ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣ. ΕΠΙΤΡΟΠΑΙ
ΣΥΝ/ΣΜΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ & ΤΩΝ ΠΕΡΙΞ

Εν Νέα Ιωνία τη 22/3/33

Προς
Τον Εξοχώτατον Αρχηγόν
του Προοδευτικού Κόμματος
κ. Γ. Καφαντάρην
Ενταύθα
Κύριε Πρόεδρε,
Αι συνεργαζόμεναι οργανώσεις και Εκκλησιαστικαί επιτροπαί του Συν/σμού Ν.
Ιωνίας και των πέριξ λαμβάνουσι την τιμήν να παρακαλέσωσι Υμάς, όπως
ευαρεστούμενοι μεριμνήσετε δια την ταχυτέραν ει δυνατόν θεραπείαν των κάτωθι
αναγκών του Συν/σμού Ν. Ιωνίας και των πέριξ, ήτοι :
Αον. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΣ
1) ΕΞΥΓΙΑΝΣΙΣ ΤΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ.
Κατόπιν επισταμένης ιατρικής εξετάσεως διεπιστώθη, ότι το ύδωρ των Συν/σμών
ημών λόγω της διαρροής εντός του φρέατος του αντλιοστασίου “ακατανομάστων”
ακαθαρσιών, των πέριξ βόθρων και ακαλύπτου ρεύματος Καλογρέζης, ως και των
λοιπών λιμναζόντων υδάτων, έχει ήδη μολυνθή και ο τόπος ημών μαστίζεται από
επιδημιακάς νόσους. Είναι απολύτως ανάγκη όπως ληφθή εγκαίρως η δέουσα κρατική
μέριμνα δια την εξυγίανσιν του ύδατος μας προς πρόληψιν μεγαλυτέρων ζημιών.
2) ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣ ΥΔΡΕΥΣΙΝ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΥΔΑΤΟΣ.
Το ύδωρ των Συν/σμών ημών παρεχόμενον ημίν προς ύδρευσιν επί 8ωρον κατά το
24ωρον, τας δε υπολοίπους 16 ώρας εις την Α.Ε. Ελληνικήν Εριουργίαν (τέως εταιρίαν
Κυρκίνην) είναι ήδη ανεπαρκές, ιδία κατά την θερινήν εποχήν κατόπιν της παροχής
αυτού και εις τους νεοδμήτους Συν/σμούς, Καλογρέζης, Νεαπόλεως, Περισσού και των
οικοδομικών Συνεταιρισμών, και Αναπήρων και Εφέδρων Ν. Ιωνίας.
Ανάγκη επείγουσα, όπως περιορισθή εις το ελάχιστον δυνατόν όριον, η παροχή
ύδατος υπό του αντλιοστασίου εις την εν λόγω εταιρίαν και λοιπά εργοστάσια, μη
χορηγούμενου τούτου δι΄ άλλην χρήσιν ειμή μόνον δια τας απολύτας ανάγκας του
Συν/σμού, ίνα μη στερηθώμεν της απαραιτήτου ποσότητος ύδατος καθ΄ όλας τας
εποχάς του έτους.
3) ΕΠΕΚΤΑΣΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΕΙΣ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΟΥ
ΣΤΕΡΟΥΝΤΑΙ ΤΟΙΟΥΤΟΥ.
Κατόπιν της επεκτάσεως των συν/σμών ημών δια νεοδμήτων οικοδομών, επειδή
δεν εγένετο και η ανάλογος επέκτασις του δικτύου υδρεύσεως, οι δε κάτοικοι αυτών
υφίστανται πλείστα, όσα βάσανα δια την ύδρευσιν αυτών, ενδείκνυται η επέκτασις του
δικτύου και εις τα σημεία ταύτα δια την κανονικήν ύδρευσιν των κατοίκων.
4) ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΙΣ ΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΩΝ
ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΑΣ
Δεδομένου ότι πάντα τα υπό των κατοίκων του Συν/σμού μας αγορασθέντα
οικήματα και οικόπεδα έχουν επιβαρυνθή δια της παρά της Ε.Α.Π. γενομένης δαπάνης
των υδραυλικών εγκαταστάσεων, ως και μηχανημάτων αντλιοστασίου και πάσης
παρεμφερούς δαπάνης αφορούσης την ύδρευσιν του Συν/σμού μας, είναι ανάγκη, όπως
αποφευχθή η ανάμιξις της εταιρείας ΟΥΛΕΝ εις την ύδρευσιν του συν/σμού ημών
εξασφαλιζομένης της υδρεύσεως αποκλειστικώς εκ του ιδιοκτήτου ημών ύδατος.
5) ΕΚΚΕΝΩΣΙΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΒΟΘΡΩΝ
Λόγω της υπερπληρώσεως και ως εκ τούτου εκχειλίσεως των κοινοχρήστων
βόθρων των συνοικισμών μας πλείσται όσαι οδοί και πάροδοι των συν/σμών μας

κατέστησαν αδιάβατοι, η δε υγεία των κατοίκων απειλείται σοβαρότατα υπό της
δυσοσμίας ταύτης, εστίας μολύνσεως και επιδημικών νόσων. Παρακαλούμεν όθεν,
όπως μεριμνήσετε ίνα εξακολουθήση υπό της αρμοδίας υπηρεσίας η τακτική εκκένωσις
των εν λόγω κοινοχρήστων βόθρων ως εγένετο μέχρι σήμερον, έως ότου διευθετηθή
οριστικώς εν τω μέλλοντι η παρούσα ανυπόφορος κατάστασις.
6) ΕΚΔΟΣΙΣ ΑΔΕΙΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΕΙΣ ΠΡΟΣΦΥΓΑΣ ΑΓΟΡΑΣΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΠΑΡΑ
ΙΔΙΩΤΩΝ.
Παρακαλείσθε θερμώς, όπως ει δυνατόν ευαρεστούμενοι εισηγηθείτε την λήψιν
Νομοθ. μέτρου δια την έκδοσιν ως και πρότερον αδειών οικοδομών επί οικοπέδων
αγορασθέντων υπό προσφύγων παρ΄ ιδιωτών, δεδομένου, ότι υπάρχουσι πλείστοι όσοι
πρόσφυγες αγορασταί οικοπέδων παρ΄ ιδιωτών πέριξ των συν/σμών μας, ελλείψει
τούτου εντός των ορίων των ως άνω συν/σμών, εφ΄ όσον ούτως διευκολύνετε και το
έργον της αποκαταστάσεως των προσφύγων.
7) ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ.
Το εν λόγω ίδρυμα από της συστάσεώς αυτού υπήρξεν επωφελέστατον δια τους
κατοίκους Ν. Ιωνίας και ιδίως δια τας απόρους τάξεις και τούτου ένεκα η σκέψις
αρχικώς “περί καταργήσεως αυτού και η κατισχύουσα ταύτης, μετέπειτα επιβολή
διαφόρων μέτρων περιοριζόντων κατά πολύ την απρόσκοπτον λειτουργίαν τούτου”
ενεποίησε θλιβεράν εντύπωσιν εις τον προσφυγικόν κόσμον Ιωνίας και των πέριξ, όστις
σύσσωμος εύχεται όπως το εν λόγω νοσοκομείον λειτουργών ως προσωρινόν
μονιμοποιηθή ενισχυθή δε και υλικών και δι΄ όλων των απαραιτήτων εφοδίων, δια την
αρτιωτέραν αυτού λειτουργίαν, ανακαλουμένης ει δυνατόν και της απολύσεως ιατρών
εκείνων οίτινες μετα ζήλου επί σειράν ετών εξετέλουν το καθήκον αυτών.
8) ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝ ΑΠΟΧΩΡΗΤΗΡΙΩΝ.
Επειδή πλείστα των αποχωρητηρίων των πλινθοκτίστων ιδία οικημάτων των
περιφερειών Ελευθερουπόλεως και Σαφραμπόλεως, είναι προωρισμένα προς χρήσιν
πολλών οικογενειών, και δεν είναι δυνατή η τήρησις καθαριότητος ως εκ τούτου δε
υφίσταται διηνεκής κίνδυνος μεταδόσεως διαφόρων ασθενειών αφ΄ ενός, και αφετέρου
οι χώροι εις ους ευρίσκονται τοιαύτα αποχωρητήρια, καθίστανται σχετικώς απρόσιτοι
ιδία κατά τους θερινούς μήνας λόγω της δυσοσμίας αυτών, παρακαλούμεν, όπως
ληφθώσιν τα κατάλληλα μέτρα προς πρόληψιν του κακού δια της αρεώσεως των
κατοίκων, ώστε εκάστη οικογένεια να έχη ίδιον αποχωρητήριον και εφ΄ όσον το
τοιούτον δεν είναι επί του παρόντος δια της τακτικής αυτών απολυμάνσεως.
Βον. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΝΤΩΝ ΤΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΝ.
1) ΑΜΕΣΟΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΙΣ ΤΗΣ ΑΡΞΑΜΕΝΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥ
ΤΕΡΜΑΤΟΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΩΝ ΠΕΥΚΑΚΙΩΝ Ν. ΙΩΝΙΑΣ.
Επειδή η από του παρελθόντος φθινοπώρου αρξαμένη προς κατασκευή κεντρική
οδός , από της στάσεως αυτοκινήτων Ν. Ιωνίας μέχρι τέρματος Πατησίων, έχει ήδη από
πολλού σταματήσει, η δε συγκοινωνία των συν/σμών ημών μετά των Αθηνών
συσχεραίνεται σημαντικώς, παρακαλούμεν όπως διατάξητε τον οικείον εργολάβον, ίνα
επισπεύση την αποπεράτωσιν ταύτης.
2) ΕΠΕΚΤΑΣΙΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΣ ΣΤΑΣΕΩΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Ν.
ΙΩΝΙΑΣΜΕΧΡΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.
Παρακαλούμεν θερμώς, όπως η Νομαρχία ευαρεστουμένη εισηγηθή την “έγκρισιν”
του απαιτουμένου ποσού, δια την επέκτασιν της κεντρικής οδού Ν. Ιωνίας από της
στάσεως αυτοκινήτων αυτής μέχρι των συνόρων της κοινότητος Ηρακλείου.
Γον. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
1) ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ.
Επειδή η Η΄ Οικον. Εφορία εις ην υπάγεται ο συν/σμός προέβη εις την καταγραφήν
των προσφυγικών ημών συν/σμών, και εζήτησεν όπως, εκάστη προσφυγική οικογένεια

προς απαλλαγήν εκ του φόρου οικοδομών, συμφώνως τω οικείω άρθρω, του σχετικού
νόμου, προβή εις ορισμένας διατυπώσεις, παρακαλούμεν, όπως ευαρεστούμενοι
μεριμνήσετε δια την απλούστευσιν των διατυπώσεων τούτων, ίνα μη εκάστη
οικογένεια ταλαιπωρηθή και πέσει θύμα ορισμένων επιτηδείων εργολάβων, οι οποίοι
υπό το πρόσχημα, ότι θέλουσιν απαλλάξη τους πρόσφυγας από την φορολογίαν
οικοδομών εισπράττουσιν παρ΄ αυτών ποσά καθ΄ ήν στιγμήν ο προσφυγικός κόσμος
λόγω της οικονομικής κρίσεως πεινά κυριολεκτικώς κατά το πλείστον.
Η απλούστευσις αύτη των διατυπώσεων δύναται να γίνη :
A) Δι΄ ενός πιστοποιητικού προσφυγικής ιδιότητος υπέρ του ιδιοκτήτου
εκδιδομένου παρ΄ ανεγνωρισμένου τοπικού προσφυγικού σωματείου και
B) Δι΄ ετέρου πιστοποιητικού εκδιδομένου παρά του Υπουργείου Προνοίας προς
απόδειξιν της αγοράς οικήματος, ή οικοπέδου παρ΄ εκάστου πρόσφυγος. Τα
ανωτέρω πιστοποιητικά να εκδοθώσιν ατελώς αφ΄ απλού χάρτου επιτοπίως
παρά της εποπτείας Ν. Ιωνίας.
2) ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΡΟΣΗΚΟΝΤΑ ΕΚΑΣΤΩ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΗΨΙΝ ΑΔΙΚΙΩΝ.
Λόγω της εξαιρετικώς μαστιζούσης τον συν/σμόν μας οικονομικής κρίσεως, διότι η
μεγίστη πλειονότης αυτών είναι εργάται άνεργοι, παρακαλείσθε, όπως μεριμνήσετε, ίνα
οι επαγγελματίαι ημών καταταγώσι εις το ελάχιστον ει δυνατόν όριον της φορολογίας.
Ωσαύτως οι νέοι επαγγελματίαι να εξομοιωθώσιν ως προς την φορολογίαν με τους
αρχαιοτέρους συναδέλφους αυτών καθόσον η ανισότης της φορολογίας των
επαγγελματιών της αυτής κατηγορίας και δυναμικότητος δημιουργεί ου μόνον αδικίαν
εις βάρος των νέων επαγγελματιών αλλά και αναγκάζει αυτούς να παραιτηθώσι του
επαγγέλματός των προστιθέμενοι και ούτοι εις τας τάξεις των πολυπληθών ανέργων.
Δον. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΙΔΡΥΣΙΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΙΣ ΣΑΦΡΑΜΠΟΛΙΝ Ν. ΙΩΝΙΑΣ.
Λόγω της μακράς αποστάσεως των τμημάτων του συν/σμού ημών ήτοι :
Σαφραμπόλεως, Ινεπόλεως, Νεαπόλεως, Οικοδομικού Συνεταιρισμού “Ηλιος” και
Εφέδρων και Αναπήρων Ν. Ιωνίας από τον συν/σμόν Καλογρέζης, ο Αστυνομικός
σταθμός του οποίου αδυνατεί λόγω ανεπαρκείας αριθμού χωροφυλάκων, να
εξασφαλίση την ασφάλειαν των ανωτέρω τμημάτων των υπαγομένων εις την
δικαιοδοσίαν αυτού, παρακαλείσθε όπως μεριμνήσετε δια την ίδρυσιν ιδιαιτέρου
αστυνομικού σταθμού εν Σαφραμπόλει τελείως απαραιτήτου προς προστασίαν της
ησυχίας και ασφαλείας των κατοίκων της περιφερείας ταύτης, ιδίως κατά τας
νυκτερινάς ώρας, καθ΄ ας πλεονάζουν τα κακοποιά και αναρχικά στοιχεία, προβαίνοντα
εις διαρρήξεις και μικροκλοπάς.
Εον. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
1. ΕΠΕΚΤΑΣΙΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥ.
Δεδομένου, ότι οι πλείστοι των κατοίκων του Συν/σμού ημών εργάζονται εν
Αθήναις και Πειραιεί προς εξασφάλισιν και συντήρησιν των οικογενειών των, η δε
σημερινή συγκοινωνία του τόπου ημών, είναι ανεπαρκής, παρακαλούμεν θερμώς όπως
ευαρεστούμενοι υποχρεώσητε την εταιρείαν ΠΑΟΥΕΡ, ίνα προβή εις την ολοκλήρωσιν
της συμβάσεως δια της ηλεκτροκινήσεως του σιδ/μου Αθηνών-Κηφισιάς καθόσον
μόνον τοιουτοτρόπως θέλει εξυπηρετηθή επαρκώς ο Συν/σμός ημών από απόψεως
συγκοινωνίας.
2. ΜΕΙΩΣΙΣ ΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ.
Κατόπιν της ήδη μειώσεως των εισιτηρίων του σιδηροδρόμου Αθηνών-Κηφισιάς
δια τα προάστεια Ηρακλείου, Αμαρουσίου και Κηφισσιάς, παρακαλούμεν όπως
υποχρεωθή η εταιρία, ίνα προβή εις την ανάλογον μείωσιν των εισιτηρίων και δια τον
συν/σμόν ημών καθόσον πλείστοι των εργατών και επαγγελματιών δημοσίων και
ιδιωτικών υπαλλήλων, ως και της μαθητιώσης νεολαίας, κατέρχονται εις Αθήνας δια
του σιδηροδρόμου Κηφισσιάς και είναι καταφανή η εκ της εξαιρέσως ταύτης της

μειώσεως των εισιτηρίων δια τον συν/σμόν μας, αδικία τοσούτω μάλλον καθόσον είναι
οικονομικώς το ασθενέστερον των προαστείων.
3. ΣΤΑΘΜΕΥΣΙΣ ΤΗΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΜΑΞΟΣΤΟΙΧΙΑΣ ΤΑΣ ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΑΣ ΩΡΑΣ.
Να γίνη η δέουσα σύστασις και υποχρέωσις εις την εταιρίαν όπως η μεσημβρινή
(ώρα 1.10 μ.μ.) αμαξοστοιχία ανόδου του σιδ/μου Κηφισσιάς σταματήση και εις την Ν.
Ιωνίαν ίνα δύνανται να εξυπηρετηθώσιν οι εν Αθήναις σπουδάζοντες μαθηταί και
μαθήτριαι και οι εν Αθήναις εργαζόμενοι.
4. ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΛΥΣΣΙΔΑΣ-Ν. ΙΩΝΙΑΣ
Οι αυτοκινητιστές οι εκτελούντες την συγκοινωνίαν Αθηνών-Ν. Ιωνίας, να
υποχρεωθώσιν αρμοδίως να διαθέσωσι ορισμένα αυτοκίνητά των να εκτελέσωσι την
συγκοινωνίαν Αλυσσίδας – Ν. Ιωνίας, ιδία τας ώρας καθ΄ ας εργάται και εργάτριαι
μεταβαίνουσι εκ του συν/σμού εις τα εργοστάσια Αλυσσίδας, καθ΄ ας ώρας σχολάζει το
προσωπικόν αυτών.
5. ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΡΩΪΝΑΣ ΩΡΑΣ.
΄Ινα δύνανται οι εργάται να μεταβαίνωσιν εις την εργασίαν αυτών το πρωί, και να
επιστρέψωσι το βράδυ, είναι ανάγκη τα αυτοκίνητα να αρχίσωσι εκτελούντα
συγκοινωνίαν από της 4 ½ πρωίνής ώρας δια τας Αθήνας.
ΣΤ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
1. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΙΣ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΤΟΥ
ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ.
Καίτοι παρέρχεται ήδη το σχολικόν έτος, πολλοί ημών δεν έχουν άχρις ώρας πλήρες
το διδακτικόν προσωπικόν. Παρακαλείσθε θερμώς, όπως συστήσετε αρμοδίως να
καταβληθή η δέουσα μέριμνα δια την συμπλήρωσιν του διδάσκοντος προσωπικού εις
τας σχολάς ένθα ελλείπει τούτο ως το Δημοτικόν σχολείον Σαφραμπόλεως και
Ινεμπόλεως.
2. ΙΔΡΥΣΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ.
Επικαλούμεθα το ιδιαίτερον ημών ενδιαφέρον δια την ίδρυσιν Γυμνασίου εν Ν.
Ιωνία προς φοίτησιν των μαθητών του συν/σμού ημών και των πέριξ, αριθμούντος
πληθυσμόν περίπου 40.000. Εν περιπτώσει κωλύματος δια την νεοΐδρυσιν τοιούτου, να
γίνη μετάθεσις εις τον συν/σμόν ημών ενός Γυμνασίου εκ των Αθήναις τοιούτων.
3. ΙΔΡΥΣΙΣ ΝΥΚΤΕΡΙΝΩΝ ΣΧΟΛΩΝ.
Να επανιδρυθούν νυκτεριναί σχολαί επαρκείς δια τον εργατικόν ιδία κόσμον, όστις
λόγω απορίας αδυνατεί να στείλη τα παιδιά του εις τας δημοσίας σχολάς, περιμένων να
ζήση και εκ της εργασίας αυτών τούτων ανηλίκων τέκνων του.
4. ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΑΦΡΑΜΠΟΛΕΩΣ-ΙΝΕΠΟΛΕΩΣΚΑΛΟΓΡΕΖΑΣ.
Να ανοικοδομηθώσι εν Σαφραμπόλει και Καλογρέζα, κατάλληλα δημοτικά σχολεία
καθόσον τα ήδη υπάρχοντα τοιαύτα στεγάζονται μέσα εις παράγκας ξυλίνας, τελείως
ακαταλλήλως δια την υγείαν της μαθητιώσης νεολαίας ως και ανεπαρκή δια την
στέγασιν των πολυπληθών μαθητών και μαθητριών των συν/σμών ΣαφραμπόλεωςΙνεπόλεως και Καλογρέζας.
Ζ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ.
1. ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΙΣ ΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΡΑΦΗΣ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ.
Μετά το κλείσιμον των εργοστασίων της Ταπητουργίας, το μόνον καταφύγιον των
εργατριών εν τω συνοικισμώ μας, απέμεινε το εργοστάσιον της Κοπής και Ραφής, όπου
ηδύνατο εντός γλίσχρου ημερομισθίου να απασχοληθώσι αρκεταί εργάτριαι. ΄Ηδη το
εργοστάσιον τούτο από καιρού έχει κλείσει τας πύλας του και η ανεργία η μαστίζουσα
τον τόπον μας έφθασε εις το άκρον άωτον αυτής.
Εκφράζουμε την ομόθυμον ευχήν και παράκλησιν ολοκλήρου του συν/σμού, όπως
επανιδρυθεί η Κοπή και Ραφή εν τω συν/σμώ μας ως και πρότερον καθόσον υφίσταται
το επί τούτω εργοστάσιον τελειοποιημένον από πάσης τεχνικής απόψεως.

ΔΙΑ ΤΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΑΣ.
1. ΄Ενωσις Εμπόρων και Καταστηματαρχών Ν. Ιωνίας
2. Εκκλησιαστική Επιτροπή Αγ. Αναργύρων
3. Σωματείον Παντοπωλών Ν. Ιωνίας και πέριξ
4. Κοινωφελής ΄Ενωσις κατοίκων Ν. Ιωνίας
5. Εκκλησιαστική Επιτροπή Αγ. Γεωργίου
6. ΄Ενωσις Ελευθερουπολιτών Ν. Ιωνίας
7. ΄Ομιλος Φιλάθλων Ν. Ιωνίας
8. ΄Ενωσις Ποντίων Ν. Ιωνίας και πέριξ
9. ΄Ενωσις Παραγκούχων “Η Σπάρτη”
10. Σωματείον Εφέδρων και Αναπήρων Ν. Ιωνίας
11. Σωματείον Ιχθυοπωλών Ν. Ιωνίας
12. Σωματείον Πευκακίων
13. Εκκλησιαστική Επιτροπή Αγ. Στεφάνου
14. Σύλλογος Σαφραμπολιτών η “Δράσις”
15. Ομοσπονδία Οργανώσεων Ν. Ιωνίας
16. Εκκλησιαστική Επιτροπή Κοιμήσεως Θεοτόκου Ινεπόλεως
17. Οικοδομικός Συνεταιρισμός ο “ Ηλιος”
18. Εκκλησιαστική Επιτροπή Καλογρέζης
19. Εκκλησιαστική Επιτροπή Περισσού
20.Σύλλογος Προσφύγων κοινότητος Ινεπόλεως
21.Σύλλογος Ινεπολιτών “Κοίμησις της Θεοτόκου”
Η Εκτελεστική Επιτροπή
Συνεργαζόμενων Οργανώσεων και Εκκλησιαστικών Επιτροπών
Τίθενται οι υπογραφές των :
Χατζηστέλιου, Φελέκη, Βυζίου, Κοπτερίδη και δυσανάγνωστη

