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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

 

 
30.09.2020 

Mέτρα προστασίας των ένστολων ζητάει ο ΣΥΡΙΖΑ - 

Προοδευτική Συμμαχία 
Δήλωση των τομεαρχών Προστασίας του Πολίτη της Κ.Ο 

ΣΥΡΙΖΑ Χρ. Σπίρτζη, τομεάρχη, Διονύση Καλαματιανού, αναπλ. 

Τομεάρχη, Χ.Καφαντάρη, αναπλ. Τομεάρχη Πολιτικής 

Προστασίας 

 
https://left.gr/news/metra-prostasias-ton-enstolon-zitaei-o-syriza-proodeytiki-

symmahia?fbclid=IwAR0gKZKKeHbopYGtqOBgYHcM_DVW0CBr6Z-

b1nRPAjbNM_6kBjEACMlHbps 

 

12.10.2020 

Πολιτική Προστασία και δασικές πυρκαγιές στην εποχή 

της κλιματικής αλλαγής 

 
«Η διαχείριση κρίσεων όμως απαιτεί σοβαρότητα, υπευθυνότητα, 

εκσυγχρονισμό νομοθεσίας και μέσων και όχι μόνον επικοινωνία. 

Απαιτεί ολοκληρωμένο σχεδιασμό και ορθολογική διαχείριση των 

κινδύνων και μετριασμό από τις επιπτώσεις με τρόπο, 

προσαρμοσμένο στα νέα δεδομένα που επιβάλλονται από τις 

συνέπειες της κλιματικής αλλαγής.» 

Διαβάστε το άρθρο στο tvxs, εδώ: https://tvxs.gr/news/apopseis/politiki-

prostasia-kai-dasikes-pyrkagies-stin-epoxi-tis-klimatikis-

allagis?fbclid=IwAR2RCw0pewfkv9ii4uiDf9rMEAanI5nlSBNgG9Dc9XDVUxKQyqQEaSy_

38w 

 

Η εφαρμογή πολιτικών πρόληψης, «αντίδοτο» στην 

κλιματική κρίση 

 
«Η κυβέρνηση της ΝΔ, που διαρκώς αυτοαναιρείται, 

ψήφισε νόμο τον Φεβρουάριο του 2020 για την 

ανασυγκρότηση της Πολιτικής Προστασίας, τον οποίο 

όμως έθεσε σε αναστολή το Μάρτιο, επαναφέροντας 

διατάξεις νόμων προ δεκαετιών. Αυτό δείχνει την έλλειψη 

σοβαρότητας και υπευθυνότητας» 
https://left.gr/news/hara-kafantari-i-efarmogi-politikon-prolipsis-antidoto-stin-

klimatiki-
krisi?fbclid=IwAR3N5HwvGCIo_BXEiOI1EpWhZqPUCsVoWuOT8l9cc8dd2fP

1O1bvXBPiyKg 

 

 

13.10.2020 

Η Χ. Καφαντάρη για την Παγκόσμια Ημέρα μείωσης των 

επιπτώσεων από φυσικές καταστροφές 

 
«Παγκόσμια ημέρα μείωσης των επιπτώσεων από φυσικές 

καταστροφές σήμερα και η Πατρίδα μας «μετρά τις πληγές» της από 

πρόσφατες φυσικές καταστροφές. Τα πλημμυρικά φαινόμενα 

επέφεραν σημαντικά προβλήματα στην κοινωνική, οικονομική ζωή 

των περιοχών, δυστυχώς, με θύματα. Ανέδειξαν την ανεπάρκεια του 

κρατικού μηχανισμού για την αντιμετώπιση τέτοιων κρίσεων. Εδώ 

σημειώνουμε και την έξαρση των δασικών πυρκαγιών, την έλλειψη 

σχεδιασμού και πολιτικών πρόληψης, που αναδείχθηκε με την 

πυρκαγιά στον αρχαιολογικό χώρο των Μυκηνών.» 

Δείτε τη δήλωση, εδώ: https://left.gr/news/i-h-kafantari-gia-tin-pagkosmia-

imera-meiosis-ton-epiptoseon-apo-fysikes-
katastrofes?fbclid=IwAR2IfmEo3YyDBIn6t5RHiRt0lWK5TYtFPLNOEmc0fRd57h

3kzhhAr3XL4p4 
 

14.10.2020 

Χαιρετισμός στο 7ο Συνέδριο SafeGreece - Νέες 

Τεχνολογίες και Πολιτική Προστασία 

 
Η ενίσχυση της Πολιτικής προστασίας και ειδικά της Πρόληψης, που 

είναι βασικό στάδιο είναι απαραίτητη και καθοριστική. Δυστυχώς, οι 

πολιτικές που ακολουθούνται είναι περισσότερο καταστολής παρά 

ουσιαστικής πρόληψης, γι’ αυτόν το λόγο η αναβάθμιση της πολιτικής 

προστασίας και ειδικά του τομέα πρόληψης είναι απαραίτητη για την 

αντιμετώπιση όλων αυτών. 
https://kafantari.com/2020/10/26/%CF%87%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CF%84%CE%B9%CF%83%C

E%BC%CF%8C%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%AC%CF%82-

%CE%BA%CE%B1%CF%86%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AC%CF%81%CE%B7-

%CF%83%CF%84%CE%BF-7%CE%BF/ 

31.10.2020 

31η Οκτωβρίου Παγκόσμια Ημέρα των Πόλεων, στην 

σκιά του Εγκέλαδου 

 
Ο σεισμός που χτύπησε πόλεις τόσο στα νησιά του Β. Αιγαίου, όσο 

και στην Τουρκία, αναδεικνύει σαν κυρίαρχο τον τομέα «ασφαλείς 

πόλεις». Η αντισεισμική θωράκιση των πόλεων είναι μία σημαντική 

παράμετρος ασφάλειας. Ο προληπτικός αντισεισμικός έλεγχος σε 

κτίρια, αλλά και σε υποδομές είναι απαραίτητος, με παράλληλη 

κατεδάφιση παλαιών κτιρίων και κατασκευών. 
https://www.syriza.gr/article/id/99225/Dhlwsh-ths-CHaras-Kafantarh:-31h-Oktwbrioy-Pagkosmia-Hmera-twn-

Polewn-sthn-skia-toy-

Egkeladoy.html?fbclid=IwAR3LlNpTdlqOgnwTFN2x0VBqXtcocTTx64GzfqeFYc3tQxIpByyfpuXCfBE 
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ΔΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ 
 

 

01.10.2020 

Κατάθεση Αναφοράς με θέμα: «Ανακοίνωση Ένωσης Γονέων 

Δήμου Πετρούπολης». 

Η Ένωση Γονέων Δήμου Πετρούπολης, αναφέρεται σε 

προφορική εισαγγελική εντολή για καταθέσεις των προέδρων 

των Συλλόγων Γονέων γυμνασίων και λυκείων και του προέδρου 

της Ένωσης Γονέων για τις καταλήψεις σε σχολεία της περιοχής. 

Οι γονείς εκθέτουν προτάσεις και την αγωνία τους, επιδιώκουν 

να λειτουργούν τα σχολεία με το αναγκαίο προσωπικό και με την 

εφαρμογή όλων των υγειονομικών μέτρων.  

Θεωρούν χρέος τους να συμβάλλουν ώστε τα παιδιά εκτός από 

την ασφάλεια, τη μόρφωση και την υγεία τους να διαμορφωθούν 

σε υπεύθυνους πολίτες που θα υπερασπίζονται με συλλογικό 

τρόπο τη ζωή τους. 
Δείτε την Αναφορά εδώ: 
https://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-

Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=9d610441-5b4a-4833-9ed5-ac4800d7495b 

 

09.10.2020 

Ο νέος ΕΣΔΑ της Κυβέρνησης και ο κ. Πατούλης οξύνουν 

περαιτέρω το πρόβλημα στη Φυλή 

 
«Ο Περιφερειάρχης Αττικής με αποφάσεις του καταργεί τον 

περιφερειακό σχεδιασμό και συνεχίζεται ουσιαστικά η παλιά λογική 

υπερκορεσμού και χρήσης της Φυλής, με όποια προβλήματα 

υπάρχουν, τα οποία τώρα οξύνονται το τελευταίο χρονικό διάστημα 

ακόμα περισσότερο και για τους κατοίκους της Δυτικής Αττικής, 

αλλά και της Δυτικής Αθήνας.» 

Τοποθέτηση, για το σ/ν Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας: 

«Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904 σχετικά με τη μείωση 

των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον» 
https://www.syriza.gr/article/id/98169/CH.-Kafantarh:-O-neos-ESDA-ths-Kybernhshs-kai-o-k.-

Patoylhs-oksynoyn-peraiterw-to-problhma-sth-

Fylh.html?fbclid=IwAR3HNVq6Sul6cfH43PanXlgivKSZT5tr9JRAM8zCdAW254yKCaHNU8V

1icg 

11.10.2020 

Συνάντηση με τον Προέδρο και μέλη του Δ.Σ. της Ένωσης Γονέων 

Αγίας Βαρβάρας.  

 
Δραστήρια Ένωση γονέων στη Δυτική Αθήνα 

Κοντά στα προβλήματα των παιδιών και της εκπαιδευτικής 

κοινότητας  Με προτάσεις και δράσεις στήριξης και κάλυψης 

αναγκών των οικονομικά αδύναμων μαθητών την εποχή της 

Πανδημίας. 

 

 

14.10.2020 

Κατάθεση Ερώτησης: Ανάγκη αναβάθμισης του Γενικού 

Νοσοκομείου Δυτικής Αττικής «Η Αγία Βαρβάρα» 

 
Θα συνεχίσει η Κυβέρνηση να αντιμετωπίζει τους ασθενείς με covid 

με "δανεικούς" γιατρούς από τα γύρω Νοσοκομεία; 

Τι θα γίνει με τη λειτουργία του Νοσοκομείου, με τα εξωτερικά 

ιατρεία του, πότε θα στελεχωθούν με όλες τις ειδικότητες; 

Θα αναβαθμισθεί το Νοσοκομείο, ώστε να εξυπηρετεί την 

ευαίσθητη περιοχή της Δ. Αθήνας; 
https://left.gr/news/voyleytes-syriza-anagki-anavathmisis-toy-genikoy-nosokomeioy-
dytikis-attikis-i-agia-

varvara?fbclid=IwAR2Zb0607SYTt9olRewP_8hjTDbqjjoUaYgFU4lWoJGUgO8Ozx

6rJgQoC9w 

 

18.10.2020 

Στην εθελοντική αιμοδοσία στο Περιστέρι.  

 
Εθελοντική αιμοδοσία - πράξη ζωής 

Σκεφτόμαστε τον συνάνθρωπο 
 

21.10.2020 

Στη Γενική Συνέλευση εργαζομένων στο ΨΝΑ Δαφνί. 

 
Πολλά τα προβλήματα των εργαζομένων. 

Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού 

Μέσα ατομικής προστασίας σε όλους τους εργαζόμενους 

Τεστ για covid στους εργαζόμενους 

Λύση στο θέμα της καθαριότητας με ατομικές συμβάσεις στις 

καθαρίστριες. Όχι στην εργολαβική εργοδοσία 
 

 Γενική Συνέλευση εργαζομένων Ψ.Ν.Α. 

παρουσία Αστυνομίας – Δελτίο Τύπου  

https://left.gr/news/h-kafantari-geniki-syneleysi-ergazomenon-psna-

paroysia-astynomias?fbclid=IwAR2UJ5WatHrHY_e-

TdP3ushfoJj22AsAbnutJHvT0j1SvuXPA6cSjaz3034 
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ΔΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ 

 

22.10.2020 

Ο Υπουργός, Κ. Καραμανλής, αναγνώρισε το έργο της 

Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ για το ρέμα Εσχατιάς 

 
Κύριε Υπουργέ, όπως γνωρίζετε καλά, επί δεκαετίες η περιοχή 

της Δυτικής Αθήνας ήταν εκείνη, η οποία, εγκαταλελειμμένη, θα 

έλεγα, από την υπόλοιπη Αθήνα από τις πολιτικές των 

κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ που επί 

δεκαετίες κυβέρνησαν, η «πίσω αυλή» της Αθήνας, είχε πολύ 

σοβαρό πρόβλημα με πλημμυρικά φαινόμενα. Έλλειψη 

αντιπλημμυρικών έργων και βασικά υποτίμηση, θα έλεγα, ακόμα 

και του κόσμου, ο όποιος μένει εκεί. 

Το 2016, λοιπόν, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ προώθησε την 

αντιπλημμυρική θωράκιση της Δυτικής Αθήνας, μετά από 

καταστροφικές πλημμύρες και στους Δήμους Ιλίου, Αγίων 

Αναργύρων - Καματερού και προώθησε τέσσερα έργα συνολικού 

ύψους 112,1 εκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για βασικές και 

συμπληρωματικές υποδομές στο έργο της Εσχατιάς με τη 

συνδυασμένη κατασκευή των οποίων μετά από πολλές δεκαετίες 

άνοιξε ένα παράθυρο ασφάλειας και προστασίας των κατοίκων. 

Δείτε την Τοποθέτηση εδώ: https://www.syriza.gr/article/id/98850/CHara-

Kafantarh:-O-Ypoyrgos-K.-Karamanlhs-anagnwrise-to-ergo-ths-Kybernhshs-
SYRIZA-gia-to-rema-Eschatias.html?fbclid=IwAR1J3SQO63rsF4S88oa-

1wY_2mnq45ByeLlUkoKuJm8ytW5QOfEt3-3ZySE 
 

23.10.2020 

Περιοδεία στα εμπορικά του ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ  

 
Ο ΘΑΝΑΤΟΣ του ΕΜΠΟΡΑΚΟΥ... 

Ο κόσμος απογοητευμένος ανησυχεί για το Μέλλον αλλά δεν 

γνωρίζει τι γίνεται... 

Λίγοι γνωρίζουν για το νέο Πτωχευτικό νόμο, νομίζουν ότι είναι κάτι 

που δεν τους αφορά... 

Έχουμε δουλειά μπροστά μας, να εξηγήσουμε να ενημερώσουμε. 

Είναι χρέος μας...να κινητοποιηθούμε... 

 

 
 

24.10.2020 

Στην αγορά του ΑΙΓΑΛΕΩ  

 
Ενημερώνουμε για τον υπό ψήφιση νέο Πτωχευτικό κώδικα 

που υφαρπάζει μέχρι και την πρώτη κατοικία καθενός που 

χρωστά... 

Ανησυχία των εμπόρων αλλά και έλλειψη ενημέρωσης 

Συνεχίζουμε... 

Εμείς τη δουλειά μας... 
 

29.10.2020 

Κλείνουν καταστήματα Cosmote και στην Αττική την 

εποχή του Ψηφιακού μετασχηματισμού 

 
Παρέμβαση στη Cosmote Περιστερίου και Αιγάλεω. 

ήδη έκλεισε ένα υποκ/μα στο Περιστέρι. 
 

30.10.2020 

Κατάθεση Αναφοράς «Ελλείψεις σε προσωπικό 

(Διδακτικό και Βοηθητικό) στα σχολεία του Δήμου Αγίας 

Βαρβάρας, που καταστρατηγούν τα υγειονομικά 

πρωτόκολλα». 

Τα σχολεία του Δήμου Αγίας Βαρβάρας (από την έναρξη 

της χρονιάς), λειτουργούν με τεράστιες ελλείψεις και 

παραβλέψεις τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό όσο σε 

κτηριακό επίπεδο. Ανεπάρκειες που καταστρατηγούν 

ακόμα και το βασικό υγειονομικό πρωτόκολλο, που έχει 

τεθεί για την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών από 

τους συναρμόδιους φορείς. 
https://kafantari.com/2020/10/30/%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac%ce%b8%ce

%b5%cf%83%ce%b7-
%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%ac%cf%82-

%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%b5%ce%af%cf%88%ce%b5%ce%b9%cf%82-
%cf%83%ce%b5-

%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%89/?fbclid=IwAR27_W_rYVPelZ4wUN

KfUAWbONHzQbAhWSCENyR52msDLU7PfuiPly25FcM 
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https://kafantari.com/2020/10/30/%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac%ce%b8%ce%b5%cf%83%ce%b7-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%ac%cf%82-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%b5%ce%af%cf%88%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%83%ce%b5-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%89/?fbclid=IwAR27_W_rYVPelZ4wUNKfUAWbONHzQbAhWSCENyR52msDLU7PfuiPly25FcM


ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ  

ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 
 

 

02.10.2020 

Το Ν/Σ του Υπ. Εσωτερικών βρίθει αντιδημοκρατικών 

διατάξεων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση 

 
«Υπάρχει σοβαρό θέμα δημοκρατίας και θα έλεγα αντιδημοκρατικές 

τακτικές στα 25 άρθρα περίπου, που αφορούν την τοπική 

αυτοδιοίκηση, που ουσιαστικά υποβαθμίζετε περιφερειακά και 

δημοτικά συμβούλια, κκ της Κυβέρνησης». 
Τοποθέτηση κατά την 3η συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας 

Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης για το σχέδιο νόμου του 

Υπουργείου Εσωτερικών «Τροποποίηση Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο 

πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών 

θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας 

Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, 

ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των 

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης». 
https://left.gr/news/h-kafantari-ns-toy-yp-esoterikon-vrithei-antidimokratikon-diataxeon-gia-tin-topiki-

aytodioikisi?fbclid=IwAR0zsgD_12A-ZQk3L7BY998KovB2rPhIkmrt-q87hszv217W0stjK0iYZH8 
 

06.10.2020 

Επικοινωνιακή διαχείριση από την Κυβέρνηση της απόσυρσης 

των πλαστικών μιας χρήσης 

 
«Πρόκειται για ένα επικοινωνιακό σχέδιο νόμου, επικοινωνιακό και 

πολύ πρόχειρο. Εξυπηρετεί περισσότερο την επικοινωνία 

αποκατάστασης του πράσινου- της πράσινης Κυβέρνησης, παρά την 

ουσία. Είναι ένα ευχολόγιο» 

Τοποθέτηση κατά την συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής 

Παραγωγής και Εμπορίου και Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής 

Προστασίας Περιβάλλοντος, για το σ/ν ΥΠΕΝ: «Ενσωμάτωση της 

Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904 σχετικά με τη μείωση των επιπτώσεων 

ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον» 
https://www.syriza.gr/article/id/98041/CH.-Kafantarh:Epikoinwniakh-diacheirish-apo-thn-Kybernhsh-ths-

aposyrshs-twn-plastikwn-mias-

chrhshs.html?fbclid=IwAR1BsHqRyKuvaZQCF30tbtnSPUOblKibEpmghnXz_e7sk7uKxKGMqH4Gor0 

08.10.2020 

Αυτή είναι η Δεξιά, κομματοκρατία, ρουσφετολογία και διαρκής αυτοαναίρεση 

 

Κύριοι της Κυβέρνησης, αποκαλύπτεστε κάθε μέρα. Αποκαλύπτετε το 

επιτελικό κράτος των αρίστων που μοιράζει θέσεις και λεφτά σε 

ημετέρους, ιδιωτικοποιεί υπηρεσίες προς τους πολίτες, αλλάζει 

θεσμούς, χτυπάει δικαιώματα, βάζει ανθρώπους του στο Δημόσιο για 

τα επόμενα χρόνια. 
Τοποθέτηση στην Ολομέλεια, κατά τη συζήτηση του σ/ν του Υπουργείου Εσωτερικών 

«Τροποποίηση Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας,». 
https://left.gr/news/h-kafantari-ayti-einai-i-dexia-kommatokratia-roysfetologia-kai-
diarkis-aytoanairesi-vinteo?fbclid=IwAR0184gen-

ki6azRTHspneifDpl5eFwPjcJcC9LBsnQxsPIWFggv3OKTo3A 
 

 

24.10.2020 

Δεύτερη ευκαιρία για τις τράπεζες αλλά και θάνατος του 

εμποράκου 

 
«Μην ακούτε τον ΣΥΡΙΖΑ. Ακούστε την ΓΣΕΒΕΕ, ακούστε την 

ΕΣΕΕ, τις ενώσεις καταναλωτών, το Επαγγελματικό Επιμελητήριο 

Αθηνών, που χαρακτήρισαν το νομοσχέδιο "ταφόπλακα" για τους 

μικρομεσαίους» 

Τοποθέτηση κατά τη συζήτηση επί της προτάσεως δυσπιστίας κατά 

του Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα (24/10/2020): 
https://left.gr/news/hara-kafantari-deyteri-eykairia-gia-tis-trapezes-alla-kai-

thanatos-toy-emporakoy-

vinteo?fbclid=IwAR00UDzatTESm_LIy9D2KKCVN1PXx_g4ccaWUW3r

hbUCmCAFXuTrWXtm4aU 

 

 

15.10.2020 

Το Ν/Σ για πλαστικά «φερετζές» αντιπεριβαλλοντικής 

πολιτικής. Τι θα γίνει με τη Φυλή και το Χιλιομόδι; 

 
«Πραγματικά, προσπαθείτε να αποκαταστήσετε το «πράσινο» προφίλ σας, 

φέρνοντας αυτού του είδους τα νομοσχέδια με σοβαρά θέματα που πρέπει να 

συμβούν, όπως όσον αφορά στα πλαστικά μιας χρήσης ή την ηλεκτροκίνηση που 

ψηφίστηκε εδώ πριν από δύο μήνες. Επίσης είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, γιατί 

η ηλεκτροκίνηση είναι το μέσον. 

Θα καταθέσω για τα Πρακτικά το τελευταίο απόσπασμα από συνεδρίαση του 

ΕΣΔΝΑ Αττικής για την εργασίες που ξεκινούν πάλι στη Φυλή. 

Κύριε Υπουργέ, προφανώς για εσάς η Φυλή υπάρχει, θα παραμείνει και δεν ξέρω 

αν θα αναβαθμιστεί ακόμα περισσότερο ως χώρος διαχείρισης απορριμμάτων. 

Θέλουμε μία απάντηση, κύριε Χατζηδάκη, γι’ αυτό, γιατί δεν ενεργεί από μόνος 

του ο κ. Πατούλης στην Αττική. 

Και βέβαια, κύριε Υφυπουργέ, θέλουμε μία απάντηση και για το Χιλιομόδι στην 

Κορινθία γιατί κάποτε ήσασταν και αυτοδιοικητικός στη συγκεκριμένη περιοχή 

και η περιοχή εκεί και η Κορινθία είναι ανάστατες. 

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

Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904 σχετικά 

με τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον» 
https://left.gr/news/hara-kafantari-ns-gia-plastika-feretzes-antiperivallontikis-politikis-ti-tha-ginei-

me-ti-

fyli?fbclid=IwAR2Lfa4gNDehr4vi5NqVqTQDi2mW_qBpHJT7AT5u8XPEDXjtc0cyJDQWU7Y 

. 
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https://left.gr/news/h-kafantari-ayti-einai-i-dexia-kommatokratia-roysfetologia-kai-diarkis-aytoanairesi-vinteo?fbclid=IwAR0184gen-ki6azRTHspneifDpl5eFwPjcJcC9LBsnQxsPIWFggv3OKTo3A
https://left.gr/news/h-kafantari-ayti-einai-i-dexia-kommatokratia-roysfetologia-kai-diarkis-aytoanairesi-vinteo?fbclid=IwAR0184gen-ki6azRTHspneifDpl5eFwPjcJcC9LBsnQxsPIWFggv3OKTo3A
https://left.gr/news/h-kafantari-ayti-einai-i-dexia-kommatokratia-roysfetologia-kai-diarkis-aytoanairesi-vinteo?fbclid=IwAR0184gen-ki6azRTHspneifDpl5eFwPjcJcC9LBsnQxsPIWFggv3OKTo3A
https://left.gr/news/hara-kafantari-deyteri-eykairia-gia-tis-trapezes-alla-kai-thanatos-toy-emporakoy-vinteo?fbclid=IwAR00UDzatTESm_LIy9D2KKCVN1PXx_g4ccaWUW3rhbUCmCAFXuTrWXtm4aU
https://left.gr/news/hara-kafantari-deyteri-eykairia-gia-tis-trapezes-alla-kai-thanatos-toy-emporakoy-vinteo?fbclid=IwAR00UDzatTESm_LIy9D2KKCVN1PXx_g4ccaWUW3rhbUCmCAFXuTrWXtm4aU
https://left.gr/news/hara-kafantari-deyteri-eykairia-gia-tis-trapezes-alla-kai-thanatos-toy-emporakoy-vinteo?fbclid=IwAR00UDzatTESm_LIy9D2KKCVN1PXx_g4ccaWUW3rhbUCmCAFXuTrWXtm4aU
https://left.gr/news/hara-kafantari-deyteri-eykairia-gia-tis-trapezes-alla-kai-thanatos-toy-emporakoy-vinteo?fbclid=IwAR00UDzatTESm_LIy9D2KKCVN1PXx_g4ccaWUW3rhbUCmCAFXuTrWXtm4aU
https://left.gr/news/hara-kafantari-ns-gia-plastika-feretzes-antiperivallontikis-politikis-ti-tha-ginei-me-ti-fyli?fbclid=IwAR2Lfa4gNDehr4vi5NqVqTQDi2mW_qBpHJT7AT5u8XPEDXjtc0cyJDQWU7Y
https://left.gr/news/hara-kafantari-ns-gia-plastika-feretzes-antiperivallontikis-politikis-ti-tha-ginei-me-ti-fyli?fbclid=IwAR2Lfa4gNDehr4vi5NqVqTQDi2mW_qBpHJT7AT5u8XPEDXjtc0cyJDQWU7Y
https://left.gr/news/hara-kafantari-ns-gia-plastika-feretzes-antiperivallontikis-politikis-ti-tha-ginei-me-ti-fyli?fbclid=IwAR2Lfa4gNDehr4vi5NqVqTQDi2mW_qBpHJT7AT5u8XPEDXjtc0cyJDQWU7Y


ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 

 

01.10.2020 

Μετά τους υγειονομικούς σειρά έχει η εκπαιδευτική κοινότητα 

- «Τάξη και λογική» το δόγμα της ΝΔ 

 
«Σε συνέχεια του Επιτελικού τους Κράτους, για τη ΝΔ «λογικό» είναι 

το ιστορικά γνωστό, κομματικό, ρουσφετολογικό κράτος της Δεξιάς». 

Δείτε ολόκληρή τη δήλωση εδώ: https://www.syriza.gr/article/id/97727/CH.-

Kafantarh:-Meta-toys-ygeionomikoys-seira-echei-h-ekpaideytikh-koinothta---Taksh-kai-logikh-to-

dogma-ths-ND.html?fbclid=IwAR1zSAggbkKzFdaRO0wA5oSPgMcAjJum6KX4ChpnN-

gA1d4O2B5Aw7bhudg 

 

02.10.2020 

Με την Πανελλαδική Ένωση Μικροπωλητών συναντήθηκαν 

οι Δημ. Τζανακόπουλος και Χ. Καφαντάρη 

 
Το υπαίθριο εμπόριο έχει υποστεί σημαντικό πλήγμα λόγω των μέτρων 

της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Ο κλάδος 

βρίσκεται σε αναστολή. Οι έμποροι και οι οικογένειές τους βιώνουν 

ανασφάλεια και υποφέρουν, ενώ καλούνται να είναι συνεπείς στις 

υποχρεώσεις τους απέναντι στην πολιτεία. 

Ως ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στηρίζουμε τα αιτήματά τους για 

άμεσα μέτρα ανακούφισης και ένταξής τους στο πρόγραμμα των 534 

ευρώ  και   ρύθμιση και διευκόλυνση καταβολής ασφαλιστικών 

εισφορών στον ΕΦΚΑ για όσο καιρό είναι ανενεργοί. 

Ως ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είμαστε πάντα κοντά στους 

πληττόμενους από τις πολιτικές της κυβέρνησης, που με αφορμή την 

πανδημία, υποβαθμίζει τις ανάγκες της κοινωνίας και ενδιαφέρεται κύρια 

για την εξυπηρέτηση μεγάλων οικονομικών συμφερόντων. 
https://left.gr/news/me-tin-panelladiki-enosi-mikropoliton-synantithikan-oi-dim-

tzanakopoylos-kai-h-hafantari?fbclid=IwAR0zsgD_12A-ZQk3L7BY998KovB2rPhIkmrt-
q87hszv217W0stjK0iYZH8 
 

06.10.2020 

«Τα παιδιά με τα πρησμένα πόδια που τους έλεγαν αλήτες» 

διεκδικούν το μέλλον τους 

 

«Τα κρούσματα αυταρχισμού, όπως στην Πετρούπολη, πρέπει να 

σταματήσουν και να δώσουμε στα παιδιά τα εφόδια που πρέπει για μια 

καλύτερη πατρίδα». 
https://left.gr/news/h-kafantari-ta-paidia-me-ta-prismena-podia-poy-toys-elegan-alites-diekdikoyn-

mellon-toys?fbclid=IwAR24ONDkictv936tmAnVYnUdCk2AVEY3GtqFyNYXn7UW0G-

TQ2bTfIeOmAc 

 

04.10.2020 

Όσο πλησιάζει η δικαστική ετυμηγορία για τη 

ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ, ο πανικός και ο φόβος των φασιστών 

είναι έκδηλος 
Χθες βράδυ ανεγράφησαν ναζιστικά συνθήματα στα γραφεία 

της ΟΜ ΣΥΡΙΖΑ- Π.Σ. στην Αγ. Βαρβάρα, πριν από κάποιους 

μήνες τα γραφεία της ΟΜ Αγ. Αναργύρων δέχτηκαν επίθεση. 

Όμως ο δημοκρατικός κόσμος της Δυτ. Αθήνας και όλης της 

Ελλάδας δεν τρομοκρατείται, δεν φοβάται. Ο φασισμός είναι 

καταδικασμένος στη συνείδηση του λαού μας, διότι ο λαός μας 

δεν ξεχνά. Όσο και να προσπαθούν σκοτεινά κέντρα,οι 

ακροδεξιές και ναζιστικές ιδέες είναι ισχνή μειοψηφία. Να μην 

επιτρέψουμε να επιστρέψουν και κοινοβουλευτικά και 

κοινωνικά. Να αντιπαλεύουμε καθημερινά το μίσος, το 

ρατσισμό, τη ξενοφοβία, την πατριδοκαπηλία και όλες τις 

αιτίες που εκκολάπτουν το αυγό του φιδιού. 

Ο δημοκρατικός κόσμος της Πατρίδας μας περιμένει την 

Τετάρτη τη δικαστική απόφαση για τη Χρυσή Αυγή. 

ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ Ο ΦΑΣΙΣΜΟΣ. ΟΙ ΝΑΖΙ ΣΤΗ 

ΦΥΛΑΚΗ. 

Δελτίου Τύπου με αφορμή τον βανδαλισμό φασιστών στα 

γραφεία της ΟΜ Αγίας Βαρβάρας 

https://www.syriza.gr/article/id/97854/CH.-Kafantarh:-Oso-

plhsiazei-h-dikastikh-etymhgoria-gia-th-CHRYSH-AYGH-o-

panikos-kai-o-fobos-twn-fasistwn-einai-

ekdhlos.html?fbclid=IwAR0_K3apQXLU1ZWsJP15PzkXtLF

O372FZBbxszKxQ6E48wSKgyC5XIZ83_w 
 

07.10.2020 

Στο Εφετείο... 

 
Η Δικαιοσύνη στάθηκε στο ύψος των 

περιστάσεων... 
ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ 

ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 

Όμως ο αγώνας ενάντια στο ρατσισμό, την ξενοφοβία, την 

πατριδοκαπηλία ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ.. 

Να "ξεριζώσουμε" τις όποιες ακραίες ναζιστικές αντιλήψεις 

στην Κοινωνία μας.. 

ΠΟΤΕ ΠΙΑ ΦΑΣΙΣΜΟΣ 

 

 

 
 

 

https://www.syriza.gr/article/id/97727/CH.-Kafantarh:-Meta-toys-ygeionomikoys-seira-echei-h-ekpaideytikh-koinothta---Taksh-kai-logikh-to-dogma-ths-ND.html?fbclid=IwAR1zSAggbkKzFdaRO0wA5oSPgMcAjJum6KX4ChpnN-gA1d4O2B5Aw7bhudg
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https://left.gr/news/me-tin-panelladiki-enosi-mikropoliton-synantithikan-oi-dim-tzanakopoylos-kai-h-hafantari?fbclid=IwAR0zsgD_12A-ZQk3L7BY998KovB2rPhIkmrt-q87hszv217W0stjK0iYZH8
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 

 

14.10.2020 

Το Oruc Reis «σουλατσάρει» 40 μέρες - Η εθνική αξιοπρέπεια 

θίγεται, η Κυβέρνηση τι κάνει; 

 
«Εμείς είμαστε σταθερά υπέρ των διπλωματικών και ειρηνικών 

διαπραγματεύσεων για την επίλυση των όποιων διαφορών αφορούν την 

υφαλοκρηπίδα. Όμως, αυτήν τη στιγμή, τουρκικά – ερευνητικά σκάφη 

«σουλατσάρουν», εδώ και 40 ημέρες, παραβιάζοντας κυριαρχικά μας 

δικαιώματα. Η Κυβέρνηση πρέπει να αντιδράσει, να διεκδικήσει και να 

ζητήσει κυρώσεις.» 
Στο BlueSky στην εκπομπή «Παρεμβάσεις»: 
https://www.syriza.gr/article/id/98396/CH.-Kafantarh:-To-Oruc-Reis-soylatsarei-40-meres---H-

ethnikh-aksioprepeia-thigetai-h-Kybernhsh-ti-kanei---binteo.html?fbclid=IwAR35DXeEpGznIb-

KZ30SXpUbKReH_RwOE0srKL31OHH5vbVOge-ynBzW5vM 

 

24.10.2020 

H Κυβέρνηση βρήκε την ευκαιρία, εν μέσω κορωνοϊου, να 

εκποιήσει την ιδιωτική περιουσία με τον Πτωχευτικό Κώδικα 

που συζητείται αυτές τις μέρες στη Βουλή 

 
«Αντιμετωπίζουμε την πανδημία βαδίζοντας σε αχαρτογράφητα νερά 

σχετικά με την εξέλιξη του κορωνοϊου. Οφείλουμε να ακούμε τις 

προτάσεις των ειδικών και επιστημόνων, ωστόσο η Κυβέρνηση 

υποτάσσει την επιστήμη στην επικοινωνιακή πολιτική της, ενώ 

παράλληλα βρήκε την ευκαιρία, εν μέσω κορωνοϊου, να εκποιήσει την 

ιδιωτική περιουσία με τον Πτωχευτικό Κώδικα που συζητείται αυτές τις 

μέρες στη Βουλή». 
Στην εκπομπή MEGA Σαββατοκύριακο: https://www.syriza.gr/article/id/98909/CH.-Kafantarh:-

H-Kybernhsh-brhke-thn-eykairia-en-mesw-korwnoioy-na-ekpoihsei-thn-idiwtikh-perioysia-me-ton-Ptwcheytiko-Kwdika-

poy-syzhteitai-aytes-tis-meres-sth-Boylh---binteo--.html?fbclid=IwAR35CBeZNXue_mt78xAYWbiyyJHyJIo9-

y0UCWWxfQ0ZuqhiiZNrJOl60O8 

27.10.2020 

Η επιστημονική αλήθεια δεν μπορεί να υποτάσσεται στις 

επικοινωνιακές σκοπιμότητες οποιουδήποτε  

 
«Βρισκόμαστε σε ένα κρίσιμο σημείο σχετικά με την εξέλιξη της 

πανδημίας. Τέλος τα ψέματα τώρα! Πρέπει να παρθούν μέτρα. Οι 

επιστήμονες κρίνουν το τι πρέπει να γίνει, αρκεί η Κυβέρνηση να μην 

υποτάσσει την επιστήμη στην επικοινωνία» 
Στο Kontra Channel στην εκπομπή «Επί του Πιεστηρίου», 
https://left.gr/news/hara-kafantari-i-epistimoniki-alitheia-den-mporei-na-ypotassetai-stis-

epikoinoniakes?fbclid=IwAR2TdTcE0RPdcYDk8-

vp1KETkpqrvnKWcK1icFTu8lUhFoMhXPW_h_Z8ps4 

26.10.2020 
Η ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΔΕΝ ΚΑΠΗΛΕΥΤΗΚΕ ΟΥΤΕ ΕΝΑ ΕΥΡΩ! 

 

Σε συνέντευξή της στο “Greekschannel.com” η κ. Καφαντάρη 

επισημαίνει ότι η Νέα Δημοκρατία λειτουργεί κόντρα στην 

«ενεργειακή δημοκρατία» αλλά προσφέροντας μόνο σε 

συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα. Υποστηρίζει ότι η 

πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη έχει δημιουργήσει 

τεράστια προβλήματα στην οικονομία ήδη πριν την πανδημία 

και τώρα προχωρά σε μαζικές πτωχεύσεις νοικοκυριών κι 

επιχειρήσεων, δημιουργώντας συνθήκες ασφυξίας για την 

ελληνική κοινωνία. 

Διαβάστε την συνέντευξη εδώ: https://www.greekschannel.com/gr/xara-kafantarh-h-

aristera-den-kaphleuthke-oute-ena-

eyrw/?fbclid=IwAR00UDzatTESm_LIy9D2KKCVN1PXx_g4ccaWUW3rhbUCmCAFXuTrWXtm4aU 
 

28.10.2020 
80 χρόνια από το ιστορικό ΟΧΙ και ο ελληνικός λαός συνεχίζει 

να λέει το δικό του ΟΧΙ 

80 χρόνια συμπληρώνονται από το Ιστορικό ΟΧΙ του ελληνικού 

λαού, που όρθωσε το ανάστημά του και συνέτριψε το φασισμό, 

γράφοντας ιστορία. 

Τιμούμε τους ήρωες της Εθνικής Αντίστασης, τους γονείς μας, 

τους παππούδες μας, που με τους αγώνες τους αποτελούν 

φωτεινό παράδειγμα και παρακαταθήκη για το Μέλλον και τη 

Δημοκρατία μας. 

80 χρόνια μετά και ο αγώνας κατά του φασισμού και των ιδεών 

του συνεχίζεται καθημερινά. 

 
Η καταδίκη της ναζιστικής Χρυσής Αυγής είναι ένα σημαντικό 

βήμα για τη Δημοκρατία, αλλά ο αγώνας ενάντια στο ρατσισμό, 

τη μισαλλοδοξία, την πατριδοκαπηλία συνεχίζεται. 

Ο Ελληνικός λαός καθημερινά λέει τα δικά του ΟΧΙ. 

ΟΧΙ στο φασισμό, 

ΟΧΙ στο ρατσισμό και την πατριδοκαπηλία, 

ΟΧΙ στην υποβάθμιση της ζωής, 

ΟΧΙ στη συρρίκνωση της εθνικής Αξιοπρέπειας. 

Ο Ελληνικός λαός αγωνίζεται καθημερινά για μια καλύτερη ζωή, 

εθνική και κοινωνική Αξιοπρέπεια, Δημοκρατία, Εργασία, 

βιώσιμο Περιβάλλον, Υγεία και Παιδεία για όλους, Ασφάλεια… 

Οδηγοί μας, στον καθημερινό αγώνα για καλύτερη ζωή, οι 

ηρωικοί αγώνες των προγόνων μας. 
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