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Σηηο 28 Φεβξ. 2012 δεκνζηεχζεθε απφθαζε ηνπ Σπληαγκαηηθνχ Σπκβνπιίνπ 

ηεο Γαιιίαο (Νº 2012-647 DC) κε ηελ νπνία θξίζεθε αληηζπληαγκαηηθφο πξφζθαηνο 

λφκνο πνπ πνηληθνπνηνχζε ηελ άξλεζε ηεο Γελνθηνλίαο ησλ Αξκελίσλ απφ ηνπο 

Τνχξθνπο ζην δηάζηεκα 1915-1917. Θεσξήζεθε φηη παξαβηάδεη ηελ ειεπζεξία ηεο 

έθθξαζεο. Με ηελ επθαηξία απηή αθνινπζνχλ σξηζκέλεο επίθαηξεο επηζεκάλζεηο: Τν 

θείκελν ηνπ λφκνπ απηνχ είρε ππεξςεθίζεη θαη ε αληηπνιίηεπζε ησλ ζνζηαιηζηψλ ζηε 

Γεξνπζία (23.1.2012). Ήηαλ πάγην αίηεκα πεξίπνπ 500.000 Γάιισλ αξκεληθήο 

θαηαγσγήο γηα λα απνθξνχζνπλ ηελ ζέζε ησλ Γάιισλ ηνπξθηθήο θαηαγσγήο πνπ δελ 

δέρνληαη σο ηζηνξηθψο απνδεδεηγκέλε ηελ γελνθηνλία (αξλεηηζκφο). Η Τνπξθία 

ραξαθηήξηζε ηελ ελέξγεηα απηή ηεο γαιιηθήο Κπβέξλεζεο σο ξαηζηζηηθή πνπ 

παξαβηάδεη ηελ ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο, απνβιέπεη δε ζε θαζαξά πνιηηηθνχο ιφγνπο 

ελφςεη ησλ επηθείκελσλ πξνεδξηθψλ εθινγψλ, θαηεγφξεζε δε ηελ Γαιιία γηα 

γελνθηνλία ελαληίνλ ηνπ ιανχ ηεο Αιγεξίαο θαη απείιεζε γηα νηθνλνκηθά θπξίσο 

αληίπνηλα.  

Είρε πξνεγεζεί ν γαιιηθφο λφκνο ηνπ 2001, φπνπ νξηδφηαλ φηη «ε Γαιιία 

αλαγλσξίδεη δεκφζηα ηελ γελνθηνλία ησλ Αξκελίσλ ην 1915», αιιά ην θείκελν απηφ 

ήηαλ απιψο κηα Δηαθήξπμε ρσξίο λνκηθέο ζπλέπεηεο. Τψξα ν «αξλεηηζκφο» 

θαζίζηαηαη πνηληθφ αδίθεκα πνπ ηηκσξείηαη κε έλα ρξφλν θπιάθηζε θαη 45.000 επξψ 

πξφζηηκν, φπσο πξνβιέπεηαη θαη απφ ην λφκν ηνπ 1990 πνπ θαηαδηθάδεη ηελ άξλεζε 

ηεο γελνθηνλίαο ησλ Εβξαίσλ θαηά ηνλ β′ παγθ. πφιεκν. 

Καηά ηελ ζπδήηεζε ζηε Γεξoπζία, ε αληίζεηε επηρεηξεκαηνινγία πξνέβαιε 

ηελ ζέζε φηη έλαο πνηληθφο λφκνο δελ κπνξεί λα παξεκβαίλεη ζηνλ ρψξν ηεο ηζηνξίαο, 

κνλνπσιψληαο, έηζη, ηελ φπνηα ηζηνξηθή αιιά κνλαδηθή, θαη’απηφλ, αιήζεηα. Ο δε 
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ζνζηαιηζηήο πξφεδξνο ηεο λνκνζεηηθήο επηηξνπήο Jean-Pierre Sueur αξλήζεθε ηελ 

ςήθηζε, ιέγνληαο φηη ην Κνηλνβνχιην δελ είλαη Ακθηζέαηξν φπνπ δηδάζθεηαη ε 

ηζηνξία. Αιιά θαη ε έγθξηηε θεληξναξηζηεξή εθεκεξίδα  “Le Monde” (23.12.2011) 

αληέδξαζε άκεζα, ραξαθηεξίδνληαο άρξεζηνπο φινπο απηνχο ηνπο λφκνπο θαη 

ζέηνληαο δχν εξσηήκαηα α) ζε ηη ρξεζηκεχνπλ απηνί νη λφκνη θαη β) γηαηί ν Πξφεδξνο 

Sarkozy βηάδεηαη λα ςεθηζζεί ηψξα απηφο ν λφκνο. 

 Επηθαηξνπνηείηαη, ινηπφλ, πάιη ε «δηακάρε ησλ ηζηνξηθψλ» πνπ δίραζε, ζηε 

Γεξκαλία ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’80, ηζηνξηθνχο θαη πνιηηηθνχο θηινζφθνπο (Ernst Nνlte 

– Jürgen Habermas) πνπ αλέπηπμαλ ή απέθξνπζαλ γεληθφηεξα ηελ ζεσξία ηνπ 

«αξλεηηζκνχ» (Revisionismus→Negationismus) πνπ έζεηε ζε λέα δηαπξαγκάηεπζε 

ζεκαληηθά ηζηνξηθά γεγνλφηα. Η θίλεζε απηή επεθηάζεθε θαη ζε άιιεο ρψξεο, νη 

νπνίεο θαη έιαβαλ απζηεξά λνκνζεηηθά κέηξα, εηδηθά ελαληίνλ απηψλ πνπ 

ακθηζβήηεζαλ (αξλήζεθαλ) ην Οινθαχησκα ησλ Εβξαίσλ απφ ηνπο Γεξκαλνχο 

(Shoah), αθξηβψο γηα λα παξακείλεη δσληαλή ε κλήκε αιιά θαη ε αδηακθηζβήηεηε 

απηή ηζηνξηθή αιήζεηα ηεο γελνθηνλίαο νιφθιεξνπ ιανχ. 

 Όκσο, θάζε ππεξβνιή ελέρεη θηλδχλνπο. Έηζη, ζηε Γαιιία, δέρζεθε ζθνδξή 

επίζεζε, γηα δήζελ ηζηνξηθέο αλαιήζεηεο, ν ηζηνξηθφο Olivier Grenouilleau κε αθνξκή 

ηε δεκνζίεπζε (2004) ηνπ βηβιίνπ γηα ην «Δνπιεκπφξην ησλ λέγξσλ» πνπ θξίζεθε 

φκσο σο ηειείσο αληηθεηκεληθφ, απέζπαζε δε θαη ηνλ έπαηλν ηεο Γαιιηθήο 

Αθαδεκίαο. Τνλ επφκελν ινηπφλ ρξφλν, 19 δηαπξεπείο Γάιινη ηζηνξηθνί θαη 

αθαδεκαïθνί, θάζε άιιν δε παξά ζπληεξεηηθνί, ππέγξαςαλ θνηλή Δήλωση, δεηψληαο 

λα θαηαξγεζνχλ φινη νη λφκνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηζηνξηθά γεγνλφηα (lois 

mémorielles), φπσο είλαη θαη ν λφκνο ηνπ 2001 πνπ ραξαθηήξηζε σο έγθιεκα θαηά 

ηεο αλζξσπφηεηαο ηελ απφ ηα δπηηθά θξάηε εκπνξία λέγξσλ απφ ηνλ 15
ν
 αηψλα θαη 

εληεχζελ. Τελ Δήισζε ππέγξαςαλ, κεηαμχ άιισλ, νη γλσζηφηαηνη Vernant, Paul 

Veyne, Pierre Vidal-Naquet, René Rémond θιπ. Σηνπο παξαπάλσ πξνζηέζεθε θαη ν 

δηαθεθξηκέλνο Γάιινο αθαδεκατθφο Pierre Nora κε εθηελέο θαη θαπζηηθφ θείκελν 

ζηελ εθεκ. “Le Monde” (11.10.2008), ν νπνίνο, σο ηζηνξηθφο, δελ δέρεηαη επίζεο ηελ 

παξέκβαζε ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο ζηνλ ηνκέα ηεο έξεπλαο θαη ηεο δηδαζθαιίαο ηεο 

ηζηνξίαο (γηα πεξηζζφηεξα, βι. ζην πεξηνδ. “Δηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ”, Ν˚ 

39/2008, ζει. 1045 επ.). Γεληθεχνληαο, λα ηνλίζσ φηη, θαηά ηελ θχζε ηνπ πξάγκαηνο, 

δελ κπνξεί λα απνηειεί πεξηερφκελν ηνπ φπνηνπ λφκνπ – πνπ είλαη θείκελν 
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θαλνληζηηθφ – ε ζαπηφλ θαηαγξαθή ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ σο ακεηαθιήησλ, δηφηη έηζη 

ρεηξαγσγείηαη ε επηζηήκε ηνπ ηζηνξηθνχ. 

 Ελφςεη, ινηπφλ, ηεο λέαο απηήο δηακάρεο, λνκίδσ φηη ε ιχζε πξέπεη λα βξεζεί 

θάπνπ ζηε κέζε: γηα θείκελα πνπ έρνπλ ζπγγξάςεη επαγγεικαηίεο ηζηνξηθνί θαη, κε 

αλαγλσξηζκέλν απφ ηνπο νκφηερλνπο ηξφπν ηεθκεξίσζεο, ππνζηεξίδνπλ σξηζκέλεο 

ζέζεηο, δελ λνείηαη ε πνηληθή ηνπο δίσμε, δηφηη άιισο παξαβηάδεηαη ε ζπληαγκαηηθή 

ειεπζεξία έθθξαζεο θαη έξεπλαο. Καηά ηελ νξζφηεξε άπνςε, ε “ειεπζεξία ηεο 

έθθξαζεο” δελ επηδέρεηαη εξκελεία πνπ λα ηελ πεξηνξίδεη, παξά κφλνλ ζε αθξαίεο 

πεξηπηψζεηο, πρ. έθδειε πξνζβνιή ηεο αμηνπξέπεηαο-πξνζσπηθφηεηαο. Η ειεπζεξία 

δε απηή είλαη ε ζπνπδαηφηεξε απφ ηηο «πξνηηκψκελεο ειεπζεξίεο» πνπ ν ακεξηθαληθφο 

ιαφο ζεσξεί αδηαπξαγκάηεπηεο. 

 Αλ φκσο πξφθεηηαη γηα πξνθνξηθφ-δεκφζην ιφγν ή γξαπηφ πνπ αηεθκεξίσηα 

δνγκαηίδεη φηη αδηάςεπζηα ηζηνξηθά γεγνλφηα είλαη ακθίβνιν αλ πξάγκαηη 

ζπλέβεζαλ, θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ ελ επηγλψζεη αλακνριεχεη ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο 

ηνπ παξειζφληνο (ιφγνο κηζαιιφδνμνο, Hassrede), ηφηε, ζε έλα θξάηνο δηθαίνπ πνπ 

παζρίδεη γηα ηελ εηξεληθή ζπκβίσζε θαη ηελ δηαζθάιηζε ηεο αμηνπξέπεηαο θαη ηεο 

πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο ηνπ θαζελφο, ε ζπκπεξηθνξά απηή ελδείθλπηαη λα 

αληηκεησπίδεηαη θαη πνηληθά. Σρεηηθή είλαη θαη ε ππ’αξηζκ. 3/2010 απφθ. ηνπ Αξείνπ 

Πάγνπ (πνηλ. Οινκέιεηα) πνπ ππφ πξνυπνζέζεηο δέρζεθε ηελ ειεπζεξία ηνπ 

επηζηήκνλα-ηζηνξηθνχ λα ζπγγξάςεη βηβιίν, ζην νπνίν λα εξκελεχεη ηζηνξηθά 

γεγνλφηα θαη λα αμηνινγεί πξάμεηο πξνζψπσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηε δηακφξθσζή 

ηνπο. Τέινο, λα πξνζηεζεί φηη ην Επξσπατθφ Δηθαζηήξην ησλ Δηθαησκάησλ ηνπ 

Αλζξψπνπ, κε ηελ απφθαζή ηνπ Garaudy κ. Γαλλίας (24.6.2003), δέρζεθε φηη ν 

Γάιινο απηφο ζπγγξαθέαο θαιψο θαηαδηθάζζεθε απφ πνηληθφ δηθαζηήξην γηα ηηο 

«αλαζεσξεηηθέο» ζέζεηο ηνπ ζην δήηεκα ηνπ Οινθαπηψκαηνο. 

 

 


