Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου στη Χάγη
Συντάχθηκε απο τον/την City Voice Team
Παρασκευή, 09 Σεπτεμβρίου 2011 11:11

Έπειτα από ομόφωνη απόφαση του Περιφεριακού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Κώστας Καρπέτας θα εκπροσωπήσει το Σώμα
στη εκδίκαση της υπόθεσης των γερμανικών αποζημιώσεων στο Διεθνές Δικαστήριο της
Χάγης την επόμενη εβδομάδα. Αυτό αποφασίστηκε ομόφωνα κατά τη χθεσινή συνεδρίαση
του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Όπως είναι γνωστό κατά το διάστημα 12-16 Σεπτεμβρίου το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης
εκδικάζει προσφυγή της γερμανικής κυβέρνησης κατά απόφασης του Ανωτάτου ιταλικού
Δικαστηρίου το οποίο επικύρωσε απόφαση που υποχρεώνει το γερμανικό κράτος να
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καταβάλλει αποζημιώσεις σε 203 οικογένειες θυμάτων από βιαιοπραγίες του γερμανικού
στρατού που σημειώθηκαν τον Ιούνιο του 1944 στο Αρέτσο της Τοσκάνης.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης αυτής η ελληνική κυβέρνηση ζήτησε, και το Διεθνές
Δικαστήριο αποδέχθηκε, να παρέμβει ως τρίτο μέρος και η παρέμβαση αυτή θα ασκηθεί την
προσεχή Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας συζήτησε εκτενώς το θέμα ύστερα από
αίτημα του περιφερειακού συμβούλου Χρήστου Σταυρόπουλου και ύστερα από εισήγηση του
Περιφερειάρχη Απόστολου Κατσιφάρα ομοφώνως εξέδωσε ψήφισμα στο οποίο, μεταξύ
άλλων, αναφέρονται τα εξής: «Λαμβανομένου υπ' όψιν ότι το ζήτημα παρουσιάζει γενικό και
τεράστιο ενδιαφέρον και για τον επί πλέον λόγο ότι τα μαρτυρικά Καλάβρυτα ανήκουν στην
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, το Περιφερειακό Συμβούλιο εκφράζει την κατηγορηματική
του απαίτηση για πλήρη αποζημίωση τόσο προς τις οικογένειες των θυμάτων όσο και προς
την Ελλάδα που υπέστη τα πάνδεινα από τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής και καλεί το
Διεθνές Δικαστήριο να αποδώσει το δίκαιο αλλά και τη γερμανική κυβέρνηση να εκπληρώσει
τις υποχρεώσεις της προς την Ελλάδα, πού εκκρεμούν για πολλές δεκαετίες, πληρώνοντας
το αναγκαστικό κατοχικό δάνειο, και πολεμικές επανορθώσεις ανάλογες των υλικών
ζημιών, των εγκλημάτων και των λεηλασιών που διέπραξε η πολεμική μηχανή των
Γερμανών».
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