
Έ—ί της προτάσεως Νόμου «περί καταργήσεως τού Ν.Λ.
179/1969, ώς ετροποποιήθη καί τροποποιήσεως τοΰ Λ.Ν. 
971/1949».

Ποός ιήν Βουλήν τών 'Ελλήνων

1. *Η ’Εθνική μας ’Αντίσταση κατά τής φασιστικής-να- 
ζιστικής κατοχής, καθολική, αυθόρμητη καί όργα·>ωμένη, 
αποτελεί αληθινή εποποιία στη νεώτερη ιστορία του £.»'ληνι- 
κοϋ Λαοϋ. , ,

Τριάντα όμως χρόνια άπό την εποχή εκείνη τών αγωνων 
καί τών θυσιών, ή Εθνική μας ’Αντίσταση δεν βρήκε · ·, / 
αντάξια νομοθετική της άποκατάστασς.

Πρόκειται για κατάσταση πρωτοφανή σε πανευρω. ιι .ο 
επίπεδο πού μειώνει, αδικεί την ’Εθνική μας Αντίσταση, και 
τήν παρουσία της χώρας καί τοΰ Ααοϋ μας στο μεγάλο συμ
μαχικό άγώνα.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣ1Σ

τλους εθνικής τιμής καί οί άγωνιστες, οι οργανώσεις της με 
νομοθετικά καί άλλα μέτρα τής πολιτείας ετυχαν ηθικών δια
κρίσεων καί-ύλικών παροχών:-"""

2
1949

. Στήν Ελλάδα, τό αρχικό νομοθέτημα, ό Α.Ν. 971/4/ 
9 ενώ διέπεται άπό τήν άρχή ότι κριτήριο τής αντιστά

του νομοθετήματος.
Συγκεκριμένα, γιά τήν άναγνώριαη ομάδων, οργανώσεων, 

άρχηγών κ.λ.π. κατά τά άρθρα άπαιτοϋνται οχι μονον οτι

λ·*.·,.· ·ν.ν ..\j„.εμορφωθησαν πάντο.ε μέ
τάς διαταγάς καί οδηγίας αύτών καί έτηρησαν πιστώς τα 
προς τό εθνικόν συμφέρον συναφθέντα σύμφωνα, δεν παρή- 
κουσαν δέ καί τήν περί διαλ.ύσεως διαταγήν τής νομίμου Ελ
ληνικής Κυβερνήσεους».

Οί προϋποθέσεις αυτές είναι άσχετες προς τήν υπαρςιν 
ή μή ’Αντιστασιακής δράσης. Γιατί ή δράση αυτή εκδηλώθηκε 
αντικειμενικά μέ τις μάχες, τήν πολύτροπη άντιπαράθεση 
κατά τών κατακτητών μέ τις φθορές, τούς περισπασμούς, 
πού τούς προκάλ.εσε, συμβάλλοντας έτσι στον γενικώτερο συμ
μαχικό άγώνα καί στήν άπελευθέρωση τής πατρίδας.

At «όδηγίαι», αί «διαταγαί», τά «σύμφωνα» κ.λ.π. άπο- 
τελ.οϋν πολιτικά θέματα έπί τών όποιων έκδηλ.ώθηκάν 
βεβαίως όξύτατες διαφουνίες έναντι τών εξωτερικών παρα
γόντων (Στρατηγείο·/ Μέσης ’Ανατολής, Κυβέρνησις εξω
τερικού, Βρεταννική Πο/.ιτική κ.λ.π.) πού δέν άνήκουν 
στον τομέα καί στις εκτιμήσεις τής καθ’ αύτό ’Αντιστάσεως. 
'Ο τελευταίος δέ όρος «περί παρακοής εις τήν περί δια- 
λ.ύσεως διαταγήν τής Κυβερνήσεως» είναι καί χρονικώς 
άσχετος προς τήν ’Αντίστασιν, γιατί άναφέρεται σέ χρόνο 
κατά τον όποιο ή ξένη κατοχή κατ’ άκολ.ουθίαν δέ καί ή 
’Αντίσταση κατ’ αυτής είχαν λήξει. Συνεπώς ή οίαδήποτε 
συμπεριφορά τών οργανώσεων μετά τήν λήξη τής κατοχής 
και τής Αντιστάσεως είναι άκατανόητο νά συσχετίζεται 
μέ τήν τελευταία καί μάλιστα νά τήν άναιρεΐ.

Άς σημειωθεί oTt ό Α.Ν. 971/1949 έξεδόθη είς έκπλή- 
ρωση επιταγής τής Λ' ’Αναθεωρητικής Βουλής διατυπω-' 
θείσης εις τό Ζ' Ψήφισμά της άπό 27 - 31 ’Ιουλίου 1946. 
Τό ψήφισμα αυτό δέν περιέχει κανένα·/ άπό τούς όρους 
καί τούς περιορισμούς πού διατυπώνονται στόν Α.Ν. 971/ 
1949, ό όποιος έτσι εμφανίζεται άντίθετος προς τό ψήφι
σμα τοϋτο βασικό καί αύξημένης τυπικής' ισχύος περί τής 
’Αντιστάσεως.

3. Κατά τήν διάρκεια τής έπταετίας τής δικτατορίας 
εδημοσιεύθη τό Ν.Δ. 179/1969 τροποποιηθέν έν συνεχεία

διά τού Ν.Λ. 936/1971 καί τού Ν.Λ. 1099/1974 «περί 
’Εθνικής ’Αντιστάσεως». Τά νομοθετήματα ταύτα άποτε- 
λ.οϋν ΰβριν διά τήν ’Εθνικήν ’Αντίστασιν, διότι επιδιώκουν 
καί επιτρέπουν τήν αναγνώριση__ώς μετασχόντων αυτής 
καί οργανώσεων ή προσώπων άναφανδόν συνεργασθέντων 
μετά τών κατακτητών. άποκηρυχθέντων τότε ύπό τε τών 
Συμμαχικών ’Αρχών καί τών Έλ.ευθέρων 'Ελληνικών 
Κυβερνήσεων. Είναι εθνικόν χρέος ή όλ.οκληρωτική καί ή 
εξ ΰπαρχής κατάργησις τών βλασφήμων αύτών νομοθετη- 
μάτων.

Κατ’ άκολ.ουθίαν τών άνωτέρω προτείνομεν τήν έπιψή- 
φισιν τής συνυποβαλλόμενης προτάσεως Νόμου μέ τά 
έξής άρθρα.

Άθήναι τή 10 ’Ιουνίου 1976 
Οί προτείνοντες Βουλευταί

Χαριλ. Φλ.ωράκης, Κώστας Κάππος, Λημήτριος Γόντικας 
Γρηγόρης Φαράκος, Μίνα Γιάννου.

ΙΙΡΟΤΑΣ1Σ ΝΟΜΟΤ
Περί Καταργήσεως τοΰ Ν.Δ. 179/1969, ώς ετροτοτοιή-3η 

•/.αί τροτοποιήσεως τοΰ Α.Ν. 971/1949.

Άρθρον 1.
1. Τό Ν.Λ. 179 τής 25 - 26 ’Απριλίου 1969 «περί 

’Εθνικής ’Αντιστάσεως», ώς ετροποποιήθη μεταγενεστέρως 
καί πάσα τροποποιήσασα αύτό διάταξις, καταργεϊται άφ’ ής 
ϊσχυσεν.

2. Ό άναγκαστικος νόμος 971 τής 29/29 ’Απριλίου 
1949 «περί άπονομής ηθικών άμοιβών εις τάς Έθνικάς 
άνταρτικάς ομάδας καί έθνικάς οργανώσεις εσωτερικής άν- 
τιστάσεως» ώς κυρωθείς υπό τοΰ Ν.Δ. 1104 τής 23/24-9—49, 
ετροποποιήθη διά τού Α.Ν. 1919 τής 20/27-8-1951 καί 
τοΰ Ν. 27/ τής 10/10—10—1952. μετά τών είς έκτέλεσιν 
αύτοΰ έκδοθέντων Διαταγμάτων, έπαναφέρεται έν ΐσχύι 
θεωρούμενος ώς μηδέποτε καταργηθείς, καί τροποποιείται 
ώς άκολούθως,

"Αρθρον 2.
Τό άοθρον ί τοΰ Α.Ν. 971/1949 τροποποιείται ώς άκο

λούθως : «Κατά τον παρόντα Νόμον Έθνικαί Άνταρτικαί 
'Ομάδες νοούνται αί ένοπλοι Άνταρτικαί 'Ομάδες αί άγω- 
νισθεΐσαι κατά τήν κατοχήν εναντίον τών κατακτητών άνα- 
γνωρισθεΐσαι καί ένταχθεΐσαι είς τό Συμμαχικόν Στρατη
γείο·/ Μέσης ’Ανατολής καί τελ.οϋσαι έν έπαφή μετ’ αυτού 
ή τών Ελληνικών Κυβερνήσεων τού έξωτερικού ή τών έν 
Έλ.λ.άδι άντιπροσώπων αύτών ή τών άναγνωρισμένων ύπ’ 
αύτών Γενικών ’Αρχηγών ’Αντάρτικών ομάδων».

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

λ.ούθως : «Έθνικαί ’Οργανώσεις πληροφοριών καί δολιο
φθοράς νοούνται αί έν Έλλάδι συγκροτηθεϊσαι.’Οργανώσειε 
αί άσχολ.ηθεΐσαι : α) Μέ τήν συγκέντρωσιν καί διαβίβα- 
σιν, είς τάς Έθνικάς Ά'/ταρτικάς 'Ομάδας τού άρθρου 1 
τού παρόντος ή τάς Έθνικάς ’Οργανώσεις τού άρθρου 3 
τού παρόντος ή είς τό Στρατηγεΐον Μέσης ’Ανατολής καί 
τών έν τώ Έξωτεοικώ Ελληνικών Κυβερνήσεων, πληρο
φοριών φύσεως στρατιωτικής, άφορωσών τήν δύναμιν, σύνθε- 
σιν, εφοδιασμόν, μετακινήσεις κ.λπ. Στρατευμάτων Κατο
χή? ή

β) μέ τήν ένέργειαν συστηματικών πράξεων δολιοφθο
ράς είς εγκαταστάσεις έν γένει καί στρατιωτικά έργα τών 
κατακτητών, είς πλ.ωτά ή χερσαία μεταφορικά μέσα, άνή- 
κοντα είς τούτους ή χρησιμοποιούμενα ύπ’ αύτών κ.λ.π., 
έφ’ όσον αί άνωτέρω όργανώσεις συνεκροτήθησαν ή άνε- 
γνωρίσθησαν έπισήμως ύπό τού Στρατηγείου τής Μέσης 
’Ανατολής ή τών έν τώ έξωτερικώ κυβερνήσεων ή τών έν 
Έλλάδι άντιπροσώπων αύτών ή τών Γενικών ’Αρχηγών, 
έλάμβανον παρ’ αύτών τά προς έκτέλεσιν τής άποστολής 
των μέσα, καί έξετέλουν τάς έντολ.άς αύτών ή τών έν άρθρω


