
 
 

 

Τρίτη 18 Μαΐου 2021 

 

 

 

 ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς τον κο Υπουργό Εξωτερικών 

 

 

Θέμα: «Να αρθεί η απαγόρευση του δικαιώματος των Ελλήνων της 

Κριμαίας, να επισκέπτονται την Ελλάδα». 

 

 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, 

 

Όπως πληροφορούμαστε από ανακοίνωσή της «Ελληνικής Λέσχης 

Φίλων της Κριμαίας», υφίσταται μια αδιανόητη κατάσταση, η οποία έχει 

δημιουργηθεί λόγω των κυρώσεων, που απαγορεύουν στους Έλληνες της 

Κριμαίας να ταξιδέψουν μέχρι την Ελλάδα, λόγω διαφωνιών με την 

πολιτική που ασκεί η Ρωσία στη διένεξή της με την Ουκρανία. 

Πιο συγκεκριμένα, η πολιτική των κυρώσεων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, δεν εξυπηρετεί κανένα ευρωπαϊκό συμφέρον, αντίθετα μόνο 

προσθέτει προβλήματα και διχασμούς στη γηραιά και απόλυτα 

ταλαιπωρημένη από τέτοιες πολιτικές, ήπειρο. Τα μόνα συμφέροντα που 

μπορεί να εξυπηρετεί, είναι αυτά των κοντόφθαλμων και ξεπερασμένων 

πια πολιτικών των υπερατλαντικών «συμμάχων», που τις υπαγορεύουν.  

Για την εξυπηρέτηση αυτών των συμφερόντων και μόνο, ξένων και 

για την Ελλάδα και συνολικά για την Ευρώπη, η ελληνική πολιτική ηγεσία 

καταδικάζει ένα κομμάτι του ελληνισμού, σε απαγόρευση εισόδου στην 

Ελλάδα και μάλιστα εν όψει του καλοκαιριού. 

Κύριε Υπουργέ, η Ελλάδα έχει το ξεχωριστό προνόμιο να ενώνει 

τους λαούς και τους πολιτισμούς. Με την ξεχωριστή θέση της στο χάρτη, 

στο σταυροδρόμι των λαών και των δρόμων τους. Με το μεγάλο πολιτισμό 

της, που έχει συνδιαμορφωθεί με το πέρασμα των αιώνων μέσω συνεχούς 
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και συνεχιζόμενης αλληλεπίδρασης με δεκάδες άλλους πολιτισμούς της 

περιοχής. Αλλά κυρίως, με τους ανθρώπους της, που ζουν και δημιουργούν 

σε όλες τις άκρες αυτού του πλανήτη, χωρίς να ξεχνούν την καταγωγή και 

την ιστορία τους. 

Αυτό το προνόμιο, είναι ταυτόχρονα και το χρέος της στην 

ανθρωπότητα, γενικά και στην Ευρώπη, ειδικότερα. Η Ελλάδα, δεν μπορεί 

να είναι κάτι λιγότερο από φορέας ειρήνης, συνεργασίας και συνένωσης 

των λαών. Δεν μπορεί να πρεσβεύει κάτι διαφορετικό από μια Ευρώπη, που 

θα σέβεται τις ανάγκες και τα συμφέροντα, αλλά και το δικαίωμα 

αυτοδιάθεσης των λαών της. Και δεν θα θυσιάζει την ευημερία και την 

ειρηνική συνύπαρξή τους, στο όνομα στενών συμφερόντων και μάλιστα 

ξένων.  

Το δικαίωμα της ελληνικής μειονότητας της Κριμαίας να 

επισκέπτεται την Ελλάδα, είναι αυτονόητο και η ελληνική κυβέρνηση έχει 

χρέος να το υπερασπιστεί στα ευρωπαϊκά όργανα και να το κάνει πράξη 

άμεσα. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παρατεθέντα στοιχεία, 

 

 

Ερωτάται ο κύριος Υπουργός: 

 

 

 Θα προβείτε με άμεσο τρόπο σε παρέμβαση ώστε να σταματήσει η 

παράλογη αντιμετώπιση των Ελλήνων της Κριμαίας και να αρθεί η 

απαγόρευση του δικαιώματός τους, να επισκέπτονται την χώρα μας; 

 

 

                                 Η ερωτώσα Βουλευτής, 

 

 

 

 

    Μαρία Απατζίδη, 

                Βουλευτής Ανατολικής Αττικής   

                   ΜέΡΑ25 
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