
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

           

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Αθήνα, 04/01/2021      

Του:  Κυριάκου Βελόπουλου, Προέδρου Κόμματος, βουλευτή Λάρισας 
 
ΠΡΟΣ : Τον κ. Υπουργό Υγείας 
  Τον κ. Υπουργό Εθνικής Άμυνας 
  Τον κ. Υπουργό Προστασίας του Πολίτη 

Υπόψη: κ. Υφυπουργού αρμόδιου για την Πολιτική Προστασία και τη 
διαχείριση Κρίσεων, κ. Ν. Χαρδαλιά  

 
 
ΘΕΜΑ :  «Ανεξήγητη με όρους κοινής λογικής η απουσία της μπάντας της “ΑΣΔΥΣ” 

στη Μητρόπολη Αθηνών κατά τη Δοξολογία της πρωτοχρονιάς και η αντ’ 
αυτού παρουσία της στο “Κέντρο Πολιτισμού - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος”» 

 
 
 
Κύριοι, κύριοι Υπουργοί, 
 
όπως πληροφορηθήκαμε από ενημερωτικές σελίδες στο διαδίκτυο, η στρατιωτική μπάντα 
της «ΑΣΔΥΣ» ευχήθηκε, την παραμονή της πρωτοχρονιάς, μουσικά, σε όλη την Ελλάδα 
«Καλή χρονιά» από το  Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα  Σταύρος Νιάρχος, δεν είχε καμία 
παρουσία όμως στο προαύλιο της Μητρόπολης Αθηνών, όπως γίνεται πάγια, εδώ και 
δεκαετίες, ανακρούoντας τον Εθνικό μας Ύμνο, κατά την είσοδο στον Ι. Ναό των 
εκπροσώπων της πολιτικής ηγεσίας της χώρας για την καθιερωμένη Δοξολογία. Οι 
δικαιολογίες που προβλήθηκαν γι’ αυτή την επιδεικτική απουσία,  στερούνται κάθε λογικής 
εξήγησης και καταθλίβουν τη συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών. Είναι 
αναγκαίο, λοιπόν, να δοθούν οι σχετικές διευκρινίσεις, σχετικά με το πώς είναι δυνατόν ο 
κίνδυνος μόλυνσης από τον κορωνοϊό να υφίσταται μόνον στον περίβολο της Ι. 
Μητρόπολης Αθηνών και όχι στον περίβολο του «Κέντρου Πολιτισμού “Ίδρυμα Σταύρος 
Νιάρχος”». 
 
Με δεδομένα όλα τα παραπάνω, 
 
 
Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:  
 

Ποιοι επιστήμονες επιδημιολόγοι γνωμοδότησαν ότι ο κίνδυνος μόλυνσης από τον 
κορωνοϊό υφίσταται μόνον στον περίβολο της Ι. Μητρόπολης Αθηνών και όχι στον 
περίβολο του «Κέντρου Πολιτισμού “Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος”» και σε ποια επιστημονικά 
δεδομένα βασίστηκε η σχετική γνωμοδότησή τους, ώστε να απαγορεύσετε την ανάκρουση 
του Εθνικού μας Ύμνου στο προαύλιο της Μητρόπολης Αθηνών, κατά την ημέρα τέλεσης 
της Δοξολογίας για το νέο έτος, την 1/1/2021; 
  
 

Ο ερωτών βουλευτής      

 
Κυριάκος Βελόπουλος 

https://www.armyvoice.gr/tag/ellada/amp/
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