Γερμανός ιστορικός: Στα 190 δισ. οι οφειλές της Γερμανίας προς την Ελλάδα
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Σάββατο, 16 Φεβρουάριος 2019 12:17 -

"Η Γερμανία οφείλει να αποδεχτεί να πληρώσει και να ξεκινήσει άμεσα διαπραγματεύσεις
με την Ελλάδα για να διευθετηθεί το ζήτημα των μεγάλων καταστροφών που προξένησε η
ναζιστική Γερμανία την περίοδο της Κατοχής".

Την παραπάνω δήλωση έκανε σήμερα, στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου στην Περιφέρεια
Κρήτης, ο συγγραφέας, ιστορικός, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος
Κοινωνικής Ιστορίας του 20ου αιώνα Καρλ Χάιντς Ροθ (Karl-Heinz Roth).

Ο Γερμανός ιστορικός βρίσκεται στο Ηράκλειο για να συμμετάσχει στην εκδήλωση
παρουσίασης του βιβλίου, που συνέγραψε με τον επίσης Γερμανό ιστορικό Χάρτμουτ
Ρούμπνερ (Hartmut Rubner, "Η οφειλή των επανορθώσεων: υποθήκες της γερμανικής
κατοχής στην Ελλάδα και την Ευρώπη" που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις "Ο τόπος μου".

Όπως ανέφερε ο Γερμανός ιστορικός, σύμφωνα με υπολογισμούς οι ελληνικές αξιώσεις
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ανέρχονται στο ποσό των 190 δισ. ευρώ που πρέπει να πληρωθούν, και κάλεσε τους
πολίτες, τα κινήματα, στην Ελλάδα και στη Γερμανία να ασκήσουν πίεση στη Γερμανία
προκειμένου να επιτευχθεί αυτό το δίκαιο αίτημα. Τόνισε, μάλιστα, χαρακτηριστικά: "Η
ναζιστική Γερμανία διέπραξε φοβερά εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στην Ελλάδα, και
λεηλάτησε μεθοδικά την ελληνική οικονομία και συνεπώς οφείλει να πληρώσει
επανορθώσεις και αποζημιώσεις. Αυτή η οφειλή βασίζεται στο διεθνές δίκαιο. Οφείλει η
Γερμανία να πληρώσει, οφείλει να το αποδεχτεί και να ξεκινήσει άμεσα διαπραγματεύσεις
για να βρεθεί μια λύση για τη διευθέτηση του ζητήματος αυτού. Σύμφωνα με υπολογισμό
μας οι Ελληνικές αξιώσεις ανέρχονται στο ποσό των 190 δισ. ευρώ που πρέπει να
πληρωθούν, και οι πολίτες, τα κινήματα, στην Ελλάδα και στη Γερμανία πρέπει να
ασκήσουν πίεση στην Γερμανία προκειμένου να επιτευχθεί αυτό το δίκαιο αίτημα".

Ο καθηγητής Ιστορίας του Πανεπιστημίου της Βρέμης Κρίστοφ Ούλριχ Σμινκ - Γκούσταβους
(Christoph Ulrich Schminck-Gustavus), σημείωσε: "Έχω γράψει αρκετά βιβλία για την Κατοχή
στην Ελλάδα, πέντε βιβλία για την Κατοχή και για τα εγκλήματα πολέμου της Γερμανίας,
της Βέρμαχτ, εναντίον των Ελλήνων. Τα βιβλία αυτά κυκλοφόρησαν πρόσφατα και
στηρίζονται σε ιστορική έρευνα που πραγματοποίησα τα τελευταία 20 χρόνια σε Ελλάδα
και Γερμανία".

Ο αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Ευριπίδης Κουκιαδάκης σε δηλώσεις του ανέφερε: "Στο
Ηράκλειο, στην Κρήτη, καλωσορίζουμε άξιους επιστήμονες, πανεπιστημιακούς καθηγητές
που συμμερίζονται το δίκαιο αίτημα της Ελλάδας -γιατί δεν είναι αίτημα μόνο των
θυμάτων- είναι ένα δίκαιο αίτημα των Ελλήνων. Εκτός από την οικονομική διάσταση έχει
κυρίως ιστορική και ηθική διάσταση, και αυτή υπηρετούμε όλοι, είναι βαθύτατα πολιτικό
και πρέπει οι κυβερνήσεις της Ευρώπης να στηρίξουν αυτό το αίτημα όπως το στηρίζουν οι
λαοί της Ευρώπης". Ο δήμαρχος Ηρακλείου Βασίλης Λαμπρινός αναφέρθηκε στο αίτημα
των επανορθώσεων και του κατοχικού δανείου, σημειώνοντας ότι η Γερμανία πρέπει να
ικανοποιήσει το δίκαιο αίτημα της Ελλάδας:
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"Είναι μία πολύ σημαντική προσπάθεια που τιμά τους Γερμανούς καθηγητές για την
τεκμηρίωση, του δίκαιου αιτήματος της Ελλάδος. Το ζήτημα των επανορθώσεων και του
κατοχικού δανείου είναι εθνικό ζήτημα, και η Γερμανία που είναι πολιτισμένο κράτος και
επιτελεί κεντρικό ρόλο στην ενωμένη Ευρώπη πρέπει να αποφασίσει να ικανοποιήσει
επιτέλους αυτό το δίκαιο αίτημα της Ελλάδας που αναφέρεται στο κατοχικό δάνειο και
στις κατοχικές επανορθώσεις για τις ζημιές που προκλήθηκαν εξαιτίας των Γερμανικών
στρατευμάτων την περίοδο της κατοχής" είπε χαρακτηριστικά ο κ. Λαμπρινός.
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