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ΰβριν διά τήν ’Εθνικήν ’Αντίστασιν, διότι επιδιώκουν καί
-έπιτοέπουν τήν άναγνώριση ώς μετασχόντων αύτής καί
Έπί τής προτάσεων Νόμου «περί καταργήσεως τού Ν’.Λ',
οργανώσεων ή προσώπων άναφανδόν συνεργασθέντων μετά
s- 179/1969», ώς έτόοποποιήθη καί τροποποιήσεως τοϋ τών κατακτητών, άποκηρυχθέτων τότε ύπό τε τών Συμμα
Α.Ν. 971/1949».
χικών ’Αρχών καί τών ’Ελευθέρων Ελληνικών Κυβερνή
σεων. Είναι εθνικόν χρέος ή ολοκληρωτική καί ή έξ ύπαρΠοόζ την Βουλήν ιών ’Ελλήνων
χής κατάργησις τών βλασφήμων αύτών νομοθετημάτων.
1. *Η Εθνική μας Αντίσταση κατά τής φασιστικήςΚατ’ ακολουθίαν τών ανωτέρω προτείνομεν τήν έπιναζιστικής κατοχής, καθολική, αυθόρμητη καί οργανωμένη,
ψήφισιν τής συνυποβαλλομένης προτάσεως νόμου μέ τά
άποτελεΐ άληθινή έποποιΐα στην νεώτερη ιστορία τοϋ ' Ελλη έξής άρθρα.
νικοϋ Λαοΰ.
’Εν Άθήναις τή 29 ’Ιουνίου 1976
Τριάντα όμως χρόνια άπό τήν εποχή εκείνη των αγώνων
καί- των θυσιών, ή Εθνική μας Αντίσταση δεν βρήκε την
Οί Π ροτείνοντες βουλευταί
άντάξια νομοθετική της άποκατασταση.
Ήλίας Φ. Ήλιοϋ, Λ. Κύρκος, X. Δρακόπουλος.
Πρόκειται για κατάσταση πρωτοφανή σε πανευρωπαϊκό επί
πεδο πού μειώνει, άδικεϊ τήν ’Εθνική μας Αντίσταση, και
την παρουσία τής χώρας καί τοϋ Ααοϋ μας στο μεγάλο συμ
μαχικό άγώνα.
Στις Ευρωπαϊκές χώρες, ή ’Αντίσταση κατα τής φασιστικής-ναζιστικής κατοχής, μέ κύριο άν μή μοναδικό κριτήριο
Π ΡΟΤΑΣ 1Σ ΝΌΜΟΥ
την δράση κατά τοϋ κατακτητοϋ, άναγνωρίσθηκε, τιμήθηκε,
Περί χστζργήτεως τοϋ Ν.Δ. 179/1969. ώς έτροσοτοήύίη
προβάλλεται σάν ένας άπό τούς ύψηλότερους τίτλους εθνικής
καί τροτοτο’.ήτεως τοϋ Α.Ν. 971/1949.
τιμής καί οί άγωνιστές, οί οργανώσεις της μέ νομοθετικά
καί, άλλα μέτρα τής πολιτείας έτυχαν ήθικών διακρίσεων καί ------- --------------------------- Άρθρον 1. - --------------------------ύλικών παροχών.
1. Τό Ν.Δ. 179 τής 25-26 ’Απριλίου 1969 «περί ’Εθ
2. Στήν Ελλάδα, τό αρχικό νομοθέτημα ό Α.Ν. 971/4/ νικής ’Αντιστάσεως», ώς έτροποποιήθη μεταγενεστέρους,
1949 ενώ διέπεται άπό τήν αρχή ότι κριτήριο τής άντιστα- καί πάσα τροποποιήσασα αύτό διάταξις, καταργεΐται άφ’
σιακής ιδιότητας είναι ό άγώνας κατά τών κατακτητών, στά ής ίσχυσεν.
σχετικά άρθρα του (1,2,3,4) θέτει περιορισμούς, όρους καί
2. Ό άναγ; αστικός νόμος 971 τής 29/29 ’Απριλίου
προϋποθέσεις, άσχετους ή καί· άντιφασικούς μέ τήν αρχή
1949 «περί άιΆνομής ήθικών αμοιβών εις τάς Έθνικάς
τοϋ νομοθετήματος.
άνταρτικάς ομάδας καί έθνικάς όργανώσσις εσωτερικής
Συγκεκριμένα, γιά τήν αναγνώριση ομάδων, οργανώσεων,
άντιστάσεως» ώς κυρωθείς ύπό τοϋ Ν.Δ. 1104 τής 23/24.9.
αρχηγών κ.λ.π. (κατά τά άρθρα) άπαιτοΰνται οχι μόνον ότι
1949, έτροποποιήθη διά τοϋ A. Ν. 1919 τής 20.27.8.
αύτές άναγ'νωρίσθηκαν υπό τοϋ Συμμαχικού Στρατηγείου
1951 καί τοϋ Ν. 27/τής 10/10.10.1952, μετά τών είς έκτέΜέσης ’Ανατολής καί τών Ελληνικών Κυβερνήσεων έξω- λεσιν αύτοΰ έκδοθέντων Διαταγμάτων, έπαναφέρεται έν
τερικοΰ κ.λ.π. άλλά καί ότι «συνεμορφώθηκαν πάντοτε μέ ίσχύι θεωρούμενος ώς μηδέποτε καταργηθείς, καί τροπο
τάς διαταγάς καί οδηγίας αυτών καί έτήρησαν πιστώς τά
ποιείται ώς άκολούθως.
προς τό εθνικόν συμφέρον συναφθέντα σύμφωνα, δέν παρή“Αρθρον 2.
κουσαν δέ καί τήν περί διαλύσεως διαταγήν τής νομίμου
Ελληνικής Κυβερνήσεως».
Τό άρθρον 1 τοϋ Α.Ν. 971/1949 τροποποιείται ώς άκο
Οί προϋποθέσεις αύτές είναι άσχετες προς τήν όπαρξιν ή λούθως : «Κατά τον παρόντα Νόμον Έθνικαί Άνταρτικαί
μή ’Αντιστασιακής δράσης. Γιατί ή δράσνj αύτή εκδηλώθηκε 'Ομάδες νοούνται αί ένοπλοι Άνταρτικαί 'Ομάδες αί άάντικειμενικά μέ τις μάχες, τήν πολύτροπη άντιπαράθεση γωνισθείσαι κατά τήν κατοχήν έναντίον τών κατακτητών
κατά τών κατακτητών μέ τις φθορές, τούς περισπασμούς, άναγνωρισθείσαι καί ένταχθεΐσαι είς τό Συμμαχικόν Στρα
που τούς προκάλεσε, συμβάλλοντας έτσι στόν γενικώτερο τηγείου Μέσης ’Ανατολής'καί τελοϋσαι έν έπαφή μετ’ αύ
συμμαχικό άγώνα καί στήν άπελ.ευθέρωση τής πατρίδας.
τοΰ ή τών Ελληνικών Κυβερνήσεων τοϋ έξωτερικοϋ ή τών
έν Έλλάδι άντιπροσώπων αύτών ή τών άναγνωρισμένων
Αί «όδηγίαι», αί «διαταγαί», τά «σύμφωνα» κ.λ.,π.
άποτελ.οϋν πολ,ιτικά θέματα έπί τών όποιων εκδηλώθηκαν ύπ’ αύτών Γενικών ’Αρχηγών ’Αντάρτικών ομάδων».
βεβαίως όξύτατες διαφωνίες έναντι τών εξωτερικών παρα
Άρθρον 3.
γόντων (Στρατηγείου Μέσης ’Ανατολής, Κυβέρνησις εξω
Τό άρθρον 2 τοϋ Α.Ν. 971/1949 τροποποιείται ώς άκο
τερικού, Βρεττανική Πολ,ιτική κ.λ.π) πού δέν άνήκουν
λούθως: «Έθνικαί ’Οργανώσεις πληροφοριών καί δολιοφθο
στόν τομέα καί στις εκτιμήσεις τής καθ’ αύτό ’Αντιστάσεως.
ράς νοούνται αί έν Έλλάδι συγκροτηθείσαι ’Οργανώσεις
Ό τελευταίος δέ όρος «περί παρακοής εις τήν περί διαλύαί άσχοληθείσαι : α) Μέ τήν συγκέντρωσιν καί διαβίβασεως διαταγήν τής Κυβερνήσεως» είναι καί χρονικώς άσ
σιν, είς τάς Έθνικάς Άνταρτικάς Όμάδχς τοϋ άρθρου 1
χετος προς τήν ’Αντίστασιν, γιατί άναφέρεται σέ χρόνο
τοϋ παρόντος ή τας Έθνικάς ’Οργανώσεις τοϋ άρθρου 3
κατά τον όποιον ή ξένη κατοχή κατ’ ακολουθίαν δέ καί ή
τοϋ παρόντος ή είς τό Στρατηγείου Μέσης Ανατολής καί
’Αντίσταση κατ’ αύτής είχαν λήξει. Συνεπώς ή οίαδήποτε
τών έν τώ Έξωτερικώ Ελληνικών Κυβερνήσεων, πληρο
συμπεριφορά τών δργανώσεων μετά τήν λήξη τής κατοχής
φοριών φύσεως στρατιωτικής άφορωσών τήν δύναμιν,
και τής ’Αντιστάσεως είναι άκατανόητο νά συσχετίζεται
σύνθεσιν, έφοδιχσμόν, μετακινήσεις κ.λ.π. Στρατευμάτων
με την τελ,ευταίαν καί μάλ.ιστα νά τήν άναιρή.
Κατοχής ή^
Άς σημειωθεί ότι ό Α.Ν. 971/1949 έξεδόθη εις εκπλή
β) μέ τήν έ/έργειαν συστηματικών πράξεων δολιο
ρωση επιταγής τής Δ' ’Αναθεωρητικής Βουλής διατυπωφθοράς είς έγκαταστάσεις έν γένει καί στρατιωτικά έργα
θείσης εις τό Ζ' Ψήφισμά της άπό 27/31 ’Ιουλίου 1946.
τών κατακτητών, είς πλωτά ή χερσαία μεταφορικά μέσα,
Τό ψήφισμα αυτό δέ/ περιέχει ώρισμένους άπό τούς όρους άνήκοντα είς τούτους ή χρησιμοποιούμενα ύπ’ αύτών κ.λ.π.,
καί τούς περιορισμούς πού διατυπούνονται στόν Α.Ν. 971/
έφ’ όσον αί άνωτέρω οργανώσεις συνεκροτήθησαν ή άνε1949, ό όποιος έτσι εμφανίζεται άντίθετος προς τό ψήφι γνωρίσθησαν έπισήμως ύπό τοϋ Στρατηγείου τής Μέσης
σμα τούτο βασικό καί αύξημένης τυπικής Ισχύος νομο Ανατολής ή τών έν τώ έξωτερικώ κυβερνήσεων ή τών έν
θέτημα (περί τής Άντ.στάσεως).
Έλλάδι άντιπροσώπων αύτών ή τών Γενικών Αρχηγών,
3. Κατά τήν διάρκειαν τής έπταετίας τής δικτατορίας έλάμβανον παρ’ αύτών τά προς έκτέλεσιν τής άποστολής
έδημοσιεύθη τό Ν.Δ. 179/1969 τροποποιηθέ/ έν συνεχεία των μέσα, .καί έξετέλουν τάς έντολάς αύτών ή τών έν άρθρω.
διά_τοΰ Ν.Δ. 936/1971 καί τοϋ Ν.Δ. 1099/1974 περί Εθ
1 Εθνικών Αντάρτικών 'Ομάδων ή τών έν άρθρω 3 Ε
νικής ’Αντιστάσεως. Τά νομοθετήματα ταϋτα άποτελοϋν θνικών ’Οργανώσεων».
Ε1ΣΗΓΙΙΤ1ΚΗ—ΕΚΘΕΣΙΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
'!·'-· -rz τ:οτάτεω: νόχου «τερί τροαοαοιήτεως τού A. X.
1512/1950».
Ποόζ ιψ· Βουλήν ιών 'Ελλήνων
KiTS τάς διατάξεις τοΰ X. 812/1943 άτενεμή-υησα/ τενιχρα'ι συντάξεις - ροφήματα εις τα δικαιούχο αρότωτα δια
τούς συνεχεία πολεμικού γεγονότος (χερίοδος κατοχής) ρονευ-3έντας χολίτας εν. τοΰ άμάχου χληύυτμού.
Ή τοιαύτη -/ορήγν-ς βοηθήματος αχετέλει εκφρασιν κυ
ρίως τιμής -/.a:' τεόατμού χρος τα ·3ύματα των καταχτητών
και τούς ατο-τερηύέντας τούτους ατενούς συγγενείς των ήτοι
γονείς, συζύγους. ανήλικα τέκνα.
Δυστυχώς και ενώ έδίϊοντοτά βοηνήματα τούτα, ολως
χαραδόξως διά τού Α.Ν. 1512/1950. άρ-Spov 10. άχαται
α! συντάξεις τών οίχογενε'.ών τών φονευ-5εντων χολιτών εχ
τού άμαχου χλη·3υσμού έχαυαταν καταβαλλόμενοι. άν καί ο!
δικαιούχοι. τήμερον ο εν ύχερόαίνουν τούς 1800—2000, ώττε
νά μήν άχοτελή οικονομικόν -3έμα ή τυνέχισις τής καταβολής
τού ^δόη·3ήματοςί
"
ΕΙνα: χροοα/ής ή ή-3ική καί έ-3νική ανακολουθία έναντι
τών ;3υμάτων τών καταχτητών και καταφανής ή χικρία τών
ΰχεργηρων χλέον γονέων τούτων.

Διά τούς λόγους τούτου; καί αρος εχανόρΔωτιν τής^χρορχ^οϋς αδικίας, τροτείνομεν τήν χάτω-ύι χρότασιν νόμου, εχουσα; οΰτω :
’Εν Ά·3ήναις τή 20 Ιουλίου 1976
Οΐ τροτείνοντες βουλευτα!
Μ. Γιάννου, Κ. Κάχτος
ΠΡΟΤΑΙΙΣ ΝΟΜΟΓ
Περί τροχοχοιήτεως τού A. X. 1512/1950.
'Ap-SpOv μόνον.
‘Ατό τής ισχύος τού χαρόντος καταβάλλονται αί κατά τον
Νόμον 812/1943 -/Ορηγη-ύεϊτα: καί αχό τής ισχύος τοΰ Α.Ν.
1512/1950 διακοχείσαι συντάξεις εις τάς οικογένειας τών
φονευ-ύέντων ύχό τών καταχτητών κατά την αέριοί ον 1941—1945 χολιτών έχ τού άμαχου χλη-3υσμού, χαταργουμένων τακ
τός τερ'.ορ'.τμού ή χροϋχο-3έσεως τε-3ε!σης ύχό τού Α.Ν. 1512/
1950 και ανεξαρτήτως ύχάρξεως έν ζωή ετέρων ενηλίκων
άρρένων τέκνων άίελφών τού χα-3όντος.
’Αξιώσεις ί:ά χορήγησιν συντάξεων ϊιά τών άχό 1 Νοεμ
βρίου 1950 μέχρι τής ισχύος τού χαρόντος χρόνου δεν άνα...γνωρίζονται................................ . ........ ..................................
, Έν Άθήναις τή 20 ’Ιουλίου 1976
Οί χροτείνοντες βουλευται
Μ. Γιιίννου, Κ. Κάχχος

