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"Είναιιστορικό καθήκον όλων μας - και ιδίως της γείτονος Τουρκίας - να αναγνωριστούν γεγονότα
όπως η γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού, προκειμένου να μην επαναληφθούν οι πιο ζοφερές
στιγμές του παρελθόντος και να επουλώσουμε τις βαθιές πληγές που άφησαν πίσω", τονίζει με
ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών σε απάντηση ανακοίνωσης του τουρκικού ΥΠΕΞ την
οποία χαρακτηρίζει ως "ακόμη μια αδόκιμη προσπάθεια παραποίησης της ιστορίας".
Τουπουργείο Εξωτερικών επισημαίνει ότι "η αναγνώριση της ιστορικής αλήθειας, η αυτοκριτική και
η εγκατάλειψη του αναθεωρητισμού, αποτελούν ένδειξη δύναμης, όχι αδυναμίας. Αποτελούν
προϋπόθεση για τον καλόπιστο διάλογο και την καταπολέμηση των ακροτήτων του εθνικισμού, για
τη συμφιλίωση των λαών και των κρατών και την ειρηνική συμπόρευσή τους".
Κάνονταςμάλιστα αναφορά στον Ελευθέριο Βενιζέλο υπογραμμίζει ότι "αυτή τη στάση ζωής και
πολιτικής επέλεξε όταν πρότεινε ως υποψήφιο για το Νόμπελ Ειρήνης τον Μουσταφά Κεμάλ
Ατατούρκ. Και αυτό συνεχίζει να αποτελεί, μέχρι σήμερα, μέρος της σημαντικής παρακαταθήκης
που άφησε πίσω του ο μεγάλος Έλληνας πολιτικός, για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις -και όχι
μόνον".
Τουρκικό ΥΠΕΞ: Αβάσιμοι ελληνικοί ισχυρισμοί
Γιααβάσιμους ισχυρισμούς που στοχεύουν την ιστορία της Τουρκίας και προσπαθούν να
πυροδοτήσουν το μίσος εναντίον της, κάνει λόγο σε ανακοίνωση του τουρκικό ΥΠΕΞ, με αφορμή
τοποθετήσεις Ελλήνων πολιτικών για την επέτειο της Ποντιακής Γενοκτονίας.
Σεμια κλιμάκωση της έντασης, η Άγκυρα κατηγορεί την Αθήνα για διαστρέβλωση των ιστορικών
γεγονότων, κάνοντας αναφορά στις "αγριότητες τις οποίες διέπραξε ο ελληνικός στρατός κατά των
Τούρκων”, στην διάρκεια της Μικρασιατικής εκστρατείας. Το τουρκικό ΥΠΕΞ συμπληρώνει ότι για
τα εγκλήματα πολέμου που διέπραξαν οι ελληνικές δυνάμεις στην Ανατολία, υπήρχε σχετικό
εδάφιο καταβολής αποζημιώσεων στη Συνθήκη της Λωζάννης.
Μάλισταη τουρκική πλευρά προβάλει ως επιχείρημα την πρόταση του Κεμάλ Ατατούρκ από τον
Ελευθέριο Βενιζέλο για το Νόμπελ Ειρήνης το 1934, ως τη "σαφέστερη απόδειξη ότι δεν υπάρχει

τέτοιο ιστορικό θέμα μεταξύ των δύο χωρών σε αντίθεση με τους ισχυρισμούς ορισμένων
ανεύθυνων πολιτικών και ριζοσπαστών Ελλήνων”.
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