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Ένα ευχαριστώ στους 
“αγγέλους των Αρμενίων”
Σ ε µία αισθηµατικά φορτισµέ-

νη ατµόσφαιρα, Αρµένιοι, Έλ-
ληνες κι Ασσύριοι ένωσαν τις 
φωνές τους, εκφράζοντας ένα 

µεγάλο “ευχαριστώ” σε αυστραλούς 
που έσωσαν προγόνους τους τις µαύ-
ρες ηµέρες των Γενοκτονιών.
Κύριος παράγοντας ο ιστορικός 
Vicken Babkenian, συγγραφέας του 
βιβλίου “Η Αρµενία, η Αυστραλία κι ο 
Μεγάλος Πόλεµος” (όπως είναι γνω-
στός ο Α’ Παγκόσµιος Πόλεµος στους 
Αντίποδες). Χάρη στις έρευνές του, 
απόγονοι επιζώντων των γενοκτονι-
ών έσµιξαν µε απογόνους αυτών που 
έσωσαν τους ποργόνους τους σε µία 
µοναδική εκδήλωση-φόρος τιµής.
Ακόµα κι ο χώρος της εκδήλω-
σης ήταν συµβολικός. Η αίθουσα 
Ferguson της εκκλησίας St Stephen’s 
Uniting (των ∆ιαµαρτυροµένων) φέρ-
νει το όνοµα ενός ιερέα, στέλεχος του 
Ιδρύµατος Περίθαλψης των Αρµενίων 
(Armenian Relief Fund) τη δεκαετία 
του 1920.
Το αποκορύφωµα της βραδυάς ήταν η 
παρουσίαση τιµητικών αριστείων σε 
τρεις απογόνους αυστραλών και νεο-
ζηλανδών οι οποίοι έδρασαν να σώ-
σουν τις ζωές των ορφανών και άλλων 
που είχαν περάσει από τις πορίες θα-
νάτου και τους µαζικούς εµπρησµούς 
των τούρκων εναντίον των γιγενών 
πληθυσµών υων Ελλήνων, Αρµνίων 
κι Ασσυρίων της Οθωµανικής Αυτο-
κρατορίας.
Η κα. Νόρα Γκριγκοριάν παρουσίασε 
τρία κάνδρα µε επιλεγµένες φωτογρα-
φίες στη κα. Judith Harley, κόρη του 
Τhomas Walter White. Από το Νο-
έµβριο του 1915 µέχρι τον Ιούλιο του 
1918, ο Λοχαγός White έµεινε αιχµά-

λωτος πολέµου των Τούρκων και είδε 
ο ίδιος τις Γενοκτονίες των Αρµενίων, 
των Ελλήνων και των Ασσυρίων. Με 
τη βοήθεια Ελλήνων της Κωνσταντι-
νούπολης, κατάφερε να φύγει στην 
Οδησσό, κι από εκεί στην Αγγλία.
Στις 25 Απριλίου 1952, Ηµέρα των 
Άνζακ για Αυστραλούς και Νεοζηλαν-
δούς, o White – πλέον πρέσβης της 
Αυστραλίας στο Λονδίνο – παρευρέ-
θηκε στα εγκαίνια του Κοινοπολιτεια-
κού Πολεµικού Μνηµείου στο Πεδίο 
του Άρεως στο κέντρο της Αθήνας. Το 
πασίγνωστο άγαλµα της Αθηνάς.
Ο White ποτέ δεν ξέχασε την υπο-
χρέωσή του απέναντι στους Αρµένι-

ους και στους Έλληνες, συµβάλοντας 
µε δωρεές χρηµάτων στο Ιδρύµατος 
Περίθαλψης των Αρµενίων κι εκδί-
δοντας βιβλίο για τις εµπειρίες του 
το 1928, µε τίτλο «Φιλοξενούµενοι 
του Ακατονόµαστου» (Guests of the 
Unspeakable).
Επόµενα τιµώµενα πρόσωπα ήταν 
δύο από τα εγγόνια των John και 
Lydia Knudsen, διευθυντές του Αυ-
στραλιανού Ορφανοτροφείου στη πε-
ριοχή του Προφήτη Ηλία (Antelias) 
έξω από τη Βηρυττό, από τα τέλη του 
1922 µέχρι το 1929.
Τα εξαδέλφια John Knudsen και κα. 
Margaret Warden δέχτηκαν µε τη σει-

ρά τους αναµνηστικά προς τιµή του 
ανεκτίµητου έργου των προγόνων 
τους. Οι John και Lydia Knudsen έγι-
ναν “γονείς” για σχεδόν 1.700 ορφα-
νά Αρµενόπουλα, µεταξύ τους οι δύο 
παππούδες της κυρίας Nora Grigorian. 
Ήταν µε φορτησµένη συναισθηµατικά 
στιγµή, όταν η κα. Γκριγκοριάν είπε 
απλά “ένα ευχαριστώ” ύστερα από 
έναν αιώνα.
Μεταξύ των παρευρισκοµένων ήταν η 
πρόεδρος, η γραµµατέας και ο πρώην 
πρόεδρος της Αδελφότητας “Ποντοξε-
νιτέας”, κα. Ελένη Μακρή, κα. Μαρία 
Άνθονυ και κ. ∆ηµήτρης Κουκλίδης, 
ο γενοκτολόγος ∆ρ Παναγιώτης ∆ια-
µάντης, ο διευθυντής της Αρµενικής 
Εθνικής Επιτροπής Άριν Μαρκαριάν, 
τα κορυφαία στελέχη της Ασσυρια-
κής εθνικής οργάνωσης, κ. Hermiz 
Shahen και David David, σήσωµο το 
Αυστραλιανό Ινστιτούτο Μελετών Γε-
νοκτονιών, καθώς και κορυφαία στε-
λέχη της Uniting Church της Αυστρα-
λίας.
Η εκδήλωση της Τρίτης ήταν µέρος 
των προσπαθειών των τριών οµογε-
νειών – Έλληνες, Αρµένιοι κι Ασσύ-
ριοι – να αναβαθµίσουν τη θέση των 
τριών γενοκτονιών στην αυστραλιανή 
κοινωνία. Ανακαλύπτουν οι Αυστρα-
λοί και οι Νεοζηλανδοί ξεχασµένες 
σελίδες του εθνικού τους βίου.
“Τρεις γενοκτονίες. Μία στρατηγική”. 
Από την επιστηµονική έρευνα στις 
ιστορικές πηγές, αναπτύσουµε τη γνώ-
ση και την ευαισθησία στο θέµα της 
αναγνώρισης των τριών γενοκτονιών 
στην ευρύτερη κοινωνία, αλλά και στα 
διάφορα κέντρα αποφάσεων.

Οι συνάδελφοι Vicken Babkenian και Παναγιώτης ∆ιαµάντης µε τους απογώνους Αυστραλών και Νεοζηλανδών που υπηρέτησαν την ανθρωπότητα την εποχή των τριών γενοκτονιών: Karen Knudsen, 
Judith Harley και John Knudsen.

Η κα. Nora Grigorian, εγγονή επιζόντων της Γενοκτονίας των Αρµενίων παρουσιάζει συλλογή 
φωτογραφιών στη κα. Judith Harley, κόρη του Thomas White. Από το Νοέµβριο του 1915 µέχρι 
τον Ιούλιο του 1918, ο Λοχαγός White έµεινε αιχµάλωτος πολέµου των Τούρκων και είδε ο ίδιος τις 
Γενοκτονίες των Αρµενίων, των Ελλήνων και των Ασσυρίων. Με τη βοήθεια Ελλήνων της Κωνστα-
ντινούπολης, κατάφερε να φύγει στην Οδησσό, κι από εκεί στην Αγγλία.




