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T α ξηµερώµατα της 24ης Απρι-
λίου 1915, ξεκίνησε η εφαρ-
µογή της θηριωδίας, µε πρώτα 
θύµατα τους ποιητές, τους δια-

νοούµενους, τους δηµοσιογράφους, 
τους πολιτικούς, τους κληρικούς, 
τους δασκάλους και δικηγόρους, που 
εκτελέστηκαν µε συνοπτικές διαδικα-
σίες. Χωρίς ηγεσία, χωρίς εύγλωτ-
τους ρήτορες, δηµοσιογράφους και 
πολιτικούς καθοδηγητές, -οι οποίοι 
θα µπορούσαν να οργανώσουν τον 
λαό σε αντίσταση-, η εξόντωση έγι-
νε µια εύκολη υπόθεση. Η εξάλειψη 
των εντύπων και των εφηµερίδων 
εµπόδισε ή καθυστέρησε τις εξιστο-
ρήσεις των αυτόπτων µαρτύρων και 
τις αναφορές των ξένων ταξιδιωτών 
και διπλωµατών, που ζούσαν από 
κοντά τα βίαια γεγονότα» επισηµαίνει 
στο Protagon η κυρία Χαρουτουνιάν. 
Και προσθέτει: «Τρένα και τηλέγρα-
φοι άλλωστε ήταν οι νέες και καινο-
τόµες εφευρέσεις, για τις οποίες πο-
λύς κόσµος πανηγύριζε, ενώ για τους 
Τούρκους ήταν η διευκόλυνση, ώστε, 
σε πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα, 
να αποσταλούν διαταγές σε όλη την 
Ανατολική επικράτεια, για εκτελέσεις 
και διώξεις των Αρµενίων. Ενώ µια 
ολόκληρη περιοχή ξεκληριζόταν, σε 
µιαν άλλη, κανείς δεν µπορούσε να 
φανταστεί το µέγεθος της βίας και του 
τρόµου που βίωναν οι συµπατριώ-
τες Αρµένιοι.  Οι λεπτοµέρειες των 
σφαγών ήταν τόσο τροµακτικές, που 
προκαλούσαν ανατριχίλα και τρόµο, 
ενώ ο ανθρώπινος νους αδυνατούσε 
να συλλάβει το µέγεθος της βίας». Το 
ορφανοτροφείο στη Σύρο Το µεγάλο 
κύµα της γενοκτονίας τοποθετείται 
ανάµεσα στο 1915 και το 1917, όµως 
οι σφαγές και οι εκτοπισµοί συνεχί-
στηκαν µέχρι και το 1923. Ο πατέρας 
του Χατσίκ Χατσαντουριάν ήρθε στην 
Ελλάδα το 1922 από την Μερσίνα. 
Είχε γεννηθεί στο Ακ Σεχίρ, κοντά 
στο Ικόνιο. Ο παππούς του είχε χάνι 
και τεράστιες εκτάσεις µε κερασιές. 
«Ο πατέρας µου θυµόταν αυτά που 
του έδειχνε ο παππούς – εκτάσεις, 
όσο έφτανε το µάτι του, όλο δέντρα 
µε κερασιές. Τα άφησαν και έφυγαν. 
Όταν έφτασαν στο λιµάνι στη Μερσί-
να το 1922 βρήκαν τούρκους στρατι-
ώτες µε µαχαίρια που έλεγαν “δώστε 
µας ό,τι έχετε”. Γραφιάδες τούρκοι 
τους έβαλαν να υπογράψουν “φεύγω 
από την Τουρκία οικειοθελώς δεν 
έχω καµία απαίτηση από το τουρκικό 
κράτος”. Όταν ήρθαν στην Ελλάδα ο 
πατέρας µου άρχισε να βάφει παπού-
τσια, έτσι ξεκίνησε», αναφέρει ο κ. 
Χατσαντουριάν. Εδώ και 23 χρόνια ο 
Χατσίκ Χατσαντουριάν, µε τη συνερ-
γασία του τότε ∆ήµου Άνω Σύρου και 
στη συνέχεια ∆ήµου Σύρου-Ερµούπο-
λης, της Αρµενικής Εθνικής Επιτρο-

πής Ελλάδος και του Χατζηκυριακεί-
ου Ιδρύµατος Παιδικής Προστασίας, 
οργανώνει τα καλοκαίρια επισκέψεις 
παιδιών αρµένιων αγωνιστών από το 
Ναγκόρνο Καραµπάχ στο Κίνι της Σύ-
ρου. Οι εχθροπραξίες στο Ναγκόρνο 
Καραµπάχ ξεκίνησαν το 1988 ανάµε-
σα στους Αρµένιους και στο Αζέρους 
και αποτελούν µέρος του «αρµενικού 
ζητήµατος», όπως και η Γενοκτονία. 
«Στη Σύρο πηγαίνουν κάθε χρόνο 22 
ορφανά για 15 ηµέρες, µέχρι σήµερα 
500 παιδιά έχουν πάει εκεί – κάποια 
από αυτά είχαν βρει τους πατεράδες 
τους αποκεφαλισµένους. Αυτός εί-
ναι και ο λόγος που βλέπει κανείς 
τόσες ελληνικές σηµαίες ελληνικές 
στο Ναγκόρνο Καραµπάχ», λέει ο κ. 
Χατσαντουριάν. Το ορφανοτροφείο 
της Σύρου Η Σύρος ήταν ένας ση-
µαντικός σταθµός για του Αρµένιους 
που έρχονταν στην Ελλάδα κατά την 
περίοδο της Γενοκτονίας. Στον χώρο 
όπου σήµερα βρίσκεται το στρατόπε-
δο, στην άκρη της Ερµούπολης, το 
1922 βρέθηκαν περίπου 2000 ορ-
φανά παιδιά Αρµενίων. Η Near East 
Relief, µία αµερικανική οργάνωση 
παροχής ανθρωπιστικής βοήθει-
ας που δηµιουργήθηκε µε διάταγµα 
του Κογκρέσου το 1919, προσέφερε 
χρήµατα και ο χώρος ανακαινίστηκε 
ως ορφανοτροφείο για να καλύψει 
τις ανάγκες των παιδιών. «Τα παιδιά 
που βρίσκονταν στο ορφανοτροφείο 
της Σύρου έφυγαν όλα προς Αµερι-
κή, Γαλλία και άλλες χώρες. Κάποιοι 
που είχαν βρεθεί εκεί επισκέφτηκαν 
πρόσφατα το νησί, ζήτησαν άδεια 
από το στρατόπεδο, µπήκαν µέσα και 
έκαναν τα ίδια όπως τότε… Τα παι-
διά έφυγαν όλα εκτός από ένα, που 
έµεινε στη Σύρο: τον κυρ Γιώργη τον 
Αρµένη, που δεν ζει πλέον. Είχε µία 
αδερφή, η οποία όταν έφυγε από το 
ορφανοτροφείο πήγε Γαλλία. Πριν 
από καιρό ήρθε να τον δει για µία 
εβδοµάδα στη Σύρο. ∆εν µπορούσαν 
να συννενοηθούν. Εκείνη ήξερε γαλ-
λικά, εκείνος ελληνικά, δεν γνώριζαν 
αρµένικα. Επί µία εβδοµάδα έβλεπε ο 

ένας τον άλλον και δεν µιλούσαν µε-
ταξύ τους: τη µία χαµογελούσαν, την 
άλλη έκλαιγαν…» καταλήγει ο κ. Χα-
τσαντουριάν. Το «κύµα» του 1922 Σε 
αυτούς που έφτασαν στην Ελλάδα το 
1922 περιλαµβάνονται και οι πρόγο-
νοι του Άρτο Σεµάς. Ο προπάππους 
του έµενε στο Μαράς, δυτικά των 
Αδάνων, στη νότια Τουρκία. «Και οι 
δύο οικογένειες, του προπαππού και 
της προγιαγιάς µου κατεσφάγησαν 
εκεί κατά τους διωγµούς. Όπως µου 
έχουν µεταφέρει, στο Μαράς συνέβη 
το εξής: στην αρχή υπήρξε µία φήµη 
ότι έρχονται οι Τούρκοι. Λίγες µέρες 
µετά η φήµη αυτή έγινε πολύ έντο-
νη. Μέχρι που το βράδυ ξεκίνησαν 
οι σφαγές. Ο προπάππους και η προ-
γιαγιά µου γλίτωσαν στο παρά πέντε 
– κατάφεραν να διαφύγουν και να 
έρθουν εδώ, µε καράβια µέχρι τον 
Πειραιά και µετά στα Προσφυγικά, 
στην Κοκκινιά. Έχασαν όµως τις οι-
κογένειές τους», λέει ο Άρτο Σεµάς. 
Ορεσίβιοι Αρµένιοι από το Ζεϊτούν 
που µεταφέρθηκαν στο Μαράς το 
1915. Μετά από την φωτογράφιση 
όλοι σφαγιάστηκαν. Πηγή: «Μετζ 
βοτζιρ» (Το µεγάλο έγκληµα) Αράµ 
Αντονιάν 1921 Βοστόνη. Στην ίδια 
περιοχή της νότιας Τουρκίας ζούσαν 
και οι πρόγονοι του Χαρουτιούν Μα-
νουκιάν, που µίλησε στο Protagon 
για την ιστορία της οικογένειάς του: 
«Ο παππούς ήταν στα Άδανα, λο-
γιστής στον Μποδοσάκη. Η γιαγιά 
ήταν από πλούσια οικογένεια, είχαν 
κτήµατα. Και οι δύο εκτοπίστηκαν το 
1922, όταν περίπου 90.000 Αρµένι-
οι έφτασαν µαζί µε Έλληνες από τη 
Σµύρνη στην Ελλάδα. Η γιαγιά και ο 
παππούς, όταν έφυγαν από τα Άδα-
να, πήγαν στη Σµύρνη όπου βρισκό-
ταν ο αδελφός του παππού µε σκο-
πό να πάρουν πλοίο και να έρθουν 
στην Ελλάδα. Είχαν πάρει µαζί τους 
ελάχιστα πράγµατα από τα υπάρχο-
ντά τους: ένα χαλί, τέσσερα κουτάλια 
και κάποια χρυσαφικά της γιαγιάς 
για να τα πουλήσουν σε περίπτωση 
ανάγκης. Μαζί τους ήταν και ο µπα-

µπάς µου. Στον δρόµο από τα Άδανα 
στη Σµύρνη το ένα από τα τέσσερα 
κουτάλια χάθηκε και η γιαγιά µου το 
εξέλαβε ως κακό οιωνό, ότι κάποιος 
µπορεί να χάσει τη ζωή του». Καρα-
βάνι εκτοπισµένων Αρµενίων. Αρ-
χείο Armin T. Wegner Στο απέναντι 
σπίτι από αυτό που βρίσκονταν στη 
Σµύρνη τα µέλη της οικογενείας Μα-
νουκιάν ξεκίνησε ένα πλιάτσικο, από 
τούρκους στρατιωτικούς. «Αυτό το 
πλιάτσικο γλίτωσε τη ζωή του πατέρα 
µου. Ήδη ένας Τούρκος τον είχε πιά-
σει µαζί µε τον παππού µου και ήταν 
έτοιµος να τους σφάξει, αλλά µε το 
που ξεκίνησε το πλιάτσικο ο πατέρας 
µου ξέφυγε και η γιαγιά τον έκρυψε. 
Τον παππού µου τον πήραν και µετά 
οι δικοί µου έµαθαν ότι είχαν πάρει 
και τον αδερφό του. Τότε ο πατέρας 
µου ήταν επτά χρόνων και ήταν ο µό-
νος άνδρας που έµεινε στην οικογέ-
νεια». Πέντε γυναίκες και ο πατέρας 
του κ. Μαρουκιάν µπήκαν σε βάρκα 
στη Σµύρνη η οποία τους µετέφερε 
σε ελληνικό πλοίο. Πρώτος σταθµός 
η Χίος, όπου το πλοίο ανεφοδιάστη-
κε καθώς δεν υπήρχαν επαρκείς πο-
σότητες νερού. «Ο κόσµος δίψαγε, ο 
πατέρας µου θυµόταν ότι έρχονταν 
βάρκες από τη Χίο και έφερναν νερό. 
Από εκεί πήγαν Πειραιά». Η οικο-
γένεια Μανουκιάν έµεινε για έναν 
µήνα στο εργοστάσιο του Καρέλλα, 
αλλά έφυγαν καθώς είχαν αρχίσει να 
εµφανίζονται µεταδοτικές ασθένειες 
και είχε κυκλοφορήσει ότι θα τους 
κλείσουν σε καραντίνα. «Υπήρχε µια 
τρύπα στον τοίχο, πέρασαν έξω και 
πήγαν στην Κοκκινιά. Εκεί τους έδω-
σαν µία σκηνή όπου έµεναν µαζί µε 
άλλους – στο σύνολο ήταν 12 άτοµα». 
Αρµένιοι πρόσφυγες στην Κοκκινιά 
Η γιαγιά βρήκε µία µηχανή χειρός 
και άρχισε να ράβει παντελόνια – 
µία δραχµή το παντελόνι. Εκείνη την 
εποχή είχε οργανωθεί και ένα υπο-
τυπώδες σχολείο σε µία αλάνα στου 
Ρέντη. «Ένα κτίσµα χωρίς σκεπή. Κά-
ποιοι δάσκαλοι οι οποίοι και αυτοί 
είχαν έρθει µε τον ίδιο τρόπο είχαν 
αναλάβει την εκπαίδευση των παι-
διών. Ο πατέρας πήγαινε σχολείο και 
πούλαγε ξηρούς καρπούς µε ταµπλά 
στο Πασαλιµάνι – πήγαινε µε τα πό-
δια από την Κοκκινιά στο Πασαλιµά-
νι και επέστρεφε. Μετά έπιασε δου-
λειά στα Καµίνια, έβγαζε πλίνθους σε 
εργοστάσιο. Μετά ένας συγγενής του, 
µακρινός θείος που ήταν ράφτης, του 
έµαθε τη δουλειά. Και έτσι συνέχισε, 
δούλεψε σε αυτόν, έκανε δικό του 
µαγαζί». Ο κ. Μανουκιάν πρόλαβε 
τη γιαγιά του έως την ηλικία των 11 
ετών. «∆εν τη θυµάµαι να φοράει κάτι 
άλλο εκτός από µαύρα», λέει. 

Πηγή: Protagon.gr, Χάρης Καρανίκας.

Έλληνες Αρμένιοι: Μεγαλώνοντας 
στη βαριά σκιά μιας Γενοκτονίας
συνέχεια από την χθεσινή έκδοση




