
ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ [ ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΕΙΣ ] ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
(ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗ ΛΕΣΧΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ (ΛΑΕΔ)) 
 
Του Δημήτρη Αλευρομάγειρου, Αντιστράτηγου ε.α. Επίτιμου Γενικού 
Επιθεωρητή Στρατού και μέλους του Εθνικού Συμβουλίου για την διεκδίκηση των 
γερμανικών οφειλών, 
 
----------------------------- 

Αθήνα 27 Απριλίου 2015  
 
 
Σεβασμιότατε, 
Κυρία Πρόεδρε της Βουλής των Ελλήνων, 
Κύριοι, Κύριοι Υπουργοί, 
Κύριοι, Κύριοι Αρχηγοί των Γενικών Επιτελείων, 
Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές της διακομματικής Επιτροπής. Κύριοι Γερμανοί 
βουλευτές, 
Κυρίες και Κύριοι Δήμαρχοι των μαρτυρικών Πόλεων, 
Κυρίες και Κύριοι Πρέσβεις, 
 
Σεβαστά και αγαπητά Μέλη του Εθνικού Συμβουλίου 
 
Κυρίες και Κύριοι, 
 
Μόλις παρακολουθήσαμε την ξεχωριστή εποποιία όπου το ελληνικό φώς με την 
πολεμική αντίσταση των 216 ημερών[ 28/10/1940-1/6/1941]έσκισε τα σκοτάδια που 
από τον Σεπτέμβριο του 1939 είχε απλώσει το φασιστικό καθεστώς του άξονα, 
 
Είναι η λάμψη εκείνη που, εκτός των άλλων, αναγνώρισε και ο ραδιοφωνικός σταθμός 
της Μόσχας την 27ην Απριλίου 1942, λέγοντας ότι "..Επολεμήσατε άοπλοι εναντίον 
πανόπλων και ενικήσατε.Μικροί εναντίον Μεγάλων και επικρατήσατε. Δεν ήτο δυνατόν 
να γίνει αλλοιώς διότι είσθε Έλληνες. Εκερδίσαμεν χρόνον διά να αμυνθώμεν. Ως 
Ρώσοι και ως άνθρωποι θα σας ευγνωμονούμεν " αλλά και το BBC την 30ην Μαρτίου 
1942, λέγοντας "..Η Ελλάς 'έσωσε την Μόσχαν και τον Καύκασον. Όταν φτάσει η ώρα, 
αγνωμοσύνη απέναντι του Ελληνικού Λαού, θα ισοδυναμεί με προδοσίαν απέναντι 
ολοκλήρου της Ευρώπης" [1] 
 
Του αγώνα των πεδίων των μαχών των 216 ημερών ακολούθησε η μεγαλειώδης 
Εθνική Αντίσταση 1941-1944, η μεγαλύτερη σε έκταση και βάθος σε ολόκληρο τον 
κόσμο , 
 
Το τίμημα ήταν τεράστιο και η μανία των κατακτητών εφθανε στα όρια της πλήρους 
απάνθρωπης εκδίκησης και οπωσδήποτε τελέσθηκαν εγκλήματα κατά της 
ανθρωπότητας και τεράστια ληστεία αρχαιολογικών θησαυρών 
 
Η Ελλάδα κατεστράφη πλήρως και όλα αυτά είναι γνωστά και σε αριθμούς αλλά και σε 
κόστος , το οποίο βέβαια δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αποτυπωθεί λογιστικά 
όταν πρόκειται για ανθρώπινες θυσίες, 
 



Έντιμοι κρατικοί υπάλληλοι ακόμα και κατά την διάρκεια της κατοχής άρχισαν να 
συγκεντρώνουν στοιχεία , όπως π.χ, η έκθεση Κ. Δοξιάδη η οποία παρουσιάστηκε στο 
Παρίσι, το Λονδίνο και στη διάσκεψη του ΟΗΕ αμέσως μετά την ίδρυσή του [2] 
 
Όλα αυτά είναι είναι λεπτομερώς καταγεγραμμένα στην Μαύρη Βίβλο της Κατοχής,[4] 
έκδοση του Εθνικού Συμβουλίου με τη στήριξη της Βουλής των Ελλήνων . Είναι επίσης 
καταγεγραμμένα και στο προσφάτως εκδοθέν απο τις εκδόσεις Λιβανη , το 2012, 
βιβλίο του Μανώλη Γλέζου " Και ένα Μάρκο να ήταν". 
 
Να μου επιτρέψτε να προτείνω όπως αυτά τα δυο βιβλία υπάρχουν και διανέμονται σε 
όλες τις πρεσβείες μας στο εξωτερικό. 
 
*** 
 
Αρχικά το θέμα των οφειλών της Γερμανίας ετέθη στη διάσκεψης του Πότσδαμ της 
Γερμανίας [17/7-2/8/1945] και μετά από αλλεπάλληλες αναβολές και αφού 
ικανοποιήθηκαν μεγάλως υπό τύπο αυτοδικίας με τη λήψη μεριδίου από τις 
κατεχόμενες στην Γερμανία ζώνες , οι μεγάλες δυνάμεις[ΕΣΣΔ, ΗΠΑ, Αγγλία, Γαλλία] 
το θέμα έφτασε στην διασυμμαχική επιτροπή των 19 χωρών που πολέμησαν εναντίον 
του άξονα στη διάσκεψη των Παρισίων στις 14 Ιανουαρίου 1946 όπου η Ελλάδα είχε 
ζητήσει 15,7 δις δολάρια αξίας 1938[1.4 από την Ιταλία,0,98 από την Βουλγαρία και 
14,3 από την Γερμάνια] 
 
Η διασυμμαχική επιτροπή αναγνώρισε την Γερμανική οφειλή μόνον σε 7,1 δις 
δολαρίων [αξίας 1938] 
 
Ακολούθησαν οι συνθήκες της Βόννης[26/5/1952] μεταξύ της ΟΔΓ και των ΗΠΑ, 
Αγγλία και Γαλλία όπου σε διάταξη καθοριζετο η αναβολή καταβολής των 
επανορθώσεων έως την υπογραφή της συνθήκης ειρήνης, κάτι που επιβεβαιώθηκε 
στη συμφωνία του Λονδινου του 1953. Συμφωνία ειρήνης μεταξύ Ελλάδας και 
Γερμανίας δεν υπεγραφη και μάλιστα τονίζει το κενό αυτό και ο καθηγητής Αγγελος 
Αγγελόπουλος, Σε κάθε περίπτωση πρέπει να σημειώσουμε ότι με τη συμφωνία αυτή 
του 1953 διευκολύνθηκε η Γερμανία από τους νικητές του αντιφασιστικού αγώνα, 
προκειμένου να ανορθωθεί , 
 
Εμείς κρατάμε συτη την διευκόλυνση ως ηθική στήριξη πρός τη Γερμανία και τελείως 
διαφορετική σε σχέση με την λήξη του Α'Π. Π. όπου όπως προσφυώς έχει καταγραφεί 
"το 1919 στις Βερσαλλίες δεν υπεγραφη η λήξη του Α' Π.Π αλλά εδόθη η αφορμή για 
τον Β'Π.Π....." Στην στήριξη αυτή της Γερμανίας συνέτρεξε και η καταστραφείσα από 
τα ναζιστικά στρατεύματα Ελλάδα.... 
 
Η ενσωμάτωση της Γερμανίας στο ΝΑΤΟ το 1955 έδωσε νέα αφορμή για να 
κωλυσιεργήσει η Γερμανία και τελικά προέβαλε το γεγονός του διαχωρισμού της 
Γερμανίας σε δυο κράτη. 
 
Με τη συμφωνία 2+4 της Μόσχας το 1990[δηλαδή των δυο , ενωμένων πλέον 
Γερμανιών και των 4 δυνάμεων κατοχής [ΕΣΣΔ, ΗΠΑ, Αγγλία, Γαλλία] οριζετο 
πενταετής προθεσμία στις χώρες που προβλεπόταν αποζημίωση για την υποβολή 
αιτήσεως Η Ελλάδα υπέβαλε ρηματική διακοίνωση δια του Υπουργού Εξωτερικών , 
την 14 Νοεμβρίου 1995, δηλαδή ελάχιστα προ της λήξεως της προθεσμίας, την οποίαν 
επέδωσε ο εις την Βόννη Πρέσβης , 



 
Η ρηματική αυτή διακοίνωση απερρίφθη απαξιωτικα από την ΟΔΓ λέγοντας ότι το 
πρόβλημα των αποζημιώσεων [και του κατοχικού δανείου,] απώλεσε τη δικαιολογητική 
του βάση.... 
 
Για το κατοχικό δάνειο, 
 
Απλώς ,θα αναφέρω ότι η συμφωνία για να δανείσει η κατακτηθείσα Ελλάδα τον 
εισβολέα έγινε μεταξύ Γερμανίας και Ιταλίας την 14/3/1942 και ανεκοινωθη με ρηματική 
διακοίνωση στην κατοχική κυβέρνηση την 23/3/1942,[ το ποσό που αναλογεί στην 
Γερμανία είναι 3,5 δις δολάρια.] 
 
Και τα δυο αυτά ποσά[κατοχικό δάνειο και επανορθώσεις ως καθορίστηκαν στην 
διάσκεψη του Παρισιού] έχουν σημερινή αξία , χωρίς τόκους περίπου 162 δις ευρώ, 
 
Όμως εδω πρέπει να περιμένουμε την επίσημη αποτύπωση της έκθεσης του γενικού 
λογιστηρίου του κράτους, 
 
Εθνικό Συμβούλιο Διεκδίκησης των οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα 
 
Ιδρύθηκε την 22 Ιανουαρίου 1996, ως αποτέλεσμα πολυχρονίων διεργασιών από το 
1991 μέσω αντιστασιακών οργανώσεων ΠΕΑΕΑ, ΠΟΑΕΑ αγωνιστές δηλαδή των 
ΕΑΜ, ΕΛΑΣ ΕΠΟΝ, Ε.Α και συλλόγους των ΕΔΕΣ , ΠΕΑΝ και Ενωμένης Εθνικής 
Αντίστασης[λεπτομέρειες στο βιβλίο "Και ενα Μάρκο να ήταν"], 
 
Εδω θα ήθελα να τονίσω ότι αυτή η μικρή ομάδα τεράστιου κύρους αντιστασιακών 
ατόμων έδωσε σκληρό αγώνα για να ακουστεί η φωνή όλων των θυμάτων της 
ναζιστικής θηριωδίας σε συνθήκες σχετικής έως πλήρους αδιαφορίας του ελληνικού 
κράτους, 
 
Κραυγαλέα είναι η περίπτωση της απαίτησης των κάτοικων του Διστόμου που 
διεκδίκησε δικαστικώς ο βουλευτής και έπειτα Νομάρχης Σταμουλης, η οποία λογω 
άρνησης της ελληνικής δικαιοσύνης οδηγήθηκε τελικά για να κερδηθεί στα Ιταλικά 
δικαστήρια και την οποία υπόθεση , με διακριτική ευπρέπεια απλώς ακροθιγώς έθιξαν 
κάποιοι βουλευτές στην προ ημερών συζήτηση στη Βουλή, 
 
Και να μου επιτραπεί να πω ότι επί τέλους ήρθε η ώρα να υλοποιηθεί η αγωνία εκείνων 
κυρίως των πρωτοπόρων της συγκρότησης του Εθνικού Συμβουλίου ,αλλά και όλων 
των θυμάτων, η οποία άρχισε να λαμβάνει σάρκα και οστά από την ημέρα που έγιναν 
βουλευτές μέλη του Εθνικού Συμβουλίου, όπως ο Μανώλης Γλέζος, ο Νότης Μαριας 
και ο Παναγιώτης Κουρουπλης κ.α. στη προηγούμενη Βουλή και έλαβε πανηγυρική 
ανταπόκριση με την προχθεσινή συζήτηση στην Βουλή και την σύσταση υπό την 
προεδρεία της Προέδρου της Βουλής της νέας διακομματικής Επιτροπής. 
 
Ο Ελληνικός Λαός ευελπιστεί όπως η διακομματική επιτροπή εφοδιασμένη με 
ατράνταχτα νομικά και πολιτικά επιχειρήματα θα οπλίσει την Ελληνική Κυβέρνηση 
ώστε να φτάσει σε ρηματική διακοίνωση [3]προς την Κυβέρνηση της ΟΔΓ για να 
οδηγηθούμε σε επίσημες συζητήσεις και τελική επίλυση με βάσει το ηθικό κυρίως 
ζήτημα, 
 
Διευκρινίζουμε, 



 
Δεν υπάρχει ηθική διάσταση χωρίς πλήρη επιστροφή των Γερμανικών οφειλών αλλά 
το ηθικό θέμα έχει να κάνει και προς την Ελλάδα και προς την Γερμανία εκ μέρους 
πάντοτε της Γερμανίας, 
 
Η διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών είναι κυρίως ηθικό θέμα της Γερμανίας γιατί 
πιστεύουμε ότι ο Γερμανικός Λαός, ένας Λαός που έχει προσφέρει στην ανθρωπότητα, 
τον Γκαίτε με το Αρκαδικό Ιδεώδες τον Νιστε με το πάντρεμα του Απολλώνιου με το 
Διονυσιακό, τους επίσης γίγαντες Καντ, Χέγκελ, Σίλερ, Χέλντερλιν, Ριλκε, Χάινε, 
Μπετόβεν, Μπαχ , Μαξ Βέμπερ, και τόσους άλλους, πρέπει να αποβάλει και την 
τελευταία σκιά από ένα καταστροφικό παρελθόν , 
 
Για αυτό το ανυποχώρητο σύνθημα μας είναι ΔΕΝ ΕΠΑΙΤΟΥΜΕ, ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ 
 
Και επειδή πιστεύουμε στην αξία των Λαών, άλλωστε έχουμε και πολλά παραδείγματα 
από την στάση φίλων γερμανών[5], αλλά και πρόσφατα με αυτή την υπέροχη κίνηση 
γερμανικής οικογένειας που έδωσε ένα συμβολικό ποσό ως οφειλή και, επειδή και οι 
Έλληνες Ευρωβουλευτές με πρωταγωνιστή τον πάντοτε πρόεδρο του Εθνικού 
Συμβουλίου Μανώλη Γλέζο , λειτουργούν σε συνεργασία και με συναδέλφους τους 
Γερμανούς[γνωστή η κοινή συνέντευξη τύπου με την Γερμανίδα Πρόεδρο της ομάδας 
της αριστεράς στο ευρωκοινοβούλιο Γκαμπι Τσίμερ] ,όπου και τώρα έχουν αναλάβει 
την ενημέρωση γερμανών πολιτών μέσα στην Γερμανία, αλλά και με την συμβολή στην 
διεθνή ενημέρωση και του νέου Προέδρου της Δημοκρατίας, είμαστε βέβαιοι ότι η 
προσπάθεια γιά την ικανοποίηση των δίκαιων απαιτήσεων του Ελληνικού Λαού θα 
πετύχει , 
 
Κυρίες και Κύριοι 
 
Ευχαριστώ ,εκ μέρους του Εθνικού Συμβουλίου και εμού προσωπικά για την 
πρόσκληση και, εσάς Κυρίες και Κύριοι που είχατε την ευγένεια να με ακούσετε, 
 
Αθήνα 27 Απριλίου 2015  
 
 
 Β’ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ – ΕΛΛΑΔΑ – ΚΑΤΟΧΗ – ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 
 
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΝΗΜΗ- ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ – ΔΙΚΑΙΩΣΗ 
 
ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 – ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗ ΛΕΣΧΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ 
ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ (ΛΑΕΔ) 
 
27 Απριλίου: Ημέρα εισόδου των γερμανικών στρατευμάτων κατοχής στην Αθήνα 
 
Συνδιοργάνωση: ΥΠΕΘΑ, Διακομματική Επιτροπή της Βουλής για τη Διεκδίκηση των 
Γερμανικών Οφειλών, Εθνικό Συμβούλιο για τη Διεκδίκηση των Γερμανικών Οφειλών 
προς την Ελλάδα. 
 
Ώρα 20:00-22:00 
 
Προσκλήσεις συμμετοχής: ΠτΔ, Πρωθυπουργός, Πρόεδρος της Βουλής, 
Αρχιεπίσκοπος, Στρατιωτική Ηγεσία, Δήμαρχος Αθηναίων, Διπλωματικό Σώμα, 



Υπουργικό Συμβούλιο, Αρχηγοί Κομμάτων, ΔΣ του Εθνικού Συμβουλίου, Μίκης 
Θεοδωράκης, Μανώλης Γλέζος, Περιφερειάρχης Ρένα Δούρου, Διακομματική 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τη Διεκδίκηση των Γερμανικών Οφειλών προς την 
Ελλάδα, Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας, Εκπρόσωποι 
Αντιστασιακών Οργανώσεων, Εκπρόσωπος από το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο, 
Πανελλήνια Ένωση Δικηγόρων για τις Γερμανικές Οφειλές (Π.Ε.Δ.), Δήμαρχοι από τις 
μαρτυρικές πόλεις 
 
Πρακτορεία Ειδήσεων 
 
Ζωντανή σύνδεση από την κρατική τηλεόραση 
 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 
 
Άνοιγμα εκδήλωσης: ηχητικό ντοκουμέντο από ραδιοφωνικό σταθμό Αθηνών την ώρα 
της εισόδου των κατοχικών στρατευμάτων (1.5΄) 
 
Άνοιγμα εκδήλωσης από τον ΠτΔ (3’) 
 
Χαιρετισμός από τον Πρωθυπουργό (3’) 
 
Χαιρετισμός από την ΠτΒ (3’) 
 
Χαιρετισμός ΥΠΕΘΑ Π. Καμμένου (3’) 
 
Χαιρετισμός αν. ΥΠΕΞ Ν. Χουντή (3’) 
 
Ομιλία για το χρονικό της ημέρας από Ταξίαρχο Δελατόλλα Διευθυντή ΔΙΣ (10΄) 
 
Προβολή οπτικοακουστικού υλικού για το χρονικό της ημέρας ( συμπαραγωγή 
Πολεμικού Μουσείου-ΕΡΤ, 15΄) 
 
Ομιλία Αντιστρατηγου ε.α Δημητρη Αλευρομάγειρου, εκπροσώπου του Εθνικού 
Συμβουλίου 
 
Κύριος Ομιλητής: Εκπρόσωπος του Εθνικού Συμβουλίου κ. Περράκης (10΄) 
 
Τραγούδι από τη Ρίτα Αντωνοπούλου «Άσμα Ασμάτων» από το Μαουτχάουζεν και 
παράλληλη προβολή διαφανειών (5΄) 
 
Απαγγελία επιστολής από τη περίοδο της Κατοχής (5’) 
 
O Στέφανος Ληναίος θα απαγγείλει το ποίημα “Ηχήστε οι Σάλπιγγες” του Σικελιανού 
(7’) 
 
Η Ρίτα Αντωνοπούλου θα τραγουδήσει τον ‘’Αντώνη’’από το Μάουτχαουζεν (4΄) 
 
Χαιρετισμός από τον Αντιπρόεδρο του Die Linke Wolfgang Gehrcke (θα περιέχει 
μήνυμα στον γερμανικό λαό, 5΄) 
 



Χαιρετισμός από τον Prof. Schminck Gustavus (Καθηγητής της Ιστορίας του Δικαίου, 
Πανεπιστήμιο Βρέμης, 5’) 
 
Χαιρετισμός από Αργύρη Σφουντούρη (3’) 
 
Βράβευση των εν ζωή αγωνιστών του Εθνικού Συμβουλίου και Αντιστασιακών (στη 
διάρκεια η ορχήστρα θα παίζει χαμηλά μουσική το τραγούδι που υμνεί την Εθνική 
Αντίσταση “Ηρωες Απαρτα Βουνα”, 10΄) 
 
Κλείσιμο εκδήλωσης: Η Ρίτα Αντωνοπούλου θα τραγουδήσει το “Ακορντεόν” του 
Λοΐζου (5’) 
 
ΕΚΘΕΣΗ 
 
Φωτογραφική Έκθεση με stands στους διαδρόμους που οδηγούν στη κεντρική 
αίθουσα της ΛΑΕΔ (προτεινόμενες φωτογραφίες: μαρτυρικές πόλεις, αρχεία Βέρμαχτ, 
Αθήνα Κατοχή, καταστροφές υποδομών, κλαπέντα πολιτιστικών θησαυρών, 
επιχείρηση διάσωσης-ταφής αγαλμάτων στο Αρχαιολογικό Μουσείο). 
 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 
 
Η πρώτη ήττα των δυνάμεων του Άξονα στην Ευρώπη (Ήπειρος) 
 
Η πρώτη μαζική εκτέλεση αμάχων (Κοντομαρί) 
 
Η πρώτη διαδήλωση και η πρώτη απεργία στη κατεχόμενη Ευρώπη (Αθήνα) 
 
Οι πρώτες απελευθερωμένες περιοχές στη κατεχόμενη Ευρώπη(ελληνικά βουνά) 


