
'£πί τής προτάσεως Νόμου «περί ρυθμίσεως θεμάτων άφο- 
εωντων τήν ιθαγένειαν των άποστερηθέντων τχύτην 'Ελ
λήνων πολιτών καί έκπατρισθέντων συνεπεία των γεγιί- 
νότων των ετών 1946 — 49 καί περί ελευθέρου επανα
πατρισμού των, έλευθέρας εισόδου εις τήν χώραν εκεί
νων οίτινες έξεπατρίσθησαν ωσαύτως συνεπεία τών γεγο
νότων τούτων άλλά κέκτηνται τήν Ελληνικήν ιθαγένειαν, 
ευθμίσεως συνταξιοδοτικών θεμάτων, άποδόσεως δη- 
μευθεισών περιουσιών καί άποκαταστάσεως επαναπα- 
τριζομένων Ελλήνων εκπατρισμένων έξ αιτίας τών γεγο
νότων τοϋ 1946 — 49 καί μεταγενεστέρως».

Ποός xijv Βουλήν τών ’Ελλήνων
Τό σχέδιον Νόμου πού είσηγούμεθα θίγει μίαν σοβαοωτά- 

ττν πτυχήν της πολιτικής ζωής τοϋ "Εθνους. Παρήλθον 27 
περίπου έ'τη άπό τής λήξεως τοϋ εμφυλίου πολέμου καί όμως 
εξακολουθούν νά μας καταδιώκουν τά κατάλοιπα τής τρα
γωδίας εκείνης. Προ πολλοΰ καί εις χρόνον πολύ πριν τής 
δικτατορίας είχον υποβληθεί εις τήν Βουλήν σχετικά νομο
σχέδια μέ τάς ύπογραφάς πολλών Βουλευτών καί 'Υπουρ
γών εις τάς Είσηγητικάς Εκθέσεις τών οποίων ύπεστηρί- 
ζετο ότι «... ή έκκαθάρισις τών έκ τής ένοπλου συγκρού- 
σεως προκυψασών καί βαρύτατων άνωμαλιών, ή γαλήνη, 
ή ήσυχία τοϋ τόπου καί ή κατασίγασις τής μισαλλοδοξίας 
καί τών παθών άποτέλεσε πολιτικήν όλων τών πολιτικών 
παρατάξεων έν τή χώρα. ’Αναγνωρίζει όθεν ότι έχει έπιστεϊ 
ό χρόνος ριζικωτέρας καί γενικής έκκαθαρίσεως τών υπο
λειμμάτων τής κακής εκείνης περιόδου».

Σήμερον ότε ή χώρα μας εΐσήλθεν εις τήν δημοκρατίαν, 
ύστερα άπό τήν νύκτα τής επταετούς τυραννίας, ή φωνή 
αυτή ακούεται έντονώτερον, προσλαμβάνουσα χαρακτήρα 
εθνικής επιταγής. 'Υφ’ όλων δέ τών πολιτικών κομμάτων 
καί παρατάξεων τής Βουλής διακηρύσσεται ή άνάγκη τής 
εφαρμογής τής πολιτικής τής πραγματικής «λήθης» τοϋ 
παρελθόντος, τής οριστικής καί ολοκληρωτικής καταργή- 
σεως όλων, δίχως καμμίαν έξαίρεσιν, τών εκτάκτων μέτρων 
τής περιόδου 1946 — 49 καί τών μεταγενεστέρων τροπο
ποιήσεων, συμπληρώσεων καί άνανεώσεών των.

'Η ισχύς καί έφαρμογή τών αυστηρών αυτών μέτρων 
συνεδέθη δΓ ειδικών καί ρητών διατάξεων" προς τήν διάρ
κειαν τοϋ εμφυλίου πολέμου μέ τήν ταυτόσημον προσθήκην 
εις πάντα ταϋτα τής ρήτρας «διαρκούσης τής άνταρσίας» 
ύποδηλούσης ουτω τήν περί τοϋ περιωρισμένου καί σαφώς 
διαγραφομένου άνωτάτου χρονικού ορίου ισχύος των, προ
θέσεις τοϋ νομοθέτου τής περιόδου εκείνης. Επομένως ή 
ισχύς των έδει καί θεωρηθεί ώς τερματισθεΐσα εύθύς μέ τήν 
λήξιν τοϋ εμφυλίου πολέμου. Μέ τήν διαμορφωθεΐσαν, όμως, 
έννοιαν τοϋ πλάσματος τής συνεχίσεως τής «Άνταρσίας» 
παρετάθη έπ’ άόριστον, ή ισχύς τής εκτάκτου αυτής νομο
θεσίας. Καί τούτο παρά τό ότι πλεϊσται όσαι γενικαί καί 
εϊδικαί διακηρύξεις καί νομοθετικαί διατάξεις επιβεβαιώ
νουν τό πραγματικόν καί πασίδηλον αυτό γεγονός τής λή
ξεως τής «Άνταρσίας» ώς ή άρσις τοϋ στρατιωτικού νόμου 
καί ή κατά τήν 17.1.1950 αναστολή καθ’ ολην τήν επικρά
τειαν τής ισχύος τοϋ · Γ' Ψηφίσματος, ό νόμος 1504/50 
«περί μέτρων έπιεικείας», ό νόμοςΊ854/51 άριθ. 40 παρ. 2, 
ό νόμος 2058/52 «περί μέτρων έπιεικείας», καθ’ ους ή διάρ
κεια τής άνταρσίας ορίζεται άπό τής 1ης Απριλίου 1946 
έως τήν 31ην ’Οκτωβρίου 1959». ’Εν συνεχεία δυνάμει τοϋ 
άπό 16/29 Απριλίου 1952 Ψηφίσματος τής έπικυρωσάσης 
τό Σύνταγμα Βουλής διατηρείται ή ισχύς τών ώς άνω σχε
τικών νομοθετημάτων μετά τήν εναρξιν τής ισχύος τοϋ Συν
τάγματος τοϋ έτους 1952.

"Ηδη κατ’ εφαρμογήν τοϋ άρθρου 111ου παρ. 4 τοϋ Συν
τάγματος έψηφίσθη προσφάτως υπό τής Βουλής νόμος «περί 
εκκαθαρίσεως Συντακτικών Πράξεων καί Ψηφισμάτων 
περί ών ή παεάγραφος 1 τοϋ άρθρου 3 τοϋ Ψηφίσματος τής 
16/29 Απριλίου 1952 καί παραγραφής εκλογικών τινων 
αδικημάτων» δημοσιευθέν εις τό οίκεϊον φύλλον τής Έφη- 
ίοερίδος τής Κυβερνήσεως. Κατά τον νόμον αύτόν, ώς λεπτο
μερώς άναπτύσσεται εις τήν Εισηγητικήν του εκθεσιν, καταρ-

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ γεϊται τό Γ/1946 Ψήφισμα «περί εκτάκτων μέτρων άφο- 
ρώντων τήν δημοσίαν " τάξιν καί" άσφάλειαν» ώς καί πασαι 
αί συντακτικαί πράξεις, ψηφίσματα καί άλλα νομοθετήματα 
έκδοθέντα άπό τής~11.10.1944 μέχρι, την 1.1.1952 καί τά 
όποια κατελήφθησαν ίσχύοντα ύπό τοϋ Ψηφίσματος τής 
16/29 Απριλίου 1952 καί διατηρήθησαν έν ίσχύι κατά 
παρέκκλισιν τοϋ Συντάγματος τοϋ 1952 συμφώνως προς τό 
άρθρον 3 παρ. 1 τοϋ έν λόγω Ψηφίσματος. Έκ τοϋ κανό- 
νος τούτου, ώς άναλύεται λεπτομερέστερου εις τήν ώς άνω 
άναφερομένην Εισηγητικήν "Εκθεσιν, έξηρέθησαν νομοθε
τήματα τής περιόδου εκείνης διότι κατά τήν έν αυτή άνα- 
πτυσσομένην άντίληψιν αΐ συντακτικαί πράξεις καί τά ψη
φίσματα τής κατηγορίας αυτής θεωρούνται ώς νομοθετή
ματα τα όποια..«. ...έπαυσαν νά ισχύουν, καθ’ οίονδή- 
ποτε τροπον, προ τοϋ έτους 1952 καί ώς έκ τούτου μή κατα- 
ληφθέντα ύπό τοϋ άρθρου 3 παρ. 1 τοϋ ψηφίσματος τής 
16/29 ’Απριλίου 1952». Καί εΐδικώτερον . .«. .. .τά νομο
θετήματα διά τών όποιων έσκοπήθη άποκλειστικώς καί 
μόνον, ή ρύθμισις σχέσεων καί έν γένει άντικειμένων υφι
σταμένων κατά τον χρόνον τής έκδόσεών των καί έκ τών 
οποίων έπελθοϋσαι συνέπειται έξακολουθοϋν νά ύφίστανται». 
Μεταξύ τών νομοθετημάτων άτινα έξηρέθησαν ώς άνω 
εύρίσκονται νομοθετήματα τής περιόδου έκείνης τά όποια 
ίσχύοντα καθ’ όλην τήν μέχρι σήμερον περίοδον μέ τάς μετα- 
γενεστέρας τροποποιήσεις ή ανανεώσεις των άποτελοϋν 
τούς κυρίους φορείς τοϋ πνεύματος τοϋ έμφυλίου πολέμου, 
τής μισαλοδαςίας καί τοϋ διχασμού.

Ύποστηρίζομεν δέ ότι ή έσαεί διατήρησις τής ισχύος των 
όχι μόνον άντίκειται εις τό γενικόν πνεύμα περί άπολυτρώ- 
σεως τοϋ Ελληνικού λαού άπό τάς έπιπτώσεις τοϋ κακού 
παρελθόντος, άλλ’ άποτελεΐ ανωμαλίαν. Επικίνδυνον καί 
μόνιμον πληγήν άναμοχλεύσεως καί διαιωνίσεως τών παθών, 
προς βλάβην τής ενότητας καί.τοϋ συμφέροντος τοϋ "Εθνους.

Μέ τό παρόν σχέδιον νόμου είσηγούμεθα εΐδικώτερον :
Μέ τά πρώτον, δεύτερον καί τρίτον άρθρα τήν κατάργη- 

σιν τοϋ ΛΖ'. Ψηφίσματος «περί άποστερήσεως τής Ελ
ληνικής ιθαγένειας προσώπων· άντεθνικώς δρώντων εις τό 
έξωτερικόν» τής 7/7 Δεκεμβρίου 1947, κ.λ.π., την έπανά- 
κτησιν τής ιθαγένειας άπό τούς στερηθέντας ταύτην δυνά
μει τής ώς άνω καταργουμένης έκτάκτου νομοθεσίας καί 
τήν άναγ^ώρισιν εις πάντας έξ αύτών τοϋ δικαιώματος τοϋ 
έλευθέρου προσωρινού ή μονίμου επαναπατρισμού. Ώς 
είναι γνωστόν μέ τό ΛΖ'. Ψήφισμα ώς συνεπληρώθη μετα
γενεστέρως ύπό τοϋ άρθρ. 20 καί 33 παρ. β τοϋ Νομοθετι
κού Διατάγματος 3370/55 καί τοϋ άρθρ. 4 τοϋ Νομθετικοΰ 
Διατάγματος 4234/62 καί τά< έπί τή βάσει τών διατάξεων 
τούτων έκδοθέντα 136 Βασιλικά Διατάγματα, έστερήθησαν 
τής Ελληνικής ιθαγένειας των 22.266 Έλληνες πολΐται. 
Τά διατάγματα αύτά έξεδόθησαν κατά παραβίασιν καί τών 
πλέον στοιχειωδών κανόνων ούσιαστικοϋ καί δικονομικοΰ 
δικαίου. Χωρίς σκεπτικόν καί ουσιαστικούς λόγους έστέ- 
ρησαν τήν ιθαγένειαν όμαδικώς κατ’ έφαρμογήν τής θεω
ρίας περί συλλογικής ευθύνης άπό κατοίκους συλλήβδην 
ολοκλήρων συνοικισμών ή χωριών, ολοκλήρων οικογενειών 
αδιακρίτως ήλικίας, φύλου, άκόμη δέ ώς άναφέρεται καί 
εις πλεΐστα Βασιλικά Διατάγματα καί άπό άβάπτιστα 
νεογνά. Έστέρησαν τήν ιθαγένειαν έρήμην τών ένδιαφερο- 
μένων μέ τό στερεότυπον τυπικόν αΐτιολογικόν τής «ένισχύ- 
σεως τοϋ συμμοριτοπολέμου καί τής άντεθνικής δράσεως» 
καί εις χρόνον πολύ μεταγενέστερον τής λήξεως τοϋ έμφυ
λίου πολέμου δταν ληφθή ύπ’ δψιν δτι έκ τοϋ συνολικού 
άριθμοΰ τών στερήσεων 22.266 αί 124 έγιναν μέ 3 Βασι
λικά Διατάγματα κατά τά έτη 1948 - 49, αί 1.613 μέ 50 
Βασιλικά Διατάγματα κατά τά έτη 1950 — 54 καί αί ύπό- 
λοιπαι 20.529 μέ 83 Βασιλικά Διατάγματα κατά τά έτη 
1955 — 63. Είναι επομένως λογικώς καί έθνικώς έπιβεβλη-. 
μένη ή ριζική έκκαθάρισις τής άνωμαλίας αύτής ή οποία 
ταλαιπωρεί ένα ολόκληρον τμήμα τοϋ Ελληνικού πληθυ
σμού, θίγει τό περί δικαίου αίσθημα τοϋ Ελληνικού λαού.

Μέ τό 4ον άρθρον είσηγούμεθα τήν κατάργησή όλων τών 
άπαγορευτικών μέτρων τά όποια έχουν ληφθεϊ εις βάρος 
έκείνων οί όποιοι κατά τήν περίοδον τοϋ έμφυλίου πολέμου
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έξεπχτρίσθησχν αλλά διατηρούν τήν Ελληνικήν ιθαγένειαν. 
Παρά την παγίαν σχετικήν νομοθεσίαν Ν.4310/29 καθ’ ήν 
"Ελληνες πολΐται ευρισκόμενοι εις το εξωτερικόν δύνανται 
έλευθέρως να έπχνέλθουν εις τήν χώραν καί άνευ προξενι- 
κής θεωρήσεως καί διαβατηρίου μέ μόνην συνέπειαν -τήν 
καταβολήν διπλάσιου τοϋ έν τω έξωτερικω καταβαλλόμενου 

' τέλους, διά τούς ώς άνω έκπατρισθέντας, εξ αιτίας των γεγο
νότων τοϋ εμφυλίου πολέμου, άπαιτεΐται κατά τό άρθρο 4, 
παρ. 3 τοΰ Νομοθετικού Διατάγματος 4234/62 δι’ αυτούς, 
τάς συζύγους καί τά έν τω έξωτερικω γεννηθέντα τέκνα των 
ή τήρησις της ιδίας διαδικασίας μέ έκείνην πού -τηρείται διά 
τούς στερηθέντας τήν ιθαγένειαν των. Νομίζομεν ότι ή δια- 
κρισις-αύτή εις βάρος πολλών χιλιάδων 'Ελλήνων υπηκόων 
ή οποία συνδέεται καί είναι άπότοκος των συνεπειών και 
άποτελεσμάτων της έκτάκτου ώς άνω νομοθεσίας θά πρεπει 
νά έκκαθαρισθή.

Τό^ δον άρθρον άναφέρεται εις θέματα άποδεσμεύσεως 
καί άποδόσεως περιουσιακών άκινήτων στοιχείων εις τούς 
έπαναπατριζομένους άρχικούς ίδιοκτήτας τά όποια είχον 
δημευθεϊ συμφώνως ταϊς διατάξεσι τών Μ' καί Ν' Ψηφι
σμάτων καί έν συνεχεία τών Ν.2536/53 καί 2781/54. Αί 
δημεύσεις αΰταί έγένοντο κατά τήν περίοδον τοΰ θερμού 
πολέμου,. άλλά καί έν συνεχείς μεταγενέστερης κατά_τήν 
συνεχιζομένην περίοδον τής ανωμαλίας καί έντάσεως τών 
παθών. Ύπερέβησαν κάθε έπιτρεπτόν ύπό τοϋ Νόμου καί 
τοϋ Συντάγματος όριον, παραβιάζοντας οΰτω θεμελιακάς 
άρχάς της πολιτείας περί προστασίας τοϋ θεσμού της ιδιο
κτησίας. Είναι έπίκαιρον υ-% ύπενθυμίσωμεν ότι κατά τήν 
έν τη Βουλή συζήτησιν τώή|Ι)ς άνω έποικιστικών νομοθετη- 
μάτων, ή άντιπολίτευσις άρνουμένη τήν ψήφον της έχαρα- 
κτηρισε δριμύτατα τά ύπό ψήφισιν νομοσχέδια ώς« . . . 
διακρινόμενα διά τήν βαρβαρότητα καί άντισυγματικότητά 
των». Τό δέ Σ.Ε. μέ τήν ύπ’ άριθ. 1636/56 άπόφασίν του 
έκήρυξέν ώς άνισχύρους καί άντισυνταγματικάς τάς διατά
ξεις τοΰ Ν.Δ.2536/53. Πολύ, δέ, περισσότερον σήμερον 
όλαι αΰταί αί πράξεις δέον νά θεωρηθούν άκρως άντίθετοι 
προς ρητάς συνταγματικάς διατάξεις καί ν’ άνακληθοϋν 
έπανεφέροντες τά πράγματα εις τήν προτέραν των θέσιν. 
Δεν κρίνομεν άσκοπον νά ύπενθυμίσωμεν ότι ό νομοθέτης 
άναγνωρίζων τήν ανάγκην. έπανορθώσεως τών βαρυτάτων 
συνεπειών τών ώς άνω δημεύσεων έθεσμοθέτησε νομοθε
τικόν διάταγμα ύπ’ άριθ. 2951 δημοσιευθέν εις τό ύπ’ άριθ. 
181 φύλλον της 14.8.1954 τής Έφημερίδος Κυβερνήσεως 
«περί άποδόσεως περιουσιακών δημευθεισών βάσει τοϋ Μ' 
Ψηφίσματος τής Δ' ’Αναθεωρητικής Βουλής τών Ελλήνων» 
καί έν συνεχεία καί άλλα σχετικά νομοθετήματα.

Προτείνομεν. όπως καί εις τό θέμα αυτό δοθούν αί εις τά 
άρθρα δον, δον καί 7ον τοϋ παρόντος νομοσχεδίου διαγραφό- 
μεναι λύσεις..

Μέ τό 8ον άρθρον ύποστηρίζομεν, όπως έν συνεχεία τής 
προσφάτως καταργήσεως τοϋ Ψηφίσματος Ν.Α./1948 
«περί έκπτώσεως άπό τοϋ βαθμοϋ καί στερήσεως τής συν
τάξεως, διακρίσεων κ.λ.π. στρατιωτικών έν γένει δρώντων 
άντεθνικώς» έπεκταθή ή κατάργησις καί εις άλά.ας παρό
μοιας κατηγορίας πολιτών καί συγκεκριμένους έπί τών περι
πτώσεων τοϋ Ν.Δ.617/48 διά τοϋ όποιου έθεσπίσθη ή στέ- 
ρησις πάσης παροχής συντάξεως, άναπηρίας πολέμου, με
ρίσματος κ.λ.π. εις τούς στερηθέντας τής Ελληνικής ιθα
γένειας.

Μέ τό 9ον άρθρον παρατείνομεν όπως προς έπίλυσιν τών 
κεφαλαιωδών διά τούς έπαναπατριζομένους συντχξιοδοτι- 
κών καί άλλων οικονομικών προβλημάτων άντιμετωπισθή 
το θέμα τής μεταφοράς τών συντάξεων καί τών συνταξιο- 
δοτικών καταβολών τών έκπατρισμένων άπό τάς χώρας 
είς άς ήσκησαν κατά τήν άναγκαστικήν ύπερωρίαν των τήν 
έργασίαν καί τά επαγγέλματα των καθώς καί τών έκέΐ χρη
ματικών μέσων, γεγονός οπερ δύναται νά έπιτευχθή διά 
διμερών διαπραγματεύσεων καί συμφωνιών μέ τάς χώρας 
αύτάς κατά τά ύπάρχοντα ήδη πρότυπα μέ άλλας χώρας, 
όπως μετά τής Δυτικής Γερμανίας, Βελγίου, 'Ολλανδίας 
κ.λ.π.

Μέ τό ΙΟον άρθρον νομίζομεν οτι οι έπαναπατριζόμε· 
δέον όπως τΰχουν τής άπαραιτήτου στοργής καί ένδιας 
ροντος παρά τής Πο/.ιτείας μέ παροχήν δωρεάν οίκονο; 
κής ένισχύσεως ή μικροπροθέσμου καί μέ χαμηλόν τόκ 
δανεισμού ώστε νά δυνηθοϋν ν’ άποκατασταθοΰν οίκιακ 
και επαγγελματικούς. Καί προς τον σκοπόν αυτόν νομίί 
μεν άναγκαίαν τήν άξιοποίησιν τής οικονομικής βοηθεί 
τής Διεθνούς Άρμοστίας καί προσφύγων τοΰ ΟΗΙ

Εις τό 11 ον άρθρον κρίνεται άναγκαϊον νά δοθή έτης 
παρατασις τής ύπό τοϋ "Αναγκαστικού Νόμου 1323 τ 
25.11.1949 «περί τών έπί κατοχής συναφθησών άγορ 
πωλησιών άκινήτων» όριζομένης έξαμήνου άποκλειστικ 
προθεσμίας δοθέντος ότι οί διατελοϋντες κατά τήν έμπό> 
μον εκείνην περίοδον καί έν συνεχεία είς άναγκαστικήν ύπέρι 
ριαν εύρίσκονται έν αδυναμία ν’ άσκήσουν τά έκ τοϋ ν 
μου τούτου άπορρέοντα δικαιώματα των. 'ΐποστηρίζορ 
την παροχήν τής παρατάσεως τής προθεσμίας ταύτης ώο 
νά δοθή είς τούς έπαναπατριζομένους ή δυνατότης άσκ 
σεως τών ύπό τοϋ ώς άνω νόμου όριζομένων έξ όσον 
λόγων άνωτέρας βίας δέν ήσκησαν τά δτκαιώματώ των ταΰ 
καί νά μή άποβή ούτως ή έκ τής αιτίας ταύτης άπουο 
των άφορμή καί ευκαιρία προσθέτου πλουτισμού τών πλο 
τισάντων κατά_τήν περίοδον τής. χιτλερικής κατοχής, _συ 
εργατών τών κατακτητών, δοσιλόγων, άγοραστών άκιν 
των κατά τήν όλεθρίαν έκείνην έποχήν τής ιστορίας τ 
"Εθνους μας.

Μέ τό 12ον άρθρον προτείνεμον νά έκκαθαρισθοΰν όλ 
αι στρατολογικαί έκκρεμότητες είς βάρος τών πολιτικι 
προσφυγών. 'Ένας άριθμός έξ αυτών έχει κηρυχθεί £ 
κατάστασιν άνυποταξίας. ’Αρκετοί έχουν καταδικασί 
έρήρχην είς βαρυτάτας ποινάς διά λιποταξίαν κ.λ.π. Πολλ 
και ιδιαιτέρως οί νέοι εΤναι έκτεθειμένοι έκ τοΰ γεγονότ 
ότι έξ αιτίας τής άναγκαστικής ύπερωρίας των δέν ήδυνήθ· 
σαν νά έκπληρώσουν εγκαίρως τάς στρατιωτικάς των ύπ 
χρεώσεις. Νομίζομεν ότι ή Πολιτεία θά πρέπει ν’ άντιμ 
τωπίση μέ κατανόησιν τήν άνωμαλίαν αύτήν ή οποία έδ' 
μιουργήθη έκ λόγων άνωτέρας βίας καί ούχί ύπαιτιότη 
τών ύπολόγων πρός έκπλήρωσιν τών έπί τοϋ νόμου ύπ 
χρεώσεων πολιτικών προσφύγων.

Μέ τό 13ον άρθρον θεωροϋμεν άναγκαΐον όπως ρυμθισΙ 
τό θέμα τής άναγνωρίσεως άπάντων τών διπλωμάτων Πι 
νεπιστημιακών ή άλλων έκπαιδευτικών ιδρυμάτων τά όπο' 
κέκτηνται οί έπαναπατριζόμενοι, ίνα δυνηθοϋν νά ένταχθο 
καί έργασθοϋν ίσοτίμως είς άντιστοίχους κλάδους τής έκ 
στημονικής, τεχνολογικής ή άλλης είδικότητός των.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΝΟΜΟΤ
Περί ρυθμίσεως θεμάτων άφορώντων τήν ιθαγένειαν τι 

άποστερηθέντων ταύτην Ελλήνων Πολιτών καί έκπι 
τρισθέντων συνεπεία τών γεγονότων τών έτών 1946 — 4 
καί άποδόσεως τής ιθαγένειας των, περί έλευθέρου έπαν: 
πατρισμοΰ των, έλευθέρας εισόδου είς τήν χώραν έκείνι 
οίτινες έξεπατρίσθησαν ώσαύτως συνεπεία τών γεγον 
των αύτών ά/ΰ.ά κέκτηνται τήν ' Ελληνικήν ιθαγένεια 
άποδόσεως δημευθεισών περιουσιών καί άποκαταστάσει 
έπαναπατριζομένων Έλλήλων Προσφύγων.

"Αρθρον 1.
"Απασαι αί διατάξεις τοΰ ΑΖ' Ψηφίσματος «περί άπ 

στερήσεως τής 'Ελληνικής ιθαγένειας προσώπων άντεθν 
κώς δρώντων είς τό έξωτερικόν» τής 7/7, Δεκεμβρίου 194 
τοϋ άρθρου 20, καί 33 παρ. β', τοϋ Νομοθετικού Διατάγματ 
3370/1955 «περί κυρώσεως τοϋ κώδικος τής Ελληνικέ 
ιθαγένειας, τοϋ άρθρου 4 τοϋ Νομοθετικού Διατάγματ 
4234/1962 «περί ρυθμίσεως θεμάτων άφορώντων τήν άσφ: 
λείαν τής χώρας», ώς καί πάσα έτέρα διάταξις άναφερομέ- 
είς το θέμα τής άποστερήσεως τής Ελληνικής ίθχγενεί: 
διά λόγους καί αιτίας συνχπτομένας μέ τά γεγονότα ' 
όποια προέκυψαν άπό τό 1946 καί έντεϋθεν, καταργοϋντα


