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Η θαηoρή  ηώv vαδηζηώv ζηήv Διιάδα ζηόv Γεύηεξo Παγθόζκηo πόιεκo(ΓΠΠ) ήηαv θαηαζηξεπηηθή. Υηιηάδεο 
vέσv αvέβεθαv ζηά βoπvά γηά ηήv αvηίζηαζε, πoύ oδήγεζε ζέ ζoβαξά αvηίπoηvα κέ βάζε ηόv απαίζηo 
θαvόvα όηη, γηά θάζε vεθξό vαδηζηή ζηξαηηώηε, 50 Διιεvεο έπξεπε vά εθηειεζζoύv. Σό ζύvoιo απσιεηώv 
ήηαv 520,000 άηoκα, πεξίπνπ 7,2% ηoύ πιεζπζκoύ, πoζoζηό, πoιύ αvώηεξo ηήο Ακεξηθήο κέ 500,000 
vεθξoύο, 0,4% ηoύ πιεζπζκoύ.Σήv Διιάδα μεπέξαζαv ζηό πoζoζηό ζαvάησv, κόvov ε Πoισvία(17,2%), ε 
oβηεηηθή Δvσζε(10,4%) θαί ε Γηoπγθoζιαβία(10,9%).Οη Ναδηζηαί θαηέζρεζαv ηά ηξόθηκα πoύ κπoξoύζαv vά 
ζηαιoύv ζηή Γεξκαvία, κέ θαηαζηξoθηθέο ζπvέπεηεο γηά ηoύο Διιεvεο. Δθαηovηάδεο ρηιηάδεο απεβίσζαv 
από ηόv ζηγαvό βαζαvηζηηθό ζάvαηo ηήο πείvαο. Πεξίπoπ 300  άvζξσπoη εκεξεζίσο πέζαηvαv ζηήv Αζήvα. Η 
εηήζηα θαηά θεθαιήv θαηαvάισζε ςσκηoύ, έπεζε από 170 θηιά(θαιήο πoηόηεηαο)ζηά 40 θηιά θαθήο 
πoηόηεηαο ηό 1942. Η θαηαζηξoθή πιηθoύ θαί ηήο ππoδoκήο ήηαv εθηεηακέvε. Οη vαδηζηαί έθαςαv 1600 ρσξηά 
ηό θαζέvα κέ πιεζπζκό 500 κέ 1000 θαηoίθoπο, ζπvήζσο κέ πξoκειεηεκέvε ζθαγή ηoπο. Δvέδξα ζέ 
vαδηζηηθή εθoδηoπoκπή, είρε άκεζα  αvηίπoηvα εvαvηίov αζώoπ πιεζπζκoύ γεηηovηθώv ρσξηώv. Οη vαδηζηαί 
κεηέθεξαv 60,000 Διιεvεο Δβξαίoπο ζηήv Γεξκαvία γηά ηό oιoθαύησκα, θάησ από θξηθηαζηηθέο ζπvζήθεο. 
Απηό ήηαλ κέγα θαί αζπλρώξεην έγθιεκα. 
Η θαηαζηξoθή πιηθoύ ήηαv ηεξάζηηα, ζηά καηαθoξηθά κέζα μεξάο θαί ζαιάζζεο, ζηό δίθηπo ζηδεξoδξόκσv, 
ιηκεvηθέο εγθαηαζηάζεηο, αεξoδξόκηα θαί βηoκεραvίεο, πoιιά ηώv oπoίσv oη vαδηζηαί ρξεζηκoπoίεζαv ζηήv 
θαηoρή θαί θαηέζηξεςαv όηαv απεζύξζεζαv. Σόv Μάξηηo 1942, oη vαδηζηαί εδαvείζζεθαv δηά ηήο βίαο 
10,532,120 ρξπζέο ιίξεο από ηήv θεvηξηθή Σξάπεδα Διιάδoο, ζάv άηoθo δάvεηo. Η  ζεκεξηvή αμία ηoύ 
δαvείoπ κέ ηόθo κόvov 3% αvέξρεηαη πεξίπoπ ζηά 23.5 δηζεθαηoκκύξηα δoιιάξηα. Η θαηαζηξoθή ηήο 
oηθovoκίαο, ηoύ εθπαηδεπηηθoύ ζπζηήκαηoο, θαί ε δηάζπαζε ηoύ πγεηovoκηθoύ δηθηύoπ, ήηαv ζoβαξέο. 
Υηιηάδεο εξγαηώv ζηάιζεθαv δηά ηήο βίαο vά εξγαζζoύv ζηήv Γεξκαvία, θάησ από απαίζηεο ζπvζήθεο. Ο 
κέγαο αξηζκόο vεθξώv, ε πιηθή θαηαζηξoθή,  καδί κέ ηήv θoβεξή πείvα, ε θαηάζρεζε ησλ ηξoθίκσv θαί ηoύ 
ρξπζoύ, απoηειoύv κέγα έγθιεκα εvαvηίov ηώv Διιήvσv θαί εγείξoπv ηό βαζαvηζηηθό εξώηεκα: γηαηί έρoπv 
oη Διιεvεο(ζύκκαρoη ηήο Ακεξηθήο ζέ θάζε ζoβαξή δηακάρε ζηόv εηθoζηό αηώvα) απoδεηρζεί ηόζo αvίθαvoη 
vά πάξoπv απoδεκηώζεηο από ηήv Γεξκαvία, εvώ oη Δβξαίoη είvαη ηξoκεξά πεηπρεκέvoη? Από ηό 1945 ε 
Γεξκαvία έρεη πιεξώζεη πεξίπoπ 100 δηζεθαηoκκύξηα δoιιάξηα ζέ Δβξαίoπο ζύκαηα ηoύ ΓΠΠ: Οη κόvεο 
πεvηρξέο απoδεκηώζεηο ζηήv Διιάδα, κέ  Διιεvoγεξκαvηθή ζύκβαζε ζηίο 18 Μαξηίoπ 1960, ήζαv 200 
εθαηoκκύξηα κάξθα γηά ηoύο Διιεvo-Δβξαίoπο, αιιά oύηε κovόιεπηo γηά άιιoπο Διιεvεο. 
 
ΑΝΑΣΟΜIΑ ΣΗ ΔΒΡΑIΚΗ ΔΠIΣΤΥIΑ:Οη Δβξαίoη έρoπv πεηύρεη ζέ ηέηoηo βαζκό, πoύ πoιιoί ηoύο έρoπv 
θαηεγoξήζεη όηη έρoπv κεηαηξέςεη ηό Οιoθαύησκα ζέ βηoκεραvία. Αθόκε θαη Ακεξηθαvηθέο Δηαηξείεο έρoπv 
γίvεη ζηόρoο ηώv Δβξαηθώv Οξγαvηζκώv θαί oκάδσv δηθεγόξσv, επεηδή έρoπv Γεξκαvηθά ζπγαηξηθά 
εξγoζηάζηα. Μεξηθoί Δβξαίoη δηαvooύκεvoη θoβoύvηαη όηη ε ππέξκεηξε παξαγσγηθόηεηα ηoύ 
Οιoθαπηώκαηoο απεηιεί vά ηό εμεπηειίζεη.                                      
Μεηά από παξαηεηακέvεο δηαπξαγκαηεύζεηο, ε Γεξκαvηθή  Βηoκεραvία θαί Κπβεξvεηηθoί επίζεκoη(ν Οηηo 
Λάκπζηoξθ) θαζηέξσζαv θεθάιαηo 5,1 δηζεθαηoκκπξίσv δoιιαξίσv γηά απoδεκίσζε ηώv ζθιάβσv 
εξγαηώv.Τπήξραλ 240,000 πξώεv ζθιάβoη εξγάηεο, πεξίπoπ 50% εμ απηώv Δβξαίoη, πoύ είραv εγθισβηζζεί  
ζέ ζηξαηόπεδα εξγαζίαο. Μεξηθά ρξήκαηα επξόθεηην ζά δoζoύv ζηoύο πoιππιεζέζηεξoπο "εξγάηεο 
αvαγθαζηηθήο εξγαζίαο" πoύ ήζαλ κεηαμύ 700,000 θαί 1,5 εθαηoκκύξηo, oη πεξηζζόηεξoη απηώv κή Δβξαίoη, 
πoύ ηoύο έθεξαv ζηήv Γεξκαvία από δηάθoξα θξάηε. Αv θαί κόvov 100,000 από απηoύο ήζαλ Ακεξηθαvoί, oη 
δηαπξαγκαηεύζεηο έγηvαv από Ακεξηθαvoύο δηθεγόξoπο ηαμηθήο αγσγήο, από Δβξαηθέο oκάδεο θαί ηήv 
Ακεξηθαvηθή Κπβέξvεζε. Η θεvηξηθή ηδέα ήηαλ vα δoζoύv 7,500 δoιιάξηα ζέ θάζε πξώεv ζθιάβo εξγάηε  θαί 
κηθξόηεξo πoζό ζηoύο αvαγθαζηηθoύο εξγάηεο. Πξσηαξρηθό ξόιo έπαημε o θ. ηoύαξη Αηδεvζηάη, πξώελ 
Τθππoπξγόο Οηθovoκηθώv ηήο Ακεξηθήο, θαί κέξoο ηoύ πoζoύ επξόθεηην λά πιεξσζεί από Ακεξηθαvηθέο 
Δηαηξείεο κέ γεξκαvηθά εξγoζηάζηα. Η "Δβξαηθή Γηάζθεςε  Τιηθώv Απoδεκηώζεσv εvαvηίov ηήο Γεξκαvίαο" 
έρεη  δηαvείκεη θεθάιαηα ζέ άηoκα αvαγθαζηηθήο εξγαζίαο γηά πoιιά ρξόvηα. Η βάζε ηήο επηηπρίαο ηώv 
Δβξαίσv είvαη ηό ηξoκεξό Οιoθαύησκα ηoύ ΓΠΠ, έvα κovαδηθό έγθιεκα ζηήv Iζηoξία. Αιιoη κπoξoύv vά 
πoύv όηη ε oβηεηηθή Δvσζε έραζε 20 εθαηoκκύξηα άηoκα θαί θαvείο δέv κηιάεη γηά "Ρσζζηθό Οιoθαύησκα", 
θαί είvαη ζήκεξα πεξίπνπ 60 κλεκεία ηνύ Οιoθαπηώκαηoο ζηόλ θόζκν θαί 25 εμ απηώλ ζηήv Ακεξηθή, πoύ 
κvεκovεύνπλ ηoύο Δβξαίoπο πoύ ράζεθαv ζηήv Δπξώπε. Απηό ζεκαίλεη δύλακε θαί επηξξνή. 
 
Η εξώηεζε θιεηδί παξακέvεη: γηαηί είvαη oη Δβξαίoη ηόζo πεηπρεκέvoη?  Η βαζηθή αηηία είvαη ε εμήο: ζηό 
δήηεκα ηoύ Οιoθαπηώκαηoο θαί ηά ηεξάζηηα θεθάιαηά ηoπ, oη Δβξαίoη ηήο Ακεξηθήο πήξαv ηό πξoβάδηζκα, 
όρη ηo Iζξαήι!  Απηoί έρoπv πoιηηηθή δύvακε, κέ παvίζρπξoπο oξγαvηζκoύο, αvηηπξoζώπoπο ζηoύο 
δηαδξόκoπο ηήο εμoπζίαοο, θαί έρoπv επίζεο ηζρπξό δίθηπo ζηήv Δπξώπε. Δπί πιέov, είvαη δεμηoηέρvεο ζηήv 
δηεζvή voκoζεζία, θαί εμαζθoύv πίεζε ζέ μέvεο Κπβεξvήζεηο δηά κέζσ Ακεξηθαvηθώv ππεξεζηώv.Δπίζεο 
δηαζέηoπv voκηθή πείξα θαί επηδεμηόηεηα ζηήv ηαμηθή αγσγή θαί δηθαζηηθoύο αγώvεο. Οη  Δβξαίoη ηήο 
Ακεξηθήο εξγαδόκεvoη δηά κέζoπ κεραvηζκώv ηήο Ακεξηθαvηθήο Κπβεξvήζεσο έρoπv κεηακoξθώζεη ηίο 
απoδεκηώζεηο θαί ηήv απoθαηάζηαζε Δβξαηθήο πεξηoπζίαο ζηήv Δπξώπε, ζέ oμύ ζέκα αvζξσπίvσv 
δηθαησκάησv.  Γέv ρξεηάδεηαη vά είvαη θαvείο επηζηήκσv ππξαύισv γηά vά θαηαvoήζεη ηήv πoιηηηθή δύvακε 
ηήο Ακεξηθήο ζηό vά επηβάιιεη ηήv ζέιεζή ηεο ζηoύο Δπξσπαίoπο. Δπί πιέov, oη Δβξαηoακεξηθαvoί είραλ 



βξεί έvα ζαπκάζηo, "Σζάξo ηoύ Οιoθαπηώκαηoο", ηόv θ. Αηδεvζηάη, πoύ ήηαλ δηαηεζεηκέvoο vά πξoθαιέζεη, 
vά απεηιήζεη κέ ηηκσξία, ε θαί vά θαιoπηάζεη ηίο Δπξσπαηθέο Κπβεξvήζεηο θαί Δηαηξείεο, γηά vά εμεηάζoπv 
ηίο ζθoηεηvέο ζρέζεηο ηoπο κέ ηoύο Ναδηζηέο. Απηέο oη vίθεο έρoπv θαί εηξσvηθέο ζηξoθέο. Δvώ ηό Iζξαήι 
επηκέvεη όηη αvηηπξoζσπεύεη απoθιεηζηηθά ηoύο επηδώvηαο ηoύ Οιoθαπηώκαηoο θαί ηoύο απoγόvoπο ησv, 
παξαδόμσο πoηέ δέv δηόξηζε "Σζάξo" θαί πoηέ δέv αvέπηπμε ζαθή πoιηηηθή ζηίο επαvoξζώζεηο ηoύ 
Οιoθαπηώκαηoο, ε ιεπηoκεξέο ζρέδηo, γηά δηoξγάvσζε θαηάιιειεο εμσηεξηθήο πoιηηηθήο. Η πoιηηηθή ηoύ 
Iζξαήι ζηίο απoδεκηώζεηο  ήηαv αδέμηα θαί αvoξγάvσηε, θαί ρσξίο ηόv αvαγθαίo ζπκβηβαζκό κεηαμύ ηήο 
ηδηόηεηάο ηoπ, ζάv Δβξαηθό Δζvoο θαί ηώv ζθιεξώv εζvηθώv ζηόρσv ηoπ. 

                                                             
Σό Iζξαήι δέv ηό ζπκθέξεη vά επηηξέςεη ζηό  Οιoθαύησκα, vά δηαζηξεβιώζεη ηίο δηπισκαηηθέο, oηθovoκηθέο, 
θαί ακπvηηθέο ζρέζεηο ηoπ κέ ηήv Δπξώπε. Αιιά, ήηαv βαζηθά απξόζπκo vά εvεξγήζεη εvαvηίov ηήο 
πξσηoβoπιίαο ηώv Δβξαηoακεξηθαvώv. Δηζη oί Δβξαίoη ηήο Ακεξηθήο έπαημαv πξσηαξρηθό ξόιo ζηίο 
απoδεκηώζεηο θαί κεηέηξεςαv ηό Οιoθαύησκα ζέ θιέγov δήηεκα, πoύ ηό ρεηξίζηεθαv, ε Ακεξηθή, o  θ. 
Αηδεvζηάη, θαί  Δβξαηoακεξηθαvηθoί oξγαvηζκoί, κέ απεηιέο γηά θπξώζεηο, αθξoάζεηο ηoύ Κoγθξέζoπ, θαί 
ηαμηθέο αγσγέο ζηά Οκoζπovδηαθά δηθαζηήξηα. Δηζη oη Δβξαηoακεξηθαvoί ζξηάκβεπζαv ζηίο απoδεκηώζεηο. 

 
ΑΠΟΣΤΥIΑ ΔΛΛΗΝΩΝ: Οη Διιεvεο έρoπv απoηύρεη παηαγσδώο ζηήv απόζπαζε απoδεκηώζεσv από ηήv 
Γεξκαvία, παξά ηίο ηξoκεξέο απώιεηεο ςπρώv θαί πιηθoύ πoύ ππέθεξαv από ηoύο vαδηζηάο. Απηή είvαη 
oπξαvoκήθεο αδηθία, θαί ε απoηπρία ηώv εγεηώv, απoηειεί  γθάθα ηζηoξηθήο ζεκαζίαο. Ηζαv αvίθαvoη vά 
πάξoπv πίζσ αθόκε θαί ηόv ρξπζό,πoύ επηζήκσο δαvείζζεθαv oη vαδηζηαί. ρεηηθή έθζεζε ηoύ ηέηη 
Νηηπάξηκεvη έρεη πηζηoπoηήζεη όηη o Διιεvηθόο ρξπζόο  ήηαv κέξoο ηώv 580 εθαηoκκπξίσv δoιιαξίσv πoύ 
θαηεζρέζεθαv. Η εθζεζε πεξηγξάθεη επίζεο όηη ε Σoπξθία, Αξγεvηηvή, Πoξηoγαιία, Iζπαvία, θαί ε Διβεηία, 
έιαβαv κέξoο ζηό πιηάηζηθo. Δvώ ε Διβεηία ζπκθώvεζε vά ηαθηoπoηήζεη απαηηήζεηο γηά oηθovoκηθέο 
παξεθξoπέο ηήο vαδηζηηθήο πεξηόδoπ, ηά ππόιoηπα θξάηε, δέv έρoπv θακκηά δηάζεζε vά επηζηξέςoπv ηό 
πιηάηζηθo. Η Γεξκαvία αξvείηαη πεηζκαηηθά vά πιεξώζεη απoδεκηώζεηο ζηήv Διιάδα, θαί ε Σoπξθία δέv έρεη 
επηζηξέςεη oύηε πεvηάξα από ηά 44 εθαηoκκύξηα δoιιάξηα, ζηήv Σξηκεξή Δπηηξoπή Υξπζoύ. Οη Γεξκαvoί 
επηκέvoπv όηη ηό 1953, επεηεύρζεη Γηεζvήο Γηαθαvovηζκόο ζηό δήηεκα ηoύ δαvείoπ, κέ ηήv ζπκθσvία ηoύ 
Λovδίvoπ, όζov αθoξά ηά  εμσηεξηθά ρξέε ηήο Γεξκαvίαο. Αιιά όκσο,  ε επηθύξσζε ηήο ζπvζήθεο ηήο 
Μόζραο, ζηίο 12 επηεκβξίoπ, 1990(πoύ είvαη επίζεο γvσζηή, ώο ηέζζεξα-ζύv-δύo πvζήθε) ε oπoία 
θαζώξηζε ηήv εvoπoίεζε ηήο Γεξκαvίαο θαί εζήκαvε επηζήκσο ηό ηέιoο ηoύ ςπρξoύ πoιέκoπ,  
ζεκαηoδόηεζε επίζεο όηη, ηά εμσηεξηθά ρξέε ηήο Γεξκαvίαο έγηvαv δηεθδηθoύκεvα. Οη Γεξκαvoί επηκέvoπv, 
όηη ε πvζήθε ηήο Μόζραο δέv ήηαv "Δπίζεκε πvζήθε Δηξήvεο", θαί όηη ηό 1958, o Διιεv Πξσζππoπξγόο Κ. 
Καξακαvιήο, επέηπρε έvα  Γεξκαvηθό δάvεηo, θαί ππεζρέζεη όηη ε Διιάδα δέv ζά έρεη πεξαηηέξσ απαηηήζεηο, 
παξά ηό γεγovόο όηη δέv ππάξρεη ίρvoο ηέηoηαο ζπκθσvίαο.  
εκαvηηθόηαηα,  έvα  επίζεκo  Γεξκαvηθό έγγξαθo ηόv Μάξηηo 1967, αvαγvσξίδεη όηη ε Διιάδα δέv έρεη πoηέ 
εγθαηαιείςεη ηήv απαίηεζε απoδεκηώζεσv. Οη  Γεξκαvoί ηovίδoπv όηη γηά 15 ρξόvηα ε Διιάδα έρεη ιάβεη 
κεγάια πoζά από ηήv ΔΔ,  κέγα κέξoο ηώv oπoίσv πξoήιζαv από ηήv Γεξκαvία. Η Δπξσπαηθή Δπηηξoπή 
όκσο έρεη απoθαζίζεη όηη ηά θεθάιαηα ηήο ΔΔ δέv κπoξoύv vά ηαθηoπoηήζoπv δηκεξείο oηθovoκηθέο 
απαηηήζεηο. Αθεηέξoπ, ε Iζπαvία θαί Πoξηoγαιία έρoπv πάξεη παξόκηα θovδύιηα από ηήv ΔΔ, ρσξίο vά 
έρoπv απαηηήζεηο γηά απoδεκηώζεηο. Σό πηό παξάιoγo Γεξκαvηθό επηρείξεκα γηά ηίο απoδεκηώζεηο είvαη όηη 
ε Διιάδα πξέπεη vά ζπκθσvήζεη εζειovηηθά, όπσο ε Πoισvία θαί ε Ρσζία, vά κήv εγείξεη ηέηoηo δήηεκα!  Η 
Διιάδα έρεη ηζρπξόηαηε voκηθή βάζε, πξέπεη vά αvαδσππξώζεη ηό ζέκα ηώv απoδεκηώζεσv θαί ε Γεξκαvία 
πξέπεη vά πιεξώζεη ηoύο Διιεvεο θαί vά επηζηξέςεη ηό αvαγθαζηηθό δάvεηo κέ ηόθo. 

                                                          
Σό δάvεηo ήηαv επηζήκσο αvεγvσξηζκέvo από ηήv Κπβέξvεζε ηoύ Υίηιεξ ζηό άξζξo 4 ηήο ζπκθσvίαο ηoύ 
1942, θαί ε voκηθή ππoρξέσζε ηήο Γεξκαvίαο vά εμoθιήζεη ηό δάvεηo είvαη αδηάζεηζηε.  Σό δάvεηo ηoύ 1942 
είvαη κόvov κέξoο ηoύ ρξέoπο ηήο Γεξκαvίαο πξόο ηήv Διιάδα, πoύ δηθαίσο απαηηεί απoδεκίσζε γηά ηoύο 
ζαvάηoπο θαί πιηθή θαηαζηξoθή από ηoύο vαδηζηέο, πoύ αvέξρεηαη ζέ 31 δηζεθαηoκκύξηα δoιιάξηα. Η 
Διιάδα δέv πξέπεη vά ζεσξεζεί ζάv δεύηεξεο θαηεγoξίαο δηθαηoύρoο απoδεκηώζεσv, ζέ ζύγθξηζε κέ ηό 
Iζξαήι.  Πώο κπoξεί ζήκεξα, απηόο o voκηθά ηζρπξόο θαί εζηθά δίθαηoο ζθoπόο vά πξαγκαηoπoηεζεί ηό 
ηαρύηεξo δπvαηόv? 
 
ΑΝΑΛΤΗ:Η πξoζπάζεηα ηήο Διιάδoο ήηαv κέρξη ηώξα θαηαθεξκαηηζκέvε θαί άθαξπε.Πoιιoί παξάγovηεο, 
εvεξγoύvηεο αvεμάξηεηα ε ζέ ζπvδπαζκό έρoπv κεηώζεη ηήv ηθαvόηεηα ηήο Διιάδoο vά επηηύρεη ζηό ζθoπό 
ηεο, σο εμήο:  
α). Σό γεγovόο όηη ε Διιάδα είvαη κηθξόο εηαίξoο ζηήv παvίζρπξε ΔΔ ε oπoία θπξηαξρείηαη από ηόv άμovα 
Γαιιίαο-Γεξκαvίαο, έρεη θάvεη ηή ζέζε ηεο πoιύ ζηεvόρσξε ζηίο απoδεκηώζεηο, ιόγσ ηήο αηκόζθαηξαο 
αδειθόηεηoο θαί ζπvεξγαζίαο κέζα ζηήv ΔΔ, πoύ ζπvδέεηαη επίζεο κέ κεησκέvε έκθαζε ζηόv εζvηθηζκό  θαί 
ηήv απόιπηε εζvηθή θπξηαξρία. Η Διιάδα έρεη ιάβεη ζεκαvηηθά πoζά από ηήv ΔΔ, γηά βειηίσζε ππoδoκήο 
θαί άιισv δσηηθώv ηoκέσv, πoύ θαζηζηoύv ηήv  καθξoρξόvηα ππoζηήξημε oπζηώδε. Απηό ηό γεγovόο έρεη 
ακβιύvεη ηό δήιo γηά Γεξκαvηθέο απoδεκηώζεηο, εηδηθά ζήκεξα πoύ ε Διιάδα είλαη ζηήv πεξηνρή ηνύ EURO  
θαί απoιακβάvεη έvα θαηά θεθαιήv εηζόδεκα(GNP-2008) 32,520 δoιιάξηα (Σoπξθία $12,090). 
β). Μεηά ηόv πόιεκo ηήο Κoξέαο, o ςπρξόο πόιεκoο ήηαv ζέ έμαξζε, θαί ε Διιάδα ήηαv κέιoο ηoύ ΝΑΣΟ, 
ζπvoξεύoπζα κέ ηξία θoκoπvηζηηθά θξάηε. πκκεηoρή ζηό ΝΑΣΟ ήηαv δσηηθή γηά ηήv επηβίσζή ηεο θαί ε 



Γεξκαvία ήηαv  αθξoγσvηαίoο ιίζoο ηήο ζπκκαρίαο. Η Διιάδα έρεη δηαηεξήζεη κία επαίζζεηε ζέζε  
ηζζoξoπίαο, θαηαπηαζκέvε όπσο είvαη, αvάκεζα θαί κεηαμύ, δηκεξώv ζρέζεσv, εζvηθώv ζπκθεξόvησv θαί 
απoδεκηώζεσv. Πξoθαvώο ε Διιεvηθή εγεζία είρε απoθαζίζεη vά κήv εμαζθήζεη ππεξβoιηθή πίεζε ζηήv 
Γεξκαvία (πoύ είρε κεγάιo αξηζκό Διιήvσv εξγαηώv) γηά απoδεκηώζεηο, αιιά vά εμαζθαιίζεη καθξόπvoεο 
θαιέο ζρέζεηο, έρovηαο θαηά voύv ηήv αζθάιεηα, ηόv εμoπιηζκό  θαί ηά oηθovoκηθά ζπκθέξovηα ηήο ρώξαο. 
γ) Γηά 25 ρξόvηα, ε εμσηεξηθή πoιηηηθή ηήο Διιάδoο έρεη αζρoιεζεί θπξίσο κέ ηήv Σoπξθηθή επηζεηηθόηεηα 
ζηό Αηγαίo θαί ηήv Κύπξo κέ ζπvερή έvηαζε θαί απεηιέο πoιέκoπ. Οη Διιεvεο απoηειoύv δσvηαvό 
παξάδεηγκα ηoύ πεξίθεκoπ αvέθδoηoπ όηη: " Οηαv o Θεόο επηζπκεί vά ηπξαvvίζεη έvαv ιαό ηoύ δίvεη ηoύο 
Σoύξθoπο γηά γείηovεο". Παξά ηό όηη oη Διιεvεο αvήθoπv ζηό ΝΑΣΟ θαί ζηήv ΔΔ , έρoπv ρεηξηζζεί ηήv 
Σoπξθηθή απεηιή κόvoη ηoπο θαί έρoπv μoδέςεη κεγάια πoζά ηoύ πξoππoιoγηζκoύ ηoπο γηά εμoπιηζκoύο. 
Δπί πιέov, ε  ππoρξεσηηθή δηρoηόκεζε ηήο Διιεvηθήο εμσηεξηθήο πoιηηηθήο  κεηαμύ ηήο ΔΔ  θαί ηήο 
Ακεξηθήο θαζηζηά δύζθoιo θάζε ειηγκό, γύξσ από ηoύο δύo θoιoζζoύο. Αιιά όκσο, ε  κεξoιεπηηθή 
ππoζηήξημε ηήο Ακεξηθήο πξόο ηήv Σoπξθία, έρεη εμoξγίζεη ηoύο Διιεvεο θαί  Διιεvoακεξηθαvoύο. Η κόvηκε 
έvηαζε κέ ηήv Σoπξθία έρεη θάvεη ηoύο  Διιεvεο πoιύ πξoζεθηηθoύο θαί πoιύ εvδηαθεξόκεvoπο γηά ηήv 
ππoζηήξημε ηήο Γεξκαvίαο.                                                             
Πoιιά κέιε ηήο εγεζίαο(Βoπιή, Κπβέξvεζε, Γηαvooύκεvoη) έρoπv εθπαηδεπζεί ζηή Γεξκαvία,  κεξηθά εγεηηθά 
πξόζσπα  κηινύλ γεξκαvηθά θαιύηεξα από  αγγιηθά, θαί πoιύ ζσζηά δηαηεξνύλ ζηεvoύο δεζκoύο κέ ηήv 
Γεξκαvηθή εγεζία. Ωο εθ ηoύηoπ, ηό Διιεvηθό θαηεζηεκέvo εvηόο θαί εθηόο ηήο Κπβεξvήζεσο είvαη πoιύ 
δηζηαθηηθό vά δεηήζεη απoδεκηώζεηο από ηήv Γεξκαvία, κέ ηό απαηηoύκεvo ζθξίγoο. ηίο απoδεκηώζεηο, ε 
πoιηηθή εγεζία έρεη  απoηύρεη θαί έρεη  απoγoεηεύζεη ηoύο Διιεvεο, ζέ απαξάιιαθηo ηξόπo, κέ ηήv  εγεζία 
ηoύ Iζξαήι, πoύ  έρεη απoηύρεη θαί απoγoεηεύζεη ηoύο Δβξαίoπο, ζηό ηδηo ζέκα.            
 
ΠΩ ΠΔΣΤΥΑΝ ΟI ΔΒΡΑIΟΑΜΔΡIΚΑΝΟI? Η oκoηόηεηα κεηαμύ Διιήvσv θαί Δβξαίσv ζηακαηάεη απόηoκα ζηό 
ζεκείo ηoύ αδέμηoπ θαί αιιoπξόζαιιoπ ρεηξηζκoύ ηώv απoδεκηώζεσv από ηίο  Κπβεξvήζεηο ησv. Αιιά 
όκσο,  αvηίζεηα κέ ηoύο αδξαvείο Διιεvεο, oη  Δβξαίoη αvέπηπμαv πςειή ηαρύηεηα, θαί  ίδξπζαv ηόv 
"Παγθόζκηo Δβξαηθό Οξγαvηζκό Απoθαηάζηαζεο"(oξγαvηζκό oκπξέια), ηό Παγθόζκηo Δβξαηθό Κoγθξέζo 
έιαβε επηζηoιέο από δύo Iζξαειηvoύο Πξσζππoπξγoύο, ζάv καvδύα voκηκόηεηαο, θαί oη Οξγαvηζκoί ηώv 
Δβξαίσv ηήο Ακεξηθήο επεvέβεζαv κέ δύvακε ζίθoπvα. Μέιε ηoύ Κoγθξέζoπ πξoζθάιεζαv Σξαπεδίηεο θαί 
Γηπισκάηεο γηά αθξoακαηηθέο δηαδηθαζίεο ζηή Οπάζηvγθηov, θαί πoιπάξηζκεο ηαμηθέο αγσγέο θαηεηέζεζαv 
ζηά Ακεξηθαvηθά Οκoζπovδηαθά δηθαζηήξηα, γηά επηζηξoθή πεξηoπζίαο πoύ είρε θαηαζρεζεί ζηήv vαδηζηηθή 
πεξίoδo. Δπί πιέov, δύo δηεζvή πvέδξηα oξγαvώζεθαv, έvα ζηό Λovδίvo ηόv Γεθέκβξηo 1997 θαί άιιo ζηήv 
Οπάζηvγθηov ηό 1998, ππό ηήv αηγίδα ηήο Ακεξηθαvηθήο Κπβέξvεζεο, γηά ηίο πεξηoπζίεο ηoύ Οιoθαπηώκαηoο 
πoύ έγηvαv πιηάηζηθo, κέ ηήv ζπκκεηoρή 44  Κξαηώv, θαί κέ ηό Iζξαήι, πoύ είρε αζήκαvηo ξόιo.Σά ηειεπηαία 
4 ρξόvηα, o θ.  Αηδεvζηάη,(πoύ έρεη δηoξηζζεί ζέ δηάθoξα πόζηα ζηά Τπoπξγεία, Δκπoξίoπ, Δμσηεξηθώv θαί 
Οηθovoκηθώv ηεο Ακεξηθήο), ιόγσ ηoύ δήιoπ γηά  απoδεκηώζεηο, έρεη επηκόvσο θξαηήζεη καδί ηoπ όια ηά 
ζρεηηθά έγγξαθα, θαί έρεη εηδηθό πξoζσπηθό πoύ εξγάδεηαη ζπvερώο ζηό ζέκα. 
 
ΣI ΠΡΔΠΔI ΝΑ ΚΑΝΟΤΝ ΟI ΔΛΛΗΝΔ?  Δίvαη αvακθηζβήηεηo όηη ε Διιάδα έρεη ηζρπξόηαηε voκηθή βάζε, 
εηδηθά γηά  επηζηξoθή ηoύ δαvεηζκέvoπ ρξπζoύ  θαί ηoπιάρηζηo 31 δηζεθαηoκκύξηα δνιιάξηα, γηά ηήv 
απώιεηα δσήο θαί θαηαζηξoθή πιηθoύ. Αιιά είvαη θαηαθαvέο όηη ε Διιεvηθή Κπβέξvεζε δέv δύvαηαη vά ηά 
θαηαθέξεη κόvε ηεο. Δμήληα πέvηε ηαξαρώδε έηε έρoπv πεξάζεη από ηό ηέιoο ηoύ ΓΠΠ, θαί είθνζη ρξόvηα, 
από ηό ηέιoο ηoύ ςπρξoύ πoιέκoπ, κέ ηήv Διιάδα πξoζθεθoιιεκέvε ζηό ΝΑΣΟ θαί ηήv ΔΔ. Η δξακαηηθή 
κεηαζηξoθή ζηό Δπξσπαηθό ζθεvηθό θαί ε δπvακηθή ζρέζε  Διιάδoο-Γεξκαvίαο, θαζηζηoύv αvαδσπύξσζε 
ηώv απoδεκηώζεσv κή ειθπζηηθή γηά ηήv Διιεvηθή εγεζία.Πηζηεύoπκε όηη αθoιoπζώvηαο ηό παξάδεηγκα ηoύ 
Iζξαήι, ε  απαίηεζε γηά απoδεκηώζεηο κπoξεί vά πξoσζεζεί ζζεvαξά κόλνλ από ηoύο Διιεvoακεξηθαvoύο, 
καδί κέ αθαδεκαηθoύο από ηήv Διιάδα θαί Λovδίvo θαί κέ ηήv ζπγθαηάζεζε ηήο Διιεληθήο Κπβέξvεζεο. 
 
ΠΡΟΣΔIΝΟΤΜΔ ΣΑ ΑΚΟΛΟΤΘΑ:    
1. Σόv άκεζo ζρεκαηηζκό Δζvηθoύ Οξγαvηζκoύ από ηήv ηάμε δηαθεθξηκέvσv Διιεvoακεξηθαvώv Γηθεγόξσv, 
Καζεγεηώv Νoκηθήο θαί εv εvεξγεία ε oκόηηκσv, Οκoζπovδηαθώv Γηθαζηώv, από όιε ηήv Ακεξηθή, πoύ 
είvαη εηδηθoί ζηήv δηεζvή voκoζεζία, ζέ ηαμηθήο αγσγήο δηθαζηηθή δηαδηθαζία, θαί ζέ απoδεκηώζεηο πoιέκoπ. 
Δηδηθoί δηθεγόξoη κπoξεί vά βξεζoύv ζέ Ακεξηθαvηθέο Νoκηθέο Δηαηξείεο πoύ έρoπv ήδε αζρoιεζεί κέ ζέκαηα 
ηoύ Οιoθαπηώκαηoο, κέ ηήλ Γεξκαvία θαί Διβεηία.  
Ο Οξγαvηζκόο vά ovoκαζζεί:  Διιεvoακεξηθαvηθόο πvαζπηζκόο Απoδεκηώζεσv(GARL-Greek-American 
Reparations League) θαί vά πεξηιάβεη επίζεο κέιε Γηθεγoξηθώv πιιόγσv Νέαο Τόξθεο, Φηιαδέιθηαο, 
ηθάγoπ, Λόο Αvηδειεο, θαί άv Φξαvθίζθoπ, καδί κέ Αθαδεκαηθoύο από ηήv Ακεξηθή θαί ηήv ρoιή 
Οηθovoκηθώv ηoύ Λovδίvoπ.      
2. Σό GARL πξέπεη vά έρεη γξαθεία ζηήv Αζήvα, κέ ζπκκεηoρή πεπεηξακέvσv Γηθεγόξσv, Καζεγεηώv 
Νoκηθήο θαί Γηθαζηώv θαί άιισv αθαδεκαηθώv γηά πεξηζπιιoγή όισv ηώv απαξαηηήησv ζηoηρείσv από ηά 
Κπβεξvεηηθά Αξρεία, γηά πξoώζεζε ηώv απoδεκηώζεσv, κέ κεζoδoιoγία παξόκηα κέ ηoύο Δβξαίoπο ηήο 
Ακεξηθήο.Σό επόκεvo βήκα ζά είvαη έvα πςειoύ επηπέδoπ εηδηθό πvέδξηo Απoδεκηώζεσv, ζηό θέvηξo ηήο 
Οπάζηvγθηov. 
3. Αθoιoπζώvηαο ηό πεξίθεκo ξεηό ηoύ Ακεξηθαvηθoύ ηξαηoύ: "Πέο κoπ πoύ είvαη ηά Λεθηά γηά vά ζoύ πώ 
πoύ είvαη ε Γξάζε", ηό  GARL πξέπεη vά πεξηιακβάvεη ζηό θαηαζηαηηθό ηνπ, όηη ζά δηακoηξάζεη ζηά κέιε ηoπ 



γεvvαία ακoηβή από ηίο απoδεκηώζεηο. Η βεβαηόηεηα  ακoηβήο γηά ηά κέιε ηoύ GARL, ζά απoηειέζεη 
θηvεηήξηo δύvακε γηά ηίο απoδεκηώζεηο, πξόο όθειoο ηoύ Διιεvηθoύ ιαoύ. 
 
4. Πξέπεη vά θαζoξηζζεί (κέ γξαπηή ζπκθσvία) όηη, oη απoδεκηώζεηο  ζά δηαηεζνύλ σο εμήο: α) 20.4 
δηζεθαηνκκύξηα δνιιάξηα  γηά ηόλ δαλεηζκέλν ρξπζό ζά απνξξνβεζνύλ από ηόv θξαηηθό πξoππoιoγηζκό, 
γηά πιεξσκή κέξνπο ηνύ εζληθνύ ρξένπο. Σό πoζό ηώλ 31 δηζεθαηνκκπξίσλ δνιιαξίσλ ζάv εηδηθό 
Μεγαθεθάιαηo, ζά θαηαηεζεί ζέ ηξάπεδα εθηόο ηήο ΔΔ θαί ζά είvαη ππό θεδεκovίαv oκάδoο δηαιεθηώλ 
Διιήvσv θαί Διιεvoακεξηθαvώv (κέζσ ελόο κή θεξδoζθoπηθoύ Οξγαvηζκoύ) πoύ ζά πεξηιακβάvεη:ηoύο 
πξoέδξoπο ηoύ Αξείoπ Πάγoπ θαί πκβoπιίoπ Δπηθξαηείαο ηήο Διιάδoο, εv απoζηξαηεία, αvσηάηoπο 
αμησκαηηθoύο ηώv εvόπισv δπvάκεσv, ζπvηαμηoύρoπο δηθαζηέο, θαί ηόv Αξρηεπίζθoπo Αζεvώv, καδί κέ  
Διιεvoακεξηθαvoύο, όπσο  δηαθεθξηκέλνπο θαζεγεηάο  Παvεπηζηεκίνπ, Γηθαζηάο, θαί ηόv Αξρηεπίζθoπo 
Ακεξηθήο. 
 
εκαvηηθώηαηα, ηά 31 δηζ. ηνύ Μεγαθεθαιαίνπ ζά ρξεζηκoπoηεζνύλ γηά ηζρπξό Πξovεηηαιηζηηθό Πξόγξακκα, 
πξόο ιύζεv ηoύ θιέγovηoο Γεκoγξαθηθoύ Πξoβιήκαηoο ηήο Διιάδνο, γηά απoθπγή Γεκoγξαθηθήο 
θαηαζηξoθήο ζηά επόκεvα 25 ρξόvηα. Μέ δείθηε γεvvεηηθόηεηαο 1,3  ε Διιάδα αξγoπεζαίvεη, κέ θιείζηκo  
ζρoιείσv, ειάηησζε αξηζκoύ ζηξαηεπζίκσv θαί γήξαvζε ηoύ πιεζπζκoύ. Οη κεηαvάζηεο ζηήv Διιάδα, 
απoηειoύv πηζαvώο 10-15% ηoύ πιεζπζκoύ, αιιά δέλ ζά ιύζνπλ ηό Γεκνγξαθηθό πξόβιεκα όπσο έρεη 
δείμεη ε ζεκαληηθή κειέηε ηήο Rand Corporation(Copyright 2004 European Commission) ζηήλ Καιηθόξληα. Η 
εηζξoή αvεηδίθεπησv εξγαηώv ζά πξoθαιέζεη πξoβιήκαηα ζηήv oηθovoκία, εηδηθά εάv ε ππoγεvvεηηθόηεηα 
εμαθoιoπζήζεη. Οη ηαξαρέο ζηήv Iζπαvία κέ ιαζξoκεηαvάζηεο από ηήv Βόξεηα Αθξηθή θαί ηά πεξίεξγα 
ζπκβάvηα ζηήv Απζηξία, Οιιαλδία θαί Γαιιία,  πξέπεη vά αθππvήζoπv ηoύο Διιεvεο. Οη απώιεηεο ηoύ ΓΠΠ, 
έρoπv ιηγoζηέςεη ζoβαξά ηήv γovηδηαθή δεμακεvή ηώv Διιήvσv. Σά 31 δηζ. ηνύ Μεγαθεθαιαίνπ, vά 
μoδεπζoύv γηά αύμεζε ηήο γεvvεηηθόηεηαο θαί ηήλ αvαvέσζε ηώv γεvεώv, θαί αvήθoπv αvακθηζβήηεηα ζηίο 
ζησπειέο εξσίδεο ηήο γεvέηεηξαο: ηίο Διιεvίδεο Μεηέξεο. 
 
ΤΜΠΔΡΑΜΑ: Σό παvίζρπξo voκηθό θαί εζηθό δήηεκα απoδεκηώζεσv από ηήv Γεξκαvία, ζά πξoσζεζεί 
επηηπρώο κέ πξσηoβoπιίεο Διιεvoακεξηθαvώv ζέ ζπvεξγαζία κέ  αθαδεκαηθoύο από ηήv Διιάδα, ηήv 
ζρoιή Οηθovoκηθώv ηoύ Λovδίvoπ θαί ζεηηθή ζπvαίvεζε ηήο Διιεληθήο Κπβεξvήζεσο.Σό εγρείξεκα ζά 
απoηειέζεη θίvεηξo ζπvεξγαζίαο θαί έκβιεκα ηηκήο γηά ηνύο Διιεvoακεξηθαvoύο. Δίκαζηε ε κόvε Δζvηθή 
κεηovόηεηα ζηόv πιαvήηε,  κέ πηζαvόηεηα επηηπρίαο γηά ηήv δηόξζσζε ηήο αδηθίαο πξόο ηήλ Διιάδα.  
                                                                                                                            
Ο δηά ηήο βίαο δαvεηζκέvoο ρξπζόο πξέπεη vά απoδεκησζεί κέ 20,4 δηζ. δoιιάξηα, θαί o ζάvαηoο 520,000 
Διιήvσv θαί ε πιηθή θαηαζηξoθή, κέ 31 δηζ.δνιιάξηα  κέ oιηθό πoζό 51.4 δηζ. δoιιάξηα. Οη απoδεκηώζεηο 
είvαη θξίζηκεο γηά ηό εζληθό ρξένο θαί γηά αvαvέσζε ηήο γovηδηαθήο δεμακεvήο, ηώv απoγόvσv ηoύ 
Διιεvηθoύ Οιoθαπηώκαηoο. Δκείο oη Διιεvoακεξηθαvoί πξέπεη vά θάvoπκε ηό πάv, γηά απoδεκίσζε ηoύ 
vαδηζηηθoύ εγθιήκαηoο θαηά ηήο ρώξαο ηώv πξoγόvσv καο, ε oπoία έδσζε αθηιoθεξδώο ζηήv θόζκo, έvα 
πoιπηηκόηαηo αγαζό, ηό Γεκoθξαηηθό ύζηεκα δηαθπβέξvεζεο, ζάv αζθαιέο αvηίδoηo  εvαvηίov ηoύ 
δεζπoηηζκoύ.     
 
ΔΠΙΛΟΓΟ: Απηή ε κειέηε δεκνζηεύζεθε πξώηε θνξά ηόλ Μάξηην ηνύ 2,000, αιιά ε παξνύζα βειηησκέλε 
έθδνζε είλαη εμαηξεηηθά επίθαηξε δηόηη πεξηγξάθεη βαζηθά ηόλ απαηηνύκελν ρεηξηζκό γηά ηήλ απνηειεζκαηηθή 
δηεθδίθεζε ηήο δίθαηεο απνδεκίσζεο ηήο Διιάδνο, πξώηα γηά ηόλ ρξπζό πνύ δαλείζηεθαλ κέ απόδεημε νη 
Γεξκαλνί θαί κεηά γηά ηίο ππόινηπεο επαλνξζώζεηο. Απνηειεί δέ πξαγκαηηθή εηξσλεία ηήο ηύρεο, όηη ηό 
πνζόλ ηώλ 51.4 δηζ. δνιιαξίσλ είλαη ηό πνζό πνύ ζήκεξα ρξεηάδεηαη ε Διιάδα γηά ζηήξημε ηήο νηθνλνκίαο 
θαί ηήλ πάζεη ζπζία αύμεζε ηήο γελλεηηθόηεηαο γηά απνθπγή δεκνγξαθηθήο θαηαζηξνθήο.Σειηθά, κέ ηό 
παξάδεηγκα ηνύ Ιζξαήι θαηά λνύλ, ηό γεγνλόο παξακέλεη νηη ε Διιελνακεξηθαληθή Οκνγέλεηα απνηειεί ηό 
θιεηδί γηά ηίο Γεξκαληθέο επαλνξζώζεηο πξόο ηήλ Διιάδα.  
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