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Θα ήζεια λα ζαο επραξηζηήζσ, αιιά ζα ήζεια θαη εθ κέξνπο ηνπ ειιεληθνύ ιανύ, 

κηαο πνπ έρνπκε εδώ ηνλ πξέζβε λα ηνλ επραξηζηήζσ, γηαηί θέηνο ε Αξκελία 

αλαγλώξηζε ηε γελνθηνλία ησλ Διιήλσλ ηνπ Πόληνπ θαη είλαη θάηη ην πνιύ 

ζεκαληηθό, γηαηί είλαη κηα δύζθνιε ππόζεζε θαη ε Αξκελία βξίζθεηαη ζε κία 

δύζθνιε ζέζε, άξα είλαη δύν θνξέο θαιύηεξν. Δπραξηζηώ θαη πάιη θαη γηα όζα 

θάλεηε θη εζείο πξνζσπηθά. Θα κηιήζνπκε γηα ηα ζέκαηα ηεο γεσπνιηηηθήο ζε έλα 

πιαίζην πνπ αθνξά ηελ γελνθηνλία. Αξρηθά όπσο μέξεηε ζηα ζέκαηα ηεο γελνθηνλίαο 

πεξλάκε πξώηα από ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα, ζηε ζπλέρεηα από έλα λνκηθό πιαίζην 

θαη είλαη κόλν ηώξα πνπ έρνπκε αξρίζεη λα κηιάκε γηα ζέκαηα γεσπνιηηηθά θαη 

γεσζηξαηεγηθά. Η ηδέα πνηα είλαη; Αξρηθά όηαλ εμεηάδακε ηελ γελνθηνλία ησλ 

Αξκελίσλ, ηελ εμεηάδακε πάληνηε από ηελ πιεπξά ησλ ζπκάησλ. Άξα είρακε ηελ 

εληύπσζε όηη ε γελνθηνλνινγία είλαη κία ζεκαηνινγία. ηε ζπλέρεηα θαηαιάβακε όηη 

ππάξρεη κηα αζπκκεηξία. Η αζπκκεηξία πνηα είλαη; Ο γελνθηνλεκέλνο δελ έρεη 

ζηξαηεγηθή, ελώ ν γελνθηόλνο έρεη ζηξαηεγηθή θαη απηό ζεκαίλεη όηη ν έλαο είλαη 

πξνεηνηκαζκέλνο, ελώ ν άιινο δελ μέξεη ηη ζα γίλεη. Απηή ε κεγάιε δηαθνξά εμεγεί 

ην αίηην, δειαδή ζηελ πξαγκαηηθόηεηα όηαλ έρνπκε κηα γελνθηνλία αξρηθά έρνπκε 

ηελ εληύπσζε όηη είλαη απιώο κηα αληηπαξάζεζε κεηαμύ ησλ αλζξώπσλ, ελώ ζηελ 

πξαγκαηηθόηεηα από ηε κηα πιεπξά έρνπκε έλα ζύζηεκα θη από ηελ άιιε πιεπξά 

έρνπκε αζώνπο. Μηα γελνθηνλία ραξαθηεξίδεηαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα από ηελ 

ζπζηεκαηηθή θαηαζηξνθή. Δίλαη ε επηλόεζε ηνπ Raphael Lemkin, ν νπνίνο θαηάιαβε 

όηη όηαλ ραξαθηεξίδνπκε απηά ηα γεγνλόηα δελ θηάλεη ε ιέμε ‘ζθαγή’ θαη ην 

ελδηαθέξνλ πνπ έρεη γηα ηελ γελνθηνλία ησλ Αξκελίσλ είλαη όηη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα 

ηα γεγνλόηα πνπ ππήξμαλ από ην 1894 κε ηνλ Abdul Hamid, ηνλ θόθθηλν ζνπιηάλν, 

ζηε ζπλέρεηα κε ην ‘15 θαη κέρξη νπζηαζηηθά ην 1923 όπνπ κε ηε ζπλζήθε ηεο 

Λσδάλλεο εμαθαλίδεηαη θάζε αξκεληθό ζηνηρείν, ζηελ πξαγκαηηθόηεηα απηό 

ραξαθηεξίδεη έλα παξάδεηγκα -θη έρεη ελδηαθέξνλ, γηαηί πνιύ ζπρλά παιεύνπκε γηα 

ηελ αλαγλώξηζε ηεο γελνθηνλίαο, αιιά κπνξώ λα ζαο πσ όηη όζνλ αθνξά ηνπο 

Αξκέληνπο, ηνπο Έιιελεο θαη ηνπο Αζζύξηνπο ζηελ πξαγκαηηθόηεηα είλαη απηό ην 

παξάδεηγκα πνπ έδσζε ν ίδηνο ν Lemkin γηα λα εμεγήζεη ζηνπο άιινπο ηη είλαη 

γελνθηνλία. Άξα ζπκάζηε όηη είλαη κηα ιέμε κε δύν ζθέιε, ην -γένορ θαη -cide∙ ζηελ 

πξαγκαηηθόηεηα είλαη από έλα θνκκάηη ειιεληθό θη έλα θνκκάηη ιαηηληθό θαη ην 

επηλόεζε κε απηό ηνλ ηξόπν γηα λα δείμεη όηη καο αθνξά όινπο θαη γη’ απηό κάιηζηα 

ράξεθα όηη ζην ιόγν ηνπ θπξίνπ Πξέζβε αλαθέξζεθε ζε άιιεο γελνθηνλίεο, γηαηί 

δπζηπρώο παιαηόηεξα ν θαζέλαο θνίηαδε ηε δηθηά ηνπ γελνθηνλία θαη δελ 

θαηαιάβαηλε ηνλ άιιν, ελώ νη γελνθηόλνη θνίηαδαλ ηελ κεζνδνινγία ν έλαο ηνπ 

άιινπ θη απηό ζεκαίλεη όηη πξνθαινύζε επηπιένλ κηα αζπκκεηξία θαη ζηελ 



απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ δεδνκέλσλ. Σν 1878 ζηε ζπλζήθε Βεξνιίλνπ ππάξρεη κηα 

αληηπξνζσπεία ησλ Αξκελίσλ πνπ ιέεη όηη ππάξρνπλ ήδε πξνβιήκαηα κε αλζξώπηλα 

δηθαηώκαηα. Δθείλε ηε ζηηγκή ζην Βεξνιίλν ζεσξνύλ όηη ην πην ζεκαληηθό είλαη λα 

ιπζεί ην πξόβιεκα κεηαμύ ηεο Ρσζίαο θαη ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο, εηδηθά 

πάλσ ζην ζέκα ηεο Βνπιγαξίαο θαη νπζηαζηηθά εθηόο από ηνπο εηδηθνύο πνπ 

γλσξίδνπλ ηα πξαθηηθά δελ ππάξρεη θακηά άιιε αλαθνξά, εθηόο από ην γεγνλόο όηη 

απνθεύγνπλ λα ην ζπδεηήζνπλ. Αιιά έρεη ελδηαθέξνλ, γηαηί ηώξα πνπ έρνπκε ηελ 

επέηεην γηα ηα 100 ρξόληα δελ πξέπεη λα μερλάκε πνηέ όηη όια δελ άξρηζαλ ην 1915, 

ππήξρε ήδε έλα ηζηνξηθό ην νπνίν ζα γίλεη πην επώδπλν από ην 1894 θαη κεηά, όπνπ 

ζα έρνπκε ζπζηεκαηηθέο θαηαζηξνθέο αλζξσπίλσλ ζπκάησλ κε πνηα έλλνηα όκσο; 

Σόηε ήκαζηε ζηε νζσκαληθή απηνθξαηνξία θαη πνιύ ζπρλά -ην αθνύκε θη εδώ ζηελ 

Διιάδα- ζεσξνύκε όηη απηή ε απηνθξαηνξία ήηαλ θάπσο ‘θηιειεύζεξε’, έρνπκε 

αθνύζεη θη  απηό. Απηό βέβαηα νθείιεηαη ζην ξαγηαδηζκό,  γηαηί κόλν θηιειεύζεξε 

δελ ήηαλ θαη νη Αξκέληνη είλαη έλα πνιύ θαιό παξάδεηγκα γηα ηηο βαξβαξόηεηεο πνπ 

ππήξραλ ήδε από εθείλε ηελ επνρή. Γπζηπρώο ειάρηζηνη ήηαλ απηνί πνπ έβιεπαλ ηη 

γηλόηαλ. ηελ πξαγκαηηθόηεηα ππήξρε γεσπνιηηηθά κηα αλαδόκεζε ηεο νζσκαληθήο 

απηνθξαηνξίαο, ε νπνία έβιεπε όηη είρε πξνβιήκαηα θαη πξνζπαζνύζε λα 

μαλανξγαλσζεί θαη ζηε ζπλέρεηα ζα έρνπκε ην θίλεκα ησλ Νεόηνπξθσλ, νη νπνίνη 

απηνί ζα ζεσξήζνπλ όηη ε νζσκαληθή απηνθξαηνξία δελ πήγε σο εθεί πνπ έπξεπε θαη 

ζα αξρίζεη κηα πην ζπζηεκαηηθή θαηαζηξνθή ελόο πιεζπζκνύ ησλ Αξκελίσλ, νη 

νπνίνη -θαη πξέπεη λα ην ιέκε απηό- δελ γελλήζεθαλ γελνθηνλεκέλνη.  

Ο Αξκεληθόο ιαόο δελ γελλήζεθε σο ζύκα γελνθηνλίαο. Δίλαη γηα κέλα απαξάδεθην   

-θαη ζεσξώ όηη είλαη έλα πνιύ θαιό παξάδεηγκα ε Κέξθπξα- λα ζπκπηέδνπκε όια ηα 

δεδνκέλα πάλσ ζην ‘15 ιεο θαη δελ ππήξρε ηζηνξηθόηεηα. ηελ πξαγκαηηθόηεηα γηα 

λα είκαζηε ζύκα κηαο βαξβαξόηεηαο πξέπεη λα είκαζηε πνιηηηζκόο θαη είλαη 

πνιηηηζκόο κε ρηιηεηίεο. Άξα ζαο ππελζπκίδσ όηη ζε θάπνηα θάζε ε Αξκελία ήηαλ θαη 

ε αζπίδα ηεο Υξηζηηαλνζύλεο. Η Αξκελία άγγηδε ηξεηο ζάιαζζεο, ελώ ζηελ 

πξαγκαηηθόηεηα γεσπνιηηηθά ζπξξηθλώζεθε θαη ηώξα, ε ησξηλή Αξκελία, δελ αγγίδεη 

θακία ζάιαζζα -ην ιέσ θη εδώ ζηελ Διιάδα, όπνπ κεξηθέο θνξέο δελ 

θαηαιαβαίλνπκε πόζν ε ζάιαζζα καο πξνζηαηεύεη θαη λνκίδνπκε όηη ε ζάιαζζα κε 

ηα λεζηά καο είλαη επάισηα. Ρσηήζηε Αξκέλην -πνπ μέξεη από απηά- πόζν 

ραξνύκελνο ζα ήηαλ αλ είρε ζάιαζζα εθεί γύξσ θη όρη κόλν μεξά. Απηό είλαη κηα 

αζπίδα πνπ δελ είρε ε Αξκελία θη όηαλ ζα γίλεη απηή ε γεσπνιηηηθή πξνζαξκνγή ζηελ 

πξαγκαηηθόηεηα ζηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηώλα ζα γίλεη αθόκα πην επώδπλν κε ηνλ 

Μνπζηαθά Κεκάι, ην βιέπνπκε θαη ζηα Γαξδαλέιηα, δειαδή ε πεξηνρή ηεο Κηιηθίαο, 

ε πεξηνρή ηεο Αλαηνιηθήο Θξάθεο, ε πεξηνρή ηνπ Πόληνπ, ε πεξηνρή ηεο Αξκελίαο, 

θαζαπηό Αξκελίαο -κηιάσ βέβαηα γηα ηελ ηζηνξηθή Αξκελία πνπ είλαη πνιύ πην 

κεγάιε από απηή πνπ βιέπεηε ηώξα- θαη κηιάσ βέβαηα γηα ην Αξηζάρ, γηαηί είλαη ε 

ζσζηή νξνινγία ζηα αξκεληθά, ζα ήηαλ θαιό εθόζνλ έρνπκε θαη κεηαθξαζηηθό 

πςεινύ επηπέδνπ εδώ λα απνθεύγνπκε ην Ναγθόξλν Καξακπάρ, γηαηί απηό είλαη 

κόλν ε ξώζηθε νξνινγία, ην Καξακπάρ είλαη ε ηνπξθηθή, ε αξκεληθή είλαη ην Αξηζάρ 

θη επηπιένλ -επεηδή μέξσ όηη πξνζέρεηο ηηο ιεπηνκέξεηεο- ην Αξηζάρ είλαη ιίγν πην 

κεγάιν. Άξα ζα ήηαλ θαιό λα ππελζπκίζνπκε όηη έγηλε θη αλαθνξά ζε απηό από ηνλ 



Πξόεδξν ηεο Δζληθήο Αξκεληθήο Δπηηξνπήο κε ηελ έλλνηα όηη «πποζέξηε, γιαηί 

γεωπολιηικά πποζπαθεί η Τοςπκία να βάλει μια παγίδα ζηο θέμα ηηρ αναγνώπιζηρ ηηρ 

γενοκηονίαρ λέγονηαρ ζηοςρ Απμενίοςρ: άμα θέλεηε να κάνοςμε βήμαηα για ηην 

γενοκηονία, ξεσάζηε ηο Απηζάσ, άμα θέλεηε να κάνοςμε βήμαηα ζηο Απηζάσ ξεσάζηε ηη 

γενοκηονία». Καη δπζηπρώο, όπσο μέξεηε, όηαλ ζηε ζηξαηεγηθή ζαο δίλνπλ αθόκα θαη 

ηξεηο επηινγέο λα ζπκάζηε όηη πξέπεη λα πάξεηε ηελ ηέηαξηε. Πνηέ κία από απηέο πνπ 

ζαο δίλνπλ, γηαηί είλαη ήδε ιάζνο. Δδώ ινηπόλ ηη γίλεηαη, ε Αξκελία σο νληόηεηα θαη 

νη Αξκέληνη σο ιαόο, δελ είλαη κόλν ζε κηα πεξηνρή, είλαη ζε όιε ηελ πεξηνρή. ηελ 

πξαγκαηηθόηεηα ε Σνπξθία πξνζπαζεί λα θάλεη κηα δηαδηθαζία αλαδόκεζεο, 

ζεσξώληαο όηη ην πην απιό είλαη ε εζλνθάζαξζε, δειαδή θαζαξίδσ ηα ζηνηρεία πνπ 

δελ κνπ κνηάδνπλ. Γηα λα γίλεη απηό ην πξάγκα δελ κπνξνύζαλ λα βαζηζηνύλ κόλν 

θαη κόλν ζην ζέκα ησλ θπιώλ, γηαηί όπσο μέξεηε ε Σνπξθία έρεη απ’ όια: Κνύξδνπο, 

Αιεβίηεο, Έιιελεο, Αξκέληνπο, Αζζύξηνπο, Υαιδαίνπο θιπ θαη θαηά ζπλέπεηα, 

αθόκα θη Δβξαίνπο, θη έρεη ελδηαθέξνλ γηα ην ζέκα ησλ Δβξαίσλ λα ζπκάζηε όηη από 

ην 2007 θαη κεηά ηώξα επίζεκα θαη ζην Ιζξαήι θαη ζηελ εβξατθή δηαζπνξά κηινύλ 

γηα πξάμεηο γελνθηνλίαο θαη αλαγλσξίδνπλ βέβαηα γηα ηε δηαζπνξά ηελ γελνθηνλία 

ησλ Αξκελίσλ αιιά κηινύλ θαη γηα πξάμεηο γελνθηνλίαο θαη ελαληίνλ ησλ Δβξαίσλ. 

ηελ πξαγκαηηθόηεηα νπνηνζδήπνηε ήηαλ κε-Μνπζνπικάλνο -θαη βέβαηα εηδηθά 

Υξηζηηαλόο- γηα ηηο πεξηπηώζεηο γηα ηηο νπνίεο κηιάκε εδώ, ήηαλ ήδε ζύκα. Γηα λα 

είκαζηε ζπγθεθξηκέλνη όπσο ην ιέκε γηα ηηο 8 θάζεηο ηνπ Stanton ζηελ 

πξαγκαηηθόηεηα μεθηλάλε πξώηα από κηα δηαδηθαζία πνπ είλαη ε εμήο: κεηαηξέπνπκε 

ηνπο αλζξώπνπο ζε ζρεδόλ-αλζξώπνπο. Μεηά ιέκε όηη δελ κεηξάλ αθξηβώο, κεηά 

ιέκε όηη αλ ηνπο ζθνηώζνπκε δελ έρεη θόζηνο θαη ζηε ζπλέρεηα αλ ηνπο ζθνηώζνπκε 

είλαη θαη αμία. Δίλαη πάξα πνιύ επηθίλδπλε απηή ε δηαδηθαζία θαη ζηελ 

πξαγκαηηθόηεηα κεηά ηηο 8 θάζεηο δίλεη ηελ εληύπσζε όηη απηόο πνπ ην δηαρεηξίδεηαη 

γεσπνιηηηθά ζηελ πξαγκαηηθόηεηα εμνληώλεη έληνκα. Αλ μέξαηε πόζεο θνξέο 

ρξεζηκνπνηείηε απηή ε νξνινγία, δειαδή ζέινπλ λα θαζαξίζνπλ ην ζπίηη. Καη από 

θαζαξηζκό ζηγά-ζηγά γίλεηαη εζλνθάζαξζε. Απηό ινηπόλ είλαη πάξα πνιύ επηθίλδπλν. 

Σώξα γεσπνιηηηθά πώο γίλεηαη. ηελ πξαγκαηηθόηεηα -θαη επεηδή έρνπκε θαη 

Έιιελεο εδώ, άξα δελ είλαη νπδέηεξν ην πιαίζην- πξέπεη λα θαηαιάβεηε όηη ε 

γελνθηνλία γίλεηαη από ην θέληξν. Καη ζηγά-ζηγά εμαπιώλεηαη. Γηαηί; Δίλαη 

γεσπνιηηηθόο ν ιόγνο, είλαη γηα λα κελ θαίλεηαη απ’ έμσ. Δίλαη κεξηθνί πνπ 

αλαξσηηνύληαη γηαηί ε κύξλε ήηαλ ην 1922. Μα αλ ε κύξλε ήηαλ ην 1915 ζα 

είρακε ζώζεη πνιινύο αλζξώπνπο. Γηαηί όινη ζα ην ήμεξαλ απηό πνπ έγηλε εληειώο 

ζην ηέινο. Άξα, νη Αξκέληνη, ν ιαόο ησλ βνπλώλ, ζα είλαη ηα πξώηα ζύκαηα θαη ζηγά-

ζηγά ζα πεξάζνπκε θαη Καππαδνθία, Πόλην, κέρξη λα θηάζνπκε ζηε κύξλε, 

Κηιηθία, έηζη ώζηε λα κελ ππάξρεη θαλέλα ίρλνο δηαθνξεηηθόηεηαο. Έρεη ελδηαθέξνλ 

άκα ην ζθεθηείηε πνιηηηζκηθά -θαη ραίξνκαη εδώ πνπ άθνπζα ηόζεο γιώζζεο, κάιηζηα 

όηαλ έκπαηλα άθνπγα αθόκα θαη Γαιιηθά, θάλαηε θαη αλαθνξέο ζηα Γαιιηθά- έρνπκε 

Γαιιηθά, Αγγιηθά, Διιεληθά, Αξκεληθά, πξνζπάζεηεο Αξκεληθώλ, αιιά έγηλαλ 

θαηαλνεηέο, πξνζπάζεηεο Διιεληθώλ, πην απνηειεζκαηηθέο, θαη ιέσ θνίηα ηώξα πσο 

είκαζηε εδώ θαη κηιάκε όιν απηό ην πιέγκα δηαθνξεηηθό, ελώ μαθληθά εθείλε ηελ 

επνρή ηνπο εμεγνύλ όηη ππάξρεη κία γιώζζα. Όηη πξέπεη λα αιιάμεη ε γξαθή θαη 



όπνηνο δελ είλαη από απηή ηε ζξεζθεία είλαη εθηόο. Σν εθηόο πξέπεη λα ην 

θαηαιάβνπκε γηαηί  κεξηθέο θνξέο ζηακαηάκε ζην 1915 αιιά επεηδή κε θέξαηε εδώ 

γηα ηα γεσπνιηηηθά, είλαη όηη ην 1920 είλαη ε ζπλζήθε εβξώλ. ηε  ζπλζήθε εβξώλ 

-γηα όζνπο δελ ην μέξνπλ θαιά- ππάξρεη ε Αξκελία. Καη όρη κόλν ππάξρεη ε Αξκελία 

αιιά ππάξρεη ε Αξκελία ε νπνία είλαη απνδεθηή αθόκα θαη από ηνλ Wilson. Όπνπ 

ζπρλά ην ιέκε θαη κεηαμύ καο, θαη ζηελ Αξκελία, ην ιέκε ‘ην ζρέδην Wilson’, πνπ 

ελλννύκε κηα Αξκελία πνπ άκα ηελ δείηε σο κέγεζνο, κεξηθά ζηνηρεία ηα βιέπεηε 

ζηγά-ζηγά κε ηνπο ράξηεο, ζα δείηε όηη είλαη πνιύ πην κεγάιε από ηελ Αξκελία πνπ 

ππάξρεη ηώξα. Καη απηό έρεη γίλεη απνδεθηό. Πνπ ζεκαίλεη όηη νπζηαζηηθά είκαζηε 

ζηνλ Α΄ παγθόζκην πόιεκν, 1914-1918, έρνπκε βέβαηα ην 1915 όπνπ ήηαλ πνιύ 

ζεκαληηθό έσο ην 1918, πνπ αθνξά θαη ηνλ Διιεληζκό παθέην, θαη παξόια απηά ην 

1920 θαηαθέξλνπκε θαη θάλνπκε ηελ ζπλζήθε εβξώλ, ε νπνία όκσο δελ ζα 

εθαξκνζηεί. Θα παξακείλεη ζην ξάθη γηαηί ζηγά-ζηγά ε Σνπξθία θαηαιαβαίλεη όηη 

γεσπνιηηηθά έρεη έλα ηεξάζηην ζέκα θαη ζα ζπλερίζεη ηώξα ν Μνπζηαθά Κεκάι όιεο 

ηηο επηζέζεηο, έηζη ώζηε λα έρνπκε ηελ αιιαγή κε ηελ ζπλζήθε Λσδάλλεο. Πξέπεη λα 

ζπκάζηε όηη ζηε ζπλζήθε ηεο Λσδάλλεο δελ ππάξρεη θαλ ε ιέμε ‘Αξκέλεο’. Όρη δελ 

ππάξρεη Αξκελία, ηίπνηα, θαλέλα ίρλνο. ηελ πξαγκαηηθόηεηα ε ζπλζήθε 

ππνγξάθεηαη από δηάθνξεο ρώξεο θαη ηελ Σνπξθία.  Όκσο, ζην ελδηάκεζν βέβαηα ην 

1921 είρακε θαη ηελ ζπλζήθε Καξο πνπ είλαη κεηαμύ ηεο ηόηε νβηεηηθήο Έλσζεο θαη 

ηεο Σνπξθίαο, όπνπ πξνβιέπεη λα κελ ππάξρεη ηξίην κέξνο πνπ λα κπνξεί λα 

παξεκπνδίζεη απηή ηελ απόθαζε. Άξα, ηη θάλνπκε; Άκα, ην ζθεθηνύκε ηώξα θαζαξά 

γεσπνιηηηθά ε Σνπξθία θαηάθεξε λα εμαθαλίζεη από ηνλ ράξηε ηελ Αξκελία. Ωξαία. 

Άξα, άκα ην θνηηάμνπκε ηώξα ηξαγηθά ζα κπνξνύζακε λα πνύκε όηη ην 1923 είλαη ε 

κεγάιε επηηπρία απηήο ηεο γεσπνιηηηθήο ζηξαηεγηθήο. ηγά-ζηγά, όπσο ην είπαηε 

πνιύ ζσζηά, βέβαηα δελ δηεπθξηλίζαηε γηαηί κεηά ηα 50 ηνπ 1915 θαη όρη πξηλ, 

ππάξρεη έλα πξόβιεκα, είλαη όηη απηόο πνπ είλαη ζύκα κηαο γελνθηνλίαο δελ 

αληηζηέθεηαη ακέζσο. Πξνζπαζεί λα θαηαιάβεη γηαηί έγηλε απηό. Πξνζπαζεί λα 

θαηαιάβεη θαη λα κελ ελνρνπνηεζεί. Καη ζηε ζπλέρεηα ππάξρνπλ νη επόκελνη, νη 

νπνίνη απνθαζίδνπλ λα θάλνπλ έλαλ αγώλα. Καη έρεη ελδηαθέξνλ, ηα είρακε 

ζπδεηήζεη θαη κε ηνλ Πξέζβε, από ηόηε ππήξρε ε ηδέα όηη πξέπεη λα δείμνπκε όηη 

ππάξρνπλ Αξκέληνη ζε όιν ηνλ θόζκν θαη όηη δελ ηα θαηάθεξαλ. Γηα κέλα ζε επίπεδν 

αλζξώπηλν, εθόζνλ ην θξάηνο ηεο Αξκελίαο νπζηαζηηθά εμαθαλίζηεθε από ηνλ 

ράξηε, όιε αλ ζέιεηε ε αληεπίζεζε ζε ζέκαηα αλαγλώξηζεο Γελνθηνλίαο, δηαδηθαζία 

δηόξζσζεο, νθείιεηε ζε αλζξώπνπο. Καη πάξα πνιινί ζηε δηαζπνξά, γηα έλαλ 

επλόεην ιόγν, από εθείλε ηε ζηηγκή θαη κεηά νπζηαζηηθά νη Αξκέλνη είλαη  όινη ηεο 

δηαζπνξάο, γηαηί απηνί πνπ είλαη κέζα είλαη πνιύ ζπξξηθλσκέλνη θαη απηνί πνπ είλαη 

απ’ έμσ είλαη απηνί πνπ ζα απνθαζίζνπλ όηη ην λα είζαη Αξκέλεο, πξέπεη λα 

ππάξρεηο, λα αληηζηέθεζαη θαη λα αγσλίδεζαη γηα ηελ αλαγλώξηζε ηεο Γελνθηνλίαο, 

αιιηώο ζνπ ιείπνπλ ηα ζεκέιηα. 

Πνηα είλαη ε δπζθνιία ε γεσπνιηηηθή. Η Σνπξθία έρεη ρηηζηεί πάλσ ζηα θόθθαια 

ζπκάησλ. Γελ είλαη κηα ιεπηή ιεπηνκέξεηα θαη ζα ήζεια λα θάλεηε ηελ εμήο 

ζύγθξηζε. Μεξηθέο θνξέο ιέκε ‘γηαηί ε Σνπξθία δελ θάλεη ζαλ ηελ Γεξκαλία’. Η 

νπνία ζε θάπνηα θάζε είπε, εγώ είκαη θξάηνο δηάδνρν, επίζεκν, αλαγλσξίδσ όηη ζηε 



Ναδηζηηθή πεξίνδν έγηλε κηα Γελνθηνλία, αιιά δελ επζύλνκαη εγώ, αιιά αλαγλσξίδσ 

όηη είκαη ε ζπλέρεηα. Η δηαθνξά πνηα είλαη. Δίλαη όηη ε Γεξκαλία ππήξρε θαη πξηλ. 

ηελ πξαγκαηηθόηεηα ε Σνπξθία πνπ γλσξίδεηε, πνπ γλσξίδνπκε, είλαη κηα Σνπξθία 

πνπ είλαη θηηαγκέλε πάλσ ζηηο Γελνθηνλίεο. Απηό πνπ ππήξρε πξηλ είλαη ε 

Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία. Καη ηώξα βιέπεηε 2 ηάζεηο πνπ εκθαλίδνληαη. Μηα ζα ηελ 

νλόκαδα ‘Κεκαιηθή’ θαη κηα ‘λέν-Οζσκαληθή’. Πξέπεη λα είκαζηε πνιύ πξνζεθηηθνί 

όηαλ θαηεγνξνύκε θαη θαηαδηθάδνπκε ην ζέκα ηεο Γελνθηνλίαο. ‘Έρνπκε κεξηθνύο 

πνπ ιέλε ηα έθαλαλ όια ζηελ πεξίνδν ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο. Δίλαη ιάζνο. 

‘Άιινη ιέλε όηη είλαη κόλν ν Κεκάι. Πάιη θαη απηό είλαη ιάζνο. Γηαηί μερλάκε ηα 

πξνεγνύκελα. Άιινη ιέλε όηη είλαη νη Νεόηνπξθνη. Σν πην ελδηαθέξνλ πνην είλαη, 

είλαη όηη απηά ηα ηξία θαζεζηώηα πνπ δελ ήζειε ην έλα ην άιιν, γηα ηελ Γελνθηνλία 

έθαλαλ ην ίδην. Θεσξνύζαλ όηη απηό δελ έρεη θακία ζρέζε κε ηηο παξαηάμεηο θαη ηα 

θόκκαηα, ήηαλ εζληθό ζπκθέξνλ λα εμαθαληζηνύλ όινη νη Αξκέληνη. Απηό ινηπόλ πνπ 

είλαη πνιύ ζεκαληηθό γηα λα θαηαιάβνπκε ην εμήο, ζε θάπνηα θάζε ε Σνπξθία ζα 

αξρίζεη λα ιέεη όηη ν ‘Κεκαιηζκόο’ είλαη κηα παξέλζεζε. Καη όηη ηώξα πεξλάκε ζην 

Νέν-Οζσκαληθό, άξα δελ θηαίκε εκείο. Απηό είλαη πνιύ επηθίλδπλν γηαηί πξέπεη λα 

θαηαιάβνπκε όηη απηή ε παξέλζεζε πξέπεη λα είλαη κεγαιύηεξε, γηαηί θηαίλε θαη νη 

πξνεγνύκελνη θαη ηα 2 πξνεγνύκελα θαζεζηώηα. Πνπ ζεκαίλεη όηη όλησο εδώ έρνπκε 

κηα απόδεημε κε ηα ιόγηα ηνπ Lemkin θαη γηα ην Γηεζλέο Γίθαην, όηη είλαη κηα 

ζπλέρεηα ζηξαηεγηθήο πνπ δελ άιιαμε όηαλ άιιαμε ην θαζεζηώο, ζπλέρηζαλ αθξηβώο 

ηελ ίδηα πνξεία. Η δπζθνιία πξνέξρεηαη ινηπόλ από αλζξώπνπο νη νπνίνη μέξνπλ όηη 

ην θξάηνο βαζίδεηαη πάλσ ζε απηό. Καη εδώ πάιη βιέπεηε, Σνύξθνη, θαη εδώ δελ 

πξέπεη λα κπεξδεπόκαζηε -θαη ην θάλνπκε ζπρλά ζηελ Διιάδα- δελ είλαη νη Σνύξθνη 

πνπ δελ αλαγλσξίδνπλ ηελ Γελνθηνλία. Τπάξρνπλ πνιινί Σνύξθνη, θαη όρη κόλν 

δηαλννύκελνη πνπ αλαγλσξίδνπλ όηη ππήξμε ε Γελνθηνλία ησλ Αξκελίσλ. Απιώο 

είλαη ν θξαηηθόο θνξέαο. Ο θξαηηθόο θνξέαο είλαη πνπ απηόο πνπ δελ ην αλαγλσξίδεη. 

εκαίλεη ηώξα πξαθηηθά ηη; Απηό πνπ βιέπεηε ζε επίπεδν γεσπνιηηηθό είλαη όηη 

παιαηόηεξα, θαη ήδε από ηελ Λαηηληθή Ακεξηθή ην 1965 είρακε αλαγλσξίζεηο, άξα 

ζπκπίπηεη κε ηα 50 ρξόληα. ηε ζπλέρεηα ην δεύηεξν θξάηνο ήηαλ ε Κύπξνο ην 1982, 

νη απνθάζεηο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο άξρηζαλ από ην 1987 θαη κεηά. Δίπαηε γηα ηελ 

ηξίηε είλαη ζσζηό όζνλ αθνξά ηελ Αξκελία, αιιά όζνλ αθνξά ζηε γελνθηνλία είλαη ε 

δεύηεξε εθεί. Η δεύηεξε αλαθνξά αλ πξνζέμαηε κηιάεη κόλν γηα εγθιήκαηα θαηά ηεο 

Αλζξσπόηεηαο. Δδώ ινηπόλ κηιάκε ζπζηεκαηηθά γηα γελνθηνλία. Απηό ηώξα πνπ 

βιέπνπκε είλαη όηη ηα ζύκαηα κε ην παξάδεηγκα ησλ Αξκελίσλ ελώλνπλ. Καη ηώξα νη 

πην πξόζθαηεο αλαγλσξίζεηο, όπσο είρακε από ηε νπεδία ην 2010, όπσο ηα βιέπεηε 

θαη κε ηηο πξόζθαηεο δειώζεηο, είλαη όηη ζηγά ζηγά ηα ηξία ζύκαηα πάλε καδί κε αηρκή 

ηνπ δόξαηνο ηνπο Αξκέληνπο. Άξα νη Αξκέληνη βνεζάλ θαη ηνπο Αζζύξηνπο θαη ηνπο 

Έιιελεο∙ θαη νη ηξεηο καδί πεηπραίλνπλ αλαγλσξίζεηο πην ζεκαληηθέο. Θα κνπ πείηε 

γηαηί λα εληαρηεί ε ζηξαηεγηθή ζε ηέηνην ζέκα. Μα είλαη πνιύ απιό. ην δηεζλέο 

δίθαην δελ αξθεί λα πείηε όηη έρεηε δίθην, πξέπεη λα έρεηε επηρεηξεκαηνινγία, πξέπεη 

λα έρεηε ζηξαηεγηθή. Άξα ην ιέσ πνιύ απιά, ν δηθαζηήο δελ έρεη ζηξαηεγηθή, ν 

δηθεγόξνο έρεη. Άξα αλ θαηαθέξεη λα πείζεη όηη εζείο δελ είζηε αθξηβώο ζύκα θαη 

μέξεηε πώο θάλνπλ; Δίλαη όηη άκα δελ ππάξρεη γελνθηνλία, πώο κπνξεί λα ππάξρνπλ 

ηα ζύκαηα; Σν έγθιεκα άκα ην ζβήζεηε δελ έρεη ζύκαηα.  



ηηο 8 θάζεηο ηνπ Stanton ε έβδνκε είλαη αθξηβώο απηή πνπ ζβήλεη ην έγθιεκα. Σν 

ραξαθηεξηζηηθό κηαο γελνθηνλίαο είλαη όηη ηελ ώξα πνπ ζθέθηεηαη πσο ιεηηνπξγεί, 

πξνζπαζεί λα ζβήζεη θάζε ίρλνο, θάζε απνδεηθηηθό ζηνηρείν γηα λα κελ κπνξείηε λα 

απνδείμεηε όηη πξνέξρεζηε, ιέσ γηα ηνπο επηδώληεο, από ζύκαηα γελνθηνληώλ. Όηαλ 

εδώ έξρνληαη γηα ην νξθαλνηξνθείν πνηνο από εζάο είλαη ηθαλόο λα απνδείμεη όηη 

είλαη ζύκαηα γελνθηνλίαο, όπσο ην είπαηε πνιύ ζσζηά θαη νη δύν, όηη ηα παηδηά ησλ 

ζπκάησλ παξακέλνπλ ζύκαηα. Σν ζέκα είλαη όηη ζα κπνξνύζε θάπνηνο λα ζαο πεη όηη 

ήηαλ ζπλζήθεο, ήηαλ θαηαζηξνθή, έλαο ζεηζκόο θάηη ην θπζηθό, έλα ηζνπλάκη. 

Πξέπεη ινηπόλ λα ππάξρεη έλα απνδεηθηηθό ζηνηρείν γηα λα κπνξνύκε λα πνύκε όηη 

όλησο ππήξρε κία ζηξαηεγηθή. Κη απηά ηα έρνπκε. Σηο πξώηεο καξηπξίεο, αλ 

πξνζέμαηε ηόηε ζηελ Σνπξθία ήηαλ πεξήθαλνη. Άξα έθνβαλ ηα θεθάιηα θαη ηα 

έβαδαλ καδί θαη κεηά πόδαξαλ, δίπια. Απηό ζηγά ζηγά θαηάιαβαλ όηη εθπέκπεη έλα 

αξλεηηθό κήλπκα, άξα μαθληθά ζηε ζπλέρεηα είρακε επίζεκα νδεγίεο λα γίλεηαη ε 

γελνθηνλία, αιιά κε δηαθνξεηηθό ηξόπν θαη ζηε ζπλέρεηα λα ρξεζηκνπνηνύκε θαη ηηο 

ζπλζήθεο, κεγάιεο πνξείεο. Δδώ έρνπκε θαη ηα έγγξαθα π.ρ. ηνπ Σαιαάη Παζά πνπ 

βιέπνπκε μεθάζαξα ηη έρεη γξάςεη θαη ηη έρεη θαζνδεγήζεη. Άξα ηη βιέπνπκε; Θα ην 

πσ ιίγν πην ιατθά, όηαλ είκαζηε έλαο πνιηηηζκόο, είκαζηε κηα κπξκεγθνθσιηά, 

ππάξρνπλ νη εηδηθνί ηεο κπξκεγθνθσιηάο είλαη νη ηζηνξηθνί. Όηαλ θάλνπκε 

γεσπνιηηηθή δελ θνηηάδνπκε ηελ κπξκεγθνθσιηά, θνηηάδνπκε πνπ παηάλε νη ρνληξέο 

κπόηεο. Ξαθληθά κπνξεί κηα ρνληξή κπόηα λα παηήζεη πάλσ ζηε κπξκεγθνθσιηά, ζην 

πξνεγνύκελν βήκα ήηαλ όια κηα ραξά, ζην επόκελν είλαη όια ράιηα, γηαηί; Γηαηί ε 

ηζηνξηθόηεηα ελόο πνιηηηζκνύ δπζθνιεύεηαη λα πξνβιέςεη όηη κπνξεί λα γίλεη ζύκα 

γελνθηνλίαο. Γελ ρσξάεη ζην κπαιό. Αθόκα θη αλ ν πξέζβεο εξρόηαλ λα καο 

βνεζήζεη θαη λα καο πεη όηη ζην δηπιαλό ρσξηό έγηλε γελνθηνλία, ην πην πηζαλό είλαη 

λα κελ ην πηζηεύακε, λα ζεσξνύζακε όηη απηό απνθιείεηαη, κέρξη λα έξζνπλ εδώ. 

Απηή ινηπόλ ε ινγηθή είλαη απηή πάλσ ζηελ νπνία βαζίδεηαη ε γελνθηνλία, ηα ζύκαηα 

δελ ην πηζηεύνπλ, νη γελνθηόλνη μέξνπλ ηη θάλνπλ θαη ην θάλνπλ όζν πην δηαθξηηηθά 

γίλεηαη θαη ηώξα εξρόκαζηε ζηηο θνηλσλίεο καο. Όηαλ είκαζηε αδηάθνξνη, όηαλ 

είκαζηε νπδέηεξνη -επεηδή θάλαηε θαη αλαθνξέο θαη ζε δηαλννύκελνπο- ν Elie Wiesel 

ιέεη θάηη πνιύ απιό ‘όηαν είζαι οςδέηεπορ μεηαξύ ηος θύηη και ηος θύμαηορ είζαι 

πάνηα με ηον θύηη’. Άξα κελ κπαίλεηε ζε κία δηαδηθαζία νπδεηεξόηεηαο. Γελ μέξεηε; 

Μάζεηε ηζηνξηθά δεδνκέλα. Γελ βιέπεηε; Κνηηάμηε ηε ζηξαηεγηθή. Η ζηξαηεγηθή 

είλαη ν θαζξέθηεο ηεο ηζηνξίαο. Άιιν ε ηζηνξία, άιιν ν θαζξέθηεο, όκσο όηαλ ηνλ 

βιέπεηο, βιέπεηο πώο ζε βιέπνπλ θαη νη Αξκέληνη κε ηνλ πνιηηηζκό ηνπο γηα ηελ 

Σνπξθία ήηαλ επηθίλδπλνη. Γηαηί είραλ ζέζεηο θιεηδηά, γηαηί είραλ δηαλννύκελνπο, 

γηαηί είραλ αλζξώπνπο πνπ κπνξνύζαλ λα ζθεθηνύλ έλα νιόθιεξν θξάηνο κηα 

απηνθξαηνξία. Καηά ζπλέπεηα ηη έθαλαλ; Σνπο έβγαιαλ από ηηο ζέζεηο θιεηδηά έηζη 

ώζηε ζην ηέινο λα εμαθαλίζνπλ νπνηαδήπνηε παξέκβαζε από έλαλ πιεζπζκό πνπ δελ 

είλαη κνπζνπικαληθόο. Άξα, ζπλνπηηθά, γηα καο εηδηθά ζηελ Διιάδα νη Αξκέληνη δελ 

είλαη ζύκαηα, είλαη αγσληζηέο. Όηαλ ζα πεξάζνπκε απηό ην κήλπκα κεηά ηελ επέηεην 

βιέπνπκε όηη πεξλάλε απηά ηα κελύκαηα. Όηη είλαη αγσληζηέο γηα ηελ αλαγλώξηζε 

ηεο γελνθηνλίαο, δελ είλαη κόλν ζύκαηα. Έρνπκε πεξάζεη ζε κηα θάζε όπνπ νη 

επηδώληεο ησλ ζπκάησλ γίλνληαη δίθαηνη. Γίθαηνη κε ηελ νξνινγία πνπ ππάξρεη αθόκα 

θαη ζηε Shoah, δειαδή ν δίθαηνο είλαη απηόο πνπ αζρνιείηαη κε ηα ζύκαηα. Έρεη 



κεγάιε ζεκαζία, ινηπόλ, θαη ραίξνκαη θη ειπίδσ λα ην ραίξεηαη θαη ν θίινο καο, όηη 

είζηε ηόζνη πνιινί εδώ ζηελ Κέξθπξα πνπ ππάξρεη απηό ην αξκεληθό ζηνηρείν, πνπ 

ελζσκαηώζεθε, πνπ κπνξεί γηα κεξηθνύο από εζάο λα μεράζηεθε, αιιά όπσο ην έιεγα 

θαη πξηλ, αθόκα θαη ζην άγαικα είλαη γξακκέλν ‘Αξκέλεο’, ε δηπιή νλνκαζία. Καηά 

ζπλέπεηα έρεη ελδηαθέξνλ γηα καο πνπ πηζηεύνπκε ζηνπο πνιηηηζκνύο, πνπ πηζηεύνπκε 

ζηελ Αλζξσπόηεηα, όηη όινη εκείο πνπ είκαζηε δηαθνξεηηθνί, πηζηεύνπκε ζηελ 

Αλζξσπόηεηα, ελώ ζηελ πξαγκαηηθόηεηα νη γελνθηόλνη πνπ είλαη ίδηνη δελ πηζηεύνπλ 

ζηνλ άλζξσπν. Άξα ζα ήζεια λα ζαο επραξηζηήζσ θαη παξόιν πνπ εγώ θνίηαδα πην 

πνιύ ην θνκκάηη ην γεσπνιηηηθό, ε γεσπνιηηηθή δελ είλαη ε ηέρλε γηα ηελ ηέρλε, είλαη 

θαη ε ηέρλε γηα λα βνεζάεη ηνπο άιινπο αλζξώπνπο λα παξακείλνπλ ειεύζεξνη, λα 

ζθέθηνληαη θαη λα πξνζηαηεύνπλ ν έλαο ηνλ άιιν. Δπραξηζηώ πνιύ, λα ’ζηε θαιά. 

 

 

 


