ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Μέσα σε αυτήν την τόσο δύσκολη περίοδο, εξαιτίας της οικονομικής κρίσεως,
που μαστίζει την Ελλάδα και τους Έλληνες, συνέπεσε να πρέπει να «εορτασθούν»
δύο επέτειοι, μια που αφορούσε στον Ελληνισμό, γενικότερα, τα 90 χρόνια δηλαδή
από τη Μικρασιατική Καταστροφή(1922-2012) κι αμέσως μετά μια άλλη που
αφορούσε στην Ιστορία της Νέας Ιωνίας, της πολιτείας των ξεριζωμένων της
Ανατολής, καθώς συμπληρώνονται 90 χρόνια από την πρώτη εγκατάστασή τους σ’
αυτήν και την ίδρυσή της (1923-2013).
Οι συγγραφείς αυτού του έργου χρειάστηκε να επιστρατεύσουν γνώσεις από
παλαιότερες αλλά και στοιχεία από εντελώς πρόσφατες έρευνες και μελέτες τους που
έφεραν στο φως πολύτιμα ντοκουμέντα, ώστε να συμμετάσχουν ως ομιλητές ή
εισηγητές ή εκθέτες στην οργάνωση εκδηλώσεων ιστορικής αναφοράς, πλαισιωμένων
κι από προβολές εικονιστικού υλικού, από συλλογές στοιχείων πρωτοφανέρωτων,
προϊόντων εξαντλητικής και εξειδικευμένης έρευνας σ’ ένα πλήθος αρχείων, που
κράτησαν δύο περίπου χρόνια.
Κινήθηκαν αρχικά με επίκεντρο τη Ν. Ιωνία και μάλιστα τους χώρους του
Πνευματικού Κέντρου της Ενώσεως Σπάρτης Μ. Ασίας. Ακολούθησε εξακτίνωση
στην ευρεία περιοχή της πρωτεύουσας και προοδευτικά στην ελληνική περιφέρεια,
όπου προσκλήθηκαν να παρουσιάσουν τις εργασίες τους σε πολυπληθή, είναι η
αλήθεια, και υποψιασμένα ακροατήρια, αποκομίζοντας πολύτιμες εμπειρίες και
προστιθέμενη αξία για το έργο τους από την ασκηθείσα κριτική, την πρόθυμη
συνεισφορά βοηθημάτων ή πρωτογενούς υλικού, χρήσιμων μαρτυριών.
Ενώ πλησιάζει πλέον το τέλος της περιόδου αυτών των «εξορμήσεων», αφού
λήγοντος του 2013, θα τερματιστούν και όλες οι επετειακές εκδηλώσεις, οι οποίες ας
ειπωθεί εδώ και πολύ περισσότερες και ποιοτικά σημαντικότερες ήταν απ’ ό,τι θα
ανέμενε κανείς, αν υπολογισθεί το βαρύ κλίμα που είχε επικαθήσει στις ψυχές των
ανθρώπων από τα βάσανα που περνούν.
Μας τέθηκε λοιπόν τελικά και το ερώτημα-πρόκληση: μήπως έπρεπε όλες
αυτές οι εργασίες να εκδοθούν, ώστε να έχουν καταχωρηθεί και να μπορούν να
χρησιμεύσουν και στον αυριανό μελετητή, αλλά και στον αναγνώστη;
Πρόκληση ιδιαίτερα τιμητική, αφού διακινήθηκε από ανθρώπους που και
γνώση έχουν κι άποψη διαθέτουν.
Όσο ελκυστική κι αν φαίνεται η αποδοχή αυτής της πρόκλησης άλλο τόσο
αξιώνει προσεκτική προσέγγιση. Γιατί πραγματικά τι θα είχε να προσθέσει ένα ακόμη
βιβλίο στην υπάρχουσα, για παράδειγμα, τεράστια βιβλιογραφία για τη Μικρασιατική
Καταστροφή; Μια ματαιόδοξη μήπως προσπάθεια παρουσίας των δυο συγγραφέων;
Νομίζουμε ότι για το θέμα αυτό έχουν ειπωθεί πάρα πολλά από πολύ
σημαντικούς ανθρώπους και αυτά που ειπώθηκαν, θα μπορούσαν ίσως να μείνουν και
να περιμένουν άλλην ευκαιρία κι άλλες συγκυρίες.
Όμως το κεφάλαιο «Ιστορία της πόλεως της Ν. Ιωνίας», όχι μόνον δεν έχει
εξαντληθεί, αλλά νομίζουμε έχει την ανάγκη αναθεωρήσεως κάποιων «σταθερών»,
που έχουν περάσει λανθασμένα, από έλλειψη πολλών κι έγκυρων πηγών, έχει ανάγκη
νέων «καταθέσεων» απολύτως ντοκουμενταρισμένου υλικού, έχει ανάγκη διόρθωσης
σφαλμάτων πραγματικών, άμεσα, γιατί ήδη πέρασε πολύς καιρός και περιθώρια δεν
υπάρχουν πια!
Παρά ταύτα σε πρώτη φάση ούτε μια έκδοση, που θα εξαντλούσε την 90ετία
της Ν. Ιωνίας θα ήταν για μας εφικτή, γιατί τότε θα χρειαζόταν πολύς χρόνος ακόμη

προετοιμασίας και συλλογή υλικού και βέβαια πολλές δαπάνες για ένα πολύτομο
έργο, που σήμερα είναι αδύνατον να εξυπηρετηθούν.
Οι συγγραφείς λοιπόν αποφασίσαμε να δοθεί σ’ έναν τόμο, η πιο
απομακρυσμένη, άρα και η περισσότερο άγνωστη, και ανάγκη έχουσα βελτιώσεων ή
αναθεωρήσεων, πρώτη περίοδος της ζωής της Ν. Ιωνίας, η περίοδος του
Μεσοπολέμου (1922-1941).
Η «Νέα Ιωνία στο μεσοπόλεμο», εξετάζεται όχι επίπεδα και με μόνο οδηγό τη
χρονική αλληλουχία των γεγονότων. Αντίθετα τεμαχίζεται σε ενότητες όπως: η
Πρώτη Εγκατάσταση, η Βιομηχανία, η Ταπητουργία, το Εμπόριο, η Εκκλησία, η
Εκπαίδευση, ο Πολιτισμός, ο Αθλητισμός, οι Δημόσιες Υπηρεσίες, οι Δημοτικές
εκλογές του 1934, η προσφυγική ψήφος, σ’ όλες τις εκλογές του Μεσοπολέμου
(βουλευτικές- δημοτικές), τα τοπωνύμια της Ν. Ιωνίας κ.λ.π., ενώ υπάρχει και
παράρτημα με ανθολόγηση κειμένων από έγγραφα, από ομιλίες και περιγραφές των
εντύπων της εποχής. Οι επί μέρους αυτές μελέτες υπογράφονται ξεχωριστά, αλλά
ωστόσο υπάρχει διασταύρωση των στοιχείων, ώστε να αποφευχθούν επικαλύψεις.
Ευελπιστούμε ότι ο αναγνώστης θα θελήσει να σκύψει στην εργασία μας με
καλή προδιάθεση. Αν νομίζει ότι πράγματι λέγονται άγνωστα πράγματα που
«φωτίζουν» σκοτεινές πλευρές και δίνουν νέες διαστάσεις στη μελέτη της ιστορίας
αυτής της περιόδου, αυτή θα είναι και η μόνη μας ικανοποίηση.
Η δουλειά μας υπήρξε εξαντλητική έως εξοντωτική. Έγινε με στόχο τη
μεγαλύτερη δυνατή οικονομία κι αυτό δεν είναι πάντα καλός σύμβουλος σε τέτοιες
εκδόσεις.
Θέλουμε να ευχαριστήσουμε πέραν βέβαια από τους συγγραφείς, ερευνητές,
τα Ιδρύματα και τους Οργανισμούς στους οποίους αναφερόμαστε στη βιβλιογραφία
μας, όλους εκείνους που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, μας προσέφεραν την
προσωπική τους μαρτυρία, φωτογραφικό υλικό ή άλλο υλικό κ.λ.π.
Επίσης να ευχαριστήσουμε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ενώσεως Σπάρτης
Μ. Ασίας για την ομόφωνη απόφαση να εκδώσει αυτό το έργο και βέβαια ιδιαίτερα
εκείνους που ξεχωριστά θέλησαν να συνδράμουν ως Χορηγοί, ώστε αυτή η απόφαση
να υλοποιηθεί.
Οι συγγραφείς
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