
SPIEGEL: Θα έππεπε να είμαζηε εςγνώμονερ ππορ ηοςρ Έλληνερ πος 

δεν ζήηηζαν πολεμικέρ αποζημιώζειρ. 
 

Γεξκαλία, ν κεγαιύηεξνο ακαξησιόο ρξεώλ ηνπ 20νπ αηώλα. 

(«Deutscland ist der gro?te Schuldensunder des 20. 

Jahrhunderts») 

 

Σςνένηεςξη ηνπ Albrecht Ritsch, Wirtschaftshistoriker ( 

θαζεγεηή Ιζηνξίαο 

ηεο Οηθνλνκίαο) ζην Spiegel. 

 

Spiegel: Κπξηε Ritschl ε Γεξκαλία ζπδεηάεη απηό ηνλ θαηξό γηα 
πεξαηηέξσ νηθνλνκηθή βνήζεηα γηα ηελ Διιάδα ζαλ ππεξάλσ όισλ 

εζηθνιόγνο. Η θπβέξλεζε ελεξγεί κε αθακςία ζύκθσλα κε ηε ξήζε 

: ¨ιεθηά ζα πάξεηε κόλν αλ θάλεηε απηό πνπ ζαο ιέκε¨. Δίλαη 

δίθαηε απηή ε ζπκπεξηθνξά 

 

Ritschl:  Ορη, είλαη απνιύησο αδηθαηνιόγεηε. 
 

Spiegel Μάιινλ δελ ην βιέπνπλ έηζη νη πεξηζζόηεξνη Γεξκαλνί. 
 

Ritschl Μπνξεί, αιιά ε Γεξκαλία έδεζε ηηο κεγαιύηεξεο 
ρξενθνπίεο ηεο λεόηεξεο ηζηνξίαο. Τελ ζεκεξηλή νηθνλνκηθή 

αλεμαξηεζία ηεο θαη ηε ζέζε ηεο σο Γηδαζθάινπ ηεο Δπξώπεο ηελ 

ρξσζηάεη ζηηο ΗΠΑ, νη νπνίεο κεηά ηνλ 1ν αιιά θαη ηνλ 2ν 

Παγθόζκην πόιεκν παξαηηήζεθαλ από ην δηθαίσκα ηνπο γηα 

ηεξάζηηα ρξεκαηηθά πνζά. Απηό δελ ην ζπκάηαη όκσο θαλείο. 

 

Spiegel Τη αθξηβώο ζπλέβε ηόηε; 
 

Ritschl Η δεκνθξαηία ηεο Βατκάξεο θαηόξζσζε λα επηδήζεη από ην 
1924 κέρξη 1929 απνθιεηζηηθά κε δαλεηθά, ηα δε ρξήκαηα γηα ηηο 

απνδεκηώζεηο ηνπ 1.Παγθνζκηνπ πνιέκνπ δαλείζηεθε από ηηο ΗΠΑ. 

Απηε ε ¨δαλεηαθή Ππξακίδα¨θαηέξξεπζε κε ηελ θξίζε ηνπ 1931. Τα 

ρξήκαηα ησλ δαλείσλ ησλ ΗΠΑ είραλεμαθαληζηεί, ε δεκηά γηα ηηο 

ΗΠΑ ηεξάζηηα, νη ζπλέπεηεο γηα ηελ παγθόζκηα νηθνλνκία 

θαηαζηξνθηθέο. 

 

Spiegel Τν ίδην θαη κεηά ηνλ 2ν Παγθόζκην πόιεκν; 
 

Ritschl Η Ακεξηθή ηόηε θξόληηζε λα κελ ζέζεη θαλείο από ηνπο 
ζπκκάρνπο αμηώζεηο γηα απνδεκίσζε. Δθηόο από κεξηθέο 

εμαηξέζεηο, καηαηώζεθαλ όιεο νηαμηώζεηο κέρξη κηα κειινληηθή 

επαλέλσζε ησλ Γεξκαληώλ (αλαηνιηθήο θαη δπηηθήο). Απηό ήηαλ 

πνιύ δσηηθό γηα ηελ Γεξκαλία, ήηαλ ζηελ νπζία ε 

νηθνλνκηθή βάζε ηνπ γεξκαληθνύ κεηαπνιεκηθνύ ζαύκαηνο. Αιιά 



παξάιιεια, ηα ζύκαηα ηεο γεξκαληθήο θαηνρήο ήηαλ αλαγθαζκέλα 

λα απνπνηεζνύλ ηα δηθαηώκαηα ηνπο γηα απνδεκίσζε, κεηαμύ απηώλ 

θαη νη Έιιελεο. 

 

Spiegel Σηε ζεκεξηλή θξίζε παίξλεη ε Διιάδα από Δπξώπε θαη ΓΝΤ 
110 δηο θαη ζπδεηηέηαη έλα πξόζζεην παθέην, πνπ ζα είλαη εμ 

ίζνπ κεγάιν. Πξόθεηηαηδειαδή γηα πνιιά ρξήκαηα. Πόζν κεγάιεο 

ήηαλ νη γεξκαληθέο ρξενθνπίεο; 

 

Ritschl Αλαινγηθά κε ηελ νηθνλνκηθε επηθαλεηα πνπ είραλ νη ΗΠΑ 
θαηά ηελ επνρή εθείλε, ηα γεξκαληθά ρξέε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 30 

ηζνδπλακνύλ κε ην θόζηνο ηεο θξίζεο ηνπ 2008. Σπγθξηηηθά, 

ινηπόλ, ηα ρξέε ηεο Διιάδαο είλαηκεδακηλά. 

 

Spiegel Αλ ππνζέηακε όηη ππήξρε κηα παγθόζκηα ιίζηα γηα 
βαζηιηάδεο ηεο ρξενθνπίαο, πνηά ζα ήηαλ ε ζέζε ηεο Γεξκαλίαο; 

 

Ritschl Απηνθξαηνξηθή. Σε ζρέζε κε ηελ νηθνλνκηθή επηθάλεηα ηεο 
ρώξαο, ε Γεξκαλία είλαη ν κεγαιύηεξνο ακαξησιόο ηνπ 20νπ αηώλα 

θαη πηζαλόλ ηεο λεόηεξεο νηθνλνκηθήο ηζηνξίαο. 

 

Spiegel Ούηε ε Διιάδα δελ κπνξεί λα καο αληαγσληζηεί; 
 

Ritschl Όρη, ε Διιάδα παίδεη έλα δεπηεξεύνληα ξόιν. Υπάξρεη, 
βέβαηα, ην πξόβιεκα ηνπ θηλδύλνπ ηεο κεηάδνζεο ηεο θξίζεο ζηηο 

γλσζηέο επξσπατθέο ρώξεο. 

 

Spiegel Η νκνζπνλδηαθή δεκνθξαηία ηεο Γεξκαλίαο ζεσξείηαη σο 
ελζάξθσζε ηεο ζηαζεξόηεηαο. Πόζεο θνξέο έρεη ρξενθνπήζεη ε 

Γεξκαλία; 

 

Ritschl Δμαξηάηαη πσο ην ππνινγίδεη θαλείο. Τνλ ηειεπηαίν αηώλα 
ηνπιάρηζην ηξεηο θνξέο. Μεηά ηελ ηειεπηαία ζηάζε πιεξσκώλ ζηε 

δεθαεηία ηνπ 30, αλαθνπθίζηεθε ε Γεξκάληα από ηηο ΗΠΑ κε κηα 

κείσζε ρξεώλ, ε αιιηώο έλα "Haircut", πνπ ηζνδπλακεί κε έλα 

κεγαιόπξεπν Afro-Look πνπ κεηαηξέπεηαη ζε θαιάθξα. Από ηόηε 

θξαηάεη ε ρώξα ηελ νηθνλνκηθή ιάκςε ηεο, ελώ νη ππόινηπνη 

επξσπαίνη δνύιεπαλ ζαλ ηα ζθπιηά γηα λα νξζνπνδήζνπλ από ηηο 

θαηαζηξνθέο ηνπ πνιέκνπ θαη ηε γεξκαληθή θαηνρή. Κη αθόκε ην 

1990 είρακε επίζεο κηα ζηάζε πιεξσκώλ. 

 

Spiegel Πσο είπαηε; 
 

Ritschl Βεβαίσο! Ο ηόηε θαγθειάξηνο Kohl αξλήζεθε λα πινπνηήζεη 
ηε Σπκθσλία ηνπ Λνλδίλνπ, ηνπ 1953. Η ζπκθσλία έιεγε όηη νη 

γεξκαληθέο πνιεκηθέο 



απνδεκηώζεηο ζηελ πεξίπησζε ηεο επαλέλσζεο ησλ Γεξκαλίσλ ζα 

πξέπεη λα ηεζνύλ ππό επαλαδηαπξαγκάηεπζε. Η Γεξκάληα όκσο δελ 

πιήξσζε απνδεκηώζεηο κεηά ην 1990 (εθηόο πνιύ ιίγσλ) νύηε ηα 

αλαγθαζηηθά δαλεηα, νύηε ηα έμνδα θαηνρήο. Η Διιάδα είλαη έλα 

από ηα θξάηε, πνπ δελ πήξαλ δεθάξα. 

 

Spiegel Σε αληίζεζε κε ην 1953, ζπδεηείηαη επί ηνπ παξόληνο ε 
δηάζσζε ηεο Διιάδαο, ιηγόηεξν κέζσ κηαο κείσζεο ησλ ρξεώλ θαη 

πεξηζζόηεξν κέζσ κηαο παξάηαζεο ηνπ ρξόλνπ πιεξσκήο ησλ 

θξαηηθώλ νκνιόγσλ, δειαδή κηαο ήπηαο αλαπξνζαξκνγήο ησλ ρξεώλ. 

Μπνξνύκε εδώ λα κηιάκε γηα επαπεηινύκελε ρξενθνπία; 

 

Ritschl Οπσζδήπνηε. Αθόκε θη αλ ελα θξάηνο δελ είλαη εθαηό ηα 
εθαηό αλίθαλν λα ηθαλνπνηήζεη ηνπο πηζησηέο ηνπ, κπνξεί λα 

είλαη ππό ρξενθνπία. Αθξηβώο όπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο Γεξκαλίαο 

ηε δεθαεηία ηνπ 50, εηλαη ςεπδαίζζεζε λα πηζηεύνπκε όηη ε 

Διιάδα ζα κπνξέζεη κόλε ηεο λα πιεξώζεη ηα ρξέε. Καη όπνηνο 

δελ ην κπνξεί είλαη εμ νξηζκνύ ρξενθνπεκέλνο. Τώξα ζα έπξεπε 

λα θαζνξηζηεί, πνηα ρξεκαηηθά πνζά είλαη έηνηκνη νη πηζησηέο 

λα ζπζηάζνπλ. Γειαδή ζα πξέπεη λα βξνύκε πνηόο ζα πιεξώζεη ην 

κάξκαξν. 

 

Spiegel Τν θξάηνο πνπ πιεξώλεη ηα πεξηζζόηεξα είλαη ε Γεξκαλία. 
 

Ritschl Μάιινλ θάπσο έηζη ζα πξέπεη λα γίλεη. Αιιά ήκαζηαλ ζην 
παξειζόλ πνιύ αλέκεινη. Η βηνκεραληθή καο παξαγσγή θέξδηζε 

πνιιά από ηηο ππέξνγθεο εμαγσγέο. Οη αληηειιεληθέο ζέζεηο πνπ 

πξνβάιινληαη από ηα ΜΜΔ εδώ είλαη πνιύ επηθίλδπλεο. Μελ 

μερλάηε όηη δνύκε κέζα ζε έλα γπάιηλν ζπίηη: Τν νηθνλνκηθό 

καο ζαύκα έγηλε δπλαηό απνθιεηζηηθά θαη κόλν επεηδή δελ 

αλαγθαζηήθακε λα πιεξώζνπκε απνδεκηώζεηο. 

 

Spiegel Η Γεξκαλία δειαδή ζα έπξεπε λα είλαη πην ζπγθξαηεκέλε; 
 

Ritschl Η Γεξκαλία ζηνλ 20ν αηώλα άξρηζε δπν πνιέκνπο, ηνλ 
δεύηεξν δε ηνλ δηεμήγαγε σο πόιεκν αθαληζκνύ θαη εμνιόζξεπζεο 

θαη ζηε ζπλέρεηα νη ερζξνί ηεο απνπνηήζεθαλ ην δηθαίσκα ηνπο 

ελ κέξεη ε θαη θαζνιηθά γηα απνδεκηώζεηο. 

Τν όηη ε Γεξκαλία πξαγκαηνπνίεζε ην ζαύκα ηεο πάλσ ζηηο πιάηεο 

άιισλ επξσπαίσλ δελ ην έρνπλ μεράζεη νη Έιιελεο. 

 

Spiegel Τη ελλνείηε; 
 

Ritschl Οη Έιιελεο μέξνπλ ηα ερζξηθά άξζξα θαη γλώκεο ζηα 
γεξκαληθά ΜΜΔ πνιύ θαιά. Αλ ε δηάζεζε ησλ Διιήλσλ γίλεη πνιύ 

πην επηζεηηθή, κπνξεί λα αλαβηώζνπλ νη παιηέο δηεθδηθήζεηο, 

αξρίδνληαο από ηελ Διιάδα, θαη αλ ε Γεξκαλία πνηέ αλαγθαζηεί 



λα πιεξώζεη, ζα καο «πάξνπλ αθόκε θαη ηα ζώβξαθα». 

Θα έπξεπε αληίζεηα λα είκαζηε επγλώκνλεο, λα εμπγηάλνπκε ηελ 

Διιάδα κε ηα ιεθηά καο. Αλ εκείο εδώ παίμνπκε ην παηγλίδη ησλ 

ΜΜΔ, παξηζηάλνληαο ηνλ ρνληξό Δκίι, πνπ θαπλίδεη ην πνύξν ηνπ 

θαη αξλείηαη λα πιεξώζεη, θάπνηε θάπνηνη ζα καο ζηείινπλ ηνπο 

παιηνύο ινγαξηαζκνύο. 

 

Spiegel Τνπιάρηζηνλ ζην ηέινο κεξηθέο επηόηεξεο ζθέςεηο: Αλ 
κπνξνύζακε λα κάζνπκε θάηη από ηηο εμειίμεηο, πνηα ιύζε ζα 

ήηαλ ε θαιύηεξε γηα ηελ Διιάδα θαη ηε Γεξκαλία; 

 

Ritschl Οη ρξενθνπίεο ηεο Γεξκαλίαο ηα πεξαζκέλα ρξόληα ην 
δείρλνπλ: Τν ινγηθόηεξν είλαη ηώξα λα ζπκθσλεζεί κηα κείσζε 

ηνπ ρξένπο. Όπνηνο δάλεηζε ιεθηά ζηελ Διιάδα, πξέπεη λα ράζεη 

έλα κεγάιν κέξνο ηνπο. Απηό ζα ήηαλ θαηαζηξνθηθό γηα ηηο 

ηξάπεδεο, γη' απηό ζα ήηαλ αλαγθαίν έλα πξόγξακκα 

βνήζεηαο. Μπνξεί απηή ε ιύζε λα είλαη αθξηβή γηα ηε Γεξκαλία, 

αιιά έηζη θη αιιηώο ζα πξέπεη λα πιεξώζνπκε. Κη έηζη ζα είρε 

θαη ε Διιάδα κηα επθαηξία γηα κηα λέα αξρή. 

 

Albrecht Ritsch , Wirtschaftshistoriker ( θαζεγεηήο "Ιζηνξίαο 

ηεο 

Οηθνλνκίαο") 

 


