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Η Ελλάδα έχει ακόµη τη δυ-
νατότητα να διεκδικήσει 
τις γερµανικές επανορ-

θώσεις, όπως διαπιστώθηκε 
στις Επιτροπές Οικονοµικών 
και Εξωτερικών Υποθέσεων. Τα 
µέλη των επιτροπών αξίωσαν 
από την κυβέρνηση να πάρει 
θέση στο «εθνικό αυτό ζήτηµα», 
µετά την ενηµέρωση που είχαν 
από τρεις πανεπιστηµιακούς κα-
θηγητές, τον Μανώλη Γλέζο και 
τον υποδιοικητή της ΤτΕ.

Για το θέµα των γερµανικών 
αποζηµιώσεων και του κατανα-
γκαστικού δανείου, ενηµέρωσαν 
τις Επιτροπές οι πανεπιστηµια-
κοί καθηγητές Μανώλης Ρού-
κουνας, (µέλος της Ακαδηµίας 
Αθηνών), Στέλιος Περράκης, 
Αντ. Μπρεδήµας, ο Μανώλης 
Γλέζος, πρόεδρος του Εθνικού 
Συµβουλίου ∆ιεκδίκησης Γερµα-
νικών Αποζηµιώσεων, και ο Ιω. 
Παπαδάκης, υποδιοικητής της 
Τραπέζης της Ελλάδος.

Ο καθηγητής ∆ηµοσίου ∆ιε-
θνούς ∆ικαίου του Πανεπιστη-
µίου Αθηνών, Αντ. Μπρεδήµας, 
επισήµανε ότι η νοµική δυνατό-
τητα που υπάρχει µπορεί να θε-
ωρηθεί εργαλείο σε πολιτικό και 
διπλωµατικό επίπεδο και ανα-
φέρθηκε ιδιαιτέρως στις δυνατό-
τητες που υπάρχουν για επιστρο-
φή των ελληνικών πολιτιστικών 
θησαυρών από τη Γερµανία.

∆εδοµένου ότι, όπως ανέφε-
ρε, η Γερµανία έχει δεχθεί ότι 
το ∆ιεθνές ∆ίκαιο επιβάλλει την 
επιστροφή των δικών της θη-
σαυρών από τους Ρώσους, δεν 
µπορεί να ισχυριστεί κάτι άλλο 
για την επιστροφή και των πο-
λιτιστικών αγαθών από εκείνη 
προς την Ελλάδα. Έτσι, ο καθη-

γητής προέτρεψε να µας απα-
σχολήσει αυτό πρωτίστως έναντι 
άλλων διεκδικήσεων, διότι του-
λάχιστον έχουµε τις πιθανότητες 
να πάρουµε αυτά που ζητούµε. 
«Αυτή είναι η πιο προσιτή προ-
σέγγιση των επανορθώσεων 
γενικά», είπε και ζήτησε από το 
υπουργείο Εξωτερικών να πάρει 
θέση στο συγκεκριµένο ζήτηµα. 

Αναφορικά µε το δάνειο, ο κ. 
Μπρεδήµας προκειµένου να κα-
ταδείξει πόσο επαχθές ήταν για 
τη χώρα ανέφερε ότι η Ελλάδα 
πλήρωνε το 113% του ΑΕΠ, 
όταν το Βέλγιο κατέβαλε το 24%, 
η Νορβηγία το 69% και η Ολ-
λανδία το 17% του ΑΕΠ.

Ο καθηγητής ∆ιεθνών και 
Ευρωπαϊκών Θεσµών του Πα-
ντείου, Στ. Περράκης, τόνισε 
ότι υπάρχουν δυνατότητες νο-
µικές για τη διεκδίκηση αποζη-
µιώσεων σε διεθνές και εθνικό 
επίπεδο. Τις εξελίξεις σε νοµικό 
επίπεδο περιέγραψε ο οµότιµος 
καθηγητής του Πανεπιστηµίου 
Αθηνών, Μανώλης Ρούκου-
νας, ο οποίος επισήµανε ότι το 
∆ιεθνές ∆ικαστήριο της Χάγης 
«δεν ασχολήθηκε µε την ελληνι-
κή περίπτωση» στην πρόσφατη 
απόφασή του. Βεβαίως, διευ-
κρίνισε, η απόφαση δηµιουργεί 
δεδικασµένο για το θέµα της 
ετεροδικίας που έχει προβάλει 
η Γερµανία. Αναφερόµενος στο 
«καταναγκαστικό κατοχικό δά-
νειο», είπε ότι σύµφωνα µε τα 
δηµοσιευµένα στοιχεία η Ελλά-
δα δεν παραιτήθηκε από τις αξι-
ώσεις της. «Χρειάζεται συνολική 
µελέτη των επισήµων στοιχείων 
της διαφοράς µας µε τη Γερµα-
νία για να ληφθούν οι οριστικές 
αποφάσεις», τόνισε.

O Μανώλης Γλέζος, αφού ανέ-
φερε µε κατηγορηµατικό τρόπο 
ότι «δεν υπάρχει τίποτα που να 
σβήνει τις οφειλές της Γερµανίας 
έναντι της χώρας µας», ζήτησε 
από τον πρωθυπουργό Λουκά 
Παπαδήµο να δώσει στοιχεία 
σχετικά µε το «αναγκαστικό δά-
νειο». Ανέφερε ότι όταν ο ση-
µερινός πρωθυπουργός ήταν 
διοικητής της Τραπέζης της Ελ-
λάδας στο σχετικό αίτηµα είχε 
απαντήσει ότι απαιτείται εντολή 
πρωθυπουργού. «Σήµερα που 
είναι εκείνος πρωθυπουργός 
ας µας τα δώσει», είπε ο κ. Γλέ-
ζος και ζήτησε τη συνδροµή της 
Βουλής ώστε να παραδοθούν τα 
στοιχεία.

Εκ µέρους της ΤτΕ, ο υποδιοι-
κητής Ιω. Παπαδάκης, δεσµεύτη-
κε για την πλήρη συνεργασία της 
Τράπεζας µε νοµικούς ώστε να 
εκτιµηθεί το ύψος του δανείου, 
καθώς, όπως είπε, οι τρόποι για 
να γίνει κάτι τέτοιο είναι πολλοί. 
Υπενθυµίζεται ότι από την Τρά-
πεζα της Ελλάδος εκταµιεύθηκαν 
τα χρήµατα του δανείου προς τη 
Γερµανία ύστερα από εντολή της 
κατοχικής κυβέρνησης. Ωστόσο, 
η Τράπεζα δεν έχει υπολογίσει 
ακόµη το ακριβές ποσό κι όπως 
τόνισε ο κ. Παπαδάκης το ζήτη-
µα των γερµανικών αποζηµιώ-
σεων ανάγεται στη δικαιοδοσία 
της ελληνικής Πολιτείας.

Συνοψίζοντας τη συζήτηση, ο 
πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτε-
ρικών Υποθέσεων, Ντίνος Βρετ-
τός, τόνισε πως αποδείχθηκε ότι 
υπάρχει θέµα το οποίο, όµως, 
δεν έχει αγγίξει την Πολιτεία και 
κατέληξε τονίζοντας πως κάτι 
πρέπει να γίνει πλέον και η Ελ-
λάδα να λάβει αποφάσεις. 
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Ζητείται διπλωματούχος 
μηχανικός αυτοκινήτων  

για πλήρη απασχόληση (fulltime). 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι, 

τηλεφωνήστε στον Σπύρο Γεωργίου 
στο 02-97278438  FAX  02-97269830, 

Email – fullofgas1@gmail.com
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Georges Hall Petroleum
203 Birdwood Rd. Georges Hall 

∆εν έσβησε η ελπίδα για 
τις γερµανικές αποζηµιώσεις


