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Προς την
Κυβέρνηση της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της Γερµανίας
µέσω του πρέσβη της Γερµανικής Πρεσβείας στην Ελλάδα
Η ειρήνη είναι το πρώτιστο από τα βασικά αγαθά, που πρέπει να
αποτελεί µόνιµο στόχο όλων µας.
Είναι αδιανόητο να εξακολουθούν οι άνθρωποι να λύνουν τις διαφορές
τους αφαιρώντας τη ζωή των συνανθρώπων τους. Αναγκαία συνεπώς
προϋπόθεση η φιλία ανάµεσα στους λαούς, για να εξαλειφθεί η κατάρα
του πολέµου.
Ο γερµανικός και ο ελληνικός λαός, δεν είναι βέβαια γείτονες είναι όµως
πανάρχαιοι λαοί, ανήκουν στην Ευρώπη και από την προσφορά τους –
καθένας από το µετερίζι του – στην τεχνολογία, στις επιστήµες , στα
γράµµατα, στις τέχνες και στη φιλοσοφία, υπολογίζονται ως κύριοι
παράγοντες στην ανθρωποποίηση του ανθρώπου. Η συνεργασία συνεπώς
και η φιλία τους είναι υποχρεωτική και πέρα από αναγκαία για την
εδραίωση της ειρήνης.
∆υστυχώς όµως την ανάπτυξη των σχέσεων φιλίας των δύο λαών
εµποδίζει ένα οδυνηρό αγκάθι το οποίο δηµιούργησε ο Χίτλερ στη
διάρκεια του Β παγκοσµίου πολέµου µε την επίθεση, εισβολή και κατοχή
της Ελλάδας.
Χωρίς να υπάρχουν εδαφικές προστριβές, ανάµεσα στις δύο χώρες, παρά
την ανυπαρξία ανταγωνιστικών διαφορών και χωρίς να έχει προκαλέσει η
µικρή Ελλάδα τη µεγάλη Γερµανία, ο Χίτλερ εξαπέστειλε µια τροµερή
στρατιά από την µια άκρη της Ευρώπης στην άλλη και κατέκτησε την
Ελλάδα.
Ο ελληνικός λαός γνώρισε την πιο µαύρη, την πιο σκληρή, την πιο
αιµοβόρα κατοχή στη µακραίωνη ιστορία του: ∆ιαµελισµός της εθνικής
του υπόστασης και µοίρασµα των εδαφών της σε άλλα κράτη. Ωµή
λεηλασία του εθνικού πλούτου, αρπαγή περιουσιών των πολιτών.
Γενοκτονία µε την πείνα, την οµηρία, τις οµαδικές εκτελέσεις. Η Ελλάδα
είχε τις µεγαλύτερες αναλογικά απώλειες στον πληθυσµό της απ’ όλες τις
χώρες της Ευρώπης. Έχασε το 13,5% του πληθυσµού της.
Οι οφειλές της Γερµανίας απέναντι στην Ελλάδα και στον Ελληνικό Λαό
για όλες αυτές τις καταστροφές, αρπαγές, λεηλασίες και ανθρωποκτονίες
συνίστανται:
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1. Στο δάνειο που συνήψε το Γ΄ Ράϊχ στις 14 Μαρτίου 1942 από την
Ελλάδα και που το Γ΄ Ράϊχ υπόγραψε ότι θα επιστρέψει µε το
τέλος του πολέµου, ύψους 3,5 δισεκατοµµυρίων δολαρίων και το
οποίο δεν έχει επιστρέψει. Ας σηµειωθεί ότι το πανίσχυρο Γ’ Ράϊχ
απ’ όλες τις κατεχόµενες χώρες της Ευρώπης µόνο µε την Ελλάδα
συνήψε τέτοιο δάνειο.
2. Στις πολεµικές επανορθώσεις, τις οποίες επιδίκασαν οι 29
Συµµαχικές χώρες, στη συνδιάσκεψη των Παρισίων το 1946, να
πληρώσει η Γερµάνια στην Ελλάδα για τις επιτάξεις, αρπαγές και
καταστροφές που προξένησαν τα ναζιστικά στρατεύµατα κατοχής
στον υλικό και τεχνικό πλούτο της Χώρας και οι οποίες ανέρχονται
στο ποσό των 7,1 δισεκατοµµυρίων δολαρίων και για τις οποίες
δεν έχει δοθεί ούτε ένα µάρκο. Σ’ αυτά τα ποσά δεν
υπολογίστηκαν ούτε η ληστεία µε το πλαστό γερµανικό µάρκο,
ούτε 1,5 τόνος ασήµι και 3,5 τόνοι νικέλιο από το λιώσιµο των
κερµάτων, ούτε ο χρυσός της Τράπεζας της Ελλάδας.
3. Στις αποζηµιώσεις προς τους Έλληνες πολίτες για την αφαίρεση ή
και καταστροφή της περιουσίας τους και την αφαίρεση της
ανεκτίµητης ανθρώπινης ζωής. Σε
84 ανέρχονται τα
ολοκαυτώµατα των µαρτυρικών πόλεων (Καλάβρυτα, ∆ίστοµο,
Χορτιάτης, Βιάννος, Νίκαια, Κοµµένο, Λιγκιάδες, Βουνιχώρα,
Κάντανος κ.τ.λ.) σε εκατοντάδες οι εκατόµβες των θυσιών στα
σκοπευτήρια του θανάτου και στα στρατόπεδα της φρίκης στην
Ελλάδα, στη Γερµανία, στην Αυστρία και στην Πολωνία. Οι
Γερµανικές Κυβερνήσεις θεωρούν ότι εξόφλησαν δήθεν το χρέος
τους απέναντι στις εκατοντάδες χιλιάδες θύµατα µε το αστείο
ποσόν των 110 εκατοµµυρίων γερµανικών µάρκων που έδωσαν το
1960, σε µια επαίσχυντη συναλλαγή για την αποφυλάκιση του
εγκληµατία πολέµου Μέρτεν και την παραποµπή των εγκληµατιών
πολέµου στη Γερµανία για να δικαστούν από τα Γερµανικά
∆ικαστήρια. ∆εν καταδικάστηκε ούτε ένας.
4. Στους αρχαιολογικούς θησαυρούς που άρπαξαν από τα µουσεία
και από τους αρχαιολογικούς χώρους. Κατάλογοι τους έχουν
δηµοσιευτεί και υπάρχουν στην Αρχαιολογική υπηρεσία και στο
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών.
Αυτές τις απαράγραπτες οφειλές οι κυβερνήσεις της
µεταπολεµικής και ενοποιηµένης Γερµανίας αρνούνται διαρρήδην
να καταβάλουν, άλλοτε µε διάφορα γελοία προσχήµατα, άλλοτε µε
την αδιανόητη σιωπή τους και άλλοτε µε αναίσχυντα
κατηγορηµατικά όχι. Μπροστά σ’ αυτή την ασύλληπτη αδικία,
είµαστε υποχρεωµένοι να υπενθυµίσουµε στη Γερµανική
Κυβέρνηση:
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Πρώτον: Με ποιο δικαίωµα δεν καταβάλλει η Γερµανία τις
αναµφισβήτητες υποχρεώσεις της απέναντι στην Ελλάδα και στον
Ελληνικό λαό; Είναι χαρακτηριστικό ότι η Ιταλία και η Βουλγαρία
ξεπλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους απέναντι στην Ελλάδα. ∆εν
είναι παράλογο όµως να έχουν πληρώσει αυτές οι δύο χώρες, που
ήρθαν ως κατακτητές στην Ελλάδα, εξαιτίας των Ναζί, και να
αυτοεξαιρείται η Γερµανία;
∆εύτερον: ∆εν είναι παράλογο, να έχουν πάρει όλες οι χώρες οι
οποίες ενεπλάκησαν σε πόλεµο µε το Γ΄ Ράϊχ, κατεχόµενες και µη,
πολεµικές επανορθώσεις, µε νόµιµο ή παράτυπο τρόπο, και η
Ελλάδα να εξαιρείται;
Τρίτον: Με ποιο δικαίωµα η Γερµανία παραβιάζει το διεθνές
δίκαιο, την κοινή λογική και την πανανθρώπινη ηθική και αρνείται
να επανορθώσει όσα ως εισβολέας και κατακτητής το Γ’ Ράϊχ
διέπραξε σε βάρος της Ελλάδας και του Λαού της;
Τέταρτον: Με ποιο δικαίωµα η Γερµανία λησµονεί ότι τη
σηµερινή ύπαρξη της, ως µια από τις ∆ηµοκρατίες της Ευρώπης,
την οφείλει στην καθοριστική συµβολή του Ελληνικού λαού στον
αγώνα για τη συντριβή του ναζιστικού καθεστώτος; Γιατί, φυσικά,
δεν θέλουµε να πιστέψουµε πως ο γερµανικός λαός νοσταλγεί την
εποχή του Χίτλερ και δεν θέλει να απολαµβάνει τα αγαθά της
∆ηµοκρατίας.
Πέµπτον: Με ποιο δικαίωµα η σηµερινή Γερµανία µε την
απαράδεκτη συµπεριφορά της απέναντι στην Ελλάδα αρνείται να
αναγνωρίσει τα εγκλήµατα κατά της ανθρωπότητας που διέπραξε
στη χώρα µας; Γιατί αρνείται να κατανοήσει ότι όποιος δεν
θυµάται την απανθρωπιά και δεν συµβάλει για να απαλείψει τις
συνέπειες της, γίνεται και πάλι ευπρόσβλητος σε πλέον
µεγαλύτερους και πλέον επώδυνους κινδύνους µετάδοσης των
αιτιών που την προκαλούν;
Παρ’ όλ’ αυτά ο Ελληνικός Λαός επιµένει να θεωρεί ότι οι
απαιτήσεις της Ελλάδας και του Λαού της δεν είναι ΑΙΤΗΜΑ,
είναι ανυποχώρητο ∆ΙΚΑΙΩΜΑ. ∆ε ζητιανεύουµε, απαιτούµε η
Γερµανία να πληρώσει αυτά που οφείλει στην Ελλάδα, ως χρέος
απέναντι στη λογική, στο δίκαιο, στην ιστορία και στον εαυτό της.
Ο Γερµανικός Λαός οφείλει να γνωρίζει ότι στη σκέψη µας και
στις ενέργειές µας δεν πρυτανεύει η εκδίκηση για όσα ανήκουστα
εγκλήµατα έχουν διαπραχτεί από τα ναζιστικά στρατεύµατα
κατοχής σε βάρος µας. Αντίθετα γνώµονάς µας είναι η
αποκατάσταση του δικαίου και η ανάπτυξη της φιλίας ανάµεσα
στους Λαούς µας.
Γι’ αυτό προτείνουµε, αφού πρώτα και κύρια η Γερµανία
αναγνωρίσει τις οφειλές της προς την Ελλάδα και τον Ελληνικό
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Λαό να συζητηθεί, σ’ έναν γόνιµο διάλογο, ο πιο πρόσφορος
τρόπος καταβολής αυτών των υποχρεώσεων. Αυτές είναι οι δικές
µας προθέσεις. Εάν όµως τα αιτήµατα µας µε διάφορα απίθανα
προσχήµατα δεν εισακουστούν, γιατί µερικοί επιδιώκουν να
σκεπάσει ο χρόνος µε λήθη τα γεγονότα, µαταιοπονούν. Όπως δεν
ξεχάσαµε και περιµέναµε σχεδόν µισόν αιώνα να ενοποιηθούν οι
δυο Γερµανίες για να αξιώσουµε αυτό που δικαιούµαστε, µε την
ίδια επιµονή, δηλώνουµε ότι δεν πρόκειται να παραιτηθούµε των
όσων δικαιούµαστε. Ας έχουν υπ’ όψιν όλοι και η Ελληνική
Κυβέρνηση που αδρανεί και η Γερµανική Κυβέρνηση που
κωφεύει ότι τα εγκλήµατα πολέµου δεν παραγράφονται. Και
ακόµα παραπάνω ο Ελληνικός Λαός δεν παραγράφει την
ιστορία του.
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