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ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ὑπ’ ἀριθ. 509 
Περὶ μέτρων ἀσφαλείας τοῦ Κράτους, τοῦ
πολιτεύματος, τοῦ κοινωνικοῦ καθεστῶτος καὶ
προστασίας τῶν ἐλευθεριῶν τῶν πολιτῶν

Π Α Υ Λ Ο Σ
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Ἄρθρον 1.
1. Τὸ Κομμουνιστικὸν Κόμμα Ἑλλάδος, τὸ Ἐθνικὸν

Ἀπελευθερωτικὸν Μέτωπον (ΕΑΜ) καὶ ἡ Ἐθνικὴ
Ἀλληλεγγύη προπαρασκευάσαντα καὶ ἐνεργοῦντα τὴν
κατὰ τῆς ἀκεραιότητος τῆς Χώρας προδοτικὴν
ἀνταρσίαν διαλύονται. Ἐπίσης διαλύεται καὶ πᾶν ἄλλο
πολιτικὸν κόμμα, σωματεῖον ἢ ὀργάνωσις, ἥτις ἤθελε
θεωρηθῇ, κατὰ τὰς διατάξεις τῆς ἑπομένης
παραγράφου, ὡς συνεργαζόμενη μετ' αὐτῶν ἢ
ἐπιδιώκουσα ἀμέσως ἢ εμμέσως τὴν ἐφαρμογὴν ἰδεῶν
ἐχουσῶν ὡς σκοπὸν τὴν διὰ βιαίων μέσων ἀναπροπὴν
τοῦ πολιτεύματος, τοῦ κρατοῦντος κοινωνικοῦ
συστήματος ἢ τὴν ἀπόσπασιν μέρους ἐκ τοῦ ὅλου τῆς
Ἐπικρατείας.

2. Κόμματα, σωματεῖα, ἢ ὀργανώσεις μὴ
μνημονευόμεναι ἀνωτέρω, ὡς καὶ αἱ τυχὸν
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συσταθησόμεναι μετὰ τὴν ἰσχὺν τοῦ παρόντος Νόμου,
διαρκούσης τῆς ἀνταρσίας, χαρακτηρίζονται ὡς
ὑπαγόμεναι εἰς τὰς διατάξεις τῆς προηγουμένης
παραγράφου δι' ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργικοῦ
Συμβουλίου μεν, ἐφ' ὅσον πρόκειται περὶ κόμματος, εἰς
πᾶσαν δ' ἄλλην περίπτωσιν δι' ἀποφάσεως τῶν κατὰ
τόπους πρωτοβαθμίων Ἐπιτροπῶν Δημ. Ἀσφαλείας, μὴ
ὑποκειμένης εἰς οὐδὲν ἔνδικον μέσον.

3. Τὰ γραφεῖα τῶν διαλυομένων κομμάτων,
σωματείων ἢ ὀργανώσεων κλείονται, λυομένης τῆς
μισθώσεως, ἅπασα δὲ ἡ περιουσία καὶ τὰ ἀρχεῖα αὐτῶν
κατάσχονται ὑπὸ τῆς οἰκίας Εἰσαγγελικῆς Ἀρχῆς.

4. Τὰ κατὰ τὴν προηγουμένην παράγραφον
κατασχόμενα δημεύονται διὰ βουλεύματος τοῦ
συμβουλίου τῶν Πλημμελειοδικῶν τοῦ τόπου τῆς
κατασχέσεως. Ἐν τῷ βουλεύματι ὁρίζεται τίνα ἐκ τῶν
δημευομένων ἀντικειμένων δύναται νὰ ἐκποιηθοῦν. Τὸ
προϊὸν τῆς ἐκποιήσεως τούτων διατίθεται
ἀποκλειστικῶς πρὸς ἐνίσχυσιν τῶν θυμάτων τῆς
ἀνταρσίας.

Ἄρθρον 2.
1. Ὅστις ἐπιδιώκει τὴν ἐφαρμογὴν ἰδεῶν ἐχουσῶν ὡς

ἔκδηλον σκοπὸν τὴν διὰ βιαίων μέσων ἀνατροπὴν τοῦ
Πολιτεύματος, τοῦ κρατούντος κοινωνικοῦ συστήματος ἢ
τὴν ἀπόσπασιν μέρους ἐκ τοῦ ὅλου τῆς ἐπικρατείας, ἢ
ἐνεργεῖ ὑπὲρ τῆς ἐφαρμογῆς αὐτῶν προσηλυτισμὸν
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τιμωρεῖται ἐὰν μὲν εἶναι ἀρχηγὸς ἢ ὁδηγὸς διὰ τῆς
ποινῆς τῶν προσκαίρων δεσμῶν, εἰς ἰδίως δὲ βαρείας
περιπτώσεις διὰ τῆς ποiνῆς τῶν ἰσοβίων δεσμῶν ἢ τοῦ
θανάτου, ἐὰν δὲ εἶναι ἁπλοῦς συστασιώτης διὰ ποινῆς
φυλακίσεως, εἰς ἰδίως δὲ βαρείας περιπτώσεις διὰ τῆς
ποινῆς τῆς εἱρκτῆς ἢ τῶν προσκαίρων δεσμῶν.

2. Ὡς ἰδιαιτέρα ἐπιβαρυντικὴ περίπτωσις θεωρεῖται
ἡ ἐκτέλεσις τῆς πράξεως ἐν δημοσίῳ τόπῳ, παρόντων
πολλῶν, ἢ διὰ τοῦ τύπου, ἢ ἐὰν ὁ προσηλυτισμὸς
ἐνεργεῖται διὰ χρημάτων, ἢ ἀπευθύνεται πρὸς
ἀνηλίκους, στρατιωτικοὺς ἐν γένει ἢ δημοσίους
λειτουργούς.

Ἄρθρον 3.
1. Ἐὰν τὸ ἐν τῷ προηγουμένῳ ἄρθρῳ ἀδίκημα

τελεσθῆ διὰ τοῦ τύπου, ὑπέχουσιν εὐθύνην ὃ τε
συγγραφεὺς ἢ συντάκτης τοῦ δημοσιεύματος, ὁ
διευθυντὴς ἢ ἐκδότης τοῦ ἐντύπου, καὶ ὁ ἐν γνώσει
ἀναλαβών τὴν κυκλοφορίαν τοῦ τοιούτου ἐντύπου,
ἀγνώστου δὲ ὄντος τοῦ ἐκδότου, ὁ τυπογράφος.

2. Κατὰ τῶν ἐν τῇ προηγουμένῃ παραγράφῳ
ἀπαγγέλλεται πρὸς τούτοις παῦσις τοῦ ἐπιτηδεύματος
τοῦ δημοσιογράφου ἢ τυπογράφου ἢ ἐκδότου
τουλάχιστον ἑνὸς ἔτους καὶ ἐν ὑποτροπῇ ὁριστικὴ
τοιαύτη.

3. Ὁ παρὰ τὴν παῦσιν ταύτην ἐξασκῶν τὸ ἐπάγγελμα
αὐτοῦ τιμωρεῖται διὰ φυλακίσεως καὶ ἐν ὑποτροπῇ δι'
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εἱρκτῆς.

Ἄρθρον 4.
1. Ἀπαγορεύονται αἱ ἐν ὑπαίθρῳ εἴτε ἐν κλειστῷ

χώρῳ συναθροίσεις προσώπων ἐπιδιωκόντων τὴν
ἐφαρμογήν τῶν ἐν ἄρθρῳ 2 ἰδεῶν.

2. Ὁ ἐν γνώσει προσερχόμενος εἰς τοιαύτην
συνάθροισιν τιμωρεῖται διὰ φυλακίσεως τοὐλάχιστον ἓξ
μηνῶν.

3. Ὁ ἐν γνώσει δεχόμενος εἰς τὴν οἰκίαν του ἢ τὸ
κατάστημά του συνάθροισιν περὶ ἧς ἡ παράγραφος 1
τοῦ παρόντος ἄρθρου, τιμωρεῖται διὰ φυλακίσεως
τοὐλάχιστον ἓξ μηνῶν. Διὰ τῆς καταδικαστικῆς
ἀποφάσεως ἀπαγγέλλεται ὑποχρεωτικῶς ἡ λύσις τῆς
μισθώσεως τοῦ καταλύματος καὶ ἡ ἄρσις τῆς
προστασίας τοῦ ἐνοικιοστασίου.

4. Ὅστις κακοβούλως διαταράσσει πολιτικὴν
συγκέντρωσιν ἐπιτρεπομένου σκοποῦ τιμωρεῖται διὰ τῆς
ποινῆς τῆς φυλακίσεως.

Ἄρθρον 5.
1. Ἡ καταδίκη τῶν δημοσίων ὑπαλλήλων καὶ

ὑπηρετῶν ἐπί τινι τῶν ἀδικημάτων τοῦ παρόντος νόμου
συνεπάγεται τὴν ἀπὸ τῆς ὑπηρεσίας ἔκπτωσιν,
ἀπαγγελομένην ὑπὸ τῆς καταδικασικῆς ἀποφάσεως, δι'
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ἦς ὡσαύτως ὁρίζεται ἀνικανότης πρὸς ἀνάκτησιν ἀρχῆς
ἢ ἄλλης δημοσίας ὑπηρεσίας ἐπὶ πέντε τοὐλάχιστον ἔτη.

2. Στρατιωτικοὶ παντὸς βαθμοῦ, ὡς καὶ οἱ ἀνήκοντες
εἰς τὰ Σώματα Ἀσφαλείας, καταδικαζόμενοι ἐπί τινι τῶν
ἀδικημάτων τοῦ παρόντος Νόμου, ἐκπίπτουν τῆς
ὑπηρεσίας καὶ στεροῦνται ὅλων τῶν μετὰ τῆς ἀρχῆς ἢ
ὑπηρεσίας συνημμένων δικαιωμάτων καὶ
πλεονεκτημάτων. Ἡ τοιαύτη καταδίκη συνεπιφέρει καὶ
διαρκῆ ἀνικανότητα πρὸς ἀνάκτησιν ἀρχῆς ἢ ἄλλης
δημοσίας ὑπηρεσίας. Αἱ συνέπειαι αὗται ἐπέρχονται καὶ
ἂν δὲν ἀπαγγέλλωνται ἐν τῇ ἀποφάσει.

Ἄρθρον 6.
1. Δημόσιοι ὑπάλληλοι καὶ ὑπηρέται καίτοι μὴ

ὑποπεσόντες εἰς ἀξιόποινον πρᾶξιν τοῦ παρόντος
Νόμου, προπαγανδίζοντες ἐν τούτοις κομμουνιστικὰς
Ἀρχάς ἢ προσβάλλοντες τὴν ἰδέαν τῆς Πατρίδος ἢ τὰ
Ἐθνικὰ Σύμβολα, ἀπολύονται ὁριστικῶς τῆς ὑπηρεσίας,
μετ' ἀπόφασιν τοῦ οἰκείου Συμβουλίου.

2. Στρατιωτικοὶ παντὸς βαθμοῦ καὶ οἱ ἀνήκοντες εἰς
τὰ Σώματα Ἀσφαλείας, καίτοι μὴ ὑποπεσόντες εἰς
ἀξιόποινον πρᾶξιν τοῦ παρόντος Νόμου, διαδίδοντες ἐν
τούτοις ἀρχὰς ἀνατρεπτικὰς τοῦ κρατοῦντος κοινωνικοῦ
καθεστῶτος, ἢ προσβάλλοντες τὴν ἰδέαν τῆς Πατρίδος
καὶ τὰ Ἐθνικὰ Σύμβολα ἀπολύονται ὁριστικῶς τῆς
ὑπηρεσίας μετ' ἀπόφασιν τοῦ οἰκείου Συμβουλίου. Οἱ ἐκ
τούτων ἔφεδροι ἀξιωματικοὶ καὶ ὑπαξιωματικοὶ
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παραπέμπονται εἰς ἀνακριτικὸν Συμβούλιον πρὸς
ἔκπτωσιν ἀπὸ τοῦ βαθμοῦ.

Ἄρθρον 7.
1. Τὰ ὑπὸ τοῦ παρόντος Νόμου προβλεπόμενα

ἀδικήματα ἀνακρίνονται καὶ ἐκδικάζονται κατὰ τὰς
διατάξεις τοῦ Γʹ ψηφίσματος «περὶ ἐκτάκτων μέτρων
ἀφορώντων τὴν δημοσίαν τάξιν καὶ ἀσφάλειαν». Κατὰ
τὰς διατάξεις τοῦ αὐτοῦ ψηφίσματος γίνεται καὶ ἡ
ἐκτέλεσις τῶν ποινῶν.

2. Τὰ Στρατοδικεῖα, ἐπιβάλλοντα ποινὴν φυλακίσεως
δι' ἀδικήματα προβλεπόμενα ὑπὸ τοῦ παρόντος Νόμου,
δικαιοῦνται νὰ ἀναστέλλουν ταύτην ὑπὸ ὅρον. Οἱ οὕτως
ἀπολυόμενοι ἐὰν ἤθελον ὑποπέσῃ ἐντὸς τριετίας εἰς τὸ
αὐτὸ ἢ παρεμφερὲς ἀδίκημα ἐκτίουν ἀρθροιστικῶς μετὰ
τῆς νέας ποινῆς καὶ τὴν ἀνασταλεῖσαν, ἄλλως ἡ ποινὴ
θεωρεῖται ὡς ἀποτιθεῖσα. Ὡσαύτως τὰ Στρατοδικεῖα
δύνανται, ἐπιβάλλοντα ποινὴν φυλακίσεως νὰ
μετατρέπουν ταύτην εἰς ποινὴν ἐκτοπίσεως ἰσοχρόνου
διαρκείας.

Ἄρθρον 8.
Αἱ ὑπὸ τοῦ παρόντος Νόμου προβλεπόμεναι ποιναὶ

ἐπιβάλλονται μόνον ἐφ' ὅσον ἡ πρᾶξις δὲν τιμωρεῖται
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κατὰ τὰς διατάξεις τῆς ἰσχυούσης Νομοθεσίας διὰ
βαρυτέρων ποινῶν.

Ἄρθρον 9.
1. Πὰσα λεπτομέρεια ἀφορῶσα τὴν ἐφαρμογὴν τοῦ

παρόντος Νόμου θέλει ὁρισθῇ διὰ Βασιλικοῦ
Διατάγματος τῇ προτάσει τῶν Ὑπουργῶν Δικαιοσύνης,
Στρατιωτικῶν καὶ Δημοσίας Τάξεως.

Ἡ ἰσχὺς τοῦ παρόντος ἄρχεται ἀπὸ τῆς
δημοσιεύσεώς του εἰς τὴν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως,
ὑποβληθήσεται δὲ εὐθὺς μετὰ τὴν ἐπανάληψιν τῶν
ἐργασιῶν τῆς Βουλῆς πρὸς κύρωσιν.

Ἐν Ἀθήναις τῇ 27 Δεκεμβρίου 1947.

ΠΑΥΛΟΣ
        Β.

Τὸ Ὑπουργικὸν Συμβούλιον

Ὁ Πρόεδρος
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΣΟΦΟΥΛΗΣ

Τὰ Μέλη
Κ. ΤΣΑΛΔΑΡΗΣ, ΧΡ. ΛΑΔΑΣ, ΣΤ.

ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, Π. ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ, Κ.
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ΡΕΝΤΗΣ, ΑΝΤ. ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ, Δ. ΧΕΛΜΗΣ, Γ.
ΒΑΡΒΟΥΤΗΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ, ΔΗΜ.
ΛΟΝΤΟΣ, Α. ΜΠΙΡΑΚΗΣ, Α. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ,

ΦΩΚΙΩΝ ΖΑΪΜΗΣ, ΑΠ. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ, Γ.
ΣΤΡΑΤΟΣ, ΑΛ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ, Δ. ΔΙΓΚΑΣ, ΜΙΧ.

ΜΑΥΡΟΓΟΡΔΑΤΟΣ.

Ἐθεωρήθη καὶ ἐτέθη ἡ μεγάλη τοῦ Κράτους σφραγίς.

Ἐν Ἀθήναις τῇ 27 Δεκεμβρίου 1947.

Ὁ ἐπὶ τῆς Δικαιοσύνης Ὑπουργὸς

ΧΡΙΣΤΟΣ ΛΑΔΑΣ
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Σχετικά με την ψηφιακή
έκδοση
Αυτό το e-book προέρχεται από την δικτυακή βιβλιοθήκη
Βικιθήκη[1]. Αυτή η πολύγλωσση ψηφιακή βιβλιοθήκη
που οικοδομείται από εθελοντές, είναι αφιερωμένη στην
ανάπτυξη μιας ελεύθερης προβάσιμης συλλογής
εκδόσεων κάθε είδους: μυθιστορήματα, ποιήματα,
περιοδικά, επιστολές...

Διανέμουμε τα βιβλία μας δωρεάν, ξεκινώντας από έργα
που δεν υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα ή
διακινούνται υπό ελεύθερες άδειες χρήσης. Είστε
ελεύθερος να χρησιμοποιήσετε τα e-book μας για
οποιοδήποτε σκοπό (περιλαμβανομένης της εμπορικής
εκμετάλλευσης), υπό τους όρους της άδειας Creative
Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported[2] ή,
κατ'επιλογή σας, αυτούς της GNU FDL[3].

Η Βικιθήκη σταθερά ζητά νέα μέλη. Κατά την υλοποίηση
αυτού του βιβλίου, πιθανό να κάναμε κάποια λάθη.
Μπορείτε να τα αναφέρετε σε αυτή τη σελίδα[4].

Οι ακόλουθοι χρήστες συνεισέφεραν σε αυτό το βιβλίο:

Αντιγόνη

https://el.wikisource.org/wiki/%CE%9A%CF%8D%CF%81%CE%B9%CE%B1_%CE%A3%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B1
http://www.creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0
http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html
https://el.wikisource.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%BA%CE%B9%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7:%CE%93%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B1
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Ah3kal
AndreasJS

1. ↑ http://el.wikisource.org
2. ↑ http://www.creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0
3. ↑ http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html
4. ↑

https://el.wikisource.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE
%BA%CE%B9%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%
B7:%CE%93%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC
%CE%B1%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B1
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