
2 ,1,·23.

ΕΕΗΠΙΤΙΚΙΙ ΕΚΘΕΤΕ
Έπί τής προτάσεως Νόμου «περί κχτχργήσεως του Ν'.Δ.

179/1969, ώί έτροποποιήθη καί τροποποιήσεωε τοΰ 
Α.Ν.971/1949».

Προς την Βουλήν τών 'Ελλήνων

1. Ή ’Εθνική μας Αντίσταση κατά της φασιστικής - 
ναζιστικής κατοχής. κχθολική, αυθόρμητη καί ώργανωμένη, 
άποτελεί αληθινή έποποιίχ στην νεώτερ^ ιστορία τοΰ Ελ
ληνικού Λαοϋ.

Τριάντχ όμως χρόνια άπό την έποχή εκείνη τών αγωνων 
κχ'ι τών θυσιών, ή ’Εθνική μας ’Αντίσταση όεν βρήκε την 
άντάξιμ νομοθετική της ’ αποκατάσταση.

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

Στίς Ευρωπαϊκές χώρες, ή ’Αντίσταση κατά τής φασι
στικής - ναζιστικής κατοχής, μέ κύριο άν μή μοναδικό κρι
τήριο τήν δράση κατά τοΰ κατακτητοϋ, άναγνωρίστηκε, 
τιμήθηκε, προβάλλεται σάν ένας άπό τούς υψηλότερους τί
τλους εθνικής τιμής καί οί άγωνιστές, οί οργανώσεις της 
μέ νομοθετικά καί άλλα μέτρα τής πολιτείας έτυχαν ήθικών 
διακρίσεων - καί υλικών παροχών.

2. Στην Ελλάδα, τό άρχικό νομοθέτημα, ό Α.Ν.971/
1949 ενώ διέπεται άπό τήν άρχή ότι κριτήριο τής άντιστα- 
σιακής ιδιότητας είναι ό άγώνας κατά τών κατακτητών, 
στά σχετικά άρθρα του (1, 2, 3, 4) θέτει περιορισμούς, ό
ρους καί προϋποθέσεις, άσχετους ή καί άντιφα-.ικούς μέ τήν 
άρχή τοΰ νομοθετήματος. ,

Συγκεκριμένα, γιά τήν αναγνώριση ομάδων, οργανώσεων, 
αρχηγών κ.λ.π. κατά τά άρθρα άπαιτοΰνται οχι μόνον 0Tt 
αύτές αναγνωρίσθηκαν υπό τοΰ Συμμαχικού Στρατηγείου 
Μέσης ’Ανατολής καί τών Ελληνικών Κυβερνήσεων έξω- 
τερικοΰ κ.λ.π. άλλά καί 0Tt «συνεμορφωθησαν πάντοτε μέ 
τας διαταγάς καί οδηγίας αύτών καί έτήρησαν πιστώς τά 
προς τό εθνικόν συμφέρον συναφθέντα σύμφωνα, δέν παρή- 
κουσαν δέ καί τήν περί διαλύσεως διαταγήν της νομίμου 
Ελληνικής Κυβερνήσεως».

Οί προϋποθέσεις αύτές είναι άσχετες προς τήν ύπαρξιν 
ή μή ’Αντιστασιακής δράσης. Γιατί ή δράση αύτή εκδηλώ
θηκε άντικειμενικά μέ τις μάχες, τήν πολύτροπη άντιπαρά- 
θεση κατά τών κατακτητών μέ τις φθορές, τούς περισπα
σμούς, πού τούς προκάλεσε, συμβάλλοντας έτσι στον γενι- 
κώτερο συμμαχικό άγώνα καί στήν άπελευθέρωση τής πα
τρίδας.

Αί «οδηγίαι», αί «διατχγχί», τά «σύμφωνα» κ.λ.π. άπο- 
τελοΰν πολιτικά θέματα έπί τών οποίων εκδηλώθηκαν βε
βαίως όξύτατες διαφωνίες έναντι τών έξωτερικών παραγόν
των (Στρατηγεϊον Μέσης ’Ανατολής, Κυβέρνησις έξωτε- 
ρικοϋ Βρεττανική Πολιτική κ.λ.π.) πού δέν άνήκουν στον 
τομέα και στίς 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 τον 
οποίο ή ξένη κατοχή κατ’ ακολουθίαν δέ καί ή ’Αντίσταση 
κατ’ αυτής είχαν λήξει. Συνεπώς ή οίαδήποτε συμπεριφορά 
τών οργανώσεων μετά τήν λήξη τής κατοχής καί τής ’Αντι
στάσεως είναι ακατανόητο νά συσχετίζεται μέ τήν τελευ
ταία καί μάλιστα νά τήν αναιρεί.

Άς σημειωθεί ότι ό Α.Ν.971/1949 έξεδόθη εις έκπλή- 
:ωση επιταγής τής Δ' ’Αναθεωρητικής Βουλής διατυπω- 
ίείσης εις τό Ζ' Ψήφισμά της άπό 27/31 /Ιουλίου 1946. Τό 
νηφισμα αύτό δέν περιέχει καν έναν άπό τούς όρους καί τούς 
περιορισμούς πού διατυπώνονται στόν Α.Ν.971/1949, ό 
οποίος έτσι εμφανίζεται άντίθετος πρός τό ψήφισμα τοϋτο 
ίασικό καί αύξημένης τυπικής ισχύος περί τής Άντιστά- 
~ως. ^

3. Κατά τήν διάρκεια τής έπταετίας τής δικτατορίας 
όημοσιεύθη τό Ν.Δ.179/1969 τροποποιηθέν έν συνεχεία 
•ά τοΰ Ν.Δ.936/1971 καί τοΰ Ν'.Δ. 1099/1974 περί ’Εθνι

κής’Αντιστάσεως.-Τα νομοθετήματχ ταΰτα άποτελοϋν ΰβριν 
διά τήν 'Εθνικήν ’Αντίστασιν, διότι επιδιώκουν καί επιτρέ
πουν την αναγνώριση ώς μετχσχόντων αύτής καί όργανώ-. 
σεων η προσώπων αναφανδόν συνεργασθέντων μετά τών 
κατακτητών, άποκηρυχθέντων τότε ύπό τε τών Συμμαχι
κών ’Αρχών καί τών ’Ελευθέρων Ελληνικών Κυβερνήσεων. 
Είνχτέθνικόν χρέος ή ολοκληρωτική καί ή έξ ΰπαρχής κατάρ- 
γησις τών βλασφήμων αύτών νομοθετημάτων.

Κατ’ άκολουθίαν τών άνωτέρω προτείνομεν τήν έπιψή.- 
φισιν τής συνυποβαλλομένης προτάσεως Νόμου αέ τά εξής 
άρθρα.

’Εν Άθήναις τή 8 ’Ιουνίου 1976 

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

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

ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΝΟΜΟΓ
Περί κατάργήσεως τοΰ Ν.Δ.179/1969 ώς έτροποπόιήθη

καί τροποποιήσεως τοΰ Α.Ν.971/1949.____ _________
Άρθρον 1.· * ·.

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

2. Ό άναγκαστικος Νόμος 971 τής 29 ’Απριλίου 
1949 «περί άπονομής ήθικών άμοιβών εις τάς Έθνικάς 
άνταρτικάς ,όμάδας καί έθνικάς οργανώσεις εσωτερικής 
άντιστάσεως» ώς κυρωθείς ύπό τοΰ Ν.Δ.1104 τής 23/ 
24.9.1949, έτροποποιήθη διά τοΰ Α.Ν. 1919 τής 20/27.8.51 
καί τοΰ Ν.27 τής 10/10.10.1952, μετά τών εις έκτέλεσιν 
αύτοϋ έκδοθέντων Διαταγμάτων, έπανεφέρεται έν ΐσχύι 
θεωρούμενος ώς μηδέποτε καταργηθείς, καί τροποποιεί
ται ώς ακολούθως.

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

λούθως : Κατά τον παρόντα Νόμον Έθνικαί Άνταρτικαί 
'Ομάδες νοούνται αί ένοπλοι Άνταρτικαί 'Ομάδες αί άγω- 
νισθέΐσαι κατά τήν κατοχήν εναντίον τών κατακτητών άνα- 
γνωρισθεΐσαι καί ένταχθείσαι εις τό Συμμαχικόν Στρατη
γείου Μέσης ’Ανατολής καί τελοϋσαι έν έπαφή μετ’ αύτοϋ 
ή τών Ελληνικών Κυβερνήσεων τοΰ έξωτερικοϋ ή τών έν 

. Έλλάδι άντιπροσώπων αύτών ή τών άναγνωρισμένων ύπ’ 
αύτών Γενικών ’Αρχηγών ’Αντάρτικών ομάδων». -

Άρθρον 3.
Τό άρθρον 2 τοΰ Α.Ν.971/1949 τροποποιείται ώς άκο- 

λούθως :
«Έθνικαί ’Οργανώσεις πληροφοριών καί δολιοφθοράς 

νοούνται αί έν 'ζλλάδι συγκροτηθεΐσαι ’Οργανώσεις αί 
άσχοληθεΐσαι : α) Μέ τήν’ συγκέντρωσιν καί διαβίβασιν, 
εις τάς Έθνικάς Άνταρτικάς 'Ομάδας τοΰ άρθρου 1 τοΰ 
παρόντος ή τάς Έθνικάς ’Οργανώσεις τοΰ άρθρου 3 τοΰ 
παρόντος ή είς τό Στρατηγείου Μέσης ’Ανατολής καί τών 
έν τώ Έξωτερικω 'Ελληνικών Κυβερνήσεων, πληροφοριών 
φύσεως στρατιωτικής άφορωσών τήν δύναμιν, σύνθεσιν, 
έφοδιασμόν, μετακινήσεις κ.λ.π. Στρατευμάτων Κατοχής
ή ( .

β) Μέ τήν ένέργειαν συστηματικών πράξεων δολιοφθοράς 
είς έγκαταστάσεις έν γένει καί στρατιωτικά έργα τών κατα
κτητών, είς πλωτά ή χερσαία μεταφορικά μέσα, άνήκοντα 
είς τούτους ή χρησιμοποιούμενα ύπ’ αύτών κ.λ.π., έφ’ όσον 

• αί άνωτέρω οργανώσεις συνεκροτήθησαν ή άνεγνωρίσθησαν 
έπισήμως ύπό τοΰ Στρατηγείου τής Μέσης ’Ανατολής ή τών 
έν τώ έξωτερικω Κυβερνήσεων ή τών έν Έλλάδι άντιπρο- 
σώπων αύτών ή τών Γενικών ’Αρχηγών, έλάμβανον παρ’ 
αύτών τά πρός‘έκτέλεσιν τής άποστολής των μέσα, καί έξε- 
τέλουν τάς έντολάς αύτών ή τών έν άρθρω 1 Εθνικών ’Αν
τάρτικών 'Ομάδων ή τών έν άρθρω 1 Εθνικών 'Ομάδων».



-Αρθρον 4.
Το άρθρον 3 του Α.Ν.'971/1949 τροποποιείται ώς ακο

λούθως :
«Έθνικαί ’Οργανώσεις ’Εσωτερικού θεωρούνται :
α) αί κατά τήν περίοδον της κατοχής συγκροτηθεϊσαι 

οργανώσεις προς αντίστασή κατά τοϋ κατακτητοϋ καί συμ
μετοχήν εις τον άπελευθερωτικόν άγώνα διά παντός τροπου, 
ιδία δέ διά τής συγκροτήσεως ’Αντάρτικών ομάδων ή ομά
δων δολιοφθοράς ή κατασκοπείας ή μυστικού ’Αντιστασια
κού τύπου ή υπηρεσιών διαφυγής, έφ’ όσον αί οργανώσεις 
αύται ήλθαν εις έπαφήν μετά τού Στρατηγείου^ τής Μέσης 
’Ανατολής ή τών έν τώ έξωτερικώ Ελληνικών Κυβερνήσεων 
ή τών έν Έλλάδι αντιπροσώπων αυτών ή τών Γενικών Αρχη
γών; . V -

β) Αί κατά τήν αυτήν περίοδον εις τάς πόλεις κωμοπό- 
λειςκαίχωρία ίδρυθεϊσαι ή άναγνωρισθεΐσαι υπό τών ’Αρχη
γών τών ’Εθνικών ’Αντάρτικών ομάδων τής περιοχής τού 
οικείου ’Αρχηγείου».

Άρθρον 5.
Τό άρθρον 4 τού Α.Ν.971/1949 τροποποιείται ώς ακο

λούθως :
«1. Γενικοί ’Αρχηγοί τών έν άρθρω 1 ’Εθνικών ’Αντάρ

τικών 'Ομάϊων ύεωροϋνται ΟΓ ίισεκήσαντις ή ϊίρύσαντες πλείο- 
να τού ενός ’Αρχηγεία καί όργανώσαντες καί ϊιονκήσαντις εύ- 
ρείας «ριοχάς τής χώρας καί όσοι ώς τοιούτοι άνεγνωρίσθησαν 
παρά τών ’Ελληνικών Κυβερνήσεων εξωτερικού ή τών έν 
Έλλάδι άντιπροσώπων αυτών. .

2. - Αρχηγοί ’Εθνικών ’.Αντάρτικών ’Οργανώσεων ή όμά- 
. δων θεωρούνται οί άναγνωρισθέντες ώς τοιούτοι ύπδ τών 
έν άρθρω 1 ’Απελευθερωτικών ’Οργανώσεων ή ’Εθνικών 
’Αντάρτικών 'Ομάδων ή παρά τών Ελληνικών Κυβερνή
σεων ’Εξωτερικού ή ύπό Γενικών ’Αρχηγών καί

α) Συγκροτήσαντες καί διοικήσαντες οργανώσεις ή ομά
δας καί παρ’ αύτών όργανωθείσας περιοχάς έπί έξάμηνον 
τούλ.άχιστον, τελέσαντες άξιολόγους πράξεις υπέρ τού ’Εθνι
κού ’Απελευθερωτικού άγώνος τής Πατρίδος ή τού Συμμα
χικού ’Αγώνος, ’ έπισήμως διαπιστωθεϊσας.

β) Λαβόντες μέρος είς έπιχειρήσεις διαταχθείσας ύπό 
τών έν άρθρω 1 ’Εθνικών απελευθερωτικών ’Οργανώσεων 
ή ’Αντάρτικών 'Ομάδων ή ύπό τού συμμαχικού Στρατη
γείου κατά τού κατακτητοϋ, συνεχίσαντες δέ τον άγώνα 
μέχρι τής άπελ.ευθερώσεως ή πεσόντες κατά τήν διάρκειαν 
τού ’Εθνικού ’Απελευθερωτικού τούτου άγώνος. '

γ) Τελικώς έπιβληθέντες ώς τοιούτοι είς τήν Πανελ.- 
λήνιον κοινήν γνώμην.

Έν Άθήναις τή 8 ’Ιουνίου 1976 

____ _____!____ .01 -Προτείνοντες Βουλευταί ■ __ ______ _
Άνδρέας Γ. Παπανδρέου, I. Χαραλαμπόπουλος, I. ’Α

λευράς, I. Φλώρος, Ν. Βγενόπουλ.ος, I. Κουτσοχέρας, 
Γ.Δ. Παπαδημητρίου, Γ. Ταράκης, I. Σκουλαρίκης, Σ. 
’Ακρίτα. . ■


