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Πόλεµο έχουν κηρύξει οι Κεµαλικοί 
του Σύδνεϋ εναντίον των πρωτερ-
γατών της αναγνώρισης των Γε-
νοκτονιών των Ελλήνων και των 
Ασσυρίων στο κοινοβούλιο της 

Νέας Νοτίου Ουαλίας. ∆ιαδήλωση πραγ-
µατοποίησε το πρωί της Κυριακής 16 Ιου-
νίου οµάδα Τούρκων έξω από την Βουλή 
της Νέας Νοτίου Ουαλίας στο κέντρο του 
Σύδνεϋ, όπου 300-400 άτοµα, κυρίως µε-
τανάστες, απάντησαν στην πρόσκληση της 
«Αυστραλιανής Τουρκικής Συµµαχίας» για 
πορεία διαµαρτυρίας εναντίον των πρό-
σφατων ψηφισµάτων αναγνώρισης των 
Γενοκτονιών των Ελλήνων, των Ασσυρίων 
και των Αρµενίων.
∆εν ήταν τυχαίο το ότι η διαδήλωση πραγµα-
τοποιήθηκε λίγες ηµέρες πριν από την ετήσια 
εκδήλωση Ηµέρας Μνήµης της Γενοκτονίας 
των Ελλήνων του Πόντου, της Ανατολίας και 
της Ανατολικής Θράκης, η οποία έγινε µέσα 
στην Βουλή την Τετάρτη 19 Ιουνίου.
Η διαδήλωση ξεκίνησε από το Martin Place 

µε πορεία διαµαρτυρίας προς την Βουλή και 
ύστερα στο Hyde Park, µία απόσταση γύρω 
στα 200 µέτρα. Ανάµεσα στην πληθώρα 
Τουρκικών σηµαιών, την εµφάνισή τους 
έκαναν και λάβαρα Τουρκοκυπρίων, Αζέρων 
και άλλων «Τουρκικών λαών». Οι οµιλίες 
ήταν όλες στα Τουρκικά πλην µίας η οποία 
είχε θέµα τον πόλεµο Αρµενίων - Αζέρων 
για το Αρτσάχ (Ναγκόρνο-Καραµπάχ).
Επρόκειτο για την δεύτερη διαδήλωση Κε-
µαλικών σε πέντε ηµέρες, αφού την προη-
γούµενη Τρίτη το βράδυ έγινε διαδήλωσή 
τους έξω από το ∆ηµαρχείο Fairfield στα 
δυτικά προάστεια µε θέµα το εκεί Μνηµείο 
της Ασσυριακής Γενοκτονίας. Και στις δύο 
διαδηλώσεις εµφανές ήταν συνθήµατα όπως 
«Ντροπή Μπάρυ Ντροπή» («Shame Barry 
Shame») και «Αµάντα, Αµάντα, σταµάτα την 
προπαγάνδα» («Amanda, Amanda, stop the  
propaganda»), αναφορές στον πρέµιερ Barry 
O’Farrell και στο στέλεχος της Αντιπολίτευ-
σης κα Amanda Fazio, θερµοί υποστηρικτές 
των πρόσφατων ψηφισµάτων στην Βουλή 
υπέρ της αναγνώρισης.
Ενδιαφέρον επίσης παρουσίασε και το φυλ-

λάδιο το οποίο µοίραζαν οι διαδηλωτές 
στους περαστικούς. Το κείµενο µιλά – µε-
ταξύ άλλων - για «µίσος εναντίον της Τουρ-
κίας και του Τουρκικού λαού αυτών που 
προωθούσαν τα ψηφίσµατα αυτά». Για τους 
διαδηλωτές, οι µαρτυρίες των Αυστραλών 
στον Πόντο την εποχή της Γενοκτονίας είναι 
«ψέµατα» και «προσπάθιες να υποσκάψουν 
κάποιοι την ιδιαίτερη σχέση Τούρκων και 
Αυστραλών».
Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι ενώ 
γίνονται συνέδρια σε πόλεις της Ανατολί-
ας µε θέµα την Γενοκτονία των Αρµενίων, 
παρόµοιες εκδηλώσεις στο Σύδνεϋ κατηγο-
ρούνται ως «προπαγάνδα» από κάποιους κύ-
κλους της Τουρκικής παροικίας του Σύδνεϋ! 
Το πως οι αναγνωρίσεις των γενοκτονιών 
των γηγενών πληθυσµών της Ανατολίας εί-
ναι θέµα συζητήσηµα στην Τουρκία, αλλά 
αποτελούν ‘ρατσισµό’ στην Αυστραλία, µόνο 
οι Κεµαλικοί διαδηλωτ’ες µπορούν να µας 
εξηγήσουν.
Πάντως, παρόλες τις πιέσεις εναντίον τους, 
παραµένουν σταθεροί στις θέσεις τους ο Rev. 
Fred Nile και η Marie Ficarra, που έχουν 

απαντήσει και γραπτώς και από το βήµα της 
βουλής στις κατηγορίες εναντίον τους.
∆υστυχώς, οι Τούρκοι συµπολίτες µας δεν 
µπορούν να καταλάβουν πως µε τις επιθέ-
σεις τους εναντίον τής πολιτικής ηγεσίας στο 
Σίδνεϊ δεν κερδίζουν φίλους στην ευρύτερη 
κοινωνία και γίνονται γραφικοί µε την άρ-
νησή τους να δεχτούν ένα ιστορικό γεγονός 
τεκµηριωµένο από αξιόπιστους αυτόπτες 
µάρτυρες και ιστορικά αρχεία. Ο κόσµος έχει 
πειστεί για το έγκληµα εναντίον τής ανθρω-
πότητας που διέπραξαν οι προγονοι τους και 
όσο πιο γρήγορα το αποδεχτούν και ζητή-
σουν συγνώµη, τόσο πιο γρήγορα θ’ απαλλα-
χθούν από αυτή την ιστορική ευθύνη και θα 
σταµατήσει η συζήτηση αυτή που δεν βοηθά 
καθόλου την Τουρκία.
Η γενοκτονία είναι το πιο απεχθές έγκληµα 
εναντίον τής ανθρωπότητας, αλλά αυτό δεν 
εµπόδισε την Γερµανία να αποδεχτεί το Ολο-
καύτωµα και να ζητήσει συγνώµη από τους 
Εβραίους χωρίς να χάσει ίχνος από την αξι-
οπρέπειά της, όπως έκανε και ο Κέβιν Ραντ 
ζητώντας συγνώµη από τους Αυτόχθονες τής 
Αυστραλίας.
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