
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
Em τής προτάσεως Νόμου «περί καταργήσεως τοΰ Ν.Δ.

1/9/1969, ως έτροποποιήθη καί τροποποιήσεως τοΰ 
A.Ν.971/1949».

Προς την Βουλήν των 'Ελλήνων 
/

1. Η Εθνική μας ’Αντίσταση κατά της φασιστικής- 
ναζιστικής κατοχής, καθολική, αυθόρμητη καί ώργανωμένη, 
αποτελεί αληθινή εποποιία στην νεώτερη ιστορία τοΰ Έλ- 
ληνικοΰ Λαοΰ.

Τριάντα όμως χρόνια άπό την εποχή εκείνη των άγώνων 
καί των θυσιών,, ή Εθνική μας ’Αντίσταση δεν βρήκε τήν 
αντάξια' νομοθετική της άποκατάσταση.

Πρόκειται για κατάσταση πρωτοφανή σε πανευρωπαϊκό 
επίπεδο πού μειώνει, άδικεϊ τήν Εθνική μας ’Αντίσταση, 
καί τήν παρουσία τής χώρας καί τοΰ Λαοΰ μας στό μεγάλο 
συμμαχικό άγώνα.

Στις Εύρωπαϊκές χώρες, ή ’Αντίσταση κατά τής φασι
στικής — ναζιστικής κατοχής, μέ κύριο άν μή μοναδικό κρι
τήριο τήν δράση κατά τοΰ κατακτητοΰ, αναγνωρίστηκε, · 
τιμήθηκε, προβάλλεται σαν ένας άπό τούς ύψηλότερους τί
τλους έθνικής τιμής καί οί αγωνιστές, οί οργανώσεις της 
με νομοθετικά καί άλλα μέτρα τής πολιτείας έτυχαν ήθικών 
διακρίσεων καί υλικών παροχών.

2. Στήν Ελλάδα, τό αρχικό νομοθέτημα, ό Α.Ν.971/ 
1949 ένώ διέπεται άπό τήν. αρχή ότι κριτήριο τής αντιστα
σιακής ιδιότητας είναι ό άγώνας κατά τών κατακτητών, 
στα σχετικά άρθρα του (1, 2, 3, 4) θέτει περιορισμούς, ό
ρους καί προϋποθέσεις, άσχετους ή καί άντιφατικούς μέ τήν 
άρχή τοΰ νομοθετήματος.

Συγκεκριμένα, για τήν άνάγνώριση ομάδων, όργανώσεων, 
άρχηγών κ.λ.π. κατά τα άρθρα άπαιτοΰνται όχι μόνον ότι 
αύτές αναγνωρίσθηκαν υπό τοΰ Συμμαχικού Στρατηγείου 
Μέσης ’Ανατολής καί τών Ελληνικών Κυβερνήσεων εξω
τερικού κ.λ.π. αλλά καί ότι «συνεμορφώθησαν πάντοτε μέ 
τάς διαταγάς καί οδηγίας αυτών καί έτήρησαν πιστώς τά 
πρός τό εθνικόν συμφέρον συναφθέντα σύμφωνα, δέν παρή- 
κουσαν,δέ καί τήν περί διαλύσεως διαταγήν τής νομίμου 
'Ελληνικής Κυβερνήσεως». .

Οί προϋποθέσέις αυτές είναι άσχετες' πρός τήν ύπαρξιν 
ή μή ’Αντιστασιακής δράσης. Γιατί ή δράση αύτή έκδηλώ- 
θηκε άντικειμενικά μέ τις μάχες, τήν πολύτροπη άντιπαρά- 
θεση κατά τών κατακτητών μέ τις φθορές, τούς περισπα
σμούς, πού τούς προκάλεσε, συμβάλλοντας έτσι στόν γένι- ' 
κώτέρο συμμαχικό άγώνα καί στήν απελευθέρωση τής πα
τρίδας.

Αί «όδηγίαι», αί «διαταγαί», τά «σύμφωνα» κ.λ.π. άμο- 
τελοΰν πολιτικά θέματα επί τών όποιων έκδηλώθηκαν βε
βαίως όξύτατες διαφωνίες έναντι-τών εξωτερικών παραγόνγ 
των (Στρατηγεϊον Μέσης ’Ανατολής, Κυβέρνησις έξωτε- 
ρικοΰ Βρεττανική Πολιτική κ.λ.π.) πού δέν άνήκουν στόν 
τομέα καί στις εκτιμήσεις τής καθ’ αύτό ’Αντιστάσεως. Ό 
τελευταίος δέ όρος «περί παρακοής εις τήν περί διαλύσεως 
διαταγήν τής Κυβερνήσεως» είναι καί χρονικώς άσχετος 
πρός τήν ’Αντίστασιν, γιατί άναφέρεται σέ χρόνο κατά τόν 
όποιο ή ξένη κατοχή κατ’ άκολουθίαν δέ καί ή ’Αντίσταση 
κατ’ αύτής είχαν λήξει. Συνεπώς ή οίαδήποτε συμπεριφορά 
τών όργανώσεων μετά τήν λήξη τής κατοχής καί τής ’Αντι
στάσεως είναι ακατανόητο νά συσχετίζεται μέ τήν τελευ
ταία καί μάλιστα νά τήν αναιρεί. . ;/
- "Ας σημειωθεί ότι ό Α.Ν.971/1949 έξεδόθη εις έκπλή- 
ρωση επιταγής τής Δ' ’Αναθεωρητικής Βουλής δίατυπω- 
θείσης εις τό Ζ' Ψήφισμά της άπό 27/31 ’Ιουλίου 1946. Τό 
ψήφισμα αύτό δέν περιέχει κανέναν άπό τούς όρους καί τους 
περιορισμούς πού διατυπώνονται στόν Α.Ν.971/1949, ό 
όποιος έτσι εμφανίζεται άντίθετος πρός τό ψήφισμα τούτο 
βασικό καί αύξημένης τυπικής Ισχύος περί τής ’Αντιστά
σεως. . ■ . ...

3. Κατά τήν διάρκεια τής έπταετίας τής δικτατορίας 
έδημοσιεύθη τό Ν.Δ.179/1969 τροποποιηθέν έν συνεχεία 
διά τοΰ Ν.Δ.936/1971 καί τοΰ Ν.Δ.1099/1974 περί Εθνι

κής ’Αντιστάσεως. Τά νομοθετήματα ταϋτα αποτελούν ΰβριν 
διά τήν *ΕθΜκήν ’Αντίστασιν, διότι επιδιώκουν καί επιτρέ
πουν τήν άναγνώριση ως μετασχόντων αυτής καί όργανώ
σεων ή προσώπων αναφανδόν συνεργασθέντων μετά τών 
κατακτητών, άποκηρυχθέντων τότε ύπό τε τών Συμμαχι
κών ’Αρχών καί τών ’Ελευθέρων 'Ελληνικών Κυβερνήσεων. 
Είναι εθνικόν χρέος ή ολοκληρωτική καί ή έξ ύπαρχής κατάρ- 
γήσις τών βλασφήμων αύτών νομοθετημάτων.

Κατ’ ακολουθίαν τών ανωτέρω προτείνομεν τήν έπιψή- 
φισιν τής συνυποβαλλομένης προτάσεως Νόμου μέ τά εξής 
άρθρα.

’Εν Άθήναις τή 8 ’Ιουνίου 1976 

Οί Προτείνοντες Βουλευταί
Άνδρέας Γ. Παπανδρέου, I. Χαραλαμπόπουλος, I. ’Α

λευράς, Ί. Φλώρος, Ν. Βγενόπουλος, I. Κουτσοχέρας, Γ.Δ. 
Παπαδημητρίου, Γ. Ψαράκης, I. Σκουλαρίκης, Σύλβα 
’Ακρίτα.

Π ΡΟΤΑΣΙΣ ΝΟΜΟΓ
Περί καταργήσεως τοΰ Ν.Δ.179/1969 ώς έτροποποιήθη

καί τροποποιήσεως τοΰ Α.Ν.971/1949.
! Άρθρον 1. , . ,

Ι.Τό Ν.Δ. 179 τής 25 - 26 ’Απριλίου 1969 «περί ’Εθνι
κής Αντιστάσεως», ώς έτροποποιήθη μεταγενεστέρως, 
καί πάσα τροποποιήσασα αύτό διάταξις, καταργεϊται άφ’ 
ής ίσχυσεν.

2. Ό άναγκαστικός Νόμος 971 τής 29 ’Απριλίου 
1949 «περί άπονομής ήθικών άμοϊβών εις τάς Έθνικάς 
άνταρτικάς ομάδας καί έθνικάς όργανώσεις εσωτερικής 
άντιστάσεως» ώς κυρωθείς ύπό τοΰ Ν.Δ.1104 τής 23/ 
24.9.1949, έτροποποιήθη διά τού Α.Ν. 1919 τής 20/27.8.51 
καί τοΰ Ν.27 τής 10/10.10.1952, μετά τών εις έκτέλεσιν 
αύτοΰ έκδοθέντων Διαταγμάτων, έπανεφέρεται έν ίσχύι 
θεωρούμενος ώς μηδέποτε καταργηθείς, καί τροποποιεί
ται ώς άκολούθως. .

. Άρθρον 2. ... . .
Τό άρθρον 1 τοΰ Α.Ν.971/1949 τροποποιείται ώς άκο

λούθως : Κατά τόν παρόντα Νόμον Έθνικαί Άνταρτικαί 
'Ομάδες νοούνται αί ένοπλοι Άνταρτικαί 'Ομάδες αί άγω- 
νισθεΐσαι κατά τήν κατοχήν έναντίον τών "κατακτητών άνα- 
γνωρισθεϊσαι καί ένταχθεΐσαι εις τό Συμμαχικόν Στρατη- 
γεΐον Μέσης Ανατολής καί τελοΰσαι έν έπαφή μετ’ αύτοΰ 
ή τών Ελληνικών Κυβερνήσεων τοΰ έξωτερικοΰ ή τών έν 
Έλλάδι άντιπροσώπων αύτών ή τών άναγνωρισμένων ύπ’ 
αυτών Γενικών Άρχηγών Αντάρτικών όμάδων».

, * Άρθρον 3.
Τό άρθρον 2 τού Α.Ν.971/1949 τροποποιείται ώς άκο

λούθως : \ ·
«Έθνικαί ’Οργανώσεις πληροφοριών καί δολιοφθοράς 

νοούνται αί έν Έλλάδι συγκροτηθεϊσαι ’Οργανώσεις αί 
άσχοληθεΐσαι : α) Μέ τήν συγκέντρωσιν καί διαβίβασιν, 
εις τάς Έθνικάς Άνταρτικάς 'Ομάδας τού άρθρου 1 τού 
παρόντος ή τάς Έθνικάς ’Οργανώσεις τού άρθρου 3 τοΰ 
παρόντος ή εις τό Στρατηγεϊον Μέσης Ανατολής καί τών 
έν τω Έξωτερικώ Ελληνικών Κυβερνήσεων, πληροφοριών 
φύσεως στρατιωτικής άφορωσών τήν δύναμιν, ' σύνθεσιν, 
έφοδιασμόν, μετακινήσεις κ.λ.π.. Στρατευμάτων Κατοχής
ή . * (-

β ) Μέ τήν ενέργειαν συστηματικών πράξεων δολιοφθοράς 
εις έγκαταστάσεις έν γένει καί στρατιωτικά έργα τών κατα
κτητών, εις πλωτά ή χερσαία μεταφορικά μέσα, άνήκοντα 
είς τούτους ή χρησιμοποιούμενα ύπ’ αύτών κ.λ.π., έφ’ όσον 
αί άνωτέρω όργανώσεις συνεκροτήθησαν ή άνεγνωρίσθησαν 
έπισήμως ύπό τοΰ Στρατηγείου τής Μέσης Ανατολής ή-τών 
έν τώ έξωτερικώ Κυβερνήσεων ή τών έν Έλλάδι άντιπρο- 
σώπων αύτών ή τών Γενικών Άρχηγών, έλάμβανον παρ’ 
αυτών τά πρός έκτέλεσιν τής άποστολής των μέσα, καί έξε- 
τέλουν τάς έντολάς αυτών ή τών έν άρθρω 1 Εθνικών Αν
τάρτικών 'Ομάδων ή τών έν άρθρω 1 Εθνικών 'Ομάδων»,


