
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ'

-·*· ~"Π ί ~r 27£0j ζ νcrj.C'j «..spt άκ,^ρώτεως 2~ζζ άτιων εν.τά- 
•/.των στρατοδικείων έκδοίϋσών άτό 21.4.67 ;χέχρ:ς 23.7. 
1974 και άρθρωσών κατηγορουμένους δ:' αδικήματα μή 
άμντττευΰέντχ διά τού Π.Λ. 319,1974».

Ποός i)j>‘ Ε' 'ΛναΟεωοι/ιικψ· Βονλην uor Έ/./.ήνίον
Το συμμο-ριακόν τρχςικότημχ τής 21ης Arp ιλίου 1967 

α: ή ίυνέχειά του τής 25ης ΧοεμρόίουJ 973. ουδόλως ίότ- 
ουργησχν δίκαιον. δ-.οτ: /. 2 τ ά ταγ-ία/ -/.a! αδιασάλευτου ·3εμϊ- 
ι·>δη αρχήν τών δικαίων τών λαών, μόνον έτ::/; ατή σατα ετσ- 
χστασις δημιουργεί δίκαιον,

Αί έκ των ώς άνω τρ ας ικοτηχάτω·/ τροελ·3οΰσα: δικτατο- 
•/.α: κυβερνήσεις. έτε:ό3ησ2ν. κατά ταραβίσσ:·/ τού τοντάγμα- 
-ς τού 1952 εις νομοθετικήν άκολσσίαν. ·3εστ!σασαι νόμους 
ετ; τό έρ-άότερον νομο-τεχνάτματα. δ:' ών έττρΧγκάλισχ/ τά 
κα-ώματα των τολιτών.

Α:α το: Ον των νομών οι σρετεριστα? τής εξουσίας ίδρυσα/ τά 
'τακ.τα στρατοδικεία. τά ότοία εχρησμετοίησαν τρός έξόν- 
οτ:ν τών ζολ'.τίκ.ών των άντ:τάλων. Έξ άλλου, τρός έτί- 
:υς:ν των ταρανόμων σκοτών των δεν έδίστασχ/ ο! δικτάτορες 
ε τα: αίιάσω σι καί τους ίδιους αυτών νόμους.

Η Π ολ:τε!α ώς γνωστόν μετά τήν ιχεταίολήν τής 24τς 
.υ/.:ου 1VJ/4. σκοτει εις την ατοκαταττατ’.ν τής δημοκρατι- 
ής ‘/ομ·.μοττ-τος έν -τή χώρα καν τής δικαιοσύνης. -------------~

Ατο φασιστικόν βήμα τρός τούτο χτοτελεί ή εκδο-σις τής 
το 1/1.8.19/4 συντακτικής τράσεως. 5'.’ ής έτχ/ετέ·3η εν 
79* το Σύνταγμα Τού 1952. Διά τήν έτίτευςι·/ όμως τής 
τιδιωκομένης άτοκαταστάσεως δεν άρκεί μόνον ή τιμωρία τών 
ιχίςικοτμχιτιών ΰτό τής ’Ελληνικής δικαιοσύνης κατά τους 
:-.μένους νόμ.ους και ΰτό τάς κρατούσχς ϊητχοκρ ατ'.κάς έγγυή- 
:ς. άλλα δέον νά έτιτευχ-ΰή καί ή άρσις τών τροκλη·3ε:σών. 
ς τους τολ:τχς,_άδ:κιών ΰτό τών οργάνων τής δικτατορίας 
ότι άλλως δηλονότι άνευ

τήν τραγματοτοιηθείσαν -μεταβολή-/ με ταράτονο·/.

Έτειδή κατά συνετ-ειχ/ καί κατ’ άκολου-3ίχ/ τών ανωτέρω 
ε-ΰεων άλλα καί τής έκ τούτων συναγομένης αρχής ή Πολι- 
:α δεν είναι δυνατόν νά χνέχηται ΰταρς-.ν εΐσέ-n άδ χιών τ>:ϋ 

ταοελ-ύόντος έτί τών τολ-.τών της. άλλά ·3ά/.τατορ ικου
οχωρήση ϊ:ά της λήψεως ατο:ασιατικών μέτρων, εις την 
οσχερή άρσιν τών άδ:κ;ών τούτων.

Μία σειρά τράξεων τών οργάνων τού δικτατορικοΰ κχ-3ε- 
ώτος άτοτελοϋτ; καί αί άτοράτε-.ς τών εκτάκτων στρατοδι- 
ίων έκδο-3 είσαι ΰτό τχ/τελή έλλειψιν εγγυήσεων τής όρ·3ής 
ονομής τής δικαιοσύνης. δ-.ά τών ότοίων (άτοράσεων) έτε- 
ή-3ησχ/ εις τους τολίτας κυρώσεις εΞοντωτικαί. Καί μία 
τηγορία τών. διά τών άτοοάσεων τούτων, τροκλη-ΰεισών 
ικιών. έτί άδικημάτων -ΰεωρηΰέντων ώς τολιτικών κατά 
ύ δικτατορικοΰ καθεστώτος ΰτήχ-5η εις τό. διά τού Π.Δ. 
9/1974. ενεργητικόν μέτρο·/ τής αμνηστίας. ’Αλλά εις τά 
τακτα στρατοδικεία, ώς γνωστόν. εΐσή-/·3ησαν. ΰτό τών στρα- 
ωττικών δικ.αστικ,ών άρ-/ών (κατά τότους στρατιωτοκών διοι- 
-,τών) καί ΰτο·3έσεις του κοινού το'.ν.κ.οΰ δικαίου, έξ ών (ΰτο- 
σεων) τινές μεν ΰοηρτάζοντο. κατά τό δοκοΰν τών στρατιω- 

κών διοικητών έκ τής αρμοδιότητες τών -τολιτικών δικα- 
ικών αρχών, είτε τρό τάσης ά/ακρίσεως είτε εις τό στάδιο·/ 
τό τέρας τ χύτης, είτε ακόμη καί μετά τήν εκδοσιν ίουλεύ- 
ιτος Δικαστικού Συμβουλίου, τινές δέ έσυρα!·/ον το δι’ «έρεύ- 
ς» καί «ά·/ακ.ρίσεως» διενεργούνένης ΰτό τών Ε.ΔΤ/ΈΣΑ.
Αί τοιαΰται ΰτο-3έσεις (τού κο-.νοΰ τοινικού δικαίου) έν ού- 
μιά τεριττώσει ΰτηγο·/το εις τήν αρμοδιότητα τών έκτακτων 
ρατοδικείων, άτινα άρμοδ-.ότητα νά δικάσωσιν ειχον τλή/

τών αδικημάτων τών στρεραυένων κατά τού κρατούντας τότε 
δκτζτορ'.κού καθεστώτος καί αδικήματα στρεφόμενα κατά 
τερ-.ουσιών καί τροσώτων μόνο»/ εάν διά τούτων έσετί-ύετο 
εις κίνδυνον ή ασφάλεια τού έν καταστάσει τολιορκίας τόσου 
ή διεσαλεύετο ή δηαοσία τάσις. ___

Οί στρατιωτικοί διο-ικηταί όμως όλως τύ-ύαιρέτως. οσάκις 
ή-υελον νά ταρασέμ-ύωσιν ΰτο-όεσ-.ν εις τό έκτακτον στρατοδι
κείο·/. τό ετραττον «κατά τήν κρίσ-.ν των», ητις όμως κρίσις 
των έδει νά άρορά ΰτό-ΰεσ:·/ δυναμένην νά ΰταχ-ΰή. κατά νό- 

' μον. εις τά έκτΓ/.τα στρατοδικεία, ότότε όμως αί τοιαΰται 
ΰτο-ύέσεις -3ά εκαλύττοντο σήμερον ΰτό τής χορηγηΰείσης 
άμνηιστίας με-S’ ήν δεν ·ΰά ειχομεν τλέον εις βάρος τών 
τολιτών ΰρισταμένας άδικίας.

Αί άτοράσεις τών έκτάκτων στρατοδικείων άτό 21.4.1967 
;χέχρ·.ς 24.7.1974 δεν δύναντχ: νά -3εωρη-3ώσιν δτι καλύ- 
ττονται ΰτό τών έγγυήσεων τής όρ·5ής άτοναχής τής δικαιο
σύνης. Τούτο ισχύει τόσον διά τάς ΰτοΰέσεις αίτινες έχαρα- 
κτηρίσ-ίησαν ώς «τολιτικαί» καί καλύττονται ήδη ΰτό τής 
χορηγηύείσης αμνηστίας, όσον καί διά τάς κα-3αρώς τοινι- 
κάς τοιαύτας.

Τυγχάνει κοι·/όν μυστικόν ότι άταται αί ώς άνω άτοράσεις 
έσεδό-ΰησαν έκ λόγων κα·3αρώς «τολιτικής σκοτιμότητος», 
έτέβα/.ον συντριστικάς τοινάς κατότιν διαδικασίας δ/ ής 
ήσκείτο τρορανής τροταγά-/δα ΰτέρ τών δικτατορικών κυ
βερνήσεων καί ήτις εις τλείστας τεριττώσεις έλάμβχ/ε τρω- 
τορανή δημοσιότητα δι’ όλων" τών μέσων μαζικής ένημε-ρώ- 
σεως τής χώρας καί δι’ ών τολλάκις διενηργείτο καί «τρο- 
βολή τής ΰτο·5έσεως» τρό τής διεςαγωγ-ής τής δίκης. 'Εκα
λείτο δέ ό λαός νά -ύαυμάση -/.αί χειροκρότηση τήν ΰτό τών 
τρ ας ικοσηυ.ατιών άτοκαλουμένη/ «κά-3αρσ:ν τού αμαρτωλού 
ταρελ-ύόντος».

'Τσό τάς συν-ΰήκας αύτάς, ΰρ’ ας διεςήχ-3ησαν at ένώτιον 
τών έκτάκ,των στρατοδικ.είω·/ δίκαι δεν νοείται ή σεραιτέρω 
ίσχΰς τών άτοοάσεων τούτων, αίτινες τροσέβαλον τό κοινόν 
σερί δικαίου αίσ-ύηχα καί αίτινες έξεδίδοντο τή έτιταγή τής 
δικτατορικής κυβερνήσεως καί βάσει τής έκάστοτε χαρασσο- 
μένης «γραμμής». Περαιτέρω δέ εις τλείστας τεριττώσεις 
τά -λύματα, ήτοι οι κατηγορούμενοι, τυνελαμβάνοντο καί έρυ- 
λακίζοντο είτε άνευ έντάλματος τρορυλακίσεως είτε άνευ 
βουλεύματος είτε άμα τή έκδόσει τρωτοδίκου βουλεύματος καί 
έτ·!·3εντο εις αυστηρά·/ άτομόνωσιν, κατά τό διάστημα τής 
ότοίας δεν έτετρέτετο ή έτικοινωνία των μετά-τρίτων καί ό 
διορισμός συνηγόρων των. Ή άττομόνωσ-.ς δέ έύ,ηγε κατά 
κα/ό·/α μετά τήν ταρατο;χτήν των. διά ταρατεμττικής δια
ταγής τού στρατιωτικού διοικητού. εις τά έκτακτα στρατο
δικεία. Κανί ούτως, έστερούντο τής δυν-ατότητος άσν.ήσεως 
ένδικων μέσων κ.ατά τών βουλευμάτων μεν λέγω τής μετα- 
βιβάσεως τής ΰττ-3έσεως εις τάς στρατ-ωτικάς διχαστικάς 
άρχάς. κατά δέ τής ταρ ατεμττικής διαταγής τής στρατιω
τικής αρχής διότι δεν έτετρέτετο.

Δίκαιον είναι, ότως. αί έκ τών ΰτό τών έκτάκτων στρα
τοδικείων έκδ:κασ·3είσαι ·ΰτο·3έσεις αίτινες μετείιβάσ*3ησαν 
εις αυτά ΰτό τών τολιτικών δικαστικών αρχών. έτα/έλ-3<ι>- 
σιν εις ταύτας. εις έκείνο τό στάδιον εις ο εΰρίσκοντο ν.ατά 
τόν χρόνον τής μεταβιβάσεώς των. ώστε νά ταρασχε-3ή ή 
ευχέρεια εις οΰς -/.ατηγορτυμε/ους νά άτν.ήσωσιν άτα/τα τά 
ΰτό τού κωδικός τοινικής δικονομίας τροίλετέμενα δικαιώ- 
ματά των.

Έν Ά-3ή·/α:ς τή 7 Ία/ουαρίου 1975 

Οί τροτείνοντες Βουλευταί

I. Δημότσυλος. Γ. Χιονίδης. Σ. Π ατα-3ε;χελής. θ. Μα/α- 
βής. Γ. Μαγκάκης, Α. Άγγελούσης. X. Πρωτοτατάς, 
Α. Κοκκέόης. Δ. Τσάτσος. Δ. Πετα)-ωτής. Γ. Παταδό- 
τσυλος. Γ. Π αταγεωργίσυ.


