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Ο κ. Παπαντωνίου για τις γερμανικές 
αποζημιώσεις

της απεσταλμένης μας στο ΒΕΡΟΛΙΝΟ Ευγενίας Τζώρτζη

Την πρόθεση της ελληνικής και γερμανικής κυβέρνησης να αναζητήσουν 
κοινή λύση στο θέμα των γερμανικών αποζημιώσεων, μετέφερε ο υπουργός 
Εθνικής Οικονομίας κ. Γ. Παπαντωνίου, ως αποτέλεσμα των συζητήσεων 
που είχε χθες με τον ομοσπονδιακό υπουργό Οικονομικών κ. Hans Eichel. Ο 
κ. Παπαντωνίου διευκρίνισε ότι δεν παρήχθη συγκεκριμένο αποτέλεσμα 
τόσο λόγω αρμοδιοτήτων, αλλά κυρίως εξαιτίας της εν εξελίξει δικαστικής 
διαδικασίας που έχει περιπλέξει το θέμα. Αυτή ακριβώς η εξέλιξη φαίνεται 
ότι αποτελεί και την αιτία της εμφανιζόμενης στροφής της γερμανικής 
πλευράς για την αντιμετώπιση του θέματος μέσα από «φιλικό τρόπο». 
Μεταφέροντας το κλίμα της συζήτησης, ο Ελληνας υπουργός Εθνικής 
Οικονομίας δήλωσε ότι ο κ. Eichel «κατανόησε το πρόβλημα» και 
δεσμεύθηκε ότι θα το μελετήσει προκειμένου οι δυο χώρες να βρουν από 
κοινού λύση, ενώ διευκρίνισε ότι θα ήταν άτοπο και πρόωρο να γίνουν 
δηλώσεις εν όψει της επικείμενης απόφασης από το ελληνικό Εφετείο, 
καθώς κάτι τέτοιο θα αποτελούσε παρέμβαση στη Δικαιοσύνη. Η ίδια η 
συζήτηση ωστόσο του θέματος, στο πλαίσιο της επίσημης αντζέντας 
καταδεικνύει τη δυσκολία που έχει δημιουργήσει στα δυο μέρη η παραπομπή 
του θέματος στη δικαιοσύνη και το ενδεχόμενο η απόφαση του Εφετείου να 
απεμπλέκει την κυβέρνηση από τη διαδικασία της δήμευσης της γερμανικής 
περιουσίας.
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