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ΑΡΜΕΝΙΟΙ: Θα σuvεχiσοuμε
τον αγώνα

Η Αρμενική Εθνική ΕπιτροrηΊ Θεσσαλο

κτατισμός. Τότε κατευθυνόταν προς τα

ιίκης, στα πλαίσια της παρουσίασης των

ανατολικά, τώρα, μ' όλο ποv διστηρούνται

~κδηλώσεων

την

οι βλέψεις; και προς τα ανατολικά, η πολι

74 χρόνων από

τική αυτή υλοποιείται προς τα δυτικά με

που

διοργανώνει

ευκαιρία της συμπλήρωσης

με

τη γενοκτονία του αρμενικού λαού το

1915

την

κατάληψη
με

από την Τουρκία, έδωσε συνέντευξη Τύπου
στην ουσία παρουσιάστηκαν συνταρακτικά
ντοκουμέντα για

την

καταστροφή

μνη

μείων του αρμενικοι:ι λαού.

και

τη

κατοχή της

διαρκώς

βόρειας

κλιμακούμενη

για διχοτόμηση του Αιγαίου και τη
δημιουργία

ανύπαρκτου

θέματος,

τουρκικής μειονότητας στη Δυτική

Ο Εκπρόσωπος της αρμενικ!J· επιτροπής

Αλλά διερωτήθηκε αν ήταν άλλο το γενο

κ. Καραμπέτ Καλφαγιάv, τόνισε στη συνέν

κτόνο Κράτος

τευξή του ότι «σήμερα δεν υπάρχει τίποτα

της Τουρκίας, δεν αναγνωρ\ζει την ιστο

που ν' αλλάζει τη

ρική αλήθεια της γενοκτονίας, γιατί

μας έναντι της

το σημερινό Κράτος

Τουρκίας την οποία θεωρούμε υπεύθυνη

μόνο

και υπόλογη για τη γενοκτονία και συνυ

καταστροφή των μνημείων τqο cφμενικοι)

πεύθυνη για τη μη λύση του αρμεvικοίι

πολιηcrμι::ιύ, γιατί εφcφμόζ~ι κ;ρταn:ιεστικό

ανέχεται,

αλλά

και προκαλεί την

ζητήματος, με άκαμπτη δε αποφασιστικό

μέτρα κατά των ομοεθνών μας που ζουν

τητα θα

να αγωνιζόμαστε για

στην Τουρκία. Η απάντηση είναι ότι η Τουρ

αναγνώριση και καταδίκη της γενοκτονίας

κία σκιαμαχεί και για να αποφεύγει την

του λαού μας από την

την επανά

της για τη γενοκτονία,

κτηση των τουρκοκρατοuμένωv αρμεν\Κ!i:ΙΊΙ

σε νέα εγκλήματα κατά των Αρμενίων, ενιiJ

9:1"\.rHnωv τη δραστηριοποίηση της

παράλληλα

κnΙ,vι'ΥΎηΊη<" για την

και των

των

σε μια τακτική πuρο·
ποοtιαΑι'Ι.ει ένα άλλο

πολιτιστικών μνημείων

στην τοιφκοκρατοuμενη

Ο

Ο κ. Καλφαγιάν χαρακτήρισε τη γενοκτο
νία συνειδητή πολιτική επιλογή των Νεο

κ.

Καλφαγιάν

τεράστια σημασία
από το

επισημανε την

nou

η αναV"vω,αιαΓπ

Κοινοβούλιο, της γενο

τούρκων με στόχο την εξάλειψη του αρμε

κτονίας των Αρμενίων, αναφέρθηκε στο

νικού ζητ!'jματος, ανάφερε δε

άρθρο με το οποίο το Ευρωπα·(κό Κοινο

χείων που

στοι-

τη θεωρία

βούλιο αποφάσισε την προστασια των μνη

«ασuνέπεως~, την οποία όπως έιπε, προ

μείων με το σκεπτικό, ότι ειναι πανqνθρώ

'βί'iλλει η σημερινή Τουρκία για να αποποιη

πινη περιοuσ!α, κι όχι μόν9 περιουσία ενός

θεί τις εuθι)νες της .

μικρού λαού. Επiσης εξήρε τη συμβολή της

Το σπουδαιότερο, τόνισε, είναι η συνεχι
ζόμενη πολιτική ολοκληρωτικής εξόντω··
σης των μη τουρκικών εθνοτήτων.
Μετά

έχουμε

τη

γενοκτονία

τους

διωγμούς

των

Αρμενίων,

Τετάρτη και θα ολοκληρωθούν τη Δευτέρα

του

1922,

την

25 Απριλίου 1989. Η Κεντρική εκδήλωση θα
πρuγμ<.ιτοnοιηeίf"tην Κυριακή 2~ .f\πρι.Χfού

των Κούρδων που

Επίσης, τόσο για το Κράτος των Νεο
τούρκων όσο και το κεμαλικό και το μετα
κατευθυντήριος

άξονας

ΙW(ην αtθοωοο ιι:κiηλώσεων της εταιρ!Qς
Μακsδον!κών

αποβλέπει στον εκτουρκισμό τους.

κεμαλικό,

Οι εκδηλώσε_ις
'(ενοκτον!ας των

εκδ!ωξη των Ελλήνων της Κωνστqντιvού
πολης, την

Ελλάδας στη λήψη αυτών των αποΦ>άσεων.

της

εξωτερικής πολιτικής, παραμένει ο επε-

--ων

εnίκοuρο

με κύριο ομιλητή
ι<αθηγητή

τοιι

διεθνο(ι~

δικαίου κ. Κωνσταvτ!νο Χατζηκωνσrαvτl·

νου και με θέμα «Γενοκτονία: Οι αvτιφa~
σεις των aντεπιχεφηματιών».

