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269.547.005.854 ευρώ. 
Την ώρα που η κυβέρνηση θα αναλάβει την 

οργάνωση των πρωτοβουλιών για τη διεκδίκη-
ση σε πολιτικό, διπλωµατικό και δικαστικό επί-
πεδο, η Βουλή θα αποδυθεί σε έναν παράλλη-

λο µαραθώνιο διεθνο-
ποίησης του ζητήµα-
τος σε διεθνές επίπε-
δο. Με αποστολή κλι-
µακίου της, η Βουλή 
θα αναλάβει την ενη-
µέρωση του γερµανι-
κού και άλλων ευρω-
παϊκών Κοινοβουλί-
ων, αλλά και του Ευ-
ρωκοινοβουλίου, την 
έγερση του ζητήµατος 

στο Συµβούλιο της Ευρώπης, στον ΟΗΕ και σε 
άλλα διεθνή fora, ενώ η αναφορά στο ζήτηµα 
θα περιλαµβάνεται και στην ατζέντα του προ-
έδρου της Βουλής Ν. Βούτση κατά τις επίση-
µες επισκέψεις του στο εξωτερικό.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι 
προτεινόµενες από το πόρισµα της Βουλής ενέρ-
γειες, οι οποίες θα πρέπει να αναληφθούν τόσο 
σε νοµικό (∆ιαιτητικό ∆ικαστήριο του άρθρου 
28 της Συµφωνίας του Λονδίνου, το ∆ιεθνές 
∆ικαστήριο της Χάγης και τα εθνικά δικαστή-
ρια) όσο και σε πολιτικό επίπεδο, µε τη Βουλή 
να εφιστά ιδιαίτερη προσοχή στο ζήτηµα του 
απαραγράπτου των απαιτήσεων.

µανε ότι στις 2 Μαΐου, στο Αουσβιτς Μπιρκενάου, η Βουλή θα εκπροσωπη-
θεί στην πορεία που γίνεται κάθε χρόνο στον χώρο και η οποία φέτος είναι 
αφιερωµένη στην Ελλάδα, ενώ, σε µια κίνηση µε ισχυρό συµβολισµό, µε 
έξοδα της Βουλής θα εγκαινιαστεί εκεί ένα µουσείο-έκθεση για τους Ελληνες 
θύµατα του στρατοπέδου κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου.

Σε κάθε περίπτωση, η συζήτηση της Τετάρτης 
αναµένεται µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Κι ενώ οι πε-
ρισσότεροι θα ανέµεναν ότι η συναίνεση σε ένα τέ-
τοιο, εθνικής σηµασίας, ζήτηµα θα ήταν το αυτονό-
ητο, η λύση της εξίσωσης δεν είναι εύκολη. Οχι µό-
νο λόγω του φορτισµένου κλίµατος που δηµιουρ-
γεί η εκατέρωθεν σκανδαλολογία µεταξύ κυβέρνη-
σης και αντιπολίτευσης. Από πλευράς αξιωµατικής 
αντιπολίτευσης εγείρονται ενστάσεις και επί της ου-
σίας του πορίσµατος, µε τη Νέα ∆ηµοκρατία να δι-
αφωνεί κάθετα µε τον τρόπο διεκδίκησης που προ-
τείνει η κυβερνητική πλειοψηφία, αλλά και µε όσα 
περιγράφονται στο πόρισµα, εκτιµώντας ότι µε αυτό τον τρόπο ακυρώνο-
νται όλες οι προηγηθείσες ενέργειες διεκδίκησης.

Με βάση την έκθεση της Επιτροπής, οι αξιώσεις της Ελλάδας αφορούν:
α) Πολεµικές αποζηµιώσεις για τις υλικές καταστροφές και διαρπαγές, β) 

πολεµικές επανορθώσεις των θυµάτων και συγγενών των θυµάτων γ) απο-
πληρωµή του κατοχικού δανείου, δ) επιστροφή των κλεµµένων αρχαιολο-
γικών θησαυρών και εκκλησιαστικών κειµηλίων.

Η ίδια προσέγγιση εκτιµά ότι οι καθαρές απαιτήσεις της Ελλάδας έναντι 
της Γερµανίας υπολογίζονται στα 171.442.057.838 ευρώ. Σε αυτό το ποσό 
προστίθενται η απαίτηση της Ελλάδας για το κατοχικό δάνειο, που ανέρχε-
ται στα 10.344.859.092 ευρώ, η απαίτηση για αποθετικές ζηµίες που ανέρ-
χεται στα 33.873.928.462 ευρώ και η απαίτηση από µείωση παραγόµενου 
προϊόντος που ανέρχεται στα 53.886.160.462 ευρώ. Συνολικά το ποσό των 
απαιτήσεων της Ελλάδας από τη Γερµανία ανερχόταν στις 31/12/2014 στα 
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Σ
υναίνεση για τις γερµανικές αποζηµιώ-
σεις εν µέσω ακραίας πόλωσης αναζητεί 
η Βουλή. Την προσεχή Τετάρτη, στη σκιά 

του συγκρουσιακού σκηνικού που διαµορφώ-
νουν οι εξελίξεις στην υπόθεση της Novartis, δύο 
µόλις ηµέρες πριν από την απόφαση για άρση 
ή µη της βουλευτικής ασυλίας του Ανδρέα Λο-
βέρδου, το πόρισµα της διακοµµατικής επιτρο-
πής για τη διεκδίκηση των γερµανικών αποζη-
µιώσεων εισάγεται προς συζήτηση στην Ολο-
µέλεια της Βουλής.

Στην πρώτη γραµµή 
της µάχης για τη διεκ-
δίκηση θα µπει ο ίδιος 
ο πρόεδρος της Βουλής 
Νίκος Βούτσης, ο οποί-
ος το βράδυ της Τετάρ-
της θα ζητήσει από το 
Σώµα έγκριση πρότα-
σής του, µε την οποία η 
κυβέρνηση θα εντέλλε-
ται να εκκινήσει τις δια-
δικασίες διεκδίκησης. Σύµφωνα µε πληροφορί-
ες της Realnews, η Αθήνα είναι έτοιµη αµέσως 
µετά την ψήφιση του προέδρου της Βουλής να 
θέσει το ζήτηµα των διεκδικήσεων προς τη γερ-
µανική πλευρά µέσω της επίσηµης οδού της ρη-
µατικής διακοίνωσης, όπως είχε γίνει το 1995. 

Μεταξύ άλλων, στο κείµενο της πρότασης του 
προέδρου της Βουλής, η οποία αναµένεται να 
γίνει γνωστή από την προσεχή Τρίτη, αµέσως 
µετά τη συνεδρίαση της ∆ιάσκεψης των Προέ-
δρων, θα περιλαµβάνονται τα βήµατα που θα 
πρέπει να ακολουθηθούν τόσο σε διπλωµατι-
κό και πολιτικό επίπεδο όσο και για την προε-
τοιµασία της διεκδίκησης σε δικαστικό επίπε-
δο. Από το ίδιο κείµενο, ωστόσο, θα λείπουν 
αναφορές σε ποσά και υλικές αξιώσεις. Ερωτη-
θείς από κοινοβουλευτικούς συντάκτες για ποιο 
λόγο θα λείπει η αναφορά σε ποσά, ο κ. Βού-
τσης τόνισε ότι στο πέρασµα του χρόνου προ-
κύπτουν γεγονότα, στοιχεία και µαρτυρίες, τα 
οποία έρχονται να αποκαλύψουν και νέες δι-
εκδικήσεις. Ως εκ τούτου, θα ήταν παρακινδυ-
νευµένο να δεσµευθεί το ελληνικό κράτος µέ-
σω επίσηµου κειµένου σε συγκεκριµένο ποσό 
και στο µέλλον να µην µπορεί να προβεί σε νέ-
ες διεκδικήσεις. Ο κ. Βούτσης, µάλιστα, επεσή-

Η Βουλή ανοίγει 
τον φάκελο
των γερµανικών
αποζηµιώσεων

Η Αθήνα είναι έτοιµη να θέσει 
το ζήτηµα των αποζηµιώσεων 
προς το Βερολίνο µέσω 
της επίσηµης οδού της 
ρηµατικής διακοίνωσης

Ο Νίκος Βούτσης το βράδυ 
της Τετάρτης θα ζητήσει από 
το Σώµα έγκριση πρότασής 
του, µε την οποία η κυβέρνηση 
θα εντέλλεται να εκκινήσει τις 
διαδικασίες διεκδίκησης

ΜΕ ΑΠΟΣΤΟ-
ΛΗ κλιμακίου 
της, η Βουλή θα 
αναλάβει την 
ενημέρωση του 
γερμανικού και 
άλλων ευρω-
παϊκών Κοινο-
βουλίων, αλλά 
και του Ευρω-
κοινοβουλίου
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µοκρατίας της Γερµανίας- µε τις τέσσερις µεγάλες νική-
τριες δυνάµεις του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου, δηλαδή 
τη Βρετανία, τη Γαλλία, τις ΗΠΑ και τη Σοβιετική Ενω-
ση. Στη συµφωνία αυτή ορίζεται πως µετά την ενοποί-
ηση της Γερµανίας λήγουν οριστικά και οι οποιεσδήπο-
τε αξιώσεις για πολεµικές αποζηµιώσεις έναντι της ενω-
µένης Γερµανίας. Η χώρα µας, από την πλευρά της, έχει 
αποδεχθεί τη συµφωνία αυτή, αλλά -όπως και κάποιες 
άλλες- δεν είναι ξεκάθαρο το εάν την έχει επικυρώσει.

Αντίθετα, η ίδια αυτή συµφωνία δεν καθιστά σαφές το 
εάν στις αξιώσεις έναντι της ενωµένης Γερµανίας εκτός 
των πολεµικών αποζηµιώσεων περιλαµβάνεται και το 

καταναγκαστικό δάνειο, το οποίο επίσης απαιτεί η Ελ-
λάδα. Επιπρόσθετα, υπάρχει η συµφωνία του 1961, µε 
την οποία και δόθηκαν κάποιου είδους αποζηµιώσεις 
προς τη χώρα µας, στο τότε Βασίλειο της Ελλάδας, µε 
πρωθυπουργό τον Κωνσταντίνο Καραµανλή.

Στη συµφωνία του 1961, το Βασίλειο της Ελλάδας απο-
δέχεται πως λαµβάνει πολεµικές αποζηµιώσεις, όµως σε 
ξεχωριστό σηµείο της συµφωνίας ο τότε πρέσβης της 
Ελλάδας στο Βερολίνο αναφέρει πως η χώρα µας επι-

φυλάσσεται για µελλοντικές απαιτήσεις.
Εποµένως, είναι ασαφές το εάν η υποσηµείωση αυ-

τή µε την υπογραφή του Ελληνα πρέσβη κ. Υψηλάντη 
έχει ή όχι νοµική ισχύ. Σε κάθε περίπτωση, στο Βερολί-
νο δεν θα απέκλειαν και την οδό των διεθνών δικαστη-
ρίων για την επίλυση της διαφοράς, κάτι όµως που θα 
σήµαινε την επιβάρυνση των διµερών σχέσεων Ελλάδας 
και Γερµανίας, που είναι στενοί εταίροι σε Ε.Ε., ευρω-
ζώνη και ΝΑΤΟ. Γενικότερα, το Βερολίνο δεν σκοπεύει 
να υποχωρήσει σε ένα τέτοιο ζήτηµα, καθώς στην πε-
ρίπτωση που υπέκυπτε στις απαιτήσεις της Αθήνας θα 
άνοιγε αυτόµατα ο ασκός του Αιόλου, που θα µπορούσε 
να οδηγήσει τη Γερµανία σε οικονοµική καταστροφή.

Η ναζιστική Γερµανία κατέλαβε δεκάδες χώρες κα-
τά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου, που όλες 
δυνητικά θα είχαν δικαίωµα πολεµικών αποζηµιώσε-
ων. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα της Πολωνί-
ας, όπου και εκεί η δεξιά λαϊκιστική κυβέρνηση της χώ-
ρας επανέφερε το θέµα των πολεµικών αποζηµιώσεων, 
απαιτώντας από το Βερολίνο 800 δισ. ευρώ.

Η πολωνική κυβέρνηση δεν αποδέχεται τη συµφω-
νία της δεκαετίας του '50, που είχε γίνει µεταξύ των δύο 
κρατών για τον τερµατισµό απαιτήσεων για πολεµικές 
αποζηµιώσεις, καθώς αναφέρει ότι εκείνη την εποχή η 
Πολωνία δεν ήταν ανεξάρτητη, αλλά δορυφόρος της 
Σοβιετικής Ενωσης. Η γερµανική πρωτεύουσα απαντά 
πως οι συµφωνίες αυτές είναι διεθνείς και έχουν ακόµη 
ισχύ, αλλά και πως η Πολωνία έλαβε ως αποζηµίωση 
και εδάφη στην Ποµερανία, στη Σιλεσία και στην ανα-
τολική Πρωσία. Παρ’ όλα αυτά, η κυβέρνηση της Πο-
λωνίας εξακολουθεί να τηρεί αδιαπραγµάτευτη στάση 
στο θέµα αυτό, γεγονός που έχει επιβαρύνει σηµαντι-
κά το κλίµα µεταξύ των δύο κρατών.

Σε ένα γενικότερο πλαίσιο, το θέµα των γερµανικών 
πολεµικών αποζηµιώσεων παραµένει περίπλοκο και 
φέρνει σε δύσκολη θέση όλες τις µεταπολεµικές κυ-
βερνήσεις της Γερµανίας, οι οποίες επιχειρούν µε διά-
φορες µεθοδεύσεις να το αποφύγουν. Η πρακτική αυ-
τή δεν φαίνεται πως θα αλλάξει σηµαντικά στο µέλλον.

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΒΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

Το Βερολίνο υψώνει…
τείχος στις διεκδικήσεις

 Η ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ κυβέρνηση δεν έχει αλλάξει 
τις θέσεις της σε ό,τι αφορά τις πολεµικές απο-
ζηµιώσεις προς την Ελλάδα, ούτε πρόκειται να 
υποχωρήσει από τις θέσεις αυτές. Αυτό είναι το 
συµπέρασµα από την απάντηση που έδωσε στη 
Realnews ανώτατος πολιτικός παράγοντας της 
Γερµανίας, όταν ρωτήθηκε για το ζήτηµα αυτό, 
µε αφορµή την έκθεση για τις πολεµικές αποζη-
µιώσεις και το καταναγκαστικό δάνειο που σχε-
διάζει να καταθέσει στο ελληνικό Κοινοβούλιο 
η κυβέρνηση. Ο πολύπειρος Γερµανός πολιτι-
κός µάς είπε πως έχει εξηγήσει λεπτοµερώς τις 
γερµανικές θέσεις στους Ελληνες συνοµιλητές 
του και στις δύο επισκέψεις που πραγµατοποίη-
σε στην ελληνική πρωτεύουσα, ενώ συµπλήρω-
σε πως δεν έχει αλλάξει κάτι στη στάση της Γερ-
µανίας, στάση που συνοψίζεται στις απαντήσεις 
που δίνουν στην Αθήνα -εδώ και πολλά χρόνια- 
όλες οι γερµανικές κυβερνήσεις. ∆ηλαδή πως το 
θέµα νοµικά και πολιτικά έχει κλείσει, η Γερµα-
νία όµως εξακολουθεί να αναγνωρίζει τις ηθικές 
της υποχρεώσεις απέναντι στην Ελλάδα από τα 
εγκλήµατα του εθνικοσοσιαλισµού στη διάρκεια 
του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου. Να σηµειωθεί πως 
το θέµα αυτό συζητήθηκε εκτενώς και κατά την 
τελευταία επίσκεψη που πραγµατοποίησε στην 
Ελλάδα η καγκελάριος Αγκελα Μέρκελ, καθώς 
και κατά την αντίστοιχη του Προέδρου της Οµο-
σπονδιακής ∆ηµοκρατίας της Γερµανίας Φρανκ 
Βάλτερ Σταϊνµάγερ. Πηγές στο Βερολίνο µάς εξή-
γησαν πως ειδικότερα στην περίπτωση της επί-
σκεψης Σταϊνµάγερ (ο οποίος επισκέφθηκε και 
το στρατόπεδο συγκέντρωσης του Χαϊδαρίου) 
το συγκεκριµένο ζήτηµα συζητήθηκε τόσο στις 
συνοµιλίες µε τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα 
όσο και στη συνάντηση µε τον Πρόεδρο της ∆η-
µοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο. Μάλιστα, οι 
πηγές επισηµαίνουν πως οι γερµανικές πολεµι-
κών αποζηµιώσεις ήταν ίσως το θέµα για το οποίο 
αναλώθηκε ο περισσότερος χρόνος στις σχετικές 
συζητήσεις, θέλοντας µε τον τρόπο αυτό να υπο-
γραµµίσουν πως η ελληνική κυβέρνηση γνωρί-
ζει καλά την αρνητική θέση που κρατά το Βερο-
λίνο. Πού, όµως, βασίζονται οι Γερµανοί όταν λέ-
νε πως το θέµα έχει κλείσει νοµικά και πολιτικά;

Κυρίως στη συµφωνία 2+4, που υπογράφη-
κε για την ενοποίηση της Γερµανίας το 1990 µε-
ταξύ των δύο Γερµανιών -της Οµοσπονδιακής 
∆ηµοκρατίας της Γερµανίας και της Λαϊκής ∆η-

Ανώτατος πολιτικός 
παράγοντας της Γερμανίας 
με τον οποίο συνομίλησε η 
«R» θεωρεί ότι το θέμα έχει 
κλείσει νομικά και πολιτικά


