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Βερολίνο, 25 Μαρτίου 2021 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Η επί ίσοις όροις μνήμη στην θέση της ηχηρής σιωπής 

Με αφορμή την 80η επέτειο της επίθεσης της Βέρμαχτ στην Ελλάδα στις 6 Απριλίου 1941 οι 

βουλευτής Claudia Roth, Αντιπρόεδρος της Ομοσπονδιακής Βουλής της Γερμανίας 

βουλευτής Manuel Sarrazin, εκπρόσωπος για Πολιτική Ανατολικής Ευρώπης 

βουλευτής Lisa Badum, μέλος της Ελληνογερμανικής Κοινοβουλευτικής Ομάδας Φιλίας 

δηλώνουν: 

«Γνωρίζουμε την ιστορική υπαιτιότητα της Γερμανίας και αναγνωρίζουμε την ιστορική μας ευθύνη. 

Υποκλινόμαστε με ειλικρινή αισθήματα προ των θυμάτων και των συγγενών τους. 

Είναι σημαντικό για μας να στεκόμαστε απέναντι στους Ευρωπαίους εταίρους μας με σεβασμό και 

επί ίσοις όροις. Αναγνωρίζουμε ότι –από ελληνικής πλευράς– το ζήτημα των πολεμικών 

επανορθώσεων και αποζημιώσεων που αφορούν τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο ουδέποτε διευθετήθηκε 

οριστικά. Αυτή η παραδοχή, εντούτοις, δεν ισοδυναμεί με παραδοχή των ελληνικών θέσεων και 

αξιώσεων. Στο μέλλον, πάντως, η απάντηση στα ελληνικά αιτήματα δεν επιτρέπεται να περιορίζεται 

σε ηχηρή σιωπή και απόκρουση. Για λόγους ιστορικής, ηθικής και πολιτικής ευθύνης, θα έπρεπε να 

καταβληθούν προσπάθειες προκειμένου να βρεθούν κοινές απαντήσεις για τα μέχρι τώρα 

αναπάντητα ερωτήματα.   

Γι’ αυτούς τους λόγους ζητούμε από την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Γερμανίας μια νέα 

πρωτοβουλία «πολιτικής της μνήμης» με συγκεκριμένες προτάσεις, μια πρωτοβουλία που θα 

αποβλέπει, μεταξύ άλλων, σε νέα αντιμετώπιση του αιτήματος της Ελλάδας για εξόφληση του 

λεγομένου κατοχικού δανείου, σε αντισταθμιστική καταβολή χρημάτων καθώς και σε χρηματικές 

αποζημιώσεις για τα θύματα των εθνικοσοσιαλιστικών εγκλημάτων, που μέχρι τώρα δεν έχουν 

αποζημιωθεί ή έχουν αποζημιωθεί ανεπαρκώς, στην αποκατάσταση των εβραϊκών κοινοτήτων της 

Ελλάδας και σε επενδύσεις μελλοντικής προοπτικής σε χωριά και πόλεις που καταστράφηκαν χωρίς 

να έχουν αποζημιωθεί ποτέ μέχρι τώρα.» 

 


