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Ανακοίνωση Π.Ο.Π.Σ.: 

Ιστορική απόφαση του Προέδρου των ΗΠΑ η αναγνώριση της Γενοκτονίας 

των Αρμενίων – Ανοίγει ο δρόμος για την αναγνώριση της Γενοκτονίας και 

των υπόλοιπων χριστιανικών πληθυσμών της Ανατολής. 

 

Η σημερινή ιστορική ανακοίνωση του Προέδρου των ΗΠΑ, Τζο 

Μπάιντεν, με την οποία αναγνώρισε τις τουρκικές φρικαλεότητες σε βάρος 

των Αρμενίων στη βάση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την 

Πρόληψη και Καταστολή του Εγκλήματος της Γενοκτονίας, δεν αποτελεί απλά 

το επιστέγασμα μιας πολυετούς προσπάθειας και ενός επίμονου αγώνα των 

αδερφών μας Αρμενίων αλλά ταυτόχρονα ανοίγει το δρόμο για την 

αναγνώριση της Γενοκτονίας και των υπόλοιπων χριστιανικών πληθυσμών 

της Ανατολής (Ελλήνων, Ασσυροχαλδαίων).  

Η αναγνώριση της Γενοκτονίας των Αρμενίων από τον Πρόεδρο 

Μπάιντεν στην 106η επέτειο της Γενοκτονίας εκπέμπει ισχυρό μήνυμα για 

την αποτροπή ανάλογων εγκλημάτων στο μέλλον, από ένα θύτη που 

παραμένει δομικά αμετανόητος. 

Η συνεχιζόμενη εμμονική άρνηση των Γενοκτονιών από την Τουρκία 

κατά των Ελλήνων, Αρμενίων, Ασσυροχαλδαίων, η αλλοίωση και παραποίηση 

των ιστορικών γεγονότων της περιόδου 1913-1923, η πολιτισμική γενοκτονία, 

οι αλλεπάλληλες και αυξανόμενες διεκδικήσεις στο Αιγαίο, η πρόσφατη 

εμπλοκή της στην στρατιωτική επέμβαση του Αζερμπαϊτζάν στο Αρτσάχ, 

αποτελούν απτά παραδείγματα συνεχιζόμενης και αυξανόμενης 

επικινδυνότητας, μόνιμης γενοκτονικής νοοτροπίας και εδαφικού 

επεκτατισμού. 



 

Η αναγνώριση της Γενοκτονίας από τις ΗΠΑ, 106 χρόνια μετά τα 

τραγικά γεγονότα που οδήγησαν στο θάνατο περισσότερους από 1,5 

εκατομμύριο Αρμενίους, αποτελεί ηθική νίκη και δικαίωση μιας μεθοδικής 

και συντονισμένης προσπάθειας των Αρμενίων, από την οποία οφείλουμε να 

παραδειγματιστούμε άπαντες για την επίτευξη της Διεθνούς Αναγνώρισης 

της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. 

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ποντιακών Σωματείων αποτίει φόρο τιμής 

στα αθώα θύματα της Γενοκτονίας των Αρμενίων και δηλώνει ότι θα 

συνεχίσει να αγωνίζεται αταλάντευτα μαζί με τους αδερφούς Αρμενίους για 

την ολοκληρωτική δικαίωση των αθώων ψυχών της Γενοκτονίας των 

Χριστιανικών Λαών της Ανατολής και την επικράτηση της ιστορικής αλήθειας.  

Ποτέ Ξανά Γενοκτονίες! 

 

Εκ μέρους του Δ.Σ. της Π.Ο.Π.Σ. 
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