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Παρουσίαση	  έκδοσης	  για	  τη	  

Γενοκτονία	  των	  Ελλήνων	  της	  Οθωμανικής	  Αυτοκρατορίας	  
 

Η Ελληνοαµερικανική Ένωση φιλοξενεί την παρουσίαση του τόµου The 
Genocide of the Ottoman Greeks, Studies on the State Sponsored Campaign 
of Extermination of the Christians of Asia Minor (1912-1922) and its Aftermath: 
History, Law, Memory, που εκδόθηκε πρόσφατα από τις Εκδόσεις Aristide D. 
Caratzas / Melissa International Ltd. of New York. Τον τόµο επιµελήθηκαν 
οι Tessa Hofmann, Matthias Bjørnlund και Βασίλειος Μειχανετσίδης.  
 

Η παρουσίαση θα πραγµατοποιηθεί στα Αγγλικά, την Πέµπτη 13 Σεπτεµ-
βρίου 2012 στις 20:00 στο Θέατρο της Ελληνοαµερικανικής Ένωσης (Μασ-
σαλίας 22, Κολωνάκι). Η βραδιά θα εκκινήσει µε µία εισαγωγή για τον τόµο 
από την Dr. Hoffman, ενώ την έκδοση θα σχολιάσουν ο Καθηγητής Μάριος 
Ευρυβιάδης και ο Δρ. Βλάσης Αγτζίδης. Την παρουσίαση θα κλείσει µε 
οµιλία του ο εκδότης.  
 

Η µεταβατική περίοδος από την πτώση της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας µέχρι 
την ίδρυση της Τουρκικής Δηµοκρατίας χαρακτηρίζεται από µια σειρά 
διαδικασιών δροµολογουµένων κατά κύριο λόγο από µια µικρή ελίτ, που στόχο 
είχε την οικοδόµηση ενός σύγχρονου εθνικού κράτους. Μία από αυτές τις 
διαδικασίες ήταν η εσκεµµένη και προσχεδιασµένη εξάλειψη, στην ουσία εξόν-
τωση, των χριστιανικών (και µερικών άλλων) µειονοτήτων. Τα στοιχεία που 
προκύπτουν από δηµογραφικές µελέτες µιλούν από µόνα τους: το 1912 στη 
Μικρά Ασία και τη Θράκη κατοικούσαν 4-5 εκατοµµύρια Χριστιανοί και 7-8 
εκατοµµύρια µουσουλµάνοι. Το 1923 απέµειναν µόνο 250.000-300.000 
Χριστιανοί.  
 

Ο Raphael Lemkin — διεθνολόγος - νοµικός που εισήγαγε τον όρο genocide 
(=γενοκτονία) στο διεθνές δίκαιο — διαµόρφωσε τις αρχικές ιδέες του πάνω 
στον ορισµό αυτού του εγκλήµατος πολέµου βασιζόµενος στην εξόντωση των 
Χριστιανών της Μικράς Ασίας, ενώ ο διακεκριµένος τουρκολόγος Νεοκλής 
Σαρρής παρατήρησε ότι αυτή η εξολόθρευση των χριστιανικών µειονοτήτων 
αποτέλεσε βασικό πυλώνα δηµιουργίας της Τουρκικής Δηµοκρατίας. Όπως 
επισηµαίνουν οι επιµελητές της παρούσας έκδοσης, και σύµφωνα µε το 
πρόσφατο ψήφισµα της Διεθνούς Ένωσης Ακαδηµαϊκών για τη Γενοκτονία, 
που αναγνώρισε τις Γενοκτονίες των Ελλήνων και Ασσυρίων, το φάσµα των 
κοινοτήτων που υπήρξαν θύµατα γενοκτονίας ήταν πολύ ευρύ. 
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