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«Checkpoint Alpha»
με τη Γιάννα Παπαδάκου
Σάββατο 16 Φεβρουαρίου 2019, στις 00:50

Αυτό το Σάββατο, ο αυτόπτης μάρτυρας της σφαγής του Διστόμου, Αργύρης
Σφουντούρης, σε μια συγκλονιστική αφήγηση, περιγράφει, στη Γιάννα Παπαδάκου και
την κάμερα του «Checkpoint Alpha», τις θηριωδίες των Ναζί. Ο επιζών από τη γενοκτονία
των στρατευμάτων Κατοχής αναφέρεται, με μεγαλείο ψυχής, στην πορεία της ζωής του,
μετά από όσα έζησε σε ηλικία μόλις 4 ετών, αναδεικνύοντας τη δύναμη που έχει ο άνθρωπος
για επιβίωση.
Επίσης, η εκπομπή φέρνει στο προσκήνιο τα νέα δεδομένα στο θέμα των γερμανικών
επανορθώσεων, μετά και την αναμενόμενη συζήτηση και κύρωση στην Ολομέλεια της
Βουλής, του Πορίσματος της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής.
Για τις θέσεις και προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης στο ζήτημα αυτό, μιλά ο
αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Κατρούγκαλος, ενώ ο πρώην
αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών και υπεύθυνος του τομέα Οικονομίας και
Οικονομικών της ΝΔ, Χρήστος Σταϊκούρας, αναφέρεται στο πόρισμα του Γενικού
Λογιστηρίου του Κράτους για τις γερμανικές επανορθώσεις, το οποίο αποτελεί έναν από τους
βασικούς πυλώνες τεκμηρίωσης του ελληνικού αιτήματος.
Για την ιστορία της νομικής εξέλιξης των ελληνικών διεκδικήσεων, μιλούν στην κάμερα του
«Checkpoint Alpha» οι κόρες και συνεχιστές τού έργου του Γιάννη Σταμούλη, ο
οποίος ήταν πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Θυμάτων Ναζιστικής Κατοχής
και πρωταγωνιστής στον νομικό αγώνα διεκδίκησης των γερμανικών αποζημιώσεων για τα
θύματα της περιόδου. Η Χριστίνα και η Κέλλυ δίνουν το στίγμα για το πού βρίσκεται σήμερα
η κατάσταση. Επίσης, στην εκπομπή μιλά, αποκλειστικά, ο Κάρλ Χάιντς Ροθ, ένας από τους
δύο Γερμανούς καθηγητές που παρουσίασαν αυτήν την εβδομάδα, στην Ελλάδα, το βιβλίο
τους «Η οφειλή των επανορθώσεων- υποθήκες της γερμανικής κατοχής στην Ελλάδα και την
Ευρώπη». Σύμφωνα με τη δική τους επιστημονική έρευνα σε αρχεία υπηρεσιών του
γερμανικού κράτους, το ύψος των οφειλών στην Ελλάδα από τη Γερμανία ξεπερνά τα 190 δις
ευρώ. Υπέρ των ελληνικών αιτημάτων τίθενται και οι Γερμανοί βουλευτές της Αριστεράς,
οι οποίοι μιλούν στην Φαίη Καραβίτη.
Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, καταγγέλλει την
κυβέρνηση για τη στάση της και επισημαίνει ότι, στην πραγματικότητα, έχει παραιτηθεί από
τη διεκδίκηση των γερμανικών επανορθώσεων.
Το αντίθετο, ωστόσο, υποστηρίζει ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής επιτροπής που
συνέταξε το Πόρισμα για τις γερμανικές διεκδικήσεις και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ,
Τριαντάφυλλος Μιταφίδης καθώς και ο Μάκης Μπαλαούρας, επίσης βουλευτής του

ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος, ως μέλος του Εθνικού Συμβουλίου για τις γερμανικές οφειλές,
αναφέρεται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις δικαίωσης αιτημάτων.
Τέλος, ο καθηγητής Στέλιος Περάκης, πληρεξούσιος της Ελλάδας στο Διεθνές Δικαστήριο
της Χάγης, αναφέρεται στην απόφαση του Δικαστηρίου που εκδίκασε την υπόθεση
ετεροδικίας της Ιταλίας καθώς και στη νομική εξέλιξη του θέματος.
«Checkpoint Alpha», με τη Γιάννα Παπαδάκου, το Σάββατο 16 Φεβρουαρίου, στις
00:50

