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ΛΥΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ

ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΜΑΣ ΟΦΕΙΛΟΥΝ
70 ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ

ΟΙ ΝΟΜΙΜΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΥΡΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΤΟΧΙΚΟ «ΔΑΝΕΙΟ» ΤΩΝ ΝΑΖΙ,
ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΣΤΑ 70 ΔΙΣ ΕΥΡΩ, ΟΣΟ 2,5 ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΗΜΕΡΑ

(ΧΩΡΙΣ ΤΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΣΕ ΘΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΜΕΤΡΗΤΕΣ ΚΛΟΠΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ)

70 ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ ΑΤΣΑΛΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
   Η Γερμανική Κατοχή για την Ελλάδα δεν έχει τελειώσει ακόμη, αφού βρίσκεται υπό 
Γερμανική Κατοχή ένα μεγάλο μέρος της Εθνικής μας Περιουσίας, ένα μεγάλο μέρος 
του  Εθνικού  μας  Πλούτου, που  κατέστρεψαν  ή  διάρπαξαν  και  κατακρατούν  οι 
Γερμανοί,  για  να  αποτελούν  σήμερα  χώρα  υψηλότατης  πιστοληπτικής  ικανότητας 
«ΑΑΑ»!

   Η Γερμανία κατακρατεί όλες τις νόμιμες Επανορθώσεις, που κατοχύρωσε στη χώρα 
μας η Διάσκεψη Ειρήνης των Παρισίων το 1946, ως αποζημιώσεις προς την Ελλάδα, 
αλλά κατακρατεί και το αναγκαστικό Κατοχικό «Δάνειο» που μας άρπαξε κυριολεκτικά 
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το Βερολίνο, κατά τη διάρκεια της Γερμανικής Κατοχής, αφήνοντας να πεθαίνουν κατά 
χιλιάδες οι Έλληνες και τα Ελληνόπουλα, από την πείνα και τις κακουχίες! 
   Αλλά  κρατεί  και  Επανορθώσεις  ακόμη  και  από  τον  καιρό  του  Α΄  Παγκοσμίου 
Πολέμου, όπως και αποζημιώσεις από τις ημέρες της Ουδετερότητας, πριν η Ελλάδα 
μπει στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο το 1940!

    Συγκεκριμένα, η Γερμανία μας οφείλει:

1. Την καταβολή  του  υπολοίπου των Επανορθώσεων από τον Α΄  Παγκόσμιο 
Πόλεμο αξίας περίπου 275 εκατομμυρίων ευρώ!

 
2. Αποζημιώσεις λόγω της απώλειας κυρίως σκαφών (βομβαρδισμοί, τορπιλισμοί, 
βυθίσεις,  αιχμαλωσία) κατά  την  περίοδο  ουδετερότητας  της  Ελλάδος  στο  Β΄ 
Παγκόσμιο Πόλεμο, πριν την επίθεση Ιταλίας και Γερμανίας εναντίον μας, ύψους 153 
εκατομμυρίων δολαρίων του 1946, που η σημερινή τους αξία υπολογίζεται σε 
περίπου 5 δις ευρώ!

3. Την επιστροφή του Αναγκαστικού Κατοχικού «Δανείου» που πήρε η Γερμανία 
από την Κατεχόμενη και ανήμπορη να αντιδράσει Τράπεζα της Ελλάδος, ύψους 
3,5 δισ. δολαρίων σε τιμές του 1944, σημερινής αξίας περίπου 14 δις ευρώ!

4. Τις Επανορθώσεις των 7,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε τιμές του 1946, που 
υποχρεώθηκε από τη Διάσκεψη Ειρήνης των Παρισίων (1946)  να μας πληρώσει, 
για τις τεράστιες ζημιές και πολλαπλάσιες βλάβες που προξένησε στην Ελληνική 
Οικονομία,  που κλονίζεται σήμερα, με τιμητή μάλιστα τη Γερμανία! Η σημερινή αξία 
των κατοχυρωμένων αυτών Επανορθώσεων,  υπολογίζεται  σε  τουλάχιστον  51 
δις ευρώ!

Από το Ολοκαύτωμα του Χορτιάτη Θεσσαλονίκης στις 2-9-1944, όπου οι «πολιτισμένοι» Γερμανοί
έκαψαν ζωντανούς μέσα σε φούρνο 149 Έλληνες, ανάμεσά τους πολλά παιδιά, ακόμη και βρέφη,

ενώ κατέστρεψαν ολόκληρο το μαρτυρικό χωριό, παραδίδοντάς το στις φλόγες
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  Το Σύνολο των παραπάνω οφειλών (με ένα ελάχιστο επιτόκιο της τάξης του 3%), 
υπολογίζεται  σε  σημερινή  αξία  να  ισοδυναμεί  –  όπως  φαίνεται  και  παραπάνω –  με 
τουλάχιστον 70 δισεκατομμύρια ευρώ!!! Εκ των οποίων η Γερμανία έχει καταβάλει μόνο το 
απειροελάχιστο ποσό, των μόλις 115 εκατομμυρίων μάρκων το 1960…   
   Σημειώνεται πως στα παραπάνω ποσά,  δεν περιλαμβάνονται αποζημιώσεις για τα 
θύματα (που μόνο για το Δίστομο ορίστηκαν από το Πρωτοδικείο Λειβαδιάς το 1997 σε 
9,5 δις δραχμές ή περίπου 28 εκατομμύρια ευρώ), αλλά ούτε και για την ανυπολόγιστη 
καταστροφή και κυρίως κλοπή αρχαιολογικών και θρησκευτικών μας θησαυρών, που 
πρέπει να επιστραφούν!

   

Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ
   Τα οικονομικά προβλήματα, σαν αυτό που μαστίζει τη χώρα, αντιμετωπίζονται όχι μόνο με 
συγκράτηση και περικοπή δαπανών, αλλά και με είσπραξη των οφειλομένων και ιδίως 
εκείνων που οφείλει – και ως ηθική αποζημίωση – να καταβάλει κάποια χώρα, που 
έχει καταστρέψει μια άλλη και μάλιστα σχεδόν ολοσχερώς!

Η Σταύρωση της Ελλάδος, βασισμένη σε  στοιχεία  της εφημερίδας ΤΑ ΝΕΑ 14/11/1997,  σε απεικόνιση
του ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ – Για όλες τις τεράστιες καταστροφές της Ελλάδος, η χώρα μας απαίτησε στη Διάσκεψη των 

Παρισίων
το 1946, ως Επανορθώσεις, το ποσό των τότε 12 δις δολαρίων, αλλά οι Σύμμαχοι μας κατακύρωσαν μόνο 7,2 δις… 

* Σημειώνουμε ότι για τον αριθμό των θυμάτων υπάρχουν άλλες εκτιμήσεις για 750.000 με 800.000
(βλ. σχετικά αναλυτικό πίνακα παρακάτω)

   Η  καταστροφή  της  Ελλάδος  από τη  Γερμανία  ήταν  τρομακτική,  τόσο  κατά  την 
Κατοχή,  όσο  και  κατά  την  εκδικητική  αποχώρηση/υποχώρηση,  όπου  κατέστρεψαν 
όλες τις υποδομές της χώρας, όπως και η Γενοκτονία στην οποία υπέβαλαν τον άμαχο 
και υπό κατοχή ελληνικό πληθυσμό, με την καταλήστευση του Εθνικού Πλούτου μας 
και  την  υποχρέωση  της  Ελλάδας  να  πληρώνει  εκείνη  τα  δυσβάσταχτα  έξοδα  του 
Στρατού Κατοχής, οδηγώντας σε θάνατο από πείνα εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες!

   Για όλα αυτά η Γερμανία, από τη στιγμή που επανενώθηκε, δεν έχει αποζημιώσει την 
Ελλάδα! Και είναι πια η ώρα να πληρώσει το χρέος της, όχι μόνο από οικονομικής 
πλευράς, αλλά κυρίως από ανθρώπινη, από ηθική υποχρέωση!
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ΟΦΕΙΛΕΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
 
   Και  η  Αλβανία  οφείλει  στη χώρα μας  την 
απόδοση  ποσού  218.000.000  δραχμών  (σε 
τιμές  1942),  που  κατέβαλε  αναγκαστικά  η 
κατεχόμενη τότε Ελλάδα στα Τίρανα το 1942, 
για  ζημιές  που  προκάλεσε  δήθεν ο  Ελληνικός 
Στρατός  στην  Αλβανία,  κατά  την  νικηφόρα 
προέλασή του στη Βόρειο Ήπειρο! 
   Ήταν μια ατιμωτική καταβολή, με την Ελλάδα 
υπό  Γερμανική-ιταλική-βουλγαρική  Κατοχή,  συν 
την  εγκληματική  δράση  των  Τσάμηδων  στην 
Ήπειρο! 
   Και  το  ποσό  αυτό,  με  τον  υπολογισμό  ενός 
ικανού επιτοκίου, οφείλει να επιστραφεί, όχι τόσο 
για  οικονομικούς,  όσο  για  λόγους  εθνικής 
αξιοπρέπειας και τιμής!

  Σήμερα  που  η  Ελλάδα  βρίσκεται  σε  δεινή  κατάσταση,  με  ένα  τεράστιο  χρέος, 
συνεπεία κατά πολύ και της Μεγάλης Καταστροφής που μας προξένησε η Γερμανία, 
την ώρα που οι Γερμανοί - με μπροστάρη τον επικεφαλή της Deutsche Bank Τζόζεφ 
Άκερμαν και τα γερμανικά ΜΜΕ - επιτίθενται με πρωτοφανή σφοδρότητα εναντίον της 
Ελλάδος,  χαρακτηρίζοντάς  τη πότε «βόμβα» και  πότε «το προβληματικό παιδί», ο 
πολιτικός  κόσμος,  αλλά  και  όλοι  μαζί  ενωμένοι  οι  Έλληνες  πολίτες,  οφείλουν  να 
διεκδικήσουν μέχρι του τελευταίου ευρώ, 
όλες  τις  επανορθώσεις,  αποζημιώσεις 
και οφειλές της Γερμανίας!

  Μόνο  η  εγγραφή  αυτών  των 
βεβαιωμένων  οφειλών  στον 
Προϋπολογισμό, θα εκμηδένιζε αυτόματα 
το  έλλειμμα,  θα  δημιουργούσε 
πλεόνασμα  και  θα  εξυπηρετούσε 
(πλήρωνε)  και  ένα  μέρος  από  το 
Δημόσιο  Χρέος,  αλλάζοντας  την 
οικονομική  εικόνα  της  Ελλάδος, 
μετατρέποντάς  τη,  σε  μια  από  τις  πιο 
υγιείς  και  δυναμικές  οικονομίες  της 
Ευρώπης!

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΑΡΧΗΓΩΝ

   Είναι  πλέον  εθνική  ανάγκη,  να 
εξεταστεί πολύ σοβαρά το Ζήτημα και να 
προχωρήσει  επίσημα  η  Ελλάδα  στις 
νόμιμες  αυτές  και  ελάχιστες  τελικά 
διεκδικήσεις,  μπροστά  την  τιτάνια 
καταστροφή  της  Γερμανίας  κατά  της 
Ελλάδος.

   Το ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ φέρνει το καυτό Ζήτημα 
στην επιφάνεια, ακριβώς για να συζητηθεί εκτός των άλλων και μέσα στο Συμβούλιο 
των Πολιτικών Αρχηγών υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος και γνωρίζει το 
θέμα ως τέως ΥΠΕΞ!

  Είναι μια μοναδική ευκαιρία, να συμφωνήσουν όλα τα κόμματα στο Συμβούλιο, για 
την άμεση ενεργοποίηση των Ελληνικών Διεκδικήσεων! 

   Κάτι τέτοιο θα δώσει βαθιά ανάσα όχι μόνο στον Ελληνισμό και το Κράτος, όχι μόνο 
στην  Οικονομία  και  την  Κοινωνία,  αλλά  και  θα  σφυρηλατήσει  αποφασιστικά  την 

ενότητα του  Ελληνισμού,  δημιουργώντας 
θετικές  προσδοκίες,  ελπίδα,  αλλά  και 
άριστες προοπτικές!

 Δεν  μπορεί  να  κινδυνεύει  η  Εθνική 
Οικονομία,  να  σβήνουν  χιλιάδες  θέσεις 
εργασίας  –  λόγω  της  συρρίκνωσης  του 
εισοδήματος  των  καταναλωτών,  αλλά  και  της 
μείωσής τους λόγω ανεργίας (φαύλος κύκλος) – 
δεν  μπορεί  να  ακούγεται  ότι  κινδυνεύουν 
μισθοί,  ταμεία,  συντάξεις,  δεν  μπορεί  να 
καταρρέουν  χιλιάδες  οικογένειες,  χιλιάδες 
σπίτια και να αδιαφορούμε για το τεράστιο 
και  σωτήριο  ποσό  των  Γερμανικών 
Επανορθώσεων,  Αποζημιώσεων  και 
Οφειλών!
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«Η ΜΑΥΡΗ ΒΙΒΛΟΣ»

Θύματα και Απώλειες Ελλάδος

Νεκροί πολέμου 1940-41                                        13.327
Εκτελεσμένοι (σε ολόκληρη την Ελλάδα)               56.225
Θανόντες όμηροι (στα γερμανικά στρατόπεδα)   105.000
Νεκροί από βομβαρδισμούς                                   7.120
Νεκροί σε μάχες της Εθνικής Αντίστασης 

(σύμφωνα με γερμανικά στοιχεία)                             20.650
Νεκροί στη Μέση Ανατολή                                      1.100
Απώλειες Εμπορικού Ναυτικού                               3.500
Σύνολο                                                                    206.922

Νεκροί από πείνα & σχετικές ασθένειες             600.000
[σ.σ. ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ                                          806.922]

Απώλειες από υπογεννητικότητα                      300.000

Σύνολο απωλειών                                              1.106.922

Στοιχεία από το βιβλίο «Η ΜΑΥΡΗ ΒΙΒΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ», 
Αθήνα 2006, Εθνικό Συμβούλιο για τη διεκδίκηση των οφειλών της 
Γερμανίας προς την Ελλάδα 

file:///C:/Documents and Settings/K/?? ??????? ???/????????? ??????/www.NOIAZOMAI.net


     Δεν μπορεί να πεθαίνει η Ελλάδα, για να ευημερεί η Γερμανία!

   Δεν μπορεί  να  ξαναζήσουμε  την εφιαλτική «Κατοχή»,  με  χιλιάδες κοινωνικά και 
οικονομικά θύματα, για να μας κατηγορεί δημόσια η Γερμανία σαν «προβληματικούς», 
την ώρα που μας χρωστά 70 ολόκληρα δισεκατομμύρια ευρώ! 

     Δεν μπορεί!

www.ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ.net
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