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Σημείωμα του εκδότη…
ΔΙΑΛΟΓΟΣ – ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ

Οι εποχές αλλάζουν, ο πλανήτης μεταμορφώνεται, τα μεγάλα γεγονότα διαδέχονται με

ταχύτητα το ένα το άλλο, οι λαοί μαθαίνουν, εξελίσσονται. Την ίδια περίοδο, εμείς δείχνει να

αδυνατούμε να παρακολουθήσουμε την εποχή μας. Ελάχιστα από την ιστορία μαθαίνουμε, πα-

ραμένοντας σταθερά (προσκολλημένοι) σε πάγια ελαττώματα.

Η αρχομανία των ολίγων, που γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης των πολλών. Η απο-

στροφή στη συλλογικότητα και ο εκθειασμός του εγώ. Η απουσία μεγαλοσύνης αισθημάτων

και μειωμένου πολιτικού πολιτισμού. Η μόνιμη αποφυγή ανάληψης ευθύνης σε λάθη ή και εγ-

κλήματα, που με άνεση τα μεταμορφώνουμε κάθε φορά σε σενάρια συνωμοσίας τρίτων εις

βάρος της Ελλάδος. Και η πρόσφατη (νεότευκτη) διαστροφή να μη παράγουμε, οραματιζόμενοι

τις επιδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι ελαττώματα στασιμότητας και παρακμής. Και

δε φθάνουν αυτά, οι κρυφές ιδιοτέλειες και οι βλαπτικές σκοπιμότητες επί 194 χρόνια βρίσκουν

τρόπους για υπονόμευση της εθνικής μας συνεννόησης και του διαλόγου μεταξύ των εκάστοτε

πολιτικών φορέων της Χώρας.

Κοινώς δηλαδή κατάντημα! Κατάντημα, το οποίο αενάως πληρώνει ο τόπος με συγκε-

κριμένες επώδυνες συνέπειες.

Οι εποχές όμως απαιτούν άλλες συμπεριφορές άλλως διαφοροποιούν επί τα χείρω τις

συνέπειες των ελαττωμάτων μας. Τα διακυβεύματα της κοινωνίας και του τόπου είναι τεράστια

και είναι ανάγκη συστηματικά τα ελαττώματα αυτά να αντιμετωπισθούν.

Σήμερα, συνεργαζόμενοι και συνυπάρχοντας στη μεγάλη οικογένεια των ευρωπαϊκών

κρατών, κάποιες ειδικού τύπου προβληματικές συμπεριφορές μας, παράλληλα με τις διαρκείς

διχαστικές εσωτερικές μας ροπές και τάσεις (και την κραυγαλέα απουσία ΔΙΑΛΟΓΟΥ μεταξύ

των ελληνικών πολιτικών ηγεσιών), μόνο αλγεινές εντυπώσεις προκαλούν στο εξωτερικό, με

αποτέλεσμα τη μείωση της αξιοπιστίας της Χώρας.

Επιτακτική επομένως καθίσταται η ανάγκη για άμεση αλλαγή του κλίματος και των

πολιτικών συμπεριφορών μας, με αυστηρή τήρηση των βασικών (και πολλές φορές σωτή-

ριων) κανόνων του πολιτικού πολιτισμού. Κύριο μέλημα και ύψιστη υποχρέωση όλων όσοι

φιλοδοξούν να κυβερνούν αυτό τον τόπο και αυτό το Λαό θα πρέπει (κατ’ ελάχιστο) καθημε-

ρινά να δίνουν το παράδειγμα της σοβαρότητας, της σύνεσης, της καταλαγής και της συναν-

τίληψης. Προϋποθέσεις απαραίτητες ενός υπεύθυνου και έντιμου ΔΙΑΛΟΓΟΥ, που να

καταλήγει κάθε φορά, με τη διαδικασία των  επιβαλλόμενων συμβιβασμών, σε μια ΕΘΝΙΚΗ

ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ.

Τα μεγάλα θέματα και οι κρίσιμες αποφάσεις, που μακροχρόνια δεσμεύουν τη Χώρα,

ηθικά, οικονομικά, πολιτικά και ιστορικά, απαιτούν αυτή την ευρύτερη δια του διαλόγου συ-

ναίνεση που να ικανοποιεί και να δικαιώνει το αίτημα της ευρύτερης πολιτικής νομιμοποί-

ησης.

Επιλέξτε και στηρίξτε τους φορείς αλληλεγγύης της περιοχής σας.

Αξίζουν της φροντίδας σας και οι:

«ACTION AID» - «ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΑ» - «ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ»
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Στιγμιότυπα από την κοπή της Αγιοβασιλόπιτας της 1ης Μαρτίου 2015
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ΤΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΑΓΙΟΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ

Ομιλία του Προέδρου της Ενώσεως κ. Κ. Πυλαρινού

(1η Μαρτίου 2015)

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,

Το Δ.Σ. της Ενώσεως νοιώθει ιδιαίτερη τιμή από την παρουσία όλων σας και ειλικρινή

χαρά γιατί ανάμεσά μας βρίσκονται η πρώην Πρόεδρος της Βουλής κ. Μπενάκη, ο πρώην Πρό-

εδρος, κ. Σιούφας, ο Α’ Αντιπρόεδρος, κ. Μητρόπουλος, ο Αιδεσιμότατος π. Θ. Συνοδινός, εκ-

πρόσωπος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κ. Ιερώνυμου, οι πρώην

Αντιπρόεδροι κ.κ. Κρητικός και Τραγάκης και ο Γενικός Γραμματέας της Βουλής, κ. Αθ. Πα-

παϊωάννου.

Αγαπητοί και σεβαστοί Φίλοι,

Τα συναισθήματά μας είναι ανάμεικτα. Νοιώθουμε χαρά γιατί και αυτή τη χρονιά ξα-

νανταμώνουμε αλλά και εσώψυχη στεναχώρια γιατί οι συνθήκες της ζωής όλων μας – και κυ-

ρίως του Λαού – έχουν ιδιαίτερα επιδεινωθεί.

Είναι γεγονός ότι σήμερα στο δημόσιο βίο μία νέα σελίδα γράφεται με συνακόλουθα αι-

σθήματα μιας γενικευμένης προσδοκίας και ελπίδας. Απαλλαγμένοι από κομματικές αντιπαλό-

τητες και έντεχνες προκαταλήψεις, ειλικρινείς είναι και οι δικές μας οι ευχές (που κατατείνουν

ευχετικά) στον περιορισμό των πρόσφατων δεινών της κοινωνίας μας και την ανάκτηση της

αισιοδοξίας, ιδίως στις ψυχές των νέων ανθρώπων αυτού του τόπου.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Για όσα ζούμε, το πολιτικό σώμα της Χώρας στο σύνολό του, αναμφίβολα δεν είναι

άμοιρο ευθυνών. Τα διαχρονικά μας λάθη, κάποιες ηθικές παρεκτροπές, ή η σκίαση  δημοκρα-

τικών επιτευγμάτων, παράλληλα με την προκλητική απληστία (για χρήμα και εξουσία) ενός χα-

μηλής ποιότητος και ειδικού βάρους κατεστημένου, οικονομικού και μιντιακού, όλα αυτά μαζί,

πρόσφεραν σταδιακά και υποχθόνια τη δυνατότητα για εκμετάλλευση, για εξωγενείς παρεμ-

βάσεις και τιμωρητική αντιμετώπισή μας από Ευρωπαϊκούς θεσμούς και μη. Αλλά και από τα

οργανωμένα συμφέροντα και τους ευκαιριακούς «σαλταρδόρους» ποικίλων υπηκοοτήτων.

Η προηγούμενη αναφορά στην παραδοχή των λαθών, σε καμία περίπτωση δε σημαίνει

την αγνόηση ή υποβάθμιση της τεράστιας, επί πολλές δεκαετίες, προσφοράς  των μελών  του

Κοινοβουλίου, η ύπαρξη της οποίας, ως μη αμφιλεγόμενο μέγεθος, αποτυπώνεται ευδιάκριτα

σε όλα τα επίπεδα εξέλιξης της Χώρας.

Βέβαια, η δόλια – τις περισσότερες φορές – γενικευμένη κατακραυγή εναντίον των Βου-

λευτών, δυστυχώς δεν βρήκε στο πρόσωπο των περισσότερων πολιτικών ηγεσιών αμύντορες,

αλλά θεατές και στη χειρότερη περίπτωση «ιμάντες μεταφοράς» πρόσθετης προσβλητικής δη-

μαγωγίας και φθηνού λαϊκισμού. Εξαίρεση επαινετή, οι εκάστοτε Πρόεδροι και Αντιπρόεδροι

της Βουλής, που κοινωνοί του μόχθου, της αγωνίας και των προσπαθειών των Βουλευτών,

ύψωσαν όχι μία φορά αλλά πολλάκις το ανάστημα, προκειμένου να υπεραμυνθούν του έργου
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των καθημερινών και πραγματικών εργατών του κοινοβουλευτισμού. Των υπηρετών και ορι-

σμένες φορές θυμάτων του ιδίου του κοινοβουλευτικού συστήματος.

Κυρίες και Κύριοι,

Η εικόνα της χώρας μας ανησυχεί και κατά διαστήματα διά πολλών αυτό το έχουμε το-

νίσει. Η παγκόσμια (επιστημονική) αίσθηση άλλωστε, ότι η Ελλάς και η Κύπρος έχουν επιλεγεί

ως η τελευταίας γενιάς «πειραματικοί σωλήνες» για την εφαρμογή σχεδίων σύγχρονων οικο-

νομικών κρίσεων των διεθνών χρηματαγορών (με κερδοφόρες ενδιάμεσες υπέρ τρίτων διαδι-

κασίες) μας εξοργίζει.

Και μας εξοργίζει επίσης η αγνόηση της Θουκιδίδειας παρότρυνσης για το «Εύτολμο με

λογισμό», που προκλητικά συγχέεται από την εν δράσει εγχώρια επιπολαιότητα, την αναίδεια

και την αμετροέπεια, που συναγωνίζονται την εξωχώρια οικονομική απληστία και τις μαφιόζικες

μεθοδεύσεις εναντίον της Ελλάδος. Προστίθεται ακόμη μέγιστη  ανησυχία και από το γεγονός

της απουσίας μιας εθνικής ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ και ενός ΕΘΝΙΚΟΥ δικού μας ΣΧΕΔΙΟΥ με τη

συμμετοχή ΟΛΩΝ, στην αντιμετώπιση των αρνητικά τεκταινομένων και στην υπέρβαση της

μακροχρόνιας κρίσης, που μας μαστίζει.

Αυτή η πενταετής οικονομική, κοινωνική και πολιτική κρίση έφερε στην επιφάνεια και

φώτισε – εκτός των άλλων – λιμνάζουσες νοσηρές καταστάσεις, διαχρονικές παθογένειες και

πολλά νέα προβλήματα που καλούμεθα να αντιμετωπίσουμε με συναντίληψη και ομοψυχία.

Αυτός άλλωστε είναι και ο λόγος που μονότονα εδώ και τέσσερα χρόνια – επιμένει η Ένωση –

στην κατάρτιση ενός Εθνικού Σχεδίου με τη συμμετοχή, ει δυνατόν, όλων των δημοκρατικών

δυνάμεων εντός και εκτός Βουλής.

Παράλληλα, για παρεμφερείς λόγους υπέρτατης εθνικής ανάγκης, φορτικά τονίζουμε

από το 2007, ότι οι προτάσεις των πολιτικών και επιστημονικών φορέων για την αναθεώρηση

του Συντάγματος θα πρέπει να διακατέχονται από την επίγνωση ότι διανύουμε ως Χώρα και ως

κοινωνία, τα πρώτα κρίσιμα βήματα της νέας ψηφιακής εποχής μετά τη μεγάλη επανάσταση

στο χώρο της πληροφορικής. Γεγονός σπουδαίο και καθοριστικό για το νέο βηματισμό μας και

για την ισχυροποίηση των θεσμών της άμεσης και της αντιπροσωπευτικής Δημοκρατίας.

Κυρίες και Κύριοι,

Η πείρα απέδειξε ότι οι δογματικές εμμονές και οι κομματικές ιδιοτέλειες, όπως και οι

ιδεολογικές προκαταλήψεις δεν αποτελούν πλέον ικανές συνθήκες για την αντιμετώπιση των

σύγχρονων προβλημάτων του Λαού και της Πατρίδας. Και κυρίως για τα επιμέρους σπουδαία

κεφάλαια που προανέφερα, ενός στέρεου Εθνικού Σχεδιασμού και του νέου προοδευτικού κα-

ταστατικού χάρτη της Χώρας.

Η πορεία βέβαια θα δείξει αν αυτές οι αλήθειες γίνονται κατανοητές και αν θα αποτελέ-

σουν την αφετηρία μιας νέας εκκίνησης του Ελληνισμού στο σύνολό του.
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Καθ’ όσον μας αφορά, σας διαβεβαιώνουμε ότι μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο θα συνεχίσουν

να κινούνται οι δικοί μας διαλογισμοί, οι προτάσεις και το σύνολο των παρεμβάσεών μας, ως

ηθική επιταγή και χειροπιαστό  αίσθημα ευθύνης προς το θεσμό που υπηρετούμε.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Η παρουσία – θα τολμούσα να πω, η ύπαρξη αυτή καθ’ εαυτή της Ένωσής μας, του πο-

λύτιμου αυτού βραχίονα του Κοινοβουλίου – συναρτάται με την ομαλή και ωφέλιμη για το Λαό

πορεία του κοινοβουλευτισμού και ασφαλώς με τη γενικότερη κατάσταση της Δημοκρατίας.

Αυτός ο υπαρξιακός όρος δημιουργεί σε μας την υποχρεωτικότητα και δεδομένες ευθύνες, τις

οποίες με συνέπεια και παρά τα εμπόδια, προσπαθούμε ορθά να υπηρετήσουμε.  Άλλωστε, όλοι

εδώ μέσα έχουμε πλήρη τη συναίσθηση ότι ο Λαός, που στο παρελθόν μας τίμησε με την εμπι-

στοσύνη του, συνεχίζει να αποτελεί για μας ένα διαρκές υπερπολύτιμο φορτίο ύψιστης ευθύνης

για την καθεμιά και τον καθένα από εμάς. Η παρουσία μας επομένως στα τεκταινόμενα εντός

της Χώρας, είναι και θα παραμείνει δεδομένη, ενωτική και υπερκομματική. Και κυρίως απο-

φασιστική για τη στήριξη των κοινοβουλευτικών θεσμών και των υπέρ του Λαού εθνικών προ-

σπαθειών όλων των πολιτικών δυνάμεων.

Καθ’ όσον αφορά την παρουσία μας στους διεθνείς οργανισμούς (όπου και όποτε μπο-

ρούμε να έχουμε συμμετοχή) θα συνεχίσουμε με αποφασιστικότητα να στηρίζουμε επίμονα τις

εκάστοτε επίσημες θέσεις της Ελληνικής Πολιτείας.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, αγαπητοί και σεβαστοί Φίλοι,

Εκτός από δυστυχία, οι οικονομικές και κοινωνικές κρίσεις φέρνουν ως επί το πλείστον

και αυτογνωσία. Περιορίζουν την αφροσύνη και την απληστία και τις περισσότερες φορές οδη-

γούν σε αναγκαστική εγκατάσταση του ορθολογισμού, ο οποίος προοδευτικά θέτει εκποδών

τον παραλογισμό και την ανευθυνότητα. Σε μια χώρα υπερβολής και ψευδαισθήσεων στηρίζει

το μέτρο και εικάζουμε ότι αυτό θα είναι το ιστορικό κέρδος της θλιβερής αυτής περιόδου.

Στην πορεία των προσπαθειών και των αγώνων αυτού του Λαού, των ατυχημάτων και

των επιτευγμάτων του, των ανατάσεων και των πτώσεών του πάνω από όλα, ένα όραμα συνε-

χίζει να ενώνει άρρηκτα τον ελληνισμό. Όλους μεταξύ μας. Αυτή η Πατρίδα.

Και αυτή η Πατρίδα παραμένει ο πιο ιερός δεσμός για το σήμερα και το αύριό μας.

Το Δ.Σ. και εγώ σας ευχόμαστε Χρόνια πολλά και καλά.»

Επιλέξτε και στηρίξτε τους φορείς αλληλεγγύης της περιοχής σας.

Αξίζουν της φροντίδας σας και οι:

«ΑΠΟΣΤΟΛΗ» της Εκκλησίας – «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ» - «ΕΛΠΙΔΑ»
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Στιγμιότυπα από την Πρωτοχρονιάτικη  Αγιοβασιλόπιτα

Την Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων και των Ελληνίδων,
κα ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

υποδέχθηκαν με εγκαρδιότητα τα Μέλη της Ένωσης
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Αρκετοί (όχι πολλοί), είναι εκείνοι, οι οποίοι διαχρονικά κράτησαν τη σημαία της δίκαιης διεκδίκησης των

γερμανικών οφειλών (κατοχικού δανείου, αποζημιώσεων για εκτεταμένες εγκληματικές πράξεις, επανορθώσεις,

κ.λ.π.). Μεταξύ αυτών, προέχουσα θέση κατέχουν από το παρελθόν οι Σμπαρούνης, Αγγελόπουλος, Γλέζος, Στα-

μούλης, κ.α.. Σήμερα, τη σκυτάλη με αποφασιστικότητα πήρε η νέα Πρόεδρος της Βουλής, κα Ζωή Κωνσταντο-

πούλου.

Στο παρόν σημείωμα, με την παράθεση τριών κειμένων, ενός παλαιού, του ακαδημαϊκού και υπουργού της

Π.Ε.Ε.Α. Άγγελου Αγγελόπουλου, (Αποσπάσματα από το Βιβλίο – Συνέντευξη 1993 του Σοφοκλή Δημητρακό-

πουλου, Εφημερίδα «Το Βήμα», 2015) ενός προσφάτου, του νυν Προέδρου της Δημοκρατίας, κυρίου Προκόπη

Παυλόπουλου και ειδικών σχολίων επί του θέματος του Γαλλικού Τύπου(Σημείωμα Λευτέρη Σαββίδη 19/4/2015)

θα προσπαθήσουμε να προσφέρουμε μία έγκυρη και αντικειμενική θεώρηση ενός δραματικού εθνικού προβλή-

ματος, που επί εβδομήντα χρόνια (και κυρίως τα τελευταία 25) υφίσταται άλλοτε την ανικανότητα και άλλοτε τις

σκοπιμότητες των φοβικών ελληνικών Κυβερνήσεων.

Κείμενο – Συνέντευξη Αγγ. Αγγελόπουλου (1993)

«Ερώτ: Ας έρθουμε τώρα στα Οικονομικά της Κατοχής. Είστε ο καταλληλότερος άνθρωπος να μιλήσετε γι'
αυτά, αφού ήδη από το 1945 έχετε ασχοληθεί με το θέμα αυτό στο βιβλίο σας «Το οικονομικό πρόβλημα της Ελλά-
δος». Ας δούμε το τεράστιο πρόβλημα του πληθωρισμού της Κατοχής, που είχε οδηγήσει στο σημείο να μη μπορεί
κανείς, ούτε και για μια μέρα να εμπιστευθεί τη σταθερότητα της δραχμής.

Απάντ: Οι Γερμανοί, επειδή χρειάζονταν χρήματα για να διαθρέψουν τα στρατεύματα που είχαν εδώ, ν' ανε-

φοδιάσουν εκείνα που πολεμούσαν στη Βόρειο Αφρική, να πληρώσουν τους υπαλλήλους και τους πράκτορες τους

και να κατασκευάσουν τα οχυρωματικά έργα του «φρουρίου της νοτιοανατολικής Ευρώπης», όπως αποκαλούσαν

την Ελλάδα, αποφάσισαν να τα παίρνουν από τη μικρή και φτωχή Χώρα μας. Αντί όμως να πάνε κατευθείαν στα

καταστήματα και τις βιομηχανίες και να πάρουν τα είδη που τους χρειάζονταν, αφαιρώντας τα με την ωμή βία,

όπως θα έκαναν οι παλιότεροι επιδρομείς, χρησιμοποίησαν μια πιο εξευγενισμένη μέθοδο, τη μέθοδο του πληθω-

ρισμού. Τύπωναν δηλαδή στην Τράπεζα της Ελλάδος όσα χαρτονομίσματα ήθελαν, δίχως, δυστυχώς, την αποφα-

σιστική αντίδραση των τότε κυβερνήσεων, και με τα χρήματα αυτά «αγόραζαν» ό,τι ήθελαν. Αυτό φυσικά ήταν

ληστεία, που είχε ως θύματα ορισμένες κοινωνικές τάξεις και ειδικότερα όλους εκείνους που είχαν εισοδήματα σε

δραχμές, όπως ήταν οι μισθωτοί, καθώς και εκείνους που είχαν επενδύσεις σε δραχμές, δηλαδή σε χρεώγραφα, σε

καταθέσεις, σε δάνεια, σε μετρητά κλπ. Με τον πληθωρισμό, που έκαναν οι Γερμανοϊταλοί, για να καλύψουν τις

στρατιωτικές τους δαπάνες, με τον πληθωρισμό που συνέχισαν οι κατοχικές κυβερνήσεις για να καλύψουν κι αυτές

τις δικές τους ανάγκες, πραγματοποιήθηκε μια ολοκληρωτική εξανέμιση της αξίας της δραχμής και καταλήστευση

του πλούτου της Χώρας γενικά. Η συνολική ζημιά που πραγματοποιήθηκε εξαιτίας του πληθωρισμού μέχρι την 1η

Οκτωβρίου 1944 - δηλαδή λίγες μέρες πριν φύγουν οι Γερμανοί από την Ελλάδα - φθάνει τις 27.452.262 χρυσές

λίρες Αγγλίας. Χαρακτηριστικό είναι ότι η τιμή της χρυσής λίρας στην αρχή του πολέμου ήταν 1.000 δρχ., ενώ

στο τέλος του 1,5 δισεκ.»

«Ερώτ: Οι κατοχικές κυβερνήσεις τι στάση τηρούσαν μπροστά σ' αυτή την κατάσταση;

Απάντ: Για τη συστηματική αυτή αφαίμαξη της ελληνικής οικονομίας ευθύνονται οπωσδήποτε και οι κυβερ-

νήσεις Κατοχής, που υπέκυπταν στις αξιώσεις των Γερμανών χωρίς καμιά ουσιαστική αντίδραση. Κατά τη διάρκεια

της Κατοχής πολλές φορές υποδείχτηκε η ανάγκη να εφαρμοστούν τα κατάλληλα μέτρα. Τον Οκτώβριο, μάλιστα,

του 1943 το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο της Τραπέζης της Ελλάδος σ' ένα θαρραλέο υπόμνημα, που υπέβαλε στη Δι-

οίκηση της Τραπέζης και που διαβιβάστηκε και στους Γερμανούς, παρουσίαζε την οικτρή οικονομική κατάσταση

της Χώρας και τα μέτρα που έπρεπε να παρθούν για να σταματήσει κάπως το κακό. Δεν έγινε όμως τίποτε και η

κατάσταση χειροτέρευε από μέρα σε μέρα με όλες τις φοβερές συνέπειες.»

«Ερώτ: Κύριε Καθηγητά, υπάρχουν στοιχεία για τα αποθέματα, που βρήκαν οι Γερμανοί, όταν κατέλαβαν τη
Χώρα;
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Απάντ: Λεπτομερής απάντηση στο ερώτημά σου υπάρχει στο βιβλίο μου, που προηγουμένως ανέφερες, καθώς

και στον Α' Τόμο των «Οικονομικών» μου. Εδώ περιορίζομαι μονάχα στα εξής σύντομα: Οι κατακτητές αφαίρεσαν

όλες τις βασικές και πρώτες ύλες σε βαθμό, που ήταν αδύνατο να κινηθεί η παραγωγή. Ο αποκλεισμός μας, εξάλ-

λου, από το εξωτερικό και η αδυναμία του Άξονα να δώσει στη Χώρα πρώτες ύλες και καύσιμα ήταν επόμενο να

έχει ως αποτέλεσμα το σταμάτημα κάθε οικονομικής δραστηριότητας, εκτός από τους τομείς εκείνους, που εξυ-

πηρετούσαν τους σκοπούς των κατακτητών. Γενικά, σύμφωνα με τις καταθέσεις ειδικών και ανώτερων υπαλλήλων

του Υπουργείου Οικονομικών στη δίκη των δοσιλόγων, το ύψος της αξίας των αποθεμάτων, που μας αφαιρέθηκαν,

υπολογίζονται σε εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια της εποχής.»

«Ερώτ: Έχουμε και τις ζημιές στον υλικό και τεχνικό πλούτο της Χώρας. Τι στοιχεία υπάρχουν;

Απάντ: Τα ποσά που απαιτούνταν για την αποκατάσταση των ζημιών σε υλικό και τεχνικό πλούτο τα χαρα-

κτηρίζουμε με τον όρο «επανορθώσεις». Σε τι ποσό φθάνουν οι πολεμικές αυτές ζημιές δεν είναι επακριβώς

γνωστό. Έναν υπολογισμό επεχείρησε να κάνει μετά την Απελευθέρωση ο πρώην υπουργός Γεωργίας Α. Μπα-

κάλμπασης. θα μπορούσαμε όμως να προσεγγίσουμε κάπως το μέγεθος των φοβερών καταστροφών που προ-

κλήθηκαν από τους κατακτητές σε οικοδομές, δρόμους, λιμάνια, υδραυλικά έργα, δομικά υλικά, οχήματα, πλοία,

δάση, κτηνοτροφία κ.λ.π. σε απαιτούμενα ημερομίσθια για την αποκατάστασή τους. Φυσικά, δεν αναφέρω κα-

θόλου την αξία των υλικών και τις συνέπειες από την καθυστέρηση της ανάπτυξης της Χώρας...»

«Ερώτ: Έχει γίνει κανένας υπολογισμός για τις καταστροφές της υπαίθρου;

Απάντ: Είναι γνωστό πως οι κατακτητές ήταν αμείλικτοι στα αντίποινα. Έκαιγαν χωριά και κατέστρεφαν

ό,τι εύρισκαν μπροστά τους. Εκτός από τις αθρόες εκτελέσεις ομήρων, υπήρξαν χωριά όπου δεν έμεινε ούτε ένα

σπίτι. Θυμούμαι πως πηγαίνοντας στη Μέση Ανατολή για να πάρουμε μέρος στο Συνέδριο του Λιβάνου, περά-

σαμε από ένα μεγάλο χωριό της Όρθρης, κοντά στον Αλμυρό, την ηρωική και όνομαστή Γούρα. Δεν είχε μείνει

από τα εξακόσια σπίτια της παρά ένα μικρό μέρος. Ακόμα και την εκκλησία του χωριού με ωραίες βυζαντινές

τοιχογραφίες την είχαν κι αυτήν πυρπολήσει οι Ιταλοί. Και ας μου επιτραπεί να κάνω εδώ μια παρένθεση: Εκεί,

στο πυρπολημένο αυτό χωριό, που όλα είχαν γίνει συντρίμια και στάχτη, συναντήσαμε μιαν από τις πιο θερμές

υποδοχές των κατοίκων, που σαν να μην είχε συμβεί τίποτε, συνέχιζαν τις δουλειές τους, τον αγώνα και την αν-

τίσταση, βέβαιοι για τη νίκη. Και όταν τον Ιούλιο του 1944 οι Γερμανοί έκαναν τις εκκαθαριστικές επιχειρήσεις,

η καταστροφή από όπου περνούσαν ήταν ολοκληρωτική. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Προνοίας,

τα ολοσχερώς κατεστραμμένα σπίτια φθάνουν τις 140.000 και σε άλλες 100.000 τα μερικώς κατεστραμμένα. Ο

πληθυσμός, που μετά την Απελευθέρωση είχε ανάγκη από μερική ή ολική στέγαση, ανερχόταν στο 1.000.000.»

Τα κατοχικά δάνεια

«Ερώτ: Κύριε Καθηγητά, άφησα τελευταίο το μεγάλο πρόβλημα των δανείων, που πάρθηκαν υπό τύπο «πι-
στώσεων» από τους Γερμανούς και τους Ιταλούς. Όπως παρακολουθούμε τελευταία στον τύπο, το θέμα είναι επί-
καιρο μετά την ένωση των δύο Γερμανιών (1990). Επειδή υπήρξατε ο πρώτος, που αμέσως μετά την Απελευθέρωση
θέσατε το θέμα, το έχετε μελετήσει και αναπτύξει διεξοδικά σε βιβλία, άρθρα και συνεντεύξεις και σε κάθε ευκαιρία
το προβάλλετε, θα ήθελα να μας ενημερώσετε σχετικά.

Απάντ: Πράγματι, το πρόβλημα των κατοχικών δανείων είναι ένα από τα πιο μεγάλα και πιο επώδυνα προ-

βλήματα της νεότερης Ελλάδας και ίσως δεν το γνωρίζουν οι νεότεροι Έλληνες στο βαθμό που πρέπει. Είναι

ένα πρόβλημα που απετέλεσε μια μεγάλη πληγή για την ελληνική οικονομία και ένα βαρύ πλήγμα για τον ελλη-

νικό λαό και επηρέασε σημαντικά τις μεταπολεμικές εξελίξεις. Όπως ομολόγησε και ο υπουργός Εθνικής Οικο-

νομίας του Γ' Ράιχ Φούνκ σ' ένα άρθρο του, η Ελλάδα «δοκίμασε τα δεινά του πολέμου και υπέστη τις συνέπειές
του όπως ίσως καμιά άλλη χώρα της Ευρώπης». Είμαστε οπωσδήποτε η μόνη Χώρα, που υπέστη τόσο οδυνηρά

τις συνέπειες της Κατοχής. Αυτό είναι αληθινό και πρέπει να γίνει ευρύτερα γνωστό. Η φοβερή, λοιπόν, αφαίμαξη

της Χώρας με τον πληθωρισμό και τις άλλες ενέργειες, για τις οποίες μιλήσαμε προηγουμένως, ανάγκασε τους

ίδιους τους κατακτητές ν' αποφασίσουν ότι θα έπρεπε, πέρα από τα υπερβολικά έξοδα κατοχής που οδηγούσαν

ΕΠΙΤΟΜΗ ΜΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΒΕΛΤΗΡΙΑΣ

(Γερμανικές πολεμικές επανορθώσεις)

deltio:Layout 1  07/04/2015  10:05 ΠΜ  Page 13



14

σε ένα συνεχή πληθωρισμό, ένα μέρος των ποσών που ελάμβαναν να το επιστρέψουν υπό τον τύπο «δανείου»
μετά το τέλος του πολέμου. Έτσι, η Συμφωνία της Ρώμης της 14ης Μαρτίου 1942 μεταξύ των κυβερνήσεων Ελ-

λάδας, Γερμανίας και Ιταλίας προέβλεπε τη μορφή του «δανείου» για τα επιπλέον των εξόδων Κατοχής ποσά που

θα ελάμβαναν οι Αρχές Κατοχής απευθείας από την Τράπεζα της Ελλάδος. Το άρθρο 4 της Συμφωνίας αυτής κα-

θόριζε ότι «η οριστική ρύθμιση των καταβολών αυτών δύναται να λάβει χώραν αργότερα». Δεν υπάρχει, συνεπώς,

αμφιβολία, ότι τα ποσά αυτά αποτελούν «δάνεια» με την πλήρη έννοια του όρου, αφού οι Αρχές Κατοχής πάντοτε

έκαναν διάκριση μεταξύ των «εξόδων κατοχής» που επεβάρυναν το ελληνικό δημόσιο, και των «πιστώσεων» με

τις οποίες χρεώνονταν οι κυβερνήσεις της Γερμανίας και της Ιταλίας. Αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό, ότι δηλαδή

η αξίωση της Ελλάδας στην προκειμένη περίπτωση αναφέρεται σε «δάνειο», που οι Αρχές Κατοχής αναγνώρισαν

με τη συμφωνία της Ρώμης, και όχι σε «επανορθώσεις».»

«Ερώτ: Το ότι η χρέωση έγινε τότε σε δραχμές μήπως εξασθενίζει το ύψος των σημερινών απαιτήσεών μας;

Απάντ: Από τα σχετικά έγγραφα και τις απόψεις που ανταλλάχτηκαν προκύπτει κατά τρόπο αναμφισβήτητο

ότι η χρέωση σε δραχμές ήταν απλώς τυπική. Στην ουσία είχε γίνει δεκτό και οι εκπρόσωποι της Γερμανίας και

της Ιταλίας είχαν υποσχεθεί ότι η οριστική τακτοποίηση των οφειλών αυτών θα βασιζόταν επί της τιμαριθμικής
αξίας της δραχμής κατά το χρόνο της εξόφλησης. Πράγματι, στη ρηματική διακοίνωση του πληρεξουσίου του Γ'

Ράιχ της 28ης Ιουλίου 1941 προς την τότε κυβέρνηση των Αθηνών, αναφέρονται τα εξής: «Η Τράπεζα της Ελλάδος
δέον όπως ρυθμίζει κατά τοιούτον τρόπον την επάρκειαν του χαρτονομίσματος εις δραχμάς, ώστε να εξασφαλισθεί
μηνιαίως δια τας ανάγκας του γερμανικού στρατού ποσόν μέχρις 25 εκατομμυρίων μάρκων». Άρα προείχε ο υπο-
λογισμός σε μάρκα, τα οποία ακολούθως μετατρέπονταν σε δραχμές, δηλαδή στο νόμισμα της Χώρας.»

«Ερώτ: Μεταγενέστερα πότε έγινε ανακίνηση του θέματος των κατοχικών δανείων;

Απάντ: Με την ευκαιρία της συμμετοχής μου σ' ένα Διεθνές Δημοσιονομικό Συνέδριο στη Δυτική Γερμανία

εδώ και τριάντα περίπου χρόνια, το 1964, η τότε κυβέρνηση του Γεωργίου Παπανδρέου μου ανέθεσε να έλθω σε

επαφή με τις αρμόδιες γερμανικές αρχές και ν' ανακινήσω το θέμα (Πρώτη αναφορά του Καθηγητή Αγγ. Αγγελό-

πουλου στα «δάνεια» έγινε σε συνέντευξή του στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων στις 27 Νοεμβρίου 1944, όταν

ήταν υφυπουργός Οικονομικών στην Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας (Σημ. Σ. Δημ.).»

«Ερώτ: Θα θέλατε ν' αναφερθείτε στις επαφές σας αυτές και τα αποτελέσματά τους;

Απάντ: Είχα επαφές με το διευθυντή του υπουργείου Οικονομικών Φ. Ντε λα Κρουά και το διευθυντή του

υπουργείου Εθνικής Οικονομίας Ράινχαρτ. Τα αποτελέσματα των επαφών αυτών, καθώς και τις υποδείξεις μου

για τις επιβαλλόμενες παραπέρα ελληνικές ενέργειες, ανέπτυξα διεξοδικά στην έκθεση, που υπέβαλα τότε, στις

26 Σεπτεμβρίου 1964, στον τότε υπουργό των Εξωτερικών Σταύρο Κωστόπουλο και η οποία έχει δημοσιευθεί

στον Α' τόμο του βιβλίου μου «Οικονομικά» (Αθήνα 1974). Τα κυριότερα συμπεράσματά μου από τις επαφές

αυτές, όπως διατυπώθηκαν στην έκθεση αυτή, είναι:

Πρώτον: Η Δυτική Γερμανία αναγνωρίζει καταρχήν την ύπαρξη της απαιτήσεως της Ελλάδας από τις κατο-

χικές πιστώσεις.

Δεύτερον: Στηριζόμενη στο άρθρο 3 παραγρ. 3 της Συμφωνίας του Λονδίνου της 27ης Φεβρουαρίου 1953,

που έχει κυρώσει και η Ελλάδα, η Δυτική Γερμανία αρνείται να προβεί σε οποιαδήποτε εξέταση του θέματος πριν

από την τελική ρύθμιση του όλου προβλήματος των επανορθώσεων, που θα γίνει με την υπογραφή της οριστικής

συνθήκης ειρήνης. Μπροστά σ' αυτή την κατάσταση - τόνιζα στην έκθεσή μου - η Ελλάδα πρέπει να διατηρεί
ανοικτή την εν λόγω απαίτηση, να την υπενθυμίζει σε κάθε ευκαιρία και να κάνει γνωστό ότι η ελληνική στάση θα
είναι κατά κάποιο τρόπο «ανένδοτη».»

«Ερώτ: Τα δάνεια αυτά σε πόσα δολάρια αντιστοιχούν σήμερα;
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Απάντ: Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του επί των οικονομικών γερμανού εκπροσώπου τότε στην Τράπεζα

της Ελλάδος Νέστλερ, το οφειλόμενο από τα δάνεια αυτά ποσό, αρκετούς μήνες πριν από το τέλος του πολέμου,

ανερχόταν σε 38 εκατ. χρυσές λίρες. Το ποσό αυτό αναφέρει ο Σπ. Χατζηκυριάκος, που τα χρόνια της Κατοχής

διετέλεσε Διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος, σε επιστολή του στο περιοδικό «Νέα Οικονομία», που όπως γνω-

ρίζεις εξέδιδα μετά τον Πόλεμο ως το 1967. Μάλιστα το ποσό αυτό το θεωρούσε κατώτερο του πραγματικού,

εξαιτίας εσφαλμένων τιμαριθμικών αναπροσαρμογών. Αν, λοιπόν, συνυπολογισθούν και οι υπόλοιποι μήνες μέχρι

το τέλος του Πολέμου και αν δεχτούμε ακόμη και τους υπολογισμούς των γερμανικών αρχών, που είναι πολύ

κάτω της πραγματικότητος, τα δάνεια της Κατοχής θα είχαν ανέλθει το λιγότερο σε 45 εκατ. χρυσές λίρες, που αν-

τιστοιχούν σε 4.050 δισ. δολάρια. Από το ποσόν αυτό, σύμφωνα με την κατανομή της Τραπέζης της Ελλάδος,

αντιστοιχούν στη Γερμανία 3,5 δισ. δολάρια περίπου. Αν τώρα στο ποσό αυτό των 3,5 δισ. δολαρίων υπολογιστεί

ένας πολύ χαμηλός τόκος 3%, η σημερινή οφειλή φθάνει τα 13 δισ. δολάρια.
Τα ποσά αυτά των δανείων, ανεξάρτητα από τις «πολεμικές επανορθώσεις» για τις καταστροφές και τις αρ-

παγές του δημόσιου και ιδιωτικού πλούτου της Χώρας μας, πρέπει να διεκδικήσει η Ελλάδα με απόλυτη προτεραι-
ότητα.»

«Ερώτ: Τώρα, λοιπόν, μετά την ενοποίηση των δύο Γερμανιών, δεν θα πρέπει το νέο ενιαίο κράτος να εξοφλήσει
τα δάνεια;

Απάντ: Ασφαλώς το θέμα ανακύπτει και πρέπει από ελληνικής πλευράς να επιδιωχθεί η εξόφληση των κα-

τοχικών δανείων κατά απόλυτη προτεραιότητα. Βεβαίως, η Γερμανία επιδιώκει ν' αποφύγει την υπογραφή «συν-
θήκη ειρήνης», που συνεπάγεται άμεση καταβολή επανορθώσεων και άλλων συμβατικών υποχρεώσεων. Γι' αυτό

και το 1990 υπέγραψε με την πρώην Σοβιετική Ένωση «συνθήκη συνεργασίας», που περιλαμβάνει και «σύμφωνο
μη επιθέσεως» και με την οποία συνθήκη η Γερμανία δέχεται να καταβάλει αποζημιώσεις της τάξεως των 16 δισ.

μάρκων. Ανάλογη δέσμευση ανέλαβε και με την Πολωνία και το Ισραήλ. Έτσι, με τον τρόπο των διμερών αυτών

συμφωνιών, οι Γερμανοί θέλησαν ν' αποφύγουν τη δέσμευση της ρύθμισής τους μέχρι την οριστική υπογραφή

«συνθήκης ειρήνης», την οποία και απέφυγαν τελικά να υπογράψουν.

Αυτό άλλωστε δεν το αποκρύπτουν οι Γερμανοί. Όπως έγραψε πριν τρία χρόνια το περιοδικό «Σπίγκελ»

(22 Ιουλίου 1990), με βάση τις εγγυήσεις που έδωσαν οι Γερμανοί κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων

των 4 + 2 στο Παρίσι, «εξαφανίζεται ο εφιάλτης της υπογραφής «συνθήκης ειρήνης» με το επακόλουθο της διεκ-
δίκησης πολεμικών επανορθώσεων από όλο τον κόσμο». Για την Ελλάδα όμως το θέμα τίθεται διαφορετικά. Δεν

ημπορεί να ισχύσει το ίδιο και με την περίπτωση των δανείων, που έχουν συμφωνηθεί με την ειδική Συμφωνία

της Ρώμης, η οποία προέβλεπε την εξόφλησή τους σε «μεταγενέστερο χρόνο». Εδώ, επαναλαμβάνω, πρόκειται

για μοναδική περίπτωση που μόνο στην Ελλάδα συναντάται και που είχε ως αποτέλεσμα, εκτός των άλλων, και

την πλήρη εξανέμιση της αξίας της δραχμής. Ας σημειωθεί ότι στη διάσκεψη των νικητριών χωρών για τις πολε-

μικές επανορθώσεις (Παρίσι 1946) ο τότε αντιπρόσωπος της Ελλάδας Καθηγητής Α. Σμπαρούνης κατέθεσε σαφή

επιφύλαξη, διαχωρίζοντας το «δάνειο» από τις «επανορθώσεις». Πρέπει όλοι να κατανοήσουν - και αυτό θέλω

να το τονίσω όλως ιδιαιτέρως - ότι η έννοια της «πίστης» είναι ενιαία και ισχύει για όλους. Μετά τη λήξη του

Πολέμου η Ελλάδα δεν μπορούσε να συνάψει εξωτερικά δάνεια, από τα οποία είχε απόλυτη ανάγκη έπειτα από

τις τεράστιες καταστροφές που υπέστη από τον πόλεμο και την Κατοχή, γιατί οι ξένοι ομολογιούχοι έθεταν ως

προϋπόθεση τη ρύθμιση του προπολεμικού χρέους, που είχε συναφθεί υπό εξαιρετικά δυσμενείς όρους για την

Ελλάδα, ρύθμιση που τελικά επεβλήθη το 1960 για να μπορέσει να συνάψει έστω και μικράς κλίμακας δάνεια.»

«Ερώτ: Κύριε Καθηγητά, τώρα με ποιον πρακτικό τρόπο μπορεί η Χώρα μας να διεκδικήσει την εξόφληση των
δανείων αυτών;

Απάντ: Με τη Συμφωνία του Λονδίνου του 1953 προβλέπεται η υπογραφή διμερών συμφωνιών με τη Γερ-

μανία και την Ιταλία για τον οριστικό διακανονισμό των διαφορών. Με την Ιταλία υπεγράφη Συνθήκη Ειρήνης

από το 1947 και η Ιταλία κατέβαλε ένα ποσόν αποζημιώσεων 405 εκατομ. δολαρίων της εποχής εκείνης. Παρα-

μένει τώρα το θέμα υπογραφής ειδικής συνθήκης και με τη Γερμανία. Αυτό, άλλωστε, προβλέπεται όχι μόνο από

ΕΠΙΤΟΜΗ ΜΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΒΕΛΤΗΡΙΑΣ

(Γερμανικές πολεμικές επανορθώσεις)

deltio:Layout 1  07/04/2015  10:05 ΠΜ  Page 15



16

τη Συμφωνία του Λονδίνου, αλλά και από το Νόμο 2023, που ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων στις 10

Μαρτίου του 1952. Σύμφωνα με το Νόμο αυτό «... η μεταξύ Ελλάδος και Γερμανίας εμπόλεμος κατάστασις τερ-
ματίζεται από της 3ης Ιουνίου 1953 υπό την επιφύλαξιν της δια της συναφθησομένης συνθήκης ειρήνης ρυθμίσεως
των εκ του πολέμου προκυψάντων ζητημάτων και υφισταμένων διαφορών». Σε περίπτωση διαφωνίας επί του βα-

σικού αυτού αιτήματος της Ελλάδας, θα πρέπει να γίνει προσφυγή σε Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο, όπως προ-

βλέπει και η Συμφωνία του Λονδίνου του 1953 (άρθρο 29), ή στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης.

Η κυβέρνηση, καθώς και η πολιτική ηγεσία της Χώρας, θα πρέπει να δώσουν στο βασικό αυτό αίτημα απόλυτη
προτεραιότητα. Εκείνο, το οποίο η Ελλάδα οφείλει πρωτίστως να διεκδικήσει στα πλαίσια μιας νέας Συμφωνίας με

τη Γερμανία, είναι το κεφάλαιο του δανείου, που, χωρίς τον υπολογισμό των τόκων, ανέρχεται, όπως είπαμε, στα

3,5 δισ. δολάρια. Το ποσό αυτό θα ήταν δυνατό να χορηγηθεί στην Ελλάδα, όπως άλλωστε έχω υποδείξει, σε μια
μεσοπρόθεσμη χρονική περίοδο με καταναλωτικά και κεφαλαιουχικά αγαθά, με επενδύσεις ή με εκτελέσεις βασικών
έργων υποδομής από γερμανικές εταιρίες, που θα πληρωθούν από το γερμανικό κράτος. Μια τέτοια ρύθμιση θα ενι-

σχύσει ακόμα περισσότερο τις οικονομικές σχέσεις των δύο χωρών, καθώς και τους φιλικούς δεσμούς που ήδη

υπάρχουν και μάλιστα μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Αυτό είναι ένα αίτημα, που η Χώρα μας

οφείλει να διεκδικήσει και, αν το όλο ζήτημα παρουσιασθεί με βάση τα υπάρχοντα αδιάσειστα επιχειρήματα ότι η

αξίωση αυτή αφορά «δάνειο», όπως και οι ίδιοι έχουν με ειδική συμφωνία αναγνωρίσει και δεν πρέπει να υπαχθεί

στις «επανορθώσεις», θέλω να ελπίζω ότι η σημερινή Γερμανία θα αναγνωρίσει το δίκαιο της Ελλάδας, που τελικά

η ρύθμισή του, όπως ανέφερα και προηγουμένως, θα ωφελήσει και την ίδια τη Γερμανία, αν στηριχθεί σε εκτέλεση

βασικών έργων υποδομής στην Ελλάδα έναντι του «δανείου», που η Χώρα μας χορήγησε την εποχή της Κατοχής.

Το περίεργο είναι ότι μέχρι τώρα καμιά ελληνική κυβέρνηση δεν πρόβαλε ακόμα κατά τρόπο επίσημο τη βα-

σική αυτή και νόμιμη διεκδίκηση της Χώρας μας.»

«Ερώτ: Πιο πάνω τονίσατε πως η Χώρα μας υπέστη, περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη, τις φοβερές συνέπειες
του πολέμου και της Κατοχής, και μιλήσατε διεξοδικά γι' αυτές, τουλάχιστον από οικονομικής πλευράς. Πώς θα
μπορούσαμε, γενικά, να συνοψίσουμε τα δεινά του πολέμου για τη Χώρα μας;

Απάντ: Συμπερασματικά πρέπει να επισημάνουμε ότι οικονομικά η Χώρα μας διαλύθηκε, τα αγαθά και τα προ-

ϊόντα της γης καταληστεύτηκαν, η τεχνική υποδομή καταστράφηκε και το κυριότερο - πράγμα που δεν επανορθώ-

νεται - εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες βρήκαν το θάνατο όχι μόνο μπροστά στα εκτελεστικά αποσπάσματα των

κατακτητών, αλλά και από στοιχειώδη έλλειψη αυτού τούτου του επιούσιου πρώτος χρόνος της Κατοχής, όταν

ακόμη δεν είχαν οργανωθεί οι αποστολές του Ερυθρού Σταυρού, ήταν χρόνος πείνας. Ο πληθυσμός πέρασε στερήσεις

που ποτέ δεν είχε γνωρίσει ως τότε. Και όταν ακόμα άρχισαν να γίνονται οι διανομές του Ερυθρού Σταυρού, πάλι ο

υποσιτισμός στην Ελλάδα ήταν σημαντικός. Όπως αναφέρει μια σχετική στατιστική, που έχω υπόψη μου, οι Έλληνες

ακόμα και με τη συνδρομή του Ερυθρού Σταυρού στην αρχή του 1943 δεν έπαιρναν παρά μόνο 29% του κατώτατου

ορίου των απαραίτητων θερμίδων, ενώ την ίδια περίοδο οι Γάλλοι έπαιρναν 55% και οι Βέλγοι 67%.»

Κείμενο κ. Προκ. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ (12-1-2015)

«Ενεργές οι απαιτήσεις της Ελλάδος για το κατοχικό δάνειο και τις αποζημιώσεις

• Για την απαίτηση αυτή δεν τίθεται ούτε θέμα παραγραφής ούτε θέμα παραίτησης. Τίθεται μόνο ζήτημα συνο-
λικού υπολογισμού της ώς σήμερα. Η ελληνική θέση γίνεται νομικώς τόσο περισσότερο ισχυρότερη, όσο ήδη από
την κατοχική περίοδο είχε αρχίσει η αποπληρωμή του δανείου

Οι σημερινοί ισχυρισμοί του Υπουργού Οικονομικών της Γερμανίας κ. Βόλφγκανγκ Σόιμπλε (σ.σ.:

12.1.2015), αναφορικά με τις απαιτήσεις της Ελλάδας ως προς το κατοχικό δάνειο και τις αποζημιώσεις, είναι

προδήλως -αλλά και προκλητικώς- εσφαλμένοι. Όχι μόνον δεν υφίσταται ζήτημα παραγραφής ή προηγούμενης

ρύθμισης, όπως ισχυρίζεται ο κ. Σόιμπλε, αλλά όλως αντιθέτως οι ως άνω ελληνικές απαιτήσεις είναι πλήρως

ενεργές από νομική άποψη, όπως άλλωστε είχα επισημάνει ήδη από το 2013 (π.χ. συνέντευξη στη ΝΕΤ και στην

εκπομπή «Συμβαίνει τώρα», στις 15.4.2013). Τότε είχα τονίσει:

«Διευκρινίζω ότι έχουμε να κάνουμε με δύο εντελώς διαφορετικά, από νομική άποψη, θέματα. Ήτοι:

Ι. Πρώτον, με το κατοχικό δάνειο προς τη Γερμανία, το οποίο συνήφθη υποχρεωτικώς -ορθότερα με κατα-

ναγκαστικό και εκβιαστικό τρόπο- μεταξύ της κατοχικής Ελληνικής Κυβέρνησης και της Γερμανίας, προς συν-

ΕΠΙΤΟΜΗ ΜΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΒΕΛΤΗΡΙΑΣ
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Στη πλειονότητα των χωρών του κόσμου το εκλογικό σύστημα προβλέπεται από το ίδιο το ισχύον σύν-

ταγμά τους, παραμένοντας έτσι ενιαίο για όλες τις πολιτικές αναμετρήσεις. Αντίθετα στην Ελλάδα πολύ σπάνια

ακολουθήθηκε το ίδιο εκλογικό σύστημα έστω και σε δύο συνεχόμενες εκλογές, εκτός τις επαναληπτικές, και

τούτο διότι ο καθορισμός του εκλογικού συστήματος επαφίεται κάθε φορά, στην κυβέρνηση που θα κηρύξει

τις εκλογές, με σχετικό νομοθέτημα, χωρίς προς τούτο και να παρέχεται η ευχέρεια στον "κυρίαρχο" ελληνικό

λαό, ή απ' ευθείας, έγκριση ή απόρριψή του πριν οδηγηθεί στις κάλπες, με καταφανή την εξυπηρέτηση πολι-

τικών σκοπιμοτήτων.

Έτσι, από το 1844, χρονιά που καθιερώθηκε συνταγματικά η ψηφοφορία στην Ελλάδα, μέχρι το 1923, οι

βουλευτικές εκλογές γίνονταν με πλειοψηφικό σύστημα. Από το 1926 υπήρξε εναλλαγή πλειοψηφικού και

αναλογικού, έως το 1956, οπότε καθιερώθηκε το αναλογικό. Οι εκλογές του 1956 ακολούθησαν ένα μικτό

πλειοψηφικό σύστημα με διαφοροποίηση των εκλογικών περιφερειών ανάλογα με τον αριθμό των βουλευτών

τους. Το σύστημα ονομάστηκε από την αντιπολίτευση τριφασικό. Στις επόμενες εκλογές καταγράφηκαν πε-

ριστατικά βίας και νοθείας του αποτελέσματος. Στην μεταπολίτευση οι εκάστοτε εκλογικοί νόμοι εισήγαγαν

διαφορετικά εκλογικά συστήματα, συνήθως πλειοψηφικά.

Το ισχύον Σύνταγμα της Ελλάδας δεν περιέχει συγκεκριμένες ρυθμίσεις για το σύστημα που θα ακολου-

θηθεί για την ανάδειξη των εδρών στο Κοινοβούλιο. Να σημειωθεί ότι η εισαγωγή της απλής αναλογικής σαν

πάγιο εκλογικό σύστημα με συνταγματική πρόβλεψη για αυτό είναι αίτημα της Αριστεράς. 

Πλειοψηφικό

Στο Πλειοψηφικό σύστημα η επικράτεια δε θεωρείται ενιαίος εκλογικός χώρος, αλλά χωρίζεται σε εκλο-

γικές περιφέρειες. Ο συνδυασμός που έρχεται πρώτος στην περιφέρεια κερδίζει όλες τις έδρες, ενώ οι επόμενοι

καμμία (γι' αυτό στην αγγλοσαξονική παράδοση συναντάται ως The winner takes it all). Αντικειμενικό ελλάτ-

τωμα του συγκεκριμένου συστήματος είναι η έλλειψη αναλογικότητας, αφού υποθετικά ένας συνδυασμός

μπορεί να κερδίσει τις εκλογές κερδίζοντας με διαφορά μιας ψήφου τις μισές περιφέρειες, έστω και εάν δε

λάβει ούτε μία στις υπόλοιπες!

Χαρακτηριστικό παράδειγμα εφαρμογής του πλειοψηφικού, καθώς και της μη αναλογικότητάς του, είναι

η εκλογή εκλεκτόρων στις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ του2000. Αν και το ψηφοδέλτιο του Τζωρτζ Μπους

συγκέντρωσε σε παναμερικανικό επίπεδο μισό εκατομμύριο λιγότερες ψήφους από αυτό του Αλ Γκορ, ο πρώ-

τος συγκέντρωσε μεγαλύτερο αριθμό εκλεκτόρων και εξελέγη πρόεδρος.

Πλειοψηφικό με μονοεδρικές

Μια λίγο αναλογικότερη μορφή του Πλειοψηφικού είναι το λεγόμενο Πλειοψηφικό με μονοεδρικές πε-

ριφέρειες. Σε αυτό το σύστημα η επικράτεια χωρίζεται σε πολύ μικρές περιφέρειες και κάθε μία εκλέγει μόνο

ένα βουλευτή. Βάσει της απαιτούμενης πλειοψηφίας, διακρίνεται σε:

• Ενός γύρου, όπου εκλέγεται ο συνδυασμός που θα βγει πρώτος.

• Δύο γύρων, όπου απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία, δηλ. 50% συν μία ψήφο. Εάν αυτή δεν επιτευχθεί

με την πρώτη, επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία (β' γύρος) ανάμεσα στους δύο πρώτους συνδυασμούς.

Χαρακτηριστική περίπτωση Πλειοψηφικού με μονοεδρικές - ενός γύρου είναι το εκλογικό σύστημα για

τη Βρετανική Βουλή των Κοινοτήτων, ενώ δύο γύρων αυτό για τη Γαλλική Εθνοσυνέλευση.

Ιστορία των ελληνικών εκλογικών συστημάτων 
ή το εκλογικό ψυχόδραμα των ελλήνων
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Απλή αναλογική

Στο σύστημα της Απλής αναλογικής ο αριθμός εδρών που λαμβάνουν οι συνδυασμοί εξαρτάται μόνο από

το εθνικό ποσοστό τους, ανεξαρτήτως του αποτελέσματός τους ανά εκλογική περιφέρεια. Είναι ένα δίκαιο

εκλογικό σύστημα, διότι αποτυπώνει ακριβώς τη λαϊκή βούληση. Δέχεται όμως την κριτική ότι δεν παράγει

ισχυρές πλειοψηφίες, αφού η εμπειρία στις δυτικές κοινωνίες δείχνει πως σπάνια κάποιος συνδυασμός λαμ-

βάνει το απαραίτητο 50% για να σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Γι' αυτό το λόγο χρησιμοποιείται σε

πολύ λίγα κράτη για εθνικές εκλογές, ενώ αντίθετα είναι σύνηθες σε εκλογές τοπικού ή συνδικαλιστικού χα-

ρακτήρα.

Στην καθαρή μορφή της απλής αναλογικής, οι έδρες κάθε συνδυασμού προκύπτουν από το γινόμενο

«Εθνικό ποσοστό X συνολικός αριθμός εδρών» (στρογγυλοποιημένο στον προηγούμενο ακέραιο). Για παρά-

δειγμα ένας συνδυασμός στην Ελλάδα που θα λάμβανε 15%, θα είχε 15/100x300=45 βουλευτές. Όσες έδρες

στο τέλος της κατανομής παραμείνουν αδιάθετες λόγω της στρογγυλοποίησης, πηγαίνουν στους συνδυασμούς

με τα μεγαλύτερα υπόλοιπα.

Απλή αναλογική με όριο

Μία παραλλαγή της απλής αναλογικής είναι αυτή που ορίζει ελάχιστο όριο για τη συμμετοχή στην κατα-

νομή των εδρών. Σε αυτήν την περίπτωση, όσοι συνδυασμοί δεν ξεπεράσουν το όριο δε μπορούν να λάβουν

έδρες, ακόμη και εάν δικαιούνται με βάση το παραπάνω γινόμενο.

Παράδειγμα απλής αναλογικής με όριο είναι το σύστημα εκλογής ευρωβουλευτών στην Ελλάδα, το οποίο

κατανέμει απολύτως αναλογικά τις έδρες αλλά μόνο σε όσους συνδυασμούς ξεπεράσουν το 3%.

Απλή αναλογική ανά περιφέρεια

Άλλη μια παραλλαγή είναι η Απλή αναλογική ανά περιφέρεια, κατά την οποία οι έδρες διανέμονται πρω-

τογενώς αναλογικά βάσει της δύναμης κάθε συνδυασμού ανά εκλογική περιφέρεια. Επιφανειακά αυτό μπορεί

να ακούγεται ίδιο με την καθαρή απλή αναλογική, αλλά λειτουργεί εις βάρος των μικρών συνδυασμών. Συ-

νήθως οι εκλογικές περιφέρειες έχουν μικρό αριθμό εδρών (άρα μεγάλο εκλογικό μέτρο), συνεπώς ενδέχεται

ένας συνδυασμός με ομοιόμορφα κατανεμημένο εθνικό ποσοστό 4% ή 5% να μην πιάνει σε καμμία περιφέρεια

το απαιτούμενο μέτρο! Για τον παραπάνω λόγο η παραλλαγή αυτή θεωρείται πως ακροβατεί ανάμεσα στην

απλή και την ενισχυμένη αναλογική. Ένα τέτοιο σύστημα εφαρμόσθηκε στις ελληνικές εθνικές εκλογές του

1989 και του 1990.

Ενισχυμένη αναλογική

Ενισχυμένα αναλογικά συστήματα ονομάζονται αυτά που δεν ανήκουν σε καμία από τις παραπάνω κα-

τηγορίες. Υπάρχουν άπειρα είδη, τα οποία είτε είναι συνδυασμοί πλειοψηφικού και απλής (μικτά) είτε πρω-

τότυπα. Αποτέλεσμα της ενισχυμένης αναλογικής είναι η δυσανάλογα μεγάλη εκπροσώπηση του πρώτου

συνδυασμού στη βουλή εις βάρος των υπολοίπων (και κυρίως των μικρών), αλλοιώνοντας τη βασική δημο-

κρατική αρχή ότι κάθε ψήφος μετράει το ίδιο. Ως επιχείρημα προβάλλεται πάντα ότι η ενισχυμένη αναλογική

εξασφαλίζει ευκολότερες αυτοδυναμίες, οδηγώντας σε σταθερές κυβερνήσεις. Ο όρος της ενισχυμένης ανα-

λογικής είναι ψευδεπίγραφος, αφού στην πραγματικότητα αυτό το σύστημα είναι αποδυναμωμένη αναλογική.

Ονομάζεται, όμως, έτσι επειδή ενισχύει το πρώτο σε ψήφους κόμμα.

Σημ: Καθ’ όσον αφορά το εφεύρημα του BONUS των εδρών στο πρώτο κόμμα αποτελεί μία ελληνική

θλιβερή πρωτοτυπία στον τομέα της πολιτειολογίας εισαχθείσα  από τα δύο μεγάλα κόμματα της τελευταίας

τριακονταετίας.

Ιστορία των ελληνικών εκλογικών συστημάτων 
ή το εκλογικό ψυχόδραμα των ελλήνων

deltio:Layout 1  07/04/2015  10:05 ΠΜ  Page 18



deltio:Layout 1  07/04/2015  10:05 ΠΜ  Page 1



2

deltio:Layout 1  07/04/2015  10:05 ΠΜ  Page 2



3

deltio:Layout 1  07/04/2015  10:05 ΠΜ  Page 3



4

deltio:Layout 1  07/04/2015  10:05 ΠΜ  Page 4



5

deltio:Layout 1  07/04/2015  10:05 ΠΜ  Page 5



6

deltio:Layout 1  07/04/2015  10:05 ΠΜ  Page 6



7

deltio:Layout 1  07/04/2015  10:05 ΠΜ  Page 7



8

deltio:Layout 1  07/04/2015  10:05 ΠΜ  Page 8



9

deltio:Layout 1  07/04/2015  10:05 ΠΜ  Page 9



10

deltio:Layout 1  07/04/2015  10:05 ΠΜ  Page 10



11

deltio:Layout 1  07/04/2015  10:05 ΠΜ  Page 11



12

deltio:Layout 1  07/04/2015  10:05 ΠΜ  Page 12



13

deltio:Layout 1  07/04/2015  10:05 ΠΜ  Page 13



14

deltio:Layout 1  07/04/2015  10:05 ΠΜ  Page 14



15

deltio:Layout 1  07/04/2015  10:05 ΠΜ  Page 15



16

deltio:Layout 1  07/04/2015  10:05 ΠΜ  Page 16



17

deltio:Layout 1  07/04/2015  10:05 ΠΜ  Page 17



18

deltio:Layout 1  07/04/2015  10:05 ΠΜ  Page 18



19

deltio:Layout 1  07/04/2015  10:05 ΠΜ  Page 19



20

deltio:Layout 1  07/04/2015  10:05 ΠΜ  Page 20



21

deltio:Layout 1  07/04/2015  10:05 ΠΜ  Page 21



22

deltio:Layout 1  07/04/2015  10:05 ΠΜ  Page 22



23

deltio:Layout 1  07/04/2015  10:05 ΠΜ  Page 23



24

deltio:Layout 1  07/04/2015  10:05 ΠΜ  Page 24



25

deltio:Layout 1  07/04/2015  10:05 ΠΜ  Page 25



26

deltio:Layout 1  07/04/2015  10:05 ΠΜ  Page 26



27

deltio:Layout 1  07/04/2015  10:05 ΠΜ  Page 27



28

deltio:Layout 1  07/04/2015  10:05 ΠΜ  Page 28



29

deltio:Layout 1  07/04/2015  10:05 ΠΜ  Page 29



30

deltio:Layout 1  07/04/2015  10:05 ΠΜ  Page 30



31

deltio:Layout 1  07/04/2015  10:05 ΠΜ  Page 31



32

deltio:Layout 1  07/04/2015  10:05 ΠΜ  Page 32



19

ΕΠΙΤΟΜΗ ΜΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΒΕΛΤΗΡΙΑΣ

(Γερμανικές πολεμικές επανορθώσεις)

τήρηση των στρατευμάτων κατοχής. Εδώ πρόκειται, λοιπόν, από νομική σκοπιά για ενοχή εκ συμβάσεως. Άρα η

αντίστοιχη εκ της συμβάσεως απαίτηση της Ελλάδας είναι ενδοσυμβατικής και όχι αδικοπρακτικής προέλευσης.

Α. Σ' αυτήν την απαίτηση προστίθενται ποσά τα οποία προκύπτουν από συναφείς προς τη δανειακή σύμβαση

αιτίες, όπως είναι ιδίως οι τόκοι υπερημερίας λόγω μη έγκαιρης εξόφλησης.

Β. Για την απαίτηση αυτή δεν τίθεται ούτε θέμα παραγραφής ούτε θέμα παραίτησης. Τίθεται μόνο ζήτημα

συνολικού υπολογισμού της ώς σήμερα. Ας σημειωθεί ότι η ελληνική θέση γίνεται νομικώς τόσο περισσότερο

ισχυρότερη, όσο ήδη από την κατοχική περίοδο είχε αρχίσει η αποπληρωμή του δανείου, σύμφωνα με όσα έχουν

γίνει γνωστά κατά καιρούς.

ΙΙ. Και, δεύτερον, με τις αποζημιώσεις λόγω ανθρώπινων θυμάτων και υλικών καταστροφών στην Ελλάδα

από τις δυνάμεις κατοχής.

Α. Επισημαίνω πριν απ' όλα ότι το 1946, στη Διάσκεψη των Παρισίων, είχε προσδιοριστεί ένα -κατά προ-

σέγγιση- ποσό τέτοιων αποζημιώσεων προς την Ελλάδα ύψους 7,5 δισ. δολαρίων.

Β. Κυρίως δε τονίζω με έμφαση ότι το 1953, με τη Συμφωνία του Λονδίνου, δεν «χαρίσθηκαν» στη Γερμανία

οι οφειλές της λόγω πολεμικών αποζημιώσεων, όπως η γερμανική πλευρά «τεχνηέντως» φαίνεται να διατείνεται.

Η Συμφωνία αυτή απλώς έθεσε «σε αδράνεια» τις οφειλές της Γερμανίας ώς την υπογραφή, κατά το Διεθνές

Δίκαιο (Δίκαιο του Πολέμου), «Συμφώνου Ειρήνης» μεταξύ της τελευταίας και των Δυνάμεων που νίκησαν στον

Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Πρόκειται νομικώς για ένα είδος «αναβλητικής αίρεσης» (lato sensu) σχετικά με την εξό-

φληση των υποχρεώσεων της Γερμανίας, επειδή τότε θεωρήθηκε ότι αυτή δεν διέθετε -πρωτίστως λόγω της δι-

αίρεσής της σε Δυτική και Ανατολική- την κατά το διεθνές δίκαιο απαιτούμενη πολιτειακή υπόσταση για ανάληψη

και εκπλήρωση συναφών υποχρεώσεων.

1. Τούτο -ήτοι η ικανότητα σύναψης «Συμφώνου Ειρήνης»- επήλθε το 1990. Όταν, μετά την επανένωση της

Γερμανίας η τελευταία απέκτησε ενιαία νομικώς πολιτειακή υπόσταση και κυριαρχία. Ειδικότερα το 1990 υπο-

γράφηκε το λεγόμενο «Σύμφωνο 2 + 4» μεταξύ της ενωμένης πλέον Γερμανίας και ΗΠΑ, ΕΣΣΔ, Γαλλίας και

Αγγλίας.

2. Γίνεται δε σήμερα γενικώς και επισήμως δεκτό -και de facto το έχει αποδεχθεί και η Γερμανία, αφού στη

βάση αυτή στηρίζει την εν γένει κυριαρχία της- ότι το ως άνω Σύμφωνο επέχει τη θέση του «Συμφώνου Ειρήνης»

που περιγράφει, κατά το Διεθνές Δίκαιο, η προαναφερόμενη Συμφωνία του Λονδίνου του 1953. Και τούτο διότι

μόνον έκτοτε η Γερμανία μπορούσε να υπογράψει ένα τέτοιο «Σύμφωνο», δεδομένου ότι μόνο τότε, όπως ήδη

τόνισα, απέκτησε την ενότητά της και την ενιαία κυριαρχία της μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Γ. Το «Σύμφωνο 2 + 4» καλύπτει, λόγω της νομικής φύσης του αλλά και γενικότητάς του, και τα μη συμβαλ-

λόμενα πλην όμως παθόντα από τη γερμανική κατοχή κράτη, όπως η Ελλάδα. Είναι δηλαδή νομικό κείμενο γε-

νικής εφαρμογής.

Δ. Η από ελληνικής πλευράς νομική βάση των αποζημιωτικών απαιτήσεων κατά της Γερμανίας βρίσκει στα-

θερό έρεισμα κυρίως στις διατάξεις του άρθρου 3 της Δ' Σύμβασης της Χάγης του 1907, οι οποίες κωδικοποίησαν

και τις ώς τότε διατάξεις του Δικαίου του Πολέμου. Κατά τις διατάξεις αυτές «ο εμπόλεμος όστις ήθελε παραβιάσει

τας διατάξεις του Κανονισμού θα υποχρεούται, αν συντρέχει λόγος, εις αποζημίωσιν, θα είναι δε υπεύθυνος διά

πάσας τα πράξεις τας διαπραχθείσας υπό των προσώπων των μετεχόντων της στρατιωτικής του δυνάμεως».

Επέκεινα οι διατάξεις των άρθρων 46 και 47 του «Κανονισμού Νόμων και Εθίμων του Πολέμου στην ξηρά»,

ο οποίος είναι προσαρτημένος στη Δ' Σύμβαση της Χάγης του 1907, καθιερώνουν και τις δύο θεμελιώδεις αρχές

του Δικαίου του Πολέμου, ήτοι τις αρχές της προστασίας του σεβασμού του Ανθρώπου και της ατομικής ιδιοκτη-

σίας. Όλες αυτές τις αρχές επικαιροποίησε η απόφαση του Διεθνούς Στρατιωτικού Δικαστηρίου της Νυρεμβέργης

του 1946.

1. Αυτό είχε αποδεχθεί, έναντι της ελληνικής κυβέρνησης, επισήμως το 1965 ο τότε Καγκελάριος Λούτβιχ Έρχαρτ.

2. Ο ίδιος δε είχε τότε μιλήσει για επανορθώσεις ύψους 500 εκατ. γερμανικών μάρκων.

ΙΙΙ. Η σχετικώς πρόσφατη απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης, με την οποία απορρίφθηκε ιταλικό

αίτημα -υπήρχε και παρέμβαση Ελλήνων διαδίκων- για πολεμικές αποζημιώσεις έναντι της Γερμανίας, ουδόλως

αλλάζει τα προαναφερόμενα νομικά δεδομένα και επιχειρήματα υπέρ της Ελλάδας. Και τούτο διότι η ως άνω

απόφαση εκδόθηκε ύστερα από προσφυγή ιδιωτών. Τώρα γίνεται λόγος για απαιτήσεις του Ελληνικού Κράτους,

κατά το Διεθνές Δίκαιο, τόσο για εξόφληση του κατοχικού δανείου όσο και για την καταβολή αποζημιώσεων

λόγω των «πεπραγμένων» των γερμανικών στρατευμάτων κατοχής.
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Α. Σύμφωνα με πρόχειρους υπολογισμούς, το ελάχιστο των κατά τα προαμνημονευόμενα ελληνικών απαι-

τήσεων έναντι της Γερμανίας είναι σήμερα, περίπου, 60 δισ. ευρώ από το κατοχικό δάνειο και 110 δισ. ευρώ λόγω

αποζημιώσεων. Ήτοι σύνολο, περίπου, 170 δισ. ευρώ. Αλλ' αυτό είναι θέμα ειδικότερου υπολογισμού, ο οποίος

θα γίνει με την επιμέλεια των αρμόδιων ελληνικών κρατικών αρχών.

Β. Και κάτι τελευταίο: Η σημερινή ευρωπαϊκή συγκυρία, η οποία χαρακτηρίζεται και από την ανάγκη οριο-

θέτησης των υποχρεώσεων των χωρών της Ευρωζώνης ως προς την επίτευξη βασικών δημοσιονομικών στόχων -

μεταξύ των οποίων προέχουσα θέση κατέχει το δημόσιο χρέος κάθε χώρας-μέλους- επιβάλλει και την επίλυση

των μεταξύ των χωρών αυτών κάθε είδους συναφών διαφορών, με βάση το ευρωπαϊκό και το διεθνές δίκαιο.

* Η παρέμβαση αυτή του Προέδρου της Δημοκρατίας, καθηγητή Συνταγματικού Δικαίου του Πανεπιστημίου
Αθηνών Προκόπη Παυλόπουλου, την οποία δημοσίευσε η "Αυγή", στις 12.1.2015 έγινε με αφορμή τις τότε δηλώσεις
Σόιμπλε ότι δεν υπάρχει θέμα αποζημιώσεων.»

Σταχυολόγηση Γαλλικού Τύπου (Σημ. κ. Λευτ. Σαββίδη (19/3/2015)

Ο γαλλικός Τύπος αναφέρεται για πρώτη φορά στο ζήτημα των γερμανικών αποζημιώσεων υπέρ της χώρας

μας και σημειώνει πως η Γερμανία φαίνεται αναγκασμένη να πάρει θέση στο θέμα.

"Εν μέσω πλήρους κρίσης, η Ελλάδα τολμά να απαιτήσει από τη Γερμανία την επιστροφή του κατοχικού δα-

νείου και τις πολεμικές αποζημιώσεις" είναι η πρώτη πρόταση του άρθρου τoυ γαλλικού εβδομαδιαίου περιοδικού

L'Express που αναφέρεται στο θέμα με τρόπο που δείχνει πως μέχρι πρότινος το ζήτημα των αποζημιώσεων ήταν

εντελώς άγνωστο στην Ευρώπη. Όπως σημειώνει η εφημερίδα, παρά τον πρώτο αιφνιδιασμό και το απόλυτο "nein"

του Βερολίνου, οι απαιτήσεις των Ελλήνων μοιάζουν καθόλα τεκμηριωμένες και σημειώνει πως το θέμα θα συ-

ζητηθεί και στη συνάντηση Μέρκελ - Τσίπρα τη Δευτέρα 23 Μαρτίου.

Ο Αλέξης Τσίπρας βάζει το θέμα στη συζήτηση

Ο αρθρογράφος του γαλλικού μέσου αναρωτιέται αρχικά αν η Γερμανία χρωστά πράγματι δισεκατομμύρια

ευρώ στην Ελλάδα και σημειώνει πως αν ισχύει κάτι τέτοιο φαίνεται πως το Βερολίνο είναι το ίδιο κακοπληρωτής,

κάτι που προσάπτει σήμερα στην Αθήνα. Στη συνέχεια περιγράφει την επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στην Καισα-

ριανή, στο μνημείο της αντίστασης, λίγες ώρες μετά την ορκωμοσία του. "Ο πρωθυπουργός της Ελλάδας αναφέρ-

θηκε στο αναγκαστικό δάνειο 476 εκατομμυρίων γερμανικών μάρκων του 1942. Σε σημερινή αξία το ύψος αυτού

του δανείου φτάνει μεταξύ 5 και 11 δις ευρώ".

"Αυτές οι απαιτήσεις έρχονται εν μέσω ενός πόκερ για την αναδιαπραγμάτευση του χρέους της Ελλάδας,

προκάλεσαν της ψυχρές και κατηγορηματικές αντιδράσεις από πλευράς Γερμανίας" σημειώνει στη συνέχεια το

άρθρο που παραθέτει δηλώσεις στελεχών της γερμανικής κυβέρνησης πως το θέμα των αποζημιώσεων έχει κλείσει.

"Ωστόσο, στο πέρασμα των ημερών, αυτή η ωραία βεβαιότητα πως το θέμα έχει κλείσει κατέρρευσε, προκαλώντας

το διχασμό μεταξύ των ιστορικών στη βάση των δηλώσεων του κ. Τσίπρα" σημειώνει το άρθρο.

Η φράση ταμπού που αποφεύγει η Γερμανία

Το άρθρο στη συνέχεια κάνει μια εκτενή αναφορά στην ιστορία πίσω από τις ελληνικές απαιτήσεις ξεκινώντας

από τη Σύνοδο του Λονδίνου το 1953 και τις πιέσεις των τεσσάρων μεγάλων δυνάμεων να μην εξαθλιωθεί  η Γερμανία

οικονομικά από τους Συμμάχους. "Οι Έλληνες δέχονται να διαπραγματευτούν την επιστροφή του δανείου την ημέρα

που Ανατολική και Δυτική Γερμανία υπογράψουν σύμφωνο ειρήνης" σημειώνει το άρθρο και εκεί βρίσκεται και η

φράση κλειδί, με την οποία παίζει έκτοτε το Βερολίνο ώστε να αποφεύγει να αναφερθεί στο θέμα. Γιατί; Διότι το

1989, στις διαδικασίες επανένωσης της Γερμανίας η οποία όμως "σε καμιά περίπτωση δεν επρόκειτο για σύμφωνο

ειρήνης". Με απλά λόγια "η κυβέρνηση Κολ φρόντισε ο όρος "σύμφωνο ειρήνης" να μην εμφανίζεται σε κανένα

κείμενο. Όλα αυτά φυσικά με την συναίνεση των Αμερικάνων, των Γάλλων, των Βρετανών και των Ρώσων".

ΕΠΙΤΟΜΗ ΜΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΒΕΛΤΗΡΙΑΣ

(Γερμανικές πολεμικές επανορθώσεις)
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Ένα ζήτημα που πια δεν είναι ταμπού για τη Γερμανία

Το άρθρο κλείνει αναφέροντας πως το θέμα των αποζημιώσεων έχει αρχίσει να βρίσκει έδαφος εντός Γερ-

μανίας και όλο και περισσότερες προσωπικότητες της αντιπολίτευσης, αλλά και κάποιες της συμπολίτευσης εκτι-

μούν πως η χώρα δεν μπορεί να αγνοεί τις ελληνικές απαιτήσεις. "Πρέπει να διαχωρίσουμε το πρόβλημα των

πολεμικών αποζημιώσεων, από εκείνο των συζητήσεων για την κρίση της Ελλάδας και του Ευρώ. Φρονώ πως

πρέπει οπωσδήποτε να ανοίξει ένας διάλογος για τις αποζημιώσεις. Είναι μέρος της ιστορίας μας. Είμαι αντίθετος

στο να σβήσουμε οριστικά το παρελθόν μας. Ακόμη και μετά από δεκαετίες" εκτιμά ο αντιπρόεδρος του σοσιαλ-

δημοκρατικού κόμματος Ραλφ Στένγκερ. Στην ίδια γραμμή και ο πρόεδρος του αριστερού Die Linke Άντον Χο-

φράιτερ, αλλά και ο επικεφαλής των Πράσινων Μπερντ Ρίξιενγκερ.

"Όπως και με την περίπτωση της επιστροφής του κλεμμένου χρυσού στην Ελβετία (1997), της αποζημίωσης

των εργατών σε καταναγκαστικά έργα της Γερμανίας ή ακόμη και της αποκατάστασης των έργων τέχνης που

κλάπηκαν από Εβραίους (1998), η Γερμανία είναι σίγουρα στο σημείο, να ανοίξει και πάλι ένα ντροπιαστικό κε-

φάλαιο της ιστορίας της προκειμένου να ρυθμίσει τα χρέη της που παραμένουν πάντα σε αδράνεια." κλείνει το

άρθρο δείχνοντας πως η κινήσεις της ελληνικής πλευράς προκάλεσαν σοβαρούς τριγμούς σε πολιτικό επίπεδο

στο Βερολίνο.

Σχόλιο: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ»
Στη διαφορά αυτή προοδευτικά αναδεικνύονται, εκτός των άλλων, οι πάγιες νοοτροπίες και οι ιστορικοί χα-

ρακτήρες λαών.

Οι Έλληνες θύματα διαμαρτύρονται και απαιτούν την αποκατάσταση του δικαίου και την αναγνώριση βάσει

του Δ.Δ. των υποχρεώσεων της Γερμανίας έναντι της Ελλάδος (σε προβληματική είναι η αλήθεια στιγμή, που

ανάγκασε τον Πρωθυπουργό στο Βερολίνο να ομιλεί για την «πρωτίστως ηθική και όχι υλική διάσταση» του θέ-

ματος!).

Οι Γερμανοί θύτες, αφού ξεπέρασαν την αισχύνη του Β’ παγκοσμίου πολέμου, την ταπείνωση και τις δοκι-

μασίες, επανηύραν τον εαυτό τους. Στυγνοί, αλαζόνες, εκδικητικοί, αρνούνται τα ποικίλα εγκλήματα: τις κλοπές

των αρχαιοτήτων, το αναγκαστικό δάνειο, τον εξανδραποδισμό των ελλήνων εβραίων αλλά και γενικότερα την

καταστροφή της οικονομίας και των υποδομών της Ελλάδος κατά τη διάρκεια ενός αδικαιολόγητου πολέμου και

μίας απάνθρωπης και τυραννικής κατοχής, οι συνέπειες των οποίων είναι ορατές και μετρήσιμες μέχρι σήμερα

(Όρα πόνημα Νικ. Χριστοδουλάκη). 

Οι διαφορές επί του θέματος πολλές. Ιδίως η νομική επιχειρηματολογία μεταξύ των δύο μερών διαφέρει έν-

τονα. Η συνθήκη «2+4» για την επανένωση των δύο Γερμανικών του 1990, όπως και το άρθ. 49 της Συνθήκης

της Χάγης, το οποίο επικαλείται η Γερμανική πλευρά και που ορίζει τη σχέση του κατέχοντα και του κατεχόμενου,

είναι βέβαιο ότι θα αποτελέσουν σημεία οξείας αντιπαράθεσης.

Η διαμάχη αυτή μεταξύ Ελλάδος και Γερμανίας για το συγκεκριμένο θέμα που ιστορικά και πολιτικά κακο-

φόρμισε, κινδυνεύει να γίνει μία μόνιμη πληγή, αν δε βρει ένα παραδεκτό τέλος. Φοβούμεθα ότι, αν υπάρξουν

πρόσθετες εμπλοκές, με την πάροδο του χρόνου η διάσταση αυτή μεταξύ των δύο λαών θα διογκωθεί, η μισαλ-

λοδοξία θα πάρει τη μορφή της εχθρότητας, για να καταλήξει ενδεχομένως, όπως είπε και ο Γλέζος, σε «εθνικι-

στικά παραληρήματα», ζημιογόνα για όλες τις πλευρές.

ΕΠΙΤΟΜΗ ΜΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΒΕΛΤΗΡΙΑΣ

(Γερμανικές πολεμικές επανορθώσεις)

Επιλέξτε και στηρίξτε τους φορείς αλληλεγγύης της περιοχής σας.

Αξίζουν της φροντίδας σας και οι:

«ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» - «ΓΙΑΤΡΟΙ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ» - «UNICEF»
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Στιγμιότυπα από την εθιμοτυπική επίσκεψη του Δ.Σ. της Ενώσεως (στις 27/3/2015)

στο νεοεκλεγέντα  Πρόεδρο της Δημοκρατίας, κ. ΠΡΟΚΟΠΗ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟ
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