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Επι τοΰ σχεδίου ψηφίσματος «περί συστάσεώς Επιτροπής 
E-Svixcy Καθαρμού διά την προσοσιαν τής Κυπρου )U! ”ύ- 

στάσεως Ειδικού πρός τούτο Δικαστηρίου».

Πρός ιή>· £' ’Αναθεωρητικήν Βουλήν τών Ελλήνων 

Ή αναστολή τής ποινικής διώπεως τών

rrv *τ~ι ·0·.ιί*τ» ·*ν Ολων

-ροΒοσίας τής Κύττρου έΒηα'.ούρ^ητε μεγάλα καί ‘/.aipss ic 
τηματικά τόσον ε!ς ολόκληρον τον "Ελληνικόν καί αδελφόν Ι· 
πριακόν Λαόν, όσον καί εις τήν διεθνή κοινήν γνώμην. ^
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αναστολή καθ’ έαυτή μαρτυρεί κυρίως το ϊάθος, το εύρος 
καί τήν τεραττίαν. πράγματι. εκτασιν τής εθνικής προοοσιας 
εις βάρος τής "Ελλάδος καί τή: Κύπρου. Τό μέγεθος τού εγ
κλήματος τής Γενοκτονίας του 'Ελληνο—Κυπριακού Λαού 
είναι γνωστόν εις εάντας. εις ολας τας τ,ραγικας διαστάσεις. 
'Ως Χώρα, Λαός. Έθνος καί νεόφυτος Δημοκρατία πσραμένο- 
μεν εκτεθειμένοι. όχι μόνον ένώπιον τής διεθνούς κοινότητος, 
άλλα πρωταρχικώς καί κυρίως ένώπιον τής Δικαιοσύνης και 
τής ηθικής καί έθνικής μας συνείϊήσεως. Οί καιροί, παροϊι- 
κοί καί — εΰελπιστοϋμεν— άνεπίστρεπτοι, ϋπέθαλψαν τήν 
άναστολήν τής ποινικής ϊιώξεως,. Τό δίκαιον καί ή εθνική 
μας συνείϊησις. ούδέποτε καμπτόμενα ύπό γενιτσάρων οίασϊή- 
ττοτε κατασκευής, επιτάσσουν τήν πλήρη διαλεύκανσιν τοΰ απο
τρόπαιου εγκλήματος καί τόν παραδειγματικόν κολασμόν τών 
ένοχων. Σύσσωμος ή Βουλή τών Ελλήνων ά-έδειξε διά 
τής μέχριτ&ϋδε στάσεώς της τήν-ένστέρνισιν καί υ’ούέτητιν 
τής άφεύκτου ανάγκης τής αμείλικτου τιμωρίας παντός υπαι
τίου.

Ή λειτουργία τοΰ ϊικαίου ϊέν είναι Δυνατόν—ούτε νοητόν— 
νά ταυτίζεται προς αύτήν τής «έλευθέρας οικονομίας». Ή 
Δικαιοσύνη ϊέν είναι χρηματιστήριου, ώστε νά ϊύναται ή να 
επιτρέπεται νά εδράζεται ϊιά τήν άπονομήν τοΰ Δικαίου εις 
τήν ιδιωτικήν πρωτοβουλίαν, είπ ό.τι άσορά παρόμοιας σύσεω: 
εγκλήματα έσχάτης προδοσίας. Ή ευθύνη τής κινητοποιήσεως 
τής Δικαιοσύνης καί άπονομής Δικαίου έχει έπιπέσει τήν στι
γμήν αύτήν έπί τών ώμων τών Ελλήνων πολιτών, οί όποιοι, 
ΰπήκοντες είς τήν φωνήν τοΰ χρέους προς τήν Πατρίδα, τήν. 
Δημοκρατίαν καί τής συνειδήσεώς των, πράττουν πάν τό 
έπιδαλλόμενον διά τήν διαλεύκανσιν τής βρωμερός αυτής προ
δοσίας. ’Επέστη πλέον — καί μάλιστα κατά τρόπον άνυποχώ- 

.ρητόν—τό πλήρωμα τοΰ χρόνου διά νά άναλάίη άποκλειστι- 
■ί,ώς καί έξ ολοκλήρου ή Βουλή τών 'Ελλήνων, ή υπεύθυνος 
Κυβέρνησις τής Χώρας, τό Ελληνικόν Κράτος, τάς εύθύνας 
ί!ναντι τής 'Ιστορίας καί τού Λαοΰ τής ’Ελλάδος. Συμουής 
ποχρέωσις τής Δηυοκοατίας είναι νά «θάλπη τους άντι- 
,ζλους της», όταν ο! αντίπαλοι τοϋ ιδεώδους αυτού πολιτού- 

ν.; ·;>γ, μετερχωνται τον Νόμον. "Ατεγκτοc κανών ό·ι.ως, άνευ 
τ"ν?γιάς έξαιρέσεως. τής Δημοκρατίας είναι νά θάπτη τούς

ύς της. οτατν ουτοι άντιπαρέρχωνται τόν Νόμον διά νά 
"?· ή καταργήσουν.

'. ί Λαοί ϊέν ϊύνανται νά έπιβιώσουν κατατρυχόμενοι άπό 
"Άβολίας. καχυποψία·; καί ένημερωτικόν σκοταδισμό·;. Ώς 

ή. - ληνες ϊέν θά ϊυνηθώμεν νά έπιζήσωμεν τοΰ ολέθρου τής 
ίήνάιωνικής δικτατορίας άπό τήν οποίαν έςήλθομεν, άν ϊέν 
·>γκαταστήσωμεν εις τήν· άλήθειαν τήν δέσμη; φωτός, ή 
λγιμά δικαιωματικά τής άνήκει. Όφείλομεν είς τό παρελθόν 

■ αί τό μέλλον μας. είς εαυτούς καί τούς συνεχιστάς μας οφει
λήν ΐεράν, τήν έξεύρεσιν τής αλήθειας, οπουδήποτε καί άν 
εΰρίσκεται αότη καί τήν άπόδοσίν της εις τόν ζυγόν τής Δι
καιοσύνης. Έσπαοησαν μύθοι είς τόν τόπον · αύτόν καί έδρέ- 
ψαμεν συμφοράς. Καιρός νά καλλιεργήσωμεν απομυθοποιήσεις 
διά νά θερίσωμεν αυτογνωσίαν. Διά τής αυτογνωσίας θά όδη- 
γηθώμεν είς τήν άπαλλαγήν μας έκ τών αίαοτραφών πα-ασί- 
των, εντοπίων η έκ τής άλλοϊαπής είσαγομένων καί άπό έχει 
είς, τήν έκτροφήν τών ανόθευτων καί άπαραδιάστων Έλλη;ι- 
κων μας’Ιδεωδών. - - '

Τό μέγεθος τών έγκλημά των τής έθνικής προδοσίας καί 
γενοκτονίας κατά τής Κύπρου καί τής 'Ελλάδος άπαιτεί όχι 
.όνον άμεσον καί ένεργόν άντιμετώπισιν έκ μέρους όλων ημών. 
Επιβάλλει και .τήν ΰπαρξιν έμπράκτου συλλογικής ευθύνης

τής "Εθνικής ’Αντιπροσωπείας διά τη; ίημιουργιαν Ολων 
τώ .· απολύτως κατοχυρωμένων προϋποθέσεων ϊιά τήν πλήρη 
διαλεύκανσιν των. τόν έντοπισμόν όλων άνεςαιρέτως τών ένο
χων καί τον καταλογισμόν ευθυνών οπουδήποτε καί άν εύρί- 
υκωνται αυται. όσονδήποτε υψηλά ή χαμηλά έντός καί έκτος 
τής Ελλάδος. Αγωνία καί έκνευρισμός διακατέχει τόν Ελλη
νισμόν διά τούς λόγους αναστολής τής ποινικής ϊιώξεως

ώς
; -?ός τά

διά τούς λόγους αναστολής τής ποινικής ϊιώξ 
τών πρωταιτίων. "Επίμονα καί νόμιμα έρωτηματικά ώσ π=ο 
τήν διάρκειαν τής αναστολής ταύτης. Σύγχυσις ώ: 
πρόσωπα τώ·; έγκληματιών. 'Ελλήνων καί σέων καί ώς πρός 
τον ρόλον ενός έκάστου έπικρατεΐ.

Ή νεφελώδης καί δηλητηριασμένη αυτή άτμόσφαιρα είναι 
δυνατόν νά άποκατασταθή διά τής δημιουργίας μιάς είϊικώς 
έςουσιοδοτημένης έπιτροπής έθνιχοΰ καθαρμού, ή όποια θά 
άποτελήτα: άπό υπερκομματικάς νομικάς καί άλλας προσωπι
κότητας. καθώς καί άπό μέλη τής Βουλής τών Ελλήνων. 
Σκοπός τής έπιτροπής αύτής, ή όποια είναι άνάλογος πρός τάς 
έξεταστατικάς τών πραγμάτων έπιτροπάς. είναι ή εις βάθος 
δια λεύκα· σ;ς τή; Κυπριακής τραγωδίας καί ή παραπομπή 
παντός υπευθύνου, οίοσδήποτε καί έά; είναι οϋτος. είς ειδικόν 
δικαστήριο·; αποκλειστικούς πρός τόν σκοπόν τούτον συνιστώ-

ψηφ:σ-;.ατος. Τό ειδικόν τούτοδιά τοϋ παρόντος σχέδιομεν ο
δ ·'κστήρ‘0·· αποτελούμε;;·; έκ τών ύψίστων εις τήν ιεραρχίαν 
δ "λ ο τικώ - καί μόνον προσωπικοτήτων τής χώρας, είναι έπά- 
ν; καί έπιβεβλτμένον εξ αυτής τής φύσεως καί τών ϊια- 
ττάσε:·:.· τών όλο;·; έδιαζό;τ'·'Τ απεχθών έγκλημάτων τής έθνι- 
κήΐ' ποοδο'ίασ καί γενοκτονίας είς βάρος τής Κύπρου καί τής 
Έλλάδοτ. διά τήν ίκανοποίησιν τής έπιταγής τοϋ Δικαίου, 
ώ·; καί τής έθνικής τοιαύτης ϊιά τόν κολασμόν τών τοιούτων 
ποάποων.

Άρθρον 1.

Συνιστάται ’Επιτροπή Εθνικού Καθαρμού ϊιά τήν προδο
σίαν τής Κύπρου, άποτελουμένη έκσ 1) τοΰ. 'Υπουργού έπί τής 
Δικαιοσύνης, ώς προέϊοου ταύτης. 21 τοϋ Προέδρου τοΰ Συμ
βουλίου τής ’Επικράτειας, 3) τού Προέδρου τοϋ Άρείου Π ά- 
γου. 4) τοϋ Εΐσαγγελέως τοϋ Άρείου Πάγου. 5) τοΰ Πρυτά- 
ν··>·: τεϋ "Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, 6) τοϋ ’Αρχηγού 

• τών’Ενόπλων Δυνάμεων. 7) τοΰ Κοσμήτορος τής Νομικής 
Σχολής τοϋ Π ανεπιστημίου Άθη;ών, 8) τοΰ Κοσμήτορος τής 
Νομικής Σχολής τοΰ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 9) δέκα 
(10) βουλευτών έπ όλων τών έν τή Βουλή τών Ελλήνων Κομ- 

. μάτων. 10) τοΰ Επιτρόπου τοϋ ’Αναθεωρητικού Δικαστηρίου 
τής Στττ ωτικής Δικαιοσύνης.

Άρθρον 2.

α) Ή έπιτοοπή τοϋ άρθρου .1 τοΰ" πασόντος θέλει επαν
εξετάσει. άυα τή συστάσει της. άπαντα τά υπάρχοντα στοιχεία 
τά συνηγοροϋντα υπέρ τής χ;αστολής τής ποινικής διώςεως 
τών πρωταιτίων τής προδοσίας τής Κύπρου, προκειμένου νά 
άποφανθή περί τής ϊιατηρήσεως ή μή τής ά·;αστολής ταύτης. 
Έν πάση όμως περιπτώσει. ή ώς ά;ω έπιτροπή θά όρίζη 
όντο-· e5Br οο'δος άπό τής συστάσεώς της τακτικήν ημερομηνίαν 
άναλήψεως τοΰ άνακριτικοΰ της έργου. Ό χρόνος ά·;αλήψεως 
τοΰ έργου τούτου ϊέν ϊύναται νά ύπερβα'νη τάς είκοσι (20)

. ημέρας άπό τής συστάσεώς τής ρηθείσης έπιτσοπής.
βΐ Ή άνωτέρω έπιτοοπή σκοπεί είς τήν έρευναν πρός πά

σαν άνεξαιρέτως κατεύθυνσιν ϊιά τήν σνεύρεσιν παντός υπευθύ
νου τής προδοσίας τή: Κύπρου καί παραπομπήν τούτου είς τό 
Ειδικόν Δικαστήριο·; τοΰ άρθρου 4 τοΰ παρόντος.

Άρθρον 3.

α) Ή έπιτροπή τον άρθρου 1 τοΰ πασόντοτ. ώς έχουσα 
άπάσας τάς ύπό τοΰ Πανικού Κώϊικος καί τοϋ Κώϊικος Ποι
νικής Δικονομίας προβλεπομένας άνακριτικάς αρμοδιότητας 
καί δικαιοδοσίας, έξετάζει καί ά·;ακρίνει οίονϊήποτε σχέσιν 
ε-ιντι· η δυ'άμενον νά ν;ωρίζη τι περί τοΰ εγκλήματος τής 
προδοσίας τής Κύπρου, διενεργεί ϊέ πάσαν έρευνα; ϊΓ οίονϊή- 
ποτε στοιχείον. σχετικόν μέ τόρηθέν έγκλημα.

β)1 Άπαν τό μέχρι τής ισχύος τοΰ παρόντος συλλεχθέν 
ά·;ακριτικό·; υλικόν ύπό τής Ποινικής Δικαιοσύνης καί υπό τής 

■ Στρατιωτικής τοιαύτης τό άναφεσόμενον ή άφορών είς τό έγ
κλημα τής προδοσίας τής Κύπρου μεταβιβάζεται άμελλητΐ είς
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την συνιστωμένην ϊιά τοΰ -παρόντος επιτροπήν χαί ϊή εις τόν 
Εισαγγελέα'τοΰ ’Αρείου Πάγου.

γ) Άρμόϊιος ϊιά την παραπομπήν παντός ύπευ-5υν«υ εις τό 
Είϊιχόν Διχα-στήριον τοΰ άρ-Spoo 4 τοΰ παρόντος είναι ό 
Εΐσαγγελεός τοΰ Άρείου Πάγου.

Άρ-Spov 4.
Συνιοτάται ϊιά τοΰ παρόντος Είϊιχόν Διχαστήριον έχϊιχά- 

σεως τοΰ έγχλήματος τής προϊοσίας τής Κόπρου αόγχείμενον 
έχ πέντε (5) ’Αρεοπαγιτών, ϊύο (2) Έφετών χαί τοΰ'

Άντει-σαγγελέως τοΰ Άρείου Πάγου. Άπαντα τά μέλη τοΰ 
Διχαστηρίου τουτου ορίζονται ύπδ τής ολομέλειας τοΰ Άρείου 
Π άγοι>.

Άρ-5-ρον 5.
Ή ισχύς τοΰ παρόντος άρχεται άπό τής ψηφίσεεός του.

Έν Ά-$ήναις τή 18 Μαρτίου 1975 
Οί προτείνοντες βουλευται
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