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Παρουσίαση βιβλίου, Κοζάνη 26 Απριλίου 2014 

 

Οι μουσουλμανικοί πληθυσμοί στην Ελλάδα 1912-1923. Από την ενσωμάτωση στην 

ανταλλαγή, Θεσσαλονίκη: Αντ. Σταμούλης, 2013. 

 

 

 

 Κάθε επιστημονική μελέτη βασίζεται σε κάποιες  πρώτες διαπιστώσεις, 

σκέψεις και ερωτήματα τα οποία στη συνέχεια αποτελούν και το βασικό κορμό της. 

Θα αναφερθώ σε αυτά ακριβώς τα ερωτήματα και διαπιστώσεις που οδήγησαν στη 

συγγραφή του βιβλίου.  

 Μια πρώτη διαπίστωση σχετιζόταν με την Ανταλλαγή των πληθυσμών και με 

τα γεγονότα της περιόδου από τους Βαλκανικούς Πολέμους έως τη Μικρασιατική 

Καταστροφή. Το μέγεθος της Καταστροφής, οι δυσκολίες εγκατάστασης των 

προσφύγων στην Ελλάδα, η διαμόρφωση μιας ξεχωριστής προσφυγικής ταυτότητας 

και η δημιουργία μιας χαίνουσας πληγής στην κυρίαρχη αντίληψη περί εθνικής 

ταυτότητας είχαν ως φυσιολογικό αποτέλεσμα την πρόσληψη της Ανταλλαγής 

αποκλειστικά υπό το πρίσμα της τραγωδίας του Μικρασιατικού Ελληνισμού και της 

προσπάθειας αποκατάστασής του στη μητέρα πατρίδα. Στη συλλογική μας μνήμη 

αλλά και στην ιστοριογραφία για την περίοδο 1912-1923 – έστω και εάν η ίδια η 

σημασία της λέξης ανταλλαγή παραπέμπει σε δύο μέρη - απουσιάζουν οι αναφορές 

για το άλλο κομμάτι της Ανταλλαγής, τους μουσουλμάνους, δηλαδή, που 

ενσωματώθηκαν στο ελληνικό κράτος με τους Βαλκανικούς Πολέμους και 

μετανάστευσαν στην Τουρκία στο πλαίσιο της Σύμβασης της Λωζάννης.  

Ο στόχος μου ήταν να διερευνήσω το κομμάτι αυτό της Ανταλλαγής που 

τοποθετήθηκε κάτω από το χαλί της συλλογικής ιστορικής μας μνήμης, έστω και αν, 

χωρίς να γίνεται αντιληπτό, είναι παρόν στην καθημερινότητά μας. Εξ αρχής δεν 

τέθηκε ως στόχος η παρουσίαση της διαδικασίας της Ανταλλαγής των μουσουλμάνων, 

αλλά ήθελα να επικεντρωθώ σε όσα προηγήθηκαν της Σύμβασης της Λωζάννης. Και 

αυτό γιατί ο βασικός σκοπός του βιβλίου ήταν να ερευνηθούν οι αλληλεπιδράσεις 

που προέκυπταν από δύο ζεύγη σχέσεων: της μουσουλμανικής μειονότητας με την 

ελληνική διοίκηση και της μουσουλμανικής μειονότητας με τον χριστιανικό ντόπιο ή 

προσφυγικό πληθυσμό. Πώς να αντιμετώπισε άραγε η ελληνική διοίκηση μετά τους 

Βαλκανικούς Πολέμους τις προκλήσεις που έθετε η ενσωμάτωση μιας πολυπληθούς 

μουσουλμανικής μειονότητας στο ελληνικό κράτος; Πώς αντιλαμβάνονταν οι φορείς 

της ελληνικής διοίκησης τη θέση των νέων μουσουλμάνων υπηκόων στην οικονομική, 
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πολιτική και κοινωνική ζωή της χώρας; Ποιες πολιτικές πρακτικές θεωρούνταν 

κατάλληλες απέναντι στον μουσουλμανικό πληθυσμό της ελληνικής επικράτειας; 

Ήταν τα ερωτήματα που καλούνταν να απαντήσει η έρευνα και τα οποία συνδέονταν 

με τη διαπίστωση ότι την ελληνική βιβλιογραφική παραγωγή για τις μειονότητες, που 

άνθισε στη δεκαετία του 1990 και στις αρχές του 2000, δεν απασχόλησε η πολιτική 

της Ελλάδας απέναντι στους μουσουλμάνους που τελικά ανταλλάχθηκαν, έστω και 

αν ήταν η πολυπληθέστερη μειονοτική ομάδα που εντάχθηκε ποτέ στο ελληνικό 

κράτος. 

Οι σχέσεις ελληνικού κράτους και μειονότητας ερευνήθηκαν σε πολλά 

επίπεδα: στην αντίδραση της διοίκησης απέναντι στο φαινόμενο της μετανάστευσης 

των μουσουλμάνων, στις πολιτικές που υιοθετήθηκαν στο ακανθώδες ζήτημα των 

μουσουλμανικών κτημάτων, στη σημασία της μουσουλμανικής ψήφου στις εκλογικές 

αναμετρήσεις του Εθνικού Διχασμού, στα μέτρα που υιοθετήθηκαν για την 

εκπαίδευση της μειονότητας, στην ένταξη της μειονοτικής πολιτικής στον 

προπαγανδιστικό μηχανισμό των ελληνικών εθνικών διεκδικήσεων και στις 

αντιλήψεις της πολιτικής ηγεσίας και των στελεχών του κρατικού μηχανισμού όσον 

αφορά τη θέση των μουσουλμάνων στις δομές του ελληνικού κράτους. Βεβαίως η 

μελέτη των σχέσεων κράτους και μειονότητας δεν θα μπορούσε να τεθεί εκτός του 

πλαισίου που όριζε η περίοδος 1912-1923 με τις πολεμικές συγκρούσεις, τις 

μετακινήσεις πληθυσμών, τις επιδιώξεις της εξωτερικής πολιτικής, την έξαρση του 

μεγαλοϊδεατισμού και του εθνικισμού, τον φανατισμό του Εθνικού Διχασμού. 

 Παράλληλα, επιδίωξα η μελέτη να κινηθεί και σε ένα δεύτερο επίπεδο πέρα 

από τη διεθνή διπλωματία, την επίσημη εθνική πολιτική και τις αντιλήψεις της 

ηγεσίας του κρατικού μηχανισμού, σε αυτό της σκιαγράφησης της καθημερινότητας 

και της μικροϊστορίας των σχέσεων χριστιανών και μουσουλμάνων, αλλά και της 

ανάδειξης πτυχών του κοινωνικού βίου της ίδιας της μουσουλμανικής κοινότητας. 

Ένα επίπεδο έρευνας, κατά την προσωπική μου γνώμη, πολύ πιο ενδιαφέρον και 

γοητευτικό. Κατά αυτό τον τρόπο ήθελα να παρουσιάσω όλες τις πτυχές της ένταξης 

των μουσουλμάνων στο ελληνικό κράτος, από τις αποφάσεις της διεθνούς 

διπλωματίας και της ελληνικής κυβέρνησης έως την καθημερινότητα με τον 

χριστιανό γείτονα ή τον άρτι αφιχθέντα πρόσφυγα, απλώνοντας όλο το 

πολυκερματισμένο, αλλά και πολυδύναμο πεδίο της ιστορίας.  

 Αναφέρθηκαν από τους προηγούμενους ομιλητές πολλά από τα 

συμπεράσματα του βιβλίου. Θα επισημάνω, πάλι, μερικά από αυτά. Οι μουσουλμάνοι 
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της Μακεδονίας, της Θράκης, της Ηπείρου, της Κρήτης και των νησιών του Αιγαίου 

δεν αποτελούσαν μία ενιαία πληθυσμιακή ομάδα με κοινά χαρακτηριστικά, αλλά 

εντάσσονταν και αυτοί στον κανόνα της βαλκανικής πληθυσμιακής Βαβέλ. Υπήρχαν 

λοιπόν μουσουλμάνοι ελληνόφωνοι, τουρκόφωνοι, αλβανόφωνοι, σλαβόφωνοι 

(μακεδονικής γλώσσας όπως δήλωναν στην απογραφή του 1920), βουλγαρόφωνοι, 

βλαχόφωνοι, δίγλωσσοι, αθίγγανοι, εξισλαμισμένοι Εβραίοι, Έλληνες ή Σλάβοι, 

σουνίτες, μπεκτασήδες, μεβλεβήδες κ.λπ., μία ποικιλόμορφη μουσουλμανική 

μειονότητα που δικαιολογεί και τον πληθυντικό στον τίτλο του βιβλίου «οι 

μουσουλμανικοί πληθυσμοί». 

Όσον αφορά τις αντιλήψεις της ελληνικής διοίκησης απέναντι στους 

μουσουλμάνους, για τον Βενιζέλο και την υπόλοιπη ηγεσία της κεντρικής διοίκησης 

η ύπαρξη της μουσουλμανικής μειονότητας στο ελληνικό κράτος δεν συνιστούσε 

πρόβλημα που θα έπρεπε να επιλυθεί με τη βίαιη επιβολή της ελληνικής εθνικής 

συνείδησης και τη δημιουργία ενός εθνικά μονολιθικού κράτους, αλλά με μια 

πολιτική που θα δημιουργούσε δεσμούς εμπιστοσύνης ανάμεσα στο κράτος και τα 

μέλη των μειονοτήτων, καλλιεργώντας έτσι τη συνείδηση του έλληνα πολίτη που 

προασπίζει τα συμφέροντα της κοινής πατρίδας ανεξαρτήτως γλώσσας, θρησκείας ή 

και εθνικής καταγωγής. 

Βέβαια οι αρχές της πολιτικής του Βενιζέλου έναντι των μειονοτήτων 

ελάχιστα εφαρμόστηκαν στην πράξη. Οι καλές προθέσεις της κεντρικής διοίκησης 

αναιρούνταν από τις ενέργειες κατώτερων διοικητικών οργάνων, κυρίως των τηρητών 

της τάξης και των στρατιωτικών. Οι αρχειακές πηγές της περιόδου παρέχουν 

πληθώρα παραδειγμάτων καταπίεσης των μειονοτήτων από τους παραπάνω 

εκπροσώπους της ελληνικής διοίκησης, καθιστώντας έτσι τις εξαγγελίες των 

υπουργών της μακρινής Αθηνάς νεκρό γράμμα, αφού οι ενέργειες του χωροφύλακα 

του χωριού ήταν αυτές που τελικά επηρέαζαν την καθημερινότητα του 

μουσουλμάνου ή του σλαβόφωνου. Ο ίδιος ο Βενιζέλος αδυνατούσε να επιβάλει τις 

αρχές της μειονοτικής πολιτικής του, τονίζοντας, όταν πληροφορήθηκε ότι οι τοπικές 

αρχές στην Ανατολική Μακεδονία δεν αποδίδουν στους μουσουλμάνους τα κτήματα 

που είχαν μεσεγγυηθεί από το ελληνικό Δημόσιο, ότι «η τύφλωσις της Ελληνικής 

διοικήσεως είναι αθεράπευτος και ότι αυτή συστηματικώς πράττει ό,τι είναι δυνατόν 

όπως ματαιώση επιτυχίαν εθνικών μας διεκδικήσεων». Από την άλλη βέβαια η 

προσπάθεια εφαρμογής των απόψεων του Βενιζέλου για τη μουσουλμανική 

μειονότητα προσέκρουσε στις έκτακτες καταστάσεις της περιόδου 1912-1923 και στο 
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δίλημμα κατά πόσο μία φιλελεύθερη μειονοτική πολιτική θα απειλούσε την εθνική 

ασφάλεια που την περίοδο αυτή ήταν εξαιρετικά εύθραυστη.  

Με τη Μικρασιατική Καταστροφή εγκαταλείφθηκαν και λησμονήθηκαν οι 

θεωρητικές αναζητήσεις των εκπροσώπων της ελληνικής διοίκησης που θα 

δικαιολογούσαν την προσπάθεια δημιουργίας στην ουσία ενός πολυεθνικού κράτους  

στηριζόμενου στις αρχές της ισονομίας, της ισοπολιτείας και του σεβασμού των 

δικαιωμάτων αλλοεθνών και αλλοθρήσκων. Η εθνική ομοιογένεια ήταν αυτή που 

εξασφάλιζε την εδαφική ακεραιότητα και την ευημερία της χώρας και αυτή ακριβώς 

η αντίληψη καθιστούσε αναγκαία την απόφαση για την Ανταλλαγή των Πληθυσμών. 

 Στο δεύτερο κομμάτι του βιβλίου, στις σχέσεις δηλαδή των μουσουλμάνων με 

τους χριστιανούς, διαπιστώθηκε και εδώ ένα χάσμα ανάμεσα στην πολιτική του 

επίσημου ελληνικού κράτους και την πρόσληψή της από το χριστιανικό στοιχείο των 

Νέων Χωρών, η συμπεριφορά του οποίου θα διαδραμάτιζε σημαίνοντα ρόλο στην 

υλοποίηση της μειονοτικής πολιτικής της κεντρικής εξουσίας. Η καθημερινότητα των 

ετερόδοξων πληθυσμών είχε τους δικούς της κανόνες και οριζόταν από βαθιές 

νοοτροπίες, επηρεαζόμενες βεβαίως και από το γενικότερο πλαίσιο της εποχής. Οι 

σχέσεις μουσουλμάνων και χριστιανών – ντόπιων και προσφύγων – κάλυπταν όλες 

τις πλευρές ενός φάσματος που ξεκινούσε από τη γενικευμένη σύγκρουση και 

κατέληγε στην αρμονική συμβίωση και τη συνεργασία. Οι αναμνήσεις του 

οθωμανικού παρελθόντος, ο θρησκευτικός φανατισμός, η έξαρση του εθνικισμού, οι 

κομματικές αντιπαλότητες, οι πολεμικές συγκρούσεις, ο οικονομικός ανταγωνισμός 

με τη διεκδίκηση, κυρίως, της μουσουλμανικής κτηματικής περιουσίας, οι τάσεις 

ρεβανσισμού για τις βιαιοπραγίες εις βάρος των χριστιανών της Μικράς Ασίας 

διαμόρφωσαν συνθήκες εχθρικής συμπεριφοράς και σύγκρουσης ανάμεσα σε 

χριστιανούς και μουσουλμάνους. Όμως οι σχέσεις των ετερόδοξων σύνοικων 

πληθυσμιακών στοιχείων δεν ήταν μονοδιάστατες. Μελετώντας κυρίως τη 

μικροιστορία της περιόδου διαπιστώνεται ότι η καθημερινότητα χριστιανών και 

μουσουλμάνων χαρακτηριζόταν και από την αρμονική συνύπαρξη, τις κοινωνικές 

επαφές, τα κοινά συμφέροντα, τους κοινούς φόβους. Βέβαια θα πρέπει να 

υπογραμμιστεί ότι σε περιόδους γενικευμένης σύγκρουσης το άτομο αναζητά την 

ασφάλεια σε ευρύτερες ομάδες, όπως το έθνος ή την κοινότητα που είναι αυτές πλέον 

που θέτουν τους όρους των σχέσεων με τους ετερόδοξους και αλλοεθνείς. Ο 

μουσουλμάνος ή αντίστοιχα ο χριστιανός μπορεί σε προσωπικό-ατομικό επίπεδο να 

γινόταν αποδεκτός σε συλλογικό όμως όχι. 
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 Στην περιοχή της Κοζάνης η παρουσία του μουσουλμανικού πληθυσμού ήταν 

έντονη αφού αποτελούσε το 27% του πληθυσμού το 1915. Οι μουσουλμάνοι της 

Κοζάνης χωρίζονταν σε δύο μεγάλες ομάδες τους τουρκόφωνους κα τους 

ελληνόφωνους Βαλαάδες. Οι τουρκόφωνοι συγκεντρώνονταν στους οικισμούς βόρεια 

της πόλης της Κοζάνης και στην περιοχή της Πτολεμαΐδας, ανατολικά της πόλης, 

στους οικισμούς Δρέπανο, Καπνοχώρι και τους οικισμούς από τον Άγιο Δημήτριο 

μέχρι τον Πολύμυλο, δυτικά στα χωριά ανάμεσα στην Κοζάνη και τη Σιάτιστα 

(Βατερό, Ξηρολήμνι, Κηπάρι, Λυγερή κ.ά.), νότια και νοτιοανατολικά στα χωριά 

Λευκόβρυση, Άργιλος, Πρωτοχώρι, Πετρανά, Βαθύλακκος, Ροδίτης, Λεύκαρα, 

Αμυγδαλιά, Σταυρωτή, Οινόη κ.ά. Οι ελληνόφωνοι Βαλαάδες, περίπου 12.000, 

ζούσαν στο Βόιο και τα Γρεβενά στα χωριά τα οποία βλέπουμε αναλυτικά στις 

διαφάνειες. 

 Η πλειονότητα των μουσουλμάνων της Κοζάνης ακολουθούσε το σουνιτικό 

Ισλάμ, υπήρχαν όμως και μπεκτασήδες που σύμφωνα με τον Στέφανο 

Παπακωνσταντίνου υπολογιζόταν σε 6 με 8.000. Την ύπαρξη μπεκτασίδων στην 

περιοχή μαρτυρά βεβαίως και η ύπαρξη τεκέδων στο Νομό: στη Δραγασιά (Δίσλαπο), 

μάλλον στην Πηγαδίτσα, στη Βουδουρίνα (Νέα Σπάρτη), στο Καπνοχώρι 

(Σοφουλάρ), στο Τοπτσιλάρ (Αγ. Δημήτριο) και στη Τζούμα (Χαραυγή). 

 Η σημασία των μουσουλμάνων στην περιοχή έχει και πολιτικές προεκτάσεις 

σε μια περίοδο όπου κυριαρχεί ο Εθνικός Διχασμός και η διαμάχη βενιζελικών – 

αντιβενιζελικών. Στην Κοζάνη, όπως και στην υπόλοιπη Μακεδονία, οι 

μουσουλμάνοι στηρίζουν τον αντιβενιζελικό κόμμα και στις τρεις αναμετρήσεις της 

περιόδου το 1915 και 1920 όλοι οι βουλευτές που εκλέγονται από το νομό Κοζάνης 

είναι αντιβενιζελικοί και ανάμεσά τους και μουσουλμάνοι βουλευτές. Οι 

μουσουλμάνοι που δεν διασπείρουν τις ψήφους τους όπως οι χριστιανοί καθορίζουν 

εν πολλοίς το εκλογικό αποτέλεσμα. Στην Κοζάνη ο ισχυρότερος κομματάρχης των 

μουσουλμάνων ήταν ο Δερβίς Μπέη από το Καρατζιλάρ, ο οποίος ήταν μάλλον και ο 

ισχυρότερος εκλογικός παράγοντας του νομού αν αναλογιστεί κανείς ότι εκτός από 

τους μουσουλμάνους υποψηφίους του αντιβενιζελικού συνδυασμού καθόριζε και ένα 

μέρος των χριστιανών υποψηφίων. Πρέπει να σημειωθεί ότι για ένα διάστημα (1919-

1920) νομάρχης Κοζάνης διετέλεσε ο μουσουλμάνος Τουρκοκρητικός Αλή Ναίπ 

Ζαδέ. 

 Οι σχέσεις ανάμεσα στο  χριστιανικό στοιχείο και τους μουσουλμάνους στο 

νομό της Κοζάνης, όπως αναφέρθηκε, κάλυπταν όλες τις πλευρές ενός φάσματος που 
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ξεκινούσε από τη γενικευμένη σύγκρουση και κατέληγε στην αρμονική συμβίωση και 

τη συνεργασία. Ο Α΄ Βαλκανικός Πόλεμος άφησε έντονα τα σημάδια του στις 

σχέσεις των πληθυσμιακών ομάδων στο νομό Κοζάνης, αφού παράλληλα με τις 

πολεμικές συγκρούσεις των τακτικών στρατών οι πληθυσμοί συμμετείχαν σε έναν 

δικό τους πόλεμο όπου εχθρός ήταν ο εθνικά, θρησκευτικά αλλά και ο κοινωνικά 

άλλος. Στη Δυτική Μακεδονία η σύγκρουση ανάμεσα στις δύο θρησκευτικές 

κοινότητες την περίοδο 1912-1913 ήταν πιο βίαιη εξαιτίας των ιδιαιτεροτήτων των 

πολεμικών επιχειρήσεων στην περιοχή. Μετά τη στροφή του κύριου σώματος του 

ελληνικού στρατού από την Κοζάνη ανατολικά για την κατάληψη της Θεσσαλονίκης, 

στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας παρέμεινε η 5
η
 Μεραρχία με σκοπό την 

κάλυψη των νώτων του ελληνικών δυνάμεων που προωθούνταν προς Θεσσαλονίκη. 

Η Μεραρχία προχώρησε από την Κοζάνη βόρεια προς τα Καϊλάρια, τα οποία 

κατέλαβε, αλλά σε μάχη που έδωσε με δυνάμεις οθωμανικού στρατού κοντά στο 

Σόροβιτς ηττήθηκε και υποχώρησε στην Κοζάνη. Κατά τη διάρκεια της υποχώρησης 

η Μεραρχία υπέστη απώλειες από τους μουσουλμάνους κατοίκους των χωριών του 

κάμπου των Καϊλαρίων. Την ίδια ώρα η περιοχή Γρεβενών και Βοΐου καταλήφθηκε 

κυρίως από άτακτα σώματα Κρητών και ντόπιων που είχαν δράσει στην περιοχή και 

στο Μακεδονικό Αγώνα καθώς και από μικρές δυνάμεις τακτικού στρατού. Οι 

ελληνικές δυνάμεις έφτασαν μέχρι τα περίχωρα της Καστοριάς, αλλά μετά την ήττα 

της 5
ης

 Μεραρχίας οπισθοχώρησαν και συγκεντρώθηκαν στη Σιάτιστα. Τα ελληνικά 

ένοπλα σώματα ακολούθησαν και οι χριστιανικοί πληθυσμοί της περιοχής για να 

αποφύγουν τα αντίποινα των μουσουλμάνων. Παράλληλα, τακτικός οθωμανικός 

στρατός, μουσουλμάνοι χωρικοί και κυρίως οι άτακτοι του διαβόητου Μπεκήρ Αγά 

από το Τσούρχλι (Άγιος Γεώργιος) Γρεβενών ανακατέλαβαν την περιοχή Βοΐου-

Γρεβενών-Καστοριάς και κατευθύνθηκαν στη Σιάτιστα για να πολιορκήσουν τις 

ελληνικές δυνάμεις που είχαν καταφύγει εκεί μαζί με χριστιανούς πρόσφυγες. Μετά 

τη νίκη των ελληνικών δυνάμεων στη μάχη της Σιάτιστας, την αναδιοργάνωση και 

ενίσχυση της 5
ης

 Μεραρχίας, ο ελληνικός στρατός ανακατέλαβε τα εδάφη που είχε 

απολέσει. Η προέλαση, οπισθοχώρηση και ανακατάληψη του ελληνικού και 

οθωμανικού στρατού, οι οποίοι ακολουθούνταν από ομάδες ατάκτων και ντόπιων 

κατοίκων, ευνόησε τις εκατέρωθεν αντεκδικήσεις που εκδηλώθηκαν με λεηλασίες, 

σφαγές και εμπρησμούς. Σύμφωνα με τα στοιχεία του διοικητικού επιτρόπου 

Κοζάνης Γεώργιου Χωματιανού, στις επαρχίες Κοζάνης, Ανασέλιτσας, Γρεβενών και 

Ελασσόνας καταστράφηκαν 1.716 μουσουλμανικές οικίες και εξ ολοκλήρου έξι 
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μουσουλμανικά χωριά (Κοίλα, Βατερό, Λευκόβρυση, Οκτώ Σπίτια, Μεσοπόταμος 

(Γιάγκοβα), Καλονέρι Πετρανά) ενώ σκοτώθηκαν 231 μουσουλμάνοι κάτοικοι. Τα 

μουσουλμανικά χωριά στην επαρχία Καϊλαρίων υπέστησαν ακόμη μεγαλύτερες 

καταστροφές από τον ελληνικό στρατό και τους ντόπιους χριστιανούς (πατριαρχικούς 

και εξαρχικούς), αφού πυρπολήθηκαν 1.813 μουσουλμανικές οικίες και σκοτώθηκαν 

272 μουσουλμάνοι κάτοικοι. 

 Είναι πολλές οι πλευρές της άγνωστης ιστορίας των μουσουλμάνων της 

Ελλάδας και της Κοζάνης την περίοδο από τους Βαλκανικούς Πολέμους έως την 

οριστική ανταλλαγή τους, που βεβαίως δεν μπορούν να αναλυθούν στο πλαίσιο μιας 

βιβλιοπαρουσίασης. Ίσως οι ερωτήσεις και η συζήτηση που θα επακολουθήσει να 

μας δώσουν την ευκαιρία να πούμε περισσότερα.      

     

         


