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To κλαμπ λειτουργεί κάθε
ΠέμΠτη μέσημέρι 

$10

τAVERNA NIGHT 
$25

κάθε ΠέμΠτη και Παρασκέυη με ζωντανή μουσική 
με τους ΑΝΤΩΝΗ στο μπουζούκι, 

ΓΙΩΡΓΟ στο αρμόνιο,
ΚΩΣΤΑ στο βιολί 

και στο τραγούδι ΒΑΣΙΛΗΣ & ΒΑΣΩ

καθέ σαββατο βραδυ
light music με την ορχήστρα του κλαμπ

$35
Το κλαμπ διατίθεται για γάμους και βαφτίσια 

και κάθε κοινωνική εκδήλωση
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ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 
(Coaching College)

360 Homer St. EARLWOOD – 175 Alison Rd. RANDWICK
9314 5550 – 0412 645 615

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ για όλες τις τάξεις του Γυμνασίου
ΦΥΣΙΚΗ & ΧΗΜΕΙΑ για τις τάξεις 11 και 12.

Άριστα αποτελέσματα κάθε χρόνο στο HSC (από το 1983)
Διδάσκει προσωπικά ο καθηγητής κος  Άγγελος Καθρεπτάκης,

Πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Αθηνών και Lecturer στο UNSW. 13
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σε επίπεδο διεθνούς δικαίου, καθώς 
η εξωτερική µας πολιτική, βασίζεται 
πρωτίστως στο σεβασµό του διεθνούς 
δικαίου. ∆υστυχώς, το διεθνές δίκαιο 
είναι εθιµικό - και ως τέτοιο, δίκαιο 
των ισχυρών. Όταν λοιπόν διεκδι-
κείς, πρέπει να πηγαίνεις µε όλα σου 
τα επιχειρήµατα και πρέπει να ξέρεις 
και το επόµενο βήµα σου. Το πολιτικό 
ερώτηµα, είναι το πώς θα καθίσει η 
Γερµανία στο τραπέζι των διαπραγ-
µατεύσεων και πότε» πρόσθεσε ο κ. 
Παπαϊωάννου.

ΟΡΓΗ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ Α∆ΡΑΝΕΙΑ ∆ΕΚΑΕΤΙΩΝ

Στις τοποθετήσεις των βουλευτών, 
κοινή υπήρξε η καταδίκη της αµέλει-
ας που επέδειξε επί δεκαετίες το ελ-
ληνικό ∆ηµόσιο. Οµόφωνη υπήρξε η 
υιοθέτηση της πρότασης του Π. Κου-
ρουµπλή και άλλων 37 βουλευτών, 
να συσταθεί ειδική κοινοβουλευτική 
Επιτροπή για την τεκµηρίωση και 
προώθηση των ελληνικών αξιώσε-
ων, να ζητηθεί από τη γερµανική Βου-
λή και το Ευρωκοινοβούλιο, η άδεια 
να εκθέσει δηµόσια ο πρόεδρος της 
Βουλής των Ελλήνων τα επιχειρήµα-
τα της χώρας και να υπάρξει ειδική 
ηµερίδα της Ελληνικής Βουλής, µε τη 
συµµετοχή των απανταχού ελληνικής 
καταγωγής βουλευτών, µε θέµα «την 
κοινή στρατηγική παγκόσµιας προ-
βολής αυτού του κρίσιµου εθνικού 
ζητήµατος». Καταγράφεται επίσης και 
η πρόταση του Κυριάκου Βελόπου-
λου (ΛΑΟΣ), «να επανασυσταθεί το 
γραφείο Εγκληµατιών Πολέµου, που 
έκλεισε το 1952».Ο ανεξάρτητος βου-
λευτής Παναγιώτης Κουρουµπλής 
και άλλοι βουλευτές είχαν ζητήσει να 
προσέλθουν στη συνεδρίαση τόσο οι 
πολιτικοί αρχηγοί όσο και ο πρωθυ-
πουργός.

∆ΗΜΑΣ: 
«ΘΑ ∆ΙΕΚ∆ΙΚΗΣΟΥΜΕ 
ΤΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ»

«Οι σηµερινές σχέσεις Ελλάδας-
Γερµανίας πρέπει να διέπονται από 
αλληλοσεβασµό, φιλία και εµπιστο-
σύνη. Σε αυτό το πνεύµα µπορεί και 
πρέπει να συζητηθεί ξανά το ζήτηµα 
των γερµανικών αποζηµιώσεων, µε 
τη δέουσα τεκµηρίωση που θα ενι-

σχύσει την ισχύ των επιχειρηµάτων 
µας» υπογράµµισε, µεταξύ άλλων, ο 
υπουργός Εξωτερικών Σταύρος ∆ή-
µας, κατά την παρέµβασή του στην 
κοινή συνεδρίαση της ∆ιαρκούς Επι-
τροπής Οικονοµικών Υποθέσεων 
και της ∆ιαρκούς Επιτροπής Εθνικής 
Άµυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων 
της Βουλής σχετικά µε τη διεκδίκηση 
των γερµανικών αποζηµιώσεων.

Αφού υπενθύµισε ότι κανένας δεν 
µπορεί να διαγράψει το δράµα που 
έζησε η πατρίδα κατά τη διάρκεια του 
Β’ Παγκοσµίου Πολέµου, σηµείωσε 
ότι στα χρόνια που πέρασαν από τον 
πόλεµο, Ελλάδα και Γερµανία έγιναν 
συνοδοιπόροι στο ευρωπαϊκό εγχεί-
ρηµα. Συνεχίζοντας, έθιξε και ένα 
άλλο θέµα σχετικά µε τις ελληνογερ-
µανικές σχέσεις, τονίζοντας ότι «ενο-
χλούνται οι Γερµανοί όταν βλέπουν 
να καίγεται η γερµανική σηµαία. Τόσο 
όσο ενοχλούνται οι Έλληνες όταν βλέ-
πουν να καίγεται η ελληνική». Όπως 
ανέφερε ο ΥΠΕΞ «είναι προσβλητικό 
να συγκρίνεται η σηµερινή Γερµανία 
µε τη ναζιστική Γερµανία. Τόσο προ-
σβλητικό όσο οι προτάσεις να πουλή-
σουµε τα νησιά µας ή την Ακρόπολη. 
Ο λαϊκισµός τρέφει το λαϊκισµό και 
δηλητηριάζει τις σχέσεις µεταξύ των 
δύο λαών. Αυτές είναι πρακτικές που 
δεν αρµόζουν στον πολιτισµό µας».

Αναφερόµενος στην πρόσφατη 
απόφαση του ∆ιεθνούς ∆ικαστηρίου 
για την υπόθεση των αποζηµιώσεων 
για τα θύµατα του ∆ιστόµου, στάθηκε 
σε δύο βασικά σηµεία, υπογραµµίζο-
ντας πρώτον ότι η απόφαση επιβεβαί-
ωσε τον εθιµικό χαρακτήρα και την 
ισχύ του κανόνα της ετεροδικίας για 
τη συγκεκριµένη υπόθεση και δεύτε-
ρον ότι το ∆ικαστήριο τόνισε πως το 
προνόµιο της ετεροδικίας δεν επηρε-
άζει το ζήτηµα της διεθνούς ευθύνης 
του ξένου κράτους σε περίπτωση που 
έχει διαπράξει εγκλήµατα πολέµου. 
Τέλος, παρατήρησε ότι θα πρέπει να 
γίνει µια συντονισµένη προσπάθεια 
συγκέντρωσης όλων αυτών των στοι-
χείων που τεκµηριώνουν τα ελληνικά 
δικαιώµατα, είτε αφορούν το αναγκα-
στικό κατοχικό δάνειο, είτε αφορούν 
τις επανορθώσεις, είτε αφορούν τις 
αποζηµιώσεις και την επιστροφή των 
αρχαιολογικών θησαυρών.

Μπορεί η διεκδίκηση των 
αποζηµιώσεων από τους 
Γερµανούς για τις θηριω-

δίες που διέπραξαν στην Ελλάδα 
την περίοδο της κατοχής να είναι 
πάγιο αίτηµα του ελληνικού λαού, 
ωστόσο φαίνεται ότι οι εκπρό-
σωποί του δεν έχουν τον ίδιο... 
ζήλο. Κατά την κοινή συνεδρίαση 
των Επιτροπών Οικονοµικών 
και Εξωτερικών Υποθέσεων της 
Βουλής, που πραγµατοποιήθηκε 
την Τετάρτη, διαπιστώθηκε ότι 
ο σχετικός φάκελος  που υπήρχε 
πριν από δεκαετίες στο Γενικό 
Λογιστήριο του Κράτους αναζη-
τείται, η δε Τράπεζα της Ελλάδος 
παραπέµπει για το κατοχικό δά-
νειο στο υπουργείο Οικονοµικών 
κι αυτό µε τη σειρά του στην ΤτΕ.

Σηµειώνεται ότι ο υποδιοικη-
τής της Τραπέζης της Ελλάδος 
κ. Γ. Παπαδάκης είχε δηλώσει 
προσφάτως στην Βουλή ότι η ΤτΕ 
«δεν διαθέτει τα πρωτότυπα στοι-

χεία για το δάνειο, τα οποία προ-
φανώς βρίσκονται στο υπουργείο 
Οικονοµικών», όπως είχε πει.

ΚΑΝΕΙΣ 
∆ΕΝ ΑΣΧΟΛΗΘΗΚΕ...

Ο υπουργός Οικονοµικών, Φί-
λιππος Σαχινίδης, δήλωσε πως 
αναζητεί το αρχείο που υπήρχε 
πριν από δεκαετίες στην ∆ιεύθυν-
ση 25 του Γενικού Λογιστηρίου 
του Κράτους και που αφορούσε 
ζητήµατα πολεµικών αποζηµιώ-
σεων: «Το αναζητώ - και θα θέσω 
στην διάθεση της Επιτροπής, 
οποιοδήποτε στοιχείο υπάρξει. 
Οι υπηρεσίες µε ενηµέρωσαν 
πως κανείς την τελευταία 20ετία 
δεν ασχολήθηκε µε το ζήτηµα 
αυτό» ανέφερε ο υπουργός.

Συµµεριζόµενος την ανάγκη 
επαναθέρµανσης του ζητήµατος 
των ελληνικών αξιώσεων, και 
µε το οικογενειακό του σπίτι στα 
Καλάβρυτα καµένο, όπως ανέφε-

ρε, απ’ τα στρατεύµατα κατοχής, 
ο υπουργός ∆ικαιοσύνης, Μιλ-
τιάδης Παπαϊωάννου, συνέστησε 
προσοχή και νηφαλιότητα, όχι 
για να παραπεµφθεί το ζήτηµα 
εκ νέου στις ελληνικές καλένδες, 
αλλά για να εξασφαλιστεί η βέλ-
τιστη δυνατή τεκµηρίωσή του. Σε 
κάθε περίπτωση, υπογράµµισε 
πως «θα είναι λάθος να συνδεθεί 
µε τη συγκυρία».

Η πρόσφατη απόφαση του 
∆ικαστηρίου της Χάγης που 
αναγνώρισε το δικαίωµα ετερο-
δικίας της Γερµανίας, δεν είναι 
µεν ευνοϊκή για ιδιωτικές απο-
ζηµιώσεις, αλλά σύµφωνα µε τον 
υπουργό ∆ικαιοσύνης, «αφήνει 
ανοιχτά σε επίπεδο Πολιτείας, τα 
ζητήµατα του κατοχικού δανείου 
και των γερµανικών επανορθώ-
σεων για καταστροφές και κλοπή 
αρχαιολογικών θησαυρών».

«Αυτά όµως είναι κρίσιµα ζητή-
µατα που πρέπει να εξετάσουµε 

ΕΠΙ ∆ΕΚΑΕΤΙΕΣ ΧΑΜΕΝΟΣ Ο ΦΑΚΕΛΟΣ 
ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΟΧΙΚΟ ∆ΑΝΕΙΟ

Αποκάλυψη σοκ 
για τις γερµανικές αποζηµιώσεις


