
 

Αθήνα, 21 Σεπτεμβρίου 2020 

Επίκαιρη Ερώτηςη 

Προσ τον κ. Υπουργό Υγείασ 

Θέμα: “Απαγόρευςη ςυναυλιών, ςυνέχιςη θεατρικών παραςτάςεων: Η καταςτολή των 
νέων γνώμονασ των επιλογών τησ κυβέρνηςησ για τον Κορωνοϊό”  

Πριν λίγεσ θμζρεσ θ κυβζρνθςθ αποφάςιςε τθν  αναςτολι των ςυναυλιών τισ επόμενεσ 15 
μζρεσ ςτθν Αττικι αρχισ γενομζνθσ από τθν  Δευτζρα (21/9), τθν πρώτθ εργάςιμθ μετά τθν 
απόφαςθ.  
 
Όπωσ διλωςε ςτο enikos.gr θ πρόεδροσ του Πανελλθνίου Συνδζςμου Διοργανωτών 
Πολιτιςτικών Εκδθλώςεων, Κατερίνα Σταματάκθ: «Αυτι θ απόφαςθ είναι ζνασ 
"Αρμαγεδδών" για τον κλάδο». «Τισ επόμενεσ 15 θμζρεσ ςτθν Αττικι υπιρχαν μεγάλεσ 
παραγωγζσ και δουλειά για πολλοφσ εργαηόμενουσ και θ απόφαςθ τθσ Κυβζρνθςθσ για 
αναςτολι των ςυναυλιών είναι καταςτροφικι.  
 
«Αντιλαμβανόμαςτε ότι πρζπει να προςτατευκεί θ Δθμόςια Υγεία, ωςτόςο μόνο ςτισ 
ςυναυλίεσ ςυνακροίηονται οι πολίτεσ;», «Εμείσ τθριςαμε ζωσ τώρα όλα τα πρωτόκολλα, 
όπωσ τα όριςε θ Κυβζρνθςθ και είδαμε τι απόφαςθ πάρκθκε.» 
 
Η κα. Σταματάκθ, όμωσ, δεν ζμεινε μόνο ς' αυτά. Σχολίαςε πολφ ςκλθρά τθν απόφαςθ να 
μείνουν ανοιχτά τα κζατρα, αλλά να μπει «λουκζτο» 14 θμερών ςτουσ κλειςτοφσ 
κινθματογράφουσ, αλλά και να αναςταλοφν οι ςυναυλίεσ. «Με ςυγχωρείτε που κα το πω, 
αλλά θ απόφαςθ είναι γελοία. Είναι ντροπι, προφανώσ ςτθν Κυβζρνθςθ ζχουν άλλουσ 
ςκοποφσ και ςτοχεφουν ςτον κλάδο των ςυναυλιών. Και κζλω επίςθσ να τονίςω πωσ ςε 
καμία περίπτωςθ δεν κζλουμε να κλείςουν και τα κζατρα. Αυτό που κζλουμε, είναι να 
γίνονται οι εκδθλώςεισ με το πρωτόκολλο που ζχει οριςτεί από τον ΕΟΔΥ. Να γίνονται οι 
ζλεγχοι και ο κόςμοσ να προςζρχεται ςτισ εκδθλώςεισ βάςει τθσ αναλογίασ που 
προβλζπεται, με τισ μάςκεσ του και τισ αποςτάςεισ». 
 

Ερωτάται ο κ. Υπουργόσ: 

1. Με τι κριτιριο λιφκθκε θ απόφαςθ να απαγορευτοφν οι ςυναυλίεσ; 

2. Πωσ διαχωρίηονται οι ςυναυλίεσ από τισ κεατρικζσ παραςτάςεισ αναφορικά με τθν 
επικινδυνότθτα διάδοςθσ του κορωνοϊοφ, με δεδομζνα τα αυςτθρά πρωτόκολλα 
διεξαγωγισ τουσ;  
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