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- Με μεγαλειώδη συγκέντρω-

ση στο δημαρχείο του Αμβούρ-
γου συνεχίστηκε χθες Σάββατο 
2.5.2015 η περιοδεία του Μανώ-
λη Γλέζου στη Γερμανία για το 
θέαμα των γερμανικών οφειλών 
στην Ελλάδα. 

- Σε συνέχεια ανάλογων πρω-
τοβουλιών στο Χάναου και στην 
Φραγκφούρτη, με πυρήνα την 
ομάδα «ΑΚ ΑΜΒΟΥΡΓΟ-ΔΙΣΤΟ-
ΜΟ» και στο Αμβούργο οργανώ-
θηκε επιτροπή διεκδίκησης των 
οφειλών της Γερμανίας προς την 
Ελλάδα, από Γερμανούς πολίτες.

- Με μεγάλο ενδιαφέρον ανα-
μένονται οι συγκεντρώσεις στις 
5,7,8 και 9 Μαΐου στο Βερολίνο
Πλήθος κόσμου, Γερμανοί και 

Έλληνες, γέμισε ασφυκτικά την 
αίθουσα σε τέτοιο βαθμό που οι 
διοργανωτές να υποστηρίζουν 
πως η αίθουσα αυτή υποδέχεται 
τόσο κόσμο μόνο στις επίσημες 
τελετές κατά τους εορτασμούς 
της πόλης.
Ο Μανώλης Γλέζος κατα-

χειροκροτούμενος κάλεσε τον 
κόσμο να εντείνει τις προσπά-
θειες για τη δημιουργία ενός 
παγγερμανικό δικτύου επιτρο-

πών, πόλεων και χωρίων, που 
θα συντονίσει τις προσπάθειες 
για τη δικαίωση του ελληνικού 

αιτήματος.
Η ανταπόκριση του κοινού 

υπήρξε άμεση και μέσα σε κλί-
μα πρωτοφανούς ενθουσια-

σμού.
Σημαντικό ρόλο στη δημιουρ-

γία του παγγερμανικού δικτύου 

αναμένεται να παίξει η επιτροπή 
«Ακ Αμβούργο-Δίστομο» που 
δραστηριοποιείται από το 2001 
στο συγκεκριμένο ζήτημα σε 
Γερμανία και Ελλάδα.
Ο Μανώλης Γλέζος εξήρε το 

έργο της Επιτροπής, η δράση 
και η διεύρυνση της οποίας απο-
τέλεσε την έμπνευση για τη δη-
μιουργία του παγγερμανικού δι-
κτύου διεκδίκησης. 

 Αξίζει να αναφέρουμε ότι στην 
κατεύθυνση αυτή ήδη έχουν συ-
γκροτηθεί τις προηγούμενες μέ-
ρες επιτροπές στη Φραγκφούρ-
τη και στο Χάναου. 
Εκτός του Μανώλη Γλέζου 

στην εκδήλωση παρευρέθηκαν 
και τοποθετήθηκαν ο Βουλευ-
τής Βοιωτίας του ΣΥΡΙΖΑ Γιάν-
νης Σταθας, Η βουλευτής του 
κόμματος της Γερμανικής Αρι-
στεράς(Die Linke) Ulla Jepke, ο 
Ευρωβουλευτής του Die Linke 
Fabio de Masi, προσωπικότητες 
όπως ο Γερμανός ηθοποιός Rolf 
Becker Κ.α

Η Γερμανία να κάνει κίνηση 
για τις πολεμικές επανορθώσεις προς την Ελλάδα

Η ελληνική οικονομία βρίσκεται στα 
πρόθυρα της αβύσσου και θα μπο-
ρούσε να παρασύρει ολόκληρη την 

Ευρωζώνη στο χρονοντούλαπο της ιστορίας, 
θέτοντας τέλος στο καταπληκτικό σχέδιο οικο-
νομικής συνεργασίας, ευμάρειας και ειρήνης σε 
μια ήπειρο που πληττόταν για αιώνες από πο-
λέμους και άλλες μάστιγες, καταλήγοντας στις 
φρικαλεότητες του Β΄ παγκοσμίου πολέμου, 
αναφέρεται σε άρθρο στο Forbes με τίτλο «Ναι 
η Γερμανία θα πρέπει να συμφωνήσει να κάνει 
κάποια κίνηση προς την Ελλάδα σε σχέση με τις 
πολεμικές επανορθώσεις και να σώσει επίσης 
και το ευρώ» .
Η Γερμανία ξεκίνησε και έχασε αυτόν τον 

πόλεμο πριν από 70 χρόνια, ενώ σήμερα ασκεί 
πιέσεις για τη συνέχιση της λιτότητας σε μια 
ανεμική ευρωπαϊκή οικονομία. Οι επαναλαμ-
βανόμενες εκκλήσεις για μέτρα στήριξης της 
ανάπτυξης από χώρες όπως η Γαλλία, η Ιταλία, 
η Ισπανία και η Ελλάδα προσκρούουν σε μια 
ευρεία συντηρητική συναίνεση, ενώ μόνο η 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κατόρθωσε να 
υπερνικήσει τη γερμανική αντίσταση με την 
επεκτατική νομισματική της πολιτική παρέχο-

ντας ανάσα στην οικονομία, παρά τα άδεια κρα-
τικά ταμεία, αναφέρεται στο άρθρο .
Οπως επισημαίνεται, τον Απρίλιο η ελληνική 

κυβέρνηση όρισε το χρέος στα 280 δισ. ευρώ. Ο 
υπουργός οικονομίας της Γερμανίας, Σ. Γκάμπρι-
ελ χαρακτήρισε «ανοησίες» τη διασύνδεση των 
πολεμικών χρεών με τις τρέχουσες συνομιλίες για 
το ελληνικό χρέος.
Το θέμα ωστόσο είναι πολύ σοβαρό και δεν 

επιδέχεται χλευασμού, ούτε μπορεί να παρακαμ-
φθεί εύκολα νομικά. Ο γερμανός Πρόεδρος, Γ. 
Γκάουκ δήλωσε το Σάββατο ότι η Γερμανία οφεί-
λει να εξετάσει τις ιστορικές της ευθύνες έναντι 
της Ελλάδας.

Μην διαπραχθούν 
νέα ιστορικά λάθη

Κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής 
λεηλατήθηκε η ελληνική οικονομία, καθώς αγα-
θά και πρώτες ύλες απομακρύνθηκαν από τη 
χώρα χωρίς να καταβληθεί η όποια πληρωμή. Η 
Ελλάδα ανέλαβε το κόστος της κατοχής, ενώ η 
κεντρική τράπεζα παραχώρησε άτοκο δάνειο στη 
ναζιστική Γερμανία για να μπορέσει να καλύψει 
το κόστος των κλαπέντων αγαθών στα εθνικά 

στατιστικά στοιχεία.
Το δάνειο που παραχωρήθηκε ανερχόταν στα 

500 εκ. μάρκα, στα τέλη του πολέμου. Η Γερμα-
νία κατέβαλε το 1960 115 εκ. τα οποία κάποιοι 
θεωρούν ότι πρόκειται για προκαταβολή, ενώ 
άλλοι για διευθέτηση του ζητήματος.
Χιλιάδες Ελληνες είχαν εκτελεσθεί ή σφαγια-

σθεί, ενώ χιλιάδες επίσης πέθαναν από την πείνα. 
Εξοντώθηκαν επίσης χιλιάδες έλληνες Εβραίοι. 
Ενα εκατομμύριο Ελληνες βρέθηκαν άστεγοι στο 
τέλος του πολέμου, ενώ ο συνολικός αριθμός των 
νεκρών υπολογίζεται μεταξύ των 320.000 έως 
800.000.
Μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο η Ελλάδα 

βυθίστηκε στον εμφύλιο πόλεμο. Ο πόλεμος δι-
άρκεσε έως το 1949 καταστρέφοντας περαιτέρω 
την ελληνική οικονομία.
Η Γερμανία και η Ιταλία έχουν ένα ηθικό χρέος 

έναντι της Ελλάδας και ήρθε ο καιρός να λύσουν 
αυτά τα ιστορικά ζητήματα πριν διαπραχθούν νέα 
ιστορικά λάθη.
Εάν καταρρεύσει η Ελλάδα τότε θα πληγεί και 

το ευρώ, ενώ και η Γερμανία θα αισθανθεί τις 
συνέπειες και το κόστος καταλήγει το άρθρο στο 
Forbes.
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Η Ελλάδα παραιτείται 
παντός συμψηφισμού και 

ανταπαιτήσεως.

Σε ποιους αναφέρεται; 
Ποιοι μας οφείλουν;

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ 
για την οικονομική 
ενίσχυση ώστε να 

συνεχιστεί η έκδοση του 
«ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΧΡΕΟΣ»



Σελίδα 2 «ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΧΡΕΟΣ»

Μύδροι Τομά Πικετί από το Βερολίνο: 
«Διαγραφή χρέους στην Ελλάδα 
όπως το 1953 στη Γερμανία»

Σταϊνμάγερ: 
«Η Γερμανία έχει ιστορική ευθύνη  

για την παγκόσμια ειρήνη»
O υπουργός Εξωτερικών 

τίμησε την 70η επέτειο από το τέλος 
της μάχης του Βερολίνου

O υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Φρανκ- 
Βάλτερ Σταϊνμάγερ τίμησε το Σάββατο την 70η 
επέτειο από το τέλος της μάχης του Βερολίνου 
ενώ επισήμανε την ιστορική «ευθύνη» που έχει η 
χώρα του.

«Σε εμάς εναπόκειται ειδικά- ενδεχομένως πε-
ρισσότερο από οποιονδήποτε άλλο- η ευθύνη να 
διατηρήσουμε μία παγκόσμια τάξη. Μία τάξη που θα 
διασφαλίζει την ειρήνη» τόνισε ο Σταϊνμάγερ σε μια 
ομιλία στη Βουλή των Αντιπροσώπων στο Βερολίνο.
Αυτό το καθήκον ανήκει «ιδίως στη Γερμανία ο 

αχαλίνωτος εθνικισμός της οποίας βύθισε τον κόσμο 
στο χάος (…) και η οποία έκτοτε ενσωματώθηκε εκ 
νέου- με σύνεση και σταδιακά- στην πανευρωπαϊκή 
και παγκόσμια ειρηνική τάξη» επισήμανε ο επικεφα-
λής της γερμανικής διπλωματίας.
Σύμφωνα με τον Σταϊνμάγερ «το «ποτέ πια» ση-

μαίνει επιπλέον για εμάς τους Γερμανούς: «ποτέ πια 
μόνοι!»» ενώ ο ίδιος αναφέρθηκε σε μία εξωτερική 
πολιτική που θα είναι προσανατολισμένη προς «την 
κατανόηση μεταξύ των λαών, την αναζήτηση πολι-
τικών λύσεων στις διενέξεις και τη διατήρηση των 
δομών που συμβάλλουν στην ειρήνη».
Αφού αναφέρθηκε στους δεσμούς του Βερολίνου 

με τις ΗΠΑ, τη Ρωσία και τις ευρωπαϊκές χώρες, ο 
επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας χαρακτήρισε 
«θαύμα» την αποκατάσταση των διμερών σχέσεων 
μεταξύ της Γερμανίας και του Ισραήλ.
Ο ίδιος άλλωστε επέμεινε στην ανάγκη οι πολίτες 

«να υψώσουν τις φωνές τους εναντίον κάθε μορφής 
αντισημιτισμού» στη Γερμανία.

Μέλος του γερμανικού Ανώτατου Δικαστηρίου 
δικαιώνει την Ελλάδα για αποζημιώσεις-κατοχικό δάνειο

«Δίκαιες απαιτήσεις» είναι ο τίτλος δημοσιεύ-
ματος του περιοδικού Der Spiegel, στο οποίο επι-
σημαίνεται δήλωση Γερμανού δικαστή του Ανώτα-
του Διοικητικού Δικαστηρίου υπέρ της ελληνικής 
διεκδίκησης των αποζημιώσεων και του αναγκα-
στικού κατοχικού δανείου.

«Αρκετά στοιχεία συνηγορούν υπέρ του ότι 
πρόκειται για δάνειο», δηλώνει ο δικαστής Ντίτερ 
Ντάιζεροτ και χαρακτηρίζει εύλογη την ελληνική 
απαίτηση για την αποπληρωμή του.
Προσθέτει δε ότι θα μπορούσε να ικανοποιηθεί 

και το αίτημα για αποζημιώσεις μεμονωμένων 
θυμάτων, ενώ διευκρινίζει ότι δεν μπορεί να γίνει 
λόγος για παραγραφή των απαιτήσεων λόγω της 
Συμφωνίας 2+4, που αποτελεί κλασικό παράδειγ-
μα σύμβασης εις βάρος τρίτου.

«Η Ελλάδα δεν παραιτήθηκε από τις απαιτήσεις 
της», εξηγεί ο κ. Ντάιζεροτ, καθώς, όπως λέει, δεν 

εκφράστηκε γραπτώς και «δεν υπάρχει παραίτη-
ση μέσω της σιωπής».
Προτείνει δε, σε ό,τι αφορά τον τρόπο διεκδί-

κησης, την προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο της 
Χάγης, για το οποίο όμως απαιτείται συμφωνία 
του Βερολίνου, ή εναλλακτικά στο Δικαστήριο 
Συμβιβασμού και Διαιτησίας του ΟΑΣΕ.

Απόσπασμα 
Σε εκδήλωση με τον δήμαρχο του Αμβούρ-

γου Ολαφ Σολτς, στο Βερολίνο, ο φημισμένος 
γάλλος οικονομολόγος έκανε τη σύγκριση που 
ενοχλεί περισσότερο από οτιδήποτε άλλο τους 
Γερμανούς
Δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει. Είχε 

προσπαθήσει να θίξει το θέμα του δημοσίου 
χρέους και σε μια συζήτηση που έκανε τον περα-
σμένο Νοέμβριο με τον υπουργό Οικονομίας και 
πρόεδρο του γερμανικού Σοσιαλδημοκρατικού 
Κόμματος (SPD), τον Ζίγκμαρ Γκάμπριελ. Αλλά ο 
τελευταίος είχε ξεγλιστρήσει και δεν τον είχε αφή-
σει να αναπτύξει τα επιχειρήματά του. Αυτή τη 
φορά, λοιπόν, ο Τομά Πικετί ήταν αποφασισμέ-
νος. Θα έκανε τη σύγκριση που ενοχλεί περισ-
σότερο απ’ οτιδήποτε άλλο τους Γερμανούς. Και 
θα την έκανε μπροστά στους Γερμανούς.
Ο συγγραφέας του «Κεφαλαίου τον 21o αιώ-

να» (κυκλοφορεί στα ελληνικά από τις εκδόσεις 
Πόλις) ήταν καλεσμένος προχθές στο Βερολίνο 
για να του απονεμηθεί το Βραβείο Πολιτικού 
Βιβλίου από το ίδρυμα Φρίντιχ Εμπερτ, που πρό-
σκειται στο Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα.
Στο πλαίσιο της ίδιας εκδήλωσης, ο πολυσυζη-

τημένος γάλλος οικονομολόγος θα συζητούσε 
με τον δήμαρχο του Αμβούργου Ολαφ Σολτς, 
σημαίνον στέλεχος του SPD. Του ήρθε λοιπόν 
μια ιδέα.
Αντί να μιλήσει για άλλη μια φορά για τις ανι-

σότητες, θα επικέντρωνε την ομιλία του σε ένα 
πολύ πιο «ευαίσθητο» θέμα, ειδικά στη Γερμανία: 
τα δημόσια χρέη.
Και αυτό ακριβώς έκανε, γράφει ο ανταποκρι-

τής της «Μοντ» στο Βερολίνο Φρεντερίκ Λεμέτρ. 
Μόνο δύο ακόμη ευρωπαϊκές χώρες - υπενθύμι-
σε ο Πικετί - είχαν στο παρελθόν χρέη υψηλότερα 
από το χρέος της σημερινής Ελλάδας: η Βρετα-
νία τον 19ο αιώνα, μετά τους ναπολεόντειους 
πολέμους, και η Γερμανία μετά το 1945.
Το χρέος της καθεμιάς αντιστοιχούσε γύρω 

στο 200% του Ακαθάριστου Εθνικού τους Προϊ-
όντος.
Πώς αποπλήρωσαν αυτές οι δύο χώρες τα τε-

ράστια χρέη τους; Η Βρετανία πέτυχε δημοσιονο-
μικά πλεονάσματα 3% ώς 4% τον χρόνο. Καθώς 
τον 19ο αιώνα δεν υπήρχε πληθωρισμός (λόγω 
του κανόνα του χρυσού), το Λονδίνο χρειάστηκε 
έναν αιώνα για να φθάσει στον στόχο του: από 
το 1815 ώς το 1914.
Η Γερμανία, πάλι, είχε την τύχη να της διαγρα-

φεί σε μεγάλο βαθμό το χρέος από τους Συμμά-

χους το 1953. «Αυτό ήταν πολύ καλό», είπε ο Πι-
κετί, καθώς η Γερμανία μπόρεσε να ανοικοδομη-
θεί και να ξαναγίνει μια μεγάλη παγκόσμια οικο-
νομική δύναμη. Γιατί λοιπόν να μη γίνει σήμερα 
το ίδιο και με την Ελλάδα; «Οι νέοι της Ελλάδας», 
διερωτήθηκε ο γάλλος οικονομολόγος, «πρέπει 
άραγε να θεωρηθούν περισσότερο υπεύθυνοι 
για τα λάθη που διαπράχθηκαν στο παρελθόν 
απ’ ό,τι οι Γερμανοί το 1953; Γιατί να αρνηθούμε 
στους Ελληνες αυτό που προσφέραμε στους 
Γερμανούς;».

.....................................

Ο δήμαρχος έχει επιφυλάξεις

Ολα αυτά ήταν πάρα πολλά για τον μετριο-
παθή Ολαφ Σολτς. Ο δήμαρχος του Αμβούρ-
γου, και πιθανός αυριανός πρόεδρος του SPD, 
εξέφρασε τις βαθιές του επιφυλάξεις για μια νέα 
μεταρρύθμιση των συνθηκών, παρότι αναγνώ-
ρισε ότι πρέπει περισσότερες αποφάσεις να 
λαμβάνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

.........................
Είναι αλήθεια ότι η Γερμανία δεν πλήρωσε τα 

χρέη της τη δεκαετία του ‘50, αλλά σημασία έχει 
και τι ακολούθησε. «Αν στείλουμε σήμερα το 
μήνυμα στις αγορές ότι δεν θα πληρώσουμε τα 
χρέη μας, αυτό θα επηρεάσει τη μελλοντική τους 
συμπεριφορά. Γι’ αυτό πρέπει να βρεθούν λύ-
σεις. Λύσεις με αλληλεγγύη μεταξύ των χωρών-
μελών της ΕΕ».  
Ο Σολτς πιστεύει ότι η διαγραφή ενός μέρους 

του ελληνικού χρέους είναι ένα μέτρο όχι μόνο 
άδικο, αλλά και άχρηστο. Το ερώτημα αν περισ-
σότερα λάθη έκαναν οι Ελληνες ή οι Γερμανοί 
είναι ρητορικό.

«Η απάντηση είναι ότι βρισκόμαστε σε μια 
άλλη κατάσταση. Υπάρχουν προβλήματα που 
πρέπει να λυθούν και οι κυβερνήσεις των ευρω-
παϊκών χωρών έκαναν πολλά για να βοηθή-
σουν την Ελλάδα. Εγινε ένα κούρεμα του χρέους, 
αποφασίστηκε επιμήκυνση, δόθηκαν πολλά 
χρήματα για να βοηθηθεί η Ελλάδα. Τώρα πρέπει 
να βρεθεί μια λύση για να βγούμε από αυτή την 
κατάσταση.

.....................................
 «Υποκρισία». Μα αυτό είναι υποκριτικό αντέ-

τεινε ο Πικετί. «Λέμε στην Αθήνα να φορολογή-
σει τους πλούσιους, αλλά την ίδια ώρα εκείνοι 
τοποθετούν τα χρήματά τους σε γαλλικές ή 
γερμανικές τράπεζες, οι οποίες αρνούνται να 
δώσουν πληροφορίες στις ελληνικές Αρχές για 
τους πελάτες τους».
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ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ 
ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
22.5.15

Ενημέρωση για οποιονδήποτε ενδι-
αφέρεται να μάθει λεπτομέρειες για 
το βίντεο, 52΄΄, για τις πολεμικές επα-
νορθώσεις το οποίο δημιουργήθηκε 
με την συνεργασία των τριών κάτωθι 
φορέων και προβάλλεται στους σταθ-
μούς του ΜΕΤΡΟ Αττικής.-

..............................................
1.--Διακομματική Κοινοβουλευτική Επιτροπή για 

τη διεκδίκηση των Γερμανικών Οφειλών
2.-Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
3.-Εθνικό Συμβούλιο Διεκδίκησης των Οφειλών 

της  Γερμανίας προς την Ελλάδα
Το υλικό που χρησιμοποιήθηκε αντλήθηκε από 

τις εξής πηγές:
Στατιστικά δεδομένα:
1.«Αι θυσίαι της Ελλάδος στον Δεύτερο Παγκό-

σμιο Πόλεμο», Εργασία που ξεκίνησε το 1941 και 
ολοκληρώθηκε υπό την εποπτεία Κ. Α. Δοξιάδη 
μετά το τέλος της κατοχής, εξετέθη σε διάφορες δι-
εθνείς μεταπολεμικές διασκέψεις, όπως: Παρισίων, 
Λονδίνου, Αγίου Φραγκίσκου. Εξεδόθη ως 4γλωσ-
σο λεύκωμα το Ιούλιο του 1946.

2.«Θυσίες της Ελλάδος - Αιτήματα και Επανορ-
θώσεις στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο», Κωνσταντίνου 
Α. Δοξιάδη, Αθήνα 1947, Αρ. 19, Σειρά Εκδόσεων 
του Υπουργείου Ανοικοδομήσεως

3.«Καταστραφείσαι πόλεις και Χωρία Συνεπεία 
του Πολέμου 1940-1945», Υπουργείο Κοινωνικής 
Πρόνοιας, Διεύθυνση Συντονισμού, Α΄  Έκδοσις, 
Επιμέλεια Δήμ. Χρ. Καραδήμα, Προϊσταμένου Με-
λετών και Στατιστικής Αθήνα 1946.

4.«Ζημίαι των αρχαιοτήτων εκ του πολέμου και 
των στρατών κατοχής», Υπουργείον Θρησκευμά-
των και Εθνικής Παιδείας, Διεύθυνσις Αρχαιοτήτων 
και ιστορικών μνημείων Αθήναι :εκ του Εθνικού 
Τυπογραφείου,1946.
Οπτικο Υλικό
Ομοσπονδιακά Γερμανικά Αρχεία
Γενικά Αρχεία του Κράτους
Τεύχος Περιοδικού LIFE αριθμ. 27 Νοεμβρίου 

1944
Ψηφιακό Φωτογραφικό Αρχείο Μουσείου Μπε-

νάκη
Το βίντεο είναι διάρκειας 52 δευτερολέπτων και 

η προβολή του σε 35 Σταθμούς Μετρό και Ηλε-
κτρικού γίνεται χωρίς ήχο - όπως και  κάθε άλλο 
προβαλλόμενο βίντεο  που προβάλετε στις οθόνες 
της ΣΤΑΣΥ. ( Σταθερές Συγκοινωνίες ).
Τα κείμενα  που συνοδεύουν τις σχετικές 

εικόνες είναι τα εξής:
B’ Παγκ. Πόλεμος
Κατοχή
Αντίσταση
Σώζουμε τη Μνήμη
Δεν ξεχνάμε
40.000 Εκτελεσμένοι
300.000 Νεκροί από πείνα
63.000 Έλληνες Εβραίοι θύματα του ολοκαυτώ-

ματος
94 μαρτυρικές πόλεις και χωριά
1170 κατεστραμμένες πόλεις και χωριά
1.200.000 άστεγοι
906 βυθισμένα εμπορικά πλοία
129 γκρεμισμένες γέφυρες
Εκατοντάδες κλεμμένοι αρχαιολογικοί θησαυροί
Το «θέμα» δεν έχει λήξει
Διεκδικούμε τις οφειλές της Γερμανίας
-πολεμικές επανορθώσεις
-αποπληρωμή κατοχικού δανείου
-αποζημίωση θυμάτων
-επιστροφή αρχαιολογικών θησαυρών
Κλείνουμε τις πληγές του παρελθόντος
Χτίζουμε το μέλλον χωρίς φασισμό
................................

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Διακομματική Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
για τη διεκδίκηση των Γερμανικών Οφειλών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ των 
ΟΦΕΙΛΩΝ της  ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ προς την ΕΛΛΑΔΑ

Γερμανικές επανορθώσεις: 
Αρχισαν να το συζητούν αλλά χωρίς δεσμεύσεις
Εμμεση αυτοκριτική από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Γιόαχιμ Γκάουκ, πιο γενικόλογη η 

καγκελάριος Ανγκελα Μέρκελ στις δηλώσεις τους με αφορμή την επέτειο 70 χρόνων από τη 
λήξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου

Η φετινή επέτειος των 70 χρόνων από τη λήξη 
του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου φέρνει στην 
πολιτική επιφάνεια και τις ελληνικές αξιώσεις 

πολεμικών επανορθώσεων για τα ναζιστικά εγκλήματα 
στη ναζιστική Κατοχή. Αμεση και συγκεκριμένη αναφο-
ρά έκανε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Γιόαχιμ Γκάουκ, 
πιο γενικόλογη ήταν η καγκελάριος Ανγκελα Μέρκελ.

«Δεν θα διατυπώσω ως Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
καμία διαφορετική νομική θέση από εκείνη της γερμα-
νικής κυβέρνησης» είπε ο Γκάουκ σε συνέντευξή του 
στην εφημερίδα «Ζιντόιτσε Τσάιτουνγκ» του Μονά-
χου. «Παρακολουθώ όμως με ενδιαφέρον τη συζήτηση 
στη Γερμανία για διάφορες προτάσεις ώστε να ανταπο-
κριθεί η χώρα στην αξίωση των Ελλήνων για ένα είδος 
πολεμικών επανορθώσεων» πρόσθεσε.
Ο ΤΡΟΠΟΣ. Ζητούμενο είναι «να προσδιοριστεί 

ένας τρόπος με τον οποίο θα μείνουν ικανοποιημέ-
νες και η Ελλάδα και η Γερμανία» είπε ο Γ. Γκάουκ 
κάνοντας και ένα είδος αυτοκριτικής για το γεγονός 
ότι παρέμειναν άγνωστες στη Γερμανία οι ναζιστικές 
θηριωδίες στην Ελλάδα. «Δεν είμαστε μόνο αυτοί που 
ζούμε σήμερα αλλά και οι απόγονοι εκείνων που στον 
Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο άφησαν τα ίχνη της ερήμωσης 
στην Ευρώπη, μεταξύ των άλλων και στην Ελλάδα, 
για την οποία για μεγάλο διάστημα γνωρίζαμε πολύ 
λίγα. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θεωρεί «σωστό μια 
χώρα με ιστορική συνείδηση να διερευνά ποιες δυνα-
τότητας επανορθώσεων θα μπορούσε να υπάρξουν». 
Απευθυνόμενος στην ελληνική κυβέρνηση εξέφρασε 
την επιθυμία «να εμφανίζεται στο θέμα αυτό με πιο 
δεσμευτικό τρόπο από ό,τι μέχρι τώρα».
Ο Γκάουκ δήλωσε «πολύ ικανοποιημένος» για τις 

δύο πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί προς την 
κατεύθυνση αυτή: το Γερμανοελληνικό Ταμείο του 
Μέλλοντος (το χρηματοδοτεί το γερμανικό υπουργείο 
Εξωτερικών για δράσεις και έρευνες που έχουν στόχο 
την επεξεργασία της ιστορικής μνήμης) και το Γερμα-
νοελληνικό Πρόγραμμα Νεολαίας που θεσπίστηκε με 
την υπογραφή διμερούς συμφωνίας κατά την επίσκε-

ψη του Προέδρου της Δημοκρατίας Κάρολου Παπούλια 
το περασμένο φθινόπωρο στο Βερολίνο.
Το πρόγραμμα ανταλλαγής νεολαίας είναι το τρίτο 

κατά σειρά (μετά το γαλλογερμανικό που λειτουργεί 
από τη δεκαετία του ‘60 και το γερμανοπολωνικό από 
το 1995) που συνάπτει η Γερμανία.
ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ. Λιγότερο δεσμευτική ήταν η καγκε-

λάριος Ανγκελα Μέρκελ. «Δεν υπάρχει μια διαχωρι-
στική γραμμή τέλους στην Ιστορία και αυτό φαίνεται 
στη συζήτηση τόσο στην Ελλάδα όσο και σε άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες» είπε η Μέρκελ στο εβδομαδιαίο βι-
ντεοσκοπημένο μήνυμα, που ήταν αφιερωμένο στα 70 
χρόνια από τη λήξη του πολέμου. Οι Γερμανοί έχουν 
«ιδιαίτερη ευθύνη να δείχνουν προσήλωση, ευαισθη-
σία και ενδιαφέρον να μαθαίνουν όσα έπραξαν στην 
εποχή του εθνικοσοσιαλισμού και ποια τραύματα σε 
βάθος χρόνου και αγωνίες υπάρχουν σε άλλες χώρες» 
προσέθεσε η καγκελάριος.
Δεν είναι λίγοι
Ο Γκάουκ είναι η φωνή της συνείδησης της Γερμα-

νίας, η Μέρκελ είναι η υπεύθυνη πολιτικής διαχείρισης. 
Για πρώτη φορά ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας προφέ-
ρει τη λέξη «επανορθώσεις», για πρώτη φορά η καγκε-
λάριος αναφέρεται στη «συζήτηση στην Ελλάδα και σε 
άλλες χώρες». Αυτό δεν σημαίνει αλλαγή του γερμανι-
κού δόγματος ότι το ζήτημα των επανορθώσεων είναι 
«νομικά και πολιτικά λήξαν» με τη «Συμφωνία 2+4» 
για την επανένωση της Γερμανίας. Ανοίγει όμως ένα 
παράθυρο συζήτησης πέραν των μέχρι σήμερα διμερών 
γερμανικών πρωτοβουλιών.
Η επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας Προκό-

πη Παυλόπουλου στη Γερμανία είναι μια καλή ευκαιρία. 
Αρκεί να μην ακυρώσουν τις προοπτικές επιτυχίας μαξι-
μαλιστικές απαιτήσεις επειδή χρειαζόμαστε επειγόντως 
λεφτά. Οποιοσδήποτε συσχετισμός των αποζημιώσεων 
με τη σημερινή κρίση είναι προσβολή των θυμάτων και 
θα απομακρύνει τους Γερμανούς που συμμερίζονται τα 
ελληνικά αιτήματα. Και δεν είναι λίγοι αυτοί.

Πηγή: «ΝΕΑ»

Δεκτό από τη Ρωσία το αίτημα Ήσυχου για τα γερμανικά 
αρχεία του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου

Η Πρεσβεία της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Αθή-
να ενημέρωσε τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής 
Άμυνας και συμπρόεδρο της Μικτής Διυπουργικής 
Επιτροπής Ελλάδας Ρωσίας, *Κώστα Ήσυχο*, πως 
θέτει στη διάθεση της ελληνικής κυβέρνησης το μέρος 
αυτό των ρωσικών κρατικών αρχείων, που αφορά 
την περίοδο της γερμανικής κατοχής στην Ελλάδα.
Υπενθυμίζεται πως ο ΑΝΥΕΘΑ είχε υποβάλει σχετικό 

αίτημα, κατά την επίσκεψή του στη Μόσχα το διάστη-
μα 17-20 Μαρτίου 2015, στον Ρώσο συμπρόεδρο της 
Μικτής Διυπουργικής Επιτροπής Ελλάδας Ρωσίας, 
Μ. Σοκόλωφ.
Σημειώνεται πως ήδη η Διεύθυνση Ιστορίας Στρα-

τού (ΔΙΣ), έχει αποκτήσει, μέσω των Κρατικών Αρχείων 
των ΗΠΑ, τα αρχεία της Βέρμαχτ (400 χιλιάδες σελίδες) 
που αφορούν την Ελλάδα, τα οποία είχαν κατάσχει τα 
αμερικανικά στρατεύματα όταν μπήκαν στο Βερολίνο 
το 1945.
Η Ρωσική Πρεσβεία στην Αθήνα, έστειλε εκτενή 

κατάλογο με τους τίτλος των αρχείων, έγγραφα, 
φωτογραφίες και ντοκιμαντέρ, που αναφέρονται 
στη ναζιστική κατοχή στην Ελλάδα και την αντίσταση 
του ελληνικού λαού. Το περιεχόμενο του καταλόγου 
θα μεταφραστεί και ακολούθως θα μελετηθεί και θα 

αξιολογηθεί από τη Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού, 
ώστε να επιλεγούν τα συγκεκριμένα αρχεία που θα 
ζητηθούν από τις ρωσικές αρχές.
Το αποτέλεσμα αυτής της δουλειάς θα δοθεί και 

στην Διακομματική Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τη 
Διεκδίκηση των Γερμανικών Οφειλών, πρόεδρος της 
οποίας είναι η Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, 
Ζωή Κωνσταντοπούλου, ώστε να αξιοποιηθεί για τη 
στήριξη του ελληνικού αιτήματος προς τις γερμανικές 
αρχές.
Ο ΑΝΥΕΘΑ Κώστας Ήσυχος, μετά την παραλαβή 

του καταλόγου των αρχείων και της σχετικής συνοδευ-
τικής επιστολής, ευχαριστεί την κυβέρνηση της Ρωσι-
κής Ομοσπονδίας για την άμεση ανταπόκρισή της 
στο ελληνικό αίτημα, επισημαίνοντας πως η κίνηση 
αυτή αποτελεί ένα ακόμα δείγμα των ιστορικών 
δεσμών μεταξύ των δύο χωρών και των λαών τους.

Δεν ξεχνούμε τα χαρτονομίσματα των Δισεκατομ-
μυρίων δραχμών τα λεγόμενα Τσολάκογλου. Εκ-
μηδένιση του εθνικού μας νομίσματος, λόγω του 
υπερπληθωρισμού (27.000.000 χρυσές λίρες κόστος). 
Απώλεια καταθετών λόγω κατοχικού Δανείου περί-
που 4 δισ. ευρώ.

Γνωρίζετε ότι στο Ευρωκοινοβούλιο, πηγαίνοντας προς το Parlementarium 
υπάρχουν εγκαταστάσεις ήχου και φωτός με φωτογραφίες και ανάλογη
 περιγραφή (συσσίτια, σκελετωμένα παιδιά, πείνα, οικοδομικά ερείπια
 του Α’ και Β’ Παγκοσμίου Πολέμου από χώρες όπως Βέλγιο, Ολλανδία, Ιταλία, Γαλλία, 

Γερμανία); Ηχηρή και φωτεινή απουσία η Ελλάδα, η χώρα μας.

Διερωτώμαι τι έκαναν και τι θα κάνουν οι Έλληνες Ευρωβουλευτές.
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Πότε θα βρεθούν οι 40 Ευρωβουλευτές ή αρχηγός ευρωκόμματος 
να ζητήσουν την συζήτηση των οφειλών στην Ολομέλεια.
Ο Ιούνιος έρχεται, το Ευρωκοινοβούλιο θα πάει διακοπές.

ΜΝΗΜΗ, ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ: ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ!
Περίσσευε η συγκίνηση στη μεγάλη εκδήλωση 

που πραγματοποιήθηκε την 27η Απριλίου, ανή-
μερα της εισόδου της Βέρμαχτ  στην Αθήνα, με 
στόχο την ανάδειξη της ιστορικής μνήμης και τη 
διεκδίκηση των γερμανικών αποζημιώσεων και 
επανορθώσεων και συνδιοργανωτές το Υπουργείο 
Εθνικής Άμυνας, τη Διακομματική Επιτροπή της 
Βουλής για τη Διεκδίκηση των Γερμανικών Οφει-
λών και το Εθνικό Συμβούλιο για τη Διεκδίκηση 
των Οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα.
Η πανέμορφη αίθουσα της Λέσχης Αξιωματικών 

στη Ρηγίλλης αποδείχθηκε πολύ μικρή και γέμισε 
μία ώρα πριν την έναρξη της εκδήλωσης. Οι σεβά-
σμιες μορφές των ηρώων μαγνήτιζαν τα βλέμμα-
τα και το ενδιαφέρον: πρωταγωνιστές οι πρωτερ-
γάτες της Εθνικής Αντίστασης: η ΕΠΟΝίτισσα Ελέ-
νη Μπενά («Λεύτερη Νέα»- πρώην βουλευτής), ο 
ΕΛΑΣίτης Ευάγγελος Μαχαίρας (πρώην πρόεδρος 
Δ.Σ.Α.) και το στέλεχος του ΕΑΜ Στέλιος Ζαμάνος 
(ταμίας σήμερα του Εθνικού Συμβουλίου), ευθυτε-
νείς και αγέρωχοι, παρά τον ένα αιώνα ζωής που 
σε λίγο συμπληρώνουν. Από την πρώτη γραμμή 
της εθνικοαπελευθερωτικής και αντιφασιστικής 
πάλης βρέθηκαν αργότερα στις φυλακές και τα 
ξερονήσια και στη συνέχεια στο Εθνικό Συμβού-
λιο Διεκδίκησης των Γερμανικών Οφειλών. Οι 
Μαχαίρας και Ζαμάνος μάλιστα, συνεχίζουν έως 
σήμερα την ανεκτίμητη συμβολή τους στον αγώ-
να του Εθνικού Συμβουλίου, συγκλονίζοντας με το 
παράδειγμά τους. Και από κοντά οι «νεότεροι»: ο 
ακαδημαϊκός Επαμεινώνδας Σπηλιωτόπουλος της 
θρυλικής ΠΕΑΝ, της οργάνωσης που ακύρωσε τα 
σχέδια των Γερμανών για την προσέλκυση εθελο-
ντών ανατινάζοντας τα γραφεία της δωσιλογικής 
ΕΣΠΟ, ο Βασίλης Πριόβολος, ο «καπετάν Ερμής» 
του ΕΛΑΣ, ο Γιώργης Κλάδος, που 17 ετών πολέ-
μησε τους Γερμανούς στη Μάχη της Κρήτης και 
συνέχισε τη ριψοκίνδυνη δράση του μέχρι τη λήξη 
της Κατοχής και στη συνέχεια, υπέστη φοβερές 
διώξεις και είχε έντονη αντιδικτατορική δράση και 
ο Χαράλαμπος Ρούπας, με μεγάλη προσφορά στο 
Εθνικό Συμβούλιο.
Παρόντα και τα αητόπουλα Βασίλης Μπρα-

κατσούλας (πρώην βουλευτής, με πολύχρονες 
διώξεις και αγώνες), Στέφανος Ληναίος (πρώην 
βουλευτής, αυτοεξόριστος την περίοδο της Χού-
ντας, συντονιστής σήμερα της Γραμματείας του 
Εθνικού Συμβουλίου), Ιγνάτιος Αξιώτης (ακάματος 
εργάτης της διεκδίκησης των γερμανικών οφει-
λών) και πολλοί ακόμη, που αξίζουν ειδικής μνείας 
σε επόμενο άρθρο. Μαζί τους οι επιζήσαντες της 
Κατοχής Θόδωρος Βαλαχάς, που στις 2.9.1944 
όταν οι Γερμανοί ματοκύλισαν τον Χορτιάτη ήταν 
κρατούμενος σε ηλικία 12 ετών στο Στρατόπεδο 
Παύλου Μελά και Παναγιώτης Μπαμπούσκας, τε-
λευταίος επιζών του Ολοκαυτώματος των Λυγγιά-
δων, που φέρει ακόμη στο κορμί του τα σημάδια 
της γερμανικής ξιφολόγχης που τον τρύπησε αν 
και ήταν βρέφος ενός έτους!
Η Πρόεδρος της Βουλής Ζωή Κωνσταντοπού-

λου αλλά και οι Υπουργοί Πάνος Καμμένος, Νίκος 
Χουντής και Κώστας Ήσυχος διαδήλωσαν την 
αποφασιστικότητα της Ελλάδας να διεκδικήσει 
τις γερμανικές οφειλές, να αναδείξει την ιστορική 
μνήμη και να χτυπήσει τον φασισμό. Ο στρατηγός 
ε.α. Δημήτρης Αλευρομάγειρος, ήρωας του Κυπρι-
ακού αγώνα και ο Καθηγητής Διεθνούς Δικαίου 
και διαχρονικά συνεπής υποστηρικτής της διεκ-
δίκησης Στέλιος Περράκης, εκ μέρους του Εθνικού 
Συμβουλίου, περιέγραψαν το πολιτικό πλαίσιο του 
αγώνα, αναφέρθηκαν στους κύριους σταθμούς 
του και επεσήμαναν τις παγίδες αλλά και τις θε-
τικές προοπτικές που διανοίγονται. Από κοινού 
ξεκαθάρισαν ότι πρόκειται για αγώνα διεκδίκησης 
και όχι εκδίκησης, με μόνο σκοπό την απόδοση Δι-
καιοσύνης! Παρόντες επίσης αρκετά μέλη της Κυ-
βέρνησης, βουλευτές-μέλη της Κοινοβουλευτικής 
Επιτροπής Διεκδίκησης, οι Πρόεδροι των Ενώσεων 
Θυμάτων (Καλαβρύτων, Βιάννου και Πανελλήνι-
ας), δήμαρχοι μαρτυρικών δήμων (Καλαβρύτων, 
Βιάννου, Κανδάνου, Ανωγείων, Λαμιέων κ.α.), δε-
κάδες πρέσβεις (όχι όμως ο Γερμανός πρεσβευτής, 
ο οποίος περιορίστηκε στην εκπροσώπηση της 
ΟΔΓ από μεσαίο στέλεχος της Πρεσβείας...) και 
πολλά ακόμη μέλη του Εθνικού Συμβουλίου.
Όμως τις εντυπώσεις έκλεψαν ο Αργύρης Σφου-

ντούρης, ο ηρωικός επιζήσας της σφαγής του 
Διστόμου, ο άνθρωπος που αφιέρωσε τη ζωή του 
στη διεκδίκηση των γερμανικών αποζημιώσεων 
και την αποκάλυψη της αλήθειας για τις ναζιστι-
κές θηριωδίες στην Ελλάδα και ο φλογερός φι-
λέλληνας Καθηγητής Κριστόφ Σμινκ – Γουσταύους, 
που έφερε στο φως το Ολοκαύτωμα των Λυγγιά-
δων και στηρίζει σθεναρά τον αγώνα διεκδίκησης 
των γερμανικών οφειλών. Σημαντική επίσης και η 
παρουσία και το μήνυμα στήριξης του Γερμανού 
Αντιπροέδρου του Die Linke Βόλφγκανγκ Γκέρκε.
Συγκλόνισε ο Στέφανος Ληναίος απαγγέλλο-

ντας το ποίημα του Άγγελου Σικελιανού «Ηχήστε 
σάλπιγγες». Ένα ποίημα  - Θούριο, που απαγ-
γέλθηκε στην κηδεία του Κωστή Παλαμά στις 28 
Φεβρουαρίου 1943 και ξεσήκωσε τους Έλληνες 
(κλιμακώθηκαν τότε οι λαϊκές κινητοποιήσεις που 
κορυφώθηκαν με τη μεγαλειώδη διαδήλωση της 
5ης Μαρτίου και πέτυχαν την ματαίωση της πο-
λιτικής επιστράτευσης στην Ελλάδα!). Συγκίνησε 
η Ρίτα Αντωνοπούλου με το «Άσμα ασμάτων» και 
τον «Αντώνη» από το Μαουτχάουζεν αλλά και το 
«Ακορντεόν» του Μάνου Λοιζου.
Μια αναφορά που έχει αξία: ο Μανώλης Γλέζος, 

το σύμβολο της ελληνικής και ευρωπαϊκής Αντί-
στασης, που περιοδεύει ανά τη Γερμανία αυτές τις 
βδομάδες για να πείσει και αφυπνίσει την γερμανι-
κή κοινή γνώμη για το δίκαιο των αιτημάτων μας 
και ο αείμνηστος Γιάννης Σταμούλης, πρωτοπόρος 
της δικαστικής διεκδίκησης, ήταν διαρκώς παρό-
ντες σε όλες τις ομιλίες και τις συζητήσεις.
Πολλά συγχαρητήρια ανήκουν στην πολιτική 

ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και ιδίως 
στον διαρκώς ανήσυχο και παραγωγικό Αναπλη-
ρωτή Υπουργό Κώστα Ήσυχο και το επιτελείο του.
Παρά τις όποιες αδυναμίες, η εκδήλωση αυτή 

αποτελεί τομή! Το ελληνικό κράτος τιμά εμπρά-
κτως και ουσιαστικά την Εθνική Αντίσταση και τα 
ελληνικά Ολοκαυτώματα, αναγνωρίζει ως ισότιμο 
συνεργάτη το Εθνικό Συμβούλιο και στέλνει μήνυ-
μα αποφασιστικότητας για τη διεκδίκηση και ελπί-
δας. Ένα είναι βέβαιο: δεν θα ησυχάσουμε μέχρι να 
δικαιωθούμε!

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: 
ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Η ΔΗΛΩΣΗ ΓΚΑΟΥΚ 

ΓΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ
Είναι η πρώτη φορά που με τόσο επίσημο τρόπο ανοίγει το ζήτημα 

των γερμανικών οφειλών από γερμανικής πλευράς, δήλωσε η πρόε-
δρος της Βουλής Ζωή Κωνσταντοπούλου με αφορμή την υποστήριξη 
από την πλευρά του προέδρου της Γερμανίας Γιοάχιμ Γκάουκ στα αιτή-
ματα της Ελλάδος για την καταβολή πολεμικών επανορθώσεων.  

«Τιμώντας την επέτειο εκτέλεσης των αγωνιστών της Καισαριανής 
ο πρόεδρος της Γερμανίας προέβη χθες σε μια ιστορικής σημασίας 
δήλωση, με την οποία συνομολογεί την ανάγκη διερεύνησης της προο-
πτικής καταβολής των επανορθώσεων της Γερμανίας προς την Ελλάδα.

»Είναι η πρώτη φορά που με τόσο επίσημο τρόπο ανοίγει το ζήτημα 
των γερμανικών οφειλών από γερμανικής πλευράς» δήλωσε η κ. Κων-
σταντοπούλου.
Η πρόεδρος της Βουλής η οποία είναι και πρόεδρος της Διακομμα-

τικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διεκδίκηση των γερμανικών 
οφειλών υπογράμμισε πως «αυτό είναι άμεσα συνδεδεμένο με το γε-
γονός ότι για πρώτη φορά το ζήτημα προωθείται με συντονισμένο και 
επίσημο τρόπο από ελληνικής πλευράς από την διακομματική επιτροπή 
της Βουλής, από τους Έλληνες ευρωβουλευτές με επικεφαλής τον Μα-
νώλη Γλέζο, από τον πρωθυπουργό της χώρας και την κυβέρνηση και 
από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας».

«Ας θυμηθούμε όλοι τον υπουργό που, προ τριετίας, δήλωνε ότι «δεν 
υπάρχει φάκελος για τις γερμανικές αποζημιώσεις» κι ας συνειδητοποι-
ήσουμε ότι τα πάντα είναι ζήτημα διεκδίκησης και πολιτικής βούλησης. 
Σήμερα, οι γερμανικές αποζημιώσεις, αύριο το χρέος» δήλωσε η κ. 
Κωνσταντοπούλου.

Μέρκελ: Κάτω από την Ιστορία 
δεν υπάρχει διαχωριστική γραμμή

Την ιστορική ευθύνη της Γερμανίας, δείχνοντας κατανόηση για τα 
ανοιχτά τραύματα στην Ελλάδα και άλλες χώρες, αναγνώρισε 
η γερμανίδα καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ λίγες ημέρες πριν τη 

συμπλήρωση 70 ετών από τη λήξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, στις 8 
Μαΐου.
Σύμφωνα με τη Deutsche Welle, η Άνγκελα Μέρκελ έστειλε σαφές μή-

νυμα κατά της λήθης σε όσους επιθυμούν να τραβήξουν μία διαχωριστική 
γραμμή με το ναζιστικό παρελθόν της Γερμανίας. Σε βιντεοσκοπημένη συ-
νέντευξή της υπογράμμισε ότι κάτω από την Ιστορία «δεν υπάρχει οριστική 
(σ.σ. διαχωριστική) γραμμή».

«Εμείς, οι Γερμανοί, έχουμε σε αυτό το ζήτημα μία ιδιαίτερη ευθύνη να 
αντιμετωπίζουμε με προσοχή, ευαισθησία και επίγνωση τα όσα προκαλέ-
σαμε την περίοδο του Εθνικοσοσιαλισμού» επισήμανε η Μέρκελ, λαμβάνο-
ντας υπόψη και τις συζητήσεις γύρω από τα ελληνικά αιτήματα για καταβο-
λή πολεμικών επανορθώσεων από τη Γερμανία.

«Βεβαίως είναι επίσης σημαντικό το γεγονός ότι, για παράδειγμα, δεν 
έχουμε μόνο τη συζήτηση με την Ελλάδα, αλλά και με πολλές άλλες χώ-
ρες» δήλωσε η γερμανίδα καγκελάριος, τονίζοντας ότι θα είναι για την ίδια 
«μία πολύ σημαντική στιγμή» όταν θα μεταβεί στις 10 Μαΐου στη Μόσχα, 
όπου θα καταθέσει «από κοινού με το Ρώσο πρόεδρο στεφάνι στο μνημείο 
του Αγνώστου Στρατιώτη στη μνήμη των εκατομμυρίων νεκρών», για τους 
οποίους ευθύνεται η Γερμανία στη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.
Από την πλευρά του, και ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, 

Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάγερ μίλησε για ιστορική ευθύνη, τιμώντας την 70ή 
επέτειο από το τέλος της μάχης του Βερολίνου.


