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Το βιβλίο αυτό είναι ειδική προσφορά
από ΤΟ ΒΗΜΑ. Απαγορεύεται η καθ’
οιονδήποτε άλλον τρόπο διάθεση ή και
πώληση του βιβλίου. Η πνευματική
ιδιοκτησία αποκτάται χωρίς καμία
διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας,
απαγορευτικής των προσβολών της.
Επισημαίνεται, πάντως, ότι κατά τον Ν.
2387/1920 (όπως έχει τροποποιηθεί με
τον Ν. 2387/1920, όπως έχει τροποποιηθεί
με τον Ν. 2121/1993 και ισχύει σήμερα)
και κατά τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης
(που έχει κυρωθεί με τον Ν. 100/1975)
απαγορεύεται η αναδημοσίευση, η
αποθήκευση σε κάποιο σύστημα διάσωσης
και γενικά η αναπαραγωγή του παρόντος
έργου, με οποιονδήποτε τρόπο ή μορφή,
τμηματικά ή περιληπτικά, στο πρωτότυπο
ή σε μετάφραση ή άλλη διασκευή, χωρίς
γραπτή άδεια του εκδότη.
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«Ο υπολογισμός της καταστροφής»

Η απόρρητη έκθεση:
«332 δισ. ΕΥΡΩ
μας χρωστούν
οι Γερμανοί 10,34 δισ. ευρώ
από το
κατοχικό δάνειο»
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Πεινασμένα παιδιά στην κατεχόμενη από τους Γερμανούς Αθήνα

Καταφύγιο για τα παιδιά αποθήκες
και μισογκρεμισμένα κτίρια
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>>>

ι κι αν πέρασαν 70 χρόνια από το τέλος της γερμανικής κατοχής. Οι μνήμες από τα δεινά του Πολέμου
είναι ακόμη ζωντανές για πολλούς. Ερχονται και ξαναέρχονται στον νου της γενιάς που έζησε τον Πόλεμο και
σιγά-σιγά φεύγει, αλλά βρίσκεται και στη σκέψη των επόμενων γενεών ειδικά των νεότερων που ξαφνικά μαθαίνουν
ότι «μας χρωστούν οι Γερμανοί» από τον πιο καταστροφικό πόλεμο που έχει ζήσει η χώρα μας.
Τι έχει αλλάξει σήμερα;
Για πρώτη φορά η ελληνική πολιτεία έχει στα χέρια της
την απόρρητη έκθεση, τον απολογισμό της καταστροφής
από τα δεινά των γερμανών ναζί στην ελληνική κοινωνία
και στην οικονομία.
Ασφαλώς κανείς δεν μπορεί να μετατρέψει σε αριθμούς
και πολύ περισσότερο σε χρήματα την απώλεια 70.000
στρατιωτών και των 488.000 θυμάτων άμαχου πληθυσμού, ούτε τη ζωή και το δράμα των 120.000 αναπήρων
πολέμου και των οικογενειών τους.
Οι αριθμοί
Ομως όλοι πλέον γνωρίζουν ότι η ζημιά στην ελληνική οικονομία από τον δεύΗ Τράπεζα της Ελλάδος,
τερο Πόλεμο, το αναγκαστικό (κατοχικό)
βάσει των λογαριασμών
δάνειο και το μεγάλο πλιάτσικο των Γερπου τηρούσε, γνωρίζει το
μανών στα ταμεία και στα θησαυροφυλάσύνολο των καταβολών
κια της Τράπεζας της Ελλάδος – απ’ όπου
προς τους κατακτητές
σήκωσαν τις χρυσές λίρες, όλα τα χρυσά
σε όλο το διάστημα της
νομίσματα και τα χαρτονομίσματα –, την
Κατοχής. Το συνολικό
κλοπή αρχαιοτήτων και ό,τι άλλο μπορεί
ποσό που μας χρωστούν
να φανταστεί κανείς αποτιμάται σε 332
οι Γερμανοί μόνο από
δισ. ευρώ!
«Το Βήμα της Κυριακής» αποκαλύπτει
το κατοχικό δάνειο
σήμερα την απόρρητη έκθεση της ειδικής
ανέρχεται
επιτροπής (γνωστή ως επιτροπή Καρακούσε 10,34 δισ. ευρώ.
ση) για τις πολεμικές επανορθώσεις που
ξεχάστηκαν από πολλές κυβερνήσεις και
το αναγκαστικό-κατοχικό δάνειο το οποίο δεν εξοφλήθηκε ποτέ και αποτιμάται σε 10,34 δισ. ευρώ.
Επειτα από τρεις μήνες εργασίας η επιτροπή τεχνοκρατών παρέδωσε στην κυβέρνηση την έκθεση των 160 σελίδων, στην οποία τεκμηριώνονται νομικά οι οφειλές της
Γερμανίας προς την Ελλάδα από το αναγκαστικό δάνειο
της Κατοχής.
Η επιτροπή είχε συσταθεί στο Γενικό Λογιστήριο του
Κράτους από τον πρώην αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα με επικεφαλής τον τέως γενικό διευθυντή Θησαυροφυλακίου Παναγιώτη Καρακούση και
μέλη τα στελέχη του ΓΛΚ και της Τράπεζας της Ελλάδος
Βασίλη Μανεσιώτη, Στέλιο Μαραβελάκη, Βασίλη ΚατριΑΠΟΡΡΗΤΗ ΕΚΘΕΣΗ
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