Διστόμο – 10 Ιούνη 1944
Τα εγκλήματα δεν παραγράφηκαν, δεν
αποζημιώθηκαν, δεν τα ξεχνάμε
Η Γερμανία είναι μια δύσκολη χώρα. Είναι
οικονομικά και πολιτικά η ισχυρότερη χώρα στην
Ευρώπη. Ο πλούτος της βασίζεται σε μεγάλο βαθμό
στο γεγονός ότι μετά τον Β 'Παγκόσμιο Πόλεμο δεν
εκπλήρωσε τις οικονομικές υποχρεώσεις της
απέναντι στις υπό κατοχή χώρες έτσι όπως
καθορίστηκε στη Σύνοδο του Παρισιού το 1946.
Παρ’ όλο που η Γερμανία ηττήθηκε, κράτησε τα
λάφυρα των λεηλασιών που έκανε και απολαμβάνει
τα οφέλη της καταναγκαστικής εργασίας που
επέβαλε. Επιπλέον δεν έδωσε σχεδόν καμία
αποζημίωση για τις χιλιάδες δολοφονίες και τις
καταστροφές που προκάλεσε στις χώρες που
εισέβαλε.
Μόνο ένας πολύ μικρός αριθμός των θυμάτων της
γερμανικής κατοχής έλαβε από τη Δυτική (τότε)
Γερμανία ένα μικρό ποσό ως «αποζημίωση» μετά
από τη Σύμβαση που υπογράφηκε ανάμεσα στην
Ελλάδα και τη Γερμανία το 1960. Δεν είναι δυνατόν
βέβαια να μιλάμε σε αυτήν την περίπτωση για
πραγματικές αποζημιώσεις αν πάρουμε υπόψη το
συνολικό ποσό των 115 εκατομμυρίων γερμανικών
μάρκων που καταβλήθηκε τότε στην Ελλάδα. Και
ούτε με τις πολεμικές επανορθώσεις έχει σχέση
αυτή η Σύμβαση. Και όμως η γερμανική κυβέρνηση
δηλώνει
επανειλημμένα
ότι
όλα
έχουν
τακτοποιηθεί.
Σήμερα, 75 χρόνια μετά, δεν αναγνωρίζει τις
αποζημιώσεις για τα 218 θύματα της σφαγής του
Διστόμου, για τα παιδιά, τις γυναίκες και τους
άνδρες που δολοφονήθηκαν. Το Βερολίνο κάνει τα

πάντα για να μην πληρώσει το χρέος των 28
εκατομμυρίων ευρώ συν τους τόκους
στους
επιζώντες και στους συγγενείς των θυμάτων. Το
ύψος του ποσού που πρέπει να καταβάλει η
Γερμανία έχει καθοριστεί από το Πρωτοδικείο
Λιβαδειάς ήδη από το 1997. Το Δίστομο είναι
σήμερα ένας μαρτυρικός τόπος-σύμβολο της
εγκληματικής μανίας των Γερμανών κατά του
άμαχου πληθυσμού κατά τη διάρκεια της κατοχής
1941 - 1945 και συγχρόνως ένα χαρακτηριστικό
παράδειγμα για το πώς καταφέρνει η σημερινή
Γερμανία να αποφύγει την ανάληψη ευθυνών για τα
εγκλήματα αυτά αρνούμενη να καταβάλει επιτέλους
τις αποζημιώσεις. Κατά τη διάρκεια των
επισκέψεών
τους
οι
Γερμανοί
πολιτικοί
μνημονεύουν
τη
γερμανοελληνική
φιλία,
καταθέτουν στεφάνια και μιλούν για θρήνο - αλλά
να πληρώσουν; Ούτε κουβέντα!

Η Γερμανία πρέπει να πληρώσει!
Ήδη το 2001, ο αείμνηστος Ιωάννης Σταμούλης, ως
δικηγόρος των θυμάτων, προσπάθησε να δεσμεύσει
το ποσό προς όφελός τους ξεκινώντας τη
διαδικασία πλειστηριασμού του Ινστιτούτου Γκαίτε
στην Αθήνα. Ωστόσο, μετά από απειλές του
γερμανού υπουργού Εξωτερικών, η κατάσχεση του
Γκαίτε αναστέλλεται από την ελληνική κυβέρνηση
για "διπλωματικούς λόγους".
Γι’ αυτό το λόγο οι 296 ενάγοντες και ενάγουσες
ανέθεσαν στον δικηγόρο δρ. Ιωακείμ Λάου να
εκτελέσει την ελληνική απόφαση στην Ιταλία. Ως
δικηγόρος τους έχει κατασχέσει μεταξύ άλλων ένα
λογαριασμό της Deutsche Bahn AG - η οποία
ανήκει κατά 100% στο γερμανικό κράτος – με

σκοπό να εξοφλήσει τους ενάγοντες και τις
ενάγουσες του Διστόμου. Ωστόσο, αν και το 2008
το Ακυρωτικό Δικαστήριο και το 2014 το ιταλικό
Συνταγματικό Δικαστήριο επιβεβαίωσαν την
υποχρέωση καταβολής των αποζημιώσεων από τη
Γερμανία, το Βερολίνο προσπαθεί με διάφορα
νομικά τερτίπια να ξεφορτωθεί αυτή την
«ενοχλητική
κληρονομιά»
του
γερμανικού
φασισμού. Στις 25 Ιουνίου θα ανοίξει η
ακροαματική διαδικασία για άλλη μια προσφυγή
της Γερμανίας ενώπιον του Ακυρωτικού
Δικαστηρίου στη Ρώμη. Σύμφωνα με τους
δικηγόρους της Γερμανίας δε θα έπρεπε να κάθεται
στο εδώλιο του κατηγορουμένου η γερμανική
σιδηροδρομική εταιρεία. Τα θύματα θα πρέπει
απευθυνθούν απευθείας στο γερμανικό κράτος! Η
τακτική αυτή είναι τουλάχιστον αναίσχυντη.

ναζισμό γίνονται ολοένα και πιο σαφείς. Στην
Ελλάδα έχει μπει στην ελληνική Βουλή η Χρυσή
Αυγή, ένα ανοιχτά φασιστικό κόμμα, το οποίο
ασκεί τρομοκρατία και στο δρόμο κατά των
μεταναστών, των προσφύγων και των αριστερών.
Η αναβίωση του φασισμού οφείλεται εν μέρη και
στο γεγονός πως σε ελάχιστες περιπτώσεις υπήρξε
ποινική δίωξη των εγκλημάτων της ναζιστικής
Γερμανίας. Κι ενώ οι κατήγοροι του φασισμού –
όπως π.χ. ο εισαγγελέας στη Δίκη του Άουσβιτς,
Fritz Bauer - διασύρονταν ως προδότες, πρώην
Ναζί στελέχωναν τις δημόσιες υπηρεσίες της
νεαρής
Ομοσπονδιακής
Δημοκρατίας
της
Γερμανίας: στο δικαστικό σώμα, στην αστυνομία,
στα σχολεία ή καταλάμβαναν τις ηγετικές θέσεις
των χορηγών του γερμανικού φασισμού, των
τραπεζών, της βιομηχανίας του άνθρακα, του
χάλυβα και της χημικής βιομηχανίας. Αυτά τα
στελέχη έχτισαν τα θεμέλια της νέας Δυτικής
Γερμανίας.
Η καταβολή των κατοχικών επανορθώσεων και η
ικανοποίηση του αιτήματος για τις αποζημιώσεις
δεν αποτελεί μόνο αυτονόητη πράξη δικαιοσύνης.
Είναι μέρος του αντιφασιστικού αγώνα. Και για
τους σημερινούς πολεμοκάπηλους μπορεί να
λειτουργήσει ως προειδοποίηση, ότι δηλ. οι
παραβάσεις του διεθνούς δικαίου και τα εγκλήματα
κατά της ανθρωπότητας δεν μπορούν να
αντιμετωπιστούν μόνο με ωραία λόγια, αλλά ότι ο
«δράστης» - όσο ισχυρός και να είναι τώρα - θα
πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του και να
πληρώσει για τα λάθη του ακόμη και μετά από 75
χρόνια.

Άμεση αποζημίωση όλων των θυμάτων του
Ναζισμού! Κοινός αγώνας ενάντια στον
αναζωπυρωμένο φασισμό στην Ευρώπη!
Τα ναζιστικά εγκλήματα δεν συγχωρούνται Μην ξεχνάμε την αντιφασιστική αντίσταση!
Δυστυχώς διαπιστώνουμε σήμερα με ανησυχία ότι
ακρο-δεξιά έως φασιστικά κινήματα και κόμματα
στην Ευρώπη δυναμώνουν. Ο εθνικισμός, ο
ρατσισμός, ο αντισημιτισμός και η ομοφοβία
εξαπλώνονται. Στην Ιταλία, στην Αυστρία, στην
Ουγγαρία και στην Πολωνία τα ακροδεξιά κόμματα
είναι ήδη στην κυβέρνηση. Στη Γερμανία έχει
ιδρυθεί και επιβληθεί στην κομματική αρένα το
ακροδεξιό AFD, του οποίου οι σχέσεις με το
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