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1'-“'· τήε προτάσεως Νόμου «ΙΙερί ρυθμίσεως θεμάτων άφο- 
ρωντων την ιθαγένειαν των άποστερηθέντων ταύτην έλλήνων 
πολιτών καί έκπατρισθέντων συνεπεία των γεγονότων τώϋ- 
ετών 1946-49 καί ττερί ελευθέρου επαναπατρισμού tcov. 
έλευθέρας εισόδου είρ τήν χώραν εκείνων οΐτινες έξεπατρί- 
σθησαν ωσαύτως συνεπεία των γεγονότων τούτων άλλα κέ- 
κτηνται τήν ελληνικήν ιθαγένειαν. ρυθμίσεως συνταξιοδοτι- 
κών θεμάτων, άποδόσεους δημευθεισών —εριουσιών και 
άποκαταστάσεως έπκνχπατριζομένων έλλήνων εκπατρισμέ
νων εξ αιτίας των γεγονότων τοϋ 1946-49 καί μεταγε- 
νεστ έρως».

Π ου ζ τήr ΰον'/.φ· τοιι· Έλλΐ/rojr

Τό σχέδιον Νόμου πού εΐσηγούμεθα θίγει μίαν σοβαρω- 
τάτην πτυχήν τής πολιτικής ζωής τοϋ έθνους. ΠαρήλΟον 27 
περίπου έτη άπό τής λήξεως τοϋ εμφυλίου πολέμου καί όμως 
έςαν.ολουθοϋν να μας καταδιώκουν τά κατάλοιπα τής τρα
γωδίας εκείνης. Προ πολλοϋ καί εις χρόνον πολύ πριν τής 
δικτατορίας εΐχον υποβληθεί εις τήν Βουλήν σχετικά νομο
σχέδια με τάς ύπογραφάς πολλών Βουλευτών καί 'Υπουργών 
εις τάς εΐσηγητικάς εκθέσεις τών όποιων ΰπεστηρίζετο οτι 
«. . . . ή έκκαθάρισις τών έκ τής ενόπλου συγκρούσεως 
προκυψασών καώβαρυτάτων ανωμαλιών, ή γαλήνη, ή ησυ
χία τοϋ τόπου καί ή κατασίγασις τής μισαλλοδοξίας καί τών 
παθών άπετέλεσε πολιτικήν όλων τών πολιτικών παρατά
ξεων εν τή χώρα. ’Αναγνωρίζεται οθεν ότι έχει έπιστεϊ ό 
χρόνος ριζικωτέρας καί γενικής έκκαθαρίσεως τών υπολειμ
μάτων τής κακής εκείνης περιόδου».

Σήμερον ότε ή χώρα μας είσήλθεν.εΐς τήν δημοκρατίαν, 
ύστερα άπό τήν νύκταν τής έπταετοϋς τυραννίας, ή φωνή 
αυτή άκούεται έντονώτερον, προσλαμβάνουσα χαρακτήρα 
εθνικής έπιταγής. Ύφ’ όλων δέ τών πολιτικών κομμάτων 
καί παρατάξεων τής Βουλής διακηρύσσεται ή ανάγκη τής 
εφαρμογής τής πολιτικής τής πραγματικής «(λήθης» τοϋ 
παρελθόντος, τής οριστικής καί ολοκληρωτικής καταργήσεως 
όλων, δίχως καμμίαν έξαίρεσιν, τών εκτάκτων μέτρων τής 
περιόδου 1946-49 καί τών μεταγενεστέρων τροποποιήσεων, 
συμπληρώσεων καί άνανεώσεών των.

' Η ισχύς καί εφαρμογή τών αύστηρώΆαύτών μέτρων 
συνεδέθη δι’ ειδικών καί ρητών διατάξεων προς τήν διάρ
κειαν τοϋ εμφυλίου πολέμου μέ τήν ταυτόσημον προσθήκην 
εις πάντα ταϋτα τής ρήτρας «διαρκούσης τής ανταρσίας» 
ύπσδηλούσης ούτω, τά περί τοϋ περιωρισμένου χρόνου ισχύος 
των, προσθέσεις τοϋ νομοθέτου τής περιόδου εκείνης. Έπο- 
μένως ή ισχύς των έδει νά θεωρηθεί ώς τερματισθεϊσα ευθύς 
μέ τήν λήξιν τοϋ εμφυλίου πολέμου. Μέ τήν διαμορφωθεΐσαν, 
όμως, έννοιαν τοϋ πλάσματος τής συνεχίσεως τής «’Ανταρ
σίας» παρετάθη έπ’ αόριστον, ή ισχύς τής εκτάκτου αύτής νο
μοθεσίας. Καί τοϋτο παρά τό ότι πλεΐσται όσαι γενικαί καί εί- 
δικαί διακηρύξεις καί νομοθετικά! διατάξεις έπιβεβαίουν τό 
πραγματικόν καί πασίδηλον αύτό γεγονός τής λήξεως τής 
«’Ανταρσίας» ώς ή άρσις του στρατιωτικού νόμου καί ή 
κατά τήν 17-1-1950 άναστολή καθ’ όλην τήν επικράτειαν 
τής ισχύος τοϋ Γ' ψηφίσματος, ό νόμ. 1504/50 «περί μέτρων 
επιείκειας», ό νόμ. 1854/51 άρθρ. 40 παρ. 2, ό Ν. 2058/52 
«περί μέτρο»; επιείκειας», καθ’ ας «ή διάρκεια τής ανταρσίας 
ορίζεται άπό τής 1ης ’Απριλίου 1946 έως τήν 31ην ’Οκτω
βρίου 1949». Έν συνεχεία δυνάμει τοϋ άπό 16/29 ’Απρι
λίου 1952 ψηφίσματος τής έπικυρωσάσης τό Σύνταγμα 
Βουλής διατηρείται ή ισχύς τών ώς άνω σχετικών νομο- 
θετη μάτο»; μετά τήν έναρξιν τής ισχύος τοϋ Συντάγματος 
τοϋ έτους 1952.

"Ηδη κατ’ εφαρμογή τοϋ άρθρου 111 παρ. 4 τοϋ Συν
τάγματος έψηφίσθη προσφάτως υπό τής Βουλής νόμος«περί 
έκκαθαρίσεως Πράξεων καί Ί’ηφισμάτων περί ών ή παρά
γραφος 1 τοϋ άρθρου 3 τοϋ ψηφίσματος τής 16/29 ’Απρι
λίου 1952 καί παραγραφής εκλογικών τινων αδικημάτων» 
δημοσιευθέν εις τό οίκεϊον φύλλον τής έφημερίδος τής Κυ- 
βερνήσεως. Κ ατά τον Νόμον αυτόν, ώς λεπτομερώς άνα-

πτύσσεται εΐε τήν εισηγητικήν του- έκθεσιν. καταργεΐται 
το Γ I! *46 ψήφισμά «περί“εκτάκτων- μέτρώ'λ άφορώντών“ 
τήν δημοσίαν τάξιν καί ασφάλειαν» ώς καί πάσαι αί συντα- 
κττκ.αί πράξεις, ψηφίσματα καί άλλα νομοθετήματα έκδο- 
θέντα άτι τής 14.10.1944 μέχρι τήν 1.1.1952 καί τά όποια 
κ ατελή φθησαν ϊσχύοντα ύπό τοϋ ψηφίσματος τής 16/29 
’Απριλίου 1952 καί διατηρήθησαν εν ίσχύι κατά παρέκκλισιν 
τοϋ Συντάγματος τοϋ 1952 συμφώνως προς τό άρθρ ον 3 
παρ. 1 τοϋ έν λόγω ψηφίσματος. Έκ. τοϋ κανόνος τούτου, 
ώς αναλύεται λεπτομερέστερου εις τήν ώς άνω άναφερομένην 
εισηγητικήν έκθεσιν. έξηρέθησαν νομοθετήματα τής περιό
δου εκείνης διότι κατά τήν έν αύτή άναπτυσσομένην άντίληψιν 
αί συντακτικάί πράξεις καί τά ψηφίσματα τής κατηγορίας 
αύτής θεωρούνται ώς νομοθετήματα τά όποια........ έπαυσαν
νά ισχύουν, καθ’ οίονδήποτε τρόπον, πρό του έτους 1952 
καί ώς έκ τούτου μή καταλυθέντα ύπό τοϋ άρθρου 3 παρ. 1 
τοϋ ψηφίσματος τής 16/29 4ου 1952». Καί εϊδικώτερον .......
Τά νομοθετήματα διά τών Οποίων έσκοπήθη άποκλειστικώς 
καί μόνον, ή ρύθμισις σχέσεων καί έν γένει αντικειμένων 
υφισταμένων κατά τον χρόνον τής έκδόσεώς των. αί έκ τών 
όποιων έπελθοϋσαι συνέπειαι εξακολουθούν νά ύφίστανται». 
Μεταξύ τών νομοθετημάτων άτινα έξηρέθησαν ώς άνω εύρι- 
σκονται νομοθετήματα τής περιόδου έκείνης τά οποία ίσχύ- 
οντα καθ’ όλην τήν μέχρι σήμερον περίοδον μέ τάς μεταγε- 
νεστέρας τροποπο>/ήσεις_ή_άνανεώσεις„των αποτελούν τούς 
κυρίους φορείς τοϋ πνεύματος τοϋ εμφυλίου πολέμου, 
τής μισαλλοδοξίας καί τοϋ διχασμοϋ.

Υποστηρίζομε'; δέ ότι ή έσαεί διατήρησις τής ισχύος των 
όχι μόνον άντίκειται εις τον γενικόν πνεύμα περί άπο- 
λυτρώσεως τοϋ ελληνικού λαού άπό τάς έπιπτώσεις τοϋ κα
κού παρελθόντος άλλ’ άποτελεΐ ανωμαλίαν έπικίνδυνον καί 
μόνιμον πληγήν αναμοχλεύσεως καί διαιωνίσεως τών παθών, 
προς βλάβην τής ενότητος καί τοϋ συμφέροντος τοϋ έθνους.

Μέ τό παρόν σχέδιον Νόμου εΐσηγούμεθα εϊδικώτερον :
Μέ τά πρώτον, δεύτερον καί τρίτον άρθρα τήν κατάργησιν 

τοϋ Α.Ζ. ψηφίσματος «περί άποστερήσεως τής Ελληνικής 
ιθαγένειας προσώπων άντεθνικώς δρώντων εις τό έξωτερι- 
κόν» τής 7/7/ 12 1947, κλπ, τήν έπανάκτησιν τής ιθαγένειας 
άπό τούς στερηθέντας ταύτην δυνάμει τής ώς άνω καταρ- 
γουμένης έκτάκτου νομοθεσίας καί τήν άναγνώρισιν εις πάν- 
τας έξ αύτών τοϋ δικαιώματος τοϋ έλευθέρου προσωρινού 
ή μονίμου έπαναπατρισμοϋ. Ώς είναι γνωστόν μέ τό ΑΖ' 
ψήφισμα ώς συνεπληρώθη μεταγενεστέρως ύπό τοϋ άρθρου 20 
καί 33 παρ. β. τοϋ Νομοθ. διατάγμ.. 3370/55 καί τοϋ άρθρ. 4 
τοϋ No;·., διατ. 4234/62 καί τά έπί τή βάσει τών διατάξεων 
τούτων έιδϋθέντχ 13ο Βχσ. διατάγματα, έστερήθησαν τής 
ελληνικής ιθαγένειας των 22.266 έλληνες πολϊται. Τά δια
τάγματα αύτά έξεδόθησαν κατά παραβίασιν καί τών πλέον 
στοιχειωδών κανόνων ουσιαστικού καί δικονομ.ικού δικαίου. 
Χωρίς σκεπτικόν καί ούσιαστικούς λόγους έστερήθησαν τήν 
ιθαγένειαν όμαδικώς κατ’ έφαρμογήν τής θεωρίας περί συλ
λογικής εύθύνης άπό κατοίκους συλλήβδην ολοκλήρων συ
νοικισμών ή χωριών, ολοκλήρων οικογενειών άδιακρίτως 
ήλικίας, φύλου, άκόμη δέ ώς άναφέρεται καί εις πλεϊστα 
Βασ. διατάγματα καί άπό άβάπτιστα νεογνά. Έστέρησαν 
τήν ιθαγένειαν έρήμην τών ένδιαφερομένων μέ τό στερεό
τυπο·; τυπικόν αΐτιολογικόν τής «ένισχύσεως τοϋ «τυμμορι- 
τοπολέμου καί τής άντεθνικής δράσεως» καί εις χρόνον πολύ 
μεταγενέστερον τής λήξεως τοϋ έμφυλίου πολέμου όταν 
ληφθεΐ ύπ’οψιν ότι έκ τοϋ συνολικού αριθμού τών στερήσεων 
22.266 αί 124 έγιναν μέ 3 Β. διατάγματα κατά τά έτη 1948- 
1949. αί 1613 μέ 50 Β.διατάγματα κατά τά έτη 1950-54 
καί αί υπόλοιποι 20.529 μέ 83 Β.Διατάγματα κατά τά έτη 
1955-63. Είναι επομένως λογικώς καί έθνικώς έπιβεβλη- 
μένη ή ριζική έκκαθάρισις τής ανωμαλίας αύτής ή οποία 
ταλαιπωρεί ένα ολόκληρον τμήμα τοϋ ελληνικού πληθυσμού, 
θίγει τό περί δικαίου αίσθημα τοϋ ελληνικού λαού.

Μέ τό 4ον άρθρον εΐσηγούμεθα τήν κατάργησιν όλων τών 
απαγορευτικών μέτρων τά οποία έχουν ληφθεΐ εις βάρος 
εκείνων αί όποιοι κατά τήν περίοδον τοϋ έμφυλίου πολέμου 
έξεπατρίσθησαν άλ/.ά διατηρούν τήν ελληνικήν ιθαγένειαν.



'-IIαρά-'την-τταγίαν-σχετικήν νομοθεσίαν Ν'. Ά310/29 καθ’ ήν 
έλληνες πολΐτχι ευρισκόμενοι εις το εξωτερικόν δύνχντχι 
έλευθέρχς να έπχνέλθουν εις τήν χώραν και άνευ προςενικής 
θεωρήσεωςκαί διαβατηρίου με μόνη συνέπειαν τήν καταβο
λήν διπλάσιου τοϋ έν τώ έξωτερικω καταβαλλομένου τέλους, 
διά τούς ώς άνω έκπχτρισθέντχς, έξ αιτίας των γενονότων 
τοϋ εμφυλίου πολέμου, άπχιτεΐτχι κατά το ά.ρθρ. 4 παρ. 3 
τοϋ Χομοθ. Διχτάγμ. 4234/(ί2 δι’ αυτούς, τάς συζύγους 
καί τά έν τώ έξωτερικω γεννηΟέντα τέκνα των ή τήρησις 
τής ιδίας διαδικασίας μέ εκείνην πού τηρείται διά τούς 
στερηθέντας τήν ιθαγένειαν των. Νομίζομ.τν ότι η διακρισις 
αυτή εις βάρος πολλών χιλιάδων έλλήνων υπηκόων ή όποια 
συνδέεται καί είναι άττότοκος των συνεπειών καί άποτελεσ- 
μάτων τής εκτάκτου ιθς ά.νω νομοθεσίας θά. πρέπει νά έκ- 
καθαρισθεϊ.

Το 5ον ά,ρθρον άναφέρεται εις θέματα άποδεσμεύσεως 
καί άποδόσεως περιουσιακών άκινή των στοιχείων εις τούς 
έπχναπχτριζομένους αρχικούς ίδιοκτήτας τά. όποια ειχον 
δημευθεΐ συμφώνως ταϊς διατάξεσι τών Μ' καί Ν' Μ’ηφι- 
σμάτων καί έν συνεχεία τών Ν. 2336/53 καί 2/81/54. Λί 
δημεύσεις αύταί έγένοντο κατά τήν περίοδον τοϋ θερμοϋ 
πολέμου, αλλά καί έν συνεχεία μεταγενεστέρους κατά τήν 
συνεχιζομένην περίοδον τής ανωμαλίας καί έντάσεως τών 

.πχθώνΎΎπερέβησχν. κάθε έπιτρεπτόν_ύπό—τοϋ-Χόριου καί 
τοϋ Συντάγματος όριον, παραβιάζοντος οΰτω Οεμελιακάς 
άρχάς τής πολιτείας περί προστασίας τοϋ Οεσμοϋ τής ιδιο
κτησίας. Είναι έπίκαιρον νά ύπενθυμίσωμεν ότι κατά τήν 
έν τή Βουλή συζήτησιν τών ώς άνω έποικιστικών νομοθε- 
τημάτων ή άντιπολίτευσις άρνουμόη τήν ψήφον της έχα- 
ρακτήρισε δριμύτατα τά ΰπό ψήφιί,ψ νομοσχέδια ώς «. . . 
διακρινόμενα διά τήν βαρβαρότητα καί άντισυνταγματίκό- 
τητά των». Το δέ Σ.Ε. μέ τήν ύπ’ άριθμ. 1636/56 άπόφασίν 
του έκήρυξεν ώς άνισχύρους καί άντισυνταγματικάς τάς 
διατάξεις τοϋ Ν.Δ. 2536/53. Πολύ, δέ, περισσότερον σή
μερον όλαι αύταί αί πράξεις δέον νά. θεωρηθούν άκρως ά\τί
θεται προς ρητάς συνταγματικάς διατάξεις καί νά. άνακλη- 
θοϋν έπαναφέροντες τά πράγματα εις τήν προτέραν των 
θέσιν. Δεν κρίνομεν ά.σκοπον νά. ύπενθυμίσωμεν ότι ό νομο- 
θέτης άναγνωρίζων τήν ανάγκην έπανορθώσεως τών βαρυ- 
τάτων συνεπειών τών ώς ά.νω δημεύσεων έθεσμοθέτησεν 
νομοθετικόν διάταγμα ύπ’ άριθμ. 2951 δημοσιευθέν εις το 
ύπ’ άριθμ. 181 φύλλον της 14.8.1954 τής έφ. Κυβερνήσεως 
«περί άποδόσεως περιουσιών δημευθεισών βάσει τοϋ Μ' 
ψηφίσματος τής Δ. ’Αναθεωρητικής Βουλής τών Έλλήνων» 
καί έν συνεχεία καί άλλα σχετικά, νομοθετήματα.

Προτείνομεν όπως καί εις τό θέμα αύτό δοθοϋν αί εις τά. 
άρθρα 5ον, 6ον καί Τον τοϋ παρόντος νομοσχεδίου διαγρα- 
φόμενχι λύσεις.

Μέ το 8ον ά,ρθρον ύποστηρίζομεν όπως έν συνεχεία τής 
προσφάτως καταργήσει»; τοϋ Ψηφίσματος X.A/194S «περί 
έκπτώσεως άπο τοϋ βαθμοϋ καί στ τρήσεως τής συντάξεως, 
διακρίσεων, κλπ. στρατιωτικών έν γένει δρώντων άντεθνικώς» 
έπεκταθεΐ ή κατάργησις καί εις άλλα; παρόμοιας κατηγορίας 
πολιτών καί συγκεκριμένους έπί τών περιπτώσεων τοϋ Ν.Δ. 
617/48 διά τοϋ οποίου έθεσπίσθη ή στέρησις πάσης παροχής 
συντάξεως, άναπηρίας πολέμου, μερίσματος κλπ. εις τούς 
στερηθέντας τής έλληνικής ιθαγένειας.

Μέ τό 9ον άρθρον προτείνομεν όπους πρός έπίλυσιν τών 
κεφαλαιουδών διά. τούς έπαναπχτριζομένους συνταξιοδοτικών 
καί άλλων οικονομικών προβλημάτων άντιμετωπισθεϊ τό 
θέμα τής μεταφοράς τών συντάξεων καί τών συνταξιοδοτικών 
καταβολών τών έκπατρισμένων άπό τάς χώρας εις ά.ς ήσκη- 
σαν κατά, τήν άναγκαστικήν ύπερωρίαν των τήν έργασίαν 
καί τά έπαγγέλματά των καθους καί τών έκεΐ χρηματικού·.· 
μέσων, γεγονός όπερ δύναται νά. έπιτευχθεΐ διά διμερών 
διαπραγματεύσεων καί συμφωνιών μέ τάς χώρας αύτάς 
/.ατά τά υπάρχοντα ήοη πρότυπα μέ άλλα; χώρα; οπω; μετά 
τή; Δυτ. Γερμανία;. Βελγίου. Όλανοία; κλπ.

Μέ το ΙΟον άρθρον νομίζομεν οτι οί έπαναπατριζόμενοι 
δέον όπως τύχουν τής απαραιτήτου στοργής καί ένδιαφέ-

ροντος παρά τής Πολιτείας μέ παροχήν δωρεάν οικονομικής 
ένισχύσεως ή μακροπροθέσμου καί μέ χαμηλόν τόκον δα
νεισμού δύστε νά. δυνηθοϋν νά. άποκατασταθοϋν οίκιακώς καί 
έπαγγελματικώς. Καί προς τον σκοπόν αυτόν νομίζομεν 
άναγκαίαν τήν άξιοποίησιν τής οικονομικής βοήθειας τής 
Διεθνούς ’Αρμοστείας περί προσφύγων τοϋ Ο HE.

Εις το 11 ον άρθρον κρίνεται άναγκαΐον νά δοθεί έτησία 
παράτασις τής ύπό τοϋ άναγκ. Νόμ. 1323 τής 25.11.1949 
«περί τών έπί κατοχής συναφθεισών άγοραπωλησιών άκι- 
νήτων» όριζομένης εξαμήνου άποκλειστικής προθεσμίας 
δοθέντος ότι οί διατελοϋντες κατά τήν έμπόλεμον έκείνην 
περίοδον καί έν συνεχία εις άναγκαστικήν υπερωρίαν εύρί- 
σκονται έν αδυναμία νά. άσκήσουν τά έκ τοϋ Νόμου τούτου 
άπορρέοντα δικαιώματα των. Ύποστηρίζομεν τήν παροχήν 
τής παρχτάσεως τής προθεσμίας ταύτης ώστε νά δοθεί εις 
τούς έπαναπχτριζομένους ή δυνατότητα άσκήσεως τήν ύπό 
τοϋ ώς ά.νω Νόμου όριζομένην έφ’ όσον έκ λόγων άνωτέρχς 
βίας δέν ήσκησαν τά. δικαιώμχτά των ταϋτα καί νά. μήν άποβεϊ 
ούτως ή έκ τής αιτίας ταύτης απουσία των άφορμή καί ευκαι
ρία προσθέτου πλουτισμού τών πλουτισάντων κατά, τήν 
περίοδον τής χιλτερικής κατοχής, συνεργατών τών κατα- 
κτητών, δοσιλόγων, άγοραστών άκινήτων κατά τήν όλε- 
Γρίαν έκείνην έποψήν τής ιστορίας τοϋ έθνους μας.

Μέ τό ΐ2ον άρθρον προτείνομεν νά. έκκαθαρισθοϋν όλαι 
αί στρατολογικαί εκκρεμότητες εις βάρος τών πολιτικών 
προσφύγων. "Ενας άριθμός έξ αύτών έχει κηρυχθεί εις 
κατάστασιν άνυποταξίας. ’Αρκετοί έχουν καταδικασθεϊ 
έρήμην εις βαρυτάτας ποινάς διά. λιποταξίαν κ.λπ. Πολλοί 
καί ιδιαιτέρως οί νέοι είναι, έκτεθειμένοι έκ τοϋ γεγονότος 
ότι έξ’ αιτίας τής αναγκαστικής ύπερωρίας των δέν ήδυνή- 
θησαν νά εκπληρώσουν έγκαίρως τάς στρατιωτικά; τών 
ύποχρεώσεις. Νομίζομεν οτι ή Πολιτεία θά. πρέπει ν’ άντι- 
μετωπίσει μέ κατανόησιν τήν άνωμαλίαν αυτήν ή όποια 
έδημιουργήθη έκ λόγων άνωτέρας βίας καί ούχί ύπαιτιότητι 
τών ύπολόγων προς έκπλήρωσίν των έκ τοϋ Νόμου ύποχρεώ- 
σεων πολιτικών προσφύγων.

Μέ το 13ον άρθρου θεωροϋμεν άναγκαΐον όπως ρυθμισθεΐ 
τό θέμα τής άναγνωρίσεως απάντων τών διπλωμάτων Πάνε 
πιστη.μιακών ή άλλων έκπαιδευτικών ιδρυμάτων τά όποια 
κέκτηνται οί έπαναπατριζόμενοι ϊνα δυνηθοϋν νά ένταχθοϋν 
καί έργασθοϋν ισοτίμους εις αντιστοίχους κλάδους τής έπι- 
στημονικής, τεχνολογικής ή άλλης ειδικότητάς των.

Έν Άθήναις τή 19 Φεβρουάριου 19/6 
Οί προτείνοντε; Βιυλευτα!

Η. Ήλιοΰ. I. Άλευρά;. I. Χαραλαμπέπουλο;. I. Φλώρε;. 
Σ. Παπαύεμελή;. Δ. Μάντζαρης. X. Πρωτιπαπά;. Γ. 
Ίερίανίίη;. X. Άργυρέπευλο;. Α. Καν.λαμάνη;. Θ. Αν- 
ερεάεη;. Λ. Κύρ/.ε;. Κ. Άλαεάνε;. X. Δραν.έπευλε;. Α. 
Μήνη;. Κ. Γ. Γιατράχε;. Γ. Παπαγιαεή;. Α. Κευτπό- 
γιωργα;, 1. Σκευλαρίαη;. Γ. Χιενίεη;. Ν. Π απαπελίτη;, 
Α. Ααπν.αρίεη;. Δ. Διαμαντίεη;.

Π ΗΟΤΑΣΙΣ ΝΟΜΟΊ*
Περί ρυθμίσει»; θεμάτων άφοριθντων τήν ’Ιθαγένειαν τών 
άποστερηθέντων τχύτην 'Ελλήνων πολιτών καί έκπχτρι- 
σθέντων συνεπεία τών γεγονότων τών ετών 1946-49 καί 
άποδόσεως τής Ιθαγένειας των. περί έλευθέρου έπανα- 
πχτρισμοϋ των. έλευθέρας εισόδου εις τήν χώραν έκείνων 
οϊτινες έξεπατρίσθησαν ι'υσαύτως συνεπεία τών γεγονότων 
αύτών αλλά κέκτηνται τήν Ελληνικήν Ιθαγένειαν, αποδό- 
σειος δήμε υθεισιών περιουσιών καί άποκαταστάσεως έπανα- 
τχτριζομένων Έλ/ήνιυν Προσφύγων».

’Άρθρον 1.
"Λπασαι αί διατάξεις τοϋ ΑΖ' ψ ηφίσματος «περί απο

στερήσει»; τής ελληνικής ιθαγένειας προσώπων άντεθνικώς 
δρώντων εις το έξωτερικόν » τής 7 / Δεκεμβρίου 1947. τοϋ 
άρθρου 29. καί 33 πχρ. 9 τοϋ Νομοθετικού Διατάγματος


