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Κοινωνία

Ζητούν υπογραφές για τις γερµανικές
επανορθώσεις, εν όψει Χάγης
Σχετική ανακοίνωση εξέδωσε το Εθνικό Συµβούλιο Διεκδίκησης των Οφειλών
της Γερµανίας προς την Ελλάδα
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Να µεταβούν στην ιστοσελίδα http://www.greece.org/blogs/wwii/ και να
προσυπογράψουν το αίτηµα προς τη γερµανική κυβέρνηση να εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις της προς την Ελλάδα πληρώνοντας το αναγκαστικό κατοχικό δάνειο και
πολεµικές επανορθώσεις ανάλογες των υλικών ζηµιών, των εγκληµάτων και των
λεηλασιών, που διέπραξε η πολεµική µηχανή των Γερµανών, ζητεί µ΄ ανακοίνωσή του
το Εθνικό Συµβούλιο Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερµανίας προς την Ελλάδα. Η
έκκληση γίνεται ενόψει της σχετικής απόφασης του Δικαστηρίου της Χάγης.
Το κείµενο που συνοδεύει την έκκληση αναφέρει τα εξής:
«Τον Οκτώβριο του 1940, η Ελλάδα υποχρεώθηκε να µπει στο Δεύτερο Παγκόσµιο
Πόλεµο µε την απρόκλητη εισβολή των στρατευµάτων του Μουσολίνι στην Ήπειρο. Ο
Χίτλερ, για να σώσει τον Μουσολίνι από µία ταπεινωτική ήττα, εισέβαλε στην Ελλάδα
τον Απρίλιο του 1941.
Η Ελλάδα λεηλατήθηκε και ερειπώθηκε από τους Γερµανούς όσο καµία άλλη χώρα
κάτω από την κατοχή τους. Σύµφωνα µε τον Διεθνή Ερυθρό Σταυρό, τουλάχιστον
300.000 Έλληνες πέθαναν από την πείνα-άµεσο αποτέλεσµα της Γερµανικής
λεηλασίας. Ο Μουσολίνι παραπονέθηκε στον Υπουργό του των Εξωτερικών,Κόµη
Τσιάνο, «Οι Γερµανοί έχουν αρπάξει από τους Έλληνες ακόµη και τα κορδόνια των
παπουτσιών τους».
Η Γερµανία και η Ιταλία επέβαλαν στην Ελλάδα όχι µόνο υπέρογκες δαπάνες κατοχής,
αλλά και ένα αναγκαστικό δάνειο (κατοχικό δάνειο) ύψους 3,5 δισεκατοµµυρίων
δολαρίων.
Ο ίδιος ο Χίτλερ είχε αναγνωρίσει την υποχρέωση της Γερµανίας να πληρώσει αυτό το
χρέος και είχε δώσει οδηγίες να αρχίσει η διαδικασία πληρωµής του.
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Μετά το τέλος του πολέµου, η Συνδιάσκεψη των Παρισίων επιδίκασε στην Ελλάδα 7,1
δισεκατοµµύρια δολάρια για πολεµικές επανορθώσεις έναντι της Ελληνικής απαίτησης
14,0 δισεκατοµµυρίων δολαρίων. Η Ιταλία πλήρωσε στην Ελλάδα το µερίδιο της από το
κατοχικό δάνειο. Η Ιταλία και η Βουλγαρία πλήρωσαν πολεµικές επανορθώσεις στην
Ελλάδα,και η Γερµανία πλήρωσε πολεµικές επανορθώσεις στην Πολωνία το 1956 και
στην Γιουγκοσλαβία το 1971.
Η Ελλάδα απαίτησε από την Γερµανία την πληρωµή του κατοχικού δανείου το 1945,
1946, 1947, 1964, 1965, 1966,
1974, 1987, και το 1995.Παρά ταύτα Γερµανία αρνείται συστηµατικά να πληρώσει στην
Ελλάδα τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από το κατοχικό δάνειο και τις πολεµικές
επανορθώσεις.
Το 1964, ο Γερµανός ΚαγκελάριοςErhard υποσχέθηκε την πληρωµή του δανείου µετά
την ενοποίηση της Γερµανίας, που πραγµατοποιήθηκε το 1990. Ενδεικτικό της
σηµερινής αξίας των Γερµανικών υποχρεώσεων προς στην Ελλάδα είναι το ακόλουθο:
εάν χρησιµοποιηθεί σαν τόκος ο µέσος τόκος των Κρατικών Οµολόγων των ΗΠΑ από το
1944 µέχρι το 2010, που είναι περίπου 6%, η σηµερινή αξία του κατοχικού δανείου
ανέρχεται στα 163,8 δισεκατοµµύρια δολάρια και αυτή των πολεµικών επανορθώσεων
στα 332 δισεκατοµµύρια δολάρια.
Στις 2 Ιουλίου 2011, ο Γάλλος οικονοµολόγος και σύµβουλος της Γαλλικής κυβέρνησης
Jacques Delpla δήλωσε ότι οι οφειλές της Γερµανίας στην Ελλάδα για το Δεύτερο
Παγκόσµιο Πόλεµο ανέρχονται σε 575 δισεκατοµµύρια δολάρια (Les Echos, Saturday,
July 2, 2011). Ο Γερµανός ιστορικός οικονοµολογίας Dr. AlbrechtRitschl συνέστησε
στην Γερµανία να ακολουθήσει µία περισσότερο µετριοπαθή πολιτική στην ευρωκρίση
του 2008-2011, διότι ενδέχεται να βρεθεί αντιµέτωπη δικαιολογηµένων απαιτήσεων για
πολεµικές επανορθώσεις του Δευτέρου Παγκοσµίου Πολέµου (Der Spiegel, June 21,
2011,uardian.co.uk, June 21, 2011).
Οι Γερµανοί δεν άρπαξαν από τούς Έλληνες µόνο «ακόµη και τα κορδόνια των
παπουτσιών τους». Στο Δεύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο η Ελλάδα έχασε 13% του
πληθυσµού της. Ένα µέρος αυτού του πληθυσµού χάθηκε στην µάχη, αλλά το
µεγαλύτερο ποσοστό χάθηκε από την πείνα και τα εγκλήµατα πολέµου των Γερµανών.
Οι Γερµανοί δολοφόνησαν τούς κατοίκους 89 Ελληνικών πόλεων και χωριών, έκαψαν
περισσότερα από 1700 χωριά και εκτέλεσαν πολλούς από τους κατοίκους αυτών των
χωριών. Μετέτρεψαν την χώρα σε ερείπια, και λεηλάτησαν τους αρχαιολογικούς της
θησαυρούς.
Ζητούµε από την Γερµανική Κυβέρνηση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της προς την
Ελλάδα, πού εκκρεµούν για πολλές δεκαετίες, πληρώνοντας το αναγκαστικό κατοχικό
δάνειο, και πολεµικές επανορθώσεις ανάλογες των υλικών ζηµιών, των εγκληµάτων και
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των λεηλασιών που διέπραξε η πολεµική µηχανή των Γερµανών.

© Δηµοσιογραφικός Οργανισµός Λαµπράκη Α.Ε.
Το σύνολο του περιεχοµένου και των υπηρεσιών του site διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά
για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκποµπή του, σε οποιοδήποτε µέσο, µετά ή
άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

3 of 3

1/27/12 7:33 PM

