτε κοιλιακός τύφος που έχει καταστεί
ενδηµικός προκαλώντας µεγάλη θνησιµότητα.
Η εξυγίανση του νερού θεραπεύεται προσωρινώς µε χλωρίωση αλλά αυτό δεν επαρκεί, απαιτείται
κοιτόστρωση ορισµένης έκτασης για να αποφευχθεί η διαρροή. Σχετική µελέτη υπάρχει στο υπουργείο σας.
Επίσης επιβάλλεται η εγκατάσταση αναλόγων διυλιστηρίων για την εξυγίανση του νερού.
∆. Εκκένωση των κοινόχρηστων βόθρων. Λόγω του καλοκαιριού, η υπερπλήρωση των κοινοχρήστων
βόθρων είναι εστία κάθε δυσοσµίας, µόλυνσης και επιδηµικών νόσων. Το υπουργείο πρέπει να συνεχίσει δια της
αρµόδιας υπηρεσίας του την τακτική εκκένωσή τους όπως και πριν, µέχρι το κράτος να βρεθεί στη ευχάριστη
θέση να αραιώσει τον πληθυσµό ορισµένων τµηµάτων του συνοικισµού που στεγάζονται πληµµελώς.
Ε. Αντικατάσταση των κοινών αποχωρητηρίων. Να ληφθεί µέριµνα για αντικατάσταση των κοινών
αποχωρητηρίων από ιδιωτικά που θα εξοφλούνται χρεωστικά.
ΣΤ. Κάλυψη ρεµάτων. ∆ιάθεση ποσού για την κάλυψη ορισµένων ρεµάτων που είναι εστία κάθε µόλυνσης
και διοχέτευση των οµβρίων.
Ζ. Στέγαση. Η στέγαση ορισµένων οικογενειών, ιδιαιτέρως χήρων, ορφανών και τελείως απόρων που δεν
έχουν στεγαστεί εδώ και µία δεκαετία, επιβάλλεται για εξασφάλιση του δικαίου και της υγείας τους. Επίσης
επιβάλλεται η στέγαση των πληµµυροπαθών γιατί πλησιάζει η έναρξη λειτουργίας των Σχολών που πρέπει να
εκκενωθούν το ταχύτερο από τις εγκαταστηµένες σ’ αυτές οικογένειες.

232

Γλίσχρος = αυτός που δεν επαρκεί, ο ισχνός. Πηγή: «Λεξικό της Ελληνικής γλώσσας» Γ. Μπαµπινιώτη.
Οι συνοικισµοί Ήλιος και Αναπήρων και Εφέδρων, βρισκόταν µεταξύ του Ναού Κοιµήσεως της Θεοτόκου και των γραµµών του τρένου.
Τις χώριζε η οδός Χάλκης.
234
Ο συνοικισµός Μαυροκορδάτου βρισκόταν στη σηµερινή περιοχή Ειρήνη. Πιο κάτω, προς την Αθήνα, ήταν ο συνοικισµός Κάκαβα.
235
Η τοποθεσία «Φάρος» ήταν η περιοχή µετά την πλατεία της Μάνας αριστερά προς Φιλαδέλφεια.
233
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Η. Οικονοµική ενίσχυση των Ναών. Όλοι σχεδόν οι ναοί είναι ηµιτελείς και χρειάζεται η µέριµνα του
υπουργείου για την αποπεράτωσή τους.
Θ. Το νοσοκοµείο και οι νοσηλευόµενοι σ’ αυτό φυµατικοί. Το νοσοκοµείο που λειτουργεί στο
συνοικισµό µας από ετών, λόγω πολλαπλών ελλείψεων δεν είναι σε κατάσταση να εκπληρώσει επακριβώς τον
προορισµό του. Να ληφθεί η δέουσα µέριµνα να περιέλθει στη δηµοτική αρχή µε την αντίστοιχη προικοδότηση.
Ακόµη σοβαρό ζήτηµα είναι η νοσηλεία των φυµατικών στο νοσοκοµείο. Πρέπει να ληφθεί η δέουσα κρατική
µέριµνα για αυτούς τους απόκληρους της τύχης.
Ι. Οι Σχολές. Μέριµνα για τη λειτουργία πλήρους Γυµνασίου και κατάργηση του λειτουργούντος Ηµιγυµνασίου.
Χρειάζεται συµπλήρωση του προσωπικού στα ∆ηµοτικά και ανέγερση σχολικών κτιρίων σε Σαφράµπολη και
Περισσό.
ΙΑ. Μαθητικά συσσίτια. Το µόνο απαραίτητο µέσο για προστασία της άπορης µαθητιώσας νεολαίας είναι τα
συσσίτια. Τα υπουργεία Παιδείας και Πρόνοιας πρέπει να ενισχύσουν τα συσσίτια.
ΙΒ. Παράταση προθεσµίας εξόφλησης προσφυγικών οικηµάτων. Παρακαλώ να ενεργήσετε για την
παράταση της προθεσµίας των ευεργετηµάτων εξόφλησης των προσφυγικών οικηµάτων.
ΙΓ. Παραχώρηση στο δήµο ακάλυπτων χώρων για αναδάσωση και πλατείες. Στον δήµο µας υπάρχουν
ακάλυπτοι χώροι που αν παραχωρηθούν, µπορούν να χρησιµοποιηθούν για αναδάσωση και πλατείες από τις
οποίες στερείται παντελώς. Παρακαλώ να διατάξετε την παραχώρησή τους.
Ι∆. Πραγµατοποίηση Συγκοινωνίας Περισσού – Σαφράµπολης.
ΙΕ. Παραγκούχοι πληµµυροπαθών. Οι παραγκούχοι πληµµυροπαθείς ζητούν τοκοχρεολυτικό δάνειο για να
ανεγείρουν µόνιµα καταστήµατα και συνηγορώ σ’ αυτό.
ΙΣΤ. ∆ηµοτική αγορά. Είναι αναγκαία η οικονοµική ενίσχυση για την ανέγερση δηµοτικής αγοράς. Επίσης
παρακαλώ να ενισχύσετε τον Όµιλο Φιλάθλων της περιφερείας µας. Εν τέλει σας παρακαλώ να ενεργήσετε να
µη προβεί η Αγροτική Τράπεζα στην είσπραξη του υπολοίπου της αξίας των προσφυγικών οικηµάτων που κατάστράφηκαν από την πληµµύρα.
Και καταλήγει:

«Τελευτών το παρόν υπόµνηµά µου, έχω δι’ ελπίδος, Κύριε Υπουργέ, ότι θέλετε λάβει ευµενώς υπ’ όψει τα
εν αυτώ εκτιθέµενα.
Επί τούτοις διατελώ,
Μετ‘ εξαιρέτου υπολήψεως και ιδιαιτέρου σεβασµού
Ο ∆ήµαρχος
Γεώργιος Φελέκης»
29 Οκτωβρίου 1934
Επί του 3ου θέµατος. Ο ∆ήµαρχος ανακοινώνει ότι η µέχρι τώρα απογραφέντες έχουν υπερβεί τις 20.000 αλλά

«… δια της συνεχιζοµένης βαθµιαίας εγγραφής των µη εγγραφέντων είτε λόγω απουσίας είτε λόγω απροθυµίας,
όπως συµβαίνει εις τας εκάστοτε απογραφάς , ο συνολικός πληθυσµός της Νέας Ιωνίας θέλει υπερβή τας είκοσι
πέντε χιλιάδας (25.000)».
Φεβρουάριος 1935
Προ ηµερήσιας διάταξης ο δήµαρχος εκθέτει όσα διαπράττονται εδώ και λίγο καιρό εις βάρος του Ελληνικού πληθυσµού της ∆ωδεκανήσου από τις Ιταλικές αρχές και προτείνει την έγκριση του ∆.Σ. για υποβολή
ψηφίσµατος διαµαρτυρίας που θα δηµοσιευθεί και στον τύπο.

Το δηµοτικόν Συµβούλιον αποδεχόµενον οµοφώνως την πρότασιν ταύτην του κ. ∆ηµάρχου
Ψ η φ ί ζ ε ι.
1ον) ∆ιαµαρτύρεται εντόνως δια τας αναχρονιστικάς και απανθρώπους µεθόδους τας οποίας εφαρµόζει η
Ιταλία εναντίων των αδελφών ηµών ∆ωδεκανησίων προς εξαναγκασµόν αυτών όπως µεταβάλουν την εθνικήν
αυτών και θρησκευτικήν συνείδησιν, δια της αποσπάσεως αυτών εκ της ποιµαντικής δικαιοδοσίας της Σεπτής
κορυφής της Ορθοδοξίας, του Οικουµενικού Πατριαρχείου το οποίον απετέλεσε και αποτελεί τηλαυγή φάρον
του ηµετέρου γένους και σύµπαντος του Ορθοδόξου Χριστιανισµού.
2ον) Εκφράζει την ευχήν όπως ο έλληνικός λαός, συναισθανόµενος την προσγιγνοµένην εις τους
υποδούλους αδελφούς του ανήκουστον αδικίαν υπό µιάς Μεγάλης ∆υνάµεως, η οποία θεωρεί εαυτήν ως κράτος
πεπολιτισµένον, αντιµετωπίσει την δηµιουργηθείσαν ούτω κατάστασιν δι’ αναλόγων µέτρων, προς εξαναγκασµόν της Ιταλίας να σεβασθή τα στοιχειώδη ανθρώπινα δίκαια των ∆ωδεκανησίων, την ελευθερίαν της
εθνικής και θρησκευτικής αυτών συνειδήσεως, τα οποία καταπατεί κατά τοιούτον πρωτοφανή και πρωτάκουστον τρόπον.
3ον) Εκφράζει την ζωηράν συµπάθειαν αυτού προς τους καταπιεζοµένους αδελφούς µας ∆ωδεκανησίους,
τους οποίους συγχαίρει εγκαρδίως διά την σθεναράν των στάσιν, πρός διατήρησιν του εθνισµού και της πατροπαραδότου θρησκείας αυτών.
Το ∆ηµοτικόν Συµβούλιον ανατίθησι την εν προκειµένω ενέργειαν των περαιτέρω εις τον κ. ∆ήµαρχον.
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5 Μαρτίου 1935

Έκτακτος Συνεδρίασις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ν. Ιωνίας.
Το ∆ηµοτικόν Συµβούλιον Νέας Ιωνίας συνελθόν εκτάκτως εις συνεδρίασην, σήµερον Τρίτην 5ην του µηνός
Μαρτίου του έτους 1935, εν τω ∆ηµοτικώ Καταστήµατι παρουσία των προσυπογραφοµµένων (15) δέκα πέντε
µελών αυτού, επί συνόλου δέκα οκτώ τοιούτων, των κ.κ. Ι. Βαλούρδου, Μ. Κουβαρά και Χρ. ∆ουβλίδου µη
προσελθόντων καθό κωλυοµένων, κατόπιν συζητήσεως και έχον υπ’ όξει την δηµιουργιθήσαν εκ του
επαναστατικού κινήµατος έκριθµον κατάστασιν
ψηφίζει οµοφώνως
Αποδοκιµάζει µετ’ αγανακτήσεως το επαναστατικόν κίνηµα και εκφράζει την εµπιστοσύνην και αφοσίωσήν
αυτού εις την Σεβ. Κυβέρνησιν.
Αποφασίζει όπως υποβληθή το παρόν ψήφισµα εις τον Εξ. Πρόεδρον της Κυβερνήσεως εις τους κ.κ.
Υπουργούς Εσωτερικών και Προνοίας και εις τον κ. Νοµάρχην Αττικοβοιωτίας.
Ο Πρόεδρος
Τα µέλη
Χρ. Χατζηστέλιος
Ι. Ρεµούνδος, Χρ. Σκαµάκης, Ι. Μαµελετζής, Ι. Κεσίσογλου, Κ. Βαρβαρέσος,
Η. Σινάνογλου, Γ. Προµπονάς, Α. Γεωργουλίδης, ∆. Μωϋσιάδης,
Π. Καρφόπουλος, Ι. Καννάς, Μ. Εγιπίδης, Α. Μόρτογλου, Π. Καΐρης.
12 Μαρτίου 1935
Έκτακτη Συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ν. Ιωνίας.
∆ηµαρχεύων: Πέτρος Καρφόπουλος
Πρόεδρος: Χρήστος Χατζηστέλιος
Παρόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι: Ανδρέας Μόρτογνου, Χρήστος Σκαµάκης, Ιορδάνης Μαµελετζής, Ιωάννης
Ρεµούνδος, ∆ηµήτριος Μωϋσιάδης, Ιωάννης Κανάς, Κωνσταντίνος Βαρβαρέσος, Ιωάννης Κεσίσογλου, Μιχαήλ
Εγιπίδης, Αρ. Γεωργουλίδης.
Το ∆.Σ. αποτελούµενο από τους πιο πάνω κατόπιν συνεννόησης, ενώ διαρκεί το συλλαλητήριο για την
υποδοχή του Στρατηγού Γ. Κονδύλη236 και έχοντας υπόψη πως δεν έγινε δυνατή η υποβολή συγχαρητηρίων
στην κυβέρνηση εξ αιτίας της καταστολής του επαναστατικού κινήµατος, συνήλθε εκτάκτως σε συνεδρίαση.
Ο πρόεδρος εισάγει ψήφισµα που γίνεται δεκτό οµοφώνως και αποφασίζεται να σταλεί τηλεγραφικώς στον
πρόεδρο της Κυβέρνησης, στους υπουργούς Στρατιωτικών, Ναυτικών, Αεροπορίας237 και στο Νοµάρχη Αττικοβοιωτίας. Το ψήφισµα διατυπώθηκε ως εξής:

Το ∆ηµοτικόν Συµβούλιον Νέας Ιωνίας συνελθόν εκτάκτως σήµερον Τρίτην 12 Μαρτίου 1935 και ώραν 8
µ.µ. εν τω ∆ηµοτικώ Καταστήµατι
ψηφίζει οµοφώνως
Υποβάλει θερµά συγχαρητήρια επί νίκη και δη ανεµάκτω εννόµου Κράτους και διαδηλοί πεποίθησην αυτού
ότι υπό πεφωτισµένην ηγεσίαν σηµερινών Κυβερνητών θέλει εξασφαλισθή παγίωσις γαλήνης Ελληνικού λαού
προς ευηµερίαν δεινώς δοκιµασθείσης εξ εθνοκτόνου κινήµατος Πατρίδα.
Οι

∆ηµοτικοί Σύµβουλοι

Ο ∆ηµαρχών

Τετάρτη 17 Ιουλίου 1935
Θέµατα ηµερήσιας διάταξης.
Προ ηµερήσιας διάταξης η Επιτροπή Ελέγχου Ανωµαλιών που καταρτίστηκε µε απόφαση του ∆. Σ. κατά
τη συνεδρίαση της 13ης Ιουνίου ε. έ., υποβάλλει στο συµβούλιο το πόρισµά της. Σελ. 94.
Πέµπτη 8 Αυγούστου 1935, Αιτήσεις και αναφορές.
Β) Εισάγεται αίτηση της συζύγου του Γ. Φελέκη, Ειρήνης για την καταβολή των καθυστερούµενων εξόδων
παράστασης του συζύγου της, µε εντολή του Νοµάρχη για ενέργεια παντός νοµίµου. Ακούγονται απόψεις και
προτάσεις για καταβολή µε κάποιο τρόπο των χρηµάτων, γιατί η οικογένεια του απολυθέντος και φυλακισµένου
δηµάρχου αναξιοπαθεί. Μετά από συζήτηση το συµβούλιο έχοντας υπόψη τα πιο πάνω και για λόγους φιλανθρωπίας εγκρίνει χορήγηση βοηθήµατος 20.000.
Πέµπτη 22 Αυγούστου 1935
236
Στις 12 Μαρτίου επιστρέφει µέσω Θεσσαλονίκης στην Αθήνα, θριαµβευτής από την Καβάλα, όπου παίχτηκε η τελική φάση της
καταστολής του κινήµατος, ο Γ. Κονδύλης. Το αεροπλάνο που τον µεταφέρει προσγειώνεται στο Τατόι και καθ’ όλη τη διαδροµή µέχρι την
Αθήνα του γίνεται αποθεωτική υποδοχή από τους συγκεντρωµένους, µε εναγκαλισµούς και φιλιά από τον Π. Τσαλδάρη, αλλά και υπό τα
ανήσυχα βλέµµατα των Λαϊκών, που φοβόντουσαν την ανατροπή από µέρους του της κυβέρνησης, κάτι που δεν άργησε να επαληθευτεί.
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Υπουργός Στρατιωτικών είναι Γ. Κονδύλης. Στις 2 Μαρτίου 1935 παραιτήθηκε από το υπουργείο Ναυτικών ο Αλεξ. Χατζηκυριάκος και
διορίστηκε ο Σοφοκλής ∆ούσµανης και στο Αεροπορίας υπουργός ο Γ. Σχινάς, σε θέση που κατείχε ο πρωθυπουργός Παναγής Τσαλδάρης.
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Ο Πρόεδρος Χατζηστέλιος ανακοινώνει τον αιφνίδιο θάνατο του Ναυάρχου Παύλου Κουντουριώτη και
προτείνει να σταλεί στην οικογένειά του συλλυπητήριο τηλεγράφηµα. Το ∆.Σ. µε εξαίρεση τους: ∆ηµόπουλο,
Μιχαηλίδη, ∆ηµάρατο και Βιαρόπουλο που αρνήθηκαν να προσυπογράψουν, αποδέχεται την πρόταση και
εγκρίνει την αποστολή του πιο κάτω τηλεγραφήµατος:

Τηλεγράφηµα
Οικογένειαν Παύλου Κουντουριώτου
Ύδραν
Το ∆ηµοτικόν Συµβούλιον Νέας Ιωνίας συνελθόν εκτάκτως επί θλιβερώ αγγέλµατι θανάτου ενδόξου
Ναυάρχου Παύλου Κουντουριώτου, Νικητού Έλλης, αποτίον φόρον ευγνωµοσύνης εις µνήµην αΐδιον Σεπτού
Νεκρού, υποβάλλει ευλαβώς θερµήν παράκλησιν ευαρεστηθήτε δεχθήτε θερµά συλλυπητήρια αυτού.
Εν Νέα Ιωνία τη 23η Αυγούστου 1935
Ο ∆ηµαρχών
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Ιωάννης Ριζογιαννόπουλος
Χρήστος Χατζηστέλιου
Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι
Ηλίας Σινάνογλου, Κων/τίνος Βαρβαρέσος, Ιωάννης Κανάς, ∆ηµήτριος Μωϋσιάδης, Μιχαήλ Μερκούρογλου,
Παντελής Ανδριτσάκης, Τιµολέων Τζανιδάκης, Ιωάννης Κεσίσογλου.
Παρασκευή 28 Σεπτεµβρίου 1935
Προ της ηµερήσιας διάταξης ο πρόεδρος Χατζηστέλιος εκθέτει στο συµβούλιο επεισόδιο που έγινε εις βάρος
του µέσα στο γραφείο του ∆ηµάρχου, κατά την απουσία του, από τον ηµεροµίσθιο υπάλληλο Β. Β., που του
συµπεριφέρθηκε υβριστικά και µε απρέπεια, µε τρόπο που έθιγε και το πρόσωπό και την ιδιότητά του, ζητάει δε
ικανοποίηση. Ο ∆ηµόπουλος επιβεβαιώνει τα καταγγελλόµενα και ότι από τα λεγόµενα του προέδρου εθίγησαν
τα πολιτικά φρονήµατα του υπαλλήλου ο οποίος παρεκτράπηκε και συµπεριφέρθηκε µε απρεπή τρόπο. ∆ιαµαρτύρεται όµως γιατί ο πρόεδρος αν και πήρε διαβεβαιώσεις ότι δα ικανοποιηθεί, προκάλεσε σκοπίµως τη συζήτηση για δηµαγωγικούς λόγους, θυµίζει δε ότι κατά το προηγούµενο δηµοτικό καθεστώς στάλθηκαν συγχαρητήρια
από το ∆.Σ. σε εορτάζουσες στο εξωτερικό και εκτός αρχής, προσωπικότητες. Ο Χατζηστέλιος διαψεύδει µε
αγανάκτηση ότι δήθεν στάλθηκε συγχαρητήριο τηλεγράφηµα είτε προς το Βενιζέλο ή σε άλλη προσωπικότητα
από το πρώην ∆.Σ. προκαλεί δε τους παρόντες συµβούλους που συµµετείχαν σ’ αυτό: Μωϋσιάδη, Βαρβαρέσο
και Κανά, οι οποίοι βεβαιώνουν πως δεν στάλθηκαν ποτέ παρόµοια τηλεγραφήµατα. Ο πρόεδρος τονίζει ότι
αφορµή για την έξαψη των πνευµάτων έδωσε η ατυχής πρόταση του Ανδριτσάκη µέσα στην αίθουσα µετά το
πέρας της τελευταίας συνεδρίασης, αποτέλεσµα της οποίας υπήρξε η συµπεριφορά του Β. Β.
∆ηµιουργείται επεισόδιο µεταξύ ∆ηµάρχου και ∆ιαµαντάκη µε αποτέλεσµα να αποχωρήσει αυτός και ο
Μερκούρογλου. Ο Κανάς µέσα στο θόρυβο κατακρίνει τη συµπεριφορά του Β. Β. και εκφράζει τη λύπη του γιατί
η προσβολή που έγινε στο πρόσωπο του προέδρου αντανακλά σε ολόκληρο το Σώµα και συµφωνεί πως πρέπει
να δοθεί η δέουσα ικανοποίηση. Ο Μιχαηλίδης συµφωνεί και αναφερόµενος στα λόγια του ∆ηµάρχου παρατηρεί
ότι αν δεν αναιρεθούν τα λεχθέντα, γίνεται, κάτω από αυτές τις συνθήκες, προβληµατική η συνεργασία µεταξύ
δηµοτικών συµβούλων και δηµάρχου. Ο δήµαρχος ανασκευάζει και υπόσχεται αυστηρή τιµωρία του υπαλλήλου.
Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 1935
Ανακοίνωση της πολιτειακής µεταβολής και διαδήλωση της απόφασης του Σώµατος για τη δηµιουργηθείσα νέα
κατάσταση. Επί του θέµατος παίρνει το λόγο ο Ριζογιαννόπουλος που αναφερόµενος στην πολιτειακή µεταβολή
λέει τα εξής:

Κύριοι
Ευχαρίστως σας αναγγέλλω ότι από σήµερον πάσα πράξις ∆ηµοσίας Αρχής ενεργείται απ’ ονόµατι του
Βασιλέως των Ελλήνων Γεωργίου του Β΄.
Με το κατ’ εξοχήν τούτο πολίτευµα της Βασιλευοµένης ∆ηµοκρατίας είµαι πεπεισµένος ότι όλα τα Εθνικά
µας όνειρα θα ακολουθήσουν την οδό των πεπρωµένων των και ότι οι θεσµοί της Αυτοδιοίκησης των ∆ήµων και
Κοινοτήτων θα εύρουν το Πολίτευµα τούτο συµπαραστάτην των.
Εύχοµαι όπως υπό την ευλογίαν του θεού και την σύµπραξιν υµών και εν τω µέσω των αγαθών της
µεταπολιτεύσεως ο ∆ήµος Ν. Ιωνίας ίδη πραγµατοποιούµενον όλον το πρόγραµµα των ∆ηµοτικών έργων.
Ζήτω ο Βασιλεύς Γεώργιος ο Β!
Με πρόταση του ∆ηµόπουλου εγκρίνεται το κατωτέρω ψήφισµα:

Το ∆ηµοτικόν Συµβούλιον του ∆ήµου Νέας Ιωνίας, συνελθόν εν εκτάκτω συνεδριάσει αυτού σήµερον 11ην
Οκτωβρίου 1935 ηµέραν Παρασκευήν και ώραν 8 µ.µ. παρόντων των κάτωθι υπογεγραµµένων ένδεκα
∆ηµοτικών Συµβούλων, ∆ηµαρχεύοντος του κ. Ι. Ριζογιαννοπούλου και υπό την Προεδρίαν του κ. Χρ.
Χατζηστέλιου.
Ακούσαν του κ. ∆ηµαρχεύοντος ανακοινώσαντος ότι: 1) το Πολίτευµα της ∆ηµοκρατίας κατελύθη υπό της
Ε΄ των Ελλήνων Εθνοσυνελεύσεως και απεφασίσθη η παλινόρθωσις της Βασιλείας και 2) την διακυβέρνησιν της
χώρας ανέλαβε Κυβέρνησις υπό τον αρχηγόν του Εθνικού Ριζοσπαστικού κόµµατος στρατηγόν κ. Γεώργιον
Κονδύλην, όστις ανέλαβε τα καθήκοντα του Αντιβασιλέως µέχρι της ελεύσεως του νοµίµου της χώρας Βασιλέως
Γεωργίου του Β΄.
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Αποφασίζει
Να διαδηλωθεί η απόλυτος πίστις και αφοσίωσις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, προς το νέον της χώρας
πολίτευµα και τον Ανώτατον Άρχοντα Βασιλέα Γεώργιον Β΄. Να αναρτηθή η εικών του Βασιλέως εις την
αίθουσαν του Συµβουλίου και να αποσταλή το παρόν προς την Κυβέρνησιν και τον Βασιλέα.
Το ∆ηµοτικόν Συµβούλιον
Εγκρίνεται οµοφώνως η αποστολή συγχαρητηρίου τηλεγραφήµατος στην επαναστατική επιτροπή και του
πιο κάτω τηλεγραφήµατος στον βασιλιά.

Βασιλέα Γεώργιον της Ελλάδος
Λονδίνον
∆ηµοτικόν Συµβούλιον Νέας Ιωνίας διερµηνεύον µακραίωνον αίσθηµα βασιλικών παραδόσεων καρδίας
πρώην αλυτρώτου Ελληνισµού ευλαβώς υποβάλλει πιστήν αφοσίωσιν προσφύγων θρόνον και Βασιλέα
σύµβολον τυχών Έθνους και ευτυχίας προσφύγων.
Ο ∆ήµαρχος Νέας Ιωνίας Ι. Ριζογιαννόπουλος
Νέα Ιωνία τη 12 Οκτωβρίου 1935
Νέα Ιωνία τη 12 Οκτωβρίου 1935
Λόγω επείγουσας φύσης: Εγκρίνονται οµοφώνως τα έξοδα του δηµοψηφίσµατος της 3ης Νοεµβρίου, για
προµήθεια εκλογικών ειδών το ποσό των 10.000.

Παρασκευή 28 Σεπτεµβρίου 1935
Προ της ηµερήσιας διάταξης ο πρόεδρος Χατζηστέλιος εκθέτει στο συµβούλιο επεισόδιο που έγινε εις βάρος
του µέσα στο γραφείο του ∆ηµάρχου, κατά την απουσία του, από τον ηµεροµίσθιο υπάλληλο Β. Β., που του
συµπεριφέρθηκε υβριστικά και µε απρέπεια, µε τρόπο που έθιγε και το πρόσωπό και την ιδιότητά του, ζητάει δε
ικανοποίηση. Ο ∆ηµόπουλος επιβεβαιώνει τα καταγγελλόµενα και ότι από τα λεγόµενα του προέδρου εθίγησαν
τα πολιτικά φρονήµατα του υπαλλήλου ο οποίος παρεκτράπηκε και συµπεριφέρθηκε µε απρεπή τρόπο. ∆ιαµαρτύρεται όµως γιατί ο πρόεδρος αν και πήρε διαβεβαιώσεις ότι δα ικανοποιηθεί, προκάλεσε σκοπίµως τη συζήτηση για δηµαγωγικούς λόγους, θυµίζει δε ότι κατά το προηγούµενο δηµοτικό καθεστώς στάλθηκαν συγχαρητήρια
από το ∆.Σ. σε εορτάζουσες στο εξωτερικό και εκτός αρχής, προσωπικότητες.
Ο Χατζηστέλιος διαψεύδει µε αγανάκτηση ότι δήθεν στάλθηκε συγχαρητήριο τηλεγράφηµα είτε προς το
Βενιζέλο ή σε άλλη προσωπικότητα από το πρώην ∆.Σ. προκαλεί δε τους παρόντες συµβούλους που συµµετείχαν σ’ αυτό: Μωϋσιάδη, Βαρβαρέσο και Κανά, οι οποίοι βεβαιώνουν πως δεν στάλθηκαν ποτέ παρόµοια
τηλεγραφήµατα. Ο πρόεδρος τονίζει ότι αφορµή για την έξαψη των πνευµάτων έδωσε η ατυχής πρόταση του
Ανδριτσάκη µέσα στην αίθουσα µετά το πέρας της τελευταίας συνεδρίασης, αποτέλεσµα της οποίας υπήρξε η
συµπεριφορά του Β. Β.
∆ηµιουργείται επεισόδιο µεταξύ ∆ηµάρχου και ∆ιαµαντάκη µε αποτέλεσµα να αποχωρήσει αυτός και ο
Μερκούρογλου. Ο Κανάς µέσα στο θόρυβο κατακρίνει τη συµπεριφορά του Β. Β. και εκφράζει τη λύπη του γιατί
η προσβολή που έγινε στο πρόσωπο του προέδρου αντανακλά σε ολόκληρο το Σώµα και συµφωνεί πως πρέπει
να δοθεί η δέουσα ικανοποίηση. Ο Μιχαηλίδης συµφωνεί και αναφερόµενος στα λόγια του ∆ηµάρχου παρατηρεί
ότι αν δεν αναιρεθούν τα λεχθέντα, γίνεται, κάτω από αυτές τις συνθήκες, προβληµατική η συνεργασία µεταξύ
δηµοτικών συµβούλων και δηµάρχου. Ο δήµαρχος ανασκευάζει και υπόσχεται αυστηρή τιµωρία του υπαλλήλου.
Πέµπτη 16 Ιανουαρίου 1936
Προ ηµερήσιας διάταξης ο πρόεδρος ευχαριστεί για την εκλογή του και µετά την ανάγνωση των πρακτικών
της 11ης ∆εκεµβρίου (συνέχεια συνεδρίασης της 9ης ∆εκεµβρίου) γίνονται κάποιες προσθήκες.
Μεταξύ άλλων για τη δαπάνη εξόδων κίνησης 1.230 δρχ. για την υποδοχή του βασιλιά, οι Χατζηστέλιος,
Μιχαηλίδης και Μωϋσιάδης διατείνονται ότι δεν ελήφθη παρόµοια απόφαση. Ο ∆ιαµαντάκης θυµάται ότι έγινε
λόγος για καταβολή από τον ∆ήµο των εξόδων κίνησης του Μοίραρχου ∆ηµ. Κασολλά που κατέβηκε στην Αθήνα
κατά την ηµέρα της υποδοχής του βασιλιά. Ο ∆ηµόπουλος εκφράζει τη λύπη του γιατί η συζήτηση εκθέτει ονόµατα τρίτων και τονίζει ότι κατά την σχετική συζήτηση καθορίστηκαν τα ποσά για τη χρησιµοποίηση 2 αυτοκινήτων. Ο Μωϋσιάδης παρατηρεί ότι πέντε σύµβουλοι δεν άκουσαν να γίνεται λόγος και να παίρνεται παρόµοια
απόφαση και αναρωτιέται µήπως έπαθαν οµαδική αµνησία.
Σε ψηφοφορία που ακολουθεί 10 σύµβουλοι λένε πως έγινε η συζήτηση και 5 ότι δεν έγινε.
Ο Πρόεδρος ανακοινώνει στο συµβούλιο ότι µε όσα διαπίστωσε µε την ανάληψη των καθηκόντων του δεν
υπάρχει το πρώτο βιβλίο πρακτικών του ∆.Σ. από τη σύσταση του ∆ήµου µέχρι τέλους ∆εκεµβρίου 1934. Οι
∆ηµόπουλος και Χατζηστέλιος εκφράζουν τη γνώµη ότι πρέπει να γίνουν ανακρίσεις για την απώλεια, που έγινε
αντιληπτή κατά τα τέλη Μαρτίου 1935. Αποφασίζεται οµοφώνως να υποβληθεί µήνυση για υπεξαίρεση δηµοσίων εγγράφων κατ’ αγνώστων, από τον τέως Πρόεδρο Χατζηστέλιο και τον Βαρβαρέσο, ο οποίος αρνείται να
αναλάβει τέτοια υποχρέωση. Μετά ο πρόεδρος ανακοινώνει ότι ο εκτελών χρέη γραµµατέα του ∆.Σ., εισηγητής
του ∆ήµου Θ. Καγιαλόγλου υπέβαλε έγγραφη παραίτηση και το ∆.Σ. καλείται να αποφασίσει αν γίνεται δεκτή.
Κατά τη διάρκεια της φανερής ψηφοφορίας αποχωρεί ο ∆ιαµαντάκης και επειδή κάποιοι αποφεύγουν να
εκφράσουν άποψη επαναλαµβάνεται η ψηφοφορία, µυστική αυτή τη φορά. Με 10 ψήφους κατά 3 το ∆.Σ. δε
δέχεται την παραίτηση και ο Μωϋσιάδης παρατηρεί ότι το αποτέλεσµα οφείλεται στη µεγάλη ευθιξία του ∆.Σ. Οι
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Βερβαρέσος και Βιαρόπουλος εξανίστανται γι’ αυτή τη δήλωση και ο Βιαρόπουλος αποχωρεί από τη συνεδρίαση
σε ένδειξη διαµαρτυρίας.
Σάββατο 1 Φεβρουαρίου 1936
Έκτακτη συνεδρίαση για το θάνατο του Στρατηγού Γεωργίου Κονδύλη.
Ο ∆ήµαρχος ανακοινώνει στο συµβούλιο τον αιφνίδιο θάνατο του Στρατηγού Γεωργίου Κονδύλη και προτείνει να εγκριθεί η κατάθεση στεφάνου στη σορό του µεταστάντος και να ακολουθήσει την κηδεία του το ∆.Σ.
Μετά από συζήτηση γίνεται δεκτό το πιο κάτω ψήφισµα:

Το ∆ηµοτικόν Συµβούλιον Νέας Ιωνίας συνελθόν σήµερον Σάββατον 1ην Φεβρουαρίου 1936 εις έκτακτον
συνεδρίασην εν τω ∆ηµοτικώ Καταστήµατι επί τω αιφνιδίω θανάτω του Αντιστρατήγου Γεωργίου Κονδύλη,
διατελέσαντος Προέδρου Υπουργικού Συµβουλίου και Αντιβασιλέως, ακούσαν του κ. ∆ηµάρχου, εκθειάσαντος
τας αρετάς και τας προς την Πατρίδα υπηρεσίας του µεταστάντος Μεγάλου Τέκνου της Ελλάδος ψηφίζει:
1ον) Να αναρτηθή η εικών του εκλιπόντος Στρατηγού εις την αίθουσαν του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και να
σταλή συλλυπητήριον τηλεγράφηµα εις την οικογένειάν του.
2ον) Να υψωθή µεσίστιος η σηµαία επί του ∆ηµοτικού Καταστήµατος επί τριήµερον.
3ον) Να κατατεθή στέφανος εις την σορόν του µεταστάντος υπό του κ. ∆ηµάρχου.
4ον) Να παρακολουθήση την κηδείαν του Μεγάλου Νεκρού ο κ. ∆ήµαρχος και το ∆ηµοτικόν Συµβούλιον εν
σώµατι.

Συνεδρίαση 41η
Τετάρτη 18 Μαρτίου 1936
Έκτακτη συνεδρίαση για το θάνατο του πρώην Πρωθυπουργού της Ελλάδας Ελευθερίου Βενιζέλου.

Ο Πρόεδρος κ. Ηλ. Σινάνογλου, λαµβάνων τον λόγον αναγγέλλει µετά συντριβής τον επελθόντα εν Παρισίοις
απροσδόκητον θάνατον του πρώην Πρωθυπουργού Ελευθερίου Βενιζέλου, Αρχηγού του Κόµµατος των Φιλελευθέρων, εκθειάζει τας προς την Πατρίδα ανεκτιµήτους υπηρεσίας του µεταστάντος Πολιτικού, ∆ηµιουργού της
Μεγάλης Ελλάδος και προτείνει όπως το Συµβούλιον τηρήση σιγήν ενός λεπτού εις την µνήµην του αποθανόντος
και υποβάλλει προς ψήφισιν το κατωτέρω ψήφισµα, όπερ γίνεται δεκτόν κατά πλειοψηφίαν, των κ.κ. ∆ηµοπούλου Βιαροπούλου και ∆ηµαράτου αρνηθέντων ψήφον.
Ψήφισµα
Το ∆ηµοτικόν Συµβούλιον ακούσαν του Προέδρου κ. Ηλ. Σινάνογλου ψηφίζει:
1ον) Να σταλή συλλυπητήριον τηλεγράφηµα εις την εν Παρισίοις διαµένουσαν οικογένειαν του µεταστάντος.
2ον) Να αναρτηθή από αύριον και µέχρι της ταφής του Μεγάλου Νεκρού µεσίστιος η σηµαία του ∆ηµοτικού
Καταστήµατος.
3ον) Να κατατεθεί στέφανος βαρύτιµος εις την σορόν αυτού.
4ον) Να παρακολουθήση εν σώµατι το ∆ηµοτικόν Συµβούλιον έχον επί κεφαλής τον κ. ∆ήµαρχον την
κηδείαν αυτού.
5ον) Να αναρτηθή η εικών αυτού εις την αίθουσαν των Συνεδριάσεων του ∆ηµοτ. Συµβουλίου.
Σηµείωσις: Το τηλεγράφηµα προς την οικογένειαν Βενιζέλου έχει ούτω.
Καν Έλεναν Βενιζέλου
Κους Κυριάκον και Σοφοκλήν Βενιζέλον
Οδός Μποζόν 22 Παρίσιοι
Παρακαλούµεν δεχθήτε ειλικρινή συλλυπητήρια ∆ηµοτικού Συµβουλίου Νέας Ιωνίας επί πληξάση αδοκήτως
Υµάς συµφορά δι απωλείας µεγάλου τέκνου Ελλάδος.
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου: Ηλίας Σινάνογλου.
Ο
Τα
Ο
Πρόεδρος
Μέλη
Γραµµατεύς
∆ευτέρα 13 Απριλίου 1936
Έκτακτη συνεδρίαση για το θάνατο του Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου ∆εµερτζή.
Ο ∆ήµαρχος Ριζογιαννόπουλος αναγγέλλει τον αιφνίδιο θάνατο του Πρωθυπουργού Κωνστ. ∆εµερτζή και
γίνεται δεκτό το πιο κάτω ψήφισµα:
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Νέας Ιωνίας ψηφίζει οµοφώνως:
1ον) Να σταλεί συλλυπητήριο τηλεγράφηµα στην οικογένεια του µεταστάντος.
2ον) Να αναρτηθεί επί τριήµερο µεσίστια η σηµαία του ∆ηµοτικού Καταστήµατος.
3ον) Να κατατεθεί στέφανος στη σορό του.
4ον) Να παρακολουθήσει σύσσωµο το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε το ∆ήµαρχο την κηδεία του.
Κυριακή 17 Μαΐου 1936
Έκτακτη συνεδρίαση για το θάνατο του Πρωθυπουργού Παναγή Τσαλδάρη.
Ο ∆ήµαρχος Ριζογιαννόπουλος αναγγέλλει τον αιφνίδιο θάνατο του Πρωθυπουργού Παναγή Τσαλδάρη.
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Το Συµβούλιον συµµερισθέν την οδύνην του Ελλήνικού Λαού, εκ της απροσδοκήτου απωλείας ενός εκ των
ηγετών αυτού, διατελέσαντος επανειληµµένως πρωθυπουργού, εγκρίνει οµοφώνως το κατωτέρω ψήφισµα.
Το ∆ηµοτικόν Συµβούλιον Νέας Ιωνίας ψηφίζει οµοφώνως:
1ον) Να σταλεί συλλυπητήριον τηλεγράφηµα εις την εν Αθήναις διαµένουσαν οικογένειαν του µεταστάντος
Πολιτικού.
2ον) Να αναρτηθεί µεσίστιος η σηµαία του ∆ηµοτικού Καταστήµατος µέχρι της ηµέρας της ταφής αυτού.
3ον) Να κατατεθεί βαρύτιµος στέφανος εις την σορόν του νεκρού.
4ον) Να παρακολουθήσει την κηδείαν του το ∆ηµοτικόν Συµβούλιον εν σώµατι µετά του κ. ∆ηµάρχου.
Η εκτέλεσις των ανωτέρω ανατίθησι εις τον κ. ∆ηµαρχεύοντα.
Το προς την κ. Λίνα Τσαλδάρη αποσταλέν τηλεγράφηµα έχει ως ούτω:
Καν Λίνα Τσαλδάρη
Αθήναις
∆ηµοτικόν Συµβούλιον Νέας Ιωνίας υποβάλλει θερµά συλλυπητήρια επί πληξάση Υµάς αδοκήτω συµφορά δι
απωλείας σεβαστού συζύγου
Ο πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ηλίας Συνάνογλου.
Συνεδρίαση 14η
∆ευτέρα 10 Αυγούστου 1936
Έγκριση ψηφίσµατος εκδήλωσης αφοσίωσης προς τη σεβαστή κυβέρνηση.
Παρίστανται ο ∆ήµαρχος Γ. Φελέκης και τα εξής 11 µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου: Χρ. Χατζηστέλιος,
Μ. Κουβαράς, Π. Καΐρης, Χ. Σκαµάκης, Α. Γεωργουλίδης, Γ. Προµπονάς, Ι. Ρεµούνδος, Α. Μόρτογλου, Ι. Κεσίσογλου. Π. Καρφόπουλος και Ι. Βαλούρδος. ∆εν προσήλθαν οι: Ηλ. Σινάνογλου, Μ. Εγιπίδης, ∆. Μωϋσόγλου,
Ι. Κανάς, Ι. Μαµελετζής και Χρ. ∆ουβλίδης. Ο Βαρβαρέσος έχει παραιτηθεί.
Ο ∆ήµαρχος ανακοινώνει τηλεγράφηµα του Νοµάρχη Αττικοβοιωτίας.

∆ιάγγελµα κυβερνήσεως προς Ελληνικόν λαόν εγκριθέν υπό Βασιλέως και Υπουργικού Συµβουλίου καθορίζει
λόγους δι’ ούς επεβλήθη κήρυξις Στρατιωτικού Νόµου καθ’ άπασαν την χώραν και αναστολή ορισµένων
διατάξεων του Συντάγµατος αφορώσαν την συγκέντρωσιν των πολιτών και ελευθεροτυπίαν προσέτι διάλυσην
βουλής. Προσπάθεια Κοµουνιστών όπως δια συνεχών ενεργειών αδικαιολογήτων επιφέρη ανατροπήν Κοινωνικού
Καθεστώτος επέλαβεν λήψην µέτρων τούτων. Κυβέρνησις καλεί Ελληνικόν λαόν συγκεντωθή πειθαρχικώς περί
Βασιλέα και Κυβέρνησιν ίνα εξασφαλίση ευηµερίαν χώρας και διατηρήση αλώβητον Εθνικήν παράδοσην και
Ελληνικόν πολιτισµόν. Υπόσχεται εδραίωσιν Κοινωνικού Καθεστώτος υπό αιγίδα Α. Μ. Βασιλέως και εξασφάλισιν
προόδου Ελληνικής κοινωνίας και ιδιαιτέρως ευηµερίαν πενεστέρων και πασχουσών τάξεων αυτής. Εδηµοσιεύθη
διάταγµα διαλύσεως βουλής κηρύξεως Στρατιωτικού νόµου επιστρατεύσεως Τ.Τ.Τ. Σιδηροδρόµων Τροχιοδροµικών και Αρτεργατών. Κυβέρνησις συνεπληρώθει δια νέων µελών Υπουργικού Συµβουλίου ορκισθέντων Κ.
Ζαβιτσιάνου Αντιπροέδρου και Υπουργού Οικονοµικών, Π. Ρεδιάδου Υφ. Οικονοµικών, Α. Κορυζή υπουργού
Προνοίας, Παπαβασιλείου Υφ. Ναυτικών, Αλεβιζάτου Υφ. Υγιεινής και Πασάρη Υφ. Αεροπορίας. Άπαντες
Σωµατάρχαι Στρατού ετηλεγράφησαν επιδοκιµάζοντες ληφθείσας αποφάσεις σωτηρίους Κοινωνίαν και Πατρίδα.
Πανεργατική απεργία συνεπεία ληφθέντων µέτρων εµαταιώθη.
Υπουργός Εσωτερικών διέψευσε διάδοσιν καταργήσεως ∆ήµων και Κοινοτήτων. Πλήρης ησυχία και τάξις
κρατεί πρωτεύουσαν και ολόκληρον επικράτειαν.
Παρακαλούµεν κοινοποιήσατε παρούσαν καλούντες λαόν όπως συµβάλει εις την γαλήνην.
Αναφέρατε εκτέλεσιν
Ο Νοµάρχης Κ. Καλαµαράς
Ο ∆ήµαρχος προσθέτει ότι µε την υπ’ αριθ. 4217 εγκύκλιό του έκανε ευρεία ανακοίνωση του τηλεγραφήµατος µε τοιχοκόλληση, προτρέποντας τους πολίτες της Ν. Ιωνίας µε τη νοµιµόφρονη στάση τους να συµβάλλουν στη γαλήνη του τόπου και ότι µε αναφορά του προς τη Νοµαρχία ανακοίνωσε αυτή την ενέργειά του.
Το ∆.Σ. εγκρίνει οµοφώνως τις ενέργειες του δηµάρχου και ψηφίζει τη αποστολή του πιο κάτω τηλεγραφήµατος:

Πρόεδρον Κυβερνήσεως, Υπουργόν Εσωτερικών, Νοµάρχην Αττ/τίας.
Το ∆ιοικητικόν Συµβούλιον Νέας Ιωνίας συνελθόν εκτάκτως ακούσαν του κ. ∆ηµάρχου περί αποστολής
συγχαρητηρίου τηλεγραφήµατος προς την Εθνικήν Κυβέρνησιν ψηφίζει οµοφώνως.
Συγχαίρει Σεβαστήν Κυβέρνησιν επί προσπαθεία αυτής προς εξασφάλισιν ευηµερίας και προόδου χώρας και
διατήρησιν αλωβήτων Εθνικών παραδόσεων και εδραίωσιν Κοινωνικού Καθεστώτος.
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Χρήστος Χατζηστέλιος
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Έκτακτη Συνεδρίαση
Πέµπτη 24 Σεπτεµβρίου 1936
Το ∆.Σ. αφού άκουσε τον ∆ήµαρχο να εκθέτει το έργο που συντελέστηκε από τη Εθνική Κυβέρνηση και να
εκφράζει την πεποίθηση για τη µέχρι το τέλος ασφαλή έκβαση της προσπάθειάς της για Εθνική αναδηµιουργία
Ψηφίζει οµοφώνως

Προσκαλεί τον λαό της Νέας Ιωνίας να συγκεντρωθεί στην πλατεία Συντάγµατος την 2α Οκτωβρίου 1936
ηµέρα Παρασκευή και ώρα 8 µ.µ. και µετάσχει στο συλλαλητήριο στο οποίο θα διαδηλωθεί η ακράδαντη
πεποίθηση και ο ενθουσιασµός του λαού των Αθηνών, του Πειραιώς και των περιχώρων για το έργο της Εθνικής
αναδηµιουργίας που συντελέστηκε και συντελείται από την Εθνική Κυβέρνηση και τον αρχηγό του νέου κράτους
κ. Ιωάννη Μεταξά.

Τετάρτη 18 Νοεµβρίου 1936
Προ ηµερήσιας διάταξης ο ∆ήµαρχος παίρνει το λόγο και αναφέρεται στη µετακοµιδή των λειψάνων των
βασιλέων Όλγας, Σοφίας και Κωνσταντίνου Στην τελετή παραστάθηκε ο ∆ήµαρχος.
Επίσης ανακοινώνεται η συµµετοχή του ∆ήµου στο πένθος για το θάνατο του Αλέξανδρου Παπαναστασίου
και προβαίνει στις συνήθεις ενέργειες.
Πέµπτη 7 Οκτωβρίου 1937
Προ ηµερήσιας διάταξης διαβάζονται από τον πρόεδρο, συγχαρητήριο τηλεγράφηµα προς τον διάδοχο
Παύλο238 για το ευτυχές γεγονός των αρραβώνων του και η ευχαριστήρια απάντηση του Παύλου.
Πέµπτη 7 Οκτωβρίου 1937
Επί του 1ου θέµατος. Ο ∆ήµαρχος παίρνει το λόγο και λέει τα εξής:
«Κύριοι δηµοτικοί σύµβουλοι
Το κύριο θέµα της σηµερινής συνεδρίασης του σώµατος είναι η ανασκόπηση της οικονοµικής κατάστασης
του δήµου. Τούτο επιβάλλεται να γίνει ιδίως µε σκοπό να κατατοπιστούν επακριβώς τα αξιότιµα µέλη του ∆.Σ.
αφ’ ενός και οι συνδηµότες αφ’ ετέρου για την οικονοµική κατάσταση του δήµου και να εκτιµήσουν την εν γένει
δράση της δηµοτικής αρχής.
Η παρούσα δηµοτική αρχή αµέσως µόλις ανέλαβε τα καθήκοντά της, δηλαδή από 1ης Απριλίου 1934, έθεσε
ως πρόγραµµά της την τίµια και επιµεληµένη διαχείριση των δηµοτικών πραγµάτων, για το καλό του τόπου. Ο
προϋπολογισµός της πρώτης οικονοµικής χρήσης 1934-35 συντάχθηκε δοκιµαστικά, όπως ήταν φυσικό, µε
πνεύµα όµως νοικοκυροσύνης.
Έτσι συµφώνως µε αυτόν τον προϋπολογισµό πραγµατοποιήθηκαν έσοδα περί τα 3.000.000 και έξοδα περί
τα 2.000.000 δραχµές. Από αυτά για τα έξοδα διοίκησης διατέθηκαν 600.000 και για τις λοιπές υποχρεωτικές
δαπάνες: για περίθαλψη απόρων, για δηµόσια υγεία και για δηµοτικά έργα περί το 1.400.000 δραχµές. Έτσι
έµεινε υπόλοιπο περί το 1.000.000.
Το ποσό αυτό δεν κατατέθηκε στο ταµείο όπως κακώς νόµισαν, άλλοι µεν σκοπίµως, άλλοι δε από πλάνη για
να παραµείνει άθικτο, αλλά προοριζόταν για την εκτέλεση των κάτωθι έργων και προµηθειών: 1) για την κατάσκευή της οδού Μ. Ασίας (νυν 4ης Αυγούστου) 2) για την κατασκευή του δηµοτικού δικτύου ηλεκτροφωτισµού
και 3) δια την προµήθεια καταβρεχτήρα. Τα έργα αυτά επρόκειτο να δηµοπρατηθούν µέσα στο Μάρτιο του
1935. Επήλθαν τα γεγονότα της 1ης Μαρτίου 1935, οπότε, όπως είναι γνωστό, κατασυκοφαντηθείς από τους
γνωστούς συκοφάντες, φυλακίστηκα και παρέµεινα εκτός της υπηρεσίας για 16 µήνες.
Μετά την αποκατάστασή µου στα καθήκοντά µου στις 11 Ιουνίου 1936, κατέβαλα υπεράνθρωπες προσπάθειες για να αποκαταστήσω την ευρυθµία και την οµαλότητα στον ∆ήµο και την περισυλλογή στα οικονοµικά
του που είχαν περιέλθει σε αξιοθρήνητη κατάσταση. Γιατί ενώ, όπως είπα πιο πάνω, κατά την αποµάκρυνσή µου
από τα καθήκοντά µου την 1η Μαρτίου 1935 άφησα περίσσευµα περί το 1.000.000, κατά την επάνοδό µου
βρήκα το ποσό αυτό να έχει εξατµιστεί και τον ∆ήµο επιβαρυµένο µε επιπλέον υποχρεώσεις 1.300.000 δραχµές
αφού, εκτός από τα άλλα, καθυστερούνταν µισθοί τριών µηνών των δηµοτικών υπαλλήλων. Πάλεψα πράγµατι
απεγνωσµένα για να αποκαταστήσω την τάξη στα οικονοµικά του δήµου και την πειθαρχηµένη λειτουργία των
υπηρεσιών του γιατί στα δηµοτικά πράγµατα επικρατούσε τότε τέλεια και πλήρης αναρχία.
Στην προσπάθειά µου αυτή δεν µε παρακολούθησαν, όπως όφειλαν, τα περισσότερα µέλη του ∆.Σ. και
µάλιστα αυτά που πρόσφατα απολύθηκαν και παραιτήθηκαν. Και όχι µόνο αυτό αλλά αντέδρασαν συστηµατικά
238

Ο Παύλος Α΄, γεννήθηκε στην Αθήνα το 1901. Ήταν το τέταρτο παιδί των βασιλέων Κωνσταντίνου Α΄ και Σοφίας. Ακολούθησε τον
πατέρα του στην εξορία το 1917 και επέστρεψε µαζί του από την Ελβετία στην Ελλάδα το 1920, αφού προηγουµένως του είχε προσφερθεί
το Στέµµα, µετά το θάνατο του αδερφού του Αλέξανδρου και εκείνος το είχε αρνηθεί, διακηρύσσοντας ότι ανήκει στον πατέρα του. Το
1923, λίγο πριν την ανακήρυξη της δηµοκρατίας στην Ελλάδα, έφυγε για το εξωτερικό µαζί µε τον αδελφό του Γεώργιο Β΄. Το 1935, µε την
παλινόρθωση της µοναρχίας, ξαναγύρισε στην Ελλάδα µε το Γεώργιο Β΄, ως διάδοχος του θρόνου. Στις 9 Ιανουαρίου 1938 παντρεύτηκε
στην Αθήνα τη φιλόδοξη και δυναµική Γερµανίδα πριγκίπισσα του Ανοβέρου Φρειδερίκη, εγγονή του Γερµανού Αυτοκράτορα Γουλιέλµου Β΄.
Από το γάµο του απέκτησε 3 παιδιά: τη Σοφία (Βασίλισσα της Ισπανίας), τον Κωνσταντίνο και την Ειρήνη. Στις 27 Σεπτεµβρίου 1946
επανήλθε στην Ελλάδα µε τον άτεκνο αδερφό του Γεώργιο Β΄, µετά το θάνατο του οποίου στις 1 Απριλίου 1947 έγινε βασιλιάς. Πέθανε στις
6 Μαρτίου 1964. Πηγή: el.wikipedia.
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στο έργο µου, µε σκοπό να επιφέρουν την πλήρη διάλυση του ∆ήµου, µε µεγάλη ζηµιά ύψιστων συµφερόντων
του τόπου µας, χωρίς να αναλογιστούν την ιστορική τους ευθύνη απέναντι στο λαό της Ν. Ιωνίας. Έτσι η δράση
ορισµένων δηµοτικών συµβούλων περιοριζόταν σε χαριστικές πράξεις και επιδιώξεις, ενώ αφ’ εταίρου επεδείκνυαν ασυγχώρητη ολιγωρία για τα ζητήµατα του ∆ήµου.
Όχι µια φορά, µαταιώθηκαν συνεδριάσεις του ∆.Σ. σκοπίµως, από έλλειψη απαρτίας, όταν ορισµένες
προσωπικές επιθυµίες κάποιων συµβούλων δεν υιοθετούνταν από εµένα ως παράνοµες και αυθαίρετες.
Η σκανδαλώδης υποστήριξη µερικών δηµοτικών υπαλλήλων και εργατών από ορισµένους συµβούλους συνέτεινε στη χαλάρωση της πειθαρχίας στις υπηρεσίες του ∆ήµου. Αφ’ εταίρου οι ίδιοι σύµβουλοι αξίωσαν την απόµάκρυνση από τις υπηρεσίες του δήµου δύο εισηγητών, από το οποίο κυρίως προήλθε η µεταξύ µας διάσταση,
γιατί δεν ήταν δυνατό να ανεχθώ τέτοιου είδους παράνοµες αξιώσεις.
Μετά την απαλλαγή του ∆ήµου από τους τέσσερις απολυθέντες και τους επτά παραιτηθέντες συµβούλους,
όπως και ορισµένων υπαλλήλων των τεχνικών υπηρεσιών οι οποίοι διέπραξαν σοβαρότατα πειθαρχικά παραπτώµατα, ακολούθησε η συµπλήρωση του ήδη λειτουργούντος ∆.Σ.
Τούτο από την ηµέρα της ανάληψης των καθηκόντων του επέδειξε, κατά µέγιστη πλειοψηφία, εξαιρετικό
ζήλο και ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα συµφέροντα του ∆ήµου.
Στη συνέχεια οφείλω να θέσω υπόψη σας ότι οι προϋπολογισµοί των περασµένων χρήσεων έκλεισαν µε τα
εξής έσοδα: Χρήση 1934-35 περίπου 3.000.000. Χρήση 1935-36 περίπου 5.000.000. Χρήση 1936-37 περίπου
4.900.000. Ο προϋπολογισµός της παρούσας χρήσης 1937-38 έχει γραµµένα έσοδα περί τα 9.000.000 δραχµές
περίπου, εντούτοις έχω τη βεβαιότητα ότι µόνο τα 2/3 των εσόδων θα πραγµατοποιηθούν.
Η αύξηση του προϋπολογισµού της τρέχουσας φύσης σε τέτοιο σηµείο οφείλεται στην επιµονή ορισµένων
συµβούλων οι οποίοι παρά την γνώµη µου και για λόγους δηµοκοπίας, επέµεναν στην υπέρ το δέον εξόγκωση
των κονδυλίων, τα οποία αφορούν δαπάνες εκτέλεσης δηµοτικών έργων και παροχές σε διάφορες φιλανθρωπικές, αθλητικές και άλλες παρεµφερείς οργανώσεις. Κατόπιν επακολούθησε ως αναγκαίο επόµενο και η ανάλογη
επαύξηση του σκέλους των εσόδων, δυσανάλογα όµως προς την πραγµατική απόδοση των δηµοτικών πόρων.
Αν λοιπόν ληφθεί υπόψη, ότι η µισθοδοσία του προσωπικού διοίκησης, καθαριότητας, ύδρευσης, φωτισµού,
υγειονοµικής υπηρεσίας κ.λπ. δεν µπορεί να µειωθεί γι’ αυτό παραµένει ως έχει, θα έχουµε δαπάνη γι’ αυτήν
1.800.000 δρχ. Για τον ηλεκτροφωτισµό και την τοκοχρεολυτική δόση επέκτασης του δικτύου 750.000. Για
ύδρευση, συντήρηση, επέκταση του δικτύου κ.λ.π. περίπου 750.000. Για κοινωνική πρόνοια, δηµόσια υγεία και
υποχρεωτικές δαπάνες εν γένει 1.400.000. Για υποχρεώσεις από την περασµένη χρήση 400.000. Το κονδύλι
λοιπόν που θα υποστεί αναγκαστική µείωση είναι γενικώς των δηµοτικών έργων και ιδίως της οδοποιίας.
Ήδη έχουµε άµεσες υποχρεώσεις πάνω από 1.000.000, που πρέπει να εξοφληθούν µέσα στο µήνα Οκτώβριο. ∆υστυχώς και ο ∆ήµος Αθηναίων από τον οποίο συνεισπράττεται η αναλογία µας επί των φόρων στα βιοµηχανικά προϊόντα, συνηθέστατα καθυστερεί το µερίδιό µας ή µάλλον µας το δίνει σε µικρές και καθυστερηµένες δόσεις, σε τρόπο ώστε να βρισκόµαστε συνήθως σε ταµειακές δυσχέρειες και σε αδυναµία να εκπληρώσουµε άµεσες υποχρεώσεις µας.
Εν τω µεταξύ άρχισε η κατασκευή της οδού Νεοκάστρου, Σαµψούντος και Νοσοκοµείου και των οδών Λάρνακος, Κρήτης και Κυδωνιών. Πρόκειται δε να δηµοπρατηθούν οι οδοί: κεντρική Περισσού, Βασιλέως Γεωργίου
Β΄ (πρώην Ηρακλείου) και η πεζοδρόµηση του ίδιου δρόµου.
Παρ’ όλα τα ανωτέρω εµπόδια που παρεµβλήθηκαν κατά καιρούς στο έργο µου και παρ’ όλες τις δυσκολίες
κατόρθωσα µετά από σκληρή πάλη να επαναφέρω την τάξη και την ευρυθµία στις υπηρεσίες του ∆ήµου και την
περισυλλογή στα οικονοµικά του.
Είναι εξ’ άλλου αναµφισβήτητο και πασιφανές ότι εδώ και κάποιο χρόνο επικρατεί πλήρης οµαλότητα στα
δηµοτικά πράγµατα, παρ’ όλη τη συνεχιζόµενη λυσσαλέα αντίδραση µερικών από τους αποµακρυσµένους συµβούλους κατά του έργου µου, καθώς και εκ µέρους µερικών ατόµων που για κακή µας µοίρα ενδηµούν στη Ν.
Ιωνία, τα οποία ενώ είναι άβουλα όργανα ορισµένων καλοθελητών και έχουν προσωπικούς λόγους εναντίον µου,
εµφανίζονται ως εκπρόσωποι των οργανώσεων του τόπου και χρησιµοποιούν κάθε λογής αθέµιτα µέσα για να µε
εξαντλήσουν και να διαλύσουν εντελώς τον ∆ήµο και τις υπηρεσίες του. Έτσι επανέλαβαν τις γνωστές σ’ αυτούς
µεθόδους της κατασυκοφάντησής µου. Ευτυχώς όµως τη φορά αυτή «προς κέντρα λακτίζουν» ούτε είναι δυνατό να τελεσφορήσουν οι αχαρακτήριστες προσπάθειές τους, γιατί ευτυχώς η εθνική κυβέρνηση, της οποίας
προΐσταται ο Ιωάννης Μεταξάς, έχει δηµιουργήσει κράτος δικαίου και ηθικής στο οποίο δεν είναι δυνατό να
ακουστούν οι κρωγµοί των κοράκων της κατασυκοφάντησης και κατασπίλωσης των πάντων.
Εγώ εν πάση περιπτώσει έχω τη συνείδησή µου επαναπαυµένη, ότι έπραξα πάντα το καθήκον µου απέναντι
στο Έθνος και στη Ν. Ιωνία. Το παρελθόν µου άλλωστε και η καταδίκη µου από τους Τούρκους σε θάνατο
µαρτυρεί, ότι πάντοτε αγωνίστηκα στην πρώτη γραµµή των εθνικών επάλξεων ασταµάτητα και µε το µέτωπο
ψηλά, έχοντας τη συναίσθηση ότι επιτελώ ιερό καθήκον απέναντι στην πατρίδα.»
Ο Πρόεδρος παίρνει το λόγο και λέει πως γνωρίζει ότι ορισµένοι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι και ιδίως οι Βαλούρδος
και ∆ουβλίδης επέµεναν να απολυθούν όσο το δυνατό περισσότεροι δηµοτικοί υπάλληλοι και ιδίως οι προϊστάµενοι των διοικητικών και οικονοµικών υπηρεσιών. Προσθέτει ότι άκουσε το Βαλούρδο να επιµένει να απολυθούν όσο το δυνατό περισσότεροι υπάλληλοι, έστω, όπως δήλωσε, κι’ αν επρόκειτο να πληρώσει ο ∆ήµος ακόµη
και 5 εκατοµµύρια για αποζηµιώσεις. Επίσης ο ίδιος επεδίωξε και πέτυχε να δοθεί βοήθηµα, από τον ∆ήµο, σε
άτοµο που παρέσυρε µε το κάρο του και τραυµάτισε, ο αρτοποιός του στον Περισσό και ακόµη ενέργησε και
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χορηγήθηκαν βοηθήµατα 3.000 δρχ. στον υπάλληλό του ∆. Ξ. Ρωτάει το δήµαρχο αν αυτά είναι αλήθεια και
εκείνος τα επιβεβαιώνει.
Ο ∆ήµαρχος προσθέτει ότι αυτοί που εµφανίζονται ότι εκπροσωπούν διάφορες οργανώσεις της Ν. Ιωνίας µε
κατηγορούν ότι δεν έχουµε φωτισµό και ύδρευση στην περιφέρειά µας ενώ ξέρουν ότι διαθέτουµε τον καλύτερο
φωτισµό των αυτοδιοικούµενων οργανισµών της ∆ιοικήσεως Πρωτευούσης και ιδιαιτέρως των προσφυγικών.
Όσον αφορά την ύδρευση είναι αναµφισβήτητο ότι έχουµε πλήρη επάρκεια νερού. Εφέτος µάλιστα έχουµε και
περίσσευµα µετά τον καθαρισµό του υδραγωγείου και τη λειτουργία του ηλεκτροκινητήρα στο αντλιοστάσιο.
Ακόµη ο ∆ήµαρχος λέει πως, ο υπουργός Κ.Υ.Α. Κορυζής, απαντώντας σε σχετικό διάβηµά του, δήλωσε ότι
έχει γράψει στο σχετικό προϋπολογισµό του υπουργείου του πίστωση 2.000.000, για την ίδρυση Μαιευτηρίου
στον περίβολο του προσφάτως ανακαινισθέντος νοσοκοµείου. Συνεχίζοντας λέει πως µετά από ενέργειές του η
∆ιοίκηση Πρωτευούσης υποσχέθηκε ότι θα µας χορηγήσει ανάλογο ποσό από δάνειο που συνήψε, για την
εκτέλεση έργων των δήµων και κοινοτήτων της περιφέρειάς της πλην Αθηνών και Πειραιά. Το ποσό αυτό που
θα υπερβεί τα 4.500.000 θα είναι σε κάθε περίπτωση ανώτερο από αυτά που θα πάρουν άλλοι προσφυγικοί
δήµοι σε σύγκριση µε τον πληθυσµό τους.
Το Συµβούλιο επικροτεί ανεπιφύλακτα τις δηλώσεις του ∆ηµάρχου και αποφασίζει οµοφώνως να αναθέσει
στη ∆ηµαρχιακή Επιτροπή να διαθέσει στον ∆ήµαρχο κάθε µέσο για να επιτύχει τους στόχους του.
Τετάρτη 21 ∆εκεµβρίου 1938
Αριθµός Πράξεως 113/1938 (Συγκέντρωση της Ε.Ο.Ν στο πεδίο του Άρεως)
Ο ∆ήµαρχος ανακοινώνει ότι κατά τη συγκέντρωση της Εθνικής Νεολαίας την 11/12/38 στο πεδίο του Άρεως,
όπου παραδόθηκαν στους Τοµείς τα λάβαρά τους, από τον πρόεδρο της κυβέρνησης και αρχηγό της Ε.Ο.Ν,
παρευρέθηκε και η Εθνική Νεολαία Ν. Ιωνίας. Για την κάθοδο στην Αθήνα και την επιστροφή των 700 περίπου
µελών (φαλαγγιτών και σκαπανέων) της Εθνικής Νεολαίας Ν. Ιωνίας, διατέθηκαν µε εντολή του 17 λεωφορεία
και δαπανήθηκαν 2.040 δρχ. Η ∆.Ε. εγκρίνει τη δαπάνη.
Σάββατο 15 Ιουλίου 1940
Πράξη 38 1940. (Προσάρτηση της Καλογρέζας στον ∆ήµο Ν. Ιωνίας). Με την υπ’ αριθ. 15680/40 εντολή του Υπουργού ∆ιοικήσεως Πρωτευούσης διαβιβάστηκε στο δήµο η υπ’ αριθ. 23/940 πράξη της ∆ιοικούσας
Επιτροπής της Κοινότητας Καλογρέζας, περί προσαρτήσεώς της στο δήµο Ν. Ιωνίας.
Ο ∆ήµαρχος στην εισήγησή του λέει πως: Είναι γνωστές οι σχέσεις της Ν. Ιωνίας µε την όµορη Κοινότητα
Καλογρέζας καθώς και τα αισθήµατα προς τους κατοίκους της, µε τους οποίους µας συνδέουν κοινή καταγωγή
και κοινή ιστορία της πρόσφατης αποκατάστασης όλων µας στο χώρο αυτό, ταυτόσηµη δε είναι η νοοτροπία και
ο τρόπος γενικώς που αντιµετωπίσαµε και αντιµετωπίζουµε τις ιδιάζουσες συνθήκες του οικογενειακού και του
κοινωνικού µας βίου. Οι ανάγκες των κατοίκων της Καλογρέζας εκτίθενται µε σαφήνεια στην προαναφερθείσα
πράξη της Κοινοτικής Επιτροπής, όπως και ο πόθος τους να αποτελέσουν από εδώ και πέρα ενιαίο οργανισµό µε
τον ∆ήµο µας. Ανεξαρτήτως όµως του κοινού πόθου και των αισθηµάτων όλων µας, λόγοι ακόµη επιτακτικότεροι, βασιζόµενοι στην εξυπηρέτηση ζωτικών συµφερόντων των πολιτών, επιβάλουν την αποδοχή της αίτησης
της κοινότητας Καλογρέζας. Η Καλογρέζα υδροδοτείται από τη Ν. Ιωνία µε δική της δαπάνη και αυτή είναι µια
ανισότητα που πρέπει να αποκατασταθεί. Κοινή επίσης και καταθλιπτική είναι η ανάγκη της ίδρυσης
νεκροταφείου που θα εξυπηρετεί όλους και ο χώρος που ως γνωστό έχει βρεθεί βρίσκεται στην περιοχή της
Καλογρέζας, οπότε η συνένωση θα βοηθήσει στην αντιµετώπιση της σοβαρής δαπάνης που θα απαιτηθεί.
Εκτός τούτου η συγκοινωνία µε το χώρο του νεκροταφείου που θα ιδρυθεί, απαιτεί την κατασκευή της οδού
Καλογρέζας, που έχει δηµοπρατηθεί και θα κατασκευαστεί συντόµως, η οποία εκτός αυτού θα ενώσει τη Ν.
Ιωνία µε την Καλογρέζα. Αν τέλος ληφθεί υπόψη ότι οι κάτοικοι της Καλογρέζας κάνουν τις αγορές τους και
εργάζονται σε µεγάλο αριθµό στα εργοστάσια της Ν. Ιωνίας, γίνεται φανερό ότι τα επαγγελµατικά και κοινωνικά
συµφέροντα και των δύο συνοικισµών είναι κοινά και άρρηκτα συνδεµένα. Για τους λόγους αυτούς προτείνω
την αποδοχή του αιτήµατος της συνένωσης.
Η ∆. Ε. συναινεί οµοφώνως στην αιτούµενη και προτεινόµενη συνένωση.
Πέµπτη 3 Οκτωβρίου 1940
Πράξη 141 1940. Η κατάργηση της κοινότητας Καλογρέζας και η προσάρτησή της στο δήµο Ν. Ιωνίας,
αποφασίστηκε από τον υπουργό ∆ιοικήσεως Πρωτευούσης Κ. Κοτζιά στις 26 Ιουλίου 1940 και δηµοσιεύτηκε στο
ΦΕΚ 235 της 1ης Αυγούστου. Στις 31 Αυγούστου έγινε µε πρωτόκολλο η παραλαβή των υπηρεσιών της
κοινότητας Καλογρέζας από το δήµο που την ενσωµάτωσε την 1η Σεπτεµβρίου, αναλαµβάνοντας τα ενεργητικά
και τις υποχρεώσεις της. Για την αντιµετώπιση των αλλαγών που προκύπτουν επί των εσόδων και δαπανών του
δήµου, αποφασίζεται αναµόρφωση του προϋπολογισµού. Στον νέο προϋπολογισµό υπολογίζονται 15.361.742
δρχ. οι αρχικές πιστώσεις, 2.335.582 οι συµπληρωµατικές από την ενσωµάτωση και 17.697.324 οι συνολικές.
Πράξη 161 1940. Εγκρίνεται πίστωση 4.200 δρχ. ως αποζηµίωση του Στυλιανού Περτακάκη, τέως Γραµµατέα
της κοινότητας Καλογρέζας, µέχρι να διευθετηθεί η πρόσληψή του σε οργανική θέση του δήµου.
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Παρασκευή 15 Νοεµβρίου 1940
Πράξη 224 1940. Τον ∆εκέµβριο µε αναγκαστικό νόµο οι δήµοι υποχρεούνται να καταβάλλουν µηνιαίο βοήθηµα στους έκτακτους υπαλλήλους και εργάτες τους που έχουν κληθεί ως έφεδροι οπλίτες στον πόλεµο. Μέχρι
στιγµής έχουν στρατευθεί από τον ∆ήµο έξι που εµπίπτουν σε αυτή την κατηγορία. Για το σκοπό αυτό αναµορφώνεται ο προϋπολογισµός και αναγράφεται πίστωση 50.000 δρχ.
Πράξη 225 1940. Η ∆. Ε. «Ακούσασα του κ. ∆ηµάρχου εκθέσαντος ότι κατόπιν υποβληθείσης ευσεβάστως

παρακλήσεως η Α. Μ. ο Βασιλεύς Γεώργιος ο Β΄ ηυδόκισε να αποδεχθή δώρα αναµνηστικά επί τη συµπληρώση
πενταετούς από της εις τον θρόνον επανόδου Αυτού και ότι ο ∆ήµος ανταποκρινόµενος εις τα αισθήµατα των
κατοίκων της πόλεως προήλθεν εις την απόφασιν να προσφέρη εις τον Λαοφιλή Άνακτα ένα τάπητα εξαιρετικής
ποιότητος Σελτζούκ διαστάσεων 23,40 τ. µ. και αξίας 53.820 δρχ. κατασκευασθησόµενον υπό του εν Ν. Ιωνία
ειδικού ταπητουργού κ. Τηλ. ∆ουρµούσογλου.
Ακούσασα του κ. ∆ηµάρχου προτείναντος εν συνεχεία όπως ψηφισθεί ανάλογος πίστωσις διά την επί
αποδώση λογαριασµού προµήθειαν του αναγκαιούντος ερίου µέσω του Ελληνικού Ταπητουργικού Οργανισµού
ως και την πληρωµήν των εξόδων κατασκευής και επεξεργασίας του τάπητος.
Η ∆ιοικούσα Επιτροπή λαβούσα γνώσιν των υπό του κ. ∆ηµάρχου εκτεθέντων, διελθούσα την σχετικήν
προσφοράν του κ. ∆ρουµούσογλου, σκεφθήσα ότι το προσφερόµενον δώρον αποτελεί ελάχιστον τεκµήριον
αφοσιώσεως και αγάπης των δηµοτών της Ν. Ιωνίας προς το Σεβαστόν Πρόσωπον του Λαοφιλούς Άνακτος
ευδοκήσαντος εν τη ευαρεσκεία αυτού ν’ αποδεχθή την εκδήλωσιν ταύτην.
Αποφαίνεται οµοφώνως
Εγκρίνει την διάθεσιν πιστώσεως δραχµών (55.000) πεντήκοντα πέντε χιλιάδων ……
Συνεδρίαση 1η
Πέµπτη 17 Απριλίου 1941
Θέµα ηµερήσιας διάταξης.
Λήψη απόφασης για την χορήγηση άτοκου δανείου στους υπαλλήλους και εργάτες του δήµου.
Με τον αναγκαστικό νόµο 2902/41 της κυβέρνησης239, που δηµοσιεύθηκε στις 10 Απριλίου, αποφασίζεται η
παροχή άτοκου δανείου στους δηµοσίους και δηµοτικούς υπαλλήλους και εργάτες, µε ποσά 3.000 δρχ. για µη
στρατευµένους και 5.000 για τους στρατευµένους. Ο ∆ήµαρχος ενηµερώνει τη ∆. Ε. ότι, µε κοινή απόφαση των
υπουργών Οικονοµικών και ∆ιοικήσεως Πρωτευούσης χορηγήθηκαν στον ∆ήµο 250.000 δρχ. για αντιµετώπιση
δαπανών ενίσχυσης υπαλλήλων κ.λπ. του ∆ήµου και για ενίσχυση των φτωχών δηµοτών που πλήττονται από τα
πολεµικά γεγονότα. Η ∆. Ε. για να αντιµετωπίσει και να διαχειριστεί την κατάσταση, αναµορφώνει τον προϋπολογισµό και εγκρίνει την παροχή άτοκου δανείου στους εξής:
Α/Α

Ονοµατεπώνυµο

Βαθµός

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

Ηλίας Πλασκοβίτης
Θεολόγος Καγιαλόγλου
Στέφανος Κουτσουνάδης
Μιχαήλ ∆ροσόπουλος (στρατευµένος)
Ανδρέας Παπανδρέου (στρατευµένος)
Ευάγγελος Κοπριτσιώτης (στατευµένος)
Αναστάσιος Τσακαµής (στατευµένος)
Αθανάσιος Βελετάκης (στατευµένος)
Ελένη Τορτοπίδου
Καλλιόπη Μπαλόγλου
Βέρα Χατζή
Σάββας Βρετός
Νικόλαος Κουκουλάρης
∆ηµήτριος ∆ραµπέλης
Μαριγώ Χατήρη
∆ήµητρα Σουβατζή
Αποστ. Τριανταφυλλίδης (στατευµένος)

Γενικός Γραµµατέας
Γραµµατέας Β΄
>>
>>
>>
Γραφέας Α΄
Γραφέας Α΄
Γραφέας Α΄
Γραφέας Α΄
Γραφέας Β΄
Γραφέας Β΄
Κλητήρας
Κλητήρας
Κλητήρας
Καθαρίστρια
Καθαρίστρια
Γραµµατέας Α΄

Ποσό σε
δρχ.
3.000
3.000
3.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
5.000

239

Μετά τον αιφνίδιο θάνατο του Ιωάννη Μεταξά στις 29 Ιανουαρίου 1941, κατά τη διάρκεια του Ελληνοϊταλικού πολέµου, ο Γεώργιος Β΄
ανέθεσε τη διακυβέρνηση στον Αλέξανδρο Κορυζή, νοµικό, οικονοµολόγο και πρώην υπουργό, που έµεινε στην εξουσία για 80 ηµέρες. Στις
6 Απριλίου ο Κορυζής, απέρριψε το τυπικό τελεσίγραφο που του επέδωσε ο Γερµανός πρεσβευτής µε αιτιολογία την αποµάκρυνση των
συµµαχικών βρετανικών δυνάµεων από την Ελλάδα και αµέσως, στις 5:15 το πρωί, άρχισε η Γερµανική εισβολή. Στις 18 Απριλίου, Μεγάλη
Παρασκευή, µετά από συνεδρίαση του υπουργικού συµβουλίου, όπου µέσα στην επικρατούσα ένταση και αγωνία κατακρίθηκε ο Κορυζής,
ακολούθησε ιδιαίτερη συνοµιλία του µε το βασιλιά Γεώργιο, ο πρωθυπουργός απεχώρησε στην κατοικία του και αυτοκτόνησε. Τον
διαδέχθηκε ο Εµµανουήλ Τσουδερός στις 21 Απριλίου. Στις 23 Απριλίου η κυβέρνηση Τσουδερού µετακινήθηκε στην Κρήτη και µετά ένα
µήνα κατέφυγε στο Κάιρο ως εξόριστη ελληνική κυβέρνηση.
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18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

Τερψιχόρη Καρφοπούλου
Ελευθερία Μαρίνη
Στυλιανός Πετρακάκης (στατευµένος)
Σταύρος Χατζόπουλος
Θεόφιλος Παπαδόπουλος
Αλέξανδρος Μαυρόπουλος
Γεώργιος Κουσουρλής
Εµµανουήλ Πυργιέρος
Αδαµάντιος ∆ιαµαντοπόυλος
Ιωακείµ Αφατίδης
Γεώργιος Τόπακας
Θεόδωρος Κονταξής
Ιωάννης Βαρουτσής (στατευµένος)
Ηλίας Καµπάναρος
Χρήστος Γιαννακόπουλος
Θεµιστοκλής ∆ηµητριάδης
Αλέξανδρος Ιωαννίδης
Μιχαήλ Συνοδινός
Γρηγόριος Βαλαβάνης
Γεώργιος Αποστόλου
∆ηµήτριος Κουντούρης
Παναγιώτης Ματθαίου (στρατευµένος)
Παναγιώτης Ταµπακόπουλος (στρατευµένος)
Ευάγγελος Χρόνης (στρατευµένος)
Σπυρίδων Τσουγκράνας
Βασίλειος Λούγαρης
Παναγιώτης Τριανταφυλόπουλος
Χριστόφορος Στρατάκης ή Πετρίδης
Α. Σταυρόπουλος
∆ηµήτριος Ορφανίδης
Σωτήριος Αργυρόπουλος
Ε. Τριάµπελας
Κωνστ. Σολωµονίδης (στρατευµένος)
Κωνστ. Κούκας (στρατευµένος)
Χρήστος Χαραλαµπίδης
Ευάγγελος Υδραίος

Γραφέας Β΄
Γραφέας Β΄
Εισηγητής
Έφορος Αθλητησµού
Προϊστάµενος Μηχανικός
Τοπογράφος Μηχανικός
Αρχιεργάτης
Υδρονοµέας
Υδρονοµέας
Ηλεκτροτεχνήτης
Κηπουρός
Κηπουρός
Βοηθός Οδηγού
Φύλακας
Αρχιεργάτης
Αρχιεργάτης
Μηχανοδηγός
Υδραυλικός Β΄
Οδηγός αυτοκινήτου
Επιστάτης Α΄
Επιστάτης Β΄
Επιστάτης Β΄
Επιστάτης Β΄
Βεβαιωτής Α΄
Βεβαιωτής Β΄
Βεβαιωτής Γ΄
Γραφέας
Γραφέας
Γραφέας
Εισπράκτωρ
Εισπράκτωρ
Εισπράκτωρ
Εισπράκτωρ
Οδηγός αυτοκινήτου
Κλητήρας
∆ικηγόρος

3.000
3.000
5.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
5.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
5.000
5.000
5.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
5.000
5.000
3.000
3.000

Με την ίδια αιτιολογία ∆. Ε. εγκρίνει την παροχή εφάπαξ βοηθήµατος στους εξής ηµεροµίσθιους υπαλλήλους
και εργάτες:
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Ονοµατεπώνυµο
Αικατερίνη Αξαρλή
Εµµανουήλ Κούρος
∆ήµητρα ∆ιακάκη
Παναγιώτης Μενεµενής
Ιωάννης Μπουζούκης
Ελένη Βατικιώτου
Αναστάσιος Τοκµέογλου
Ιωάννης Φαµελικός
Βασ. Ιωαννίδης
Ιωάννης Τζιβράς
Γεώργιος Κοσκινάς
∆ηµήτριος Μπουλαµατσάς
Αµυράς Κοµνηνός
Κωνστ. Σταµπούρλος
Ηλίας Μενεµενής
Εµµαν. Κοντοστάθης
Ιωάννης Αναστασάκης
Γεώργιος Γεφυρόπουλος

Βαθµός
Καραγωγέας
Καραγωγέας
Καραγωγέας
Καραγωγέας
Καραγωγέας
Καραγωγέας
Καραγωγέας
Καραγωγέας
Καραγωγέας
Βοηθός κάρου
Βοηθός κάρου
Βοηθός κάρου
Βοηθός κάρου
Βοηθός κάρου
Βοηθός κάρου
Βοηθός κάρου
Βοηθός κάρου
Βοηθός κάρου

Ποσό σε δρχ.
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
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19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Παναγιώτης Ρουµελιώτης
Γεώργιος Μυστακίδης
Ελευθέριος Κρικλάκης
Γεράσιµος Σπυρίδης
Κωνστ. Κορεζανίδης
Επαµεινώνδας Σαµιωτάκης
Θεόδωρος Μαυρογένης (στρατευµένος)
Σώφρων Πολάτογλου
Πασχάλης Μιχαήλ
Άννα Μπαλόγλου
Παρθένα Κωνσταντινίδου
Ελένη Μαυρίδου
Κωνστ. Μαυρόπουλος (στρατευµένος)
Κωστ. Μπάκας
Ευστράτιος Συµεωνίδης (στρατευµένος)

Βοηθός κάρου
Βοηθός κάρου
Βοηθός κάρου
Βοηθός κάρου
Βοηθός κάρου
Εργάτης
Εργάτης
Σχεδιαστής
Εργάτης
Καθαρίστρια
Καθαρίστρια
Καθαρίστρια
Μηχανοδηγός
Εργάτης
∆ενδροκόµος
ΣΥΝΟΛΟ

500
500
500
500
500
1.000
1.000
1.000
500
500
500
500
1.000
1.000
1.000
20.000

Συνεδρίαση 2η
Κυριακή 27 Απριλίου 1941240
Θέµα ηµερήσιας διάταξης.
Ψήφιση πίστωσης για την καταβολή δύο µηνιαίων µισθών σε υπαλλήλους του ∆ήµου.
Παρατίθεται κατάσταση µε τα ονόµατα των υπαλλήλων και µε τα ποσά που αντιστοιχούν στον καθένα. Το
συνολικό ποσό είναι 268.400 δρχ.
Έκτακτη συνεδρίαση 18 Νοεµβρίου 1941
Θέµα ηµερήσιας διάταξης.
Έγκριση ψηφίσµατος προς την κυβέρνηση για συστηµατική δίωξη των εκµεταλλευτών τους
πενόµενου λαού.
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Το πρωί της 27ης Απριλίου 1941 οι πρώτοι Γερµανοί µπήκαν στην Αθήνα, µε θωρακισµένα οχήµατα, άρµατα µάχης και πεζικό. Στις 30
Απριλίου ορκίστηκε η κατοχική κυβέρνηση Τσολάκογλου. Ο Γεώργιος Τσολάκογλου γεννήθηκε στη Ρεντίνα Αγράφων και ήταν στρατιωτικός.
Ως αξιωµατικός συµµετείχε στους Βαλκανικούς Πολέµους, στην εκστρατεία της Ουκρανίας και στην Μικρά Ασία ως διοικητής του 1/39
τάγµατος ευζώνων και αργότερα ως επιτελάρχης της 4ης Μεραρχίας. Το 1940, ως αντιστράτηγος ήταν διοικητής του Γ΄ Σώµατος Στρατού
(∆υτική Μακεδονία). Μετά την επίθεση των Ιταλών κατά τη µάχη του Μόραβα, µε επιτυχηµένο ελιγµό, και παρά τους δισταγµούς των
ανωτέρων του, συνέβαλε στην πλήρη νίκη του Γ΄ Σώµατος. Μετά την επίθεση όµως των Γερµανών κατά της Ελλάδος (6 Απριλίου 1941), και
την υποχώρηση του Ελληνικού Στρατού από το µέτωπο της Βορείου Ηπείρου, ο Τσολάκογλου και ορισµένοι άλλοι ανώτεροι αξιωµατικοί,
αποφάσισαν χωρίς έγκριση της προϊσταµένης τους αρχής να συνθηκολογήσουν. Στις 20 Απριλίου 1941, Κυριακή του Πάσχα, σε συνεννόηση
µε τον διοικητή του Α΄ Σώµατος Στρατού αντιστράτηγο Παναγιώτη ∆εµέστιχα, τον διοικητή του Β΄ Σώµατος Στρατού αντιστράτηγο
Γεώργιο Μπάκο, και τον Μητροπολίτη Ιωαννίνων Σπυρίδωνα που ήταν ο κατ΄ εξοχήν φορέας και υποκινητής αυτής της απόφασης,
κατάργησε πραξικοπηµατικά τον διοικητή Στρατιάς Ηπείρου Ιωάννη Πιτσίκα, ανέλαβε ο ίδιος διοικητής της Στρατιάς και υπέγραψε
πρωτόκολλο ανακωχής µε τον διοικητή της 1ης Μηχανοκίνητης Μεραρχίας των Ες-Ες, υποστράτηγο Γιόζεφ (Σεπ) Ντήτριχ (Josef "Sepp"
Dietrich), στο Βοτονόσι του Μετσόβου. Ο αρχηγός του Ελληνικού Στρατού, αρχιστράτηγος Αλέξανδρος Παπάγος, σε τηλεγράφηµά του προς
το Τµήµα Στρατιάς Ηπείρου, κατήγγειλε την πρωτοβουλία του Τσολάκογλου ως αντίθετη προς τα συµφέροντα της πατρίδας, διέταξε την
αντικατάσταση του Τσολάκογλου και αγώνα «µέχρι εσχάτου ορίου δυνατοτήτων». Ήταν όµως ήδη αργά.Την επόµενη ηµέρα στην Λάρισα, ο
Τσολάκογλου, «υπό το κράτος βίας», υπέγραψε ως διοικητής της Ελληνικής Στρατιάς Ηπείρου και Μακεδονίας την άνευ όρων παράδοση του
Ελληνικού Στρατού στους Γερµανούς. Εκ µέρους των Γερµανών, το πρωτόκολλο της παράδοσης συνυπέγραψε ο αρχηγός των γερµανικών
στρατευµάτων στην Ελλάδα, στρατηγός φον Γκράιφφενµπεργκ (von Greinffenberg). Στις 23 Απριλίου, ο Τσολάκογλου αναγκάσθηκε να
υπογράψει στην Θεσσαλονίκη και τρίτο πρωτόκολλο µε τον Γερµανό στρατηγό Άλφρεντ Γιοντλ (Alfred Jodl) και τον Ιταλό στρατηγό
Αλµπέρτο Φερρέρο (Alberto Ferrero), για να ικανοποιηθεί και το γόητρο των Ιταλών. Την ίδια ηµέρα ξεκίνησε και ο αεροπορικός
βοµβαρδισµός του Ναυστάθµου Σαλαµίνας και των λιµανιών της Αττικής που ανάγκασε την ελληνική κυβέρνηση και το βασιλιά Γεώργιο να
µετακινηθούν µε υδροπλάνο στην Κρήτη.
Στα αποµνηµονεύµατα του, ο Τσολάκογλου γράφει: «Ευρέθην αντιµέτωπος ιστορικού διλήµµατος ή ν' αφήσω να συνεχισθή ο αγών και

να γίνη ολοκαύτωµα, ή υπείκων εις τας παρακλήσεις όλων των ηγητόρων του στρατού ν' αναλάβω την πρωτοβουλίαν της συνθηκολογήσεως… "Τολµήσας" δεν υπελόγισα ευθύνας... Μέχρι σήµερον δεν µετενόησα δια το τόλµηµά µου. Τουναντίον αισθάνοµαι υπερηφάνειαν».
Στις 30 Απριλίου του 1941 ο Τσολάκογλου, χωρίς την παρουσία του Αρχιεπισκόπου Χρύσανθου, ο οποίος είχε αρνηθεί να τον ορκίσει, ορκίσθηκε πρωθυπουργός της «Ελληνικής Πολιτείας», στα Παλαιά Ανάκτορα, παρουσία ανωτάτων διοικητών των δυνάµεων κατοχής και παρέµεινε στη θέση αυτή µέχρι τις 2 ∆εκεµβρίου του 1942. Στην πρώτη αυτή κατοχική κυβέρνηση συµµετείχαν οι άλλοι δύο αντιστράτηγοι της
συνθηκολόγησης, ∆εµέστιχας και Μπάκος και ο επόµενος κατοχικός πρωθυπουργός (ιατρός) Κωνσταντίνος Λογοθετόπουλος, που τελούσε
χρέη αντιπροέδρου.
Αµέσως µετά την απελευθέρωση, ο Τσολάκογλου συνελήφθη και φυλακίσθηκε στις φυλακές Αβέρωφ. Παραπέµφθηκε στο Ειδικό
∆ικαστήριο και καταδίκασε σε θάνατο, ενώ ταυτόχρονα το ίδιο δικαστήριο ζήτησε την µετατροπή της ποινής σε ισόβια δεσµά για τις
"πολλαπλές υπηρεσίες του στη χώρα ως στρατιωτικός". Πέθανε στις 22 Μαΐου του 1948 από λευχαιµία, χωρίς σύνταξη και πάµπτωχος.
Πηγή: el.wikipedia.org
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Η ∆. Ε. αφού άκουσε τον ∆ήµαρχο να εκθέτει τις άοκνες προσπάθειες της κυβέρνησης για τη σωτηρία του
Ελληνικού λαού, µε τη συστηµατική πάταξη και δίωξη των αισχροκερδών που επιζητούν να εκµεταλλευτούν τη
δυστυχία του και αφού έλαβε γνώση των αποκαλυφθέντων εσχάτως σκανδάλων ζάχαρης

Ψηφίζει
Εκφράζει προς την Α.Ε. τον στρατηγόν Γ. Τσολάκογλου και τους πολυτίµους εν τη Κυβερνήση συνεργάτας
του, την ευγνωµοσύνην αυτής δια τας υπέρ του λαού Κυβερνητικάς ενεργείας.
∆ιαδηλεί την απόλυτον εµπιστοσύνην και αφοσίωσην αυτής προς την Κυβέρνησιν και τάσσεται ενθέρµως
παρά το πλευρόν αυτής, εξαιτουµένη την αµείλικτον και παραδειγµατικήν τιµωρίαν πάντων των επιβουλευοµένων την υπόστασιν του µοχθούντος και τόσον δεινώς δοκιµαζοµένου Ελληνικού Λαού.
Ανατίθησι τω κ. ∆ηµάρχω την επίδοσιν του παρόντος εις την Α.Ε. τον στρατηγόν Γ. Τσολάκογλου Πρόεδρον
της Κυβερνήσεως και τους κ.κ. Υπουργούς Εσωτερικών και Επισιτισµού.
Ιανουαρίος 1942
Γίνεται αναµόρφωση του προϋπολογισµού µε την εισροή προκαταβολής 2.000.000 δρχ. για να εκτελεστούν
έργα, προκειµένου να αντιµετωπισθεί η ανεργία.
Ακολουθεί ευχαριστήριο ψήφισµα προς την κυβέρνηση για την έκτακτη οικονοµική ενίσχυση 6.000.000 δρχ.
προς τον ∆ήµο και εκφράζεται η ευγνωµοσύνη του για τη στοργική µέριµνα που επιδεικνύει υπέρ της Νέας
Ιωνίας. Η επίδοση του ψηφίσµατος στον Τσολάκογλου, ανατίθεται στον ∆ήµαρχο.
23 Μαρτίου 1942
Θέµα 1ο . Εγκρίνεται ο προϋπολογισµός που προβλέπει έσοδα 30.037.834 δρχ.
Η σύνταξή του έγινε σε πραγµατική και όχι εικονική βάση, λήφθηκαν δε υπόψη: α) η µεταπολεµική εν γένει
κατάσταση και οι απορρέουσες από αυτή δυσχέρειες β) η οικονοµική δυναµικότητα και η αντοχή των κατοίκων
του δήµου γ) οι επιτακτική ανάγκη θεραπείας προβληµάτων που προέκυψαν και ζητηµάτων εν γένει κοινωνικής
πρόνοιας και υγιεινής δ) η αντιµετώπιση πρωτίστως των δαπανών διοίκησης, ύδρευσης και καθαριότητας ε) όλοι
οι λοιποί εξυπηρετούµενοι σκοποί του δήµου στο πλαίσιο του προορισµού του.
Η ετήσια επιβάρυνση κάθε δηµότη υπολογίζεται σε 320 δρχ. και το ποσό αυτό χαρακτηρίζεται ως ανώτατο
όριο οικονοµικής αντοχής των δηµοτών. Όλα τα έσοδα από διάφορες φορολογίες είναι µειωµένα, οι εισαγωγές
προϊόντων είναι στάσιµες, η σφαγή ζώων έχει µειωθεί αισθητά και δεν αναµένεται είσπραξη από χρωστούµενα
βιοµηχανικής παραγωγής (υπολογίζονται σε 1.000 δρχ. αντί των 500.000 του προηγούµενου χρόνου).
Χαρακτηριστικό είναι το ποσό των 2.000 δρχ. που προβλέπεται να εισπραχθεί από άδειες οικοδοµών, ενώ ο
φόρος µεταβιβάσεων υπολογίζεται σε 80.000 δρχ. αντί των 40.000 του προηγούµενου χρόνου. Η είσπραξη από
άµεσο έρανο υπολογίζεται σε 1.000 δρχ. αντί των 800.000 του προηγούµενου χρόνου.
Τα έξοδα κατανέµονται: σε αµοιβές και ασφάλιση εργαζοµένων, λειτουργικές δαπάνες & υλικά, ύδρευση,
αποχέτευση, ηλεκτροφωτισµό, έξοδα ταφής, πράσινο, πυροσβεστική υπηρεσία, υγεία – πρόνοια - αντίληψη,
εκπαίδευση – κοινωνική µόρφωση – φυσική αγωγή και δηµοτικά έργα.
Στον ∆ήµο υπηρετούν 54 τακτικοί και 13 έκτακτοι υπάλληλοι και εργάτες. Προβλέπεται όµως µείωση του
αριθµού τους λόγω κατάργησης υπηρεσιών.
Στην καθαριότητα γίνεται ειδική αναφορά στην αυξηµένη θνησιµότητα ζώων τους τελευταίους µήνες και η
δαπάνη για την ταφή τους και για τη µεταφορά λυσσόδηκτων, από 3.000 υπολογίζεται σε 15.000. Οι δαπάνη για
απολυµάνσεις από 5.000 υπολογίζονται σε 50.000 κυρίως για την αντιµετώπιση της φθειρίασης τα ίδια ποσά
αντιστοίχως προβλέπονται και για την πρόληψη και καταπολέµηση λοιµωδών νόσων.
Για τα λαϊκά µαθητικά συσσίτια προβλέπεται δαπάνη 200.000, για τη διατροφή έκθετων βρεφών 150.000
για φιλανθρωπικά ιδρύµατα 135.000 και για τα ενδεικνυόµενα µέτρα για την αναγνώριση κάποτε των άγνωστων
νεκρών 15.000.
Προβλέπεται δαπάνη 50.000 για επισκευές των κτιρίων των ∆ηµοτικών Ιωνίας και Ελευθερούπολης στα
οποία στεγάζονται αποσπάσµατα του Ιταλικού στρατού κατοχής, όπως και το προηγούµενο έτος.
Έκτακτες δαπάνες από πολεµικές αιτίες προβλέπονται: 100.000 για ζηµιές που προξενήθηκαν σε δηµότες
από πολεµικά γεγονότα, 50.000 για τις οικογένειες τραυµατιών και αναπήρων και 50.000 για τους πληττόµενους
από πολεµικές ενέργειες.
Συνεδρίαση της 5ης Μαΐου 1943
Ο ∆ούµπας λέει: Παρακαλώ τον κ. ∆ήµαρχο στο προσεχές συµβούλιο που πρέπει να είναι έκτα-κτο, να
προσκοµίσει όλα τα στοιχεί για τα οποία ο Γ. Γραµµατέας κράτησε σήµερα σηµείωση, που αφορούν τον τρόπο
και τα πρωτόκολλα παράδοσης υλικών της αποθήκης του αντλιοστασίου από τον παλαιό αποθηκάριο µέχρι τον
νέο προ διετίας. Πρωτόκολλα παραλαβής και παράδοσης καυσόξυλων, τόσο αυτών που βρέθηκαν στα χέρια
δηµοτών από παράνοµη υλοτοµία, όσο και αυτά που προήλθαν από, λόγω του βαρύ χειµώνα, αποξηραµένους
ευκαλύπτους κ.ά. Επίσης τα ξυλοκοπτικά δικαιώµατα που καταβλήθηκαν από το 1941 µέχρι σήµερα, στον
ξυλουργό κ. Ασλανίδη ή και σε άλλους. Επίσης να προσκοµιστεί η διαταγή του Υπ. Εσωτερικών, για την
απόλυση ορισµένης υπαλλήλου για κατάχρηση που µέχρι σήµερα παραµένει ανεκτέλεστη. Επίσης τα ηµερολόγια
των αυτοκινήτων για τα δροµολόγιά τους από 1η Ιανουαρίου και µετά.
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Η ∆ιοικούσα Επιτροπή δέχεται την πρόταση και ορίζει έκτακτο συµβούλιο για τη προσεχή Τρίτη 11 του
µήνα, για να συζητήσει τα πιο πάνω µε τα στοιχεία που θα φέρει ο ∆ήµαρχος.
Συνεχίζοντας ο ∆ούµπας υποβάλει την εξής πρόταση. Έχοντας υπόψη:
5. ότι από καµία διάταξη του Κώδικα δεν προκύπτει ότι δικαιούται έξοδα κίνησης ο ∆ήµαρχος για µετακινήσεις εκτός του ∆ήµου για υπηρεσία, χωρίς απόφαση του Συµβουλίου που υπόκειται στην Προϊστάµενη
Αρχή.
6. ότι η βενζίνη που παραχωρείται στον ∆ήµο µε διατακτικές του Υπ. Συγκοινωνιών, παραχωρείται αποκλειστικά και µόνο για την καθαριότητα του ∆ήµου και για την ύδρευση των αποµακρυσµένων κατοικιών.
7. ότι απαγορεύεται, µε εντολή των Αρχών Κατοχής και του Υπ. Συγκοινωνιών, η αποθήκευση βενζίνης χωρίς
προϋποθέσεις απόλυτης ασφάλειας.
8. ότι ο ∆ήµαρχος χρησιµοποιεί την παραχωρούµενη βενζίνη, γι’ αυτόν και την οικογένειά του κατεβαίνοντας
καθηµερινά στην Αθήνα όχι για υπηρεσιακούς λόγους αλλά για ιδιωτικές υποθέσεις και γι’ αυτό δεν
ενεργείται κανονικά η καθαριότητα της πόλης και κινδυνεύει η υγεία των πολιτών, ιδιαίτερα επειδή γεµίζουν και πληµµυρίζουν οι βόθροι, κοινόχρηστοι και µη, παρά τις επανειληµµένες διαταγές της Προϊστάµενης Αρχής. Ο ∆ήµαρχος ζηµιώνει τον ∆ήµο 100.000 τον µήνα και περισσότερο για αξία βενζίνης σε τιµές
διατίµησης, γιατί καταναλώνει περίπου 6 γαλόνια για άσκοπη δική του κίνηση.
Για τους προαναφερθέντες λόγους προτείνω:
9. Να ζητηθεί ευθηνή από τον ∆ήµαρχο για την εγκατάλειψη της καθαριότητας της πόλης, µε αποτέλεσµα να
υπάρχουν ήδη αθρόα κρούσµατα επιδηµικής µηνιγγίτιδας, τα οποία γνωρίζει το Υγειονοµικό κέντρο
Αττικοβιωτίας.
10. Να αναφερθεί στις Προϊστάµενες Αρχές και στο Υπ. Συγκοινωνιών (τµήµα καυσίµων) το γεγονός της
τέτοιας διάθεσης της βενζίνης για να υποβληθούν οι προβλεπόµενες κυρώσεις.
11. Να ανατεθεί σε µέλος της ∆ιοικούσας Επιτροπής να κάνει αυστηρότατο έλεγχο για την ποσότητα που
χρησιµοποιήθηκε για την κίνησή του ∆ήµαρχου και της οικογένειάς του.
12. Να υποχρεωθεί ο ∆ήµαρχος να αναπληρώσει την βενζίνη που λείπει, µε διοικητικά ή εν ανάγκη δικαστικά
µέτρα
13. Να διατεθεί όλη η βενζίνη που είναι αποθηκευµένη και ανέρχεται, κατά πληροφορίες µας, σε 400 γαλόνια,
για την εξυγίανση του ∆ήµου (εκκένωση βόθρων κ.λπ), και την υδροδότηση µε το αυτοκίνητο καταβρεχτήρα των αποµακρυσµένων συνοικιών του δήµου όπου δεν φτάνει το δίκτυο ύδρευσης.
14. Να παραπεµφθεί στη ∆ηµαρχιακή επιτροπή ο διευθυντής των Τεχνικών Υπηρεσιών, ο ποίος ως αρµόδιος
των πιο πάνω, κακώς δικαιολογεί τη βενζίνη που καταναλώθηκε.
15. Να γνωρίσει ο ∆ήµαρχος στη ∆ιοικούσα Επιτροπή τι µέτρα έλαβε για την ασφάλεια των µηχανηµάτων του
αντλιοστασίου, γιατί η αποθήκευση τόσης ποσότητας βενζίνης γίνεται σε αποθήκη που δεν πληροί κανένα
από τους απαραίτητους όρους ασφάλειας, αφού βρίσκεται κοντά στο αντλιοστάσιο και µέσα σε αυτή
βρίσκεται και όλο το λοιπό υλικό του ∆ήµου, δηλώνεται δε σε αυτόν ότι αποκλειστικός υπεύθυνος αν
συµβεί ατύχηµα ή ζηµιά.
16. Αντίγραφα του παρόντος, που θα καταχωρηθεί όπως έχει στα πρακτικά, µαζί µε τις επερωτήσεις που
τέθηκαν σήµερα, να υποβληθούν στη Νοµαρχία, στον ∆ήµο Πρωτευούσης, στο Υπ. Εσωτερικών και στο
Υπ. Συγκοινωνιών (υπηρεσία καυσίµων) το συντοµότερο, χωρίς καµία αναβολή και πριν το έκτακτο
Συµβούλιο που ορίσαµε πιο πάνω. Επίσης από ένα αντίγραφο να δοθεί σε όλα τα µέλη της ∆ιοικούσας
Επιτροπής και σε αυτά που απουσιάζουν σήµερα, Ι. Μαυρόπουλο και Σ. Γαβριήλογλου.
Η ∆ιοικούσα Επιτροπή εγκρίνει οµοφώνως την πρόταση και επειδή απουσιάζουν δύο Σύµβουλοι, αποφασίζει
να οριστεί στην επόµενη συνεδρίαση ποιός Σύµβουλος θα κάνει τον έλεγχο για την ποσότητα της βενζίνης που
διατέθηκε.
Τρίτη 11 Μαΐου 1943
Παρόντα µέλη: Α. Γιαγζόγλου, Σ. Γαβριήλογλου, Χ. Σαραντόπουλος, , Ι. ∆ούµπας και Κ. Παρετσόγλου. ∆εν
προσήλθαν ο ∆ήµαρχος Σταύρος Γκούµας και ο Σύµβουλος Ι. Μαυρόπουλος
Θέµα ηµερήσιας διάταξης.
Συζήτηση επί επερωτήσεων που υποβλήθηκαν από µέλη της ∆ιοικούσας Επιτροπής, κατά τη συνεδρίαση της
5ης Μαΐου ε.έ.
Η συνεδρίαση αρχίζει µε Αντιπρόεδρο Αλ. Γιαγτζόγλου που αναπληρώνει τον απουσιάζοντα Πρόεδρο - ∆ήµαρχο που διαβάζει το εξής σηµείωµα προς τη ∆ιοικούσα Επιτροπή του ∆ηµάρχου, µε ηµεροµηνία 11 Μαΐου ε.έ.:
«Προς τα µέλη της ∆ιοικούσας Επιτροπής, ενταύθα. Έχω την τιµή να σας γνωρίσω ότι από τα πρακτικά της
5ης Μαΐου ε.έ, έλαβα γνώση των διατυπωθέντων ερωτηµάτων σας και ότι παρόλο που δόθηκε εντολή στον Γ.
Γραµµατέα για τη συγκέντρωση των στοιχείων που ζητήσατε, λόγω ανεπάρκειας χρόνου και φόρτου εργασίας
δεν έγινε δυνατή η συγκέντρωση όλων των στοιχείων, γι’ αυτό και ζητώ την αναβολή της συνεδρίασης. Επιφυλάσσοµαι να θέσω υπόψη σας όλες τις πληροφορίες που ζητήσατε, σε µεταγενέστερη συνεδρίαση που την
προσδιορίζω µέσα σε 8 ηµέρες. Στη Νέα Ιωνία 11 Μαΐου 1943, ο ∆ήµαρχος (υπογραφή) Σταύρος Γκούµας.»
Κατόπιν πήρε τον λόγο ο Σύµβουλος ∆ούµπας και είπε ότι: επειδή αναγκαία προϋπόθεση της σηµερινής
συνεδρίασης είναι η ακριβής εκτέλεση όσων αποφασίστηκαν στη συνεδρίαση της 5ης Μαΐου και δεδοµένου ότι
δεν κατατέθηκαν τα έγγραφα που ζητήθηκαν, ούτε στάλθηκαν αντίγραφα των πρακτικών στις Προϊστάµενες
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Αρχές, ούτε παραδόθηκαν στα µέλη της ∆ιοικούσας Επιτροπής, όχι για τους λόγους που λέει ο ∆ήµαρχος αλλά
επειδή, όπως µε πληροφόρησε ο Γραµµατέας της ∆ιοικούσας Επιτροπής Σ. Κουτσουνάδης, τα παρακρατούσε ο
∆ήµαρχος και µόλις σήµερα του τα έδωσε, αλλά και για τον λόγο ότι απουσιάζει ο ∆ήµαρχος για να µας εξηγήσει
τη στάση του, προτείνω να µην προχωρήσουµε στη συζήτηση κανενός θέµατος και να ορίσουµε νέα συνεδρίαση µετά από 3 ηµέρες στις 14 του µήνα, µε την προϋπόθεση να µας δοθούν όσα ζητήσαµε κάτι που είναι
θέµα ωρών. Η πρόταση γίνεται οµοφώνως δεκτή.
Παρασκευή 14 Μαΐου 1943
Παρόντα µέλη: Σ. Γαβριήλογλου, Χ. Σαραντόπουλος, Α. Γιαγζόγλου, Ι. ∆ούµπας και Κ. Παρετσόγλου. ∆εν
προσήλθαν ο ∆ήµαρχος Σταύρος Γκούµας και ο Σύµβουλος Ι. Μαυρόπουλος
Θέµα ηµερήσιας διάταξης.
Συζήτηση επί επερωτήσεων που υποβλήθηκαν από µέλη της ∆ιοικούσας Επιτροπής, κατά τη συνεδρίαση της
5ης Μαΐου ε.έ.
Παίρνοντας τον λόγο ο Σύµβουλος Σαραντόπουλος είπε ότι µένει κατάπληκτος που απουσιάζει αδικαιολόγητα για δεύτερη φορά ο ∆ήµαρχος, περιφρονώντας τη ∆ιοικούσα Επιτροπή, χωρίς να έχει ετοιµάσει τα
έγγραφα που ζητήθηκαν. Αυτό δηµιουργεί αδιέξοδο και πρέπει να ληφθούν άµεσα µέτρα για την αντιµετώπιση
της έκρυθµης κατάστασης.
Ο Παρετσόγλου επιδοκιµάζει όσα είπε ο Σαραντόπουλος και λέει ότι στάση του ∆ηµάρχου δηµιουργεί
υπόνοιες σε βάρος του.
Ο ∆ούµπας συµφωνεί µε τους προηγούµενους, αναφέρεται σε όσα τέθηκαν στη συνεδρίαση της 5ης Μαΐου
και προσθέτει ότι µετά την αντικατάσταση του αποθηκάριου το 1941, δεν υπάρχουν σχετικά πρακτικά και η
αποθήκη παραµένει χωρίς µόνιµο και νόµιµο αποθηκάριο, µε αποτέλεσµα το χρονικό αυτό διάστηµα να γίνει
κλοπή ελαστικών κ.λπ. υλικών αξίας εκατοµµυρίων. Κατά το ίδιο χρονικό διάστηµα έγιναν εισαγωγές και
εξαγωγές δεκάδας χιλιάδων οκάδων καυσόξυλων, της περισσότερης ποσότητας των οποίων αγνοείται η τύχη. Ο
∆ήµαρχος δεν πρόκειται να µας διαφωτίσει και κωλυσιεργεί εσκεµµένα. Πρέπει να ληφθούν τα απαραίτητα
µέτρα γιατί ο ∆ήµαρχος µετέρχεται τέτοια µέσα σε ζητήµατα τόσο λεπτά για τον ίδιο, η δε δηµόσια γνώµη ζητά
διαλεύκανση αυτής της κατάστασης.
Ο Αντιπρόεδρος προτείνει επιτροπή από τη ∆ιοικούσα Επιτροπή να µεταβεί και να παραδώσει στο Υπ.
Εσωτερικών, στη Νοµαρχία και στον ∆ήµο Πρωτευούσης αναφορά της και αντίγραφα των τριών τελευταίων
συνεδριάσεων.
Ο ∆ούµπας προτείνει να µεταβεί σύσσωµη η ∆ιοικούσα Επιτροπή.
Ο Γαβριήλογλου προτείνει πριν από κάθε ενέργεια να συγκληθεί σε νέα συνεδρίαση η ∆ιοικούσα Επιτροπή
στις 18 του µήνα, στην οποία έχει τη γνώµη ότι έλθει και ο ∆ήµαρχος. Αν δεν έλθει να οριστεί επιτροπή που θα
παρουσιαστεί στις Προϊστάµενες Αρχές.
Ο ∆ούµπας αντικρούει την πρόταση λέγοντας ότι θα είναι άσκοπη και τρίτη έκτακτη συνεδρίαση γιατί τίποτε
δεν µπορεί να µας διαβεβαιώσει ότι θα έλθει ο ∆ήµαρχος, ακόµη κι αν το δηλώσει ο ίδιος.
Η ∆ιοικούσα Επιτροπή αποφασίζει κατά πλειοψηφία να παρουσιαστούν αύριο στις Προϊστάµενες Αρχές.
Παρασκευή 28 Μαΐου 1943
Παρόντα µέλη: Σταύρος Γκούµας, Σ. Γαβριήλογλου, Χ. Σαραντόπουλος, Α. Γιαγζόγλου, Ι. ∆ούµπας και Κ.
Παρετσόγλου.
Θέµα 1ο. Με εντολή του ∆ηµάρχου ο Γραµµατέας διαβάζει έγγραφη δήλωσή του στην οποία λέει: Σύµφωνα µε
την απόφαση που πάρθηκε απουσία του στην 5η Συνεδρίαση , στάλθηκαν τα πρακτικά στις προϊστάµενες αρχές.
Μετά από αυτό και από την παρουσίαση της ∆ιοικούσας Επιτροπής στις προϊστάµενες αρχές, τον λόγο έχουν
αυτές και πρέπει να περιµένουµε τις αποφάσεις τους.
Το λόγο παίρνει ο Σύµβουλος ∆ούµπας που λέει: Κρίνω ως παρελκυστική και απορριπτέα τη δήλωση του
∆ηµάρχου, αναφέρεται στο ιστορικό των ενεργειών της ∆ιοικούσας Επιτροπής και επισηµάνει ότι έγιναν για να
κατασταλεί αµέσως η περεταίρω παράνοµη χρήση της βενζίνης και για µάθουν οι προϊστάµενες αρχές τα άτοπα
που γίνονται στον ∆ήµο. Προβλέψαµε επίσης ότι µετά την κατάθεση των επερωτήσεων και την άρνησή µας να
εγκρίνουµε αύξηση των εξόδων παράστασής του, ο ∆ήµαρχος θα έκανε διάβηµα για αντικατάσταση µελών ή και
ολόκληρης της ∆ιοικούσας Επιτροπής, κάτι που επαληθεύτηκε, προκειµένου οι προϊστάµενες αρχές, µη γνωρίζοντας, να πέσουν θύµατα των σκοπών του. Θα επαναλαµβάνουµε τις ίδιες ενέργειες µετά από κάθε συµβούλιο
µέχρι να λήξει η κρίση που έχει δηµιουργηθεί. ∆ιερωτήθηκε γιατί ο ∆ήµαρχος δεν δίνει τα στοιχεία που του
ζήτησε η ∆ιοικούσα Επιτροπή, αφού δεν υπάρχει νοµικό κώλυµα ούτε βλάπτονται τα συµφέροντα του ∆ήµου.
Οι Γιαγτζόγλου, Σαραντόπουλος και Παρετσόγλου συµφωνούν µε τον ∆ούµπα, ενώ ο Γαβριήλογλου λέει ότι
το ζήτηµα έχει φύγει από αυτούς και πρέπει να περιµένουν τις αποφάσεις των Προϊσταµένων Αρχών.
Ο ∆ήµαρχος επανέρχεται στην αρχική του δήλωση.
Στο σηµείο αυτό αποφασίζεται 10λεπτη διακοπή. Όταν επαναλήφθηκε η συνεδρίαση, ο ∆ήµαρχος ρωτάει αν
έχει κάποιος να προσθέσει κάτι. Όλοι δηλώνουν ότι επιµένουν στις θέσεις τους και ο Γιαγτζόγλου ζητάει να
καταθέσει ο ∆ήµαρχος τα εµπιστευτικά έγγραφα που υπέβαλε στις Προϊστάµενες Αρχές.
Ο ∆ήµαρχος λέει ότι αυτά αφορούν µόνο εκείνον και δεν έχει καµία υποχρέωση να τα καταθέσει στη
∆ιοικούσα Επιτροπή.
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29 Αυγούστου 1944
Πράξη 118/44. Η ∆ιοικούσα Επιτροπή είχε αποφασίσει την εκποίηση, βάσει των όρων της σχετικής συγγραφής
υποχρεώσεων, των συγκεντρωµένων από καιρό στην αποθήκη του ∆ήµου άχρηστων µηχανουργικών υλικών.
Ο πλειοδοτικός διαγωνισµός έγινε στις 2 Ιουλίου 1944, κατ’ αρχάς µε σφραγισµένες προσφορές και µετά µε
ελεύθερες και είχε σαν αποτέλεσµα το ποσό των 12.000.000.000 δραχµών. Με απόφαση του Νοµάρχη Αττικής
την 1η Αυγούστου, ακυρώθηκε η απόφαση για εκποίηση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής για τους εξής λόγους:
1. Γιατί ο τελευταίος πλειοδότης πρόσφερε τελική τιµή 12.000.000.000, χωρίς χωριστή τιµολόγηση για κάθε
ένα από τα είδη, κατά παράβαση των διατάξεων της συγγραφής υποχρεώσεων.
2. Γιατί λόγω της ανατίµησης του συναλλάγµατος που µεσολάβησε, το τίµηµα κρίθηκε ασύµφορο και
3. Γιατί στις 29-7-44 υποβλήθηκε στη Νοµαρχία αντιπροσφορά από τον Ασηµάκη Βόµβα κάτοικο Αθηνών,
µε ποσό 2.000.000.000 επί πλέον.
Εννοείται ότι η ∆ηµοτική Αρχή διατήρησε πλήρως τις απόψεις της γιατί θεωρούσε ότι το αποτέλεσµα που
επιτεύχθηκε ήταν πάνω από κάθε προσδοκία, απέβλεπε δε στην κάλυψη επειγουσών αναγκών του ∆ήµου µε την
είσπραξη αυτού του ποσού.
Η απόφαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής για αποδοχή προσφοράς για το σύνολο των ειδών για εκποίηση,
βασιζόταν σε πράξη της ∆ιοικούσας Επιτροπής που εγκρίθηκε νοµίµως µε απόφαση της Νοµαρχίας Αττικής, µε
τη οποία η ∆ιοικούσα Επιτροπή είχε εγκρίνει την τροποποίηση της σχετικής συγγραφής υποχρεώσεων και όρισε
κατ’ αποκοπή την αξία του υλικού σε 4.000.000.000 το ελάχιστο. Η αντιπροσφορά του Ασηµάκη Βόµβα δεν
είναι σύννοµη, γιατί κατά τον χρόνο της υποβολής της δεν συνοδευόταν από την προβλεπόµενη από το Νόµο
εγγυητική επιστολή της Εµπορικής Τράπεζας της Ελλάδος, την οποία προσκόµισε µετά από ένα τριήµερο και
έγινε υπό αίρεση αντίθετη µε την άποψη που εκφράστηκε από τη Νοµαρχία.
Σηµειωτέον ότι ο τελευταίος πλειοδότης Ε. ∆ουρµούσογλου, προς τον οποίο κοινοποιήθηκε η ακύρωση του
πρακτικού της πλειοδοτικής δηµοπρασίας, γνώρισε στο ∆ήµο ότι επιφυλάσσεται να διεκδικήσει κάθε νόµιµο
δικαίωµά του. Η αλλαγή της σύνθεσης της ∆ιοικούσας Επιτροπής που παρεµβλήθηκε, δεν καθιστούσε εφικτή
την επανάληψη του µειοδοτικού διαγωνισµού, λόγω έλλειψης χρόνου.
Η ∆ιοικούσα Επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη ότι η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων παρουσιάζει πολλά
κενά, αποφασίζει τη σύνταξη νέας διακήρυξης που περιλαµβάνει τα εξής άρθρα:
Άρθρο 1ο. Τα προς εκποίηση άχρηστα υλικά είναι τα εξής: α) µία πετρελαιοµηχανή Ντόιτς σε κοµµάτια, 25 ίππων
β) µία πετρελαιοµηχανή Ντόιτς σε κοµµάτια, 30 ίππων γ) 2 φυγόκεντρες αντλίες σε κοµµάτια, παροχής 40
κυβικών µέτρων δ) χυτοσιδερένιες σωλήνες διαφόρων διαµέτρων συνολικού βάρους 4.380 κιλών ε) 7 φθαρµένα
ελαστικά αυτοκινήτων διαφόρων τύπων στ) αυτοκίνητο Πακάρ µε µηχανή Μπούικ, µόνο µε σκελετό και
ελαστικά σε σχετικά καλή κατάσταση
Άρθρο 2ο. Ως κατώτερο όριο ολικής προσφοράς ορίζεται το ποσό των 100.000.000.000 δραχµών.
Άρθρο 3ο. Ο διαγωνισµός θα γίνει µε ανοικτές προσφορές και για το σύνολο του υλικού χωρίς ιδιαίτερη τιµολόγηση κατά είδος.
Άρθρο 4ο. Στον διαγωνισµό γίνονται δεκτοί όλοι οι Έλληνες πολίτες, εργολάβοι δηµοσίων έργων και αντιπρόσωποι εταιριών και βιοµηχανικών επιχειρήσεων, νοµίµως εξουσιοδοτηµένοι.
Άρθρο 5ο. Οι διαγωνιζόµενοι πρέπει να υποβάλλουν στη ∆ηµαρχιακή Επιτροπή υπεύθυνη δήλωση ότι επισκέφθηκαν την αποθήκη και σχηµάτισαν δική τους γνώµη για την ποσότητα και την ποιότητα των υλικών
που εκποιούνται.
Άρθρο 6ο. Οι διαγωνιζόµενοι για να γίνουν δεκτοί πρέπει να καταθέσουν ως εγγύηση στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων το 1/10 του κατωτάτου ποσού προσφοράς που ορίστηκε σε µετρητά ή εγγυητική
επιστολή Τράπεζας, ίσου ποσού. Επίσης λόγω της υφιστάµενης νοµισµατικής κατάστασης, µπορεί µε
απόφαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής κατά τη διάρκεια της δηµοπρασίας η εγγύηση να κατατεθεί
στον ∆ήµο: α) µε µετρητά σε χαρτονοµίσµατα β) σε οµόλογα εθνικού δανείου ή λαχειοφόρων ή οποιονδήποτε άλλων Ελληνικών χρεογράφων υπολογιζοµένων κατά 30% επί του ελάχιστου της τρέχουσας
αξίας τους στο χρηµατιστήριο την ηµέρα της δηµοπρασίας γ) σε χρυσά νοµίσµατα υπολογιζοµένων
στο µισό της τρέχουσας τιµής τους στο χρηµατιστήριο.
Άρθρο 7ο. Οι διαγωνιζόµενοι πρέπει να καταθέσουν έγγραφες δηλώσεις δύο εγγυητών που θα δηλώνουν ότι
εγγυώνται την τήρηση των όρων της δηµοπρασίας. Το αν είναι φερέγγυοι οι εγγυητές απόκειται στην
κρίση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής, αυτοί δε οφείλουν µετά το πέρας της δηµοπρασίας να προσυπογράψουν µαζί µε τον τελευταίο πλειοδότη τα σχετικά πρακτικά.
Σε περίπτωση άρνησης καλούνται να τα υπογράψουν σε τακτή ηµεροµηνία που αν παρέλθει ο πλειοδότης κηρύσσεται έκπτωτος και ενεργείται σε βάρος του αναπλειστηριασµός µε τις νόµιµες συνέπειες
η δε εγγύηση εκπίπτει αυτοδίκαια υπέρ του ∆ήµου.
Ο τελευταίος πλειοδότης είναι υποχρεωµένος µετά το πέρας της δηµοπρασίας και στο τόπο της
διενέργειάς της, να αναπληρώσει την εγγύησή του ανάλογα µε το αποτέλεσµα που επιτεύχθηκε. Η
εγγύηση αυτή παραµένει στα χέρια του ∆ήµου και αποδίδεται µετά την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων του πλειοδότη.
Άρθρο 8ο. Ο τελευταίος πλειοδότης οφείλει να προσέλθει µαζί µε τους εγγυητές του, για την υπογραφή του
σχετικού πρακτικού, εντός 24 ωρών από την κοινοποίηση σε αυτόν της εγκριτικής απόφασης των
πρακτικών του διαγωνισµού.
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Άρθρο 9ο. Η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή, κρατά το δικαίωµα της κατακύρωσης του αποτελέσµατος του διαγωνισµού
στο όνοµα του τελευταίου πλειοδότη και δικαιούται να αποσύρει κάθε προσφορά που κατά την κρίση
της δεν εµπνέει εµπιστοσύνη.
Άρθρο 10ο. Τα πρακτικά εκτίθενται στην έγκριση της προϊστάµενης ∆ιοικούσας Αρχής. Πάντως, λόγω της
επικρατούσας νοµισµατικής κατάστασης και για αποφυγή ζηµιών και για τα δύο συµβαλλόµενα µέρη,
αναλαµβάνεται η υποχρέωση από τον ∆ήµο, εντός διηµέρου από την ηµέρα της δηµοπρασίας, να
µεριµνήσει για τη έγκριση και την κοινοποίηση των πρακτικών στον ενδιαφερόµενο πλειοδότη, ο
οποίος σε διαφορετική περίπτωση θεωρείται απαλλαγµένος από κάθε πιο πάνω υποχρέωση.
Άρθρο 11ο. Ο πλειοδότης εντός διηµέρου από την ηµέρα της κοινοποίησης της απόφασης, οφείλει µε δικά του
έξοδα να παραλάβει από την αποθήκη του ∆ήµου το υλικό που δηµοπρατήθηκε. Με την υπογραφή
του συµβολαίου οφείλει να καταβάλει στον ∆ήµο ολόκληρο το τίµηµα των υλικών, σε µετρητά.
Άρθρο 12ο. Μετά το πέρας της δηµοπρασίας και πριν την απόδοση στον τελευταίο µειοδότη της εγκριτικής απόφασης, κάθε νέα προσφορά είναι απαράδεκτη αν δεν είναι κατά 8% ανώτερη της προηγούµενης και
δεν πληροί όλες τις προϋποθέσει που έχουν περιγραφεί πιο πάνω.
Άρθρο 13ο. Τα κηρύκεια δικαιώµατα, τα τέλη συµβολαίου µε τα αντίγραφά του και τα έξοδα δηµοσίευσης όλων
των διακηρύξεων, βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη.
Άρθρο 14ο. Η παράβαση των όρων της παρούσας, συνεπάγεται την έκπτωση του πλειοδότη και την επιβάρυνσή
του µε κάθε ζηµία που θα προκύψει από υπαιτιότητά του.
Πράξη 117/44241. Αναµορφώνεται ο προϋπολογισµός.
1) Ως προς τα έσοδα: α) τα έσοδα από την εκποίηση του άχρηστου υλικού, από 25.000.000.000 σε
100.000.000.000 β) αυξάνει το προβλεπόµενο έσοδο από την αποδιδόµενη από τον ∆ήµο Αθηναίων αναλογία εκ
των εισπράξεων φόρου εγχωρίων προϊόντων από 320.000.000.000 σε 1.200.000.000.000 γ) αυξάνει το προβλεπόµενο έσοδο από τις κρατήσεις επί των εξόδων παράστασης ∆ηµάρχου από 36.740.000 σε 81.740.000.
Από τις πιο πάνω τροποποιήσεις προκύπτει ποσό 955.045.000.000 που µεταφέρεται στο αποθεµατικό
κεφάλαιο.
2) Ως προς τα έξοδα: Γίνεται καταµερισµός σε 32 κωδικούς.
Μετά τις µεταβολές και την κατανοµή, αποµένει πίστωση 44.264.000.000 δραχµών.
22 Ιουλίου 1945
Αριθµός πράξης 46/45
Εγκρίνεται η τροποποίηση του Κανονισµού επιβολής, βεβαίωσης και είσπραξης του δηµοτικού τέλους
καθαριότητας, αποκοµιδής απορριµµάτων κ.λπ. του οικ. έτους 1940-41, και ως προς τις αµφισβητήσεις που
προκύπτουν µεταξύ ∆ήµου και φορολογουµένων δηµοτών ως εξής, της τροποποίησης αυτής να ισχύει µόνο για
το οικ. έτος 1944-45.
Α) Οι φορολογικοί κατάλογοι µετά τον καταρτισµό τους θα αναρτηθούν στο ∆ηµαρχείο για ένα 10ήµεροµ
µαζί µε περιληπτική ανακοίνωση για την κατάρτιση και έκθεση του καταλόγου και περί της ηµεροµηνίας έναρξης
υποβολής ενστάσεων, θα διαβάζεται στις εκκλησίες και θα τοιχοκολλείται στα πιο δηµόσια µέρη του ∆ήµου.
Αν το βεβαιούµενο τέλος καθενός από τους φορολογούµενους ξεπερνά τις 1.500 δραχµές, αποστέλλεται
ατοµική ειδοποίηση και αυτός υπογράφει απόδειξη παραλαβής της, στην οποία αναγράφεται το βεβαιωµένο
ποσό εις βάρος του, η οικεία της οφειλής και το οικ. έτος στο οποίο αναφέρεται αυτή.
Β) Μέσα στην προθεσµία των 10 ηµερών κάθε γραµµένος φορολογούµενος µπορεί να στείλει ένσταση κατά
των εγγράφων του ∆. Σ., µε το νόµιµο χαρτόσηµο και µε απόδειξη, για να αποφασίσει οριστικά επ’ αυτής,
δυνάµενο να τροποποιήσει τον φορολογικό κατάλογο µε βάση τα στοιχεία που αυτός θα συγκεντρώσει.
Στην ένσταση σηµειώνεται: α) το ονοµατεπώνυµο, το επάγγελµα, η κατοικία και η διεύθυνση του ενιστάµενου β) το αντικείµενο κατά του οποίου στρέφεται η ένσταση και τα πραγµατικά ή νόµιµα γεγονότα πάνω στα
οποία στηρίζεται η περί µείωσης ή απαλλαγής από την καταβολή του τέλους ένσταση και γ) τα έγγραφα που
τυχόν επισυνάπτονται.
Γ) Μετά από την απόφαση του Συµβουλίου επί των ενστάσεων, αυτή µαζί µε όλα τα σχετικά έγγραφα
υποβάλλεται στη Νοµαρχία για έλεγχο.
∆) Μετά την έγκριση της απόφασής µας από τη Νοµαρχία, ο φορολογικός κατάλογος αποστέλλεται µε µέριµνα του ∆ήµου και µε απόδειξη στο δηµοτικό ταµείο µαζί µε συγκεντρωτική κατάσταση για είσπραξη.
Αριθµός πράξης 47/45. Εγκρίνεται η τροποποίηση του Κανονισµού επιβολής, βεβαίωσης και είσπραξης του
δηµοτικού δικαιώµατος υδροληψίας του οικ. έτους 1940-41, µε εξ ολοκλήρου αντικατάσταση του άρθρου 10
του Κανονισµού ως εξής, της τροποποίησης αυτής να ισχύει µόνο για το οικ. έτος 1944-45.
Ακολουθούν όσα αναφέρονται και στην προηγούµενη τροποποίηση.
Αριθµός πράξης 48/45. Εγκρίνεται Κανονισµός του τρόπου βεβαίωσης και είσπραξης του δηµοτικού δικαιώµατος χορήγησης αδειών εγκατάστασης υδροληψίας που έχει ως εξής:
Άρθρο 1ο. Το δικαίωµα χορήγησης αδειών εγκατάστασης υδροληψίας που καταβάλλεται εφάπαξ, ορίζεται ως
εξής: Α) Κατηγορία: οικίες.
1. Για αυτές που έχουν δύο δωµάτια (µε την κουζίνα να υπολογίζεται ως δωµάτιο) σε 2.000 δραχµές.
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Οι πράξεις είναι καταγραµµένες στον βιβλίο µε αυτή τη σειρά.
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2. Μέχρι 3 δωµάτια σε 2.000 δραχµές.
3. Από 4 δωµάτια και πάνω σε 5.000 δραχµές.
Β) Κατηγορία: καταστήµατα και βιοτεχνίες.
Κλιµακωτά κατά ανιούσα: α) 5.000 β) 6.000 γ) 7.000 δ) 8.000 ε) 9.000 και στ) 10.000 δραχµές.
Γ) Κατηγορία: εργαστήρια και εργοστάσια.
Κλιµακωτά κατά ανιούσα: α) 10.000 β) 15.000 γ) 20.000 δ) 25.000 ε) 30.000 στ) 35.000 ζ) 40.000 η)
45.000 και θ) 50.000 δραχµές.
Άρθρο 2ο. Όσοι επιθυµούν να λάβουν άδεια εγκατάστασης, οφείλουν να υποβάλουν χαρτοσηµασµένη
αίτηση που θα διαλαµβάνει µε σαφήνεια την τοποθεσία του ακινήτου που ζητείται να υδροδοτηθεί. Επάνω στην
αίτηση θα γνωµοδοτήσει εγγράφως η αρµόδια Τεχνική Υπηρεσία, αν είναι δυνατή ή όχι η υδροδότηση και σε
καταφατική περίπτωση το είδος του ακινήτου, οι διαστάσεις του και κάθε χρήσιµη πληροφορία.
Άρθρο 3ο. Στη Γ΄ κατηγορία υπάγονται οι σταύλοι και οι υπό εκµετάλλευση λαχανόκηποι.
Άρθρο 4ο. Η κατάταξη στις κατηγορίες Β΄ και Γ΄ αναφεροµένων καταστηµάτων, βιοτεχνιών, σταύλων,
λαχανόκηπων, εργαστηρίων και εργοστασίων, για την καταβολή του δικαιώµατος σύµφωνα µε την κλιµακωτή
κατάταξη του άρθρου 1, ενεργείται µε βάση τις υποβαλλόµενες αιτήσεις και τη γνωµάτευση επάνω σε αυτές της
∆ηµαρχιακής Επιτροπής.
Άρθρο 5ο. Οι κατατασσόµενοι από τη ∆ηµαρχιακή Επιτροπή, σύµφωνα µε τα πιο πάνω, καταστηµατάρχης,
βιοτέχνης, βουστασιάρχης, κηπουρός, εργαστηριούχος και εργοστασιάρχης, αν θεωρεί υπερβολικό το δικαίωµα
χορήγησης άδειας υδροδότησης, µπορεί να προσφύγει µε αίτησή του προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο το οποίο
παίρνει την οριστική απόφαση.
Άρθρο 6ο. Μετά την καταβολή στο ταµείο του ∆ήµου του δικαιώµατος που θα καθορισθεί, ο δικαιούχος
οφείλει να προσκοµίσει στην Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου το σχετικό διπλότυπο είσπραξης και αυτή θα εκδώσει
στο όνοµά του την άδεια.
Άρθρο 7ο. Η εγκατάσταση και η σύνδεση των σωλήνων υδροληψίας από τους ενδιαφερόµενους θα γίνεται
µε την υπόδειξη και εποπτεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου.
Άρθρο 8ο. Αν τυχόν εγκαταστήσουν κάποιοι σύνδεση χωρίς άδεια θα κληθούν µε ανακοίνωση του ∆ηµάρχου
να καταβάλουν τα προβλεπόµενα. Όσοι δεν συµµορφωθούν και κάνουν λαθραία σύνδεση θα επιβαρύνονται µε
πρόστιµο 50% επί του καταλογιστέου σε αυτούς δικαίωµα.
Άρθρο 9ο. Για κάθε επανασύνδεση υδροληψίας που διακόπηκε για οποιαδήποτε αιτία, το καταβλητέο
δικαίωµα ορίζεται στο ¼ των ποσών που καθορίζονται στο άρθρο 1. και µε τις ίδιες προϋποθέσεις.
Άρθρο 10ο. Αυτός ο Κανονισµός ισχύει για το οικ. έτος 1945-46.
22 Ιουλίου 1945
Αριθµός πράξης 55/45. Ο ∆ήµαρχος ανακοινώνει εγκύκλιο ∆/ντή του Υπ. Εσωτερικών που κοινοποιεί το από
18/6/45 Β. ∆ιάταγµα, περί προσκλήσεως των ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Συµβουλίων να αποφασίσουν για τις
αναγκαίες τροποποιήσεις στα υπάρχοντα εκλογικά και λέει ότι ως γνωστό στο ∆ήµο υπάρχουν 6 εκλογικά
τµήµατα:
1ο εκλογικό τµήµα ενορίας Αγίων Αναργύρων, µε κατάστηµα ψηφοφορίας το παράρτηµα του Γυµνασίου
Νέας Ιωνίας, στην πλατεία Αγίων Αναργύρων.
2ο εκλογικό τµήµα ενορίας Αγίων Αναργύρων, µε κατάστηµα ψηφοφορίας το ∆ηµοτικό Σχολείο Νέας Ιωνίας,
στην πλατεία Αγίων Αναργύρων.
3ο εκλογικό τµήµα ενορίας Αγίου Γεωργίου, µε κατάστηµα ψηφοφορίας ισόγεια αίθουσα της βόρειας
πλευράς του ∆ηµοτικού Σχολείου Ελευθερούπολης.
4ο εκλογικό τµήµα ενορίας Αγίου Γεωργίου, µε κατάστηµα ψηφοφορίας ισόγεια αίθουσα της νότιας πλευράς
του ∆ηµοτικού Σχολείου Ελευθερούπολης.
5ο εκλογικό τµήµα ενορίας Αγίου Στεφάνου, µε κατάστηµα ψηφοφορίας το ∆ηµοτικό Σχολείο Σαφράµπολης.
6ο εκλογικό τµήµα ενορίας Κοιµήσεως της Θεοτόκου, µε κατάστηµα ψηφοφορίας τον Ιερό Ναό.
Ο ∆ήµαρχος λέει ότι κατά τη γνώµη του πρέπει να γίνουν οι εξής τροποποιήσεις, µε αύξηση των εκλογικών
τµηµάτων σε 8.
Α) Στο 2ο εκλογικό τµήµα ενορίας Αγίων Αναργύρων, είχαν ψηφίσει κατά τις βουλευτικές εκλογές στις 26
Ιανουαρίου 1936 περισσότεροι από 800 εκλογείς, κατά συνέπεια πρέπει, σύµφωνα µε το άρθρο 26 του περί
εκλογής βουλευτών νόµου 5493 του 1932, να δηµιουργηθεί και άλλο εκλογικό τµήµα στην ενορία Αγίων Αναργύρων, µε κατάστηµα ψηφοφορίας µία από τις λοιπές αίθουσες του ∆ηµοτικού Σχολείου Νέας Ιωνίας.
Β) Κρίνει πρόσφορο να καταργηθεί το 6ο εκλογικό τµήµα ενορίας Κοιµήσεως της Θεοτόκου Ινέπολης, µε
κατάστηµα ψηφοφορίας τον Ιερό Ναό, εφόσον σε αυτό το τµήµα στις ίδιες εκλογές του 1936 ψήφισαν 245
κάτοικοι αυτής της ενορίας και 371 κάτοικοι της παρακείµενης συνοικίας Περισσού. Γι’ αυτό θα δηµιουργηθεί
εκλογικό τµήµα ενορίας Αγίας Αναστασίας που δεν υπήρχε µέχρι τώρα, µε κατάστηµα ψηφοφορίας τον Ιερό Ναό
Αγίας Αναστασίας, αφού δεν υπάρχει στην περιοχή δηµόσιο ή δηµοτικό κατάστηµα ή άλλος κατάλληλος χώρος
και σε αυτό το τµήµα θα ψηφίζουν και οι κάτοικοι της ενορίας Κοιµήσεως της Θεοτόκου.
Γ) Τέλος ως προς τον συνοικισµό Καλογρέζας, αυτός αποτελούσε κατά το παρελθόν ανεξάρτητη Κοινότητα
και είχε δικό της εκλογικό τµήµα. Όµως µετά από τη συγχώνευση της κοινότητας αυτής µε τον ∆ήµο µας το
1940, πρέπει να δηµιουργηθεί εκλογικό τµήµα, µε κατάστηµα ψηφοφορίας το ∆ηµοτικό Σχολείο Καλογρέζας.
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο εγκρίνει την τροποποίηση των εκλογικών τµηµάτων και την αύξησή τους σε 8.
1ο εκλογικό τµήµα ενορίας Αγίων Αναργύρων, µε κατάστηµα ψηφοφορίας το παράρτηµα του Γυµνασίου
Νέας Ιωνίας, στην πλατεία Αγίων Αναργύρων.
2ο εκλογικό τµήµα ενορίας Αγίων Αναργύρων, µε κατάστηµα ψηφοφορίας αίθουσα της βόρειας πλευράς του
∆ηµοτικού Σχολείου Νέας Ιωνίας, στην πλατεία Αγίων Αναργύρων.
3ο εκλογικό τµήµα ενορίας Αγίων Αναργύρων, µε κατάστηµα ψηφοφορίας αίθουσα της νότιας πλευράς του
∆ηµοτικού Σχολείου Νέας Ιωνίας, στην πλατεία Αγίων Αναργύρων.
4ο εκλογικό τµήµα ενορίας Αγίου Γεωργίου, µε κατάστηµα ψηφοφορίας ισόγεια αίθουσα της βόρειας
πλευράς του ∆ηµοτικού Σχολείου Ελευθερούπολης.
5ο εκλογικό τµήµα ενορίας Αγίου Γεωργίου, µε κατάστηµα ψηφοφορίας ισόγεια αίθουσα της νότιας πλευράς
του ∆ηµοτικού Σχολείου Ελευθερούπολης.
6ο εκλογικό τµήµα ενορίας Αγίου Στεφάνου, µε κατάστηµα ψηφοφορίας το ∆ηµοτικό Σχολείο Σαφράµπολης.
7ο εκλογικό τµήµα ενορίας Αγίας Αναστασίας Περισσού, µε κατάστηµα ψηφοφορίας τον Ιερό Ναό.
8ο εκλογικό συνοικισµού Καλογρέζας, µε κατάστηµα ψηφοφορίας το ∆ηµοτικό Σχολείο Καλογρέζας.
Αριθµός πράξης 92/45. Ψηφίζεται πίστωση 30.000, για τη σύνταξη και εκτύπωση ψηφίσµατος ανακήρυξης
σε επίτιµο δηµότη Νέας Ιωνίας, του αµερικανού συνταγµατάρχη ∆ανιήλ Ε. Ράϊτ, διευθυντή της υγειονοµικής
υπηρεσίας της Ούνρρα στην Ελλάδα, σε ένδειξη ευγνωµοσύνης για το εξαιρετικό ενδιαφέρον που επέδειξε µεριµνώντας για τη αποστολή συνεργείου για την ανόρυξη αρτεσιανού φρέατος, ενώ υποσχέθηκε να θέσει στη
διάθεση του ∆ήµου δύο µεγάλα αυτοκίνητα για την καθαριότητα. Για το λόγο αυτό ανατίθεται στον τυπογράφο
∆ηµήτριο Βελονιάδη, Πατησίων 46 Αθήνα, η εργασία εκτύπωσης 5 αντιτύπων του ψηφίσµατος σε πολυτελές
χαρτί.
Αριθµός πράξης 122/45. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που στηρίζεται σε απόφαση της σχετικής
3µελούς επιτροπής που προβλέπεται στις διατάξεις της Συντακτικής Πράξης 25/45, τέθηκαν σε διαθεσιµότητα
από 7 Ιουλίου 1945, ως συµµετέχοντες ή συµπράξαντες στη στάση της 3ης ∆εκεµβρίου 1944, οι δηµοτικοί
υπάλληλοι 1) Αθανάσιος Βελετάκης Γραµµατέας Α΄ 2) Γερµανός Γιαννακίδης Σχεδιαστής και 3) Ευστράτιος
Συµεωνίδης Γεωπόνος, από τους οποίους οι δύο τελευταίοι ήδη απολύθηκαν από την υπηρεσία, επειδή είχαν
προσληφθεί στον ∆ήµο κατά τη διάρκεια της κατοχής.
Υπό την κρίση της ίδιας επιτροπής είχαν τεθεί ταυτοχρόνως για την ίδια αιτία και οι τακτικοί υπάλληλοι
Μιχαήλ ∆ροσόπουλος, Γραµµατέας Α΄ κα Ελένη Τορτοπίδου, Ακόλουθος, όπως και οι έκτακτοι Σπυρίδων Τσουγκράνας και Βασίλειος Λούγαρης Βεβαιωτές. Οι δύο τελευταίοι έχουν τεθεί επίσης σε διαθεσιµότητα, όπως
προκύπτει από έγγραφο της Νοµαρχίας Αττικής που κοινοποιεί σχετική διαταγή του Υπουργού των Εσωτερικών.
Σε εκτέλεση εγκύκλιας διαταγής του Νοµαρχίας Αττικής, µε την οποία δίνεται εντολή υποβολής στοιχείων
για τις περιπτώσεις συνεργασίας δηµοτικών υπαλλήλων µε τον εχθρό κατά τη διάρκεια της κατοχής, υποβλήθηκε
στον Νοµάρχη το από 31/5/45 έγγραφο του ∆ήµου µε αριθ. 1.605, που αναφερόταν στην καταγγελία που έκανε
ο Βασίλειος Λούγαρης, κατά του πρώην ∆ηµάρχου Νέας Ιωνίας Αθανασίου Παράσχου.
Ο ∆ήµαρχος τόνισε ότι ο υπάλληλος αυτός, εγκατέλειψε πριν από πολλούς µήνες τη θέση του στον ∆ήµο,
επειδή υπάρχει εναντίον του ένταλµα σύλληψης και πρότεινε να αποφασίσει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την
απόλυσή του συµφώνως και µε την απόφαση του Υπουργού των Εσωτερικών.
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. Χρ. ∆ουβλίδης είπε ότι ασχέτως µε τη συµµετοχή του στη στάση της 3ης ∆εκεµβρίου
1944, ο υπάλληλος Βασίλειος Λούγαρης είναι και δοσίλογος κατά τις διατάξεις της Συντακτικής Πράξης 25/45,
γιατί συντέλεσε στη φυλάκιση του πρώην ∆ηµάρχου Νέας Ιωνίας Αθανασίου Παράσχου, υποβάλλοντας εναντίον
του µήνυση στις αρχές κατοχής και ότι κατά τη δίκη ενώπιον του Ιταλικού Στρατοδικείου παραστάθηκαν ως
µάρτυρες κατηγορίας και οι δηµοτικοί υπάλληλοι 1) Σπ. Τσουγκράνας Βεβαιωτής φόρων 2) Παναγιώτης Ταµπακόπουλος, επιστάτης καθαριότητας και 3) Χρήστος Γιαννακόπουλος Αρχιεργάτης. Επίσης εξέφρασε τη άποψη ότι
αυτοί που ενέργησαν αντεθνικά, συνεργάστηκαν µε τον εχθρό και προκάλεσαν µε τις συκοφαντίες τους την
καταδίκη Έλληνα κρατικού λειτουργού δεν µπορούν να παραµένουν ως υπάλληλοι στον ∆ήµο, επειδή αυτό
αντίκειται στο δηµόσιο αίσθηµα.
Ο ∆ηµοτικό Σύµβουλος Αναστάσιος Μποσταντζόγλου ανέφερε ότι οι προαναφερθέντες τέσσερεις υπάλληλοι,
ήσαν ιδρυτικά µέλη του παραρτήµατος της Οργάνωσης Ε.Σ.Π.Ο.242 στη Νέα Ιωνία και ότι ο Παναγιώτης
Ταµπακόπουλος διετέλεσε στη υπηρεσία των Γερµανών, από τους οποίους και φυλακίστηκε επί ένα διάστηµα για
ύποπτες ενέργειες και κατάχρηση εµπιστοσύνης.
Ο Αντιπρόεδρος του ∆.Σ. Χρ. Χατζηστέλιος είπε ότι είναι σε όλους γνωστή η δράση των τεσσάρων αυτών
υπαλλήλων κατά την κατοχή, όπως επίσης ότι το θύµα τους πρώην ∆ήµαρχος Αθ. Παράσχος έχει υποβάλει
µήνυση εναντίον τους στο ∆ικαστήριο δωσιλόγων, εξέφρασε τον αποτροπιασµό του για τις απεχθείς πράξεις
τους και την άποψη ότι πρέπει οπωσδήποτε να απολυθούν κατά τα νόµιµα.

242

Η Εθνική Σοσιαλιστική Πατριωτική Οργάνωση (Ε.Σ.Π.Ο.) ήταν εθνικοσοσιαλιστική-φασιστική οργάνωση δωσιλόγων κατά την
περίοδο της Κατοχής. Υπέστη συντριπτικό πλήγµα από το σαµποτάζ της αντιστασιακής οργάνωσης ΠΕΑΝ µε την ανατίναξη των κεντρικών
γραφείων της στην γωνία Γλάδστωνος και Πατησίων τον Σεπτέµβριο του 1942.
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε γνώση των πιο πάνω στοιχείων και εξέτασε τον ατοµικό φάκελο του
υπαλλήλου Βασιλείου Λούγαρη, έχοντας υπόψη:
1) ότι εξ αιτίας µήνυσης του Βασιλείου Λούγαρη, συνελήφθη ο πρώην ∆ήµαρχος Νέας Ιωνίας, Αθ. Παράσχος,
τον Αύγουστο του 1941 µε την κατηγορία εξύβρισης των αρχών κατοχής και δικάστηκε από το Ιταλικό Στρατοδικείο Αθηνών σε 5ετή φυλάκιση, ότι η αντεθνική πράξη του υπαλλήλου, που αντίκειται στο δηµόσιο αίσθηµα,
προβλέπεται και κολάζεται από τη Συντακτική Πράξη 25/45, αδιάσειστο δε τεκµήριο της ανάρµοστης συµπεριφοράς για Έλληνα υπαλλήλο, αποτελεί η ιδιόχειρη απολογία που υπάρχει στον φάκελό του, µε ηµεροµηνία 28
Ιουνίου 1941, στην οποία αποκαλεί τους κατακτητές απελευθερωτές του Ελληνικού λαού κ.λπ.
2) ότι εγκατέλειψε τη θέση του στον ∆ήµο από τον Απρίλιο του 1945 και καταζητείται µε ένταλµα των αστυνοµικών αρχών, επειδή έλαβε µέρος στη στάση του ∆εκεµβρίου 1944, περίπτωση που προβλέπεται από τη Συντακτική Πράξη 25/45.
3 & 4) ότι αυτός διορίστηκε ως φύλακας γέφυρας την 1η Φεβρουαρίου 1936, θεωρούµενος ότι έχει την ιδιότητα
του Εφέδρου Παλαιού Πολεµιστή, αλλά δεν προστατεύεται όπως προκύπτει από τις κείµενες διατάξεις.
Λόγω των πεπραγµένων του αποφασίζεται οµοφώνως να απολυθεί και να υποστεί τις νόµιµες συνέπιες.
Αριθµός πράξης 124/45. Επαναλαµβάνονται όσα αναφέρονται στην πράξη 122 και για τον υπάλληλο του
∆ήµου Βεβαιωτή Σπ. Τσουγκράνα και αποφασίζεται οµοφώνως να απολυθεί και να παραπεµφθεί προς στιγµατισµό του συµφώνως µε τη Συντακτική Πράξη 25/45 (περί δωσιλόγων) για να υποστεί τις νόµιµες συνέπιες.
Αριθµός πράξης 125/45. Τα ίδια επαναλαµβάνονται και για τον επιστάτη της υπηρεσίας καθαριότητας του
∆ήµου Παναγιώτη Ταµπακόπουλο και αποφασίζεται οµοφώνως να απολυθεί και να παραπεµφθεί προς στιγµατισµό του συµφώνως µε τη Συντακτική Πράξη 25/45 (περί δωσιλόγων) για να υποστεί τις νόµιµες συνέπιες.
Αριθµός πράξης 126/45. Τα ίδια επαναλαµβάνονται και για τον αρχιεργάτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του
∆ήµου Χρήστο Γιαννακόπουλο και αποφασίζεται οµοφώνως να απολυθεί και να παραπεµφθεί προς στιγµατισµό
του συµφώνως µε τη Συντακτική Πράξη 25/45 (περί δωσιλόγων) για να υποστεί τις νόµιµες συνέπιες.
16 Ιουλίου 1946
∆ήµαρχος: Α. Παγουλάτος
Πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου: Χρυσάφης ∆ουβλίδης
Με τη έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος Χρ. ∆ουβλίδης αναφέρεται στην ανακοίνωση του ∆ηµάρχου που
αναγνώστηκε στις εκκλησίες και διαµαρτύρεται γιατί µε αυτή παρουσιάζεται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να επιβάλει
βαριές φορολογίες και να έρχεται έτσι σε αντίθεση µε τον λαό της Νέας Ιωνίας, µε την ψήφο του οποίου εκλέχθηκαν προ 12ετίας ως αιρετοί οι περισσότεροι από αυτούς. Χαρακτηρίζει άστοχη την ενέργεια του ∆ηµάρχου
και ζητά εξηγήσεις. Ο ∆ήµαρχος απαντώντας εκφράζει την απορία του γιατί κακίζεται ενέργειά του απλούστατα
αντικειµενική και µε σκοπό τη βελτίωση των οικονοµικών του ∆ήµου. Παρατηρεί ότι τυπικά και ουσιαστικά είναι
ανεύθυνος των ενεργειών και πράξεων του ∆. Σ., κυρίαρχου και υπεύθυνου νοµοθετικά, ότι παρά τα συνηθισµένα, όπως αναφέρει και στη ανακοίνωσή του, θεώρησε σκόπιµο να δηλώσει ότι είναι αλληλέγγυος προς τις
αποφάσεις του Συµβουλίου ως προς το φορολογικό ζήτηµα και νοµίζει ότι θα ήταν άξιος συγχαρητηρίων και όχι
επικρίσεων για αυτή την ενέργειά του.
Ο Πρόεδρος Χρ. ∆ουβλίδης δεν θεωρεί ικανοποιητικές τις εξηγήσεις του ∆ηµάρχου, µε δεδοµένο ότι εξ
αιτίας της ανακοίνωσής του ιδιαίτερα οι επαγγελµατίες έσπευσαν να διαµαρτυρηθούν έντονα σε αυτόν προσωπικά και δηµιουργήθηκε έτσι σάλος χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος. Σε δευτερολογία του ο ∆ήµαρχος παρατηρεί
ότι οι δηµοτικοί άρχοντες οφείλουν να είναι άτεγκτοι και να αντιµετωπίζουν οποιαδήποτε δυσαρέσκεια των
συνδηµοτών τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Στο σηµείο αυτό αποχωρεί από την αίθουσα ο
Πρόεδρος Χρ. ∆ουβλίδης και αναλαµβάνει την προεδρία ο αντιπρόεδρος Χρήστος Χατζηστέλιος.
Μετά από διαλογική συζήτηση και µε συµφωνία του ∆ηµάρχου, το ∆. Σ. αποφασίζει οµοφώνως: 1) να
καθοριστούν από την αρχή οι φορολογικού κατάλογοι ορισµού των ποσών που πρέπει να καταβληθούν για τέλη
και δικαιώµατα καθαριότητας και υδροληψίας µόνο για τα σπίτια, στο 20πλάσιο του ποσού που αναγράφεται
τώρα 2) για καταστήµατα βιοτεχνίες κ.λπ. θα ισχύσουν τα ποσά που έχουν καθοριστεί και θα ληφθεί µέριµνα
κατά την εκδίκαση των ενστάσεων να περιοριστούν στο 20πλάσιο, 25πλάσιο ή 30πλάσιο των ποσών που
αναγράφονται τώρα, ανάλογα µε τα στοιχεία που θα ληφθούν υπόψη κατά την εκδίκαση των ενστάσεων.
Σύµφωνα µε αυτά ανατίθεται στον ∆ήµαρχο να ενεργήσει τα απαραίτητα, για να περιοριστεί η υποχρέωση
αυτών που ενίστανται στο 1/3 του δηµοτικού τέλους και του δικαιώµατος που καταλογίστηκε, µε τροποποίηση
των ειδικών κανονισµών που ισχύουν για τον τρόπο βεβαίωσης και είσπραξης αυτού του τρόπου.
26 Αυγούστου 1946
∆ήµαρχος: Α. Παγουλάτος
Πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου: Χρυσάφης ∆ουβλίδης
Εκτός ηµερήσιας διάταξης: α) Εγκρίνεται πίστωση 700.000 για την προµήθεια χρειωδών στο δηµοψήφισµα
που θα γίνει την 1η Σεπτεµβρίου ε.έ., για την επάνοδο του Βασιλιά Γεωργίου Β΄243.
243

Κατά τη διάρκεια της κατοχής, η ανάπτυξη στην Ελλάδα ισχυρού αντιστασιακού κινήµατος από αριστερές δυνάµεις, που αντιτάσσονταν
στη Βασιλεία, οδήγησε σε συµφωνία, µετά την απελευθέρωση να διενεργηθεί δηµοψήφισµα για το πολιτειακό και µέχρι τότε ο Γεώργιος
Β΄ θα παρέµενε στο εξωτερικό. Μετά την απελευθέρωση, τον Οκτώβριο του 1944, µε παρέµβαση του Τσώρτσιλ διορίστηκε Αντιβασιλέας
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β) Ο ∆ήµαρχος εκθέτει ότι µετά από συνεννόηση µε την Κεντρική Επιτροπή Αγώνα για το δηµοψήφισµα
περί επανόδου του Βασιλιά Γεωργίου Β΄., καταρτίστηκε εδώ 5µελής Λαϊκή Τοπική Επιτροπή, προς διαφώτιση
του πληθυσµού και τη διεξαγωγή του αγώνα στην περιοχή της Νέας Ιωνίας. Το ∆.Σ. για ευόδωση των προσπαθειών και του σκοπού της Επιτροπής, εγκρίνει πίστωση 2.000.000.
γ) Ο ∆ήµαρχος εκθέτει ότι µετά την επάνοδο του Βασιλιά Γεωργίου Β΄, ενδείκνυται η τέλεση δοξολογίας
στον Καθεδρικό Ναό της πόλης, δεξίωση στο δηµαρχιακό κατάστηµα, σηµαιοστολισµός και πλούσια φωταγώγηση της πόλης. Εγκρίνεται οµοφώνως η διάθεση 500.000 για το σκοπό αυτό244.

ο συµπαθής στους Βενιζελικούς Αρχιεπίσκοπος ∆αµασκηνός. Ακολούθησε το ξέσπασµα των ένοπλων συρράξεων των ∆εκεµβριανών και η
επάνοδος του Γεωργίο Β΄ στην εξουσία, µε το ∆ηµοψήφισµα της 1ης Σεπτεµβρίου 1946, όπου ο ελληνικός λαός τάχθηκε κατά 69% υπέρ
του θεσµού της βασιλείας. Ο Γεώργιος Β΄ επέστρεψε στις 27 Σεπτεµβρίου 1946, όµως απεβίωσε αιφνίδια την 1η Απριλίου 1947 από
καρδιακή ανακοπή και τον διαδέχτηκε ο αδελφός του Παύλος.
244
Είναι αξιοσηµείωτο ότι πριν το δηµοψήφισµα παίρνονται αποφάσεις που καταδεικνύουν ότι θεωρείται δεδοµένη η παλινόρθωση της
µοναρχίας.
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18 Μαΐου 1934
Θέµατα ηµερήσιας διάταξης:
Επί του 4ου θέµατος. Γίνεται συζήτηση και έγκριση προσωρινού οργανισµού της υπηρεσίας καθαριότητας. Σε
αυτόν προβλέπονται: 7 καραγωγείς προς 90 δρχ. ηµερησίως έκαστος, 7 καθαριστές που θα ακολουθούν τα κάρα
καθαριότητας προς 30 δρχ. ηµερησίως έκαστος, 2 επιστάτες καθαριότητας προς 50 δρχ. ηµερησίως έκαστος, 5
ρειθροκαθαριστές προς 30 δρχ. ηµερησίως έκαστος και 2 καραγωγείς καταβρέγµατος των δρόµων προς 200
δρχ. ηµερησίως έκαστος, µε την επεξήγηση ότι στην τιµή περιλαµβάνεται η αµοιβή του καραγωγέα, το υποζύγιο
και το όχηµα µε τον καταβρεχτήρα. Το συνολικό µηνιαίο κόστος ανέρχεται σε 44.700 δραχµές.
∆ευτέρα 11 Ιουνίου 1934
Στη συνεδρίαση αυτή ψηφίζεται ο Οργανισµός που έχει 25 άρθρα και προβλέπει:
Α. Γενική Γραµµατεία
Β. Υπηρεσία ∆ιοικητικών υποθέσεων (περιλαµβάνει τα γραφεία: προϊσταµένου, ∆ηµοτολογίου και Ληξιαρχείου,
Μητρώου και Στρατολογίας, Πρωτοκόλλου και Αρχείου).
Γ. Υπηρεσία Οικονοµικών υποθέσεων
∆. Υπηρεσία Τεχνικών υποθέσεων
Ε. Υπηρεσία Ιατρικών υποθέσεων και
ΣΤ. Υπηρεσία του Νοµικού Συµβουλίου
Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου 1935, θέµα 1ο : Ψήφιση Οργανισµού Εσωτ. Υπηρεσίας και Ειδικού Οργανισµού
Υπηρεσίας καθαριότητας.
Τρίτη 25 Ιουνίου 1935, θέµα 4ο. Το ∆.Σ. εγκρίνει την τροποποίηση. Ο οργανισµός του ∆ήµου µε της
τροποποιήσεις του, εγκρίνεται στις 8 Αυγούστου 1935 (ΦΕΚ 353/12-8-1935, Τεύχος 1ο ) και ορίζονται 20
οργανικές θέσεις: Γενικός Γραµµατέας, ιδιαίτερος γραµµατέας, 2 εισηγητές, 3 ακόλουθοι, γραφέας α΄, 3 γραφείς
β΄, 2 κλητήρες α΄, µηχανικός, τεχνίτης α΄, ηλεκτροτεχνίτης, υδραυλικός, γιατρός, φύλακας, καθαρίστρια.
Επίσης προβλέπεται η µισθοδοσία δηµοτικού στρατολόγου και στην υπηρεσία κήπων και δενδροστοιχιών,
δενδροκόµος και 2 κηπουροί.
Πέµπτη 8 Αυγούστου 1935
Αιτήσεις και αναφορές Ε) Καταρτίζεται Οργανισµός Φύλαξης της γέφυρας της οδού Αχελώου στις γραµµές
του σιδηροδρόµου, µέχρι την εγκατάσταση του νέου σιδηροδροµικού σταθµού.
∆ευτέρα 23 ∆εκεµβρίου 1935, 2ο θέµα. Ψήφιση έκτακτου Οργανισµού Υπηρεσίας αντλιοστασίου.
Εγκρίνεται οµοφώνως ο Οργανισµός που προβλέπει:1 θέση προϊσταµένου, µε καθήκοντα χειρισµού του
µηχανήµατος χλωρίωσης, 2 θέσεις µηχανοδηγών, µε πρακτικές γνώσεις και τουλάχιστον 5ετή προϋπηρεσία, 4
θέσεις υδρονοµέων, 1 θέση φύλακα καθαριστή
Τετάρτη 18 Νοεµβρίου 1936
Επί του 2ου θέµατος. Ο ∆ήµαρχος εισάγει πρόταση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής για τη σύσταση και λειτουργία
Λαϊκού Ιατρείου και αναφέρει ότι η ∆ιοίκηση Πρωτευούσης θα εφοδιάσει τον ∆ήµο µε φάρµακα. Το ∆.Σ. ψηφίζει
οµοφώνως τον ειδικό Οργανισµό που περιλαµβάνει µεταξύ άλλων και τα εξής: Σκοπός του ∆ηµοτικού Λαϊκού
Ιατρείου είναι η δωρεάν εξέταση των προσερχόµενων σ’ αυτό απόρων αρρώστων, η παροχή φαρµάκων από
αυτά που υπάρχουν στο Ιατρείο, η επίσκεψη και η θεραπεία στο σπίτι όσων ασθενούν βαριά από γιατρούς και
επισκέπτρια νοσοκόµα. Οι θέσεις του προσωπικού είναι: 2 θέσεις γιατρών, 1 θέση νοσοκόµας, 1 θέση γραφέα
και 1 θέση καθαρίστριας. Γίνεται δεκτή πρόταση του Ρεµούνδου οι γιατροί να επισκέπτονται εναλλάξ δυο-τρεις
φορές την εβδοµάδα τον Περισσό. Για τον πρώτο εξοπλισµό εγκρίνεται πίστωση 30.000.
Τετάρτη 9 ∆εκεµβρίου 1936
Επί του 8ου θέµατος. Εκκενώνεται η αίθουσα και η συζήτηση γίνεται «κεκλεισµένων των θυρών». Η τροποποίηση αφορά αυξήσεις του µισθολογίου, που γίνονται σε όλους τους κλάδους των δηµοτικών υπαλλήλων και
έχουν ως εξής.
Εσωτερικής υπηρεσίας: εισηγητής από 3.500 σε 4.000, ακόλουθοι από 2.200 σε 2.400, γραφείς Α΄ από
1.800 σε 2.000, γραφείς Β΄ από 1.500 σε 1.700, κλητήρες Α΄ από 1.500 σε 1.800, κλητήρες Β΄ από 1.200 σε
1.700, καθαρίστριες από 500 σε 700, εργοδηγοί από 2.500 σε 3.000, ηλεκτροτεχνίτες και υδραυλικοί από 1.800
σε 2.000, αρχιεργάτες και αποθηκάριος από 1.600 σε 1.800, ιατρός υγειονολόγος από 2.500 σε 3.500,
δενδροκόµος από 1.800 σε 2.000, κηπουροί από 1.200 σε 1.400.
Υπηρεσία καθαριότητας: επόπτης από 2.000 σε 2.200, επιστάτες από 1.650 σε 1.800, καραγωγείς από 85 σε
95 δρχ. την ηµέρα, ρειθροκαθαριστές και βοηθοί από 35 σε 45 τη µέρα.
Υπηρεσία µητρώου: γραφείς Β΄ από 1.500 σε 1.700.
Πυροσβεστική υπηρεσία: οδηγός αυτοκινήτου από 2.200 σε 2.500, βοηθός από 1.200 σε 1.500,
πυροσβέστες από 150 σε 200 δρχ. τη µέρα (όποτε εργάζονται).
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Υπηρεσία φυλάκων γέφυρας: φύλακες από 1.200 σε 1.500.
Υπηρεσία αντλιοστασίου: προϊστάµενος από 2.500 σε 2.800, υδρονοµείς από 1.800 σε 2.000, φύλακας από
1.500 σε 1.700 βεβαιωτής φόρου από 2.000 σε 2.200.
Αύξηση 20% στο µισθό του εισηγητή διοικητικών υπηρεσιών Αλ. Καγιαλόγλου που κάνει χρέη Ληξίαρχου.
Στη συνέχεια αποκαθίσταται η δηµοσιότητα της συνεδρίασης και εγκρίνονται δαπάνες.
28 Ιανουαρίου 1937
Επί του 2ου θέµατος. Εγκρίνεται ειδικός οργανισµός υπηρεσίας τοπογράφησης.
9 Μαρτίου 1937
Εκτός ηµερήσιας διάταξης: Α) εισέρχεται ως επείγουσα η ψήφιση προσωρινού Οργανισµού, για τον
καθαρισµό του Αδριάνειου και του αντλιοστασίου µε στόχο την αύξηση της παροχής νερού. Ο Οργανισµός
προβλέπει θέσεις: 2 ειδικών εργατών φρεατωρύχων µε ανώτατο ηµεροµίσθιο 150 δρχ., 4 τεχνιτών (κτίστες και
µιναδόροι) µε ανώτατο ηµεροµίσθιο 100 δρχ., 4 βοηθών τεχνιτών µε ανώτατο ηµεροµίσθιο 80 δρχ., 8 εργατών
µε ανώτατο ηµεροµίσθιο 70 δρχ.
31 Μαρτίου 1937
Επί του 2ου θέµατος. Τροποποιούνται οι υπάρχοντες Οργανισµοί µε αύξηση των θέσεων εργασίας και ψηφίζεται Οργανισµός που περιλαµβάνει τους τοµείς: συντήρηση οδοποιίας, διαµόρφωση και ισοπέδωση, κράσπεδα,
ρείθρα, γέφυρες, τοίχοι, υπόνοµοι, οχετοί, εκβραχισµοί, ουρητήρια, δηµοτικές κρήνες, δίκτυο ύδρευσης, εξυγίανση ρεµάτων, αύξηση ύδατος, δίκτυο φωτισµού, κήποι και δενδροστοιχίες, έκτακτη καθαριότητα, εκκένωση
βόθρων, ασβέστωση ρυπαινοµένων χώρων, κατάβρεγµα, µεταφορά νερού και καταπολέµηση κουνουποειδών.
19 Αυγούστου 1937
Προ ηµερήσιας διάταξης, Β. Μετά από διαταγή της ∆ιοικήσεως Πρωτευούσης συγκροτείται 5µελής επιτροπή
για τη διενέργεια απογραφής και τον καταρτισµό Μητρώου δηµοτών και των δύο φύλλων (∆ηµοτολογίου), σε
συνεργασία µε τους εφηµέριους των ναών. Για τον σκοπό αυτό ψηφίζεται έκτακτος Οργανισµός που προβλέπει
την πρόσληψη 6 εκτάκτων υπαλλήλων, των 4 για δύο µήνες και των 2 για ένα εξάµηνο.
Αριθµός Πράξεως 8/1938. Σελ. 152. (Παράταση οργανισµού για τον καταρτισµό δηµοτολογίου)
Επειδή δεν ολοκληρώθηκε το έργο της απογραφής των δηµοτών για τον καταρτισµό δηµοτολογίου, κρίνε-ται
αναγκαία η παράταση του οργανισµού δηµοτολογίου, για να καταγραφούν και οι συνοικισµοί: Κοµµάτι Λαζάρου,
Νεαπόλεως, Μαυροκορδάτου και Φάρου. Υπολείπεται η συγκέντρωση στοιχείων για την συµπλήρωση περίπου
2.500 οικογενειακών δελταρίων, η καταχώρησή τους στα δηµοτολόγια και τα Μητρώα αρένων και ο
καταρτισµός οικογενειακών φακέλων και δελταρίων. Αποφασίζεται η παράταση του Οργανισµού µέχρι 31
Μαρτίου 1939. Οι έκτακτοι υπάλληλοι διορίζονται και απολύονται από τον ∆ήµαρχο.
Αριθµός Πράξεως 40/1938. Ψηφίζεται προσωρινός Οργανισµός για τη συγκέντρωση στοιχείων απαραίτητων
για τη στατιστική, την έκθεση βιοµηχανικών και βιοτεχνικών προϊόντων και τη διοργάνωση του αθλητισµού.
Αριθµός Πράξεως 41/1938. Ψηφίζεται προσωρινός Οργανισµός για τη βεβαίωση φόρων υδροληψίας, µε
αυτεπιστασία.
Αριθµός Πράξεως 178/1938. Εγκρίνεται η
Αριθµός Πράξεως 179/1938. Εγκρίνεται η
Αριθµός Πράξεως 180/1938. Εγκρίνεται
τολογίου.
Αριθµός Πράξεως 181/1938. Εγκρίνεται η
Αριθµός Πράξεως 182/1938. Εγκρίνεται η
Αριθµός Πράξεως 184/1938. Εγκρίνεται η

παράταση για 1 χρόνο του Οργανισµού Αντλιοστασίου.
παράταση για 1 χρόνο του Οργανισµού εκθέσεων και αθλητισµού.
η παράταση για ένα 4µηνο του Οργανισµού κατάρτισης ∆ηµοπαράταση για 1 χρόνο του Οργανισµού καθαριότητας.
παράταση για 1 χρόνο του Οργανισµού βεβαίωσης φόρων.
παράταση για 1 χρόνο του Οργανισµού καταβρέγµατος.

Αριθµός Πράξεως 185/1938. Ψηφίζεται νέος Οργανισµός υπηρεσίας κήπων και δενδροστοιχιών, για την
περιποίηση, τη φύλαξη και τη συντήρηση κήπων και δηµοτικού φυτωρίου, την προµήθεια, φύτευση και πότισµα
φυτών και δένδρων, την προµήθεια εργαλείων, λιπασµάτων και ειδών ανθοκοµίας – δενδροκοµίας. Ο Οργανισµός προβλέπει τις εξής θέσεις: 1 Γεωπόνου, 1 κηπουρού Α΄, 1 κηπουρού Β΄, 1 κηπουρού Β΄ φύλακα.
Αριθµός Πράξεως 206/1938. (Οργανισµός εκτάκτων υπηρεσιών εκτέλεσης έργων)
Ψηφίζεται Οργανισµός εκτάκτων υπηρεσιών εκτέλεσης έργων. Στα άρθρα του προβλέπει ότι σκοπός του
είναι η εκτέλεση έργων µε αυτεπιστασία ή δηµοτικών υπηρεσιών και η πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού.
Ενδεχοµένως µέσα στο οικονοµικό έτος 1939-40 να εκτελεστούν τα εξής έργα:
α) Κατάρτιση ανθελονοσιακών συνεργείων και αποξήρανση λιµναζόντων υδάτων, µε πίστωση 40.000 δρχ.
Προβλεπόµενο προσωπικό: 2 επόπτες (υγιεινοµοφύλακες) και 2 εργάτες (απολυµαντές).
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β) Έκτακτη καθαριότητα, καθαριότητα από πληµύρες και ασβέστωση ρυπαινόµενων χώρων, µε πίστωση
45.000. Προβλεπόµενο προσωπικό: 2 επιστάτες, 2 καραγωγείς µε τα κάρα τους και 7 εργάτες.
γ) Συντήρηση και καθαρισµός υπονόµων, οχετών και φρεατίων, µε πίστωση 55.000. Προβλεπόµενο
προσωπικό: 1 επιστάτης, 1 καραγωγέας µε το κάρο του και 3 εργάτες.
δ) Καθαρισµός δηµοτικών αποχωρητηρίων, µε πίστωση 20.000. Προβλεπόµενο προσωπικό: 2 καθαρήτριες.
ε) Εγκατάσταση δηµοτικών κρηνών, συντήρηση του δικτύου ύδρευσης και καθαρισµός των δεξαµενών, µε
πίστωση 90.000. Προβλεπόµενο προσωπικό: 3 τεχνίτες και 8 εργάτες.
στ) Εκτέλεση εξυγιαντικών έργων στο Αντλιοστάσιο και έρευνα για αύξηση του πόσιµου νερού, µε πίστωση
115.000. Προβλεπόµενο προσωπικό: 1 τεχνίτης ειδικός στη χλωρίωση, 2 φρεατωρύχοι (ειδικοί), 3 τεχνίτες
(κτίστες) και 8 εργάτες.
ζ) Συντήρηση του δικτύου ηλεκτροφωτισµού, µε πίστωση 20.000. Προβλεπόµενο προσωπικό: 1 ηλεκτροτεχνίτης και 4 εργάτες.
η) Συντήρηση κήπων και δενδροστοιχιών, µε πίστωση 70.000. Προβλεπόµενο προσωπικό: 1 κηπουρός και 4
εργάτες.
θ) Συντήρηση δρόµων, κατασκευή και συντήρηση κρασπεδορείθρων, εκβραχισµοί και ισοπεδώσεις, κατάσκευή και επισκευή γεφυρών, κλιµάκων και τοίχων αντιστήριξης, µε πίστωση 225.000. Προβλεπόµενο προσωπικό: 4 τεχνίτες, 2 τεχνίτες µιναδόροι, 3 καραγωγείς µε τα κάρα τους και 15 εργάτες.
Οι προσλήψεις γίνονται από τον ∆ήµαρχο. Ο οργανισµός ισχύει για ένα χρόνο.
3η Οκτωβρίου 1941
Θέµα 11ο. Ψηφίζεται ειδικός Οργανισµός για τη φύλαξη του αντλιοστασίου, που προβλέπει την πρόσληψη 3
φυλάκων µε µισθό 3.000 δρχ. το µήνα. Οι προσλήψεις γίνονται από τον ∆ήµαρχο κατά την κρίση του.
25 Ιανουαρίου 1942
Θέµα 4ο . Το 2ο άρθρο του ειδικού Οργανισµού της εκτέλεσης µε αυτεπιστασία της καθαριότητας τροποποιείται
και η καθαριότητα γίνεται από: 9 καραγωγείς µε ηµεροµίσθιο 180 δρχ., 9 βοηθούς των κάρων µε ηµεροµίσθιο
120 δρχ. και 9 ρειθροκαθαριστές µε ηµεροµίσθιο 120 δρχ.
8 Απριλίου 1942
Θέµα 3ο. Ορίζεται 3µελής εξεταστική επιτροπή διαγωνισµού για την κάλυψη 2 κενών θέσεων υπαλλήλων
γραφέων στον ∆ήµο και 3µελής αναπληρωµατική. Εκτός από τους συµβούλους στην τακτική επιτροπή
συµµετέχει και ο οικονοµικός έφορος Παναγ. Παπιώτης και στην αναπληρωµατική ο καθηγητής του Γυµνασίου
Γ. Νικολόπουλος.
1 Νοεµβρίου 1942
Θέµα 4ο. Ο δηµότης και κάτοικος Ν. Ιωνίας Ιωάννης Βροχίδης, πτυχιούχος Πολιτικών Επιστηµών της Παντείου
Ανωτάτης Σχολής, µετά από αίτησή του προσλαµβάνεται ως Γραµµατέας Β΄ προς συµπλήρωση αντίστοιχης
κενής θέσης.
22 Νοεµβρίου 1942
Θέµα 7ο . Η δηµότης και κάτοικος Νέας Ιωνίας Αµαλία Ι. ∆ηµητριάδου, απόφοιτος Γυµνασίου, µετά από αίτησή
της προσλαµβάνεται ως Γραφέας Β΄, δακτυλογράφος, προς συµπλήρωση αντίστοιχης κενής θέσης.
9 Μαρτίου 1943
Θέµα 4ο. Εγκρίνονται όπως η εισήγηση ετήσιοι οργανισµοί: α) Υπηρεσίας βεβαίωσης δηµοτικών φόρων µε µία
θέση βεβαιωτή Α΄. µε µηνιαίο µισθό 4.000 δραχµές, δύο θέσεις βεβαιωτή Β΄. µε µηνιαίο µισθό 2.800 δραχµές,
τρεις θέσεις έκτακτων γραφέων µε µηνιαίο µισθό 2.500 δραχµές β) Υπηρεσίας φυλάκων δηµοτικού αντλιοστασίου µε τρεις θέσεις µε µηνιαίο µισθό 2.500 δραχµές γ) Εκτέλεσης έργων µε αυτεπιστασία κατά το άρθρο 115
του Κώδικα, για διάφορες θέσεις εργατών κ.λπ. δ) Εκτέλεσης της υπηρεσίας καθαριότητας µε αυτεπιστασία για
15 οδοκαθαριστές µε ηµεροµίσθιο 180 δραχµές και 20 εργάτες µε χειράµαξες µε ηµεροµίσθιο 200 δραχµές.
Θέµα 5ο. Εγκρίνεται η τροποποίηση των κανονισµών για το οικ. έτος 1943-44, τρόπου βεβαίωσης και είσπραξης
τελών πεζοδροµίων και πλατειών, ύδρευσης, αποκοµιδής απορριµµάτων, καθαριότητας και συντήρησης δηµοτικών οδών, µε αναπροσαρµογή λόγω των αυξηµένων δαπανών και των υπερτιµήσεων.
21 Απριλίου 1943
Εκτός ηµερήσιας διάταξης ο ∆ήµαρχος ανακοινώνει διαταγή της Νοµαρχίας µε την οποία συστήνεται η
ψήφιση ειδικού Οργανισµού για τη φύλαξη των τηλεγραφικών και τηλεφωνικών καλωδίων για πιο οµαλή
λειτουργία αυτής της υπηρεσίας, η οποία ως γνωστό ενεργείται ήδη µε προσωπική υποχρέωση των κατοίκων,
βάσει ονοµαστικού πίνακα που έχει αποσταλεί από εµάς στην εδώ Αστυνοµική Αρχή. Μετά από µακρά συζήτηση
η ∆ιοικούσα Επιτροπή εκφράζει την ευχή να υποβληθεί σχετική αναφορά στη Νοµαρχία για να συγκροτηθεί µε
τη µέριµνά της επιτροπή από δύο µέλη της ∆ιοικούσας Επιτροπής τους κ. Σ. Γαβριήλογλου, ως Προέδρου και Ι.
∆ούµπα, τον ∆ιοικητή Υποδιοίκησης Χωροφυλακής, τον Οικονοµικό Έφορο και έναν υπάλληλο του ∆ήµου ως
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Γραµµατέα της, η οποία θα δέχεται εισφορές δηµοτών που δεν επιθυµούν να διατεθούν για τη φύλαξη και να
διαθέτει το ποσό σε άλλους πολίτες που θα θέλουν να αναλάβουν τη φύλαξη των καλωδίων.
Αυτό θα συντελέσει αφ’ ενός στην ανακούφιση αυτών που επιθυµούν να απαλλαγούν από τη φύλαξη των
καλωδίων και αφ’ ετέρου στην παροχή εργασίας σε πολίτες που έχουν ανάγκη βοήθειας. Η ψήφιση οργανισµού
δεν κρίνεται σκόπιµη γιατί λόγω της µεγάλης περιοχής του ∆ήµου απαιτείται µεγάλος αριθµός φυλάκων η αµοιβή
των οποίων θα ανερχόταν σε πολλές δεκάδες εκατοµµυρίων κάθε χρόνο οπότε και φορολογική επιβάρυνση των
κατοίκων θα είναι µεγάλη. Αν λάβουµε υπόψη µας ότι πόλη µας κατοικείται ως επί το πλείστον από εργάτες, η
φορολογική αυτή επιβάρυνση δεν είναι ενδεδειγµένη.
Εξουσιοδοτήθηκε ο ∆ήµαρχος να υποβάλει σχετική αναφορά στη Νοµαρχεία.
4 Μαρτίου 1945
Πράξη 163/44. Εγκρίνεται τροποποίηση του υπάρχοντος Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου, µε
την πρόσληψη, για την καλύτερη λειτουργία των υπηρεσιών του ∆ήµου, δύο υδρονοµέων, δύο επιστατών
καθαριότητας, τεχνίτη υδραυλικού στην υπηρεσία ύδρευσης του αντλιοστασίου, φύλακα του αντλιοστασίου και
τοπογράφου µηχανικού.
Πράξη 164/44. Αποφασίζεται η εκτέλεση των εργασιών κήπων και δενδροστοιχιών µε αυτεπιστασία και η
συγκρότηση σχετικής υπηρεσίας για το οικ. έτος 1945-46 που ενδεχοµένως θα χρησιµοποιήσει προσωπικό 5
εργατών, των οποίων το ηµεροµίσθιο θα καθορίζεται από τις εκάστοτε υπουργικές αποφάσεις.
Πράξη 165/44. Για την προστασία της υγείας των δηµοτών και εν όψει του καλοκαιριού, αποφασίζεται η
εκτέλεση των έργων καθαριότητας των οδών του ∆ήµου µε αυτεπιστασία και τη σύσταση σχετικής υπηρεσίας
για το οικ. έτος 1945-46 που ενδεχοµένως θα χρησιµοποιήσει προσωπικό 45 εργατών, των οποίων το
ηµεροµίσθιο θα καθορίζεται από τις εκάστοτε υπουργικές αποφάσεις.
Πράξη 166/44. Για την προστασία τις υγείας των δηµοτών και µάλιστα εν όψει του καλοκαιριού, αποφασίζεται
η εκτέλεση των έργων καθαριότητας των δηµοτικών αποχωρητηρίων µε αυτεπιστασία και η σύσταση σχετικής
υπηρεσίας για το οικ. έτος 1945-46 που ενδεχοµένως θα χρησιµοποιήσει προσωπικό 3 καθαριστριών, των
οποίων το ηµεροµίσθιο θα καθορίζεται από τις εκάστοτε υπουργικές αποφάσεις.
Πράξη 167/44. Εγκρίνεται η παράταση µέχρι 31 Μαρτίου 1946, του Ειδικού Οργανισµού έκτακτης υπηρεσίας
φυλάκων του δηµοτικού Αντλιοστασίου που περιλαµβάνει 3 φύλακες.
Πράξη 168/44. Ψηφίζεται Ειδικός Οργανισµός για τη διεξαγωγή και βεβαίωση των δηµοτικών φόρων που
προβλέπει µία θέση βεβαιωτή Α΄ µε µισθό 4.000 και δύο θέσεις βεβαιωτή Β΄ µε µισθό 2.800 δραχµές. Για τον
διορισµό χρειάζεται βιβλιάριο φοροτεχνικού υπαλλήλου.
16 Ιουλίου 1945 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 8 µ.µ. κ.λπ.
Αριθµός πράξης 23/45. Α) Εγκρίνεται η ρύθµιση των αποδοχών των υπαλλήλων του δήµου και του
υπηρετικού προσωπικού από 1η Ιουλίου 1945, συµφώνως µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και
Οικονοµικών, ως εξής:
Ι) Υπάλληλοι που ακολουθούν τη διαβάθµιση του άρθρου 11 του Νόµου 4548.
1. Γενικός Γραµµατέας
∆ρχ.
18.700
2. Τµηµατάρχης Α΄
>>
17.000
3. Τµηµατάρχης Β΄
>>
16.000
4. Εισηγητής
>>
14.500
5. Γραµµατέας Α΄
>>
13.000
6. Γραµµατέας Β΄
>>
12.500
7. Ακόλουθος
>>
11.000
8. Γραφέας Α΄
>>
10.000
9. Γραφέας Β΄
>>
9.000
10. Αρχικλητήρας
>>
10.000
11. Κλητήρας Α΄
>>
9.500
12. Κλητήρας Β΄
>>
9.000
13. Κλητήρας Γ΄
>>
8.500
14. Κλητήρας ∆΄
>>
8.000
15. Καθαρίστρια
>>
5.000
ΙΙ) Υπάλληλοι τακτικοί που δεν ακολουθούν τη διαβάθµιση του άρθρου 11 του Νόµου 4548, καθώς και
έκτακτοι υπάλληλοι και υπηρέτες, βάσει του προ της 27/4/41 βασικού τους µισθού.
1. Μηχανικός
αρχική αντιµισθία 6.500 – 20.000 δραχµές
2. Σχεδιαστής
>>
>>
3.500 – 13.000
>>
3. Αρχιεργάτης
>>
>>
2.000 – 10.000
>>
4. Προϊστ. Καθαριότητας
>>
>>
2.200 – 11.000
>>
5. Επιστάτης
>>
>>
1.900 – 10.000
>>
6. Επιστάτης
>>
>>
1.800 – 10.000
>>
7. Οδηγός αυτοκινήτου
>>
>>
3.300 – 13.000
>>
8. Βοηθός οδηγού
>>
>>
1.800 – 10.000
>>
344

9. Υδρονοµέας
>>
>>
2.000 – 10.000
>>
10. Αρχιτεχ. Αντλιοστασίου
>>
>>
3.000 – 12.500
>>
11. Μηχανοδηγός
>>
>>
2.800 – 12.500
>>
12. Ηλεκτροτεχνίτης Α΄
>>
>>
2.500 – 11.000
>>
13. Ηλεκτροτεχνίτης Β΄
>>
>>
2.000 – 10.000
>>
14. Γεωπόνος
>>
>>
2.500 – 11.000
>>
15. Βεβαιωτής φόρου Α΄
>>
>>
4.000 – 14.500
>>
16. Βεβαιωτής φόρου Β΄
>>
>>
2.800 – 12.500
>>
17. Βεβαιωτής φόρου Γ΄
>>
>>
2.500 – 11.000
>>
18. Εισπράκτορας
>>
>>
2.500 – 11.000
>>
19. Γιατρός
>>
>>
3.000 – 12.500
>>
20. Βοηθός Γιατρού
>>
>>
2.000 – 10.000
>>
Β) Υπηρετικό προσωπικό
1. Φύλακας Αντλιοστασίου
>>
>>
1.500 – 9.500
>>
2. Κηπουρός
>>
>>
1.800 – 10.000
>>
3. ∆ενδροκόµος
>>
>>
1.800 – 10.000
>>
ΙΙΙ) Νοµικοί Σύµβουλοι και ∆ικηγόροι
1. Νοµικός Σύµβουλος διορισµένος παρά το Πρωτοδικείο, µηνιαίως 11.000
2. Νοµικός Σύµβουλος διορισµένος παρά το Εφετείο, µηνιαίως 13.000
Επίσης, παρέχεται σε όσους δικαιούνται από τους ανωτέρω επίδοµα πολυετούς υπηρεσίας και επίδοµα λόγω
οικογενειακών βαρών, υπό τις προϋποθέσεις της εν λόγω κοινής Υπουργικής απόφασης, όπως και επίδοµα ειδικού Ληξιάρχου στον αρµόδιο υπάλληλο.
Επίσης εγκρίνεται από 1ης Ιουλίου 1945 ρύθµιση, συµφώνως µε την ίδια υπουργική απόφαση, για ηµερήσια
αποζηµίωση του εργατικού προσωπικού σε 1/26ο των 8.000, δηλαδή σε 307,70 δραχµές.
Παρέχεται και στους ηµεροµίσθιους εργάτες επίδοµα λόγω οικογενειακών βαρών.
7 Αυγούστου 1945
Αριθµός πράξης 57/45. Ψηφίζεται Ειδικός Οργανισµός έκτακτης υπηρεσίας είσπραξης δηµοτικών εσόδων.
Άρθρο 1ο. Για την είσπραξη των εισπραττοµένων αυτοτελώς και µε βάση χρηµατικό κατάλογο γενικά δηµοτικών
φόρων, τελών, δικαιωµάτων και άµεσων εράνων, που βεβαιώθηκαν κατά τη χρήση 1944-45 και θα βεβαιωθούν
για τη τρέχουσα χρήση 1945-46, συστήνεται ειδική έκτακτη υπηρεσία που περιλαµβάνει 3 θέσεις ειδικών
εκτάκτων εισπρακτόρων, µε µηνιαίο µισθό 11.000 και επίδοµα οικογενειακών βαρών, συν µηνιαία οδοιπορικά
έξοδα 2.500 δραχµές.
Άρθρο 2ο. αυτοί που θα προσληφθούν πρέπει να έχουν τα πιο κάτω γενικά και ειδικά προσόντα:
Α) Γενικά προσόντα και κωλύµατα διορισµού. Για να διοριστεί κάποιος ειδικός έκτακτος εισπράκτορας, 1)
πρέπει να είναι έλληνας πολίτης, 2) να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή να έχει απαλλαγεί
από αυτές νοµίµως, όχι όµως λόγω ανικανότητας εκπλήρωσης στρατιωτικής υπηρεσίας, 3) να έχει ηλικία κάτω
των 60 ετών, 4) να µην έχει παραπεµφθεί µε οριστικό βούλευµα ή να µην έχει καταδικαστεί σε εγκληµατική ή
επανορθωτική ποινή, για κάποιο από τα αναφερόµενα στα άρθρα 22 και 24 του Ποινικού Κώδικα πληµµελήµατα
ή διαπράξεις που ανάγονται σε προηγούµενη δηµόσια ή δηµοτική υπηρεσία του, 5) να µην έχει στερηθεί της
ελεύθερης διαχείρισης της περιουσίας του λόγω απαγόρευσης ή δικαστικής αντίληψης ή πτώχευσης και 6)
εφόσον υπηρέτησε σε δηµόσια, δηµοτική ή κοινοτική υπηρεσία, να µην έχει απολυθεί από αυτές λόγω
πειθαρχικού παραπτώµατος πλην αν η απόλυση έγινε εξ αιτίας αποχής από τα καθήκοντά του.
Β) Ειδικά προσόντα διορισµού. Για να διοριστεί κάποιος εισπράκτορας πρέπει να έχει αποκτήσει απολυτήριο
Γυµνασίου ή ∆ηµόσιας Εµπορικής Σχολής ή άλλης σχολής ισότιµης µε αυτά ή απολυτήριο Σχολαρχείου µε
τουλάχιστον διετή προϋπηρεσία ως δηµόσιος, δηµοτικός ή κοινοτικός εισπράκτορας ή δεν έχει αυτά, πενταετή
προϋπηρεσία λογιστή σε δηµόσια ή ιδιωτική θέση που θα πιστοποιείται µε σχετικά πιστοποιητικά.
Άρθρο 3ο. ∆ιορισµοί: Ο διορισµός και η απόλυση των ειδικών εκτάκτων εισπρακτόρων, γίνεται µετά από αίτηση
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κατόπιν αιτιολογηµένης πρότασης του οικείου ∆ιευθυντή του Ταµείου ∆ήµων και
Κοινοτήτων, µε απόφαση του Νοµάρχη Αττικής που µπορεί και αυτεπάγγελτα να προβεί στην απόλυσή τους. Η
πρόταση του Ταµείου αφορά την ανάγκη πρόσληψής τους και των αριθµό των θέσεων, αλλά όχι και την
καταλληλότητα των προσώπων. Για τη συµπλήρωση των θέσεων προτιµούνται οι παλαιοί πολεµιστές και
έφεδροι του τελευταίου πολέµου.
Άρθρο 4ο. Για προφύλαξη του ∆ήµου από ενδεχόµενες ζηµίες που θα προκληθούν από τους ειδικούς εκτάκτους
εισπράκτορες λόγω λαθών από τη διαχείριση τους, επιβάλλεται η παροχή εγγύησης 15.000 δραχµών από τον
καθένα τους, σε µετρητά. Η εγγύηση κατακρατείται από τον ∆ήµο αυτοδίκαια και χωρίς άλλη διαδικασία, για
είσπραξη κάθε ελλείµµατος που θα αναφέρεται στον υπόλογο εισπράκτορα.
Άρθρο 5ο. Οι εισπράκτορες πριν αναλάβουν τα καθήκοντά τους δίνουν τον προβλεπόµενο από τον νόµο όρκο,
ενώπιων του ∆ηµάρχου.
Άρθρο 6ο. Καθήκοντα, υποχρεώσεις, ευθύνες. Οι διοριζόµενοι εισπράκτορες εξοµοιώνονται ως προς τις ευθύνες,
τη λογοδοσία κ.λπ., µε τους επιµελητές εισπράκτορες που υπηρετούν στα ταµεία των ∆ήµων και κοινοτήτων.
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Άρθρο 7ο. Η ισχύς του παρόντος Ειδικού Οργανισµού αρχίζει από την 1η Αυγούστου 1945 και λήγει στις 31
Ιουλίου 1946.
Στη συνέχεια το ∆ηµοτικό Συµβούλιο σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 του αναγκαστικού νόµου
822/37, υποδεικνύει για την κατάληψη των 3 θέσεων εισπρακτόρων τους, Κωνσταντίνο Σολοµωνίδη, ∆ηµήτριο
Ορφανίδη και Κυριάκο Παπαδόπουλο που συγκεντρώνουν τα απαραίτητα προσόντα.
Αριθµός πράξης 116/45. Ορίζονται βάσει κοινής υπουργικής απόφασης τα ηµεροµίσθια των εργατοτεχνικού
προσωπικού του ∆ήµου: α) των τεχνιτών σε 600 δρχ. β) όλων των ανδρών εργατών σε 500 δρχ. γ) όλων των
γυναικών εργατών σε 500 δρχ. Εγκρίνεται από 1 Ιουνίου 1945, η παροχή των ηµεροµισθίων που ορίστηκαν σε
όλους τους απασχολούµενους εργάτες του ∆ήµου, µε εξαίρεση αυτούς που απολύθηκαν ή αποµακρύνθηκαν από
την υπηρεσία του ∆ήµου.
Αριθµός πράξης 117/45. Αποφασίζεται η τροποποίηση του Ειδικού Οργανισµού της έκτακτης υπηρεσίας
βεβαίωσης φόρων, ως εξής: 1) Καταργούνται οι 2 θέσεις Βεβαιωτή Β΄ και διατηρείται η µία θέση του Βεβαιωτή
Α΄ µε αρχικό µηνιαίο µισθό 4.000 δρχ. 2) Προστίθεται µία θέση έκτακτου γραφέα µε µηνιαίο µισθό 2.000, µέχρι
να καταληφθεί η θέση από µόνιµο µετά από διαγωνισµό.
Αριθµός πράξης 118/45. Εγκρίνεται η παράταση της ισχύς του Ειδικού Οργανισµού, περί σύστασης
συνεργείου καθαριότητας δηµοτικών αποχωρητηρίων, µε 3 εργαζόµενους.
Αριθµός πράξης 119/45. Εγκρίνεται η παράταση της ισχύς του Ειδικού Οργανισµού, περί σύστασης
συνεργείου καθαριότητας δηµοτικών οδών, µε 30 εργαζόµενους.
Αριθµός πράξης 120/45. Εγκρίνεται η παράταση της ισχύς του Ειδικού Οργανισµού, περί σύστασης
συνεργείου συντήρησης δηµοτικών κήπων και δενδροστοιχιών, µε 5 εργαζόµενους.
21 Ιουνίου 1946
Εκτός ηµερήσιας διάταξης Α) Ψηφίζει οµοφώνως Ειδικό Οργανισµό συγκρότησης έκτακτου συνεργείου
καθαριότητας που περιλαµβάνει 25 θέσεις εργατών µε ηµεροµίσθιο 5.000, 5 θέσεις επιστατών µε ηµεροµίσθιο
6.000 και 1 θέση οδηγού µε ηµεροµίσθιο 7.200 δρχ.
Β) Παρατείνεται η ισχύς του έκτακτου Οργανισµού φυλάκων αντλιοστασίου µε περιορισµό των θέσεων από
τρεις σε δύο.
Γ) Παρατείνεται η ισχύς του ειδικού Οργανισµού συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισµού µε 4 θέσεις
εργατών.
24 Οκτωβρίου 1946
Επί του 3ου θέµατος. Προκειµένου να ενταθούν οι εργασίες επιχωµάτωσης, ισοπέδωσης και επισκευής διαφόρων οδών της πόλης πριν τον χειµώνα και ιδιαίτερα τις οδούς που ενώνουν τις περιοχές του Περισσού και της
Καλογρέζας µε τη Νέα Ιωνία, για εξασφάλιση οµαλής κυκλοφορίας των οχηµάτων και των διαβατών εγκρίνεται η
πρόσληψη 14 εργατών και 2 τεχνιτών, επιπλέον των 12 εργατών και 2 τεχνιτών που εργάζονται τώρα.
Επί του 4ου θέµατος. Εγκρίνεται ο αριθµός του προσωπικού των Ειδικών Οργανισµών (συνεργείων) α) καθαριότητας ως έχει (41) β) ύδρευσης αύξηση κατά 5 θέσεις µε σύνολο 15 εργάτες και 2 τεχνίτες γ) ηλεκτροφωτισµού αύξηση κατά 4 θέσεις µε σύνολο 8 εργάτες δ) καθαρισµού οχετών και υπονόµων αύξηση κατά 5 θέσεις
µε σύνολο 20 εργάτες ε) Συντήρησης κήπων και δενδροστοιχιών αύξηση κατά 5 θέσεις µε σύνολο 8 εργάτες στ)
καθαρισµού αποχωρητηρίων αύξηση κατά 4 θέσεις µε σύνολο 6 εργατριών.
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6 Ιουλίου 1936. Ο ∆ήµαρχος κάνει γνωστό έγγραφο του υπουργείου Στρατιωτικών, µε το οποίο προτρέπεται
ο ∆ήµος, ακολουθώντας το παράδειγµα της Κοινότητας Ψυχικού Σερρών, να ψηφίσει πίστωση για προµήθεια
αντιασφυξιογόνων προσωπίδων προστασίας αµάχου πληθυσµού. Το συµβούλιο αναθέτει στον ∆ήµαρχο, σε
συνεργασία µε άλλους προσφυγικούς δήµους, τον συντονισµό ανάλογων ενεργειών.
18 Απριλίου 1937. Έχοντας υπ’ όψη τον Αναγκαστικό Νόµο 378 του 1936 «περί λήψεως µέτρων για την
µελέτη της οργανώσεως της Οικονοµικής Επιστρατεύσεως της Χώρας». αποφασίζεται η συγκέντρωση
πληροφοριών για τα υπάρχοντα αποθέµατα γεωργικών, κτηνοτροφικών προϊόντων και ειδών διατροφής.
11 Ιουνίου 1937. Ο ∆ήµαρχος ανακοινώνει διάφορες διαταγές που αφορούν την παθητική αεράµυνα του
άµαχου πληθυσµού και λέει πως είναι απαραίτητη η έγκριση πίστωσης για την προµήθεια ειδών που θα
χρησιµοποιηθούν για σχετικές δοκιµές και παράδοση µαθηµάτων. Το ∆.Σ. εγκρίνει πίστωση 30.000.
26 Αυγούστου 1937. Ο ∆ήµαρχος ανακοινώνει έγγραφο του Α΄ Σώµατος Στρατού, µε το οποίο εντέλλεται
την αγορά σειρήνων αεράµυνας και µετά από πρόταση του το συµβούλιο εγκρίνει πίστωση 80.000 για την
αγορά 3 σειρήνων αξίας 20.000 η κάθε µία και τα υπόλοιπα χρήµατα για τα έξοδα τοποθέτησης.
Στις 22 Σεπτεµβρίου 1937. Ψηφίζεται αναγκαστικός νόµος ( ΦΕΚ 370), «Περί Οργανώσεως της Πολιτικής &
Οικονοµικής Επιστρατεύσεως της Χώρας». Ο νόµος αναφέρει πως η κυβέρνηση ως υπεύθυνη για την
εξασφάλιση της Εθνικής άµυνας, µεριµνά από τον καιρό της ειρήνης περί της γενικής οργάνωσης του Έθνους για
περίπτωση πολέµου.
Η πολιτική επιστράτευση συνίσταται στην αναγκαστική οργάνωση και χρησιµοποίηση όλων των εθνικών
δυνάµεων, πλην των ενόπλων. Όλα τα άτοµα ανεξαρτήτως φύλλου και όλοι οι οργανισµοί δηµοσίου ή ιδιωτικού
δικαίου, οφείλουν να συντρέξουν και συνεισφέρουν στην εθνική άµυνα, υποκείµενοι σε πειθαρχία πολέµου. Ο
πόλεµος δεν αποτελεί για κανένα, επωφελή κατάσταση ή πηγή κερδών.
Με διατάγµατα ρυθµίζεται η οικονοµική κατάσταση της χώρας µε έλεγχο των εισαγωγών, εξαγωγών, παραγωγής, κυκλοφορίας και κατανάλωσης πόρων, διατάξεων εργατικής νοµοθεσίας, διατίµησης προϊόντων και ηµεροµισθίων, όπως επίσης µε επιτάξεις και περιορισµούς κάθε είδους προς χάριν του λαού και του στρατού.
Το Συµβούλιο Πολιτικής Επιστράτευσης (Σ.Π.Ε.) που συγκροτείται, έχει πρόεδρο τον πρωθυπουργό και µέλη
ανώτερα στρατιωτικά και πολιτικά στελέχη. Το Σ.Π.Ε. µελετά και σχεδιάζει την πολιτική επιστράτευση, την ηθική
και σωµατική διαπαιδαγώγηση των πολιτών και ιδιαιτέρως των νέων, την ανάπτυξη της παραγωγής, την σύναξη
και τη διανοµή βασικών προϊόντων και ειδών διατροφής, την εξέλιξη της βιοµηχανίας, τη βελτίωση των συγκοινωνιών και επικοινωνιών, τη χρησιµοποίηση των µη στρατευµένων ανδρών και γυναικών ικανών για ορισµένες
υπηρεσίες, την προπαγάνδα στο εσωτερικό και το εξωτερικό και τη σύνταξη σχεδίου οικονοµικής ενίσχυσης
απόρων οικογενειών επιστρατευµένων εφέδρων για τη στοιχειώδη συντήρησή τους.
Τον Νοέµβριο του 1937. λειτουργούν σωµατεία και ενώσεις πολιτικής αεράµυνας µε σκοπό τη διαφώτιση και
οργάνωση του άµαχου πληθυσµού σε κάθε τι που αφορά στην παθητική αντιαεροπορική άµυνα. Η εποπτεία και
ο συντονισµός των σωµατείων ανήκει στην Ανωτέρα ∆ιοίκηση Αντιαεροπορικής Άµυνας της Χώρας µε διοικητή
στρατηγό και ανώτερη εποπτική αρχή είναι το υπουργείο Στρατιωτικών.
Αριθµός Πράξης 239 1939. (Έργα αεράµυνας). Ο δήµαρχος εκθέτει ότι συµφώνως προς τον αναγκαστικό
νόµο 1135/38, προβλέπονται υποχρεωτικές δαπάνες για την εκτέλεση έργων αεράµυνας, που έχουν ενισχυθεί
λόγω της σηµερινής κατάστασης. Στις υποχρεώσεις αυτές συµπεριλαµβάνονται η κατασκευή οµαδικών καταφυγίων, η οργάνωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας µε διαρρύθµιση των αυτοκινήτων-καταβρεχτήρων, η εξασφάλιση των αναγκαίων υλικών και εγκαταστάσεων του ∆ήµου και γενικώς κάθε συναφής δαπάνη. Για την κάλυψη
των πιο πάνω αναγκών η ∆. Ε. παρέχει στον ∆ήµαρχο παγία προκαταβολή 50.000 δρχ.
Αριθµός Πράξης 246 1939. Ο προϊστάµενος της Υγειονοµικής υπηρεσίας του ∆ήµου Γιατρός Αναστ.
Ιωαννίδης, παρακολούθησε ειδικά µαθήµατα παθητικής αεράµυνας επί 35 ηµέρες και του καταβάλλονται για
έξοδα κίνησης 1.980 δρχ.
Πράξη 494 1939. Έγινε απογραφή κτηνών. Για την εκτύπωση σχετικών ενηµερωτικών εντύπων και τη διαλάληση της απογραφής από 16 έως 29 Φεβρουαρίου, απαιτήθηκε δαπάνη 850 δρχ. από το κονδύλι του προϋπολογισµού που προορίζεται για στρατιωτικές δαπάνες και επιτάξεις.
Πράξη 495 1939. Εγκρίνεται δαπάνη 7.168 δρχ. για τον εκτελωνισµό και την τοποθέτηση σειρήνων από το
κονδύλι του προϋπολογισµού που προορίζεται για προµήθεια υλικών παθητικής αεράµυνας.
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Πράξη 213-214 1940. Επαναλαµβάνεται ότι και στην πράξη 161245, µε το αιτιολογικό ότι πρέπει να συνεχίσει
να παρέχει τις υπηρεσίες του στο γραφείο ∆ηµοτολογίου και Στρατολογίας, γιατί είναι ο µόνος που γνωρίζει
πρόσωπα και πράγµατα στην Καλογρέζα. Το µέτρο επεκτείνεται για το γιατρό Σωκράτη Γιαννόπουλο και τον
κλητήρα Χρ. Χαραλαµπίδη που πρέπει να συνεχίσουν στο Λαϊκό Ιατρείο Καλογρέζας, που στεγάζεται στο πρώην
κοινοτικό κατάστηµα.
Πράξη 226 1940. Από την Υποδ/νση Παθητικής Αεράµυνας Ν. Ιωνίας έχουν χαρακτηρισθεί 21 κοινόχρηστα
καταφύγια, τα οποία χρειάζονται ηλεκτροφωτισµό και για την εγκατάσταση λαµπτήρων από τον ηλεκτροτεχνίτη
του δήµου, εγκρίνεται πίστωση 1.400 δρχ.
Πράξη 230 1940. Προκηρύσσεται διαγωνισµός για την ενοικίαση χώρου που να προσφέρεται, µετά την
κατάλληλη µετατροπή, ως καταφύγιο για την εξασφάλιση των αρχείων του δήµου, λόγω της εµπόλεµης κατάστασης.
Πράξη 235 1940. Παράλληλα µε τα µέτρα που παίρνει το κράτος, η ∆. Ε. κρίνει πως ο ∆ήµος πρέπει να
παράσχει εξυπηρέτηση προς τους µαχόµενους στο µέτωπο έφεδρους δηµότες του, µε την αποστολή µάλλινων
ειδών για ανακούφισή και προστασία τους από το χειµερινό ψύχος που επικρατεί. Για το σκοπό αυτό ψηφίζει
πίστωση 100.000 δρχ.
Πράξη 236 1940. Στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών λειτουργεί Οργάνωση Πρόνοιας Στρατευοµένων και παράρτηµά
της ιδρύθηκε στη Ν. Ιωνία. Προ ηµερών το παράρτηµα, για την εξυπηρέτηση των οικογενειών άρχισε να παρέχει µαλλί στις οικογένειες των εφέδρων πολεµιστών της Ν. Ιωνίας, για να κατασκευάσουν µάλλινα πλεκτά και ως
πληρωµή παρέχει γάλα στα παιδιά τους. Ο ∆ήµος επιχορηγεί το παράρτηµα µε 5.000 δρχ.
Πράξη 287 1940. Τον Οκτώβριο του 1940 έγινε απογραφή κατοίκων στη Ν. Ιωνία, συµφώνως µε Αναγκαστικό
Νόµο που δηµοσιεύθηκε το Σεπτέµβριο του 1939. Την απογραφή πραγµατοποίησαν αξιωµατικός, υπαξιωµατικός
και οπλίτες του Πυροβολικού και του Ιππικού από 16 έως και 19 Οκτωβρίου. Για το τετραήµερο αυτό την τροφοδοσία τους ανέλαβε ο ∆ήµος αγοράζοντας τα απαραίτητα από τον αρτοποιό Β. Κατιµερτζόγλου και από τον
παντοπώλη Α. Χατζηγεωργιάδη, η δε αξία των τροφίµων ήταν 3.728 δρχ.
Πράξη 301 1940. Το Ίδρυµα η Φανέλα του Στρατιώτη στις 2 Φεβρουαρίου έκανε γιορτή στο θέατρο
«Ολύµπια» και η ∆. Ε. εγκρίνει την προµήθεια 3 εισιτηρίων αξίας 600 δρχ.
12 Μαΐου 1941
Θέµα ηµερήσιας διάταξης.
∆ιάθεση πίστωσης για την παροχή βοηθηµάτων (Παροχή βοηθήµατος στη χήρα πολεµιστή).
Μετά από εξαιρετικώς επείγουσα πρόσκληση του δηµάρχου συνέρχεται η ∆. Ε. και αρχικά εγκρίνονται
βοηθήµατα σε άπορους.
Στη συνέχεια και εκτός ηµερήσιας διάταξης:
α) ο ∆ήµαρχος λέει ότι τον Αύγουστο του 1939 είχε µισθωθεί από τον ∆ήµο, το επί της οδού Βυζαντίου 48
ακίνητο του Α. Ιωαννίδη αντί 2.500 δρχ. το µήνα, για να στεγαστούν υπηρεσίες του ∆ήµου. Οι υπηρεσίες αυτές
καταργήθηκαν και το νεόκτιστο από µπετόν αρµέ ακίνητο, παρέχει αρκετή ασφάλεια κατά κινδύνων από εναέριες επιδροµές, εξασφαλίζει τα φυλασσόµενα αρχεία και την περιουσία του ∆ήµου (εκεί έχει έδρα το ∆ηµαρχείο).
Αποφασίζεται ότι είναι αναγκαίο να συνεχιστεί η παραµονή εκεί και καταβάλλονται στον ιδιοκτήτη οφειλόµενα
ενοίκια.
β) Ο υπάλληλος του δήµου Ευάγγελος Κοπριτσιώτης Γραφέας Α΄ που υπηρετούσε ως λοχίας Πεζικού,
σκοτώθηκε στο σταθµό Μαλακάσας στις 20 Απριλίου 1941, Κυριακή του Πάσχα, από αεροπορική επιδροµή.
Επειδή δούλευε συνεχώς από το 1937 στο δήµο, ο δήµαρχος πρότεινε να εκδηλωθεί η συµπαράσταση του
δήµου προς τη χήρα του µε οικονοµική ενίσχυση, αφού αυτή δεν δικαιούται σύνταξης από το δήµο. Η ∆. Ε.
αφού άκουσε το δήµαρχο σκέφθηκε ότι ο δήµος έχει την υποχρέωση να σταθεί αρωγός και επίκουρος στη χήρα
του πεσόντος υπέρ της πατρίδας υπαλλήλου του, η οποία έµεινε απροστάτευτη και δεν διαθέτει κανένα πόρο
ζωής. Επειδή από 1ης Μαΐου έπαυσε η µισθοδοσία του εκλιπόντα και η χήρα του δεν µπορεί να πάρει σύνταξη, η
∆. Ε. ψηφίζει πίστωση 10.000 δρχ. για να δοθούν στην Ευαγγελία χήρα του Ευάγγελου Κοπριτσιώτη, µε τη
µορφή βοηθήµατος.
7 Ιουλίου 1941
Εκτός ηµερήσιας διάταξης: Ο ∆ήµαρχος ανακοινώνει διαταγή της Νοµαρχίας για ψήφιση πίστωσης 5.000
δρχ. υπέρ του δήµου Αθηναίων, για τη συµµετοχή του δήµου Ν. Ιωνίας σε τρεις συναυλίες που θα δώσει η
ένωση φιλαρµονικών Αθηνών στις 7, 9 και 11 Ιουλίου, προς τιµήν των Γερµανικών αρχών κατοχής β) απόφαση
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Πράξη 161 1940. Εγκρίνεται πίστωση 4.200 δρχ. ως αποζηµίωση του Στυλιανού Περτακάκη, τέως Γραµµατέα της κοινότητας
Καλογρέζας, µέχρι να διευθετηθεί η πρόσληψή του σε οργανική θέση του δήµου.
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του υπουργού Πρόνοιας για καταβολή στο δήµο 300.000 δρχ. από λογαριασµό του Πανελλήνιου Εράνου
Κοινωνικής Πρόνοιας της Εθνικής Τράπεζας. Το ποσό θα εισπραχθεί ως έκτακτη ενίσχυση για εκπλήρωση
σκοπών κοινωνικής πρόνοιας.
1η Αυγούστου 1941
Θέµα 5ο. Ο ∆ήµαρχος για να κάνει τις υπηρεσιακές του µετακινήσεις στην Αθήνα χρησιµοποιεί αγοραίο αυτοκίνητο, γιατί το αυτοκίνητο του ∆ήµου έχει επιταχθεί από τις αρχές κατοχής. Ζητάει λοιπόν να καθορισθεί ο τρόπος πληρωµής των οδοιπορικών. Η ∆. Ε. εγκρίνει το ποσό των 5.000 για έξοδα κίνησης του ∆ηµάρχου.
1η Σεπτεµβρίου 1941
Εκτός ηµερήσιας διάταξης:
α) µετά από εγκύκλιο της Επιτροπής Πανελληνίου Εράνου Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που τελεί υπό την
προεδρία του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, εγκρίνεται διάθεση 2.500 δρχ., για την προµήθεια 10 εισιτηρίων
συναυλίας στο REX, προς ενίσχυση των οικογενειών των τραυµατιών του πολέµου.
5 Μαρτίου 1942.
Εκτός ηµερήσιας διάταξης:
Β) Ο ∆ήµαρχος ανακοινώνει τη διαµειφθείσα αλληλογραφία µεταξύ του ∆ήµου και του Ιατρικού Συλλόγου
Αττικοβιωτοίας και έγγραφο τους µε το οποίο αφ’ ενός µεν ζητούν την οικονοµική αρωγή του ∆ήµου, για την
απρόσκοπτη λειτουργία των καταφυγίων επείγουσας περίθαλψης που ίδρυσαν, αφ’ εταίρου δε δέχεται την
ίδρυση τέτοιου καταφυγίου στη Νέα Ιωνία, χάριν των απόρων της πόλης. Προτείνει, να έλθουν σε συνεννόηση
µε τον προαναφερθέντα σύλλογο, µε εκπρόσωπο του ∆ήµου τον Αντιπρόεδρο της ∆. Ε. γιατρό Αλ. Γιαγτζόγλου
και να εγκριθεί πίστωση 30.000 δρχ. υπό τον όρο να ιδρυθεί καταφύγιο επείγουσας περίθαλψης στη Νέα Ιωνία
και της χρησιµοποίησης Ιωνιωτών γιατρών για τη λειτουργία του. Η ∆. Ε. µε σκεπτικό ότι επιβάλλεται η ίδρυση
τέτοιου καταφυγίου γιατί µεγάλο µέρος των κατοίκων της πόλης µαστίζεται από τη δυστυχία και συνεπώς θα
ανακουφιστεί πολύ από τη λειτουργία του εγκρίνει τη σχετική πίστωση.
15 Μαρτίου 1942
Εκτός ηµερήσιας διάταξης. Ο δήµαρχος εκθέτει την ανάγκη κατασκευής δύο ειδικών χειραµαξών για τη
µεταφορά των άπορων κατοίκων που πεθαίνουν. Η ∆. Ε. κρίνει ότι ενδείκνυται η κατασκευή των χειραµαξών,
για την ευχερή και έγκαιρη µεταφορά των άπορων νεκρών και την εξυπηρέτηση έτσι των άπορων τάξεων, που
ταλαιπωρούνται από την αδυναµία να βρουν µεταφορικά µέσα, υπό τις παρούσες συνθήκες και εγκρίνει πίστωση
40.000 δρχ. για την κατασκευή τους.
23 Μαρτίου 1942
Εκτός ηµερήσιας διάταξης. Ο ∆ήµαρχος εκθέτει την ανάγκη πρόσληψης από τον ∆ήµο τροφών στις οποίες
θα παραδίδονται τα έκθετα βρέφη που βρίσκονται ή παραδίδονται στον ∆ήµο, για διατροφή και συντήρηση και
ζητάει να ληφθεί απόφαση. Η ∆. Ε. κρίνει πως µε τον τρόπο αυτό θα επιτευχθεί η ευχερής και άµεση παράδοση
των έκθετων σε χέρια τροφών πεπειραµένων, υγιών και καλής ηθικής υπόστασης και ψηφίζει Ειδικό Οργανισµό
έκτακτης υπηρεσίας διατροφής έκθετων, που προβλέπει την πρόσληψη 3 τροφών µε µηνιαία αντιµισθία 4.000.
8 Απριλίου 1942
Εκτός ηµερήσιας διάταξης. Ο ∆ήµαρχος εκθέτει ότι κατόπιν διαταγής των αρχών κατοχής, προσελήφθηκαν
τον Μάρτιο 40 φύλακες ιδιώτες κάτοικοι του ∆ήµου, για τη φύλαξη των τηλεγραφικών και τηλεφωνικών καλωδίων από πιθανό σαµποτάζ και αναφέρει ότι ζήτησε από το Υπ. Εσωτερικών τη δαπάνη να αναλάβει το δηµόσιο,
λόγω οικονοµικής ανεπάρκειας του ∆ήµου να καλύψει το απαιτούµενο ποσό που ανέρχεται σε 3.600.000 το
χρόνο. Στη συνέχεια ανακοινώνει διαταγή του Υπ. Οικονοµικών, προς το οποίο διαβιβάσθηκε η πιο πάνω αναφορά, µε την οποία παραγγέλλεται ο ∆ήµος: α) να πάρει απόφαση για την έγκριση της πρόσληψης των φυλάκων,
τον τρόπο διάθεσής τους και το ηµεροµίσθιό τους και β) να υποβάλει κατάσταση για τα οικονοµικά του.
Η ∆. Ε. εγκρίνει την πρόσληψη των 40 νυκτοφυλάκων µε ηµεροµίσθιο 250 δρχ., επιφυλάσσεται όµως να
ψηφίσει σχετικό Οργανισµό, αναγνωρίζοντας την ανεπάρκεια του ∆ήµου να ανταποκριθεί οικονοµικά και αναθέτει στον ∆ήµαρχο να ενεργήσει προς τα αρµόδια υπουργεία για οικονοµική ενίσχυση, δεδοµένου ότι δεν απόκλείεται η δηµιουργία και άλλων έκτακτων δαπανών παρόµοιας φύσης για εξυπηρέτηση των αρχών κατοχής.
18 Μαΐου 1942.
Εκτός ηµερήσιας διάταξης.
Α) Ανακοινώνεται απόφαση του επιτρόπου του Υπ. Επισιτισµού µε την οποία αποφασίσθηκε να χορηγηθούν
στο ∆ήµο 50 οκάδες σαπούνι, που θα παραδοθούν από το υποκατάστηµα της Αγροτικής Τράπεζας στον Πειραιά,
προς 300 δρχ. η οκά. Το σαπούνι θα διατεθεί δωρεάν στους άπορους κατοίκους του ∆ήµου. Η ∆. Ε. εγκρίνει
πίστωση 16.000 δρχ.
Β) Ανακοινώνεται έγγραφο του Πανελλήνιου Συνδέσµου Τραυµατιών Αξιωµατικών Πολέµου που ζητούν
οικονοµική ενίσχυση για συναυλία που δίνει προς ανακούφιση των µελών του και εγκρίνεται πίστωση 5.000 δρχ.
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Γ) Ανακοινώνεται έγγραφο του Υπ. Εθνικής Άµυνας για ενίσχυση συναυλίας που δίνει η Ένωση Τραυµατιών
Αθηνών υπό την προστασία του και εγκρίνεται πίστωση 5.000 δρχ.
∆) Ψηφίζεται ειδικός Οργανισµός προσωρινής έκτακτης υπηρεσίας ταφής απόρων, που συµπεριλαµβάνει
µέχρι 10 θέσεις εργατών, για τη µεταφορά των νεκρών, το άνοιγµα των τάφων κ.λπ., µε ανώτατη ηµερήσια
αποζηµίωση 500 δρχ.
25 Μαΐου 1942
Θέµα 1ο . Ο ∆ήµαρχος ανακοινώνει εγκύκλιο της Νοµαρχίας µε την οποία κοινοποιείται όµοια του Υπ. Εσωτερικών, «περί του τρόπου της επιβολής προσωπικής εργασίας προς φύλαξη των τηλεγραφικών και τηλεφωνικών
καλωδίων», κατά την οποία βάσει του νόµου 1984/39 «περί οργανώσεως της πολιτικής και οικονοµικής επιστρατεύσεως της χώρας» και σχετικής απόφασης του υπουργικού συµβουλίου, εγκρίνεται για τη φύλαξη των προαναφερθέντων καλωδίων, οι δηµοτικές αρχές να καταρτίζουν πίνακα υπόχρεων για εργασία κατοίκων, οι οποίοι
δεν δικαιούνται καµιάς αµοιβής. Στη συνέχεια θέτει προς κύρωση πίνακα των αρρένων κατοίκων της πόλης.
Η ∆. Ε. εγκρίνει τον πίνακα των αρρένων κατοίκων ηλικίας 22-55 ετών, οι οποίοι κρίθηκαν υπόχρεοι σε
προσωπική εργασία για τη φύλαξη των τηλεγραφικών και τηλεφωνικών καλωδίων των αρχών κατοχής, που
περιλαµβάνει 6.094 υπόχρεους.
Θέµα 2ο . Ο ∆ήµαρχος εκθέτει ότι από τα 14 άτοµα του προσωπικού αντλιοστασίου και ύδρευσης ζητήθηκε µε
αναφορά να µεριµνήσει ο ∆ήµος για την προµήθεια λαδιού προς χρήση του συσσιτίου τους, καθόσον η έλλειψή
του λόγω της ανεπάρκειας των οικονοµικών τους πόρων, τους αποστερεί από την αναγκαία δύναµη για την
άρτια εκτέλεση των καθηκόντων τους και αυτό µπορεί να έχει δυσµενή αποτελέσµατα επί της οµαλής λειτουργίας αυτής της υπηρεσίας. Ο ∆ήµαρχος προσθέτει πως κατά τη γνώµη του το µητρώο παροχής λαδιού πρέπει να
επεκταθεί σε όλο το προσωπικό του ∆ήµου για να βελτιωθεί το ατοµικό συσσίτιό τους.
Η ∆. Ε. βρίσκει δικαιολογηµένη την πρόταση του δηµάρχου και ότι εξυπηρετεί το καλώς νοούµενο δηµοτικό
συµφέρον, εφόσον µάλιστα κάποιοι δηµοτικοί υπάλληλοι παρουσιάζουν, λόγω ελλιπούς σίτισης, οιδήµατα και
άλλα φαινόµενα υποσιτισµού, τα οποία έχουν ως αποτέλεσµα την ασθένειά τους και την ανωµαλία, που
προκαλείται από αυτήν, στην υπηρεσία. Εγκρίνονται: α) η προµήθεια λαδιού από την ελεύθερη αγορά για χρήση
των 14 ατόµων του προσωπικού αντλιοστασίου και ύδρευσης και ορίζεται η ποσότητα της κάθε µερίδας σε 8
δράµια (25,6 γραµµάρια) β) πίστωση 150.000 γ) εκφράζει την ευχή να εγκρίνει η Νοµαρχία την επέκταση του
µέτρου και για τους υπόλοιπους δηµοτικούς υπαλλήλους. Επίσης εγκρίνεται η κατασκευή 6 φορµών για το
προσωπικό του αντλιοστασίου, για να µη φθείρουν το ρουχισµό τους κατά την εργασία τους.
Εκτός ηµερήσιας διάταξης.
Α) Ανακοινώνεται εγκύκλιος του Υπ. Οικονοµικών µε την οποία κοινοποιείται το Ν.∆. 1207/42 «περί επιβολής
φόρου σε είδος επί των γεωργικών προϊόντων και υποχρεωτικού παρακρατήµατος συγκέντρωσης από αυτά» και
της απαλλαγής τους από τη χρηµατική φορολογία. Μετά από αυτό προτείνει την τροποποίηση προηγούµενης
πράξης ως προς τον παραγωγό Π. Βιαρόπουλο, που φορολογήθηκε µε ποσό 2.053 δρχ. από τις οποίες οι 1.544
τον βαρύνουν για στάρι που παρήγαγε και του οποίου η φορολογία θα καταβληθεί σε είδος. Η ∆. Ε. τροποποιεί
την προηγούµενη πράξη για όλους τους παραγωγούς γεωργικών προϊόντων αυξοµειώνοντας τα αναλογούντα
ποσά. Αναφέρονται ως παράγωγοί: Παναγιώτης Βιαρόπουλος, Ιωάννης Καµπαδάκης, Μπατζάκος & Καρυώτης,
Ιωάννης Λαγογιάννης, Μοντεσάντος & Μπαµπάκος, Α. Ε. Μουταλάσκη, Α. Ε. Αφοι Σινάνογλου, Παντελής Λιανός,
Νικόλαος Μυτιληναίος και Γεώργιος Κάπαρης. Το συνολικό ποσό από 90.610 δρχ. γίνεται 89.066. Κατά τα λοιπά
η απόφαση µένει ως έχει.
19 Ιουλίου 1942
Θέµατα ηµερήσιας διάταξης.
Στην αρχή της συνεδρίασης οι δηµοτικοί σύµβουλοι Ι. ∆ούµπας, Σ. Γαβριήλογλου, Ι. Μακρόπουλος και Κ.
Παρετσόγλου, υποβάλουν την εξής πρόταση και ζητούν αν γίνει δεκτή να κοινοποιηθεί όπου πρέπει: «Επειδή
παρατηρήθηκε σε διάφορα κέντρα διανοµής λαϊκών, µαθητικών και προσχολικών συσσιτίων, οι συµµετέχοντες
να ζητούν ο έλεγχος της κανονικής διανοµής να γίνεται µε επιστασία τους, προτείνουν να επιτρέπεται η είσοδος
στο χώρο της διανοµής 20 ατόµων για να ελέγχουν τη διανοµή».
Η ∆. Ε. αποδέχεται την πρόταση και εγκρίνει την κοινοποίησή της: α) στην επιτροπή συσσιτίων β) στην
κεντρική επιτροπή της Ε.Ο.Χ.Α. (Υποσηµείωση σελ. 200) και γ) στη Μαθητική Αντίληψη.
2 Αυγούστου 1942
Θέµα ηµερήσιας διάταξης.
Αναµόρφωση προϋπολογισµού για την αύξηση των αποδοχών των εργαζόµενων στον ∆ήµο.
Με Ν. ∆. επιτρέπεται ο τριπλασιασµός των µισθών των εργαζόµενων στους δήµους της πρώην ∆ιοικήσεως
Πρωτευούσης και µε άλλες αποφάσεις προβλέπεται η χορήγηση επιδόµατος 10% για κάθε ανήλικο αγόρι, άγαµο
κορίτσι και µέχρι 3 παιδιά. Η ∆. Ε. θεωρώντας ότι το ποσό των 3.809.800 δρχ. που θα χρειαστεί για τις αµοιβές
των εργαζοµένων από Ιούνιο µέχρι τέλους του οικονοµικού έτους, θα εξευρεθεί από την αύξηση των δηµοτικών
φόρων, αναµορφώνει τον προϋπολογισµό. Για το ίδιο χρονικό διάστηµα αυξάνονται τα έξοδα παράστασης του
∆ηµάρχου κατά 35% και το ποσό των 194.000 δρχ. που προβλέπεται αυξάνεται κατά 68.040 δρχ.
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28 Φεβρουαρίου 1943
Θέµα 1ο. Ο ∆ήµαρχος εισάγει εγκύκλιο του ∆ήµου Πρωτευούσης µε την οποία κοινοποιείται όµοια της Νοµαρχίας, «περί θέσεως σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας των καταφυγίων και των ορυγµάτων» και διατάσσεται η
άµεση λήψη των αναγκαίων µέτρων» και πρότεινε η ∆ιοικούσα Επιτροπή να εγκρίνει την εκτέλεση των εργασιών
µε επιστασία και απόδοση λογαριασµού.
Η ∆ιοικούσα Επιτροπή εγκρίνει πίστωση 1.500.000 δραχµών και για το σκοπό αυτό ψηφίζει τον ακόλουθο
προσωρινό οργανισµό:
Άρθρο 1ο : Για τη διαρρύθµιση και καθαρισµό των καταφυγίων και ορυγµάτων που βρίσκονται στην Νέα
Ιωνία, συστήνονται δυνάµει του άρθρου 115 του Κ.∆.Κ.Ν., οι πιο κάτω θέσεις εργατικού προσωπικού µε τα
ανώτατα όρια αριθµού αυτών που θα εργαστούν, καθώς και ηµεροµίσθια που θα καταβληθούν.
Άρθρο 2ο : Το προσωπικό που θα χρησιµοποιηθεί για αυτή την υπηρεσία, ορίζεται σε 50 εργάτες το ανώτερο
και το ηµεροµίσθιο σε 3.000 δραχµές το ανώτερο.
Άρθρο 3ο : Η πρόσληψη του προσωπικού θα γίνει από τον ∆ήµαρχο µε µέριµνα της Τεχνικής Υπηρεσίας του
∆ήµου και η πληρωµή των δικαιούχων βάσει καταστάσεων αυτής τη Υπηρεσίας.
Άρθρο 4ο : Η ισχύς του παρόντος οργανισµού αρχίζει από σήµερα και λήγει µετά την περάτωση του έργου,
εξάπαντος δε την 31η Μαρτίου ε.έ.
25 Ιουλίου 1943
Εκτός ηµερήσιας διάταξης και µετά από πρόταση του ∆ηµάρχου, εγκρίνεται η διάθεση 50.000 δραχµών, για
προµήθεια 50 εισιτηρίων θεατρικής παράστασης που δόθηκε στο κινηµατοθέατρο «Αστήρ», υπέρ του Τµήµατος
Πανεφεδρικής Ένωσης Θυµάτων-Αναπήρων-Εφέδρων πολέµου 1940-41.
2 Σεπτεµβρίου 1943
Εκτός ηµερήσιας διάταξης: Α) Ο ∆ήµαρχος (Νικόλαος Βέσσης) εκθέτει ότι κατά τις ηµέρες της τελευταίας
απεργίας246 και εξ’ αιτίας αυτής της ολοσχερούς διακοπής της συγκοινωνίας, αναγκάστηκε να χρησιµοποιήσει
από 24 έως 31 Αυγούστου αγοραίο αυτοκίνητο για την επικοινωνία του µε τις Προϊστάµενες Αρχές στην Αθήνα
και δαπάνησε 680.000 δρχ., όπως φαίνεται από τις αποδείξεις των οδηγών. Ζητάει να εγκριθεί η δαπάνη και η ∆.
Ε. την εγκρίνει οµοφώνως.
19 Σεπτεµβρίου 1943
Παρόντα µέλη: Νικόλαος Βέσσης, Σ. Γαβριήλογλου, Χ. Σαραντόπουλος, Α. Γιαγζόγλου, Ι.
Παρετσόγλου.
Θέµα 7ο. Γ) Εγκρίνεται πίστωση 665.000, για καταβολή στον ∆ήµαρχο των εξόδων που έκανε
του από 1η έως 19η Σεπτεµβρίου στην Αθήνα, µε αγοραίο αυτοκίνητο για υπηρεσιακούς λόγους.
∆) Επίσης εγκρίνεται πίστωση 190.000, για καταβολή στον ∆ήµαρχο των εξόδων που έκανε
µε αγοραίο αυτοκίνητο τραυµατιών σε Νοσοκοµείο και µεταγωγή κρατουµένων στην Αθήνα,
που έγινε στη Νέα Ιωνία την 1η Σεπτεµβρίου247.

∆ούµπας και Κ.
για µετακινήσεις
για µετακινήσεις
της διαδήλωσης

15 Οκτωβρίου 1943
Θέµα 8ο. Α) Εισάγεται αίτηµα της Πανελλήνιας Ένωσης Υπαξιωµατικών και Οπλιτών, πολεµιστών 1940-41 για
οικονοµική ενίσχυση προκειµένου να συµπληρωθεί το ποσό του 1.000.000 που είναι η απαιτούµενη δαπάνη για
την υπόδηση 100 παιδιών των εφέδρων στην πόλη µας. Η ∆. Ε. εγκρίνει πίστωση 400.000 για το σκοπό αυτό.
3 Νοεµβρίου 1943
Θέµα 10ο. ∆) Εγκρίνεται πίστωση 600.000 για οικονοµική ενίσχυση της 647ης Εστίας προσχολικών συσσιτίων
του Εθνικού Οργανισµού Χριστιανικής Αλληλεγγύης των συνοικιών Αγ. Αναργύρων και Αγ. Κωνσταντίνου της
πόλης µας.
Εκτός ηµερήσιας διάταξης:
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Στις 24 Αυγούστου 1943 πραγµατοποιήθηκε στην Αθήνα γενική απεργία των εργαζοµένων στα τραµ και άλλων πολλών, σε ένδειξη
συµπαράστασης υπέρ των 50 τροχιοδροµικών που είχαν συλληφθεί µε την κατηγορία ότι διέπραξαν δολιοφθορά στο αµαξοστάσιο των
τραµ στην Καλλιθέα, που είχε ως αποτέλεσµα την καταστροφή 93 βαγονιών. Οι συλληφθέντες αντιµετώπισαν την ποινή της εκτέλεσης.
247
Την 1η Σεπτεµβρίου 1943, για να εκδηλώσουν τη συµπαράστασή τους στους 50 συλληφθέντες τροχιοδροµικούς στις 24 Αυγούστου,
έκαναν απεργία και διαδήλωσαν οι ανθρακωρύχοι της Καλογρέζας µαζί µε άλλους εργάτες της Νέας Ιωνίας, υπό την καθοδήγηση της τοπικής
οργάνωσης του ΕΑΜ. Οι χωροφύλακες τους εµπόδισαν να πλησιάσουν το τµήµα Χωροφυλακής, που βρισκόταν απέναντι από το σηµερινό
κτήριο του ΟΤΕ, στη συµβολή της οδού Μικράς Ασίας µε τη λεωφόρο Ηρακλείου, και συνέλαβαν πέντε διαδηλωτές. Το απόγευµα, πάνω
1200 άτοµα συγκεντρώθηκαν και διαδήλωσαν ζητώντας την απελευθέρωσή τους. Οι χωροφύλακες για να τους σταµατήσουν άνοιξαν πυρ
εναντίον των διαδηλωτών στη συµβολή των οδών Ηρακλείου και Μικράς Ασίας. Επί τόπου σκοτώθηκαν οι Γεράσιµος Κεραµιδάς 32 ετών και
Παναγιώτης Γεωργίου 60 ετών. Αργότερα πεθαίνει στο νοσοκοµείο ο Παναγιώτης Κούτρας 25 ετών. Επίσης τραυµατίστηκαν 6 διαδηλωτές.
Όλοι ήσαν εργάτες των ανθρακωρυχείων της Καλογρέζας. Ήταν η πρώτη φορά που Χωροφύλακες πυροβολούσαν εναντίον διαδηλωτών
χωρίς την παρουσία των κατακτητών. Ο ταγµατάρχης της χωροφυλακής ∆. Αλεξόπουλος, που είχε διατάξει το πυρ, εκτελέστηκε από την
Ο.Π.Λ.Α. (Οργάνωση Περιφρούρησης Λαϊκού Αγώνα) στις 27 Σεπτεµβρίου. Τα γεγονότα αυτά αποτέλεσαν την αρχή µιας σειράς γεγονότων
που κατέληξαν στο Μπλόκο της Καλογρέζας και στην εκτέλεση 22 ανδρών στις 15 Μαρτίου 1944.
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Γ) Εγκρίνεται πίστωση 120.000 για έξοδα κίνησης του ∆ηµάρχου που κατέβαλε στις 29 Σεπτεµβρίου, για
µετάβαση µε αγοραίο επιβατικό αυτοκίνητο στην Αθήνα, προκειµένου να παραστεί στην κηδεία του δολοφονηθέντα στην πόλη ταγµατάρχη της χωροφυλακής ∆. Αλεξόπουλου.
Ε) Εγκρίνεται πίστωση 80.000 για αγώι επιβατικού αυτοκίνητου που διατέθηκε από τον ∆ήµο και χρησιµοποιήθηκε για τη µετάβαση της Αστυνοµικής Αρχής, δηλαδή του ταγµατάρχη της χωροφυλακής Ρηγακη, στις
Κουκουβάουνες, όπου έγινε φόνος γερµανού στρατιώτη για να ενεργήσει τα δέοντα.
18 Νοεµβρίου 1943
Θέµα 1ο. Σύµφωνα µε την εισήγηση η ∆. Ε. µετά από σχετική απόφαση του Υπ. Εσωτερικών καθορίζει:
Α) Επίδοµα έκτακτης βιοτικής ανάγκης υπολογιζόµενο κατά χιλιάδα δραχµών µε βάση τους καταβαλλόµενους βασικού οργανισµούς µισθούς. ∆ηλαδή: 1) επί της 1ης χιλιάδας δρχ. το 97πλάσιο 2) επί της 2ης χιλιάδας
δρχ. το 65πλάσιο 3) επί της 3ης χιλιάδας δρχ. το 23πλάσιο 4) επί της 4ης χιλιάδας δρχ. το 18πλάσιο 5) επί της 5ης
χιλιάδας δρχ. το 18πλάσιο 6) επί της 6ης χιλιάδας δρχ. το 13πλάσιο 7) επί του µέχρι 500 δρχ. κλάσµατος της 7ης
χιλιάδας το 9πλάσιο.
Β) Προσαύξηση του πιο πάνω επιδόµατος κατά 10% για κάθε άγαµο τέκνο.
Γ) Ορίζει όλα τα πιο πάνω να καταβάλλονται σε 2 δόσεις κάθε 30 και 14 του µήνα, µαζί µε τον βασικό µισθό.
Θέµα 4ο. Ο ∆ήµαρχος ανακοινώνει ότι οι Γερµανικές στρατιωτικές αρχές επέβαλλαν πρόστιµο 53.000.000 στον
∆ήµο, επειδή δεν προσήλθαν εργάτες δηµότες µας για να εργαστούν, στα εκτελούµενα από αυτές τις αρχές
έργα στο Τατόι και εκθέτει τις ενέργειες που έκανε για να διευθετηθεί το θέµα. Η ∆. Ε. τον εξουσιοδοτεί να
συνεχίσει τις ενέργειες ώστε να ζηµιωθεί όσο γίνεται λιγότερο ο ∆ήµος.
5 ∆εκεµβρίου 1943
Θέµατα ηµερήσιας διάταξης.
4. Ψήφιση Ειδικού Οργανισµού Έκτακτης Υπηρεσίας διερµηνέα Γερµανικής γλώσσας µετά από διαταγή της
Νοµαρχίας Αττικής.
5. Συγκρότηση Συνεργείου Έκτακτης Υπηρεσίας εργατών έργων αρχών κατοχής.
6. Ψήφιση πίστωσης για προστιµο από το Γερµανικό Φρουραρχείο στο αυτοκίνητο καθαριότητας του ∆ήµου.
Θέµα 1ο. Ψηφίζεται µία θέση µε µισθό 1.000.000 που συµπεριλαµβάνει όλα τα επιδόµατα.
Θέµα 2ο. Ο ∆ήµαρχος προτείνει τη σύσταση της Έκτακτης Υπηρεσίας προκειµένου να αποφευχθούν δυσάρεστες συνέπιες. Η ∆. Ε. ψηφίζει τη συγκρότηση συνεργείου 160 εργατών για 20 ηµέρες, µε ηµεροµίσθιο 15.000
το οποίο πρέπει να συµπεριλαµβάνει και το αντίτιµο για 100 δράµια ψωµί.
Θέµα 3ο. Το αυτοκίνητο καθαριότητας µεταβαίνοντας σε υπηρεσία του ∆ήµου, περνώντας από το φυλάκιο Νέας
Φιλαδέλφειας των Γερµανικών Αρχών, κρατήθηκε από αυτές γιατί δεν είχε ειδική άδεια ελεύθερης κυκλοφορίας,
γι’ αυτό επιβλήθηκε πρόστιµο 5.000.000. Η ∆ιοικούσα Επιτροπή ψηφίζει ανάλογη πίστωση.
3 Αυγούστου 1944
Πράξη 102/44. Ο ∆ήµαρχος εκθέτει ότι κατόπιν εντολής των Γερµανικών Αρχών, διατίθενται από 15 Ιουνίου
ε.έ. µε µέριµνα του ∆ήµου και µε τη συµµετοχή κάποιων βιοµηχανικών επιχειρήσεων, 70 περίπου εργάτες κάθε
ηµέρα, για Γερµανικά Στρατιωτικά έργα που γίνονται στις περιοχές «Κόκκινος Μύλος» και «Άνω Ηράκλειο» που
σηµειωτέον βρίσκονται εκτός περιφέρειας Νέας Ιωνίας.
Επειδή δηµιουργήθηκαν δυσχέρειες για την εξεύρεση του απαιτούµενου καθηµερινά εργατικού προσωπικού
και για αποφυγή δυσάρεστων συνεπειών, βρεθήκαµε στην αναπόφευκτη ανάγκη να αναλάβουµε από την 1η
Ιουλίου τη µισθοδοσία 60 εργατών, µε ηµεροµίσθιο 3.500.000 δραχµές και διαθέσαµε για το σκοπό αυτό
σοβαρό ποσό, το µεν από δικά µας, το δε από αυτά που µαζεύτηκαν µε συνεισφορές µετά πρωτοβουλία επιχειρηµατιών και εµπόρων, που προορίζονται για την εγκατάσταση αεριογόνου συσκευής248 στο αυτοκίνητο καθαριότητας του ∆ήµου. Το ποσό που χρειάζεται καθηµερινά είναι 210.000.000 και ο ∆ήµος ζήτησε οικονοµική
ενίσχυση από τη Νοµαρχία και το Υπ. Οικονοµικών, µε προκαταβολή από το ∆ηµόσιο 15.000.000.000 δραχµών.
Αποφασίζεται οµοφώνως η ψήφιση Ειδικού Οργανισµού έκτακτου συνεργείου εργατών που θα απασχολούνται από τις αρχές κατοχής. Ο Οργανισµός προβλέπει ηµεροµίσθιο 4.000.000 και 1.700.000 για µία µερίδα
συσσιτίου.
29 Αυγούστου 1944
Πράξη 109/44. Ο δηµότης Νέας Ιωνίας Α. Λαγός, σαρωθροποιός, έχει ανεγείρει χωρίς άδεια της ∆ηµοτικής
Αρχής, οίκηµα περίπου 6 µ2 επί δηµοτικού οικοπέδου δίπλα στην ψαραγορά. Επειδή ο Α. Λαγός είναι ανάπηρος
πολέµου και φτωχός αποφασίζεται να πληρώσει για µίσθωµα 2 χρόνων, 6.000.000.
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Πρόκειται για τις συσκευές «γκαζοζέν» που παρήγαν καύσιµο αέριο µε πυρόλυση από τη θέρµανση ξύλων. Για τη θέρµανση των ξύλων
χρησιµοποιούνταν άλλα ξύλα. Το αέριο αυτό συλλεγόταν σε προσαρµοσµένες φιάλες και στη συνέχεια διοχετευόταν και αναφλεγόταν
στους κινητήρες εσωτερικής καύσης, συνήθως βενζινοκινητήρες, χωρίς µετατροπές, αλλά µε µικρότερη απόδοση.
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27 Σεπτεµβρίου 1944
Πράξη 122/44. Ο έφεδρος πολεµιστής του 1940 Ευλάµπιος Κων. Κεσεµίδης, ζητά να διορισθεί σε κενή
οργανική θέση. Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν είναι:
1) Πρακτικό Επιτροπής του Υπ. Εθνικής Άµυνας (∆ιεύθυνση αναπήρων) µε το οποίο αποφαίνεται ότι ο
Ευλάµπιος Κων. Κεσεµίδης, υποδεκανέας κλάσεως 1935, πολεµιστής 1940-41, έχει τα απαραίτητα προσόντα για
διορισµό
2) ∆ύο διαταγές του Υπ. Εθνικής Άµυνας για διορισµό του στην κενή οργανική θέση
3) Έγγραφο του τέως ∆ήµου Πρωτευούσης ότι ενδείκνυται λήψη απόφασης για τον διορισµό, χωρίς
διαγωνισµό
4) Αποδεικτικό ταυτότητας αναπήρου πολέµου
5) Όλα τα προβλεπόµενα για την κατάσταση των δηµοσίων υπαλλήλων, πιστοποιητικά και δικαιολογητικά:
α) Πιστοποιητικό του ∆ήµου Αθηναίων περί εγγραφής του ενδιαφερόµενου στα µητρώα αρρένων του ∆ήµου
Ελευσίνας β) Πιστοποιητικό του Β΄ Στρατολογικού Γραφείου Αθηνών για τη στρατολογική του κατάσταση γ)
Απολυτήριο του 8ου Γυµνασίου Αθηνών δ) Απόσπασµα ποινικού Μητρώου ε) Πιστοποιητικό υγείας που εκδόθηκα
από το γιατρό του ∆ήµου στ) Αποδεικτικό µε το οποίο πιστοποιείται ότι υπέβαλε αίτηση για έκδοση
πιστοποιητικού κοινωνικών φρονηµάτων. Η ∆ιοικούσα Επιτροπή αποφασίζει τον διορισµό του χωρίς διαγωνισµό.
21 Φεβρουαρίου 1945
Πράξη 141/44. Εγκρίνεται η καταβολή βοηθήµατος ίσου τους τους αποδοχές τριών µηνών, του εκτελεσθέντα
µε τουφεκισµό από τους στασιαστικούς249 υπάλληλο του ∆ήµου Ιωάννη Παπαδάκη, στον γέροντα πατέρα του
Θεοφάνη, άπορο και ανίκανο τους εργασία.
Πράξη 142/44. Εγκρίνεται η καταβολή βοηθήµατος ίσου τους τους αποδοχές τριών µηνών, του εκτελεσθέντα
από τους στασιαστικούς υδρονοµέα του ∆ήµου Ηλία Καµπανάρου, στη χήρα του Παναγιώτα, επειδή δεν µπορεί
να τους δοθεί σύνταξη αφού ο σύζυγός τους είχε προσληφθεί το 1939 και δεν είχε συµπληρώσει 10ετή
υπηρεσία.
4 Μαρτίου 1945
Πράξη 147/44. Εγκρίνεται η καταβολή βοηθήµατος 10.000, στη χήρα του εκτελεσθέντα από τους
στασιαστικούς υδρονοµέα του ∆ήµου Ηλία Καµπανάρου, Παναγιώτα, έναντι εξόδων 17.000 για την κηδεία του
συζύγου της.
Πράξη 148/44. Εγκρίνεται η καταβολή βοηθήµατος 12.000, στον πατέρα του εκτελεσθέντα από τους
στασιαστικούς υπαλλήλου του ∆ήµου Ιωάννη Παπαδάκη, Θεοφάνη, έναντι εξόδων 18.000 για την κηδεία του
γιου του.
Πράξη 149/44. Εγκρίνεται η καταβολή µέχρι τέλους Μαρτίου 1945 των µισθών και ηµεροµισθίων, στις
απορφανισµένες και δοκιµαζόµενες οικογένειες των εκτελεσθέντων υπαλλήλων Ιωάννη Παπαδάκη και Ηλία
Καµπανάρου και των εργατών Γεράσιµου Σπυρίδη και Στυλιανού Φυλαργηρόπουλου, και των αγνοούµενων που
είχαν συλληφθεί ως όµηροι υπαλλήλων Εµµανουήλ Πυργέτο και Νικόλαο Μάλλια, και των εργατών Πέτρο
Γκούσκο και Νικόλαο Τζινή. Οι υπάλληλοι και οι εργάτες συνελήφθησαν ως όµηροι και εκτελέστηκαν από τους
στασιαστικούς.
25 Απριλίου 1945
Πράξη 11/1945. Εγκρίνεται δαπάνη 4.500 δραχµών για την προµήθεια ενός στεφανιού µε ταινίες για την
κατάθεσή του στον τάφο των άγγλων στρατιωτών στο Καλαµάκι, κατά την επέτειο της γιορτής τους εβδοµάδας
του Λόρδου Βύρωνα.

11 ∆εκεµβρίου 1945
Επί του 17ου θέµατος. Α) Εγκρίνεται η διάθεση πίστωσης 100.000, 50.000 για την Πανελλήνια Ένωση
Οικογενειών Εκτελεσθέντων Πατριωτών κατά την κατοχή, παράρτηµα Νέας Ιωνίας και 50.000 για το Σωµατείο
Αναπήρων Νέας Ιωνίας που ζήτησαν τη συναντίληψη του ∆ήµου, για την οικονοµική ενίσχυση αναξιοπαθούντων
µελών τους.

249

Στα πρακτικά ως «στασιαστικοί» αναφέρονται όσοι συγκροτούσαν τις δυνάµεις του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ που συµµετείχαν στις ένοπλες συγκρούσεις
που ξεκίνησαν στην Αθήνα στις 3 ∆εκεµβρίου του 1944 και ονοµάστηκαν «∆εκεµβριανά». Οι συγκρούσεις έγιναν µεταξύ αυτών και των
Κυβερνητικών δυνάµεων, µε πρωθυπουργό τον Γεώργιο Παπανδρέου, ηγέτη του ∆ηµοκρατικού Σοσιαλιστικού Κόµµατος, και άλλων
πολιτικών χώρων, έως την φιλοµοναρχική δεξιά, ενισχυµένων από Βρετανικές ένοπλες δυνάµεις.
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Εκπαίδευση
11 Ιουνίου 1934 θέµα 4ο, Σελ. 65. / 10 Αυγούστου 1934 θέµα 7ο Ι-ΙΑ, Σελ. 73 / 28 Σεπτεµβρίου 1935,
Εκτός ηµερήσιας διάταξης, Ε, Σελ. 100. / 12 Φεβρουαρίου 1936, θέµα 9ο, Α & Ε, Σελ. 106. /4 ∆εκεµβρίου
1936, Σελ. 122. /18 ∆εκεµβρίου 1936, εκτός ηµερήσιας διάταξης 7, Σελ. 124. / 7 Ιανουαρίου 1937, Σελ.
124. / 31 Μαΐου 1937, θέµα 1ο Α, Σελ. 134. / 21 Ιουλίου 1937, Σελ. 136. / 30 Αυγούστου, Σελ. 140. / 3
Σεπτεµβρίου 1937, Σελ. 140. / Πέµπτη 7 Οκτωβρίου 1937, θέµα 2ο, Σελ. 142. / Αριθµός Πράξης 34
1938. Σελ. 154. / Αριθµός Πράξης 36 1938. Σελ. 154. / Αριθµός Πράξης 46 1938. Σελ. 155. / Αριθµός
Πράξης 52 1938. Σελ. 155. / Αριθµός Πράξης 54 1938. Σελ. 155. / Αριθµός Πράξης 119 1938. Σελ. 157.
/ Αριθµός Πράξης 126 1938. Σελ. 157. / Αριθµός Πράξης 136 1938. Σελ. 157. / Αριθµός Πράξης 29
1939. Σελ. 163. / Αριθµός Πράξης 46 1939. Σελ. 164. / Αριθµός Πράξης 132 1939. Σελ. 165. / Πράξη
129 1940. Σελ. 176. / Πράξη 149 1940. Σελ. 177. / Πράξη 246 1940. Σελ. 178. / Πράξη 283 & 286
1940. Σελ. 178. / 9 Μαρτίου 1943. Θέµα 8ο,, Σελ. 210. /

Εκκλησία
10 Οκτωβρίου 1934 θέµα 7ο, Σελ. 77 / 3 Ιουλίου 1935 στο 6ο θέµα, Σελ. 93 /18 ∆εκεµβρίου 1936,
θέµα 3ο , Σελ. 124. /16 Φεβρουαρίου 1937, θέµα 1ο , Σελ. 127. / 9 Μαρτίου 1937, εκτός ηµερήσιας
διάταξης, Β, Σελ. 129. / 26 Νοεµβρίου 1937, θέµα 11ο, Σελ. 147, 6. / Πράξη 292 1940. Σελ. 178. /
Πράξη 297 1940. Σελ. 178. / 4 Ιανουαρίου 1943, εκτός ηµερήσιας διάταξης, Α, Σελ. 206. / 16 Απριλίου
1943, θέµα 3ο -Γ, Σελ. 213. / 8 Ιουλίου, θέµα 7ο -∆, Σελ. 222. / 15 Οκτωβρίου 1946, θέµα 7ο γ & δ, Σελ.
281 /

Αθλητισµός
29 Αυγούστου 1934 θέµα 2ο, Σελ. 74 / 10 Οκτωβρίου 1934 θέµα 3ο και 10ο, Σελ. 76 και 77 / 27
Νοεµβρίου 1934 θέµα 4ο, Σελ. 81 / 13 Ιουνίου 1935 θέµα: Αιτήσεις και αναφορές.-5, Σελ. 92 / 28
Σεπτεµβρίου 1935, εκτός ηµερήσιας διάταξης, Η, Σελ. 100. / 12 Φεβρουαρίου 1936, θέµα 9ο, ΣΤ, Σελ.
106. / 2 Ιουνίου 1937, θέµα 1ο, Β, Σελ. 134. / Αριθµός Πράξης 24 1938. Σελ. 153. / Αριθµός Πράξης 37
1938. Σελ. 154. / Αριθµός Πράξης 38 1938. Σελ. 154. / Αριθµός Πράξης 131 1938. Σελ. 157. / Πράξη
33 1940. Σελ. 172. Πράξη 39 1940. Σελ. 175. Πράξη 148 1940. Σελ. 174./ 16 Απριλίου 1943, θέµα 3ο ∆, Σελ. 213. / 16 Ιουνίου 1943, θέµα 3ο Β & Γ, Σελ. 219. / 13 Μαΐου 1946, εκτός ηµερήσιας διάταξης, Σελ.
271. /13 Ιουνίου 1946, θέµα 6ο, Σελ. 274. /

Υγεία – Πρόνοια – Περίθαλψη – Υγιεινή
10 Αυγούστου 1934 θέµα 7ο Θ, Σελ. 73. / 29 Αυγούστου 1934 θέµα 3ο -2, Σελ. 75. / 28 Μαΐου
1935, θέµα 9ο και 10ο, Σελ. 91. / 2 Ιανουαρίου 1936, θέµα 2ο, Σελ. 104. / 12 Φεβρουαρίου 1936, θέµα
9ο, Β, Σελ. 106. / 19 Αυγούστου 1937, προ ηµερήσιας διάταξης Α, Σελ. 138. / 14 ∆εκεµβρίου 1937,
θέµα 3ο, Σελ. 147. / Αριθµός Πράξης 28 1938. Σελ. 154. / Αριθµός Πράξης 71 1938. Σελ. 156. / Αριθµός
Πράξης 74 1938. Σελ. 156. / Αριθµός Πράξης 159 1939. Σελ. 166. / Πράξη 65 1940. Σελ. 176. / Πράξη
141 1940. Σελ. 177. /1η Σεπτεµβρίου 1941. θέµα 12ο, Α, Σελ. 186. / Αριθµός πράξης 51-1945, Σελ. 251.
/ Αριθµός πράξης 52-1945, Σελ. 251. / Αριθµός πράξης 66-1945, Σελ. 254. Αριθµός πράξης 74-1945,
Σελ. 254. /

Κοινωνική Πρόνοια
19 Ιουλίου 1934, θέµα 1ο, Σελ. 67-68. / 27 Ιουλίου, θέµα 2ο, Σελ. 69. / 10 Αυγούστου 1934, θέµα 7ο ΖΙΒ, Σελ. 73. / 29 Μαΐου 1936, Σελ. 111. / 6 Ιουλίου 1936, θέµα 2ο, Σελ. 114. / 5 Μαρτίου 1942. Εκτός
ηµερήσιας διάταξης, Σελ. 192. / 13 Ιουνίου 1946, θέµα 6ο, Σελ. 274. /

Ύδρευση
Σελ. 51. / 18 Μαΐου 1934, θέµα 3ο, Σελ. 64. / 27 Ιουλίου 1934, θέµα 3ο, ερώτηση 1η / 10 Αυγούστου
1934 θέµα 7ο Α-Β-Γ, Σελ. 72 / 29 Αυγούστου 1934 θέµα 1ο, Σελ. 73-74 / 10 Οκτωβρίου 1934 θέµα 8ο,
Σελ. 77 / 29 Οκτωβρίου 1934 θέµα 1ο, Σελ. 79 / 1 Φεβρουαρίου 1935 θέµα 6ο-3, Σελ. 84. / 28 Μαρτίου
1935 θέµα 10ο-3-5 & 8, Σελ. 89. / 28 Μαΐου 1935, θέµα 11ο-2, Σελ. 91 / 28 Σεπτεµβρίου 1935 θέµα 1ο,
Σελ. 100. / 9 ∆εκεµβρίου 1935 θέµα 1ο, Σελ. 102. / 12 Φεβρουαρίου 1936, θέµα 5ο, Σελ. 106. / 22
Ιουλίου 1936, επείγον θέµα, Σελ. 115. / 30 Ιουλίου 1936, προ ηµερήσιας διάταξης 1, 2, 3, 4, Σελ. 115 και
θέµα 3ο, 2, Σελ. 116. / 1 Οκτωβρίου 1936, θέµα 2ο,Σελ. 118. / 18 ∆εκεµβρίου 1936, εκτός ηµερήσιας
διάταξης 4, Σελ. 124. / 16 Φεβρουαρίου 1937, Προ ηµερήσιας διάταξης 2,Σελ. 127. / 31 Μαΐου 1937, θέµα
1ο Β, Σελ. 134. / 2 Ιουνίου 1947, θέµα 2ο, Α, Σελ. 134-135. / 19 Αυγούστου 1937, θέµα 8ο , Σελ. 139. / 26
Αυγούστου 1937, θέµα 4ο Β, Σελ. 139. / Αριθµός Πράξης 148 & 149 1938. Σελ. 158. / Αριθµός Πράξης
6 1939. Σελ. 162. / Αριθµός Πράξης 230 1939. Σελ. 167. / Πράξη 203 1940. Σελ. 177. / Πράξη 3 1940.
Σελ. 175. / Πράξη 203 1940. Σελ. 174. / 22 Ιουνίου 1941. θέµα 1ο, Σελ. 182. / 7 Ιουλίου 1941. θέµα 2ο,
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Σελ. 183. / 8 Φεβρουαρίου 1942, θέµα 5ο, Σελ. 188. / 23 Οκτωβρίου 1942, θέµα 1, Σελ. 200. / 1
Νοεµβρίου 1942, θέµα 3ο, Σελ. 200. / Αριθµός πράξης 50-1945, Σελ. 251. / Αριθµός πράξης 58-1945,
Σελ. 253. / Αριθµός πράξης 79-1945, Σελ. 255. / Αριθµός πράξης 88-1945, Σελ. 256. / Αριθµός πράξης
90/45. Σελ. 256. / Αριθµός πράξης 110- 1945, Σελ. 257. / Αριθµός πράξης 111-1945, Σελ. 257. /
11 ∆εκεµβρίου 1945, θέµα 4ο , Σελ. 260. / 14 Φεβρουαρίου 1946, θέµα 5ο α, Σελ. 266. / 19 Μαρτίου
1946, θέµα 11ο, Σελ. 268 & εκτός ηµερήσιας διάταξης, Α, Σελ. 269. / 25 Ιουλίου 1946, θέµα 8ο, Σελ. 276. /
14 Φεβρουαρίου 1946, θέµα 5ο , Σελ. 267. / 19 Μαρτίου 1946, θέµα 11ο & εκτός ηµερήσιας διάταξης Α,
Σελ. 269. / 23 ∆εκεµβρίου 1946, εκτός ηµερήσιας διάταξης, γ, δ & ε, Σελ. 284. /

Αποχέτευση
10 Αυγούστου 1934 θέµα 7ο ∆-Ε-ΣΤ, Σελ. 72-73 / 4 Μαΐου 1936, εκτός ηµερήσιας διάταξης ∆ και θέµα 1ο
∆ιάφορες επερωτήσεις, 1, Σελ. 109. / Πέµπτη 22 Απριλίου 1937, θέµα 1ο, Σελ. 132. / 14 ∆εκεµβρίου
1937, θέµα 4ο, Σελ. 147. / Αριθµός Πράξης 25/1938. Σελ. 153. / Αριθµός Πράξης 35 & 41 1939. Σελ.
164. /

Ηλεκτροδότηση
Σελ. 51. / 18 Μαΐου1934 θέµα 3ο, Σελ. 65. / 27 Ιουλίου 1934 θέµα 3ο, ερώτηση 6η / 10 Οκτωβρίου
1934 θέµα 7ο και 9ο, Σελ. 77 / 29 Οκτωβρίου 1934 θέµα 2ο, Σελ. 79 / 1 Φεβρουαρίου 1935 θέµα 4ο, Σελ.
84. / 24 Μαΐου 1935, θέµα 3ο , Σελ. 90. / 18 ∆εκεµβρίου 1936, θέµα 1ο , Σελ. 124. / Τετάρτη 13
Ιανουαρίου 1937, θέµα 6ο, Σελ. 126. / 11 ∆εκεµβρίου 1945, θέµα 5ο, Σελ. 257. / Σελ. 172. / Αριθµός
Πράξης 153 1938. Σελ. 158. / Αριθµός Πράξης 168 1938. Σελ. 159. /

Καθαριότητα
18 Μαΐου 1934 θέµα 4, Σελ. 65. / 27 Ιουλίου 1934 θέµα 3ο , ερώτηση 5η / 1 Φεβρουαρίου 1935
θέµα 6ο-4, Σελ. 84. / 13 Ιουνίου 1935 θέµα: Αιτήσεις και αναφορές.-10, Σελ. 92. / 25 Ιουνίου 1935,
εκτός ηµερήσιας διάταξης, Γ, Σελ. 93. / 8 Αυγούστου 1935, θέµα 6ο , Σελ. 96. / 23 Σεπτεµβρίου 1935,
θέµα 7ο , Σελ. 99. / 22 Σεπτεµβρίου 1936, θέµα 1ο , Σελ. 118. / Αριθµός Πράξης 165 1938. Σελ. 159. /1η
Σεπτεµβρίου 1941. Εκτός ηµερήσιας διάταξης, ζ, Σελ. 187. / 3η Οκτωβρίου 1941. θέµα 15ο , Σελ. 188. /
Αριθµός πράξης 58/1945. Σελ. 255. / 14 Φεβρουαρίου 1946, θέµα 3ο , Σελ. 266. /

Πράσινο – Κοινόχρηστοι χώροι
10 Αυγούστου 1934 θέµα 7ο ΙΓ, Σελ. 73. / 12 Φεβρουαρίου 1936, θέµα 5ο, Σελ. 106. / 20 Μαρτίου,
εκτός ηµερήσιας διάταξης, θέµα 1ο, Σελ. 107. / 20 Μαρτίου, εκτός ηµερήσιας διάταξης, θέµα 16ο, Σελ.
108. / Αριθµός Πράξης 115 1938. Σελ. 157. /

Οδοποιία
10 Οκτωβρίου 1934 θέµα 2ο και 6ο, Σελ. 76 και 77-78. / 28 Μαΐου 1935, θέµα 7ο, Σελ. 91. / 25 Ιουνίου
1935 θέµα 1ο, Σελ. 92 και Εκτός ηµερήσιας διάταξης: Α - Β & ∆ , Σελ. 93. / 8 Αυγούστου 1935, Αιτήσεις και
αναφορές, Α, Σελ. 96. / 22 Αυγούστου 1935, θέµα 3ο , Σελ. 97. και Αιτήσεις και ανακοινώσεις Α - Γ και ∆ /
28 Σεπτεµβρίου 1935 θέµα 2ο και Εκτός ηµερήσιας διάταξης, ΣΤ, Σελ. 100. / 11 ∆εκεµβρίου 1935, θέµα
10ο, Σελ. 103. / 23 ∆εκεµβρίου 1935, θέµα 3ο, Σελ. 103. / 20 Μαρτίου, εκτός ηµερήσιας διάταξης, θέµα
3ο, Σελ. 108. / 30 Ιουλίου 1936, θέµα 2ο , Σελ. 115. / 30 Ιουλίου 1936, επί διαφόρων εγγράφων και
αιτήσεων Σελ. 116. / 18 Νοεµβρίου 1936, θέµα 8ο , Σελ. 121. / 9 ∆εκεµβρίου 1936, θέµα 6ο, Σελ. 123. /
Πέµπτη 28 Ιανουαρίου 1937, θέµα 3ο, Σελ. 126. / 19 Αυγούστου 1937, θέµα 1ο - 2ο – 3ο – 4ο, Σελ. 138.
/ 26 Νοεµβρίου 1937, θέµα 5ο & 7ο, Σελ. 146. / Αριθµός Πράξης 50 1938. Σελ. 155. / Αριθµός Πράξης
60-61-62-63-64-66 1938, Σελ. 155. / Αριθµός Πράξης 118 1938, Σελ. 157. / Αριθµός Πράξης 81, 85 &
99 1939, Σελ. 165. / Αριθµός Πράξης 138, 139 & 150 1939, Σελ. 166. / Πράξη 1 1940, Σελ. 175. /
Πράξη 74 1940, Σελ. 176. / Αριθµός πράξης 127 1945, Σελ. 259. / 27 Μαρτίου 1946, θέµα 2ο, Σελ. 270.
/ 26 Αυγούστου 1946, θέµα 5ο, Σελ. 278. / 23 ∆εκεµβρίου 1946, εκτός ηµερήσιας διάταξης, στ, ζ & η, Σελ.
284. / 29 Ιανουαρίου 1947, εκτός ηµερήσιας διάταξης, γ, δ, ε & στ, Σελ. 286. /

Συγκοινωνία
10 Οκτωβρίου 1934 τελευταία παράγραφος, Σελ. 79. / 2 Ιουνίου 1947, θέµα 2ο, Β, Σελ. 134-135. /
19 Ιουλίου 1937, Σελ. 134. /14 Φεβρουαρίου 1946, θέµα 4ο , Σελ. 266. /
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Φόροι και τέλη
18 Μαΐου 1934, Σελ. 66, 67. / 16 Οκτωβρίου 1934, Σελ. 78. / 17 Ιουλίου 1935, θέµα 1ο , Σελ. 94. / 22
Αυγούστου 1935, θέµα 1ο , Σελ. 97. / 23 Σεπτεµβρίου 1935, θέµα 1ο , Σελ. 98-99. / 16 Ιανουαρίου
1936, θέµα 5ο, Σελ. 104 & 106. / 9 Μαρτίου 1936, θέµα 2ο, Σελ. 106. / Τετάρτη 9 ∆εκεµβρίου 1936,
θέµα 7ο, Σελ. 122. / 31 Μαρτίου 1937, θέµα 3ο, Σελ. 130. / 19 Αυγούστου 1937, θέµα 9ο , Σελ. 139. / 26
Αυγούστου 1937, θέµα 2ο , Σελ. 139. / Πέµπτη 9 Σεπτεµβρίου 1937, θέµα 3ο, Σελ. 140 & 141. / 26
Νοεµβρίου 1937, θέµα 10ο, Σελ. 146 & 147. / Αριθµός Πράξης 3 1938. Σελ. 152. / Αριθµός Πράξης 4
1938. Σελ. 152. / Αριθµός Πράξης 7 1938. Σελ. 152. / Αριθµός Πράξης 10 1938. Σελ. 153. / Αριθµός
Πράξης 17 1938. Σελ. 153. / Αριθµός Πράξης200 & 201 1938. Σελ. 160. / Αριθµός Πράξης 7 & 14
1939. Σελ. 162. / Αριθµός Πράξης 18 1939. Σελ. 163. / Αριθµός Πράξης 32 1939. Σελ. 163. / Αριθµός
Πράξης 166 & 167 1939. Σελ. 166. / Πράξη 61 1940. Σελ. 176. / Πράξη 203 1940. Σελ. 177. / 1η
Σεπτεµβρίου 1941. θέµα 12ο,Β, Σελ. 186. / 3η Οκτωβρίου 1941. θέµα 2ο , Σελ. 187. / 23 Νοεµβρίου
1941. θέµα 3ο , Σελ. 189. / 25 Ιανουαρίου 1942
Θέµα 1ο, Σελ. 190. / 8 Φεβρουαρίου 1942. Θέµα 5ο & 6ο , Σελ. 191. / 5 Μαρτίου 1942. Θέµα 2ο, Σελ. 192. /
5 Μαρτίου 1942. Θέµα 4ο, Σελ. 192. / 18 Μαΐου 1942. Θέµα 4ο, 5ο, 6ο , 8ο, 9ο & 10ο,, Σελ. 197 & 198. /
1 Νοεµβρίου 1942. Θέµα 1ο, Σελ. 203. / 9 Μαρτίου 1943. Θέµα 6ο & 7ο,, Σελ. 210. / Πράξη 162/44. Σελ.
243. /

Καλλιέργειες – Κτηνοτροφία
14 ∆εκεµβρίου 1937, προ ηµερήσιας διάταξης, Σελ. 147. / Πράξη 494 1939. Σελ. 175. / 5 Μαρτίου
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162/44. Σελ. 243. /
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