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∆ίστοµο: 71 χρόνια µετά
ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ

Ο
Αργύρης Σφουντούρης µας 
υποδέχτηκε στην αυλή του 
δηµαρχείου. Παρά το γεγο-
νός ότι µοιάζει µε έναν τυ-

πικό εβδοµηνταπεντάχρονο άντρα, η 
ιστορία που σηµάδεψε τα πρώτα χρό-
νια της ζωής του και τα τραύµατα που 
κουβαλά στην ψυχή του από τότε, τον 
κάνουν να ξεχωρίζει. Ήταν µόλις 4 
ετών, όταν έχασε τους γονείς τους και 
άλλους τριάντα δύο συγγενείς, στην 
σφαγή του ∆ιστόµου, η οποία έγινε 
στις 10 Ιουνίου του 1944 και στοίχισε 
την ζωή σε 218 άτοµα, ανάµεσα στα 
οποία 38 παιδιά.
Το ντοκιµαντέρ του Στέφαν Χάουπτ 
«Ένα τραγούδι για τον Αργύρη», ξεκι-
νά ακριβώς από τα γεγονότα εκείνης 
της ηµέρας και ακολουθεί τον Σφου-
ντούρη σε όλα τα στάδια της προσωπι-
κής του διαδροµής και του αγώνα του. 
Ενός αγώνα για την µνήµη, για να µην 
ξεχαστούν ούτε να επαναληφθούν 
ποτέ τα τραγικά γεγονότα εκείνης της 
ηµέρας, ενός αγώνα για την ηθική και 
όχι την υλική ικανοποίηση, για µια 
επίσηµη συγνώµη από την Γερµανία 
για τα εγκλήµατα πολέµου που διέ-
πραξε, ενός αγώνα για την καταβολή 
των πολεµικών αποζηµιώσεων στα 
θύµατα του πολέµου. Στα παραπάνω 
γεγονότα αναφέρεται και το βιβλίο 
που έγραψε ο ίδιος ο Σφουντούρης µε 
τίτλο «Πενθώ για την Γερµανία - Το 
παράδειγµα του ∆ιστόµου».
Στην οµιλία του προς τους δηµοσιο-
γράφους, ο δήµαρχος του ∆ιστόµου 
Γιάννης Γεωργακός αναφέρθηκε, µε-
ταξύ άλλων στους 6.000 επισκέπτες 
που ήρθαν στο ∆ίστοµο, και ειδικά 
στο Μουσείο Θυµάτων Ναζισµού, στη 
διάρκεια µόλις λίγων µηνών (από τις 
22 Φεβρουαρίου µέχρι τις 7 Ιουνίου) 
ενώ ιδιαίτερη έµφαση έδωσε στο γε-
γονός ότι «το ∆ίστοµο επισκέπτονται 
µε εντολή του Υπουργού Άµυνας και 
στρατιωτικές σχολές. Μέχρι σήµερα 
δεν είχε γίνει ποτέ αυτό, δεν είχαν µά-
θει οι στρατιωτικοί τι σηµαίνει φασι-
σµός και ναζισµός και ερχόµενοι εδώ 
µπορούν να καταλάβουν και φεύγουν 
προβληµατισµένοι και σκεπτικοί». Τέ-
λος, ο κύριος Γεωργακός αναφέρθηκε 
και στα γερµανικά µέσα ενηµέρωσης 
που επισκέπτονται το ∆ίστοµο κυρίως 
λόγω της καµπάνιας που ξεκίνησε ο 
Αργύρης Σφουντούρης στην Γερµανία 
«την οποία πρέπει να συνεχίσουµε για 
να µάθει ο γερµανικός λαός τι συνέ-
βη».
Το δικό της παρών στο ∆ίστοµο έδω-
σε για ακόµη µια χρονιά (µιας και έρ-
χεται κάθε χρόνο) η γερµανική οµάδα 
δράσης «Α.Κ. ∆ίστοµο/Αµβούργο», 
η οποία ιδρύθηκε το 2001 και απο-

τελείται από δικηγόρους και πολίτες, 
οι οποίοι, εδώ και δεκαπέντε χρόνια 
υποστηρίζουν τις ελληνικές θέσεις στα 
ζητήµατα της αναγνώρισης των εγκλη-
µάτων πολέµου και των γερµανικών 
αποζηµιώσεων. Ο εκπρόσωπος τους, 
Μάρτιν Κλίνγκνερ δήλωσε: «Ενηµε-
ρωθήκαµε για την προσπάθεια των 
πολιτών του ∆ιστόµου για την δικαί-
ωση σχετικά µε την σφαγή και θέσα-
µε ως στόχο να υπερασπιστούµε αυτή 
την προσπάθεια στο βαθµό των δυνα-
τοτήτων µας. Μέχρι σήµερα, η γερµα-
νική κυβέρνηση δεν είχε ευαισθητο-
ποιηθεί να αποδώσει την δικαιοσύνη 
που όφειλε. Θέλουµε να ενηµερώσου-
µε την γερµανική κοινή γνώµη και να 
την ευαισθητοποιήσουµε σχετικά µε 
αυτό το θέµα. Ασκούµε πίεση ώστε 
η γερµανική κυβέρνηση να αναλάβει 
την ευθύνη για τα εγκλήµατα του Γ΄ 
Ράιχ. Ο αγώνας είναι πολιτικός και 
νοµικός. Είναι ένα σηµαντικό θέµα 
για την Ελλάδα και τον κόσµο.»
Όσο για το πόσο ενηµερωµένοι είναι 
οι Γερµανοί σχετικά µε τα εγκλήµατα 
πολέµου του Γ΄ Ράιχ, ο κύριος Κλίν-
γκνερ δήλωσε ότι «οι Γερµανοί είναι 
πολύ καλύτερα ενηµερωµένοι από 
ό,τι πριν από είκοσι χρόνια. Εκείνη 
την εποχή στους τουριστικούς οδη-
γούς δεν υπήρχε καµία πληροφορία 
ότι υπάρχουν µέρη στα οποία έγιναν 
σφαγές από το Γ΄ Ράιχ. Σήµερα έχουν 
προστεθεί αυτές οι πληροφορίες και 
δεν αποσιωπάται το γεγονός. Η αλή-
θεια είναι ότι ένα µέρος της κοινωνίας 
πραγµατικά ενδιαφέρεται, αλλά σίγου-
ρα το ενδιαφέρον έχει αυξηθεί από 
τότε που άλλαξε η κυβέρνηση στην 
Αθήνα. Το θέµα είναι πιο συχνά στα 
µέσα, µε πιο εκτενείς αναφορές.»
Οι γερµανικές αποζηµιώσεις είναι ένα 
µείζον ζήτηµα που δεν έχει αναγνω-
ριστεί από την γερµανική κυβέρνηση. 
«Η επίσηµη θέση της γερµανικής κυ-
βέρνησης είναι ότι δεν θα αναλάβει το 
κόστος των αποζηµιώσεων. Θεωρού-
µε ότι πρέπει να αναγνωριστούν τα 
εγκλήµατα και τα θύµατα να λάβουν 
µια αποζηµίωση. Ο αγώνας για την 
αποζηµίωση θα δείξει ότι υπάρχουν 
επιπτώσεις για τα εγκλήµατα του φα-
σισµού.»
Ο δόκτων Γιόακιµ Λάου, δικηγόρος 
µε έδρα την Φλωρεντία και νοµικός 
εκπρόσωπος των θυµάτων του ∆ιστό-
µου στην Ιταλία µίλησε για την συµ-
φωνία που είχε υπογραφεί στην Χάγη 
το 1907 και αφορούσε τον άµαχο 
πληθυσµό. «Περίπου πριν από 100 
χρόνια, τα µεγάλα κράτη του κόσµου 
αποφάσισαν ότι στα πλαίσια ενός πο-
λέµου απαγορεύεται να σκοτώνεται 
ο άµαχος πληθυσµός. Υποσχέθηκαν 

ότι αν το κάνει ένα κράτος θα πρέπει 
να πληρώνει αποζηµίωση. Είχε απο-
φασιστεί ότι οι αποζηµιώσεις δεν θα 
πηγαίνουν σε µια ολόκληρη χώρα, 
αλλά µεµονωµένα στους πολίτες. Επτά 
χρόνια αργότερα, ξεκίνησε ο Α’ Πα-
γκόσµιος Πόλεµος, το πρώτο πλήγµα 
για την Ευρώπη. Έκτοτε, όλες οι χώ-
ρες και ειδικά η Γερµανία προσπαθεί 
να αποποιηθεί αυτή την υποχρέωση. 
Η περίπτωση του ∆ιστόµου είναι µια 
από τις πολλές, έχει, όµως, ιδιαίτερη 
σηµασία. Όταν ο πρόεδρος της Γερ-
µανίας Γιόαχιµ Γκάουκ ήρθε στην Ελ-
λάδα, ζήτησε συγνώµη, αλλά είπε ότι 
δεν υπάρχει πλέον νοµική οδός ώστε 
να αποδοθεί δικαιοσύνη. Με το να το 
λέει αυτό δεν τηρεί αυτό που αποφα-
σίστηκε το 1907.»
Το οδοιπορικό µε τον Αργύρη Σφου-
ντούρη ξεκίνησε από το πατρικό του 

σπίτι, που βρίσκεται λίγα βήµατα από 
το ∆ηµαρχείο και ακριβώς µπροστά 
στην κεντρική πλατεία όπου έλαβε 
χώρα η σφαγή. Στάθηκε στην κλειστή 
πόρτα, ακριβώς στο ίδιο σηµείο που 
είχε σταθεί σε εκείνη την περίφηµη 
φωτογραφία του 1945 που τράβηξε η 
Βούλα Παπαιωάννου, ένα χρόνο µετά 
τη σφαγή και στην οποία απεικονίζε-
ται µε την αδελφή του, τον παππού και 
την γιαγιά του.
Λίγα µέτρα από το σπίτι, ο δρόµος 
ανηφορίζει για το επιβλητικό Μαυσω-
λείο του ∆ιστόµου, το οποίο βρίσκεται 
στο λόφο Κανάλες, σε υψόµετρο 346 
µέτρων πάνω από την πόλη. Ο κύρι-
ος Αργύρης περπάτησε µαζί µας µέχρι 
το µνηµείο και είπε ότι αυτή την δια-
δροµή την κάνουν όλοι την ηµέρα της 
επετείου της σφαγής.
Το µαυσωλείο, ένα χώρος ιερός, φι-
λοξενεί τα οστά των εκτελεσθέντων 
κατοίκων από το ∆ίστοµο και την ευ-
ρύτερη περιοχή, ενώ σε µια  µαρµάρι-
νη πλάκα είναι χαραγµένα τα ονόµατά 
τους. Ανάµεσά τους, ο κύριος Αργύ-
ρης ξεχωρίζει εκείνα των γονιών του. 
«Σφουντούρης Νικόλαος, 45 ετών» 
και «Σφουντούρη Βασιλική, 35 ετών». 
Λίγα λεπτά µετά, πηγαίνει στον µικρό 
χώρο όπου φυλάσσονται τα οστά τους 
και αφήνει ένα λουλούδι στην µητέρα 
του.
Το Μαυσωλείο είναι ένας ιδιαίτερος 
τόπος. Η ησυχία που προσφέρει η 
απόσταση από την πόλη σε κάνουν 
να αναλογιστείς ακόµα περισσότερο 
την τραγωδία. Όταν ήρθε η ώρα της 
επιστροφής, ο Αργύρης Σφουντούρης 
κοίταξε για µια στιγµή πίσω, σα να 
αποχαιρετούσε για ακόµη µια φορά 
τους δύο πολύτιµους ανθρώπους που 
έχασε εβδοµήντα χρόνια πριν.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

Oδοιπορικό στην µαρτυρική πόλη του ∆ιστόµου µε «ξεναγό» τον επιζώντα, 
Αργύρη Σφουντούρη.

Ο Αργύρης Σφουντούρης µπροστά στο Μουσείο Θυµάτων Ναζισµού του ∆ιστόµου (φωτογραφίες 
Γιώργος Οικονοµόπουλος).

Οι φωτογραφίες των θυµάτων της σφαγής του 
∆ιστόµου καλύπτουν τους τοίχους του Μουσεί-
ου Θυµάτων Ναζισµού


