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 Με πρόεδρο τον Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη
Ευρεία σύσκεψη για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης

#Frontex (/article/tag/Frontex),  #ανθρωπινα δικαιωματα (/article/tag/ανθρωπινα%20δικαιωματα),

 (/article/author/32012-anthhpazianoy)

Ανθή Παζιάνου (/article/author/32012-anthhpazianoy)  - 30|03|2017 15:29

Σε διευρυμένη σύσκεψη, με τους τοπικούς φορείς του νησιού, προήδρευσε χτες το απόγευμα ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης,
υπεύθυνος Τομέα Μεταναστευτικής Πολιτικής της ΝΔ, με την ιδιότητα του εισηγητή του Συμβουλίου της Ευρώπης για την
επίδραση των μεταναστευτικών ροών της Μεσογείου πάνω στα ανθρώπινα δικαιώματα. Στη σύσκεψη τον χαιρέτισε η
περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, Χριστιάνα Καλογήρου, και παρέστησαν ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας, Νίκος
Καρασάββας, ο γενικός περιφερειακός αστυνομικός διευθυντής Β. Αιγαίου, υποστράτηγος Νίκος Ζησιμόπουλος, ο
λιμενάρχης Νίκος Πασσάδης, η διευθύντρια της Υπηρεσίας Ασύλου, Ανθή Καραγγελή, ο τοπικός συντονιστής «Frontex», αν/
χος Λ.Σ. Σταύρος Γκαγκαρέλλης, ο συντονιστής του Κέντρου της Μόριας, Γιάννης Μπαλπακάκης, κ.ά.. Στη συνέχεια
επρόκειτο να συναντηθεί με αντιπροσωπείες της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ (UNHCR), του Διεθνούς Οργανισμού
Μετανάστευσης (ΙΟΜ) και των ΜΚΟ «Γιατροί του Κόσμου» και «Praksis».

Ο κ. Βαρβιτσιώτης αφού συνάντησε το πρωί χτες στο Υπουργείο, τον υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, Γιάννη
Μουζάλα, ήρθε στη Μυτιλήνη στις 2 το μεσημέρι, όπου και πραγματοποίησε επίσκεψη στο Κέντρο Υποδοχής και
Ταυτοποίησης της Μόριας.

Μεταξύ άλλων δήλωσε: «Η σημερινή επίσκεψή μου γίνεται στο πλαίσιο της ιδιότητάς μου, ως εισηγητής στο Συμβούλιο
της Ευρώπης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και το βαθμό που αυτά τηρούνται, λόγω των αυξημένων προσφυγικών ροών
σε όλη τη Μεσόγειο. Εξετάζουμε και την Ιταλία και την Τουρκία. Θέλουμε να διαπιστώσουμε το ποσοστό βελτίωσης των
βιοτικών συνθηκών και, κατ’ επέκταση, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στο πλαίσιο και του ενός χρόνου -αισίως- από την
υπογραφή της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας. Θα σας πω ότι τη Μόρια την ξέρω από τη γέννηση της και
σίγουρα, έχει βελτιωθεί, σαφέστατα, η κατάσταση σε σχέση με αυτό που αντικρίσαμε το Φεβρουάριο, την τελευταία φορά
που ήρθα και την επισκέφθηκα.

Νομίζω ότι υπάρχει, ακόμη, δουλειά να γίνει.

Σίγουρα, χρειάζεται πολύ μεγαλύτερη και πολύ εντονότερη βοήθεια και από την Ευρώπη και από την πολιτική ηγεσία».

Ο κ. Βαρβιτσιώτης θα πρέπει να παραδώσει εκτενή έκθεση στην Ευρώπη αναφορικά με την τήρηση των ανθρώπινων
δικαιωμάτων και το προσφυγικό και γι’ αυτό επεσήμανε ότι θα προχωρήσει σε επισκέψεις στην Ιταλία και την Τουρκία το
επόμενο διάστημα. Η σύσκεψη όλων των εμπλεκομένων έγινε κεκλεισμένων των θυρών. 
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