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Ετ! τής τροτάσεως νόμο «ετερ! νομοθετικής ρυθμίσεως τοϋ 
θέματος τών ύαοχρέων στρατιωτικής θητείας φοιτητών χαί 
ττυχιοόχων, των διωχθέντων κατά την διάρκειαν τής έττα- 
ετίας ίί’ άντιδικτατορικήν δραστηριότητα».

Προς zijv Ε' Αναθεωρητικήν Βουλήν τών Ελλήνων

Ή βία:2 αντίδρασής τής δικτατορίας στή·/ αγωνιστική 
κινητοοοίησι τών Ελλήνων «φοιτητών «διά την άτοκατάστασιν 
τής Δημοκρατίας στην χώρα μας είχε ώς άτοτέλεσμα την 
δημιουργίαν άτ/ωμάλων καταστάσεων τόσον στη·/ φοίτησιν όσον 
καί στην στρατολογικήν κατάττασιν τών διωχθέ.ντων «φοιτη
τών.

Οι διωχθέντες φοιτητές έχουν άτολέσει αρκετά έτη σ:: ου
δών. αντιμετωπίζουν -ροίλήματα υγείας λόγω αολυετοϋς φυ- 
λακίσεως και άλλοι έχουν ύστερό ή τό 30όν έτος τής ήλ·.·/.!ας 
Tty/. Άοτοτέλ&τμα τών διωγμών αυτών είναι οί διωχθέντες 
νά αντιμετωπίζουν τεράστια τροόλήματα τα όιτοΐα τρίτε· νά 
ύττερττηδηθοϋν ώστε νά άρχίσονν την σταδιοδρομία των άτως 
ν.α: οί άλλο·, συνάδελφοί των. ;

Πρέττει τό αρόόλημα νά άντιμετωττισθή νομοθετικά διότι 
άφ’ ενός μεν ό άριθμός τών τεριλαμβανομένων «φοιτητών είναι 
μικρός άφ’ ετέρου δέ θά ΰτάρςη έμττρακτη αναγνώριση τών 
θυσιών τους άτό μέρους τής Βουλής τών 'Ελλήνων τρός 
τους δεινοταθήσαντες άγωνιστές φοιτητές.

Π ΡΟΤΑ ΣΙ Σ ΝΟΜΟΓ

Περ: νομοθετικής ρυθμίσεως τοϋ θέματος τών ύττοχρέων 
στρατιωτικής θητείας φοιτητών ν.α! ττυχίσΰχων. τών διω
χθέντων -/.ατά την δ: άρχει αν τής έτταετίας διά άντιδικτα- 
τορικήν δραστηριότητα.

“Αρθρον μόνο·/.

1. Ή τρός στράτευσιν ύτοχρέωσις. α) Τών φοιτητών τώΐ1 
καθ’ οίονοήττοτε τοόττον στερηθέντων τής τροσωτοχής των 
ελευθερίας, λόγω άντιδιν.τατοριν.ής δράσεως χατά τό άτό 
21ης "Απριλίου 1967 μέχρι 23ης Ιουλίου 1974 διάστημα, 
β) Τών φοιτητών οί ότοίο: έστρατεΰθησαν βάσει τών Ν.Α. 
1347/73 κα! 729/70 τής στρατιωτικής -δικτατορίας, λόγω 
άντιδικτατοριχής δράσει»;. γ) Τών έκτοτισθέντων φοιτητών, 
λόγω άντιδικτατοριχής δράσεως.

Περιορίζεται εις έίόάμηνο'/ θητείαν τών υποχρεών. δικαιού
μενων εις εςαγορά·/ τοϋ υπολοίπου.

2. Τό γεγονός κα! η διάρκεια στερήσεως τών -προσωπικών 
ελευθεριών τών ανωτέρω άτοδειχνύεται διά παντός νομίμου 
μέσου.

'Εν Άθήναις τή 18 Αεκεμιόρί-ου 1974 _________
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