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Αθήνα 7.6.2010 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ & ΨΥΛΛΑ 2 

105 57 ΑΘΗΝΑ 
Τηλ 213.16.16.900 
Fax 2103246165 

Email: adedy@adedy.gr, 
             adedy1@adedy.gr 

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:227 

 

 

Προς: 

Το Εθνικό Συµβούλιο ∆ιεκδίκησης Οφειλών της Γερµανίας προς την Ελλάδα. 

 

Κύριοι, 

 Σας διαβιβάζουµε το οµόφωνο ψήφισµα του Γενικού Συµβουλίου της 
Α.∆.Ε.∆.Υ., που συνεδρίασε την Παρασκευή 4/06/2010 και που αφορά. 

«Τις Γερµανικές αποζηµιώσεις των θεµάτων από τα στρατεύµατα κατοχής, τις 
επανορθώσεις και την επιστροφή των κατοχικών δανείων» 

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 

 

 

Κοινοποίηση του ψηφίσµατος: 

1. Γραφείο Πρωθυπουργού 
2. Αρχηγούς πολιτικών κοµµάτων 
3. Βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου 
4. Ευρωβουλευτές 
5. Κοινωνικούς και συλλογικούς φορείς 
6. Ελληνικό τύπο 
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Αθήνα 4.6.2010 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ & ΨΥΛΛΑ 2 

105 57 ΑΘΗΝΑ 
Τηλ 213.16.16.900 
Fax 2103246165 

Email: adedy@adedy.gr, 
             adedy1@adedy.gr 

 

ΨΗΦΙΣΜΑ 
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Α.∆.Ε.∆.Υ. 

ΑΘΗΝΑ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 

ΘΕΜΑΤΑ: 

1. Αποζηµιώσεις των θυµάτων από τα γερµανικά στρατεύµατα κατοχής. 

2. Επιστροφή του κατοχικού δανείου και επανορθώσεις των καταστροφών από τα 

γερµανικά στρατεύµατα κατοχής. 

Το Γενικό Συµβούλιο της Α.∆.Ε.∆.Υ., αφού συζήτησε τα παραπάνω θέµατα, 

εξέδωσε οµόφωνα ψήφισµα προκειµένου η χώρα µας να διεκδικήσει από την 

Γερµανία τα παρακάτω: 

I. Την άµεση εξόφληση του δανείου που οι κατοχικές δυνάµεις υποχρέωσαν την 

χώρα µας να τους παράσχει, πέραν των εξόδων συντήρησης των στρατευµάτων 

κατοχής. 

II. Τις επανορθώσεις που µας επιδίκασε η ∆ιεθνής ∆ιάσκεψη Ειρήνης των Παρισίων 

(1946), για τις καταστροφές που προξένησαν τα ναζιστικά στρατεύµατα στην υποδοµή 

της χώρας µας. 

III. Την άµεση επιστροφή των αρχαιολογικών θησαυρών που αφαίρεσαν τα γερµανικά 

στρατεύµατα κατοχής από τα µουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους της πατρίδας 

µας. 

IV. Τις αποζηµιώσεις, προς τα θύµατα της θηριωδίας, των ναζιστικών στρατευµάτων 

κατοχής σε βάρος των εκατό (100), περίπου, ολοκαυτωµάτων, πόλεων και χωριών, 

καθώς και τα εγκλήµατα σε βάρος του άµαχου πληθυσµού. 

V. Κατά προτεραιότητα, τα ποσά που θα επιστραφούν στη χώρα, να διατεθούν για 

την δηµόσια ΠΑΙ∆ΕΙΑ, την δηµόσια ΥΓΕΙΑ και την υποστήριξη του ασφαλιστικού µας 

συστήµατος. 

Για το Γενικό Συµβούλιο της Α.∆.Ε.∆.Υ. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                            Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ∆ΡΑΚΑΚΗΣ                    ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΟΤΑΚΗΣ 


