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ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ. ΚΡΙΜΠΑΣ

ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ

Την έκθεση των πεπραγμένων της Επιτροπής Άποκαταστάσεως Προσφύ
γων (Ε.Α.Π.) συνέταξε δ διευθυντής τής ’Αγροτικής Άποκαταστάσεως
Βάσος Κριμπας.
Ό Βασίλειος (Βάσος) Δ. Κριμπας γεννήθηκε στή Μερόπη Μεσσηνίας
στίς 12/25 ’Οκτωβρίου 1889. Ήταν το πέμπτο τέκνο του μεγαλοκτηματία Δημοσθένους Κριμπά. Στο γύρισμα τού αιώνα ό πατέρας τού βιογρα
φούμενου παρήγε 150 τόνους σταφίδα, 40-50 τόνους ξερά σύκα, 10 τό
νους λάδι, 6.500 κουκούλια. Ό Δημοσθένης, οικονόμος καί αυστηρός, έπενέδυε τα κέρδη του αγοράζοντας γή. Τόσον ό ίδιος όσον καί ή γυναίκα του
δούλευαν χειρωνακτικά' εκείνη μαγείρευε για τούς έργάτες. Ό Δημοσθένης
χειριζόταν τήν καθαρεύουσα, όπως καί ό πατέρας του Βασίλειος, τον οποίο
ή κυβέρνηση είχε διορίσει το 1858 αναπληρωτή ληξίαρχο στο χωριό όπου
έμενε. Ό έκ μητρός προπάππος του βιογραφούμενου σκοτώθηκε στο
Μανιάκι μέ τόν Παπαφλέσσα, πολεμώντας τόν Ίμπραήμ, ένώ στους προ
γόνους του συγκαταλέγονταν αρκετοί ιερείς. Μπορεί λοιπόν να κατανοήσει
κανείς τό πνεύμα πού επικρατούσε στήν οικογένεια: πατριωτισμός, έργατικότητα, αύστηρότητα, υπευθυνότητα καί μεγάλος σεβασμός για τα
γράμματα. Πολύ νωρίς ό Βάσος διδάχθηκε τα στοιχειώδη. Πρώτα στό
Γυμνάσιο στήν Καλαμάτα καί άκολούθως στό Βαρβάκειο στήν ’Αθήνα συ-
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() Βάσος Δ. Κριμπας (1889-1965)

μπλήρωσε τις εγκύκλιες σπουδές του στή νεαρή ηλικία των 15 έτών μέ
εξαιρετική επίδοση. Οί πρεσβύτεροι άδελφοί του είχαν σπουδάσει νομικά
καί φιλοσοφία ό ένας, ιατρική ό άλλος στή Γερμανία καί στήν Αύστρία. Ό
αυταρχικός πατέρας του άποφάσισε ό τρίτος γιος του να σπουδάσει γεω
πόνος, για να διαχειρισθεΐ τήν κτηματική του περιουσία. Έτσι ό Βάσος
άπεστάλη στο Montpellier τής Νοτίου Γαλλίας.
Μετά άπο ετήσιες προπαρασκευαστικές σπουδές σέ φροντιστήριο ως
οίκότροφος, παρουσιάσθηκε στον έτήσιο διαγωνισμό εισαγωγής στήν
Εθνική Σχολή Γεωπονίας του Montpellier (μία άπο τις τέσσερις κρατικές
γεωπονικές σχολές που δλες ύπήγοντο στο υπουργείο Γεωργίας καί συνε-
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τέλεσαν σημαντικά στην προαγωγή τής γαλλικής γεωργίας). 'Η φήμη τής
Σχολής του Montpellier οφειλόταν στήν προσπάθεια που κατέβαλλε ή Σχολή
να διαδώσει τον νέο τρόπο καλλιέργειας τής άμπέλου για τήν άποφυγή
ζημιών άπό τή φυλλοξήρα (πού προξένησε στή Γαλλία μεγαλύτερες ζημιές
άπό τον άτυχή πόλεμο του 1870) καθώς καί στήν παρουσία μαθητών του
L. Pasteur μεταξύ τών καθηγητών της. 'Η Σχολή ήταν σέ διεθνές επίπεδο ή
πρώτη στή μελέτη τής άμπέλου μέ καθηγητές μεγάλου κύρους (G. Foex, Ρ.
Viala καί στά χρόνια τών σπουδών του Κριμπά τον L. Ravaz).
Στον διαγωνισμό ό Β. Κριμπάς επιτυγχάνει δεύτερος (ό πρώτος ήταν
ένας Γάλλος πού τόν είχε άντιγράψει καί ό όποιος μετά τό πρώτο έτος άποπέμφθηκε άπό τή Σχολή ως άποτυχών στις έξετάσεις). Καθ’ όλη τή διάρ
κεια τών σπουδών του, μέ άναγκαστικές παρουσίες, βαθμολόγηση τών πε
ριληπτικών άποδόσεων τών παραδόσεων πού κρατούσαν οί φοιτητές καί
πάμπολλες ένδιάμεσες έξετάσεις -σπουδές στρατιωτικού μάλλον χαρακτή
ρα, όπως καί τών άλλων Grandes Écoles, μέ εκείνην τής École Polytéchnique
ως προτύπου- υπήρξε πάντα πρώτος μεταξύ 42 φοιτητών τής τάξεώς του.
Στό δεύτερο έτος αποσπά τό άργυρό μετάλλιο τού Συλλόγου τών καθηγητών
τής Σχολής καί ένα σημαντικό χρηματικό βραβείο τής πόλεως τού
Montpellier (τό όποιο ξοδεύει νοικιάζοντας στήν ’Όπερα ένα θεωρείο για
ολόκληρο τόν χρόνο), ενώ ή πρώτευσή του στις πτυχιακές έξετάσεις τού
άποφέρει τό χρυσό μετάλλιο τού ύπουργοΰ Γεωργίας τής Γαλλικής
Δημοκρατίας. 'Ως άρχηγός τάξεων μπορούσε να έργασθέϊ ως έμμισθος
βοηθός καθηγητών, προτίμησε όμως να έργασθέϊ ως άμισθος βοηθός τού L.
Ravaz (τόν όποιο θεωρούσε τόν κατεξοχήν δάσκαλό του) καί τού A. Bouffard,

για να μήν άποβάλει τήν ελληνική υπηκοότητα. Σέ ήλικία δεκαεννιάμισι
ετών είναι πτυχιοΰχος καί επιστρέφει στήν Ελλάδα.
Ή νεαρή ήλικία δέν επιτρέπει τόν διορισμό του στό Δημόσιο. Γι’ αύτό έπί
ενάμισι έτος άσχολειται μέ τα πατρικά του κτήματα είσάγοντας καινοτομίες
στήν περιοχή, άλλα καί σέ ολη τήν Πελοπόννησο (χρήση άλογων άντί βοών
για τήν άροση, μεταλλικά άλέτρια άντί ξύλινων καί -κάτι πού ό ίδιος έπινόησε- τό κλάδεμα τής συκής). 'Όμως οί σχέσεις μέ τόν αύταρχικό πατέρα
του μαζί μέ τις άντιδράσεις τού κόσμου για τις καινοτομίες («τρελάθηκε ό
γιός τού Κριμπά») δέν τόν άφήνουν να πραγματοποιήσει όλα τα σχέδιά του.
Τό 1911 καλείται στά όπλα φαντάρος, καί στή συνέχεια προάγεται σέ
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δεκανέα, λοχία, έφεδρο άνθυπολοχαγό, ύπολοχαγό και το 1920 σέ λοχαγό.
Υπηρετεί εννέα έτη (μέχρι τέλους του 1920), στη γραμμή των πρόσω στους
Βαλκανικούς Πολέμους, παίρνει μέρος στίς μάχες του Σαρανταπόρου, των
Γιαννιτσών, του Όστρόβου. Στη διάρκεια τής έκστρατείας, πίνοντας μολυσμένο νερό, άρρωσταίνει άπό δυσεντερία καί για έναν περίπου μήνα
(’Ιανουάριος 1913) νοσηλεύεται στο νοσοκομείο τής Θεσσαλονίκης. Τον
Αύγουστο του 1913 υπηρετεί στο Επιτελείο καί έκεΐ συνδέεται μέ φιλοβα
σιλικούς άξιωματικούς.
Σέ μια σύντομη άνάπαυλα, μετά τούς Βαλκανικούς Πολέμους, έπιτυγχάνει πρώτος στον κρατικό διαγωνισμό καί διορίζεται τον ’Οκτώβριο του
1914 νομογεωπόνος Εύβοιας. "Ομως ό στρατός τον άνακαλεΐ. Το 1917 άπολύεται άπό τις τάξεις του στρατού ως «βασιλικός» μέ τόν βαθμό τού ύπολοχαγού, καθώς καί άπό τό υπουργείο Γεωργίας. Στίς άρχές τού 1918 για
ένα μήνα άνακαλεΐται καί παρουσιάζεται στόν Γάλλο στρατηγό Bonier. Μέ
τή νέα άπόλυσή του άπό τόν στρατό έξορίζεται μαζί μέ άλλους έπιφανεΐς
«βασιλικούς» στήν ’Αμοργό φυλασσόμενος άπό Κρήτες χωροφύλακες.
Μέ τήν έπάνοδο τού Κωνσταντίνου, τόν Δεκέμβριο τού 1920, διορίζεται
έκ νέου στό υπουργείο Γεωργίας καί γίνεται έφεδρος λοχαγός. Στίς άρχές
τού 1921 προάγεται σέ επιθεωρητή ’Αμπελουργίας καί πρός τό τέλος τού
χρόνου σέ γενικό έπιθεωρητή ’Αμπελουργίας. Τόν Δεκέμβριο τού 1922 άπολύεται άπό τό υπουργείο Γεωργίας για πολιτικούς λόγους.
’Από τό 1923 ως τό 1930 βρίσκεται εκτός ύπουργείου. Στήν αρχή ιδιω
τεύει επιδιδόμενος στό εμπόριο γεωργικών μηχανών. Τό 1925 προσλαμβά
νεται στήν Επιτροπή Άποκαταστάσεως Προσφύγων. ’Αναγνωρίζοντας τις
διοικητικές του ικανότητες καί τήν άριστη χρήση τής γαλλικής γλώσσας, ή
Ε.Α.Π. τόν διορίζει διευθυντή τών ’Αγροτικών ’Αποκαταστάσεων. Είναι
ύπεύθυνος για όλη σχεδόν τήν Ελλάδα (Παλαιά Ελλάδα, ’Ήπειρο καί
Νήσους) πλήν τής Μακεδονίας τήν οποία άνέλαβε ό Καραμάνος, γεωπόνος
πού σπούδασε στό Portici τής ’Ιταλίας.
'Όταν τό 1930 παραιτεΐται διότι έξελέγη καθηγητής ’Αμπελουργίας στήν
Άνωτάτη Γεωπονική Σχολή’Αθηνών (Α.Γ.Σ.Α.), τού άποστέλλεται άπό τόν
John Hope Simpson μια πολύ κολακευτική επιστολή, όπου άναφέρεται «στήν

ποιότητα καί στόν τεράστιον όγκο έργασίας, τήν οποία έκτελέσατε μέ ζήλο
κατά τό πενταετές διάστημα τής ύπηρεσίας σας στήν Ε.Α.Π.». Ό Simpson,
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πού έγινε γενικός διευθυντής τής ’Αγροτικής Άποκαταστάσεως «έκφράζει
τήν πλήρη έμπιστοσύνη του την οποίαν ένέπνευσαν εις αύτόν τόσον τα άτομικά προσόντα του όσον καί ή επίσημος ίδιότης υμών» (είχεν εκλεγεί ήδη
καθηγητής). Το συμβούλιο τής Ε.Α.Π. στα Πρακτικά τής 422ης συνεδρίας
του σημειώνει ότι: «Ό κ. Κριμπας ουδέποτε έφείσθη κόπων το δέ συμβούλιον διετήρησε άπόλυτον έμπιστοσύνην καί προς το άκέραιον του χαρακτήρος του καί τήν ικανότητά του, εμπιστοσύνην μηδέποτε διαψευσθείσαν».
Καί παρά τήν παραίτησή του του χορήγησε άποζημίωση ίση μέ εκείνη των
άπαλλασσομένων των καθηκόντων τους υπαλλήλων. Σέ άναγνώριση των
υπηρεσιών του, ό προσφυγικός οικισμός Νέος Πύργος του νομού Εύβοιας
ονομάζει τόν κεντρικό δρόμο του «Β. Κριμπά» (βλ. τό σχετικό έγγραφο
μετά τήν έκθεση), ένώ ή βιομηχανία κονσερβών τής Νέας Κίου στόν νομό
Άργολίδος έπί δεκαετίες τού στέλνει προϊόντα της ως ένδειξη εύγνωμοσύνης για τή συμβολή του στήν ίδρυσή της. Στα χρόνια 1925-1930 συνετελέσθη στήν Ελλάδα ένα πρωτοφανές γιά τό μέγεθος τής χώρας καί τήν κα
τάστασή της έργο, ένα μέρος τού οποίου περιγράφεται στήν έκθεση πού άκολουθεΐ. "Ενας άπό τούς συντελεστές είναι καί ό Β. Κριμπας, ό όποιος συνέ
ταξε τήν έκθεση αυτή. Κατά τις περιοδείες του στήν Ελλάδα 6 Κριμπας
συνοδεύοντας τόν Campbell (προκάτοχο του Simpson) γνωρίζει τόν τόπο του
καί συλλέγει τις παρατηρήσεις τού ’Άγγλου προϊσταμένου του, όπως, έπί
παραδείγματι, τήν άκόλουθη: «Οι "Ελληνες είναι πολύ περισσότερο ενήμε
ροι καί δραστήριοι στήν πολιτική άπό άλλους λαούς τής Δυτικής Εύρώπης.
Στα καφενεία συζητούν γιά τούς πρωθυπουργούς κρατών, τα ονόματα τών
οποίων άγνοοΰν οί πολίτες τών χωρών αύτών».
Σέ μία του περιοδεία στήν Κρήτη γνωρίζεται καί παντρεύεται τήν
Άριστέα Ήσυχάκη τό 1929. Περατώνει καί τις σπουδές του στή χημεία
(Πανεπιστήμιο ’Αθηνών) καί γίνεται διδάκτωρ. Ή άγάπη του καί τό ένδιαφέρον του είναι εστιασμένο στήν άμπελουργία. Όντως τα προϊόντα τού
άμπελιοΰ άποτελοΰσαν τότε στήν Ελλάδα μία άπό τις πιό σημαντικές πηγές
εισοδήματος καί έπαιζαν σημαντικό ρόλο στήν εθνική οικονομία. Ώς υπάλ
ληλος τού υπουργείου Γεωργίας καί κατόπιν ώς καθηγητής ’Αμπελουργίας,
είναι έκ τών συντακτών ένός αυστηρότατου άντιφυλλοξηρικοΰ νόμου, πού
κράτησε τή φυλλοξήρα μακριά άπό τήν Πελοπόννησο ώς τις άρχές τής δε
καετίας τού ’60 καί άπό τήν Κρήτη ώς τό ’80 περίπου. Ώς καθηγητής
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Αμπελουργίας συγκροτεί μια καλλιεργητική συλλογή έκατοντάδων ποικι
λιών άμπέλου στήν Α.Γ.Σ.Α. καί ολοκληρώνει το έργο τής ζωής του, τήν
τρίτομη Ελληνική Άμπελογραφία, έπιστημονική περιγραφή 225 περίπου
ποικιλιών (cultivars) άμπέλου στήν Ελλάδα, άκολουθώντας σέ αύτο το πα
ράδειγμα του P. Viala καί άλλων Γάλλων άμπελογράφων. Προτείνει συγ
χρόνως ενα σύστημα ταξινομήσεώς τους. Για σύντομο διάστημα (επτά
μήνες) το 1925 διορίζεται γενικός γραμματέας του υπουργείου Γεωργίας
επί υπουργίας Ίωάννου Θεοτόκη καί προβαίνει στήν άπόλυση τών οπαδών
τής άντιπάλου πολιτικής παρατάξεως. Μετά τή διάλυση τής Α.Γ.Σ.Α. άπο
τον δικτάτορα Ιωάννη Μεταξά, διορίζεται καθηγητής στο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης (1937-1941). Παραιτεΐται μέ τήν είσοδο τών Γερμανών στήν
πόλη καί πρωτοστατεί στήν έπανίδρυση τής Α.Γ.Σ.Α. στήν Αθήνα το 1943.
Στή διάρκεια τής Κατοχής συμμετέχει σέ κατασκοπευτική οργάνωση
(ΗΑΚ, Όμηρος, ’Αλίκη, Κόδρος) ή οποία μεταδίδει στήν κυβέρνηση του
Κάιρου πληροφορίες για τήν κατεχόμενη Ελλάδα, στρατιωτικές καί οικο
νομικές.
Εκλέγεται τέσσερις φορές πρύτανης τής Α.Γ.Σ.Α. (1947-1948, 19531954, 1956-1957, 1958-1959). ’Από το σχέδιο Marshall εξευρίσκει χρήμα
τα για τήν οικοδόμηση τών νέων κτιρίων της καί ολοκληρώνει σημαντικό
μέρος αύτοΰ του προγράμματος. Το 1946 εκλέγεται πρόσεδρο μέλος τής
’Ακαδημίας ’Αθηνών καί το 1960 τακτικό μέλος. Εκλέγεται έπίσης άντεπιστέλλον μέλος τής Γαλλικής Γεωργικής ’Ακαδημίας καί τιμάται μέ ελλη
νικά καί γαλλικά παράσημα. Το 1963 άποχωρεί άπο τήν Α.Γ.Σ.Α. Πεθαίνει
στις 11 ’Ιανουάριου 1965.
Μια άλλη δραστηριότητά του πού άξίζει να μνημονευθέί είναι ή συμμε
τοχή του στον έλευθεροτεκτονισμό καί στή Θεοσοφική Εταιρεία, ή οποία
σχετίζεται μέ μια άντίληψη θρησκευτικού συγκρητισμού πού διέπει τή σκέ
ψη του. Στο διάστημα 1925-1929 είναι ό πρώτος, μετά τήν έπανίδρυσή της,
γενικός γραμματέας τής Θεοσοφικής Εταιρείας, ένώ άπο το 1918 μυεΐται
στον τεκτονισμό. Άπο το 1950 μέχρι τον θάνατό του, είναι "Υπατος Μεγά
λος Ταξιάρχης, δηλαδή άρχηγός τών τεκτόνων τετάρτου εως τριακοστοΰ
τρίτου βαθμού. Άπο αύτήν τή θέση βρίσκεται σέ επαφή μέ ξένους ομολό
γους του, πράγμα πού τού δίνει τή δυνατότητα να συνεργήσει στον άπελευθερωτικύ άγώνα τών Κυπρίων εναντίον τής άγγλικής κατοχής.
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Μέχρις άκραίων ορίων άσυμβίβαστος πολιτικά και ήθικά, πατριώτης οχι
μόνο στα λόγια, μέ άνθρωπιστική παιδεία άλλα καί συμπεριφορά (ηγείται
μεικτής Στοάς Ελλήνων καί Εβραίων τεκτόνων στο διάστημα τής παρα
μονής του στη Θεσσαλονίκη), άποτελεΐ παραδειγματική περίπτωση ενός
άπό εκείνα τα μεσαία στελέχη πού έργάστηκαν ως τα μέσα του αιώνα μας
για την οικοδόμηση τού έλληνικοΰ κράτους. Γι’ αύτό καί ή ζωή του ύφίσταται βαθιά τις έπιπτώσεις των ιστορικών συγκυριών (πολέμων, διχασμού,
προσαρμογών του κράτους σέ νέες προκλήσεις καί δόμηση νέων κρατικών
καί έπιστημονικών θεσμών).
Καταλήγοντας, θά ήθελα να προσθέσω ενα επιγραμματικό σχόλιο για
τήν τύχη τής έκθέσεως ή οποία άκολουθεΐ. Το συμπληρωματικό δάνειο πού
ζητείται δέν έδόθη. ’Έτσι ή Ε.Α.Π. δέν ολοκλήρωσε τό έργο της, όπως ή
έκθεσις έπρότεινε.
ΚΩΣΤΑΣ Β. ΚΡΙΜΠΑΣ

Οί φωτογραφίες τοϋ κειμένου προέρχονται άπό το βιβλίο τής Société des Nations,
L’Établissement des Réfugiés en Grèce, Γενεύη 1926.

1. Καλ?αέργειες κηπευτικών από Μικρασιάτες πρόσφυγες στην
Ίεράπετρα τής Κρήτης

2. ’Ανατολική Μακεδονία: Γύρω άπό ένα άρτεσιανό φρέαρ, εργασίες
επιχωμάτωσης

ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ'

Α'. ΓΕΝΙΚΑ

Ίδρυσις και λειτουργία αυτής
'Η Ε.Α.Π. συνέστη δυνάμει τοΰ άπο 29 Σεπτεμβρίου 1923 ύπογραφέντος έν
Γενεύη Πρωτοκόλλου καί λειτουργεί συμφώνως προς τάς διατάξεις αύτοΰ,
ώς τοΰτο έτροποποιήθη καί συνεπληρώθη διά της, άπο 19 Σεπτεμβρίου
1924, ύπογραφείσης έν Γενεύη Προσθέτου Πράξεως καί έπί τη βάσει Κατα
στατικού άποτελοϋντος άναπόσπαστον αύτοΰ Παράρτημα".

Σκοπός Ε.Α.Π.
Σκοπός της Ε.Α.Π., κατά την άνωτέρω διεθνή Σύμβασιν είναι ή, εις παρα
γωγικά έργα, έν Έλλάδι άποκατάστασις προσφύγων διά του, εις την διάθεσιν αυτής τεθειμένου προϊόντος τοΰ έκ 12.300.000 λιρών στερλινών συνα-1 2

1. Τδε περί αύτοϋ: α) Société des Nations, Établissement des Réfugiés en Grèce, Genève,
1926, β) τάς, κατά τριμηνίαν, άπο της ίδρύσεως τής Ε.Α.ΙΙ. ΰποβληθείσας μέχρι τοϋδε δώ
δεκα εκθέσεις, περί των πεπραγμένων αυτής, προς την έλληνικήν κυβέρνησιν καί το Συμ
βούλων της Κοινωνίας των Εθνών, γ) υπό έκτύπωσιν: Die Flüchtlingsfrage in Griechenland
von Dr. Angelos Hadjopoulos.

2. Τό τε Πρωτόκολλου μετά του Καταστατικού καί ή Πρόσθετος Πραξις, δεόντως κεκυρωμέναι, έδημοσιεύθησαν εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τεϋχ. Α', άρ. φύλ.
289/13.10.23 καί 272/30.10.24. Όρα καί Ν.Λ. 17/12.23 «Περί λειτουργίας τής Ε.Α.Π.» έν
Έφημερίδι τής Κυβερνήσεως 19.12.23, άρ. φύλ. 371, τεϋχ. Α', ώς καί το II.Λ. τής 29.12.26
«Περί θέσεως έν ίσχύι τοΰ άνωτέρω Ν.Λ.» έν Έφημερίδι τής Κυβερνήσεως 31.12.23, άρ.
φύλ. 386, τεϋχ. Α'.
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φθέντος προσφυγικού δανείου, έπ'ι γαιών, έκτάσεως 5.000.000 τουλάχιστον
στρεμμάτων, άξίας 13.000.000 λιρών ’Αγγλίας'1, ας ή ελληνική κυβέρνησις
παρεχώρησε δωρεάν εις την Ε.Α.Π., ή άλλως πως1.
Σύστασις Ε.Α.Π.
Έ Ε.Α.Π., έδρεύουσα έν Άθήναις διοικείται ύπο τετραμελοϋς Συμβουλίου
άποτελουμένου έκ δύο μελών, διοριζόμενων τή έγκρίσει τής Κοινωνίας τών
Εθνών, ύπο τής έλληνικής κυβερνήσεως καί δύο έτέρων διοριζομένων ύπο
τής Κ.Τ.Ε., ών το εν δέον να είναι πολίτης τών 'Ηνωμένων Πολιτειών τής
’Αμερικής καί να προεδρεύη του Συμβουλίου.
Το προσωπικόν τής Ε.Α.Π. άπαρτίζεται έξ άπεσπασμένων παρ’ αύτή
Δημοσίων 'Υπηρεσιών (’Εποικισμού του 'Υπουργείου Γεωργίας’’, ’Αστικής
Άποκαταστάσεως Προσφύγων, του 'Υπουργείου Πρόνοιας1’) καί δημοσίων
υπαλλήλων, έξ υπαλλήλων τής ’Εθνικής Τραπέζης άπεσπασμένων παρ’
αύτή, ως καί έξ υπαλλήλων ΰπ’ αύτής τής Ε.Α.Π. διοριζομένων'. 'Η Κε
ντρική τής Ε.Α.Π. 'Υπηρεσία διεξάγεται υπό τριών Διευθύνσεων: α) τής Διευθύνσεως Οικονομικών, β) τής Διευθύνσεως ’Αγροτικής Έγκαταστάσεως
Προσφύγων καί γ) τής Διευθύνσεως ’Αστικής Έγκαταστάσεως Προσφύγων.
Μακεδονίας. Έν Θεσσαλονίκη λειτουργεί Γενική Διεύθυνσις Εποικι
8, 4μέ* 6δέκα
σμού3
7 έπτά Γεωργικά Γραφεία Εποικισμού, κατανεμημένα εις δέ
3. Σημειωτέον ότι, πλήν αυτών, περιήλθον εις τήν κυριότητα τής Ε.Α.Π. οίκοδομαί καί
οικόπεδα άξίας 3.400.000 λιρών ’Αγγλίας. ’Ίδε απόσπασμα έν ελληνική μεταφράσει επισή
μου έκθέσεως του Διοικητοϋ τής Εθνικής Τραπέζης κ. Διομήδους από 9.8.24 έν σ. 69 Συλογής Νόμων Δ/των κ.λπ. άφορώντων τήν Ε.Α.Π., έκδοσις Ε.Α.Π., Άθήναι 1926.
4. ’Ίδε τάς σχετικάς προς τήν συνομολόγησιν του προσφάτου δανείου δύο συμβάσεις: α)
μεταξύ τής Έλληνικής Δημοκρατίας άφ’ ενός καί άφ’ έτέρου τών Hambros Bank Limited καί
τής Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος, άπά 4 Δεκεμβρίου 1924 καί β) μεταξύ τής κυβερνή
σεως τής Έλληνικής Δημοκρατίας άφ’ ενός καί τών Speyer & Co. άφ’ έτέρου άπο 16.12.24
έν σ. 71 κ.έξ. Συλλογής Νόμων καί Δ/των άφορώντων Ε.Α.Π.
δ. Διά τής ΰπ’ άρ. 184084/28.12.23 άποφάσεως του 'Υπουργού —ής Γεωργίας.
6. Διά τής ΰπ’ άρ. 4762/21.1.24 άποφάσεως τού 'Υπουργού τής Προνοίας.
7. Ίδε συμφωνίαν Κυβερνήσεως καί Ε.Α.Π. 30ής’Ιανουάριου 1925, δημοσιευθεΐσαν εις
τό ΰπ’ άρ. 112/15.3.25 φύλλον, τεύχ. Α', τής Εφημερίδας τής Κυβερνήσεως.
8. Περί τής Γ.Δ.Ε.Μ. ίδε Ν.Λ. 20/31.12.22, τεύχ. Α'Εφημερίδας τής Κυβερνήσεως, άρ.
294, «Περί ’Οργανισμού Υπηρεσίας Εποικισμού Μακεδονίας» - Ν.Λ. 14/17.3.26, τεύχ. Α'
Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως. άρ. 71, «Περί συμπληρώσεως τών 'Υπηρεσιών Εποικισμού
Μακεδονίας» - Ν’.Δ. 25/30.8.23, τεύχ. Α' Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως, άρ. 244, «Περί
τροποποιήσεως τού άπό Ν.Δ. περί ’Οργανισμού 'Υπηρεσίας Εποικισμού Μακεδονίας» - Ν.Λ.
24/29.9.23, τεύχ. Α' Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως, άρ. 276, «Περί έφαρμογής τών διατά-
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κα έπτά έποικιστικάς περιφέρειας, τα έξης: Βέροιας, Βοεμίτσης, Γιαννι
τσών, Δράμας, Εδέσσης, Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Καϊλαρίων, Καστοριάς,
Κατερίνης, Κιλκίς, Κοζάνης, Λαγκαδά, Σερρών, Σιδηροκάστρου, Φλωρίνης
καί Χαλκιδικής.
Ή έποικιστική διαίρεσις δέν συμπίπτει πανταχοΰ προς την διοικητικήν
διαίρεσιν.
Έν Κομοτηνή Διεύθυνσις Εποικισμού Θράκης, μέ πέντε Γεωργικά Γρα
φεία Εποικισμοί», ήτοι: Κομοτηνής, Άλεξανδρουπόλεως, Ξάνθης, Όρεστιάδος καί Διδυμοτείχου.
Έν Χανίοις Κρήτης, Έπιθεώρησις Εποικισμού Κρήτης, μέ τέσσαρα Γεωρ
γικά Γραφεία Εποικισμού: Χανίων, 'Ηρακλείου, 'Αγίου Νικολάου καί Ρεθύμνου.
Πλήν τούτων, ετερα δέκα τρία Έποικιστικά Γραφεία έκτελοϋσι τήν
έγκατάστασιν τών προσφύγων εις τήν Στερεάν, τήν Θεσσαλίαν, τήν Πελο
πόννησον, τήν ’Ήπειρον καί τάς Νήσους, τα έξής: Λαμίας, Άττικοβοιωτίας,
Μεσολογγίου, Βόλου, Λαρίσης, Καρδίτσης, Πατρών, ’Άργους, Λακωνίας
(Νομογεωπόνος), Ίωαννίνων, Πρεβέζης, Εύβοιας, Λήμνου (Επιμελητεία).
Απάντων τών Έποικιστικών Γραφείων προισταται έπιστήμων γεωπόνος, τα
πλεΐστα δέ τούτων είναι κρατικά, ών τινα μή άπεσπασμένα παρά τή Ε.Α.Π.
’Έργον Ε.Α.Π.
Διά τών άνωτέρω ’Αρχών διενεργεΐται άποκατάστασις προσφύγων εις άγροτικάς παραγωγικάς ασχολίας.

εεων άρθρου 4 Ν.Λ. 24/30.8.23 έφ’ όλων τών υπαλλήλων 'Τπηρεσίαε ’Εποικισμού Μακεδο
νίας.» - Β.Δ. 30 Ίανουαρίου/3 Φεβρουάριου 1923, τεϋχ. Α' Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως, άρ. 38, «Περί έπεκτάσεως άρμοδιότητος Γενικοί» Διευθυντοϋ ’Εποικισμού Μακεδονίας»)
- Β.Λ. 29 Δεκ./29 Δεκ. 1923, τεϋχ. Α' Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως, άρ. 383. «Περί συμπληρώσεως τοϋ άπο 30.1.23 Β.Δ. περί έπεκτάσεως άρμοδιότητος Γ.Δ.Ε.Μ.». - Β.Δ.
29/29.12.23. τεϋχ. Α' Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως, άρ. 385, «Περί μεταβιβάσεως άρμο
διότητος 'Τπουργοϋ Γεωργίας εις Γ.Δ.Ε.Μ.» - εις το αυτό φύλλον Έφημερίδος Κυβερνήσε
ως ϊδε Β. Διατάγματα «Περί συμπληρώσεως τοϋ άπο 30 ’Ιανουάριου Β.Δ. περί έπεκτάσεως
τής άρμοδιότητος τής Γ.Δ.Ε.Μ.», «Περί μεταβιβάσεως δικαιωμάτων 'Τπουργοϋ Γεωργίας
εις τον Γ.Δ.Ε.Μ. άπορρεόντων έκ τοϋ Ν.Δ. τής 6.7.23 περί άγροτικής έγκαταστάσεως προ
σφύγων», «Περί μεταβιβάσεως άρμοδιότητος 'Τπουργοϋ Γεωργίας εις τον Γ.Δ.Ε.Μ. άπορρεούσης έκ τοϋ Ν.Δ. τής 17.10.23 περί έπιτάςεως οικοδομήσιμων υλών δι’ έγκατάστασιν
προσφύγων». ’Ίδε ωσαύτως Ν.Δ. 10/14.9.23, τεϋχ. Α' Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως, άρ.
259, «Περί έπιτάςεων έν Μακεδονία προς έςυπηρέτησιν τής έγκαταστάσεως προσφύγων Ν.Δ. 17/18.10.26, τεϋχ. Α' Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως, άρ. 300, «Περί έπιτάςεως οικο
δομήσιμων υλών δι’ έγκατάστασιν προσφύγων».
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Ώς προς την άποκατάστασιν προσφύγων εις άστικά παραγωγικά έργα,
τοιαύτη ούδόλως ένηργήθη, ώς προσκρούουσα εις δυσχερείας φύσεως οικονο
μικής, χαρακτηρισθείσας άνυπερβλήτους (άνεπάρκεια τού προσφυγικοΰ δα
νείου).
Εις πρόσφυγας άστούς ή Ε.Α.Π. περιωρίσθη να έξασφαλίση στέγην, άποδειχθέντος έκ των υστέρων οτι οί πρόσφυγες τής κατηγορίας ταύτης στεγασθέντες κατώρθωσαν διά τής ένεργητικότητός των να δημιουργήσωσιν έκα
στος μίαν βιοποριστικήν ασχολίαν έξ ής έπαρκοΰσι κατά το μάλλον καί
ήττον εις τάς άνάγκας των'1.

Β'. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
Δικαιούμενοι αγροτικής εγκαταστάσεως πρόσφυγες
’Αγροτικής έγκαταστάσεως δικαιούνται πάντες οί άγρόται πρόσφυγες, άνεξαρτήτως προελεύσεως καί χρονολογίας προσφυγής των.
Εις τί συνίσταται ή αγροτική άποκατάστασις προσφύγων
Οί άγρόται πρόσφυγες, έξομοιωθέντες προς τούς εντοπίους άκτήμονας, δι
καιούνται, κατά τον αύτόν λόγον, άγροτικής άποκαταστάσεως1". Συνίσταται
δέ αύτη:
Ιον) Εις την παραχώρησιν προς αγροτικός προσφνγικάς οικογένειας βιώ
σιμων γεωργικών κλήρων", λαμβανομένων έκ των εκτάσεων ας το Δημό

σιον παρεχώρησεν, επί τούτω, εις την Ε.Α.Π. τη έγκρίσει αύτής, ώς προς
την ποιότητα καί την θέσιν'ζ
Οί εγκαθιστάμενοι άγρόται πρόσφυγες δεν καταβάλλουσι μισθώματα εις την
Ε.Α.Π. ή το Δημόσιον, διά τας γαίας ας λαμβάνουσιν, άλλ’ εφοδιάζονται διά προ-9 10 11 1

9. ’Αστικούς Συνοικισμούς ίδρυσεν ή Ε.Α.Π. 35, περιλαμβάνοντας 17.831 κατοικίας έν
αίς στεγάζονται 23.363 προσφυγικαί οίκογένειαι. Συμπεριλαμβάνονται εις τούτους οί μεγά
λοι άστικοί συνοικισμοί ’Αθηνών-Πειραιώς (Βύρωνος, Καισαριανής, ’Ιωνίας, Κοκκινιας),
άποτελούμενοι έκ 10.062 οικημάτων έν οις είναι έστεγασμέναι 15.725 οίκογένειαι.
10. Τδε αρθρα 24 καί 28 κωδικοποιηθέντος αγροτικού Νόμου 15/22.10.26, τεϋχ. Α'
Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, άρ. 370.
11. Ή έκτασις τού γεωργικού κλήρου ποικίλλει άναλόγως τού είδους τής καλλιέργειας
καί της ποιότητος τού έδάφους.
12. Όρα άρθρον 2 Προσθέτου Πράξεως Πρωτοκόλλου Γενεύης.
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σω ρινών παραχωρητηρίων προκειμένου, μετά την άποπληρωμήν των χρεών των
προς τήν Ε.Α.Π., να καταστώσιν ίδιοκτήται έκαστος του έαυτοΰ κλήρου.
Τα προσωρινά παραχωρητήρια θά άντικατασταθώσι δι’ οριστικών τοιούτων εύθίις ώς έπιτευχθή ή οριστική διανομή τών ύπ’ αύτών κατεχομένων
ήδη εκτάσεων.
Αί είς τήν Ε.Α.Π. περιελθοΰσαι γαϊαι, έκτάσεως άνω τών 5.000.000
στρεμμάτων, συνίστανται είς:
α) Γαίας καθαρώς του Δημοσίου.
β) Κτήματα άνταλλαξίμων μουσουλμάνων, περιελθόντα είς τήν κυριότητα
του Δημοσίου δυνάμει της, περί άνταλλαγής πληθυσμών μεταξύ Ελλάδος καί
Τουρκίας, ύπογραφείσης έν Λωζάννη συνθήκης, τη 30ή Ίανουαρίου 1923.
γ) Κτήματα άπελθόντων έκ του έλληνικοΰ εδάφους Βουλγάρων, δυνάμει
τής, μεταξύ έλληνικής καί βουλγαρικής κυβερνήσεως, έν Νει'γύ ύπογραφεί
σης συμβάσεως τή 29.11.19[ ].
δ) Έξαγορασθέντα κτήματα ’Οθωμανών υπηκόων (έν Δυτική Θράκη
ιδία).
ε) Έπιταχθείσας καί άπαλλοτριωθείσας, δυνάμει του άγροτικοϋ Νόμου,
ιδιοκτησίας.
στ) Μισθωθείσας υπό του Δημοσίου, διά συμβολαίων πολυετούς μισθώ
σεως, γαίας καί τή Ε.Α.Π. έκχωρηθείσας (είς τήν κατηγορίαν ταύτην υπάγο
νται κτήματα «ιδία» άνήκοντα είς τάς Μονάς τού 'Αγίου ’Όρους).
2ον) Εις τήν στέγασιν τών άγροτικώς εγκαθιστάμενων προσφνγικών οικο
γενειών διά τής άνεγέρσεως κατοικιών τύπον αγροτικόν. Αί κατοικίαι αύται
άνεγείρονται είτε δι’ έργολαβιών είτε διά τού συστήματος τής αύτεπιστασίας,
οπότε αί κατά τόπους ύπηρεσίαι τής Ε.Α.Π. παρέχουσι τάς άναγκαίας οικοδο
μήσιμους υλας καί χρηματικόν δάνειον προς τούς ένδιαφερομένους πρόσφυγας,
οί όποιοι φροντίζουσι καταβάλλοντες καί τήν προσωπικήν αύτών έργασίαν,
περί τής άνεγέρσεως τής κατοικίας των, ύπό τήν τεχνικήν έποπτείαν καί έπιστασίαν τών μηχανικών καί λοιπών αρμοδίων οργάνων τής Ε.Α.Π.
Όπου ύπάρχουσι μουσουλμανικά άνταλλάξιμα ή βουλγαρικά έγκαταλειφθέντα οικήματα, έν καλή οπωσδήποτε καταστάσει, ταύτα έπισκευαζόμενα
δαπάναις τής Ε.Α.Π. παραχωροΰνται προς τούς άγροτικώς έγκαθισταμένους
πρόσφυγας, χρεουμένους προσωρινώς διά τής άναλόγου δαπάνης έπισκευής.
Όταν συντελεσθή ή έκτίμησις τών άκινήτων τούτων, ώς είχον προ τής έπι
σκευής, θέλουσι χρεωθή συμπληρωματικώς οί δικαιούχοι πρόσφυγες1,1.13

13. Βλέπε σ. 72, παρ. 1 «Συλλογής Νόμων κ.λπ. άφορώντων Ε.Α.Π.».
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Πάντα τα υλικά, οικοδομήσιμα κ.λπ., άτινα προμηθεύεται ή Ε.Α.Π. προς
πλήρωσιν των έν τω Καταστατικά) σκοπών αύτής, ώς κα'ι πάσαι αύτής αί
ίδιοκτησίαι καί έργασίαι, άπαλλάσσονται τής πληρωμής παντός φόρου ή τέ
λους, δυνάμει του άρθρου 7 του Πρωτοκόλλου τής Γενεύης14. 15
3ον) Εις τον εφοδιασμόν τών εγκαθιστάμενων, διά τής χορηγήσεως προς
αύτους τών άναγκαίων εις τάς άγροτικάς των εργασίας σπόρων, κτηνών με
γάλων καί μικρών, γεωργικών εργαλείων, κάρων, τέλος νομής καί ζωαρκείας προς συντήρησιν αύτών καί τών κτηνών αύτών κατά τον χρόνον τής άναμονής τών άποτελεσμάτων τής πρώτης καλλιέργειας, πολλάκις δέ καί κατά
το δεύτερον έτος άπό τής έγκαταστάσεως.
Προσφυγικαί αγροτικοί 'Ομάδες
Οί ούτως έγκαθιστάμενοι άγροτικώς πρόσφυγες, συμφώνως προς το άρθρον
3 του Ν.Δ. τής 6/13.7.23, άπαρτίζουσιν ΰποχρεωτικώς 'Ομάδας δεκαμελεΐς
τουλάχιστον, διοικουμένας ύπό Συμβουλίου τουλάχιστον τριμελούς.
Ώς έκ τής διαφορότητος τών προσφυγικών στοιχείων, κατά λόγον τής
προελεύσεως αύτών (Μικρασιάται, Πόντιοι, Καισαρέϊς, Καυκάσιοι, Θράκες,
έκ Βουλγαρίας), λαμβάνεται μέριμνα όπως αί Όμάδες άπαρτίζωνται κατά
το δυνατόν έκ προσφύγων όμοειδοΰς καταγωγής, τών αύτών κατά το δυ
νατόν ήθών καί εθίμων, κατά τρόπον έξασφαλίζοντα την αρμονικήν αύτών
συμβίωσιν, ούτως ώστε έν τω προσώπω αύτών να άναβιώσιν αί Κοινότητες,
ας άπήρτιζον προ τής εις την Ελλάδα προσφυγής των.
Δύνανται αί Όμάδες να μεταβληθώσιν εις γεωργικούς Συνεταιρισμούς,
έάν πληρώσωσι τους άπαιτουμένους όρους κατά τήν έννοιαν του Νόμου 602
τής 31ης Δεκεμβρίου 1914 «Περί Συνεταιρισμών»10.
Τόσον αί γάϊαι, όσον καί τα δάνεια, είς είδος ή εις χρήμα, χορηγούνται
προς τάς Όμάδας καί διανέμονται ύπ’ αύτών πρός τα μέλη αύτών, άναλόγως

14. ’Ίδε περί άτελοϋς εισαγωγής γεωργικών έργαλείων κ.λπ. Ν.Λ. 17.12.23 δημοσιευθέν
εϊς το ΰπ’ άρ. 360 φύλλον τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως, τεϋχ. Α’.
15. Μελεταται ήδη το ζήτημα τής μετατροπής απάντων τών προσφυγικών άγροτικών
'Ομάδων εις Συνεταιρισμούς, λόγω τών πολλαπλών οφελών άτινα έκ τής μετατροπής ταύτης θέλουσι προκόψει υπέρ τών έγκατεστημένων προσφύγων. ’Ήδη ανεξαρτήτως τών 'Ομά
δων, λειτουργοϋσι προσφυγικοί αγροτικοί Συνεταιρισμοί καθ’ ολην τήν Ελλάδα 571, έξ ών
404 έν Μακεδονία έχοντες μέλη 30.683. Σημειωτέον ότι οί έν Μακεδονία λειτουργοϋντες
αγροτικοί Συνεταιρισμοί έντοπίων ανέρχονται εις 191 έχοντες 18.871 μέλη. Πλήν τούτων έν
Μακεδονία λειτουργοϋσι καί 34 αγροτικοί Συνεταιρισμοί μεικτοί έντοπίων (1.685) καί προ
σφύγων (1.990).

Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

239

των άναγκών καί των δυνάμεων έκαστου, τη έγκρίσει της οικείας Έποικιστικής 'Υπηρεσίας. Al 'Ομάδες φροντίζουσι καί περί των επαγγελματικών
κ.λπ. συμφερόντων των μελών αύτών.
Μεμονωμέναι έγκαταστάσεις προσφύγων επιτρέπονται, πλήν εις έξαιρετικάς μόνον περιπτώσεις, της συνήθους έγκαταστάσεως διενεργουμένης καθ’
'Ομάδας, οπότε καί αί άνεγειρόμεναι τών άποκαθισταμένων κατοικίαι άπαρτίζουσι Συνοικισμούς'".
Έπαγγελματίαι
Εις τους αγροτικούς Συνοικισμούς τής Ε.Α.Π. κατοικουμένους, κατά το
πλείστον, υπό έκατοντάδων οικογενειών γεωργών, άποκαθίσταται καί άνάλογος άριθμός έπαγγελματιών οίτινες, έξασκοΰντες διάφορα μικροαστικά
επαγγέλματα (ξυλουργού, σιδηρουργού, ράπτου, κουρέως, παντοπώλου
κ.λπ.), χρήσιμα εις την κοινωνικήν ζωήν τής όλότητος τού Συνοικισμού,
καλλιεργοΰσι συγχρόνως μικρόν έπαγγελματικόν κλήρον έκ 5-10 στρεμμά
των. Εις τούς έπαγγελματίας πρόσφυγας τών άγροτικών Συνοικισμών ή
Ε.Α.Π. χορηγεί καί δάνειον, άναλόγως τού έπαγγέλματος έκάστου.
Γεωργοκτηνοτρόφοι
Εις άγρότας πρόσφυγας άποκαθισταμένους γεωργοκτηνοτροφικώς, ιδία εις
τούς παραμεθορίους ορεινούς Συνοικισμούς, ή Ε.Α.Π. χορηγεί ήλαττωμένον
άγροτικόν κλήρον, την άναγκαίαν είς την 'Ομάδα τών άποκαθισταμένων βοσκήσιμον έ'κτασιν ως καί δάνειον στεγάσεως καί προμήθειας ποιμνίου.
'Αλιευτικοί Συνοικισμοί
Ωσαύτως, εις τούς άλιευτικώς άποκαθισταμένους, οίτινες άπαρτίζουσι πολλάκις ίδιους αλιευτικούς Συνοικισμούς (λ.χ. τού Κουρή, Κατερλή, Ν. Ρυσσίου εξω τής Θεσσαλονίκης, Λάκκας Καλογήρου, ’Αττικής, Κυλλήνης, Πελο
πόννησου, Ν. Χιλής Θράκης) χορηγούνται άνά 2-3 στρέμματα κατ’ οικογέ
νειαν προς καλλιέργειαν καί αλιευτικά δάνεια.
Γεωργικάί βιομηχανίαι
Τήν σηροτροφίαν (μεταξοπαραγωγήν καί σποροπαραγωγήν) καί τήν μελισ-16

16. Εις Συνοικισμός δΰναται να περιλαμβάνει καί πλείονας τής μιας 'Ομάδας.

240

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. Δ. ΚΡΙΜΠΑΣ

σοκομίαν ένθαρρύνει ή Ε.Α.Π. χορηγούσα προς πρόσφυγας, εξ επαγγέλματος
μελισσοκόμους ή σηροτρόφους, έπαγγελματικά δάνεια, στέγην καί τάς ανα
γκαίας έκτάσεις. Καθαρώς σηροτροφικούς Συνοικισμούς ΐδρυσεν ή Ε.Α.Π.
δύο έν ’Άργει, Ναούση καί Σέρραις.
Ούχ ήττον ή Ε.Α.Π. ηύνόησε την όργάνωσιν καί μεγαλυτέρων βιομηχα
νικών έπιχειρήσεων (ταπητουργίας, σαπωνοποιίας, βιομηχανίας μετάξης),
διά της πωλήσεως προς πρόσφυγας έπιχειρηματίας των άναγκαίων εις αύτούς έκτάσεων προς άνέγερσιν των έργοστασίων των.
Προμήθειαι εφοδίων
Ή Ε.Α.Π. προϋπολογίζουσα τάς ποικίλας άνάγκας των άποκαθισταμένων
προβαίνει εις προμήθειας, είτε διά προκηρύξεως μειοδοτικών διαγωνισμών
είτε καί άνευ, καθ’ ο εχει δικαίωμα καί οσάκις το συμφέρον έπιτρέπει τούτο
καί ή άνάγκη το έπιβάλλει.
'Οσάκις νομίζει τούτο σκόπιμον, ή Ε.Α.Π. χορηγεί χρηματικά δάνεια
προς τούς άποκαθισταμένους άγροτικώς, οίτινες προβαίνουσιν εις την προ
μήθειαν τών άναγκαιούντων αύτοΐς έφοδίων.
Χρεωσις προσφύγων
Ή παραχώρησις οικημάτων προς τούς άγροτικώς άποκαθισταμένους πρό
σφυγας, ως καί ή προς αύτούς χορήγησις παντοίων έφοδίων ή χρηματοδανείων, άποτελούσιν άντικείμενον διττής χρεώσεως, τού τε νομικού τής Όμάδος
προσώπου, χρεουμένου διά τής συνολικής άξίας τών παραχωρουμένων καί
διά τα μέλη ταύτης προοριζομένων είς χρήμα ή εις είδος δανείων, καί έκάστου μέλους τής Όμάδος χωριστά, χρεουμένου διά τής άξίας τών ειδών καί
τού άντιτίμου τών χρηματικών δανείων, τα όποια λαμβάνει ως άρχηγός τής
οικογένειας του.
’Έχει τουτέστιν ή Ε.Α.Π. υπευθύνους καί υπολόγους διά την άπόδοσιν
τών συναπτομένων ύπ’ αύτής δανείων προς τούς άγροτικώς έγκαθισταμένους
πρόσφυγας, τούς τε πρόσφυγας ή τούς νομίμους κληρονόμους των καί τα
Νομικά Πρόσωπα τών 'Ομάδων είς ας ουτοι άνήκουσι.
Πάντα τα περί ών ό λόγος δάνεια θέλουσιν άποδοθή ύπο τών προσφύγων
είς την Ε.Α.Π. διά μικρών τοκοχρεωλυτικών δόσεων, ύπ’ αύτής όριζομένων,
προς 8%, έπιβαρύνονται δέ καί μέ πρόσθετον 5%, προς κάλυψιν τών γε
νικών έξόδων διαχειρίσεως τής Ε.Α.Π.
Τής άξίας τών προς τούς έγκαθισταμένους παραχωρουμένων γαιών ούδε-
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μία είσέτι έγένετο χρέωσις, δεδομένου ότι, ελλείψει πλήρους κτηματικού τής
χώρας χάρτου, ή άκριβής των κλήρων έκτασις είναι άγνωστος και κατά συ
νέπειαν ό καθορισμός τής άξίας αυτών δι’ έκτιμήσεως άνέφικτος1'.
Πάντως, οι πρόσφυγες θέλουσι χρεωθή, όταν τούτο καταστή δυνατόν,
έκαστος διά τής άξίας του κλήρου του καί θέλουσιν έξοφλήσει καί ταύτην
κατά το ανωτέρω σύστημα των τοκοχρεωλυτικών δόσεων.
Εις τί ακριβώς σννίσταται το έπιτελεσθεν υπό της Ε.Λ.Π. εργον περί την
αγροτικήν άποκατάστασιν προσφύγων, από τής σνστάσεως αυτής μέχρι
30ής Σεπτεμβρίου 1926
Στατιστικά στοιχεία
Το μέχρι 30.9.26 έπιτελεσθέν υπό τής Ε.Α.Π. έργον τής άγροτικής άποκαταστάσεως προσφύγων συνοψίζεται εις τά ακόλουθα1’’:
Οίκογένειαι εγκατασταθείσαι
Ή Ε.Α.Π. έγκατέστησεν άγροτικώς 147.751 προσφυγικάς οικογένειας άποτελουμένας έκ 555.772 άτόμων . Έκ τών έγκατασταθεισών οικογενειών,
προέρχονται:17 18 19
46.307
42.294
39.485
10.942
7.634
1.089
147.751

έκ Μ. ’Ασίας
έκ Θράκης
έκ Πόντου
έκ Καυκάσου
έκ Βουλγαρίας
[είναι] διαφόρων άλλων προελεύσεων (Κωνσταντινουπόλεως,
’Αλβανίας, "Ιμβρου,Τενέδου κ.λπ.)
έν όλω

17. Τδε πλείονα περί Κτηματολογίου εις ειδικόν κεφάλαιον ((Κτηματογράφησις» έν σ.
17.
18. Πάντα τα παρατιθέμενα στατιστικά στοιχεία έλήφθησαν έκ τών παρά τή lì.Λ. 11.
κρατουμένων επισήμων στατιστικών πινάκων τής 30ής Σεπτεμβρίου 1926.
19. Εις το σύνολον τών έγκατασταθεισών οικογενειών περιλαμβάνονται καί 72.581
οίκογένειαι (66.920 έν Μακεδονία καί 5.661 έν Θράκη) ας έγκατέστησεν ή κυβέρνησις προ
τής συστάσεως τής Ε.Α.1Ι. άλλ’ α'ίτινες τελοϋσιν υπό την άντίληψιν τής Ε.Α.ΓΙ.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. Δ. ΚΡΙΜΠΑΣ

242

Έκ τούτων έγκατεστάθησαν:
Έν Μακεδονία
Έν Θράκη
Έν Κρήτη
Έν Εύβοια
Έν Θεσσαλία
Έν Στερεά Έλλάδι
Έν Ήπείρω
Έν Πελοποννήσω
Έν Λήμνω
Σύνολον

116.226
16.625
4.780
2.407
2.317
1.989
1.345
1.061
1.001
147.751

οίκογένειαι

Κατά λόγον του είδους των επαγγελματικών ασχολιών τών έγκατασταθέντων, ουτοι άναλύονται εις:
Γεωργούς, καλλιεργητής δημητριακών
Καπνοκαλλιεργητάς
’Αμπελουργούς
Δενδροκόμους
Γεωργοκτηνοτρόφους
Σηροτρόφους
Κηπουρούς
Έλαιοκαλλιεργητάς
'Αλιείς ή ναυτικούς
Έπαγγελματίας και εμπόρους
Σύνολον

122.304
7.644
4.125
111
2.079
962
577
23
1.577
8.749
148.151

οικογενειαι

’Αγροτικοί Συνοικισμοί Ε.Α.Π.
'Η Ε.Α.Π. ίδρυσεν έν όλω 2.003 Συνοικισμούς"1, έξ ών:
1.402

έν Μακεδονία20 21

20. Έκ τούτων 400 οίκογένειαι εΰρίσκονται άποκατεστημέναι εις Συνοικισμούς υπαγό
μενους εις τήν Διεύθυνσιν ’Αστικής Άποκχταστάσεως.
21. Εις τον αριθμόν τούτον τών Συνοικισμών περιλαμβάνονται και παλαιά έγκχταλειφθέντα μουσουλμανικά καί βουλγαρικά χωρία, ών τα οικήματα έπισκευασθέντα δαπάναις
τής Ε.Λ.ΙΙ. έχρησιμοποιήθησαν προς οριστικήν στέγασιν άγροτών προσφύγων.
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218
39
22
19
16
15
9
2.003
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έν Θράκη
έν Κρήτη22 23
έν Θεσσαλία
έν Ήπείρω
έν Στερεά Έλλάδι
έν Λήμνω
έν Εύβοια
έν Πελοποννήσω
έν ολω

Οικήματα νέα
Τα υπό τής Ε.Α.Π. άνεγερθέντα, καθ’ ολην την Ελλάδα, νέα άγροτικά οίκήματα άνέρχονται εις 43.6542'1, ήτοι:
32.199
5.433
1.693
1.316
1.031
726
678
393
390
43.859

έν
έν
έν
έν
έν
έν
έν
έν
έν
έν

Μακεδονία
Θράκη
Εύβοια
Κρήτη
Στερεά Έλλάδι
Λήμνω
Ήπείρω
Θεσσαλία
Πελοποννήσω
δλω

Οικήματα τια αιά
Πλήν των ώς άνω οικημάτων οί πρόσφυγες κατέχουσι καί οικήματα άνταλλαξίμων μουσουλμάνων ή Βουλγάρων ή καί ιδιωτικά έπιταχθέντα, 65.113 έν
ολω, ήτοι:
Έν Μακεδονία
Έν Θράκη

53.572
8.060

(μουσουλμάνων καί Βουλγάρων)

22. Τινές "ών έν Κρήτη Συνοικισμών της Κ.Λ.ΙΊ. άποτελούμενοι έξ ευαρίθμων οικημά
των θέλουσι συγχο^νευθή μετ’ άλλων, γειτονικών προς αυτούς Συνοικισμών.
23. Έν τω ανωτέρω άριθμώ κατοικιών περιλαμβάνονται καί διπλοκατοικίαι ΰπολογισθεϊσαι εις διπλοϋν.
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Έν τη λοιπή Έλλάδι
Έν δλω

3.481
65.113

(τουρκικά και ιδιόκτητα)

Έκ τούτων έπεσκευάσθησαν δαπάναις τής Ε.Α.Π. 16.291, ήτοι:
Έν
Έν
Έν
Έν

Μακεδονία
Θράκη
τη λοιπή Έλλάδι
δλω

12.322
529
3.440
16.291

Οικήματα υπό άνέγερσιν
Πλήν των άνεγερθέντων εΰρίσκονται υπό άνέγερσιν οικήματα 8.314“', έξ ών:
5.035
600
2.679
8.314

έν
έν
έν
έν

Μακεδονία
Θράκη
τή λοιπή Έλλάδι
ολω

Χρηματικά δάνεια στεγάσεως
Τα προς τους άγροτικώς άποκατασταθέντας χορηγηθέντα χρηματικά δάνεια
στεγάσεως άνέρχονται εις δραχμάς 179.899.537, ή δέ άξια των προς αύτους
χορηγηθέντων οικοδομήσιμων υλών εις δραχμάς 280.000.000 περίπου.
Γαϊαι
Αί υπό του Δημοσίου τή Ε.Α.Π. παραχωρηθεΐσαι, καθ’ άπασαν την Ελλάδα,
γαϊαι άνέρχονται εις 7.409.600 στρέμματα, έξ ών:24

Μακεδονία
Θράκη
Λοιπή Ελλάς
Σύνολον

Καλλιεργήσιμαι Μή Καλλιεργήσιμαι
3.692.788
1.988.154
620.542
533.027
404.862
170.227
4.718.192
2.691.408

Σύνολον
5.680.942
1.153.569
575.089
7.409.600

24. Εις τον άριθμόν των υπό άνέγερσιν οικημάτων δέν συμπεριλαμβάνονται τα 275 ύπο
άνέγερσιν οικήματα (διπλοκατοικίαι) τοϋ σηροτρορικοϋ Συνοικισμού Άργους Νέα Κίος.
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Κατά λόγον προελεύσεως αύτών, al παραχωρηθεΐσαι εις την Ε.Α.Π.
έκτάσεις άναλύονται εις:

Δημοσίου
Μουσουλμανικαί έξ
άνταλλαγής και έξαγοράς
κα! βουλγαρικά! έγκαταλειφθεϊσαι
Άπαλλοτριωθεϊσαι
και έπιταχθεΐσαι
Μεμισθωμέναι
’Άλλαι κατηγορίαι2’
Σύνολον

Έν Μακεδονία
332.293
4.478.681

587.991,5
137.950
144.026,5
5.680.942

Θράκη Λοιπή Έλλάδι
262.762
25.760

Σύνολον
620.815

600.066

286.347,5

5.365.094,5

64.043
3.030
223.668
1.153.569

262.482,5

914.517
140.980
368.193,5
7.409.600

499
575.089

Καλλιεργηθεΐσαι γαϊαι
Τάς γαίας ταύτας, πάσας πλήν έλαχίστων εξαιρέσεων, παρεχώρησεν ή Ε.Α.Π.
εις τους εγκατεστημένους πρόσφυγας ο'ίτινες έκαλλιέργησαν στρέμματα:
Κατά το γεωργικόν
έτος 1923-24
Δια δημητριακών21’
Διά κτηνοτροφικών
Διά βιομηχανικών
Διά κηπουρικών κα!
άλλων διαφόρων
Σύνολον
Κατά το γεωργικόν
έτος 1924-25
Διά δημητριακών

Έν Μακεδονία

Θράκη

Λοιπή Έλλάδι

652.569
200.824
150.336

100.408
62.035
32.125

16.045.5
11.662.5
8.692.5

869.022.5
274.521.5
191.153.5

55.935
1.059.664

18.524
313.092

7.056.5
43.457

81.515,5
1.416.213

Έν Μακεδονία
973.270,25

Θράκη
188.341

Σύνολον

Λοιπή Έλλάδι
10.255

Σύνολον

1.171.866,25

25. Γαϊαι ών ή προέλευσις παραμένει άκαθόριστος, γαϊαι άνήκουσαι εις μή ανταλλαξί
μους ή φυγάδας, γαϊαι έγκαταλελειμμέναι, κοινοτικά! κ.λπ.
26. Δημητριακά: σίτος, σίκαλις, αραβόσιτος, κέχρος, άσπρίτσα. Κτηνοτροφικά: κριθή,
ρόβι, βρώμη, βίκος, σμιγός, σόργον, καπλουτζάς, κάνναβις. τριφύλλι. Βιομηχανικά: καπνός,
βάμβαξ, σησαμος, ορυζα, όπιον, γλυκάνισον. Κηπουρικά και άλλα: όσπρια, λαχανικά, μπο
στάνια, γεώμηλα, άμπελος.
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Δια κτηνοτροφικών
Διά βιομηχανικών
Διά κηπουρικών καί
άλλων διαφόρων
Σύνολον
Κατά το γεωργικόν
έτος 1925-26
Διά δημητριακών
Διά κτηνοτροφικών
Διά βιομηχανικών
Διά κηπουρικών καί
άλλων διαφόρων
Σύνολον

454.973,25
241.139

82.191
50.310

10.437
10.799,5

547.601,25
302.248,5

26.802,25
1.837.403,75

21.414
342.256

9.900
41.391,5

199.335,25
2.221.051,25

Έν Μακεδονία Θράκη
1.167.92427

Λοιπή Έλλάδι

Σύνολον

545.967
289.367

215.500
93.225
37.892

64.111,5
47.232
17.794,5

1.447.535,5
686.424
345.053,5

201.625
2.204.883

20.691
367.308

38.239
167.377

260.555
2.739.568

Άπόδοσις καλλιεργειών
Αί καλλιέργεια!, του γεωργικού έτους 1924-25 άπέδωσαν 183.988.382 όκά8ας έν συνόλω, αί δέ καλλιέργειαι του γεωργικού έτους 1925-26 άπέδωσαν
222.423.745, τής άποδόσεως καλλιεργειών Μακεδονίας κατά το 1925-26
ύπολογιζομένης κατά 20% άνωτέρας τής τοϋ έτους 1924-25. ’Ήτοι:
Έτους 1924-25
Έν Μακεδονία
69.351.551
Δημητριακά
37.352.152
Κτηνοτροφικά
15.262.130
Βιομηχανικά
25.346.119
Κηπουρικά καί άλλα
Σύνολον
147.311.952

Θράκη
19.724.252
8.208.100
2.237.646
6.035.187
36.205.185

Λοιπή Έλλάδι
Σύνολον
124.945
89.200.748
124.600
45.684.852
197.700
17.697.476
24.000
31.405.306
183.988.382
471.185

’Έτους 1925-26
Δημητριακά
Κτηνοτροφικά
Βιομηχανικά

Θράκη
20.428.781
9.490.838
1.774.046

Λοιπή Έλλάδι
Σύνολον
2.441.720
106.092.363
1.279.532
55.592.952
20.726.300
637.689

Έν Μακεδονία
83.221.862
44.822.582
18.314.556

27. Αί καλλιεργηθεΐσαι εκτάσεις έν Μακεδονία κατά το 1925-26 ΰπερέβησαν κατά 20%
τάς κατά το 1924-25 καλλιεργηθείσας.
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Κηπουρικά καί άλλα
Σύνολον

30.416.623
176.775.623

7.621.842
39.315.507
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1.973.665
6.332.615

40.012.130
222.423.745

Σπόροι
Σπόρους έχορήγησεν ή Ε.Α.Π. είς είδος μέν 17.168.804 όκάδας:
Είς Μακεδονίαν
Είς Θράκην
Είς λοιπήν Ελλάδα
Σύνολον

14.140.066
1.063.304
1.965.434
17.168.804

είς χρήμα δέ δάνεια, προς άγοράν σπόρων, άνερχόμενα είς 45.738.070,
ήτοι:
43.063.638
3.455
2.670.977
45.738.070

διά την Μακεδονίαν
διά την Θράκην
διά την λοιπήν Ελλάδα
έν ολω

Ζώα
Τοιαϋτα ή Ε.Α.Π. έπρομηθεύθη καί έχορήγησε, διά τάς άνάγκας των άποκαθισταμένων γεωργικώς καί γεωργοκτηνοτροφικώς, 124.381, έξ ών 75.817
μεγάλα, άροτριώντα και μή, ήτοι:
66.441
2.736
6.640
75.817

διά τήν Μακεδονίαν
διά τήν Θράκην
διά τήν λοιπήν Ελλάδα
έν ολω

καί 48.664 αιγοπρόβατα, ήτοι:
31.905
14.429
2.230
48.564

διά τήν Μακεδονίαν
διά τήν Θράκην
διά τήν λοιπήν Ελλάδα
έν ολω
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Επίσης έχορήγησεν εις τους γεωργικώς έγκατασταθέντας χρηματικά δά
νεια προς άγοράν ζώων έκ δραχμών 58.848.988, ήτοι:
54.408.594
—
4.440.394
58.848.988

διά την Μακεδονίαν
διά τήν Θράκην
διά τήν λοιπήν Ελλάδα
έν δλω

Πλήν τούτων ή Ε.Α.Π. έχορήγησε κτηνοτροφικά δάνεια έκ 14.275.410
δραχμών εις τους γεωργοκτηνοτρόφους Μακεδονίας προς προμήθειαν ποιμνίων.
Νομή κτηνών
Διά την συντήρησιν τών ζώων τών άγροτικώς εγκατεστημένων προσφύγων
ή Ε.Α.Π. έχορήγησεν εις είδος μέν 34.821.867 όκάδας νομής, ήτοι:
31.962.564
980.163
1.879.140
34.821.867

διά τήν Μακεδονίαν
διά τήν Θράκην
διά τήν λοιπήν Ελλάδα
έν δλω

εις χρήμα δέ δάνεια άνερχόμενα εις δραχμάς 16.129.140, ήτοι:
12.755.110

διά τήν Μακεδονίαν
διά τήν Θράκην
διά τήν λοιπήν Ελλάδα
έν δλω

—
3.374.030
16.129.140
Γεωργικά εργαλεία

Έχορήγησεν ή Ε.Α.Π. τα κάτωθι:

'Άροτρα
Κάρα
Διάφορα άλλα
έργαλεϊα
Σύνολον

Έν Μακεδονία
47.255
16.815
110.555
174.625

Θράκη
4.886
3.350

Λοιπή Έλλάδι
4.449
1.383

Σύνολον
56.590
21.548

11.532
19.768

31.539
37.371

153.626
231.764
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Επίσης έχορηγήθησαν χρηματικά δάνεια προς άγοράν έργαλείων άνερχόμενα εις δραχμάς 21.823.054, ήτοι:
20.089.414
—
1.733.640
21.823.054

εις Μακεδονίαν
εις Θράκην
εις την λοιπήν Ελλάδα
έν ολω

Γεωργικά μηχανήματα
'Η διάδοσις της χρήσεως αύτών μεταξύ των γεωργών προσφύγων μόνον διά
των Συνεταιρισμών θά ήδύνατο να έπιτευχθή, άλλ’ έπί τοΰ παρόντος τα
οικονομικά τών ήδη λειτουργούντων δεν έπιτρέπουσι, πλήν έξαιρέσεων, δαπάνας μεγάλας προς άπόκτησιν γεωργικών μηχανημάτων.
Ούχ ήττον ή Ε.Α.Π. διέθεσεν έν Μακεδονία διά πωλήσεως προς προσφυγικούς Συνεταιρισμούς επί τοκοχρεωλυτική έξοφλήσει:
7
άλωνιστικάς μηχανάς
9
έκκοκιστικάς μηχανάς
102
σιτοκαθαριστήρια
8
θεριστικάς αύτοδετικάς μηχανάς
28
θεριστικάς άπλάς μηχανάς
4χορτοκοπτικάς μηχανάς
Βενζινάρωσις
Ή Ε.Α.Π. ενεργεί ωσαύτως διά 44 βενζιναρότρων, λειτουργούντων έν Μακε
δονία, την έκχέρσωσιν εκτάσεων θαμνωδών κ.λπ. άνηκουσών εις αύτήν,
χρεοΰσα μέχρι ώρισμένου μόνον ποσοϋ, διά τής άναλόγου δαπάνης, τούς
πρόσφυγας εις ούς παραχωροϋνται αί έκχερσούμεναι γαΐαι. Μέχρις ’Οκτω
βρίου 1926 έξεχερσώθησαν έν Μακεδονία διά τών βενζιναρότρων τής Ε.Α.Π.
115.000 στρέμματα ένώ διά κοινών άροτρων καί ζώων έξεχερσώθησαν, ύπ’
αύτών τών προσφύγων, 20.000 στρέμματα. Μέχρι Μαρτίου έ.ε. υπολογίζε
ται δτι θά έχωσιν έκχερσωθή έν Μακεδονία περί τάς 200.000 στρέμματα.
Ζωάρκεια
Ή Ε.Α.Π. έχορήγησεν εις τούς ύπ’ αυτής άγροτικώς άποκατασταθέντας
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πρόσφυγας ζωάρκειαν εις είδος μέν 19.413.372 όκάδας δημητριακών, ήτοι:
16.976.806
2.111.089
325.477
19.413.372

διά τήν Μακεδονίαν
διά τήν Θράκην
διά τήν λοιπήν Ελλάδα
έν όλω

εις χρήμα δέ δάνεια άνερχόμενα εις δραχμάς 71.184.035, ήτοι:
54.177.778
158.093
71.184.035

διά τήν Μακεδονίαν
διά τήν Θράκην
έν ολω

Πλήν τών εις τα άνωτέρω εδάφια άναφερομένων χρηματικών δανείων, ή
Ε.Α.Π. έχορήγησεν επαγγελματικά δάνεια έκ δραχμών 34.586.658, ήτοι:
200.800
2.200.232
34.586.658

διά τήν Θράκην
δια τήν λοιπήν Ελλάδα
έν όλω

καί δάνεια καλλιέργειας έκ δραχμών 7.403.175, ήτοι:
5.869.691
35.804
1.497.680
7.403.175

διά τήν Μακεδονίαν
δια τήν Θράκην
διά τήν λοιπήν Ελλάδα
έν δλω

ώς καί διάφορα άλλα δάνεια, ήτοι υδρεύσεων, άποστραγγίσεων, άγοράς
λιπασμάτων κ.λπ. (εις χρήμα), έκ δραχμών 19.989.319.

Γ. ΕΡΓΑ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ
Ή Ε.Α.Π. δεν ήδύνατο νά παρίδη την άνάγκην έκτελέσεως τών άναγκαιοτέρων έργων κοινής ώφελείας, τών άπαραιτήτων εις Συνοικισμούς νεοπαγείς
καί άρτισυστάτους.
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Συμφώνως προς το άρθρον 15 του Πρωτοκόλλου της Γενεύης, ή Ε.Α.Π.
δύναται να προβαίνη εις δαπάνας γενικής ή κοινωνικής φύσεως, αΐτινες θά
έξησφάλιζον την άνάπτυξιν των προσφυγικών εγκαταστάσεων τής Ε.Α.Π.
και την βελτίωσιν τής υγιεινής καταστάσεως των πληθυσμών, υπό όρους δέ
συνεπαγόμενους έξόφλησιν έν τω μέλλοντι.
Ύδρευσις
Τοιαϋτα έργα κοινής ώφελείας είναι κατά πρώτον λόγον ή νδρευσις των Συ
νοικισμών, συνεπαγομένη πολλάκις μεγάλας δαπάνας, οσάκις επιβάλλεται ή
διά βαθειών γεωτρήσεων έξεύρεσις υδατος εις ποιότητα καλήν και εις ποιό
τητα επαρκή προς πόσιν και άρδευσιν.
Τα έργα ΰδρεύσεως έκτελούνται υπό ειδικών Υπηρεσιών τής Ε.Α.Π.
έδρευουσών έν Θεσσαλονίκη, Κομοτηνή καί Άθήναις, συνίστανται δέ εις έπισκευήν παλαιών υδραγωγείων καί άποκάθαρσιν τών πηγών, εις έπισκευήν
παλαιών φρεάτων, εις κατασκευήν νέων υδραγωγείων προς διοχέτευσιν πη
γαίων ύδάτων, εις όρυξιν καί κατασκευήν νέων φρεάτων, εις γεωτρήσεις μι
κρού βάθους, διά χειροκινήτων γεωτρυπάνων καί εις βαθείας, διά μηχανοκι
νήτων γεωτρυπάνων, γεωτρήσεις. Εις όλας τάς άνωτέρω έργασίας ΰδρεύσε
ως παρομαρτεΐ τοποθέτησις άντλιών, κρουνών κ.λπ.
Έν Μακεδονία λ.χ. μέχρις ’Ιουνίου έ.έ. ώρύχθησαν 391 κοινά φρέατα εις
διαφόρους άγροτικούς Συνοικισμούς. 'Υδραγωγεία κατεσκευάσθησαν 142.
Γεωτρήσεις έξετελέσθησαν 175, άποδώσασαι 3.824 τόννους υδατος κατά
εικοσιτετράωρον. Εις την Δυτικήν Μακεδονίαν καί Χαλκιδικήν αί Ύπηρεσίαι ΰδρεύσεως τής Ε.Α.Π. έργάζονται διά μηχανοκινήτων γεωτρυπάνων.
Έτοποθετήθησαν 217 άντλίαι άπορροφητικαί διά την άντλησιν τού υδατος
τών βαθυτέρων φρεάτων.
Εις την Θράκην ή ΰδρευσις παρουσίασε πολλώ μεγαλυτέρας δυσχερείας,
διότι ή έξεύρεσις υδατος, δΓ όρύξεως συνήθων φρεάτων, είναι άδύνατος
‘έλλεέψει ΰδροφόρων στρωμάτων εις βάθος σχετικώς ούχί μέγα, έγένετο δέ
άνάγκη έκτελέσεως περισσοτέρων γεωτρήσεων, ιδία εις τάς περιφερείας Κο
μοτηνής καί Άλεξανδρουπόλεως, καί εις το βορειοανατολικόν πεδίον τής
Ξάνθης. Έγένοντο 32 βαθεΐαι γεωτρήσεις, εις βάθος 30-124 μέτρων έκάστη,
άποδίδουσα μέχρι 2.000 τόννων υδατος κατά εικοσιτετράωρον, μέσης σκληρότητος 19 βαθμών.
Εις την λοιπήν 'Ελλάδα, οπού 6 έποικισμός τών προσφύγων είναι όλιγώτερον έντατικός, ή υδρευσις τών Συνοικισμών συναντά μικροτέρας δυσχερεί-
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ας, συντελουμένων ήδη τών αναγκαίων έργων ύδρεύσεως είς μικροτέραν κλί
μακα ή έν Μακεδονία καί Θράκη.
Είς τους περισσοτέρους άγροτικούς Συνοικισμούς της Στερεάς καί τής
Πελοποννήσου έξασφαλίζεται ύδωρ έπαρκές δι’ όρύξεως κοινών φρεάτων.
Είς τήν Εύβοιαν, περατωθείσης τής μελέτης ύδρεύσεως, πρόκειται ν’ άρχίση
ή έκτέλεσις των προϋπολογισθέντων έργων.
Είς την Θεσσαλίαν μετεφέρθη ήδη εν των μηχανοκινήτων γεωτρύπανων
Θράκης προς έκτέλεσιν βαθειών γεωτρήσεων είς τούς Συνοικισμούς Γιάννουλη, Νέχαλη, Χατζόμπασι καί Σάδοβο. Είς τούς λοιπούς Συνοικισμούς,
τούς στερουμένους έπαρκοϋς υδατος, θά κατασκευασθώσιν υδραγωγεία καί
φρέατα.
Είς τάς λοιπάς περιφερείας, δι’ άναλόγων έργων εξασφαλίζεται το άναγκάϊον ύδωρ είς τούς στερουμένους τοιούτου Συνοικισμούς, πάντοτε δέ εντός
των έπιβαλλομένων οικονομικών ορίων.
Άπύ τής ίδρύσεως τής Ε.Α.Π. μέχρι 30ής Σεπτεμβρίου 1926, 40.000.000
περίπου δραχμαί διετέθησαν προς υδρευσιν καί άρδευσιν τών άγροτικών συ
νοικισμών τής Ε.Α.Π., πλήν τών διά τον αύτύν σκοπόν χρησιμοποιηθέντων
υπολοίπων διαφόρων άλλων κονδυλίων.
Ρυμοτομία καί κατασκευή γεφυρών
'Απάντων τών άγροτικών Συνοικισμών τής Ε.Α.Π. ΐδρυομένων έπί τή βάσει
σχεδίων αρχιτεκτονικών, ή ρυμοτομία αύτών είναι έξησφαλισμένη, τών έργων
οδοποιίας, εάν ύπάρξη ανάγκη έκτελέσεως τοιούτων υπό τής Ε.Α.Π., λαμβανομένων έκ τών πιστώσεων έργων κοινής ώφελείας, αίτινες έπιπίπτουσιν άναλογικώς έπί τής όλότητος τών άγροτικώς άποκατεστημένων προσφύγων.
Πολλάκις, προς έξασφάλισιν τών συγκοινωνιών τών άγροτικών Συνοικι
σμών έγένετο, έν Μακεδονία ιδία, άνάγκη κατασκευής γεφυρών μικρών καί
μεγάλων, τής έκτελέσεως τών σχετικών έργων πραγματοποιηθείσης συμφώνως προς τήν γενικήν τής Ε.Α.Π. αρχήν, τής χρεώσεως τών ενδιαφερομένων
προσφύγων διά πάσης σχετικής δαπάνης.
Έξυγίανσις τών άγροτικών Συνοικισμών
Ή γειτνίασις πολλών έκ τών άγροτικών Συνοικισμών τής Ε.Α.Π. προς ελώ
δεις εκτάσεις άποτελεΐ κίνδυνον κατά τής υγείας τών άποκαθισταμένων προ
σφύγων, μειουμένης κατά φυσικόν λόγον καί τής παραγωγικής αύτών δυνάμεως.
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’Ανεξαρτήτως των μεγάλων αποξηραντικών έργων Μακεδονίας, ών ή
έκτέλεσις άνετέθη υπό τής κυβερνήσεως εις ξένην Εταιρείαν, ή Ε.Α.Π. έκτελεί την άποξήρανσιν μικρών ελωδών εκτάσεων, οσάκις αυτή καθίσταται επι
τακτική καί δεν απαιτεί μεγάλας δαπάνας. Συνήθως, τοιαϋται άποξηράνσεις
έπιτυγχάνονται διά τής εργασίας καί αύτών τών ενδιαφερομένων προσφύ
γων, έποπτευομένης ύπο τεχνικών υπαλλήλων τής Ε.Α.Π.
Αί άποξηραινόμεναι έκτάσεις άποδίδονται εις την καλλιέργειαν, άπαλλασσομένων συγχρόνως τών πληθυσμών τών έγγύς Συνοικισμών άπο τάς
άνθυγιεινάς αναθυμιάσεις καί τούς άνωφελείς κώνωπας.
Κινίνη
Ή Ε.Α.Π. προς καταπολέμησιν τής ελονοσίας, ήτις ώς γνωστόν μαστίζει
τήν ύπαιθρον καί έξ ής δεινώς δοκιμάζεται ό πληθυσμός τών άγροτικών προσφυγικών Συνοικισμών, προέβη εις τήν προμήθειαν 19.000 χιλιογράμμων
κινίνης εις δισκία καί 5.000.000 φυσίγγων, έξ ής πωλεί, διά τών κατά τό
πους έποικιστικών ’Αρχών, προς τούς βουλομένους τών άγροτών προσφύ
γων, εις τήν τιμήν τού κόστους, είτε τοίς μετρητοίς είτε έπί πιστώσει, διά
τής χρεώσεως τών βιβλιαρίων τών προς τήν Ε.Α.Π. χρεών των. Είς τούς
άπορωτέρους τών προσφύγων (το 1/4 του πληθυσμού έκάστου Συνοικισμού
κατ’ άνώτατον οριον) ή κινίνη χορηγείται δωρεάν.
’Αγροτικά ιατρεία Ε.Α.Π. εν Μακεδονία
Έν Μακεδονία ή Ε.Α.Π., προς προστασίαν τής υγείας τών άγροτικώς έγκατασταθέντων, οίτινες, διά λόγους οικονομικής στενοχώριας καί ώς έκ τού
άπομεμακρυσμένου τών Συνοικισμών αύτών, δυσκόλως δύνανται να τύχωσιν
ιατρικής περιθάλψεως καί να προμηθευθώσι φάρμακα, προέβη εις τήν σύστασιν άγροτικών ιατρείων, ών έκαστον έφωδιασμένον διά πλήρους φαρμα
κείου, τών άπαραιτήτων ιατρικών έργαλείων καί τού άναγκαίου προσωπι
κού, λειτουργεί ΰπο τήν διεύθυνσιν ιατρού.
Τοιαΰτα ιατρεία ίδρύθησαν έν Μακεδονία, άπο ’Ιουλίου 1925 καί λειτουργοΰσι, πεντήκοντα έννέα, έδρεύοντα είς τα πλέον μεμακρυσμένα καί άνθυγιεινά σημεία τής υπαίθρου, περιλαμβάνουσι δέ, έκαστον είς τήν έαυτοΰ περι
φέρειαν, ώρισμένον αριθμόν Συνοικισμών, δυσκόλως δυναμένων να έξυπηρετηθώσιν ΰπο τών διαφόρων άστικών κέντρων, άπο άπόψεως ιατρικής περιθάλψεως.
Αί άγροτικαί προσφυγικαί οίκογένειαι, χρεούμεναι είς τα βιβλιάριά των
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διά 175 δραχμών έτησίως, έξασφαλίζουσι τήν ιατρικήν περίθαλψίν των επί
εν έτος. Τα φάρμακα παρέχονται εις τούς άπορωτέρους δωρεάν.
Έκ των 115.480 προσφυγικών οικογενειών (άτομα 429.854), τών έγκατασταθεισών έν Μακεδονία άγροτικώς μέχρι τέλους ’Ιουνίου 1926, τελοΰσιν
υπό τήν άντίληψιν άγροτικών ιατρείων τής Ε.Α.Π. 48.428 οίκογένειαι, άτο
μα 173.134, εις ά δέον να προστεθώσιν 25.000 περίπου άτομα, μή άνήκοντα
εις άγροτικούς Συνοικισμούς τής Ε.Α.Π., ήτοι έν δλω άτομα 198.134.
Έκ τούτων, κατά το πρώτον έτος τής λειτουργίας τών ιατρείων τής
Ε.Α.Π., έτυχον νοσηλείας 553,85%ο, ών 337,29%ο πάσχοντες έξ έλονοσίας.
Έθανον 8,27%ο, έξ ών 1,70%ο, έξ έλονοσίας. Αί γεννήσεις άνήλθον εις
28,06%ο. Έκ τών νοσηλευθέντων επασχον:
Κατά το Α' τρίμηνον
τής λειτουργίας τών
ιατρείων
Κατά το Β' τρίμηνον
τής λειτουργίας τών
ιατρείων
Κατά το Γ' τρίμηνον
τής λειτουργίας τών
ιατρείων
Κατά το Δ' τρίμηνον
τής λειτουργίας τών
ιατρείων

έξ έλονοσίας, τυφοειδών
25.734

έκ τύφου, τυφοειδών
καί δυσεντερίας
716

19.908

337

9.128

144

12.272

157

'Η παρατηρουμένη αΰξησις τών νοσηλευθέντων έξ έλονοσίας, τύφου, τυ
φοειδών και δυσεντερίας κατά το Δ' τρίμηνον (’Απρίλιος, Μάιος, ’Ιούνιος)
οφείλεται εις τήν έποχήν ήτις εύνοέΐ γενικώς τάς άνωτέρω νόσους.
Έκ του κατωτέρου παρατιθεμένου πίνακος καταφαίνεται ή προϊοΰσα βελτίωσις τής υγιεινής καταστάσεως του προσφυγικου πληθυσμού Μακεδονίας
καί Θράκης (έπί τών έγκατεστημένων προσφύγων):
Έπί τών έγκατεστημένων προσφύγων
Έν Μακεδονία
Θάνατοι
1924 Ίούνιος-Δεκέμβριος
33%ο
1925, καθ’ δλον το έτος
19%ο
1926, Ίανουάριος-Μάιος
12%ο

Γ εννήσεις
10%ο
29%
35%
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28%ο

Ή βελτίωσις οφείλεται εις την έγκλιμάτισιν των προσφύγων, τήν καλλιτέρευσιν των δρων τής θρέψεως και κατοικίας των, εις τήν υδρευσιν των Συ
νοικισμών των ώς και εις τήν εύεργετικήν δρασιν των ιατρείων τής Ε.Α.Π.,
προκειμένου περί τής Μακεδονίας.
Δυστυχώς, οΐ οικονομικοί πόροι τής Ε.Α.Π. δεν έπέτρεψαν τήν ίδρυσιν
τοιούτων ιατρείων έν Θράκη, ένθα, ώς έκ του άνωτέρω πίνακος έμφαίνεται,
ή θνησιμότης μεταξύ τών έγκατεστημένων προσφύγων είναι κατά 8%ο μεγαλυτέρα τής έν Μακεδονία.
Άντιπλ ημμ υ ρ ι κ à έργα
Προς προστασίαν τών καλλιεργειών τών προσφύγων άπό του κινδύνου τής
πλημμύρας, δπου τοιοϋτος ύφίσταται έκ βροχών, είτε λόγω τού σχηματι
σμού τού έδάφους, είτε λόγω γειτνιάσεως τών Συνοικισμών προς ποταμούς
έκχειλίζοντας, ή Ε.Α.Π. προβαίνει εις τήν κατασκευήν έργων άντιπλημμυρικών, είτε δΓ όρύξεως άποχετευτικών χανδάκων, είτε διά διευθετήσεως τής
κοίτης ποταμών, έγέρσεως ύδατοφρακτών καί προχωμάτων κ.λπ.
Τα έργα ταΰτα έκτελοϋνται έπί τή βάσει έγκεκριμένων μελετών, υπό μη
χανικών τής Ε.Α.Π. έκπονουμένων, διά τής έργασίας αύτών τών ένδιαφερομένων προσφύγων καί έργατών, έπί τούτω προσλαμβανόμενων, τή τεχνική
δέ έπιβλέψει τής Ε.Α.Π.
Κατά τήν έκτέλεσιν τών άντιπλημμυρικών έργων τής περιφερείας Σερ
ρών, σπουδαίως έπεκούρησε το έργον τής Ε.Α.Π. δύναμις Μηχανικού, τεθείσα εις τήν διάθεσιν τής Έποικιστικής Υπηρεσίας κατ’ έντολήν τής VI
Μεραρχίας.
Προς έκτέλεσιν τοιούτων έργων, ή Ε.Α.Π. διέθεσε μέχρι τοΰδε 3.241.195
δραχμάς, πλήν τών έπικουρικώς χρησιμοποιηθέντων υπολοίπων ετέρων κονδυλίων. Έκ τών κατασκευασθέντων άντιπλημμυρικών άναφέρομεν τα τού
Στρυμώνος καί ’Αξιού έν Μακεδονία, τήν άποχετευτικήν χάνδακα Λαγκάτσας καί τάς καταβόθρας Μούφου έν Ήπείρω, αίτινες άπέδοσαν 6.000
στρέμματα εις τήν καλλιέργειαν, τα άντιπλημμυρικά έργα Συνοικισμού Ν.
Κίου παρά το ’Άργος (υπό κατασκευήν) κ.λπ.
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Άνεγερσις εκκλησιών και σχολείων
Λόγοι άνεπαρκείας οικονομικών πόρων δεν έπέτρεψαν, δυστυχώς, εις την
Ε.Α.Π. να συμβάλη συστηματικώς είς την άνέγερσιν σχολικών κτιρίων και
εκκλησιών, είς τους άγροτικους προσφυγικούς Συνοικισμούς.
'Οσάκις αί διαχειρίσεις τών Έποικιστικών Γραφείων παρουσιάζουσιν
υπόλοιπα άδιάθετα οικοδομήσιμων υλικών ή Ε.Α.Π. χορηγεί έξ αύτών προθύμως, έπι πιστώσει, προς άγροτικάς προσφυγικάς 'Ομάδας έπιθυμούσας ν’
άποκτήσωσι σχολείο ν ή έκκλησίαν, χρεουμένων άναλογικώς τών μελών της
Όμάδος. Αί τεχνικαί ύπηρεσίαι τής Ε.Α.Π. παρέχουσι τα άρχιτεκτονικά
σχέδια καί τεχνικήν έπίβλεψιν διά την άνέγερσιν τής οικοδομής, οί δέ ένδιαφερόμενοι πρόσφυγες καταβάλλουσιν οί ίδιοι ή έκμισθοΰσι την άναγκαίαν
έργασίαν, ένίοτε τή άρωγή του κράτους.
Κατά το άνωτέρω σύστημα άνηγέρθησαν καί άνεγείρονται περί τα 200
σχολικά κτίρια είς άγροτικους Συνοικισμούς τής Ε.Α.Π., πλήν τών 50 περί
που σχολείων καί έκκλησιών τών άνεγερθέντων είς Συνοικισμούς τής Μακε
δονίας καθ’ ολοκληρίαν διά δαπάνης τής Ε.Α.Π.
Κτηματογράφησις
Ελλείψει πλήρους καί λεπτομερούς κτηματικού τής χώρας χάρτου, ή ΰπύ
τού Νόμου προβλεπομένη μεταγραφή τών είς τήν κυριότητα τής Ε.Α.Π. περιελθουσών έκτάσεων (Ν.Δ. 15.5.26, άρθρον 7, παράγραφος 2) θά γίνη διά
τού έν χρήσει ήδη τρόπου.
Προς τον σκοπόν όπως οί έγκατασταθέντες άποκτήσωσι το ταχύτερον
σαφή άντίληψιν τής αξίας, τών ορίων καί τής έκτάσεως τής ιδιοκτησίας των
καί άρχίσωσι τάς έγγειους βελτιώσεις, ή Ε.Α.Π. άπεφάσισε να προβή άφ’
έαυτής είς τήν τοπογράφησιν τής κτηματικής αυτής περιουσίας.
Τα άπο τού παρελθόντος έτους έν Μακεδονία λειτουργοΰντα 12 συνεργεία
τοπογραφήσεως κατεμέτρησαν ήδη άνω τών 300.000 στρεμμάτων, έπί τή βάσει
δέ τών καταρτιζομένων κτηματικών χαρτών ένεργείται ή διανομή τών κλήρων.
Σημειωτέον ότι, διά τής έργασίας τών τοπογραφικών συνεργείων τού
Υπουργείου τής Γεωργίας, κατεμετρήθησαν ήδη ετερα 200.000 στρέμματα
κτημάτων έν Μακεδονία κειμένων καί περιελθόντων είς τήν Ε.Α.Π.
Διά τής έργασίας τών κρατικών συνεργείων εύρίσκονται καταμεμετρημέναι σποραδικώς, άνά τήν Θεσσαλίαν, Στερεάν κ.λπ., καί ετεραι έκτάσεις περιελθούσαι είς τήν Ε.Α.Π.
'Ωσαύτως έκτασις περίπου 1.000.000 στρεμμάτων έν Μακεδονίμ έχει κα-
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ταμετρηθή κατά τήν έποχήν του πολέμου ύπο του Υπουργείου Στρατιω
τικών της Μ. Βρετανίας, πλήν όμως ή τεχνική άξια της εργασίας ταύτης
παραμένει άνεξακρίβωτος. Εντός τής έκτάσεως ταύτης περιλαμβάνονται καί
κτήματα περιελθόντα εις την Ε.Α.Π.
Αί τοπογραφικαί έργασίαι τής Ε.Α.Π. συνεχίζονται δραστηρίως, αύξηθέντων των συνεργείων Μακεδονίας άπο 12 εις 18. Είδικώς, εις την έποικιστικήν περιφέρειαν Καρατζόβας ή Ε.Α.Π. προβαίνει πειραματικούς εις τήν,
διά τής άεροφωτογραφήσεως, κτηματογράφησιν των έαυτής κτημάτων (άνω
των 300.000 στρεμμάτων) μεθόδου ταχυτέρας τής συνήθους διά μετροτραπέζης καί δυναμένης να άποδώση πάσαν τήν άπαιτουμένην άκρίβειαν περί
τήν ύποτύπωσιν του έδάφους. Έκ των άποτελεσμάτων των άνωτέρω εργα
σιών θά προσανατολισθή ή Ε.Α.Π. διά τήν εκλογήν του καλλιτέρου συστή
ματος, έφ’ δσον οί νυν διαθέσιμοι πόροι αύτής έπιτρέπουσι το τοιοΰτον.
Έπί του παρόντος ίδρύθη έν Μακεδονία Ταμείον Κτηματογραφήσεως,
τροφοδοτούμενον προσωρινώς διά πιστώσεων τής Ε.Α.Π., αίτινες όμως θά
καλυφθώσι διά τής οικονομικής συμβολής αυτών τών εγκατεστημένων προ
σφύγων, ύποχρεουμένων όπως καταβάλωσι δραχμάς 5 δι’ έκαστον τών ΰπ’
αύτών κατεχομένων στρεμμάτων (0,50 δραχμάς εύθύς άμέσως, το δέ υπό
λοιπον άμα τή αποπερατώσει τής έργασίας.)
Σχετική συμφωνία έπήλθε καί μετά τής Εθνικής Τραπέζης τής Ελλά
δος, καθ’ ήν αύτη άναλαμβάνει να καταβάλη είς το Ταμείον Κτηματογραφή
σεως τής Ε.Α.Π. δραχμάς 5 δι’ έκαστον στρέμμα τών έκτάσεων αίτινες άνήκουσι είς αύτήν καί συνέχονται προς κτηματικήν περιοχήν τής Ε.Α.Π., δυσκόλως δυνάμεναι ένεκα τούτου να έξαιρεθώσι τής κτηματογραφήσεως.

Δ'. ΚΤΗΜΑΤΙΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑΙ

Ή Ε.Α.Π., κατά τήν έγκατάστασιν τών άγροτών προσφύγων έπί τών γαιών
τών έπί τούτω υπό του Δημοσίου έκχωρηθεισών είς αύτήν, συνήντησε καί
συναντά άκόμη μεγάλας δυσχερείας, λόγω διεκδικήσεων έγερθεισών έπί
πολλών έκ τών γαιών αύτών:
Ιον) Έκ μέρους τής Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος ήτις, δυνάμει τής,
άπο 5.5.25 συμβάσεως28 αύτής καί τού Δημοσίου, διαχειρίζεται μέρος τών
μουσουλμανικών άνταλλαγεισών περιουσιών.

28. Έδημοσιεύθη είς το ΰπ’ άρ. 112 φνλλον τής Εφημερίδας τής Κυβερνήσεως, τεΰχ.
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2ον) Ύπο τής ’Αεροπορικής Άμύνης, ώς προικοδοτηθείσης δυνάμει του
άπο 26.8.25 Ν.Δ. δι’ δλων των δημοσίων κτημάτων καί
3ον) Ύπο των κατά τόπους Νομαρχιών, άμφιαβητουσών υπέρ των Κοινο
τήτων τήν κυριότητα επί βοσκήσιμων καί καλλιεργησίμων εκτάσεων περιελθουσών εις τήν Ε.Α.Π.
Ν.Δ. 15ης Μαΐον 1926, «Περί μεταβιβάσεως δικαιωμάτων κνριότητος
κ.λπ. επί των εν Έλλάδι κειμένων αγροτικών κτημάτων κ.λπ. εις τήν
Ε.Α.Π.»
Τήν υπογραφήν καί κύρωσιν του Πρωτοκόλλου τής Γενεύης καί τής προσθέ
του εις αύτο Πράξεως ήκολούθησεν ή δημοσίευσις του Ν.Δ. τής 21.12.23'”
«Περί μεταβιβάσεως εις τήν Ε.Α.Π. τής άπολύτου κυριότητος άγροτικών
κτημάτων άνηκόντων εις το Ελληνικόν Δημόσιον» δι’ άποφάσεων έκδιδομένων έκάστοτε υπό του Υπουργού τής Γεωργίας καί το ΰπ’ άριθμόν
95865/21.8.24 έγγραφον τού Υπουργού τής Γεωργίας κ. Μυλωνά προς τήν
Ε.Α.Π. περί τής συνολικής μεταβιβάσεως εις αύτήν τής πλήρους κυριότητος
επί των καλλιεργησίμων γαιών των άνταλλαξίμων μουσουλμάνων.
Κτηματικοί διαφοραϊ ’Εθνικής Τραπέζης και Ε.Α.Π.
Επειδή δμως προέκυψαν άμφισβητήσεις μεταξύ Εθνικής Τραπέζης καί
Ε.Α.Π. κατά τήν έρμηνείαν τού δρου «καλλιεργήσιμοι γάίαι» καί «άστικά
κτήματα» καί «άγροτικά κτήματα μή διατεθέντα νομίμως δι’ έποικιστικάς
άνάγκας άκτημόνων», ή δε Εθνική Τράπεζα ήγειρεν άξιώσεις έπί λαχανοκή
πων, άμπελώνων, βοσκών καί οικημάτων κατοικίας ή έκμεταλλεύσεως μου
σουλμάνων άνταλλαξίμων, έντός των οποίων ή Ε.Α.Π. νομίμως είχεν ήδη
έγκαταστήσει πρόσφυγας, προς πλήρη καί λεπτομερή καθορισμόν πάντων
των ειδών καί κατηγοριών άκινήτων, δημοσίων, άνταλλαξίμων καί λοιπών,
τών περιελθόντων εις τήν πλήρη καί απόλυτον κυριότητα τής Ε.Α.Π., έδημοσιεύθη το άπο 15 Μαΐου 19261" Ν.Δ. «Περί μεταβιβάσεως δικαιωμάτων κυ
ριότητος κ.λπ. επί τών έν Έλλάδι κειμένων άγροτικών κτημάτων κ.λπ. είς29 30

Α'. ’Ί8ε τροποποιήσεις τής άνωτέρω συμβάσεως έν Β.Δ. 3.10.25 δημοσιευθέντι είς το άπο
30.10.25 ψύλλον τής Εφημερίδας τής Κυβερνήσεως, τεϋχ. Α'. ’38ε καί Ν.Δ. 2/3.4.26 έν τή
Έψημερίδι τής Κυβερνήσεως, άρ. 117, τεΰχ. Α', «Περί κατοχυρώσεως τών ύπο τών άνταλ
λαξίμων μουσουλμάνων έγκαταλειφθεισών έν Έλλάδι περιουσιών κ.λπ.».
29. Έφημερίς τής Κυβερνήσεως 31.12.23, άρ. φύλ. 390, τεϋχ. Α'.
30. Έφημερίς τής Κυβερνήσεως 22.5.26. άρ. φύλ. 164, τεϋχ. Α'.
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την Ε.Α.Π». Άφ’ ετέρου, τα συμφώνως προς το άρθρον 3 του Διατάγματος
αύτοΰ ύπογραφέντα μεταξύ Εθνικής Τραπέζης καί Ε.Α.Π. Πρωτόκολλα
έτακτοποίησαν τάς σχετικάς κτηματικάς διαφοράς, εξαιρέσει 3-4 περιπτώ
σεων έν τή έποικιστική περιφερεία Ίωαννίνων καί των κτηματικών αμφι
σβητήσεων Κρήτης, αΐτινες παραμένουσιν είσέτι έν έκκρεμότητι, διότι ή
Εθνική Τράπεζα εμμένει εις τήν άπαράδεκτον άξίωσιν όπως παύση ή
Ε.Α.Π. διεκδικοΰσα τά, δυνάμει του άνωτέρω διατάγματος, εις αυτήν περιερχόμενα άνταλλάξιμα κτήματα έν Κρήτη, άφ’ ου πρόκειται,, κατά το άρ
θρον 11 του αύτοΰ διατάγματος, να πωλήση ή Ε.Α.Π. εις τήν Εθνικήν Τρά
πεζαν πάσας τάς έν Κρήτη ιδιοκτησίας καί εγκαταστάσεις της κ.λπ., άδιάφορον αν ούδέ σχέδιον σχετικής συμβάσεως κατηρτίσθη είσέτι. Το γεγονός
δέ δτι ή Εθνική Τράπεζα προβαίνει ήδη έν Κρήτη εις αύθαιρέτους εκμισθώ
σεις βοσκών άνηκουσών κατά πλήρη κυριότητα εις τήν Ε.Α.Π. δύναται να
άποτελέση άντικείμενον διαμαρτυρίας τής Ε.Α.Π. προς τήν κυβέρνησιν.
Κτηματικαι διαφορα'ι ’Αεροπορικής Ά μόνης καί Ε.Α.Π.
Το Ν.Δ. τής 15ης Μα'ΐου 1926 ορίζει έν τώ άρθρω 4ω δτι πάντα τά κτήμα
τα, έφ ών το Δημόσιον έχει, καθ’ οίονδήποτε τρόπον, τήν κυριότητα, περιέρ
χονται εις τήν Ε.Α.Π., έάν αυτή: προέβη έπ’ αύτών εις τήν άνέγερσιν οικιών,
προς έγκατάστασιν προσφύγων, ή έγκατέστησεν έπ’ αύτών πλήρως ή με
ρικώς πρόσφυγας διά τής παραχωρήσεως εις αύτους έφοδίων ή χρηματικών
δανείων, ή προήλθεν απλώς εις συμφωνίας, ή άνέλαβεν υποχρεώσεις διά την
έπ’ αύτών έγκατάστασιν προσφύγων.
Έν τούτοις, ή ’Αεροπορική ’Άμυνα διαμφισβητεΐ υπέρ έαυτής τήν κυριό
τητα: 1) έπί καλλιεργησίμων καί μή τμημάτων τών γεωργικών κλήρων τών
έγκατεστημένων προσφύγων, άτινα ούτοι, λόγω προσωρινής οικονομικής
άδυναμίας καί έλλιποΰς έφοδιασμοϋ, δεν ήδυνήθησαν να καλλιεργήσωσι καί
2) έπί τών κοινών βοσκοτόπων τών γεωργικών καί γεωργοκτηνοτροφικών
Συνοικισμών, οΰς δεν χρησιμοποιοΰσιν ετι καθ’ ολοκληρίαν οί δικαιούχοι
πρόσφυγες, διότι δεν εχουσιν άποκτήσει άκόμη τον άπαιτούμενον, διά τήν
πλήρη έπάρκειαν αύτών, άριθμόν ζώων. ’Αμφοτέρων τών κατηγοριών τάς
έκτάσεις, άπαραιτήτους διά το μέλλον τών άγροτικώς άποκατεστημένων,
ένοικιάζει έπί τοϋ παρόντος ή Ε.Α.Π. ώς βοσκάς προς διαφόρους κτηνοτρόφους, έπ’ ώφελεία τών προσφυγικών 'Ομάδων καί δή προς έκτέλεσιν έργων
κοινής ώφελείας, διά του προϊόντος τών τοιούτων μισθώσεων (σχολείων
κ.λπ.).
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Παρά τάς ρητάς οδηγίας της κυβερνήσεως προς την Διεύθυνσήν ’Αεροπο
ρικής Ά μόνης31, δπως παύση αύτη διεκδικοΰσα γαίας του Δημοσίου, έκ του νό
μου άνηκούσας εις τήν Ε.Α.Π., παρεμβάλλουσα ουτω δυσχερείας εις το έργον
της προσφυγικής άποκαταστάσεως, ή ’Αεροπορική ’Άμυνα, διά των κατά τό
πους οικονομικών έφορων, ήρχισεν όχλούσα τους κτηνοτρόφους μισθωτάς της
Ε.Α.Π., έκτελέσαντας ήδη τάς έκ των μισθώσεων υποχρεώσεις των όπως καταβάλωσιν ούτοι έκ νέου ένοίκιον προς τήν ’Αεροπορικήν Άμυναν.
Είναι εύνόητον δτι ή έπιμονή τής Αεροπορικής Άμύνης εις τάς άπόψεις
καί ένεργείας της ού μόνον τήν συνέχισιν τής έκμισθώσεως των εις τάς δι
καιούχους προσφυγικάς 'Ομάδας άνηκουσών έκτάσεων δυσχεραίνει, άλλα καί
τήν κτηνοτροφίαν τής χώρας άποθαρρύνει διά τής καταπιέσεως των κτηνο
τροφών, εις περιστάσεις κρίσιμους δι’ αύτήν, λόγω τής βαθμιαίας καταλήψεως των έκτεταμένων βοσκοτόπων υπό των όσημέραι άποκαθισταμένων γεωργικώς άκτημόνων, έντοπίων καί προσφύγων.
Δυστυχώς το ζήτημα τούτο παραμένει είσέτι άλυτον παρά τάς έντονους
διαμαρτυρίας τής Ε.Α.Π.
Κτηματικαί όιαφοραί Κοινοτήτων καί Ε.Α.Π.
Τα αυτά προσωρινά πλεονάσματα τών καλλιεργησίμων καί μή εκτάσεων καί
τάς έκτάσεις ας ή Ε.Α.Π. παρεχώρησεν εις τάς άγροτικάς προσφυγικάς 'Ομά
δας ώς κοινούς βοσκοτόπους, αί κατά τόπους Νομαρχίαι διεκδικοϋσιν υπέρ
τών Κοινοτήτων, ΰποστηριζόμεναι εις τάς άπόψεις των υπό τού 'Υπουργείου
έπί τών Εσωτερικών, κατά τήν γνώμην τού οποίου ή άμοιβαία άνταλλαγή
πληθυσμών Ελλάδος καί Τουρκίας δεν συνεπήγαγε τήν κατάργησιν τών νο
μικών προσώπων τών Κοινοτήτων, άτινα ούδέποτε έπαυσαν υφιστάμενα,
άντικατασταθέντων απλώς τών φυσικών προσώπων τών Κοινοτήτων, τουτέστιν τών άναχωρησάντων μουσουλμάνων διά τών έγκατασταθέντων προσφύ
γων, καί δτι, κατά συνέπειαν, συμφώνως προς τον Νόμον περί Κοινοτήτων,
οί κοινοί βοσκότοποι καί το δικαίωμα τής έκμισθώσεως τών άνωτέρω έκτά
σεων ούδέποτε έπαυσαν άνήκοντα εις τάς Κοινότητας.
Τήν άποψιν ταύτην ή Ε.Α.Π. άδυνατεί να άποδεχθή, καθόσον αί άμφισβητούμεναι έκτάσεις άποτελοϋσιν ήδη ιδιοκτησίαν τής Ε.Α.Π., περιελθοΰσαι εις τήν πλήρη καί άπόλυτον αυτής κυριότητα, δυνάμει τού Πρωτοκόλλου
τής Γενεύης καί τού Ν.Δ. τής 15ης Μαΐου 1926, άρθρον 4, ούδαμοΰ έν

31. Τ8ε έγγραφον 'Υπουργείου Γεωργίας ΰπ’ άρ. 151629/2.11.26.
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αύτοϊς γενομένης μνείας περί έξαιρέσεως αύτών άπο των εις την Ε.Α.Π. περιελθουσών γαιών.
Έξ άλλου, οί πρόσφυγες οί ύποκαταστήσαντες τούς άνταλλαξίμους μου
σουλμάνους έλαβον πάσαν έκτασιν, ήν σήμερον κατέχουσι, παρά της Ε.Α.Π.
ώς μέλη των, υπό τοϋ έν ίσχύι άρθρου 3 του Ν.Δ. τής 6ης Ιουλίου 1923
«Περί άγροτικής έγκαταστάσεως προσφύγων», προβλεπομένων 'Ομάδων
καί ούχί ώς μέλη των Κοινοτήτων, οί δε κοινοί βοσκότοποι παρεχωρήθησαν
εις τά νομικά πρόσωπα των 'Ομάδων καί ούχί εις τάς Κοινότητας, αίτινες
ύπαγόμεναι εις τάς κατά τόπους Νομαρχίας περιλαμβάνουσι καί έντοπίους
διαφεύγουσαι τον άναγκάϊον έλεγχον τής Ε.Α.Π.
Προς κατάδειξιν τής σοβαρότητος ήν, ούχί άπο νομικής μόνον, άλλ’ ιδία
άπο ούσιάστικής άπόψεως, ενέχει, διά τούς εγκατεστημένους πρόσφυγας, το
ζήτημα τής διεκδικήσεως υπό τής ’Αεροπορικής Άμύνης καί των Κοινοτή
των των άνωτέρω εκτάσεων, προστίθενται τά άκόλουθα.
Πάσαι αί έν Θράκη περιελθοϋσαι εις την Ε.Α.Π. εκτάσεις, έξ 636.896
στρεμμάτων μη καλλιεργησίμων καί 536.227 στρεμμάτων καλλιεργησίμων,
διενεμήθησαν εις τάς έν Θράκη άγροτικώς άποκατασταθείσας μέχρι τέλους
’Οκτωβρίου έ.έ. 16.800 προσφυγικάς οικογένειας, έκάστης οικογένειας λαβούσης τον έλάχιστον άναγκάϊον, διά την επάρκειαν της, γεωργικόν κλήρον
καί άνάλογον βοσκήν διά τά κτήνη αυτής. Εις τούς έξ αύτών έγκατασταθέντας γεωργοκτηνοτροφικώς παρεχωρήθησαν, κατά φυσικόν λόγον, μεγαλύτεραι βοσκήσιμοι έκτάσεις.
’Αλλά έκ μέν των καλλιεργησίμων έκτάσεων (536.227 στρέμματα), λόγω
προσωρινής οικονομικής άδυναμίας των προσφύγων, έκαλλιεργήθησαν, κατά
το 1925-26, μόνον 367.308 στρέμματα, των υπολοίπων 166.919 παραμενόντων έπί του παρόντος χέρσων καί ένοικιαζομένων υπό τής Ε.Α.Π. υπέρ των
'Ομάδων ώς βοσκών, έκ δέ τών μεγάλων κοινών βοσκοτόπων έχρησιμοποιήθη μέρος μόνον, έφ’ δσον τά χορηγηθέντα εις τούς γεωργοκτηνοτρόφους υπό
τής Ε.Α.Π. 20 πρόβατα κατ’ οικογένειαν είναι πολύ ολίγα προς έξασφάλισιν
τής οικονομικής αύτών έπαρκείας, βαθμηδόν συμπληρούμενα ύπ’ αύτών τών
γεωργοκτηνοτρόφων προσφύγων δι’ ιδίας αύτών δαπάνης.
Ταύτας τάς, έπί τοϋ παρόντος, μη χρησιμοποιουμένας υπό τών προσφύ
γων καί υπό τής Ε.Α.Π. ένοικιαζομένας καλλιεργησίμους καί βοσκήσιμους
έκτάσεις διεκδικοϋσιν ή ’Αεροπορική Άμυνα καί αί Κοινότητες, εάν δε ύποτεθή ότι ή Αεροπορική ’Άμυνα ή αί Κοινότητες εγίγνοντο κύριοι αυτών,
είναι λίαν αμφίβολον αν θά καθίστατο δυνατή ή βαθμιαία έπέκτασις τών γεωργικώς καί γεωργοκτηνοτροφικώς εγκατεστημένων προσφύγων μέχρι τών
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άναγκαίων λογικών ορίων, εκ παραλλήλου προς την άνόρθωσιν τής οικονο
μικής αυτών καταστάσεως.

Ε. ΕΙΣΠΡΑΞΙΣ ΧΡΕΩΝ
Αί μέχρι 30ής Σεπτεμβρίου 1926 πραγματοποιηθείσαι δαπάναι διά τήν
άγροτικήν άποκατάστασιν προσφύγων και τήν έκτέλεσιν των άνωτέρω συντόμως διαληφθέντων έργων κοινής ώφελείας είς τους άγροτικούς Συνοικι
σμούς, άνέρχονται εις λίρας ’Αγγλίας 267.480:8:2
Διά των δαπανών αύτών, ως καί διά τοΰ άναλόγου ποσοστού των μέχρι
30.9.26 πραγματοποιηθέντων γενικών εξόδων έκ λιρών ’Αγγλίας 82.145:6:10,
εύρίσκονται χρεωμέναι αί έγκατασταθεΐσαι άγροτικώς προσφυγικαί οίκογένειαι, αίτινες μόλις προ τριών μηνών έκλήθησαν να καταβάλωσι τήν πρώτην
δόσιν, έναντι τοΰ συνολικού ποσού δι’ ού έκαστη έχρεώθη.
Το ζητηθέν άπό τούς άγρότας πρόσφυγας χρηματικόν ποσόν δεν ήτο ούδέ
ήδύνατο να είναι σημαντικόν, δύο ή τρία μόλις έτη μετά τήν έγκατάστασιν
αύτών. Άλλ’ ούτε καί ή καταβλητέα δόσις καθωρ'ίσθη δι’ όλους τούς έγκατεστημένους κατά τρόπον ένιάϊον ή αύθαίρετον, άλλα άνάλογος προς τήν οικο
νομικήν έκαστου άντοχήν.
Ή πρώτη αυτή είσπραξις μικρού μέρους τών χρεών τών άγροτικώς έγκατασταθέντων προσφύγων άπέβλεπε μάλλον εις τον έθισμόν αύτών καί έν
γένει τών προσφύγων τών τελούντων ύπό τήν άντίληψιν τής Ε.Α.Π., είς τήν
ιδέαν ότι παν ο,τι παρ’ αύτής έλαβον άποτελεΐ δάνειον άποδοτέον τμημα
τικούς καί ούχί δωρεάν ή προκαταβολήν έναντι τής έγκαταλειφθείσης αύτών
έν Τουρκίμ περιουσίας, ώς έσφαλμένως ύπό πλείστων έπιστεύετο.
Ή πρώτη αυτή είσπραξις, ένεργηθεϊσα σχεδόν άνευ δυσχερειών, πλήν
έξαιρέσεων, άπέδωκεν 22.070.055,40 δραχμών11 άποδειχθέντος ότι οί έγκατασταθέντες πρόσφυγες, μετά τα δύο ή τρία έτη τής παραγωγικής αύτών
έργασίας, άπέκτησαν οικονομικήν τινα ύπόστασιν, άποτελοΰσαν τήν άρίστην
τών ένδείξεων διά το εύοίωνον αύτών μέλλον.

32. Μέχρι τής αύτής ημερομηνίας έδαπανήθησαν διά τήν αστικήν άποκατάστασιν προ
σφύγων λίραι ’Αγγλίας 909.494:5:7.
33. Τα παρά τών αστών προσφύγων είσπραχθέντα μέχρι 30.9.26 ποσά ανέρχονται εις
12.207.049 δραχμών.
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ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟΝ ΕΡΓΟΝ ΤΗΣ Ε.Α.Π.

Έκ της συνοπτικής ταύτης έκθέσεως δύναται τις να άντιληφθή όποιον
ύπήρξεν, εις τάς κυριωτέρας αύτοϋ γραμμάς, το μέχρι τοϋδε υπό τής Ε.Α.Π.
έπιτελεσθέν εργον, περί τήν άγροτικήν άποκατάστασιν προσφύγων. Δεδομέ
νου οτι το υπόλοιπον του προϊόντος του προσφυγικοΰ δανείου προορίζεται
όπως κάλυψη προϋπολογισθείσας ήδη δαπάνας, προς συμπλήρωσιν υπό άνέγερσιν κατοικιών καί άποπεράτωσιν υπό έκτέλεσιν, έν γένει, έργασιών, ώς
καί προς κάλυψιν γενικών εξόδων τής Ε.Α.Π., το έ'ργον αύτής δύναται να θεωρηθή λήξαν λόγω έξαντλήσεως τών οικονομικών αύτής πόρων.
Άλλα εάν θελήσωμεν, άνεξαρτήτως τοϋ οικονομικού παράγοντος, να εξε
τάσω μεν τάς ύπολειπομένας άνάγκας τών ήδη άγροτικώς έγκατεστημένων
προσφύγων άφ’ ενός καί τον αριθμόν τών άγροτικών οικογενειών αί όποΐαι
παραμένουσιν άνευ άγροτικής έγκαταστάσεως άφ’ έτέρου, θά ίδωμεν ότι καί
αί γενόμεναι ήδη εγκαταστάσεις χρειάζονται κατά το πλέϊστον συμπλήρωσιν
καί ό αριθμός τών άπομεινασών άνευ άγροτικής έγκαταστάσεως άγροτικών
οικογενειών είναι ούχί ευκαταφρόνητος.
Κατά ταϋτα, πολλαί προσφυγικαί οίκογένειαι, έκ τών άγροτικώς άποκατεστημένων, έξακολουθοϋσι να στεγάζωνται εις παλαιά άνταλλάξιμα ή βουλ
γαρικά οικήματα, ευρισκόμενα έν έρειπώδει καταστάσει, ούτως ώστε να
έμφανίζηται επιτακτική ή άνάγκη τής επισκευής αύτών ή τής κατεδαφίσεως
αύτών καί τής άνεγέρσεως νέων.
Εις όλους τούς γεωργοκτηνοτροφικούς ορεινούς Συνοικισμούς, καλύπτο
ντας τήν παραμεθόριον Μακεδονίας καί Θράκης, ό εφοδιασμός δι’ αιγοπρο
βάτων ύπήρξεν έλλιπής, άποδειχθέντος έκ τής πείρας ότι μόνον διά σοβαρας
αύτών ένισχύσεως δύναται να άποσοβηθή ό κίνδυνος τής διαρροής αύτών
πρός τάς πεδιάδας.
Εις πολλούς Συνοικισμούς, δεν έγένετο δυνατή ή έκτέλεσις τών άναγκαίων έργων ύδρεύσεως, έλλείψει χρημάτων, εις άλλους δέ διατηρούνται μικραί
έκτάσεις τελματώδεις, ών ή άποξήρανσις θά ήδύνατο νά έπιτευχθή διά δαπά
νης μερικών εκατομμυρίων δραχμών.
Έάν δέ, εις τάς έλλείψεις ταύτας, προσθέσωμεν διαφόρους άλλας άνάγκας
τών άγροτικώς έγκατεστημένων προσφύγων, άναφερομένας εις τόν, κατ’
άνάγκην, έλλιπή αύτών έφοδιασμόν εις άροτριώντα, γεωργικά έργαλεΐα,
σπόρους κ.λπ. κ.λπ. καταλήγομεν εις τό συμπέρασμα ότι τό ύπολειπόμενον
εργον τής Ε.Α.Π., πρός συμπλήρωσιν τών ένεργηθεισών έγκαταστάσεων,
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είναι άναμφισβήτητον και σοβαρόν. Ούτω, αί άρμόδιαι Ύπηρεσίαι της
Ε.Α.Π. ύπολογίζουσιν δτι, πρός συμπληρωθώ των ήδη γενομένων εγκατα
στάσεων, απαιτούνται 2.200.000 δραχμών.
Άφ’ ετέρου, άριθμός οικογενειών άγροτικών παραμένει άνευ άγροτικής
έγκαταστάσεως, λόγω έξαντλήσεως των πιστώσεων, καίτοι αί οίκογένειαι
αύται ευρίσκονται ήδη επί τόπου καί άναμένουσιν άπό πολλοΰ.
Πλήν τούτων, ή υπό των έποικιστικών 'Υπηρεσιών τής Ε.Α.Π. ένεργηθεΐσα προ εξαμήνου πρόχειρος ερευνά άπέδειξεν δτι ευρίσκονται εις διαφό
ρους πόλεις καί κωμοπόλεις τής χώρας, ώς καί εις την ύπαιθρον, πολλοί
πρόσφυγες μη δυνηθέντες να τύχωσιν άγροτικής άποκαταστάσεως καί ασχο
λούμενοι προσωρινώς εις διάφορα άστικά μικροεπιτηδεύματα.
Ό συνολικός άριθμός τών άνευ άγροτικής έγκαταστάσεως παραμενουσών
άγροτικών προσφυγικών οικογενειών άνέρχεται, κατά τούς άνωτέρω υπολο
γισμούς τής 'Υπηρεσίας, εις 8.000 περίπου, μη άποκλειομένου να πρόκυψη
μεγαλύτερος ετι άριθμός άγροτών προσφύγων παραμενόντων άνευ άγροτικής
έγκαταστάσεως, έκ τής διαταχθείσης ήδη καί ένεργουμένης νεωτέρας έπί
τούτω έρεύνης.
’Αλλά, πρός πραγματοποίησιν νέων προσφυγικών έγκαταστάσεων, δέον
άπαραιτήτως όπως έξασφαλισθώσι πρότερον αί άναγκαίαι πρός τούτο έκτάσεις, δεδομένου δτι αί ήδη εις την κυριότητα τής Ε.Α.1Ι. περιελθοΰσαι γαΐαι
διενεμήθησαν εις τούς έγκατεστημένους πρόσφυγας.
Λαμβανομένου ύπ’ οψιν οτι κατά μέσον δρον ή εκτασις τών παραχωρηθέντων εις τούς έγκατασταθέντας άγρότας πρόσφυγας κλήρων δεν υπερβαίνει
τα 32 στρέμματα’1 κατ’ οικογένειαν, θά άπαιτηθώσι πρός άγροτικήν άποκατάστασιν 8.000 νέων άγροτικών οικογενειών έκτάσεις 260.000-300.000
στρεμμάτων.
Επειδή είναι ήδη γνωσταί καί άναμφισβήτητοι αί δυσχέρειαι εις ας θέλει
εύρεθή ή κυβέρνησις πρός έξασφάλισιν εις την Ε.Α.Π. τών άνωτέρω άπαιτουμένων έκτάσεων, λόγω τής όσημέραι όξυνομένης στενότητος γαιών, ή
Ε.Α.Π. θά ήδύνατο νά άναλάβη την έκτέλεσιν τών άποξηραντικών έργων τής
Στρούμας Φιλίππων καί Ταχινοϋ (Μακεδονίας), περί τών όποιων ύπάρχουσι
σχετικαί μελέται παρά τώ Ύπουργείω Συγκοινωνίας.
'Η έκτέλεσις τών έ'ργων αύτών, κατά πληροφορίας τής Ε.Α.Π., θά άπαιτήση δαπάνην 2.000.000 λιρών ’Αγγλίας περίπου, θέλει δέ άποδοθή εις την

34. Ό μέσος όρος τής έκτάσεως τών οικογενειακών κλήρων τών εντοπίων άκτημόνων
ανέρχονται εις 40-45 στρέμματα.
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καλλιέργειαν, μετά τήν άποπεράτωσιν καί των υπό έκτέλεσιν άποξηραντικών
έργων των λιμνών Άμότοβον και Άρτζάν Μακεδονίας, έκτασις περίπου
300.000 στρεμμάτων. Ή έκτασις αυτή, περιερχομένη εις τήν πλήρη κυριό
τητα τής Ε.Α.Π., έξασφαλίζει τήν άποκατάστασιν 8.000 νέων άγροτικών
οικογενειών, άπο άπόψεως γαιών.
Έάν τέλος ληφθή ΰπ’ οψιν δτι, διά τήν άνέγερσιν νέων αστικών κατοι
κιών, προς στέγασιν 20.000-35.000 έτι άστικών προσφυγικών οικογενειών,
θά άπαιτηθή δαπάνη μέχρι λιρών ’Αγγλίας 3.000.000 (100 λίραι ’Αγγλίας
κατά κατοικίαν) καί δτι, διά τήν άγροτικήν έγκατάστασιν έκάστης οικογέ
νειας, απαιτούνται λίραι ’Αγγλίας 100, κατ’ έλάχιστον δρον, προκύπτει δτι
υπάρχει ανάγκη:
Λιρών ’Αγγλίας 2.200.000
Λιρών ’Αγγλίας 2.000.000
Λιρών ’Αγγλίας
’Ήτοι έν δλω

2.800.000
8.000.000

προς συμπλήρωσιν άγροτικής έγκαταστάσεως
άποκατεστημένων ήδη προσφύγων
προς άποξήρανσιν Στρούμας Φιλίππων και Ταχινου
προς άνέγερσιν νέων άστικών κατοικιών

ποσον οπερ δέον να έξασφαλισθή κατά τήν ένδεχομένην αϊτησιν της ελλη
νικής κυβερνήσεως προς σύναψιν συμπληρωματικού προσφυγικοΰ δανείου.
Ό
Διευθυντής ’Αγροτικής Άποκαταστάσεως
[Υπογραφή]
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Λαμβάνομεν τήν τιμήν νά φέρωμεν εις γνώσιν 'Τμών, δτι άμα τώ πέρατι
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Παρακαλοΰμεν δθεν 'Υμάς, όπως εύαρεστηθήτε καί άποδεχθήτε τήν πενιχράν ταύτην έκ μέρους μας ηθικήν άμοιβήν.
Το Διοικητικόν Συμβούλιον τής Προσφυγικής Όργανώσεως
Έν Νέω Πύργω (Εύβοιας) Αύθημερδν
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