Το «Αρχείο Πολέµου» βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να σας προσκαλέσει στην
εκδήλωση µε θέµα

«Το Μουσείο Θυµάτων Ναζισµού συναντά το Αρχείο Πολέµου: µια
πρώτη γνωριµία µε το Δίστοµο»
Στην εκδήλωση θα µας τιµήσει µε την παρουσία του, θα µιλήσει και θα συζητήσει µαζί µας

ο κ. Χρήστος Παπανικολάου,
Αντιπρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής Μουσείου Θυµάτων Ναζισµού για το Δίστοµο

Η εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί

Σάββατο, 21-01-2017 και ώρα 19:30

Το Δίστοµο είναι ηµιορεινή κωµόπολη στο νοτιοδυτικό τµήµα της επαρχία Λιβαδειάς
του νοµού Βοιωτίας. Βρίσκεται στο βορειοδυτικό τµήµα του νοµού Βοιωτίας, σε µία µικρή
πεδιάδα που εκτείνεται ανάµεσα στα όρη Κίρφη, Παρνασσός και Ελικώνας. Απέχει 160
χιλιόµετρα από την Αθήνα, 25 χιλιόµετρα από τη Λιβαδειά, 13 χιλιόµετρα από την Αράχωβα και
15, περίπου, χιλιόµετρα από τη Δεσφίνα.
Το Δίστοµο έγινε ιδιαίτερα γνωστό για τη σφαγή που πραγµατοποιήθηκε από τα
γερµανικά στρατεύµατα κατοχής στις 10 Ιουνίου του 1944. Την ηµέρα αυτή οι Γερµανοί
προχώρησαν σε εκτεταµένες σφαγές αφήνοντας πίσω τους 228 νεκρούς, ανάµεσά τους και
βρέφη, αν και µαρτυρία απεσταλµένου του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού έκανε λόγο για πάνω
από 600. Η θηριωδία αυτή ξεσήκωσε παγκόσµια κατακραυγή και ακόµα και σήµερα προκαλεί

συγκίνηση. Πρωτεργάτες του ολοκαυτώµατος ήταν ο Φριτς Λάουφενµπαχ, λοχαγός των SS του
2ου Λόχου του 1ου Τάγµατος του 7ου Τάγµατος Τεθωρακισµένων της Αστυνοµίας SS, και ο
Χανς Τσάµπελ. Ο τελευταίος µετά τον πόλεµο συνελήφθη στην Γαλλία και εκδόθηκε στην
Ελλάδα. Ωστόσο ζητήθηκε η µεταφορά του στη Γερµανία, για τις εκεί έρευνες, όπου και
παρέµεινε. Σύµφωνα µε πληροφορίες βρίσκεται ακόµη εν ζωή, ελεύθερος.
Σε εξέλιξη βρίσκεται και η αγωγή των θυµάτων του Διστόµου εναντίον του Γερµανικού
Δηµοσίου, θέµα που αποτελεί παγκόσµια είδηση και πάντα παρακολουθείται µε ενδιαφέρον εδώ
και αρκετά χρόνια. Πρωτοπόροι στον αγώνα της δικαίωσης ο Θηβαίος δικηγόρος Ιωάννη
Σταµούλη (1930-2007) και ο Διστοµίτης αστροφυσικός και µεταφραστής Αργύρης
Σφουντούρης, του οποίου η ζωή έγινε ταινία το 2006 µε τίτλο «Ένα τραγούδι για τον Αργύρη»
σε σκηνοθεσία του Στέφαν Χάουπτ.
Για την ιστορία ας αναφέρουµε ότι τη µαρτυρική περιοχή επισκέφθηκε το 2014 ο
Πρόεδρος της Γερµανίας, κ. Γκάουκ, ο οποίος ζήτησε «συγγνώµη» εν ονόµατι των όσων
διέπραξαν τα γερµανικά στρατεύµατα, διευκρινίζοντας πως την ζητάει προσωπικά και όχι εκ
µέρους της Οµοσπονδιακής Κυβέρνησης, γιατί κάτι τέτοιο θα την δέσµευε στο ζήτηµα των
αποζηµιώσεων. Έστω και έτσι η Γερµανία αναγνώρισε ως «έγκληµα πολέµου» τη σφαγή στο
Δίστοµο, µε 70 χρόνια καθυστέρηση…

Ο Πρόεδρος της Οµοσπονδιακής Γερµανίας κ. Γκάουκ στους Λιγκιάδες
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Παρακαλούµε να µας ενηµερώσετε για το εάν προτίθεσθε να παρακολουθήσετε την εκδήλωση,
επικοινωνώντας τηλεφωνικά µε την διδα. Μάκα Ντοκχνάτζε στο τηλέφωνο του Αρχείου
2108676390, ή στο κινητό 69-98088220, η email afreris@wararchivegr.org το αργότερο µέχρι
19/1/2017 καθώς ο χωρος είναι περιορισµένος.

