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SXEDIO.52X 
 
 29.11.1962: Η ΕΛΛΑ∆Α ΣΤΗΝΕI ΕΚΤΕΛΕΣΤIΚΟ 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΚΑI ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑI ΟI ΕΞΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟI ΤΗΣ 
ΜIΚΡΑΣIΑΤIΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΠΟΥ ΚΡIΘΗΚΑΝ ΕΝΟΧΟI ΓIΑ 
ΕΘΝIΚΗ ΠΡΟ∆ΟΣIΑ 
 
 Στηv Ελλάδα o απόχηoς της Μικρασιατικής 
καταστρoφής, όπως χαρακτηρίστηκε η επιχείρηση στη 
Μικρά Ασία, πoυ oδήγησε τελικά στo ξεκλήρισµα τoυ 
ελληvισµoύ στov Πόvτo και τη Σµύρvη και τηv 
εκκέvωση της Αvατoλικής Θράκης, δεv τέλειωσε παρά 
µε τηv τιµωρία αυτώv πoυ κρίθηκαv έvoχoι για τηv 
τραγωδία, για εθvική πρoδoσία. 
 Με τηv κατάρρευση τoυ µετώπoυ στη Μικρά Ασία 
τα ελληvικά στσρατεύµατα κατέφυγαv στη Λέσβo αι τη 
Χίo, εvώ oι συvταγµατάρχες Ν. Πλαστήρας και Στ. 
Γovατάς ηγήθηκαv επαvάστασης και κάλεσαv τov 
Βασιλέα Κωvσταvτίvo vα παραιτηθεί υπέρ τoυ 
διαδόχoυ τoυ. 
  Ο Κωvσταvτίvoς έφυγε vτρoπιασµέvoς χωρίς 
αvτίσταση και πέθαvε ξαφvκκά αστo Παλέρµo της 
Σικελίας στις 29 ∆εκεµβρίoυ 1922. 
  Η vέα Κυβέρvηση υπό τov Σ. Κρoκιδά συvέστησε 
έκτακτo στρατoδικείo και καταδίκασε σε θάvατo τoυς 
υπεύθυvoυς της τραγωδίας ∆. Γoύvαρη, Π. 
Πρωτoπαπαδάκη, Ν. Στράτo, Γ.Μπαλτατζή, Ν. Θεoτόκη και 
τov Αρχιστράτηγo Γ.Χαστζηαvέστη. 
  Η δίκη πoυ έµειvε γvωστή σαv "η δίκη τωv έξ" 
τέλειωσε πoλύ γρήγoρα και oι έξη εκτελέστηκαv από 
στρατιωτικό απόσπασµα. 
 Στoς 19/2 ∆εκεµβρίoυ 1922 η Κυπριακή εφηµερίδα 
"Ελευθερία" δηµoσίευε τηv πιo κάτω αvταπόκριση από 
τo Κάϊρo: 
 " ΚΑIΡΟΝ 29 Νoεµβρίoυ 1922 
 Οι καταδικασθέvτες εις θαvάτωσιv εξ εκ τωv 
oκτώ κατηγoρoυµέvωv επί εσχάτη πρoδoσία, oίτιvες 
είvαι oι Γoύvαρης, Στράτoς, Θεoτόκης, Μπαλτατζής, 
Πρωτoπαπαδάκης και Χατζηαvέστης αφoύ εκoιvώvησαv 



 

 
 
 2 

τωv αχράvτωv µυστηρίωv εv τoις φυλακαίς Αβέρωφ, 
µετεφέρθησαv εις Γoυδί. 
 Εκεί εγέvετo πρώτov η καθαίρεσις τωv και είτα 
ετoυφεκίσθησαv. Ουδείς εξ αυτώv ωµίλησεv". 
 
 
 (Μεταγλώττιση) 
 " ΚΑIΡΟ 29 Νoεµβρίoυ 1922 
 Οι καταδικασθέvτες σε θάvατo έξη από τoυς 
oκτώ κατηγoρoυµέvoυς για εσχάτη πρoδoσία, oι oπoίoι 
είvαι oι Γoύvαρης, Στράτoς, Θεoτόκης, Μπαλτατζής, 
Πρωτoπαδάκης και Χατζηαvέστης, αφoύ εκoιvώvησαv 
τωv αχράvτωv µυστηρίωv στις φυλακές Αβέρωφ, 
µεταφέρθηκαv στo Γoυδί. 
 Εκεί έγιvε πρώτα η καθαίρεση τoυς και ύστερα 
τoυφεκίσθηκαv. Καvέvας από αυτoύς δεv µίλησε". 
 
 Τoυς έξη υπευθύvoυς της Μικρασιατικής 
καταστραφής εκτέλεσε η Κυβέρvηση υπό τov 
πρωθυπoυργό Στ. Γovατά. 
 Μετά τηv τραγωδία η Ελλάδα βρισκόταv σε πoλύ 
δύσκoλη κατάσταση και ιδιαίτερα oικovoµική. 
  Ακoλoύθησαv ειρηvικές διαπραγµατεύσεις µε 
τηv Τoυρκία στη Λωζάvη της Ελβετίας µε εκπρόσωπo 
της Ελλάδας και πάλι τo Ελευθέριo Βεvιζέλo και στις 
24 Ioυλίoυ 1923 υπoγράφτηκε συµφωvία µε τηv oπoία τα 
ελληvικά σύvoρα περιoρίστηκαv στov Εβρo. 
 Σύµφωvα µε τη συvθήκη θα γιvόταv αvταλλαγή 
πληθυσµώv µεταξύ της Ελλάδας και της Τoυρκίας και  
oι Ελληvες της Iωvίας, µεγάλoυ τµήµατoς της Θράκης 
και τoυ Πόvτoυ θα µεταφέρovταv στηv Ελλάδα. 
 Αvαφoρικά µε τηv Κύπρo η Τoυρκία εγκατέλειπε 
κάθε δικαίωµα στηv Κύπρo. 


