Γερμανικές αποζημιώσεις: “Δεν
μπορεί να ΄ναι όλα περασμένα
ξεχασμένα κυρία Μέρκελ”!
Σε κλίμα “περασμένα,ξεχασμένα” οι δηλώσεις Τσίπρα-Μέρκελ,
γράψαμε στο Militaire.grχθες. Μόνο που δεν μπορούν όλα να
ξεχαστούν. Μπορεί μέρες πριν μας έρθει η Α.Μέρκελ, ο
εκπρόσωπός της να είχε επαναλάβει ότι το θέμα των γερμανικών
αποζημιώσεων έχει οριστικά κλείσει, η πραγματικότητα όμως
είναι ότι ορισμένα ζητήματα δεν κλείνουν με δηλώσεις.

Τον περασμένο Οκτώβριο το Militaire.gr είχε φιλοξενήσει στο
στούντιο του τον δικηγόρο και στέλεχος της ΛΑΕ Σαράντο
Θεοδωρόπουλο. Άριστος γνώστης του θέματος. Είχε εξηγήσει με
σαφήνεια όλα όσα προσπαθούν να πετύχουν οι Γερμανοί, για να
“κλείσουν” όπως τους βολεύει το θέμα των γερμανικών
αποζημιώσεων και του κατοχικού δανείου. Τα όσα μας είχε πει
είναι πάντα επίκαιρα. Ειδικά όμως αυτές τις ώρες που η Μέρκελ
είναι στην Ελλάδα, έχει ενδιαφέρον να τα θυμηθούμε.

Όλοι οι Γερμανοί, δεξιοί και αριστεροί λένε το ίδιο “ποίημα”
για τις πολεμικές αποζημιώσεις: “Σας επιστρέφουμε το κατοχικό
δάνειο, αλλά όχι τις αποζημιώσεις”! Τον λόγο τον εξήγησε με το
παραπάνω ο δικηγόρος και στέλεχος της ΛΑΕ Σαράντος
Θεοδωρόπουλος, στην συνέντευξή του στο Militaire.gr. Με 9 ως
το πολύ 11 δις οι Γερμανοί “σβήνουν” τα 380 δις των πολεμικών
αποζημιώσεων! Τι είναι τα 9 δις; Το λεγόμενο “κατοχικό
δάνειο”! Τι ήταν αυτό το …δάνειο;

Τι προσπαθούν να πετύχουν οι Γερμανοί δεχόμενοι να μιλήσουν
μόνο για το κατοχικό δάνειο;

Ο Σαράντος Θεοδωρόπουλος εξηγεί:

Ο Σαράντος Θεοδωρόπουλος μίλησε και για τα ιδρύματα
“ελληνογερμανικής φιλίας” που τα τελευταία χρόνια έχουν
ξεφυτρώσει, με στόχο και την αποφυγή καταβολής των
αποζημιώσεων στην Ελλάδα. Ποιος είναι ο σκοπός της λειτουργίας
τους;

Στη Γερμανία όπως είπαμε άπαντες απαγγέλουν το ίδιο “ποίημα”.
Η συνέντευξη που έδωσε στο ΑΠΕ Γκρέγκορ Γκίζι, πρόεδρος της
Ευρωπαϊκής Αριστεράς και της Ελληνογερμανικής Ομάδας Φιλίας
στο γερμανικό Κοινοβούλιο είναι ένα παράδειγμα. Τι λέει;

«Tώρα που τελείωσε η εποχή των μνημονίων (οι ελληνογερμανικές
σχέσεις) μπορούν να βελτιωθούν αισθητά. Πρέπει όμως να ειπωθεί
ξεκάθαρα στη Γερμανία ότι ενθυλακώσαμε πάνω από 2 δισ. ευρώ
από τους τόκους που πληρώνει (η Ελλάδα για τα δάνεια) και
πρέπει της επιστραφούν», η δε «πολιτική της αυστηρής λιτότητας
πρέπει επιτέλους να λήξει»,υποστηρίζει.

Για τη διεκδίκηση των πολεμικών αποζημιώσεων, λέει πως δεν
είναι νομικά εφικτές, αλλά τονίζει η γερμανική κυβέρνηση θα
πρέπει να αναγνωρίσει ότι πρέπει να επιστρέψει το αναγκαστικό
δάνειο των ναζί, «διότι ακόμα και η ναζιστική Γερμανία είχε
ξεκινήσει την επιστροφή των χρημάτων. Για το ύψος των τόκων θα
πρέπει να γίνουν σχετικές διαπραγματεύσεις».
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