
Στην πρόταση Νόμου «Γιά την άναγνώριση της ’Αντι
στασιακής δράσης κατά της Δικτατορίας σαν Ύπηρε- 
σίας υπέρ τής Δημοκρατίας».

Πρός τήν Βουλήν ιών 'Ελλήνων
'Η αναγνώριση τής ’Αντίστασης κατά τής Δικτατορίας 

καί των ’Αντιστασιακών ’Αγωνιστών τής περιόδου 1967- 
1974 αποτελεί έφ’ ένός μέν τήν ηθική δικαίωση εκείνων 
πού άνταποκρίθηκαν στο πατριωτικό - δημοκρατικό τους 
yρέος σαν έλεύθεροι πολίτες καί άφ’ ετέρου πράξη φρο- 
νηματισμοϋ καί πανηγυρική διακήρυξη στο παρόν καί στο 
μέ/λ.ον γιά τήν άγρυπνη έπιφυλακή γιά τήν προάσπιση τής 
Δημοκρατίας καί τών Ελευθεριών τοϋ Ελληνικού λαού.

’Αποτελεί επίσης πράξη πού ένθαρρύνει τήν ένεργητική 
παρουσία τοϋ Ααοϋ στο μέλλον άπέναντι στους κινδύνους 
μιας υποτροπής στήν τυραννία, καί συμβάλλει στή διαρκή 
έξέλιξη καί διεύρυνση τών δημοκρατικών κατακτήσεων 
χοϋ έλληνικοϋ λαοϋ.

Γι’ αύτό τό Κ.Κ.Ε. υποβάλλει στή Βουλή γιά ψήφιση 
τήν παρακάτω πρόταση νόμου γιά τήν άναγνώριση τής 
άντιστασιακής δράσης κατά τής Δικτατορίας σαν Υπη
ρεσίας υπέρ τής Δημοκρατίας.

Άήθνα 30 Μάη 1978
__ Οΐ προτείνοντες βουλευτές

Μ. Δαμανάκη, Κ. Λουλές, Μ. Γιάννου, X. Φλωράκης, 
Γρ. Φαράκος, Δ. Μαυροδόγλου, Κ. Βασάλος, Δ. Γόντι- 

κας, Ν. Καλούδης, Κώστας Κάππος, Λ. Καλλέργης.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Γιά τήν άναγνώριση τής ’Αντιστασιακής δράσης κατά τής

Δικτατορίας σάν 'Υπηρεσίας υπέρ τής Δημοκρατίας.
"Αρθρον μόνο.

1. Ή άντιστασιακή δράση πού άναπτύχθηκε κατά τής 
δικτατορίας τής 21ης ’Απριλίου 1967 άναγνωρίζεται σάν 
υπηρεσία υπέρ τής Δημοκρατίας.

2. Σάν άντιστασιακή δράση θεωρείται ή ένεργός συγκε
κριμένη καί άποδεδειγμένη, μεμονωμένη ή οργανωμένη 
δράση, πού έκδηλώθηκε στήν Ελλάδα μέ πράξη κατάδη
λης έναντίωσης στή δικτατορία τής 21ης ’Απριλίου 1967.

'Η κράτηση, προφυλάκιση, έκτόπιση, όμηρία σέ αστυ
νομικά, στρατιωτικά καί παντός είδους κρατητήρια, φυ
λακές καί τόπους έκτόπισης έξ αιτίας τής έναντίωσης 
κατά τής Δικτατορίας άποτελεϊ πλήρη άπόδειξη τής ’Αντι
στασιακής δραστηριότητας καί ιδιότητας.

3. "Οποιος άνέπτυξε άντιδικτατορική δράση καί μετά 
συνεργάστηκε μέ τήν δικτατορία δέν θεωρείται ότι έχει 
Αντιστασιακή δράση σύμφωνα μέ τήν έννοια τοϋ παρόν
τος.

’Αθήνα 30 Μάη 1978

-------— Οι προτείνοντες βουλευτές-
X. Φλωράκης, Κ. Λουλές, Λ. Καλλέργης, Δ. Γόντικας, 
Μ. Γιάννου, Γρ. Φαράκος, Ν. Καλούδης, Δ. Μαυροδόγλου,

Κ. Βασάλος, Μ. Δαμανάκη, Κώστας Κάππος.
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