
Στήν κρόταση νόμου «κερί άρσεως τού διά τών Συντακτικών 
κράξεων 3/1974 καί 7/1974 -ύεσκισάέντος άκαραδέκτου 
άσκήσεως κροσσυγής».

Προς τήν Βουλήν ιών Ελλήνων

Παρήλναν 7 χρόνια άττό τήν άκοκατάσταση τής Δημοκρα
τίας στή Χώρα μας καί τό Εκκλησιαστικό κσόβλημα έξακο- 
λου3εί να καραμένει άλυτο καί χωρίς καμμιά σοβαρή όιά-ύ έ
τη γιά τήν έκίλυσή τον άκ τους άρμόδιους Εκκλησ:αττικούς 
καί κολιτειακούς φορείς. Οί συνεχιζόμενες όξύτατες διαμά
χες μεταξύ τών Εκισκόκων. κλονίζουν το κύρος τής Εκ
κλησίας καί κροβληματίζουν τόν όράόδοξο Ελληνικό λαό.

"Οκως είναι γνωστό τά αίτ'.α τής κρισεως οφείλονται 
κατά κύριο λόγο σε αύ-ύαίρετες καί καράνομε; νομοθετικός 
καρεμβάσεις τής δικτατορίας στα αράγματα τής Εκκλη
σίας. Καί ενώ τό Νομοθετικό "Εργο για τήν Εκκλησία τής 
δικτατορίας καταργήνηκε με τήν ύκ’ άρι-3. 1/1.8.197 4 Συν
τακτική IIράκη τής Κυβερνήσεως ΈΔνιν.ής ενότητες, δεν 
καταργήνηκαν ;α καραχ·3έντα άκοτελέσματα καί εξακολου
θούν νά ισχύουν σαφώς άντισυνταγματικαί καί αντικανονικές 
ρ.,·3μίσεις κού κεριβλήύηκαν μάλιστα μέ τήν κατοχύρωση τού 
άκαραδέκτου τής άσκήσεως άκυρώσεως ή κροσσυγής εναντίον 
τους.
' Μια άκό τις κυρτότερες τσυνεκειες τών ανωμάλων -καί άν- - 

τισυνταγματ:κών καρεμόάεεων τής δικτατορίας στήν Έκκλη-

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

κιον τού Συμβουλίου τής ’Εκικρατείας.

-η ορισμένων κύκλων, ο! όκοίοι έκωφελοΰνται άκό τήν κα- 
ράταση τής άνωμαλίας καί τής αδικίας στους κόλκους τής 
Εκκλησίας

Ή κιό σοβαρή καί κιό αξιόλογη κρασκάάεια ήταν αύτή 
κοό έγινε μέ τό σχέδιο νόμου μέ ημερομηνία 5.11.1975 τού 
Τκουργοΰ Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων κ. Πανα- 
γιωτου Ζέκου. Δυστυχώς τό νομοσχέδιο αϋτό μέ τό όκοϊο κα

ζητήύηκε κοτέ καί έτσι ο * * ν '
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τού Συνταγματικού δικαιώματος
ScjX'.o Εκικρατείας ενός στοιχειώδους
ϊή; ?“ό Συμβούλιο Εκικ:ιατείας ενός
μ: tsc κού άκολαμβάνουν καί οί τελευ
V. 21 τά αντικοινωνικά καί εγκληματικά

ν.,,,

ή ταοαχή στις τάξεις τής Εκκλησίας. Έκίσης γιά τή λύση 
τού Εκκλησιαστικού κροβλήματος άξια μνεία; είναι καί ή 
άκόφαση τής Ίεράς Συνόδου τής Εκκλησίας τής Ελλάδος 
τής 17.6.1975 ή όκοία όμως καί αύτή έμεινε στά χαρτιά 
;μ·>ρ:τ καμμιά συνέχεια.

Ή καρούσα κρόταση νόμου κού έχομε τήν — ιμή νά φέρομε 
στή Βουλή άκοτελεί άντιγρασή τού κάρακάνω σχεδίου νόμου 
τού κ. Π. Ζέκου καί άκοδλέκει σέ 3 στόχους:

1) Νά άκοκαταστήσε: τήν συνταγματική τάξη κατέχοντας 
τό δικαίωμα τής κροσσυγής στους διωχ-3όντας μέ τις 3 καί 
7 Συνταγματικές κράξεις τής δικτατορίας Αρχιερείς.

2) Νά έκανασέρει τήν κανονική όμαλότητα καί τήν ειρή
νευση στους κόλκους τής Εκκλησίας, καί

3) Νά ίκανοκοιήσει τό κερί δικαίου αίσ-3ημα κού τόσο βά
ναυσα κροσεβλή-ύη μέ τις Σ.Π. 3 καί 7 τής δικτατορίας.

Έν ’Α-ύήναις τή 15 Ιουνίου 1981 

0! Προτείνοντες Βουλευταί

I. Λαυρεντίδης. I. Χρίστογλου, Γ. Άνδρεάδης, Ε. Άνερού-
σης. X. Έρμείδης. Β. Μκεκίρης. Σ. Άθανασιάδης. Ε.

Ελευύεριάδης. Π. Τουρίκης. Δ. Στάικος. θ. Μκάλλας. Δ. 
Βαλαλάς. I. Σκύρου. Λ. Κονταξής. I. Στα-ύόκουλος. X. 
Πικιλής. X. Μεσσάρης. I. Μάργαρης. Π. Καββαδάς. Δ. 
Χλωρές. Δ. Χατζηδημητρίου. Ν. Κτιστάκις. Μ. Κακα- 
ράς. X. Φωτέκουλος. Δ. Καραίσκάκης. Μ. Βαρδάκας, Λ. 
ίΜαντζουλινου, Δ. Πακαντωνίου. X’. Κλεϊτος. Ζ. Κρά- 
τσας. Σ. Μκλέτσας. Κ. Μαυρίίης. Γ. Μκουγας. Γ. Μκα- 
κατσέλος. Γ. Κοσ.τζίδης. Ν. Πατρώνης.

Π ΡΟΤΑΣΙΣ NOMOV

Ιίερί άρσεως τού διά τών Συντακτικών Πράξεων 3/1974 
και 7 1974 Ζεσκισ-βέντος άκαραδέκτου άσκήσεως κροσσυγής.

"Λούρον I.

“Αρσις τού άκαραδέκτου.

Αίρεται τό άκαράίεκτον άσκήσεως αιτήσεων άκυρώσεως ή 
κρ ο σ φυγών ένώκιον τού Συμβουλίου τής Εκικρατείας τό 
κροβλεκόμενον ύκό τών διατάξεων;

α) Τού άρύρου 5 τής ύκ" άρι-3. 3/1974 Συντακτικής ΙΊρά- 
ξεως κ κερί εκλογής κροκαύημένου έν τή Εκκλησία τής 
Ελλάδος καί άκοκαταστάσεως έν γένει τής έν αύτή κανονι
κής τάξεως».

β) Τών άρύρων 2 καί 4 τής ύκ’ άριύ. 7/1974 Συντακτι
κής Πράξεως «κερί τροκοκοιήσεως καί συμκληρώσεως τής 
ύτ.’ άριύ. 3/1974 Συντακτικής Πράξεως κλκ.».

Άρύρον 2.

1. Κατά κράξεων ή άκοφάσεων έκδο-ύεισών κατά τάς δια
τάξεις τών έν τώ κροηγουμένω άρύρορ μνημονευομένων συν
τακτικών κράξεων. κατά τών όκοίων δέν ήσκή-υησαν κροσφυ- 
γαί ή αιτιάσεις άκυρώσεως ένώκιον τού Συμβουλίου τής Έ- 
κικρατείας λόγω τού ΐσχύοντος τότε άκαραδέκτου ή κρούε- 
σμία άσκήσεως τούτων άρχεται άκό τής ένάρξεως ισχύος τού 
καρόντος.

2. Τό δικαίωμα τής άσκήσεως τών ώς άνω ένδικων μέσων 
καρέχεται καί εις τήν κερίκτωσιν κα-3’ ήν ήσκήύησαν μεν 
ταύτα. άλλ" άκερρίσύησαν λόγω τού κατά τάς ,διατάξεις τών 
Συντακτικών Πράξεων τού κροηγουμένου άρύρου ύεσκιύέν- 
τος άκαραδέκτου.

3. Άσκη-3 είσαι κροσφυγαί ή αιτιάσεις άκυρώσεως εν εκ
κρεμοδικία τελούσαι εις οίονδήκοτε στάδιον διαδικασίας εύρι- 
σκόμεναι κατά τήν έναρξιν ισχύος τού καρόντος συζητεύνται
η εκανασυζητουνται αιρουμενου του ακαραδέκτου.

Άρ-3ρον 3.

Ή ισχύς τού καρόντος νόμου άρχεται άκό τής ίημοσιεύ- 
σεώς του διά τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως.

Έν Άύήναις τή 15 ’Ιουνίου 1981 
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