
 
 
                                                             ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
          
 

Το Αρχείο Πολέµου 
έχει την ιδιαίτερη χαρά και την τιµή να σας προσκαλέσει  

 
το Σάββατο 26 Μαίου  2018, και ώρα 19:30 

 
στην εκδήλωση µε εισηγητή τον  Βλάση Αγτζίδη και θέµα 

Το ιστορικό τέλος της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας, ο 
µετασχηµατισµός της Εγγύς Ανατολής (1908-1923) και το ζήτηµα της 

Γενοκτονίας 
 

 



 
                                            ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 
Πρόφατα αναφέρθηκε ο Ταγίπ Ερντογάν σε προεκλογική του εκδήλωση στη Σµύρνη ότι η πόλη 
κάηκε το Σεπτέµβριο του 1922 από τον ελληνικό στρατό που υποχωρούσε. Aυτή  η ιστορική 
αναφορά για την τελευταία πράξη του δράµατος, έφερε και πάλι στην επιφάνεια µια σελίδα της 
Ιστορίας, της οποίας αγνοούµε σηµαντικές παραµέτρους. Και αυτή η σελίδα σχετίζεται µε το 
µεγάλο µετασχηµατισµό που συνέβη στην Εγγύς Ανατολή την περίοδο 1908-1923 µε την 
κατάρρευση της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας και την αντικατάστασή της από έθνη-κράτη.  
 
Όσον αφορά την ερντογάνεια διαπίστωση τα πράγµατα είναι σαφή. Τουλάχιστον για µας και για 
αρκετούς Τούρκους ιστορικούς. Όµως η αλήθεια δεν αποτελεί µέρος της συλλογικής µνήµης 
στη σύγχρονη Τουρκία. Στην Τουρκία υπάρχουν δύο κυρίαρχες εκδοχές: Η πρώτη και η 
παλιότερη  είναι ότι τη Σµύρνη πυρπόλησε ο ελληνικός στρατός κατά την αποχώρησή του. Όταν 
όµως αποδείχτηκε ότι αυτή η εκδοχή ήταν παράλογη -µιας και ο τελευταίος  Έλληνας 
στρατιώτης είχε αποχωρήσει κάποιες µέρες πριν την πυρπόληση της πόλης, η οποία έγινε ενώ 
ήταν ήδη υπό την τουρκική κατοχή-  επιλέχθηκε µια άλλη ερµηνεία. Ότι υπεύθυνοι για την 
πυρκαγιά της Σµύρνης ήταν οι Αρµένιοι. 
Σήµερα γνωρίζουµε µε ακρίβεια ότι η σφαγή και η πυρπόληση της Σµύρνης έγινε από τους 
νικητές του ελληνοτουρκικού πολέµου (1919-1922), στο πλαίσιο ενός συγκεκριµένου σχεδίου 
εθνικής εκκαθάρισης. Το ζήτηµα αυτό αποσιωπήθηκε εντέχνως και στην Ελλάδα, της οποίας οι 
κυρίαρχες ελίτ είχαν µεγάλο µερίδιο ευθύνης για την εξέλιξη αυτή. Ακόµα και σήµερα υπάρχει 
ασάφεια παρότι το ερώτηµα έχει απαντηθεί εδώ και δεκαετίες. 
 
Με την εισήγηση  «Το ιστορικό τέλος της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας, ο µετασχηµατισµός της 
Εγγύς Ανατολής (1908-1923) και το ζήτηµα της Γενοκτονίας», θα  επιχειρηθεί η 
αποκωδικοποίηση των διαδικασιών µετασχηµατισµού, όπως αυτές συνέβησαν τόσο  στο πλαίσιο 
του Α’ Παγκόσµιου Πόλεµου, όσο και αυτό της Μικρασιατικής Εκστρατείας και Καταστροφής  
 
      

Βιογραφικό σηµείωµα εισηγητή 
 

Ο Βλάσης Αγτζίδης (https://kars1918.wordpress.com/) γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 
1956 και µεγάλωσε στην Αθήνα. Σπούδασε στη Φυσικοµαθηµατική Σχολή του 
Πανεπιστηµίου Αθηνών και είναι διδάκτορας της Ιστορίας του Τµήµατος Ιστορίας και 
Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής σχολής του ΑΠΘ. Βραβεύτηκε από την Ακαδηµία Αθηνών 
για το έργο του Ιστορία της ελληνικής διασποράς στα βορειοανατολικά παράλια του 
Εύξεινου Πόντου, το 1995, και από το Υπουργείο Εξωτερικών για τον απεγκλωβισµό των 
Ελλήνων της Αµπχαζίας από την εµπόλεµη περιοχή (1993) και τη συγκρότηση του 
Συµβουλίου Απόδηµου Ελληνισµού (ΣΑΕ) το 1996.  
Έχει εκδώσει και επιµεληθεί 15 βιβλία. Από το 1987 αρθρογραφεί σε εφηµερίδες 
(Καθηµερινή, Ελευθεροτυπία, Αυγή κ.ά.) και περιοδικά. Eίχε την επιµέλεια των Σελίδων 
Ιστορίας στην εφηµερίδα «Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία», έως τη στιγµή της παύσης της 
έκδοσής της. Δίδαξε στο Πάντειο Πανεπιστήµιο και στο Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο 
Θράκης. Δίδαξε επίσης στο Τµήµα Επικοινωνίας και ΜΜΕ του Εθνικού και  
Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών το µάθηµα για το συλλογικό Τραύµα και τη 



διαχείριση της Μνήµης. Από το 2009 επιµελείται του Σεµιναρίου Ιστορίας στο «Ελεύθερο 
Πανεπιστήµιο» του δήµου Κηφισιάς. 
Στα υπόλοιπα ενδιαφέροντά του εντάσσονται η ζωγραφική και η γλυπτική. Παρουσίασε σε 
έκθεση µια σειρά έργων αφαιρετικής µικρο-ζωγραφικής για τα οποία η τεχνοκριτικός 

Αθηνά Σχινά έγραψε: "Τα «εικονογράµµατα»  του Βλάση Αγτζίδη, ακροβατώντας ανάµεσα 
στον µικρόκοσµο και στην µεγακλίµακα, αιωρούνται στον απροσδιόριστο, κατά τα άλλα, 
χώρο και στο χρόνο του ονείρου και της πραγµατικότητας, εµπεριέχοντας εγγραφές κι 

ερωτήµατα, απορίες κι οµιλήµατα από µνήµες και καθηµερινότητες των συναντήσεων και 
συναρτήσεων του «εγώ» και του «εµείς», καθώς µεταιχµιακά αποτυπώνουν στιγµές και 

διαθέσεις του ατοµικού και συλλογικού υποσυνειδήτου 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Παρακαλούµε να µας ενηµερώσετε για το εάν προτίθεσθε να παρακολουθήσετε την εκδήλωση, 
επικοινωνώντας τηλεφωνικά µε την διδα. Μάκα Ντοκχνάτζε στο τηλέφωνο του Αρχείου, 210-
8676390, ή στο κινητό 69-98088220, η email afreris@wararchivegr.org  το αργότερο µέχρι την 
24-5-2018 καθώς  ο χωρος  είναι περιορισµένος.  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 
 
 
 
 
                                                        INVITATION 
            The  War Archive is delighted to invite you to a presentation by Vlassis Agtzidis on 
                                        Saturday 26 May 2018  at 7.30 pm on the topic 
 
The historical end of the Ottoman Empire, the transformation of the Near 
East ( 1908-1923) and the issue of Genocide 
                                        The presentation will be in Greek 




