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ΕΤΟΣ 1937

Καταχώρηση των σπουδαιότερων γεγονότων από το 8τομο Σύγγραμμα του
Ιστορικού της Νέας Σμύρνης & επίτιμου Δικηγόρου κ. Αντώνη Πανταζή με το τίτλο
««ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ – Το χρονικό μιας πόλης» Β΄ Τόμος 1937 - 1940, έκδοσης 1989. Σελίδ
ες 512.

25.3.1937. Παρέλαση, μπροστά στο Κοινοτικό Κατάστημα και τη Λέσχη Ν. Σμύρνης.
Διακρίνονται: Θάνος Καρύλλος και Ιωάννης Μαγκριώτης – Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος
Κοινοτικού Συμβουλίου, Γαβρ. Γαβριηλίδης, Παν. Κουτσουκέλης (μόλις διακρίνεται), Νικ.
Παυλίδης, Σωτ. Γούναρης (Κοινοτικοί Σύμβουλοι), Νότης Καλδής, Αντ/δρος Λέσχης κά.

Μάρτιος. Η Κοινότητα παραλαμβάνει 4.300 δενδρύλλια που δώρισε το Υπουργείο
Πρωτευούσης: 1393 κυανόφυλλες ακακίες, 378 ευκάλυπτοι, 86 λιγούστρα, 633 ακακίες
ροβίνες, 508 αγριοκερασσιές, 150 κυπαρίσσια, 500 σοφόρες, 116 νερατζιές, 441
αγριοπιπεριές και 95 λεύκες.

Εντωμεταξύ συνεχίζεται το άνοιγμα λάκκων. Η δενδροφύτευση στην Κεντρική Πλατεία και
στην Δεξαμενή γίνεται σε διπλούς στίχους. Στην Πλατεία θα φυτευτούν κυανόφυλλοι
ακακίες και νερατζιές, στη Δεξαμενή ευκάλυπτοι και ακακίες ροβίνες. Στη Λεωφ. Σμύρνης
(Ν. Πλαστήρα) φυτεύονται 400 αγριοκερασιές, πίσω από το ναό της Αγ. Φωτεινής (οδός Αγ.
Πολυκάρπου) πιπεριές, στο Νεκροταφείο κυπαρίσσια, στην οδό Αγ. Σοφίας λεύκες και από
το 63 Ο.Τ. (Αγ. Φωτεινής – Αγ. Πολυκάρπου) ακακίες, στη Θυατείρων και Ιωνίας και στην
Πλατ. Βασ. Αλεξάνδρου (Πλ. Πέτρου Περιμένη) πιπεριές.

Τον Απρίλιο τελικά αρχίζει η τοποθέτηση πινακίδων ονομασίας των οδών της Κοινότητας
Νέας Σμύρνης από συνεργεία της.

12.4 Δεύτερη επίσκεψη του Υπουργού Κ. Κοτζιά και απόφαση για επίλυση των επιτακτικών,
άμεσων προβλημάτων του Προάστειου.
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17.4. Τρίτη επίσκεψη Κώστα Κοτζιά, μαζί με τον Υπουργό Πρόνοιας Αλ. Κορυζή. Εξέταση
των σχέσεων οικοπεδούχων – οικιστών με το Υπουργείο

αυτό. Αποφασίζεται η διοργάνωση του Εορτασμού της Πρωτομαγιάς, κατ’ εξαίρεση τη
χρονιά αυτή στις 3.3.1937.

Η ομάδα Βόλλευ-Μπώλ του Μικτού 6ξιου Γυμνασίου της Ευαγγελικής Σχολής

Κερδίζει την αντίστοιχη του Θ΄ Γυμν. Αθηνών., με σκόρ 15-7, 15-2, 26-6. Η νικήτρια
αποτελούν οι: Γ. Κάρλος, Ι. Κοϊτσάνος, Αντ. Μαυριδόγλοτ, Ελ. Μεταξάς, Χρ. Πάντος, Αναστ.
Πάντος, Αθ. Πυρομάλλης και Βύρων Φραγκιάς.

3.5. Επιβλητικός ο Εορτασμός των Ανθεστηρίων (Αρχαϊκή Πρωτομαγιά)
Κοσμοσυρροή 60.000 περίπου εορταστών, με πολλούς εργάτες των γύρω Εργοστασίων
(Καλλιθέας – Μοσχάτου κ.λ.π).

Τοποθετούνται πανώ, ταινίες με φωτεινά γράμματα και αψίδες με ηλεκτρικά λαμπιόνια,
στην Κεντρική Είσοδο, μπροστά στον Κινηματογράφο «Γκλόρια» («Αστόρια»), στην
Πλατεία Βασ. Κων/νου και μπροστά στο Κοινοτικό Κατάστημα, όπου ευρίσκονταν οι
επίσημοι.΄Εχουν συσταθεί Επιτροπές: παρελάσεως αρμάτων, διευκόλυνσης της
συγκοινωνίας, διάθεσης καθισμάτων, τήρησης προγράμματος υποδοχής και μεγάλης
Επιτροπής Δημοσιογράφων και Καλλιτεχνών.

Η πομπή των αρχαϊκών ανθεστηρίων και των αρμάτων, άρχισε με την προσέλευση του
Υπουργού Κώστα Κοτζιά και των άλλων επισήμων.

Η διάρκεια της Παρέλασης ήταν μισή ώρα. Προηγούνται έξι αγγελιαφόροι με αρχαϊκές
σάλπιγγες, που ηχούσαν ομαδικά, ακολουθούν: σε παράταξη μαθητές της Ευαγγελικής
Σχολής, οι μαθήτριες του ίδιου Γυμνασίου, με χλαμίδες αρχαϊκές (καννηφόροι παρθένες),
στεφανωμένες στα κεφάλια τους με μύρτους, Γυμνασιόπαιδες με πυρσούς αναμμένους στο
δεξί τους χέρι και τέλος η πομπή κλείνει με ΄Αρματα. Επικεφαλής το ΄Αρμα της
Κοινότητας, με ωραίες Νεοσμυρνιωτοπούλες, που ρένουν με φυσικά άνθη τους επισήμους
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και τους άλλους εορταστές, η «Ομάδα Γερόντων» που φέρουν γένια και στεφάνια δάφνης
στο κεφάλι, καλλίσωμοι αθλητές, με ένδυμα στίβου. Ακολουθούν οι Αντιπρόσωποι των
Τοπικών Σωματείων και Συλλόγων, ΄Ομιλος Προσκόπων γύρω στους 400, και η πομπή
κλείνει με 4.000 περίπου εργάτες των γύρω εργοστασίων, που αποχωρούν στο ύψος του
Κοινοτικού ΄Αλσους, και διασκεδάζουν με έξοδα των εργοδοτών τους σε Ταβέρνες της
Καλλιθέας,αφού πήραν ειδικό επίδομα, ενώ η λοιπή πομπή επιστρέφει από την ίδια
διαδρομή (25 ης Μαρτίου, που είχε επισπευθεί η ισοπέδωσή της) και διαλύεται μπροστά στην
Ευαγγελική Σχολή.

Κάτω από το ικρίωμα των πυροτεχνημάτων, η Μουσική της Φρουράς, τμήμα της Ορχήστρας
Τζαζ απέδιδε ωραίους μοντέρνους και παλιούς ήχους, που έδιναν την αφορμή για χορό στα
200 ζευγάρια, πάνω στην εξέδρα.

Το Πάρκο σε άπλετο φως, υπήρχε πλουσιοπάροχο κυλικείο, με 1.500 καρέκλες, και
ορχήστρα μέχρι το πρωί. Στην Κεντρική Πλατεία τα λίγα καταστήματα διέθεταν αρκετά
καθίσματα και πολλούς μεζέδες. Ακόμη υπήρχαν μικρά Περίπτερα για την ικανοποίηση της
ζήτησης των επισκεπτών, με άνθη και στεφάνια. Τα πυροτεχνήματα ήσαν: δύο μύλοι, ένας
πίδακας, βροχή που ανάβλυζε, δύο πολύχρωμοι μύλοι με χρυσή σκόνη, 150 ρουκέτες,
άφθονα βεγγαλικά με φωτεινά γράμματα «Ζήτω ο Βασιλεύς», «Ζήτω η Εθνική Κυβέρνηση»,
ενώ ανέκρουαν τον Εθνικό ΄Υμνο οι Φιλαρμονικές, ιδίως στο τέλος των βεγγαλικών. Δεν
έλλειπε μικρής διάρκειας ανθοπόλεμος, ανάμεσα στους χορευτές, πάνω στους χορευτές,
στις πίστες της Κεντρικής Πλατείας και του Πάρκου. Η Χορωδία του Δήμου Αθηναίων –
Δήμαρχος Αμβρόσιος Πλυτάς – περιήλθε τα κεντρικά σημεία της Νέας Σμύρνης και
τραγουδούσε το πλούσιο ρεπερτόριό της. Είχαν ληφθεί μέτρα υγιεινής (αφοδευτήρια) και
υπήρχε Σταθμός Α΄ Βοηθειών. Στις γιορτές πήραν μέρος 25.000 περίπου εορταστές, γράφει
η Εφημ. «Η Νέα Σμύρνη» του Σταύρου Κουκουτσάκη, ενώ ο καιρός είχε «γερή» ψύχρα.

22.5. Eκχωρούνται – παραδίνονται στην κυριότητα της κοινότητας Νέας Σμύρνης, με νόμο,
οι κοινόχρηστοι χώροι, πλατείες και οικόπεδα, που προορίζονται για ανέγερση Δημοσίων Δημοτικών Ακινήτων (Α.Ν. 998/37), σε συνδυασμό με την 74.706/2.5.1937 απόφαση του
Υπουργού Πρόνοιας Αλέξανδρο Κορυζή, «δι’όν προορίζονται σκοπό». Οι χώροι αυτοί ήσαν:

1) ο με αριθμ. 1 κοινόχρηστος χώρος για ανέγερση Ιερού Ναού (Αγ. Φωτεινής).

2) ο με αριθμ. 2, για την ανέγερση σχολείου, υπ’ αριθμ. Οικόπεδα 1, 2, 3, 4, (σήμερα 1 ο
Γυμνάσιο – Λύκειο Νέας Σμύρνης, 1
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ο

και 10
ο

Δημοτικών Σχολείων).

3) για την ανέγερση Βιβλιοθήκης (Ο.Τ 110 και 119), (συμβολή οδών Αδ. Κοραή – Ομηρείου –
Αϊδινίου – Δορυλαίου – Ευαγγελικής Σχολής).

4) για την ανέγερση Γραφείων Κοινότητος (Τετράγωνο 62), σήμερα κατά χρήση μόνο Κτίριο
Γ.Ε.Χ.Α., γωνία Ελ. Βενιζέλου 23 – Πατρ. Ιωακείμ.

5) για την ανέργεση Ταχυδρομείου (Ο.Τ 105) σήμερα 6 ο και 9 ο Δημ. Σχολεία και
Προσκοπείο).

6) για Αστυνομικό Κατάστημα (Ο.Τ 105), Ηλεκτρικός Μεταλλακτήρας και τμήμα σήμερα
οικοπέδου Μεγάρου Εστίας Νέας Σμύρνης).

7) για την ανέγερση Ορφανοτροφείου (Εθνική Στέγη).

8) για την ανέγερση Νοσοκομείου.

9) για την ανέγερση Λέσχης (το ανατολικό άκρο της Κεντρικής Πλατείας).

10) για την ανέγερση Θεάτρου (παράλληλα στην Λεωφ. Ελ. Βενιζέλου, όπου ανεγέρθηκε ο
Ι.Ν. Αγ. Παρασκευής και στη συνέχεια η συμβολή της με Δωδεκανήσου – Μαδύτου –
Μυκάλης.).

11) για την κατασκευή Δεξαμενής.
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12) για την κατασκευή Λουτρών (Ο.Τ 105 μεταξύ οικοπέδων 1 και 59)

13) για Σχολικό Κήπο (ο χώρος της επέκτασης της αυλής 1 ο και 10 ο Δημ.Σχολεία, και μέχρι
τα 6. που παραχωρήθηκαν στον Πανίωνιο και ολόκληρος ο χώρος που παραχωρήθηκε και
ανήκει στον Α.Ο.Ν.Σ «ο Μίλων»

14) τον με αριθμό 14 χώρο για κατασκευή Γυμναστηρίου (30 στρ) (η κυριότητα παραμένει
στο Δήμο Ν.Σμύρνης, η χρήση μόνο, στον Πανιώνιο).

15) τον με αριθμό 15 χώρο για την ανέγερση Κοινοτικής Αγοράς Τροφίμων (Ο.Τ 30 και 31)
(σήμερα Πλατ. Ηρώων Πολυτεχνείου (Ιωνίας – Νυμφαίου – Σαρδέων Φωκαίας), «ως αύται
εμφανίζονται εν τω εγκεκριμένω σχεδίω του ομώνυμου Συνοικισμού».

16) Ακόμη παραχωρήθηκαν το Άλσος και

17) το Ταμείο Κοινωφελών Έργων Νέας Σμύρνης.

Η απόφαση του Υπουργού εκδόθηκε με βάση τις διατάξεις του από 22-4-1934 Ν.Δ. «Περί
αναγκασστικής απαλλοτριώσεως γηπέδων παρά την Λεωφ. Συγγρού κλπ», τον Ν.5160
«περί δωρεάν παραχωρήσεων οικοπέδων δια κοινωφελείς σκοπούς», το με αριθμό
2127/27.4.1934 υπόμνημα της Κοινότητας Ν.Σμύρνης και τη σύμφωνη γνώμη (υπ΄αριθ.
1545/25.5.1937) του συμβουλίου Πρόνοιας και Στεγάσεως Ν.Σμύρνης που έχει έδρα το
Υπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας.

Στα 4650 ανέρχονται τα οικόπεδα και των δυο απαλλοτριώσεων που αποτελούσαν την
Κοινότητας Ν.Σμύρνης, με το αρχικό σχέδιό της από το 1926. αργότερα, με επεκτάσεις του
Σχεδίου πόλεως, προστέθηκαν και άλλα, όπως το 1940, με πρώτη επέκταση στην περιοχή
Αιγαίου μέχρι Κράτητος, την δεύτερη το 1952 των Περιοχών Πλατείας Ιάσονος και
Μυτιληναίικα, του Κτήματος Γερμανού το 1970, στα ανατολικά άκρα προς Δάφνη και Αγ.
Δημήτριο, το Κτήμα Χρυσάκη το 1961 και το Κτήμα Ρουσάκη – Τατάκη το 1962.
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9.6. Λήξη της σύμβασης των Λεωφορειούχων αποκλειστικής εκμετάλλευσης γραμμών
Ν.Σμύρνης – Χρυσάκη – Χαροκόπου μέχρι Ακαδημία από τα 4 λεωφορεία του Μάκη
Παπουτσόγλου, αρχικά και στη συνέχεια από τα ενοικιαζόμενα από τον «Συνεταιρισμό
Λεωφορειούχων Νέας Σμύρνης».

Ο τρίτος Κοινοτικός Απολογισμός 1936 – 1937 : Τακτικά Έσοδα: Από φόρους μεταβίβασης
ακινήτων 95169, φόρος σφαζόμενων ζώων 86000, επιτηδεύματος 7761, τέλη αδειών
οικοδομών 11531. Γεν. Σύνολο 1593047 δρχ. Τέλη καθαριότητας 33309, άμεσοι φόροι –
έρανοι 178660, υπόλοιπο 225407. Γενικά Έσοδα 2031224 δρχ.

Έξοδα : Παραστάσεις Προέδρου Κοινότητας 15996, μισθοί προσωπικού Γραφείου
Κοινότητας 103215, ενοίκια γραφείων 19200, γραφική ύλη – βιβλία 12642, ποσοστό
είσπραξης - εισφορών ταμείου – βεβαιώσεις 13600, για συλλογή απορριμάτων (με τα
γνωστά κάρα που τα έσερναν άλογα) 60469, Ούλεν 27888, φύτεμα δένδρων 65317, βένζινα
καταβρεκτήρα 44234, μισθοί οδηγού και βοηθού 46680, εγκαίνια ύδρευσης 18042, εργατικά
για πρόληψη λοιμωδών νόσων, για πληρωμή β΄δόσης αγοράς γηπέδο Νεκροταφείου 60000
δρχ.

Έσοδα : Φωτισμός 6678, χορού 15217, ενοίκιο πιάνου, 3300, θέρμανση 1296, εισπράκτορας
2959, πληρεξούσιο 4450, βιβλιοθήκη 1140 και ενοίκια βιβλιοθήκης 50562, υπόλοιπο καθαρό
1150 δρχ.

Για την ανέγερση του Ι.Ν της Αγ. Φωτεινής διαθέτουν: δύο φορές από 50.000 δρχ. ο Παν.
Κουτσουκέλλης (Πρόεδρος της Λέσχης Ν.Σμύρνης – Αντ/δρος της Κοινότητας – Βιομήχανος
Ξυλουργείου), 100.000 δρχ. το Υπουργείο Πρόνοιας (Υπουργός Αλεξ. Κορυζάς), 25.000 δρχ.
η Κοινότητα Νέας Σμύρνης, 25.000 δρχ. από έρανο. Έτσι ξεκίνησαν: τα κουφώματα και τα
πολύχρωμα υαλόφρακτα των θόλων και του κεντρικού θόλου. Ακολουθούσε η πλακόστρωση.

6.6 Θεμελιώνεται το Γυμναστήριο Νέας Σμύρνης από τον Υπουργό Πρωτευούσης Κώστα
Κοτζιά.

Διαλύεται το «Ειδικό Ταμείο Εκτελέσεως Έργων εν Ν.Σμύρνη» και όλη η περιουσία του,
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εκτός από υποχρεώσεις του που ανήρχοντο στις 6.000.000 δρχ. που απ΄ αυτές
απαλλάσσονταν η Κοινότητα, περιήλθε στην Κοινότητα Νέας Σμύρνης. Σχετικά με το
οφειλόμενο τίμημα για την απόκτηση των οικοπέδων της Ν.Σμύρνης, που είχαν
παραχωρηθεί από 1.9.1993 και την εφεξής χρονική διάρκεια, παρέχονταν υποχρεωτικά
έκπτωση 30% και για αυτούς που προκατέβαλαν ολόκληρο το τίμημα ή τρεις τουλάχιστον
δόσεις, παρέχονταν ακόμη έκπτωση 10%. Τα οικοδομικά τέλος δάνεια που είχαν χορηγηθεί
στους οικοπεδούχους της Ν.Σμύρνης, με την νέα νομοθεσία αυτή εξοφλούνταν στο άρτιο
και μάλιστα σε μετρητά, με έκπτωση 30% και γι΄αυτούς που προκατέβαλαν ολόκληρο το
πόσο του δάνειου, ή σε τρεις δόσεις τουλάχιστον, δόθηκε έκπτωση ένα 30%, ενώ
μπορούσαν οι ενδιαφερόμενοι να εξοφλήσουν τα δάνεια αυτά και με ομολογίες
ανταλλαξίμων. Περιορίστηκε στον ένα χρόνο η προθεσμία έκπτωσης οιονδήποτε που είχε
οικοδομημένο ή όχι οικόπεδο, βάσει των ορισμένων λόγων που προέβλεπε η νομοθεσία και
όχι οποτεδήποτε, όπως μέχρι τότε ίσχυε. Έτσι τα οικοδομημένα οικόπεδα, που είχε
αποπληρωθεί το τίμημά τους, δεν είχαν περιορισμό για την ελεύθερη διάθεσή τους, άσχετα
εάν παρέλθει ο προβλεπόμενη από τον προηγούμενο νόμο πενταετία, στη διάρκεια της
οποίας επιτρέπετο η πώληση – διάθεση των οικοπέδων από τους δικαιούχους τους.
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