Επιστολή Αλληλεγγύης για τους Τουρκους Απεργούς Πείνας

Εις αναμονή της σημερινής απόφασης του Αρείου Πάγου που αφορά στους αγωνιζόμενους
Τούρκους πολιτικούς πρόσφυγες, οι οποίοι διανύουν την 52η μέρα απεργίας πείνας, η
Κίνηση Υπεράσπισης των Δικαιωμάτων Προσφύγων & Μεταναστών/-στριών δηλώνει την
αμέριστη συμπαράσταση και αλληλεγγύη της στους αγωνιζόμενους και ζητά την άμεση
απονομή Δικαιοσύνης.

Η κατάσταση της υγείας των Hasan Biber, Erdogan Çakir, Mehmet Yayla και Ahmet Duzgun
Yuksel έχει φτάσει σε οριακό σημείο. Στις 7 Νοεμβρίου οι Erdogan Çakir και Mehmet Yayla
μεταφέρθηκαν βίαια στο νοσοκομείο Ασκληπιειό Βούλας ενώ οι Ahmet Duzgun Yuksel και
Hasan Biber μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο των φυλακών.

Παρά την ιατρική γνωμάτευση για την κρισιμότητα της κατάστασης της υγείας τους, την
οποία γνωστοποίησε το προσωπικό του νοσοκομείου, το κράτος απειλεί με διώξεις και
προσαγωγές αυτούς και όσους συγγενείς και συναγωνιστές συμπαραστέκονται έξω από το
νοσοκομείο.

Μετά και την απαγωγή του Bulut Yayla από το κέντρο της Αθήνας πριν λίγους μήνες και την
παράδοσή του στις τουρκικές αρχές, το ελληνικό κράτος πιστό στις ελληνο-τουρκικές
συμφωνίες σε συνεργασία με τις μυστικές αρχές, φαίνεται πρόθυμο να καταπατήσει για
άλλη μία φορά τις διεθνείς συνθήκες που ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΥΝ την αποκάλυψη προσωπικών
στοιχείων και την έκδοση πολιτικών προσφύγων στη χώρα από την οποία διώκονται!

Στην Τουρκία όπου ο αριθμός των πολιτικών κρατουμένων παράμενει σταθερά γύρω στις
9.000, οι αντιφρονούντες του αντιδημοκρατικού καθεστώτος, οι συνδικαλιστές και οι
υπέρμαχοι της πραγματικής Δημοκρατίας που σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα,
φυλακίζονται σε κελιά όπου η μέθοδος των βασανιστηρίων δεν υπήρξε ποτέ αναχρονιστική
για το καθεστώς.

Η Ελλάδα δυστυχώς βρίσκεται στα χνάρια του αντιδημοκρατικού τουρκικού καθεστώτος και
η ενδεχόμενη ΠΑΡΑΝΟΜΗ έκδοση των πολιτικών αγωνιστών θα επιβεβαιώσει και θα
ενισχύσει τις αντιδημοκρατικές κρατικές τακτικές που έχουν ήδη πλήξει και όλους όσους
ζουν στην Ελλάδα.
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ΚΙΝΗΣΗ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ/-ΣΤΡΙΩΝ
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