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Ένα από τα πιο αποτρόπαια εγκλήµατα των Ναζί στην κατεχόµενη Ελλάδα. Το πρωί της 10ης Ιουνίου 1944

γερµανική στρατιωτική φάλαγγα των Ες-Ες ξεκίνησε από τη Λιβαδειά για την Αράχωβα, µε σκοπό την εκκαθάριση

της περιοχής από τις αντάρτικες δυνάµεις. Στο ∆ίστοµο ενώθηκε µε άλλη γερµανική οµάδα που είχε ξεκινήσει από

την Άµφισσα και προχώρησαν προς το Στείρι. Οι κάτοικοι έλαβαν εντολή να µην αποµακρυνθούν από το χωριό,

µέχρι την επιστροφή των γερµανικών δυνάµεων.

Στη θέση Καταβόθρα οι Γερµανοί δέχθηκαν επίθεση από αντάρτες του ΕΛΑΣ. Μετά από σύντοµη, αλλά σφοδρή

µάχη, αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν, αφήνοντας στο πεδίο της µάχης 15 νεκρούς και άλλους τόσους τραυµατίες.

Οι γερµανικές απώλειες ανήλθαν σε 6 νεκρούς και 15 τραυµατίες.

Οι Γερµανοί απέδωσαν την επίθεση του ΕΛΑΣ σε ειδοποίηση των κατοίκων του ∆ιστόµου και επέστρεψαν στο

χωριό για να εκδικηθούν. Με διαταγή του διοικητή τους, υπολοχαγού Χανς Ζάµπελ, το ∆ίστοµο πυρπολήθηκε και

218 κάτοικοι (114 γυναίκες και 104 άνδρες) εκτελέστηκαν απάνθρωπα. Μεταξύ των νεκρών, 45 παιδιά και έφηβοι

και 20 βρέφη.

Η πρωτοφανής θηριωδία έγινε αµέσως γνωστή µέσω του BBC στο εξωτερικό και προκάλεσε την κατακραυγή της

διεθνούς κοινής γνώµης. Η Γερµανική ∆ιοίκηση της Αθήνας επέρριψε την ευθύνη αποκλειστικά στους κατοίκους

του ∆ιστόµου, επειδή, όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή της, δεν συµµορφώθηκαν µε τις στρατιωτικές εντολές.
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Μετά την αποχώρηση των Γερµανών από την Ελλάδα, το Ελληνικό Γραφείο Εγκληµατιών Πολέµου µπόρεσε να

ανακαλύψει τον υπεύθυνο της Σφαγής, Χανς Ζάµπελ, ο οποίος είχε καταφύγει στο Παρίσι και είχε συλληφθεί. Οι

γαλλικές αρχές τον παρέδωσαν στις ελληνικές, οι οποίες τον προφυλάκισαν.

Τον Αύγουστο του 1949 οµολόγησε την έκταση των γερµανικών θηριωδιών στο ∆ίστοµο, αλλά δικαιολογήθηκε ότι

εκτελούσε διαταγές ανωτέρων του. Κατά τη διάρκεια της προφυλάκισής του, ο Ζάµπελ εκδόθηκε προσωρινά στη

∆υτική Γερµανία για άλλη υπόθεση, αλλά δεν επέστρεψε ποτέ στην Ελλάδα για να αντιµετωπίσει τις συνέπειες των

πράξεών του.

[Πηγή sansimera.gr]
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