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Κύριε Αρχηγέ, 
 
 Υπό του Ταμείου Περιθάλψεως Προσφύγων απεφασίσθη η ανέγερσις 
μονίμου προσφυγικού συνοικισμού παρά την θέσιν «Ποδαράδες». Προς τον 
σκοπόν τούτο επετάχθη η κατά χρήσιν εισφορά της επιφανείας του εν τη θέσει 
ταύτη αγροκτήματος του Παναγίου Τάφου, εκτάσεως 1.600 ως έγγιστα 
στρεμμάτων, κατόπιν συνεννοήσεως του Υπουργείου Υγιεινής κλπ. μετά του 
Υπουργείου Γεωργίας, επρόκειτο να απαλλοτριωθή αναγκαστικώς ή 
εξαγορασθή το εν λόγω αγρόκτημα χάριν των προσφύγων. Συγκροτηθέν 
συνεργείον υπό την διεύθυνσίν μου προέβη μετά εμπεριστατωμένην και 
λεπτομερή έρευναν, εις την εκπόνησιν αρτιοτάτου σχεδίου ανοικοδομήσεως και 
την εκτέλεσιν των απαιτουμένων εργασιών προς ανεύρεσιν της αναγκαιούσης 
ποσότητος ύδατος, αίτινες εστέφθησαν υπό πλήρους επιτυχίας. 
 
 Εκ παραλλήλου ωρισμένοι βιομηχανικοί κύκλοι, ελκυσθέντες εκ της 
προσφοράς ευθυνών εργατικών χειρών και χωρούντες εκ της αντιλήψεως 
συμβολής εις την υπέρ των προσφύγων προσπάθειαν της επαναστάσεως δια 
της παροχής εργασίας εις αυτούς, και της αναπτύξεως των πλουτοπαραγωγικών 
πόρων της χώρας, υπέβαλον επισήμως προτάσεις προς το Υπουργείον Υγιεινής 
κλπ. περί ανεγέρσεως μεγάλων εργοστασίων, ιδία ταπητουργίας και 
επεξεργασίας δερμάτων, αρκεί μόνον τούτο να παραχωρήσει τας απαιτούμενας 
εκτάσεις δι ας προσεφέροντο να καταβάλωσι εν περιπτώσει απαλλοτριώσεως ή 
εξαγοράς το αναλογούν αυτοίς τίμημα.  
 
 Επίσης ανελάμβαναν  υποχρέωσιν ν΄ απασχολήσωσιν εις τας εργασίας 
ανεγέρσεως και λειτουργίας των εργοστασίων τούτων αποκλειστικώς εργάτας 
πρόσφυγας, ιδία δε τοις εκ Σπάρτης της Πισσιδίας ταπητουργούς και άλλους 
ειδικευόμενους εις άλλα επαγγέλματα…..Ενώ ων αυτά συνέβαινον και αρκετά 
μέχρι τούδε ποσά εδαπανήθησαν εκ μέρους του Ταμείου Περιθάλψεως 
Προσφύγων χάριν των γενομένων   προκαταρκτικών εργασιών, εσχάτως το 
όλον έργον προσκόπτει, το μεν διότι το Ταμείον Περιθάλψεως Προσφύγων 
στερείται χρημάτων αναγκασθέν να μεταβάλη άρδην το αρχικόν σχέδιον, εις 
τρόπον αντί των υπ΄ αυτού προβλεπομένων 870 δωματίων καλού τύπου να 
εγκρίνη την κατασκευήν μόνον 250 και ταύτην του τελευταίου και εντελώς 
ακαταλλήλου τύπου, το δε διότι δεν καθωρίσθη εισέτι ο τρόπος καθ΄ όν θέλει 
περιέλθη εις το δημόσιον το αγρόκτημα «Ποδαράδες» ανήκον κατά κυριότητα 
εις το Ιερόν Κοινόν του Παναγίου Τάφου, γεγονός όπερ παραλύει την 
επιχείρησιν οιασδήποτε σοβαρωτέρας εργασίας. 
 



 Επικαλούμαι όθεν την ευμενή αντίληψιν της Επαναστάσεως της οποίας 
το ζήτημα γενικώς της στεγάσεως των προσφύγων είναι παγκοίνως γνωστόν 
ότι αποτελεί το κυριώτερον μέλημα ίνα προκαλέση την μάλλον σύμφορον προς 
τους σκοπούς της λύσιν του ζητήματος και λαμβάνω την τιμήν να υποβάλω τα 
κατά την εκ των πραγμάτων απορρέουσαν πεποίθησίν μου προσφορώτερα 
μέσα. 
 
 Προς τούτο : 

1. Δια μίας ταχείας, παρά τοις Υπουργείοις Γεωργίας και Υγιεινής 
επεμβάσεως δέον να λυθή τάχιστα το ζήτημα της εκχωρήσεως της 
κυριότητας του αγροκτήματος «Ποδαράδες», να επιτραπή δε προς 
συμπλήρωσιν του εν τω εγκεκρικριμένω σχεδίω αριθμού των 870 
δωματίων ή υπό των προσφύγων δυναμένων ιδίαις δαπάναις ν΄ 
ανοικοδομήσωσιν (και τοιούτων υπάρχουν πολλοί  εφ΄ όσον 
παραχωρείται αυτοίς το αναγκαίον οικόπεδον) ανέγερσις των 
υπολειπομένων οικίσκων υπό την εποπτείαν και τον έλεγχον του δια τον 
όλον συνοικισμόν συνεργείου. 

 
2. Επί πλέον να παραχωρηθή επί αναλόγω αποζημιώσει χώρος εις τας 

βιομηχανίας αίτινες προσφέρονται να εγκατασταθώσιν πλησίον και 
αίτινες εκτός της γενικκωτέρας επιρροής ήν θέλουσι ασκήσει επί της 
γενικής οικονομίας της χώρας, θέλουσιν εξασφαλίση μόνιμον εργασίαν 
εις πάντας τους δυναμένους εκ των προσφύγων να εργασθώσιν, 
καθισταμένους ούτω ικανούς όπως βαθμηδόν καταβάλωσιν εις το 
Κράτος κατά τρόπον κανονισθησόμενον δι΄ ειδικής κυβερνητικής 
προνοίας την αξίαν των οικιών και οικοπέδων εφ΄ ων θέλουσιν 
εγκατασταθή. 
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