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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

01.12.2020 

Υπονομεύει με την προσωπική του στάση τα μέτρα 

της καραντίνας ο κ. Μητσοτάκης; 

 
«Η κατάσταση είναι πάρα πολύ σοβαρή, χρειάζεται 

υπευθυνότητα, ειλικρίνεια και χρειάζεται και η δύναμη του 

παραδείγματος. Δεν μπορεί στον ελληνικό λαό, σωστά να λέμε να 

τηρήσει τα μέτρα και ο κ. Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, που 

πρέπει να δίνει το αντίστοιχο μήνυμα να εμφανίζεται στην 

Πάρνηθα, χωρίς αποστάσεις, χωρίς μάσκες, με μηχανοκίνητο 

αθλητισμό μέσα σε εθνικό δρυμό. Δεν αποπνέει η στάση του 

μήνυμα τήρησης των μέτρων που ο ίδιος και η κυβέρνησή του, 

κατόπιν εντολών και προτροπών των ειδικών, έθεσαν.» 

Δείτε την συνέντευξη στο Kontra Channel, εδώ: 
https://left.gr/news/h-kafantari-yponomeyei-me-tin-prosopiki-toy-stasi-ta-metra-

tis-karantinas-o-k-mitsotakis-vinteo?fbclid=IwAR14-
mv3LPU6lC1mPgUrH2SiYo6HeoPt1TUEEGu74k9PngzkHrPgpD8_iLs 

 

05.12.2020 

Τιμούμε την προσφορά των 2.200 εθελοντών του 

Πυροσβεστικού Σώματος  

 
«Τιμούμε την προσφορά των 2.200 εθελοντών του ΠΣ, που 

υπηρετούν από το 1991 ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΑ και με μέγιστο 

επαγγελματισμό στο Πυροσβεστικό Σώμα, ανά την Ελλάδα. 

Το Πυροσβεστικό Εθελοντικό Σώμα καταγράφει και ανθρώπινες 

απώλειες γεγονός που αναδεικνύει την αυτοθυσία και συνέπεια 

που διακρίνει τους εθελοντές του Πυροσβεστικού Σώματος στην 

εκτέλεση του καθήκοντος. 

Σήμερα, αντιμετωπίζοντας το μείζον παγκόσμιο πρόβλημα της 

Πανδημίας, αλλά και την έξαρση μεγάλων φυσικών καταστροφών 

ΚΑΙ λόγω της επελαύνουσας Κλιματικής Αλλαγής, ο ρόλος και η 

προσφορά των εθελοντών του Πυροσβεστικού Σώματος είναι 

αναντικατάστατος. 

Η Πολιτεία οφείλει να στηρίξει περαιτέρω το θεσμό και σύμφωνα 

με τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Δεν αρκούν οι δωρεές και οι χορηγίες 

ιδιωτών, το καθήκον και η στήριξη της Πολιτείας, καλύπτοντας 

τις ανάγκες των εθελοντών πυροσβεστών, είναι 

αναντικατάστατη.» 
https://left.gr/news/h-kafantari-timoyme-tin-prosfora-ton-2200-ethelonton-toy-pyrosvestikoy-

somatos?fbclid=IwAR1Eet9wIDTz2kcfIHPW-

waPnZZoUzU06CBwfJx3LjFKuh7Pi47u1e4XInE 

 
 

07.12.2020 

Όχι στην «εργαλειοποίηση» των αστυνομικών στην 

εφαρμογή πολιτικών καταστολής και τρόμου της 

κοινωνίας 

 
«Εσείς, όμως, ακολουθείτε μια άλλη τακτική σαν κυβέρνηση. Επειδή 

αποτύχατε στην αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης, προσπαθείτε 

αυτή τη στιγμή και με το σχέδιο νόμου και με όλα αυτά που ζήσαμε και 

τις τελευταίες μέρες να πάτε το πράγμα κάπου αλλού. Να 

δημιουργήσετε ένα φόβο, να εντείνετε το φόβο στον κόσμο και όταν ο 

κόσμος φοβάται, ο καθένας όταν φοβάται γενικά μαζεύεται.» 

Τοποθέτηση στην Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και 

Δικαιοσύνης, κατά τη β' ανάγνωση του σ/ν Υπουργείου Προστασίας 

του Πολίτη «Ρυθμίσεις σωφρονιστικής νομοθεσίας, διατάξεις για το 

Ταμείο Προνοίας Απασχολουμένων στα Σώματα Ασφαλείας και λοιπές 

διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη»  
https://left.gr/news/hara-kafantari-ohi-stin-ergaleiopoiisi-ton-astynomikon-stin-efarmogi-politikon-katastolis-

kai?fbclid=IwAR0MVfLfJSVIzkDhYcNRxymls6RHuRckSTaNnE3OYoiaWq5KAyvT43l6Iow 

 

09.12.2020 

Η νέα κανονικότητα της Κυβέρνησης είναι η 

καταστολή και ο τρόμος της Κοινωνίας; 

 
«Γυρίζετε το σωφρονιστικό σύστημα σε συνθήκες Μεσαίωνα. 

Βέβαια, από την πρώτη στιγμή, από τις προγραμματικές δηλώσεις της 

Κυβέρνησής σας, που μεταφέρατε τη Γενική Γραμματεία 

Αντεγκληματικής Πολιτικής από το Υπουργείο Δικαιοσύνης στο 

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, δείξατε σαν Κυβέρνηση μία 

συγκεκριμένη λογική, τη λογική της καταστολής και του σωφρονισμού 

σαν τιμωρία, μακριά από το βασικό δόγμα σωφρονισμός ως επανένταξη 

και πολιτικές επανένταξης. 

Από την άλλη μεριά, θα ήθελα να αναφερθώ και στον ρόλο των Ελλήνων 

αστυνομικών, στο ρόλο της καταστολής και του τρόμου. Ουσιαστικά 

τους εργαλειοποιείτε. Οι Έλληνες αστυνομικοί και οι εργαζόμενοι 

συνολικά στα Σώματα Ασφαλείας δεν είναι αναλώσιμοι. Είναι 

εργαζόμενοι με δικαιώματα. Και για τις συνθήκες δουλειάς και για τα 

εργασιακά τους δικαιώματα πάντα η Αριστερά και ο ΣΥΡΙΖΑ-

Προοδευτική Συμμαχία ήταν κοντά τους». 

Τοποθέτηση στην Ολομέλεια για το σ/ν Υπουργείου Προστασίας του 

Πολίτη «Ρυθμίσεις σωφρονιστικής νομοθεσίας, διατάξεις για το Ταμείο 

Προνοίας Απασχολουμένων στα Σώματα Ασφαλείας και λοιπές διατάξεις 

αρμοδιότητας Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη» 
https://left.gr/news/hara-kafantari-i-nea-kanonikotita-tis-kyvernisis-einai-i-katastoli-kai-
o-tromos-tis-koinonias?fbclid=IwAR3Pe2_QmmqySe1-

orenB8VC5K3pmuGhmueBOLxoHiMMzy9DR5S8-vqyYCc 
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
 

 

17.12.2020 

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΣΤΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ 

 
Σήμερα, 17 Δεκέμβρη, ημέρα των Αγίων Παίδων εν Καμίνω, 

γιορτάζει το Πυροσβεστικό Σώμα. 

Χρόνια Πολλά σε όλα τα μέλη του Πυροσβεστικού Σώματος, 

με όποια εργασιακή σχέση υπηρετούν. Έλληνες και 

Ελληνίδες εργαζόμενους, καθώς και σε όσους προσφέρουν 

τις υπηρεσίες τους εθελοντικά, σε όλα τα μήκη και πλάτη της 

Πατρίδας. 

Όπου και αν βρίσκονται, σε όλα τα μέτωπα δράσης είτε 

φυσικές, είτε τεχνολογικές καταστροφές, πάντοτε στην πρώτη 

γραμμή του Καθήκοντος με αυτοθυσία υπηρετούν τον 

συνάνθρωπο. Αξίζει σε όλους ένα μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ, 

ιδιαίτερα σήμερα, στις μεγάλες δυσκολίες που έφερε η 

Πανδημία. 
https://kafantari.com/2020/12/17/5662/?fbclid=IwAR3jGfFIJze7G9ShmwTbkScDtZ

_R7D04xZWTFb6VcEvT2L_-cdTqSlgnRv0 

 

18.12.2020 

Υπάρχει σχεδιασμός πρόληψης, ώστε να αποφύγουμε 

φαινόμενα Δυτικής Αττικής; 

 
«Η Δυτική Αττική, περιοχή με συγκεκριμένα επιδημιολογικά 

χαρακτηριστικά λόγω συγκέντρωσης της βιομηχανίας, 

εργοστασίων κλπ. και συνεπώς με μεγάλη κινητικότητα 

έπρεπε να είχε ελεγχθεί εδώ και πολύ καιρό. Η Πολιτική 

Προστασία θέλει σχεδιασμό, πρόβλεψη και πολιτικές 

πρόληψης. Δεν υπάρχει σχεδιασμός στην αντιμετώπιση της 

πανδημίας και σε σχετικές με την αντιμετώπιση της 

πανδημίας Ερωτήσεις που καταθέτουν οι Βουλευτές του 

ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία προς το Υπουργείο 

Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Χαρδαλιάς, δηλώνει εγγράφως 

αναρμόδιος!» 
https://left.gr/news/hara-kafantari-yparhei-shediasmos-prolipsis-oste-na-apofygoyme-
fainomena-dytikis-attikis?fbclid=IwAR2gBRJ3lEOvQwPG-

OYFLr9l4RTa7nVtmhzk1MFnQDABvNDY5YUMaFIMxRo 

 

 

 

21.12.2020 

Η κυβέρνηση δεν είχε σχεδιασμό και δεν 

προετοίμασε τη χώρα για το δεύτερο κύμα» 

 
Η Χαρά Καφαντάρη προχώρησε σε σκληρή κριτική κατά της 

κυβέρνησης, η οποία, όπως τόνισε δεν ακολούθησε πολιτικές 

πρόληψης και άνοιξε τον τουρισμό χωρίς να λάβει μέτρα. 

«Πιστεύουμε ότι η κυβέρνηση δεν είχε συγκεκριμένο 

σχεδιασμό στην αντιμετώπιση της πανδημίας. Ειδικά μετά το 

πρώτο lockdown που όλοι λένε ότι πήγαμε καλά και εμείς σαν 

ΣΥΡΙΖΑ στηρίξαμε τα σκληρά μέτρα, από εκεί και πέρα, ενώ 

οι ειδικοί προειδοποιούσαν ακόμα και σε παγκόσμιο επίπεδο, 

η κυβέρνηση δεν προετοίμασε την χώρα για να το 

αντιμετωπίσει» τόνισε στον Alpha 98,9 και το «Ραντάρ», με 

τους Τάκη Χατζή και Δήμο Βερύκιο. 
https://newpost.gr/politiki/5fe06c4ed53ecd8e571bbb14/kafantari-ston-

alpha-98-9-i-kyvernisi-den-eihe-shediasmo-kai-den-proetoimase-ti-hora-

gia-to-deytero-kyma?fbclid=IwAR0gBdMw5-

YyFwt4qGpb0P0uYhLCVc0QL7q2gTfh-ymsJSyBx2_SOMhyXKM 
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ΔΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ 

 

01.12.2020 

Τα Ειδικά Σχολεία Αιγάλεω εκπέμπουν SOS  

 
Η Χαρά Καφαντάρη, Βουλευτής Δυτικής Αθήνας και Αν. Τομεάρχης 

Πολιτικής Προστασίας της ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, 

κατέθεσε, σήμερα, με τη συνυπογραφή ακόμη 27 Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ 

– ΠΣ., Ερώτηση προς τους Υπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων 

και Υγείας, με θέμα τα Προβλήματα των Ειδικών Σχολείων Αιγάλεω εν 

μέσω πανδημίας. 

Στο δήμο Αιγάλεω λειτουργούν 6 Ειδικά Σχολεία. Η απρόσκοπτη 

λειτουργία τους εν μέσω πανδημίας απαιτεί από την Κυβέρνηση να λάβει 

τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των μαθητών, των εκπαιδευτικών 

και του προσωπικού των σχολείων. Ωστόσο, τα προβλήματα των μονάδων 

στο Αιγάλεω είναι σοβαρά. Η Κυβέρνηση πρέπει να σταθεί υπεύθυνα 

απέναντι στα αιτήματα που διατυπώνονται από εκπαιδευτικούς, 

εργαζόμενους και γονείς. 

Απαράδεκτο το γεγονός ότι δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής τεστ ανίχνευσης 

Covid 19, τη στιγμή μάλιστα που η Β’ ΕΛΜΕ Δυτικής Αθήνας έχει αιτηθεί 

τη διενέργειά του, τα σχολεία υπολειτουργούν καθώς το προσωπικό δεν 

επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών των μαθητών και την εύρυθμη 

λειτουργία της κάθε μονάδας και οι μαθητές μετακινούνται καθημερινά με 

σχολικά λεωφορεία και ταξί, με αυξημένο συνωστισμό και συνεπώς χωρίς 

την προβλεπόμενη τήρηση αποστάσεων. Τα Υπουργεία Παιδείας και 

Υγείας, μετά από τόσο καιρό αδράνειας, οφείλουν να μεριμνήσουν για την 

άμεση επίλυση όλων των σχετικών ζητημάτων που τίθενται. 

Δείτε την Ερώτηση, εδώ: 
https://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-
Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=e0b2f996-7e5d-4b2d-96a1-ac8700aec244 
 

03.12.2020 

Κατάθεση Ερώτησης: «Ανάγκη επανασυνδέσεων ηλεκτρικού ρεύματος, εν μέσω 

πανδημίας» 

 
Η αποσύνδεση ηλεκτρικού ρεύματος σε πολλά νοικοκυριά δεν αφορά πλέον 

μόνον τις μέχρι σήμερα ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Οι παρούσες 

οικονομικές συνθήκες οδηγούν σε «νέα φτωχοποίηση» πολλών στρωμάτων 

της κοινωνίας. Η «νέα φτωχοποίηση» απειλεί πλέον και τα μεσαία 

κοινωνικά στρώματα, που εν μέσω πανδημίας είναι εκτός παραγωγικής 

διαδικασίας. 

Ο ΣΥΡΙΖΑ πρόσφατα κατέθεσε σχετική τροπολογία, περί «δωρεάν 

επανασύνδεσης και δωρεάν παροχής ηλεκτρικού», που αφορούσε κύρια 

ευάλωτα νοικοκυριά και όχι συστηματικούς κακοπληρωτές, και δεν έγινε 

δεκτή από τον Υπουργό. 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός τι μέτρα προτίθεταινα πάρει, ώστε να πάψει το 

φαινόμενο της αποσύνδεσης ηλεκτρικού ρεύματος στα νοικοκυριά εν μέσω 

πανδημίας; Ποιος ο αριθμός εντολών αποκοπής από τους παρόχους 

ηλεκτρικής ενέργειας προς το ΔΕΔΔΗΕ, πώς κατανέμονται ανά Περιφέρεια 

και ανά κοινωνικό τιμολόγιο; Ποιος είναι ο Μ.Ο. οφειλών των 

νοικοκυριών; 
Δείτε την Ερώτηση, εδώ: https://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-

Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=614d5f15-dc38-4012-9710-ac8700ae433b 
 

 

15.12.2020 

Η Χαρά Καφαντάρη στη Δυτική Αθήνα – Επίσκεψη στο 

Νοσοκομείο «Η Αγία Βαρβάρα» 

 
Η Χαρά Καφαντάρη, επισκέφτηκε το Νοσοκομείο Λοιμωδών «Η Αγία 

Βαρβάρα» και παρέστη στην κινητοποίηση του Συλλόγου εργαζομένων των 

Νοσοκομείων Νίκαιας και Αγία Βαρβάρα ενάντια στην γνωστή πλέον 

τακτική της Κυβέρνησης, αυτήν της μετακίνησης αντί προσλήψεων επιπλέον 

προσωπικού. Απόφαση της 2ηςΥΠΕ προβλέπει μετακίνηση νοσηλευτών από 

το Νοσοκομείο «Αγία Βαρβάρα» στο Νίκαιας για τη στελέχωση ΜΕΘ. 

Νοσοκομείο ιστορικό, αλλά ταυτόχρονα ταλαιπωρημένο και υποβιβασμένο 

από τις κυβερνήσεις της Δεξιάς, «Η Αγία Βαρβάρα», σήμερα παρέχει τις 

υπηρεσίες του, δυστυχώς ως συμπλήρωμα του Νοσοκομείου Νίκαιας, στην 

περίθαλψη των νοσούντων από Covid 19. 

«Το Νοσοκομείο πρέπει να λειτουργήσει και στην Πρωτοβάθμια αλλά και 

στην Δευτεροβάθμια βαθμίδα Υγείας. Να γίνει ένα μικρό νοσοκομείο για την 

εξυπηρέτηση των κατοίκων τη περιοχής. Δυστυχώς, όμως, έτσι 

αντιλαμβάνεται η Κυβέρνηση τη Δημόσια Υγεία: με συμπληρώματα, 

μετακινήσεις, χωρίς κατοχυρωμένα εργασιακά δικαιώματα για τους 

εργαζομένους και κυρίως χωρίς ουσιαστική πρόνοια για την υγεία του λαού. 

Ειδικά αυτές τις εποχές, που αντιμετωπίζουμε την πανδημία Covid 19, θα 

έπρεπε ήδη να έχουν αυξηθεί οι ΜΕΘ, να έχουν γίνει προσλήψεις, να έχει 

ενισχυθεί η Πρωτοβάθμια βαθμίδα Υγείας. Όμως, οι εργαζόμενοι και πολίτες 

αγωνίζονται. Και αυτές οι πολιτικές θα ανατραπούν», τονίζει η Χαρά 

Καφαντάρη. 

Δείτε περισσότερα: https://www.syriza.gr/article/id/101851/H-CHara-Kafantarh-

sth-Dytikh-Athhna-%E2%80%93-Episkepsh-sto-Nosokomeio-H-Agia-

Barbara.html?fbclid=IwAR1YLeHOeesbFt4B9M8r5aAysltyiqM3-

cNPQGC3q8GSvTVVQ5P_biHwZBI 

 

16.12.2020 

«Προβλήματα στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε σχολεία 

Κορυδαλλού και Αγ. Βαρβάρας» 

 
Η Χαρά Καφαντάρη, Βουλευτής Δυτικής Αθήνας και ο Ιωάννης Ραγκούσης, 

Βουλευτής Β Πειραιά –κατέθεσαν, σήμερα, με τη συνυπογραφή ακόμη 4 

Βουλευτών της Δυτικής Αθήνας και Β’ Πειραιά, του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, ερώτηση 

προς την Υπουργό Παιδείας και θρησκευμάτων, με θέμα «Προβλήματα στην εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση σε σχολεία Κορυδαλλού και Αγ. Βαρβάρας». 

Τι μέτρα προτίθεται να πάρει το Υπουργείο προκειμένου να εξασφαλιστεί η 

πρόσβαση όλων των παιδιών και ιδιαίτερα αυτών που ανήκουν σε ευάλωτες 

κοινωνικές ομάδες στην εξ αποστάσεως εκπαιδευτική διαδικασία;Θα 

προχωρήσει το Υπουργείο στην παροχή σε εκπαιδευτικούς και 

μαθητές/μαθήτριες του απαιτούμενου ατομικού εξοπλισμού, ώστε να 

εξασφαλιστεί η δυνατότητα συμμετοχής ΟΛΩΝ στην εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση; 

Δείτε την Ερώτηση, εδώ: 
https://kafantari.com/2020/12/16/%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b2%ce%bb%ce%ae%ce

%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b5%ce%be-

%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%83%cf%84%ce%ac%cf%83%ce%b5%cf%89%cf%82-

%ce%b5%ce%ba%cf%80%ce%b1%ce%af/?fbclid=IwAR2SVclW_Pr5v4R7I-

pwUk34mzmj8WDJohvatDEVgWNHGZGH8q_H6Takp5M 
 

 

https://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=e0b2f996-7e5d-4b2d-96a1-ac8700aec244
https://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=e0b2f996-7e5d-4b2d-96a1-ac8700aec244
https://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=614d5f15-dc38-4012-9710-ac8700ae433b
https://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=614d5f15-dc38-4012-9710-ac8700ae433b
https://www.syriza.gr/article/id/101851/H-CHara-Kafantarh-sth-Dytikh-Athhna-%E2%80%93-Episkepsh-sto-Nosokomeio-H-Agia-Barbara.html?fbclid=IwAR1YLeHOeesbFt4B9M8r5aAysltyiqM3-cNPQGC3q8GSvTVVQ5P_biHwZBI
https://www.syriza.gr/article/id/101851/H-CHara-Kafantarh-sth-Dytikh-Athhna-%E2%80%93-Episkepsh-sto-Nosokomeio-H-Agia-Barbara.html?fbclid=IwAR1YLeHOeesbFt4B9M8r5aAysltyiqM3-cNPQGC3q8GSvTVVQ5P_biHwZBI
https://www.syriza.gr/article/id/101851/H-CHara-Kafantarh-sth-Dytikh-Athhna-%E2%80%93-Episkepsh-sto-Nosokomeio-H-Agia-Barbara.html?fbclid=IwAR1YLeHOeesbFt4B9M8r5aAysltyiqM3-cNPQGC3q8GSvTVVQ5P_biHwZBI
https://www.syriza.gr/article/id/101851/H-CHara-Kafantarh-sth-Dytikh-Athhna-%E2%80%93-Episkepsh-sto-Nosokomeio-H-Agia-Barbara.html?fbclid=IwAR1YLeHOeesbFt4B9M8r5aAysltyiqM3-cNPQGC3q8GSvTVVQ5P_biHwZBI
https://kafantari.com/2020/12/16/%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b2%ce%bb%ce%ae%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b5%ce%be-%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%83%cf%84%ce%ac%cf%83%ce%b5%cf%89%cf%82-%ce%b5%ce%ba%cf%80%ce%b1%ce%af/?fbclid=IwAR2SVclW_Pr5v4R7I-pwUk34mzmj8WDJohvatDEVgWNHGZGH8q_H6Takp5M
https://kafantari.com/2020/12/16/%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b2%ce%bb%ce%ae%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b5%ce%be-%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%83%cf%84%ce%ac%cf%83%ce%b5%cf%89%cf%82-%ce%b5%ce%ba%cf%80%ce%b1%ce%af/?fbclid=IwAR2SVclW_Pr5v4R7I-pwUk34mzmj8WDJohvatDEVgWNHGZGH8q_H6Takp5M
https://kafantari.com/2020/12/16/%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b2%ce%bb%ce%ae%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b5%ce%be-%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%83%cf%84%ce%ac%cf%83%ce%b5%cf%89%cf%82-%ce%b5%ce%ba%cf%80%ce%b1%ce%af/?fbclid=IwAR2SVclW_Pr5v4R7I-pwUk34mzmj8WDJohvatDEVgWNHGZGH8q_H6Takp5M
https://kafantari.com/2020/12/16/%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b2%ce%bb%ce%ae%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b5%ce%be-%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%83%cf%84%ce%ac%cf%83%ce%b5%cf%89%cf%82-%ce%b5%ce%ba%cf%80%ce%b1%ce%af/?fbclid=IwAR2SVclW_Pr5v4R7I-pwUk34mzmj8WDJohvatDEVgWNHGZGH8q_H6Takp5M
https://kafantari.com/2020/12/16/%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b2%ce%bb%ce%ae%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b5%ce%be-%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%83%cf%84%ce%ac%cf%83%ce%b5%cf%89%cf%82-%ce%b5%ce%ba%cf%80%ce%b1%ce%af/?fbclid=IwAR2SVclW_Pr5v4R7I-pwUk34mzmj8WDJohvatDEVgWNHGZGH8q_H6Takp5M


ΔΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ 
 

 

10.12.2020 

Κατάθεση Αναφοράς: «Ανάγκη επανασύνδεσης 

παροχών ηλεκτρικού ρεύματος σε νοικοκυριά στο 

Δήμο Αγίας Βαρβάρας». 
Σύμφωνα με επιστολή του Δημάρχου Αγίας Βαρβάρας χθες 

πραγματοποιήθηκαν στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας διακοπές 

ρεύματος από κλιμάκια του ΔΕΔΔΗΕ, συνοδεία ΜΑΤ, σε 

νοικοκυριά που αδυνατούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς 

τους. Το θέμα της αποσύνδεσης των παροχών ηλεκτρικού 

ρεύματος παίρνει τεράστιες διαστάσεις σε όλη την χώρα. Οι 

οικονομικές συνέπειες της πανδημίας συνεχίζονται. Οι 

καιρικές συνθήκες δημιουργούν αυξημένες ανάγκες 

κατανάλωσης ενέργειας για θέρμανση. Η τηλεκπαίδευση και 

τηλεργασία συνεχίζονται με αυξητικό ρυθμό και τα ηλεκτρικά 

δίκτυα είναι απαραίτητα για την διεξαγωγής τους. 

Η ενεργειακή φτώχεια οξύνεται και καλύπτει πλέον και 

ευρύτερα κοινωνικά στρώματα. Δεν αφορά μόνον τις μέχρι 

σήμερα ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Οι παρούσες 

οικονομικές συνθήκες οδηγούν σε «νέα φτωχοποίηση» πολλών 

στρωμάτων της κοινωνίας. 

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

Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=28f8a914-3176-4fb3-b377-ac93018326e3 

 

18.12.2020 
Η Χαρά Καφαντάρη, Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Δυτικής Αθήνας 

και Αν. Τομεάρχης Πολιτικής Προστασίας της ΚΟ 

ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, στο KontraChannel, 

εκτάκτως, στην εκπομπή «Kontra 24» με την Αναστασία 

Γιάμαλη, χθες, 17.12.2020, με θέμα τις αποκοπές ρεύματος 

νοικοκυριών, συνοδεία ΜΑΤ, στην Αγία Βαρβάρα. 

 
Οι αποκοπές ηλεκτρικού ρεύματος τελευταία έχουν πάρει τεράστιες 

διαστάσεις στην Δυτική Αθήνα, με αποκορύφωμα την αποκοπή 

συνδέσεων ηλεκτρικού ρεύματος στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας από 

κλιμάκια του ΔΕΔΔΗΕ συνοδεία ΜΑΤ. Άμεσα η Χαρά Καφαντάρη 

κατέθεσε Αναφορά στη Βουλή, στο πλαίσιο των κοινοβουλευτικών 

διαδικασιών, την σχετική Επιστολή – διαμαρτυρία του Δημάρχου 

Αγίας Βαρβάρας 

Κατά την έκτακτη παρέμβασή της στην εκπομπή, η Βουλευτής 

Δυτικής Αθήνας, υπογράμμισε την κυβερνητική αδιαφορία που 

εισπράττει η Αγία Βαρβάρα και συνολικά η Δυτική Αθήνα, περιοχές 

ιδιαίτερα υποβαθμισμένες σε πολλούς τομείς. Σχετικά με το θέμα 

ανέφερε: «Ιδιαίτερα στις δύσκολες συνθήκες της πανδημίας, η 

σύνδεση ηλεκτρικού, νερού και επικοινωνιών είναι απαραίτητη για 

όλους. Ως ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία έχουμε πρόσφατα 

καταθέσει δύο φορές σχετική τροπολογία η οποία δεν έγινε δεκτή 

από την Κυβέρνηση». 

Δείτε την παρέμβαση, εδώ: https://www.syriza.gr/article/id/102063/H-CHara-Kafantarh-gia-

tis-apokopes-hlektrikoy-reymatos-se-eyalwtoys-polites-sthn-Agia-

Barbara.html?fbclid=IwAR0oJ6i9jpJ87e6p2h_xR49clMaj0p5ci6_u1Ii-R-WDy6pdX4v-2KKUmx8 

 

19.12.2020 

Από τη σημερινή Αυγή 

Σχετικά με τους «νεόπτωχους» της Πανδημίας και 

τις αποκοπές ηλεκτρικού ρεύματος και άλλων 

δημόσιων αγαθών. 

 
Μη ζήσουμε σκηνές της περιόδου 2012-2015... 

 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2020 
Διαφορετική η χριστουγεννιάτικη αγορά φετος… 

Τα μαγαζιά της Δυτικής Αθήνας άδεια, πολλά δε, δεν 

έχουν ανοίξει.  

Πέρυσι σαν σήμερα τι γινόταν !!!! 

Θέλει όμως αισιοδοξία κουράγιο και Αγώνα... 

Στηρίζουμε τα μαγαζιά της γειτονιάς. 

 
Θα επιτρέψουμε το Θάνατο του εμποράκου; ΟΧΙ! 

Θα αγωνιστούμε να σταθούμε πάλι ΟΡΘΙΟΙ 

 
 

https://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=28f8a914-3176-4fb3-b377-ac93018326e3
https://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=28f8a914-3176-4fb3-b377-ac93018326e3
https://www.syriza.gr/article/id/102063/H-CHara-Kafantarh-gia-tis-apokopes-hlektrikoy-reymatos-se-eyalwtoys-polites-sthn-Agia-Barbara.html?fbclid=IwAR0oJ6i9jpJ87e6p2h_xR49clMaj0p5ci6_u1Ii-R-WDy6pdX4v-2KKUmx8
https://www.syriza.gr/article/id/102063/H-CHara-Kafantarh-gia-tis-apokopes-hlektrikoy-reymatos-se-eyalwtoys-polites-sthn-Agia-Barbara.html?fbclid=IwAR0oJ6i9jpJ87e6p2h_xR49clMaj0p5ci6_u1Ii-R-WDy6pdX4v-2KKUmx8
https://www.syriza.gr/article/id/102063/H-CHara-Kafantarh-gia-tis-apokopes-hlektrikoy-reymatos-se-eyalwtoys-polites-sthn-Agia-Barbara.html?fbclid=IwAR0oJ6i9jpJ87e6p2h_xR49clMaj0p5ci6_u1Ii-R-WDy6pdX4v-2KKUmx8


ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 

 

03.12.2020 

Με το πολεοδομικό νομοσχέδιο η Κυβέρνηση συντηρεί 

την «αταξία» του χώρου, λειτουργεί εις βάρος της μικρής 

ιδιοκτησίας και υπέρ μεγάλων συμφερόντων, ειδικά του 

Τουρισμού 

 
«Ουσιαστικά κατεδαφίζετε το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο και από 

την άλλη μεριά, μιλάτε για επενδύσεις, για ανάπτυξη και λέτε 

ότι ο νόμος θα βοηθήσει σε αυτή την κατεύθυνση. Δεν θέλετε να 

καταλάβετε, όμως -γιατί και εδώ δεν λύνετε ζητήματα, εκτός 

από πολλές εξυπηρετήσεις που κάνετε- ότι ένας σοβαρός 

επενδυτής θέλει πάντα ξεκάθαρους όρους πολεοδομικούς, 

χρήσεων γης κ.λπ. Μιλάμε για υπεύθυνους και αξιόπιστους 

επενδυτές. Δεν μιλάμε για επενδυτές που ξέρουν ότι ό,τι 

ζητήσουν η Κυβέρνηση πιθανόν να τους το λύσει.» 
 

Τοποθέτηση στην Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη συζήτηση του σ/ν 

Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Εκσυγχρονισμός της 

Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας». 
https://www.syriza.gr/article/id/101211/CH.-Kafantarh:-Me-to-poleodomiko-nomoschedio-h-

Kybernhsh-synthrei-thn-ataksia-toy-chwroy-leitoyrgei-eis-baros-ths-mikrhs-idiokthsias-kai-yper-

megalwn-symferontwn-eidika-toy-Toyrismoy---

binteo.html?fbclid=IwAR2L__NOzapSDw5KsfILRohpENPbFP8H9-OoShglpoSKO1dI_7h5IicwGUw 

 

20.12.2020 

Χ. Καφαντάρη: Δεν μπορεί η Δ. Αττική και η Δ. Αθήνα 

να σηκώνουν αποκλειστικά το βάρος της διαχείρισης των 

απορριμμάτων 

 
Δεν μπορεί η Δ. Αττική και η Δ. Αθήνα να σηκώνουν 

αποκλειστικά το βάρος της διαχείρισης. Σημειώνουμε δε, ότι η 

περιβαλλοντική υποβάθμιση των περιοχών αυτών είναι συνεχής, 

που φαίνεται και από τον αριθμό εγκατεστημένων σταθμών 

μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης, που είναι ελάχιστοι 

(Ελευσίνα, Λιόσια, Περιστέρι). 

Τοποθέτηση στη διαδικτυακή εκδήλωση για τη διαχείριση 

απορριμμάτων. 
https://www.syriza.gr/article/id/102095/CH.-Kafantarh:-Den-mporei-h-D.-Attikh-kai-h-D.-

Athhna-na-shkwnoyn-apokleistika-to-baros-ths-diacheirishs-twn-

aporrimmatwn.html?fbclid=IwAR1flw5jjBkuTSBZ7OYk1vj7CZ-Bj1j9X4LLJ30swgkVcp-

kp4hTXXDJpn4 

 
 

 

24.12.2020 

Ο Πλανήτης σε κατάσταση κλιματικής κρίσης 

Άρθρο στην Αυγή 

 
«Είναι πλέον κατανοητό σε όλους ότι η αιτία της 

κλιματικής αλλαγής είναι η ανθρωπογενής της διάσταση. 

Οι συσσωρευμένες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου 

στην ατμόσφαιρα, και ιδιαίτερα του διοξειδίου του 

άνθρακα και του μεθανίου, είναι ο παράγοντας που 

συνεχίζει να ενισχύει την παγκόσμια αλλαγή. Κακές 

πρακτικές, ανεξέλεγκτες δασικές πυρκαγιές, 

συνεχιζόμενη εξάρτηση από ορυκτά καύσιμα, έλλειψη 

μέτρων περιορισμού της ερημοποίησης και λειψυδρία 

επιδεινώνουν ακόμα παραπέρα το φαινόμενο. 

Ενδεικτικά, αναφέρονται σαν παραδείγματα κακών 

πρακτικών στην Ελλάδα, τόσο η εξαγγελία χωρίς 

σχεδιασμό της απολιγνιτοποίησης και η χωρίς 

εξασφάλιση ικανής ενεργειακής επάρκειας από ΑΠΕ της 

ηλεκτροκίνησης των οχημάτων. Και τα δύο οδηγούν 

στην διαιώνιση της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα 

και συγκεκριμένα από το φυσικό αέριο. 

Στον αντίποδα, δηλώσεις και δεσμεύσεις κυβερνήσεων 

από το εξωτερικό. Η Δανία με την φιλοδοξία ανάπτυξης 

ΑΠΕ άνω του 70% και το Ηνωμένο Βασίλειο με τον 

σχεδιασμό μείωσης των εκπομπών αερίων του 

θερμοκηπίου κατά 58%. Η προαναγγελθείσα επιστροφή 

των ΗΠΑ στην Συμφωνία του Παρισιού από την νέα 

διοίκηση Μπάιντεν, καλλιεργεί ακόμα περαιτέρω θετικές 

προσδοκίες. Ο κόσμος είναι αναγκαίο να στραφεί σε ένα 

νέο μοντέλο ανάπτυξης με αλλαγή, ακόμα και, 

καταναλωτικών συνηθειών και την εφαρμογή καλών 

πρακτικών. Πρέπει να επιταχυνθούν οι προσπάθειες για 

την μείωση των εκπομπών από τομείς που ακόμα δεν 

έχουν σημαντική συνεισφορά στις μειώσεις, όπως για 

παράδειγμα η γεωργία. Ο κόσμος, μετά την πανδημία του 

κορωνοϊού, έχει ανάγκη «μιας πράσινης ανάκαμψης», 

όπως, επιγραμματικά τονίζει ο Γ.Γ. των Ηνωμένων 

Εθνών». 

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο, εδώ: https://left.gr/news/o-

planitis-se-katastasi-klimatikis-krisis 
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ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ, ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ 
 

 

12.11.2020 

Προϋπολογισμός αποτυχίας, μακριά από τις ανάγκες 

της Κοινωνίας, στη σκιά μια εθνικής ήττας στην 

πρόσφατη Σύνοδο Κορυφής. 

 
«Συζητάμε έναν προϋπολογισμό, ομολογία αποτυχίας. Αποτύχατε κύριοι 

της κυβέρνησης. Αποτύχατε σε όλους τους τομείς. 

Αποτύχατε στην διαχείριση της πανδημίας (πάνω από 3.000 απώλειες 

συνανθρώπων μας, το τελευταίο καιρό. Απώλειες ζωών με 

ονοματεπώνυμο, όχι απλά αριθμών μιας στατιστικής). 

Αποτύχατε γιατί μας φέρατε στην προτελευταία θέση σε δαπάνες υγείας 

στην Ευρώπη. Αποτύχατε γιατί εφαρμόζετε τις αποτυχημένες 

ιδεοληπτικές σας πολιτικές σχετικά με τον τομέα της δημόσιας υγείας. 

«Θα πετάγαμε λεφτά αν φτιάχναμε ΜΕΘ», ισχυρίστηκε ο κ. Πέτσας, ενώ 

άλλα στελέχη σας, υπερθεματίζουν και αναρωτιούνται «τί θα τους 

κάνουμε τόσους γιατρούς μετά την πανδημία;». Αυτή είναι η λογική και 

η ιδεοληψία της Νέας Δημοκρατίας. 

Αποτύχατε στην οικονομία, γιατί καταφέρατε την επαναφορά της χώρας 

μας στην ύφεση, και όχι μέσα στην πανδημία, αλλά από το τέλος του 

2019 και με ύφεση και το πρώτο τρίμηνο πριν από το πρώτο lockdown. 

Προσπαθώντας να δικαιολογήσετε τα αδικαιολόγητα μιλήσατε για 

«θετική ύφεση». 11,7% ύφεση. Ακόμα και το Γραφείο Προϋπολογισμού 

της Βουλής μιλά για διαρκή χειροτέρευση των δεικτών και διαρκείς 

αναθεωρήσεις. 

Αποτύχατε γιατί αντί για ασφάλεια φέρατε καταστολή και 

αστυνομοκρατία. 

Φοβάμαι, κύριοι της κυβέρνησης, ότι ζείτε σε έναν ονειρικό κόσμο. 

Κάντε μια βόλτα, επιτέλους, στις γειτονιές των πόλεων, στην Αθήνα, στη 

Δυτική Αθήνα που είναι ιδιαίτερα υποβαθμισμένη, αφουγκραστείτε τον 

παλμό της Αγοράς, μιλήστε με τους μικρομεσαίους. Η ΓΣΕΒΕΕ και τα 

επιμελητήρια φοβούνται ότι το 1/3 των επιχειρήσεων θα οδηγηθεί σε 

οριστικό κλείσιμο μετά την άρση του δεύτερου lockdown. Σημειώθηκε 

πτώση 60% του τζίρου των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, κατά το τρίτο 

τρίμηνο, πριν το 2
ο
 lockdown. Και εδώ είναι η ιδεοληψία και η 

εφαρμογή του μνημονίου «Μητσοτάκη», που σημαίνει: Το 

«ξεκαθάρισμα» της ραχοκοκαλιάς της ελληνικής οικονομίας, δηλ. των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων, γιατί δεν τις θέλετε, εξυπηρετώντας ίσως 

μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα. Αρκεί η μείωση του ενοικίου ή η πενιχρή 

ενίσχυση του μικροεπιχειρηματία, εμπόρου και αυτοαπασχολούμενου; 

Γιατί θέλετε να τους τιμωρήσετε επιπλέον και με το νέο Πτωχευτικό 

Νόμο, με τον οποίο κινδυνεύουν να χάσουν το σπίτι τους πολλοί 

μικρομεσαίοι, εκτός, βέβαια, από πολλά φυσικά πρόσωπα; 

O προϋπολογισμός που εισάγεται είναι προϋπολογισμός ανισοτήτων. Η 

όξυνση των ανισοτήτων είναι φανερή και την κρίση πληρώνουν, ακόμα μια 

φορά, τα λαϊκά στρώματα. Η αναξιοπιστία σας είναι έκδηλη. Εκλεχθήκατε 

με προεκλογικό σύνθημα την προάσπιση της μεσαίας τάξης, και τώρα, 

μανιωδώς, την πολεμάτε.  

 
 

Επιμένετε στο ίδιο αποτυχημένο στρεβλό μοντέλο ανάπτυξης, 

που μας οδήγησε στην κρίση από το 2008, χωρίς επαρκή 

στήριξη της παραγωγικής βάσης. Πράσινη ανάπτυξη, στα 

λόγια όμως, χωρίς διάχυση περιβαλλοντικών πολιτικών σε 

όλους τους τομείς. Ενδεικτική, η «αλαζονική ανεμελιά» χωρίς 

σεβασμό στους νόμους και την προστασία περιοχών. 

Μότοκρος στον εθνικό δρυμό Πάρνηθας, τσιμέντωμα και 

πλημμύρα του παγκόσμιου μνημείου της Ακρόπολης. 

Αδιαφορία στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, 

σχεδιάζοντας βίαιη Απολιγνιτοποίηση, όχι απανθρακοποίηση, 

χρησιμοποιώντας ξανά ορυκτά καύσιμα, δηλαδή το φυσικό 

αέριο. Υποβάθμιση προστατευόμενων περιοχών με την 

ουσιαστική κατάργηση των Φορέων Διαχείρισής τους. 

Ο στόχος σας είναι σαφής: Επανίδρυση του σκληρού κράτους 

της Δεξιάς του δικού σας κομματικού κράτους, με πλήθος 

μετακλητών. Ειδικά στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη 

έχουμε αύξηση προϋπολογισμού αριθμητικά, αλλά αυξημένες 

αμοιβές σε μετακλητούς. Στην Πολιτική Προστασία επίσης 

έχουμε αθρόες προσλήψεις εκτός ΑΣΕΠ – κάτι που θέλετε να 

καταργήσετε. 

Γιατί όλα αυτά; Γιατί μοιάζετε να είστε εκτός 

πραγματικότητας. Ανέμελος ο Πρωθυπουργός στην Πάρνηθα, 

έδωσε σήμα ανυπακοής στα υγειονομικά μέτρα με την 

προσωπική του στάση. Ανέμελα παρακολουθεί να πλημμυρίζει 

η Ακρόπολη. Ανέμελα παρακολουθεί την Τουρκία να 

παραβιάζει κυριαρχικά μας δικαιώματα, σουλατσάροντας, 

τόσους μήνες, στο Αιγαίο. Έτσι ανέμελα, δυστυχώς, δέχεται 

και την πρόσφατη διπλωματική ήττα στην Σύνοδο Κορυφής. 

Διότι ήταν ήττα της Ελλάδας, κύριοι της Κυβέρνησης. Ήττα 

της Ελλάδας επί πρωθυπουργίας Κυριάκου Μητσοτάκη. 
 

Δείτε την Τοποθέτηση, εδώ: 
https://kafantari.com/2020/12/12/%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%8b%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%bf%c

e%b3%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-

%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%84%cf%85%cf%87%ce%af%ce%b1%cf%82-

%ce%bc%ce%b1%ce%ba%cf%81%ce%b9%ce%ac-%ce%b1%cf%80%cf%8c/?fbclid=IwAR0L3ARL-

WiMuJI1J0d2E_vT1WqSSfKpHQCoMZSh-HnRn_rUDWHifJE4eOc 

 

30.12.2020 

Μεγάλη ασέβεια προς τους υγειονομικούς η 

πρώτη ημέρα των εμβολιασμών 

 
 

«Κατέρρευσε το επικοινωνιακό αφήγημα της 

κυβέρνησης των αρίστων, μετά το φιάσκο με τους 

εμβολιασμούς. Επικοινωνιακό σόου της Κυβέρνησης και 

ασέβεια απέναντι στους υγειονομικούς, τους ανθρώπους 

που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, τους οποίους η 

Κυβέρνηση άφησε χωρίς επίδομα, χωρίς ουσιαστική 

επιβράβευση». 

Δείτε περισσότερα, εδώ: https://left.gr/news/h-kafantari-megali-

aseveia-pros-toys-ygeionomikoys-i-proti-imera-ton-emvoliasmon-

vinteo 
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