
 Την 1η Σεπτέμβρη ξεκινήσαμε μια ειρηνική διαμαρτυρία στα προπύλαια για να μας χορηγηθεί πολιτικό άσυλο, 
όπως χορηγείται σε όλους τους ιρανούς πολιτικούς πρόσφυγες σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Όμως εδώ οι 
κυβερνήσεις δεν μας δίνουν άσυλο, αλλά μόνο μια κάρτα που ισχύει για έξι μήνες και που λέει ότι υποβάλαμε 
αίτηση για πολιτικό άσυλο. Αλλά επίσημη απάντηση δεν παίρνουμε σε αυτήν την αίτηση. Εμείς θέλουμε να 
μείνουμε στην Ελλάδα. Αν όμως μας έλεγαν τουλάχιστον γραπτά ένα «όχι» θα μπορούσαμε να πάμε σε μια ευρωπαϊκή 
πρεσβεία στην Ελλάδα και να πάρουμε άσυλο για μια άλλη χώρα. Όμως εδώ δεν λένε ούτε ναι, ούτε όχι και μας 
δίνουν μια ανανέωση για έξι ακόμα μήνες και μετά έξη ακόμα και μετά έξη κλπ. Έτσι βρισκόμαστε εδώ 
παγιδευμένοι ακόμα και για χρόνια, με παιδιά που γεννήθηκαν εδώ και ξέρουν μόνο ελληνικά, αλλά πάντα ζούμε 
με τον εφιάλτη ότι θα απελαθούμε ανάλογα με το πως θα εξελιχθούν οι διπλωματικές σχέσεις της κάθε ελληνικής 
κυβέρνησης με το Ιράν.
 
 Μετά από 45 μέρες διαμαρτυρίας στα προπύλαια δυστυχώς διαπιστώσαμε ένα φράγμα αδιαφορίας από την κυβέρνηση 
και, δυστυχώς, και ένα φράγμα σιωπής από τα ΜΜΕ. Ο πολύς κόσμος δεν έμαθε τίποτα για μας. Όμως οι άνθρωποι 
που περνούσαν μπροστά μας μας συμπαραστάθηκαν ήδη με 10000 υπογραφές. Τελικά για να καταλάβουν τα ΜΜΕ το 
μέγεθος του προβλήματός μας και για να ενημερωθεί ο ελληνικός λαός αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε απεργία 
πείνας. Ταυτόχρονα κάναμε αυτό που κάνουν οι ιρανοί αγωνιστές στις φυλακές για να πουν στους βασανιστές τους 
ότι δεν θα «μιλήσουν» ποτέ. Ράψαμε τα χείλια μας με κλωστή και βελόνα. Εμείς δεν το κάναμε για να δείξουμε 
ότι δεν θα μιλήσουμε, το κάναμε επειδή μιλούσαμε αλλά δεν ακουγόμασταν. Κυρίως όμως το κάναμε για να πούμε 
ότι δεν θέλουμε με τίποτα να γυρίσουμε πίσω στο Ιράν γιατί αυτό θα σημάνει το θάνατό μας.
Γι αυτό ζητάμε συμπαράσταση από τον ελληνικό λαό για να μας δοθεί το πολιτικό άσυλο. 

Άσυλο στους ιρανούς πολιτικούς πρόσφυγες

Επιτροπή Ιρανών Πολιτικών Προσφύγων στην ΕλλάδαΕπιτροπή Ιρανών Πολιτικών Προσφύγων στην Ελλάδα

www.iranianhungerstrike.blogspot.com 

Είμαστε πολιτικοί πρόσφυγες από το Ιράν 
στην Ελλάδα. Αρκετοί από εμάς έχουν 
περάσει από φυλακές και βασανιστήρια 
γιατί υπερασπίσαμε τη δημοκρατία και 
αντισταθήκαμε στην απάνθρωπη δικτατορία 
του ισλαμικού καθεστώτος.
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