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Από τη χερσόνησο της Ερυθραίας στη Νέα Ερυθραία 

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 43 
 

 Η ιστορία του τόπου μου  
 
 

  

Η Χερσόνησος της Ερυθραίας είναι μία από τις 

μεγαλύτερες χερσονήσους της Τουρκίας και αποτελεί το δυτικότερο 

σημείο της Μικράς Ασίας. Βρίσκεται δυτικά της Σμύρνης απέναντι 

από την Χίο. Η χερσόνησος πήρε το όνομά της από την αρχαία 

Ελληνική πόλη Ερυθραία (ή Ερυθρές) που βρισκόταν στην δυτική 

ακτή της χερσονήσου. 

Στην αρχαιότητα η χερσόνησος είχε αποικιστεί από Ίωνες και 

στις ακτές της είχαν ιδρύσει τις πόλεις Ερυθραία, Κλαζομενές και 

Τέως. 

 

Η Νέα Ερυθραία ιδρύθηκε από Έλληνες πρόσφυγες από 

την περιοχή της Ερυθραίας χερσονήσου 

της Μικράς Ασίας και συγκεκριμένα από 

τα χωριά Λυθρί, Βουρλά , Αλάτσατα, 

Τσεσμέ, Σιβρισάρι, Καράμπουρνα, Μελί 

κ.α., οι οποίοι κατέφυγαν στην Κηφισιά 

μετά την Μικρασιατική Καταστροφή του 

1922 . Τα πρώτα οικήματα εμφανίζονται το 

1925 όταν το Υπουργείο Πρόνοιας 

απαλλοτριώνει 152 στρέμματα τα οποία 

μοιράζονται σε 364 οικογένειες. Ακολουθούν 

κι άλλες απαλλοτριώσεις περίπου 900 

στρεμμάτων. Έτσι ο δήμος Νέας Ερυθραίας 

αρχίζει να λειτουργεί κατ’ αρχήν ως οικισμός 

του δήμου Αθηναίων το 1925. Το 

Σεπτέμβριο του 1927 θεμελιώνεται ο 

ιερός ναός της Ευαγγελίστριας και το 

κτήριο του 1ου Δημοτικού Σχολείου. Το 

1ο δημοτικό σχολείο συνδέεται άμεσα με 

την ιστορία της Νέας Ερυθραίας και είναι 

σημείο αναφοράς για όλους τους 

Ερυθραιώτες. Στεγάστηκε σε μια ξύλινη 

παράγκα, που ήταν δύο αίθουσες και ένα δωμάτιο για το δάσκαλο, στο χώρο μπροστά από τον Ιερό Ναό 

της Ευαγγελίστριας και σ΄ αυτό το χώρο λειτούργησε ως το 1931 που η κυβέρνηση Ε. Βενιζέλου με 

υπουργό Παιδείας τον Γ. Παπανδρέου έχτισε το κτήριο που στεγάζεται το 

σημερινό σχολείο. Η οικονομική δραστηριότητα των 

πρώτων κατοίκων της Ν. Ερυθραίας άρχισε με την 

καλλιέργεια γης με κρασοστάφυλλα κλήματα, με την τέχνη 

και το μεράκι των ανθρώπων της Μ.Ασίας. 
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