
Έπί τής προτάσεως νόμου «περί άναγνωρίσεως τής ’Αντι
στασιακής θρασείας κατά τής Δικτατορίας ώς Υπηρε
σίας υπέρ τοϋ Δημοκρατικού καθεστώτος».

Πυος ι>ιν Βουλήν ιών Ελλήνων

'Η ’Αναγνώριση άπό τό Κράτος, της ’Αντίστασης κατά 
της πρόσφατης Δικτατορίας καί τών ’Αντιστασιακών ’Αγω
νιστών της περιόδου 1967-19/4, αποτελεί γιά μας αυτονόη
το καθήκον της Μετά-Χουντικής Δημοκρατικής Πολι
τείας, σάν πράξη σεβασμού προς τον εαυτό της καί ταυτό
χρονα υπηρετική τής ομαλής πορείας τοϋ Δημοκρατικού 
καθεστώτος στη χώρα.

Γιατί είναι αληθινό πώς μια τέτοια πράξη όσο από τήν 
μιά. πλευρά δικαιώνει ηθικά όσους άρνήθηκαν ενεργά καί 
έμπρακτα την τυραννία καί την στέρηση τών δημοκρατικών 
δικαιωμάτων καί ελευθεριών τοϋ Ελληνικού λαοϋ, τόσο 
άπό την ά/λ.η δυναμώνει το Δημοκρατικό Πολίτευμα, γιατί 
αποτελεί πράξη πανηγυρικού καί έμπρακτου φρονηματι- 
σμοϋ προς τους έλληνες πολίτες γιά την άγρυπνη επιφυ
λακή καί τήν άντί πάσης θυσίας προάσπιση τής Δημο
κρατίας άπό κάθε επιβουλή ή κίνδυνο, στο μέλλον.

Γιαυτό νομίζουμε ένα άπό τά πρώτα καί βασικά νομο- 
θετήματα σέ μιά άποκατεστημένη Δημοκρατία θάπρεπε ναναι 
τό - νομοθέτημα τής «Αναγνώρισης τής ’Αντίστασης» γιά 
νά αποφευχθούν τά αρνητικά μιας τέτοιας παράλειψης καί 
άκόμη γιά νά μήν παρατηρηθεί, γιά άλλη μιά φορά, τό φαι
νόμενο τής «αγνόησης» άπό τήν 'Ελληνική Πολιτεία συμ
βάντων καί πρωταγωνιστών τής Ελληνικής 'Ιστορίας, μέ 
τις γνωστές, ήθικά κα - πολιτικά, καταστροφικές επιπτώ
σεις της. ; s

Έξ άλλου άπό μιά πλευρά τό νομοθέτημα γιά τήν ’Ανα
γνώριση τής ’Αντίστασης, άποτελ.εΐ τό φυσικό συμπλήρωμα 
μιας σειράς πράξεων τής περασμένης Βουλής, πού ή πρώτη 
καί κορυφαία τους υπήρξε τό Ψήφισμα Δ 18-1-1975 «περί 
τοϋ πραξικοπήματος τής 21ης ’Απριλίου 1967, διώξεως 
εγκλημάτων καί ρυθμίσεως συναφών θεμάτων».

Τον ’Ιανουάριο τοϋ 1977 ό «Σύνδεσμος Φυλακισθέντων 
καί Έξορισθέντων ’Αντιστασιακών» πού αποτελεί τό Σω
ματείο - φορέα μέσα στον όποιο είναι, οργανωμένοι οί φυ
λακισμένοι, εκτοπισμένοι καί εξόριστοι τής πιο πάνω 
περιόδου, έθεσε τό ζήτημα καί ζήτησε άπό τήν Κυβέρνηση 
τά Κόμματα καί τήν Βουλήν τήν άντιμετούπισή του.

Τό πιό πάνω όμως ζήτημα δέν προωθήθηκε στην προη
γούμενη Βουλή μέχρι τήν λήξη των εργασιών της καί γιαυ
τό παραμένει «ανοικτό» καί γιά τήν παρούσα.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Οί προτείνοντες Βουλευτές υιοθετούμε καί προτείνουμε σάν 
κείμενο προς ψήφιση, τό σχέδιο Νόμου πού είχε επεξεργα
στεί καί ύποβάλ.ει πρός τά Κόμματα καί τήν Κυβέρνηση ό 
Συνόεσμος.

Άύήναι 30 Μαίου 1978 
Οί προτείνοντες ίουλευτές

Γεώργιος Περόνης, Άντώνης Γεωργιάόης, Δημήτριος 
"Αρχος, Νικόλαος Άαριτίοης, Κώστας Άσλάνης, Μί
σχος Γιαόνογλου, Στέφανος Τσαπάρας, Αλεν.ος Λιαρο- 
κάπης. Γιάννης Ποττάνης.

Περί άναγνωρίσεως τής ’Αντιστασιακής δράσεως κατά 
τής Δικτατορίας ώς υπηρεσίας υπέρ τοϋ Δημοκρατικού 
Καθεστώτος.

Αρθρον μόνο'.
1. Ή κατά τοϋ έκ πραξικοπήματος τής 21ης Άπριλίου- 

1967 καί τοϋ έξ αύτοϋ προκύψαντος Δικτατορικοϋ Καθε
στώτος. άναπτυχθεΐσα Άντιδικτατορική δράση άναγνωρί- 
ζεται ώς ύττηρεσία υπέρ τοϋ Δημοκρατικού Καθεστώτος.

2. Ώς ’Αντιστασιακή δράση θεωρείται ή ενεργός, συ
γκεκριμένη καί άποδεδειγμένη, μεμονωμένη ή οργανωμένη 
δράση, ή οποία έξεδηλώθη στην Έ/λάδα μέ πράξη κατά
δηλης έναντιώσεως στο Πραξικόπημα τής 21ης ’Απριλίου 
1967 καί τοϋ έξ αύτοϋ προκύψαντος Καθεστώτος μέχρι καί 
τής 23ης Ίουλ.ίου 1974.

Ή κράτηση, προφυλάκιση, φυλάκιση, έκτόπιση, όμηρία 
σέ ’Αστυνομικά, Στρατιωτικά καί παντός είδους Κρατικά 
Κρατητήρια, φυλακές καί τόπους έκτοπίσεως έξ αιτίας τής 
έναντιώσεως κατά τής Δικτατορίας, άποτελ.εΐ πλήρη από
δειξη τής ’Αντιστασιακής δραστηριότητας καί ιδιότητας.

3. Ό άναπτύξας δράση κατά τής Δικτατορίας καί μετά 
άπό αύτήν συνεργασθείς καθ’ οίονδήποτε τρόπον μετά τοϋ 
Καθεστώτος τούτου δέν θεωρείται ώς έχουν ’Αντιστασια
κήν δράση κατά τήν έννοιαν τοϋ παρόντος.

"Οπως διατυπώνεται καί στό συνοδευτικό υπόμνημα τοϋ 
Συνδέσμου άπό τό πιό πάνω σχέδιο Νόμου άπουσιάζει εμ
πρόθετα άρθρο πού νά προβλέπει τό όργανο μέ τό όποιο 
θά πραγματοποιηθεί ή αναγνώριση τών ’Αντιστασιακών 
τής πιό πάνω περιόδου.

Ή πιό πάνω «παράλειψη» δέν αποτελεί τυχαία έλλειψη 
ή λάθος τών συντακτών, άλλά έσκεμμένη άποφυγή πρό
βλεψης προκειμένου νά άφεθεΐ άνεπηρέαστη ή Βουλή γιά 
νά προτείνει 'τό ένδεδειγμένο όργανο.

"Ομως διατυπώνεται μέ τό πιό πάνω ύπόμνημα ή εύχή 
νά άνατεθεΐ άπό τήν Πολιτεία τό έργο τής αναγνώρισης τών 
’Αντιστασιακών ’Αγωνιστών σέ όργανο πού θά άποτελ.οϋν 
’Αγωνιστές τής ’Αντίστασης.

Σάν ’Αντιστασιακή δράση - πού θεωρείται ύττηρεσία υπέρ 
τοϋ δημοκρατικού καθεστώτος - θεωρείται ή ένεργός συ
γκεκριμένη καί αποδεδειγμένη, μεμονωμένη ή όργανωμέ/η 
δράση, ή όποια έξεδηλώθη στήν Ελλάδα μέ πράξη κατά
δηλης έναντιώσεως στό Πραξικόπημα τής 21ης ’Απριλίου 
1967 καί τοϋ έξ αύτοϋ προκύψαντος Καθεστώτος μέχρι καί 
τής 23ης ’Ιουλίου 1974.

Έξ άλλου πλήρη άπόδειξη καί τής ((δραστηριότητας καί 
τής ιδιότητας «άποτελεΐ» ή κράτηση, προφυλάκιση, φυλά
κιση, έκτόπιση, όμηρία σέ ’Αστυνομικά, Στρατιωτικά καί 
παντός είδους Κρατικά Κρατητήρια, φυλακές καί τόπους 
έκτοπίσεως έξ αιτίας τής έναντιο'υσεως κατά τής Δικτα
τορίας».

Ά-όήναι 30 Μαΐου 1978 

Οί προτείνοντες βουλευτές
Γεώργιος Περάκης, Άντώνης Γεωργιάδης, Δημήτριος

"Αρχος, Νικόλαος Άκριτίδης, Κώστας Άσλάνης, Μό
σχος Γικόνογλου, Στέφανος Τσαπάρας, Άλέκος Αιαρο-
κάπης, Γιάννης Ποττάκης.
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