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Οι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες λύνουν την απεργία πείνας μετά από δεσμεύσεις  
του Υπουργού Εσωτερικών, στην παρουσία του Επικεφαλή της UNHCR στην Κύπρο 

 
Σήμερα το απόγευμα, ο Επικεφαλής της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες 
(United Nations High Commission for Refugees – UNHCR) στην Κύπρο, Damtew Dessalegne, επισκέφθηκε εκ 
νέου τους αναγνωρισμένους πρόσφυγες που βρίσκονταν σε απεργία πείνας για 52 ολόκληρες ημέρες 
μπροστά από την είσοδο του Υπουργείου Εσωτερικών, ενώ παράλληλα τις τελευταίες 4 ημέρες είχαν 
σταματήσει να παίρνουν οποιαδήποτε υγρά. Στη συνέχεια, ο Υπουργός Εσωτερικών, Σωκράτης Χάσικος, 
επισκέφτηκε τους αναγνωρισμένους πρόσφυγες, στην παρουσία του Επικεφαλή της Ύπατης Αρμοστείας των 
Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες  στην Κύπρο.  
 
Σε αντίθεση με τα όσα ανέφερε χθες σε γραπτή δήλωση του, ο Υπουργός Εσωτερικών διαφοροποίησε την 
άκαμπτη στάση που τηρούσε μέχρι σήμερα, δείχνοντας κατανόηση στα δίκαια αιτήματα των 
αναγνωρισμένων προσφύγων. Κατά τη διάρκεια των δύο συναντήσεων, οι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες 
έλαβαν τις διαβεβαιώσεις ότι θα εξεταστούν άμεσα οι αιτήσεις που έχουν ήδη υποβάλει για παραχώρηση της 
Κυπριακής υπηκοότητας και του καθεστώτος των επί μακρός διαμενόντων. Παράλληλα, ο Υπουργός 
Εσωτερικών ενθάρρυνε όσους δεν έχουν υποβάλει αίτηση για παραχώρηση του καθεστώτος των επί μακρός 
διαμενόντων να προχωρήσουν στην υποβολή τέτοιων αιτήσεων, ακόμη κι αν δεν κατέχουν τα αποδεικτικά 
στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι πληρούν απόλυτα τα σχετικά κριτήρια. Επιπλέον, αφέθηκε να εννοηθεί ότι 
οι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες έχουν βάσιμους λόγους να προσδοκούν σε μία θετική απόφαση για τα 
αιτήματα τους. Στη βάση των πιο πάνω εξελίξεων, οι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες αποφάσισαν να λύσουν 
προσωρινά την απεργία πείνας που πραγματοποιούσαν για σχεδόν δύο ολόκληρους μήνες. Όπως οι ίδιοι 
όμως έκαναν σαφές στις αρμόδιες αρχές, σε περίπτωση που οι αρμόδιες αρχές δεν τηρήσουν τις δεσμεύσεις 
τους, τότε θα κατέλθουν σε ακόμη πιο δυναμικά μέτρα κινητοποιήσεων. 
 
Η ΚΙΣΑ – Κίνηση για Ισότητα, Στήριξη, Αντιρατσισμό σέβεται την απόφαση των αναγνωρισμένων προσφύγων 
και αναμένει ότι οι αρμόδιες αρχές θα τηρήσουν τις υποσχέσεις τους. Η ΚΙΣΑ θα συνεχίσει να στηρίζει τις 
προσπάθειες ενίσχυσης της αυτοοργάνωσης των προσφύγων, ενώ παράλληλα θα συνεχίσει τις προσπάθειες 
της για τη διαμόρφωση και εφαρμογή μίας σωστής και ολοκληρωμένης πολιτικής για το άσυλο γενικότερα 
και την αντιμετώπιση των ατόμων με καθεστώς διεθνούς προστασίας ειδικότερα. Τέλος, η ΚΙΣΑ συγχαίρει και 
ευχαριστεί όλα εκείνα τα άτομα που στήριξαν αυτήν την προσπάθεια, επιδεικνύοντας έμπρακτα την 
αλληλεγγύη τους και στηρίζοντας ενεργά τις δυναμικές κινητοποιήσεις των αναγνωρισμένων προσφύγων. 
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