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14 Απριλίου 2020 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 
Προς τους Υπουργούς: α) Εξωτερικών, κ. Νίκο Δένδια και β) Εσωτερικών, κ. Τάκη Θεοδωρικάκο. 
 

 

Θέμα: « Επιτάχυνση των ενεργειών της Κυβέρνησης για τον επαναπατρισμό 60 Ελλήνων,  που 
βρίσκονται στη Δανία”. 

 

 

      Κύριοι Υπουργοί, 
 

     Με την πανδημία να φέρει συνεχώς νέους περιορισμούς κινήσεων και τη μία χώρα μετά την 
άλλη να επιβάλει αυστηρά μέτρα, αρκετοί φοιτητές και όχι μόνο παραμένουν εγκλωβισμένοι σε 
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

              Ειδικότερα, 60 συμπατριώτες μας βρίσκονται εδώ και 33 ημέρες αποκλεισμένοι στην Δανία, εκ των 
οποίων κάποιοι άνεργοι και  κάποιοι άλλοι άστεγοι εδώ και 13 ημέρες, διαμένοντας τυχαία όπου 
βρουν, υπό το κράτος της τρομερής ανασφάλειας για το  πόσο ακόμα θα μπορούν να αντεπεξέλθουν 
στις ανάγκες τους.  
   

Κάποιοι από αυτούς δε, είχαν εγκαίρως προγραμματίσει την επιστροφή τους από τις 7 Ιανουαρίου 
του 2020, διότι γνώριζαν ήδη ότι από τον Μάρτιο του 2020 θα περιέρχονταν στη δεινή θέση του να 
καταλήξουν άνεργοι και άστεγοι. 
 
Ύστερα από τραγικές γραφειοκρατικές καθυστερήσεις και ολιγωρίες από πλευράς της Ελληνικής 
Κυβέρνησης, κατάφεραν  με ιδιαίτερη δυσκολία να έχουν μία πρώτη επικοινωνία με την Ελληνική 
Πρεσβεία στη Δανία στις 16 Μαρτίου και εν συνεχεία σε συνεργασία με τους αρμόδιους υπαλλήλους 
της πρεσβείας, προέβησαν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και  διαδικασίες, ούτως ώστε να 
καταστεί δυνατός ο επαναπατρισμός τους.  

     Δυστυχώς, ένα μήνα μετά και αφού είχαν αποσταλεί από τις 6/4/2020 στο ΥΠΕΞ όλα τα 
αποδεικτικά έγγραφα σχετικά με την έλλειψη στέγης και εργασίας τους, ουδεμία ενημέρωση έχει 
ληφθεί, ουδεμία απάντηση έχει δοθεί στις συνεχείς και απεγνωσμένες εκκλήσεις τους, ενώ 
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ταυτόχρονα τίθεται σοβαρότατο θέμα  επιβίωσης, κάτω από τις δυσχερέστατες  συνθήκες που 
ξαφνικά κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν. 
  
Σύμφωνα με την  εμφατική δήλωση του  Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας, κ. Νίκου Χαρδαλιά : 
«Δεν κάνουμε γενικό επαναπατρισμό, γιατί θα ήταν ολέθριο για τη δημόσια υγεία της χώρας μας. 
Εκείνοι που θα επαναπατριστούν είναι αυτοί που έχουν πραγματική ανάγκη»…. Εάν λοιπόν δεν 
συμπεριλαμβάνονται οι Έλληνες που βρίσκονται αυτή τη στιγμή άνεργοι και άστεγοι σε μία ξένη 
Χώρα, τότε ποιοι είναι αυτοί που έχουν ανάγκη, ποιοι είναι αυτοί που πληρούν τα κριτήρια για τον 
επαναπατρισμό τους και γιατί, ενώ έχουν αποδείξει με επίσημα έγγραφα ότι πληρούν 
τουλάχιστον ένα από τα κριτήρια που έχει θέσει η Κυβέρνηση (“Όσοι δεν έχουν εξασφαλισμένη 
στέγη λ.χ. λήξη διαστήματος νόμιμης διαμονής σε χώρα του εξωτερικού ή απώλεια μίσθωσης”), 
 δεν έχει ληφθεί μέριμνα για την πραγματοποίηση άλλων πτήσεων επαναπατρισμού εδώ και 12 
μέρες, με τελευταία  πτήση από την Αυστρία,  αυτή της 1ης Απριλίου;  
    Πρόκειται λοιπόν για μία μερίδα συμπατριωτών μας οι οποίοι - παρόλο που πληρούν τα 
κριτήρια επαναπατρισμού τους - βρίσκονται μετέωροι, εγκλωβισμένοι στη Δανία, Έλληνες 
φοιτητές ή πρώην εργαζόμενοι / άνεργοι πια, χωρίς  οικονομική στήριξη, χωρίς  κανένα εισόδημα 
για να επιβιώσουν, και κυρίως χωρίς στέγη,  συμπολίτες μας σε απόγνωση, οι οποίοι αδυνατούν 
να επιστρέψουν στην Ελλάδα λόγω των ταξιδιωτικών περιορισμών, ενώ ταυτόχρονα παραμένουν  
παντελώς αβοήθητοι στην περίπτωση που νοσήσουν από τον κορονοϊό, κατά την παραμονή τους 
εκεί. 
 
Αποτελούν ύβρι, η αναλγησία και η ακαμψία από πλευράς της Ελληνικής Κυβέρνησης, εξαιτίας 
των τρομακτικών γραφειοκρατικών καθυστερήσεων και ένδειξη της κατ’επίφαση αλληλεγγύης, 
ταχύτητας, ετοιμότητας αποτελεσματικότητας που επικοινωνιακά προβάλλει καθημερινά εν μέσω 
πανδημίας, τη στιγμή δε που  τα περισσότερα Ευρωπαϊκά κράτη έχουν  φροντίσει να 
πραγματοποιηθεί  έγκαιρα η επιστροφή των πολιτών στην χώρα τους.                      

    
  

  

    Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί: 

  

  

1. Τι προτίθεστε να πράξετε προκειμένου να προγραμματιστούν και να ολοκληρωθούν άμεσα 
ειδικά ναυλωμένες πτήσεις για τον επαναπατρισμό των 60  Ελλήνων, που βρίσκονται αυτή τη 
στιγμή  εγκλωβισμένοι στη Δανία, ενώ οι περισσότεροι -αν όχι όλοι από αυτούς- πληρούν τα 
κριτήρια που έχετε θέσει; 

 
2. Σύμφωνα με ποιες τυπικές διαδικασίες και ρυθμίσεις θα επιταχυνθεί ο επαναπατρισμός των  

συμπατριωτών μας, προκειμένου να λήξει αυτή η μετέωρη, επισφαλής για την υγεία τους και 
ανισότιμη συνθήκη  για αυτούς; 
  

 
 

 
 Η ερωτώσα Βουλευτής 



 

 

Αγγελική Αδαμοπούλου 

Βουλευτής Α΄ Αθηνών, Μέρα25 

 

    
  

  

 

 

 

 


