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Του ΒΑΣΙΛΗ ΣΚΟΥΡΗ

Σ
ε 170 δισ. ευρώ υπολογίζονται -κατ’ ελά-
χιστον- σήμερα οι απαιτήσεις της Ελλά-
δας έναντι του Βερολίνου για την περίο-

δο της Κατοχής, με τον Πρόεδρο της Δημοκρα-
τίας Προκόπη Παυλόπουλο να έχει πάρει πάνω 
του την υπόθεση και να θέτει δημοσίως το θέ-
μα, το οποίο το μεγαλύτερο τουλάχιστον μέρος 
του πολιτικού κόσμου δείχνει να έχει ξεχάσει.

Σύμφωνα με πρόχειρους υπολογισμούς της 
Αθήνας, το ελάχιστο των ελληνικών απαιτήσε-
ων έναντι της Γερμανίας είναι σήμερα περί-
που 60 δισ. ευρώ από το κατοχικό δάνειο και 
110 δισ. ευρώ λόγω των αποζημιώσεων, δη-
λαδή 170 δισ. ευρώ. Θεωρείται, όμως, βέβαιο 
ότι -εφόσον το θέμα τεθεί επισήμως- θα απαι-
τηθεί ένας πιο εξειδικευμένος υπολογισμός, ο 
οποίος -όπως είναι φυσικό- θα πραγματοποι-
ηθεί με την επιμέλεια των αρμόδιων ελληνικών 
κρατικών Αρχών.

Η γερμανική θέση ότι οι ελληνικές απαιτή-
σεις έχουν παραγραφεί ή δεν ισχύουν δεν έχει 
νομική βάση. Λίγο πριν από τη δικτατορία, το 
1966, ο Γκέρχαρντ Σρέντερ -μετέπειτα καγκε-
λάριος- είχε επισκεφθεί επισήμως την Αθήνα 
ως υπουργός Εξωτερικών, με τον Γεώργιο και 
τον Ανδρέα Παπανδρέου να του θέτουν το θέ-
μα. Η Αθήνα, μάλιστα, απέστειλε ρηματική νό-
τα (verbal note) προς τη Βόννη στις 9 Νοεμβρί-
ου του 1966. Η απάντηση της Γερμανίας ουσι-
αστικά αναγνώριζε πως οι ελληνικές απαιτήσεις 
βρίσκονται σε ισχύ. Εγραφε, μεταξύ άλλων, η 
απάντηση της Βόννης:

«Κατά τη διάρκεια ανταλλαγής ιδεών μετα-
ξύ της αυτού εξοχότητος του Ελληνα υπουργού 
Εξωτερικών και του ομοσπονδιακού υπουργού 
Εξωτερικών δρος Γκέρχαρντ Σρέντερ, που έλα-
βε χώρα στην Αθήνα τη 15η Οκτωβρίου 1966, 
η ελληνική πλευρά, μεταξύ άλλων, ήγειρε το ζή-
τημα των αξιώσεων, τις οποίες η Τράπεζα της 
Ελλάδος ισχυρίζεται ότι έχει εναντίον της Γερ-
μανίας και οι οποίες προέρχονται από ορισμέ-
νες χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις που δι-
ενεργήθηκαν κατά τη διάρκεια της Κατοχής 
της Ελλάδας τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Σε αυ-
τό το πλαίσιο, ο υπουργός Σρέντερ ανέφερε 
τις επιστολές του διευθυντή του ομοσπονδια-
κού υπουργείου των Οικονομικών Ράινχαρντ 
της 30ής Σεπτεμβρίου 1964 στον πρώην πρω-
θυπουργό Γεώργιο Παπανδρέου και του διευ-
θυντή του ίδιου υπουργείου δρος Κάιζερ της 
26ης Μαρτίου 1965 στον βουλευτή-καθηγη-
τή Α. Παπανδρέου. Σε αυτές τις επιστολές γί-
νεται αναφορά σε δηλώσεις που έγιναν από 
τους αντιπροσώπους της ελληνικής κυβέρνη-
σης το 1958 με την ευκαιρία της ολοκλήρωσης 
της συμφωνίας μεταξύ της γερμανικής κυβέρ-
νησης και της Ελλάδας που αφορά τη χορήγη-
ση πίστωσης 200 εκατ. μάρκων». 

(…)
«Οι δηλώσεις των Ελλήνων αντιπροσώπων 

ήταν της φύσεως που επέτρεψε στη γερμανι-
κή πλευρά την ερμηνεία ότι πιθανές ελληνικές 

αξιώσεις προερχόμενες από την εποχή της γερμανικής Κατο-
χής δεν θα ακολουθούνταν ενόψει της συμφωνηθείσας γερμα-
νικής οικονομικής βοήθειας. Ωστόσο, η ομοσπονδιακή κυβέρ-
νηση ουδέποτε θεώρησε ότι με δηλώσεις αυτού του είδους, τό-
τε ή σε μεταγενέστερες περιπτώσεις, η ελληνική κυβέρνηση είχε 
την πρόθεση να παραιτηθεί επισήμως από τις νομικά θεμελιω-
μένες αξιώσεις που πιστεύει ότι έχει από την εποχή της Κατοχής 
κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου». 

(…)
«Μπορεί να αναφερθεί ότι η απόφαση της γερμανικής κυ-

βέρνησης να χορηγήσει την πίστωση 200 εκατ. 
μάρκων είχε ως κίνητρό της τις φιλικές σχέσεις 
μεταξύ της Γερμανίας και της Ελλάδας και την 
επιθυμία να βοηθήσει την Ελλάδα, ανεξάρτη-
τα από τη νομική κατάσταση η οποία έχει δη-
μιουργηθεί από την παραπάνω συμφωνία».

Υπενθυμίζεται ότι ρηματική διακοίνωση προς 
το Βερολίνο είχε κάνει ο Κάρολος Παπούλιας, 
ως υπουργός Εξωτερικών, στις 6 Νοεμβρίου 
1995, ενόψει της επανένωσης των δύο Γερμα-

«Οι απαιτήσεις της Ελλάδας έναντι της Γερμανίας για το κατοχικό δάνειο
και τις αποζημιώσεις είναι πάντα νομικώς ενεργές και δικαστικώς επιδιώξιμες», 
τονίζει σε κάθε ευκαιρία ο Προκόπης Παυλόπουλος

Ο Πρόεδρος κρατά 
ανοιχτό το θέμα
των γερμανικών 
επανορθώσεων
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νιών. Εγραφε ο Κ. Παπούλιας:
«Εφόσον, επομένως, τα δύο γερμανικά κρά-

τη ενώθηκαν και ρυθμίσθηκε οριστικά στο δι-
εθνές πεδίο το θέμα της Γερμανίας, όπως προ-
κύπτει και από τον ίδιο τον τίτλο της Συνθήκης 
της Μόσχας, η ελληνική κυβέρνηση πιστεύ-
ει ότι εξέλιπε πλέον ο λόγος της αναβολής και 
δημιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις για την επί-
τευξη της λύσεως του θέματος των αποζημιώ-
σεων και επανορθώσεων γενικώς και, ειδικώ-
τερον, του ζητήματος του εκ των προμνημο-
νευθεισών καταβολών δημιουργηθέντος γερ-
μανικού χρέους». 

Οι ελληνικές θέσεις
Δύο φορές τις τελευταίες ημέρες ο Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας Π. Παυλόπουλος έθεσε το 
θέμα των ελληνικών διεκδικήσεων έναντι του 
Βερολίνου. 

Η φράση που χρησιμοποιεί, παγίως, ο Πρόε-
δρος της Δημοκρατίας είναι η εξής: «Οι απαιτή-
σεις της Ελλάδας έναντι της Γερμανίας για το κα-
τοχικό δάνειο και τις αποζημιώσεις είναι πάντα 
νομικώς ενεργές και δικαστικώς επιδιώξιμες». 

Τη θέση αυτή ο κ. Παυλόπουλος την έχει δι-
ατυπώσει 16 φορές έως τώρα κατά τη διάρκεια 
της θητείας του. Οι πιο πρόσφατες ήταν για το 
Ολοκαύτωμα των Ανωγείων -13 Αυγούστου 
2017- και για τη Σφαγή του Κομμένου, στις 16 
Αυγούστου 2017. Ας σημειωθεί ότι τη θέση αυ-
τή ο κ. Παυλόπουλος διατύπωσε και στον Πρό-
εδρο της Γερμανίας κ. Γκάουκ στο Βερολίνο, 
στις 18 Ιανουαρίου 2016. Αλλά και προς τον 
νέο Πρόεδρο της Γερμανίας κ. Σταϊνμάγερ, τό-
σο στην Αθήνα, στις 7 Απριλίου 2017, όσο και 
στο Βερολίνο, στις 10 Ιουνίου 2017.

Η Realnews παρουσιάζει σήμερα κείμενο με 
τα επιχειρήματα του κ. Παυλόπουλου, που εί-
χε αποσταλεί στο Βερολίνο και είχε μεταφρα-

στεί στα γερμανικά από την πρεσβεία, κείμενο που ο νυν Πρό-
εδρος της Δημοκρατίας είχε αποστείλει με την ιδιότητα του κα-
θηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών. 

«Διευκρινίζω ότι έχουμε να κάνουμε με δύο εντελώς διαφο-
ρετικά, από νομική άποψη, θέματα. Ητοι:

Ι. Πρώτον, με το κατοχικό δάνειο προς τη Γερμανία, το οποίο 
συνήφθη υποχρεωτικώς -ορθότερα με καταναγκαστικό και εκ-
βιαστικό τρόπο- μεταξύ της κατοχικής ελληνικής κυβέρνησης και 
της Γερμανίας, προς συντήρηση των στρατευμάτων κατοχής. 
Εδώ πρόκειται, λοιπόν, από νομική σκοπιά για ενοχή εκ συμβά-
σεως. Αρα, η αντίστοιχη εκ της συμβάσεως απαίτηση της Ελλά-
δας είναι ενδοσυμβατικής και όχι αδικοπρακτικής προέλευσης. 

Α. Σε αυτήν την απαίτηση προστίθενται ποσά τα οποία προ-
κύπτουν 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 υπολο-
γισμού της ως σήμερα. Ας σημειωθεί ότι η ελληνική θέση γίνεται 
νομικώς τόσο περισσότερο ισχυρότερη, όσο ήδη από την κα-
τοχική περίοδο είχε αρχίσει η αποπληρωμή του δανείου, σύμ-
φωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά κατά καιρούς. 

ΙΙ. Και, δεύτερον, με τις αποζημιώσεις λόγω ανθρώπινων θυ-
μάτων και υλικών καταστροφών στην Ελλάδα από τις δυνά-
μεις κατοχής. 

Α. Επισημαίνω πριν απ’ όλα ότι το 1946, στη Διάσκεψη των 

Παρισίων, είχε προσδιορισθεί ένα -κατά προσέγγιση- ποσό τέ-
τοιων αποζημιώσεων προς την Ελλάδα ύψους 7,5 δισ. δολαρίων.

Β. Κυρίως, δε, τονίζω με έμφαση ότι το 1953, με τη Συμφω-
νία 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 ως την υπο-
γραφή, κατά το Διεθνές Δίκαιο (Δίκαιο του Πολέμου) “Συμφώ-
νου Ειρήνης” μεταξύ της τελευταίας και των Δυνάμεων που νί-
κησαν στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Πρόκειται νομικώς για ένα 
είδος “αναβλητικής αίρεσης” (lato sensu) σχετικά με την εξό-
φληση των υποχρεώσεων της Γερμανίας, επειδή τότε θεωρή-
θηκε ότι αυτή δεν διέθετε -πρωτίστως λόγω της διαίρεσής της 
σε Δυτική και Ανατολική- την κατά το διεθνές δίκαιο απαιτού-
μενη πολιτειακή υπόσταση για ανάληψη και εκπλήρωση συνα-
φών υποχρεώσεων. 

1. Τούτο -ήτοι η ικανότητα σύναψης “Συμφώνου Ειρήνης”- 
επήλθε το 1990. Οταν μετά την επανένωση της Γερμανίας η τε-
λευταία απέκτησε ενιαία νομικώς πολιτειακή υπόσταση και κυ-
ριαρχία. Ειδικότερα το 1990 υπογράφηκε το λεγόμενο “Σύμφω-
νο 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 στηρί-
ζει την εν γένει κυριαρχία της- ότι το ως άνω Σύμφωνο επέχει 
τη θέση του “Συμφώνου Ειρήνης” που περιγράφει, κατά το Δι-
εθνές 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 κυ-
ριαρχία της μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. 

Γ. Το “Σύμφωνο 2+4” καλύπτει, λόγω της νο-
μικής φύσης του αλλά και γενικότητάς του, και 
τα μη συμβαλλόμενα πλην όμως παθόντα από 
τη γερμανική κατοχή κράτη, όπως η Ελλάδα. Εί-
ναι δηλαδή νομικό κείμενο γενικής εφαρμογής. 

Δ. Η από ελληνικής πλευράς νομική βάση των 
αποζημιωτικών απαιτήσεων κατά της Γερμανί-
ας βρίσκει σταθερό έρεισμα κυρίως στις διατά-
ξεις του άρθρου 3 της Δ’ Σύμβασης της Χάγης 
του 1907, οι οποίες κωδικοποίησαν και τις ως 
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 αποζημί-
ωσιν, θα είναι δε υπεύθυνος διά πάσας τα πρά-
ξεις 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 Πο-
λέμου στην ξηρά”, ο οποίος είναι προσαρτημέ-
νος στη Δ’ Σύμβαση της Χάγης του 1907, καθι-
ερώνουν και τις δύο θεμελιώδεις αρχές του Δι-
καίου του Πολέμου, ήτοι τις αρχές της προστα-
σίας του σεβασμού του Ανθρώπου και της ατο-
μικής ιδιοκτησίας. Ολες αυτές τις αρχές επικαι-

ροποίησε η απόφαση του Διεθνούς Στρατιωτι-
κού Δικαστηρίου της Νυρεμβέργης του 1946. 

1. Αυτό είχε αποδεχθεί, έναντι της ελληνικής 
κυβέρνησης, επισήμως το 1965 ο τότε καγκε-
λάριος Λούντβιχ Ερχαρντ. 

2. Ο ίδιος, δε, είχε τότε μιλήσει για επανορ-
θώσεις ύψους 500 εκατ. γερμανικών μάρκων. 

ΙΙΙ. Η σχετικώς πρόσφατη απόφαση του Δι-
εθνούς Δικαστηρίου της Χάγης, με την οποία 
απορρίφθηκε ιταλικό αίτημα -υπήρχε και παρέμ-
βαση Ελλήνων διαδίκων- για πολεμικές αποζη-
μιώσεις έναντι της Γερμανίας, ουδόλως αλλάζει 
τα προαναφερόμενα νομικά δεδομένα και επι-
χειρήματα υπέρ της Ελλάδας. Και τούτο διότι η 
ως άνω απόφαση εκδόθηκε ύστερα από προ-
σφυγή ιδιωτών. Τώρα γίνεται λόγος για απαι-
τήσεις του ελληνικού κράτους, κατά το Διεθνές 
Δίκαιο, τόσο για εξόφληση του κατοχικού δα-
νείου όσο και για την καταβολή αποζημιώσε-
ων λόγω των “πεπραγμένων” των γερμανικών 
στρατευμάτων κατοχής. 

Και κάτι τελευταίο: Η σημερινή ευρωπαϊ-
κή συγκυρία, η οποία χαρακτηρίζεται και από 
την ανάγκη οριοθέτησης των υποχρεώσεων 
των χωρών της ευρωζώνης ως προς την επί-
τευξη βασικών δημοσιονομικών στόχων -με-
ταξύ 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».
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