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Το σχέδιο εξόντωσης ενός έθνους
Α

πρίλιος 1915. Τούρκοι στρα-
τιώτες επιβλέπουν την πορεία 
προς τον θάνατο µιας οµάδας 
Αρµενίων. Οι µαζικοί εκτοπι-

σµοί στις ερήµους του Νότου συνεχί-
στηκαν έως και τη συνθηκολόγηση 
της Τουρκίας, το 1918.
Απρίλιος 1915. Τούρκοι στρατιώ-
τες επιβλέπουν την πορεία προς τον 
θάνατο µιας οµάδας Αρµενίων. Οι 
µαζικοί εκτοπισµοί στις ερήµους του 
Νότου συνεχίστηκαν έως και τη συν-
θηκολόγηση της Τουρκίας, το 1918.
«Οι χριστιανοί καίγονταν σαν τα ζω-
ύφια». Ο τίτλος της ολοσέλιδης αντα-
πόκρισης, στις 10 Ιουλίου 1909, στην 
εικονογραφηµένη βρετανική εφηµε-
ρίδα The Graphic απέδιδε όσα είχαν 
συµβεί στα Αδανα της Οθωµανικής 
Αυτοκρατορίας λίγους µήνες νωρίτε-
ρα. Ο απεσταλµένος της εφηµερίδας, 
J.L.C. Booth, περιέγραφε λεπτοµερώς 
τις κινήσεις του µαινόµενου όχλου 
από πόρτα σε πόρτα και τη σφαγή χι-
λιάδων Αρµενίων της πόλης.
«Οµάδες αντρών έµπαιναν στα σπί-
τια, τα περιέλουζαν µε κηροζίνη και 
άναβαν φωτιές. Οι περισσότεροι άν-
θρωποι καίγονταν ζωντανοί. ∆εν µπο-
ρούσαν ούτε να διαφύγουν από τα 
φλεγόµενα κτίρια. Στις εξόδους τούς 
περίµεναν οπλισµένοι στρατιώτες που 
πυροβολούσαν όσους έβγαιναν. Αρκε-
τοί πηδούσαν από τα µπαλκόνια και τα 
παράθυρα για να γλιτώσουν» γράφει 
ο ανταποκριτής. «Οσοι δεν σκοτώνο-
νταν από την πτώση εκτελούνταν επί 
τόπου».
∆εν ήταν η πρώτη φορά που οι Αρ-
µένιοι της Οθωµανικής Αυτοκρατο-

ρίας γίνονταν στόχος τέτοιων άγρι-
ων επιθέσεων. Είχαν προηγηθεί οι 
µαζικές σφαγές του 1894-1896, που 
διαπράχθηκαν µε την ανοχή ή και 
την καθοδήγηση των τοπικών αρχών 
και σε πολλές περιπτώσεις είχαν την 
άδεια της κεντρικής εξουσίας, και µά-
λιστα του σουλτάνου Αµπντούλ Χα-
µίτ Β΄. Στη σφαγή των Αδάνων στα 
1909, σκοτώθηκαν µε διάφορα µέσα 
28.000-30.000 Αρµένιοι. Παρά τη 
µεγάλη τους έκταση, αυτά τα γεγονό-
τα ωχριούν µπροστά στα θύµατα της 

Γενοκτονίας που ακολούθησε λίγα 
χρόνια αργότερα. Η έναρξη της Γενο-
κτονίας των Αρµενίων τοποθετείται 
συµβατικά στις 24 Απριλίου 1915, την 
ηµέρα της σύλληψης και εξαφάνισης 
της πολιτικής και πνευµατικής ηγεσί-
ας της αρµενικής εθνότητας της Οθω-
µανικής Αυτοκρατορίας. Σύντοµα οι 
διώξεις, οι δολοφονίες και οι µαζικοί 
εκτοπισµοί του αρµενικού πληθυσµού 
σε αφιλόξενες ερήµους του Νότου, 
απλώθηκαν σε ολόκληρη την οθωµα-
νική επικράτεια και συνεχίστηκαν ως 

τη συνθηκολόγηση των Τούρκων, το 
1918. Συνολικά, οι νεκροί εκτιµάται 
ότι ξεπέρασαν το ένα εκατοµµύριο.
«∆εν υπάρχει καµιά αµφιβολία ότι 
ήταν οργανωµένο σχέδιο εθνοκάθαρ-
σης. Παρά τις προσπάθειες της επί-
σηµης τουρκικής ιστοριογραφίας (και 
µερικών ∆υτικών συνηγόρων της), οι 
διαθέσιµες ιστορικές πηγές πιστοποι-
ούν την προσπάθεια της νεοτουρκικής 
ηγεσίας να εξαφανίσει από την Αυτο-
κρατορία το αρµενικό στοιχείο» λέει 
στην «Κ» ο οµότιµος καθηγητής Νεότε-
ρης Ιστορίας στο Αριστοτέλειο Πανε-
πιστήµιο Θεσσαλονίκης, Ιωάννης Χα-
σιώτης, µε αφορµή την 100ή επέτειο 
της Γενοκτονίας των Αρµενίων. Αυτόν 
τον µήνα πρόκειται να κυκλοφορήσει 
µονογραφία του για τις ελληνοαρµε-
νικές σχέσεις από τα µέσα του 19ου 
αιώνα ώς τις παραµονές της Γενοκτο-
νίας. «∆εν είναι εύκολο να ασχοληθεί 
κάποιος µε την αρµενική Γενοκτονία. 
Η φρικαλεότητα των απάνθρωπων 
πράξεων που τη συνόδεψαν “αρρω-
σταίνει” όποιον επιχειρήσει να τη µε-
λετήσει» λέει.

Πορείες θανάτου  
µέσα από τις ερήµους
Οι Αρµένιοι ζούσαν απλωµένοι, χω-
ρίς απόλυτη πλειοψηφία, σε περιοχές 
που καταλάµβαναν την καρδιά της 
ανατολικής Μικράς Ασίας (αυτό που 
ονοµάζεται ∆υτική Αρµενία σε αντιδι-
αστολή µε την Ανατολική του Καυκά-
σου). «Οι αρµενικές εστίες ξεκινούσαν 
από τα περίχωρα της Τραπεζούντας 
και σε µια νοητή γραµµή έφταναν ώς 


