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Προς: τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εξωτερικών
Θέμα: «Εγκληματική αδιαφορία της κυβέρνησης για τους Έλληνες της
Μαριούπολης και τον Πρόξενο της Ελλάδας στην περιοχή».
Κύριε Πρωθυπουργέ, κύριε Υπουργέ,
Στον πόλεμο που μαίνεται ανεξέλεγκτος στην Ουκρανία, υπάρχει, όπως
γνωρίζετε, ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη χώρα μας, καθώς στις περιοχές των
μαχών και συγκεκριμένα στην Μαριούπολη και στην περιοχή γύρω από αυτήν,
κατοικούν περισσότεροι από 100.000 ομογενείς μας. Αυτή τη στιγμή, οι
Έλληνες πολίτες της Μαριούπολης βομβαρδίζονται και τρομοκρατούνται και
από τις δύο αντιμαχόμενες πλευρές. Το ΜέΡΑ25 έλαβε επώνυμες καταγγελίες
ότι οι κυβερνήσεις όλων των εθνοτήτων (Ινδίας, Γαλλίας, Ισραήλ κλπ) που
βρίσκονταν στην Μαριούπολη μεσολάβησαν στην Ουκρανική πλευρά για να
φυγαδευτούν με ασφάλεια οι δικοί τους άνθρωποι. Θλιβερή εξαίρεση αποτελεί
η κυβέρνηση της Ελλάδας η οποία, παρά τις περί του αντιθέτου διαβεβαιώσεις
και τις διαρροές περί συγκεκριμένων σχεδίων εκκένωσης του ελληνικού
πληθυσμού, κωφεύει σε εκκλήσεις συμπατριωτών μας, με χαρακτηριστικό
παράδειγμα τη σπαρακτική επιστολή που έστειλε στον ίδιο τον Πρωθυπουργό
ο νεαρός Πλάτων Ρουμελιώτης, με τον Πρωθυπουργό να επιλέγει να μην
απαντήσει καν.
Σύμφωνα με τον Αλέξανδρο Ιωσηφίδη, Πρόεδρο του Ποντιακού Σωματείου
ΠΑΣΕΕΠ, που περιγράφει την κατάσταση στην πόλη όπου μαίνονται σκληρές

μάχες, τα Ρωσικά στρατεύματα επιτρέπουν την έξοδο σε αμάχους αλλά μόνο
προς την Ρωσία. Όμως, το φασιστικό τάγμα Αζόφ που ελέγχει την περιοχή εκ
μέρους των Ουκρανών πυροβολεί όποιους κάνουν χρήση αυτής της διόδου
διαφυγής, εκτός από όσους μπορούν να τους δωροδοκήσουν μ’ ένα τεράστιο
χρηματικό ποσό (αναφέρθηκε μάλιστα το ποσό των επτά χιλιάδες ευρώ).
Αυτό που ζητούν οι ομογενείς από την ελληνική κυβέρνηση είναι να
μεσολαβήσει στην Ουκρανική κυβέρνηση έτσι ώστε να τους επιτραπεί να
διαφύγουν από την δίοδο που είναι ανοιχτή προς τη Ρωσία και, από εκεί, να
επαναπατριστούν. Όμως, όπως λένε οι ίδιοι, η κυβέρνηση δεν τους απαντά
καν.
Του λόγου το αληθές για την έλλειψη οποιουδήποτε σχεδιασμού και την πλήρη
αδιαφορία της κυβέρνησης δείχνει και η περίπτωση του Προξένου στην πόλη ο
οποίος εδώ και μία εβδομάδα δεν έχει καταφέρει να φύγει από την Μαριούπολη.
Ο Μανώλης Ανδρουλάκης κρατείται στο υπόγειο της οικίας 25 επί της
λεωφόρου Πριμόρσκι, με το πρόσχημα της διασφάλισης της ασφάλειάς του.
Μαζί του και 30 Ουκρανοί εργάτες της αποστολής του ΟΑΣΕ - οι οποίοι πριν
λίγες μέρες ξέμειναν από φαγητό και νερό. Ο Έλληνας διπλωμάτης κατάφερε
να επικοινωνήσει με εκπροσώπους του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών και
να τους ενημερώσει για την κατάστασή του, όμως τα μέλη του τάγματος Αζόφ
του περιορίζουν την χρήση τηλεφώνου. Ο κ. Ανδρουλάκης ήθελε να
επωφεληθεί από την χρήση των ανθρωπιστικών διαδρόμων για να
απεγκλωβίσει άμαχους από την Μαριούπολη, αλλά δεν τους επετράπη η
μετακίνηση, καθιστώντας τους έτσι οιονεί αιχμάλωτους. Παρά το σκάνδαλο και
την απαίτηση του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών να αφεθεί ελεύθερος ο
διπλωμάτης, μέχρι σήμερα καμία απόφαση δεν έχει ληφθεί από την Ουκρανική
πλευρά.
Τη στιγμή που η κυβέρνηση, σε ανώτατο επίπεδο, έδειξε εκρηκτικά
αντανακλαστικά με την αποστολή όπλων που εντείνουν τις συγκρούσεις από
τις οποίες κινδυνεύουν οι ομογενείς και εμπλέκουν τη χώρα σε αυτές, δεν έδειξε
καθόλου τα αντίστοιχα αντανακλαστικά όσον αφορά στην προστασία των
ομογενών
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αποδεικνύεται τόσο από τις επιστολές όσο και από την περίπτωση του
Πρόξενου, Μανώλη Ανδρουλάκη.
Τούτων δοθέντων ερωτάσθε κ. Πρωθυπουργέ και κ.Υπουργέ:
1. Υπάρχει σχέδιο της κυβέρνησης για την εκκένωση όσων ομογενών το
επιθυμούν και των εργαζόμενων του Υπουργείου Εξωτερικών;
2. Σε ποιες ενέργειες έχετε προβεί ώστε να εξασφαλίσετε την ασφάλεια των
ελλήνων κατοίκων της περιοχής και τη

δυνατότητά τους να

αποχωρήσουν από την εμπόλεμη ζώνη και τι σκοπεύετε να πράξετε
ώστε να εξασφαλίσετε την ασφαλή τους διαφυγή από εδώ και πέρα;
3. Έχετε εξασφαλίσει εγγυήσεις από την Ουκρανική κυβέρνηση, που
σπεύσατε να ενισχύσετε με πολεμικό υλικό, για την ασφάλεια των
ομογενών μας και του προσωπικού του ΥΠΕΞ;
4. Έχετε γνώση για την κατάσταση του Προξένου στην Μαριούπολη και τί
προτίθεστε να πράξετε για την περίπτωσή του; Αληθεύει πως η διαφυγή
του εμποδίζεται από ναζιστικές παραστρατιωτικές ομάδες και αν ναι τι
σκοπεύετε να πράξετε γι αυτό;

Οι ερωτώντες Βουλευτές
Γιάνης Βαρουφάκης
Μαρία Απατζίδη
Κρίτων Αρσένης
Κλέων Γρηγοριάδης
Γιώργος Λογιάδης
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