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ΠΡΟΦΩΝΗΗ ΣΟΤ ΠΡΟΕΔΡΟΤ ΣΗ Ο.Κ.Ε. ΧΡΗΣΟΤ 
ΠΟΛΤΖΩΓΟΠΟΤΛΟΤ ΚΑΣΑ ΣΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΣΗ ΕΚΘΕΗ ΓΙΑ ΣΗ 

ΓΕΝΟΚΣΟΝΙΑ ΣΩΝ ΑΡΜΕΝΙΩΝ 
 

4 ΜΑΪΟΤ 2015 
 
 
 
 
Κυρίες και Κύριοι,  
 
Με ευκφνθ απζναντι ςτθν Ιςτορία ςυμπορευόμαςτε με ζνα ζκνοσ που βίωςε τθν 
τραγωδία μιασ γενοκτονίασ με 1,5 εκατομμφριο ςφαγιαςκζντεσ και όλο τον 
υπόλοιπο πλθκυςμό διωχκζντα, φιλοξενοφμε ςτα γραφεία μασ τθν Ζκκεςθ Διεκνϊν 
Δθμοςιογραφικϊν ντοκουμζντων εκείνθσ τθσ τραγικισ περιόδου.  
 
Αποτελεί για τθν οργανιςμό μασ αλλά και για εμζνα προςωπικά, φψιςτθ τιμι γιατί 
μου δόκθκε θ ευκαιρία να επιςκεφκϊ τθν Αρμενία προςκεκλθμζνοσ των φίλων μου 
του Οικονομικοφ και Κοινωνικοφ Συμβουλίου τθσ Αρμενίασ και να αποτιςω φόρο 
τιμισ ςτουσ ςφαγιαςκζντεσ κατά τθν επίςκεψι μου ςτο εκεί Μουςείο τθσ 
Γενοκτονίασ, το οποίο όποιοσ δεν ζχει επιςκεφκεί δφςκολα κα καταλάβει το 
μζγεκοσ τθσ τραγωδίασ και τθσ κτθνωδίασ που ςυντελζςκθκε το 1915.  
 
Σιμερα παρίςταται ςε αυτι μασ τθν εκδιλωςθ ο Πρόεδροσ του Οικονομικοφ και 
Κοινωνικοφ Συμβουλίου τθσ Αρμενίασ, τον οποίο και καλωςορίηω με μεγάλθ αγάπθ. 
 
Φίλες και Φίλοι,  
 
Το ζκνοσ των Αρμενίων και το δικό μασ ζκνοσ, είχαν τθν ατυχία να υποςτοφν 
ανεκδιιγθτεσ βαρβαρότθτεσ τθν ίδια ςχεδόν περίοδο από τουσ Τοφρκουσ. 
Μικραςιατικι καταςτροφι για τουσ Ζλλθνεσ το 1922 και Γενοκτονία των Αρμενίων 
το 1915, αποτελοφν τθν πιο μαφρθ ιςτορία των Εκνϊν μασ και μια από τισ πιο 
μαφρεσ τισ ανκρωπότθτασ.  
 
Αξιοποιϊντασ τθν ευκαιρία που μου δίνεται κζλω να πω ότι όςοι από εμάσ αλλά και 
από εκατομμφρια άλλων επωνφμων και ανωνφμων, ςυνζβαλαν λίγο ι πολφ, για να 
υπάρξει διεκνισ κατακραυγι ϊςτε να αναγκαςκεί θ ςφγχρονθ Τουρκία να 
αναγνωρίςει τθ Γενοκτονία των Αρμενίων, ζνοιωςαν μια θκικι ικανοποίθςθ όταν 
ανζγνωςαν το ψιφιςμα του Ευρωκοινοβουλίου και άκουςαν από τα χείλθ του 
Πάπα να αναφζρεται για τθν ανάγκθ αποκατάςταςθσ τθσ Ιςτορίασ και να γίνεται 
ζκκλθςθ για αναγνϊριςθ τθσ Γενοκτονίασ των Αρμενίων από τθν Τουρκία.  
 
Θα ικελα όμωσ να διευκρινίςω ςτο ςθμείο αυτό, ότι δεν τιμοφμε τθ μνιμθ των 
κυμάτων τθσ Γενοκτονίασ γιατί κζλουμε να ςτοχοποιιςουμε κάποια χϊρα ι κάποιο 
λαό. Η ιςτορία διδάςκει ότι θ γενοκτονία δεν είναι γραμμζνθ ςτο dna κάποιων λαϊν 
και ςυνεπϊσ κάποιοι προςφεφγουν ςε αυτι, ενϊ κάποιοι άλλοι φζρονται 
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πολιτιςμζνα. Η ιςτορία διδάςκει ότι είναι οι ιςτορικζσ ςυνκικεσ και οι πολιτικζσ 
θγεςίεσ που παραςφρουν τουσ λαοφσ ςε τζτοιεσ εκτροπζσ, είτε γιατί αυτό 
εξυπθρετεί ι νομίηουν ότι εξυπθρετεί τα ςυμφζροντά τουσ ςε μια δεδομζνθ 
ςυγκυρία, είτε γιατί αςπάηονται κεωρίεσ φυλετικισ και εκνικισ ανωτερότθτασ.  
 
Γι’ το λόγο αυτό ακριβϊσ, πρζπει κανείσ να κυμάται τισ ςυνκικεσ και τισ πολιτικζσ 
που εξζκρεψαν φαινόμενα γενοκτονίασ. Μόνο ζτςι κα μπορζςουμε να 
αποτρζψουμε νζα τζτοια φαινόμενα και δεν κα βρεκοφμε προ απροόπτων ι και 
τετελεςμζνων γεγονότων.  
 
Με αυτά τα λίγα λόγια αλλά με πλοφςια τα ςυναιςκιματα, υποδεχόμαςτε και 
φιλοξενοφμε τθν Ζκκεςθ, καλϊσ ορίηοντασ όλουσ και όλεσ ςασ και κυρίωσ του 
φίλουσ μασ τουσ Αρμζνιουσ, ςτουσ οποίουσ λζμε ότι το Ελλθνικό Ζκνοσ και ο λαόσ 
είχε και ζχει αδελφικι ςχζςθ με τθν Αρμενία και το λαό τθσ.  
 
 
 

 


