ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΔΙΩΞΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ

Με δήλωση του υπουργού Δικαιοσύνης Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Χάρη
Καστανίδη ανακοινώθηκε η απόφαση της Κυβέρνησης να καταργήσει το νόμο 3933 / 1959
και το νομοθετικό διάταγμα 4016/ 1959, βάσει των οποίων η Ελλάδα παραιτείτο του
δικαιώματος να δικάσει Γερμανούς εγκληματίες πολέμου, αναστέλλοντας κάθε ποινική
δίωξη εναντίον τους και μεταβιβάζοντας το δικαίωμα αυτό στις γερμανικές δικαστικές
αρχές.
Η ανακοίνωση έγινε αρχικά από τον υπουργό Δικαιοσύνης κατά την ομιλία του
στην τελετή για την Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος, που διοργάνωσε η Ισραηλιτική
Κοινότητα στη Θεσσαλονίκη, παρουσία των Αρχών και του προέδρου του Κ.Ι.Σ. κ. Δαυίδ
Σαλτιέλ ο οποίος μόλις προ διμήνου είχε εκ νέου αναπτύξει την αναγκαιότητα της
κατάργησης των σχετικών διατάξεων στον αρμόδιο υπουργό.
Το Κ.Ι.Σ., από το
1985, με αλλεπάλληλα αιτήματά του προς τους εκάστοτε υπουργούς Δικαιοσύνης, είχε
θέσει το θέμα αυτό, τονίζοντας τη βασική σημασία του για την αποκατάσταση της ηθικής
τάξης και την απόδοση δικαιοσύνης προς τα θύματα του Ολοκαυτώματος για τα όσα
υπέστησαν από τις πράξεις των Ναζί εγκληματιών του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.
Με βάση τους δύο αυτούς νόμους του 1959 αποφυλακίστηκε και απελάθηκε, το 1960, από
την Ελλάδα ο Μαξ Μέρτεν, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε εικοσιπενταετή φυλάκιση.
Παράλληλα, η ισχύς των εν λόγω νόμων δεν επέτρεπε τη δίωξη στην Ελλάδα εγκληματιών
πολέμου όπως του Αλόις Μπρύνερ, του υπεύθυνου για το σχεδιασμό του εκτοπισμού των
Εβραίων της Θεσσαλονίκης.
Η κατάργηση των δύο προαναφερομένων νόμων περιελήφθηκε στο νομοσχέδιο με τίτλο
&quot;Τροποποίηση του ν. 3213/2003, διατάξεων του Ποινικού Κώδικα που αφορούν
εγκλήματα σχετικά με την Υπηρεσία και άλλες διατάξεις&quot;
(άρ. 2 περ. α'), που έχει κατατεθεί και θα ψηφιστεί από τη Βουλή τον προσεχή Μάιο.
Επτά σχεδόν δεκαετίες μετά τη γενοκτονία των Εβραίων και καθώς ελάχιστοι από τους
Ναζί εγκληματίες παραμένουν στη ζωή, «πρόκειται κυρίως για μια ηθική δικαίωση», όπως
χαρακτηριστικά διευκρίνισε ο πρόεδρος του Κ.Ι.Σ., σε δήλωσή του που δημοσιεύθηκε στην
&quot;Καθημερινή&quot; (13.4.2010).
Με επιστολή προς τον υπουργό Δικαιοσύνης, το Κ.Ι.Σ. εξέφρασε την αναγνώριση και τις
ευχαριστίες του Ελληνικού Εβραϊσμού «γιατί με την απόφαση αυτή αποκαθίσταται στην
πατρίδα μας η ιδέα της Δημοκρατίας και του σεβασμού της ανθρώπινης προσωπικότητας».
Με την ευκαιρία πολλές εφημερίδες σε δημοσιεύματά τους αναφέρθηκαν στην ιστορία των
παραπάνω νόμων και στο θέμα της ατιμωρησίας που έτυχαν οι χιτλερικοί εγκληματίες
πολέμου στην Ελλάδα.
ΑΡΘΡΑ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ
- &quot;&Pi;&rho;&#940;&sigma;&iota;&nu;&omicron; &phi;&omega;&sigmaf;&quot;
&sigma;&tau;&eta; &sigma;&#973;&lambda;&lambda;&eta;&psi;&eta; &tau;&omega;&nu;
&epsilon;&gamma;&kappa;&lambda;&eta;&mu;&alpha;&tau;&iota;&#974;&nu;
&pi;&omicron;&lambda;&#941;&mu;&omicron;&upsilon;, &tau;&eta;&sigmaf;
&Zeta;&#974;&gamma;&iota;&alpha;&sigmaf;
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&Kappa;&omicron;&upsilon;&tau;&alpha;&lambda;&iota;&alpha;&nu;&omicron;&#973;,&nbsp;
&quot;&Kappa;&alpha;&theta;&eta;&mu;&epsilon;&rho;&iota;&nu;&#942;&quot;
13.4.2010&nbsp;
- &Tau;&rho;&omicron;&pi;&omicron;&lambda;&omicron;&gamma;&#943;&alpha;...
&sigma;&upsilon;&sigma;&tau;&eta;&mu;&#941;&nu;&eta; &gamma;&iota;&alpha;
&tau;&omicron;&nu; &quot;&chi;&alpha;&sigma;&#940;&pi;&eta; &tau;&eta;&sigmaf;
&Theta;&epsilon;&sigma;&sigma;&alpha;&lambda;&omicron;&nu;&#943;&kappa;&eta;&sigmaf
;&quot;, &tau;&omicron;&upsilon; &Gamma;&iota;&#974;&rho;&gamma;&omicron;&upsilon;
&Alpha;&pi;&omicron;&sigma;&tau;&omicron;&lambda;&#943;&delta;&eta;,
&quot;&Epsilon;&theta;&nu;&omicron;&sigmaf;&quot; 25.4.2010
ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ στο site της ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Το κείμενο του &sigma;&chi;&epsilon;&delta;&#943;&omicron;&upsilon;
&nu;&#972;&mu;&omicron;&upsilon; &kappa;&alpha;&iota; &tau;&eta;&sigmaf;
&alpha;&iota;&tau;&iota;&omicron;&lambda;&omicron;&gamma;&iota;&kappa;&#942;&sigmaf;
&#941;&kappa;&theta;&epsilon;&sigma;&eta;&sigmaf;
από την ιστοσελίδα
της Βουλής των Ελλήνων (
www.parliament.gr
)
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