
Προς τήν Βουλήν των 'Ελλήνων

"Ολο καί συχνότερα διαβάζομε στον ημερήσιο Τύπο, 
κρούσματα προκλήσεων προς τον κοινοβουλευτισμόν καί 
τό πολίτευμα, επωνύμων καί άνωνύμων οργανώσεων, καί 
ατόμων, πού μέ τή μάσκα τοϋ ΰπερπατριώτου καί καλυ
πτόμενοι οί έπώνυμοι μέ ιή** έγκριση των καταστατικών 
του άπό τά πρωτοδικεία, συνωμοτούν καί άπεργάζονται 
τήν άνατροπήν τοϋ ΐσχύοντος πολιτεύματος. Είναι τόσον 
πολλά καί συνήθη πλέον τά κρούσματα αύτά, ώστε να μή 
χρειάζεται να άναφερθώ σέ συγκεκριμένες περιπτώσεις.

'Η άνοχή της κυβερνήσεως στις προκλήσεις, πού έν- 
θαρρύνει τόν κόσμον αυτόν νά συνεχίζει νά βυσσοδομεϊ κατά 
των ελευθεριών μας, έχει ώς άποτελέσμα, άφ’ ενός νά απο
θρασύνει τούς χουντικούς - άφθονα ύπολλείμματα πού έπε- 
βίωσαν της καθάρσεως μέσα στόν κρατικό μηχανισμό, χουν
τικούς άποβληθέντας έξ αύτοϋ, άκόμη καί -χουντικούς υπο
δίκους γιά τά εγκλήματα της 7ετίας, - άφ’ έτέρου νά εμ
πνέει άνησυχίες στόν Λαό, δτι τάχα ό φασισμός ύπό τήν νέαν 
του μορφήν της συνεργασίας χουντικών καί άμετανοήτων 
νοσταλγών της βασιλείας, έχει ισχυρούς προστάτες καί δεν 
άποτολμάται ή έξουδετέρωσίς του.

'Η ποινική δίωξις τών περιπτωσιακών άδικημάτων πού 
έρχονται στή δημοσιότητα, οί πρωταγωνισταί τών οποίων 
άΤΛωστε σπανίως εντοπίζονται άπό τις ’Αρχές ’Ασφαλείας, 
δέν άρκεΐ, γιά νά άποτελέση άνασχετικόν παράγοντα τής 
τοιαύτης δραστηριότητος, ώστε νά ύπάρξη σίγουρη άπο- 
τροττή τοϋ κινδύνου. Καί δέν δικαιολογεί τήν αδράνειαν τής 
Κυβερνήσεως έναντι τοϋ καλλιεργημένου κλίματος, τό έν- 
δεχόμενον επιχείρημα, δτι ό κόσμος αύτός είναι τόσον μι
κρή μειοψηφία, ώστε ιδιαιτέρα κυβερνητική μή αύτούς άπα- 
σχόλησις, μάλλον θά τούς δώση ύπολογήσιμον ύπόστασιν. 
Ελάχιστη μειοψηφία μέσα στό στράτευμα ήσαν καί οί 
’Απριλιανοί συνταγματάρχαι.

Τό κακό πρέπει νά κτυπιέται πριν άποκτήση ρίζες. Στό
χος τών κινούντων τά νήματα είναι ή άποσταθεροποίησις 
μέ προβοκατορικές πράξεις τών συνειδητών ή κατά τό 
πλεΐστον άφελών όργάνων τους, της πολιτικής μας ζωής, 
ώστε νά είναι δυνατή ή υποτροπή, στήν άπόπειρα στραγ
γαλισμού καί πάλιν τών ελευθεριών, μας, ύπό τό πρόσχημα 
καί τήν έπίκλησιν εθνικών κινδύνων, σέ κάποια κρίσιμη ώρα. 
Στή κατάσταση μονίμου κρίσεως, πού ό έπεκτατισμός τής 
Τουρκίας έχει περιαγάγει τάς μετ’ αύτής σχέσεις μας, συν
θήματα σαν τό «βυθίστε τό Χόρα» θά άκούωνται έφεξής 
συχνά, άφ’ ενός γιά νά μάς παρασύρουν στή δημιουργία

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ τής εθνικής κρίσεως, άφ’ έτέρου γιά νά δίδεται πατριωτικό 
υπόβαθρο στή δολία δραστηριότητα καί επιδιώξεις.

«Ένωσις» δμως φώναζαν καί τότε οί προδόται τής Κύ
πρου. Έν όνόματι τής Ένώσεως πήγαν νά δολοφονήσουν 
τόν Μακάριο, γιά νά έλθουν οί Τοϋρκοι στό Νησί, νά συν- 
τελεσθή ντέ φάκτο ή διχοτόμησις καί νά μήν ακουστή κατά 
τό 7ήμερο τής ((δημοκρατίας» τών άνθρώπων τους στήν 
Κύπρο, ούτε μιά φορά, ή περιπόθητος, άλλά ούτοπιστική 
πιά διά σήμερα, λέξις.

Μιλώντας τόν Νοέμβριον πέρυσι στή Βουλή γιά τούς 
μεγάλους υπευθύνους τής 7ετοΰς ’Απριλιανής συμφοράς— 
υπενθυμίζω πώς ύπεστήριξα δτι δέν θεωρώ πρωταιτίους 
τόν Παπαδόπουλο καί τήν παρέα του, άλλά τούς τότε άνω- 
τάτους επιτελείς τών ’Ανακτόρων —, καί άναφερόμενος στή 
δραστηριότητα τοϋ νεοχουντισμοϋ, απευθύνθηκα πρός τούς 
νομικούς τό έπάγγελμα συναδέλφους στό κοινοβούλιο, καί 
έζήτησα δπως, έφόσον τό .Σύνταγμα δέν κατοχυρώνει τήν 
προστασία τής πιό θεμελιώδους διατάξεώς του — τό συμπέ 
ρασμα αυτό προκύπτει άπό τις έγκρίσεις ύπό τών πρωτο
δικείων τής ίδρύσεως τών ποικιλωνύμων βασιλικών ή άλλων 
υπόπτων σωματείων — νά έπεξεργασθοϋν καί νά ύποβάλουν 
στό Σώμα σχέδιον Νόμου, τό όποιον ψηφιζόμενον θά καθιστά 
σαφώς παράνομον την δπαρξιν τοιούτων όργανώσεων.

Μέχρι σήμερα, καθόσον γνωρίζων, δέν έχει κατατεθή 
τοιαύτη πρότασις. Κινούμενος περισσότερον άπό άνησυχίαν 
γιά τό ’Εθνικό μας μέλλον, παρά άπό τήν μόνιμον εύαι- 
σθησίαν μου στό θέμα τής προσ ίσιας τών έλευθεριών μας 
σέ περίπτωση πού θά δημιουργη· οϋν συνθήκαι κατάλληλοι 
γιά νά άξιοποιηθή υπέρ τών άντιδημοκρατικών καί άντε-- 
θνικών επιδιώξεων, ή σημερινή συνωμοτική δραστηριότης 
τους, ύποβάλλω τήν παροϋσαν πρότασιν Νόμου, ώς ’ τήν 
κατήρτισε διαπρεπής νομικός δ όποιος άπό μηνός τήν έχει 
δώσει στήν δημοσιότητα.

• « ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΝΟΜΟΥ

’Απαγορεύεται ή ίδρυσις σωματείων ή ένώσεων προσώ
πων, τά όποια έχουν ώς σκοπόν τήν διάδοσιν ιδεών ή πάσαν 
άλλην δράσιν, κατατείνουσαν είς άναθεώρησιν τών κατά τό 
άρθρον 110 τοϋ Συντάγματος θεμελιωδών διατάξεων αυτών. 
Ήδη εγκεκριμένα σωματεία έμπίπτοντα είς τήν άνωτέρω 
άπαγόρευσιν διαλύονται τή αιτήσει τών είσαγγελικών ή 
έποπτευουσών ’Αρχών ώς καί παντός πολίτου.
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