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Τρεις γενοκτονίες, μία στρατηγική 
μέχρι την τελική νίκη
Γράφει ο Παναγιώτης ∆ιαµάντης 
Λέκτορας Μελετών Γενοκτονιών στο  
Πανεπιστήµιο Τεχνολογίας του Σίδνεϊ

Τ ην Κυριακή 7 Αυγούστου 
2016 τιµήθηκε στο Σίδνεϊ, µε 
ιδιαίτερη ευλάβεια, η 101η 
επέτειος της Γενοκτονίας των 

Ασσυρίων, του γηγενούς πληθυ-
σµού της Μεσοποταµίας. Έντονη 
ήταν η παρουσία των Ελλήνων 
και των Αρµενίων µε σηµαίες, κε-
ριά και οµιλίες, υπογραµµίζοντας 
το µήνυµα της συνεργασίας και της 
αδελφοσύνης των τριών λαών. Με 
την παρουσία τους έδειξαν έµπρα-
κτα τη συµπαράστασή τους και άλ-
λες παροικίες όπως η ισραηλίτικη, 
ρωµαιοκαθολικές οργανώσεις και 
κοινοβουλευτικοί αντιπρόσωποι. 
Στην πρώτη γραµµή της εκδήλωσης 
βρισκόταν και ο νεαρός γεννηµέ-
νος στην Αυστραλία Πόντιος Κων-
σταντίνος Παπουλίδης, ο οποίος µε 
περηφάνεια εισήλθε στην αίθουσα 
κρατώντας ψηλά το ελληνικό λάβα-
ρο. ∆ίπλα του τα εθνικά σύµβολα 
των Ασσυρίων και των Αρµενίων, 
και µπροστά τους η σηµαία της Αυ-
στραλίας. Στη συνέχεια ο Κωνστα-
ντίνος άναψε ένα κερί στη µνήµη 
των θυµάτων της Γενοκτονίας των 
Ελλήνων. Ένα κερί στολισµένο µε 
την ελληνική σηµαία. Και ακριβώς 
δίπλα βρίσκονταν όµοια κεριά µε 
τις σηµαίες της Αρµενίας και της 
Ασσυρίας. Πλέον, αυτό το µήνυµα 
της ενότητας του πόθου για δικαίω-
ση –το οποίο ξεκίνησαν οι Έλληνες, 
οι Αρµένιοι και οι Ασσύριοι του 
Σίδνεϊ πριν από 18 χρόνια– έχει 
υιοθετηθεί παγκοσµίως. Είναι µή-
νυµα το οποίο δεν αναγνωρίστηκε 
την εποχή των γενοκτονιών, µε κα-
ταστροφικές συνέπειες, ειδικά για 
τον Πόντο.

Όταν είσαι αντιµέτωπος µε έναν 
ισχυρό αντίπαλο, αναζητάς συµµά-
χους παντού. Οι σύµµαχοί µας είναι 
αυτοί µε τους οποίους έχουµε κοι-
νά συµφέροντα, όµως ακόµα και οι 
σύµµαχοι καµιά φορά χρειάζονται 
υπενθύµιση. Χρειάζονται υπενθύµι-
ση ότι τα πραγµατικά τους συµφέρο-
ντα είναι και δικά µας συµφέροντα. 
Όλοι οι σύµµαχοι µπορούν να αντι-
κατασταθούν, ταυτόχρονα, όµως, 
δεν µας περισσεύει και κανένας 
σύµµαχος.

Ουσιαστικά ο ελληνισµός χρειάζεται 
όλους τους συµµάχους τους οποίους 
µπορεί να αποκτήσει. Μόνοι µας 
δεν µπορούµε να ελευθερώσουµε 
τα κατεχόµενα εδάφη µας.
Η ένωση των τριών γηγενών χρι-

στιανικών λαών της Ανατολής δίνει 
και στους τρεις δύναµη και φέρνει 
τη µία επιτυχία πίσω από την άλλη. 
Αναγνωρίσεις κοινοβουλίων, ανα-
γνώριση από τη διεθνή ακαδηµαϊκή 
κοινότητα, αναγνωρίσεις δηµοσιο-
γράφων και άλλων στελεχών που 
διαµορφώνουν τη διεθνή κοινή 
γνώµη.

Στην Αυστραλία, στο Πανεπιστήµιο 
Macquarie, το 1998 πρωτοένωσαν 
τις δυνάµεις τους τα ποντιακά σωµα-
τεία της Νέας Νότιας Ουαλίας µε τις 
κοινότητες των Αρµενίων και των 
Ισραηλιτών, στο χώρο του Κέντρου 
Συγκριτικών Μελετών Γενοκτονιών 
(Centre for Comparative Genocide 
Studies). Τον Σεπτέµβριο του 1999 
διοργανώθηκε το πρώτο παγκόσµιο 
συνέδριο για τις τρεις γενοκτονίες, 
µε τίτλο «Προσωπογραφίες της χρι-
στιανικής Μικράς Ασίας» (Portraits 
of Christian Asia Minor), και για 
πρώτη φορά οι τρεις οµογένειες 
έσµιξαν για να ανταλλάξουν εµπει-
ρίες κι απόψεις, και να φυτέψουν 
τους σπόρους της σηµερινής στρα-
τηγικής. Το 2000 το Κέντρο µετα-
µορφώθηκε στο Αυστραλιανό Ιν-
στιτούτο Μελετών Γενοκτονιών. Με 
τις εκδόσεις του και µε την ερευνη-
τική και επιµορφωτική του δράση 
παρουσιάστηκαν οι πρώτοι καρποί 
της συνεργασίας των τριών λαών. 
Η έρευνα απέδειξε την ταύτιση των 
εµπειριών των Ελλήνων, των Αρµε-
νίων και των Ασσυρίων κάτω από 
τη τουρκική κυριαρχία.

Τον ∆εκέµβριο του 2007 ο ∆ιεθνής 
Σύνδεσµος Μελετητών Γενοκτονι-
ών (International Association of 
Genocide Scholars - IAGS) ψήφισε 
υπέρ της αναγνώρισης των γενοκτο-
νιών των τριών λαών.

Η πρώτη πολιτική αναγνώριση 
των τριών γενοκτονιών µαζί έγινε 

τον Μάρτιο του 2009 από το Πο-
λιτειακό Κοινοβούλιο της Νότιας 
Αυστραλίας. Το 2010 ακολούθησε 
το Κοινοβούλιο της Σουηδίας. Το 
2013, το πολιτειακό Κοινοβούλιο 
της Νέας Νότιας Ουαλίας. Το 2015 
η ∆ηµοκρατία της Αρµενίας, και το 
Βατικανό διά µέσω δηλώσεων του 
Πάπα Φραγκίσκου. Το 2016, το 
Οµοσπονδιακό Κοινοβούλιο της 
Γερµανίας. Και συνεχίζουµε.

Όλα αυτά –και πολλά άλλα– είναι 
τόσο συµβολικά όσο και ουσιαστι-
κά. Γι’ αυτό βλέπουµε όλα αυτά τα 
αποτελέσµατα που προέρχονται από 
τη συστηµατική συνεργασία και τον 
αλληλοσεβασµό των οµογενειών 
των Ασσυρίων, των Αρµενίων και 
των Ελλήνων.

Κάθε χρόνο, πλέον, γίνονται πολ-
λαπλές εκδηλώσεις από τις τρεις 
οµογένειες στο Σίδνεϊ όπου εκπέ-
µπεται σταθερά και συστηµατικά το 
µήνυµα των κοινών απαιτήσεών 
µας: η δικαιοσύνη της αναγνώρι-
σης από κοινοβούλια, η δικαιοσύνη 
της αναγνώρισης από τα εκπαιδευ-
τικά συστήµατα παγκοσµίως, µε το 
να συµπεριληφθούν οι γενοκτονί-
ες στη διδακτέα ύλη, η δικαιοσύνη 
των αποζηµιώσεων κτλ. Σε τακτικά 
διαστήµατα όλοι µαζί, ενωµένοι, 
θυµόµαστε, τιµούµε και διεκδικού-
µε. ∆εν περιµένουµε αποτελέσµατα 
από κάποιες ηµέρες κάθε Μάιο.

Οι κινήσεις µας έχουν σκοπό την 
ενηµέρωση των κέντρων αποφάσε-
ων της Αυστραλίας και παγκοσµίως 
(πολιτικός κόσµος, µέσα µαζικής 
ενηµέρωσης, ακαδηµαϊκός κόσµος). 
Οι κινήσεις µας είναι εξωστρεφείς 
και έχουν στόχο την αναγνώριση 
από τους «ξένους». Προσπαθούµε 
να τους εξηγήσουµε ότι τα συµφέ-
ροντά µας είναι συµφέροντά τους. 
Ότι η αναγνώριση των τριών γενο-

κτονιών αποτελεί αναγνώριση έν-
δοξων σελίδων της Αυστραλιανής 
ιστορίας. Οι Αυστραλοί στρατιώτες 
(οι οποίοι είχαν εκπαιδευτεί στην 
αφαίρεση ζωών) έσωσαν συναν-
θρώπους τους, οι οποίοι τύχαιναν 
να είναι Αρµένιοι και Ασσύριοι 
κυρίως, αλλά και Έλληνες. Το ίδιο 
ισχύει και τους Αµερικανούς, τους 
Βρετανούς, τους Γάλλους, τους Ρώ-
σους και άλλους.

Το Σάββατο 3 Σεπτεµβρίου θα 
τιµήσουµε τα 25 χρόνια από την 
ανακήρυξη της ανεξαρτησίας του 
Αρτσάχ. Την Τρίτη 13 Σεπτεµβρί-
ου θα συγκεντρωθούµε στην ιστο-
ρική εκκλησία των ∆ιαµαρτυροµέ-
νων St Stephen’s Uniting Church 
(απέναντι από το Πολιτειακό Κοινο-
βούλιο) για να τους παρουσιάσου-
µε το έργο των προγόνων τους 
υπέρ των επιζόντων των τριών 
γενοκτονιών. Αυτό θα γίνει µέσω 
της παρουσίασης του βιβλίου Η 
Αρµενία, η Αυστραλία και ο Μέγας 
Πόλεµος (Armenia, Australia and 
the Great War) των Peter Stanley 
και Vicken Babkenian.

Την Τετάρτη 21 Σεπτεµβρίου θα 
συγκεντρωθούµε στο Πολιτειακό 
Κοινοβούλιο της Νέας Νότιας Ουα-
λίας για να τιµήσουµε την επέτειο 
της καταστροφής της Σµύρνης, 
αποκορύφωµα της Γενοκτονίας 
των Ελλήνων, καθώς και τη «δεύ-
τερη Άλωση της Πόλης» (1955). 
Σε τακτικά διαστήµατα, δηµόσια κι 
έµπρακτα δείχνουµε την αλληλεγ-
γύη και τους κοινούς στόχους µας.

Τα αποτελέσµατα της συνεργασίας 
και της αλληλοεκτίµησης Ελλήνων, 
Αρµενίων και Ασσυρίων είναι εµ-
φανή. Αυτά από µόνα τους µας δεί-
χνουν το δρόµο για τη δικαιοσύνη. 
Σε πρώτη φάση, η αναγνώριση των 
τριών γενοκτονιών από κοινοβού-
λια σε παγκόσµιο επίπεδο. Σε δεύ-
τερη φάση, η επιστροφή κοινοτικών 
και προσωπικών περιουσιών και 
άλλων αποζηµιώσεων και πολλά 
άλλα.

Με δηµόσιο διάλογο, συνεννόηση, 
σεβασµό και καλή θέληση, όλα τα 
εµπόδια ξεπερνιούνται. Όλα εξαρ-
τώνται από εµάς, από τους τρεις λα-
ούς που παρά τις προσπάθειες του 
τουρκικού κράτους, επέζησαν και 
ορθοπόδησαν.

Εµείς θέλουµε τη δικαιοσύνη.

«Η ισχύς εν τη ενώσει»




