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Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την εκατοστή επέτειο της 
γενοκτονίας των Αρμενίων
(2015/2590(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 28ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την έναρξη των 
διαπραγματεύσεων με την Τουρκία1,

– έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την πρόληψη και καταστολή του 
εγκλήματος της γενοκτονίας,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 18ης Ιουνίου 1987 σχετικά με μια πολιτική λύση 
στο αρμενικό ζήτημα2,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα από τα βασικά κίνητρα του κινήματος ευρωπαϊκής 
ενοποίησης και μία από τις θεμελιώδεις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η βούληση 
να αποτραπεί η επανάληψη πολέμων και εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας στην 
Ευρώπη·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 1915, λίγο αφότου η Οθωμανική Αυτοκρατορία ενεπλάκη 
στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, το καθεστώς της Επιτροπής Ένωσης και Προόδου (CUP), 
σε μια κεντρικά σχεδιασμένη επιχείρηση, διέταξε και πραγματοποίησε μαζικές 
απελάσεις, την εξόντωση πάνω από ενός εκατομμυρίου Αρμενίων της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας και την εξάλειψη του πολιτισμού τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναγνώρισε, με το ψήφισμά του της 18ης Ιουνίου 1987, ότι τα 
εν λόγω γεγονότα συνιστούν γενοκτονία κατά την έννοια της Σύμβασης για την 
πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος της γενοκτονίας·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2015 σηματοδοτεί την εκατοστή επέτειο της γενοκτονίας 
των Αρμενίων που διαπράχθηκε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, την ίδια περίοδο, εκατοντάδες χιλιάδες Οθωμανοί 
Μουσουλμάνοι πέθαναν κατά τη διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου ως θύματα 
λιμού και ασθενειών, καθώς και στοχοποιημένων δολοφονιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
αυτό δεν θα πρέπει να υποβαθμίζει το γεγονός ότι η μαζική εξόντωση των Αρμενίων 
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ήταν η αναμφισβήτητα μεγαλύτερη θηριωδία του Α΄ 
Παγκοσμίου Πολέμου·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ίδιος ο ιδρυτής της Τουρκικής Δημοκρατίας, Μουσταφά 
Κεμάλ Ατατούρκ, αναγνώρισε τις μαζικές αποτρόπαιες πράξεις κατά των Αρμενίων της 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αποκαλώντας τις «επαίσχυντες πράξεις»· λαμβάνοντας 

1 ΕΕ C 227 E της 21.9.2006, σ. 163.
2 ΕΕ C 190 της 20.7.1987, σ. 119.
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υπόψη ότι η Τουρκική Δημοκρατία δεν αξιοποίησε εποικοδομητικά αυτή την παραδοχή 
για να αντιμετωπίσει τις σκοτεινές πτυχές της εθνικής της ιστορίας, ενστερνιζόμενη 
αντιθέτως διάφορες μορφές επίσημης άρνησης, και προέβη στην καταστροφή της 
πολιτιστικής κληρονομιάς των Αρμενίων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η άρνηση της 
γενοκτονίας συνιστά το τελικό στάδιο της·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αλλαγές στην τουρκική κοινωνία από τις αρχές του 21ου 
αιώνα καθώς και οι μεταρρυθμίσεις που προλειαίνουν το έδαφος για την έναρξη των 
διαπραγματεύσεων προσχώρησης στην ΕΕ δημιούργησαν συνθήκες για έναν πιο 
ανοιχτό και ελεύθερο διάλογο σχετικά με ιστορικά θέματα στην Τουρκία, 
συμπεριλαμβανομένου και του αρμενικού ζητήματος· λαμβάνοντας υπόψη ότι ως 
αποτέλεσμα, έχουν αναπτυχθεί πολυάριθμες πρωτοβουλίες της κοινωνίας των πολιτών 
και πολιτιστικές ανταλλαγές μεταξύ Τουρκίας και Αρμενίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
ορισμένες ΜΚΟ και διανοούμενοι της Τουρκίας προετοιμάζονται να τιμήσουν 
δημοσίως στην Κωνσταντινούπολη, την 100ή επέτειο της γενοκτονίας των Αρμενίων·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τουρκία και η Αρμενία έχουν εκκινήσει μια διαδικασία 
διπλωματικής εξομάλυνσης, υπογράφοντας πρωτόκολλα το 2009 στη Γενεύη σχετικά 
με τη σύναψη και ανάπτυξη σχέσεων, συμπεριλαμβανομένου του ανοίγματος των 
συνόρων· λαμβάνοντας υπόψη, ωστόσο, ότι, από τότε, η διαδικασία έχει παραμείνει 
στάσιμη·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έχει εκφράσει τα 
συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων της γενοκτονίας των Αρμενίων, 
αποκαλώντας τις μαζικές δολοφονίες «απάνθρωπες»· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
Πρωθυπουργός της Τουρκίας, Αχμέτ Νταβούτογλου, δήλωσε ότι η Τουρκία 
«συμμερίζεται τον πόνο των Αρμενίων», ζήτησε την απελευθέρωση από τα ταμπού 
σχετικά με την αντιμετώπιση του «μεγάλου τραυματικού γεγονότος που πάγωσε τον 
χρόνο το 1915» και δεσμεύτηκε να αποδώσει την «οφειλόμενη αναγνώριση στην 
αρμενική πολιτιστική κληρονομία στην Τουρκία»· 

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τόνισε, στο ψήφισμά του της 2ας 
Απριλίου 2009, τη σημασία που έχει να διατηρηθεί ζωντανή η μνήμη του παρελθόντος, 
διότι δεν μπορεί να υπάρξει συμφιλίωση χωρίς αλήθεια, μνήμη και δικαιοσύνη·

1. συμμετέχει στον εορτασμό της εκατοστής επετείου της γενοκτονίας των Αρμενίων με 
πνεύμα αλληλεγγύης και δικαιοσύνης, και αποτίει φόρο τιμής στη μνήμη των αθώων 
θυμάτων αυτής της γενοκτονίας· καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να τιμήσουν 
μαζί του αυτή την επέτειο· εκφράζει την ευγνωμοσύνη του σε όλους αυτούς που 
συνέβαλαν στη διερεύνηση, αναγνώριση και μνήμη της γενοκτονίας των Αρμενίων·

2. τονίζει ότι η έγκαιρη πρόληψη και αποτελεσματική τιμωρία των γενοκτονιών και των 
εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας θα πρέπει να εντάσσονται στις κύριες 
προτεραιότητες της διεθνούς κοινότητας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

3. χαιρετίζει θετικά, ως βήματα στη σωστή κατεύθυνση, τις δηλώσεις του Προέδρου 
Ερντογάν και του Πρωθυπουργού Νταβούτογλου, μέσω των οποίων εκφράζουν τα 
συλλυπητήριά τους και αναγνωρίζουν τις αποτρόπαιες πράξεις κατά των Αρμενίων της 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας· παροτρύνει την Τουρκία να αξιοποιήσει την εκατοστή 
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επέτειο της γενοκτονίας των Αρμενίων ως μια σημαντική ευκαιρία για την συνέχιση 
των προσπαθειών της να συμφιλιωθεί με το παρελθόν της, να αναγνωρίσει τη 
γενοκτονία των Αρμενίων και με αυτό τον τρόπο να προετοιμάσει το έδαφος για την 
ειλικρινή συμφιλίωση του τουρκικού και του αρμενικού λαού·

4. εκφράζει την πεποίθησή του ότι ο ανοιχτός και ελεύθερος διάλογος στην τουρκική 
κοινωνία για ιστορικά θέματα συμπεριλαμβανομένης της γενοκτονίας των Αρμενίων, 
είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με τη διαδικασία εκδημοκρατισμού της, δεδομένου ότι μια 
υγιής, ώριμη δημοκρατία δεν μπορεί να δομηθεί σε βάση άρνησης ιστορικών 
γεγονότων και ευθυνών· σε αυτό το πλαίσιο, αναγνωρίζει ότι η έναρξη της διαδικασίας 
προσχώρησης της Τουρκίας στην ΕΕ διαδραμάτισε ζωτικό ρόλο στην προώθηση του 
εκδημοκρατισμού της χώρας· συνεπώς, ζητά την αναζωογόνηση της διαπραγματευτικής 
διαδικασίας με την ΕΕ καθώς αποτελεί καταλυτικό παράγοντα για έναν πιο ανοιχτό και 
ελεύθερο διάλογο σχετικά με ιστορικά θέματα, συμπεριλαμβανομένης της εξόντωσης 
των Αρμενίων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας·

5. παροτρύνει και την Τουρκία και την Αρμενία να ανανεώσουν τις προσπάθειες 
εξομάλυνσης των σχέσεών τους, μέσω της κύρωσης, χωρίς προϋποθέσεις, των 
πρωτοκόλλων για τη σύναψη διπλωματικών σχέσεων και το άνοιγμα των συνόρων· 
τονίζει τα κοινωνικά, ανθρώπινα, πολιτιστικά και οικονομικά οφέλη που θα είχε για τον 
τουρκικό και αρμενικό λαό, η εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ Τουρκίας και 
Αρμενίας, συμπεριλαμβανομένης και της εγκατάλειψης των αμοιβαίων μεροληψιών και 
προκαταλήψεων τους· 

6. υποστηρίζει σθεναρά το έργο Τούρκων και Αρμένιων ακαδημαϊκών, ΜΚΟ και 
πολιτιστικών φυσιογνωμιών στην προώθηση του διαλόγου και της συμφιλίωσης μεταξύ 
Τούρκων και Αρμενίων· καλεί την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής 
Δράσης (ΕΥΕΔ) να υποστηρίξει αυτές τις δραστηριότητες συστηματικά και 
προορατικά· 

7. καλεί τις τουρκικές αρχές, τους πολιτικούς και τα μέσα ενημέρωσης της χώρας σε όλα 
τα επίπεδα να απέχουν από εμπρηστικές δηλώσεις κατά των μειονοτήτων, 
συμπεριλαμβανομένων των Αρμενίων, και να καταβάλλουν τη μεγαλύτερη δυνατή 
προσπάθεια για να καταπολεμήσουν τη ρητορική μίσους και τις προκαταλήψεις κατά 
των μειονοτήτων, αφαιρώντας φράσεις υποτιμητικές και εισάγουσες διακρίσεις από τα 
σχολικά εγχειρίδια και θεσπίζοντας ολοκληρωμένη νομοθεσία κατά των διακρίσεων, 
συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης διακρίσεων λόγω εθνικότητας ή θρησκευτικής 
ταυτότητας·

8. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην 
Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών της ΕΕ, στην 
Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για την Εξωτερική 
Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας, στον Ειδικό Εντεταλμένο της ΕΕ για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, στον Πρόεδρο και το κοινοβούλιο της Αρμενίας και στον Πρόεδρο και το 
κοινοβούλιο της Τουρκίας.


