
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

Έπί Σχεδίου Ψηφίσματος «σερ* έ3ν·κής άναξιότητος τών 
φορέων; τού τυρανν.κ.οϋ κ.αύεστώτος. τού εγκ»3·!δρυ3εντος 
διά τού πραξικοπήματος τής 21 Απριλίου 1967».
Προς χήν Ε' Άναϋεωρηχιχψ Βουλήν χών ‘Ελλήνων

Διά τού Λ' Ψηφίσματος τής 18 Ίχ'ουαρίου 1975 ή Ε' 
Αναθεωρητική Boy λ ή ττροέβη εις την νομικήν ά'.οσαφήνισιν 

τού πεδίου τής ποινικής εΰ3ύνης των ένοχων των πολλαπλών 
εγκλημάτων τής τυραννίας. Το ίστορικώς όμως μέγιστον έγ
κλημα των φορέων και τών οργάνων τού ϊικτατορικού κα3ε- 
στώτος δέν είνα: 3έμα άφορών αποκλειστικούς εις τον ποινι- 
κόν νόμον.

Οί άν3ρωποι οί όποιοι έσφετερ ίσ3ησχυ τάς εξουσίας τού 
'Ελληνικού Λαού, τον έκήρυξαν μέ άπύ3μενον 3ράσος άνώρι- 
μον καί ανίκανον νά άποφασίζη κερί τής τύχης του καί άνέ- 
λαβον-αυτόκλητοι νά κχύωρίζουν αύ3αιρέτως τήν πορείαν του, 
διεπραξαν βαρυτάτην ιστορικήν ΰβριν, 2ιότ: άνεμίγ3ησαν βα- 
νχΰσως ώς κακοποιός δύναμις. εις τήν μοίρχυ ένός ολοκλήρου 
Έ3νους. Κατ' αίτά( τόν τρόπον κατέστησχ/ εαυτούς έ3νικώς 
αναξίους.

Η πραγματ’.κότης αΰτη ϊπιβάλλεταε νά άναγνωρισ3ή καί 
ύπό τής Πολιτείας. ΕΙνα; hάγκηδηλφδή ή_ Βουλή,_ .ή._.εκ- 
φράζουσα τήν κοινήν δημοκρατικήν συνείδησιν τών 'Ελλήνων, 
νά κηρύξη διά ψηφίσματος της τούς σφετεριστάς τής εξου
σίας ώς έ3νικώς άναςίους καί νά τούς άποστερήση τών πολι
τικών των δικαιωμάτων. Διά τού μέτρου χύτου 3ά συντελεσ3 ή 
τημχυτινχν βήμα προς τήν κατεύ3υνσιν τής έςυγιάντεως τού 
ή-3-ικού κλίματος τού δημοσίου βίου, ώς άναγκαίας προϋπο3έ- 
τεως διά τήν άτφαλή 3εμελίωσιν τής Δημοκρατίας είς τήν 
Χώραν μας. ,

Τό προτεινόμενον σχέδιον Ψηφίσματος διαπνέεται άπό με- 
γίστην μετριοπά3ε:αν. Διότι χαράσσε! τον κύκλον τών έ3νι- 
κώς αναξίων προσώπων ατενώς, περ ιορίζον τον κύκλον τούτον 
μόνον.,εις εκείνους, οί όποιοι άντεπο;ή3ησχ/ έργα πολιτικού 
χαρακτήρες καί είς τούς καταδικαζόμενους δι’ Αξιοποίνους 
πρά&εις, . σχετιζαμένας μέ τήν διά τού πραξικοπήματος τής 
SI ’Απριλίου 1967 έπιβλη-λείταν είς τον Λαόν τυραννίαν.

Τό προτεινόμενον Σχέδιον επιδιώκει περαιτέρω νά απο
φυγή. τήν δημιουργίαν οποιοσδήποτε άϊεβαιότητος περί τήν; 
εφαρμογήν τού Ψηφίσματος. Δι’ αυτόν τόν λόγον ώς κριτήριου; 
διά-τήν κήρυξιν προσώπου τίνος ώς έ-3νικώς αναξίου λαμδά- 
νετχι άποκλειστικώς ή συγκεκριμένη αντικειμενική ίδιότης] 
του ή ή καταδίκη του διά τάς ώς άνω πράξεις. Ούτως απο
φεύγεται ή μέ-ύοδος τής συγκροτήσεως επιτροπών κρίσεως καί 
το οργον τής εφαρμογής τού προτειναμένου Ψηφίσματος ανα
τίθεται είς τόν Υπουργόν τής Δικαιοσύνης καί είς τά ποι
νικά δικαστήρια.*

Ή ύπό τής Βουλής αποδοχή τού προτεινομένοο Ψηφίσμσ
το ς 3-ά άποτελέση ιστορικήν πράξιν, συμί άλλευσχ/ είς την 
ϊπίτευξιν ταυ κοσυοϋ δι’ όλους τούς "Ελληνας σκοπού, τής 
·3εμελ:ώσεως τουτέστι μιας' άλη-ύινής Δημοκρατίας, τής 
όπΰίας ή ήλ.κ.ή συνέπεια καί κχύαρότης 3ά άποτελή αίαν άπό 
τάς κυρίας πηγάς τής δυνάμεώς της.

ΣΧΕΔΙΟΝ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
«Περί εθνικής άναξιότητος τών φορέων τού τυραννικού κα

θεστώτος τού έγκ.α3ιδρυ3έντος διά τού πραξικοπήματος, 
τής. 2,1 ’Απριλίου 1967».

Άρ-Spov 1. _

Κηρύσσονται έ-ύνικώς ανάξιοι καί στερούνται ΐσοβίως το.ν 
πολιτικών αυτών δικαιωμάτων οι κ,ατά τό άπό 21ης Απρι-

■λίου 1967 μέχρι καί τής 23ης Ιουλίου 1974 χρονικόν διά
στημα άντιποιη-ύέντες έργα:

α) Αντιβασιλέως
Προέδρου και ’Αντιπροέδρου Κυβερνήσεως 
Υπουργού — Υφυπουργού 
Γενικού Γραμματεως ϊ πουργειου καί 

£) Διοικητοϋ. Ύποδιοικητοΰ. Προέδρου Διοικητικού ή Γενι
κού Συμβουλίου κ.αί Κυβερνητικού Επιτρόπου τών Τσσπε- 
ζών Ελλάδος. Έύνικής. Αγροτικής. Κτηματικής. Ε.Γ. 
Β.Α.. ώς καί των κάτωνι Νοαικών Προσώπων ΙΚ \
Ο.Γ.Α., Δ.Ε.Η.. Ο.Τ.Ε.. Ο.Σ.Ε.. Ο.Α.Π. καί Ε.Λ.Τα’
έφ’ όσον πάντες ούτοι κατέλαβον τάς -ύέσεις ταύτας τό 
πρώτον κατά τό ώς άνω χρονικόν διάστημα.

Άρύρον 2.

1) Στερούνται έπί μίαν δεκαετίαν τών πολιτικών χύτών δι
καιωμάτων, λόγω έ3νικής άναξιότητος, οί άντιποιη-ύέντες 
κατά τό αυτό ώς άνω χρονικόν διάστημα, διά διορισμού τό 
πρώτον, έργα:

Νομάρχου
Δημάρχου
Ειδικού Συμβούλου παρά τώ Πρω3υπουογώ ναι τοίς Υ
πουργείο! ς, καί ,

_ „ Κυβερνητικοό-ύΕπιτρόπου .είς -τά -Ανώτατα ’Εκπαιδευτικά 
Ιδρύματα τής Χώρας.

2) 'Ομοίως στερούνται έπί μίαν επίσης δεκαετίαν καί διή 
τόν αυτόν ώς άνω λόγον, τών πολιτικών των δικαιωμάτων, 
ci δχτελέσαντες μέλη τής λεγομένης Συμβουλευτικής Επι
τροπής, ώς καί μέλη τών διωρισμένων διοικήσεων τών Δικη
γορικών Συλλόγων Ά-ύηνών καί Θεσσαλονίκης, ώς κ.αί τού 
Τεχνικού ’Επιμελητηρίου τής Ελλάδος.

Άρ3ρον 3.

1) Πάντες οί καταδικαζόμενοι δι’ αξιοποίνους πράξεις, 
σχέσιν έχούσας μέ τήν διά τού πραξικοπήματος τής 21ης 
Απριλίου 1907 έγκχ3ιδρυ3ε:σαν δικ.πατορίαν, ώς καί διά 

τοιχύτας προίλεπομένας ύπό τού ύπό στοιχείον Δ' τής 18.1. 
1975 Ψηφίσματος, αποστερούνται ΐσοβίως τών πολιτικών αυ
τών δικαιωμάτων, ανεξαρτήτως τού είδους κ.αί ύψους τής είς 
αυτούς έπιβ/.η-ύείσης ποινής.

2) Ή άποστέρησις αύτη καταγιγνώσκ.εται ύποχρεωτικώς 
δ:ά τής κ.αταδικ.αστικής άποφάσεως.

Άρ3ρον 4.·

1) Ό έπί τής Δικαιοσύνης Υπουργός εντός διμήνου προ
θεσμίας άπό τής δημοσιεύσεως τού παρόντος 'ψηφίσματος βά
λει συντάξει καί δημοσιεύσει είς τήν ’Εφημερίδα τής Κυβερ
νήσεως πίνχ/,α τών κατά τάς διατάξεις τών άρ3ρων I καί 2 
τού παρόντος αποστερούμενων τών πολιτικ.ών χύτών δικαιω
μάτων, λόγω έ3νικ.ής άναξιότητος. προσώπων, έμφαινοντα καί 
τήν ιδιότητα αυτών.

2) Ή κατά τάς ώς άνω διατάξεις άποστέρησις τών πο
λιτικών δικαιωμάτων συνισταμένη είς τάς έν άρ3ρω 63 τού 
ισχύ εντός Ποινικού Κωδικός συνέπειας, άρχεται, είς μέν τάς 
περιπτώσεις τών άρ3ρων 1 κ.αί 2 τού παρόντος άπό τής δημο- 
σιευσεως τού ώς άνω έν παρχρρ. 1 προβλεποαένου πίνακος, 
είς δέ τάς περιπτώσεις τού άρ3ρου 3 άπό τού άμετακλήτυυ) 
τής κ.αταδικ.ασηκής άποφάσεως.

Έν Ά3ήναις τή 5 Μαρτίου 1975·

Οί προτείνοντες βουλευταί 

Γ.— ·Α. Μαγκάκης, Δ. Τσάτσος, Γ. Μαγκάκης (


