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Δικαιώνεται άλλη μια φορά ο ιστορικός αγώνας που έδωσε ο ευπατρίδης της δικηγορίας
Γιάννης Σταμούλης, με τη δικαστική απόφαση που εκδόθηκε εχθές από το Ανώτατο
Αναιρετικό Ιταλικό Δικαστήριο, αναφορικά με την υπόθεση της αποζημίωσης των
Διστομιτών από τη Γερμανία. Απόφαση-σταθμός του Ανώτατου Συνταγματικού Δικαστηρίου
της Ιταλίας, ανοίγει το δρόμο, για να εισπράξουν τις πολεμικές επανορθώσεις από τις
θηριωδίες των ναζί, οικογένειες θυμάτων του Διστόμου. με τις εισπράξεις από τα εισιτήρια
των Ιταλικών σιδηροδρόμων, στα οποία έχουν συμμετοχή και οι Γερμανοί.

Η ρηξικέλευθη νομική ιδέα του αειμνήστου δικηγόρου, που ευδοκίμησε ενώπιον των
ελληνικών και των ιταλικών δικαστηρίων και ταξίδεψε σε όλο το νομικό κόσμο,
συμβάλλοντας καθοριστικά στην πρόοδο του Ανθρωπιστικού Δικαίου θα αποδώσει σύντομα
καρπούς και εμπράκτως. Στην προσπάθεια να επιτευχθεί η εκτέλεση της ιστορικής
αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λιβαδειάς (137/1997), είχαν κατασχεθεί
συντηρητικώς εις χείρας τρίτου (των ιταλικών σιδηροδρόμων) από τον ιταλό δικηγόρο κ.
Joachim Lau, που είχε διορίσει ο Σταμούλης , το ποσό των 25.000.000 ευρώ, για την
διασφάλιση της απαίτησης των Διστομιτών.

Ορθώς διεκδικεί 25.000.000 ευρώ

Μετά από την σπουδαία απόφαση του ιταλικού συνταγματικού δικαστηρίου, του 2014,
σύμφωνα με την οποία η εφαρμογή του κανόνα της ετεροδικίας πλήττει το «δικαίωμα στον
φυσικό δικαστή» και κατά συνέπεια δεν μπορεί να εφαρμόζεται σε περιπτώσεις όπου
δικαστήρια καλούνται να κρίνουν για θέματα εγκλημάτων κατά της Ανθρωπότητας, η άποψη
που, χρόνια τώρα, προσπαθεί να περάσει η Γερμανία -ότι δηλ. μόνον γερμανικά δικαστήρια
μπορούν να δικάσουν αυτές τις υποθέσεις- βρίσκεται αδυνατισμένη. Έτσι το ιταλικό
δικαστήριο, στις 4 Σεπτεμβρίου 2019, έκρινε, σε ανώτατο επίπεδο και οριστικά και
αμετάκλητα, ότι ορθώς το Δίστομο διεκδικεί να εισπράξει το ποσό των 25.000.000 ευρώ.

Το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο της γειτονικής χώρας με την υπ΄αριθμόν 21995/2019
απόφαση του, απέρριψε την προσφυγή της εταιρίας γερμανικών σιδηροδρόμων, που
ζητούσαν να μην κατασχεθούν οι εισπράξεις από τα εισιτήρια των Ιταλικών σιδηροδρόμων,
προκειμένου να δοθούν, για να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις των κατοίκων του
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Διστόμου».Συγκεκριμένα, το δικαστήριο άναψε το πράσινο φως, στο να κατασχεθούν οι
εισπράξεις από τα εισιτήρια των Ιταλικών σιδηροδρόμων, στα οποία είχε μερίδιο και ο
γερμανικός σιδηρόδρομος, καθώς κάποιες γραμμές του ανήκουν.

Το dikastiko.gr επικοινώνησε με την κ. Χριστίνα Σταμούλη, κόρη του Βοιωτού Δικηγόρου, η
οποία έκανε την εξής δήλωση:
«Η δικαστική διεκδίκηση και οι δικονομικές επιτυχίες διατηρούν το δίκαιο αίτημα
του λαού μας για δικαιοσύνη και αποζημίωση, στην πρώτη γραμμή της ελληνικής
και της διεθνούς επικαιρότητας και παράγουν ανελλιπώς πολιτική επί του
θέματος!»
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