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Η	  μεταβατική	  περίοδος	  από	   την	  πτώση	   της	  Οθωμανικής	  Αυτοκρατορίας	  μέχρι	   την	   ίδρυση	   της	  Τουρκικής	  Δημο-‐
κρατίας	   χαρακτηρίζεται	   από	   μια	   σειρά	   διαδικασιών	   καθοδηγούμενων	   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	   εξόντωση,	   των	   χριστιανικών	   (και	   ορισμένων	   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	  μεγαλύτερο.	  

Τις	  δύο	  τελευταίες	  δεκαετίες	  έχουν	  πολλαπλασιαστεί	  οι	  μελέτες	  που	  ερευνούν	  τη	  Γενοκτονία	  των	  Αρμενίων	  στον	  
Οθωμανικό	  χώρο,	   ορισμένες	  από	  τις	   οποίες	   έχουν	  κυκλοφορήσει	  από	  τον	   εκδοτικό	  μας	  οίκο.	  Αντίθετα,	  παρατη-‐
ρείται	  στασιμότητα	  στην	  έρευνα	  για	  την	  γενοκτονία	  των	  Ελλήνων	  της	  Μικράς	  Ασίας.	  Η	  παρούσα	  έκδοση	  επιχειρεί	  
να	  δώσει	  το	  έναυσμα	  για	  περαιτέρω	  και	  εκτενέστερη	  έρευνα	  της	  σκόπιμης	  καταστροφής	  και	  εξόντωσης	  της	  ελλη-‐
νικής	  παρουσίας	  —	  που	  μετρά	  παραπάνω	  από	  τρεις	  χιλιετίες	  —	  στον	  χώρο	  της	  μετέπειτα	  Τουρκικής	  Δημοκρατίας.	  	  
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The period of transition from the collapse of the Ottoman Empire to the foundation of the Turkish Republic was character-
ized by a number of processes largely guided by a narrow elite that aimed to construct a modern, national state. One of these 
processes was the deliberate and planned elimination, indeed extermination, of the Christian (and certain other) minorities. 
According to demographic studies, the numbers are stark: In 1912 the areas of Asia Minor and Thrace were inhabited by about 
4-5 million Christians and 7-8 million Muslims; by 1923 only 250-300,000 Christians remained. 

Raphael Lemkin, the legal scholar who introduced the term genocide into international law, formulated his early ideas on the 
definition of this war crime by studying the destruction of the Christians of Asia Minor, while the distinguished Turcologist, 
the late Neoklis Sarris, noted that the annihilation of the Christian minorities represented an integral element in the formation 
of the Turkish Republic. As the editors of this volume conclude, and the resolution voted in December 2007 by the Interna-
tional Association of Genocide Scholars recognizing the Greek and Assyrian genocides agrees, there was a wider range of vic-
tim groups.  

The last two decades have seen a massive amount of research of the genocide of the Armenian population in the Ottoman 
space, some of which our publishing house has published. Much less scholarly work has been done on the genocide of the 
Greeks of Asia Minor and Thrace. This volume therefore represents an effort to provide an outline and a direction of a more 
extensive study of the deliberate destruction and elimination of a Greek presence that spanned over three millennia, in the 
space that became the Turkish Republic. 
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