
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Ετην Π re τι τη Χόκου «για την άρση των χυνεπειων τευ εν- 

φύλιου πολέμου».

Ποος τη Βουλή των Ελλήνων

Η καθολική αντίσταση κατά τη; ναζιστικής κα: φασιστι
κής κατοχής τη; χώρας. αδιάσπαστη συνέχεια τη; ηοωϊκ.ης 
πολεμικής προσπάθειας στα βόρεια σύνορα κα: την Κρήτη 
κα: αποφασιστική συμβολή στη συνέχιση το ο αντιφασιστικού 
πολέμου στη Μέση Ανατολή κα: την Ανατολική Μεσόγειο. ει- 
γι 7.2: έχε: την πάνδημη αναγνώριση του Λαού.

Ατό την άποψη χυτή η αναγνώρισή τη; με το ψήφισμα 
2’ τη; Δ’ Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων {27/31 
Ιουλίου 1946. ΦΕΚ A—229), αποτέλεσε τη νομική απλώς 
επικύρωση τη; λαϊκή; επιταγής.

Το Ψήφισμα την Ευ νίκη Αντίσταση την αναγνώρισε χωσι; 
καμιά διάκριση. Η σχετική νομο-ύεσία όμως πον επακολούθη
σε καθιέρωσε. ατό πολύ νωρίς, απαράδεκτες διακρίσεις σε 

. βάρος τη; Εοκικής Εθνικής Αντίσταση; κα: των αγωνιστών 
τη;, του τους απόκλεισε ατό τα συναφή μέτρα αποκατάστα
σης. Αυτές τι; ειακ.ρίσει; τι; στήριξαν -στις γνωστές συνθή
κες. εθνικές κα: διεθνείς. τα αντιδραστικότερα στοιχεία του 
δημόσιου βίου της χώρας, με την ενεργό συμταράσταση ξένων 
παραγόντων, όσων για τα δικά τους συμφέροντα, χ/τίθετα 
προς τα τραγματικά συμφέροντα του Ελληνικού Λαού, επιδίω- 
ξαν και δυστυχώς κατόρθωσαν να υποβαθμίσουν απαράδεκτα 
τη-/ εθνική α/εξαρτησία.

Ο: διακρίσεις χυτές αποτέλεσχ/ παραχάραξη της ίδιας τη; 
ιστορίας του Έθνους. Γιατί η Εαμική Αντίσταση, με του; 
Κομμουνιστές του την εμψυχώσανε, τη στελεχώσανε κα: τη 
στηρίξανε, δεν ήτχ/ ασφαλώς η μόνη χ/τιστασιακή δύναμη. 
Ήταν όμως χ/αμφισδήτητα η κύρια και αποφασιστική. Οι 
αγωνιστές της πρόοθεσχ/ λαμπρές σελίδες στη·/ ιστορία μας.

Ο ίΝ. 1285/1982. του απέβλεπε ουσιαστικά στην αναγνώ- 
ριση τη; 'Εαμική; Εθνικής Αντίσταση; κα: ο Ν. '1543/1985
για την αποκατάσταση των Αγωνιστών σήυαναν την αποκατά
σταση τη; ιστορική; αλήθειας. Κα: αναμφισόήτ/τα τιμά Ο
σους με την πρωτοβουλία τους, με το λόγο του;, με την ψήφο 
τους στη Βουλή, με τα έργα τους την στήριξαν και την πρα ;- 
ματοποίησαν.

Όσο και χ/ τα μέχρι σήμερα πρακτικά αποτελέσματα εί
ναι. κι αυτό η ανάγκη επιόά/.λε: να επίσημα·/·!εί. οχι ιτ.ανο- 
τοιητικά.

Τα αποτελέσματα αυτά είναι συνέπεια των ατελείων κα: 
των παραλείψεων τη; σχετικής νομοθεσία; και σε ό.τι αφό
ρα του; Αγωνιστές του δημόσιου τομέα, ολ/.α και σε ό.τ· αφο
ρά ιδίως του; Αγωνιστές αγρότες, εργαζόμενους του ιδιωτικού 
τομέα. ελεύθερους επαγγελματίε; και νεύματα του άμαχου 
πληθυσμού. Ενώ. και αυτό είναι το χειρότερο, ατελε.ε; κα: 
ταραλειιύει; επισημαίνοντα: ακόμα κα: για τη/ ατοκ.ατάσταση 
των οικογενειών των πεσόντων. αλλά κα: των ίδιων των χ/σ
τήσω·/ και των τραυματιών τη; Εθνικής Αντίστασης. Επι
πλέον η αοόρητη γραφειοκρατική διαδικασία που καθιερώ
θηκε παραπέμπει και τι; δυνατέ; ακόμα λύσεις σε χρόνο με- 
τχ-ενέστερο του βιολογικού τέλους των Αγωνιστών.

Το Κόμμα μα; τι; ατέλειες αυτές και τις παραλείψεις τι; 
είχε επισημάνε: συγκεκριμένα με τις τροπολογίες που υπόβαλε 
κατά τη συζήτηση των δύο παραπανω Νόμων. Κα: εμεεν-.ι 
στην ανάγκη αναθεώρησης κα: συκπλήρωση; τη; σχετική; 
νομοθεσίας.

II κύρια όμως ατέλεια κα: παράλειψη τη; σχετική; νο
μοθεσία; συνιστατα: στο γεγονός ότι η άρση των διακρίσεων 
περιορίστηκε στους Αγωνιστές της Εαμική; Εθνικής Αντί
στασης που έγινχ; λόγω αποκλειστικά της συμμετοχής τους 
στη/ Εθνική Αντίσταση στη διάρκεια της Κατοχής.

Είναι όμως γνωστό ότι η Εαμική Εθνική Αντίσταση έγινε

στόχο; ανελέητου διωγμού κυρίως στη διάρκεια των γεγονό
των της περιόδου από 3 Δεκεμβρίου 1944 και πέρα. Ανελέη
του διωγμού που συνεχίστηκε, στον ένα ή τον άλλο βαθμό, 
μέχρ: τι; 20 Απριλίου 1967.

Έργο της Ιστορίας είναι να φωτίσει το πραγματικό νόημα 
κ.α: να δώσε: το σωστό προσδιορισμό αυτών των γεγονότων, 
που χαρακτηρίστηκαν -και έμειναν γνωστά σαν «εμφύλιος πό
λεμος».

’Ομως χ/χμφισέήτητο είναι ότι αυτός ο ανελέητος διωγμός 
αφορούσε τα ίδια άτομα που είχχ/ πάρε: μέρος στην Εαμική 
Εθνική Αντίσταση. Και μοναδική αιτία είχε την αφοσίωση 
τους στα ιστορικά ιδανικά της Εθνικής Αντίστασης: την υπε
ράσπιση και κυάτω από τις νέες συνθήκες πολιτικών εξελίξε
ων της Εθνεκ.ης Ανεξαρτησίας και τον πόθο για ουσιαστικό
τερη πολιτική Δημοκρατία κ.αι κοινωνική Δικαιοσύνη. Ακου.: 
κ.α: ο πρόσθετος αριθμός ατόμων, που λόγω της ηλικίας 
τους δεν είχαν πάρει μέρος στην Εαμική Εθνική Αντί-σταση. 
στη μεταγενέστερη αυτή ιστορική φάση πλαισίωσα·- τους Ησ
κιους Αγωνιστές εμπνεόμενο: από τα ίδια ιδανική.

Σαν ένα πρώτο βήμα για τη/ ολοκλήρωση συνεπώς της 
εξάλειψης της διαστρέβλωσης, επιβάλλεται σαν ισπορικ.ό 
χρέο; η νομική τουλάχιστον άρση έστω κ.αι μόνο των δυσμε
νών υλικών συνεπειών του «εμφύλιου πολέμου» και τη;
«μετά—εμφυλιακής» κ.ατάστασης διακρίσεων, μ.: την απυ- 
κ.ατάτταση όσων τις υπέστησα·/.

Α/./.ωστε η εθνική ενότητα και συμφιλίωση δεν νοεί- 
τα: χωρίς την αποκατάσταση και της «άλλης» πλευράς.

Αυτό το χρέος προτείνετα: να επιτελέσει με νόμο η Βου
λή των Ελλήνων.

Η αφετηριακή βάση της πρότασης είναι, για τις ίδιες 
ο.σμενεις συνεπειες να χωρήαει η ίδια αποκ.ατασταση. ό
πως κ.α: ο: δυο έννοιες καθορίζονται από τη νομοθεσία για 
την Εθνική Αντίσταση, αυτή που εξειδικεύεται στο κεί
μενο της Πρότασης.

Από αυτή τη/ αφετηριακή βάση προκύπτουν οι επί μέσους 
:2 τ 2:: ε: ς. γ:2 τη ς :ευ*/.ρ:ν:7η των οττο’.ων ελά/:7Τ2 μένουν 
ν 2 τημειω^ούν.

Α. Με το 2ς6ςο I ·ς :2γρ2οοντ2*. το ‘χρον»χ.ό Σΐάττημα 
που αφορά ο Νόμος κ.α: οι ιστορικές συνθήκες που καλύ
πτει: «εμφύλιος πόλεμος» κα: «μετά—εμφυλιακή» κατά-
τταση δυσμενών διακρίσεων.

Β. Με το άρθρο 2 καθορίζονται ο: δικαιούχο: αποκατά- 
ττατης. μ: εαειδικ.ευση της αφετηριακή; βάσης που σημε:-
ω-υη /.ι τ20 2τΓ^ω.

' Lrc Τ·2 την 7.2τηγο 512 ; ·ν >\ ο; η 2ν2*ηκ2:ότητ,2 7 2 μντ-
μυνευνε·. ε:ο::7.2 ε: ν 2 : αν 2μρ::τ£ητητη- —λ 7-cv *.7.η 2ερ!ο-
:: r00 2V2C ερεΤ2: η τρ:!Τ 2Γ'η Itv2: '^ω-Γτό ότ: 27.0μ2 7.2:
Τ /ή αισθηματική τχέττ μ:ι 2ρ0Γω20 των άλλων 7.2Τηγο-
ρ:ων ττηr’-^i Γ:ωγμο 7.2*. Σ :ωγμο 2νελέητο.

Γ. Με ΤΟ 2p-SpC 3 7.2θορίΐζετ2ι η γεν 17.η τρο;ιτά^ετη γ-
207.2 τάττ 2 Γη;; Tore our:2στιν.2. ΟΓΟ 7.2: νομ’.χά. με αν2ο:-
ο 2 ττην ζχ~ 27.τη νεμο6ε σία 2θυ ερ:ΣρμθΓτη7.ε ττο χρονκ/.ό
::27ττμτ 20*J 7.2AJ2TI! η 2ροτ2Γη. ενω ήτ2ν αντίθετη
20 0; το Γυν ταγματικ.ό κ.αθεστώς της Χώοας (ποόλ. Α.Ι.
V ' *_.οω>’.ου—-Γ. Κ. Βλάχου: Το Σύ-/τ α-;•μα της Ελ/.όσος. Τί-
ΊΖΖ Α 1954. παρ. 21 7.2: 22 ττο Εισαγωγής. σελ. 17.
—18 Χρήπ:ου Γ. Σ-'ου α: Συνταγματικό Δ·ίκ.αιο. Τό-
μο; Α—£7.0. Γ'—1960 ' Γΐ-Λ. 76—/ / και 178 σημ. 1
7.2: '■η: 2υτο /ιζ 27.τ η ρ 'Γτην.ε T2V Ιί2 25 27υνττγμ2:*>.

Λ. Μ: ΤΟ 2ρ*3 pC 4 X2*Sop ίζονται τ2 μέτρα 2::07.7τάττ2-
Γη;. αε εςε:ο*7.ευτη 7.2: 22Α ■- "η; 2 ρετηρ:27.ής όάοη; του
τημε: ώθηκ.ε ττην 2ρ-/η.

Ε. Οι £7.Τ ελεττ:χές ο: 2Τ22ε:ς του άρθρου 5 παρ. 1 και
2 τ*άγον 72! τότο ΓΤΟν 7.2-Soρ·.Γμό του τράτου scαρμογης
τη; νομο6ε γ:;2; γ·.2 την Ε-S',/ική Αντίσταση στις 2ερ:2Το>-
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σεις χου — ροολέ—ε·. η Πρόταστ,. όσο κα: στο όργχ^ο εφαρ
μογής της. Η δυσμενής χείρσ αχό την πρακτική «αρμο
γή του Ν. 1043/1985. εξ αιτίας της αοάρητα γραφειο- 
κοατικής διαδικασίας χου κα4ιέρωσε. οδηγεί στην ανάγκη 
επιλογής μιας σίγουρης ί,έάσισ. αλλά συγχρόνως αχλής 
κα: ενιαίας δικαιοδοσίας.

Η χαρ. 3 του ίσιου, άρθρου αχοί.'/.έχε·, να καλύψει την 
ανσςιφ ισδήτητη ανάγκη ανα4εώρησης χα: Γοιως συμχλή-
ρωσης της νομοθεσίας για την αναγνώριση χα: την aχο- 
χατάσταση της Ε4ν:κής Αντίστασης, όχως, σαν ένα ζρώ- 
το ήήμα, ολοκληρώνεται με την Πρόταση.

Η με4οδολογία χου ζροτείνετζ: σχετικά στηρίζεται στην 
ανάγκη για αυτό το ιστορικό χρέος να εχιτευχύεί μια ευ
ρύτερη σύμχτωση απόψεων χαι στην προσδοκία «·*: αυτό, η 
σύμχτωση είναι δυνατή. χωρίς δέόαια υχέρόαση των γενι
κότερων κοσμοθεωρητικών. ιδεολογικών. πολιτικών και 
ιστορικών χεχοι-ύήσεω'· και τάσεων των διάφορων τάσεων 
και στρωμάτων του Λαού. Αυτή άλλωστε η σύμχτωση ν- 
ζόψεων. αν εχιτευχύεί. 4α αχοτελέσε: ένα χρώτο στοιχείο 
εχαλή-άευσης των όσων πρόσφατα ctαχη;ύχ-4ηχαν σχετικά.

Στ. 'Με το άρ-Spo 6 διευκρινίζεται ότι μελλοντικές αλ
λαγές της νομοθεσίας για την Ε4νική Αντίσταση 4α εφαρ
μοστούν κα: στις χεριχτώσεις χου αφορά η Πρόταση.

Ζ. Τέλος το άρ4ρο 7 αχοτελε! την ακροτελεύτια διά
ταξη της Πρότασης.

Ο: χροτείνοντες ίουλευτές

X. Φλωράκης. Ν. Καλούδιης. Γρ. Φαράκος. Κ. Κάχχος.
Λ. Σαχινης. Δ. Μαυροδόγλου. Η/,. Παχαοηΐ’.ητρίου. Μ.
Λαμανάκη. Στ:. Κόρακας χαι Κ. Νάσης.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ
«Για την άρση των συνεχειών του εμφύλιου πολέμου,..

Ά?4?ο 1.
Σκοχός του Νόμου.

Σκοχος του Νόμου τούτου είναι η άρση των συνεχειών χου 
χροκάύανε αχό τα γεγονότα τη; περιόδου αχό 3 Λεκεμίρίου 
1944 κα: χόρα κα: χαρακτηρίστηκαν σαν «εμφύλιος ζόλε- 
μος». κα-υώο κα: αχό την κατάσταση νομικών κα: πρακτι- 
κ.ων διακρίσεων χου εφαρμόστηκαν μ· Υομο4ετ·κά. εκτελε
στικά ή διοικητικά μέτρα μετά τη λήξη το. «ιμούλ·ου πολέ
μου» κα: μέχρι τις 20 Απριλίου 19G7.

Σε χεριχτωση 4ανάτου του άαεαου δικα ούχου το δικαίω
μα αχοκατάστασης ανήκει στην οικογένεια του και ασκείτα- 
αχ" αυτή.

Άρύρο 3.
Γενική χρούχόύεση αχοκατάστασης.

1. Δικαίωμα αχοκατάστασης υπάρχει μόνο εφ' όσον ο: τρά- 
ξεις. ή η στάση του άμεσου δικαιούχου εμχνέονταν αχό τα 
κοινωνικά του φρονήματα χα: σχετίζονταν άμεσα, έμμεσα ή 
χλάγια με την έκτακτη. νομο4εα:α στην οχοία ανσσέοοντα: 
ο: χα-ρ. 4 χα: δ του άρ4ρου 11 ί του Συντάγματος.

Άρ4ρο 4.
Μέτρα αχοκατάστασης.

Όσο: υχάγοντα: στο Νόμο τούτο έχουν όλα τα δικαιώματα 
χου χροκύχτουν αχό τα νομο4ετηματα αναφέροντα: στο χ:ο- 
ηγούμενο α?4.ρο 2, εχίσης δε και το Ν. 1648/1986 ■ ΦΚΚ 
A—-147), κα4ως κα: κά4ε άλλο συναφές νομοόέτημα. ανε- 
ςαρτητα αν ο άμεσος δικαιούχος έχε: ή όχι αναγνωρ :σ·ύε! σαν 
Αγωνιστής της Ε4νκής Αντίστασης.

Ά-ρ4ρο δ.

Εκτελεστικές διατάξεις.

1. Με Ήροεδρικό Διάταγμα, χου 4α εκδούει εφ·; αχαξ 
μέσα σε τρεις μήνες αχό τη δημοσίευση του Νόμου τούτο., 
έχειτα αχό γνώμη των Αντιστασιακών Οργανώσεων χου έ
χουν αναγνωρίσει χριν αχό την έναρξη τη; ισχύος του ζα- 
ραχάνω Ν. 128ο/1£82, 4α ρυ4μ:στε: κά4ε ζήτημα αυναφές 
με τον τρόχο εφαρμογής της νομο4εσίας χου αναφέρετα: στο 
χροηγούμενο άρ4ρο 4 κα: στις χεριχτώσεις χου χροκύχτουν 
αχό το Νόμο τούτο, κα-4ώς κα: κά4ε ζήτημα αναγκαίο για 
την εκτέλεση των διατάξεών χου.

2. Μέσα δε σε τρεις μήνες αχό τη δημοσίευση του Προεδρι
κού αυτού Διατάγματος 4α εχαναλειτουργήσουν ο: Εχ’.τσο-
χές του Π .Δ. 379/1983. με o:y.2tooojia ν 2 y.pivcyv την
υχαγωγή. όσολ 4α το ζητήσουν . - · ·» Ι'.ζζάζε-.ζ τον Νόμον
τούτου. _έχειτα αχό δ:χχ:στωση, κατε την */-ρίαη τονς. τόοο
της εχέλευσής της σε δάσος τους δυσμενούς σ.νέχειας. όσο
κα: χου α:τ:ώδ η ryv;£T;jiC3 της με τις 7.2τ2ττ20ΐ·.ς 7.2: τ:ς
συν4ήκες του xpcvoj. όχως 2V · t ς · !C ν .^5 ' * 7
εχίσης αχό το Nc;jlc τούτο.

3. Μ όσα σ' εν: μην2 2“ό τη δημοσί:ευση του Νόμου τούτου
4α συστα4εί ·με απόφαση του Υχουργού Προεδρίας τη; Κυ
βέρνησης Ειδική Επιτροπή χου 4α συντάξε: «Κώδικα για 
την αναγνώριση κα: την αχοκ.ατάσταση χη; Εννικής Αντί
στασης κα: την άρση χων συνεχειών το. Εμφύλιου Πολέμου,..

Άρ4ρο 2.
Δικαιούχος αχοκατάστασης.

Δ'καπούχο: να χζοκστσσταύο-ν με δάση τ: Νόμο τούτο εί
να: όσο: υχέσττσαν τις δυσμενείς συνέχειες χου χοοόλέχοντα:
αχό χο Ν. 1285/1982 (ΦΕΚ A—115). το Π.Δ.' 379H9S3 
ιΦΒΚ A—136) κα: το Ν. 1543/1983 ;ΦΕΚ A 73 . χα- 
4ώς κα: κα4ε άλλο σύνασες νομοψετημα:

α'ί Λ'όγω της συμμετοχή; του; στον «εμφύλιο πόλεμο-·.

6) Λόγω της συμμετοχής του; σε κόμματα, πολιτικού; 
σχηματισμούς κα: κά4ε είδους μαζικές οργανώσεις. χου ο· 
χολιτικές τους 4έσε:ς κα: ο: σχετικές δραστηριότητές τους 
η τα-, αντι4ετες xpoc την κυδερνητική πολιτική της χερ έ- 
δου χου αναφέρετα: στο προηγούμενο ά.ρ4ρο.

γ) Λόγω της δημόσιας με οχοιεδήχοτε άμεσο, έμμεσο η 
χ/.άγιο τρόχο υποστήριξης ή διακήρυξης αντικυδερνητ:κης 
πολιτικής ή γενικότερων ιδεολογικών απόψεων κατα την - 
δια χερίοδο.' Κα:

δ) Λόγω της συγγένειας τους ή των ιδιαίτερων χροτωπι- 
κων τους σχέσεων με χαόσωχο χου υχαγετα: σε μια αχο τις 
τρεις προηγούμενες κατηγορίες.

Η Εχιτροχή αυτή 4α αποτελεα4εί:

α ί Αχό το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Προεδρίας 
της Κυβέρνησης ή ένα Ειδικό Σύμδουλο του ίδιο. Υπουργείου, 
χου 4α ορίσει ο Τχουργός. σχ, Π ρόεδρο.

ί Αχό ένα Σύμδουλο του Ελεγκτικού Συνέδριο., χου δι
ορίσει. με έναν αντικαταστάτη, ο Πρόεδρό; του. οχ, Αντι
πρόεδρο.

γ Αχό ένα Ανώτατο Υπάλληλο των Υχουργειων Εσωτε
ρικών κα: Δικαιοσύνης, χου 4α ορίσουν, με ενα αντικαταστά
τη. ο: χ/τίστοιχο: Υχουργοί.

δ) Αχό ένα Ανώτατο Αξιωματικό του Στρατό, κα: ενα 
Ανώτατο Αξιωματικό της Ελληνικής Αστυνομίας, χο. ·ύσ 
ορίσουν με ένα αντικαταστάτη, ο: αντίστοιχο: Υχουργοί.

ε) Αχό ένα εκχρ'οσωχο κα4εμια 
αντιχροσωχευτικών Αντιστασιακών 
αναγνωρ:σ4ε: χοιν αχό την έναρξη -
19&2.

: των τριών περισσότερό 
Ο,ργχ,ωσεων πο. εχτυ- 
ης ισχύος του Ν. 1285/

στ) Από τρία ειδικά πρόσωπα χου 4α ορίσου··, ένα ο ν.α- 
4ένας. οι Αρχηγοί των ισχυρότερων σε αρι-άμό 'Ιου/.ευτω ■ 
τριών μη Κυόεονητικών Κομμάτων της Βουλής.


