
απιολογικη εκθεςις

L·'·. τής χιετάχεως Ί τ,ςιτματτς «χερί τον άλη3 ονς νοκικού 
χαρ».τήρ·._ς τού -?7|:«·Γήματ5; τής 21ης Άχ,ρελίου 19R7 
y.a: -ερι ης ..οιν κητ ίιωχεως χράχεων χχετιζομέ.ων χρό: 
τήν δι αυτού εγκα3·.δρ·..3 είχαν δικτατορίαν».

Ποοζ τη: Ε Λταΰετυοητιχη>> Βονλην τcο·»· Έλλήr(or

t Τό κινημ X' τής νκαοος εχιόρκων αξιωματικών "ή? 21 
Αχριλιον 1 Η> ι. το οχοιον κζτελνχε ο ι α i ω ς το νόμιμον χολί- 
τεομκ τής Χώρας. άτετελεχεν άναμφιχδγ,τήτως χραξκότημα. 
Ίο it yx αντον εγ/.α3:δρν3εν τυρ-αννικόν κα3εχτώς κατώρ- 
ύωτι νά έχιόιώχη μέχρι τής 2ο Ιουλίου 1974 χάρις ε!ς τήν

μένα διά νόμον. χαντα τα νομνλετήματα τής δικτατορίας. 
κ»3:ττάμενα άλλως άν.χννρα. Λαμίάνεται δε χεραετέρω ττρό-
νοια, οχως

* £ΓΛ7 6/v£.7iV -
:!<··.·/rcr/ca ι εκοο3ε:χα·. αχ ενύείας εις 

οτικών Π ράχεων τής δικτατορίας κα: τργη-

μεν stvy* συ. =
3ουν ας ης ετ; ο·>ησαν.

Ή χροτεινο,,·-,-*; αντη ρν3μιχ:ς άφ'
—ρος τον χαρ ακ.ήρα. τον κ νήματος τής 21ης Αχριλίου 1967 
ώς χρ-αξικο.τήματος, οχτ:ς έχιίάλλε: τήν άντιμετώχισιν τεν 
όλου διά τον :.ριϊ'.ν.οτήματτ>ς τούτον δημιουργηύέντος νομο- 
3ετ:κοΰ καύεχτ ' ώς νομικώς άνυχάρκτον. ας' έτερον όμως 
άχοφενγε: τήν δημιουργίαν μεγάλων και έν χολλοίς οδυνηρών 
διά τα «άλογα ίδιο πκά συμφέροντα αναστατώσεων I τήν 
έντελαεν τρόκληαν; άχαφείας χερ: τό ΐχχχν Δίκαιον. f

Διά τον άρ3ρου 2 τον χροτεινομέ-.ου Ψηφίσματος μχαφα-

νής καταχιέ-εως Π ολττών.

θά άχο-ελέχη ασυγχώρητο; ήίικόν was νομικόν αμάρτημα 
κα! ίαρντάτην χροχίολή-. κατά τής χννε δήχεως τον Ελλη
νικού Λαόν, αν ή3ελέ τ:ς χαρακτηρίσει. άνεν ίχνους χυνα'σ3ή- 
ματνς ίχτορ κής εννννης. τό χραχτκόχηυα τον το καί τό ο:' 
αντον έγκχό :δρυ3έν τυραννικόν καάεχτώς ώς «ειτανάχταχιν 
έχικριαχήστοχαν».
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Ή έννοια της εχαναχτατεως χρον Γθ3ετε: τήν νταρξ-
{χείτοχής τον Λαού. ένώ το αύ3 αιρετόν κ ανεχτώ ς τής 21 
Αχριλιον ί 967 οχ: μόνον, έχτεραιτο vja3 όλος, τήν ΰχερί-.τχ- · 
ετή itαρκειάν του καί τού έλαχίχτευ ίχνους λαϊκής ντοττηρ:- 
Ξεως. ά/.λ' άχεναντίας χεριείάλετε άχό τήν έντονον έχ-5ρό· 
τήτα τον "·1.λληνικ.οϋ Λαόν. ήτ:ς έςεςράζετο ϊιά των χίτγς 
ταχέως έκδν,λώχεων άντ:χτάχεως. at oxotat έκορυςώ-^ηχα:/ 

ς τή*. ήρό.Τκήν έχέγερχιν τον Λαόν εις τό Πολντεχνείον. 
Η έχανάχτ.τχτς χρονχο-άέτε: χερα:τέρω χνγκεχρί'μέντς/ χολ:- 

τικήν ιδεολογία-., «νφ ο! ςορεϊς τής τατ-οννίας έχτερολτο 
·/αρα-/.ττ,ρ:χτ:κώς χάχης ιδεολογίας, v.rxovx'-.vot άχοκν,ε:χτ:- 
κως όχο χρτχωχ:κοϋ χά-άονς ϊχοαχίας, χερεςρονονντες χλήρως 
τα έ·7νικά και λαϊκά χ-χχςέροτ.τα. Ή έ·^:α τής έχχ.αχχά- 
σεως χερ:λα χότνε: έχίχτνς και τήν έχιοίων tv ύρεχμένων xot · 
νιν.Γ/.ών χτόχων, .ota των όχο’ων ά;χςαχότ}ΐείτα: τό xpoixyvy. 
ό.ι α·»α. κα; ή χροϊτχχυχζ κο'.νων.κή τά7:ς. Οί xpa.xtvr. xrr 
μντ.ίες όμως ονδένα τοιοϋτον χτόγεν είχο., <ά>.λ’ crxcv.rχίας 
άχέίλεχον άχοκ.7.ε:χτ·.κως καί μόνα. ε!ς τήν έχνχτρίττχιν 
ro;ατελών &!:·.οτ>ο;κ:κών y.at ά/.λων χνμςτρέ ·των έ-.τός το. χλα:- 
xwv χατ.τοτε τής νχορχοόχτ,ς κ.αχ.ων.κής ταχέως.

Οΰίόλως ϊέ έχ’.χρο.τ-άέτως το ϊ:ά τεν χραήιικοχήματος τής 
21τ;ς Αχριλίον 1 967 έγκα-5ιϊρυ$«ν τνρ Γκ.ικό·. κα-λ«χτώς ϊν- 
νατα: νά -$·εωρτςνή ότι έχεκράχησε·, ό::ττ·.ν.ώς, διότι χκ^ετη
ρείτο μόνον διά τής τανεχονς χρήχεαις τής δίας, ήτ:ς ιχάλιχτα 
με τήν χάρ< ;ο. τον χρό-.χν χαρέχχη ά-.άγχτ;, χρό τής f-.τεγ·τ- 
μενης καί ό-ρκκ>χέντ,ς άντιχτάχεως τον Ένά.τγικτν Λο-αά. νά 
ν.αταχ-τή χλέον αδίχτ.ακτος καί όάρόαρος.

Ό χαρακτήρ χννεχώς τον κχ.ή.,ατος τής 21ης Άχ: ·'’„ 
1967 καί τον δ;’ αντον e-pyja-SΆρ->$έ-.τος χα-νεστώχc·.; . ;χρ>α 
ξικαχήματος «ίναι χροςχ.ής.

Χάριν όμως τον ή-Sικον καί χαλίτικοΰ κόρους τής ·5·εμε 
λιονμένης Δημοκρατίας έχΑάλλεταί'. όχ(·>ς διά Ί’/ςίομ« ,*
τής χαραόχης ·Ε' Άνα-3-εωρητνκής Βυ./,ής ιών 'ϊνώ. -γ·'· . 
ναρακτηριτίή καί α-ί-ντατχκώς τό κίνημα το7το ώς χρατ ■ ό
χημα. Λ'.’ ούτό-ν το-; 7.όγτν χροτεί-Λομεε τήν χανωτόε ·· 
χ ας’.ν τής χαρ. 1 τον ip-Spov 1.

Ή χροτε νομένη ϊιάταςις τής χαρ. 2 τον άρ-άρε.· 1 ίχο- 
6λϊχ*ι εις τή·; έκκα-5άρ:χ:ν τον νομιο-λεττκον κα-λεχτώτ-ος. το 
όχοίο·; εδημ: ούργηχεν ή νχερεχτχετής αώ-3·αιρετός καί χαρ ά
νομος άχκηχις τής έχονχίας. Έν χρεοοε’ψιένω έλήχΔη ώς όχχις 
ή διά τον άρ·λρον 15 τής Σο/τακτικής ΤΊ ράςεως τής 1 Αΰ- 
γοόχτου ι1974, ώς χντη ταν:χληρώ·8η διά τον άρ>5ρευ 10 τής 
άχό. 5 Αόγοόοτον 1974. όνοι ας, δοόείχα )Αχις. όρ:ίο;είνης 
όμως τρ>3·ετμίας μέχρι τής '!ί Λεκεμόρίον 1975 έτκτός τής 
,όχοίβς δέον νά έχίκυρωίοϋν, τροχοχοι-οόμενα ή χνμχληρε.ν-

χα-. κατα την
δίωχιν τώ. χολιτικών χ.τιχά/.ων τής τνραννίας. Ή «άμνή- 
χτενχ'.ς» αντη ώς ά-.τ'.χτοατενομένη τον θεμελιώδη κχ.ό-.α 
χαντός δίκαιο.. 5τ: οόδείς ίνναται νά είναι κα-3' ο·ο··εήχο:ε 
τρόχον κριτής των ίδιων αντον χράςεων, ττερείται ά.αμςι- 
αβητήτως χαντός νομικού καί ή-άικον κνρονς. Προς άρί’.ν 
όμως, χάχης άμςίΐχίητήχεω.ς, στηριζραένης έχί άχαραδέκτως 
χτενών νεμικιττικών ά.τιλήώεων, έχιόάλλεται ή ρητή κατάρ- 
γηχις τον ώς άνω Προεδρικοί Διατά-ρματος. Διά τεν λόγον 
τούτον χ.ρττείνεται, όχως. έοατμοζομέ-.ης τό χρώτον τής δια- 
τάςειος τής χαραγρ. 2 τον άρ-ίρον 1 τον χαρό-.τος σχεδίου 
Τηφίχματος, χεριληρ-Sf, εις αντό ή διάταχις τον άρ-ίρον 2.

Διά τής διατάςεως τον χροτε-.ομένου άρ3ρον 3 ά.αχτέλ- 
λετα: μέχρι τής 23 Ίο.λίαν 1974 ή χαραγραςή των άχιοχιί-.ων 
χράχεων. αίτινες έτ»λέχ·3ηία/ κατά τήν διάρκειαν v>y:ικτα
τό ρ ικον καίεχτώτόςρόχό των φορέων καί οργάνων :>j!ov εις 
ίάρος των χολιτικΰί^ του ά-.τιχά.,ων. Ή άναχτολή οάρη τής 
χαραγραφί; έχιίά/λεται. διότι ένώ. ώς είναι τύχ^ όητα;. 
κα-3’ όλη-; τήν ί-άρκειχ. τον κα3εχτώτος τούτου.4νχήρχε 
χρακτικως Έτικειςβ-.ι-κή αδυναμία διώξεως των 4ί 
ένκλττμάτίι ν, ό χρόνος τής χχραγραφής αυτών έτΓδ*χε. με 
άχοτέ/.εχμ:'. όχα ές αυτών φέρουν τον χαρακτήρα χλη-μμε- 

,λήματος κ-t έτελέχ3ηχτ. κατά τά τρία χρώτα έτη τής τνρα-;- 
vira. νά έ ·.φαν!ζω·;τα: χήμερον ώς χαραγεγραμμένα.

Ή χροτεινομένη ρύ3μιχ:ς όχι μόνον άνταχοκρίνεται τ.ρί; 
τό αίσίτ/ια Δικαίου όί.οκλήρου τον Ελληνικοί Λαοί, ό ότοΐος 
μόνον ώς έμχαιγμόν 3ά έκ/.άίη τήν άχαλ/.αγήν των δραχεών. 
των ώς ά-;ω εγκλημάτων λόγω χαραγραφής. έφ’ οχον ή δίω- 
ξίς των 3ά ήτο κα3’ όλα τά ετη τής δικτατορίας χρακτικως 
άχελντως αδύνατος, άλλά χαρέχει καί τήν όφειλομένη-; χρός 
τά 3ύματα τών διώαεων τής τυραννίας δυνατότητα νά ζητή
σουν τήν τιμώρίαν εκείνων οϊ ότοίοι έγν.λτυάτιχαν εις ίάρος 
των.

Περαιτέρω ή χροτεινομένη ρΰ3μ:χις 3ά ένιτχύχη τό δι- 
1.λε3νες κύρος τής Χώρας, τό όχοίο-; δλάχτεται άχό τήν άτ.αω- 

'*ρηχία-; των εγκλημάτων τής τυραννίας, τοχοίτον μάλλον κα3’ 
όχον τά χλείχτα τών ΰχό τού Συμίονλιου τής Εύρώχηί 6είαι- 
ω3έντων εγκλημάτων 3ά καραμείνουν. ά-.εν τής .χμΑει-.τυ.ε- 

- νης ρυ-3μ:χεως. λόγω χαραγραφής ακαταδίωκτα. Δέ-ϊ< έχίσης 
'νά χημειωυή ότι καί εις άλλας Εύρωχαΐκάς Χώρας Ι3εχμος 
τής χαραγραφής έκάμφ-2η -pc τής ανάγκης νά ιχχ.^χοιηΔή 

-1 ->τό αίτημα τής διώχεως τών εγκλημάτων, τών διν i μέν
των κατά την διάρκειαν τού ναζιχτικοί ή φαχιχτικβΰ -^3εχτώ- 
τος. ούτως ώχτε ή χροτεινομένη ρύ3μ:χις νά τελή ΐν συμφω- 

. via καί χρός τήν άκολου3κχα7αν διε3νώς χρακτιχίγ. έχ: άνα- 
λόγων χεριχτώσεων.

Διά τής διατοίχεως τον 2ρ3ρον 4 τον χροτεινομένφ» ψγ^ί- 
σματος δίδεται ή αύ3εντική έρμη·;εία τού Π.Δ. 519/1974, 
κα-3:χταμένου χλέον άχολύτως σαφούς, ίτι τό Προεδρικόν 
τούτο Διάταγμά δεν καλύχτει διά τής ΰχ’ αυτού χορηγουμένης 
άμνηχτίας καί τάς χάχης φύχεως άξιοχοίνους χράχεις τών 
φοοέων καί όργά-.ων τού δικτατορικού κα3ιχτώτος.
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Ii/.c^ '.'.λ τής προτεινο μενης ίιατάξεως του άρ*$ρ.
τού Ψηφίσματος ορίζεται ΟΤ! αι εις βάρος τών πολίτικων
χ/τιπάλων τής δικ.τατοσιας έκ.δο-ύείσαι κ.αταδικ.αστικαί άπο- 
τάσεις νεωρού-τοτ ώς μηδέποτε ϋπάρξασαι. άπχ;·σρευομένης 
οίασδήποτε σχετικής εγγραφής εις το Ποινικόν Μητρώον.

Αιά τής ρυύμίσεως ταύτης κσ-ύίσταται σάρες ότι αί πρά
ξεις άντιστάσεως κατά τής τυραννίας αποτελούν ένάσκησιν 
άνυποχωρήτου δικαιώματος καί εν ταύτώ έκπλήρωσιν υψη
λής ύποχρεώσεως τού πολίτου καί δεν φέρουν συνεπώς ούδε 
ίχνος έπ·μέπτου τίνος -χαρακτήρες, ώστε να δικαιολογήται 
ή εις τό Ποίν.κόν Μητρώον μέχρι σήμερον σημειοΟμένη παρα- 
τήρησις. ότι υπήρξε μέν καταδίκη τις. ή δι’ ήν πράξ'.ς Ομως 
ήυνη στεύνη.

Έν συπμεράτματ: όλων των άνοιτέρω έκ.τε-ύέντων παρατη- 
ρείται ότ; διά τού πρστεινομέν-νυ Ψημίτματιος επιτελείο σι 
σημαντικόν βήμα προς άποκατάστασιν τής δεινώς. διά τού 
πραξικοπήματος τής 21 Απριλίου 1967, τρω-$είΐης -,ήΨικής 
καί νομικής τάξεως εις τήν Χώραν μας. καί αίρονται νομικά·, 
άσάφειαι καί νομικά ψευδοκωλύματα άφορώντα ε!ς την τιμω
ρίαν τών πολλαπλών έγκλημα των τής τυραννίας, ατινα συνι-

■r-j -γ f-α βαρύτερα ανααριοο/.ως των εγκ/.ηματων. των τιιπρα.· 
χ-ΰέντων μέχρι σήμερον ΰτό Ελλήνων εις βάρος τοΰ Ελλη
νικού Λαού. ·

Έν Ά-ΰήναις τή 7 Ιανουάριου 1975 
Οι προτείνοντες Βουλευταί

Γεώργιος Μαύρος. Γεώργιος Μαγκάκης, Γεώργιος—Αλέ
ξανδρο; Μαγκάκης. "Αγγελος Άγγελούσης, Κωνσταντί
νος Άλαβάνος, Νικόλαος Άλαβάνος, Παναγιώτης Άμπα- 
,τζής. Θεόδωρος Άναγνωστόπουλος, θω(μάς Άνδρεάδης, 
Αριστοτέλης Αντωνίου, Νικ.όλαος Άργυρόπουλος, Νική
τας Βενιζέλος. Νικόλαος Γαζής. Κωνσταντίνος Γιατράκος, 
Χρήστος Γραμματίοης, Αημήτριος Αιαμαντίδης, Γεώργιος 
Ίορδανίδης, Αθανάσιος Κανελλόπουλος, Σάββας Καρα- 
γιάννης. Αημήτριος Καρδάρας, Άνδρέας Κοκκέβης. Κων
σταντίνος Κωνιωτάκ.ης, Μιχαήλ Λαντζανάκης, Λάσκαρης 
Λασκαρίδης. Θεοχάρης Μαναβής, Αημήτριος Μάντζαρης, 
Φίλιστός Μαύρος, Μεμέτ Ογλοϋ Γιασάρ, Αναστάσιος Μή
νης. Αλέξανδρος Μπαλτατζής, Κωνσταντίνος Μπαντου- 
βάς. Αντώνιος Ντεντιοάκης, Μενέλαος Ξυλούρης, Αλέ
ξανδρος Παναγούλης. Γεώργιος Π απαγιαβής, ’Ιωάννης 
Π απαδόπουλος. Στυλ. Π απα·ύεμελής, Νικ. Π απαϊωάννου,
Εύάγ,. Π απανοϋτσος. Νικ. 11 απα:ιολίτης. Σωτ. Π απα:“θλί-
■η;· 1Γρηγ. Π απαστεργίου, Στρατής Π απαστσατής, Βασί-
λείος Πεντάρης, Ιωάννης Π εσμαζόγλου, Αντώνιος Πε-
τ?αλι άς. Τηλέμαχος Π λε Πολυχρόνης Πολυχρονί-
όης. \λΖ2'/%2Χ “Ος Π ρω το::ζζ-2ς . Αημήτριος Ρίζος. Ίω-
άννης Σεργάκ.ης. Αναστάσ - V-• ' τ —- χιώτης. Μιχαήλ Σι·εί
νίδης . Αημήτριος Τσάτσος. Βιργινία Τσουδεροϋ. Άργύριος
Φιλιπ πίδης. Γεώργιος Χιο ' Vνιοης. Στυλιανός Χούτας.

ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ 
" Π ερί τού χαρακτήρες τού κινήματος τής 21 Απριλίου 1967 

ώς πραξικοπήματος και σερί τής ποινικής διώξεως πρά- 
ςεων σχετιζομενων προς τήν οι αυτού έγκ.α-ύιδρυ-ύεϊσαν δι- 
κτατορίαν».

Ά ο-ύοον I.

1. Η κ.ατάλυσις ύπό ομάδες άξιωματικών κατά τήν 21 
Απριλίου 1967 τού νομίμου πολιτεύματος τής Χώρας καί ή 

έκ. ταύτης προελνούσα κ.ατάστασις ουδέποτε άπετέλεσαν έπα- 
ναστασιν. άλλα συνιστούν εγκληματικόν πραξικόπημα εις βά
ρος τών ελευθεριών τού Ελληνικού Λαού καί τών προστα- 
τευόντων ταύτας ·ύ οσμών.

ο
ξεως^ 
τού ά 
νέντο 
γτνει 
τικαί
κτατο

Αγ βάσει τού διά τού άρ-ύρου 15 τής Συντακτικής Π ρά- 
τής 1ης Αύγΐύστου 197 4. ώς αύτη συνεπληρώνη διά 

ρνρου 10 τής άπο 5 Αυγούστου 1974 όμοιας, κ.αταργη- 
ς Συντάγματος τής δικτατορίας καί τών επίσης κ.αταρ- 
σών Συντακτικών Πράξεων αυτής, έκδονείσα: νομο-ΰε- 
κατ ουσίαν διατάξεις ιός καί πάντα τά λοιπά τής δι- 
ριας ταύτης νομο-ύετήματα διατηρούνται- προσωρινώς έν

ίσχύι. ώς ορίζεται έν παραγρ. 2 -τού άρΑρου 10 τής Συντα
κτικής Π ράξεως τής 5 Αύγουστου 1974. άλλ ούχί πέρατυ 
τής 31 Αεκεμβρίου 1975. μέχρι τής οποίας ϊύναντα: νά έπι- 
κυρω-ύού.'. τροποποιούμενα ή συμπληρούμενα ϊιά νόμου. Αί εις 
εύ-Sei'Ov έκτέλεσιν ομοις τών ώς άνω Συντακτικών Πράξεων 
■τής ίικτοττορίας έκϊοι-Αείσα». διοικητικοί πράξεις καταργού-ν- 
ται άρ’ ένός ής έξεδό-ύησακ

"Αρ-ΰρον 2.

Τό Νομο-ΰετικόν Αιάταγμα ύπ άριά. 106 τής 20 Αύγού- 
στου 1973 «περί παραγραφής εγκλημάτων τινών» καταργεί- 
ται. Ψεωρούμενον ώς μηδέποτε ύπάρξαν.

"Αρ·ύ·ρον 3.

Ή πρ„ρ·υεσμία τής παραγραφής τών πάσης ρύσεως αξιο
ποίνων πράξεων, αίτινες έτελέσ-ύησαν άπό τής 21 Απριλίου 
1967 μέχρι καί τής 23ης Ιουλίου 1974 υπό τών οιω'δήποτε 
φορέων καί εν γένει οργάνων τού δικτατορικοϋ καν.στώτος 
έν τή ϊδιότητί των ταύτη ώς καί τών συνεργατών των θεω
ρείται άνασταλείσα άπό τής τελέσεώς των των μέχρι τής 24ης 
Ιουλίου 1974.

"Ap-Spov 4.

Ή άλη·5>ής έννοια τού άρΰρου 1 τού Π.Α. ύπ άρι-S. 519 
τής 26ης Ιουλίου 1974 είναι ότι δεν περιλαμβάνονται οπωσ
δήποτε εις τήν ύπ’ αύτοϋ χορηγομμένην ά, ύηστίαν πά-'τα τά 
κα-S’ οίονδήποτε τρόπον κ.αί χρόνον τελεσ έντα εγκλήματα 
τών φορέων καί έν γένει οργάνων τού δικτατορικοϋ καθεστώ
τος. ώς καί τών πάσης ρύσεως συνεργών τούτων.

"Αρ·5ρον 5.

Καταδικαστικαί άποφάσεις εκτάκτων καί τακτικών στρατο
δικείων ώς καί τακτικών ποινικών δικαστηρίων έκδο-ύείναι 
άπό τής 21ης Απριλίου 1967 μέχρι καί τής 23ης Ιουλίου 
1974 διά πράξεις στρεφομένας κατά τού δικτατορικοϋ καθε
στώτος θεωρούνται ώς μηδέποτε ύπάρξασαι. διαγραφομένης 
οίασδήποτε σχετικής έγγραφής εις τό Ποινικόν Μητρώον.

Έν Ά-5ήνσ:ς τή 7 Ια-Όυαρίου 1975 

Οι προτείνοντες Βουλευταί

Γεώργιος Μαύρος. Γεώργιος Μαγκάκης. Γεώργιος—'Αλέ
ξανδρος Μαγκάκης. "Αγγελος Αγγελούσης. Κωνσταντί
νος Άλαβάνος. Νικόλαος Αλαβάνος. Π αναγιώτης Άμπα- 
τζής, Θεόδωρος Άναγνωστέπουλος. Θωμάς Ανδρεάδης. 
Αριστοτέλης Αντωνίου. Νικ.όλαος Αργυρόπουλος. Νική

τας Βενιζέλος. Νικόλαος Γαξής. Κωνσταντίνος Γιατράκος. 
Χρήστος Γραμματίδης. Αημήτριος Αιαμα.τίδης. Γεώργιος 
Ιορδανίδης. Ά-ύανάσιος Κανελλόπουλος. Σάββας Καρα- 

γιάννης. Αημήτριος Καρδάρας. Ανδρέας Κοκκέβης. Κων
σταντίνος Κωνιωτάκης. Μιχαήλ Ααντζχ/άκης. Αασκαρης 
Αασκαρίδης. θεοχάρης Μαναβής. Αημήτριος Μάντζαρης. 
Φίλιππος Μαύρος. Μεμέτ Όγ’/.οϋ Γιασάρ. .Αναστάσιος Μή
νης. Αλέξανδρος Μπαλτατζής. Κωνσταντίνος Μπαντου- 
βάς. Αντώνιος Ντεντιδάκης. Μενέλαος Ξυλούρης. Αλέ
ξανδρος Π χ;αγούλης. Γεώργιος Π απαγ·ιαβής. 'Ιωάννης 
Π απαδόπουλος. Στυλ. Π απα-ύεμελής. Νικ.. Π απαϊωάννου 
Εύάγ. Π απανοϋτσος, Νικ. Παπαπολίτης. Σωτ. Π απαπολί- 
Γρηγόριος Π απαστεργίου. Στρατής Π απαστρατής. Βασί
λειος Πεντάρης. Ιωάννης Π εσμαζόγλου. Αντώνιος Π ε- 
τραλιάς, Τηλέμαχος Πλεύρης. Πολύχρονης Π ολυχρονί- 
δης. Χαράλαμπος Πρωτοπαππάς. Αημήτριος Ρίζος. Ιω
άννης Σεργάκ.ης, Αναστάσιος Σεχιώτης. Μιχαήλ Στετο- 
νίδης, Αημήτριος Τσάτσος, Βιργ-ινία Τσουδεροϋ. Άργύ.»·'.
Φ λιππίδης, Γεώργιος Χιονίδης. Στυλιανός Χούτας.


