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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

 

 
09.09.2020 

Ανακοίνωση των νέων Τομεαρχών της ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ 

– Η Χαρά Καφαντάρη αναπληρώτρια τομεάρχης 

Πολιτικής Προστασίας.

 
https://left.gr/news/anakoinothikan-oi-neoi-tomearhes-tis-koinovoyleytikis-

omadas-toy-

syriza?fbclid=IwAR3Pq_zTbcX4gaS8UGV2PWGgpwZ44SH96Z7apXLnBDBi

_1mzzBLJVX0CNls 
 

13.09.2020 

Στα «καμμένα» της Αν. Αττικής -ευρύτερη περιοχή 

Αναβύσσου.  

 
Με Χρ. Σπίρτζη, τομεάρχη ΠΡΟ-ΠΟ, με το Δήμαρχο Σαρωνικού, 

Π. Φιλίππου με τους τοπικούς Βουλευτές, Αθανασίου και 

Σκουρολιάκο, και τον ευρωβουλευτή Αρβανίτη και τη 

συντονίστρια ΟΜ Σαρωνικού. 
 

14.09.2020 

«Άλλες 192 προσλήψεις στην Πολιτική Προστασία. 

Με τι κριτήρια;» 

 
Τοποθέτηση στην Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη συζήτηση 

του σ/ν Υπ. Υγείας «Κύρωση α) της από 10.08.2020 ΠΝΠ και 

β) της από 22.08.2020 ΠΝΠ και άλλες διατάξεις για την 

αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού 

Covid 19 και άλλων επειγόντων ζητημάτων» 

Διαβάστε ολόκληρη την τοποθέτηση, εδώ: 

https://www.syriza.gr/article/id/96762/CH.-Kafantarh:-Alles-192-proslhpseis-

sthn-Politikh-Prostasia.-Me-ti-krithria.html?fbclid=IwAR2JwwGJi5iIH-

qeI9kM1bQAZW0T1evorA43b_1r9Imwq8rsujoj_TLUD0Y 

17.09.2020 

Πρόληψη, βασική αρχή της Πολιτικής Προστασίας 

 
ΠΡΟΛΗΨΗ σημαίνει ΈΓΚΑΙΡΑ: Αναγνώριση του κινδύνου, 

προετοιμασία, ενημέρωση εκπαίδευση, μετριασμός των 

επιπτώσεων. 

Πρόληψη και σχεδιασμός αντιμετώπισης των συνεπειών του 

έκτακτου φαινομένου, πάνω από όλα, ακόμη κι αν δεν χρειαστεί. 

Η κλιματική αλλαγή είναι παρούσα, μια από τις πιο σοβαρές 

επιπτώσεις της είναι και η αύξηση της συχνότητας και της 

σφοδρότητας ακραίων καιρικών φαινομένων. Όλοι το γνωρίζουμε 

πλέον και οφείλουμε να είμαστε ΕΤΟΙΜΟΙ..  

Δείτε τη δήλωση, εδώ: https://www.syriza.gr/article/id/96893/CHara-

Kafantarh:-Prolhpsh-basikh-archh-ths-Politikhs-Prostasias-

.html?fbclid=IwAR3jrmOIL6BsweV7bp7Areb6URlakUnjmjw5VZ1Gv_yAUXFrK2

9mhmQHcEk 

 

20.09.2020 

Στο Μουζάκι Καρδίτσας με κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ – 

Προοδευτική Συμμαχία. 

 
Μεγάλη καταστροφή- δυστυχώς και θύμα...Ανάγκη βραχείας 

αποκατάστασης. Αποζημιώσεις άμεσα στους πληγέντες 

αποκατάσταση του οδικού δικτύου 
 

 Καταστροφές από τον Ιανό στην Καρδίτσα  Covid 19 

δύο παράλληλες πορείες.  

 
Στην εκπομπή της ΕΡΤ, «Ώρα Θεσσαλονίκης για τις καταστροφές 

που προκάλεσε ο «Ιανός» στην Καρδίτσα και για θέματα 

αντιμετώπισης της πανδημίας 
https://left.gr/news/hara-kafantari-katastrofes-apo-ton-iano-stin-karditsa-covid-19-
dyo-paralliles-

poreies?fbclid=IwAR0bYwwzg3lT6rSnJTz0_9DB6f7fY4ixFQ3yvPjNAeEd4AD9rv

LSvyQJbYo 
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
 

 

21.09.2020 

Οι πρόσφατες φυσικές καταστροφές αναδεικνύουν την ανάγκη 

για νέο χωροταξικό σχεδιασμό και αναβαθμισμένη Πολιτική 

Προστασία 

 
Η Χαρά Καφαντάρη βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Δ. Αθήνας και αναπλ. 

Τομεάρχης Πολιτικής Προστασίας συμμετέχοντας στο κλιμάκιο του 

ΣΥΡΙΖΑ- Προοδευτική Συμμαχία, το Σάββατο 19.9.2020 

επισκέφτηκε το νομό Καρδίτσας, που υπέστη σοβαρά πλήγματα 

από την επέλαση του ΙΑΝΟΥ. 

«Η Πολιτεία οφείλει ΑΜΕΣΑ να προχωρήσει σε «βραχεία 

αποκατάσταση», όπως αποκατάσταση οδικού δικτύου (υπάρχουν 

αποκλεισμένα χωριά),καθώς και των δικτύων ενέργειας, 

τηλεπικοινωνιών και υδροδότησης. Οφείλει να αποζημιώσει άμεσα 

τους πληγέντες, χωρίς γραφειοκρατικές διαδικασίες. 

Για μια ακόμη φορά, μετά από μεγάλη φυσική καταστροφή, όπως 

αυτή της Θεσσαλίας, αναδεικνύεται κυρίαρχα η σημασία της 

Πολιτικής Προστασίας και ειδικότερα το στάδιο της ΠΡΟΛΗΨΗΣ. 

Πρόληψη σημαίνει ΈΓΚΑΙΡΑ: Αναγνώριση του κινδύνου, 

προετοιμασία, ενημέρωση εκπαίδευση, μετριασμός των 

επιπτώσεων.» 
https://left.gr/news/h-kafantari-oi-prosfates-fysikes-katastrofes-anadeiknyoyn-tin-anagki-gia-neo-

horotaxiko?fbclid=IwAR0OMeVAnoXHp5tqqZbRngDVehOxGUaoVZdf8MhAscvKV_lJkHI0Y

0dGstU 
 

 Αναντικατάστατος ο ρόλος του δημόσιου χαρακτήρα 

του ΔΕΔΔΗΕ  

Πολλές περιοχές της χώρας μας – ιδιαίτερα τα Επτάνησα και η 

Θεσσαλία δοκιμάστηκαν έντονα από το πρόσφατο και ακραίο 

καιρικό φαινόμενο, το μεσογειακό τυφώνα «ΙΑΝΟ». 

Μέσα από τη διαδικασία διαχείρισης της κρίσης που προκάλεσε 

το ακραίο καιρικό φαινόμενο, αναδεικνύεται, για μια ακόμα φορά, 

η αναγκαιότητα ύπαρξης Δημόσιων φορέων και λειτουργιών, που 

χειρίζονται δημόσια αγαθά. 
https://left.gr/news/hara-kafantari-anantikatastatos-o-rolos-toy-dimosioy-haraktira-toy-

deddie?fbclid=IwAR0vQUxor6PhlNvs4vC5Mr408v7VblA8udiV3U2HLkWapXzStjG0-

SpkPQw 

 

27.09.2020 

Επίσκεψη κλιμακίου ΣΥΡΙΖΑ στα καμένα στον Υμηττό. 

Συγχαρητήρια στην Πυροσβεστική, τις εθελοντικές ομάδες, την 

τοπική αυτοδιοίκηση, που άλλη μια φορά προστάτευσαν το βουνό 

Ο ΥΜΗΤΤΟΣ αντέχει ακόμη  

Απαιτείται ισχυρή θεσμική θωράκισή του Το λέμε χρόνια... 

 
 

23.09.2020 

Ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία στην Κεφαλλονιά - 

Σημασία της πρόληψης και ανάγκη άμεσης «βραχείας 

αποκατάστασης» 

 
«Η αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας είναι σημαντική -οφείλει να 

εστιάσει στην πρόληψη. Η πρόληψη δεν είναι κάτι απλό, σημαίνει, 

αναγνωρίζω τον κίνδυνο, προετοιμάζομαι, εκπαιδεύω τον κόσμο, 

παρεμβαίνω και προβαίνω σε βραχεία αποκατάσταση. Ενώ υπήρχαν οι 

προειδοποιήσεις για ακραίο φαινόμενο από τους μετεωρολόγους, δεν 

υπήρχαν έγκαιρα στο νησί κλιμάκια ΔΕΔΔΗΕ, κινητής τηλεφωνίας και 

όλου του αναγκαίου προσωπικού για βραχεία αποκατάσταση» 

Δείτε την σχετική δήλωση, εδώ: https://www.syriza.gr/article/id/97309/CH.-Kafantarh:-O-SYRIZA-

Proodeytikh-Symmachia-sthn-Kefallonia---Shmasia-ths-prolhpshs-kai-anagkh-ameshs-bracheias-apokatastashs---

hchhtiko.html?fbclid=IwAR3_eQ8m37dDEBMV3XAWrC81cnUxmtlDQj37Zd6cKFJ8C6BdoEfyCf5OSvE 

 

 Συνέντευξη Τύπου στο Αργοστόλι για τα προβλήματα λόγω 

ΙΑΝΟΥ  

 
«Το φαινόμενο του «Ιανού» δεν ήταν κάτι το ξαφνικό, οι αρμόδιοι 

φορείς – μετεωρολόγοι είχαν προειδοποιήσει.»  
 

Δείτε περισσότερα, εδώ: https://kafantari.com/2020/09/24/%ce%b7-%cf%87%ce%b1%cf%81%ce%ac-

%ce%ba%ce%b1%cf%86%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%ac%cf%81%ce%b7-%cf%83%cf%84%ce%b7-

%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%ad%ce%bd%cf%84%ce%b5%cf%85%ce%be%ce%b7-%cf%84%cf%8d%cf%80%ce%bf%cf%85-

2/?fbclid=IwAR27QRR4i7AYmAJsWQPieO42-atj1GBY3LcYEcoB4T3NWXo2XVPbeaohHnQ 

25.09.2020 

Πρέπει να είναι προτεραιότητα της Κυβέρνησης η αποζημίωση 

των πληγέντων και όχι των καναλιών 

Το σημαντικό τώρα είναι να αποζημιωθούν οι άνθρωποι. Είναι 

πολλές περιπτώσεις όπου η πολιτεία πρέπει να σταθεί αρωγός και να 

αποζημιώσει. 

Συνέντευξη στον Alpha 98,9: https://left.gr/news/h-kafantari-prepei-na-einai-proteraiotita-tis-kyvernisis-

i-apozimiosi-ton-pligenton-kai-ohi-ton?fbclid=IwAR0KnTwP1-C434wNbQEDgarm2Rmca1_0zfRN_mJO7yQH0rAoG_O4SOL1I7k 

 

28.09.2020 

Κύριοι της Κυβέρνησης, μπορείτε να κοιτάξετε στα μάτια τους 

κατοίκους της Καρδίτσας, της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης;  

 
Τοποθέτηση στην Ολομέλεια, κατά τη συζήτηση του σ/ν Υπουργείου 

Οικονομικών: «Επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των 

καταστροφικών συνεπειών από την πορεία του μεσογειακού κυκλώνα 

«Ιανός», περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων 

συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες 

κατεπείγουσες διατάξεις» 
https://left.gr/news/h-kafantari-kyrioi-tis-kyvernisis-mporeite-na-koitaxete-sta-matia-toys-katoikoys-tis-

karditsas?fbclid=IwAR2PJMrl3rELYpvif2rqawbMZkKHe1PSh-6_NTppInPk6ZGwXUu3UEVwiHc 
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https://kafantari.com/2020/09/24/%ce%b7-%cf%87%ce%b1%cf%81%ce%ac-%ce%ba%ce%b1%cf%86%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%ac%cf%81%ce%b7-%cf%83%cf%84%ce%b7-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%ad%ce%bd%cf%84%ce%b5%cf%85%ce%be%ce%b7-%cf%84%cf%8d%cf%80%ce%bf%cf%85-2/?fbclid=IwAR27QRR4i7AYmAJsWQPieO42-atj1GBY3LcYEcoB4T3NWXo2XVPbeaohHnQ
https://kafantari.com/2020/09/24/%ce%b7-%cf%87%ce%b1%cf%81%ce%ac-%ce%ba%ce%b1%cf%86%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%ac%cf%81%ce%b7-%cf%83%cf%84%ce%b7-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%ad%ce%bd%cf%84%ce%b5%cf%85%ce%be%ce%b7-%cf%84%cf%8d%cf%80%ce%bf%cf%85-2/?fbclid=IwAR27QRR4i7AYmAJsWQPieO42-atj1GBY3LcYEcoB4T3NWXo2XVPbeaohHnQ
https://left.gr/news/h-kafantari-prepei-na-einai-proteraiotita-tis-kyvernisis-i-apozimiosi-ton-pligenton-kai-ohi-ton?fbclid=IwAR0KnTwP1-C434wNbQEDgarm2Rmca1_0zfRN_mJO7yQH0rAoG_O4SOL1I7k
https://left.gr/news/h-kafantari-prepei-na-einai-proteraiotita-tis-kyvernisis-i-apozimiosi-ton-pligenton-kai-ohi-ton?fbclid=IwAR0KnTwP1-C434wNbQEDgarm2Rmca1_0zfRN_mJO7yQH0rAoG_O4SOL1I7k
https://left.gr/news/h-kafantari-kyrioi-tis-kyvernisis-mporeite-na-koitaxete-sta-matia-toys-katoikoys-tis-karditsas?fbclid=IwAR2PJMrl3rELYpvif2rqawbMZkKHe1PSh-6_NTppInPk6ZGwXUu3UEVwiHc
https://left.gr/news/h-kafantari-kyrioi-tis-kyvernisis-mporeite-na-koitaxete-sta-matia-toys-katoikoys-tis-karditsas?fbclid=IwAR2PJMrl3rELYpvif2rqawbMZkKHe1PSh-6_NTppInPk6ZGwXUu3UEVwiHc


ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

01.09.2020 

Η καύση δεν είναι μονόδρομος στη διαχείριση 

απορριμμάτων  

 
Το σχέδιο για το νέο ΕΣΔΑ (εθνικό σχέδιο διαχείρισης 

αποβλήτων), που ήρθε σε δημόσια διαβούλευση τον Αύγουστο 

και για περιορισμένο χρονικό διάστημα, δημιουργεί έμμεσα 

όλες τις προϋποθέσεις για ουσιαστική εισαγωγής της 

διαδικασίας της καύσης, ως μονόδρομο στη διαδικασία 

διαχείρισης των απορριμμάτων. 

Άρθρο στο tvxs.gr για το νέο σχέδιο ΕΣΔΑ και τη διαχείριση 

απορριμμάτων. 
https://tvxs.gr/news/egrapsan-eipan/i-kaysi-den-einai-monodromos-sti-diaxeirisi-
aporrimmaton?fbclid=IwAR16a2-9kq9bqJE3z-b6-

zidGexS2rKzZyrWGGvVbD_ttfjkI07UOCw34zw 

 

02.09.2020 

Ο ΣΥΡΙΖΑ για το θέμα της πιλοτικής καύσης κόμποστ 

στο εργοστάσιο της ΑΓΕΤ Ηρακλής στον Βόλο 

 
Δήλωση Σωκράτη Φάμελλου, Τομεάρχη, και Χαράς 

Καφαντάρη, αναπληρώτριας Τομεάρχη Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας της ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ για το θέμα της πιλοτικής καύσης 

κόμποστ στο εργοστάσιο της ΑΓΕΤ Ηρακλής στον Βόλο. 

Διαβάστε τη δήλωση, εδώ: https://energypress.gr/news/o-syriza-gia-thema-tis-pilotikis-

kaysis-kompost-sto-ergostasio-tis-aget-iraklis-ston-

volo?fbclid=IwAR0O2YlBzW73kfSebSmEWo9go_kzB3_rOovrLOIFIV0vh7Enx2hsAFgLSJA 

 

05.09.2020 

Το Δίκαιο της Θάλασσας και η Προστασία του 

Περιβάλλοντος 

 
Η σημαντικότερη υποχρέωση του παράκτιου κράτους είναι 

η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και η καλή 

κατάσταση των ιχθυαποθεμάτων 

ΑΡΘΡΟ ΣΤΗΝ ΑΥΓΗ: https://www.avgi.gr/politiki/365602_dikaio-

tis-thalassas-kai-i-prostasia-toy-periballontos 

 
 

07.09.2020 

7 Σεπτεμβρίου – Διεθνής ημέρα Καθαρού Αέρα και Μπλε 

Ουρανών 

 

Η ατμοσφαιρική ρύπανση είναι ο μεγαλύτερος 

περιβαλλοντικός κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία και μία 

από τις κύριες αιτίες θανάτου και ασθενειών παγκοσμίως, 

επηρεάζει δε, ιδιαίτερα τις γυναίκες, τα παιδιά και τους 

ηλικιωμένους, ενώ έχει αρνητικό αντίκτυπο στα 

οικοσυστήματα. 
Διαβάστε περισσότερα: https://www.syriza.gr/article/id/96436/CHara-Kafantarh:-7-

Septembrioy-%E2%80%93-Diethnhs-hmera-Katharoy-Aera-kai-Mple-Oyranwn.html?fbclid=IwAR20M-

0_B5csyGPH_abBIy557pkwgItfMWVehC3_HmvOgwfK3YoEyAQCzm8 

 
 

 

08.09.2020 

Ερώτηση με θέμα «Επικύρωση Διεθνών Συμφωνιών για 

περιβαλλοντικά θέματα». 

 
Ερώτηση Βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ, με πρωτοβουλία της Αν. 

Τομεάρχη Περιβάλλοντος και Ενέργειας της ΚΟ, Χαράς 

Καφαντάρη, με θέμα «Επικύρωση Διεθνών Συμφωνιών για 

περιβαλλοντικά θέματα». 

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί, 

1. Τί μέτρα προτίθενται να προωθήσουν για την υπογραφή, 

ή προσχώρηση των εκκρεμών περιπτώσεων 

περιβαλλοντικών συνθηκών; 

2. Τί μέτρα προτίθενται να προωθήσουν για επικύρωση από 

το Ελληνικό Κοινοβούλιο των συμβάσεων που εκκρεμούν 

και την εισαγωγή τους στην Ελληνική έννομη τάξη και σε 

ποιες έχει δοθεί προτεραιότητα; 

 
Διαβάστε ολόκληρη την ερώτηση, εδώ: 
https://www.syriza.gr/article/id/96494/Erwthsh-Boyleytwn-SYRIZA:-
Epikyrwsh-Diethnwn-Symfwniwn-gia-periballontika-

themata.html?fbclid=IwAR3oG_HYfbbDD02ETSFbvFejrftYx2RGpfPW8Ztqt

2KEBE2402n9eLY21bQ 

 

 

 

https://tvxs.gr/news/egrapsan-eipan/i-kaysi-den-einai-monodromos-sti-diaxeirisi-aporrimmaton?fbclid=IwAR16a2-9kq9bqJE3z-b6-zidGexS2rKzZyrWGGvVbD_ttfjkI07UOCw34zw
https://tvxs.gr/news/egrapsan-eipan/i-kaysi-den-einai-monodromos-sti-diaxeirisi-aporrimmaton?fbclid=IwAR16a2-9kq9bqJE3z-b6-zidGexS2rKzZyrWGGvVbD_ttfjkI07UOCw34zw
https://tvxs.gr/news/egrapsan-eipan/i-kaysi-den-einai-monodromos-sti-diaxeirisi-aporrimmaton?fbclid=IwAR16a2-9kq9bqJE3z-b6-zidGexS2rKzZyrWGGvVbD_ttfjkI07UOCw34zw
https://energypress.gr/news/o-syriza-gia-thema-tis-pilotikis-kaysis-kompost-sto-ergostasio-tis-aget-iraklis-ston-volo?fbclid=IwAR0O2YlBzW73kfSebSmEWo9go_kzB3_rOovrLOIFIV0vh7Enx2hsAFgLSJA
https://energypress.gr/news/o-syriza-gia-thema-tis-pilotikis-kaysis-kompost-sto-ergostasio-tis-aget-iraklis-ston-volo?fbclid=IwAR0O2YlBzW73kfSebSmEWo9go_kzB3_rOovrLOIFIV0vh7Enx2hsAFgLSJA
https://energypress.gr/news/o-syriza-gia-thema-tis-pilotikis-kaysis-kompost-sto-ergostasio-tis-aget-iraklis-ston-volo?fbclid=IwAR0O2YlBzW73kfSebSmEWo9go_kzB3_rOovrLOIFIV0vh7Enx2hsAFgLSJA
https://www.avgi.gr/politiki/365602_dikaio-tis-thalassas-kai-i-prostasia-toy-periballontos
https://www.avgi.gr/politiki/365602_dikaio-tis-thalassas-kai-i-prostasia-toy-periballontos
https://www.syriza.gr/article/id/96436/CHara-Kafantarh:-7-Septembrioy-%E2%80%93-Diethnhs-hmera-Katharoy-Aera-kai-Mple-Oyranwn.html?fbclid=IwAR20M-0_B5csyGPH_abBIy557pkwgItfMWVehC3_HmvOgwfK3YoEyAQCzm8
https://www.syriza.gr/article/id/96436/CHara-Kafantarh:-7-Septembrioy-%E2%80%93-Diethnhs-hmera-Katharoy-Aera-kai-Mple-Oyranwn.html?fbclid=IwAR20M-0_B5csyGPH_abBIy557pkwgItfMWVehC3_HmvOgwfK3YoEyAQCzm8
https://www.syriza.gr/article/id/96436/CHara-Kafantarh:-7-Septembrioy-%E2%80%93-Diethnhs-hmera-Katharoy-Aera-kai-Mple-Oyranwn.html?fbclid=IwAR20M-0_B5csyGPH_abBIy557pkwgItfMWVehC3_HmvOgwfK3YoEyAQCzm8
https://www.syriza.gr/article/id/96494/Erwthsh-Boyleytwn-SYRIZA:-Epikyrwsh-Diethnwn-Symfwniwn-gia-periballontika-themata.html?fbclid=IwAR3oG_HYfbbDD02ETSFbvFejrftYx2RGpfPW8Ztqt2KEBE2402n9eLY21bQ
https://www.syriza.gr/article/id/96494/Erwthsh-Boyleytwn-SYRIZA:-Epikyrwsh-Diethnwn-Symfwniwn-gia-periballontika-themata.html?fbclid=IwAR3oG_HYfbbDD02ETSFbvFejrftYx2RGpfPW8Ztqt2KEBE2402n9eLY21bQ
https://www.syriza.gr/article/id/96494/Erwthsh-Boyleytwn-SYRIZA:-Epikyrwsh-Diethnwn-Symfwniwn-gia-periballontika-themata.html?fbclid=IwAR3oG_HYfbbDD02ETSFbvFejrftYx2RGpfPW8Ztqt2KEBE2402n9eLY21bQ
https://www.syriza.gr/article/id/96494/Erwthsh-Boyleytwn-SYRIZA:-Epikyrwsh-Diethnwn-Symfwniwn-gia-periballontika-themata.html?fbclid=IwAR3oG_HYfbbDD02ETSFbvFejrftYx2RGpfPW8Ztqt2KEBE2402n9eLY21bQ


ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ 
 

 

01.09.2020 

Κατάθεση Αναφοράς με θέμα «Μέτρα για τα σχολεία – 

Ειδικά για Αιγάλεω».  

Αναφορά των Βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ Δυτικής Αθήνας με 

σχετικό κείμενο της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και 

Κηδεμόνων Δήμου Αιγάλεω, με ανησυχίες και 

προβληματισμούς των γονέων και των εκπροσώπων των 

γονέων του Αιγάλεω, σχετικά με την έναρξη της νέας 

σχολικής χρονιάς και με προτεινόμενες/απαιτούμενες 

δράσεις/ενέργειες. 

Δείτε την Αναφορά, εδώ: 
https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c0d5184d-7550-4265-8e0b-

078e1bc7375a/11360941.pdf 

 

09.09.2020 

Κρούσματα σε σχολεία στο Περιστέρι - Μέτρα 

τώρα. 

 
Τοποθέτηση στην κοινή συνεδρίαση των Επιτροπών 

Παραγωγής και Εμπορίου και Κοινωνικών Υποθέσεων, με 

θέμα τις ΠΝΠ για τις επείγουσες ρυθμίσεις αντιμετώπισης 

εκτάκτων αναγκών του Εθνικού Συστήματος Υγείας 

προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 
https://left.gr/news/h-kafantari-kroysmata-se-sholeia-sto-peristeri-metra-

tora?fbclid=IwAR3R7NKOPL4v8Y02642blUBKkVLjBPdLihgLqvK4l7Z8lgiEGfT
58n_zGmQ 

 
09.09.2020 

Κατάθεση αναφοράς με θέμα «Αιτήματα Συλλόγου 

Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

Περιστερίου «ΈΛΛΗ ΑΛΕΞΙΟΥ». 

Ο σύλλογος με αφορμή κρούσμα κορονοϊού σε σχολείο του 

δήμου Περιστερίου διαμαρτύρεται για ελλιπή μέτρα και 

ελέγχους στο χώρο της Παιδείας και καταθέτει σχετικές 

προτάσεις. 

Δείτε την Αναφορά, εδώ: 
https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c0d5184d-7550-4265-8e0b-
078e1bc7375a/11373489.pdf 

 

 

10.09.2020 

Περιοδεία στα Ειδικά Σχολεία Αιγάλεω. 

Πολλά τα προβλήματα με το άνοιγμα της νέας σχολικής 

χρονιάς. Εξαγγελίες της Κυβέρνησης αλλά τελικά η ευθύνη 

μόνο στους εκπαιδευτικούς... 

 
Εικόνες από τα Ειδικά Σχολεία στο Αιγάλεω. 

Πέντε μέρες πριν την έναρξη του σχολικού έτους... 

Καθηγήτρια βάφει τους τοίχους. 

Σκουπίδια στο προαύλιο. 

Κατά τ' άλλα ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 

 
 

11.09.2020 

Στο 6ο Λύκειο Αιγάλεω και στα παρακείμενα ειδικά 

σχολεία. 

 
Τα προβλήματα ίδια. Οι καθαρίστριες πήγαν σήμερα, ενώ η 

σχολική χρονιά ξεκινά τη Δευτέρα! 

Ευτυχώς που επί ΣΥΡΙΖΑ δρομολογήθηκαν οι προσλήψεις 

στην ειδική αγωγή που έγιναν καθυστερημένα φέτος. 

 

 

https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c0d5184d-7550-4265-8e0b-078e1bc7375a/11360941.pdf
https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c0d5184d-7550-4265-8e0b-078e1bc7375a/11360941.pdf
https://left.gr/news/h-kafantari-kroysmata-se-sholeia-sto-peristeri-metra-tora?fbclid=IwAR3R7NKOPL4v8Y02642blUBKkVLjBPdLihgLqvK4l7Z8lgiEGfT58n_zGmQ
https://left.gr/news/h-kafantari-kroysmata-se-sholeia-sto-peristeri-metra-tora?fbclid=IwAR3R7NKOPL4v8Y02642blUBKkVLjBPdLihgLqvK4l7Z8lgiEGfT58n_zGmQ
https://left.gr/news/h-kafantari-kroysmata-se-sholeia-sto-peristeri-metra-tora?fbclid=IwAR3R7NKOPL4v8Y02642blUBKkVLjBPdLihgLqvK4l7Z8lgiEGfT58n_zGmQ
https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c0d5184d-7550-4265-8e0b-078e1bc7375a/11373489.pdf
https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c0d5184d-7550-4265-8e0b-078e1bc7375a/11373489.pdf


ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ 
 

 

11.09.2020 
Συναντήσεις με τις Ενώσεις Συλλόγων Γονέων και κηδεμόνων του 

Αιγάλεω, Ιλίου και Περιστερίου.  

 
Τα προβλήματα ίδια, τα σχολεία ανοίγουν πρόχειρα και χωρίς τη λήψη 

αναγκαίων μέτρων λόγω της πανδημίας. Το πρόβλημα της σχολικής 

στέγης παραμένει ειδικά τώρα που είναι ανάγκη για λιγότερα παιδιά 

στις τάξεις. 

12.09.2020 
Η κυβέρνηση πρέπει να αφήσει τους «ερασιτεχνισμούς» και την 

προχειρότητα στη λειτουργία των σχολείων. 

 
«Η εικόνα των σχολικών μονάδων είναι απογοητευτική, εντελώς 

διαφορετική από αυτή, που επικοινωνιακά παρουσιάζει η Κυβέρνηση 

και οι αρμόδιοι υπουργοί της» 
 

Δείτε την σχετική δήλωση, εδώ:  
https://left.gr/news/h-kafantari-i-kyvernisi-prepei-na-afisei-toys-erasitehnismoys-kai-
tin-proheirotita-

sti?fbclid=IwAR2kda4t_mu9yU9Qz57ck9v2plTvKKx05PAK7hCbNXWRyxALP3vX

NQuhD5Y 
 

29.09.2020 

Από γκάφα σε γκάφα η διαχείριση της πανδημίας στα σχολεία 

από την κυβέρνηση 
 

 
«Το «επιτελικό» κράτος του κ. Μητσοτάκη, είναι ανίκανο να 

αντιμετωπίσει οποιαδήποτε κρίση. Κατάφεραν το ακατόρθωτο, ξανα-

μέτρησαν λάθος τις διαστάσεις της μάσκας. Έτσι υποτιμούν τους 

μαθητές, που σε πρωτόγνωρες συνθήκες αγωνίζονται για τη μόρφωσή 

τους, αλλά και τους γονείς τους και τη δημόσια υγεία. 

Η Κυβέρνηση εκφράζοντας την αδυναμία της να αντιμετωπίσει τις 

κρίσεις εφαρμόζει αυταρχικά μέτρα, υπακούοντας σε ακροδεξιά 

κελεύσματα. Προσπαθεί να σύρει στον Εισαγγελέα μαθητές και γονείς. 

Πρόσφατο παράδειγμα η κλήση από τον Εισαγγελέα στην Ένωση 

Γονέων της Πετρούπολης». 

Διαβάστε τη σχετική δήλωση, εδώ: https://left.gr/news/hara-kafantari-apo-gkafa-se-

gkafa-i-diaheirisi-tis-pandimias-sta-sholeia-apo-tin-

kyvernisi?fbclid=IwAR3Fh1EGIawNhihCph2Tb8QhSa5t1MmNaVNYsacW16vxd6tzNJMiiHq7HJ8 
 

16.09.2020 

Ερώτηση με θέμα την διευθέτηση προβλημάτων σχολείων 

στο Δήμο Αιγάλεω κατέθεσε,  η Χαρά Καφαντάρη, με τη 

συνυπογραφή όλων των Βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ Δυτικής Αθήνας, 

κκ. Δημήτρη Βίτσα, Γιάννη Δραγασάκη και Θανάση 

Παπαχριστόπουλο. 

 
Τα σχολεία άνοιξαν και το ζήτημα της καθαριότητας των 

σχολικών κτιρίων καθώς και η οριστική λύση των 

κτιριακών προβλημάτων των σεισμόπληκτων σχολείων 

του Δήμου Αιγάλεω παραμένουν. 
 

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί: 

Τι μέτρα προτίθενται να πάρουν ώστε να προσληφθεί επιπλέον 

προσωπικό καθαριότητας στα σχολεία; Θα υπάρξει επιπλέον 

χρηματοδότηση στους δήμους και στον Δήμο Αιγάλεω; 

Ποιος είναι ο υπάρχον προγραμματισμός έργων αποκατάστασης 

σεισμοπλήκτων σχολικών κτιρίων του δήμου; 

Πότε θα παραδοθούν οι μελέτες και θα προχωρήσουν τα 

οριστικά έργα αποκατάστασης των σεισμόπληκτων κτιρίων; 

Υπάρχει πρόβλεψη για άμεση χρηματοδότηση; 

Πότε θα υλοποιηθούν τα υπάρχοντα προγράμματα; 

Τι μέτρα προτίθενται να πάρουν ως Υπουργεία ώστε να 

επιλυθούν τα προβλήματα; 

Δείτε την Ερώτηση, εδώ:  
https://www.syriza.gr/article/id/96855/Erwthsh-twn-boyleytwn-SYRIZA-Dytikhs-Athhnas-

gia-th-dieythethsh-problhmatwn-se-scholeia-sto-Dhmo-Aigalew.html?fbclid=IwAR20M-
0_B5csyGPH_abBIy557pkwgItfMWVehC3_HmvOgwfK3YoEyAQCzm8 
 

16.09.2020 

Η «εικονική πραγματικότητα» στην οποία ζει η ΝΔ 

αποδεικνύεται από τις πολιτικές της 

 
Αναδεικνύεται για άλλη μια φορά η αποτυχία του επιτελικού κράτους 

του κ. Μητσοτάκη. Η Κυβέρνηση και προσωπικά ο Πρωθυπουργός έχει 

ευθύνη, δεν είναι δυνατόν να βιώνει η ελληνική οικογένεια, οι 

εκπαιδευτικοί και οι εργαζόμενοι τέτοιες προχειρότητες. Αυτό είναι μια 

συνέπεια του αποσπασματικού και ερασιτεχνικού τρόπου ανοίγματος των 

σχολείων, όπως έγινε και με το άνοιγμα του τουρισμού. 
https://left.gr/news/h-kafantari-i-eikoniki-pragmatikotita-stin-opoia-zei-i-nd-apodeiknyetai-apo-tis-

politikes-tis?fbclid=IwAR35AmHnEoXzaBpVo4QJagYL4d4pGl_k9BGgYZE0_kNqC0miVZlbkdH_ssk 
 

 

https://left.gr/news/h-kafantari-i-kyvernisi-prepei-na-afisei-toys-erasitehnismoys-kai-tin-proheirotita-sti?fbclid=IwAR2kda4t_mu9yU9Qz57ck9v2plTvKKx05PAK7hCbNXWRyxALP3vXNQuhD5Y
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 

 

30.08.2020 

Η Παιδεία «αναβαθμίζεται»… 

 
«Καλή η αθλητική ενημέρωση, αλλά αυτή είναι η 

αναβάθμιση της Παιδείας που ευαγγελίζονται;» 
https://left.gr/news/h-kafantari-i-paideia-

anavathmizetai?fbclid=IwAR3sR0NZBJmoJzyYxAiaWuH_OdIxMfxc8V6pqY1y2I1cm-

Y3O4QLQWTCDZg 
 

31.08.2020 

Αυτή η κυβέρνηση δεν λύνει προβλήματα 

 
«Οι πρόσφατες δηλώσεις του κ Πατέλη, συμβούλου του 

Πρωθυπουργού, αποκαλύπτουν πλέον την ουσία της πολιτικής της 

ΝΔ., την ιδιωτικοποίηση του Ασφαλιστικού, σε πρώτη φάση της 

Επικούρησης» 
https://left.gr/news/h-kafantari-ayti-i-kyvernisi-den-lynei-

provlimata?fbclid=IwAR0KSa9nTOAnwtpEjmm4o63_g0ueIzjNrY9DXU10xFmDuDH3K6f0PZEP

VOY 
 

04.09.2020 

Απαντήσεις τώρα από την κυβέρνηση για τις τελευταίες 

εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά 

 
«Στη φάση που διανύουμε, φαίνεται ότι η ουδετερότητα του 

ΝΑΤΟ ουσιαστικά καταπατείται» 

Συνέντευξη στο Πρώτο Πρόγραμμα: https://left.gr/news/hkafantari-

apantiseis-tora-apo-tin-kyvernisi-gia-tis-teleytaies-exelixeis-sta-

ellinotoyrkika?fbclid=IwAR3rwLKILm0lI0vc-

Pw4ENyxQ54sjn9s4Uijg018fU9b0BsozcYDU9tqRgI 

 

06.09.2020 

Στην ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ με μέτρα προστασίας λόγω covid 19 

 
«Καινούργια Αρχή για την Αριστερά το κόμμα μας για την 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ. Γιατί η Κοινωνία μας ζητά... Να ανταποκριθούμε στις 

ανάγκες της, να χτίσουμε ένα μέτωπο ανάσχεσης της 

νεοφιλελέλευθερης επίθεσης της ΝΔ ώστε να πάρουμε πάλι το τιμόνι 

της χώρας στα χέρια μας και να επανέλθει ο λαός στο Προσκήνιο...» 

08.09.2020 

Πολιτική βούληση και λήψη αναγκαίων μέτρων για την 

αντιμετώπιση του δεύτερου κύματος της Πανδημίας  

 
«Η κατάσταση είναι πρωτόγνωρη έπρεπε να παρθούν επιπλέον μέτρα 

για την προστασία της υγείας και της οικονομίας. Ο τουρισμός όμως 

άνοιξε χωρίς σχέδιο, χωρίς μέτρα».  

Δείτε την συνέντευξη στο Action 24, εδώ: https://left.gr/news/h-kafantari-

politiki-voylisi-kai-lipsi-anagkaion-metron-gia-tin-antimetopisi-toy-

deyteroy?fbclid=IwAR0VYr5gmPkd9HHJoDefoZRpZF7GXn3ZQfo-

uJSCl3D7zDOgtwHauxfndFk 
 

 

19.09.2020 

40% τηλεργασία, «προάγγελος» απλήρωτων 

υπερωριών; 
Ποιος θα ελέγχει την εφαρμογή των συνθηκών εργασίας και 

τηλεργασίας, την τήρηση κανόνων , όρων και ωραρίων; 

Ακόμη και η προτροπή προς τους εργοδότες για τήρηση 

κανόνων υγιεινής εντός των εργασιακών χώρων, απαιτεί 

ελέγχους. Ποιος όμως θα ελέγχει; 
https://left.gr/news/h-kafantari-40-tilergasia-proaggelos-apliroton-yperorion?fbclid=IwAR1JMh0S-

63cy1bOToaQgzPvBYbi45fhAs1OZwQj2fUpmrQJlwq7DsVUxKs 

 

20.09.2020 

Τιμώντας τον Ελληνισμό της Μ Ασίας που εκδιώχθηκε 

βίαια το 1922. Εκδήλωση και δοξολογία στη Μητρόπολη 

Αθηνών, εκπροσωπώντας τον Πρόεδρο, Α. Τσίπρα. 

 
 

22.09.2020 

Ο Covid 19 καλπάζει το πρόβλημα στις δημόσιες 

συγκοινωνίες παραμένει 

 
Οι εξαγγελίες της Κυβέρνησης για μέτρα περιορισμού της 

πανδημίας πολλές, αλλά συγχρόνως δεν υπάρχει καμμιά 

βελτίωση στις δημόσιες συγκοινωνίες, ο συνωστισμός στα 

ΜΜΜ συνεχίζεται. 

Διαβάστε τη σχετική δήλωση, εδώ: https://left.gr/news/x-

kafantari-o-covid-19-kalpazei-provlima-stis-dimosies-sygkoinonies-

paramenei?fbclid=IwAR3_eQ8m37dDEBMV3XAWrC81cnUxmtlDQj37Zd
6cKFJ8C6BdoEfyCf5OSvE 
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