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Έπί σχεδίου Νόμου «περί .ταχείας ρευστοποιήσεως 
έκκαθα ρίσεως τής άνταλλαξίμου Περιουσίας».
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- _ , .. ,- —"2-7^-σιν της αςιας των ακίνητων, παραΛΛηλως* προς την μακρο
χρόνιον έξόφλησιν τοϋ τιμήματος. Πλέον τούτων τό νομο
σχέδιου έχει έντονον κοινωνικόν χαρακτήρα, διότι έπιτρέπει 
τήν πρός τούς άπορους άγρότας “παραχώρησιν κτημάτων

Πρός 7ΐμ· Βονχ'ην τώ)· 'Ελλήνων

I. Διά της ύπογραφείσης έν Λωζάνη τήν 30ήν ’Ιανουά
ριου 1923 Συμβάσεως άντχλλαγής των Ελληνοτουρκικών 
πληθυσμών, συνωμολογήθη ή άπό 1ης Μαίου1923 υποχρεω
τική άνταλλαγή των εγκατεστημένων έπί τουρκικών εδα
φών Ελλήνων υπηκόων καί τών εγκατεστημένων έπί Ελ
ληνικών εδαφών τούρκων υπηκόων.

*Η Ελλάς καί ή Τουρκία έπιθυμοϋσαι όπως έκκαθαρί- 
σωσι τά γεννηθέντα έκ της έφαρμογής της ανωτέρω Συμ
βάσεως ζητήματα, ύπέγραψαν τήν ΙΟην ’Ιουνίου 1930 Συμ
φωνίαν, κυρωθεΐσαν διά τοϋ Νόμου 4793/1930 δι’ ής συν- 
εψηφίσθησαν αί εκατέρωθεν έγκαταλειφθεϊσαι περιουσίαι 
τών άνταλλαγέντων πληθυσμών καί ούτως ή έγκαταλειφθεϊσα 
έν Έλλάδι κινητή καί άκίνητος περιουσία υπό τών άνταλ
λαγέντων Μουσουλμάνων, περιήλθεν έκτοτε κατά πλήρη 
κυριότητα εις τό Ελληνικόν Δημόσιον, τό όποιον καί άνέ- 
λαβε τήν ΰποχρέωσιν όπως άποζημιώση τον άνταλλαγέντα 
Ελληνικόν πληθυσμόν μέχρι τοϋ ποσοϋ της άξίας της έν 
Έλλάδι Μουσουλμανικής περιουσίας.

Τήν διοίκησιν καί διαχείρισιν τής άνταλλχξίμου περιου
σίας^ είχε μέχρι τοϋ έτους 1925, ή παρά τώ Ύ-πουργείω 
Γεωργίας συσταθεϊσα Γενική Διεύθυνσις ’Ανταλλαγής. 
’Από τής 5ης Μαίου 1925 μέχρι τής 10ης Σεπτεμβρίου 
1939, τήν διοίκησιν καί διαχείρισιν τής περιουσίας ταύτης 
είχεν ή Εθνική Τράπεζα τής Ελλάδος, δυνάμει συμβάσεως 
συναφθείσης μεταξύ ι ύτής καί τοϋ Ελληνικού Δημοσίου.

Άπό'τοϋ έτους 19c 9 τήν διοίκησιν καί διαχείρισιν τών 
ανταλλαξίμων κτημάτων άνέλαβε τό Ελληνικόν Δημόσιον 
δυνάμει τοϋ Α.Ν.1909/1939, άσκεΐ δέ ταύτην διά τοϋ Γενι
κού -Λογιστηρίου τοϋ Κράτους.

Πάρα τήν έκδοσιν πολλών Νομοθετημάτων άπό τοϋ έτους 
1939 ‘ μέχρι . σήμερον, ή ' ρευστοποίησις τής άνταλλαξίμου 
περιουσίας δεν όλοκληρώθη. Τοΰτο πιστεύομεν ότι όφείλετάι 
κυρίως άφ’ ένός μέν εις τήν σφαλεράν σκέψιν τών κατεχόν- 
των άνταλλάξιμα κτήματα, ότι ταΰτα θά άποδοθώσι Τελι- 
κώς εις αυτούς ύπό τοϋ Κράτους άνευ καταβολής τιμήματος 
καί άφ’ ετέρου εις τήν ελλειψιν σοβαρών οικονομικών κι
νήτρων.

II. Τά έκ τής ρευστοποιήσεως τής άνταλλαξίμου περιου
σίας έσοδα, διατίθενται άποκλειστικώς διά τήν άποκατα- 
στασιν τών μή τυχόντων είσέτι ταύτης προσφύγων. * Η 
συγκέντρωσις τών έσόδων τούτων ένεργεΐται παρά τοϋ 
ίδρυθέντος διά τοϋ άρθρου 5 τοϋ Ν. Δ/τος 3713/1957· Τα
μείου ■ Άνταλλαξίμου Περιουσίας καί Άποκαταστάσεως 
Προσφύγων (ΤΑΠΑΠ), τό όποιον καί έπιχορηγεϊ τά 
καταρτιζόμενα καί έκτελούμενα ύπό τοϋ 'Υπουργείου Κοι
νωνικών Υπηρεσιών προγράμματα στεγάσεως τών προ
σφύγων. Άπό τής συστάσεως τοϋ Ταμείου τούτου μέχρι 
σήμερον κατετέθη είς τον παρά τή Τραπέζη τής Ελλάδος 
Λογαριασμόν Αστών Προσφύγων τοϋ Υπουργείου Κοι
νωνικών Υπηρεσιών —οσόν 1.140.586.582 δραχμών, ένώ 
τό υπόλοιπον τών διαθεσίμων κεφαλαίων τοϋ(ΤΑΠΑΠ)παρά 
τώ Ταμείω Παρακαταθηκών καί Δανείων άνέρχεται σή
μερον είς 130.000.000 περίπου δραχμάς.

Τά εις τήν άνταλλάξιμον περιουσίαν άνήκοντα άστικά και 
άγροτικά κτήματα άνέρχονται σήμερον είς 29.000 περίπου, 
ή δέ άξια αύτών καίτοι δεν ύφίστανται άσφαλή σχετικά στοι
χεία παρ’ ήμΐν, έκτιμάται έν τούτοις κατά προσέγγισιν είς 
2.500.000.000 δραχμάς. Είς τό ποσόν τοϋ^ο δέον νά προσ- 
τεθή καί. ποσόν 500.000.000 δραχμών περίπου, είς ό πιθα
νολογείται ότι άνέρχεται ή άξια τών μήπω καταληφθέντων 
άνταλλαξίμων κτημάτων καί δή τών βακουφικών τοιούτων.

III. Τό παρόν σχέδιον Νόμου φιλοδοξεί νά έπιτύχη τήν 
είς σύντομον χρονικόν διάστημα έκκαθάρισιν τής άνταλλα
ξίμου περιουσίας. Προς τον σκοπόν αυτόν θεσπίζονται σο
βαρά οίκρνομικά κίνητρα, συνιστάμενα είς σημαντικήν μείω-

έπί τή καταβολή χχμηλοϋ τιμήματος ή καί τήν δωρεάν 
πχραχώρησιν προκειμένου περί άγροτών παραμεθορίων 
περιοχών.

Είδικώτερον διά τοϋ άρθρου 1 τοϋ νομοσχεδίου είς τούς 
κατέχοντας άνταλλαξίμου: άγρούς ή βοσκοτόπους παρέχε
ται τό δικαίωμα έξαγορας έκτάσεως δυναμένης ν’ άποτε- 
λέση βιώσιμον γεωργικήν ή κτηνοτροφικήν έκμετάλλευσιν, 
άνεξαρτήτως τοϋ χρόνου κατοχής τών κτημάτων, άντί τιμή
ματος ίσου προς τό 90 % τής άξίας αύτών. Τό τίμημα τοΰτο 
μειοΰται περαιτέρω είς ποσοστόν 80 % διά τούς διαμένοντας 
είς αγροτικούς οικισμού: πληθυσμού μέχρι 2.000 κατοίκων 
καί είς 33 % προκειμένου περί άπορων κατόχων. Παρέχεται 
επίσης τό δικαίωμα έξχγορας προσθέτου έκτάσεως ΐσης 
πρός τό 30 % τής κχτεχομένης βιώσιμου γεωργικής έκμεταλ- 
λεύσεως δι’ έκαστον άρρεν ή άγαμον θήλυ τέκνον ή άγαμον 
άδελφήν τοϋ κατόχου, ύπό τον περιορισμόν ότι ή έκτασις 
δεν δύναται νά ύπερβή έν συνόλω τάς δύο γεωργικάς βιώ
σιμους έκμεταλλεύσεις.

Ή έπί πλέον τής βιώσιμου γεωργικής έκμεταλλεύσεως 
έκτασις, παραχωρεϊται είς άπορους άκτήμονας τής περιο
χής ένθα κεϊνται τά κτήματα άντί τιμήματος ίσου πρός τό

-33 % τής -άξίας ..αύτών__Τούτο. άπο.τελεϊ κοινοτομίαν καί
σοβαρόν διά τούς άπορους άγρότας εύεργέτημα.

Διά τοϋ άρθρου 2, παρέχεται είς τούς κατόχους άνταλλα
ξίμων άστικών άκινήτων τό δικαίωμα έξαγορας αύτών, 
άντί τιμήματος ίσου πρός τό 95 % τής τρεχούσης άξίας 
των. Τό τίμημα μειοΰται είς τό 85 % τής άξίας τών κτημά
των, προκειμένου περί κατόχων διαμενόντων είς άγροτι- 
κούς οικισμούς μέχρι 4.000 κατοίκων καί εις τό 60 % προ
κειμένου περί άπορων κατόχων.

Τέλος διά τής παραγράφου 7 τοϋ άρθρου τούτου, τακτο
ποιούνται διά λόγους κοινωνικούς, εκκρεμότητες προελθοϋ- 
σαι έξ άνωμάλων έκποιήσεων άνταλλαξίμων κτημάτων.

Τό άρθρον 3 άναφέρεται είς τούς κατόχους άνταλλαξίμων 
οικοδομών, είς οδς άναγνωρίζεται τό δικαίωμα εξαγοράς 
αύτών. Τό τίμημα άξαγοράς μειοΰται κατά ποσοστόν 10 % 
διά τήν μέχρι 400.000 δραχμών άξίαν τών οικοδομών.

Διά τοϋ άρθρου 4 ρυθμίζεται όριστικώς τό θέμα τής προ
θεσμίας υποβολής αίτήσεως πρός έξαγοράν τοϋ κατεχομένου 
κτήματος καί τών συνεπειών τοϋ έκπροθέσμου αύτής. Αξία 
ιδιαιτέρας μνείας ή διάταξις τής παραγράφου 6 τοϋ άρθρου 
τούτου, δι’ ής άμα τή υπογραφή τοϋ πωλητηρίου συμβολαίου 
διαγράφεται ποσοστόν 30 % έκ τής όφειλομένης άποζημιώ- 
σεως χρήσεως ύπό τών άγοραστών.

Αί διατάξεις τοϋ άρθρου 5 άναφέρονται είς τήν έκποίησιν 
βακουφικών κτημάτων. ΔΓ αύτών δίδεται οριστική λύσις 
είς τό χρονίζον τοΰτο θέμα, διά τοϋ καθορισμού τακτών 
προθεσμιών πρός ύποβολήν τών αιτήσεων έξαγορας παρά 
τών έξουσιαστών καί τής βεβαιώσεως είς τό Δημόσιον Τα- 
μεϊον τής άξίας τοϋ άνήκοντος είς τήν Άνταλλάξιμον Πε
ριουσίαν, ποσοστού, είς περίπτωσιν μή έμπροθέσμου υπο
βολής αίτήσεως έξαγορας παρά τών κατόχων.

Τό άρθρον 6 προβλέπει τήν είς τούς άπορους παραχώρησιν 
τών μή κατεχομένων ή περ'.ερχομένων είς τήν έλευθέραν δια- 
χείρισιν τής ΥΔΑΜΚ άνταλλαξίμων κτημάτων. Τοΰτο 
άποτελεϊ έπαινετήν καινοτομίαν άποβλέπουσαν εις την απο- 
κατάστασιν τών άπορων καί άκτημόνων άγροτών.

Διά τοϋ άρθρου 7 προβλέπεται ή παραχώρησις τών είς 
τήν Άνταλλάξιμον Περιουσίαν άνηκόντων δασών, λατο
μείων, μεταλλείων κ.λ.π. είς τάς αρμόδιας Κρατικάς Ίπη- 
ρεσίας Ν.Π.Δ.Δ. Ιδρύματα καί Δημοσίας Επιχειρήσεις.

Ποιούμεθα ιδιαιτέραν μνείαν τής διατάξεως τής παρ. 3 
τοϋ άρθρου 8, δΓ ής τό πρώτον θεσπίζεται ή δωρεάν παρα- 
χώρησις άνταλλαξίμων κτημάτων είς τούς άγρότας τών 
παραμεθορίων περιοχών Μακεδονίας καί Θράκης.
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τιμήματος εξαγοράς εις τούς έξοφλουντας αυτό άμα τη 
ΰ—ογραφή τοϋ παραχωρητηρίου καί 20 % διά τούς έξοφλοϋν- 
τας τοϊς μετρητούς τδ υπόλοιπον της οφειλής.
"Ή έκπτωσις αυτή —ροστιθεμένη εις τήν παρεχομένην 

διά των άρθρων 1 καί 2 τοΰ παρόντος σχεδίου Νόμου, άπο- 
τελεϊ σοβαρώτατον οικονομικόν κίνητρον, διότι προκειμέ- 
νου περί άπορων καί άκτημόνων άγροτών τό τίμημα εξα
γοράς σχεδόν μηδενίζεται.

Διά τοΰ άρθρου 10 παρέχεται ή δυνατότης υποβολής αίτη- 
σεως προς άναγνώρισιν τοΰ δικαιώματος κυριότητος έφ’ 
όσον τοϋτο δεν έκρίθη κατ’ ουσίαν. 'Ομοίως παρέχεται-ή 
δυνατότης υποβολής αίτήσεως περί άναθεωρήσεως άπορ- 
‘ριπτικών άποφάσεων τοΰ 'Τπουργοϋ των Οικονομικών.

Τήν έπιτάχυνσιν τοΰ ρυθμοϋ τής ρευστοποιησεως τής 
ανταλλαξίμου περιουσίας επιδιώκει η «δια τοΰ ίδιου άρ
θρου έπιτρεπομένη σύστασις πλειόνων Τμημάτων τοΰ Γνω- 
μοδοτικοΰ Συμβουλίου επί απαιτήσεων κατα τής ανταλλα
ξίμου περιουσίας».

Τέλος διά τοΰ άρθρου 11 τοΰ Νομοσχεδίου επιτρέπεται 
ή πρόσληψις τεχνικού προσωπικού ώς καί ένός έρμηνέως 
τής παλαιάς Τουρκικής γραφής.Τό προσωπικόν τοϋτο κρί- 
νεται ώς εντελώς άπαραίτητον διά την έκκαθάρισιν, άνα- 
γνώρισιν καί έκτίμησιν τής ανταλλαξίμου περιουσίας, επί 
σκοπώ έπιταχύνσεως τοΰ ρυθμοϋ ρευστοποιησεως αυτής.

Τοιοϋτον είναι τό περιεχύμενον τοϋ προκειμένου Νομο
σχεδίου, τό όποΐον έ'χομεν τήν τιμήν νά θέσωμεν ύπ’_. όψιν 
τής ’Εθνικής ’Αντιπροσωπείας καί νά παρακαλέσωμεν όπως 
τοϋτο τύχη τής ψήφου της.

Έν Άθήναις τή 7 Φεβρουάριου 1976 
Ό 'Υπουργός Οικονομικών

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ

Ο. .Ί.: γενομενα: οαπανα: ;:α φυτείας η οε/,τιωσεις εν γε- 
. νε: δεν λαμβάνονται ϋπ’ όψ:ν διά τον προσίιορισμόν τοΰ' τιμή-: 

ματος περί ού ή παράγρ. 1 τοΰ άρ-ύρου 1 τοΰ παρόντος.
6. Οι κατέχοντες ανταλλαξίμους βοσκοτόπους καί χρησι- 

μοποιοΰντες αυτούς διά τήν βόσκησιν τοΰ ΐί'ίου των ποιμνίου 
άποτελουμένου τουλάχιστον έξ εκατόν είκοσι (120) μικρών 
ή τεσσαράκοντα (40) μεγάλων ζώων ή μικτσΰ ποιμνίου τη- 
ρθυμένης τής αναλογίας ί:ά τόν υπολογισμόν μεταξύ μικρών 
καί μεγάλων τρία πρός ένα δικαιούνται ύπό τους έν παρα
γράφω 1 τοΰ παρόντος άρ·5ρου όρους, νά εξαγοράσουν έκτα- 
σιν ίυναμένην ν’ άποτελέση βιώσιμον κτηνοτροφικήν έκμετάλ- 
λευσιν, έφ’ όσον δεν ε τυχόν τοιαύτης άπΟκαταστάσεως μέχρι 
σήμερον.

Ή έκτασις τής βιώσιμου κτηνοτροφικής έκμεταλλεύσεως 
ορίζεται κατά τόπους υπό τής έν παραγράφω 4 τοΰ παρόντος 
άρ·5ρου_ τριμελοΰς ’Επιτροπής, άναλόγως πρός τήν ποιότητα 
τοϋ βοσκοτόπου.

7. Ό κατά τα 70% τουλάχιστον συγκύριος, προτιμάται 
έναντι παντός τρίτου εις τήν έξαγοράν τών κατά τάς προη
γούμενος παραγράφους κτημάτων, άντί τιμήματος ίσου πρός 
τό έριζόμενον διά τών παραγρ. 1 καί 6 τοΰ παρόντος.

Συγκύριοι έξαγοράζοντες κτήματα, έφ’ ών έχουν ίημιουρ- 
γη·5ή συστηματικά! φυτείαι ή ούσιώίεις βελτιώσεις, όπο- 
χρεοΰνται ν’ αποζημιώσουν εκείνους ίαπάναις τών όποιων 
έίημιουργή-βησαν αύται, μετ’ άπόφασιν τής ’Επιτροπής Δια- 
χειρίσεως ’Ανταλλαξίμου! Περιουσίας (ΕΙΔΑίΠ) έκδιδομέ- 

_νης έπί τή βάσει έκτιμήσεως τών κατά τόπους Διευόύνσεων- 
Γεωργίας.

8. Ή κατεχομένη έκτασις πέραν τής υπό τών διατάξεων 
τοΰ παρόντος άρίρου επιτρεπόμενης πρός έξαγοράν τοιαύ- 
της, παραχωρείτα: δι’ άποφάσεως τοΰ Ύπουργοΰ τών Οικο
νομικών μετά γνώμην τής οικείας ’Επιτροπής ΔΑΠ, εις 
άπορους άκτήμονας ίιαμένοντας μονίμως εις -ήν περιοχήν, 
εις ήν κείται ή έκτασις, άντί τιμήματος ίσου πρός το 33%

. τής κατά τόν χρόνον τής εξαγοράς αξίας αυτής, άπηλλα- 
γμένου προσαυξήσεων ϋπέρ τρίτων.

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ .

Περί έπιταχύνσεως τής ρευστόποιήσεως καί έκκαόαρίσεως 
τής ανταλλαξίμου περιουσίας.

Άρ-υον 1.
1. Οι κατέχοντες αγροτικά ανταλλάξιμα κτήματα, δι

καιούνται νά έξαγοράσουν έκτασιν ίυναμένην ν’ άποτελέση 
βιώσιμον γεωργικήν έκμετάλλευσιν, άντί τιμήματος ίσου πρός 
τό 90% τής κατά τόν χρόνον τής έκποιήσεως άξίας τών κτη
μάτων. Τό τίμημα μειοΰται εις το 80% τής κατά τόν χρόνον 
τής έκποιήσεως άξίας τών κτημάτων, προκειμένου περί κα
τόχων ίιαμενόντων μονίμως εις αγροτικούς οικισμούς πλη-$υ- 
σμοΰ μέχρι ούί χιλιάδων (2.000) κατοίκων καί εις 33% τής 
ώς άνω άξίας προκειμένου περί άπορων άκτημόνων ίιαμε- 
νόντων μονίμως εις αγροτικούς οικισμούς όσουίήποτε πληθυ
σμού.

2. Δι’ έκαστον άρρεν ή άγαμον ·ύήλυ τέκνον ή άγαμον 
άδελφήν τοΰ κατόχου παρέχεται εις αυτόν τό δικαίωμα τής 
έξαγοράς προσθέτου έκτάσεως έκ τής κατεχομένης τοιαύτης 
ίσης πός το 30% τής βιώσιμου γεωργικής έκμεταλλεύσεως. 
αντί τοϋ ύπό τή; παραγρ. 1 τοϋ παρόντος κα-βοριζομένου τιμή
ματος.

3. Η κατά τάς προηγουμένας παραγ-ράφους έξαγοραζομέ- 
νη παρ έκάστου κατόχου συνολική έκτασις. δεν ίύναται νά 
ύπερβή τήν έκτασιν δύο βιώσιμων γεωργικών έκμεταλλεύ- 
σεων.

4. Η έκτασις τής βιώσιμου γεωργικής έκμεταλλεύσεως 
ορίζεται κατά τόπους δι’ άποφάσεως Επιτροπής άποτελουμέ- 
νης έκ τών προϊσταμένων τών αρμοδίων ύπηρεσιών Γεωρ
γίας, Δασών καί Οίκον. ’Εφοριών, άναλόγως πρός τήν γο
νιμότητα τοΰ έίάφευς έν συναρτήσει πρός τό είδος τής καλ- 
λιεργείας καί τόν τρόπον έκμεταλλεύσεως.

9. Τό τίμημα τών κατά τάς προηγουμένας παραγράφους 
τοΰ παρόντος άρνρου έξαγοραζομένων ανταλλαξίμων κτημά
των καθορίζεται δι’ άποφάσεως τοΰ Υπουργού τών Οικονο
μικών μετά γνώμην τοΰ αρμοδίου 'Οργάνου, είναι δέ κατα- 
βλητεον εις τεσσαράκοντα (40) ίσας έξαμην'.αίας τοκοχρεω- 
λυτικάς δόσεις έπί έπιτοκίω 2%.

'Ap-Spov 2.
1. Ο! κατέχοντες άστικά ανταλλάξιμα κτήματα έφ’ ών 

άνήγειρον χτίσματα μονίμου ή προχείρου μορφής χρησιμο
ποιούμενα παρ’ αυτών δι’ οικογενειακήν ή επαγγελματικήν 
στέγασιν, δικαιούνται νά έξαγοράσουν ταΰτα άντί τιμήματος 
ίσου προς το 93% τής κατά τόν χρόνον τής έκποιήσεως άξίας 
τοΰ έδάφους αυτών. Τό τίμημα μειοΰται εις τό 85% τής άξίας 
τοΰ κτήματος προκειμένου περί κατόχων ίιαμενόντων μονί
μως εις αγροτικούς οικισμούς πλη-ύυσμοΰ μέχρι 4.000 κατοί
κων και εις το 60% προκ.ειμενου περί απόρων ίιαμενόντων 
εις οικισμούς όσουίήποτε πλη-βυσμοΰ.

2. Εις τήν έσαγοράν τών κατά τήν προηγουμένην παρά
γραφον αστικών άνταλλασιμών κτημάτων, δικαιούνται καί ο! 
•κάτοχοι τών έπ’ άϋτών χτισμάτων, έφ’ όσον διείέχίησαν εις 
τήν κατοχήν τών χτισμάτων των τούς άνεγείραντας ταΰτα.

3. Συντρέχοντος συγκυρίου κατά ποσοστόν 70% έξ αδιαι
ρέτου τουλάχιστον έπί τοΰ έδάφους μετ’ άνεγείραντος κτίσμα 
ή ίιαίεχόέντος τόν άνεγείραντα εις τήν κατοχήν τοΰ κτίσμα- 
τος προτιμάται μέν ο συγκύριος ούτος, όμως ύποχρεοΰτα: κα
τόπιν άποφάσεως τής ΕΔΑΠ. εις άτκζημίωσιν τοΰ δευτέρου, 
τής άξίας τής οικοδομής έκτιμωμένης ύπό τών κατά τόπους 
Διευέλύνσεως Τεχνικών Υπηρεσιών.

4. Τό κατά τάς προηγουμένας παραγράφους δικαίωμα 
έξαγοράς έξικνεϊτα: μέχρις έκτάσεως ένός άρτιου κατά τό 
σχέδιον τής πόλεως οικοπέδου, έπιτρεπομένης. όμως, τής έξα
γοράς καί μείζονος τοΰ ένός άρτιου οικοπέδου έκτάσεως εΐ;


