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Συνέντευξη του κ. Νίκου Λυγερού στην Άννα Κιόρογλου

Η Γενοκτονία των Ουκρανών (Γολοντομόρ)
Τισ εντυπώσεισ του από το
ταξίδι του στην Ουκρανία,
για την επέτεια µνήµησ τησ
Γενοκτονίασ των Ουκρανών
(Γολοντοµόρ), µεταφέρει
µέσα από τη συνέντευξη
του στην εφηµερίδα, ο κ.
Νίκοσ Λυγερόσ, στρατηγικόσ
σύµβουλοσ και συνεργάτησ σε εβδοµαδιαία βάση
τησ εφηµερίδασ µασ. Τη
συνέντευξη έκανε η Άννα
Κιόρογλου.
- Κύριε Λυγερέ, όπωσ είδαµε
από κάποιεσ δηµοσιεύσεισ
στην προσωπική σασ ιστοσελίδα (www.lygeros.org), στισ
22 Νοεµβρίου 2008 πραγµατοποιήσατε ένα ταξίδι στην
Ουκρανία. Ποιοσ ήταν ο λόγοσ,
η αφορµή και ο σκοπόσ τησ
επίσκεψήσ σασ εκεί;
- Αυτό το ταξίδι έγινε διότι
ήµουν καλεσµένοσ από το
Υπουργείο Εξωτερικών τησ
Ουκρανίασ µε τη µεσολάβηση
του Πρέσβη τησ Ουκρανίασ
στην Ελλάδα, για να συµµετάσχω στην επέτειο για τα 75
χρόνια τησ Γενοκτονίασ των
Ουκρανών, την οποία ονοµάζουµε Γολοντοµόρ. Άρα, ήταν
και ο λόγοσ και η αφορµή και
ο σκοπόσ.
- Όπωσ µασ το περιγράφετε,
το γεγονόσ αυτό δεν ήταν κάτι
ανεπίσηµο. Ποιοι συµµετείχαν
ωσ οµιλητέσ εκεί; Ο κρατικόσ
µηχανισµόσ βοήθησε τον λαό
που επιµένει να µην ξεχνά;
Εσάσ προσωπικά;
- Κοιτάξτε, όντωσ ήταν κάτι το
επίσηµο εφόσον είχαµε τουσ
Προέδρουσ τησ Ουκρανίασ,
τησ Γεωργίασ, τησ Λετονίασ,
τησ Λιθουανίασ, τησ Πολωνίασ, τον Αντιπρόεδρο τησ
Ε.Ε., Πρωθυπουργούσ και
επίσηµουσ εκπροσώπουσ και
αντιπροσώπουσ και από άλλεσ
χώρεσ. Άρα θα έλεγα ότι ήταν
κάτι το αποκλειστικά επίσηµο.
Κατά συνέπεια, ο κρατικόσ µηχανισµόσ και βέβαια βοήθησε.
Στην πραγµατικότητα δεν είναι
ο κρατικόσ µηχανισµόσ αλλά ο
Πρόεδροσ, ο οποίοσ προωθεί
το θέµα και κρατικά και γι’
αυτό ο κρατικόσ µηχανισµόσ
βοηθάει. Θα ήταν, λοιπόν, σηµαντικό να ξέρουµε τι µπορεί
να γίνει αν δεν είναι πια αυτόσ
ο Πρόεδροσ, Πρόεδροσ τησ
Ουκρανίασ, εφόσον καθοδηγεί όλη τη στρατηγική τησ
αναγνώρισησ και τησ ανάδειξησ
του θέµατοσ σε παγκόσµιο
επίπεδο. Προσωπικά, µου
έδωσε τη δυνατότητα να δω
από κοντά ένα θύµα τησ γενοκτονίασ, µία επιζήσασα στην
πραγµατικότητα, να δω επιπλέον το ύφοσ του Προέδρου
και βεβαίωσ το µνηµείο, το
οποίο µε συγκίνησε ιδιαίτερα.
- Μπορείτε να µασ το περιγράψετε;
- Το µνηµείο εξωτερικά µοιάζει µε ένα κερί. Στο µπροστινό
του µέροσ βλέπουµε πελαρ-

Στιγµιότυπο από την εκδήλωση που έγινε στην Ουκρανία.
Ο κ. Νίκοσ Λυγερόσ διακρίνεται στην άκρη δεξιά τησ εικόνασ
γούσ να πηγαίνουν προσ τον
ουρανό. Ενώ στην αρχή είναι
εγκλωβισµένοι, σιγά-σιγά
απελευθερώνονται. Πρέπει να
θυµίσουµε στουσ αναγνώστεσ
ότι η Ουκρανία θεωρείται η γη
των πελαργών. Υπάρχει και
αυτό το προσωνύµιο. Υπάρχει
και ένα επίπεδο που δεν
φαίνεται εξωτερικά, που είναι
στο υπόγειο, και µασ επιτρέπει να δούµε το κερί από τον
εσωτερικό του χώρο. Εκεί, µε
τη χρήση νέων τεχνολογιών
έχουµε µέσα τα οποία αναδεικνύουν το θέµα τησ γενοκτονίασ µε διάφορα video. Στο
κέντρο αυτού του χώρου που
είναι σφαιρικά συµµετρικόσ,
είναι ένα τεράστιο κερί, πραγµατικό, το οποίο συµβολίζει αν
θέλετε, τα 33 κεριά που συµµετείχαν στην Άσβεστη Φλόγα.
Για όσουσ δεν γνωρίζουν, η
Άσβεστη Φλόγα ήταν µια πρωτοβουλία να περάσει η Φλόγα
για τη µνήµη τησ γενοκτονίασ
των Ουκρανών από 33 χώρεσ.
Στην πραγµατικότητα έγιναν
34 µε την Ελλάδα. Έτσι είχαµε
και εµείσ να δούµε και να
συµµετάσχουµε σε αυτό το γεγονόσ και στην Ελλάδα και πιο
συγκεκριµένα στην Πρεσβεία
τησ Ουκρανίασ, πράγµα που
ήταν και δύσκολο και επίπονο
αλλά νοµίζω και σηµαντικό γιατί βρισκόµαστε σε ένα χώρο,
όπου οι γενοκτονίεσ παρουσιάζονται σαν αγώνεσ που
έγιναν και έχουµε ξεχάσει,
στην καλύτερη περίπτωση, ή
οι οποίοι είναι démodé, στη
χειρότερη.
- Όσα λέτε ακούγονται ιδιαίτερα ενδιαφέροντα, ειδικά σε
µία χώρα όπου τουσ γενοκτονηµένουσ τουσ αποκαλεί
ηλίθιουσ, τσιγκούνηδεσ και
πόρνεσ… Όπωσ έχετε πει και
σε προηγούµενή σασ συνέντευξη, οι γενοκτονίεσ των
Ποντίων και των Αρµενίων
συνδέονται. Έχουν τον ίδιο
θύτη. Υπάρχει βέβαια και η
γενοκτονία των Εβραίων. Η
γενοκτονία των Ουκρανών, το
Γολοντοµόρ, πώσ συνδέεται
µε αυτέσ τισ γενοκτονίεσ και

ειδικά µε το ελληνικό στοιχείο;
- ∆εν θα έλεγα ότι συνδέεται
άµεσα, αλλά µόνο έµµεσα, διότι οι γενοκτόνοι χρησιµοποιούν την εµπειρία των άλλων
για να κάνουν κάτι. ∆ηλαδή
στισ γενοκτονίεσ τισ οποίεσ
αναφερθήκατε όπου έχουµε
έναν από τουσ γενοκτόνουσ να
είναι ο Κεµάλ, άλλοσ ο Χίτλερ,
βλέπουµε και το πλαίσιο του
Στάλιν, ο οποίοσ θα χρησιµοποιήσει θα έλεγα την τεχνογνωσία τησ γενοκτονίασ των
Αρµενίων και των Ποντίων σε
άλλο πλαίσιο, µέσω του λιµού,
ενώ βλέπουµε και ο Χίτλερ
θα χρησιµοποιήσει τεχνική
πιο συστηµατική ακόµα για να
ξεπεράσει µε πιο αποτελεσµατικό τρόπο τα αποτελέσµατα
των άλλων γενοκτονιών.
Όσον αφορά, τώρα, στο ελληνικό στοιχείο θα πρέπει να
υπενθυµίσουµε ότι οι Ουκρανία είναι µία χώρα στην οποία
ζούσαν και Έλληνεσ, υπάρχει
µια παλιά παράδοση. Θυµόµαστε όλοι ότι η Φιλική Εταιρεία
άρχισε στην Ουκρανία, ο τάφοσ του Αλέξανδρου Υψηλάντη είναι στο Κίεβο και είχαµε
την ευκαιρία να τον δούµε
από κοντά. Κατά συνέπεια,
η γενοκτονία των Ουκρανών
εµπεριέχει, βέβαια, και θύµατα
Ελλήνων που ζούσαν σε αυτή
τη χώρα και αναµείχθηκαν
από το γενοκτόνο για να µην
υπάρχει πια διαφορά.
- Ασ επιστρέψουµε λιγάκι στο
Κίεβο. Όταν µιλάµε για εκδηλώσεισ µνήµησ, τι ακριβώσ
εννοούµε; Τι έγινε εκεί;
- Εκτόσ από τισ πιο µικρέσ
παράλληλεσ εκδηλώσεισ που
γίνονταν εκεί, ο κεντρικόσ
πυρήνασ ήταν η εκδήλωση
που έγινε στην Εθνική Όπερα,
όπου παρουσιάστηκε όλο το
Γολοντοµόρ, θα έλεγα κάπωσ
σφαιρικά. ∆ηλαδή και από το
πολιτικό πλαίσιο, µέσω τησ
συµµετοχήσ των αρχηγών κρατών, και από το θεατρικό και
µουσικό µέσω µιασ θεατρικήσ
παράστασησ που µασ ξαναθύ-

µιζε για αυτούσ που το έχουν
ξεχάσει, ή µασ αποκάλυπτε για
αυτούσ που δεν το γνώριζαν,
το στίγµα τησ ανθρωπιάσ των
θυµάτων του Γολοντοµόρ και
το στίγµα τησ βαρβαρότητασ
των γενοκτόνων και συγκεκριµένα του σταλινικού καθεστώτοσ. Άρα αυτή η εκδήλωση,
που ήταν πολύ µεγάλη -κράτησε δύο ώρεσ- είχε βέβαια
και τη συµµετοχή ανθρώπων
αξιόλογων όπωσ ποιητέσ,
καλλιτέχνεσ, η επιζήσασα,
ειδικοί του Γολοντοµόρ, για να
έχουµε όλοι µασ µια εικόνα και
στην ουσία να προσευχηθούµε
µπροστά σε αυτή την εικόνα
εφόσον την ανακαλύψαµε.
- Σε µία από τισ παράλληλεσ
εκδηλώσεισ παρουσιάστηκε το
θεατρικό σασ. Θα µπορούσατε
να µασ µιλήσετε για αυτό;
- Το θεατρικό Πέντε κινήσεισ
για µια σιωπή το οποίο ανήκει
στο βιβλίο Κάτω από το βάροσ
ενόσ σταχυού, που είναι µία
ελληνο-ουκρανική έκδοση,
είναι δίγλωσσο. Τισ Πέντε
κινήσεισ για µια σιωπή, τισ
ανεβάσαµε αποσπασµατικά σε
ένα πολύ όµορφο θέατρο του
Κίεβου, µετά από µία πρόταση ενόσ διευθυντή θεάτρου
και συµµετείχαµε και στο
σκηνικό και στο σκηνοθετικό
όπου ένασ γνωστόσ Ουκρανόσ
ηθοποιόσ έκανε απαγγελία στα
ουκρανικά, το ίδιο κείµενο
που διαβάζαµε εµείσ και στα
ελληνικά και στα γαλλικά,
εφόσον το κείµενο υπάρχει
σε αυτέσ τισ τρεισ γλώσσεσ.
Αυτό γινόταν µε φόντο τον
κατάλογο των θυµάτων και µε
µουσική υπόκρουση ένα συγκρότηµα ουκρανικό το οποίο
έπαιζε κλασσική και ουκρανική
µουσική.
- Στισ 23 Οκτωβρίου 2008
πραγµατοποιήθηκε η αναγνώριση του Γολοντοµόρ ωσ
έγκληµα κατά τησ ανθρωπότητασ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι το πρώτο βήµα
πριν από την αναγνώριση ωσ
γενοκτονία;

- ∆εν είναι το πρώτο βήµα
αλλά είναι ένα πολύ σηµαντικό
βήµα, γιατί υπήρχαν ήδη οι
κρατικέσ αναγνωρίσεισ του
Γολοντοµόρ. Απλώσ τώρα
είµαστε στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο όπου τα πράγµατα είναι πάντα πιο δύσκολα.
Οι κρατικέσ αναγνωρίσεισ
αφορούσαν την αναγνώριση
του Γολοντοµόρ ωσ γενοκτονία. Ενώ εδώ έχουµε κάτι που
είναι πιο γενικό, εφόσον το
Γολοντοµόρ αναγνωρίστηκε
ωσ έγκληµα κατά τησ ανθρωπότητασ. Είναι ένα ενδιάµεσο
στάδιο, διότι όπωσ ξέρουµε
δεν ταυτίζεται µε το έγκληµα
κατά τησ ανθρωπότητασ αλλά
ανήκει σε αυτό το σύνολο
εγκληµάτων. Κατά συνέπεια,
έπρεπε να περάσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από αυτό
το στάδιο για να µπορέσουµε
να συνεχίσουµε τον αγώνα
τησ αναγνώρισησ. Άρα όχι το
πρώτο, αλλά ένα ουσιαστικό
βήµα.
- Μιλήσατε για αυτό µε τουσ
Ουκρανούσ που συναντήσατε
στο Κίεβο;
-Ναι, βεβαίωσ διότι ήταν το
πιο πρόσφατο γεγονόσ όσον
αφορά στο Γολοντοµόρ σε διεθνέσ επίπεδο. Αλλά µιλήσαµε
περισσότερο για τη στρατηγική
που θα πρέπει να αναπτυχθεί
για να πάµε πιο πέρα. Γιατί
ξέρετε, αυτούσ που ασχολούνται µε τισ γενοκτονίεσ, δεν
τουσ αρκεί ένα αποτέλεσµα,
κοιτάζουν και ένα γενικό
σκοπό που είναι η διαδικασία
διόρθωσησ. Κατά συνέπεια,
η αναγνώριση είναι µόνο το
πρώτο στάδιο σ’ αυτόν τον
πολύπλοκο και περίπλοκο
δρόµο τησ αναγνώρισησ γενικά
και τησ διόρθωσησ ειδικά.
- Πώσ είναι το κλίµα τώρα στην
Ευρώπη; Πιστεύετε ότι είναι
πρόσφορο και για κινήσεισ
σχετικά µε την αναγνώριση τησ
γενοκτονίασ των Ποντίων;
- ∆εν νοµίζω ότι τα δύο
σχετίζονται. Θεωρώ ότι η αναγνώριση τησ γενοκτονίασ των
Αρµενίων είναι κάτι πολύ πιο
σηµαντικό για τη γενοκτονία
των Ποντίων, εφόσον όπωσ το
είπαµε και επίσηµα, δεν υπάρχει µόνο συσχετισµόσ αλλά και
ταύτιση των δύο γενοκτονιών
σε µερικά γεγονότα, άρα το
πλαίσιο τησ αναγνώρισησ
αυτήσ τησ γενοκτονίασ είναι το
σωστό για να γίνονται κινήσεισ
για την αναγνώριση και τησ
γενοκτονίασ των Ποντίων.
Απλώσ, το παράδειγµα τησ
γενοκτονίασ των Ουκρανών
µάσ δείχνει κι άλλουσ δρόµουσ τουσ οποίουσ πρέπει
να χρησιµοποιήσουµε για να
αντιµετωπίσουµε σφαιρικά το
πρόβληµα τησ αναγνώρισησ.
- Οι Ουκρανοί τησ διασποράσ
έχουν να αξιώνουν περιουσίεσ
µέσω προσφυγών στο Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων;

- Θέσατε ένα άλλο θέµα εδώ,
διότι αυτό είναι ένα πράγµα
που µπορεί να χρησιµοποιηθεί
παράλληλα. Προσ το παρόν,
δεν είναι ενισχυµένο αυτό το
πλαίσιο διότι, όπωσ ξέρετε,
το θέµα τησ αναγνώρισησ τησ
γενοκτονίασ είναι πάρα πολύ
πρόσφατο, αφού δεν τολµούσαν ακόµα και σε κρατικό
επίπεδο να αναφερθούν σε
αυτό το γεγονόσ. Άρα µπορείτε
να φανταστείτε ότι για να
γίνει κάτι σε ατοµικό επίπεδο
όσον αφορά στα ανθρώπινα
δικαιώµατα, είναι λογικό να
είναι πιο καθυστερηµένο.
Όµωσ υπάρχουν και διαφορέσ.
Η Ουκρανία δεν αποτελεί κατεχόµενα για κάποια χώρα. Κατά
συνέπεια, όσον αφορά στη
διαδικασία διόρθωσησ, είµαστε περισσότερο στο πλαίσιο
τησ γενοκτονίασ των Εβραιών,
παρά τησ γενοκτονίασ των
Αρµενίων ή των Ποντίων ή
ακόµα και τα προβλήµατα µε
το Κυπριακό όπου έχουµε το
ανάλογο µε τα κατεχόµενα.
Άρα θα έλεγα, υπάρχει κάτι
που συµβαδίζει αλλά δεν πρέπει να κάνουµε µία ανάµειξη.
- Ποιεσ ήταν οι τελικέσ εντυπώσεισ -δικέσ σασ και των
Ουκρανών- από ό,τι συνέβη
στο Κίεβο;
- ∆εν νοµίζω ότι ήταν µόνο
εντυπώσεισ. Ήταν εµπειρίεσ. Πιστεύω ότι υπάρχει µια
αλλαγή φάσησ όσον αφορά
στο Γολοντοµόρ. Οι Ουκρανοί
νιώθουν ότι είναι κάτι πραγµατικά δικό τουσ, ότι δεν είναι
ένα στρατηγικό τέχνασµα, αλλά
αποτελεί πραγµατικά το γενικό
υπόβαθρο µιασ µεγάλησ κρατικήσ στρατηγικήσ που συµβαδίζει µε το σκοπό που έχουν
τα ανθρώπινα δικαιώµατα, ή
µάλλον την περιφρούρηση των
ανθρωπίνων δικαιωµάτων.
∆εν µπορούµε να επιτρέψουµε
σε ένα λαό να µην αναγνωρίζει
µια γενοκτονία του παρελθόντοσ, διότι παρουσιάζεται ωσ
διάδοχοσ. Και είναι πάντοτε
κάτι το πολύ επικίνδυνο για
την ανθρωπότητα το τι σηµαίνει διάδοχοσ ενόσ γενοκτόνου,
όταν ο διάδοχοσ δεν αναγνωρίζει τον γενοκτόνο οντολογικά και τον εξετάζει µόνο και
µόνο ωσ κρατική εξουσία.
- Η ∆ράµα είναι µία πόλη
τησ οποίασ ο πληθυσµόσ έχει
πληγωθεί αρκετά από τισ
γενοκτονίεσ καθώσ ένα µεγάλο
τµήµα του πληθυσµού ανήκει
σε αυτέσ τισ πληθυσµιακέσ
οµάδεσ που τισ υπέστησαν. Αν
κάποιοσ από τουσ αναγνώστεσ
µασ επιθυµούσε να διοργανώσει ένα αντίστοιχο µνηµόσυνο,
πώσ θα µπορούσε να έρθει σε
επαφή µαζί σασ;
- Μέσω σασ. Τόσο απλά. Εφόσον και στη ∆ράµα υπάρχουν
Άγγελοι, γιατί να µην υπάρχουν άγνωστοι και Μιχάληδεσ;
Σασ ευχαριστούµε.
- Εγώ σασ ευχαριστώ και
εύχαµαι σε όλουσ Καλή Χρονιά.

