
Απεβίωσε ο Ενρίκο Πιέρι

Ο Enrico Pieri γεννήθηκε στις 19 Απριλίου 1934 και επέζησε 10χρονος την 
σφαγή που διέπραξαν τα SS στην Sant΄Αnna di Stazzema της Ιταλίας.
Στις 10 Δεκεμβρίου 2021 σταμάτησε να χτυπά η δυνατή καρδιά του Ενρίκο.

Στις 12 Αυγούστου 1944 στρατιώτες της 16ης μεραρχίας της επίλεκτης 
μονάδας των SS δολοφόνησε 560 ανθρώπους στην Sant'Anna di Stazzema, 
ένα μικρό χωριό στην ορεινή περιοχή της Τοσκάνα της Ιταλίας. Ενώ οι 
δικαστικές έρευνες στην Γερμανία γινόταν κάθε τόσο αντικείμενο 
κωλυσιεργίας και δεν έφτασαν ποτέ στην απαγγελία κατηγορητηρίου, αν και
οι κατηγορούμενοι είχαν ομολογήσει την ενοχή τους, το ιταλικό 
Στρατιωτικό Δικαστήριο της La Spezia το 2005 καταδίκασε δέκα μέλη της 
μεραρχίας σε ισόβια κάθειρξη για πολλαπλούς φόνους. Οι αποφάσεις όμως 
αυτές παρέμειναν χωρίς πρακτική σημασία διότι η Γερμανία δεν εκδίδει 
Γερμανούς υπηκόους στην Ιταλία.

Για να δει τους καταδικασμένους φονιάδες στα μάτια σε εδώλιο στο 
Δικαστήριο και να δικαιωθεί έστω με τόση καθυστέρηση, ο Ενρίκο Πιέρι ως 
Πρόεδρος του συλλόγου θυμάτων της σφαγής στη Sant΄Anna di Stazzema 
ξεκίνησε με την συνδρομή δικηγόρων έναν αγώνα για να αναγκάσει τις 
εισαγγελικές αρχές της Γερμανίας να απαγγείλουν στη χώρα τους 
κατηγορητήριο κατά των δραστών. Με ιδιαίτερη φόρτιση έδωσε τότε μία 
χειρόγραφη δήλωση προς τους δικηγόρους του με την εντολή να τον 
εκπροσωπήσουν στην πολιτική αγωγή για την δολοφονία των μελών της 
οικογένειάς του: του πατέρα του Νατάλε (39 ετών), της μητέρας του Ίρμας 
Μπαρτολούτσι (35 ετών, έγκυο στον 4ο μήνα ), της αδελφής του Αλίς Πιέρι 
(12 ετών), της αδελφής του Λουτσιάνα Πιέρι (5 ετών), του παππού του 
Γκαμπριέλλο Πιέρι (73 ετών) της γιαγιάς του Νταναλίς Μαντσίνι (77 ετών), 
των θείων του Αλφρέντο Μπαρτολούτσι (31 ετών) και Γκαλιάνο Πιέρι (36 
ετών) και άλλων ακόμη 19 συγγενών που έχασε στη σφαγή των SS.

Ο αγώνας για την έγερση του κατηγορητηρίου στη Γερμανία διήρκεσε 12 
χρόνια και όταν το 2014 είχε κερδηθεί ο αγώνας αυτός κατά του υπεύθυνου 
για τη σφαγή, λοχαγού Γκέρχαρντ Ζόμμερ από το Αμβούργο και η 
Εισαγγελία είχε υποχρεωθεί επί τέλους να απαγγείλει το κατηγορητήριο 
εναντίον του, ο 93χρονος έπασχε πλέον από άνοια και έτσι ήταν αδύνατο να 
οδηγηθεί σε δίκη.

Ο Ενρίκο Πιέρι έζησε την κόλαση, αλλά δεν έχασε το ηθικό του. Όσο ζούσε 
ήταν ταγμένος κατά της βαρβαρότητας του πολέμου και αγωνιζόταν για 
έναν ειρηνικό κόσμο. Οι άπειρες συναντήσεις του με νέους ανθρώπους, προ 
πάντων στις Κατασκηνώσεις Ειρήνης στην Sant΄Anna di Stazzema επί 
χρόνια, οι συναντήσεις με την νεολαία, του έδιναν ικανοποίηση και 
αισιοδοξία. Μετά τις 12 Αυγούστου του 1944 για πολλά χρόνια δεν μιλούσε. 
Με τον φίλο του Ένιο Μαντσίνι και στις επαφές του με την νεολαία άρχισε 
να μιλά για όσα έζησε τότε και να μοιράζεται τις σκέψεις του μ’ αυτούς. Και
είχε καθιερωθεί πια κάτι σαν ιεροτελεστία: Κάθε χρόνο μετά τις εκδηλώσεις
μνήμης ο Ενρίκο καλούσε στον κήπο της οικογένειας Πιέρι στην Santana, 
όπου γινόταν συζητήσεις με μεζέδες εκλεκτούς και τραγουδώντας το bella 
ciao και άλλα τραγούδια της ειρήνης, με συζητήσεις και ομιλίες ανάμεσα 
στους καλεσμένους.

Πενθούμε για τον φίλο μας Ενρίκο Πιέρι. Είμαστε κοντά στους φίλους του, 
είμαστε κοντά στους επιζώντες της σφαγής στην Sant΄Anna di Stazzema 
και στους συγγενείς τους, είμαστε κοντά σ’ ολόκληρη την Κοινότητα της 
Stazzema.
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Για την ομάδα Δίστομο του Αμβούργου
Γκαμπριέλε Χάϊνεκε και Λάρς Ράισμαν


