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ΠΡΟΣ :ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΕΙ∆ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
∆/ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΘΕΜΑ :Περί της ιθαγένειας της … του … και της … γεν. το 1939.
Σχετ :α).το αριθµ…./1177/…-8-2017 έγγραφό σας.
β).το αριθµ.Φ…./5723/…-6-2018 έγγραφό µας.

Σας γνωρίζουµε ότι από τη µελέτη των στοιχείων του φακέλου που µας διαβιβάσατε µε το α'
σχετικό έγγραφό σας, καθώς και από την αλληλογραφία που διεξήγαγε η Υπηρεσία µας µε το
Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στη Μόσχα, προέκυψαν τα εξής:
Η πατρική οικογένεια της εν θέµατι, αποτελούµενη από: α).τον πατέρα της … του … γεν.το
1886, β).τη µητέρα της … του … γεν. το 1894, γ).αδερφό της … γεν.το 1925, δ).την αδερφή
της … γεν.1929, ε).την αδερφή της … γεν.το 1932, στ).την ίδια, … γεν.το 1939 και ζ).τον
αδερφό της … γεν.το 1923, φέρεται γραµµένη στα µητρώα του Γενικού Προξενείου
της Ελλάδος στη Μόσχα, στη µερίδα Π/1950 εκ µεταφοράς από προϋπάρχουσα µερίδα, η
οποία δεν κατέστη δυνατόν να ανευρεθεί λόγω καταστροφής µέρους του Αρχείου. Η µερίδα
αυτή δεν παρουσιάζει καµία µεταγενέστερη διόρθωση ή / και προσθήκη.
Σύµφωνα µε την αριθµ.183-Π/5-3-2005 βεβαίωση του Κρατικού Αρχείου της Σεβαστούπολης,
οι γονείς της ανωτέρω κατοικούσαν στη Σεβαστούπολη ως αλλοδαποί, έλληνες υπήκοοι,
µε άδεια διαµονής την περίοδο 1929-1930 και ο αρχηγός της οικογένειας γεν. το 1886,
ήταν ψαράς στο επάγγελµα. Σύµφωνα µε το αντίγραφο εγγραφής γέννησης του Κρατικού
Αρχείου της Σεβαστούπολης, ο … (αδερφός της αιτούσας) γεννήθηκε στη Σεβαστούπολη
στις …-…-1923 από τον … του … 38 ετών και την … του … 30 ετών είναι το πρώτο παιδί της
οικογένειας και ως τόπος µόνιµης διαµονής αναφέρεται η Θεσσαλονίκη.
Ο … ήταν κάτοχος πιστοποιητικού υπηκόοτητας εκδοθέν στις …-1…1-1974 από το
Τµήµα Προξενείου της Ελληνικής Πρεσβείας στη Μόσχα, βάση της εγγραφής του στην
Π/1950 προξενική µερίδα.

Εκ των ανωτέρω και εκ των όσων αναφέρει η εν θέµατι στο υπόµνηµά της, προκύπτει ότι ο
πατέρας της εµπίπτει είτε στις διατάξεις της Σύµβασης της Λωζάννης περί ανταλλαγής των

ελληνικών και τουρκικών πληθυσµών που υπεγράφη µεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας στις 30-11923 και εκυρώθη µε το από 25-8-1923 Ν.∆.(ΦΕΚ 238/25-8-1923), είτε στις ∆ιατάξεις της
Συµφωνίας της Άγκυρας περί τρόπου εφαρµογής της εν Λωζάννη υπογραφείσης Συµβάσεως
µεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας που υπεγράφη στις 10-6-1930 (αρ. 28 περί δικαιούχων της ΙΧ
∆ηλώσεως) και εκυρώθη µε το Ν. 4793/3-7-1930 (ΦΕΚ 226/3-7-1930) .
Η σύµβαση αυτή έχει την αυτή ισχύ και κύρος µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών ως να
περιλαµβάνεται στη Συνθήκη Ειρήνης της Λωζάννης και αποτελεί µέρος αυτής, όπως ορίζεται
στο άρθρο 142 της "περί της εν Λωζάννη της Ελβετίας υπογραφείσης την 24-7-1923
Συνθήκης µεταξύ της Μεγάλης Βρετανίας, Γαλλίας, Ιταλίας, Ιαπωνίας, Ελλάδος, Ρουµανίας και
του Βασιλείου των Σερβών, Κροατών και Σλοβένων αφενός και της Τουρκίας αφετέρου, περί
Ειρήνης.
Η ίδια δε, απέκτησε την ελληνική ιθαγένεια από τη γέννησή της επειδή γεννήθηκε από
πατέρα Έλληνα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 14 εδ.α' του Α.Ν.1856.
Επισηµαίνουµε ότι τα υποκείµενα στην ανταλλαγή πρόσωπα τα οποία κατέφυγαν,
όχι εις το έτερο των συµβαλλοµένων µερών κράτος, αλλά εις τρίτο κράτος,
απέκτησαν και αυτά υποχρεωτικά την ιθαγένεια του ετέρου συµβαλλοµένου
κράτους και συγχρόνως απέβαλαν την ιθαγένεια της χώρας από την οποία
αναχώρησαν (Μικτή Επιτροπή Ανταλλαγής ΜΕΑ Απόφασης 22/9-5-1924 και
ενδεικτικά
Σ.Ι.307/1940). Τούτο προκύπτει και από το Ν.5170/15-7-1931.
Η ελληνική ιθαγένεια της εν θέµατι και της οικογενείας της δεν επηρεάστηκε ούτε
κατά το χρόνο ισχύος εφαρµογής του άρθρου 11 του Ν.2280/2-4-1940 "περί
τροποποιήσεως και συµπληρώσεως των περί ιθαγενείας διατάξεων" (ΦΕΚ 117/64-1940), σύµφωνα µε το οποίο "δεν θεωρούνται αποκτήσαντες την ελληνικήν
ιθαγένειαν, είτε εγκατέλειψαν είτε µη περιουσίαν εν Τουρκία, οι οµογενείς Τούρκοι
υπήκοοι οι υπαγόµενοι α). εις το άρθρον 7 της Συµβάσεως της Λωζάννης της 30
Ιανουαρίου 1923 και β). εις το άρθρον 28 της συµβάσεως της Άγκυρας της 10
Ιουνίου 1930, οίτινες είχον αποκτήσει άνευ αδείας της τουρκικής Κυβερνήσεως,
αλλοδαπήν ιθαγένειαν, οι µεν της πρώτης κατηγορίας προ της 30 Ιανουαρίου
1923, οι δε της δευτέρας προ της 23 Ιουλίου 1930. Σηµειώνουµε ότι το εν λόγω
άρθρο, όπως και το άρθρο 12 του Ν.2280/1940, καταργήθηκαν από τότε που
ίσχυσαν, σύµφωνα µε το άρθρο 23 του Ν.2130/1993 (ΦΕΚ 562/23-4-1993).
Λαµβάνοντας υπόψη την ηλικία της αιτούσας, τα όσα αναφέρει στο υπόµνηµά της, την
ιστορική διαδροµή της οικογένειάς της από τον Πόντο στην Κριµαία µε πέρασµα από
Θεσσαλονίκη και από την Κριµαία στο Ουζµπεκιστάν και Καζακστάν, καθώς και το γεγονός
ότι η οικογένεια εθεωρείτο παγίως τόσο από τις ελληνικές όσο και από τις
σοβιετικές αρχές ως έλληνες υπήκοοι, άποψη της Υπηρεσίας µας είναι ότι παρέλκει η
προσκόµιση ληξιαρχικής πράξης γάµου των γονέων της, η αστική κατάσταση των οποίων
αποτυπώνεται στην οικογενειακή µερίδα που τηρείται στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στη
Μόσχα.
Ο Ειδικός Τοµεακός
Γραµµατέας Ιθαγένειας
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*Η έμφαση στις φράσεις πραγματοποιήθηκαν από γραφείο του Ειδικού Γραμματέα
Ιθαγένειας και δεν εμπεριέχονται στο αρχικό έγγραφο.

