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ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ
Η Νέα Σμύρνη είναι η μικρή πολιτεία που δημιουργήθηκε το 1926 αλλά αναπτύχθηκε μετά την έλευση
των Ελλήνων της Μικράς Ασίας μετά την καταστροφή των πόλεων τους το 1922. Οι κάτοικοι της
προέρχονται από το Αδραμύτιο, Αιβαλί, Φώκαια, Μοσχονήσια, Βουρλά, Τσεσμέ, Έφεσο αλλά και από
τις πόλεις του Πόντου την νόιτια και την κεντρική μικρά Ασία, την Κωνσταντινούπολη και την Θράκη.
Ο μητροπολιτικός ναός της Αγίας Φωτεινής με το κωδωνοστάσιο του το οποίο αποτελεί ακριβές
αντίγραφο αυτού που βρισκόταν στην Αγία Φωτεινή της Σμύρνης μέχρι το 1922, Σχεδιάστηκε με
αγάπη από τον αρχιτέκτονα Καλλιγά ώστε να λειτουργεί ως π΄λη με φαρδείς δρόμους πάρκα κλπ.
Το 1938 η Νέα Σμύρνη ευγνωμονεί την Εθνικήν Κυβέρνησιν της
4ης Αυγούστου 1936 για την φροντίδα που επεδειξε στα
προβλήματα της πόλης. Η εφημερίδα «ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ» εύχεται
τον Εθνικό Κυβερνήτη τον Ιανουάριο του 1938. Στους λόγους του
Ιωάννη Μεταξά συναντούμε τις δύο επισκέψεις του στην Νέα
Σμύρνη, στις 14 Φεβρουαρίου 1937 για τα εγκαίνια της ύδρευσης
και στις 20 Μαρτίου του 1939 όταν θεμελιώνει το Γυμναστήριο του
Πανιωνίου Συλλόγου.
14 Φεβρουαρίου 1937, Εγκαίνια ύδρευσις της πόλεως της Νέας
Σμύρνης
«Το ωραίο αυτό μέρος που κατοικείται σήμερα, το τόσο
πολιτισμένο και τόσο ακμάζον , το θυμάμαι από τότε που νέος
εγύριζα εδώ για περίπατο, πόσο ξηρό και γυμνό ήταν Τώρα
φωτίζει και αυτό χάριν στην φιλοπονίαν και στις θυσίες τις δικές
σας… Είναι και το ωραίο προάστιο σας, μια μικρή εικόνα της
Ελλάδος. ….Ομιλών ιδιατέρως προς εσας- ας είπω την λέξι που
είναι συνηθισμένη- πρόσφυγες, για μένα δεν είστε πρόσφυγες, για
μένα είσθε Έλληνες όπως όλοι οι Ελληνες, είσθε Έλληνες Αθηναίοι. Αθηναίοι σαν τους πιο παλαιούς
Αθηναίους. Ομιλών λοιπόν προς εσάς αισθάνομαι πόσα και πόσα είναι ακόμα που πονούν στην
ψυχή σας. Αλλα για εκείνα τα ζητήματα που αποτελούν τα απαραίτητα της ζωής να είσθε βέβαιοι ότι
θα φροντίσουμε ιδιαιτέρως και θα τα βγάλουμε πέρα.
Ελπίζω ή καλλίτερα είμαι βέβαιος και ελπίζω να το ίδώ εις τας ημέρας μου, όλο αυτό το ωραίο
λεκανοπέδιο των Αθηνών να γίνει ένας ανθώνας, ένας κήπος που με όλον του τον πολιτισμόν να
αντικατοπτρίζει τον Ελληνικόν πολιτισμόν να αντικατοπτρίζει ακόμα την Πατρίδα σας. Με την
βεβαιότητα αυτή χαιρετίζω το σημερινόν σας έργο…»
20 Μαρτίου 1939, Θεμελίωση Γυμναστηρίου Πανιωνίου Συλλόγου
…Θαυμάζω πράγματι τα χαρίσματα της πολεω΄ς σας και το πνβεύμα της προ΄δυο που βλέπω να
σας διακρίθνει , πνεύμα που όλους σας τιμά πολύ , έρχεται δε ούτως ειπέιν ως συνέχεια του εκλεκτού
αρχαιοτέρου πνεύματος που σας οηγούσε συνεχώς και παλαιότερον και τώρα εδώ .
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