
ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ  ΠΛΑΙΣΙΟ 

Ο Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος διήρκεσε από το 1914 έως το 1918. Οι δυο αντίπαλες συμμαχίες ήταν 

οι Κεντρικές Δυνάμεις (Γερμανία, Αυστροουγγαρία, Ιταλία, αργότερα η Οθωμανική 

Αυτοκρατορία, η Βουλγαρία) και η Αντάντ (Αντάντ είναι γαλλικός όρος που σημαίνει 

«συνεννόηση». Στην αρχή του πολέμου, ήταν μια συμμαχία μεταξύ Βρετανίας, Γαλλίας και 

Ρωσίας. Αργότερα εντάχτηκαν στη συμμαχία η Ιταλία (η οποία άλλαξε στρατόπεδο), οι ΗΠΑ, η 

Ελλάδα και άλλες χώρες. 

Ελληνικές διεκδικήσεις μετά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο 

Μετά τη λήξη του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, οι νικήτριες χώρες (Βρετανία, Γαλλία, Ιταλία) 

συγκάλεσαν το Συνέδριο του Παρισιού (1919-1920) γα να συζητήσουν τους όρους των συνθηκών 

ειρήνης. 

Το τέλος του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου βρήκε την Ελλάδα στο πλευρό των νικητών της Αντάντ, ενώ 

οι κύριοι ανταγωνιστές της στα Βαλκάνια - η Βουλγαρία και η Οθωμανική Αυτοκρατορία - 

βρίσκονταν στο πλευρό των ηττημένων. 

Με τη Συνθήκη του Νεϊγύ (Νοέμβριος 1919), η Ανατολική Μακεδονία και η Δυτική Θράκη 

παραχωρήθηκαν στην Ελλάδα. Η Βουλγαρία υποχρεώθηκε να παραιτηθεί από κάθε διεκδίκηση 

σε αυτές τις περιοχές. Η Συνθήκη προέβλεπε τη δυνατότητα ανταλλαγής πληθυσμών ανάμεσα σε 

Βουλγαρία και Ελλάδα. 

Οι νικήτριες δυνάμεις της Αντάντ διεκδικούν εδάφη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.                         

Ο Ελευθέριος Βενιζέλος, πρωθυπουργός της 

Ελλάδας, έστειλε υπόμνημα στο Συνέδριο του 

Παρισιού με το οποίο διεκδικούσε μια 

ευρύτερη ζώνη εδαφών στη δυτική Μικρά 

Ασία, με κέντρο τη Σμύρνη. Οι ελληνικές 

διεκδικήσεις στηρίζονταν στην εθνολογική 

σύνθεση του πληθυσμού τους. Την περιοχή της 

Σμύρνης τη διεκδικούσε και η Ιταλία. 

Τον Απρίλιο 1919, το Συνέδριο του Παρισιού 

έδωσε εντολή στην Ελλάδα να στείλει 

στρατεύματά της στη Μ. ΑΣΙΑ. 

 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ 

 

Παράλληλα με την αποβίβαση του ελληνικού στρατού στη Σμύρνη, το 1919 εγκαταστάθηκε και η 

ελληνική διοίκηση, με εντολή να αντιμετωπίζει ισότιμα όλους τους κατοίκους της περιοχής, 

ανεξάρτητα από την εθνικότητα και τη θρησκεία τους.  Αυτή η εντολή δεν σεβάστηκε απόλυτα. 

Πάντως, οι ελληνικές αρχές επιτέλεσαν σημαντικό έργο στην οικονομία, στην εκπαίδευση, την 

υγεία και κυρίως στην επανεγκατάσταση των Ελλήνων προσφύγων που είχαν διωχθεί παλαιότερα 

από τις οθωμανικές αρχές. 

Ελληνική απόβαση στη Σμύρνη 



• Οι διωγμοί του μικρασιατικού ελληνισμού 

Με το επιχείρημα ότι οι ελληνικοί πληθυσμοί αποτελούσαν κίνδυνο για τις τουρκικές 

πόλεις σε περίπτωση ελληνικής επίθεσης, οι διωγμοί εναντίον των Ελλήνων της Μικράς 

Ασίας άρχισαν με την ενίσχυση του τουρκικού εθνικισμού από το 1913, στα χρόνια των 

βαλκανικών πολέμων και του Α’ Παγκόσμιου πολέμου. Έλληνες, αλλά και Αρμένιοι και 

Εβραίοι εκτοπίστηκαν από τις εστίες τους και παράλληλα, οι άνδρες  κατατάσσονταν σε 

τάγματα για αναγκαστική εργασία σε λατομεία και δημόσια έργα στο εσωτερικό της 

χώρας. Έτσι εξοντώθηκαν εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες της Μικράς Ασίας και του Πόντου. 

Τον Αύγουστο 1920  υπογράφεται η  ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΩΝ ΣΕΒΡΩΝ, με την οποία η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΘΡΑΚΗ 

μέχρι τα πρόθυρα της Κωνσταντινούπολης και τα νησιά  ΙΜΒΡΟΣ και ΤΕΝΕΔΟΣ  παραχωρούνται 

στην  ΕΛΛΑΔΑ, καθώς και η διοίκηση της περιοχής της Σμύρνης. Μετά από 5 χρόνια, οι κάτοικοι 

της περιοχής θα αποφάσιζαν με δημοψήφισμα την ενσωμάτωση ή όχι στην Ελλάδα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΚΕΜΑΛ ΚΑΙ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΕΘΝΙΚΙΣΤΕΣ 

 

Ο Σουλτάνος είχε υπογράψει τη Συνθήκη των Σεβρών. Όμως οι Νεότουρκοι, με επικεφαλής τον 

στρατιωτικό και πολιτικό Μουσταφά Κεμάλ, δεν αναγνώρισαν την Συνθήκη των Σεβρών και 

οργάνωσαν κίνημα αντίστασης εναντίον των στρατιωτικών δυνάμεων των Ελλήνων, Άγγλων και 

Γάλλων, τις οποίες θεωρούσαν δυνάμεις κατοχής. Ο άμεσος στόχος τους ήταν η απελευθέρωση 

των εδαφών που είχαν παραδοθεί στην Ελλάδα και ο τελικός στόχος η δημιουργία του εθνικού 

τουρκικού κράτους. Προς τον σκοπό αυτό, χρησιμοποίησαν βίαιες πρακτικές εθνοκάθαρσης. 

Στις εμφύλιες διαμάχες μεταξύ των Τούρκων που υποστήριζαν τον Σουλτάνο και  των Τούρκων 

εθνικιστών που υποστήριζαν τον Κεμάλ, επικράτησαν οι δυνάμεις των εθνικιστών.  

Ο Κεμάλ αναδείχτηκε πρωθυπουργός του κράτους που ονομάστηκε Τουρκία. Ψηφίστηκε 

Σύνταγμα το οποίο προέβλεπε ότι η νομοθετική εξουσία θα ασκείται από τη Μεγάλη 

Εθνοσυνέλευση. Η πρωτεύουσα ορίστηκε η Άγκυρα.  

 

 

 

Ο Βενιζέλος υπογράφει τη Συνθήκη των Σεβρών 



• Η κίνηση αυτονόμησης στον Πόντο 

Στο πλαίσιο της «αυτοδιάθεσης των λαών», όπως διατυπώθηκε στα τέλη του Α’ 

Παγκοσμίου Πολέμου στο Συνέδριο Ειρήνης του Παρισιού, εκδηλώθηκε αυτονομιστική 

κίνηση των Ελλήνων του Πόντου. Τον Ιανουάριο του 1920 ιδρύθηκε σε εδάφη που 

κατοικούσαν Πόντιοι και Αρμένιοι, ομόσπονδο ποντοαρμενικό κράτος, που 

αναγνωρίστηκε από τη συνθήκη των Σεβρών.  

Η ομοσπονδία, απροστάτευτη από τους Συμμάχους και χωρίς δικό της οργανωμένο 

στρατό, διαλύθηκε βίαια (Νοέμβριος 1920) από τους Τούρκους εθνικιστές.  

 

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Στην Ελλάδα δημιουργήθηκε μια αντιβενιζελική συμμαχία με ηγέτη τον Δημήτριο Γούναρη, που 

εξέφραζε ένα τμήμα της ελληνικής κοινωνίας, αντίθετη στη συνέχιση του πολέμου. 

Τον Οκτώβριο του 1920, πεθαίνει ο Αλέξανδρος (γιος του βασιλιά Κωνσταντίνου), ο οποίος 

εκτελούσε χρέη βασιλιά μετά την έξωση του πατέρα του στη διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου 

Πολέμου. 

Το  κόμμα των Φιλελευθέρων του Βενιζέλου χάνει στις εκλογές τον Νοέμβριο του 1920. 

Οι πολιτικοί αντίπαλοι του Βενιζέλου επαναφέρουν στο θρόνο τον βασιλιά Κωνσταντίνο. 

Η νέα φιλοβασιλική κυβέρνηση δεν τηρεί την προεκλογική της υπόσχεση για τον τερματισμό του 

πολέμου και αλλάζει την ηγεσία του στρατεύματος. 

 

ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ 

Η επιστροφή του βασιλιά Κωνσταντίνου στην Ελλάδα δυσαρεστεί τους Άγγλους και τους Γάλλους 

λόγω της θέσης του εναντίον της Αντάντ κατά τη διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή η 

πολιτική εξέλιξη λειτουργεί ως πρόφαση για τις Δυνάμεις (ιδίως Γαλλία και Ιταλία) για να 

αλλάξουν στάση απέναντι στην Ελλάδα. 

Το 1921 ο Κεμάλ υπογράφει συμφωνία συνεργασίας με την οποία η  Σοβιετική Ένωση  παρέχει 

πολεμικό υλικό στους εθνικιστές του Κεμάλ. Την ίδια χρονιά υπογράφονται σειρά συμφωνιών 

μεταξύ της Γαλλίας, της Ιταλίας και του Κεμάλ, οι οποίες προέβλεπαν την αποχώρηση γαλλικών 

και ιταλικών στρατευμάτων από τη Μικρά Ασία, με αντάλλαγμα την παραχώρηση προνομίων και 

διευκολύνσεων από την κεμαλική Τουρκία. 

 

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Στις 2 Μαΐου 1919 ο ελληνικός στρατός αποβιβάζεται στη Σμύρνη, μετά από την εντολή του 

Συνεδρίου του Παρισιού. 

Τον Ιούλιο του 1920  ο ελληνικός στρατός προελαύνει  150 χμ σε βάθος της Μ. Ασίας, μέχρι τη 

γραμμή Πάνορμος - Προύσα - Ουσάκ για να προστατέψει τους ελληνικούς πληθυσμούς από τις 

επιθέσεις των τσέτων, των αντάρτικων τουρκικών σωμάτων. 

Το 1921 ο ελληνικός στρατός συνεχίζει την προέλαση στην Ανατολία και  καταλαμβάνει το Αφιόν 

Καραχισάρ και το Εσκί Σεχίρ. 



Στις 29 Μαΐου  1921, σε μία συμβολικά επιλεγμένη χρονική στιγμή - 468 χρόνια από την Άλωση 

της Κωνσταντινούπολης - ο Βασιλιάς Κωνσταντίνος αποβιβάσθηκε στη Σμύρνη και συμμετείχε σε 

ευρεία στρατιωτική σύσκεψη, όπου ορίστηκε ως στόχος η κατάληψη της Άγκυρας και η 

καταστροφή του σταθμού ανεφοδιασμού των τουρκικών στρατευμάτων. 

Τον Αύγουστο 1921 ο ελληνικός στρατός προελαύνει προς την Άγκυρα μέσω της Αλμυρής 

Ερήμου. Η σύγκρουση με το τουρκικό στρατό γίνεται στο Σαγγάριο ποταμό. Οι ελληνικές 

δυνάμεις χάνουν τη μάχη του Σαγγαρίου και υποχωρούν βαρύτατα τραυματισμένες στη γραμμή 

Εσκί Σεχίρ - Κιουτάχεια -  Αφιόν Καραχισάρ, στην οποία καθηλώνονται  για έναν ολόκληρο χρόνο. 

Σε αυτό το διάστημα, γίνονται διαπραγματεύσεις για ειρήνη από την πλευρά της Ελλάδας και των 

Δυνάμεων της Αντάντ, τις οποίες οι Τούρκοι συνεχώς απορρίπτουν, απαιτώντας την  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

συνθηκολόγηση και αποχώρηση της Ελληνικής στρατιάς. 

Η μάχη του Σαγγάριου σήμανε το τέλος των επιθετικών επιχειρήσεων για τον Ελληνικό Στρατό 

στην Μικρά Ασία και την μετάπτωσή του σε αμυντική 

κατάσταση. Για την τουρκική πλευρά ήταν μια επιτυχία 

που έπαιξε μεγάλο ρόλο σε διπλωματικό επίπεδο. Ο 

Κεμάλ και η κυβέρνησή του αναγνωρίστηκαν πλήρως από 

τους διεθνείς παράγοντες. 

Η ελληνική κυβέρνηση διέρρεε ότι η εκστρατεία δεν 

μπορούσε να συνεχιστεί για οικονομικούς λόγους. 

Στις 13 Αυγούστου 1922 ξεκινά η τουρκική αντεπίθεση σε 

όλη την έκταση του μετώπου. Ο ελληνικός στρατός 

υποχωρεί και μαζί του φεύγουν χιλιάδες άμαχοι Έλληνες 

φοβούμενοι τα αντίποινα των Τούρκων. 

Στις 5 Σεπτεμβρίου τα τελευταία τμήματα του Ελληνικού Στρατού εγκατέλειψαν την Μικρά Ασία. 

 

Χρονικό των στρατιωτικών επιχειρήσεων  
της Μικρασιατικής εκστρατείας 

Έλληνες στρατιώτες στο Αφιόν Καραχισάρ 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7%CF%82_(1453)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7%CF%82_(1453)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%91%CE%84_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82


Η ΠΥΡΠΟΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 

Το Σεπτέμβριο 1922 οι Τούρκοι μπαίνουν στη Σμύρνη.  Πυρπολούν την ελληνική  και την 

αρμενική συνοικία. Ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος θανατώνεται από τον εξαγριωμένο 

μουσουλμανικό πλήθος. Ακολουθούν σφαγές Χριστιανών και λεηλασίες. Χιλιάδες πρόσφυγες 

συνωστίζονται στο λιμάνι και προσπαθούν να μπουν στα πλοία για να σωθούν. Τα πλοία των 

συμμαχικών δυνάμεων παρακολουθούν τις σκηνές φρίκης χωρίς να επέμβουν. 

Η Σμύρνη,  η παραδεισένια πόλη της φυσική ομορφιάς, της  οικονομικής ανάπτυξης, της   

αρμονικής συνύπαρξης διαφορετικών εθνικοτήτων και θρησκευτικών ομάδων καταστρέφεται.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πυρπόληση της Σμύρνης 

Η Σμύρνη πριν την καταστροφή 



ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΤΟΥ 1922 

Στις 11 Σεπτεμβρίου 1922, ξέσπασε Κίνημα του Στρατού και του Ναυτικού στη Χίο και τη Λέσβο, 

όπου βρίσκονταν μονάδες του ελληνικού στρατού που επέστρεφαν από τη Μικρά Ασία. Οι 

κινηματίες ζητούσαν την παραίτηση του βασιλιά Κωνσταντίνου, τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης  

που θα είχε την εμπιστοσύνη της  Αντάντ, καθώς και την ενίσχυση του μετώπου στη Θράκη, ώστε 

η Ελλάδα να μην χάσει και  άλλα εδάφη.  Με επικεφαλής τους συνταγματάρχες  Νικόλαο 

Πλαστήρα και Στυλιανό Γονατά, οι κινηματίες φτάνουν στην Αθήνα και εγκαθιστούν 

επαναστατική κυβέρνηση. Ο βασιλιάς Κωνσταντίνος Α΄ παραιτήθηκε και έφυγε για την Ιταλία. 

Βασιλιάς ανακηρύχτηκε ο γιος του και Διάδοχος Γεώργιος Β΄. Η διεθνής εκπροσώπηση της χώρας 

ανατέθηκε στον Ελευθέριο Βενιζέλο. 

Η ΑΝΑΚΩΧΗ ΤΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 

Υπό το βάρος των τουρκικών απειλών για νέο πόλεμο και των πιέσεων της Αγγλίας,  η Ελλάδα 

αποδέχτηκε την ανακωχή τον Οκτώβριο του 1922 στα Μουδανιά (λιμένα στη Θάλασσα του 

Μαρμαρά). Σύμφωνα με την ανακωχή των Μουδανιών, η Ανατολική Θράκη ενσωματωνόταν 

στην Τουρκία. 

 

Η ΔΙΚΗ ΤΩΝ ΕΞΙ 

Το 1922 υψηλόβαθμα στελέχη της κυβέρνησης Γούναρη παραπέμφθηκαν σε έκτακτο 
στρατοδικείο, προκειμένου να καταλογιστούν ευθύνες για την μικρασιατική καταστροφή. 
Καταδικάστηκαν σε θάνατο με την κατηγορία της εσχάτης προδοσίας και εκτελέστηκαν οι έξι από 
τους οκτώ κατηγορούμενους:   

Δημήτριος Γούναρης, αρχηγός του Λαϊκού Κόμματος και πρωθυπουργός την περίοδο 1921 - 1922 
Πέτρος Πρωτοπαπαδάκης, υπουργός οικονομικών στις κυβερνήσεις Γούναρη και πρωθυπουργός 
το 1922 
Νικόλαος Στράτος, πρωθυπουργός το 1922 (για μερικές ημέρες) και υπουργός Εσωτερικών το 
1922 
Γεώργιος Μπαλτατζής, υπουργός εξωτερικών στις κυβερνήσεις Γούναρη και Πρωτοπαπαδάκη 
Νικόλαος Θεοτόκης, υπουργός στρατιωτικών στις κυβερνήσεις Γούναρη και Πρωτοπαπαδάκη 
Γεώργιος Χατζανέστης, διοικητής της στρατιάς της Μικράς Ασίας και της Ανατολικής Θράκης. 
 

Η ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΛΟΖΑΝΗΣ 

 

Το 1923 υπογράφεται η Συνθήκη της Λωζάνης, με την οποία καταργήθηκε η Συνθήκη των 

Σεβρών. Η Τουρκία ανέκτησε την Ανατολική Θράκη, τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο και την περιοχή 

της Σμύρνης. Η Συνθήκη της Λοζάνης προέβλεπε επίσης  την  υποχρεωτική ανταλλαγή 

πληθυσμών. Περίπου 1.300.000 Έλληνες εγκατέλειψαν την Τουρκία και 500.000 Τούρκοι 

εγκατέλειψαν την Ελλάδα. Δεν μετακινήθηκαν οι Έλληνες της Κωνσταντινούπολης και οι 

μουσουλμάνοι της Δυτικής Θράκης. Η θρησκεία και όχι η εθνικότητα αποτέλεσε το βασικό 

κριτήριο για την ανταλλαγή. Οι πρόσφυγες κατευθύνθηκαν προς Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη, 

Βόλο. 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%AE%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%93%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CE%B1%CF%81%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AD%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CF%81%CF%89%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%B4%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE%B1%CE%BF%CF%82_%CE%A3%CF%84%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%9C%CF%80%CE%B1%CE%BB%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B6%CE%AE%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE%B1%CE%BF%CF%82_%CE%98%CE%B5%CE%BF%CF%84%CF%8C%CE%BA%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A7%CE%B1%CF%84%CE%B6%CE%B1%CE%BD%CE%AD%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%98%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8A%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BC%CF%8D%CF%81%CE%BD%CE%B7


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγές: 

Σχολικό βιβλίο «Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία» Γ’ Γυμνασίου 

Wikipedia  

Ομαδική εργασία των μαθητών του Γ2 

Καλαμπάκα Ευανθία 

Καμαριέρη Σωτηρία 

Κουγιουμτζίδης Ιωάννης 

Μαχαιρίδου Άννα 

Μπάδου Πετρούλα 

Μπαϊρακταρίδης   Κυριάκος 

 

 

 

 


