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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Για πολλοστή φορά ο νέο-Οθωμανός Σουλτάνος Ερντογάν, με αφορμή την θέσπιση εκ
μέρους του Γάλλου προέδρου Μακρόν της 24ης Απριλίου, ως επίσημης ημέρας μνήμης για
την Γενοκτονία των Αρμενίων και με σκοπό να συσπειρώσει την εκλογική του βάση εν όψει
των επικείμενων εκλογών στη Τουρκία, προχώρησε σε δηλώσεις που μόνο κωμικές και
ανιστόρητες μπορούν να χαρακτηριστούν. Ο Τούρκος πρόεδρος σε ομιλία του ισχυρίστηκε
για ακόμη μια φορά πως η Τουρκία δεν έχει διαπράξει καμιά γενοκτονία και είναι θέμα των
ιστορικών να αποδείξουν την αλήθεια.
Οι δηλώσεις αυτές του Ερντογάν, έρχονται για ακόμη μια φορά να αποδείξουν πως το
τουρκικό κράτος δεν έχει περάσει στη φάση της «ενηλικίωσης», γεγονός που θα το
βοηθούσε να αναλάβει την ιστορική και πολιτική ευθύνη για τα τραγικά εγκλήματα που
διέπραξε σε βάρος των Αρμενίων, των Ποντίων, των Ασσυρίων και των Κούρδων. Αποτελούν
την απτή απόδειξη πως το επίσημο τουρκικό κράτος συνεχίζει να διακατέχεται από την
ιδεοληψία της πάλαι ποτέ αυτοκρατορίας και προτιμά να επιλέγει την δύσκολη οδό της
άρνησης των εγκλημάτων που διέπραξε, παρά αυτήν της λυτρωτικής αλήθειας, αποδεχόμενο
την ευθύνη των απάνθρωπων εγκλημάτων που τέλεσε σε βάρος των λαών της περιοχής.
Συνιστούμε στον κύριο Ερντογάν, αντί να χαρακτηρίζει τον πρόεδρο Μακρόν «ανιστόρητο»,
να μελετήσει ο ίδιος την ιστορία της χώρας του, να ακούσει τις φωνές της πολιτισμένης
κοινωνίας των κρατών που ήδη έχουν αναγνωρίσει επίσημα την γενοκτονία των Αρμενίων
και να αφουγκραστεί τις απόψεις των τούρκων διανοουμένων και σκεπτόμενων ανθρώπων,
που αργά αλλά σταθερά πληθαίνουν και ενώνουν τις φωνές τους στην απαίτηση η Τουρκία
να αλλάξει την τακτική που μέχρι σήμερα εφαρμόζει. Συμβουλεύουμε τον κύριο Ερντογάν να
προχωρήσει στην αποδοχή της ευθύνης που αναλογεί στο τουρκικό κράτος, με την
αναγνώριση εκ μέρους του της Γενοκτονίας των Αρμενίων το 1915. Αν δεν το πράξει ο ίδιος,
είναι σίγουρο πλέον πως θα το αντιμετωπίσει στο μέλλον ως απαίτηση της ήδη
διαμορφούμενης σκεπτόμενης κοινωνίας στην Τουρκία.
Θεωρούμε πως μόνο μια στάση σαν κι αυτή θα βοηθήσει την Τουρκία να αποτάξει τον
χαρακτηρισμό του Γενοκτόνου και να μπορέσει να αποτελέσει μέρος της κοινωνίας των
δημοκρατικών και πολιτισμένων κρατών.
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