
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ – NEWLETTER 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020 

 

ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ 
 

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΣΥ.ΡΙΖ.Α Β2 

ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΑΣ  

 

 
 

 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ 

Κ.Ο. ΤΟΥ ΣΥ.ΡΙΖ.Α. 

 
 

 

 Α’ Αντιπρόεδρος της Ειδικής 

Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας 

Περιβάλλοντος 

 Μέλος της Διαρκούς Επιτροπής 

Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας 

Τάξης και Δικαιοσύνης 

 Μέλος της Υποεπιτροπής Υδατικών 

Πόρων 

 Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής 

Ομάδας Φιλίας Ελλάδας – Ν. 

Κορέας  

 
  



ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ ΣΤΗ ΣΑΜΟ 

 

 
02.11.2020 

Πρόληψη – Αντισεισμικός σχεδιασμός – Πολιτική 

Προστασία 

 
«Είναι γνωστό ότι ο Ελλαδικός χώρος και ειδικότερα το 

Αιγαίο είναι από τις πλέον σεισμογενείς περιοχές της 

Ευρώπης. Το πρόσφατο χτύπημα του Εγκέλαδου στη Σάμο 

«ξύπνησε» αναμνήσεις παλαιότερων σεισμών στον Ελλαδικό 

χώρο, ενώ ο θάνατος δύο νέων παιδιών μας βύθισε σε θλίψη. 

Οι σύγχρονες ανάγκες όμως άλλα απαιτούν. Απαιτούν 

αναβάθμιση της Πολιτικής Προστασίας με ευέλικτο 

σχεδιασμό, χωρίς γραφειοκρατικές διαδικασίες, με πλήρη 

συντονισμό εμπλεκόμενων φορέων, με ενσωμάτωση 

επιστημονικών δεδομένων ανά είδος φυσικής καταστροφής 

και βέβαια με ισχυρή πολιτική βούληση για εφαρμογή των 

ανωτέρω.» 

Διαβάστε το Άρθρο στο newsique.gr, εδώ: https://newsique.gr/ch-

kafantari-sto-newsique-prolipsi-antiseismikos-schediasmos-politiki-

prostasia/?fbclid=IwAR2jksq_AlkwP2oPuwuvg7_FlyFhRV_jQ6qrICVYkFep-Qz-

T7zZgNk2nTw 

 

Συνέντευξη Χ. Καφαντάρη στον ρ/σ «Αρμονία 

103,2» », κατά τη διάρκεια επίσκεψης κλιμακίου 

του ΣΥΡΙΖΑ στο νησί, για τις καταστροφές που 

προκλήθηκαν από τον σεισμό 

 
«Είμαστε παρόντες για να δούμε τα αποτελέσματα του 

σεισμού. Είμαστε δίπλα στην τοπική κοινωνία, και στον 

βαθμό που μπορούμε, ως Αξιωματική Αντιπολίτευση, θα 

συμβάλλουμε ώστε να λυθούν γρήγορα τα προβλήματα που 

είναι πολλά. Δεν είναι μόνο οι ζημιές στα σπίτια και τα 

συντρίμμια, αλλά και η οικονομία που χτυπήθηκε πάρα 

πολύ και λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας στον 

τουρισμό. Πρέπει να παρθούν μέτρα και να στηριχθεί η 

οικονομία του νησιού. Συγκεκριμένα, επιδότηση απευθείας 

των επιχειρηματιών – όχι επιστρεπτέες προκαταβολές, 

αξιοποίηση από τις Περιφέρειες των ΕΣΠΑ για τη στήριξη 

της επιχειρηματικότητας στα νησιά του Β. Αιγαίου.» 
https://www.syriza.gr/article/id/99300/CH.-Kafantarh:-Eimaste-dipla-sthn-topikh-koinwnia-

kai-ston-bathmo-poy-mporoyme-ws-Aksiwmatikh-Antipoliteysh-tha-symballoyme-wste-

na-lythoyn-grhgora-ta-problhmata-poy-einai-polla---

hchhtiko.html?fbclid=IwAR2uozSXdH58Rvk8Bwv5mcx5DBXqNcJS4Buhg9EYk8tkt2YN

ogwW7JQ2648# 

 

 
«Η Κυβέρνηση όταν θέλει, βρίσκει, όπως βρήκε για τα ΜΜΕ, 

που βεβαίως και πρέπει να στηριχθούν αλλά με τη μέγιστη 

δυνατή διαφάνεια. Υπάρχουν χρήματα να στηριχθεί η οικονομία. 

Χρειάζεται πολιτική βούληση. Να μην μείνει ο Πρωθυπουργός 

στις φωτογραφίες και την επικοινωνία. Να σκύψει η Κυβέρνηση 

στα προβλήματα των νησιωτών, όπως έκανε η κυβέρνηση 

ΣΥΡΙΖΑ με το μεταφορικό ισοδύναμο. 

Ο σεισμός είναι ένα αναπόφευκτο φυσικό φαινόμενο. Δεν 

πρέπει, όμως, να τον αντιμετωπίζουμε μοιρολατρικά, αλλά με 

πολιτικές πρόληψης, δηλαδή αντισεισμικές κατασκευές, μέριμνα 

(κατεδάφιση, αναστήλωση κλπ.) για τα ετοιμόρροπα και παλιά 

κτίρια, σχέδια πρόληψης σε κάθε δήμο για όποια φυσική 

καταστροφή. Χρειάζεται συγκεκριμένος σχεδιασμός. 

Δεν πρέπει να ξεχαστεί και η Σάμος, όπως ξεχάστηκαν άλλες 

περιοχές όπως η Καρδίτσα κλπ. Ζούμε σε εποχή που οι φυσικές 

καταστροφές, δυστυχώς, τείνουν να γίνουν καθημερινότητα και 

λόγω της κλιματικής κρίσης. Οι συνέπειες ενός σεισμού με 

σχεδιασμό και κατάλληλες πολιτικές μπορούν να μετριαστούν». 

 
 

Κατά την περιοδεία του κλιμακίου στο οποίο συμμετείχαν και οι 

Α. Μιχαηλίδης, Κ. Ζαχαριάδης, Μ. Χατζηγιαννάκης. 

Επισκέφτηκαν το Πυθαγόρειο και το Βαθύ όπου είχαν συνάντηση 

με τον Δήμαρχο, τον Αντιπεριφερειάρχη, την Πυροσβεστική και 

την Αστυνομία. Υπάρχουν σημαντικές ζημιές στο Βαθύ και 

γενικότερα στο νησί σε μνημεία. Άλλο κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ 

βρίσκεται στο Καρλόβασι, καθώς δεν υπάρχει πρόσβαση οδικώς – 

ακόμη ένα σοβαρό ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί με 

αντισεισμικούς κανονισμούς στις υποδομές (οδικό δίκτυο, δίκτυα 

ενέργειας κλπ). 
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
 

 

04.11.2020 

Συνάντηση με την Ειδική ομάδα επίλεκτων 

αποστολών Δήμου Αιγάλεω ΕΠΟΜΕΑ και τον 

Πρόεδρο, κ. Ρουμελιώτη 

 
Σημαντική η συμβολή των Εθελοντικών ομάδων Πολίτικης 

Προστασίας στην αντιμετώπιση συνεπειών φυσικών καταστροφών. 

Ειδικά η ΕΠΟΜΕΑ είναι πανταχού παρούσα σε κάθε κρίση 

 

10.11.2020 

10 Νοέμβρη, η χώρα «χωρίστηκε» στα δύο, πλημμύρες 

στην Κρήτη αλλά και 64 δασικές πυρκαγιές στην 

υπόλοιπη χώρα 

 
«Για μια ακόμα φορά υπενθυμίζουμε ότι πρέπει να 

επαναπροσδιοριστεί ο ρόλος της Πολιτικής Προστασίας σύμφωνα 

με τις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται, και απαιτούν οι 

σύγχρονες ανάγκες. Απαιτείται μια Πολιτική Προστασία σύγχρονή, 

σταθερά προσηλωμένη στην ΠΡΟΛΗΨΗ. Απαιτείται, λοιπόν, η 

αναβάθμιση της Πολιτικής Προστασίας με ευέλικτο σχεδιασμό, 

χωρίς γραφειοκρατικές διαδικασίες, με πλήρη συντονισμό 

εμπλεκόμενων φορέων, με ενσωμάτωση επιστημονικών δεδομένων 

ανά είδος φυσικής καταστροφής και βέβαια με ισχυρή πολιτική 

βούληση για εφαρμογή των ανωτέρω. 

Η Κυβέρνηση έχοντας ψηφίσει το νόμο 4662/2020 για την 

αναδιάρθρωση της Πολιτικής Προστασίας, πριν «στεγνώσει το 

μελάνι», τον έθεσε σε αναστολή και λειτουργεί βάσει νομοθετικού 

πλαισίου δεκαετιών. Έτσι αντιλαμβάνεται η Κυβέρνηση τη νέα 

Πραγματικότητα;» 
https://www.syriza.gr/article/id/99894/CH.-Kafantarh:-10-Noembrh-h-chwra-chwristhke-sta-dyo-

plhmmyres-sthn-Krhth-alla-kai-64-dasikes-pyrkagies-sthn-ypoloiph-

chwra.html?fbclid=IwAR1iUju89Hd1GC9M3lc1bF5yC9N0-Gq3MGbTwrgviFKC6tLBH1HhCUJiAJY 

 

 

 

12.11.2020 

Κατάθεση Ερώτησης: Υγεία και Ασφάλεια 

Εργαζομένων Πυροσβεστικού Σώματος 

 
H 12η Νοεμβρίου, Ημέρα Μνήμης Πεσόντων Πυροσβεστών και η 

προώθηση νομοθεσίας σχετικά με κανόνες Υγείας και Ασφάλειας 

στο Πυροσβεστικό Σώμα, αποτελεί πράξη ευθύνης και αναγνώρισης 

της εργασίας και της προσφοράς τους εκ μέρους της Πολιτείας. 

Κάθε μέλος του Πυροσβεστικού Σώματος προσφέρει τις υπηρεσίες 

του στον Έλληνα πολίτη στις δύσκολες στιγμές. Οι Έλληνες 

Πυροσβέστες μάχονται με τις φλόγες, διακινδυνεύοντας την ίδια 

τους τη ζωή, κάνουν το ανθρωπίνως δυνατόν για την προστασία των 

πολιτών σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. 

Τα τελευταία χρόνια, θέτουν εαυτούς σε κίνδυνο ακόμη 

περισσότερο λόγω και των ακραίων φυσικών φαινομένων που 

βιώνουμε στη χώρα και λόγω κλιματικής αλλαγής. 

Εμείς, ως ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, τιμούμε την προσφορά 

τους, προσπαθούμε να συμβάλλουμε στην επίλυση υπαρχόντων 

προβλημάτων ως προς τις συνθήκες εργασίας τους, με όποιον τρόπο 

μπορούμε, εν προκειμένω μέσω των διαδικασιών του 

Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, με Ερώτηση με θέμα «Υγεία και 

Ασφάλεια εργαζομένων Πυροσβεστικού Σώματος» που κατέθεσε 

σήμερα η Αν. Τομεάρχης Πολιτικής Προστασίας, Χαρά 

Καφαντάρη, και συνυπέγραψαν 45 Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ – 

Προοδευτική Συμμαχία. 

Καλούμε τους αρμόδιους Υπουργούς, την Κυβέρνηση, να αποδώσει 

τη δέουσα τιμή, προβλέποντας όλα τα σχετικά με την προστασία 

των πυροσβεστών. 
https://www.syriza.gr/article/id/99958/Erwthsh-boyleytwn-SYRIZA---PS:-Ygeia-kai-asfaleia-

ergazomenwn-Pyrosbestikoy-

Swmatos.html?fbclid=IwAR0gmHcLVnI6kcVlFygjBMTi10wB3Z2-

NM3g9PpsIXsM3WYVSdVvuu2KD2I 
 

21.10.2020 

Αποκαλύπτεται το πώς η Ν.Δ αντιμετωπίζει τους 

εργαζόμενους στα Σώματα Ασφαλείας και τους 

φαντάρους 

 
Για τους 5.000 αστυνομικούς που επιστρατεύτηκαν από όλη την 

Ελλάδα τηρούνται οι υγειονομικοί κανόνες, τα πρωτοκόλλα και οι 

αποστάσεις; Σε τι κινδύνους μπαίνουν οι εργαζόμενοι στα Σώματα 

Ασφαλείας και στην ΕΛ.ΑΣ; Υπενθυμίζω τους 700 αστυνομικούς 

που νόσησαν και τη διμοιρία που ήρθε από την Φθιώτιδα και γύρισε 

πίσω γιατί υπήρξε κρούσμα. Μην βλέπουμε τα πράγματα 

μονοσήμαντα». 

Δείτε την συνέντευξη στο Action 24, εδώ: 
https://www.syriza.gr/article/id/100374/CHara-Kafantarh:-Apokalyptetai-to-pws-h-N.D-antimetwpizei-toys-

ergazomenoys-sta-Swmata-Asfaleias-kai-toys-fantaroys---

binteo.html?fbclid=IwAR0beoDPLCTiHBcnftILNbPo4_bs5apc-XcnSt8pCTtU9kCTfN4OUQhkI-Q 
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ΔΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ 

 

03.11.2020 

Ενημέρωση του κόσμου για τα Μέσα Μαζικής 

Μεταφοράς και την Πανδημία, με συντρόφους της ΟΜ. 

Αιγάλεω στη στάση μετρό Αιγάλεω  

 
Φοράμε μάσκα ...αλλά δεν μας κλείνει τα μάτια 

 

05.11.2020 

Παρέμβαση για τα μέσα μαζικής μεταφοράς – ενημέρωση 

του κόσμου στο Περιστέρι 

 
Στο σταθμό μετρό Περιστερίου, με συντρόφισσες της Ομ 

Περιστερίου 

06.11.2020 

Η Χ. Καφαντάρη κοντά στους μικρομεσαίους του Ιλίου 

και των Αγ. Αναργύρων-Καματερού 

 

 
Κοντά στους εμπόρους, τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες και 

τους εργαζόμενους, που θίγονται ιδιαίτερα 

Ανησυχία αγωνία αλλά και βουβαμάρα 

Είμαστε παρόντες στις αγωνίες της Κοινωνίας 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=838460513595111&

id=100022935113237 

 Η σχετική δήλωση, εδώ: https://left.gr/news/i-h-kafantari-konta-

stoys-mikromesaioys-toy-ilioy-kai-ton-ag-anargyron-

kamateroy?fbclid=IwAR0b6EEesv337_EdRpnnRNmgREd-

SNpHHHZItymKcixCYZJqf1d4QJj6fMM 

09.11.2020 

Κατάθεση Αναφοράς: «Συνεχίζεται ο εργασιακός 

μεσαίωνας στο Ψ.Ν.Α. – ΔΑΦΝΙ. Κίνδυνος για τις ζωές 

ασθενών και εργαζομένων λόγω ελλιπούς καθαριότητας» 

 
Δείτε την Αναφορά και τη σχετική ανακοίνωση – καταγγελία του 

Συλλόγου Εργαζομένων Ψ.Ν.Α., με τις σχετικές καταγγελίες και 

διεκδικήσεις του Συλλόγου οι οποίες, βάσει και των νέων συνθηκών 

λόγω της πανδημίας, χρήζουν άμεσης εξέτασης για την επίλυση των 

σοβαρών υγειονομικών και εργασιακών ζητημάτων που θίγονται, 

εδώ: https://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-

Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=3b9a4507-6425-4833-8755-

ac700100b382 
 

12.11.2020 

Η Χαρά Καφαντάρη κοντά στους εργαζόμενους στο 

Αττικό Νοσοκομείο στην συγκέντρωση που 

πραγματοποίησαν κατά την τρίωρη στάση εργασίας 

 
Απαιτείται εδώ και τώρα: 

Προσλήψεις υγειονομικού προσωπικού 

Αύξηση αριθμού ΜΕΘ με αντίστοιχη στελέχωση και όχι 

δια-νοσοκομειακές μετακινήσεις 

Τεστ για τους εργαζόμενους στα νοσοκομεία και όλες τις 

δομές υγείας 

Ενίσχυση της Πρωτοβάθμιας Υγείας 

Πρόσβαση στη Δημόσια Υγεία ΟΛΩΝ των πολιτών, χωρίς 

διακρίσεις 

Δεν αρκούν τα χειροκροτήματα, οι εργαζόμενοι στη 

Δημόσια Υγεία και τα Νοσοκομεία της χώρας, δεν 

επαιτούν, ΑΠΑΙΤΟΥΝ. 
https://left.gr/news/i-hara-kafantari-konta-stoys-ergazomenoys-sto-attiko-

nosokomeio?fbclid=IwAR1Az1CX9hVFYjgPFOlTTqWpjAK733Yhe9pAN

q8ePZdwI5JhOwwvKdBPzNQ 

 
 

 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=838460513595111&id=100022935113237
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=838460513595111&id=100022935113237
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ΔΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ 
 

 

14.11.2020 

Κατάθεση Ερώτησης: Υγεία και ασφάλεια 

εργαζομένων Κέντρου Υγείας Περιστερίου 

 
Το Κέντρο Υγείας Περιστερίου είναι μία υγειονομική μονάδα της 

πρωτοβάθμιας φροντίδας, υπάγεται στο ΠΓΝ «Αττικόν» και 

λειτουργεί από 18/4/2011 σε ημερήσια βάση. Εξυπηρετεί ένα μεγάλο 

μέρος του πληθυσμού της Δυτικής Αθήνας, καθώς δέχεται 

περιστατικά όχι μόνο από το Δήμο Περιστερίου αλλά και από 

γειτονικούς δήμους. Καλύπτει ανάγκες υγείας των πολιτών, καθώς 

και ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων (άνεργοι, ανασφάλιστοι, παιδιά, 

ηλικιωμένοι), αποφεύγεται η ταλαιπωρία των πολιτών σε 

τριτοβάθμιες νοσοκομειακές δομές και η αντίστοιχη επιβάρυνση 

τους. Αντιμετωπίζονται έκτακτα και επείγοντα περιστατικά, 

παρακολουθούνται χρόνια πάσχοντες, γίνονται εμβολιασμοί κλπ. 

Πρόσφατα έγινε κέντρο αναφοράς για περιστατικά κορονοϊού. 

H Χαρά Καφαντάρη ρωτά τον υπουργό, γιατί καθυστέρησαν τα 

απαιτούμενα τεστ; Έχουν ληφθεί όλα τα απαιτούμενα μέτρα 

ασφαλείας και προστασίας των εργαζομένων; Πως διασφαλίζεται η 

ελαχιστοποίηση της διασποράς; 

Δείτε την Ερώτηση, εδώ: https://dytikesmaties.gr/news/politiki/ch-

kafantari-ygeia-kai-asfaleia-ergazomenon-kentroy-ygeias-

peristerioy/ 
 

 

16.11.2020 

Κατάθεση Ερώτησης: Κλείσιμο των καταστημάτων 

της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος Αγίας Βαρβάρας και 

Καματερού 

 
«Με την ερώτηση που κατέθεσα και συνυπέγραψαν και οι βουλευτές 

Δυτικής Αθήνας του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. ζητάμε την ανάκληση της 

απόφασης για κλείσιμο των Καταστημάτων ΕΤΕ στην Αγ. Βαρβάρα 

και Καματερό. Να παρέμβει η Κυβέρνηση 

Όχι στην περαιτέρω υποβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων 

της Δυτικής Αθήνας» 

Δείτε την Ερώτηση, εδώ: https://www.syriza.gr/article/id/100160/Erwthsh-boyleytwn-toy-SYRIZA---Proodeytikh-

Symmachia:-Kleisimo-twn-katasthmatwn-ths-Ethnikhs-Trapezas-Ellados-Agias-Barbaras-kai-Kamateroy.html?fbclid=IwAR0h-

ueqAc77nxqaxxIkIdXZ4p26uvi-5dEEfHXA-NE1UUIL8hDMxwERLqQ 

 

 Σχετική Δήλωση: Η πρόθεση της Εθνικής Τράπεζας για 

κλείσιμο των καταστημάτων του Καματερού και Αγ. 

Βαρβάρας, σημείο υποβάθμισης της ποιότητας ζωής στη 

Δυτική Αθήνα 
https://www.syriza.gr/article/id/100017/CH.-Kafantarh:-H-prothesh-ths-Ethnikhs-
Trapezas-gia-kleisimo-twn-katasthmatwn-toy-Kamateroy-kai-Ag.-Barbaras-shmeio-

ypobathmishs-ths-poiothtas-zwhs-sth-Dyt.-

Athhna.html?fbclid=IwAR01orgS62Oacj0237dpgWsHPMvcVIhN3Uy7uBzlRlukD4F7Zk

WEHhr6tOg 

 
 

 

17.11.2020 
Κατάθεση στεφάνου στους Αγίους Αναργύρους.  

 
Τιμούμε το Πολυτεχνείο 

Ο αγώνας για τη Δημοκρατία συνεχίζεται 

Δεν θα Σβήσουν το Πολυτεχνείο... 

 H ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ 

ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ, ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΛΑΟ ΜΑΣ 
Στην επέτειο του ηρωικού Πολυτεχνείο, η ολοκληρωτικής 

έμπνευσης πρόσφατη απαγόρευση των συναθροίσεων, με υπογραφή 

του αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας και καθ’ υπαγόρευση του 

αρμόδιου Υπουργού, κ. Χρυσοχοΐδη, μας γυρίζει δεκαετίες πίσω, σε 

σκοτεινές εποχές της μετεμφυλιακής ΕΡΕ. 

Δεν μπορεί η υγειονομική κρίση και η Πανδημία να 

χρησιμοποιούνται από την Κυβέρνηση ως «πρόσχημα» για την 

κατάλυση δημοκρατικών ελευθεριών, παραβιάζοντας ακόμη και το 

Σύνταγμα. 

Μάλιστα «προ ημερών και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε 

προειδοποιήσει με ψήφισμά του για τον “κίνδυνο κατάχρησης 

εξουσίας” από τις εθνικές κυβερνήσεις οι οποίες λαμβάνουν μέτρα 

έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση της πανδημίας και καλούσε 

την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειές της δια της νομικής οδού 

όπου χρειάζεται. 

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

οι ευρωβουλευτές ζητούν “οι έκτακτες εξουσίες να είναι απαραίτητες, 

αναλογικές  και να υπόκεινται σε δημοκρατικό έλεγχο”». 

Όσο και να προσπαθεί η ΔΕΞΙΑ να σβήσει τις μνήμες και τα 

μηνύματα του Πολυτεχνείου για κοινωνική ευημερία, δικαιώματα 

και ελευθερίες, η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΤΕΠΙΤΙΘΕΤΑΙ. 

Οι δημοκρατικές και αριστερές δυνάμεις της Πατρίδας μας μαζί με 

τον Ελληνικό λαό στήνουν Μέτωπο ενάντια στο Φασισμό και την 

οπισθοδρόμηση . 

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΨΕΙ ΤΗ ΣΠΙΛΩΣΗ 

ΤΗΣ. ΟΥΤΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΤΗΣ. 
https://kafantari.com/2020/11/16/h-

%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%b7%cf%83%ce%b7-

%cf%84%ce%b7%cf%83-

%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%81%ce%b9%ce%ba%ce%b7%cf%83-

%ce%bc%ce%bd%ce%b7%ce%bc%ce%b7%cf%83-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%80%ce%bf/ 

 
Προκηρύξεις που φύλαγα στο συρτάρι μου από εκείνες τις μέρες, 

όταν μαθήτρια γυμνάσιου γυρνούσα σπίτι μου στην Κυψέλη. από το 

φροντιστήριο στην Πατησίων, απέναντι από το Πολυτεχνείο 

ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΛΑΕ... 
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ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 
 

 

19.11.2020 

Κατάθεση Αναφοράς: Οικονομική ενίσχυση γεωτεχνικών 

αυτοαπασχολούμενων και ελευθέρων επαγγελματιών λόγω 

κορωνοϊού 

 
Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ζητά τη συμπερίληψη των ελεύθερων γεωτεχνικών 

ελευθέρων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων στη σχεδιαζόμενη 

οικονομική ενίσχυση των επιστημόνων – ελευθέρων επαγγελματιών που 

πλήττονται από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας. 

Δείτε την Αναφορά, εδώ: 
https://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-

Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=48f38143-9168-4751-a973-ac7e00e89727 

 

25.11.2020 

Κατάθεση Αναφοράς με θέμα την ανάγκη εξέτασης του 

αιτήματος της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Συλλόγων 

Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων Πωλητών Λαϊκών 

Αγορών σχετικά με το βιομηχανικό και ανθοπαραγωγικό 

κομμάτι των Λαϊκών Αγορών. 

 
Δείτε την Αναφορά, εδώ: 

https://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-

Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=f5f28805-6ab6-45db-9086-

ac7e00e7f9fa 

 

 

26.11.2020 

Κατάθεση Ερώτησης: Ανάγκη αναβάθμισης των 

Τμημάτων αντιμετώπισης ενδοοικογειακής βίας της 

ΕΛ.ΑΣ. 

 
Όπως δήλωσε και χθες η Βουλευτής Δυτικής Αθήνας και Αν. 

Τομεάρχης Πολιτικής Προστασίας της Κ.Ο. του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – 

Προοδευτική Συμμαχία, Χαρά Καφαντάρη, ο αγώνας αυτός 

είναι διαρκής και μας αφορά όλους. Ο καθένας οφείλει να 

συμβάλλει με όποιον τρόπο μπορεί στην επίτευξη του στόχου 

αυτού, πρωτίστως η Πολιτεία. 

Σήμερα, με πρωτοβουλία της Χαράς Καφαντάρη κατατέθηκε 

Ερώτηση, την οποία και συνυπογράφουν ακόμη 56 Βουλευτές 

του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – Προοδευτική Συμμαχία, προς τον Υπουργό 

Προστασίας του Πολίτη, για την ανάγκη αναβάθμισης των 

Τμημάτων Αντιμετώπισης της  Ενδοοικογενειακής Βίας της 

Ελληνικής Αστυνομίας. Πρόκειται για ειδικά Τμήματα που 

δημιουργήθηκαν επί κυβέρνησης ΣΥ.ΡΙΖ.Α., τον Απρίλιο του 

2019. Μέχρι και σήμερα λειτουργούν έχοντας ρόλο επιτελικό 

και τήρησης στατιστικών δεδομένων. Δεν αξιοποιούνται όπως 

θα έπρεπε, ενώ παράλληλα παρατηρούνται και φαινόμενα 

ανεπάρκειας των Αρχών πάνω στο θέμα. 

Ως ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – Προοδευτική Συμμαχία, δεν μένουμε στα 

λόγια. Στηρίζουμε τους αγώνες των γυναικών και μέσω των 

κοινοβουλευτικών διαδικασιών καλούμε τους αρμόδιους 

Υπουργούς και την Κυβέρνηση να πράξουν το ίδιο, 

απαντώντας στην πράξη. 

Οι αρμόδιοι Υπουργοί ερωτώνται για την αποτελεσματική 

λειτουργία, την κατάλληλη εκπαίδευση Αστυνομικών – 

πλήρους απασχόλησης – οι οποίοι θα στελεχώνουν τα 

Τμήματα και φυσικά για τις απαραίτητες ενέργειες του 

Υπουργείου για την σωστή ενημέρωση των Πολιτών και ειδικά 

των θυμάτων για το ρόλο των Τμημάτων Αντιμετώπισης 

Ενδοοικογενειακής Βίας της ΕΛ.ΑΣ. 

 
Δείτε την Ερώτηση, εδώ: 
https://www.syriza.gr/article/id/100854/CHara-Kafantarh:-Den-menoyme-sta-

logia---Katathesh-erwthshs-gia-thn-anagkh-anabathmishs-twn-Tmhmatwn-

antimetwpishs-endooikogeiakhs-bias-ths-EL.AS..html 

 

 

 

https://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=48f38143-9168-4751-a973-ac7e00e89727
https://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=48f38143-9168-4751-a973-ac7e00e89727
https://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=f5f28805-6ab6-45db-9086-ac7e00e7f9fa
https://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=f5f28805-6ab6-45db-9086-ac7e00e7f9fa
https://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=f5f28805-6ab6-45db-9086-ac7e00e7f9fa
https://www.syriza.gr/article/id/100854/CHara-Kafantarh:-Den-menoyme-sta-logia---Katathesh-erwthshs-gia-thn-anagkh-anabathmishs-twn-Tmhmatwn-antimetwpishs-endooikogeiakhs-bias-ths-EL.AS..html
https://www.syriza.gr/article/id/100854/CHara-Kafantarh:-Den-menoyme-sta-logia---Katathesh-erwthshs-gia-thn-anagkh-anabathmishs-twn-Tmhmatwn-antimetwpishs-endooikogeiakhs-bias-ths-EL.AS..html
https://www.syriza.gr/article/id/100854/CHara-Kafantarh:-Den-menoyme-sta-logia---Katathesh-erwthshs-gia-thn-anagkh-anabathmishs-twn-Tmhmatwn-antimetwpishs-endooikogeiakhs-bias-ths-EL.AS..html


ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ, ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ 
 

 

01.11.2020 

Τι δεν μας είπε στο διάγγελμά του ο κ. Μητσοτάκης 

 
«Η Κυβέρνηση δεν κατανοεί, ή κάνει ότι δεν κατανοεί, την ανεπάρκεια 

πολιτικής της και χειρισμών της στο θέμα της Πανδημίας. Δείχνει να μη 

γνωρίζει τι σημαίνει Πρόληψη. 

Κλείνει την εστίαση στη μισή Ελλάδα, αλλά κουβέντα δεν ακούσαμε: 

Για το συνωστισμό στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. 

Για τις σοβαρές ελλείψεις σε Μονάδες εντατικής θεραπείας, όταν είχε 

επαρκή χρόνο για προετοιμασία. 

Για την έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού, καθώς δεν έχει γίνει ούτε 

μια πρόσληψη μονίμου προσωπικού στο δημόσιο σύστημα υγείας. 

Για την υπολειτουργία της Πρωτοβάθμιας περίθαλψης. 

Για τα σχολεία με 25 μαθητές στην τάξη και με τη σοβαρή επιβάρυνση 

οικογενειακού προϋπολογισμού για προμήθεια μέσων ατομικής 

προστασίας (πρόσφατο το «φιάσκο» με τις μάσκες «μαμούθ»). 

Για τη μη διεξαγωγή επαρκούς αριθμού tests σε ειδικές κατηγορίες 

(υγειονομικοί, εκπαιδευτικοί, σώματα ασφαλείας κ.α.). 

Για τη μη συνταγογράφηση των tests από τον ΕΟΠΥ». 

Δείτε τη δήλωση εδώ: https://www.syriza.gr/article/id/99255/CH.-Kafantarh:-Ti-den-mas-

eipe-sto-diaggelma-toy-o-k.-Mhtsotakhs.html?fbclid=IwAR2fqbmhI1MJqWhESSVlETF-

oP2wJ5kpXLnrpFIDwsHDeHXo3Qxm3s8fF-I 

 

05.11.2020 

Υπάρχουν λύσεις αντιμετώπισης των συνεπειών της 

πανδημίας, πολιτική βούληση χρειάζεται 

 
«Καταθέσαμε δέσμη μέτρων. Εκτός από προσλήψεις στο ΕΣΥ και στην 

παιδεία, - η κυβέρνηση στο ΕΣΥ, 18 μήνες, δεν έχει κάνει ούτε μια 

μόνιμη πρόσληψη προσωπικού – ζητάμε για την εστίαση μείωση του 

ΦΠΑ από το 13% στο 6%, επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών για όσο 

διάστημα κρατάει η πανδημία, μη επιστρεπτέα προκαταβολή στις 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Υπάρχουν τα χρήματα από το ΕΣΠΑ. Την 

προηγούμενη εβδομάδα κατατέθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ σχετική επίκαιρη 

ερώτηση στη Βουλή. Τα χρήματα αυτά μπορούν να αξιοποιηθούν και 

από τις περιφέρειες της χώρας για μια σειρά δράσεις. Προτάσεις 

υπάρχουν, η Κυβέρνηση πρέπει να σταθεί κοντά στην κοινωνία. Δεν 

είναι καλό να καλλιεργείται ο φόβος». 

Δείτε τη συνέντευξη στην ΕΡΤ, εδώ: 

https://www.syriza.gr/article/id/99536/CHara-Kafantarh:-Yparchoyn-lyseis-antimetwpishs-

twn-synepeiwn-ths-pandhmias-politikh-boylhsh-chreiazetai---binteo.html?fbclid=IwAR0V-
7L4YLtieenno2JroiA0CP1ZWdb8phWMwmPx4JIlWMQ7iCgWunAqhY4 
 

 

 

06.11.2020 

Οι επαγγελματίες του υπαίθριου και πλανόδιου 

εμπορίου δεν είναι αόρατοι  

 
«Οι άνθρωποι αυτοί, όπως αναφέρεται και στην τροπολογία, 

έχουν υποστεί μεγάλες απώλειες, είναι οι πλανόδιοι, αυτοί οι 

οποίοι δουλεύουν σε εμποροπανηγύρεις σε όλη τη χώρα, δεν 

έχουν πάρει την αποζημίωση των 534 ευρώ για το Μάιο και 

αυτήν τη στιγμή πρέπει να καλυφθεί αυτό το θεσμικό κενό. 

Βρίσκονται σε επ` αόριστον αναστολή ουσιαστικά, διότι το 

καλοκαίρι για υγειονομικούς λόγους πολλοί δήμοι δεν έκαναν 

πανηγύρεις και από την άλλη μεριά αυτοί οι άνθρωποι πρέπει 

ουσιαστικά να στηριχθούν γιατί οι ανάγκες είναι πολύ μεγάλες. 

Με την τροπολογία εμείς θέλουμε να ενταχθούν οι 

συγκεκριμένοι ΚΑΔ, να μπουν στα μέτρα αποζημίωσης, να 

καλυφθεί το κενό αυτών των έξι, επτά μηνών και φυσικά, 

απαλλαγή από ασφαλιστικές εισφορές όσο διάστημα είναι σε 

αναστολή το επάγγελμά τους. Πρέπει να σκύψετε στα 

προβλήματα του κόσμου.» 

Δείτε την τοποθέτηση στο σ/ν του Υπουργείου Δικαιοσύνης, 

εδώ:  
https://www.syriza.gr/article/id/99576/CHara-Kafantarh:-Oi-epaggelmaties-

toy-ypaithrioy-kai-planodioy-emporioy-den-einai-aoratoi---

binteo.html?fbclid=IwAR1Oi5hf9LwKvAwN7Cm8_fXQFxHTm7CW7NTuhp
suCfL9sqTiPeP4Fn7Ee3k 
 

07.11.2020 

Η επανένταξη των ΗΠΑ στην Συμφωνία του 

Παρισιού για το κλίμα, ανάσα αισιοδοξίας  

 
«Η διεθνής συνεργασία μπορεί να προσφέρει παγκόσμιες 

λύσεις στα μεγάλα θέματα, όπως η αντιμετώπιση της 

κλιματικής αλλαγής. Μπορεί η πολιτική των ΗΠΑ να μην 

αλλάζει ριζικά με τις αλλαγές προέδρων, αλλά η εξαγγελία του 

νέου πρόεδρου των ΗΠΑ, προσφέρει μια ανάσα αισιοδοξίας 

για το Μέλλον». 

Δείτε τη σχετική δήλωση, εδώ: 
https://www.syriza.gr/article/id/99689/CH.-Kafantarh:-H-epanentaksh-twn-
HPA-sthn-Symfwnia-toy-Parisioy-gia-to-klima-anasa-

aisiodoksias.html?fbclid=IwAR1iE2Jtl2u8w2xG-

NT9LVCOnOYJ7a8HsRclONxwwilSUN-D4oddPbM1CFE 

 

https://www.syriza.gr/article/id/99255/CH.-Kafantarh:-Ti-den-mas-eipe-sto-diaggelma-toy-o-k.-Mhtsotakhs.html?fbclid=IwAR2fqbmhI1MJqWhESSVlETF-oP2wJ5kpXLnrpFIDwsHDeHXo3Qxm3s8fF-I
https://www.syriza.gr/article/id/99255/CH.-Kafantarh:-Ti-den-mas-eipe-sto-diaggelma-toy-o-k.-Mhtsotakhs.html?fbclid=IwAR2fqbmhI1MJqWhESSVlETF-oP2wJ5kpXLnrpFIDwsHDeHXo3Qxm3s8fF-I
https://www.syriza.gr/article/id/99255/CH.-Kafantarh:-Ti-den-mas-eipe-sto-diaggelma-toy-o-k.-Mhtsotakhs.html?fbclid=IwAR2fqbmhI1MJqWhESSVlETF-oP2wJ5kpXLnrpFIDwsHDeHXo3Qxm3s8fF-I
https://www.syriza.gr/article/id/99536/CHara-Kafantarh:-Yparchoyn-lyseis-antimetwpishs-twn-synepeiwn-ths-pandhmias-politikh-boylhsh-chreiazetai---binteo.html?fbclid=IwAR0V-7L4YLtieenno2JroiA0CP1ZWdb8phWMwmPx4JIlWMQ7iCgWunAqhY4
https://www.syriza.gr/article/id/99536/CHara-Kafantarh:-Yparchoyn-lyseis-antimetwpishs-twn-synepeiwn-ths-pandhmias-politikh-boylhsh-chreiazetai---binteo.html?fbclid=IwAR0V-7L4YLtieenno2JroiA0CP1ZWdb8phWMwmPx4JIlWMQ7iCgWunAqhY4
https://www.syriza.gr/article/id/99536/CHara-Kafantarh:-Yparchoyn-lyseis-antimetwpishs-twn-synepeiwn-ths-pandhmias-politikh-boylhsh-chreiazetai---binteo.html?fbclid=IwAR0V-7L4YLtieenno2JroiA0CP1ZWdb8phWMwmPx4JIlWMQ7iCgWunAqhY4
https://www.syriza.gr/article/id/99576/CHara-Kafantarh:-Oi-epaggelmaties-toy-ypaithrioy-kai-planodioy-emporioy-den-einai-aoratoi---binteo.html?fbclid=IwAR1Oi5hf9LwKvAwN7Cm8_fXQFxHTm7CW7NTuhpsuCfL9sqTiPeP4Fn7Ee3k
https://www.syriza.gr/article/id/99576/CHara-Kafantarh:-Oi-epaggelmaties-toy-ypaithrioy-kai-planodioy-emporioy-den-einai-aoratoi---binteo.html?fbclid=IwAR1Oi5hf9LwKvAwN7Cm8_fXQFxHTm7CW7NTuhpsuCfL9sqTiPeP4Fn7Ee3k
https://www.syriza.gr/article/id/99576/CHara-Kafantarh:-Oi-epaggelmaties-toy-ypaithrioy-kai-planodioy-emporioy-den-einai-aoratoi---binteo.html?fbclid=IwAR1Oi5hf9LwKvAwN7Cm8_fXQFxHTm7CW7NTuhpsuCfL9sqTiPeP4Fn7Ee3k
https://www.syriza.gr/article/id/99576/CHara-Kafantarh:-Oi-epaggelmaties-toy-ypaithrioy-kai-planodioy-emporioy-den-einai-aoratoi---binteo.html?fbclid=IwAR1Oi5hf9LwKvAwN7Cm8_fXQFxHTm7CW7NTuhpsuCfL9sqTiPeP4Fn7Ee3k
https://www.syriza.gr/article/id/99689/CH.-Kafantarh:-H-epanentaksh-twn-HPA-sthn-Symfwnia-toy-Parisioy-gia-to-klima-anasa-aisiodoksias.html?fbclid=IwAR1iE2Jtl2u8w2xG-NT9LVCOnOYJ7a8HsRclONxwwilSUN-D4oddPbM1CFE
https://www.syriza.gr/article/id/99689/CH.-Kafantarh:-H-epanentaksh-twn-HPA-sthn-Symfwnia-toy-Parisioy-gia-to-klima-anasa-aisiodoksias.html?fbclid=IwAR1iE2Jtl2u8w2xG-NT9LVCOnOYJ7a8HsRclONxwwilSUN-D4oddPbM1CFE
https://www.syriza.gr/article/id/99689/CH.-Kafantarh:-H-epanentaksh-twn-HPA-sthn-Symfwnia-toy-Parisioy-gia-to-klima-anasa-aisiodoksias.html?fbclid=IwAR1iE2Jtl2u8w2xG-NT9LVCOnOYJ7a8HsRclONxwwilSUN-D4oddPbM1CFE
https://www.syriza.gr/article/id/99689/CH.-Kafantarh:-H-epanentaksh-twn-HPA-sthn-Symfwnia-toy-Parisioy-gia-to-klima-anasa-aisiodoksias.html?fbclid=IwAR1iE2Jtl2u8w2xG-NT9LVCOnOYJ7a8HsRclONxwwilSUN-D4oddPbM1CFE


ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ, ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ 
 

 

09.11.2020 

Παιδεία δύο ταχυτήτων επιδιώκει και υλοποιεί η ΝΔ; 

 
«Υπάρχει ανάγκη άμεσης ενίσχυσης με υπολογιστές και δωρεάν 

διαδίκτυο σε αδύναμα κοινωνικά στρώματα. 

Αν αυτό δεν γίνει, αποκαλύπτεται η πολιτική της ΝΔ. Παιδεία για 

λίγους… 

Πάντα θύματα οι μαθητές. Θύματα της Παιδείας της φωτοτυπίας στο 

παρελθόν, ή της κατάρρευσης της τηλε εκπαίδευσης. 

Τα παιδιά του Περιστερίου και της Δυτικής Αθήνας μόνο ψυκτικοί….» 
Διαβάστε τη σχετική δήλωση, εδώ: https://www.syriza.gr/article/id/99748/CH.-

Kafantarh:-Paideia-dyo-tachythtwn-epidiwkei-kai-ylopoiei-h-

ND.html?fbclid=IwAR0lWaefD4cUJ88NalRs2XwO0vcOOr6tgDHlBHyipF_v02ehhtT15

TjwQxE 
 

17.11.2020 

Απέτυχε στη διαχείριση της πανδημίας η ΝΔ κι «έστησε» 

σκηνικό έντασης και καταστολής 

 
«Το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε είναι το θέμα της 

πανδημίας. Η απόφαση του κ. Χρυσοχοϊδη για την απαγόρευση 

συναθροίσεων πυροδότησε το κλίμα ώστε να καλύψει η ΝΔ την 

αδυναμία της στη διαχείριση της πανδημίας. Υπήρχε η δυνατότητα, 

τουλάχιστον από την πλευρά μας, να βρεθεί μια λύση να τιμηθεί το 

Πολυτεχνείο, που δεν πρέπει να ξεχαστεί γιατί ο ουσιαστικός 

συμβολισμός του είναι ο διαρκής αγώνας για τη δημοκρατία. » 
Συνέντευξη στο Blue Sky: https://left.gr/news/hara-kafantari-apetyhe-sti-diaheirisi-tis-pandimias-i-nd-ki-

estise-skiniko-entasis-kai?fbclid=IwAR0pnhvmd4Vbnn5YZ1wE0cAioiqa0fnXkA3x1dw9rh02m8sIFGjmyHfOy2c 
 

21.11.2020 

Απαιτείται σοβαρότητα, υπευθυνότητα και συνειδητοποίηση 

της κρισιμότητας της κατάστασης στη διαχείριση της 

πανδημίας 

 
«Έστω και τώρα, η Κυβέρνηση πρέπει να «απαλλαγεί» από τις 

ιδεοληψίες της και τις νεοφιλελεύθερες αγκυλώσεις της για το ρόλο του 

ιδιωτικού τομέα και να δει τις ανάγκες της Κοινωνίας. 

Είναι ανάγκη να δράσει αποτελεσματικά, να γίνουν άμεσες προσλήψεις 

στο ΕΣΥ όλων των ειδικοτήτων και να στηρίξει την πρωτοβάθμια 

Υγεία, εξασφαλίζοντας αξιοπρεπείς συνθήκες νοσηλείας σε ΟΛΟΥΣ 

τους πολίτες. Να γίνονται μαζικά τεστ στον πληθυσμό και να 

συνταγογραφούνται από τον ΕΟΠΥ.» 

Δείτε τη δήλωση, εδώ: https://www.syriza.gr/article/id/100546/CHara-Kafantarh:-Apaiteitai-

sobarothta-ypeythynothta-kai-syneidhtopoihsh-ths-krisimothtas-ths-katastashs-sth-diacheirish-ths-

pandhmias.html?fbclid=IwAR1VBSB6EMHpHVfU6YedQnIY_UzQB0u-GHIJmXcsGYxt05FIs2M8cQwiOwo 

 

25.11.2020 

Ο αγώνας για εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών 

είναι διαρκής και μας αφορά όλους 
 

 
 

Η 25η Νοεμβρίου ορίστηκε από τον ΟΗΕ το 1999, ως 

Παγκόσμια Ημέρα για την εξάλειψη της Βίας κατά των 

γυναικών. Είναι ημέρα αφύπνισης της Κοινωνίας σχετικά με 

την παγκόσμια αύξηση περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας, 

που τείνει να πάρει και χαρακτήρα πανδημίας, σύμφωνα και με 

τον ΟΗΕ. Η ενδοοικογενειακή βία δεν είναι υπόθεση μόνο των 

γυναικών. Είναι ένα σοβαρό κοινωνικό ζήτημα και απαιτείται 

συστράτευση όλων. Η Πολιτεία οφείλει να λάβει μέτρα 

στήριξης των θυμάτων και δημιουργίας συνθηκών ασφάλειας, 

ώστε να «ανοίξουν στόματα», πίσω από τις κλειστές πόρτες 

των σπιτιών, ελέω πανδημίας. 

Διαβάστε το Δελτίο Τύπου, εδώ: hhttps://www.syriza.gr/article/id/100720/CH.-

Kafantarh:-O-agwnas-gia-eksaleipsh-ths-bias-kata-twn-gynaikwn-einai-diarkhs-kai-mas-afora-

oloys.html?fbclid=IwAR0MCzYXj5uJLyTUxBdSmx2THHO5wvHvzXmceeber5EX8QAPUcH-

bJpvwFM 
 

26.11.2020 

Εφαρμογή Ιδεοληπτικών Πολιτικών της ΝΔ το 

νομοσχέδιο για τα εργασιακά 

 
«Κύριοι της Κυβέρνησης, εν μέσω πανδημίας, αυτής της 

πρωτόγνωρης κατάστασης, την οποία αντιμετωπίζουμε, 

προωθείτε ένα νομοσχέδιο για τα εργασιακά και δημιουργείτε 

όξυνση, θα έλεγα. Με πρόσχημα την πανδημία και με την 

καλλιέργεια του φόβου, που επιστημονικά πραγματικά 

καλλιεργείτε στον κόσμο, αυτήν τη στιγμή προχωρείτε στην 

υλοποίηση του νεοφιλελεύθερου προγράμματός σας.» 

Δείτε την τοποθέτηση στο σ/ν του Υπουργείου Εργασίας, 

εδώ: https://left.gr/news/h-kafantari-efarmogi-ideoliptikon-politikon-tis-nd-

nomoshedio-gia-ta-ergasiaka-stronei-dromo?fbclid=IwAR2rrs-

Qmby6bcje0mV6WzM0aPMNbVNkVYjSa6MqJNj9Qeq0la_Jim6TSXk 
 

 

https://www.syriza.gr/article/id/99748/CH.-Kafantarh:-Paideia-dyo-tachythtwn-epidiwkei-kai-ylopoiei-h-ND.html?fbclid=IwAR0lWaefD4cUJ88NalRs2XwO0vcOOr6tgDHlBHyipF_v02ehhtT15TjwQxE
https://www.syriza.gr/article/id/99748/CH.-Kafantarh:-Paideia-dyo-tachythtwn-epidiwkei-kai-ylopoiei-h-ND.html?fbclid=IwAR0lWaefD4cUJ88NalRs2XwO0vcOOr6tgDHlBHyipF_v02ehhtT15TjwQxE
https://www.syriza.gr/article/id/99748/CH.-Kafantarh:-Paideia-dyo-tachythtwn-epidiwkei-kai-ylopoiei-h-ND.html?fbclid=IwAR0lWaefD4cUJ88NalRs2XwO0vcOOr6tgDHlBHyipF_v02ehhtT15TjwQxE
https://www.syriza.gr/article/id/99748/CH.-Kafantarh:-Paideia-dyo-tachythtwn-epidiwkei-kai-ylopoiei-h-ND.html?fbclid=IwAR0lWaefD4cUJ88NalRs2XwO0vcOOr6tgDHlBHyipF_v02ehhtT15TjwQxE
https://left.gr/news/hara-kafantari-apetyhe-sti-diaheirisi-tis-pandimias-i-nd-ki-estise-skiniko-entasis-kai?fbclid=IwAR0pnhvmd4Vbnn5YZ1wE0cAioiqa0fnXkA3x1dw9rh02m8sIFGjmyHfOy2c
https://left.gr/news/hara-kafantari-apetyhe-sti-diaheirisi-tis-pandimias-i-nd-ki-estise-skiniko-entasis-kai?fbclid=IwAR0pnhvmd4Vbnn5YZ1wE0cAioiqa0fnXkA3x1dw9rh02m8sIFGjmyHfOy2c
https://www.syriza.gr/article/id/100546/CHara-Kafantarh:-Apaiteitai-sobarothta-ypeythynothta-kai-syneidhtopoihsh-ths-krisimothtas-ths-katastashs-sth-diacheirish-ths-pandhmias.html?fbclid=IwAR1VBSB6EMHpHVfU6YedQnIY_UzQB0u-GHIJmXcsGYxt05FIs2M8cQwiOwo
https://www.syriza.gr/article/id/100546/CHara-Kafantarh:-Apaiteitai-sobarothta-ypeythynothta-kai-syneidhtopoihsh-ths-krisimothtas-ths-katastashs-sth-diacheirish-ths-pandhmias.html?fbclid=IwAR1VBSB6EMHpHVfU6YedQnIY_UzQB0u-GHIJmXcsGYxt05FIs2M8cQwiOwo
https://www.syriza.gr/article/id/100546/CHara-Kafantarh:-Apaiteitai-sobarothta-ypeythynothta-kai-syneidhtopoihsh-ths-krisimothtas-ths-katastashs-sth-diacheirish-ths-pandhmias.html?fbclid=IwAR1VBSB6EMHpHVfU6YedQnIY_UzQB0u-GHIJmXcsGYxt05FIs2M8cQwiOwo
https://www.greekschannel.com/gr/xara-kafantarh-h-aristera-den-kaphleuthke-oute-ena-eyrw/?fbclid=IwAR00UDzatTESm_LIy9D2KKCVN1PXx_g4ccaWUW3rhbUCmCAFXuTrWXtm4aU
https://www.greekschannel.com/gr/xara-kafantarh-h-aristera-den-kaphleuthke-oute-ena-eyrw/?fbclid=IwAR00UDzatTESm_LIy9D2KKCVN1PXx_g4ccaWUW3rhbUCmCAFXuTrWXtm4aU
https://www.greekschannel.com/gr/xara-kafantarh-h-aristera-den-kaphleuthke-oute-ena-eyrw/?fbclid=IwAR00UDzatTESm_LIy9D2KKCVN1PXx_g4ccaWUW3rhbUCmCAFXuTrWXtm4aU
https://www.greekschannel.com/gr/xara-kafantarh-h-aristera-den-kaphleuthke-oute-ena-eyrw/?fbclid=IwAR00UDzatTESm_LIy9D2KKCVN1PXx_g4ccaWUW3rhbUCmCAFXuTrWXtm4aU
https://left.gr/news/h-kafantari-efarmogi-ideoliptikon-politikon-tis-nd-nomoshedio-gia-ta-ergasiaka-stronei-dromo?fbclid=IwAR2rrs-Qmby6bcje0mV6WzM0aPMNbVNkVYjSa6MqJNj9Qeq0la_Jim6TSXk
https://left.gr/news/h-kafantari-efarmogi-ideoliptikon-politikon-tis-nd-nomoshedio-gia-ta-ergasiaka-stronei-dromo?fbclid=IwAR2rrs-Qmby6bcje0mV6WzM0aPMNbVNkVYjSa6MqJNj9Qeq0la_Jim6TSXk
https://left.gr/news/h-kafantari-efarmogi-ideoliptikon-politikon-tis-nd-nomoshedio-gia-ta-ergasiaka-stronei-dromo?fbclid=IwAR2rrs-Qmby6bcje0mV6WzM0aPMNbVNkVYjSa6MqJNj9Qeq0la_Jim6TSXk

