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Ψήφισµα σχετικά µε τις αράνοµες τήσεις µυστικών
υηρεσιών ξένων Κρατών στην Ελλάδα και µε την ααγωγή
και ανάκριση Πακιστανών µεταναστών

Η Εθνική ΕCιτροCή ∆ικαιωµάτων του ΑνθρώCου Cαρακολουθεί µε
ανησυχία τις Cληροφορίες και τα δηµοσιεύµατα Cου σχετίζονται µε την
ενδεχόµενη δράση µυστικών υCηρεσιών ξένων κρατών στο έδαφος της χώρας
µας και Cιθανές σχετικές Cαραβιάσεις ανθρωCίνων δικαιωµάτων.
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εισαγγελική έρευνα. ΕλCίζουµε Cως η έρευνα θα φτάσει σε βάθος και, αν τα
καταγγελλόµενα εCαληθευθούν, θα αCοδοθούν ευθύνες σε όσους, Έλληνες ή
µη, αCοδειχθεί Cως εµCλέκονται στις Cράξεις αυτές. Είναι Cροφανές Cως
Cέραν της Cροστασίας της νοµιµότητας και σεβασµού των ανθρωCίνων
δικαιωµάτων, η υCόθεση αυτή έχει µείζονα σηµασία για τη διασφάλιση
κλίµατος εµCιστοσύνης και οµαλής συµβίωσης µε τους αλλοδαCούς
µετανάστες Cου ζουν ειρηνικά στη χώρα µας.
Εξάλλου, Cληθαίνουν οι Cληροφορίες για τις µυστικές Cτήσεις της
CIA σε χώρες της ΕυρωCαϊκής Ένωσης. ∆ιεθνείς οργανώσεις Cροστασίας των
ανθρωCίνων δικαιωµάτων καταγγέλλουν τεκµηριωµένα τουλάχιστον 800
τέτοιες Cτήσεις τα τελευταία χρόνια οι οCοίες, όCως φαίνεται, σχετίζονται
µε αυθαίρετη µεταφορά ανθρώCων σε κρυφές φυλακές της CIA στην
ΕυρώCη και σε άλλα κολαστήρια. Ήδη, σε ορισµένα Κράτη-Μέλη της
ΕυρωCαϊκής Ένωσης δικαστικές και άλλες ανεξάρτητες αρχές διεξάγουν
έρευνες και εCιβεβαιώνουν Cολλές αCό τις καταγγελίες. ∆εδοµένου ότι η
δηµοσιογραφική έρευνα και οι οργανώσεις ανθρωCίνων δικαιωµάτων

αναφέρουν το ενδεχόµενο CραγµατοCοίησης ανάλογων Cτήσεων αCό και
Cρος τη χώρα µας, θεωρούµε αCαραίτητη τη διερεύνηση και αυτών των
Cληροφοριών.
Εν κατακλείδι, θεωρούµε κρίσιµης σηµασίας την Cλήρη και
ανεξάρτητη διερεύνηση κάθε καταγγελίας για Cαραβιάσεις ανθρωCίνων
δικαιωµάτων,
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Cροοιωνίζεται τίCοτα καλό για τη θεσµική και έµCρακτη Cροστασία της
ανθρώCινης αξιοCρέCειας και των δικαιωµάτων του ανθρώCου.
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