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Το σήμερα βρίσκει το Δίστομο ανασυνταγμένο και έτοιμο να ανταποκριθεί στο κάλεσμα και
στην πρόκληση των νέων συνθηκών.
Μαζί με το Στείρι, τους γύρω οικισμούς του και ιδιαίτερο στόχο την ανάπτυξη της παραλί
ας
του
και του ιστορικού
τουρισμού
του είναι έτοιμο να πρωτοστατήσει σε σύγχρονες και πρωτοπόρες ειρηνικές και
πολιτιστικές πρωτοβουλίες, ταυτόχρονα με τη διάδοση του παραδοσιακού και οικολογικού
τρόπου ανάπτυξης και σκέψης.

Παράλληλα με την ανάπτυξή του και άμεσα συνδεδεμένο με την ιστορία του, διεκδικεί
σημαντική αποζημίωση για τα θύματά του. Ο αποβιώσας Θηβαίος δικηγόρος Ιωάννης
Σταμούλης
,
πρώην Νομάρχης Βοιωτίας, αν
έ
πτ
υξε
τα δίκαια επιχειρήματα του Διστομίτικου λαού που έχει προσφύγει στο Διεθνές Δικαστήριο
για τη δικαίωση
και την καταβολή πολεμικής αποζημίωσης των
πλέον των 200 οικογενειών που επλήγησαν από την θηριωδία των Ναζιστών στις 10 Ιουνίου
1944.
Το έργο του συνεχίζεται και πρόσφατα το Ανώτατο Δικαστήριο της Ιταλίας, έκρινε δίκαιη
την απαίτηση των αποζημιώσεων. Όμως ο δρόμος φαίνεται ακόμη μακρύς.
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Το 2008 η προβολή της ταινίας " Ένα τραγούδι για τον Αργύρη " έκανε το γύρο του
κόσμου και προβαλλόμενο και στην πατρίδα μας ευαισθητοποίησε και κινητοποίησε ακόμη
μια φορά τις πανανθρώπινες συνειδήσεις.

Το θέμα των θυμάτων του Διστόμου είναι πάντα επίκαιρο. Το 2011, το θέμα οδηγήθηκε στο
Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης με πρωτοβουλία της Γερτμανίας που αρνείται πεισματικά
την ετεροδικία και τη καταβολή των αποζημιώσεων που Ιταλικό δικαστήριο έχει επιδικάσει
εις βάρος της, ενώ και ο Έλληνας πρωθυπουργός δήλωσε την προσωπική του παράσταση
στη Δίκη, που θα πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο τοιυ ιδίου έτους

Για να πετύχουμε τους στόχους μας, χρειάζεται όμως και αλλαγή νοοτροπίας. Να
συνεργαζόμαστε και να προσαρμοζόμαστε στις σύγχρονες απαιτήσεις, χωρίς να
απεμπολούμε τις αξίες μας και τα ιδανικά μας. Nα ξεπεράσουμε τα όποια αρνητικά του
παρελθόντος και να ενωθούμε στα θετικά για το κοινό καλό.

Η ένωση του Διστόμου με τους παλαιούς δήμους Αράχωβας και Αντίκυρας με το σχέδιο
"Καλλικράτης" ίσως είναι η ευκαιρία.

Ας ευελπιστούμε για τη συνέχεια...
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