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ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΚΑΤΑΔΙΚΗΣ 

ΚΑΤΑ 

ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ 

 

Με την παρούσα μας θα θέλαμε να στείλουμε ένα μήνυμα αλληλεγγύης, 
συμπαράστασης και συστράτευσης   προς τον φίλο και ηρωικό λαό  των Αρμενίων, ο οποίος 
αμύνεται του πατρίου εδάφους, αντιστεκόμενος στην αναίτια, απρόκλητη, ύπουλη και 
οργανωμένη επίθεση, που δέχτηκε από το Αζερμπαϊτζάν και την Τουρκία. Η 
ανοίκεια  αυτή  επίθεση στην περιοχή του Αρτσάχ  που ήταν πάντα γη αρμένικη δεν είναι 
μόνον επίθεση κατά της Αρμενίας, αλλά είναι και κατάφωρη παραβίαση της αρχής της 
αυτοδιάθεσης των λαών του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ, αδιαφορώντας για την βούληση 
των κατοίκων του. 

 Η επίθεση, όμως, αυτή δεν είναι ένα μεμονομένο γεγονός: εμπίπτει 
στην  επεκτατική, επιθετική και αναθεωρητική πολιτική της Τουρκίας που υποδαυλίζει 
ευθέως και άμεσα την έναρξη και συνέχιση πολεμικών δραστηριοτήτων  δια μέσω 
των  συμμάχων-«εκπροσώπων» της. Αφού ξεκίνησε ευθέως να εμπλέκεται στην Βόρεια 
Συρία, χρησιμοποιώντας τζιχαντιστές που έκαναν «εκκαθαριστικές» επιχειρήσεις εις βάρος 
Σύριων Κούρδων, «ανέφλεξε» (με αποστολή έμψυχου και πολεμικού υλικού, παραβιάζοντας 
σαφώς το επιβληθέν  από το 2011 και ισχύον εμπάργκο όπλων του Συμβουλίου Ασφαλείας 
του ΟΗΕ) έτι περαιτέρω την εμφύλια διαμάχη στην Λιβύη, αναγάγοντάς την σε πολεμική 
διαμάχη. Εν συνεχεία, από τον Μάιο του 2019 αρχικώς σποραδικά και εν συνεχεία 
συστηματικά, με διαρκή παρουσία των ερευνητικών της πλοίων, προσπαθεί να δημιουργήσει 
τετελεσμένα αμφισβήτησης  στην ΑΟΖ της φίλης χώρας των αδελφών Κυπρίων, ενώ λίαν 
προσφάτως έπραξε το ίδιο σε σχέση με τα θαλάσσια κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας  με 
βάση το άκυρο και ανυπόστατο τουρκολυβικό σύμφωνο περί ΑΟΖ και  την απόπειρα 
ερευνητικών  εργασιών από το Oruc Reis συνοδεία τουρκικών πολεμικών πλοίων. 
Σημειωτέον ότι η τουρκική αμετροέπεια και νέο-οθωμανική φιλοδοξία αντικατροπτίζεται 
πλήρως στις προσφατες δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου Ερντογάν  ότι «η Ιερουσαλήμ είναι 
δική μας». Κι όπως έχουμε διαπιστώσει, των προφορικών δηλώσεων έπονται οι πράξεις… 

Είναι προφανές ότι εκτυλίσσεται ενώπιόν μας μια συστηματική παραβίαση του 
διεθνούς δικαίου σε όλους του τομείς, το οποίο, κατά σχήμα οξύμωρο, εμπράκτως η ως άνω 
γείτονα χώρα επικαλείται για να βασίσει τις έωλες και «φαντασιώδεις» διεκδικήσεις της, 
διαστρεβλώνοντας ή παραβιάζοντας ευθέως το περιεχόμενο διεθνών ή διμερών συνθηκών 
που επέφεραν ειρήνη για πολλά έτη. Άλλωστε, εμείς οι Έλληνες έχουμε πικρά εμπειρία  από 
την συστηματική (με θηριωδίες και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας) παραβίαση της 
Συνθήκης της Λωζάννης  εις βάρος των ελληνικών πληθυσμών. Ποιος μπορεί, για 
παράδειγμα, να ξεχάσει τα Σεπτεμβριανά (6-7 Σεπτεμβρίου 1955) εις βάρος των Ελλήνων 
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κυρίως της Κωνσταντινούπολης που αποτελεί την δική μας «νύχτα των κρυστάλλων»? 
Μήπως μέχρι σήμερα δεν παραβιάζεται συστηματικά ο ελληνικός εναέριος χώρος  και δεν 
απειλούνται τα ελληνικά νησιά από το μύθευμα της «γαλάζιας πατρίδας»? Μήπως η 
τουρκική απαίτηση αποστρατικοποίησης ελληνικών εδαφών δεν αποτελεί δείγμα 
τουλάχιστον αμετροέπειας με σκοπό την δημιουργία ικανής συνθήκης για μελλοντικό εις 
βάρος μας Αττίλα? 

Είναι πασιφανές ότι το πολιτικό σύστημα της γείτονος  χώρας έχει υιοθετήσει  τον 
νεοοθωμανισμό, ο οποίος ουδόλως όμως διαφέρει από τον νεοτουρκισμό ως προς  τον 
σκοπό και τα «εργαλεία»  επίτευξής του: η επιθυμία είναι η αναβίωση της «σύγχρονης 
οθωμανικής αυτοκρατορίας», ενώ στα «εργαλεία» επίτευξής της  εμπίπτουν όλες οι 
«εκκαθαριστικές» πρακτικές με χρήση σήμερα ιδίως μελών του Ισλαμικού Κράτους τα οποία 
η ίδια εκπαίδευσε. Όμοιες πρακτικές που στο παρελθόν οδήγησαν στις γενοκτονίες που 
διεπράχθησαν εις βάρος των Ελλήνων,  αλλά και εις βάρος των Ασσυρίων και των Αρμενίων, 
αλλά και στα εγκλήματα πολέμου που διεπράχθησαν το 1974 στα κατεχόμενα της 
μαρτυρικής Κύπρου. Και τούτα είναι μόνον μια ενδεικτική αναφορά. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι μόλις χθες ο Πρόεδρός της Ερντογάν ανακοίνωσε ότι θα 
ανοίξει το περίκλειστο παραλιακό τμήμα των Βαρωσίων της Αμμοχώστου, κατά παραβίαση 
των σχετικών ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ, με προφανή σκοπό τον 
εποικισμό της περιοχής από εξ Ανατολίας Τούρκους, όπως συστηματικά το έχει πράξει στα 
λοιπά κατεχόμενα της  Κύπρου. 

Ταυτόχρονα, για άλλη μια φορά με την χρήση «μισθοφόρων» τζιχαντιστών, η 
Τουρκία  «πρωταγωνιστεί» στην βάναυση και απρόκλητη επίθεση του συμμαχικού εταίρου 
της Αζερμπαιτζάν κατά του Αρμένικου Λαού του Αρτσάχ  με προφανή σκοπό να κάνει νέες 
«εκκαθαριστικές» επιχειρήσεις  εις βάρος των Αρμενίων.  

Καταδικάζουμε την επεκτατική πολιτική της Τουρκίας που ευθέως  παραβιάζει την 
εθνική κυριαρχία άλλων Κρατών και στηρίζει ή και υποδαυλίζει πολεμικές συγκρούσεις, 
όπως εκείνη εις βάρος των Αρμενίων στο Αρτσάχ (Ναγκόρνο Καραμπαχ) από το 
Αζερμπαιτζάν, κατά παραβίαση Διεθνών Συνθηκών όσο και εν γένει του Διεθνούς Δικαίου. 

Δηλώνουμε συμπαράσταση και συστράτευση δίπλα στους αδελφούς Κυπρίους και 
στους φίλους Αρμενίους,  ξεκαθαρίζοντας ότι δεν ενοχοποιούμε τον Τουρκικό Λαό, ο οποίος 
είναι θύμα της επικοινωνιακής στρατηγικής των πολιτικών του.  

Επιθυμούμε την παύση κάθε εχθροπραξίας και την άρση εκ μέρους της Τουρκίας των 
άμεσων και έμμεσων επιθετικών ενεργειών εις βάρος  άλλων λαών όπως της Αρμενίας, της 
Κύπρου, αλλά ασφαλώς και εις βάρος της Ελλάδας μας.  

 

 

                                            Αθήνα, 7-10-2020 

 

Ακολουθεί το ανωτέρω κείμενο στην Αρμενική γλώσσα  

 

 

 

 

 



ԲԱՆԱՁԵՒ ԸՆԴԴԵՄ ԹՈՒՐՔԻԱՅԻ 

  

 

Սրանով մեր աջակցության և համերաշխության ուղերձն 

ենք հղում Հայաստանի բարեկամ և հերոս ժողովրդին, որը պաշտպանում 

է իր հայրենիքը՝ դիմակայելով ստորաբար կազմակերպված և Ադրբեջանի 

կողմից սանձազերծված հարձակմանը: Միշտ հայկական հող հանդիսացած 

Արցախի վրա այս աղաղակող հարձակումը ոչ միայն Հայաստանի դեմ է, այլև 

ՄԱԿ-ի սահմանած ժողովուրդների ինքնորոշման սկզբունքի բացահայտ 

խախտում: 

Հարձակումը, սակայն, մեկուսացված իրադարձություն չէ. այն մասն 

է  Թուրքիայի զավթողական, ագրեսիվ 

և ծավալապաշտական քաղաքականության։ Թուրքիան իր դաշնակիցների 

միջոցով ուղղակիորեն և անուղղակիորեն հրահրում է ռազմական 

գործողությունների սկիզբն ու ընթացքը: 

Թուրքիան, անմիջականորեն մասնակցելով Սիրիայի հյուսիսում ընթացող 

իրադարձություններին, սիրիացի քրդերի դեմ զտման գործողություններ 

իրականացնող ջիհադիստների օգտագործմամբ, բռնկեց տարածաշրջանը 

(զենք ու զինամթերք տրամադրելով, ինչը ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդի 

2011 թ. զենքի արգելքի ակնհայտ խախտում է) և հետագայում հրահրելով 

քաղաքացիական հակամարտությունը Լիբիայում՝ այն վերածելով 

պատերազմական բախման: 

Այնուհետև, 2019-ի մայիսից, սկզբում, պարբերաբար և ապա` 

համակարգված, իր հետախուզական նավերի մշտական ներկայությամբ, 

փորձում է ոտնահարել եղբայրական Կիպրոսի ծովային տարածքային 

ինքնիշխան իրավունքն ու ամբողջականությունը։ Վերջերս նույնն արեց 

ծովային ինքնիշխան իրավունքներ ունեցող Հունաստանի հանդեպ՝ թուրք-

լիբիական անվավեր և գոյություն չունեցող համաձայնագրի և թուրքական 

ռազմանավերի ուղեկցությամբ՝ Օրուչ Ռեյսի կողմից հետախուզական 

աշխատանքների փորձով։ Նշենք, որ թուրքական լկտիությունն ու 

նեոօսմանյան փառասիրությունն ամբողջությամբ արտացոլված են 

Թուրքիայի նախագահ Էրդողանի վերջին հայտարարություններում, թե 

«Երուսաղեմը մերն է»: Եւ ինչպես տեսանք, բանավոր 

հայտարարություններին միշտ հաջորդում են ակտիվ գործողությունները: 

Ակնհայտ է, որ մեր աչքի առաջ բոլոր ոլորտներում տեղի է ունենում 

միջազգային իրավունքի սիստեմատիկ խախտում, որով, գործնականում 

վերոհիշյալ հարևան երկիրը կոչ է անում հիմնավորել իր գռեհիկ և 

մտացածին պնդումները՝ խեղաթյուրելով տարծաշրջանին երկար տարիներ 

խաղաղություն բերած միջազգային իրավունքը կամ երկկողմանի 

համաձայնությունների բովանդակությունը: Ի վերջո, մենք՝ հույներս, 

Թուրքիայի կողմից Լոզանի պայմանագրի խախտումով հույն բնակչության 

դեմ իրագործված համակարգված վայրագությունների և մարդկության դեմ 

ուղղված հանցագործությունների դառը փորձ ունենք: 



Ո՞վ կարող է, օրինակ, մոռանալ 1955 թ. Սեպտեմբերի 6-7-ի, ընդդեմ հույների 

խժդժությունները, հատկապես Պոլսում, որը մեր «բյուրեղների գիշերն է»: 

Հունաստանի օդային տարածքը սիստեմատիկորեն չի՞ խախտվել մինչև 

այսօր, և հունական կղզիներին չե՞ն սպառնում «կապույտ հայրենիքի» 

առասպելով: Հունական տարածքների ապառազմականացման թուրքական 

պահանջը գոնե ակնհայտ նշանը չէ՞ մեր դեմ ապագա «Աթիլայ»-ի համար 

բավարար պայմաններ ստեղծելու համար: 

Հասկանալի է, որ հարևան երկրի քաղաքական համակարգը որդեգրել է 

նեոօսմանիզմը, որը, սակայն, իր նպատակներով և «գործիքներով» չի 

տարբերվում նեոթուրքիզմից: Նրա ցանկությունն է «ժամանակակից 

Օսմանյան կայսրության» վերածնունդը, իսկ «գործիքակազմերի» մեջ 

ներառում է էթնիկ զտման ձեռքբերված բոլոր պրակտիկաները (իսլամական 

պետության անդամների օգտագործումը, որոնց նա վարժեցրել է), որոնք 

նախկինում հանգեցրել են հույների, ասորիների և հայերի դեմ 

իրականացված ցեղասպանությունների, բայց նաև հանցագործությունների, 

որ կատարվել են 1974 թվականին Կիպրոսի գրավյալ տարածքներում: Եւ 

սրանք պարզապես ցուցիչ հղումներ են: 

Այսօր, հերթական անգամ, վարձկան ջիհադիստների օգտագործմամբ, 

Թուրքիան մասնակցում է Ադրբեջանի դաժան հարձակմանը Արցախի հայ 

ժողովրդի՝ հայերի դեմ նոր «մաքրագործման» գործողություններ սկսելու 

ակնհայտ նպատակով: 

Մենք դատապարտում ենք Թուրքիայի զավթողական քաղաքականությունը, 

որը ուղղակիորեն ոտնահարում է այլ պետությունների ազգային 

ինքնիշխանությունը և աջակցում կամ հրահրում է պատերազմական 

բախումներ, ինչպիսին է հայերի դեմ Արցախում (Լեռնային Ղարաբաղ) 

Ադրբեջանի կողմից սանձազերծած պատերազմը, որը խախտում է 

միջազգային համաձայնագրերը և միջազգային օրենքները: 

Մենք հայտնում ենք մեր աջակցությունն ու համերաշխությունը կիպրական 

եղբայր ժողովրդին և մեր հայ ընկերներին՝ պարզաբանելով, որ չենք 

մեղադրում թուրք ժողովրդին, որը զոհ է դառնում իր քաղաքական 

գործիչների սադրիչ քաղաքականությանը: 

Մենք ցանկանում ենք դադարեցնել բոլոր ռազմական գործողությունները և 

վերացնել Թուրքիայի կողմից ուղղակի և անուղղակի հարձակողական 

գործողությունները այլ ժողովուրդների և երկրների դեմ՝ ինչպիսին են 

Հայաստանը և իհարկե նաև մեր Հունաստանը: 
 

Աթենք, 7/10/2020 

 

«PYXIDA» (Կողմնացոյց) 

Աշխարհաքաղաքական Հարցերի Ուսումնասիրման Հիմնարկ 

 


