
Η πρωτοβουλία ΑΚ Δίστομο θα συμμετάσχει και φέτος στο μνημόσυνο υπέρ των θυ-

μάτων της σφαγής του Διστόμου που θα τελεσθεί στις 10 Ιουνίου 2016.

Από τις 4 μέχρι τις 10 Ιουνίου 2016 η πρωτοβουλία ΑΚ Δίστομο θα ταξιδέψει στην Ελ-

λάδα για να υποστηρίξει τις απαιτήσεις αποζημίωσης από τη Γερμανία όλων των θυ-

μάτων της ναζιστικής θηριωδίας στην Ελλάδα.

Στις 10 Ιουνίου 1944 αστυνομικές δυνάμεις των Ες Ες κατέσφαξαν κυριολεκτικά  218

κατοίκους  του  Διστόμου.  Οι  δράστες  της  δολοφονικής  επίθεσης δεν  τιμωρήθηκαν

ποτέ από τη δικαιοσύνη.

Η Γερμανία χρωστάει αποζημιώσεις στα θύματα και τους επιζήσαντες για τις σφαγές

που  διαπράχτηκαν  από τους  εθνικοσοσιαλιστές  κατά  τη  διάρκεια  της  κατοχής,  οι

οποίες στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 30.000  ανθρώπους. Διαπράχθηκαν δολοφο-

νίες, χωριά  ολόκληρα καταστράφηκαν, χιλιάδες ζωές εξολοθρεύτηκαν. Για αυτά τα

εγκλήματα οι επιζήσαντες και οι συγγενείς των δολοφονημένων δεν αποζημιώθηκαν

μέχρι σήμερα ούτε με ένα ευρώ.

Η πρωτοβουλία ΑΚ Δίστομο θα συμμετάσχει και φέτος στο 72ο μνημόσυνο υπέρ των

θυμάτων της σφαγής του Διστόμου. Η αποζημίωση ύψους 28 εκατομμυρίων ευρώ,

την οποία έχει  επιδικάσει το έτος 2000 το ανώτατο ελληνικό δικαστήριο,  ο Άρειος

Πάγος, δεν έχει καταβληθεί μέχρι σήμερα. Η πρωτοβουλία ΑΚ Δίστομο ζητά την άμε-

ση καταβολή της αποζημίωσης στους επιζήσαντες και στους συγγενείς των θυμάτων

της σφαγής του Διστόμου.  

Η Γερμανία αρνείται επίσης να εκπληρώσει τις απαιτήσεις της Εβραϊκής Κοινότητας

της Θεσσαλονίκης, η οποία μαζί με την πρωτοβουλία Το Τρένο της Μνήμης ζητά από

τη εταιρεία Γερμανικοί Σιδηρόδρομοι Α.Ε. και από την ιδιοκτήτρια αυτής (την Ομο-

σπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας) την άμεση απόδωση στην Εβραϊκή Κοινότητα

της Θεσσαλονίκης του αντιτίμου του εισιτηρίου για τη μεταφορά από την Ελλάδα στο

Αουσβιτς και την Τρεμπλίνκα, το οποίο απέσπασαν με εκβιασμό από τα θύματα. Η

εταιρία Γερμανικοί Σιδηρόδρομοι Α.Ε. και η γερμανική κυβέρνηση αρνούνται και σε

αυτήν την περίπτωση να αναλάβουν οποιαδήποτε ευθύνη.



Η γερμανική κυβέρνηση αντί να εκπληρώσει τις απαιτήσεις των θυμάτων ίδρυσε μία

σειρά από θεσμούς (μεταξύ άλλων το Ελληνογερμανικό Γραφείο Νεολαίας και το  Ελ-

ληνογερμανικό Ταμείο για το Μέλλον), των οποίων ο οφθαλμοφανής στόχος είναι να

δημιουργούν στους αξιωματούχους των ελληνικών δήμων και στους πολίτες την εντύ-

πωση ότι η Γερμανία ενδιαφέρεται για την ελληνογερμανική φιλιά και ξοδεύει πολλά

χρήματα για αυτήν. Το μήνυμα που πρέπει να μεταφερθεί είναι ότι η Γερμανία κάνει

ότι μπορεί για να επεξεργαστεί τα ναζιστικά εγκλήματα, αλλά και ότι 70 χρόνια μετά

τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο δεν υπάρχει δικαίωμα απαίτησης αποζημιώσεων από

την Ελλάδα. Πρόκειται για μία υποκριτική πρωτοβουλία, η οποία χρησιμοποιείται για

να μην αναλάβει η Γερμανία την ιστορική και οικονομική της ευθύνη, και να συνεχίσει

έτσι να αρνείται  να καταβάλει αποζημιώσεις. Η πρωτοβουλία ΑΚ Δίστομο απορρίπτει

ρητά αυτές τις πρωτοβουλίες και ζητά

Την άμεση αποζημίωση όλων των θυμάτων της ναζιστικής θηριωδίας!

Να μη συγχωρεθούν τα ναζιστικά εγκλήματα και να μη ξεχαστεί η αντιφασιστική αντί-

σταση!

Κοινό αγώνα κατά του ενδυναμωμένου φασισμού στην Ευρώπη! 

ΑΚ Δίστομο, Αμβούργο, 4 Ιουνίου 2016

Επικοινωνία: ak-distomo@nadir.org

Τηλ.: 00491621698656
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