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ΟΛΗ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

Στις 3 Σεπτεμβρίου 2019, 
το Γ’ Πολιτικό Τμήμα του 
ιταλικού Αρείου Πάγου 

εξέδωσε την 21995/2019 από-
φαση, με την οποίαν απέρρι-
ψε οριστικά την προσφυγή 
της ημικρατικής εταιρίας των 
γερμανικών σιδηροδρόμων 
«Deutsche Bahn AG» κατά 
της αγωγής των θυμάτων του 
μαρτυρικού Διστόμου.

Στο πλαίσιο της δίκης 
αυτής, η γερμανική εταιρεία 
αποπειράθηκε να παρακωλύ-
σει τον αγώνα των Διστομιτών 
για δικαίωση και αποζημίωση, 
καθυστερώντας την αναγκα-
στική εκτέλεση εναντίον πε-
ριουσιακών της στοιχείων που 
βρίσκονται εντός της ιταλικής 
επικράτειας.

Ουσιαστικά όμως, εβδο-
μήντα πέντε χρόνια μετά τη 
ναζιστική θηριωδία στο Δί-
στομο και ενώ η γερμανική 
πλευρά εξακολουθεί, παρά 
την πανθομολογούμενη ιστο-
ρική, ηθική και νομική της 
ευθύνη, να κρύβεται πίσω από 
νομικισμούς … “Σήμερα, πε-
ρισσότερο από ποτέ” όπως 
διευκρινίζεται και από τη δι-
κηγόρο Χριστίνα Σταμούλη, 
που μίλησε αποκλειστικά 
στα ΣΤΕΡΕΑ ΝΕΑ “ανοίγεται 
μπροστά μας η πιθανότητα 
να γράψουμε την Ιστορία 
της Συμφιλίωσης των δύο 
λαών, χωρίς συναισθήματα 
κατωτερότητας και υποτέ-
λειας από ελληνικής πλευ-
ράς”. 

Αναφορικά δε, με τον τρό-
πο που μπορεί η «Υπόθεση 
Δίστομο» να περάσει από  την 
κατάσταση του κηρυγμένου 
αιτήματος σε αυτή του άμεσα 
εκτελεστού, η κ.Σταμούλη ως 
συνεχίστρια του τιτάνιου αγώ-
να διεκδίκησης των Αποζη-
μιώσεων από τον αείμνηστο 
Ιωάννη Σταμούλη, διαβεβαι-
ώνει ότι ασφαλώς και υπάρχει 
και “ως Αρχείο Ι.Ε. Σταμούλη 
έχουμε επεξεργαστεί και ωρι-
μάσει, ήδη από το 2016, μια 
πρόταση, την οποία θέτουμε 
στη διάθεση του Διστόμου”.

κ. Σταμούλη ακούσαμε για 
μία απόφαση «σταθμό» του 
Ανώτατου Αναιρετικού Δικα-
στηρίου της Ιταλίας η οποία 
ουσιαστικά ανάβει το «πρά-
σινο» φως για τις αποζημι-
ώσεις στις οικογένειες των 
θυμάτων του Διστόμου. Ποια 
είναι τα νέα δεδομένα που πε-
ριλαμβάνει η απόφαση;

Η απόφαση αυτή έρχεται 
να προσθέσει άλλον ένα ισχυ-
ρό κρίκο στην αλυσίδα της 
δικαστικής διεκδίκησης  απο-
ζημίωσης για τα πολυάριθμα 
θύματα της τρομερής Σφαγής 

του Διστόμου.  Πρόκειται για 
απόφαση η οποία  εξοπλίζει 
τους Διστομίτες στην προ-
σπάθειά τους να πετύχουν την 
πληρωμή της απαίτησής τους 
από τη Γερμανία.

Πόσο ουσιαστικά πλησιά-
ζουμε στην “απαγορευμένη 
ζώνη” διεκδίκησης της κατα-
βολής των αποζημιώσεων, 
με δεδομένο ότι η Γερμανική 
πλευρά δεν αναγνωρίζει απο-
φάσεις άλλων Ευρωπαϊκών 
Δικαστηρίων;

Προσεγγίζοντας το θέμα 
από τη διεθνοπολιτική πλευ-
ρά, συνειδητοποιούμε ότι η 
Γερμανία, αυτό που κυρίως 
θέλει να αποφύγει είναι να 
συρθεί σε πληρωμή λόγω και 
εξ αιτίας μιας δικαστικής από-
φασης.  Για το λόγο αυτό, από 
την πρώτη στιγμή, προσπάθη-
σε με κάθε μέσο, νομικό-πολι-

τικό ή επικοινωνιακό, θεμιτό 
ή αθέμιτο, να αποδομήσει και 
να σταματήσει τις δικαστικές 
κινήσεις του Σταμούλη και των 
Διστομιτών.

Μεταξύ των, κυριολεκτι-
κά δεκάδων, αποφάσεων που 
έχουν εκδοθεί, τέσσερις από 
αυτές πρέπει να θεωρηθούν 
αποφάσεις-σταθμοί.

Κορωνίδα όλων η ιστορι-
κή υπ’ αριθ. 137/1997 απόφα-
ση του Πολυμελούς Πρωτοδι-
κείου Λιβαδειάς.  Είναι εκείνη 
που άνοιξε κυριολεκτικά τη 
συζήτηση για το θέμα αυτό.

Έπεται η υπ’ αριθ. 11/2000 
απόφαση της Ολομέλειας του 

ελληνικού Ανώτατου Αναιρετι-
κού Δικαστηρίου, του Αρείου 
Πάγου, με την οποία επικυρώ-
θηκε και κατέστη τελεσίδικη 
και αμετάκλητη η απόφαση 
της Λιβαδειάς.

Στην τρίτη θέση, θα έβα-
ζα την υπ’ αριθ.  11163/2011  
απόφαση  του ιταλικού Ανώ-
τατου Αναιρετικού Δικαστη-
ρίου, χάριν στην οποία, σε 
συνδυασμό με την υπ’ αριθ. 
14199/2008 του ίδιου Δικα-
στηρίου αναγνωρίστηκε η 
ελληνική απόφαση της Λιβα-
δειάς, στην Ιταλία.

Η τελευταία απόφαση για 
την οποία γίνεται λόγος αυτές 

τις μέρες, έχει ιδιαίτερη σπου-
δαιότητα διότι ενσωματώνει 
όλες τις θετικές κρίσεις που 
έχουν επιτευχθεί μέχρι τώρα 
και ενδυναμώνει τη θέση του 
Δαυίδ απέναντι στον Γολιάθ.

Η “ζώνη” μοιάζει «απαγο-
ρευμένη» γιατί ως τέτοια την 
όρισε η αλαζονική προσέγγι-
ση της Γερμανίας.  Όμως ίσως 
ζήσουμε τη στιγμή που η εικό-
να αυτή θα αλλάξει!

Έπαψε το όλο ζήτημα της 
διεκδίκησης των αποζη-
μιώσεων να είναι καθαρά 
πολιτικό; Εν προκειμένω, η 
ελληνική κυβέρνηση οφείλει 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Τα ιταλικά Δικαστήρια “άνοιξαν” το δρόμο… 
της Συμφιλίωσης των δύο λαών
■ ΣΤΗΝ ΙΩΑΝΝΑ ΜΟΥΤΣΑΝΑ

Σήμερα, περισσότερο από 
ποτέ, ανοίγεται μπροστά μας η 
πιθανότητα να γράψουμε την 
Ιστορία της Συμφιλίωσης των 
δύο λαών, χωρίς συναισθήματα 
κατωτερότητας και υποτέλειας 
από ελληνικής πλευράς.
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και μπορεί να παρακάμψει 
το προνόμιο της ετεροδικίας 
της Γερμανίας… και με ποιο 
τρόπο;

Το ζήτημα έχει την μορφή 
ενός νομίσματος με δύο όψεις:  
την πολιτική και τη νομική! 
Στην πορεία ζήσαμε στιγμές 
όπου η μία όψη, η πολιτική, 
αντί να σταθεί αρωγός στο 
νομικό χειρισμό, δημιούργησε 
σοβαρότατα προσχώματα.

Το θέμα της ισχύος του 
προνομίου της ετεροδικίας 
είναι η πεμπτουσία της δικα-
στικής διελκυστίνδας ανάμεσα 
στο Δίστομο και την Ομοσπον-
διακή Δημοκρατία της Γερμα-
νίας. Η ετεροδικία είναι ένας 
κανόνας που μας έρχεται από 
τα βάθη του 19ου αι, μια εποχή 
όπου το Κράτος ήταν παντο-
δύναμο και ο Άνθρωπος ένα 
τιποτένιο υποχείριό του. Σύμ-
φωνα με αυτόν τα Δικαστήρια 
της χώρας όπου έλαβε χώρα 
ένα παράνομο ή εγκληματικό 
γεγονός, με πρωταγωνιστές 
όργανα ενός άλλου κράτους, 
δεν έχουν το δικαίωμα να δικά-
σουν τους υπαίτιους των παρά-
νομων πράξεων.  Αυτοί θα πρέ-
πει να δικαστούν από το δικό 
τους κράτος.  Στην περίπτωση 
του Διστόμου, θα έπρεπε να 
προσφύγουμε στα γερμανικά 
Δικαστήρια.  Πρόκειται για κα-
νόνα που ίσχυσε απαρέγκλιτα 
τα πρώτα 60-70 χρόνια του 
20ου αι, με την ανάπτυξη όμως 
του Ανθρωπιστικού Δικαίου 
άρχισαν να παρουσιάζονται οι 
πρώτες ρωγμές. 

Οι άξιοι Δικαστές της Λι-
βαδειάς έκριναν για πρώτη 
φορά προς αυτήν την κατεύ-
θυνση και αναγνώρισαν την 
αρμοδιότητα του Δικαστηρί-
ου τους, επιδικάζοντας σε βά-
ρος της Γερμανίας τα γνωστά 
ποσά αποζημίωσης.

Έκτοτε η Γερμανία μάχεται 
να ανατρέψει την ψυχή της 
απόφασης 137/1997, υποστη-
ρίζοντας σε όλα τα δικαστικά 
fora, διεθνή και εθνικά, ότι η 
δίκες αυτές θα έπρεπε να γίνο-
νται αποκλειστικά και μόνον 
ενώπιον γερμανικών Δικαστη-
ρίων -με ότι αυτό μπορεί να 
συνεπάγεται για την αμερολη-
ψία της κρίσης τους!

Πότε ετέθη για πρώτη φορά 

θέμα Επανορθώσεων από 
την Γερμανική κατοχή στη 
χώρα και πότε για τη θηριω-
δία στο Δίστομο;

Η συζήτηση για τις πολεμι-
κές επανορθώσεις του Β’ Παγκ. 
Πολέμου είναι μια συζήτηση 
που άνοιξε αμέσως μετά την 
λήξη του πολέμου ήδη από 
το 1945, με πρωτοβουλία των 
Συμμάχων.  Η πρώτη γνωστή 
σχετική συνδιάσκεψη είναι 
η Συνδιάσκεψη Ειρήνης του 
Παρισιού που ξεκίνησε στις 
29 Ιουλίου 1946 και στόχο είχε 
να καθορίσει τις μεταπολε-
μικές διεθνείς συνθήκες που 
θα διευθετούσαν τις εκκρε-
μότητες μεταξύ των νικητών 
και των ηττημένων του 2ου 
Παγκοσμίου Πολέμου. Στη 
διάσκεψη συμμετείχε και η 
Ελλάδα προβάλλοντας ζητή-
ματα εδαφικών διεκδικήσεων 
και οικονομικών επανορθώ-
σεων, εκπροσωπούμενη από 
πολυπρόσωπη ελληνική αντι-
προσωπεία. Η συνδιάσκεψη 
ολοκληρώθηκε στις 15 Οκτω-
βρίου του 1946 και αναγνώ-
ρισε στην Ελλάδα αξίωση 
για πολεμικές επανορθώ-
σεις-αποζημιώσεις ύψους 
7,1 εκατ. δολαρίων αγο-
ραστικής αξίας του 1938. 
Το τι εισπράχθηκε και το αν 
εισπράχθηκε κάτι από αυτήν 
την αναγνωρισμένη απαίτηση 
ελέγχεται από τους ιστορικούς 
που πλέον ασχολούνται όλο 
και πιο έντονα με την περί-

οδο αυτή της ιστορίας.  Στις 
δεκαετίες που ακολούθησαν 
εγείρονταν κάποιες συζητή-
σεις αλλά όλες οι προτάσεις κι 
οι κινήσεις σκιάζονταν από το 
κλίμα Ψυχρού Πολέμου και το 
γεγονός ότι, στο πλαίσιο αυτό, 
η Δύση είχε αναθέσει στην ητ-
τημένη Γερμανία έναν ρόλο 
φύλακα απέναντι στην Ανατο-
λική Αρκούδα.

Η Σφαγή του Διστόμου 
έλαβε μεγάλη διεθνή δημο-
σιότητα ήδη από τον Νοέμ-
βριο του 1944, όταν ο Ντμί-
τρι Κέσελ, φωτογράφος και 
ανταποκριτής του αμερικα-
νικού περιοδικού «Life», σε 
άρθρο του για τις θηριωδίες 
των Ναζιστών στην Ελλάδα, 
με τίτλο «What the Germans 
did to Greece» (Τι έκαναν οι 
Γερμανοί στην Ελλάδα), που 
δημοσιεύεται στο περιοδι-
κό, περιέλαβε την περίφημη 
φωτογραφία της Μαρίας Πα-
ντίσκα, που έχει γίνει πλέον 
σύμβολο.   

Πως ο Βοιωτός πολιτικός 
Γιάννης Σταμούλης, απο-
φάσισε να ανοίξει αυτό το 
μεγάλο κεφάλαιο… το οποίο 
έμελλε να “κληροδοτηθεί” 
και στις δυο του κόρες νομι-
κούς;

Η αφορμή δόθηκε τον Φε-
βρουάριου του 1995 όταν, ως 
νεοεκλεγείς Νομάρχης Βοιωτί-
ας, προσκλήθηκε από τον Δή-
μαρχο Διστόμου να παραστεί 

στην επίσκεψη μιας ομάδας 
γερμανόφωνων ασπρομάλ-
ληδων Γερμανών, οι οποίοι 
είχαν έρθει για να αποτίσουν 
φόρο τιμής στο Δίστομο. Στην 
ανταλλαγή των χαιρετισμών 
και ακούγοντας κάποιον από 
την ομάδα να δηλώνει  ότι με-
ταφέρουν τον χαιρετισμό της 
πολιτειακής τους ηγεσίας, ο 
Γιάννης Σταμούλης δήλωσε 
πως δεν αρκεί ο επίσημος 
χαιρετισμός, αλλά η Γερμα-
νία οφείλει «έμπρακτη συγ-
γνώμη» στο Δίστομο.

Είναι όμως εδραία η πεποί-
θησή μου ότι η νομική ιδέα 
«δούλευε» στο μυαλό του 
πολλά χρόνια πριν, όταν, συ-

μπτωματικά, βρέθηκε στο 
Βερολίνο την ιστορική ημέ-
ρα της πτώσης του τείχους. 
Ας μην ξεχνάμε ότι είχε γεννη-
θεί το 1930 και, αφενός κατά 
τη διάρκεια της κατοχής ήταν 
έφηβος, άρα αντιλαμβανόταν 
όλα όσα γίνονταν και, αφε-
τέρου ως ενήλικας έζησε την 
περίοδο του Ψυχρού Πολέμου 
σε όλο της το «μεγαλείο».

Όσοι τον γνώρισαν δια-
βεβαιώνουν ότι έβλεπε τον 
κόσμο με τα γυαλιά της Δικαι-
οσύνης και για να βρει λύσεις 
χρησιμοποιούσε πάντα ως ερ-
γαλείο το Δίκαιο. 

συνέχεια στη σελ. 6 

Η Συνδιάσκεψη Ειρήνης του 
Παρισιού στις 15 Οκτωβρίου 
του 1946 αναγνώρισε στην 
Ελλάδα αξίωση για πολεμικές 
επανορθώσεις-αποζημιώσεις 
ύψους 7,1 εκατ. δολαρίων 
αγοραστικής αξίας του 1938.
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Θα θέλαμε να μας περιγρά-
ψετε την πρόοδο της νομικής 
διεκδίκησης των αποζημι-
ώσεων που ξεκίνησε ο αεί-
μνηστος Γιάννης Σταμούλης, 
δυόμιση δεκαετίες πριν, 
μέχρι σήμερα.

Η πρόοδος αυτή μπορεί να 
περιγραφεί μόνο με αναφορά 
στο «φαινόμενο της πεταλού-
δας», σύμφωνα με το οποίο 
“αν μια πεταλούδα κινήσει 
τα φτερά της στον Αμαζόνιο, 
μπορεί να φέρει βροχή στην 
Κίνα”.  Κανείς δεν μπορεί να πει 
με βεβαιότητα τι θα γινόταν 
αν… ή τι θα γινόταν αν δεν…

Πάντως σε γενικές γραμ-
μές το όμορφο αυτό ταξίδι 
θα πρέπει να περιγραφεί ως 
μια καταπληκτική συνεύ-
ρεση με τις επιστήμες της 
νομικής και της ιστορίας. 
Με τον όρο συνεύρεση εν-
νοώ ότι μέσω της δικαστικής 
διεκδίκησης ενισχύσαμε τη 
διεθνοποίηση του θέματος, 
προκαλέσαμε περισσότερη 
ιστορική έρευνα και βοηθή-
σαμε στην ευρύτερη κυκλο-
φορία της ιστορικής γνώσης. 
Ειδικά, όμως, για τη δικαστι-
κή διαδικασία, οφείλουμε να 
υπογραμμίσουμε ότι χρονικά 
χωρίζεται στην εντός Ελλάδος 
περίοδο και στην εκτός Ελλά-
δος περίοδο. Εντός Ελλάδος 
αποκτήθηκε και διασφαλίστη-
κε η απαίτηση και ο τίτλος της. 
Αντίθετα εκτός Ελλάδος, όπου 
έγιναν και οι περισσότερες δί-
κες, επιχειρήθηκε η εκτέλεση 
και η είσπραξη του επιδικα-
σθέντος ποσού.

Λίγο πριν τις πρόσφατες 
Εθνικές εκλογές, έγινε γνω-
στή η πρωτοβουλία της ελλη-
νικής κυβέρνησης αποστο-
λής ρηματικής διακοίνωσης 
στο Γερμανικό ΥΠ.ΕΞ, μέσω 
του Πρέσβη μας στο Βερολί-
νο, με την οποία ουσιαστικά 
καλούσε  τη γερμανική πλευ-
ρά να προσέλθει σε διαπραγ-

ματεύσεις για την επίλυση 
του εκκρεμούς ζητήματος 
των αξιώσεων της Ελλάδας. 
Πόσο κρίσιμη και καθοριστι-
κή για την κάμψη των γερ-
μανικών αντιστάσεων ήταν 
αυτή η κίνηση; Υπήρξε μια 
πρώτη αντίδραση;

Η επίδοση ρηματικής δι-
ακοίνωσης είναι ο βασικός 
τρόπος με τον οποίο επι-
κοινωνούν τα Κράτη, ειδικά 
όταν θέλουν να θέσουν ένα 
σημαντικό θέμα.  Πρέπει να 
υπενθυμίσουμε ότι δεν είναι 
η πρώτη φορά που η Ελληνι-
κή Δημοκρατία οχλεί, με τον 
επίσημο αυτό τρόπο, τη Γερ-
μανία για το τόσο σημαντικό 
εθνικό μας ζήτημα.  Μετά την 
επανένωση των άλλοτε δύο 
Γερμανιών, είχε επιδοθεί και 
πάλι ρηματική διακοίνωση 
με εντολή του τότε Πρωθυ-
πουργού Ανδρέα Παπανδρέ-
ου στις 14 Νοεμβρίου 1995. 
O Ανδρέας ήταν φυσικά πλή-
ρως ενήμερος της ιδέας και 
των κινήσεων Σταμούλη και 
είχε δώσει τη συγκατάθεσή 
του.

Η τελευταία κίνηση είναι 
σίγουρα πολύ σημαντική αλλά, 
θα τολμήσω να πω, ότι έγινε με 
πάρα πολύ μεγάλη καθυστέρη-
ση και ανοργάνωτα.

Η Γερμανία δεν έχει επισή-
μως απαντήσει κάτι συγκεκρι-
μένο μέχρι σήμερα.  Άτυπα και 
απαντώντας σε δημοσιογρά-
φο ελληνικού μέσου, η εκπρό-
σωπος του γερμανικού ΥπΕξ 
δήλωσε το γνωστό «το θέμα 
θεωρείται νομικά και πολιτικά 
λήξαν».

Είναι πιο εφικτό κατά την 
γνώμη σας να “δικαιωθεί” 
πρώτο το αίτημα των Διστο-
μιτών ή θα πρέπει να συ-
μπεριληφθεί ως επί μέρους 
υπόθεση, μιας συνολικής 
διεκδίκησης από πλευράς 
ελληνικής πολιτείας για την  
καταβολή πολεμικών επα-

νορθώσεων και αποζημιώ-
σεων από τον Πρώτο και τον 
Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο 
στη χώρα μας;

Ο Γιάννης Σταμούλης ξεκί-
νησε την «Υπόθεση Δίστομο» 
έχοντας ένα συγκεκριμένο 
σχέδιο στο μυαλό του.  Η συ-
γκεκριμένη αγωγή και η δίκη 
που θα ακολουθούσε, θα 
λειτουργούσε πιλοτικά προ-
κειμένου να κατατεθούν και 
να εκδικαστούν αντίστοιχες 
αγωγές για το σύνολο των 
πληγεισών περιοχών της χώ-
ρας μας. Η επικοινωνία του με 
τον Ανδρέα Παπανδρέου τον 
έκανε να πιστεύει ότι η πίεση 
των δικαστικών αποφάσεων 
θα οδηγούσε αργά ή γρήγορα 
στην «έμπρακτη συγγνώμη».  
Η έξοδος του Ανδρέα από 
την πολιτική σκηνή στέρη-
σε τον σχεδιασμό αυτό από 
τον «πολιτικό πυλώνα» και 
τον άφησε να παράγει, μόνο 
του, νομικά αποτελέσματα, 
που βέβαια είχαν βαρύνου-
σα σημασία!  Οι κυβερνή 
σεις που ακολούθησαν δεν 
θέλησαν ή δεν μπόρεσαν να 
εκμεταλλευτούν την ιστορική 
συγκυρία.

Θέλω να πω με την πιο 
πάνω ανάλυση ότι, αν ο σχε-
διασμός είχε ευδοκιμήσει, πι-
στεύω πως το Δίστομο έπρεπε 
και θα είχε σίγουρα περιληφθεί 
ως επί μέρους υπόθεση μιας 
συνολικής διεκδίκησης από 

πλευράς ελληνικής πολιτείας. 
Με τα δεδομένα που έχου-

με στα χέρια μας πλέον, είναι 
πολύ πιθανόν, και θα ήταν το 
ευκταίο, να δούμε το Δίστο-
μο να γράφει άλλη μια φορά 
Ιστορία. Αυτή τη φορά όμως 
θέλουμε να είναι η Ιστορία της 
Ειρήνης και της ισότιμης Συμ-
φιλίωσης!

Πως βλέπετε την έσχατη 
“συμμαχία” Ελλήνων και Πο-
λωνών Βουλευτών για τη δυ-
ναμικότερη διεκδίκηση των 
γερμανικών αποζημιώσεων;

Η Ελλάδα και η Πολωνία 
εκκινούν τη διεκδίκηση από 
διαφορετική θέση και πολιτι-
κή οπτική γωνία.  Κάθε κίνη-
ση, όμως, που διεθνοποιεί 
το θέμα και «ξεμπροστιάζει» 
την, επί δεκαετίες, αλαζονι-
κή και παρελκυστική συμπε-
ριφορά της Γερμανίας, είναι 
προς όφελος της υπόθεσης.

Πρόσφατο άρθρο της η 
γερμανική εφημερίδα Bild, 
αναφορικά με την προανα-
φερόμενη “,συμμαχία”, έφερε 
τον τίτλο: «Οι Πολωνοί κι οι 
Έλληνες θέλουν πάνω από 
ένα δισ. ευρώ από μας». Έχει 
κ.Σταμούλη κοστολογηθεί 
με ακρίβεια από ελληνικής 
πλευράς το ύψος των αποζη-
μιώσεων-επανορθώσεων και 
ποιο είναι αυτό;

Το τελευταία έξι χρόνια, 

είδαμε να ξεκινάει και να ολο-
κληρώνεται ένα, σπουδαίο 
πρέπει να πούμε, εγχείρημα το 
οποίο οδήγησε στη σύνταξη 
και τη δημοσιοποίηση του Πο-
ρίσματος της Διακομματικής 
Επιτροπής του Ελληνικού Κοι-
νοβουλίου για τη διεκδίκηση 
των γερμανικών οφειλών.  Στο 
πόρισμα αυτό περιλαμβάνεται 
ένα ποσό της τάξεως των 270 
περίπου δις ευρώ, το οποίο 
αποτελεί εκτίμηση του ύψους 
των επανορθώσεων και του 
κατοχικού δανείου. Ρητά ανα-
φέρεται όμως στο κείμενο ότι  
στον προσδιορισμό αυτό δεν 
περιλαμβάνονται οι απαιτή-
σεις για αποζημιώσεις από την 
απώλεια ανθρώπινων ζωών 
και αναπηριών.

Συνεπώς η απάντηση είναι 
ότι το ύψος των αποζημιώ-
σεων-επανορθώσεων δεν 
έχει κοστολογηθεί με ακρί-
βεια στο σύνολό του, από 
ελληνικής πλευράς.

 
Περιγράψτε μας τα επόμενα 
“βήματα” ή εξελίξεις που θα 
σηματοδοτούν ότι το αίτημα 
του Διστόμου  δεν θα είναι 
απλά “κηρυγμένο” αλλά και 
άμεσα εκτελεστό;

Με όλο το σεβασμό προς 
τα ΣΤΕΡΕΑ ΝΕΑ, τα Μέσα γε-
νικότερα και την ενημέρω-
ση που παρέχετε, πρέπει να 
σας πω ότι στην κρισιμότατη 
στιγμή που έχει φτάσει αυτή 

η υπόθεση, τα επόμενα «βή-
ματα» -όταν αυτά αποφασι-
στούν- δεν πρέπει να είναι 
ανακοινώσιμα.  Οι κινήσεις 
θα πρέπει να σταθμιστούν 
με πολύ μεγάλη νηφαλιό-
τητα και σοβαρότητα.  Να 
εκτιμηθούν οι θέσεις, οι από-
ψεις και οι γνώσεις όλων των 
εμπλεκόμενων, τόσο δηλαδή 
όσων από εμάς κατέχουμε τη 
νομική γνώση και διαχειριζό-
μαστε τη μεγάλη εικόνα των 
γεγονότων που έχουν επισυμ-
βεί μέχρι σήμερα, όσο και των 
εκπροσώπων της δημοτικής 
και της περιφερειακής αρχής, 
ο οποίοι εκπροσωπούν τους 
ενάγοντες και λειτουργούν 
επιπλέον ως διαμορφωτές 
γνώμης.

Ο τρόπος να περάσει η 
«Υπόθεση Δίστομο» από  την 
κατάσταση του κηρυγμένου 
αιτήματος σε αυτήν του άμεσα 
εκτελεστού, όπως πολύ σωστά 
το θέτετε, υπάρχει... Σήμε-
ρα, περισσότερο από ποτέ, 
ανοίγεται μπροστά μας η πι-
θανότητα να γράψουμε την 
Ιστορία της Συμφιλίωσης 
των δύο λαών, χωρίς συναι-
σθήματα κατωτερότητας 
και υποτέλειας από ελληνι-
κής πλευράς. 

Ως Αρχείο Ι.Ε. Σταμούλη 
έχουμε επεξεργαστεί και ωρι-
μάσει, ήδη από το 2016, μια 
πρόταση, την οποία θέτουμε 
στη διάθεση του Διστόμου.

Με τα δεδομένα που έχουμε 
στα χέρια μας πλέον, είναι πολύ 
πιθανόν, να δούμε το Δίστομο 
να γράφει άλλη μια φορά 
Ιστορία. Αυτή τη φορά όμως 
θέλουμε να είναι η Ιστορία 
της Ειρήνης και της ισότιμης 
Συμφιλίωσης!


