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Στη Γερουσία των ΗΠΑ, για την ομόφωνη απόφαση της 12ης Δεκεμβρίου, και στη Βουλή των
Αντιπροσώπων, για την ιστορική αναγνώριση της Γενοκτονίας των Αρμενίων –με 405
ψήφους υπέρ και 11 κατά– στις 29 Οκτωβρίου.
Στο Κογκρέσο των ΗΠΑ, που στο σύνολό του επικύρωσε τη δέσμευσή του στην ιστορική
αλήθεια, παρά τη συνεχόμενη αρνητική στάση του προέδρου Τραμπ, αναμφίβολου
υπερασπιστή και «θαυμαστή» του προέδρου Ερντογάν. Οι εκπρόσωποι του αμερικανικού
λαού, σε συντριπτική δικομματική πλειοψηφία, μίλησαν ξεκάθαρα, και το μήνυμα είναι
σαφέστατο.
Στον γερουσιαστή Ρόμπερτ Μενέντεζ, για την ειλικρινή και ακούραστη στάση του υπέρ της
αναγνώρισης, για την επιμονή του από το 2006 μέχρι σήμερα -παρά τα πολλαπλά εμπόδιακαι για τη συγκίνησή του τη στιγμή που εκφράστηκε στη Γερουσία μνημονεύοντας τους
λιγοστούς ακόμα εν ζωή επιζώντες της Γενοκτονίας…
Στον γερουσιαστή Τεντ Κρουζ, για τη συνυπογραφή του ψηφίσματος 150, και στο σύνολο
των γερουσιαστών, που –μετά από τρεις συνεχόμενες ενστάσεις που μπλόκαραν τη
διαδικασία– έδωσαν την ομόφωνη συναίνεσή τους στην ιστορική αλήθεια. Αυτό που μέχρι
πρόσφατα φαινόταν αδύνατο, σήμερα είναι πραγματικότητα.
Στην Αρμενική Εθνική Επιτροπή των ΗΠΑ (ANCA), για το συνεπές έργο υπεράσπισης των
δικαιωμάτων του αρμενικού λαού, της Αρμενίας και του Αρτσάχ. Στα μέλη του γραφείου της
Ουάσινγκτον, των περιφερειακών επιτροπών των δύο ακτών και όλων των
διασκορπισμένων παραρτημάτων σε πολλές πολιτείες της χώρας, για την επιτυχή
εκστρατεία κινητοποίησης της αρμενικής κοινότητας και για τον επαγγελματισμό που
έχουν επιδείξει εδώ και δεκαετίες στον τομέα της πολιτικής των ΗΠΑ. Όπως επίσης και
στην Ελληνοαμερικάνικη Oργάνωση HALC, και σε άλλες οργανώσεις της Αμερικής που
συνεργάστηκαν με την ANCA για την επίτευξη του εθνικού μας στόχου.
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Στην αρμενική κοινότητα των ΗΠΑ στο σύνολό της, για την υπεράσπιση της εθνικής
υπόθεσης, και ιδιαίτερα στις διεθνώς αναγνωρισμένες προσωπικότητες, όπως ο Σερζ
Τανκιάν και η Κιμ Καρντάσιαν, που συμμετείχαν καθοριστικά στην εκστρατεία
ενθαρρύνοντας τα εκατομμύρια ακολούθων τους στα κοινωνικά δίκτυα.
Στη Δημοκρατία της Αρμενίας και στη διασπορά, για τη διεξαγωγή ενός διαρκούς αγώνα,
χωρίς ανάπαυση, με σκοπό τη διεθνή αναγνώριση 104 χρόνια μετά από το έγκλημα κατά
της ανθρωπότητας.
Και σε όλα τα κράτη, τα εθνικά και περιφερειακά κοινοβούλια, τις πολιτικές και
θρησκευτικές προσωπικότητες –μεταξύ των οποίων, πρώτα απ’ όλα στον Πάπα Φραγκίσκο–
στα ιδρύματα, στις οργανώσεις και στα μέσα ενημέρωσης σε όλο τον κόσμο, που δέχτηκαν
και αναγνώρισαν την ιστορική αλήθεια απέναντι σε κάθε είδους πολιτική πίεση του
τουρκικού κράτους.
Σε όλους αυτούς οφείλουμε την αναγνώρισή μας, εξ ονόματος των θυμάτων της
Γενοκτονίας, των επιζώντων και των επόμενων γενεών.
Με την πεποίθηση ότι η πληγή θα θεραπευτεί –όπως εξέφρασε ο Αρμένιος βουλευτής Γκάρο
Παϊλάν, ένας μαχητής εκ των έσω– μόνο την ημέρα που το τουρκικό κοινοβούλιο θα
αναγνωρίσει το έγκλημα κατά της ανθρωπότητας και τα συνακόλουθα ατομικά και
συλλογικά δικαιώματα του αρμενικού λαού, αντιμετωπίζοντας την πραγματικότητα της
Ιστορίας του.
Μέχρι τότε, ο αγώνας θα είναι δύσκολος και μακρύς. Και ας είναι να περάσουν άλλα 104
χρόνια έως την τελική δικαίωση.
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