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Τούρκοι νεοναζί προσπάθησαν  
να προκαλέσουν στην Αθήνα
Σ

ύμφωνα με ανακοινώσεις της «Επιτρο-
πής Ταλαάτ Πασά» (Talat Paşa Komitesi) 
και του τουρκικού τύπου, στελέχη της 
ακραίας Κεμαλικής οργάνωσης προσπά-

θησαν να προκαλέσουν επεισόδειο έξω από 
την Βουλή των Ελλήνων στην Αθληνα την προ-
ηγούμενη Παρασκευή.
Η οργάνωση φέρει το όνομα του Οθωμανού 
Υπουργού Εσωτερικών, ο οποίος θεωρείται 
υπεύθυνος για τις Γενοκτονίες των Αρμενίων, 
των Ασσυρίων και των Ελλήνων κατά τον Πρώ-
το Παγκόσμιο Πόλεμο, η οργάνωση έχει στόχο 
την άρνηση της αναγνώρισης των γενοκτονι-
ών.  Η 13-μελής αντιπροσωπεία της «Επιτρο-
πής Ταλαάτ Πασά», με επικεφαλής τον πρόεδρό 
τους, αντιστράτηγο ε.α. Χακκί Πεκίν, αναχώρη-
σε για την Αθήνα στις 9 Ιανουαρίου, με στόχο 
να προβεί σε δηλώσεις μπροστά από την Ελλη-
νική Βουλή. Η είσοδός τους στην Ελλάδα απα-
γορεύτηκε από τις αρχές και έτσι επέστρεψαν 
στην Κωνσταντινούπολη. Όπως είναι γνωστό, 
από τον Σεπτέμβριο του 2014, η δημόσια άρ-
νηση των Γενοκτονιών των Αρμενίων και των 
Ελλήνων αποτελεί ποινικό αδίκημα.
Επίσης, σύμφωνα με δήλωση του αντιστρατή-
γου ε.α. Χακκί Πεκίν στα γραφεία του Κέντρου 
Κεμαλικής Σκέψης: «η απόρριψη από την «Επι-
τροπή Ταλάτ Πασά» εν ονόματι του ανθρω-
πισμού του νόμου που ψήφισε η Βουλή των 
Ελλήνων, η οποία, εκτός του ότι είναι λανθα-
σμένη από δικαιικής άποψης, δεν είναι σωστή 
και όσον αφορά τις ελληνοτoυρκικές σχέσεις».

Ταλαάτ και Χίτλερ
Όπως αναφέρει ο Stefan Ihrig στο νέο του βιβλίο 
Ataturk in the Nazi Imagination, το κίνημα του 
Ταλαάτ και του Μουσταφά Κεμάλ αποτέλεσε το 
«δάσκαλο» του Χίτλερ και των Ναζί. 
Η εφημερίδα του Ναζιστικού κόμματος 
«Völkischer Beobachter», έγραψε το 1921: «Σή-
μερα οι Τούρκοι είναι το πιο ζωντανό έθνος. Το 
γερμανικό έθνος δεν έχει άλλη επιλογή από το να 

αντιγράψει τις τουρκικές μεθόδους».
Σύμφωνα με τον Ihrig, στην επέτειο των γενε-
θλίων του Κεμάλ το 1938, ο Χίτλερ δήλωσε: «Ο 
πρώτος μαθητής του Μουσταφά Κεμάλ ήταν ο 
Μουσσολίνι – ο δεύτερος είμαι εγώ.» (The first 
student of Mustafa Kemal was Mussolini, the 
second is me.)
Ο Ihrig επίσης υποστηρίζει πως «ο Κεμάλ υπήρ-
ξε πηγή έμπνευσης για τον Χίτλερ, τονίζοντας ότι 
ο Χίτλερ είχε μελετήσει τη δράση του Κεμάλ και 
είχε επηρεαστεί από τον τρόπο με τον οποίο είχε 
εξολοθρεύσει Έλληνες, Αρμένιους και Ασσύρι-
ους.»
Από την αφοσίωσή τους στον Κεμαλισμό πηγάζει 
και η προσπάθεια της ριζοσπαστικής «Επιτροπής 
Ταλαάτ Πασά». Θέλουν να μιμηθούν την ενέργεια 
ενός ομοιδεάτη τους, τον πρόεδρο του Κόμματος 
Εργατών (İşçi Partisi), Dogu Perinçek.
Ο Perinçek κρίθηκε ένοχος από ελβετικό δικα-
στήριο στις 9 Μαρτίου 2007, μετά τη συμμετοχή 
του σε συνέδριο στην Ελβετία το 2005, κατά τη 
διάρκεια της οποίας ο κεμαλικός πολιτικός αρ-
νήθηκε δημόσια ότι η Οθωμανική Αυτοκρατορία 
είχε διαπράξει το έγκλημα της γενοκτονίας των 
Αρμενίων.
Μετά την απόφαση του ελβετικού δικαστηρίου, ο 
Perinçek προσέφυγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) στο Στρα-
σβούργο το 2008, υποστηρίζοντας ότι η ελβετική 

απόφαση παραβίασε την «ελευθερία της έκφρα-
σής του».
Στις 28 Ιανουαρίου ξεκινά έφεση της Ελβετίας 
εναντίον της απόφασης της ΕΔΑΔ ότι όντος πα-
ραβιάστηκε το δικαίωμα του Perinçek στην ελευ-
θερία του λόγου. Η πρόσφατη προσπάθεια της 
ακραίας «Επιτροπής Ταλαάτ Πασά» να μιμηθεί 
τον Perinçek και να γίνουν «ήρωες» των κεμαλι-
κών στοιχείων τόσο στη τουρκική κοινωνία όσο 
και στην διασπορά απέτυχε. Μη μας ξαφνιάσει 
όταν επιχειρήσουν κάτι παρόμοιο σε Κομοτηνή, 
σε Ξάνθη, ή σε Ρόδο στο άμεσο μέλλον.

Στόχος
Οι δηλώσεις κι ενέρεγειες των ακραίων κεμαλι-
κών έχουν πολλαπλούς στόχους. Πρώτον, την 
ανατροπή νομοθεσίων που ποινικοποιούν την 
άρνηση των Γενοκτονιών των Αρμενίων, των 
Ασσυρίων και των Ελλήνων από το τουρκικό 
κράτος από το 1914 μέχρι το 1924.  Δεύτερον, 
την καταπολέμηση των ενεργειών της Αρμενι-
κής Διασποράς, παγκοσμίως, για την επέτειο 
των 100 χρόνων της γενοκτονίας των προγόνων 
τους. Τρίτον, την υπεράσπιση του ονόματος και 
των ιδεών του Μουτσαφά Κεμάλ.

Αυστραλία
«Επιτροπή Ταλαάτ Πασά» λειτουργεί και στο Σύδ-
νεϋ. Αυτοί, ο Dogu Perinçek κι όλα τα ομοιδετι-
κά όργανα του τουρκικού κράτος έχουν δικά τους 
σχέδια και προγράμματα. Όπως πάντα, η ουσία 
του θέματος είναι η δράση (όχι αντί-δραση) του 
Ελληνισμού. Είτε αυτή είναι εντός των συνόρων 
της Ελλάδος και της Κύπρου είτε στην Διασπορά.  
Εμείς σαν Έλληνες, τι κάνουμε για την υλοποίη-
σει των στόχων μας; Στο θέμα διεθνής αναγνώ-
ρισης των Γενοκτονιών, πρώτον πρέπει να ανα-
γνωρίσει η Βουλή των Ελλήνων την γενοκτονία 
των Ασσυρίων.  Εμείς στην Αυστραλία, ειδικά 
στην Νότια Αυστραλία και στην Νέα Νοτίου Ου-
αλία, έχουμε δείξει τον δρόμο για την ευρύτερη 
αναγνώριση των Γενοκτονιών μας.

Γράφει ο Δρ Παναγιώτης Διαμάντης

PANARCADIAN CLUB
55  K ing  S t r .  Ashbury  τηλ .  9798  3154   Κ ιν .  0452  411  011

Για κρατήσεις τηλεφωνήστε στον Τάσο 0452 411011

ΣΤΟ ASHBURY 
BOWLING CLUB

To Panarcadian με Λαϊκό μουσικό πρόγραμμα 
κάθε Σάββατο βράδυ. Οι τιμές μας  

είναι ασυναγώνιστες.
Τηλεφωνήστε μας  

για να το διαπιστώσετε.

Eπίσης προσφέρουμε τον καφέ  
της παρηγοριάς με το ποτό, 
αναψυκτικό και μπουφέ 
για κηδείες και μνημόσυνα$20

από Μαζί με Βάσω και Νίκο στο τραγούδι
μπουζούκι Γιώργος, αρμόνιο Γιαννάκης 

Ελάτε να Θυμηθούμε τα παλιά!

«Γεία στα χέρια σας!» Πανώ από διαδήλωση του Ισλαμικού Κόμ-
ματος Saadet στη Κωνσταντινούπολη στις 5 Ιουνίου 2010.
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