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Ελεύθερος αφέθηκε την Παρασκευή, ο Αιγύπτιος πρόσφυγας Μοχάμεντ Α., ο οποίος κρατούνταν στη Λέσβο κι είχε
ξεκινήσει από τις 13/12/2016 απεργία πείνας, καθώς είχε απορριφθεί, σε δεύτερο βαθμό η αίτησή του για χορήγηση
ασύλου.

Το συλλαλητήριο που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή το απόγευμα στη Μυτιλήνη είχε κεντρικό αίτημα την
απελευθέρωσή του (http://www.emprosnet.gr/article/90929-syllalitirio-sti-mytilini-gia-na-kleisei-i-moria).

Την περασμένη Τετάρτη είχε καταθέσει νέα στοιχεία με σκοπό να επανεξεταστεί το αίτημά του για άσυλο, με τη διαδικασία
τού «μεταγενέστερου αιτήματος»: μία διαδικασία που αναστέλλει την κράτηση. Η υπηρεσία ασύλου δεν εισηγήθηκε την
κράτησή του, μετά την κατάθεση του μεταγενέστερου αιτήματος κι ο 39χρονος Αιγύπτιος αφέθηκε ελεύθερος. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά την απελευθέρωσή του σταμάτησε την απεργία πείνας. Ωστόσο νοσηλεύεται
στο νοσοκομείο Λέσβου, λόγω της εξασθένισης του οργανισμού του από την απεργία πείνας. Εκκρεμεί η απόφαση για το
εάν θα γίνει δεκτό το μεταγενέστερο αίτημα ασύλου. 

Για τον Αιγύπτιο πρόσφυγα είχαν εκδοθεί πολλά ψηφίσματα από την Ελλάδα αλλά και από την Ομοσπονδία Ενώσεων
Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας. Στις 20 Ιανουαρίου είχε πραγματοποιηθεί κατάληψη στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ
(http://www.emprosnet.gr/article/90469-katalipsi-sta-grafeia-toy-syriza).

O Μ.Α. επισημαίνει ότι εγκατέλειψε τη χώρα του, γιατί δεχόταν απειλές για τη ζωή του από το δικτατορικό καθεστώς Σίσι
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O Μ.Α. επισημαίνει ότι εγκατέλειψε τη χώρα του, γιατί δεχόταν απειλές για τη ζωή του από το δικτατορικό καθεστώς Σίσι
λόγω δημοσίευσης υλικού, όπου καταγράφονταν δολοφονίες Αιγύπτιων αγωνιστών. Ζούσε και εργαζόταν στη Γαλλία.
Μετά τη λαϊκή εξέγερση του 2012 (αραβική άνοιξη), επέστρεψε στην πατρίδα του, ελπίζοντας ότι θα έχει ένα καλύτερο
μέλλον. Δεν υπολόγιζε ότι στην πατρίδα του θα εγκαθιδρυθεί ένα νέο σκληρό καθεστώς που θα τον καταδίωκε όταν
αποκάλυπτε ένα έγκλημά της.

Από τον περασμένο Απρίλιο βρίσκονταν στο κέντρο κράτησης στη Μόρια. Από τις 12/12/2016 κρατούνταν στην
Αστυνομική Διεύθυνση Λέσβου λόγω της απόρριψης των αιτήσεών του για άσυλο. Τότε ξεκίνησε την απεργία πείνας. Η
Ένωση Γιατρών ΕΣΥ Λέσβου έκανε λόγο για αποφασιστικό αγώνα με το έσχατο μέσο πάλης, την απεργία πείνας,
διεκδικώντας το δικαίωμα στο άσυλο και την ακύρωση της απέλασής του. Την Πέμπτη 12 Ιανουαρίου, μεταφέρθηκε στο
νοσοκομείο της Μυτιλήνης,Κατά την 32η ημέρα απεργίας,  κρίθηκε αναγκαία η εισαγωγή  του στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης.
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