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Κατά τα έτη 1915-1916, περί το 1,5 εκατομμύριο Αρμενίων 
εσφαγιάσθη και χιλιάδες άλλων εκτοπίσθηκαν ή απελάθηκαν 
από την Οθωμανική Αυτοκρατορία στην περιοχή της 
σημερινής Τουρκίας. Σήμερα η «Αρμενική Διασπορά», 
διεσκορπισμένη σε διάφορα μέρη του κόσμου, αντανακλά τη 
σημαντικότερη συνέπεια της γενοκτονίας, καθώς περισσότερα 
από οκτώ εκατομμύρια Αρμενίων ζουν πλέον εκτός Αρμενίας. 
Ακόμη και έπειτα από σχεδόν ένα αιώνα, η Γενοκτονία των 
Αρμενίων εξακολουθεί να έχει σοβαρές συνέπειες για τον 
αρμενικό λαό, όπως και για την διεθνή κοινότητα. Παρότι οι 
πλείστοι όσων επεβίωσαν της Γενοκτονίας των Αρμενίων 
έχουν φύγει από τη ζωή, οι Αρμένιοι συνεχίζουν να απαιτούν 
αναγνώριση και αποκατάσταση των δεινών και της αδικίας 
που υπέστησαν οι πρόγονοί των. 
 
Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών (WCC, Π.Σ.Ε.) έχει 
επανειλημμένως αναδείξει το ζήτημα της Γενοκτονίας των 
Αρμενίων σε διεθνή fora. Κατά την Συνεδρίαση της Επιτροπής 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ το 1979 η Επιτροπή των 
Εκκλησιών επί Διεθνών Υποθέσεων (CCIA) ήγειρε το ζήτημα 
της ανάγκης να αναγνωρισθεί η Γενοκτονία των Αρμενίων από 
τον ΟΗΕ. Η 6η Συνέλευση του Π.Σ.Ε., η οποία διεξήχθη στο 



Vancouver, ανεγνώρισε την σπουδαιότητα της ανάγκης να 
συνεχισθεί η αντιμετώπιση των συνεπειών της Γενοκτονίας 
των Αρμενίων στα κατάλληλα πλαίσια. Πρακτικό εγκεκριμένο 
από την Συνέλευση του Vancouver ανέφερε ότι «Η σιωπή της 
παγκοσμίου κοινότητας και αι εσκεμμέναι προσπάθειαι 
αρνήσεως των ιστορικών γεγονότων έχουν καταστεί πηγαί 
βαθείας αγωνίας και εντεινομένης απελπισίας διά τον αρμενικόν 
λαόν, τας αρμενικάς Εκκλησίας και πολλούς άλλους». Τιμούμε 
τους 600.000 άλλους Χριστιανούς αραμαϊκής, χαλδαιϊκής, 
ασσυριακής και ελληνικής καταγωγής, συμπεριλαμβανομένων 
των Καθολικών και των Διαμαρτυρομένων, οι οποίοι 
εσφαγιάσθησαν επίσης μετά των αρμενίων αδελφών αυτών. Ο 
ρόλος του Π.Σ.Ε., «το οποίον καθιστά ικανάς τας αρμενικάς 
Εκκλησίας να ομιλούν μετά παρρησίας και να εργάζωνται προς 
την κατεύθυνσιν της αναγνωρίσεως της πρώτης γενοκτονίας του 
20ού αιώνος», αναγνωρίσθηκε από τις αρμενικές Εκκλησίες με 
την πάροδο του χρόνου.   
 
Πριν από την 10η Συνέλευση του Π.Σ.Ε. οι αρμενικές Εκκλησίες 
υπενθύμισαν στον Γενικό Γραμματέα του Π.Σ.Ε. την ιστορική 
πραγματικότητα ότι η 10η Συνέλευση επρόκειτο να διεξαχθεί 
λίγον καιρό πριν από την  100ή επέτειο της Γενοκτονίας των 
Αρμενίων, το 2015. Υπεβλήθησαν αιτήματα από τους 
επικεφαλής των αρμενικών Εκκλησιών προς το Π.Σ.Ε. να 
εγκαινιάσει προγράμματα μνήμης, προκειμένου να τηρηθεί η 
επέτειος της Γενοκτονίας των Αρμενίων με τους κατάλληλους 
τρόπους.  
 
Ως εκ τούτου, η 10η Συνέλευση του Παγκοσμίου Συμβουλίου 
Εκκλησιών, συνελθόντος εν Busan της Δημοκρατίας της 
Κορέας από 30ής Οκτωβρίου έως 8ης Νοεμβρίου 2013, ζητεί 
από τον Γενικό Γραμματέα όπως : 
 

A. διοργανώση, κατά το 2015, πέριξ της ημερομηνίας της 
24ης Απριλίου 2015, αναμνηστικής της επετείου, Διεθνές 
Συνέδριο στη Γενεύη για την αναγνώριση και 



αποκατάσταση της Γενοκτονίας των Αρμενίων, με 
συμμετοχή, μεταξύ άλλων, Εκκλησιών-μελών του 
Π.Σ.Ε., διεθνών οργανισμών, νομικών, ιστορικών και 
συνηγόρων ανθρωπίνων δικαιωμάτων· 

B. διοργανώση οικουμενική τελετή επιμνημόσυνης 
προσευχής για τα θύματα της Γενοκτονίας των 
Αρμενίων στον Καθεδρικό Ναό της Γενεύης, σε 
συγχρονισμό προς το προαναφερθέν Διεθνές Συνέδριο· 
και  

Γ.    καλέση τις Εκκλησίες-μέλη του Π.Σ.Ε. να αναπέμψουν 
δεήσεις υπέρ αναπαύσεως των αρμενίων μαρτύρων κατά 
τις ημερομηνίες διεξαγωγής του Διεθνούς Συνεδρίου και 
επίσης υπέρ της αναγνωρίσεως της Γενοκτονίας των 
Αρμενίων. 
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