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Κύριε Υπουργέ, 
 

Λαμβάνω την τιμήν να αναφερθώ υμίν ότι ο νεοσύστατος Δήμος του οποίου έχω την 

τιμήν να προίσταμαι,  αποτελούμενος από τον Προσφυγικόν Συνοικισμόν Ν. Ιωνίας και των 

πέριξ τοιούτων, ήτοι Ελευθερουπόλεως, Σαφραμπόλεως, Ινεπόλεως και Περισσού κλπ. και είναι 

ο πολυπληθέστερος των εν Αθήναιας τοιαύτων, έχει δε και τας περισσοτέρας ανάγκας καθόσον 

το μεγαλύτερον μέρος αυτού αποτελείται από πλινθόκτιστους και ετοιμορρόπους ιδιοκτήτους 

κατοικίας, ανεγερθείσας ευθύς αμέσως μετά την  προσφυγήν των ενοίκων αυτών ενταύθα. 

Ο ημέτερος Δήμος, μη δυνάμενος, λόγω του γλισχροτάτου αυτού προϋπολογισμού, να 

αντιμετωπίσει την θεραπείαν των αμεσωτέρων αυτού αναγκών, επικαλείται και αύθις το 

στοργικόν υμών ενδιαφέρον, ως Πρόσφυγος Υπουργού, δια την ευνοϊκήν επίλυσιν των κάτωθι 

εις την αρμοδιότητα υμών υπαγομένων φλεγόντων ζητημάτων αυτού. Τα ζητήματα ταύτα τα 

χρήζοντα αμέσως θεραπείας είναι τα κάτωθι :    

 Το της Υδρεύσεως 

Ο Συνοικισμός ημών υδρεύεται από το ιδιόκτητον αυτού αντλιοστάσιον εγκατασταθέν 

παρά της Επιτροπής Αποκατάστασης Προσφύγων (Ε.Α.Π.) και συντηρούμενον μέχρι σήμερον 

υπό της αρμοδίας υπηρεσίας του υφ  υμάς Υπουργείου. Μηνιαία δαπάνη δια την συντήρησιν του 

αντλιοστασίου απαιτείται το ποσόν των 50.000 δρχ. περίπου. 

Το νερό του Συνοικισμού ημών παρεχόμενον επί 14 ώρας κατά το 24ωρον, τας δε 

υπολοίπας 10 ώρας εις τους κατοίκους των Πατησίων δια το πότισμα των κήπων αυτών, είναι 

ανεπαρκέστατον, ιδία κατά την εποχήν αυτήν κατόπιν μάλιστα της παροχής αυτού εις τας 

νεοδμήτους Συνοικισμούς Νέας Νεαπόλεως, περισσού, Οικοδομικών συνεταιρισμών Ηλιος, 

αναπήρων και Εφέδρων Ν. Ιωνίας, Ριζουπόλεως, Μαυροκορδάτου και Καλογρέζης, της 

τελευταίας αποτελούσης ήδη ιδίαν Κοινότητα.  

Είναι ανάγκη επείγουσα το νερό να παραχωρηθή εξ ολοκλήρου εις τον συνοικισμόν 

ημών καθ΄ όσον ευρίσκεται εντός της περιοχής του ημετέρου Δήμου και ίνα επαρκέσει δια την 

ύδρευσιν του Συνοικισμού και των εν αυτώ λειτουργούντων εργοστασίων, των μόνων μέσων 

απασχόλησης και συτνήρησης των εργαζομένων τάξεων. 

Σημειωτέον ότι η εξασφάλισις επαρκούς ύδατος θα συντείνη εις την επέκτασιν των ήδη 

λειτουργούντων Εργοστασίων, τα οποία ούτω θέλουσιν απορροφήσει μέγα μέρος των ανέργων 

κατοίκων μας.  

Επίσης δύναται να διευκολυνθή η λύσις του σοβαροτάτου τούτου ζητήματος ως εξής : 

Εν τη περιπτώσει καθίσταται αδύνατος ή εξ ολοκλήρου παραχώρησις του ύδατος εις τον 



συνοικισμόν μας να μεριμνήσει το Υπουργείο να υδρευθή η κοινότης Καλογραίζης ως και ο 

Περισσός δι΄ύδατος της Εταιρείας Υδάτων και να περιορισθή το αντλιοστάσιον δια την ύδρευσιν 

των υπολοίπων τμημάτων του συνοικισμού. ΄Αλλωστε η έλλειψις ύδατος παρουσιάζεται μόνον 

κατά την θερινήν εποχήν ενώ κατά τας άλλας εποχάς του έτους το ύδωρ είναι επαρκές καθόσον 

διατίθεται δια το πότισμα των κήπων των Πατησιωτών. 

Επιβάλλεται ωσαύτως η ήδη υφιστάμενη δεξαμενή Νέας Ιωνίας να επεκατθή δια 

κατασκευής νέας Στοάς ή ετέρας Δεξαμενής επί της τοποθεσίας «Φάρος» δια την ύδρευσιν της 

βορείας πλευράς του συνοικισμού ευχερέστερον καθ΄ όσον στερείται παντελώς ύδατος. 

 Το της επεκτάσεως του δικτύου Υδρεύσεως 

Τα τέρματα του συνοικισμού ημών στερούνται τελείως ύδατος και οικάτοικοι 

δυσκολεύονται να έχουν το στοιχειώδες πόσιμον ύδωρ. Επιβάλλεται η άμεσως επέκτασις του 

δικτύου υδρεύσεως εις τα εν λόγω τέρματα δια μιας δαπάνης  περί τας 500.000 δραχμών.  

 Το της εξυγιάνσεως του ύδατος 

Λόγω της διαρροής εντός του φρέατος του αντλιοστασίου των ακαθάρτων υδάτων των 

διαφόρων εργοστασίων, των του ακαλύπτου ρέματος της Καλογραίζας και των ακατανομάστων 

ακαθαρσιών πέριξ βόθρων, ως και λιμναζόντων υδάτων, παρουσιάζεται των εκάστοτε κοιλιακός 

τύφος, καταστάς ήδη ενδημικός και όστις προκαλεί μεγάλην θνησιμότητα εις τον τόπον μας. 

Η εξυγίανσις του ύδατος θεραπεύεται προσωρινώς δια χλωριώσεως αλλά τούτο δεν 

επαρκεί, απαιτείται κοκόστρωσις ωρισμένης εκτάσεως, προς πρόληψιν της διαρροής  των 

λιμναζόντων υδάτων εντός του φρέατος του αντλιοστασίου. Σχετική μελέτη ευρίσκεται παρά τη 

αρμοδία υπηρεσία του υφ΄ υμάς Υπουργείου. Ωσαύτως επιβάλλεται η εγκατάστασις αναλόγως 

διϋλιστηρίων δια την εξυγίανσιν του ύδατος.  

 Εκκένωσις των κοινόχρηστων βόθρων 

Λόγω της θερινής εποχής, η υπερπλήρωσις των κοινοχρήστων βόθρων είναι η εστία 

πάσης δυσοσμίας, μολύνσεως και επιδημικών νόσων. Παρακαλείται το Σεβαστόν Υπουργείον 

εξακολουθήσει δια της αρμοδίας του υπηρεσίας την τακτικήν εκκένωσιν των κοινόχρηστων 

βόθρων ως και πρότερον μέχρις ου το Κράτος ευρεθή εις την ευχάριστον θέσιν να αραιώση τον 

πλημμελώς εστεγασμένον πληθυσμόν ωρισμένων τμημάτων του συνοικισμού μας. 

 Το της αντικαταστάσεως των κοινών αποχωρητηρίων δι΄ ιδιωτικών τοιούτων τη 

αρωγή του Κράτους 

Να ληφθή μέριμνα παρά του Σεβαστού Υπουργείου όπως αντικατασταθούν τα κοινά 

αποχωρητήρια δι΄ ιδιωτικών τοιούτων εξωφλουμένων με την αξίαν των οικημάτων. 

 Κάλυψις ρεμάτων και διοχέτευσις των ομβρίων υδάτων. 

Διάθεσις ωρισμένου ποσού δια την κάλυψιν ωρισμένων ρεμάτων, εστίας πάσης 

μόλυνσις. 

 Στέγασις 

Η στέγασις ωρισμένων οικογενειών ιδία χηρών και ορφανών και τελείως απόρων από 

μιας δεκαετίας μη στεγασθεισών, επιβάλλεται προς απόδοσιν του δικαίου και  εξασφάλισιν της 

υγείας αυτών. 



Επίσης επιβάλλεται η ταχυτέρα στέγασις των πλημμυροπαθών του Δήμου ημών διότι 

εγγίζει η έναρξις της λειτουργίας των Σχολών, οι οποίοι πρέπει να εκκενωθούν το ταχύτερον από 

τας εν αυταίς εγκαταστημένας οικογενείας. 

 Η οικονομική ενίσχυσις των ημιτελών Ιερ.  Ναών του συνοικισμού μας 

΄Ολοι σχεδόν οι ιεροί ναοί του συνοικισμού μας είναι ημιτελείς και δεν είναι δυνατόν 

ποτέ υπό τας σημερινάς οικονομικάς συνθήκας να αποπερατωθούν εφόσον δεν θα δοθή κρατική 

ενίσχυσις. Θέλομεν να πιστώσωμεν ότι ο κ. Υπουργός θα παράσχη αμέριστον την εν τω μέτρω 

του δυνατού οικονομικήν ενίσχυσίν των προς αποπεράτωσιν των εν λόγω ιερών Ναών. 

 Το του Νοσοκομείου και των εν αυτώ νοσηλευομένων Φυματιώντων 

Το εν τω συνοικισμώ ημών από ετών λειτουργών Νοσοκομείον, λόγω των πολλαπλών 

αυτού ελλείψεων δεν είναι εις κατάστασιν να εκπληρώσει επακριβώς τον προορισμόν του. Να 

ληφθή η δέουσα μέριμνα ίνα περιέλθη εις την Δημοτικήν αρχήν, με την αντίστοιχην 

προικοδότησίν του εκ μέρους του Κράτους. 

Ωσαύτως σοβαρώτατον ζήτημα απασχολούν τον τόπον μας είναι το της νοσηλείας των 

Φυματικών εν τω Νοσοκομείω του συνοικισμού ημών. Πρέπει να ληφθή η δέουσα Κρατική 

μέριμνα δια τους αποκλήρους της τύχης. 

 Το των Σχολών 

 Μέριμνα δια την λειτουργίαν ανεξαρτήτου Γυμνασίου πλήρους καταργουμένου του 

Ημιγυμνασίου και του παραρτήματος του ήδη λειτουργούντος πλημμελούς ολικών κτιρίων εν Η΄ 

Γυμνασίου. Συμπλήρωσις του Προσωπικού των δημοτικών αρχών. Ανέγερσις Σχολικών κτιρίων 

εν Σαφραμπόλει και Περισσώ. 

 Συσσίτια μαθητών  

Το μόνον απαραίτητον μέσον προς προστασίαν της φοιτώσης απορωτάτης νεολαίας είναι τα 

Συσσίτια. Τα Υπουργεία Παιδείας και Πρόνοιας θα προσφέρουν την μεγαλυτέραν προστασίαν 

εις τους απόρους μαθητάς ενισχύοντες τα Συσσίτια. 

 Παράτασις προθεσμίας ευεργετημάτων εξοφλήσεως προσφυγικών οικημάτων 

Παρακαλώ υμάς όπως ευαρεστούμενοι ενεργήσετε τα δέοντα ίνα χορηγηθή παράτασις 

προθεσμίας των ευεργετημάτων εξοφλήσεως των προσφυγικών οικημάτων. 

 Παραχώρησις εις τον Δήμον ακαλύπτων χώρων δι΄ αναδάσωσιν και διαρρύθμισιν 

πλατειών 

Εις τον υμέτερον συνοικισμόν υπάρχουσιν ακάλυπτοι χώροι, οι οποίοι εάν 

παραχωρηθούν εις τον καθ΄ ημάς Δήμον, θα είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθώσιν προς 

αναδάσωσιν και διαρρύθμισιν αυτών εις πλατείας ων στερείται παντελώς ο συνοικισμός μας. 

Παρακαλώ όπως υμάς όπως ευαρεστούμενοι διατάξητε, ίνα παραχωρηθώσιν ημίν οι χώροι ούτοι 

προς τον ανώτερο σκοπόν, λαμβανομένου υπ΄  όψιν ότι η διαρρύθμισις αυτών κατά τον 

ανωτέρω τρόπον θέλει συντελέσει αφ΄ ενός μεν εις την εξυγίανσιν και αφ΄ ετέρου εις την 

ευπροσωποτέραν εμφάνισιν του συνοικισμού μας. 

 

 



 Συγκοινωνία Περισσού – Σαφραμπόλεως 

Παρακαλώ επίσης υμάς όπως ευαρεστούμενοι συντελέσητε εις την πραγματοποίησιν 

της Συγκοινωνίας Περισσού-Σαφραμπόλεως, εκ της οποίας θέλουσιν εξυπηρετηθή οι κάτοικοι 

των εν λόγω συνοικισμών. 

 Δημοτική αγορά 

Επί τη ευκαιρία λαμβάνω την τιμήν να παρακαλέσω υμάς όπως παράσχητε ημίν την 

αναγκαίαν οικονομικήν ενίσχυσιν δια την ανέγερσιν δημοτικής αγοράς, απολύτως απαραιτήτου 

δια τας ανάγκας του ημετέρου συνοικισμού. 

Σας παρακαλώ επίσης όπως ενισχύσετε, ει δυνατόν, τον ΄Ομιλον Φιλάθλων της καθ΄ 

ημάς περιφερείας, ο οποίος παρά τα γλίσχρα οικονομικά μέσα, τα οποία διαθέτει σήμερον, 

επιτελεί πλήρως τον προορισμόν αυτού. 

Εν τέλει παρακαλώ Υμάς όπως ενεργήσετε παρά τη Αγροτική Τραπέζη, ίνα μη προβή 

αύτη εις την είσπραξιν του υπολοίπου της αξίας των προσφυγικών οικημάτων, τα οποία 

κατεστράφησαν εκ της πλημμύρας. 

Τελευτών το παρόν υπόμνημά μου, έχω δι΄ ελπίδας, Κύριε Υπουργέ, ότι θέλετε λάβει 

ευμενώς υπ΄ όψει τα εν αυτώ εκτιθεμένα. 

Επί τούτοις διατελώ 

Μετ΄ εξαιρέτου υπολήψεως και ιδιαιτέρως σεβασμού 

                                                                                        Ο Δήμαρχος 
                                                                                    Γεώργιος Φελέκης 
 

 


