
 
 

Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων 

 

ΑΝΑΦΟΡΑ 

 

Προς τους κ. Υπουργούς : Εξωτερικών 

                                     Δικαιοσύνης 

 

Θέμα: «Διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών» 

 

Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΜέΡΑ25 καταθέτει ως αναφορά την ανακοίνωση από το 

Εθνικό Συμβούλιο Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα, με 

αφορμή την επέτειο των 80χρόνων από την ανατίναξη της γέφυρας του 

Γοργοποτάμου για την καταβολή των οφειλών της Γερμανίας στην Ελλάδα. 

Αυτή την ιστορική επέτειο τιμούμε την Εθνική Αντίσταση, την αυθόρμητη και την 

οργανωμένη, την ένοπλη και την άοπλη που πήρε καθολικές διαστάσεις, στον τόπο 

και τον χρόνο, ενώνοντας όλες τις τάξεις και τα στρώματα του Ελληνικού Λαού στον 

αγώνα για την απελευθέρωση της πατρίδας και τη συντριβή του φασισμού. Όμως 

ογδόντα χρόνια μετά τον Γοργοπόταμο, η ιστορικής σημασίας συμβολή της Ελλάδας 

στην Αντιφασιστική Νίκη των Λαών δεν έχει ακόμη εμπράκτως αναγνωρισθεί καθώς 

η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας αρνείται να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις 

της απέναντι στην Ελλάδα για τα αποτρόπαια εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που 

διέπραξε η ναζιστική Γερμανία στη χώρα μας: τις μαζικές εκτελέσεις και τα 

Ολοκαυτώματα, το λιμό της Κατοχής, την εξαφάνιση της Εβραϊκής κοινότητας, τη 

λεηλασία του πλούτου και των αρχαιολογικών θησαυρών, την καταστροφή των 

δημόσιων και ιδιωτικών υποδομών, την καταναγκαστική εργασία. 

Η Ελληνική Δημοκρατία, ξεπερνώντας τις διαχρονικές ευθύνες των ελληνικών 

κυβερνήσεων, είναι υποχρεωμένη να υλοποιήσει, χωρίς άλλη καθυστέρηση, την 
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ιστορική απόφαση της Βουλής των Ελλήνων της 17ης Απριλίου 2019 απαιτώντας, με 

όλα τα διαθέσιμα πολιτικά και νομικά μέσα, ακόμα και με μονομερείς ενέργειες, την 

καταβολή των οφειλών της Γερμανίας στην Ελλάδα. Παράλληλα, πρέπει να άρει κάθε 

νομικό κώλυμα που εμποδίζει την δικαίωση των θυμάτων από την ελληνική 

Δικαιοσύνη.  

Επισυνάπτεται η ανακοίνωση από το Εθνικό Συμβούλιο Διεκδίκησης των 

Οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα 

Παρακαλούμε για την απάντηση και τις ενέργειές σας 

 

Αθήνα, 25/11/2022 
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80η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΟΥ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ: ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΔΟΞΑ ΣΤΗΝ 

ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, ΑΝΥΠΟΧΩΡΗΤΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ! 

Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2022 

 

Πριν 80 χρόνια, τη νύχτα της 25ης Νοεμβρίου 1942, η καρδιά της Ρούμελης πήρε φωτιά. Με 

μία άριστα οργανωμένη επιχείρηση της Ενωμένης Εθνικής Αντίστασης, του ΕΛΑΣ και του 

ΕΔΕΣ, με τη συμβολή Άγγλων κομάντος, ειδικών στις ανατινάξεις, ανατινάχθηκε η μείζονος 

στρατηγικής σημασίας και πολύ καλά φυλασσόμενη γέφυρα του Γοργοποτάμου και η Ελλάδα 

κόπηκε στη μέση, οδικώς και, κυρίως, σιδηροδρομικώς. 

 

Χωρίς αμφιβολία, ο Γοργοπόταμος αποτελεί το κορυφαίο ορόσημο της Ενωμένης 

Εθνικής Αντίστασης: πρώτον, διότι έπληξε καίρια τον Άξονα -  τόσο το γόητρό του όσο και 

την επιχειρησιακή του δυνατότητα στη Βόρεια Αφρική, σε μια κρίσιμη καμπή του πολέμου, 

στέλνοντας σε όλο τον κόσμο το μήνυμα ότι ο Άξονας δεν ήταν αήττητος. Δεύτερον διότι 

έδειξε τι μπορεί να πετύχει ο ελληνισμός όταν υπάρχει ενότητα και ομοψυχία. Τρίτον διότι 

σηματοδότησε «το ξύπνημα της ένοπλης Αντίστασης», γεμίζοντας με ενθουσιασμό και 

αυτοπεποίθηση τους αντάρτες αλλά και ολόκληρο τον Ελληνικό Λαό.  

Μετά τον Γοργοπόταμο η υπόθεση της Αντίστασης έλαβε παλλαϊκό χαρακτήρα. Χρειάστηκαν 

όμως ακριβώς 40 χρόνια από το κορυφαίο αυτό επίτευγμα της Εθνικής Αντίστασης για την 

αναγνώρισή της με το νόμο 1285/1982, που καθιέρωσε παράλληλα την 25η Νοεμβρίου ως 

ημέρα της Εθνικής Αντίστασης.  

Αυτή την ιστορική ημέρα τιμούμε την Εθνική Αντίσταση, την αυθόρμητη και την οργανωμένη, 

την ένοπλη και την άοπλη που πήρε καθολικές διαστάσεις, στον τόπο και τον χρόνο, ενώνοντας 

όλες τις τάξεις και τα στρώματα του Ελληνικού Λαού στον αγώνα για την απελευθέρωση της 

πατρίδας και τη συντριβή του φασισμού. Τιμούμε τα μεγαλειώδη επιτεύγματα της Εθνικής 

Αντίστασης: τον πάνδημο συναγερμό της Μάχης της Κρήτης, που αποτέλεσε τον καταλύτη 

και την εναρκτήρια πράξη της Εθνικής Αντίστασης· το παράτολμο και ύψιστου συμβολισμού 

εγχείρημα των Λάκη Σάντα και Μανώλη Γλέζου να κατεβάσουν τη γερμανική πολεμική 

σημαία με τον αγκυλωτό σταυρό που μόλυνε τον ιερό βράχο της Ακρόπολης· την Αντίσταση 

στον μεθοδικά οργανωμένο από τους κατακτητές λιμό της Κατοχής με την οργάνωση 

συσσιτίων από την Εθνική Αλληλεγγύη και άλλους φορείς, που απέτρεψε τη γενοκτονία του 

Ελληνικού Λαού· την πρώτη μεγάλη και νικηφόρα απεργία στην κατεχόμενη Ευρώπη από 

τους Τριατατικούς στις 14 Απριλίου 1942· την ανατίναξη από την ΠΕΑΝ των γραφείων της 
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δωσιλογικής ναζιστικής οργάνωσης ΕΣΠΟ στις 20 Σεπτεμβρίου 1942, που απέτρεψε την 

προσέλκυση από τη Βέρμαχτ «εθελοντών» για το Ανατολικό Μέτωπο· τη ματαίωση της 

πολιτικής επιστράτευσης με τη μεγαλειώδη διαδήλωση του λαού της Αθήνας της 5ης Μαρτίου 

1943 που έσωσε  τη νεολαία μας από τα ναζιστικά κάτεργα· την αποτροπή της επέκτασης της 

βουλγαρικής ζώνης κατοχής στην κεντρική Μακεδονία χάρη στις κινητοποιήσεις του 

ελληνικού λαού με αποκορύφωμα την αιματοβαμμένη παλλαϊκή διαδήλωση, που οργάνωσε το 

ΕΑΜ στην Αθήνα στις 22 Ιουλίου 1943. Και ο κατάλογος δεν έχει τέλος! Επιπλέον, μόνο στη 

χώρα μας υπήρξε το φαινόμενο της Ελεύθερης Ελλάδας, της Ελλάδας της ΠΕΕΑ (Πολιτικής 

Επιτροπής Εθνικής Απελευθέρωσης), με πρωτοποριακούς θεσμούς λαϊκής εξουσίας, λαϊκής 

αυτοδιοίκησης, οικονομικής συνεταιριστικής οργάνωσης, λαϊκής δικαιοσύνης. 

Παρά την ασύμμετρη βία των δυνάμεων Κατοχής το φρόνημα του αντιστεκόμενου λαού 

δεν κάμφθηκε. Η ηρωική αντιστασιακή δράση των Ελλήνων καθήλωσε στη χώρα μας μεγάλες 

στρατιωτικές δυνάμεις των κατακτητών, στοιχείο που επηρέασε την εξέλιξη σε άλλα πολεμικά 

μέτωπα αλλά και απέκρουσε αποφασιστικά την προσπάθεια εκφασισμού της κοινωνίας, 

την οποία επιχείρησαν οι δυνάμεις του Άξονα με τους κατά τόπους συνεργάτες τους σε όλη 

την Ευρώπη.  

Όμως ογδόντα χρόνια μετά τον Γοργοπόταμο, η ιστορικής σημασίας συμβολή της 

Ελλάδας στην Αντιφασιστική Νίκη των Λαών δεν έχει ακόμη εμπράκτως αναγνωρισθεί 

καθώς η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας αρνείται να εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις της απέναντι στην Ελλάδα για τα αποτρόπαια εγκλήματα κατά της 

ανθρωπότητας που διέπραξε η ναζιστική Γερμανία στη χώρα μας: τις μαζικές εκτελέσεις 

και τα Ολοκαυτώματα, το λιμό της Κατοχής, την εξαφάνιση της Εβραϊκής κοινότητας, τη 

λεηλασία του πλούτου και των αρχαιολογικών θησαυρών, την καταστροφή των δημόσιων και 

ιδιωτικών υποδομών, την καταναγκαστική εργασία. 

Σήμερα, ο Ελληνικός Λαός με την πολύτιμη στήριξη δημοκρατών και οργανώσεων από τη 

Γερμανία συνεχίζει με πείσμα και τόλμη τον αγώνα για ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ! Και, παράλληλα, υπερασπιζόμαστε την ιστορική αλήθεια από τους 

επίδοξους πλαστογράφους της. Αποκρούουμε αποφασιστικά την προσπάθεια 

αναθεώρησης της Ιστορίας από τους αρνητές, κρυφούς ή φανερούς, της Εθνικής 

Αντίστασης, που επιχειρούν να την ενοχοποιήσουν και να μεταθέσουν σε αυτήν την 

ευθύνη για τα ειδεχθέστατα εγκλήματα της ναζιστικής Γερμανίας κατά του άμαχου 

πληθυσμού. Καλούμε, δε, για μία ακόμη φορά, το Υπουργείο Παιδείας, την Τοπική 

Αυτοδιοίκηση και ιδίως τους Έλληνες εκπαιδευτικούς να αντιταχθούν σθεναρά στην 

προσπάθεια υπαγωγής της Ιστορίας της Κατοχής και της Εθνικής Αντίστασης υπό τον 

έλεγχο του γερμανικού κράτους. 

Υπενθυμίζουμε στη διεθνή κοινότητα ότι επιλεκτική ευαισθησία στην κατάλυση του Διεθνούς 

Δικαίου δεν νοείται. Και σημειώνουμε ότι όσο δεν αποδίδεται δικαιοσύνη για τα εγκλήματα 

πολέμου και τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, όσο δεν τιμωρούνται οι θύτες και 

δεν αποζημιώνονται τα θύματα, η ανθρωπότητα διατρέχει τον κίνδυνο επανάληψης των 



 
εγκλημάτων αυτών. Ο αγώνας για Δικαιοσύνη αποτελεί αγώνα για την Ειρήνη και τη 

Δημοκρατία και ενώνει τους λαούς. 

Η Ελληνική Δημοκρατία, ξεπερνώντας τις διαχρονικές ευθύνες των ελληνικών κυβερνήσεων, 

είναι υποχρεωμένη να υλοποιήσει, χωρίς άλλη καθυστέρηση, την ιστορική απόφαση της 

Βουλής των Ελλήνων της 17ης Απριλίου 2019 απαιτώντας, με όλα τα διαθέσιμα πολιτικά και 

νομικά μέσα, ακόμα και με μονομερείς ενέργειες, την καταβολή των οφειλών της Γερμανίας 

στην Ελλάδα. Παράλληλα, πρέπει να άρει κάθε νομικό κώλυμα που εμποδίζει την δικαίωση 

των θυμάτων από την ελληνική Δικαιοσύνη.  

Καλούμε τον Ελληνικό Λαό να αγωνιστεί ανυποχώρητα για την πλήρη δικαίωση της 

Αντίστασης και θυσίας των Ελλήνων. 

 

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ  
 




