Δελτίο τύπου του AK-ΔίστομοΔίστομο

Το ανώτατο δικαστήριο στη Ρώμη (Ακυρωτικό Δικαστήριο)
αποφασίζει υπέρ των ενάγοντων του Διστόμου. Η κατάσχεση
γερμανικών περιουσιακών στοιχείων στην Ιταλία παραμένει
δυνατή.
Στις 3 Σεπτεμβρίου 2019 δημοσιεύτηκε η απόφαση που πήρε το Ακυρωτικό
Δικαστήριο της Ρώμης στις 25.6.2019, το ανώτατο αστικό δικαστήριο της
Ιταλίας, η οποία είναι πολύ σημαντική για τους συγγενείς των θυμάτων και τους
επιζώντες της σφαγής του Διστόμου. Απέρριψε την προσφυγή της εταιρίας των
γερμανικών σιδηροδρόμων (Deutsche Bahn AG) κατά μιας κατάσχεσης προς
όφελος των εναγόντων του Διστόμο, ανοίγοντας έτσι ξανά το δρόμο για την
αναγκαστική εκτέλεση.
Στην περίπτωση του Δίστομου, μια κοινότητα της κεντρικής Ελλάδας, στην
οποία στις 10 Ιουνίου 1944 γερμανοί στρατιώτες διέπραξαν μια σφαγή στον
πληθυσμό της και δολοφόνησαν 218 άτομα, είναι δεδομένο: η Γερμανία πρέπει,
σύμφωνα με την τελεσίδικη απόφαση που εξέδωσε το Πολυμελές Πρωτοδικείο
Λιβαδειάς το 1997, να καταβάλει αποζημιώσεις ύψους περίπου 28 εκατομμυρίων
ευρώ. Αλλά η Γερμανία δεν πληρώνει.
Ο δικηγόρος στη Φλωρεντία/Ιταλία, δρ. Ιωακείμ Λάου, έχοντας λάβει εντολή από
τους ενάγοντες και ενάγουσες του Διστόμου να προχωρήσει στην εκτέλεση της
απόφασης του Πρωτοδικείου Λιβαδειάς στην Ιταλία, κατάφερε να κατασχέσει
ένα λογαριασμό της Deutsche Bahn AG προκειμένου να αποζημιωθούν επιτέλους
τα θύματα του Διστόμου.
Παρόλο, όμως, που το Ακυρωτικό Δικαστήριο επιβεβαίωσε επανειλημμένα την
υποχρέωση της Γερμανίας να πληρώσει, το Βερολίνο προσπαθεί με διάφορα
νομικά τεχνάσματα να απαλλαγεί από αυτή την πολιτική κληρονομιά του
γερμανικού φασισμού. Στην αίτησή της για αναίρεση η γερμανική πλευρά
προέβαλε την ένσταση της κρατικής ασυλίας. Όμως, εκ νέου, το Ανώτατο
Δικαστήριο απέρριψε την προσφυγή με την από τις 25.6.2019 απόφαση.
Ο δρ. Ι. Λάου, δηλώνει: "Τώρα, το Suprema Corte di Cassazione επιβεβαίωσε για
ακόμη μία φορά την εκτελεστότητα τέτοιων αποφάσεων, ώστε να μπορεί να
προχωρήσει η κατάσχεση κατά της Deutsche Bahn. Όλες οι αποφάσεις δεν
μπορούν πλέον να αμφισβητηθούν με τακτικά ένδικα μέσα. Εντούτοις, η
Γερμανία εξακολουθεί να υποστηρίζει, ενώ τα γνωρίζει όλα αυτά, ότι η Deutsche
Bahn δεν ευθύνεται για τα χρέη της Γερμανίας, αν και σύμφωνα με το σύνταγμα
οι σιδηρόδρομοι είναι περιουσία του γερμανικού κράτους. Πλέον μπορεί να
παρθεί η απόφαση γι' αυτό το θέμα."
Τώρα η υπόθεση επιστρέφει στο δικαστήριο στη Ρώμη, όπου θα παρθεί η
απόφαση για την εκτέλεση ή μη της κατάσχεσης. Σε περίπτωση που απορριφθεί η
ένσταση ότι η Deutsche Bahn AG δεν ευθύνεται για τα χρέη της Γερμανίας, θα
πρέπει να καταβληθεί η αποζημίωση στους ενάγοντες και ενάγουσες του
Διστόμου.
Η γερμανική στάση είναι επαίσχυντη. Η Γερμανία εξακολουθεί να αρνείται στους
επιζώντες τη δικαίωσή τους. Τα θύματα εγκλημάτων πολέμου πρέπει να
αποζημιωθούν, η ασυλία του κράτους δεν ισχύει σε περιπτώσεις όπως το
Δίστομο.

Απαιτούμε την άμεση αποζημίωση όλων των θυμάτων των ναζί!
Η Γερμανία πρέπει επιτέλους να πληρώσει τα χρέη της!
AK-ΔίστομοΔίστομο
Αμβούργο, 16 Σεπτεμβρίου 2019
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