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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ 

ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ 

 

 13.07.2020 

Ταξική διάσταση ηλεκτροκίνησης: Τελικά, ποιοι 

μπορούν να αγοράσουν ηλεκτρικά αυτοκίνητα;

 
Να μην πληρώσουν τα αδύναμα, φτωχά στρώματα. Πρέπει 

να γίνουν συγκεκριμένες παρεμβάσεις και πραγματικά, αυτή η 

ταξικότητα που υπάρχει να εξαλειφθεί, ώστε να πάμε 

σταδιακά όλοι στην ηλεκτροκίνηση και τέλος πάντων, το 

2050 να έχουμε την κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη που πιστεύω 

ότι οραματιζόμαστε και απαιτούμε όλοι. 

Δείτε ολόκληρη την εισήγηση, εδώ:  
https://left.gr/news/hara-kafantari-telika-poioi-mporoyn-na-agorasoyn-ilektrika-aytokinita-

vinteo?fbclid=IwAR20-

a_x62R9RsRKTpp0fXpG7NXMjYIIAo_x4cEiIHzVylmwceL8iCw7qqA 
 

 14.07.2020 

Ηλεκτρικά αυτοκίνητα για τους πολλούς 

 
Αρνητικό σημείο, το έκτακτο περιβαλλοντικό τέλος για την 

ταξινόμηση μεταχειρισμένων οχημάτων. 

Θα πληρώνουν τελικά αυτοί που δεν έχουν χρήματα να 

αγοράσουν ηλεκτρικό όχημα ή όχημα καλύτερης (λιγότερο 

ρυπογόνου) τεχνολογίας για αυτούς που έχουν. 
Δείτε την τοποθέτηση εδώ: https://left.gr/news/hara-kafantari-ilektrika-

aytokinita-gia-toys-

polloys?fbclid=IwAR3rvM7QwQbGKEQSWob4SAJpFjoVlihkzlwoDVfAiwxPyZaig9ZI08

T0iBU 

 

 20.07.2020 

Ναι στην ηλεκτροκίνηση, ηλεκτρικά οχήματα για 

τους «πολλούς» 
Ναι λοιπόν στην ηλεκτροκίνηση, αλλά με ολοκληρωμένο 

σχεδιασμό, και δίκαιη στρατηγική, που να δημιουργεί πόρους 

και θέσεις εργασίας για την Ελλάδα, με αλλαγές στον τομέα 

των μεταφορών και συγκοινωνιών και των προμηθειών του 

Δημοσίου, καθώς και στο δίκτυο και τις τιμές φόρτισης. Και 

το κυριότερο, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 

ΤΑ ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΝ ΟΙ «ΠΟΛΛΟΙ» 

Διαβάστε το άρθρο στο energypress.gr, εδώ: 

https://energypress.gr/news/nai-stin-ilektrokinisi-ilektrika-ohimata-gia-toys-

polloys?fbclid=IwAR0x2FqIQVwqXhRA-aOquEWlLQtnQxy-

8reiLzTkc5Y65asTbTmpjTwvdO4 

 

 16.07.2020 

Έστω και την τελευταία στιγμή, ο κ. Χατζηδάκης να 

ακούσει παρατηρήσεις και προτάσεις για την 

ηλεκτροκίνηση 

 
Είναι ένα νομοσχέδιο που αναδιαρθρώνει, ουσιαστικά, την αγορά των 

αυτοκινήτων, ειδικά του μεταχειρισμένου, δημιουργεί προβλήματα 

και ευνοεί τους λίγους. Ένα επικοινωνιακό, ημιτελές και 

αποσπασματικό νομοσχέδιο.  

Δείτε ολόκληρη την τοποθέτηση, εδώ: https://left.gr/news/hara-kafantari-esto-kai-

tin-teleytaia-stigmi-o-k-hatzidakis-na-akoysei-paratiriseis-

kai?fbclid=IwAR119Q0tGTjZlCHzZwcjbKlzpQlwFz4CQpPB8t8T_v2r41NogiUz8uKViwE 
 

 21.07.2020 

Ηλεκτροκίνηση ναι, αλλά με καθαρή ανανεώσιμη ενέργεια 

 
Ως ΣΥΡΙΖΑ, λέμε ΝΑΙ στην Ηλεκτροκίνηση, αλλά με ολοκληρωμένο 

σχεδιασμό, στρατηγική, που να δημιουργεί πόρους για την Ελλάδα, με 

αλλαγές στον τομέα των μεταφορών συγκοινωνιών και των 

προμηθειών του Δημοσίου και στο δίκτυο και τις τιμές φόρτισης. 

Δείτε ολόκληρη την εισήγηση στην, εδώ: https://left.gr/news/hara-kafantari-

ilektrokinisi-nai-alla-me-kathari-ananeosimi-energeia-vinteo?fbclid=IwAR2R4I8Xg_wfgSu-LEtzs_0oRFLeIA3k-

yOkEMW6cVnM69pJ2d9C4xHzVes 

Δευτερολογία: https://kafantari.com/2020/07/22/%cf%83%cf%84%ce%b1-

%ce%b5%ce%b8%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%b8%ce%ad%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-

%ce%b1%cf%80%ce%b1%ce%b9%cf%84%ce%b5%ce%af%cf%84%ce%b1%ce%b9-

%ce%b5%ce%b8%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ae-

%ce%bf/?fbclid=IwAR0SKsA15WSlXpoxTaCTuHOM3C_8mbbv2yfkZXhPE0FgDke5n790wo5u4aA 

 24.07.2020 

Προώθηση της ηλεκτροκίνησης, αλλά και επανασύνδεση 

ηλεκτρικού ρεύματος στα αδύναμα νοικοκυριά 

 
Ο νόμος είναι ημιτελής, με 16 μελλοντικές ΚΥΑ για να εφαρμοσθεί 

και η ουσία είναι, πως δύσκολα ο απλός πολίτης θα μπορέσει να 

προχωρήσει σε αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου, με ακριβή τιμή και 

χωρίς ικανά κίνητρα. Αναφορά στην τροπολογία που κατατέθηκε 

από το ΣΥΡΙΖΑ με θέμα «Δωρεάν επανασύνδεση και δωρεάν 

παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σε πληθυσμιακές ομάδες πληττόμενες 

από την πανδημία» και δεν έγινε δεκτή από τη κυβέρνηση της ΝΔ 

Δείτε την συνέντευξη στο Κανάλι της Βουλής στην εκπομπή «Τι 

λέει ο Νόμος», εδώ:  
https://www.syriza.gr/article/id/95246/CH.-Kafantarh:-Prowthhsh-ths-hlektrokinhshs-alla-kai-

epanasyndesh-hlektrikoy-reymatos-sta-adynama-noikokyria---

binteo.html?fbclid=IwAR2d3toXm7FSpCaNQbf6GkOm0UW63tMc1YdLBRTSSBbC-

CNN8OQ6GNLDGsk 
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΝΔ 
 

 

08.07.2020 

Φτάνει πια με την αντιπεριβαλλοντική πολιτική της ΝΔ 

 
Η «πράσινη» πολιτική της ΝΔ και του κ. Μητσοτάκη, μόλις μέσα σε ένα 

χρόνο διακυβέρνησης, φάνηκε πόσο υποκριτική και ψεύτικη είναι. 

Με συνεχή νομοσχέδια, Υ.Α., ΦΕΚ κλπ., και με κορυφαίο τον αντι-

περιβαλλοντικό Νόμο, υποβάθμισε τη Προστασία του Περιβάλλοντος και 

της Βιοποικιλότητας (Ευρωπαϊκό έτος Βιοποικιλότητας το 2020), 

κατάργησε ουσιαστικά τους Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων 

Περιοχών, ακύρωσε στην ουσία τους Δασικούς Χάρτες, ιδιωτικοποιεί 

Δίκτυα Ενέργειας και προχωρά σε ιδιωτικοποίηση του Νερού παρά τις 

αποφάσεις του ΣΤΕ. 

Η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, ενώ μιλά για κλιματική ουδετερότητα 

και κατάργηση του λιγνίτη ως το 2023, χωρίς σχέδιο μετάβασης στη 

μεταλιγνιτική εποχή, «κλείνει το μάτι» σε ιδιωτικά συμφέροντα Φυσικού 

Αερίου, ενός μεταβατικού –αλλά ορυκτού καυσίμου. 

Η αναγκαία ανάπτυξη των ΑΠΕ, λόγω κλιματικής κρίσης, προωθείται 

ανεξέλεγκτα, χωρίς νέο Ειδικό χωροταξικό σχεδιασμό. Πισωγύρισμα 

γίνεται και στον τομέα Διαχείρισης Απορριμμάτων. Ένα χρόνο τώρα, δεν 

ανακοινώνονται συγκεκριμένα μέτρα για την Ατμοσφαιρική ρύπανση  

Ό,τι θετικό εμφανίζεται στον απολογισμό της ΝΔ στο ΥΠΕΝ, είναι 

σχεδιασμοί και έργα που είχαν ξεκινήσει επί ΣΥΡΙΖΑ που η ΝΔ σήμερα 

οικειοποιείται και εγκαινιάζει. 

Ως ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε σχέδιο και συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε για 

πραγματική Πράσινη Ανάπτυξη, κλιματική ουδετερότητα, γαλάζιους 

ουρανούς και βιώσιμες πόλεις για ΟΛΟΥΣ μας. 
https://left.gr/news/h-kafantari-ftanei-pia-me-tin-antiperivallontiki-politiki-tis-

nd?fbclid=IwAR0tohHdq4ZCEJOnldV6fvt1bzc-W4WptxmQuLOy0FVsyaKohN3pxLH29WA 
 

24.07.2020 

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δεν έχει στρατηγική και 

αναπτυξιακό σχέδιο στην εποχή της κλιματικής αλλαγής και 

πανδημίας 

 
Πρέπει να αλλάξει το παραγωγικό, αναπτυξιακό και καταναλωτικό 

μοντέλο, πρώτιστα να σέβεται τη βιοποικιλότητα και παράλληλα τη 

φύση, να προστατεύει τη φύση, καθώς όλα αυτά περιέχουν όντως μια 

αναπτυξιακή διάσταση. 
https://www.syriza.gr/article/id/95285/CH.-Kafantarh:-To-Ypoyrgeio-Agrotikhs-Anaptykshs-den-echei-

strathgikh-kai-anaptyksiako-schedio-sthn-epochh-ths-klimatikhs-allaghs-kai-pandhmias---

binteo.html?fbclid=IwAR092X060eKXpgfulkBezXacgojl0w1Z2BV99MpjdcosR2mIdLFvp8Mhk7E 

 

16.07.2020 
Αναφορά με θέμα «Παραβιάσεις και επεισόδια στην προστατευόμενη περιοχή του 

Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Κοτυχίου – Στροφυλιάς» 

 

Η επίθεση και ο τραυματισμός μέλους της Ελληνικής ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ Εταιρείας στην 

παραλία της Καλογριάς (Ν. Αχαΐας) ενόσω κατέγραφε παράνομη δραστηριότητα σε έναν από 

τους σημαντικότερους προστατευόμενους υγροτόπους της Ελλάδας προκαλεί πολλά ερωτήματα 

για τη συνεχιζόμενη δράση οργανωμένων κυκλωμάτων παρανομίας στην περιοχή. 
Δείτε την κατατεθείσα Αναφορά, εδώ: https://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-

Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=88a5bd36-1a3e-41e5-992d-abfb00eeab54 

 

30.07.2020 

Ούτε φέτος θα λειτουργήσει το Πάρκο Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης στο Πάρκο Α. Τρίτσης.  

 

Στο τέλος Οκτωβρίου θα κατατεθεί ν/σ για τις δομές, που θα 

περιλαμβάνει και την διεύρυνση των ΚΠΕ. Από αυτό συνεπάγεται ότι 

ούτε φέτος θα λειτουργήσει το συγκεκριμένο Κέντρο Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης. 

Το περιβάλλον, η κλιματική αλλαγή, είναι παράγοντες που πρέπει να 

λαμβάνονται σοβαρά υπόψη στην εκπαίδευση των νέων. 

Δείτε την σχετική τοποθέτηση, εδώ: https://left.gr/news/h-kafantari-oyte-fetos-tha-leitoyrgisei-kentro-

perivallontikis-ekpaideysis-sto-parko-tritsis?fbclid=IwAR1HX14dVrbP8Mst0yeStR2_oPaI9EdoaSt9NY7JjiGOiSe_zEwOleAgmjo 

 

27.08.2020 

Καύση και ιδιωτικοποίηση με υψηλό κόστος μαγειρεύει η ΝΔ 

για τα σκουπίδια 
Ο κ. Χατζηδάκης, με μια προσχηματική «αυγουστιάτικη» διαβούλευση, 

προσπαθεί να κρύψει την πραγματική ταυτότητα της Νέας Δημοκρατίας 

που είναι ενάντια στο περιβάλλον. Ο Εθνικός Σχεδιασμός Διαχείρισης 

Αποβλήτων (ΕΣΔΑ), ένα σημαντικό εργαλείο για τη σύγχρονη κοινωνία 

που συνδέεται με το περιβάλλον, την ποιότητα ζωής, την κυκλική οικονομία 

και την ανάπτυξη της χώρας, εφόσον παρεμβαίνει στη διαθεσιμότητα και 

χρήση των φυσικών και δευτερογενών πόρων, τέθηκε σε διαβούλευση στην 

καρδιά του καλοκαιριού και ολοκληρώθηκε προχθές. 

 
Ο λόγος είναι προφανής: ο νέος ΕΣΔΑ της κυβέρνησης Μητσοτάκη 

προωθεί ως μονόδρομο την καύση των απορριμμάτων και την 

ιδιωτικοποίηση των υποδομών, εις βάρος της ανακύκλωσης και της 

κυκλικής οικονομίας. Σε αντίθεση με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, χωρίς πλήρη τεχνικοοικονομική αξιολόγηση και με αναξιόπιστα 

δεδομένα, δεσμεύει τη χώρα και την Αυτοδιοίκηση σε ιδιωτικές μονάδες 

επεξεργασίας και καύσης, το υψηλό κόστος των οποίων θα επωμιστούν οι 

πολίτες, οι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις της χώρας, κάτι που 

επεσήμαναν δημόσια, προχθές, και οι Περιβαλλοντικές Οργανώσεις της 

χώρας μας. 

Επιβεβαιώνεται, για μία ακόμα φορά, ότι η ΝΔ έχει ως μοναδικό στόχο να 

ιδιωτικοποιήσει υποδομές και να «εξασφαλίσει» για δεκαετίες υψηλά κέρδη 

λίγων επενδυτών, χωρίς να λαμβάνει υπόψη το κοινωνικό όφελος, τις 

ανάγκες των πολιτών και της εθνικής οικονομίας αλλά και της προστασίας 

του περιβάλλοντος. Έτσι, και στην περίπτωση του ΕΣΔΑ, μοναδικό μέλημα 

του κου Μητσοτάκη είναι το πώς θα παραχωρήσει για δεκαετίες τις μονάδες 

επεξεργασίας και καύσης απορριμμάτων σε ιδιώτες, υποτιμώντας ιδιαίτερα 

την πρόληψη παραγωγής αποβλήτων και την επαναχρησιμοποίηση, σε 

αντίθεση με την προτεραιοποίηση της Οδηγίας 2018/851 αλλά και το νέο 

Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης για την Κυκλική Οικονομία. Για το λόγο αυτό 

απουσιάζει πλήρως από το νέο ΕΣΔΑ η στρατηγική πρόληψης παραγωγής 

απορριμμάτων αλλά αντίθετα ενθαρρύνεται έμμεσα η αύξηση της 

παραγωγής! Μέσω του μονόδρομου της καύσης, υποσκελίζεται και η 

επίτευξη στόχων για τη διαλογή στην πηγή και την ανακύκλωση. Η επιλογή 

αυτή αναδεικνύει και την ιδεοληψία της ΝΔ να στηρίζει την κρατικοδίαιτη 

επιχειρηματικότητα και όχι τον πλουραλισμό της κυκλικής οικονομίας και 

τους Δήμους. 
 

Δείτε τη δήλωση Σ. Φάμελλου και Χ. Καφαντάρη, εδώ: https://left.gr/news/kaysi-kai-

idiotikopoiisi-me-ypsilo-kostos-mageireyei-i-nd-gia-ta-

skoypidia?fbclid=IwAR2XXKxK4D3mxlVYGdYDqifIYislx2TZrosDwDv-NaVk3MsU5vg4_C9Ty0Y  
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 

ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ  
ΕΥΒΟΙΑ – ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ  

 

 

10.08.2020 

Τελικά η αναβάθμιση της Πολιτικής Προστασίας ήταν 

μόνο η πρόσληψη 26 μετακλητών εκτός διαδικασίας 

ΑΣΕΠ; 

 
Η πρόσφατη φυσική καταστροφή και οι ανθρώπινες απώλειες στην 

Εύβοια μόνο θλίψη και οργή μας προκαλούν. 

Η λειτουργία της Πολιτικής Προστασίας στο συμβάν φάνηκε 

ανεπαρκής. 

Όμως, η Πολιτική Προστασία είναι μια σοβαρή εθνική υπόθεση. 

Απαιτεί συνδυασμό πολλών συντελεστών σε τοπικό, εθνικό και 

ευρωπαϊκό επίπεδο. Απαιτεί στιβαρή και αποτελεσματική 

Αυτοδιοίκηση. 

Λειτουργεί δε, με βάση το τετράπτυχο: 

 Αναγνώριση κινδύνων – Προετοιμασία – Ενημέρωση – Εκπαίδευση 

 Πρόληψη -Μετριασμός επιπτώσεων 

 Ετοιμότητα – Αντιμετώπιση 

 Βραχεία αποκατάσταση. 

Τι λειτούργησε όμως στη συγκεκριμένη περίπτωση; 

Η Κυβέρνηση της ΝΔ με θριαμβολογίες ψήφισε νόμο (4662/20) για 

την Αναβάθμιση της Πολιτικής Προστασίας, δημιουργώντας τον 

Εθνικό Μηχανισμό Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης 

Κινδύνων. Όπως έλεγαν οι «κυβερνητικοί», ο νέος νόμος θα έλυνε 

χρονίζοντα ζητήματα αντιμετώπισης των φυσικών καταστροφών, 

καθώς το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο ήταν παρωχημένο και δεν 

μπορούσε να αντιμετωπίσει τις σύγχρονες ανάγκες στις νέες 

συνθήκες της Κλιματικής Αλλαγής. 

Δεν πέρασαν όμως δυο μήνες από την ψήφιση του Νόμου και από 

τα τέλη Μαρτίου του 2020 με ΠΝΠ ο νέος νόμος τίθεται σε 

αναστολή και επανέρχεται το νομοθετικό καθεστώς προ 

εικοσαετίας, το οποίο είχε κριθεί ελλιπές. 

Μπορεί ο νέος νόμος να είναι σε αναστολή, ωστόσο το Επιτελικό 

Κράτος του κ. Μητσοτάκη, με πρόσφατη τροπολογία στη Βουλή, 

προχωρεί σε 26 προσλήψεις μετακλητών υπαλλήλων στην Πολιτική 

Προστασία, εκτός διαδικασιών ΑΣΕΠ… 
https://left.gr/news/hara-kafantari-telika-i-anavathmisi-tis-politikis-prostasias-itan-mono-i-

proslipsi-26?fbclid=IwAR2qBevOlq_fcQAsyGvF-

dNO08GElrUEeNeVbBgYAU30BtcEOxeIveYm5Es 

20.08.2020 

Η πυρκαγιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στην 

Μεταμόρφωση αναδεικνύει σοβαρούς κινδύνους για το 

περιβάλλον και τη δημόσια υγεία 
Η πυρκαγιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στην Μεταμόρφωση αναδεικνύει 

σοβαρούς κινδύνους για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία δηλώνει η Χαρά 

Καφαντάρη, αναπληρώτρια τομεάρχης Περιβάλλοντος της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ 

και βουλευτής Δυτικής Αθήνας. 

H πυρκαγιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης πλαστικών στην Μεταμόρφωση 

Αττικής, προκάλεσε εκτεταμένο νέφος ρύπων, το οποίο κάλυψε και έγινε 

ορατό σε πολλές περιοχές του λεκανοπεδίου Αττικής. Η ρύπανση ήταν 

ισχυρότατη και η ατμόσφαιρα της Αθήνας επιβαρύνθηκε, έστω και για λίγες 

ώρες με ισχυρό φορτίο ρύπων. Η εξέλιξη της διασποράς του νέφους καπνού 

φαίνεται στην χαρακτηριστική ανάρτηση του Εθνικού Αστεροσκοπείου. 

 
Ακόμη μια πυρκαγιά προστέθηκε στον κατάλογο ανάλογων συμβάντων το 

τελευταίο χρονικό διάστημα. Η εν λόγω πυρκαγιά εκτός από το γεγονός ότι 

φόρτισε την ατμόσφαιρα με ρύπους, προκαλώντας σοβαρό πρόβλημα στη 

δημόσια υγεία, επανάφερε στην επικαιρότητα δύο από τα οξυμένα 

προβλήματα που αντιμετωπίζει η Αττική, 

Ø Τη διαχείριση απορριμμάτων, 

Ø Την ατμοσφαιρική ρύπανση. 

Παράλληλα ανέδειξε και την ανεπάρκεια των ελεγκτικών μηχανισμών, ειδικά 

στον τομέα του Περιβάλλοντος, αλλά και την ελλιπή λειτουργία της 

Πολιτικής Προστασίας και τη χρήση του 112, σχετικά με την έγκαιρη 

ενημέρωση του πληθυσμού. 

Η επιτυχής αντιμετώπιση των συνεπειών από την ανορθολογική διαχείριση 

απορριμμάτων και από την ατμοσφαιρική ρύπανση, είναι ένα σύνθετο 

πρόβλημα με πολλαπλές προκλήσεις. Χρειάζονται δράσεις και μέτρα που 

πρέπει να ληφθούν σε πολλούς τομείς, αφού οι αρνητικές επιπτώσεις 

επηρεάζουν όλους τους πολίτες, τα οικοσυστήματα, το κλίμα και μέσω αυτών 

την ίδια την κοινωνία και την οικονομία. Είναι απαραίτητη η συστηματική 

παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα και με πύκνωση του δικτύου 

σταθμών ελέγχου. Είναι απαραίτητος ο συνολικός σχεδιασμός της διαχείρισης 

απορριμμάτων σε Περιφερειακό και Τοπικό επίπεδο, με βάση τον ισχύοντα 

ΠΕΣΔΑ.Η Κυβέρνηση όμως με το υποβληθέν σχέδιο, που είναι σε δημόσια 

διαβούλευση για τον νέο ΕΣΔΑ, μας γυρίζει στο παρελθόν, εισάγει την καύση 

απορριμμάτων «από την πίσω πόρτα» και είναι μακράν από σχετικές 

Ευρωπαϊκές Οδηγίες και πρακτικές. https://www.syriza.gr/article/id/95909/CH.-Kafantarh:-H-

pyrkagia-se-ergostasio-anakyklwshs-sthn-Metamorfwsh-anadeiknyei-sobaroys-kindynoys-gia-to-periballon-kai-th-

dhmosia-ygeia.html?fbclid=IwAR1SKgYWlHhp8_1YEGX7pUWevB8ZFKaidqN30x4RafNBMJkLXjYfB-IU09g 
 

 Έλεγχοι, μετρήσεις και καύση... από την πίσω πόρτα 

 
Μιλώντας στο tvxs.gr, η Χαρά Καφαντάρη επισημαίνει την κρισιμότητα που 

έχουν οι αποτελεσματικοί έλεγχοι για την τήρηση των προδιαγραφών και των 

μέτρων πυρασφάλειας στις εγκαταστάσεις ανακύκλωσης. Προσθέτει ότι η 

βιώσιμη αντίληψη είναι ο περιορισμός της χρήσης πλαστικών και οι πολιτικές 

κυκλικής οικονομίας. 
https://tvxs.gr/news/ellada/giati-kaikan-8-ergostasia-anakyklosis-toys-teleytaioys-

mines?fbclid=IwAR1pLci68x1Sbn4a8M4JDufydmtdtwObxgK29QeAQc8JeD7D-EsqnxhOKz0 
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ΠΑΡΚΟ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» 
 

 

10.07.2020 

Δεν αρκούν οι εξαγγελίες – άμεση ανάγκη υλοποίησης 

σχεδιασμού για προστασία και ανάδειξη του Πάρκου 

Α.ΤΡΙΤΣΗΣ 
Επιτέλους, ο κ. Χατζηδάκης θυμήθηκε το Μητροπολιτικό 

Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης», σχεδόν ένα χρόνο μετά την επί τόπου 

επικοινωνιακή του επίσκεψη και αφού το άφησε χωρίς διοίκηση 

επί μήνες. 

Χθες, ο Υπουργός εξήγγειλε χρηματοδότηση 3 εκατ. ευρώ από το 

Πράσινο Ταμείο για την περιβαλλοντική, αισθητική και 

λειτουργική αναβάθμιση του μεγαλύτερου Μητροπολιτικού 

Πάρκου της Αθήνας, συνολικής έκτασης περίπου 1.000 

στρεμμάτων. 

Ξέχασε όμως να μας εξηγήσει την απογοητευτική εικόνα που 

παρουσιάζει σήμερα το Πάρκο, συνέπεια επιλογών και χειρισμών 

του Υπουργού Περιβάλλοντος, κ. Χατζηδάκη, και του 

Περιφερειάρχη Αττικής, κ. Πατούλη – απώλειες, φθορές και 

καταστροφές σε υποδομές (ξύλινα τραπέζια επισκεπτών, πάγκοι, 

κάδοι σκουπιδιών κ.α.) που δεν αποκαθίστανται, δεκάδες δέντρα, 

απότιστα, ξεραίνονται, ενώ οι αρμόδιοι για τη λειτουργία του 

Πάρκου μέχρι σήμερα δεν έχουν καταφέρει να δώσουν λύση στο 

κρίσιμο πρόβλημα της σταθερής υδροδότησης. 

 
Υπενθυμίζουμε ότι ήταν η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ που με το 

Ν.4414/2016 θεσμοθέτησε για πρώτη φορά σταθερό ποσό 

58000/μήνα από τους αυτοτελείς πόρους της Αυτοδιοίκησης για 

μεγάλο μέρος των παγίων αναγκών, και έδωσε εφάπαξ ενίσχυση 

300.000 από το Πράσινο Ταμείο . 

Επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, αγοράστηκαν νέα φωτιστικά με Φ/Β, 

ενοικιάστηκαν οι καφετέριες, εξασφαλίσθηκε η λειτουργία 

πυροπροστασίας, αναδείχθηκαν οι στάβλοι του Όθωνα που ήταν 

εγκαταλελειμμένοι, και έγιναν προσλήψεις γεωπόνων, βιολόγων 

και μηχανικών. 

Η κυβέρνηση της ΝΔ και ο Περιφερειάρχης Αττικής, κ. Πατούλης 

με τους χειρισμούς τους, από τον Οκτώβριο του 2019 που έληξε η 

θητεία του προηγούμενου Φορέα, άφησαν επί μήνες τον νέο Φορέα 

Διαχείρισης του Πάρκου, «ακέφαλο», χωρίς Πρόεδρο και 

Διοικητικό Συμβούλιο. 

Ακόμη και όταν αυτό ορίστηκε, καθυστέρησε ιδιαίτερα ο ορισμός 

Γενικού Διευθυντή. 

Παράλληλα, από τις εξαγγελίες της Κυβέρνησης δεν προκύπτει 

από πουθενά ένας συνολικός σχεδιασμός για το Μητροπολιτικό 

Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης». 

Δεν προτείνονται λύσεις για το πρόβλημα της υδροδότησης των 

λιμνών, δεν προτείνεται χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου για 

την οριστική και σταθερή υδροδότηση του πάρκου. 

Επίσης, δεν υπάρχει καμία αναφορά αξιοποίησης του χώρου της 

Κιβωτού των Σπόρων που ανακαινίστηκε από την προηγούμενη 

διοίκηση του πάρκου. 

Ούτε υπάρχει αναφορά σε σχεδιασμό και χρονοδιάγραμμα για τη 

λειτουργία του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης μέσα στο 

Πάρκο. 

Τέλος, δεν υπάρχει σχεδιασμός αξιοποίησης των υπαρχόντων 

φορέων (Φίλοι του Πάρκου Τρίτση, Ορνιθολογική Εταιρεία ) που με 

τους εθελοντές μέλη τους συντελούν επί σειρά ετών στη προστασία 

και ανάδειξη του Πάρκου. 

Σήμερα, στα πρόθυρα της κλιματικής κρίσης, σήμερα που η πανδημία 

του covid19 κατέδειξε τη στενή σχέση και αλληλεξάρτηση της υγείας 

μας – της ζωής μας – με τη Φύση και τον καθαρό αέρα, σήμερα που 

στην Ε.Ε. προωθούνται πολιτικές στήριξης της βιοποικιλότητας και 

του Περιβάλλοντος 

και πολιτικές υγιεινής διατροφής «Από τη Φύση στο πιάτο», 

αυτός ο μεγάλος πνεύμονας πρασίνου στο Λεκανοπέδιο, έχει 

βαρύνοντα ρόλο. 

Είναι αναγκαίος, ως τόπος συνάντησης, αναψυχής, αλλά και 

διοργάνωσης εκπαιδευτικών, αθλητικών πολιτιστικών 

δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων. 

Ως ΣΥΡΙΖΑ, μαζί με φορείς, κινήσεις και πολίτες, όπως κάναμε και 

όλα τα προηγούμενα χρόνια, θα συνεχίσουμε να λαμβάνουμε 

πρωτοβουλίες, να συμμετέχουμε με προτάσεις και κινητοποιήσεις σε 

όλες τις δράσεις για τη διάσωση, ανάταση και ανάδειξη του Πάρκου 

Α. Τρίτση, διασφαλίζοντας το ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ του. 
https://left.gr/news/h-kafantari-den-arkoyn-oi-exaggelies-amesi-anagki-ylopoiisis-shediasmoy-gia-

prostasia-

kai?fbclid=IwAR2PLbNvOR_WhTk1EyWHx7XQFJ3HA7vQBc5QhUisUJ4At6s4xH53ZLSd9tA 

 

16.07.2020 

 
Επίσκεψη στο Φορέα Διαχείρισης του Πάρκου Τρίτσης. Με 

το νέο Πρόεδρο του φορέα, κ. Ζωγραφάκη, τη Διευθύντρια 

και συντρόφους από τη Νομαρχιακή Δυτικής Αθήνας και 

δημοτικούς συμβούλους 
 

17.07.2020 

 
Επίσκεψη στο Πάρκο Τρίτση με τους δημάρχους Ιλίου και 

Αγίων Αναργύρων, την πρώην περιφερειάρχη Αττικής, 

δημοτικούς συμβούλους των δήμων και τη Διευθύντρια του 

φορέα διαχείρισης. 

 

https://left.gr/news/h-kafantari-den-arkoyn-oi-exaggelies-amesi-anagki-ylopoiisis-shediasmoy-gia-prostasia-kai?fbclid=IwAR2PLbNvOR_WhTk1EyWHx7XQFJ3HA7vQBc5QhUisUJ4At6s4xH53ZLSd9tA
https://left.gr/news/h-kafantari-den-arkoyn-oi-exaggelies-amesi-anagki-ylopoiisis-shediasmoy-gia-prostasia-kai?fbclid=IwAR2PLbNvOR_WhTk1EyWHx7XQFJ3HA7vQBc5QhUisUJ4At6s4xH53ZLSd9tA
https://left.gr/news/h-kafantari-den-arkoyn-oi-exaggelies-amesi-anagki-ylopoiisis-shediasmoy-gia-prostasia-kai?fbclid=IwAR2PLbNvOR_WhTk1EyWHx7XQFJ3HA7vQBc5QhUisUJ4At6s4xH53ZLSd9tA


ΔΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ – ΠΕΡΙΟΔΕΙΕΣ 

 

02.07.2020 

 
Στο Αιγάλεω, περιοδεύουμε στα καταστήματα, συζητάμε με 

εμπόρους, ενημερώνουμε για το ΜΕΝΟΥΜΕ ΟΡΘΙΟΙ. 

 
08.07.2020 

 
Στους Αγίους Αναργύρους 

ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ 

Αγώνας και αντεπίθεση με το πρόγραμμα μας ΜΕΝΟΥΜΕ ΟΡΘΙΟΙ 

 

13.07.2020 

Ο κόσμος της Δυτικής Αθήνας θέλει συνεργασία των 

δημοκρατικών προοδευτικών δυνάμεων 

 
O κόσμος ζητά οι δημοκρατικές προοδευτικές δυνάμεις να 

ορθώσουν ένα μέτωπο απέναντι στη λαίλαπα του κ. Μητσοτάκη 

και της ΝΔ. 

Δείτε τη συνέντευξη στην εκπομπή Χωρίς Χρώμα, εδώ: 
https://kafantari.com/2020/07/14/%ce%bf-

%ce%ba%ce%bf%cf%83%ce%bc%ce%bf%cf%83-%cf%84%ce%b7%cf%83-

%ce%b4%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b7%cf%83-

%ce%b1%ce%b8%ce%b7%ce%bd%ce%b1%cf%83-

%ce%b8%ce%b5%ce%bb%ce%b5%ce%b9-

%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b5/?fbclid=IwAR1pUb18Xk12AvHwMF0eY9kJRAFOOQ

AMMWDfaAw2rIqfqxYnKp7dWN2Jkzo 

 

15.07.2020 
Ο ΔΕΔΔΗΕ να δώσει στοιχεία για τις αποκοπές 

ηλεκτρικού ρεύματος και ειδικά στη Δυτική Αθήνα 

 
Δεσμεύτηκε ο κ. Υπουργός, ο κ. Χατζηδάκης, ότι θα κάνει ταμείο 

επανασυνδέσεων ηλεκτρικού ρεύματος. Η σχετική ΥΑ, όπως 

ανακοινώθηκε και έχουμε επανειλημμένα ρωτήσει, δεν έχει 

υπογραφεί από τον Υπουργό ακόμα. 

Όμως, η κατάσταση στην κοινωνία είναι δύσκολη. Η πληροφόρηση 

την οποία έχουμε από δήμους στη Δυτική Αθήνα, αναφέρεται σε 

περίπου - αυτό το χρονικό διάστημα με τον κορονοϊό, - πάνω από 

150 με 160 αποκοπές ηλεκτρικού ρεύματος και υπάρχουν άνθρωποι 

οι οποίοι δεν έχουν αυτό το στοιχειώδες. 

Δείτε την σχετική τοποθέτηση, εδώ:  
https://left.gr/news/h-kafantari-o-deddie-na-dosei-stoiheia-gia-tis-apokopes-ilektrikoy-reymatos-kai-eidika-

sti?fbclid=IwAR0PEvc88WH1ovSXhf5EtPLYG2FW0w6Jik_CXnJdHOi6KkoVWN8rqzy_TQQ 

... 

19.07.2020 

 
Στο άλσος Περιστερίου, στην έκθεση φωτογραφίας. 

Συγχαρητήρια στους συμμετέχοντες και βέβαια στο δάσκαλο, 

Βασίλη Νίκα 

12.08.2020 

Αναφορά για την άμεση ανάκληση της απόφασης περί μη 

ανανέωσης των συμβάσεων 18 εργαζομένων στους Παιδικούς 

Σταθμούς Περιστερίου. 

 

 

https://kafantari.com/2020/07/14/%ce%bf-%ce%ba%ce%bf%cf%83%ce%bc%ce%bf%cf%83-%cf%84%ce%b7%cf%83-%ce%b4%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b7%cf%83-%ce%b1%ce%b8%ce%b7%ce%bd%ce%b1%cf%83-%ce%b8%ce%b5%ce%bb%ce%b5%ce%b9-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b5/?fbclid=IwAR1pUb18Xk12AvHwMF0eY9kJRAFOOQAMMWDfaAw2rIqfqxYnKp7dWN2Jkzo
https://kafantari.com/2020/07/14/%ce%bf-%ce%ba%ce%bf%cf%83%ce%bc%ce%bf%cf%83-%cf%84%ce%b7%cf%83-%ce%b4%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b7%cf%83-%ce%b1%ce%b8%ce%b7%ce%bd%ce%b1%cf%83-%ce%b8%ce%b5%ce%bb%ce%b5%ce%b9-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b5/?fbclid=IwAR1pUb18Xk12AvHwMF0eY9kJRAFOOQAMMWDfaAw2rIqfqxYnKp7dWN2Jkzo
https://kafantari.com/2020/07/14/%ce%bf-%ce%ba%ce%bf%cf%83%ce%bc%ce%bf%cf%83-%cf%84%ce%b7%cf%83-%ce%b4%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b7%cf%83-%ce%b1%ce%b8%ce%b7%ce%bd%ce%b1%cf%83-%ce%b8%ce%b5%ce%bb%ce%b5%ce%b9-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b5/?fbclid=IwAR1pUb18Xk12AvHwMF0eY9kJRAFOOQAMMWDfaAw2rIqfqxYnKp7dWN2Jkzo
https://kafantari.com/2020/07/14/%ce%bf-%ce%ba%ce%bf%cf%83%ce%bc%ce%bf%cf%83-%cf%84%ce%b7%cf%83-%ce%b4%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b7%cf%83-%ce%b1%ce%b8%ce%b7%ce%bd%ce%b1%cf%83-%ce%b8%ce%b5%ce%bb%ce%b5%ce%b9-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b5/?fbclid=IwAR1pUb18Xk12AvHwMF0eY9kJRAFOOQAMMWDfaAw2rIqfqxYnKp7dWN2Jkzo
https://kafantari.com/2020/07/14/%ce%bf-%ce%ba%ce%bf%cf%83%ce%bc%ce%bf%cf%83-%cf%84%ce%b7%cf%83-%ce%b4%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b7%cf%83-%ce%b1%ce%b8%ce%b7%ce%bd%ce%b1%cf%83-%ce%b8%ce%b5%ce%bb%ce%b5%ce%b9-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b5/?fbclid=IwAR1pUb18Xk12AvHwMF0eY9kJRAFOOQAMMWDfaAw2rIqfqxYnKp7dWN2Jkzo
https://kafantari.com/2020/07/14/%ce%bf-%ce%ba%ce%bf%cf%83%ce%bc%ce%bf%cf%83-%cf%84%ce%b7%cf%83-%ce%b4%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b7%cf%83-%ce%b1%ce%b8%ce%b7%ce%bd%ce%b1%cf%83-%ce%b8%ce%b5%ce%bb%ce%b5%ce%b9-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b5/?fbclid=IwAR1pUb18Xk12AvHwMF0eY9kJRAFOOQAMMWDfaAw2rIqfqxYnKp7dWN2Jkzo
https://kafantari.com/2020/07/14/%ce%bf-%ce%ba%ce%bf%cf%83%ce%bc%ce%bf%cf%83-%cf%84%ce%b7%cf%83-%ce%b4%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b7%cf%83-%ce%b1%ce%b8%ce%b7%ce%bd%ce%b1%cf%83-%ce%b8%ce%b5%ce%bb%ce%b5%ce%b9-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b5/?fbclid=IwAR1pUb18Xk12AvHwMF0eY9kJRAFOOQAMMWDfaAw2rIqfqxYnKp7dWN2Jkzo
https://left.gr/news/h-kafantari-o-deddie-na-dosei-stoiheia-gia-tis-apokopes-ilektrikoy-reymatos-kai-eidika-sti?fbclid=IwAR0PEvc88WH1ovSXhf5EtPLYG2FW0w6Jik_CXnJdHOi6KkoVWN8rqzy_TQQ
https://left.gr/news/h-kafantari-o-deddie-na-dosei-stoiheia-gia-tis-apokopes-ilektrikoy-reymatos-kai-eidika-sti?fbclid=IwAR0PEvc88WH1ovSXhf5EtPLYG2FW0w6Jik_CXnJdHOi6KkoVWN8rqzy_TQQ


ΔΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ – ΠΕΡΙΟΔΕΙΕΣ 

 

15.07.2020 

Η λαϊκή δυσαρέσκεια για την κυβέρνηση Μητσοτάκη οξύνεται. Δεν πάει άλλο – Συνέντευξη στην 

εφημερίδα «Η πόλη μας». 

 

Διαβάστε τη συνέντευξη εδώ:  https://left.gr/news/h-kafantari-i-laiki-dysareskeia-gia-tin-kyvernisi-mitsotaki-

oxynetai?fbclid=IwAR0WCHRiwh3igskKCAiDgtXUiG51TBeL1Hh1Ol_DnXrFnNncTBAy2vcks5o 

 
 

 

https://kafantari.com/2020/07/15/%ce%b7-%ce%bb%ce%b1%cf%8a%ce%ba%ce%ae-%ce%b4%cf%85%cf%83%ce%b1%cf%81%ce%ad%cf%83%ce%ba%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%ba%cf%85%ce%b2%ce%ad%cf%81%ce%bd%ce%b7%cf%83%ce%b7/
https://kafantari.com/2020/07/15/%ce%b7-%ce%bb%ce%b1%cf%8a%ce%ba%ce%ae-%ce%b4%cf%85%cf%83%ce%b1%cf%81%ce%ad%cf%83%ce%ba%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%ba%cf%85%ce%b2%ce%ad%cf%81%ce%bd%ce%b7%cf%83%ce%b7/
https://left.gr/news/h-kafantari-i-laiki-dysareskeia-gia-tin-kyvernisi-mitsotaki-oxynetai?fbclid=IwAR0WCHRiwh3igskKCAiDgtXUiG51TBeL1Hh1Ol_DnXrFnNncTBAy2vcks5o
https://left.gr/news/h-kafantari-i-laiki-dysareskeia-gia-tin-kyvernisi-mitsotaki-oxynetai?fbclid=IwAR0WCHRiwh3igskKCAiDgtXUiG51TBeL1Hh1Ol_DnXrFnNncTBAy2vcks5o


ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ  

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ 
 

 

27.07.2020 

Κατάθεση ερώτησης σχετικά με την ανάρτηση 

διαφημιστικών πινακίδων.  

 
Δεδομένου ότι, 

Η ασφάλεια των πολιτών πρέπει να αποτελεί πρώτιστη δέσμευση 

κάθε ευνομούμενης πολιτείας και τα διαφημιστικά πλαίσια 

συμβάλλουν στην πρόκληση τροχαίων δυστυχημάτων 
Το δικαίωμα του πολίτη στο σχεδιασμό και στην διαχείριση του 

ελεύθερου δημόσιου χώρου, είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο 

Η ποιότητα και η ασφάλεια του αστικού περιβάλλοντος, οι ανάγκες 

των ΟΤΑ, των πεζών, των ποδηλατών, οι ανάγκες των πολιτών με 

ειδικές ανάγκες, η αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος, ο 

βιοκλιματικός σχεδιασμός του δημόσιου χώρου και η αστική 

αισθητική αποτελούν δημόσιες πολιτικές προτεραιότητας και 

φυσικά πιο σημαντικές από την εξυπηρέτηση των διαφημιστικών 

εταιρειών. 

 

Ερωτώνται οι κ.κ. υπουργοί: 

1. Πότε τέθηκε η ΚΥΑ πριν την έκδοση της σε δημόσια 

διαβούλευση; 

2. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση κλήθηκε να δώσει δημόσια τις 

απόψεις της και εάν ναι, ποιες ήταν; Εάν όχι προτίθεστε να 

την αναμορφώσετε και να τη θέσετε σε δημόσια διαβούλευση 

με την συμμετοχή πολιτών και φορέων ΟΤΑ Α΄ και Β΄ 

βαθμού;  

3. Κατά την έκδοση της ΚΥΑ 46526, έχει ληφθεί υπόψη η 

πολιτική του ΥΠΕΝ σχετικά με το «Εθνικό Σχέδιο για την 

Προσβασιμότητα με έμφαση στην κλιματική αλλαγή», η 

«Εθνική Στρατηγική για το Ποδήλατο» και οι προδιαγραφές 

των Σχεδίων Βιώσιμης Κινητικότητας; 

4. Συμβαδίζει η ΚΥΑ 46526 με τις εξαγγελίες του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά με την υπεράσπιση: 

«του περιβάλλοντος, το βιοκλιματικό σχεδιασμό, τη κυκλική 

οικονομία, τη βαδισιμότητα – πεζή μετακίνηση – τη 

προσβασιμότητα, τη ποδηλατοκίνηση, τις πάσης φύσεως 

ήπιες μορφές μετακίνησης, την αστική αισθητική – 

αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος και τις καινοτόμες 

εφαρμογές»; 

https://left.gr/news/sti-voyli-fernei-o-syriza-tin-epistrofi-ton-

thanatiforon-diafimistikon-

pinakidon?fbclid=IwAR384um5mqfl3UVF8IO-

WqchMON23vo0DhJBlilMWl3WAZUnnanMk8xbVAw 
 

29.07.2020 

31.07.2020 

Κατάθεση Ερώτησης με θέμα την αραίωση των 

δρομολογίων των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.  

 

Δεδομένου ότι, η ανάγκη ενίσχυσης με την αναγκαία 

στελέχωση, υποδομές και εξοπλισμό του κοινού και 

δημόσιου αγαθού των δημόσιων μαζικών μεταφορών 

είναι επιτακτική, ούτως ή άλλως, ακόμα περισσότερο 

αυτή την περίοδο που απαιτείται για την διασφάλιση της 

δημόσιας υγείας των πολιτών να υπάρχουν πάρα πολύ 

συχνά δρομολόγια ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα 

συγχρωτισμού, είτε στα σημεία αναμονής, είτε εντός των 

μέσων μαζικής μεταφοράς. 

Ερωτώνται οι κ. Υπουργοί: 

1. Τι μέτρα προτίθενται να προωθήσουν και ποιο το 

λεπτομερές χρονοδιάγραμμα για την πύκνωση των 

δρομολογίων των ΜΜΜ και κατά τον μήνα 

Αύγουστο, αντισταθμίζοντας την μείωση της 

πληρότητας των μέσων μαζικής μεταφοράς λόγω των 

υγειονομικών συνθηκών; 

2. Τι μέτρα προτίθενται να προωθήσουν και ποιο το 

λεπτομερές χρονοδιάγραμμα για την αποφυγή της 

μεγάλης αναμονής και της ταλαιπωρίας των πολιτών 

στα σημεία αναμονής και εντός των ΜΜΜ; 

3. Ποιό το ακριβές χρονοδιάγραμμα για προώθηση 

της ηλεκτροκίνησης και χρήσης εναλλακτικών και 

καθαρών καυσίμων στα μέσα μαζικής μεταφοράς, 

μετά τον πρόσφατα ψηφισθέντα νόμο του ΥΠΕΝ, 

ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα του ατμοσφαιρικού 

αέρα στις μεγάλες πόλεις; 

https://www.syriza.gr/article/id/95560/Erwthsh-ths-CH.-Kafantarh-kai-ths-P.-Perka-gia-thn-

araiwsh-twn-dromologiwn-sta-Mesa-Mazikhs-

Metaforas.html?fbclid=IwAR3lMYbthgWqrZnliFXRrLP_9swNXY0ZJF5Nmxnth3yJ45N9J2q

Sh1cHElw 

 

  

https://left.gr/news/sti-voyli-fernei-o-syriza-tin-epistrofi-ton-thanatiforon-diafimistikon-pinakidon?fbclid=IwAR384um5mqfl3UVF8IO-WqchMON23vo0DhJBlilMWl3WAZUnnanMk8xbVAw
https://left.gr/news/sti-voyli-fernei-o-syriza-tin-epistrofi-ton-thanatiforon-diafimistikon-pinakidon?fbclid=IwAR384um5mqfl3UVF8IO-WqchMON23vo0DhJBlilMWl3WAZUnnanMk8xbVAw
https://left.gr/news/sti-voyli-fernei-o-syriza-tin-epistrofi-ton-thanatiforon-diafimistikon-pinakidon?fbclid=IwAR384um5mqfl3UVF8IO-WqchMON23vo0DhJBlilMWl3WAZUnnanMk8xbVAw
https://left.gr/news/sti-voyli-fernei-o-syriza-tin-epistrofi-ton-thanatiforon-diafimistikon-pinakidon?fbclid=IwAR384um5mqfl3UVF8IO-WqchMON23vo0DhJBlilMWl3WAZUnnanMk8xbVAw
https://www.syriza.gr/article/id/95560/Erwthsh-ths-CH.-Kafantarh-kai-ths-P.-Perka-gia-thn-araiwsh-twn-dromologiwn-sta-Mesa-Mazikhs-Metaforas.html?fbclid=IwAR3lMYbthgWqrZnliFXRrLP_9swNXY0ZJF5Nmxnth3yJ45N9J2qSh1cHElw
https://www.syriza.gr/article/id/95560/Erwthsh-ths-CH.-Kafantarh-kai-ths-P.-Perka-gia-thn-araiwsh-twn-dromologiwn-sta-Mesa-Mazikhs-Metaforas.html?fbclid=IwAR3lMYbthgWqrZnliFXRrLP_9swNXY0ZJF5Nmxnth3yJ45N9J2qSh1cHElw
https://www.syriza.gr/article/id/95560/Erwthsh-ths-CH.-Kafantarh-kai-ths-P.-Perka-gia-thn-araiwsh-twn-dromologiwn-sta-Mesa-Mazikhs-Metaforas.html?fbclid=IwAR3lMYbthgWqrZnliFXRrLP_9swNXY0ZJF5Nmxnth3yJ45N9J2qSh1cHElw
https://www.syriza.gr/article/id/95560/Erwthsh-ths-CH.-Kafantarh-kai-ths-P.-Perka-gia-thn-araiwsh-twn-dromologiwn-sta-Mesa-Mazikhs-Metaforas.html?fbclid=IwAR3lMYbthgWqrZnliFXRrLP_9swNXY0ZJF5Nmxnth3yJ45N9J2qSh1cHElw


ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ  

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ 
 

28.08.2020 

Κατάθεση Ερώτησης και ΑΚΕ για την πυρκαγιά σε εργοστάσιο 

ανακύκλωσης στη Μεταμόρφωση. 

 
Η συγκεκριμένη φωτιά δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό 

καθώς από την αρχή του χρόνου έχουν σημειωθεί πολλαπλά 

περιστατικά που συνδέονται με την ανακύκλωση -αποθήκευση 

πλαστικών. 

Εντοπίζουν ως πρόβλημα την απουσία ουσιαστικών ελέγχων 

στις εγκαταστάσεις, θέματα που προκύπτουν ως προς την 

κατάταξη και αδειοδότησή τους, κενά στην τήρηση 

περιβαλλοντικών όρων και αδυναμία των μέτρων 

αντιμετώπισης συμβάντων με αποτέλεσμα τη ρύπανση του 

περιβάλλοντος και πρόσκληση συνεπειών στην ανθρώπινη 

υγεία. 

Αναφέρονται στον κώδωνα κινδύνου που έκρουσε η Ελληνική 

Αντικαρκινική Εταιρεία για τις συνέπειες της φωτιάς στη 

Μεταμόρφωση και καταλήγουν ότι το περιβαλλοντικό πλήγμα 

γεγονός όπως και οι ανησυχίες και τα ερωτηματικά που 

προκύπτουν για τη διαχείρισή του και τις επιπτώσεις του, στους 

πολίτες, το περιβάλλον και στην τροφική αλυσίδα. 

Ερωτούν λοιπόν τους αρμόδιους υπουργούς, τα ακόλουθα : 

1) Πρόκειται να εξεταστεί το νομικό πλαίσιο εγκατάστασης, 

αδειοδότησης και λειτουργίας της εν λόγω επιχείρησης αλλά 

και αντίστοιχων ομοειδών δραστηριοτήτων; 

2) Ποια είναι τα αίτια της πυρκαγιάς, πώς θα διερευνηθούν και 

συναξιολογηθούν περαιτέρω αντίστοιχα περιστατικά και σε 

ποιες προληπτικές δράσεις θα προβείτε για αποτροπή 

μελλοντικών αντίστοιχων συμβάντων; 

3) Έχουν πραγματοποιηθεί αυτοψίες από τους ελεγκτές του 

Σώματος Επιθεωρητών Περιβάλλοντος ή άλλες αρμόδιες 

Περιφερειακές Υπηρεσίες και εάν ναι , ποια είναι τα πορίσματα 

της έκθεσης ελέγχου; 

4) Τι μέτρα απόδοσης πρόκειται να ληφθούν ώστε να ενισχυθεί 

το σώμα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος για να ενταθούν οι 

συστηματικοί έλεγχοι , στο πλαίσιο πρόληψης και προφύλαξης 

σύμφωνα με διεθνείς κανονισμούς για την αποφυγή παρόμοιων 

περιστατικών σε χώρους ανακύκλωσης ανακυκλώσιμων 

υλικών; 

 

5) Υπάρχει εξοπλισμός και διαδικασίες μέτρησης και 

παρακολούθησης των ρυπαντικών ουσιών που 

απελευθερώθηκαν στο περιβάλλον, των αποθέσεών τους στο 

έδαφος και της συγκέντρωσής τους στην τροφική αλυσίδα 

και εν γένει της επίπτωσης των ρύπων στην ποιότητα ζωής, 

τη δημόσια υγεία και τα χαρακτηριστικά των προϊόντων του 

πρωτογενούς τομέα στην ευρύτερη περιοχή του συμβάντος 

και γενικά σε αντίστοιχα περιστατικά; 

6) Υπάρχει σχέδιο μέτρων αντιμετώπισης των επιπτώσεων 

αντίστοιχων περιστατικών όσον αφορά στα μέτρα 

προστασίας του πληθυσμού, τις επιπτώσεις από την 

εκπομπή, μεταφορά και βιοσυσσώρευση επικίνδυνων και 

τοξικών ρυπαντικών ουσιών; Δόθηκαν μετά την πυρκαγιά 

στην Μεταμόρφωση αυτές οι οδηγίες ως προς τους κανόνες 

προστασίας, τη γενική και ειδική καθαριότητα ιδιωτικών και 

κοινόχρηστων χώρων και εν γένει την πρόληψη των 

αρνητικών επιπτώσεων στους ΟΤΑ, τους επαγγελματίες και 

τον γενικό πληθυσμό και πώς ελέγθηκε η εφαρμογή τους; 

7) Υπάρχει σχετικό Πρωτόκολλο δράσης από την Πολιτική 

Προστασία για αντιμετώπιση αυτού του είδους επεισοδίων 

ρύπανσης που απειλούν σοβαρά τη δημόσια υγεία, αν όχι τι 

μέτρα άμεσης απόδοσης προτίθεται να ληφθούν ώστε να 

συνταχθούν; 

8) Ποια άμεσα μέτρα θα ληφθούν σε δραστηριότητες 

διαλογής, αποθήκευσης, προεπεξεργασίας και επεξεργασίας 

ανακυκλώσιμων υλικών, προκειμένου να αποφευχθούν 

ανάλογα ατυχήματα και η επακόλουθη ρύπανση στο μέλλον; 

Επίσης, οι βουλευτές αιτούνται την κατάθεση των 

πορισμάτων των Πυροσβεστικών και υπολοίπων 

ανακριτικών αρχών σχετικά με τα αίτια της εν λόγω 

πυρκαγιάς. 

 

Δείτε ολόκληρο το κείμενο της Ερώτησης, που κατατέθηκε με 

πρωτοβουλία των Ν. Ζαχαριάδη και Χ. Καφαντάρη, εδώ: 
https://www.syriza.gr/article/id/96113/Erwthsh-kai-AKE-33-boyleytwn-toy-SYRIZA-gia-

thn-pyrkagia-se-ergostasio-anakyklwshs-sth-

Metamorfwsh.html?fbclid=IwAR2PluDBQ8kU_hSfUlfSUn5UY-

b9RW_AM_l5cyEQoT1gJa0-fpx5f-_r2V0# 

 

https://www.syriza.gr/article/id/96113/Erwthsh-kai-AKE-33-boyleytwn-toy-SYRIZA-gia-thn-pyrkagia-se-ergostasio-anakyklwshs-sth-Metamorfwsh.html?fbclid=IwAR2PluDBQ8kU_hSfUlfSUn5UY-b9RW_AM_l5cyEQoT1gJa0-fpx5f-_r2V0
https://www.syriza.gr/article/id/96113/Erwthsh-kai-AKE-33-boyleytwn-toy-SYRIZA-gia-thn-pyrkagia-se-ergostasio-anakyklwshs-sth-Metamorfwsh.html?fbclid=IwAR2PluDBQ8kU_hSfUlfSUn5UY-b9RW_AM_l5cyEQoT1gJa0-fpx5f-_r2V0
https://www.syriza.gr/article/id/96113/Erwthsh-kai-AKE-33-boyleytwn-toy-SYRIZA-gia-thn-pyrkagia-se-ergostasio-anakyklwshs-sth-Metamorfwsh.html?fbclid=IwAR2PluDBQ8kU_hSfUlfSUn5UY-b9RW_AM_l5cyEQoT1gJa0-fpx5f-_r2V0
https://www.syriza.gr/article/id/96113/Erwthsh-kai-AKE-33-boyleytwn-toy-SYRIZA-gia-thn-pyrkagia-se-ergostasio-anakyklwshs-sth-Metamorfwsh.html?fbclid=IwAR2PluDBQ8kU_hSfUlfSUn5UY-b9RW_AM_l5cyEQoT1gJa0-fpx5f-_r2V0


ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ  

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ  

 

09.07.2020 

Αυτός που προξενεί φόβο στους πολλούς, τους πολλούς 

φοβάται 

 
Αυτός που προξενεί φόβο στους πολλούς, τους πολλούς φοβάται. 

Αυτό ακριβώς αποτυπώνει και το εν λόγω νομοσχέδιο, την 

καλλιέργεια του φόβου στον κόσμο, για να ξεχάσει την οικονομική 

κατάσταση, να ξεχάσει την εκ περιτροπής εργασία, να ξεχάσουν τη 

δέκατη τρίτη σύνταξη οι συνταξιούχοι, τα μαγαζιά τα οποία κλείνουν 

τα voucher του κ. Βρούτση ή τις αμαρτωλές λίστες κ. Πέτσα - κ. 

Μητσοτάκη κ.λπ. 

Δείτε την τοποθέτηση στο ν/σ Πολιτικής Προστασίας για την 

απαγόρευση των συναθροίσεων, εδώ: https://www.syriza.gr/article/id/94579/CH.-

Kafantarh:-Aytos-poy-proksenei-fobo-stoys-polloys-toys-polloys-fobatai---

binteo.html?fbclid=IwAR130-Gk8UEke_s42C3dazDJD-74FzJJNF6NkanLC9_iryEgQbbmlXTKig8 
 

 Σχετική δήλωση:  

«Μελανή μέρα για την Δημοκρατία η ψήφιση του 

νομοσχεδίου για τις διαδηλώσεις» 

 
Αυτό το σκηνικό είναι μια προβολή στο μέλλον. Στο Κοινοβούλιο 

ψηφίσθηκε  ένας άκρως αντιδημοκρατικός νόμος, ένας νόμος που 

είναι σε πολλά σημεία του ευθεία βολή και στο Σύνταγμα της χώρας 

μας. Ότι και να κάνουν και η κυβέρνηση της ΝΔ και όποιες 

κυβερνήσεις, την λαϊκή οργή ή την λαϊκή παρέμβαση και 

κινητοποίηση δεν θα μπορέσουν να την σταματήσουν. 

Δείτε την συνέντευξη στο Δελτίο Ειδήσεων του Kontra, εδώ: 
https://left.gr/news/h-kafantari-zisame-mia-melani-stigmi-sto-elliniko-

koinovoylio?fbclid=IwAR1TYRxGo-

EKlNfMDcTf_6SqOgshunu6ALfLJUCxEN0dhuZMjZ4SCeGAyUE 

 

 

29.07.2020 

Ένας χρόνος αναξιοπιστίας, ένας χρόνος 

καταστροφικών πολιτικών για τους ΠΟΛΛΟΥΣ 

 
Ένας χρόνος Κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, ένας χρόνος 

διαρκών ατοπημάτων, ένας χρόνος αναξιοπιστίας της 

Κυβέρνησης απέναντι στον ελληνικό λαό σε σχέση με αυτά 

που υποσχέθηκε και με αυτά τα οποία έκανε. 

Δείτε την τοποθέτηση στην Ολομέλεια, κατά τη συζήτηση του 

σ/ν του Υπ. Οικονομικών, εδώ: https://www.syriza.gr/article/id/95503/CH.-

Kafantarh:-%E2%80%8BEnas-chronos-anaksiopistias-enas-chronos-katastrofikwn-

politikwn-gia-toys-POLLOYS---

binteo.html?fbclid=IwAR0O17bQ1fJLKhyCZAfpX6rNQC5sG6gGMSN43ZJe9

675Gj4PwkSvPhHpano 

 

30.07.2020 

Η πολιτική της ΝΔ και στην Υγεία εντείνει τις 

κοινωνικές ανισότητες  

 
Δύο κόσμοι, συγκρούονται δύο κυρίαρχες αντιλήψεις. Η μία 

αντίληψη στην Υγεία, όπως έγινε και στην Παιδεία πριν από 

δύο μέρες με το νομοσχέδιο το οποίο ψηφίστηκε και στο 

σημερινό είναι η αντίληψη για τα δημόσια αγαθά. Η Υγεία, 

όπως και η Παιδεία, είναι δημόσιο αγαθό όπου όλοι έχουν 

δικαίωμα πρόσβασης. 

Η άλλη αντίληψη είναι η αντίληψη που δυστυχώς έμμεσα 

εισάγεται και στο εν λόγω σχέδιο νόμου, της 

εμπορευματοποίησης. Ένα προϊόν, λοιπόν, η Υγεία το οποίο 

πωλείται. Το ίδιο βέβαια είδαμε και στον νόμο για την Παιδεία 

πριν από δύο μέρες. 

Δείτε την τοποθέτηση στο σ/ν του Υπουργείου Υγείας, εδώ: 
https://www.syriza.gr/article/id/95541/CH.-Kafantarh:-H-politikh-ths-ND-kai-sthn-Ygeia-

enteinei-tis-koinwnikes-anisothtes---

binteo.html?fbclid=IwAR0tz_17o7RbhAqpF4BfhFT4vBHCxyhxKfaCsnKcSL9Gxn57mFTcb

w-_eYo 
 

https://www.syriza.gr/article/id/94579/CH.-Kafantarh:-Aytos-poy-proksenei-fobo-stoys-polloys-toys-polloys-fobatai---binteo.html?fbclid=IwAR130-Gk8UEke_s42C3dazDJD-74FzJJNF6NkanLC9_iryEgQbbmlXTKig8
https://www.syriza.gr/article/id/94579/CH.-Kafantarh:-Aytos-poy-proksenei-fobo-stoys-polloys-toys-polloys-fobatai---binteo.html?fbclid=IwAR130-Gk8UEke_s42C3dazDJD-74FzJJNF6NkanLC9_iryEgQbbmlXTKig8
https://www.syriza.gr/article/id/94579/CH.-Kafantarh:-Aytos-poy-proksenei-fobo-stoys-polloys-toys-polloys-fobatai---binteo.html?fbclid=IwAR130-Gk8UEke_s42C3dazDJD-74FzJJNF6NkanLC9_iryEgQbbmlXTKig8
https://kafantari.com/2020/07/10/%ce%bc%ce%b5%ce%bb%ce%b1%ce%bd%ce%ae-%ce%bc%ce%ad%cf%81%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%ce%ba%cf%81%ce%b1%cf%84%ce%af%ce%b1-%ce%b7-%cf%88%ce%ae%cf%86%ce%b9%cf%83/
https://kafantari.com/2020/07/10/%ce%bc%ce%b5%ce%bb%ce%b1%ce%bd%ce%ae-%ce%bc%ce%ad%cf%81%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%ce%ba%cf%81%ce%b1%cf%84%ce%af%ce%b1-%ce%b7-%cf%88%ce%ae%cf%86%ce%b9%cf%83/
https://left.gr/news/h-kafantari-zisame-mia-melani-stigmi-sto-elliniko-koinovoylio?fbclid=IwAR1TYRxGo-EKlNfMDcTf_6SqOgshunu6ALfLJUCxEN0dhuZMjZ4SCeGAyUE
https://left.gr/news/h-kafantari-zisame-mia-melani-stigmi-sto-elliniko-koinovoylio?fbclid=IwAR1TYRxGo-EKlNfMDcTf_6SqOgshunu6ALfLJUCxEN0dhuZMjZ4SCeGAyUE
https://left.gr/news/h-kafantari-zisame-mia-melani-stigmi-sto-elliniko-koinovoylio?fbclid=IwAR1TYRxGo-EKlNfMDcTf_6SqOgshunu6ALfLJUCxEN0dhuZMjZ4SCeGAyUE
https://kafantari.com/2020/07/30/%ce%ad%ce%bd%ce%b1%cf%82-%cf%87%cf%81%cf%8c%ce%bd%ce%bf%cf%82-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%be%ce%b9%ce%bf%cf%80%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%af%ce%b1%cf%82-%ce%ad%ce%bd%ce%b1%cf%82-%cf%87%cf%81%cf%8c%ce%bd%ce%bf/
https://kafantari.com/2020/07/30/%ce%ad%ce%bd%ce%b1%cf%82-%cf%87%cf%81%cf%8c%ce%bd%ce%bf%cf%82-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%be%ce%b9%ce%bf%cf%80%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%af%ce%b1%cf%82-%ce%ad%ce%bd%ce%b1%cf%82-%cf%87%cf%81%cf%8c%ce%bd%ce%bf/
https://www.syriza.gr/article/id/95503/CH.-Kafantarh:-%E2%80%8BEnas-chronos-anaksiopistias-enas-chronos-katastrofikwn-politikwn-gia-toys-POLLOYS---binteo.html?fbclid=IwAR0O17bQ1fJLKhyCZAfpX6rNQC5sG6gGMSN43ZJe9675Gj4PwkSvPhHpano
https://www.syriza.gr/article/id/95503/CH.-Kafantarh:-%E2%80%8BEnas-chronos-anaksiopistias-enas-chronos-katastrofikwn-politikwn-gia-toys-POLLOYS---binteo.html?fbclid=IwAR0O17bQ1fJLKhyCZAfpX6rNQC5sG6gGMSN43ZJe9675Gj4PwkSvPhHpano
https://www.syriza.gr/article/id/95503/CH.-Kafantarh:-%E2%80%8BEnas-chronos-anaksiopistias-enas-chronos-katastrofikwn-politikwn-gia-toys-POLLOYS---binteo.html?fbclid=IwAR0O17bQ1fJLKhyCZAfpX6rNQC5sG6gGMSN43ZJe9675Gj4PwkSvPhHpano
https://www.syriza.gr/article/id/95503/CH.-Kafantarh:-%E2%80%8BEnas-chronos-anaksiopistias-enas-chronos-katastrofikwn-politikwn-gia-toys-POLLOYS---binteo.html?fbclid=IwAR0O17bQ1fJLKhyCZAfpX6rNQC5sG6gGMSN43ZJe9675Gj4PwkSvPhHpano
https://www.syriza.gr/article/id/95503/CH.-Kafantarh:-%E2%80%8BEnas-chronos-anaksiopistias-enas-chronos-katastrofikwn-politikwn-gia-toys-POLLOYS---binteo.html?fbclid=IwAR0O17bQ1fJLKhyCZAfpX6rNQC5sG6gGMSN43ZJe9675Gj4PwkSvPhHpano
https://www.syriza.gr/article/id/95541/CH.-Kafantarh:-H-politikh-ths-ND-kai-sthn-Ygeia-enteinei-tis-koinwnikes-anisothtes---binteo.html?fbclid=IwAR0tz_17o7RbhAqpF4BfhFT4vBHCxyhxKfaCsnKcSL9Gxn57mFTcbw-_eYo
https://www.syriza.gr/article/id/95541/CH.-Kafantarh:-H-politikh-ths-ND-kai-sthn-Ygeia-enteinei-tis-koinwnikes-anisothtes---binteo.html?fbclid=IwAR0tz_17o7RbhAqpF4BfhFT4vBHCxyhxKfaCsnKcSL9Gxn57mFTcbw-_eYo
https://www.syriza.gr/article/id/95541/CH.-Kafantarh:-H-politikh-ths-ND-kai-sthn-Ygeia-enteinei-tis-koinwnikes-anisothtes---binteo.html?fbclid=IwAR0tz_17o7RbhAqpF4BfhFT4vBHCxyhxKfaCsnKcSL9Gxn57mFTcbw-_eYo
https://www.syriza.gr/article/id/95541/CH.-Kafantarh:-H-politikh-ths-ND-kai-sthn-Ygeia-enteinei-tis-koinwnikes-anisothtes---binteo.html?fbclid=IwAR0tz_17o7RbhAqpF4BfhFT4vBHCxyhxKfaCsnKcSL9Gxn57mFTcbw-_eYo


ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

 

10.07.2020 

Η Αγία Σοφία τζαμί - Ανάγκη ενεργητικής εξωτερικής 

πολιτικής της χώρας 

 
«Επί Κυριάκου Μητσοτάκη, η Αγία Σοφία γίνεται τζαμί» 

Η Κυβέρνηση χαρακτηρίζει την Τουρκία «απομονωμένη», τη στιγμή που 

η Τουρκία κινείται διαρκώς στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, ενώ 

εμείς αποκλειστήκαμε από το Βερολίνο. Η Κυβέρνηση πρέπει να απαιτεί 

και να διεκδικεί κυρώσεις». 

 
Δείτε τη συνέντευξη στην εκπομπή Παρεμβάσεις του Bluesky, εδώ: 
http://www.avgi.gr/article/10811/11272361/ch-kaphantare-e-agia-sophia-tzami-ananke-energetikes-

exoterikes-politikes-tes-choras-video-

?fbclid=IwAR3LyvJWLhgiG1SRnfGDy7EJrtIwq7izbhcVxpZyvCJSJCZLDUsWxAa2vhE 

 

12.07.2020 

Ο ΣΥΡΙΖΑ ασκεί υπεύθυνη αντιπολίτευση ΚΑΙ στην 

εξωτερική πολιτική 

 
Επί διακυβέρνησης Κυριάκου Μητσοτάκη, η Αγία Σοφία γίνεται τζαμί. 

Φόβοι για αυτό προϋπήρχαν, γι’ αυτό και υπήρξαν οι ανάλογες 

παρεμβάσεις από την κυβέρνησή ΣΥΡΙΖΑ» υπογράμμισε η Χαρά 

Καφαντάρη. «Αποδεικνύουμε στην πράξη το πόσο υπεύθυνη 

Αξιωματική Αντιπολίτευση είμαστε. Ειδικά στα εθνικά θέματα 

στηρίξαμε και θεωρήσαμε θετικά βήματα όπως η συμφωνία για τις 

θαλάσσιες ζώνες στην Ιταλία. Εκτιμούμε ότι πρέπει να προχωρήσει το 

θέμα της ΑΟΖ και με την Αίγυπτο – έχει ήδη γίνει προεργασία από την 

κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Στηρίζουμε ό,τι θετικό για τα συμφέροντα της 

πατρίδας. Δεν πρέπει η Ελλάδα τώρα να παρακολουθεί μόνο και να 

κάνει ανακοινώσεις. Πρέπει να είναι πιο ενεργητική η εξωτερική 

πολιτική της για τα δίκαια της χώρας μας 

Δείτε τη συνέντευξη στην ΕΡΤ, στην εκπομπή «Μαζί το 

Σαββατοκύριακο», εδώ: https://kafantari.com/2020/07/12/%ce%bf-

%cf%83%cf%85%cf%81%ce%b9%ce%b6%ce%b1-%ce%b1%cf%83%ce%ba%ce%b5%ce%af-

%cf%85%cf%80%ce%b5%cf%8d%ce%b8%cf%85%ce%bd%ce%b7-

%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b9%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%af%cf%84%ce%b5%cf%85%cf

%83/#more-5036 

 

 

 

24.07.2020 

Ανάγκη έκτακτης σύγκλησης Συμβουλίου Κορυφής για τις 

προκλήσεις της Τουρκίας 

 
Η κυβέρνηση της Ν.Δ. δεν προηγείται, ακολουθεί τα γεγονότα, 

πρέπει να ζητήσει σύγκληση Συμβουλίου Κορυφής και κυρώσεις 

από την Ε.Ε. προς τη Τουρκία 

Δείτε την συνέντευξη στην εκπομπή του ΣΚΑΙ «Αταίριαστοι», εδώ:  
https://left.gr/news/h-kafantari-anagki-ektaktis-sygklisis-symvoylioy-koryfis-gia-tis-prokliseis-tis-

toyrkias-vinteo?fbclid=IwAR02OCFCtu_j-acNM3w-746kQjz8qn1H4-AZ-

vqmGt6ToZ75t3X0gGGODn0 

 

 Την ημέρα αποκατάστασης της Δημοκρατίας 

απαραίτητη η διαφύλαξη και η περαιτέρω 

ενδυνάμωση της 
Συνέντευξη στη ραδιοφωνική εκπομπή «ΒΕΡΑΝΤΑ 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ», στο ΡΑΔΙΟ North 98: https://left.gr/news/h-

kafantari-tin-imera-apokatastasis-tis-dimokratias-aparaititi-i-diafylaxi-kai-i-

peraitero?fbclid=IwAR0sjg8Ywt-iuKt6pZjku9nnGVotztTtLl6By8GsDq0Ysw8-

B5oT_1lA94U 

11.08.2020 

Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι υπεύθυνη πατριωτική δύναμη  

 
Είμαστε πατριώτες, ζητάμε εθνική στρατηγική και συνεννόηση 

στα εξωτερικά θέματα γιατί η πατρίδα μας πρέπει να παίξει τον 

ρόλο που της αρμόζει, τον πρωταγωνιστικό, στην περιοχή της 

ανατολικής Μεσογείου 

Στην εκπομπή του OPEN, «Ώρα Ελλάδος», στις τουρκικές 

προκλήσεις στην ελληνική υφαλοκρηπίδα όπου εισήλθε το 

τουρκικό ερευνητικό Oruc Reis: https://left.gr/news/h-kafantari-apaiteitai-

apofasistikotita-kai-energitiki-exoteriki-

politiki?fbclid=IwAR1gP7e4hZRoU19Q__9XAE4BcFUPKN8F0LUIBowEBm1Y50KZj3

OeXUTwvpE 

 

19.08.2020 

Έλλειψη στρατηγικής στην εξωτερική πολιτική, 

τώρα και έλλειψη σχεδίου για τα σχολεία  

 
 Στην εκπομπή του OPEN, «Ώρα Ελλάδος», σε συζήτηση με 

θέμα το άνοιγμα των σχολείων και τις ελληνοτουρκικές 

σχέσεις:https://kafantari.com/2020/08/19/%ce%ad%ce%bb%ce%bb%ce%b5%ce%b9

%cf%88%ce%b7-

%cf%83%cf%84%cf%81%ce%b1%cf%84%ce%b7%ce%b3%ce%b9%ce%ba%ce%ae%c

f%82-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-

%ce%b5%ce%be%cf%89%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%cf%80/ 

 

http://www.avgi.gr/article/10811/11272361/ch-kaphantare-e-agia-sophia-tzami-ananke-energetikes-exoterikes-politikes-tes-choras-video-?fbclid=IwAR3LyvJWLhgiG1SRnfGDy7EJrtIwq7izbhcVxpZyvCJSJCZLDUsWxAa2vhE
http://www.avgi.gr/article/10811/11272361/ch-kaphantare-e-agia-sophia-tzami-ananke-energetikes-exoterikes-politikes-tes-choras-video-?fbclid=IwAR3LyvJWLhgiG1SRnfGDy7EJrtIwq7izbhcVxpZyvCJSJCZLDUsWxAa2vhE
http://www.avgi.gr/article/10811/11272361/ch-kaphantare-e-agia-sophia-tzami-ananke-energetikes-exoterikes-politikes-tes-choras-video-?fbclid=IwAR3LyvJWLhgiG1SRnfGDy7EJrtIwq7izbhcVxpZyvCJSJCZLDUsWxAa2vhE
http://www.avgi.gr/article/10811/11272361/ch-kaphantare-e-agia-sophia-tzami-ananke-energetikes-exoterikes-politikes-tes-choras-video-?fbclid=IwAR3LyvJWLhgiG1SRnfGDy7EJrtIwq7izbhcVxpZyvCJSJCZLDUsWxAa2vhE
http://www.avgi.gr/article/10811/11272361/ch-kaphantare-e-agia-sophia-tzami-ananke-energetikes-exoterikes-politikes-tes-choras-video-?fbclid=IwAR3LyvJWLhgiG1SRnfGDy7EJrtIwq7izbhcVxpZyvCJSJCZLDUsWxAa2vhE
https://kafantari.com/2020/07/12/%ce%bf-%cf%83%cf%85%cf%81%ce%b9%ce%b6%ce%b1-%ce%b1%cf%83%ce%ba%ce%b5%ce%af-%cf%85%cf%80%ce%b5%cf%8d%ce%b8%cf%85%ce%bd%ce%b7-%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b9%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%af%cf%84%ce%b5%cf%85%cf%83/
https://kafantari.com/2020/07/12/%ce%bf-%cf%83%cf%85%cf%81%ce%b9%ce%b6%ce%b1-%ce%b1%cf%83%ce%ba%ce%b5%ce%af-%cf%85%cf%80%ce%b5%cf%8d%ce%b8%cf%85%ce%bd%ce%b7-%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b9%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%af%cf%84%ce%b5%cf%85%cf%83/
https://kafantari.com/2020/07/12/%ce%bf-%cf%83%cf%85%cf%81%ce%b9%ce%b6%ce%b1-%ce%b1%cf%83%ce%ba%ce%b5%ce%af-%cf%85%cf%80%ce%b5%cf%8d%ce%b8%cf%85%ce%bd%ce%b7-%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b9%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%af%cf%84%ce%b5%cf%85%cf%83/#more-5036
https://kafantari.com/2020/07/12/%ce%bf-%cf%83%cf%85%cf%81%ce%b9%ce%b6%ce%b1-%ce%b1%cf%83%ce%ba%ce%b5%ce%af-%cf%85%cf%80%ce%b5%cf%8d%ce%b8%cf%85%ce%bd%ce%b7-%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b9%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%af%cf%84%ce%b5%cf%85%cf%83/#more-5036
https://kafantari.com/2020/07/12/%ce%bf-%cf%83%cf%85%cf%81%ce%b9%ce%b6%ce%b1-%ce%b1%cf%83%ce%ba%ce%b5%ce%af-%cf%85%cf%80%ce%b5%cf%8d%ce%b8%cf%85%ce%bd%ce%b7-%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b9%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%af%cf%84%ce%b5%cf%85%cf%83/#more-5036
https://kafantari.com/2020/07/12/%ce%bf-%cf%83%cf%85%cf%81%ce%b9%ce%b6%ce%b1-%ce%b1%cf%83%ce%ba%ce%b5%ce%af-%cf%85%cf%80%ce%b5%cf%8d%ce%b8%cf%85%ce%bd%ce%b7-%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b9%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%af%cf%84%ce%b5%cf%85%cf%83/#more-5036
https://kafantari.com/2020/07/12/%ce%bf-%cf%83%cf%85%cf%81%ce%b9%ce%b6%ce%b1-%ce%b1%cf%83%ce%ba%ce%b5%ce%af-%cf%85%cf%80%ce%b5%cf%8d%ce%b8%cf%85%ce%bd%ce%b7-%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b9%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%af%cf%84%ce%b5%cf%85%cf%83/#more-5036
https://left.gr/news/h-kafantari-anagki-ektaktis-sygklisis-symvoylioy-koryfis-gia-tis-prokliseis-tis-toyrkias-vinteo?fbclid=IwAR02OCFCtu_j-acNM3w-746kQjz8qn1H4-AZ-vqmGt6ToZ75t3X0gGGODn0
https://left.gr/news/h-kafantari-anagki-ektaktis-sygklisis-symvoylioy-koryfis-gia-tis-prokliseis-tis-toyrkias-vinteo?fbclid=IwAR02OCFCtu_j-acNM3w-746kQjz8qn1H4-AZ-vqmGt6ToZ75t3X0gGGODn0
https://left.gr/news/h-kafantari-anagki-ektaktis-sygklisis-symvoylioy-koryfis-gia-tis-prokliseis-tis-toyrkias-vinteo?fbclid=IwAR02OCFCtu_j-acNM3w-746kQjz8qn1H4-AZ-vqmGt6ToZ75t3X0gGGODn0
https://left.gr/news/h-kafantari-tin-imera-apokatastasis-tis-dimokratias-aparaititi-i-diafylaxi-kai-i-peraitero?fbclid=IwAR0sjg8Ywt-iuKt6pZjku9nnGVotztTtLl6By8GsDq0Ysw8-B5oT_1lA94U
https://left.gr/news/h-kafantari-tin-imera-apokatastasis-tis-dimokratias-aparaititi-i-diafylaxi-kai-i-peraitero?fbclid=IwAR0sjg8Ywt-iuKt6pZjku9nnGVotztTtLl6By8GsDq0Ysw8-B5oT_1lA94U
https://left.gr/news/h-kafantari-tin-imera-apokatastasis-tis-dimokratias-aparaititi-i-diafylaxi-kai-i-peraitero?fbclid=IwAR0sjg8Ywt-iuKt6pZjku9nnGVotztTtLl6By8GsDq0Ysw8-B5oT_1lA94U
https://left.gr/news/h-kafantari-tin-imera-apokatastasis-tis-dimokratias-aparaititi-i-diafylaxi-kai-i-peraitero?fbclid=IwAR0sjg8Ywt-iuKt6pZjku9nnGVotztTtLl6By8GsDq0Ysw8-B5oT_1lA94U
https://left.gr/news/h-kafantari-apaiteitai-apofasistikotita-kai-energitiki-exoteriki-politiki?fbclid=IwAR1gP7e4hZRoU19Q__9XAE4BcFUPKN8F0LUIBowEBm1Y50KZj3OeXUTwvpE
https://left.gr/news/h-kafantari-apaiteitai-apofasistikotita-kai-energitiki-exoteriki-politiki?fbclid=IwAR1gP7e4hZRoU19Q__9XAE4BcFUPKN8F0LUIBowEBm1Y50KZj3OeXUTwvpE
https://left.gr/news/h-kafantari-apaiteitai-apofasistikotita-kai-energitiki-exoteriki-politiki?fbclid=IwAR1gP7e4hZRoU19Q__9XAE4BcFUPKN8F0LUIBowEBm1Y50KZj3OeXUTwvpE
https://left.gr/news/h-kafantari-apaiteitai-apofasistikotita-kai-energitiki-exoteriki-politiki?fbclid=IwAR1gP7e4hZRoU19Q__9XAE4BcFUPKN8F0LUIBowEBm1Y50KZj3OeXUTwvpE
https://kafantari.com/2020/08/19/%ce%ad%ce%bb%ce%bb%ce%b5%ce%b9%cf%88%ce%b7-%cf%83%cf%84%cf%81%ce%b1%cf%84%ce%b7%ce%b3%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b5%ce%be%cf%89%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%cf%80/
https://kafantari.com/2020/08/19/%ce%ad%ce%bb%ce%bb%ce%b5%ce%b9%cf%88%ce%b7-%cf%83%cf%84%cf%81%ce%b1%cf%84%ce%b7%ce%b3%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b5%ce%be%cf%89%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%cf%80/
https://kafantari.com/2020/08/19/%ce%ad%ce%bb%ce%bb%ce%b5%ce%b9%cf%88%ce%b7-%cf%83%cf%84%cf%81%ce%b1%cf%84%ce%b7%ce%b3%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b5%ce%be%cf%89%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%cf%80/
https://kafantari.com/2020/08/19/%ce%ad%ce%bb%ce%bb%ce%b5%ce%b9%cf%88%ce%b7-%cf%83%cf%84%cf%81%ce%b1%cf%84%ce%b7%ce%b3%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b5%ce%be%cf%89%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%cf%80/
https://kafantari.com/2020/08/19/%ce%ad%ce%bb%ce%bb%ce%b5%ce%b9%cf%88%ce%b7-%cf%83%cf%84%cf%81%ce%b1%cf%84%ce%b7%ce%b3%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b5%ce%be%cf%89%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%cf%80/


ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ 

ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 

 

16.07.2020 

Προσχεδιασμένη από τη Ν.Δ. η εξέλιξη της προανακριτικής 

 
Η δήλωση που έκανε ο Υπουργός Δικαιοσύνης κατά την άποψη μας 

αποτελεί παρέμβαση στην δικαιοσύνη. Η δήλωση ότι έπρεπε οι 

υποθέσεις των 10 ατόμων να μπούνε στο αρχείο είναι ένα σοβαρό 

ατόπημα. Από την στιγμή που ξεκίνησε η προανακριτική της Βουλής με 

τον αποκλεισμό του  Π. Πολάκη και του Δ. Τζανακόπουλου από μέλη 

της προανακριτικής με έωλα επιχειρήματα, φάνηκαν οι προθέσεις και οι 

διαθέσεις της ΝΔ. 
https://left.gr/news/h-kafantari-proshediasmeni-apo-ti-nd-i-exelixi-tis-proanakritikis?fbclid=IwAR3Blj-

m4WoC67uSYj-9Wai8tFqHrf2FvqJZ2ebrw8MrMSbzN6_UsTV8ui4 

 

17.07.2020 

Στη Δημοκρατία η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη και διακριτή 

εξουσία. 

 
Ο ελληνικός λαός θέλει να μάθει την αλήθεια, θέλει να διαλευκανθούν 

τα σκάνδαλα και να αφήσουμε την δικαιοσύνη ελεύθερη να ενεργεί. Με 

τις εξελίξεις των τελευταίων ημερών δίνεται ένα μήνυμα και στους 

λειτουργούς της δικαιοσύνης, ώστε να φοβηθούν. Οι εξουσίες είναι 

τρεις και διακριτές και πρέπει στη δικαστική εξουσία να μην 

παρεμβαίνει κανείς. 

Δείτε τη συνέντευξη στην εκπομπή του Kontra «Επί του Πιεστηρίου», 

εδώ: https://www.syriza.gr/article/id/94986/CH.-Kafantarh:-Sth-Dhmokratia-h-dikaiosynh-einai-

aneksarthth-kai-diakrith-eksoysia---

binteo.html?fbclid=IwAR14DxmhbEN_CT0wbKqTB_w43OvN5K4RVQHamZpQPCVep60JZb4464X

b4O4 

02.08.2020 

Έλλειψη σχεδιασμού και διαρκείς αντιφάσεις στην 

αντιμετώπιση της πανδημίας  

 
H πατρίδα μας είναι σε μια δύσκολη φάση έχουμε τα εθνικά ζητήματα 

που θέλουν ιδιαίτερους και προσεκτικούς χειρισμούς, να μην 

ακολουθούμε τα γεγονότα αλλά να παίρνουμε πρωτοβουλίες με βάση τα 

συμφέροντα της χώρας. 

Συνέντευξη στην ΕΡΤ, στην εκπομπή Μαζί το Σαββατοκύριακο: 
https://left.gr/news/h-kafantari-elleipsi-shediasmoy-kai-diarkeis-antifaseis-stin-antimetopisi-tis-

pandimias-vinteo?fbclid=IwAR0it7N6uoZe_2rVcuMri3su_I-Vlh15dhqR8Mm1wlfeO2_gg1Mq-

sz6CXw 

 

 

25.07.2020 

Να αντιπαλέψουμε τις διακρίσεις λόγω φύλου και σε 

τουρισμό – εστίαση 

Σε διαδικτυακή εκδήλωση του τμήματος φεμινιστικής 

πολιτικής και φύλου του ΣΥΡΙΖΑ, με θέμα: «Οι 

επιπτώσεις της πανδημίας στις γυναίκες εργαζόμενες στον 

τουρισμό και στην εστίαση» 

 
Η Χαρά Καφαντάρη αναφέρθηκε σε σχετικές δηλώσεις του ΓΓ 

του ΟΗΕ, και της Γεν. Διευθύντριας του ΔΝΤ, για την αύξηση 

των ανισοτήτων λόγω φύλου ακόμα περισσότερο κατά, και 

μετά, την  Πανδημία του κορονοιού. 

Με στοιχεία της Eurostat οι γυναίκες αν και περισσότερες από 

τους άνδρες, και στο Τουρισμό/εστίαση, (σύμφωνα με στοιχεία 

της Eurostat το 59% των εργαζόμενων στον τουρισμό είναι 

γυναίκες, ενώ στη συνολική οικονομική δραστηριότητα είναι 

46%) δεν αμείβονται εξίσου, δεν καταλαμβάνουν θέσεις 

ευθύνης και παρουσιάζουν μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας, το 

οποίο αυξήθηκε λόγω πανδημίας. 

Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων, απαιτείται επιπλέον 

και η στήριξη του εσωτερικού τουρισμού με ενίσχυση 700 

εκατ. Ευρώ και όχι 30 εκατ. Ευρώ που εξήγγειλε η ΝΔ. 

Επίσης, χρειάζονται μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων ,όπως 

π.χ., μη επιστρεπτέες προκαταβολές, ώστε να αντέξουν και να 

επιβιώσουν. 

Είναι ορατές οι διακρίσεις λόγω φύλου και στο τομέα του 

Τουρισμού, πρέπει να τις αντιπαλέψουμε τόσο σε βουλευτικό , 

όσο και σε επίπεδο φορέων και επιχειρηματικότητας. 
https://left.gr/news/hara-kafantari-na-antipalepsoyme-tis-diakriseis-logo-fyloy-kai-se-

toyrismo-

estiasi?fbclid=IwAR1sAF9vZazu9uyMP99DcukjiCDk8dVkwE1q9xNmrb2kpGg1dyfVo8

iRi8k 

 

03.08.2020 

Ανάγκη ενίσχυσης του ΕΣΥ ώστε να ανταποκριθεί σε 

πιθανή όξυνση της πανδημίας 

 
Η βουλευτής Δυτικής Αθήνας αναρωτήθηκε για την κατάσταση 

των νοσοκομείων αυτή την στιγμή και για το αν θα μπορέσουν 

να ανταποκριθούν σε πιθανή αύξηση των κρουσμάτων που 

χρήζουν νοσηλείας. Τόνισε ότι δεν έγινε ούτε μια νέα 

πρόσληψη. 
https://left.gr/news/h-kafantari-anagki-enishysis-toy-esy-oste-na-antapokrithei-se-pithani-

oxynsi-tis-

pandimias?fbclid=IwAR2vZXig4QRgwG8G7ILmGqpr_xljhaLl4Btnr4SYnx916Qlmecb_V1

sfyh8 
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 

 

03.07.2020 

Μοναδικό στα χρονικά: Εγκαινιάζουμε κατεδαφίσεις… 

 
Έχουμε μια Κυβέρνηση προπαγάνδας, μια Κυβέρνηση του «βλέποντας 

και κάνοντας» σε πολλούς τομείς, όπως ο τουρισμός και τα εργασιακά. 

Στον έναν χρόνο διακυβέρνησης της χώρας από τη ΝΔ, ο κ. 

Μητσοτάκης έκανε ακόμη μία επικοινωνιακού τύπου επίσκεψη, στο 

Ελληνικό, ενώ κοινοβουλευτικές και νομοθετικές παρεμβάσεις έγιναν 

από την κυβέρνηση και εν μέσω πανδημίας για να ξεκινήσει το έργο. 

Δείτε το βίντεο από την εκπομπή Kontra 24 εδώ: 
https://www.syriza.gr/article/id/94292/CH.-Kafantarh:-Monadiko-sta-chronika.-Egkainiazoyme-

katedafiseis...---binteo.html?fbclid=IwAR1qMGSLNMB37sJ-

biwXf0ulzb4Y4asXK0S6GsZT7ImmvxMLmMR1D3t79nY 
 

05.07.2020 

Απέλπιδα προσπάθεια της Κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη να 

ξεφύγει από τα μεγάλα προβλήματα της κοινωνίας. 
 «Αυτήν την στιγμή γίνεται μια επικοινωνιακή προσπάθεια από την 

Κυβέρνηση και από φιλικά της μέσα να βάλουν στο στόχαστρο τον 

ΣΥΡΙΖΑ και τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα μέσω των συνεργατών του και 

των υπουργών του και βέβαια να δραπετεύσουν από την 

πραγματικότητα, η οποία είναι σκληρή για την κοινωνία, για τους 

εργαζόμενους, για τις επιχειρήσεις, γιατί είναι γνωστό ότι η οικονομία 

δεν πάει καλά». 

Ακούστε τη συνέντευξη στον ραδιοφωνικό σταθμό Real fm 97.8 στην 

εκπομπή του Γ. Παγάνη και της Α. Γιάμαλη εδώ: https://left.gr/news/h-kafantari-

apelpida-prospatheia-tis-kyvernisis-toy-k-mitsotaki-na-xefygei-apo-ta-

megala?fbclid=IwAR0XVSS18NbjSoM4V7rikjSmx28IfJuSEfMVpeQhiA4lvPa8pNUfSD5-HKo 
 

29.07.2020 

Ανάγκη προστασίας της α’ κατοικίας – να μην ξεσπιτώνονται 

οι άνθρωποι από Σεπτέμβρη.  

 
«Απαιτείται μια άλλη πολιτική σε διαφορετική εντελώς κατεύθυνση η 

κοινωνία πρέπει να στηριχθεί - έρχονται πλειστηριασμοί από τον 

Σεπτέμβρη. Κατατέθηκε τροπολογία από τη Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ και θα 

συζητηθεί σήμερα, για ουσιαστική προστασία της πρώτης κατοικίας». 

Δείτε τη συνέντευξη στην εκπομπή της ΕΡΤ «Από τις έξι», εδώ: 
https://www.syriza.gr/article/id/95416/CH.-Kafantarh:-Anagkh-prostasias-ths-prwths-katoikias-na-

mhn-ksespitwnontai-anthrwpoi-apo-Septembrh---

binteo.html?fbclid=IwAR34qTA0LCdcTa5a4WTze6nKJDGl8kODJ-

OHPWUBycEWXEsgavTevk3qpVY 

 

05.08.2020 

Η πολιτική της ΝΔ είναι νεοφιλελεύθερη και 

ακροδεξιά, όχι κεντρώα. 

 
Για τις επιλογές του Κυριάκου Μητσοτάκη, o οποίος μέσω 

ανασχηματισμού ενίσχυσε το κυβερνητικό σχήμα χωρίς να 

διώξει κανέναν από τους υπουργούς που βαρύνονται με επιλογές 

που οδήγησαν σε φιάσκο και γκάφες, όπως αυτές του κ. 

Θεοχάρη, η λίστα του κ. Πέτσα ή τα βάουτσερ του κ. Βρούτση, 

μίλησε στον 91,4 Στο Κόκκινο Θεσσαλονίκης η βουλευτής του 

ΣΥΡΙΖΑ και αναπληρώτρια τομεάρχης Περιβάλλοντος του 

κόμματος, Χαρά Καφαντάρη. 
https://www.stokokkino.gr/article/3991/H-politikh-ths-ND-einai-neofileleytherh-kai-

akrodeksia-ochi-

kentrwa.html?fbclid=IwAR3pXkyZvvAcfNIKj4qgKcGXaXvBE6lVqM0_mBZay65PnVaeN

ZU75PxdNog 

 

06.08.2020 

Η μαύρη επέτειος της ατομικής βόμβας στη Χιροσίμα 

– Ποτέ πια πόλεμος 

 
6 Αυγούστου 1945 η Χιροσίμα δεν είναι πια εδώ! 

Σαν σήμερα η ατομική βόμβα που χρησιμοποίησαν οι ΗΠΑ, 

ισοπέδωσε την πόλη της Χιροσίμα, μετατρέποντας την πόλη σε 

ερείπια, εκατοντάδες χιλιάδες θύματα  και τους επιζώντες από 

τους  κατοίκους της σε ανθρώπινα ράκη. Μια νέα εποχή στην 

ιστορία της ανθρωπότητας ξεκίνησε. Η Εποχή του Φόβου και 

της ισορροπίας του Τρόμου ανάμεσα στους πολιτικούς 

συνασπισμούς. 

Η μέρα αυτή, ας μείνει στην συλλογική μνήμη σαν μια θλιβερή 

υπενθύμιση της ανθρώπινης καταστροφικής μανίας. 

Η 75η επέτειος της θλιβερής επετείου, ας μείνει να υπενθυμίζει 

την μοναδική αλήθεια για την οποία πρέπει να αγωνίζεται 

ολόκληρη η ανθρωπότητα. 

ΠΟΤΕ ΠΙΑ ΠΟΛΕΜΟΣ, ΑΔΕΛΦΟΣΥΝΗ ΤΩΝ ΛΑΩΝ! 
https://left.gr/news/h-kafantari-i-mayri-epeteios-tis-atomikis-vomvas-sti-hirosima-pote-

pia-

polemos?fbclid=IwAR0YiCs9r_ndzmg0UfzacwDixVPL0ozYehn_dAS6boJvLEyEN_t3qg

BHy-g 

 

03.08.2020 

Στην έναρξη της 18ης Λαμπαδηδρομίας για την 

Εθελοντική Αιμοδοσία (ΠΟΣΕΑ ) εκπροσωπώντας 

τον Πρόεδρο Α Τσίπρα 
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