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 11 Σύροι σε απεργία πείνας

Παραμένουν 10 μήνες εγκλωβισμένοι στη Μόρια

#επικαιροτητα (/article/tag/επικαιροτητα),

 (/article/author/32012-anthhpazianoy)

Ανθή Παζιάνου (/article/author/32012-anthhpazianoy)  - 21|04|2017 20:17
Τελευταία τροποποίηση - 21|04|2017 20:34

Απεργία πείνας ξεκίνησαν 11 Σύροι, μεταξύ των οποίων και κουρδόφωνοι, το μεσημέρι της Παρασκευής διαμαρτυρόμενοι
για τον δεκάμηνο εγκλωβισμό τους στη Λέσβο. Το αίτημα ασύλου έχει απορριφθεί στους περισσότερους σε πρώτο βαθμό
και αναμένεται να εξεταστεί η ένστασή τους από τη δευτεροβάθμια επιτροπή ασύλου.

Βρίσκονται έξω από το γραφείο της Επιτροπής Ασύλου με κουβέρτες και γνωστοποίησαν τη διαμαρτυρία τους στους
αρμόδιους του Κέντρου της Μόριας. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο συντονιστής του Κέντρου Πρώτης Υποδοχής
της Μόριας, Γιάννης Μπαλπακάκης επιχείρησε το μεσημέρι να τους μεταπείσει, συζητώντας μαζί τους.

Παράλληλα εργαζόμενοι της Μόριας ανέφεραν στο "Ε" ότι πρόκειται για πρόσφυγες που δεν έχουν εμπλακεί σε φασαρίες,
"απλώς κουράστηκαν να περιμένουν". Εξάλλου εκκρεμεί και η απόφαση για τους δύο Σύρους για τους οποίους κρίθηκε ότι
η Τουρκία δεν είναι γι' αυτούς ασφαλής χώρα. Πάντως ο κ. Μπαλπακάκης αναμένεται να μεταβεί εκ νέους στους απεργούς
πείνας και να επιχειρήσει να τους εξηγήσει για την καθυστέρηση έκβασης του αιτήματός τους σε δεύτερο βαθμό. Οι
περισσότεροι από τους 11 απεργούς πείνας έχουν συγγενείς στην Ευρώπη και ζητούν να μετεγκατασταθούν στο πλαίσιο
της οικογενειακής επανένωσης.
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