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Πεξίιεςε
------------Ζ έξεπλα πνπ ζα αθνινπζήζεη είρε σο αθνξκή γηα ηε ζπγγξαθή ηεο κηα δηπισκαηηθή εξγαζία ζε
κεηαπηπρηαθφ επίπεδν,ε νπνία νινθιεξψλεη ηνλ θχθιν ηνπ κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο ζην
Διιεληθφ Πνιηηηζκφ. Σν ζέκα πνπ ζα καο απαζρνιήζεη είλαη νη πνιεκηθέο απνδεκηψζεηο θαη ην
Καηνρηθφ Γάλεην πνπ ε Γεξκαλία νθείιεη ζηελ Διιάδα φπσο πξνθχπηεη απφ ηα εγθιήκαηα πνπ
έιαβαλ ρψξα ζηελ Διιάδα ηελ πεξίνδν ηεο Γεξκαληθήο Καηνρήο 1941-1944.
ηε δηάξθεηα ηεο Καηνρήο νη Γεξκαλνί γηα λα κπνξέζνπλ λα επηβάινπλ ηελ “Νέα ηάμε πξαγκάησλ”
ζηελ Διιάδα κεηαρεηξίζηεθαλ ηνλ γεγελή πιεζπζκφ κε βίαην θαη απάλζξσπν ηξφπν.

Λεειαζίεο,εκπξεζκνί,θαη νκαδηθέο εθηειέζεηο ήηαλ ε απάληεζε ηνπ γεξκαληθνχ ζηξαηνχ ζε θάζε
επηρείξεζε ηεο Αληίζηαζεο ελαληίνλ ηνπ. Αθφκα απφ ην πξψην δηάζηεκα ηεο Καηνρήο ηα γεξκαληθά
ζηξαηεχκαηα είραλ επηηάμεη φιεο ηηο πινπηνπαξαγσγηθέο πεγέο ηεο ρψξαο γηα λα κπνξνχλ λα
ζπληεξνχλ ηα ππεξάξηζκα ζηξαηεχκαηα πνπ δηαηεξνχζαλ ζηελ Διιάδα θαη ζπλάκα λα εθνδηάδνπλ
ηε ηξαηηά ηνπ ζηξαηεγνχ Ρφκει ζηε Βφξεηα Αθξηθή. Οη θαηαζηξνθέο απφ ηνπο βνκβαξδηζκνχο,ην
θιείζηκν ησλ εξγνζηαζίσλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ,ε δηαθνπή ηεο λαπηηιίαο,θαη νη επηηάμεηο ησλ
ηξνθίκσλ νδήγεζαλ ρηιηάδεο Έιιελεο ζην ζάλαην κε απνθνξχθσκα ην ρεηκψλα ηνπ 1941 -1942.
Δπηπιένλ κεηά ην δηαρσξηζκφ ηεο ρψξαο ζε ηξεηο δψλεο θαηνρήο (ηηαιηθή,γεξκαληθή θαη
βνπιγάξηθε) νη Γεξκαλνί άξρηζαλ λα ρξεζηκνπνηνχλ σο κέζν ζπλαιιαγήο εθηφο απφ ηε δξαρκή έλα
θίβδειν λφκηζκα,ην “κάξθν θαηνρήο” Απηφ έδηλε ην δηθαίσκα ζηνπο άληξεο ηεο Βέξκαρη λα
εθνδηάδνληαη κε πεξηζζφηεξα πξντφληα απφ φηη ρξεηάδνληαλ,αδεηάδνληαο έηζη ηελ αγνξά. Δπηπιένλ
δεκηνπξγήζεθε ππεξπιεζσξηζκφο εθκεδελίδνληαο ηελ αμία ηεο δξαρκήο θαη νδεγψληαο πνιινχο
αλζξψπνπο ζηελ θαηαζηξνθή. εκείν αλαθνξάο γηα ην παξφλ ζχγγξακκα απνηειεί ε δαλεηαθή
χκβαζε πνπ ππνγξάθεθε απφ ηηο δπλάκεηο θαηνρήο κε ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδαο,ηα ιεγφκελα
έμνδα θαηνρήο,ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε Σ.Δ. ήηαλ ππνρξεσκέλε λα πιεξψλεη 1,5 δηζεθαηνκκχξην
κάξθα ηνλ κήλα,ελψ απηφ ην πνζφ ζηε ζπλέρεηα εθηνμεχηεθε ζε πνιχ κεγαιχηεξν λνχκεξν.
Μεηά ην ηέινο ηεο Καηνρήο θαη ηνλ ηεξκαηηζκφ ηνπ Πφιεκνπ νη ληθήηξηεο δπλάκεηο Ζ.Π.Α.
Αγγιία,Γαιιία θαη Δ...Γ. ζπλέζηεζαλ εηδηθά δηθαζηήξηα γηα λα εθδηθάζνπλ ηα εγθιήκαηα
πνιέκνπ. ηηο Γηαζθέςεηο ηεο Γηάιηαο θαη ηνπ Πφηζδακ απνθαζίζηεθε ν δηακειηζκφο ηεο
Γεξκαλίαο θαη ε ππνρξέσζε ηεο λα απνδεκηψζεη ηηο ρψξεο πνπ πιήγεθαλ απφ ηελ επηζεηηθφηεηα
ηεο. Μεηά ηηο πκθσλίεο πνπ αθνινχζεζαλ ζην Παξίζη,ζηε Βφλλε,ζηε Μφζρα θαη ζην Λνλδίλν ε
Γεξκαλία πξνέβε ζε κεξηθή επαλφξζσζε ησλ νθεηιψλ ηηο πξνο ηηο πιεγείζεο ρψξεο. Σελ ίδηα ψξα
δερφηαλ θαηά κέησπν αθαίξεζε ηνπ εζληθνχ ηεο πινχηνπ θαη ηεο ηερλνινγίαο ηεο απφ ηνπο
κεγάινπο ληθεηέο ηνπ πνιέκνπ Απφ ηφηε ην ζέκα ησλ επαλνξζψζεσλ δερφηαλ δηαξθείο αλαβνιέο
κέρξη ηελ επαλέλσζε ηεο Γεξκαλίαο. Μεηά ηελ επαλέλσζε νη ειιεληθέο θπβεξλήζεηο επηρείξεζαλ
πνιιέο θνξέο λα εγείξνπλ ην ζέκα ησλ πνιεκηθψλ επαλνξζψζεσλ θαη ηνπ Καηνρηθνχ Γαλείνπ αιιά
νη νκφινγεο ηνπο γεξκαληθέο θπβεξλήζεηο απινπνηνχληαλ νπνηαζδήπνηε νθεηιήο. Ζ γεξκαληθή
πιεπξά πξνέβαιιε θάζε θνξά δηαθνξεηηθνχο ηζρπξηζκνχο,φπσο φηη ην ζέκα ηαθηνπνηήζεθε κε ηηο
πκθσλίεο ηνπ Λνλδίλνπ (ηφηε ε Γεξκαλία απέδσζε έλα κέξνο απφ νξηζκέλεο θαηεγνξίεο
επαλνξζψζεσλ). Αθφκα ππνζηεξίρζεθε φηη ν Κ. Καξακαλιήο έθαλε κπζηηθή πξνθνξηθή ζπκθσλία,
ην 1960 κε ηελ νπνία απνπνηήζεθε πεξαηηέξσ απνδεκηψζεσλ. Αθφκα φηη δελ ηίζεηαη ζέκα
απνδεκηψζεσλ ηφζα ρξφληα κεηά,θαζψο έρνπλ παξαγξαθεί. Έιιελεο πνιηηηθνί θαη πνιίηεο
εμαθνινπζνχλ λα επηδεηνχλ απνλνκή δηθαηνζχλεο,θάηη πνπ ζα ζα δνχκε θαη κέζα απφ ηα
δηαβήκαηα ησλ ειιεληθψλ θπβεξλήζεσλ αιιά θαη κέζα απφ ηηο δηθαζηηθέο δηακάρεο Διιήλσλ
ηδησηψλ κε ην Γεξκαληθφ Γεκφζην.
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Αο ζεκεησζεί φηη ην ζέκα ηνπ Καηνρηθνχ Γαλείνπ νπδέπνηε έρεη ζπδεηεζεί ζε θακία απφ ηηο
δηαπξαγκαηεχζεηο ηνπ παξειζφληνο γηαπηφ θαη κέρξη ζήκεξα παξακέλεη κεηέσξν θαη δηεθδηθήζηκν
Καινχληαη νη Έιιελεο πνιηηηθνί,αθαδεκατθνί,πνιίηεο,ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο θαη ν θάζε έλαο πνπ
ελδηαθέξεηαη γηα ηελ απνλνκή δηθαηνζχλεο θαη δηθαίσζεο γη απηνχο πνπ έραζαλ ηε δσή ηνπο ζηνλ
Β΄ Παγθφζκην Πφιεκν λα εγείξνπλ ην ζέκα ησλ επαλνξζψζεσλ θαη ηνπ Καηνρηθνχ Γαλείνπ θαη
φινη καδί πξέπεη λα πξνζπαζήζνπλ λα αζθήζνπλ πίεζε ζηελ Γεξκαληθή Κπβέξλεζε λα
αλαγλσξίζεη ηα ππφινηπα ησλ πνιεκηθψλ απνδεκηψζεσλ θαη ηνπ Καηνρηθνχ Γαλείνπ θαη έζησ
εβδνκήληα ρξφληα αξγφηεξα λα πξνρσξήζεη ζε απνπιεξσκή ησλ νθεηιψλ ηεο .
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Summary
The following research is complementary to a diplomatic essay that completes the whole
programme of master course in Greek Civilization. It focuses on the war compensations and the
“war loan” that Germany owes to Greece as a consequence of the crimes committed in the latter
during the German Occupation period 1941-1944.
During that period, Germans treated the native population violently and inhumanly so as to inflict
the New World Order. Many pillages, holocausts and massacres took place as reprisal for any
resistance against them. From the early years of the Occupation, the German troops had requisited
all the country’s distribution networks in order to support their supernumerary troops in Greece and
supply the troops of the general Romel in North Africa. Thousands of Greeks died because of the
damages caused by the bombardments, the closing of the factories and companies, the suspension of
the shipping and the food requisitions. The number of deaths was increased in winter 1941-1942.
What is more, after the triple division of the occupation of Greece between Germany, Italy and
Bulgaria, Germans started using a counterfeit coin, the German mark. It gave to Vermacht soldiers

