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■ Ἡ Ἀλήθεια, ἡ Ἱστορία καὶ ἡ Μνήμη πάντοτε νικοῦν

Γκάρο Παϊλάν:
Μιλώντας γιὰ τὴν Γενοκτονία 

στὴν Τουρκικὴ Βουλή!*

Πρότυπο Αὐτοσεβασμοῦ καὶ Ἀξιοπρέπειας

᾿Eκτιμῶ τοὺς ἀνθρώπους ποὺ σὲ δύσκολες στιγμὲς ἐπιλέγουν νὰ 
 ποῦν τὴν ἀλήθεια, νὰ φερθοῦν μὲ ἐντιμότητα, συνέπεια, σοβα-

ρότητα καὶ μὲ θάρρος. Ποὺ δὲ φοβοῦνται νὰ νιώσουν τὴν στιγμὴ 
«γιὰ ν᾿ ἀποφασίσεις μὲ ποιοὺς θὰ πᾶς καὶ ποιοὺς θ᾿ ἀφήσεις», γιὰ νὰ 
χρησιμοποιήσω τοὺς γνωστοὺς στίχους. 

Τοὺς ἄλλους, ὅπως εἶναι αὐτονόητο, αὐτοὺς ποὺ λένε ψέμματα, 
ποὺ δειλιάζουν καὶ κρύβονται τοὺς ἀγνοῶ. Εἶναι αὐτονόητο, ὅτι 
αὐτοὶ  δὲν καταγράφονται ἀπὸ τὴν Ἱστορία· ἀντιθέτως,  μένουν  οἱ 
Ἄνδρες, αὐτοὶ ποὺ πηγαίνουν ἀντίθετα στὸ ρεῦμα.

* * *
Ὁ Ἀρμένιος Γκάρο Παϊλάν, ὁ βουλευτὴς τοῦ HDP, μιλώντας 

γιὰ ἀκόμη μία φορὰ μέσα στὴν Τουρκικὴ Βουλὴ γιὰ τὴν Γενοκτο-
νία τῶν προγόνων του, τῶν Ἑλλήνων, τῶν Ἀσσυρίων, ἔδειξε πῶς 
ἕνας ἄνθρωπος τῆς Μνήμης καὶ τῆς Ἱστορίας, πῶς ἕνας λαὸς ποὺ 
διαθέτει αὐτοσεβασμὸ καὶ ἀξιοπρέπεια, πολιτικὴ καὶ πνευματικὴ 
ἡγεσία, μπορεῖ νὰ πετύχει τὸν στόχο του. 

Στὴν συνέλευση τῆς 13ης Ἰανουαρίου 2017, γιὰ τὴν ἀλλαγὴ τοῦ 
Συντάγματος τῆς Τουρκίας, ὁ Γκάρο Παϊλὰν στὴν ὁμιλία του, 
μίλησε γιὰ τὴν Γενοκτονία, ἀναφέρθηκε στοὺς Ἀρμένιους Βου-
λευτὲς τῆς πρώτης Ὀθωμανικῆς Βουλῆς, λέγοντας, ὅτι τὴν περί-
οδο ἐκείνη τὸ ποσοστὸ τῶν Χριστιανῶν τοῦ Κοινοβουλίου ἦταν 
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40% ἐνῶ σήμερα εἶναι μόλις τὸ 1%. 
Παράλληλα, ἀπὸ τὸ βῆμα τῆς Βουλῆς, ἔδει-

ξε τὴν φωτογραφία τοῦ Κρικὸρ Ὀντιάν, ὁ 
ὁποῖος εἶχε ἀναλάβει τὴν σύνταξη τοῦ πρώ-
του Συντάγματος τῆς Τουρκίας, ποὺ θὰ ἐξα-
σφάλιζε τὰ δικαιώματα σὲ ὅλους τοὺς πολί-
τες τῆς χώρας, ἀνεξαρτήτως ἐθνικῆς καταγωγῆς καὶ θρησκείας.

Ὁ Παϊλὰν κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ὁμιλίας του, χρησιμοποί-
ησε τὸν ὅρο Γενοκτονία, ἀναφερόμενος στοὺς Ἀρμένιους, στοὺς 
Ἕλληνες, στοὺς Ἀσσύριους, ποὺ ζοῦσαν στὴν Τουρκία.

Γιὰ τὸν ὅρο Γενοκτονία, ὁ Πρόεδρος τῆς Βουλῆς Ἀχμὲτ Αϊντὶν 
ἀπαίτησε «νὰ μὴν χρησιμοποιοῦνται φράσεις ποὺ πληγώνουν τὸ 
ἔθνος», ἐνῶ ὁ Βουλευτὴς τοῦ Ἐρντογάν, Μοχάμετ Ἐμὶλ Ἀγμπά-
σογλου μίλησε γιὰ ἱστορικὴ συκοφαντία, χτύπημα ἀπὸ πίσω, ἀτι-
μία καὶ προδοσία.

Μετὰ ἀπὸ πρόταση καὶ ἀφοῦ ἡ Συνεδρίαση διακόπηκε γιὰ μία 
ὥρα, ζητήθηκε σύμφωνα μὲ τὸ ἄρθρο 83 τοῦ Συντάγματος, νὰ 
ἀφαιρεθεῖ ἀπὸ τὰ Πρακτικὰ ἡ φράση ποὺ περιλαμβάνει τὴν Γενο-
κτονία, ἐνῶ τὸ Κοινοβούλιο ψήφισε γιὰ τὴν ἀποβολὴ τοῦ Παϊλὰν 
γιὰ τὶς 3 ἑπόμενες Συνεδριάσεις...

* * *
Ὁ Γκάρο Παϊλὰν ἀπέδειξε μὲ τὸν λόγο καὶ τὸ ἔργο του, ὅτι ἕνα 

Ἔθνος μπορεῖ νὰ ἀντέξει καὶ νὰ πολεμήσει τὴν προπαγάνδα καὶ 
τὴν ἄρνηση, καθὼς καὶ τὰ ἄλλα ἐμπόδια τῆς Φασιστικῆς Τουρκί-
ας καὶ νὰ συνεχίσει νὰ ἀγωνίζεται γιὰ τὴν δικαίωση. 

Σὲ ἀντίθεση μὲ τοὺς τυφλοὺς καὶ τοὺς εὐνουχισμένους, ὅπως 
τοὺς ὀνομάζει ὁ Γιῶργος Σεφέρης, Ἑλλαδικούς, ἡ ὁμιλία, ἡ στά-
ση, ἡ πράξη τοῦ Γκάρο Παϊλάν, εἶναι τὰ πρότυπα γιὰ ὅλους μας, 
μηνύματα Δικαίωσης, Ἀναγνώρισης, Ζωῆς καὶ Ἀνάστασης. 

Ἡ Ἀλήθεια, ἡ Ἱστορία, ἡ Μνήμη θὰ νικήσουν!


(*) Βλ. http://aktines.blogspot.gr/2017/01/blog-post_24.html. Τοῦ Θεοφάνους Μαλ-
κίδη. ● Ἐπιμέλ. ἡμετ.


