
∆ίστοµο και Καλάβρυτα – Τα ατιµώρητα εγκλήµατα 

 

Μέχρι σήµερα η Γερµανία αρνείται να αποζηµιώσει τα θύµατα της σφαγής του ∆ιστόµου, 

των Καλαβρύτων και των άλλων εγκληµάτων που έκαναν οι ναζί κατακτητές για την ψυχική 

οδύνη και τις υλικές καταστροφές που υπέστησαν. Είναι πολύ αργά, πρέπει να στραφούµε 

προς το µέλλον µας λέει η γερµανική κυβέρνηση. Όµως δεν µπορεί να υπάρξει µέλλον χωρίς 

µεταµέλεια και χωρίς τιµωρία για τα εγκλήµατα του παρελθόντος. Η Γερµανία προστάτευε 

τους δολοφόνους από τις ποινικές διώξεις, κανένας τους δεν καταδικάστηκε ποτέ από 

γερµανικά δικαστήρια! Η αποζηµίωση των θυµάτων και των συγγενών που έµειναν πίσω 

είναι το ελάχιστο που θα έπρεπε να κάνει η σηµερινή Γερµανία. Αλλά µε το καλό δεν έγινε 

τίποτα.   

 

Το 1995 ήρθε η υπόθεση στα ελληνικά δικαστήρια. Ο δικηγόρος Ιωάννης Σταµούλης 

κατάφερε στην υπόθεση του ∆ιστόµου να βγει µια απόφαση που έκανε διεθνώς εντύπωση. Ο 

Άρειος Πάγος αποφάσισε το 2000 πως η Γερµανία δεν µπορούσε να επικαλεστεί το δικαίωµα 

της ετεροδικίας για να απαλλαγεί από τις αγωγές που γινόταν εναντίον της στην Ελλάδα και 

επιβεβαίωσε την ποινή αποζηµίωσης ύψους 28 εκ. ευρώ. Η γερµανική κυβέρνηση όµως δεν 

αναγνώρισε την απόφαση. Αρνήθηκε να πληρώσει τις αποζηµιώσεις και άσκησε τόση πίεση 

στην ελληνική κυβέρνηση ώστε αυτή έφτασε στο σηµείο να σταµατήσει την κατάσχεση των 

γερµανικών περιουσιακών στοιχείων στην Ελλάδα, κατάσχεση που θα γινόταν προς όφελος 

των θυµάτων. Μέχρι και σήµερα η ελληνική κυβέρνηση µπλοκάρει τη διαδικασία 

κατάσχεσης.  

 

Γι’ αυτό αποφάσισαν ο Ιωάννης Σταµούλης και οι  συνάδελφοί του από τη Γερµανία και την 

Ιταλία να ζητήσουν την εκτέλεση της απόφασης στην Ιταλία. Τον περασµένο χρόνο ο 

δικηγόρος Joachim Lau ζήτησε και βγάλαν στο σφυρί δύο γερµανικές βίλες στο Κόµο.  

 

Τώρα σηµειώθηκε και νέα νίκη. Στις 4 Ιουνίου 2008 αποφάσισε το Ακυρωτικό ∆ικαστηρίο 

της Ρώµης (το ανώτατο δικαστηρίο της χώρας) πως οι µηνυτές του ∆ιστόµου µπορούν να 

προχωρήσουν σε κατάσχεση γερµανικών περιουσιακών στοιχείων. Σύµφωνα µε το 

δικαστήριο δεν µπορεί το γερµανικό κράτος να επικαλεστεί λόγους ετεροδικίας γι’ αυτά τα 

εγκλήµατα. Με αυτή την απόφαση ανοίγει πλέον ο δρόµος για να µπορέσουν να 

αποζηµιωθούν δίκαια οι άνθρωποι του ∆ιστόµου. Αν αρνηθεί η Γερµανία να καταβάλει το 

ποσό της αποζηµίωσης τότε οι κατασχεµένες περιουσίες µπορούν να βγουν στη δηµοπρασία. 

 

Η περίπτωση των Καλαβρύτων είναι δυσκολότερη. Το δικαστήριο της Πάτρας δεν µπορεί να 

συνεχίσει την υπόθεση γιατί το 2002 το Εφετείο αποφάσισε - σε αντίθεση µε τον Άρειο Πάγο 

- πως η Γερµανία απολαµβάνει το δικαίωµα της  ετεροδικίας οπότε δεν µπορεί να να ασκηθεί 

δίωξη στη Ελλάδα. Η υπόθεση έφτασε στο Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο στο Λουξεµβούργο. Εκεί 

αποφασίστηκε πάλι ότι το ευρωπαϊκό δίκαιο δεν έχει απαραίτητα νοµική ισχύ και στην 

Ελλάδα. Συγχρόνως γερµανικά δικαστήρια αποφάσισαν ότι οι Έλληνες θύµατα των σφαγών 

δε δικαιούνται αποζηµίωση. Έτσι στερούν από τους ανθρώπους των Καλαβρύτων τα 

δικαιώµατά τους. Η τελευταία ευκαιρία θα ήταν  τώρα µια θετική απόφαση του Ευρωπαϊκού 

∆ικαστηρίου για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα του Στρασβούργου.  Ήδη κλήθηκε το δικαστήριο 

να αποφασίσει αλλά αυτό σίγουρα δε θα γίνει φέτος.  

 

Εµείς από το Α.Κ. ∆ίστοµο θα είµαστε και φέτος στο ∆ίστοµο για να συµµετέχουµε στο 

µνηµόσυνο που γίνετε εις µνήµη των θυµάτων της σφαγής. Σας προσκαλούµε να έρθετε κι 

εσείς για να συζητήσουµε µαζί για τη σηµερινή πολιτική και δικαστική κατάσταση. Θα 

χαρούµε πολύ να σας δούµε.   

Τρίτη, 10.06. 2008 στις 19.30 στο ∆ηµαρχείο.    

Πολιτιστικός σύλλογος ∆ιστόµου 

ΑΚ ∆ίστοµο (Αµβούργο) 


