Οι ΗΠΑ αναγνωρίζουν τις
"θηριωδίες" αλλά αποφεύγουν τον
όρο "γενοκτονία" για τη σφαγή
των Αρμενίων
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Μεέντονη γλώσσα η φετινή ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, περιγράφει τα τραγικά περιστατικά
που οδήγησαν στον διωγμό και την σφαγή 1.5 εκατομμυρίων Αρμενίων, κατά τη διάρκεια του Ά
Παγκοσμίου Πολέμου.
Ηανακοίνωση, που δημοσιοποιήθηκε με αφορμή την καθιερωμένη επέτειο μνήμης για την
"Γενοκτονία των Αρμενίων", αποφεύγει για μια ακόμα φορά να αναφέρει την λέξη γενοκτονία και
χρησιμοποιεί τον αρμενικό όρο "Meds Yeghern" που μεταφράζεται ως το μεγάλο έγκλημα, καθώς
η ομοσπονδιακή κυβέρνηση των ΗΠΑ εξακολουθεί να μην την αναγνωρίζει επίσημα.
"Σήμερα, θυμόμαστε το Meds Yeghern (μεγάλο έγκλημα) και τιμούμε τη μνήμη εκείνων που
υπέφεραν σε μια από τις χειρότερες μαζικές θηριωδίες του 20ού αιώνα. Αρχίζοντας το 1915, 1.5
εκατομμύριο Αρμένιοι απελάθηκαν, σφαγιάστηκαν ή οδηγήθηκαν σε πορείες θανάτου
(στρατόπεδα συγκέντρωσης) κατά τα τελευταία χρόνια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αυτή την
ημέρα μνήμης, ενωνόμαστε ξανά με την αρμενική κοινότητα στην Αμερική και σε όλο τον κόσμο,
για να πενθήσουμε τις τόσες πολλές ζωές που χάθηκαν", αναφέρει η ανακοίνωση.
Τασυγκεκριμένα περιστατικά έχουν αναγνωριστεί ως γενοκτονία από συνολικά 30 χώρες, ενώ η
Τουρκία εξακολουθεί μέχρι και σήμερα να αρνείται ότι οι εν λόγω σφαγές και διωγμοί πληρούν τα
απαραίτητα κριτήρια για να κατηγοριοποιηθούν ως γενοκτονία.
ΟιΑμερικανοί πρόεδροι συνηθίζουν εδώ και δεκαετίες να εκδίδουν στις 24 Απριλίου μια
ανακοίνωση για την "Ημέρα Μνήμης των Αρμενίων", χωρίς, ωστόσο, να αναφέρουν τον επίμαχο
όρο της γενοκτονίας. Μέχρι στιγμής ο μοναδικός πρόεδρος που τόλμησε να χρησιμοποιήσει την
λέξη ήταν ο Ρόναλντ Ρήγκαν κατά την διάρκεια μιας δημόσιας εκδήλωσης για τα εγκαίνια του
Μουσείου Ολοκαυτώματος στην Ουάσινγκτον.
Στηνφετινή ανακοίνωση ο πρόεδρος Τραμπ κάνει αναφορά στην ανθρωπιστική βοήθεια που
παρείχαν οι ΗΠΑ κατά την διάρκεια αυτής της κρίσης, ενώ αναφέρεται εγκωμιαστικά και στην
συμβολή της αρμενικής κοινότητας στα τεκταινόμενα της αμερικανικής κοινωνίας.

Παρόλοπου ο Λευκός Οίκος εξακολουθεί να μη χαρακτηρίζει την σφαγή των Αρμενίων ως
γενοκτονία, η ανακοίνωση περιγράφει τα εν λόγω ιστορικά γεγονότα ως "θηριωδίες",
επισημαίνοντας μάλιστα τη δέσμευση των ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν την μνήμη των τραγωδιών
του παρελθόντος για την οικοδόμηση ενός πιο ειρηνικού κόσμου.
"Δεσμευόμαστενα μάθουμε από τις τραγωδίες του παρελθόντος, ώστε να μην τις επαναλάβουμε.
Χαιρετίζουμε τις προσπάθειες των Αρμενίων και των Τούρκων να αναγνωρίσουν και να
συλλογιστούν την οδυνηρή ιστορία τους. Και συμπαραστεκόμαστε στον λαό της Αρμενίας για να
θυμηθούμε τις ζωές που χάθηκαν κατά τη διάρκεια του Meds Yeghern και για να επιβεβαιώνουμε
τη δέσμευσή μας για έναν πιο ειρηνικό κόσμο".
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