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 Με αφορμή την άφιξη του υψηλού εκπροσώπου και επιτετραμμένου σε θέματα εξωτερικής πολιτικής 

της Τουρκίας, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, σε μια έκτακτη επίσκεψη με μυστική ατζέντα, η Αρμενική και η 

Ποντιακή Νεολαία διαμαρτύρονται για την διαχρονικά ακολουθητέα πολιτική της γείτονος χώρας. Το ένοχο 

ιστορικό παρελθόν της Τουρκίας μας προκαλεί εύλογη ανησυχία και για το ύποπτο παρόν της.  

 Η γενοκτονία που διαπράχθηκε από τους προκατόχους αλλά και τους θεμελιωτές της σύγχρονης 

Τουρκίας, ήτοι από τους Νεότουρκους και τους Κεμαλικούς κατά την περίοδο 1914-1923, είχε ως στόχο τους 

γηγενείς πληθυσμούς των Αρμενίων, Ελλήνων και Ασσυρίων της Εγγύς Ανατολής. Την ιστορική αλήθεια των 

τριών αυτών γενοκτονιών επιβεβαιώνουν πλείστες αναγνωρίσεις από εθνικά κοινοβούλια, επιστημονικούς 

οργανισμούς και διεθνείς φορείς σε ολόκληρο τον κόσμο.  

 Ωστόσο, ακόμα και σήμερα, η Τουρκία αρνείται τα γεγονότα και μηχανεύεται κάθε τρόπο να 

παραχαράξει την ιστορία. Η άρνηση της διάπραξης Γενοκτονίας αποτελεί την έσχατη και πιο αποκρουστική 

τακτική για την ολοκλήρωση του ειδεχθέστερου αυτού εγκλήματος κατά της Ανθρωπότητας. 

 Το γεγονός ότι η Τουρκία ουδέποτε λογοδότησε για τα εγκλήματά της αυτά την όπλισε με θράσος και 

κυνισμό, έτσι ώστε, καθ’ όλη τη σύγχρονη ιστορική διαδρομή της να απαξιώνει την ανθρώπινη ζωή και 

αξιοπρέπεια με κάθε τρόπο. Το έπραξε με ανατριχιαστική επιμέλεια στις αρχές του 20ου αιώνα, όταν 

γενοκτόνησε εκατομμύρια χριστιανών που ζούσαν για χιλιετίες στα πατρογονικά τους εδάφη. Αργότερα, το 

1974, επανέλαβε την γνώριμη αυτή πρακτική της με την εισβολή στην Κύπρο, κατά την οποία πλείστα 

εγκλήματα πολέμου έναντι αμάχων συντελέσθηκαν. Τέλος, ακόμα και σήμερα συμπράττει σε μια εν εξελίξει 

γενοκτονία, καθώς συνεισφέρει και στηρίζει τους τρομοκράτες του DAESH. Αποτελεί δε κοινό μυστικό ότι η 

Τουρκία χρησιμοποιεί το προσφυγικό για να εξυπηρετήσει ίδια συμφέροντα και για να εδραιώσει, μέσω του 

ανθρώπινου δράματος των προσφύγων, μια πολυπόθητη επικυριαρχία στο Αιγαίο καθώς επίσης και να 

εξασφαλίσει την εκ πλαγίου είσοδό της στην Ε.Ε. .  

Υπενθυμίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή ήπειρος με την ιστορική παράδοση της δίκης της Νυρεμβέργης, των 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, της Αναγέννησης,  της Δημοκρατίας πρεσβεύει πολιτισμό και πολιτική διαμετρικά 
αντίθετη με την γενοκτόνα πολιτική της Τουρκίας, ενώ η Αναγνώριση των Γενοκτονιών Αρμενίων, Ελλήνων 
και Ασσυρίων θα πρέπει να τίθεται ως όρος ένταξης της Τουρκίας ως πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 Όσο η Τουρκία δεν μεταμελείται για τα εγκλήματα έναντι των αυτοχθόνων ιστορικών χριστιανικών 

λαών, δικαιώνει το εγκληματικό οθωμανικό και νεοτουρκικό παρελθόν της και συνεχίζει τον φαύλο κύκλο του 

αίματος και της τρομοκρατίας που για χρόνια, μάταια , συγκαλύπτει. Μάταια, γιατί η Γενοκτονία για ένα 

έγκλημα που όσα χρόνια κι αν περάσουν δεν παραγράφεται και δεν διαγράφεται. Μάταια, γατί εμείς ως 

εγγόνια γενοκτονημένων προγόνων είμαστε εδώ για την αλήθεια. Μάταια, γιατί θα παραμείνουμε 

αταλάντευτοι μέχρι την τελική δικαίωση του αγώνα μας, την αναγνώριση του εγκλήματος από τον ίδιο το 

θύτη και την επανόρθωση που πλήγματος κατά της Ανθρωπότητας. 
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