
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
’Επί τής προτάσεως Νόμου «περί άποκαταστάσεως της

τάξεως καί τής Δικαιοσύνης εις τάς Ενόπλους Δυνάμεις».
Πρός ιήν Βουλήν ιών 'Ελλήνων

1. Κατά την διάρκειαν τοΰ πραξικοπήματος τής 21ης 
’Απριλίου 1967, όμάς άξιωματικών μή άνεχθέντες την βίαν 
καί την απάτην των ολίγων εις βάρος των πολλών, άντέ- 
δρασαν ποικιλοτρόπως κατά τής όμάδος των άξιωματικών 
πού σφετερίστηκαν την εξουσίαν καί τά κυριαρχικά δικαιώ
ματα τοϋ Ααοϋ, μέ σκοπόν νά προστατέψουν τήν Δημο
κρατίαν καί τά άνθρώπινα δικαιώματα. Ό Ελληνικός Λαός, 
ό όποιος έμεινεν απαρασάλευτος εις τάς Δημοκρατικάς άρχάς 
μή ένδώσας ούδ’ έπί στιγμήν εις τήν τυραννίαν, παρακολου
θούσε μέ ίκανοποίησιν καί ελπίδα τήν δραστηριότητα των 
άξιωματικών πού άντιδροϋσαν κατά τών δικτατόρων καί μέ 
στοργή καί συμπάθεια τά μαρτύρια καί τάς ταλαιπωρίας 
πού ύφίσταντο οί ένσαρκώνοντες τις ελπίδες του διά τήν 
πτώσιν τών τυράννων.

2. "Ηδη μετά τήν άποκάτάστασιν τής Δημοκρατικής 
όμαλότητος καί τήν εγκρισιν τοϋ Ψηφίσματος, καθ’ ό 
διετρανώθη ή θέλησις τοΰ Κυριάρχου Ααοϋ διά τής Βουλής, 
ή όποια διεκήρυξεν ότι ή ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔIΚΑΙΩ ΟΥ
ΔΕΠΟΤΕ ΚΛΤΕΛΥΘΗ, έπιτακτικώς προβάλ.ει ή άξίωσις 
τοϋ Ελληνικού Ααοϋ δπως άποκατασταθή ή τάξις καί ή 
Δικαιοσύνη εις τάς ’Ενόπλους Δυνάμεις διά τής. έπαναφορας 
άξιων δεδοκιμασμένων στελεχών, ίνα ούτως αϋται κατα
στούν ή πηγή δημιουργίας υπερασπιστών τής Δημοκρατίας 
κατά παντός επιδόξου δικτάτορας.

3. 'Η Πολιτεία, διά τής άπό 4 Σεπτεμβρίου 1974 Σ. Π.ν
άπεκατέστησε πλήρως τήν τάξιν καί τήν ευρυθμίαν έν τή 
Δικαιοσύνη. . ·

ΔΓ άλλου Ν. Δ/τος, άπεκατεστάθη καί δικαίως, τό τμήμα 
τών άξιωματικών εκείνων τοϋ Ναυτικού, πού έλαβε μέρος 
εις τήν ενέργειαν τής 21ης Μαΐου 1973.

Διά τών ύπ’ άριθμ. 197/74 καί 198/74 Ν.Δ., έπιδιώχθη 
ή άποκατάστασις καί τών υπολοίπων στρατιωτικών, πλήν 
όμως άνεπιτυχώς, διότι έξ’ αυτών: ■'.>·· ···*·. ;· ·

γ·· α) έξαρταται ή άποκατάστασις άπό τήν βούλησιν τοΰ 
άποκαθισταμένου, ένώ ή Πολιτεία έχει καθήκον καί ύπο- 
χρέωσιν νά άποκαταστήση τά τέκνα της, πού έθυσίασαν τά 
πάντα διά νά' προστατεύσουν τήν Δημοκρατίαν καί τόν 
όρκον των, . - Y. '

r. : - β ) έξαρταται ή άποκατάστασις άπό τήν κρίσιν όμάδος 
άξιωμίτικών, οί όποιοι πιθανώς νά μή έζησαν πλήρως τό 
δράμα τών έξευτελισθέντων καί βασανισθέντών υπερασπι
στών τής Δημοκρατίας, .

γ) αναβάλλεται ή άποκατάστασις διά χρονικήν περίοδον 
άπροσδιόριστον ένώ θά έδει οί θυσιασθέντες διά τήν Δημοκρα
τίαν νά εΐχον άποκατασταθή έφ’ ής άπεκατεστάθη καί ή 
Δημοκρατική όμαλ.ότης, ήτοι 23 ’Ιουλίου 1974,

γ) δέν προβλ.έπεται ήθική άμοιβή,είς τούς έκπληρώσαντας 
τό καθήκον των, ένόρκως πλέον τοΰ καλώς νοουμένου. .
* s . ·-·■'·

4. Διά τοΰ υπό ψήοισιν Νόμου, τιμάται ή άντίστασις κατά 
’τών δικτατόρων άποδίδεται δικαιοσύνη εις τούς ένεογώς άντι-
δράσαντες καί παρέχονται οί άποκαθιστώμενοι ως παράδει
γμα πρός μίμησιν. ·

5. Δ'%ά τοΰ υπό ψήφισιν Νόμου, άποκαΟίσταται ή άδικία
ή οποία είχε γίνει διά προγενεστέρων Ν.Δ., δΓ ών διεχωρί- 
ζοντο οί άντιδράσαντες άξιωματικοί εις δύο κατηγορίας τούς 
μέχρι τοΰ βαθμοΰ τοΰ Συνταγματάρχου καί τούς άνωτέρους ν 
τούτων, αιρόμενης τής πικρίας τών μεγαλ.υτέρων βαθμών όΐ 
όποιοι παρηγγωνίζοντο, καίτοι προσέφεραν τά πάντα υπέρ 
τής Πατρίδος, έπειδή συνέπεσε νά φέρουν τότε βαθμόν 
Συνταγματάρχου καί άνώτερον. ' . , . 1

6. ’Αποδίδονται τά τοΰ καίσαρος τώ καίσαρι διά τής έξαι-
ρέσεως τών λιποψυχισάντων καί τών καιροσκόπων, οί όποιοι . 
καίτοι άρχισαν καλώς, μετέπειτα συνειογάσθησαν μέ τούς 
τραξικοπηματίας. · - .

7. Τέλος διά τοΰ ΰπολογισμοΰ τοϋ χρόνου φυλ.ακίσεως εις 
διπλοϋν, άποδίδεται μικρά τις άνακούφισις διά τούς πόνους 
καί τάς ταλαιπωρίας εκ τής στερήσεως τής προσωπικής 
έλευθερίας.

’ Εφ’ ω υποβάλλεται τό παρόν σχέδιο ν Νόμου καί παρα- 
καλοΰμεν διά τήν έγκρισιν καί κύρωσιν τούτου.

’Εν Άθήναις τή 17 Νοεμβρίου 1973
Ό προτείνων Βουλευτής 

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΟΔ. ΣΑΒΒΟΥΡ \Σ

ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΝΟΜΟΥ
Περί άποκαταστάσεως τής τάξεως καί τής Δικαιοσύνης 

εις τάς Ένόπλ,ους Δυνάμεις.
Άρθρον 1.

1. Στρατιωτικοί τών ’Ενόπλων Δυνάμεων, έξε/,θόντες 
τής ένεργοΰ υπηρεσίας άπό τής 21ης ’Απριλίου 1967 μέχρι 
τής 23ης ’Ιουλίου 1974 ένέκεν άποδεδειγμέ/ης άντιδράσεώς 
των πρός τό πραξικόττημα τής 21ης ’Απριλίου, άποκαθί- 
στανται αύτοδικαίως εις τόν Κλ,άδονκαί τόν βαθμόν τόν όποιον 
έοερον κατά τόν χρόνον άπομακρύνσεώς των, θεωρούμενοι 
ώς μηδέποτε άποχωρήσαντες τής ένεργοΰ υπηρεσίας.

2. Ή άποκατάστασις ένεργεϊται διά Προεδρικού Διατά
γματος, έκδιδομένου προτάσει τοΰ 'Υπουργού Εθνικής 
Άμύνης, άνευ άλλης διατυπώσεως.

3. Οί βάσει τών άνωτέρω παραγράφων άποκαθιστάμενοι 
στρατιωτικοί, προάγονται ,άναδρομικώς άφ’ ής προήχθη ό 
άμέσως νεώτερός των καί έντάσσονται έν τή έπετηρίδι προ 
τοΰ έν ένεργεία άμέσως νεωτέρου των δΓ έτέρου Προεδρικού 
Διατάγματος, έκδιδομένου προτάσει τοΰ 'Υπουργού τής 
’Εθνικής Άμύνης, άνευ άλλης διατυπώσεως.

4. Οί άποκαθιστάμενοι καί προαγόμενοι στρατιωτικοί, 
καταλαμβάνουν θέσεις έκτος τών οργανικών τοιούτων μέχρις 
6του κενωθώσιν άντίστοιχοι τοΰ βαθμοΰ των.

5. ’Εκ τών άποκαθισταμένων άξιωματικών οί προαγόμε"
νοι εις τούς βαθμούς τών Άντιστρατήγου-Άντιπτεράρχου- 
Άντιναυάρχου, άποστρατεύονται συμφώνως πρός τάς διατά
ξεις τοΰ Ν.Δ. 178/69, έκτός έάν τό-ΑΣΕΑ, κρίνη τήν παρα- 
μονήν των άναγκαίαν διά νά άποτελ.έσουν τήν ήγεσίαν τών 
’Ενόπλων Δυνάμεων. · '

6. Οί λ.οιποί άποκαθιστάμενοι Στρατιωτικοί, καλ.οΰνται 
όπως έντός προθεσμίας ενός μηνός άπό τής άποκαταστα- 
σεώς των, διατυπώσουν έάν επιθυμούν ή όχι τήν παραμονήν 
των εις τάς Ένόπλ,ους Δυνάμεις. Οί μή δηλ,οΰντες ότι επι
θυμούν τήν παραμονήν των είς τάς ’Ενόπλους Δυνάμεις, απο- · 
στρατεύονται αυτοδικαίως, βάσει τοΰ Ν.Δ. 178/69.

\ ’ . Άρθρον 2.
1. Δικαίωμα αύτοδικαίας άποκαταστάσεως έχουν οι

Στρατιωτικοί τών κάτωθι κατηγοριών. , \
α) Οί άποστρατευθέντες ή άποταχθέντες βάσει Συντα

κτικών Πράξεων.
. β) Οί άποταχθέντες ή άποστρατευθέντες κατόπιν άπο- 

φάσεως τών έκτάκτων στρατοδικείων, εις τάς όποιας απο
φάσεις σαφώς άναγράφεται ώς αιτία καταδίκης ή αντιδρασις 
των πρός τό πραξικόπημα τής 21ης ’Απριλίου 19ο7.
, γ) Οί κριθέντες δυσμενώς πρό ή μετά τήν καταδίκην των, 
ώς άνωτέρω. (έδραμεν β). I

2. Εξαιρούνται τής άποκαταστάσεως οί Στρατιωτικοί, 
οί οποίοι κατέλ.αβον οίανδήποτε. υπηρεσίαν Δημοσίαν ή 
Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή ’Οργανισμού κατα 
τήν διάρκειαν τής Δικτατορίας μετά τήν έξοδόν των έκ τής 
ένεργ οΰ υπηρεσίας.


