
  

Αθήνα, 10 Απριλίου 2020 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς τον κ. Υπουργό Υγείας 

Προς τον κ. Υπουργό Προστασίας του Πολίτη  

Θέμα: «Η κυβέρνηση, κωφεύοντας στις προειδοποιήσεις, επωμίζεται όλη την 

ευθύνη για την μη προστασία των καταυλισμών Ρομά απέναντι στον 

κορωνοϊό» 

Στις 18 Μαρτίου 2020, από το βήμα της Βουλής, είχα προειδοποιήσει την κυβερνηση 

για την έλλειψη μέτρων προστασίας των Ρομά συμπολιτών μας απέναντι στον 

κορωνοϊό. Η κυβερνηση, καταργώντας την ειδική γραμματεία ένταξης των Ρομά, 

στέρησε τον φορέα που θα μπορούσε να συμβάλει στην ειδική μέριμνα για τους 

20.000 Ρομά συμπολίτες μας απέναντι στον κορωνοϊό.  

Στις 10 Απριλίου 2020, σε περίπου ένα μήνα από τις δηλώσεις μου, ένας ολόκληρος 

καταυλισμός στη Νέα Σμύρνη της Λάρισας έχει μπει σε καραντίνα, αφού ένας 

32χρονος Ρομά συνάνθρωπός μας διαγνώστηκε ως κρούσμα κορωνοϊού. Σε 

συνέχεια, τουλάχιστον άλλα 20 άτομα έχουν διαγνωστεί ως κρούσματα, μετά από 

έρευνα και δειγματοληψία κλιμακίου του ΕΟΔΥ. Εντωμεταξύ, ο καταυλισμός μπήκε 

σε καραντίνα, με διαρκή παρουσία αστυνομικών δυνάμεων στα σημεία εισόδου.  

Βάσει απόφασης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, μεταξύ των 

μέτρων που έχουν ληφθεί, είναι ο κατ’ οίκον περιορισμός και η προσωρινή άρση της 

δυνατότητας μετακίνησης των κατοίκων της συνοικίας της Νέας Σμύρνης και η 

τροφοδοσία των κατοίκων, μαζί με την παροχή ειδών πρώτης ανάγκης, σε 

συνδυασμό με την ευρύτερη συλλογή δειγμάτων με σκοπό την εκτίμηση της πιθανής 

εξάπλωσης του κορωνοϊού. Πρόκειται για τα σκληρότερα μέτρα άρσης προσωπικών 

ελευθεριών που εφαρμόστηκαν έως σήμερα.  

Δεδομένου ότι η κυβέρνηση δεν είχε λάβει τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης για την 

προστασία των Ρομά συμπολιτών μας, παρά την προειδοποίησή μου εδώ και 

περίπου ένα μήνα. 

Δεδομένου ότι οι εξελίξεις θα επιβαρύνουν, αναπόφευκτα, τους Ρομά, οι οποίοι ήδη 

υπόκεινται σε ρατσισμό και κοινωνικό αποκλεισμό. 

Βουλή των Ελλήνων 
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Αριθ.Πρωτ. Ερωτήσεων.5674
Ημερομ. Καταθέσεως.10.4.2020



Δεδομένου ότι η τρέχουσα κρίση στη Λάρισα προφανώς αντιπροσωπεύει μόνο μία 

πτυχή της μαζικής απειλής στη υγεία των συνανθρώπων μας Ρομα, εξαιτίας αυτής 

της αμέλειας εκ μέρους της κυβέρνησης. 

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί: 

1. Τι μέτρα λάβατε από τις 18 Μαρτίου 2020, που σας ενημέρωσα για την απουσία 

μέτρων προστασίας των Ρομά συμπολιτών μας;  

2. Τι μέτρα σκοπεύετε να λάβετε τώρα για την πρόληψη και θεραπεία του κύματος 

ρατσισμού και αποκλεισμού που θα υποστούν οι συμπολίτες μας Ρομά σε 

συνέχεια των κρουσμάτων στην Λάρισα; 

3. Τι  μέτρα θα λάβετε για την προστασία της υγείας των Ρομά συμπολιτών μας σε 

άλλους καταυλισμούς; 

  

Ο ερωτών Βουλευτής 

Κρίτων Αρσένης 

  

  

  

 


