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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

 

 
13.01.2021 

Ανασφάλεια στην καθημερινότητα των πολιτών. Η 

λύση; Αστυνομικό σώμα στα Πανεπιστήμια...  

 
Εν μέσω πανδημίας θα περιμέναμε από την Κυβέρνηση να φέρει 

μέτρα για την ομαλή λειτουργία των Πανεπιστημίων, αντί να 

συνεχίσει την κατεδάφιση της Δημόσιας Παιδείας. 

Ανακοινώθηκαν 1000 προσλήψεις αστυνομικών για την 

πανεπιστημιακή αστυνομία, καμία στην Υγεία όπου και υπάρχει 

πραγματική ανάγκη. 

Το νομοσχέδιο αποκλείει τα φτωχά λαϊκά στρώματα από την 

πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Είναι οι «πελάτες» στα 

διάφορα ΙΕΚ. 

Η Κυβέρνηση χρησιμοποιεί την πανδημία για να περάσει τις 

νεοφιλελεύθερες καταστροφικές πολιτικές της και στην Παιδεία. 

Σοκαριστικά όσα έγιναν στο μετρό στην Ομόνοια. Η Κυβέρνηση 

βγήκε με σύνθημα την ασφάλεια του πολίτη, αλλά τελευταία 

βλέπουμε πάρα πολλά γεγονότα, πυροβολισμούς, εξαφανίσεις 

γυναικών – 30 εξαφανίσεις το τελευταίο τρίμηνο. Νιώθει ασφαλής 

ο πολίτης; 

Δείτε τη συνέντευξη στο Blue Sky, εδώ: 
https://www.syriza.gr/article/id/102983/CH.-Kafantarh:-Anasfaleia-sthn-kathhmerinothta-twn-politwn.-H-

lysh-Astynomiko-swma-sta-Panepisthmia...---

binteo.html?fbclid=IwAR0wZlDp56Ps3x3tXsG_QmPbFp8BcrCU-EiqDehry1KzINu9uz7WmSBm07U 

 

14.01.2021 

Μετά τον «Ιανό», ο «Λέανδρος» προ των πυλών!

 
«Ελπίζουμε ότι, δεν θα επαληθευθούν οι προγνώσεις για την 

ένταση και την σφοδρότητα των φαινομένων, όπως επίσης 

ελπίζουμε ότι δεν θα συμβούν τα περυσινά φαινόμενα, όταν 

«πέντε πόντοι χιονιού κατάφεραν να κόψουν την Ελλάδα στα 

δύο», και ότι το 112 θα λειτουργήσει ικανοποιητικά, όχι όπως 

λειτούργησε στις πλημμύρες της Εύβοιας πέρυσι. 

Η Πολιτική Προστασία της χώρας μας, προωθώντας τα 

κυβερνητικά δόγματα και ιδεοληψίες, εστιάζει κύρια στην 

επικοινωνιακή διαχείριση της Πανδημίας, ενώ μεγάλο μέρος 

εργαζομένων της Πυροσβεστικής ασχολείται με τον covid 19. 

Συνέπεια του γεγονότος αυτού, είναι η αποδυνάμωση του 

επιχειρησιακού τομέα του Σώματος. 

Υπάρχει άμεση ανάγκη εκπόνησης σχεδίου εκτίμησης κινδύνου 

από φυσικές καταστροφές. Σε αντίθεση με άλλες ευρωπαϊκές 

χώρες στην Πατρίδα μας, η έλλειψη τέτοιων σχεδίων έχει 

σοβαρές επιπτώσεις.» 
https://www.syriza.gr/article/id/102999/CH.-Kafantarh:-Meta-ton-Iano-o-Leandros-pro-twn-

pylwn!.html?fbclid=IwAR0tRG_aTxub3uE9lWjtrkkSIgDaUfiSzC7yrENqiFgFTodG3MaSyag

F19E 

15.01.2021 

Κατάθεση Ερώτησης: «Τo 2020 έχασαν τη ζωή τους 68 

συνάνθρωποί μας, μόνο από αστικές πυρκαγιές» 

 
Ερωτάται ο κ. Υπουργός, ο Θάνατος των (68) συνολικά 

συνανθρώπων μας το έτος 2020 ήταν αποτέλεσμα εγκληματικών 

λαθών και παραλείψεων εξ αιτίας του επιχειρησιακού σχεδιασμού, 

κατά το πυροσβεστικό έργο; Έχει διαταχθεί μέχρι σήμερα από την 

Πολιτική, ή Φυσική Ηγεσία, έρευνα για ενδεχόμενες σχετικές 

ευθύνες, λάθη, ή και παραλείψεις; Σκοπεύετε να προχωρήσετε σε 

αλλαγές και βελτιώσεις στον Ν. 4662/2020 για την αναδιοργάνωση 

του ΠΣ και της Πολιτικής Προστασίας, νόμο τον οποίο, λόγω 

πανδημίας, έχετε θέσει σε αναστολή; ποιος είναι ο σχεδιασμός του 

Υπουργείου σας και ποιες λύσεις προτείνονται, ώστε το 

Πυροσβεστικό Σώμα να εκπληρώνει με επιτυχία τη βασική αποστολή 

του, δηλαδή «την ασφάλεια και προστασία της ζωής και της 

περιουσίας των πολιτών και του κράτους; 

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

Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=fe069730-e937-41cb-8933-acb100e7e421 
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ΔΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ 
 

 

22.01.2021 

Κατάθεση Ερώτησης με θέμα: «Αποκοπές ηλεκτρικού 

ρεύματος στη Δυτική Αθήνα». 

 
Ερώτηση προς τον Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατέθεσε, 

σήμερα, η Βουλευτής Δυτικής Αθήνας, Χαρά Καφαντάρη, με τη 

συνυπογραφή 31 ακόμη Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική 

Συμμαχία, σχετικά με τις αποκοπές ηλεκτρικού ρεύματος στη 

Δυτική Αθήνα που έχουν πάρει μεγάλες διαστάσεις. Πρόσφατα 

έγιναν στο Δήμο Πετρούπολης, ενώ τον περασμένο μήνα στο Δήμο 

Αγίας Βαρβάρας από κλιμάκια του ΔΕΔΔΗΕ συνοδεία ΜΑΤ. 

Επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, το 2017, δημιουργήθηκε για πρώτη 

φορά Ταμείο Επανασυνδέσεων Ηλεκτρικού Ρεύματος και υπήρξε 

μέριμνα επανασυνδέσεων για τα ευάλωτα νοικοκυριά. Επίσης, 

υπήρξε ρύθμιση στη ΔΕΗ να αποπληρώνονται τα χρέη χωρίς 

προκαταβολή και σε 36 δόσεις. 

Μετά την πρόβλεψη με ΚΥΑ του ΥΠΕΝ για επανασυνδέσεις, για 

το διάστημα του πρώτου lockdown, δηλαδή μέχρι 30 Απριλίου, δεν 

έχει υπάρξει μέχρι στιγμής νέα ΚΥΑ που να καλύπτει το διάστημα 

μετά τις 30 Απριλίου, παρά τις σχετικές εξαγγελίες του πρώην Υπ. 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κ. Χατζηδάκη. 

Ως ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία έχουμε καταθέσει δύο φορές 

σχετική τροπολογία σε νομοσχέδια του ΥΠΕΝ και του Υπουργείου 

Εργασίας η οποία δεν έγινε δεκτή από την Κυβέρνηση. 

Στην Ερώτηση που κατατέθηκε από την Χαρά Καφαντάρη, ο 

Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας καλείται να απαντήσει: 

1. Πότε θα εκδοθεί νέα ΚΥΑ για επανασυνδέσεις, η οποία θα 

καλύπτει το διάστημα μετά τον Απρίλιο 2020; 

2. Θα λειτουργήσουν οι προβλεπόμενες από την ΚΥΑ Επιτροπές σε 

ΟΛΟΥΣ τους Δήμους, για εξέταση σχετικών περιπτώσεων; 

3. Θα πάρει η Κυβέρνηση πρωτοβουλία –στις ιδιαίτερες συνθήκες 

που βιώνουμε - να υπάρξει ρύθμιση, ώστε ευάλωτοι συμπολίτες μας 

να αποπληρώνουν το χρέος τους με δόσεις, κατ αρχάς στη ΔΕΗ, 

αλλά και στους άλλους ιδιώτες παρόχους, χωρίς προκαταβολή; 

4. Ποιος ο αριθμός εντολών από παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας 

προς το ΔΕΔΔΗΕ για αποκοπές ηλεκτρικού στη Δυτική Αθήνα 

σήμερα και ανά κοινωνικό τιμολόγιο; 

5. Ποιος είναι ο Μ.Ο. οφειλών των νοικοκυριών στη Δυτική Αθήνα; 

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

Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=120eda40-e227-4970-9c97-acb8014e5885 

 

26.01.2021 

Στο λόφο Αξιωματικών στο Περιστέρι, μαζί με 

συντρόφους,σσες από την τοπική ΟΜ ΣΥΡΙΖΑ  

 
Μιλήσαμε με τους εμπόρους, που αντιμετωπίζουν το Μέλλον 

τους αβέβαιο. Ζητούν από μας στήριξη , αλλά συγχρόνως 

αρχίζουν να αντιλαμβάνονται ότι στόχος του κ. Μητσοτάκη είναι 

το χτύπημα της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας υπέρ των 

μεγάλων αλυσίδων κλπ. 

 
28.01.2021 
Κατάθεση Αναφοράς: «Απουσίες μαθητών της 

δευτεροβάθμιας κατά τη διάρκεια της τηλεκπαίδευσης, 

λόγω έλλειψης εξοπλισμού και θέματα ποιότητας της 

Τηλεκπαίδευσης» 

Η Χαρά Καφαντάρη, Βουλευτής Δυτικής Αθήνας και Αν. 

Τομεάρχης Πολιτικής Προστασίας της ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ – 

Προοδευτική Συμμαχία, κατέθεσε, χθες 28.01.2021, αναφορά προς 

την κ. Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Απουσίες 

μαθητών της δευτεροβάθμιας κατά τη διάρκεια της 

τηλεκπαίδευσης, λόγω έλλειψης εξοπλισμού και θέματα ποιότητας 

της Τηλεκπαίδευσης». 

Η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Αγίας Βαρβάρας με 

επιστολή την 26.01.2021, εκφράζει την μεγάλη αγωνία και 

ανησυχία για τους μαθητές που έχουν συγκεντρώσει μεγάλο 

αριθμό απουσιών κατά τη διάρκεια της τηλεκπαίδευσης, καθώς 

και τον προβληματισμό τους για τους μαθητές που δεν κατάφεραν 

να συνδεθούν με την πλατφόρμα WEBEX, λόγω έλλειψης 

εξοπλισμού ή κακής ποιότητας διαδικτύου. Μετά από έρευνα που 

διεξήγαγε η Ένωση, διαπιστώθηκε ότι περισσότεροι από 300 

μαθητές απείχαν από την τηλεκπαίδευση. 

Παρά τους διθυράμβους της κυβέρνησης για την πορεία της 

τηλεκπαίδευσης αποδεικνύεται ότι κανένας από τους μαθητές της 

περιοχής δεν είχε πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση και υπήρχαν 

βασικές ανεπάρκειες σε τεχνολογικό εξοπλισμό σε μαθητές και 

εκπαιδευτικούς. Η πολιτεία δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στο 

θεσμό της δημόσιας δωρεάν Παιδείας στη χώρα μας. 

Το Υπουργείο θα πρέπει να μεριμνήσει και να σταθεί δίπλα στους 

μαθητές και τις οικογένειές, που βρέθηκαν απροετοίμαστοι και σε 

δεινή οικονομική κατάσταση εξαιτίας της Πανδημίας . Δεν πρέπει 

να τιμωρηθούν οι μαθητές για τις τεχνικές αδυναμίες από τη 

στιγμή, που το Υπουργείο δεν μπορούσε να καλύψει τις ανάγκες 

των μαθητών, που φοιτούν στο Δημόσιο Σχολείο. 

Το ζητούμενο είναι να προαχθεί η παιδεία και όχι να τιμωρηθούν 

οι μαθητές. 

Δείτε την Αναφορά εδώ: 
https://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-
Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=303504c0-12a4-483a-a0a5-acbd00c3c808 
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ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 
 

 

11.01.2021 

ΑΣΕΠ για προσλήψεις παράκαμψης του ΑΣΕΠ  

 
«Πώς βλέπει η Κυβέρνηση το Δημόσιο; 

Αυτό, δυστυχώς, το είδαμε και μέσα από τον χειρισμό της πανδημίας 

που είναι ένα σοβαρό ζήτημα, ένα μεγάλο πρόβλημα παγκόσμια, 

αλλά φυσικά και στη χώρα μας, όταν δεν προχωρείτε σε κάποιες 

προσλήψεις στο Δημόσιο. Δεν είναι κινδυνολογία ή απλά μια 

κουβέντα που λέγεται από την Αντιπολίτευση, ακόμα και στελέχη 

και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας έχουν τοποθετηθεί δημόσια: 

«Τι να τις κάνουμε τις προσλήψεις στο Δημόσιο, στο Δημόσιο 

Σύστημα Υγείας τώρα λόγω πανδημίας; Τι θα τους κάνουμε όλους 

αυτούς μετά;» Αυτό δείχνει μία αντίληψη, την οποία έχει η ΝΔ στην 

παιδεία και στην υγεία και σε μια σειρά τομείς. Καταλαβαίνουμε 

όλοι πως είναι το Δημόσιο και πως το αντιμετωπίζει». 

Δείτε την Τοποθέτηση στην Επιτροπή Δημόσιας Τάξης, Δημόσιας 

Διοίκησης και Δικαιοσύνης με θέμα το σ/ν του Υπουργείου Εσωτερικών 

«Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και 

ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού», εδώ: 
https://www.syriza.gr/article/id/102814/CH.-Kafantarh:-ASEP-gia-proslhpseis-parakampshs-toy-

ASEP---binteo.html?fbclid=IwAR38TC40bWL0KVeW0S_Rmw4vb1U5AF-S863mC-

nKlSXbfkj2xmk7Tza3dyU 
 

20.01.2021 

Ναι στην επέκταση των χωρικών υδάτων στο Ιόνιο αλλά 

και προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος  

 
«Η εξωτερική μας πολιτική απαιτεί στρατηγικό σχεδιασμό, 

σοβαρότητα και μια μακροχρόνια συνέπεια, θα έλεγα. Δεν θέλει η 

εξωτερική πολιτική κινήσεις σπασμωδικές, κινήσεις εντυπωσιασμού, 

επικοινωνιακές «εξυπνάδες» του στυλ «το πήρε ο αέρας το 

ερευνητικό σκάφος» ή «δεν κάνει έρευνες το ερευνητικό σκάφος 

λόγω του ότι γίνεται θόρυβος», κάτι που είναι άκρως και 

αντιεπιστημονικό ή άλλες ντροπιαστικές δηλώσεις του στυλ «εσείς 

αλλάξατε τις Πρέσπες με τις συντάξεις», που έλεγαν κορυφαία 

στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, όταν στη διακυβέρνηση της χώρας 

ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, μετά τη Συμφωνία των Πρεσπών, που σήμερα 

τιμούν και σωστά. Ή ακόμα, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ήθελε και ετοίμασε τη 

ρύθμιση για τα χωρικά ύδατα και ΑΟΖ στο Ιόνιο, οι δηλώσεις που 

έγιναν τότε ότι «χωρίζετε την Ελλάδα στα δύο» ή όταν για τα νότια 

της Κρήτης ακούστηκαν δηλώσεις του στυλ «λεονταρισμοί, 

εθνικισμός» κ.λπ., που έγιναν από κορυφαία στελέχη της 

Κυβέρνησης.» 
Δείτε την Τοποθέτηση στην Ολομέλεια για το σ/ν του Υπουργείου 

Εξωτερικών: «Καθορισμός του εύρους της αιγιαλίτιδας ζώνης στη θαλάσσια 

περιοχή του Ιονίου και των Ιονίων Νήσων μέχρι το ακρωτήριο Ταίναρο της 

Πελοποννήσου», εδώ:https://www.syriza.gr/article/id/103268/CHara-Kafantarh:-Nai-sthn-

epektash-twn-chwrikwn-ydatwn-sto-Ionio-alla-kai-prostasia-toy-thalassioy-periballontos---

binteo.html?fbclid=IwAR2aYyw2QvEfaRwkMAJJMriSUVcBTupql0M5N5StgLFfOVOqhlYR4X

fDggk 

 

 

27.01.2021 

Χωρίς όραμα και συγκεκριμένες πολιτικές για τη 

νησιωτικότητα το νομοσχέδιο του Υπ. Ναυτιλίας 

 
Το νομοσχέδιο δεν έχει όραμα και ολιστική στρατηγική για τον θαλάσσιο 

χώρο. Είναι ρουσφετολογικό αναδεικνύοντας την ενός ανδρός αρχή του 

εκάστοτε Υπουργού Ναυτιλίας και εξυπηρετεί μεγάλα συμφέροντα.  

• Αποτυπώνει καθαρά την «ιδεοληπτική» νεοφιλελεύθερη πολιτική της 

ΝΔ και στο θαλάσσιο χώρο με ρύθμιση για την πλοηγική υπηρεσία 

ανοίγοντας την κερκόπορτα στους ιδιώτες 

• Αν και φιλελεύθερη η ΝΔ, εισαγάγει τη μονοπωλιακή διαχείριση 

απορριμμάτων στα λιμάνια αλλοιώνοντας τον ανταγωνισμό, κάτι που 

κάθε άλλο παρά φιλελεύθερη πολιτική είναι, ενώ παραβιάζει και τον 

Ευρωπαϊκό Κανονισμό 352/2017. 

• Ουσιαστικά καταργεί τη ΡΑΛ – ανεξάρτητη αρχή – καθώς το 80% των 

αρμοδιοτήτων της μεταφέρονται στον Υπουργό. Υποβαθμίζει το 

περιβάλλον εξαιρώντας συγκεκριμένα έργα ναυσιπλοΐας και θαλάσσιας 

επιτήρησης από περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις. 

• Δεν εισάγει τίποτα σχετικά με τη θαλάσσια χωροταξία, την προστασία 

του θαλάσσιου περιβάλλοντος της Μεσογείου και την προστασία της 

βιοποικιλότητ;ας και των παράκτιων περιοχών. 

• «Φαίνεται» ότι για την Κυβέρνηση δεν υπάρχει η Σύμβαση των 

Παρισίων για το Κλίμα ούτε η Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, 

ούτε τα σχέδια προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή. Η νησιωτικότητα 

και οι σχετικές πολιτικές μάλλον είναι άγνωστες στην ΝΔ, ειδικά την 

περίοδο της πανδημίας που διανύουμε. 
Δείτε την Τοποθέτηση στην Ολομέλεια για το σ/ν του Υπ. Ναυτιλίας για τη 

θαλάσσια πολιτική στον νησιωτικό χώρο: https://www.syriza.gr/article/id/103644/CH.-

Kafantarh:-CHwris-orama-kai-sygkekrimenes-politikes-gia-th-nhsiwtikothta-to-nomoschedio-toy-Yp.-

Naytilias.html 
 

Σχετική δήλωση: 

Η ΝΔ κάνει τον συνήγορο δημοσιογράφων που αρνούνται να 

αποκαταστήσουν την αλήθεια 
https://left.gr/news/hara-kafantari-i-nd-kanei-ton-synigoro-dimosiografon-poy-arnoyntai-na-

apokatastisoyn-tin?fbclid=IwAR23zZcZlATAi6getS7qmC1U4eU2nVvaryM-3-

Yndi3ql2sjlk6o8KOD8ys 
 

 

28.01.2021 

Το Προεδρείο της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής, που 

ψηφίστηκε σήμερα  

 
Για άλλη μια φορά. Α’ Αντιπρόεδρος . 

Κλιματική Αλλαγή και πολιτικές αντιμετώπισης της στην 

πρώτη γραμμή των διεκδικήσεων 

https://www.syriza.gr/article/id/102814/CH.-Kafantarh:-ASEP-gia-proslhpseis-parakampshs-toy-ASEP---binteo.html?fbclid=IwAR38TC40bWL0KVeW0S_Rmw4vb1U5AF-S863mC-nKlSXbfkj2xmk7Tza3dyU
https://www.syriza.gr/article/id/102814/CH.-Kafantarh:-ASEP-gia-proslhpseis-parakampshs-toy-ASEP---binteo.html?fbclid=IwAR38TC40bWL0KVeW0S_Rmw4vb1U5AF-S863mC-nKlSXbfkj2xmk7Tza3dyU
https://www.syriza.gr/article/id/102814/CH.-Kafantarh:-ASEP-gia-proslhpseis-parakampshs-toy-ASEP---binteo.html?fbclid=IwAR38TC40bWL0KVeW0S_Rmw4vb1U5AF-S863mC-nKlSXbfkj2xmk7Tza3dyU
https://www.syriza.gr/article/id/103268/CHara-Kafantarh:-Nai-sthn-epektash-twn-chwrikwn-ydatwn-sto-Ionio-alla-kai-prostasia-toy-thalassioy-periballontos---binteo.html?fbclid=IwAR2aYyw2QvEfaRwkMAJJMriSUVcBTupql0M5N5StgLFfOVOqhlYR4XfDggk
https://www.syriza.gr/article/id/103268/CHara-Kafantarh:-Nai-sthn-epektash-twn-chwrikwn-ydatwn-sto-Ionio-alla-kai-prostasia-toy-thalassioy-periballontos---binteo.html?fbclid=IwAR2aYyw2QvEfaRwkMAJJMriSUVcBTupql0M5N5StgLFfOVOqhlYR4XfDggk
https://www.syriza.gr/article/id/103268/CHara-Kafantarh:-Nai-sthn-epektash-twn-chwrikwn-ydatwn-sto-Ionio-alla-kai-prostasia-toy-thalassioy-periballontos---binteo.html?fbclid=IwAR2aYyw2QvEfaRwkMAJJMriSUVcBTupql0M5N5StgLFfOVOqhlYR4XfDggk
https://www.syriza.gr/article/id/103268/CHara-Kafantarh:-Nai-sthn-epektash-twn-chwrikwn-ydatwn-sto-Ionio-alla-kai-prostasia-toy-thalassioy-periballontos---binteo.html?fbclid=IwAR2aYyw2QvEfaRwkMAJJMriSUVcBTupql0M5N5StgLFfOVOqhlYR4XfDggk
https://www.syriza.gr/article/id/103644/CH.-Kafantarh:-CHwris-orama-kai-sygkekrimenes-politikes-gia-th-nhsiwtikothta-to-nomoschedio-toy-Yp.-Naytilias.html
https://www.syriza.gr/article/id/103644/CH.-Kafantarh:-CHwris-orama-kai-sygkekrimenes-politikes-gia-th-nhsiwtikothta-to-nomoschedio-toy-Yp.-Naytilias.html
https://www.syriza.gr/article/id/103644/CH.-Kafantarh:-CHwris-orama-kai-sygkekrimenes-politikes-gia-th-nhsiwtikothta-to-nomoschedio-toy-Yp.-Naytilias.html
https://left.gr/news/hara-kafantari-i-nd-kanei-ton-synigoro-dimosiografon-poy-arnoyntai-na-apokatastisoyn-tin?fbclid=IwAR23zZcZlATAi6getS7qmC1U4eU2nVvaryM-3-Yndi3ql2sjlk6o8KOD8ys
https://left.gr/news/hara-kafantari-i-nd-kanei-ton-synigoro-dimosiografon-poy-arnoyntai-na-apokatastisoyn-tin?fbclid=IwAR23zZcZlATAi6getS7qmC1U4eU2nVvaryM-3-Yndi3ql2sjlk6o8KOD8ys
https://left.gr/news/hara-kafantari-i-nd-kanei-ton-synigoro-dimosiografon-poy-arnoyntai-na-apokatastisoyn-tin?fbclid=IwAR23zZcZlATAi6getS7qmC1U4eU2nVvaryM-3-Yndi3ql2sjlk6o8KOD8ys


ΠΑΙΔΕΙΑ 

 

17.01.2021 

Αναβάθμιση της Παιδείας. Δημιουργία Πανεπιστημιακής 

Αστυνομίας! 

 
«Η Κυβέρνηση των «αρίστων» πιστή στα κυβερνητικά δόγματα του 

«νόμου και της τάξης» και τις νεοφιλελεύθερες ιδεοληψίες της, 

προωθεί ακόμα ένα νομοσχέδιο για την Παιδεία. Ο τίτλος είναι 

χαρακτηριστικός: «Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, 

Προστασία της Ακαδημαϊκής Ελευθερίας, Αναβάθμιση του 

Ακαδημαϊκού Περιβάλλοντος» και υπογράφεται από την υπουργό 

Παιδείας και τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη! 

Το νέο αυτό νομοσχέδιο αντί να προβλέπει διατάξεις για την 

αναβάθμιση της Παιδείας και των Πανεπιστημιακών σπουδών, αντί 

να δίνει λύσεις στα φλέγοντα προβλήματα των φοιτητών προωθεί 

λύσεις, που εμπνέονται από το χειρότερο παρελθόν της σύγχρονης 

ιστορίας της χώρας. Βάση για την εισαγωγή στα ΑΕΙ, περιορισμός 

των εισακτέων, επιβολή πειθαρχικών ποινών, ενώ παράλληλα 

«κλείνει το μάτι» στα ΙΕΚ και στα ιδιωτικά κολλέγια. Το 

αποκορύφωμα όλων, η μετεμφυλιοπολεμικής και χουντικής 

έμπνευση, αναβίωση του σπουδαστικού της ασφάλειας, με τη 

δημιουργία της Πανεπιστημιακής Αστυνομίας.   

Οι φοιτητές και οι οικογένειες τους όμως αντιμετωπίζουν 

σοβαρότατα προβλήματα, ιδιαίτερα εν μέσω πανδημίας, ακόμα και 

επιβίωσης. Σίτιση, στέγαση, έγκαιρη παράδοση συγγραμμάτων, 

ορθολογική και ποιοτική παροχή «εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης», 

εύρεση λύσεων για την παρακολούθηση και την συμμετοχή σε 

εργαστήρια, είναι μερικά από αυτά, για τα οποία η Κυβέρνηση 

«φαίνεται» να αδιαφορεί. 

Η ελεύθερη πρόσβαση  σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης πρέπει 

να είναι καθολική και να μην υπόκειται σε περιορισμούς 

κοινωνικούς, φυλετικούς, θρησκευτικούς, ή ακόμα εντοπιότητας 

(γνωστή η ρήση για «ψυκτικούς από το Περιστέρι»). Το δε 

«φουσκωμένο πορτοφόλι» να μην είναι κριτήριο εισαγωγής σε 

ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. 

Το ερώτημα όμως που παραμένει, είναι αν το νομοσχέδιο 

εντάσσεται στο πλαίσιο επανεκκίνησης της οικονομίας (προσλήψεις 

αστυνομικών και εξασφάλιση πελατείας στα ιδιωτικά ΙΕΚ) και 

ανασυγκρότησης της παραγωγικής βάσης της χώρας. 

 Η «λαγνεία» στην δημιουργία νέων αστυνομικών σωμάτων, πέρα 

του ότι  ανασύρει από τη μνήμη, κάποιους παλιούς υπουργούς, που 

έφτιαχναν αστυνομικά σώματα ακόμα και για να ελέγχουν τα 

νυκτερινά κέντρα, έχει ξαπλωθεί σε όλα τα επίπεδα της 

κυβέρνησης! Υπουργός της σημερινής κυβέρνησης, με βαρύ 

πολιτικό όνομα, ονειρεύεται νέο αστυνομικό σώμα στα ΜΜΜ. 

Τελικά, για την Κυβέρνηση, η λύση για τα πάντα είναι η 

Αστυνομία… 
 

Δείτε τη σχετική δήλωση: https://www.syriza.gr/article/id/103086/CH.-Kafantarh:-Anabathmish-

ths-Paideias.-Dhmioyrgia-Panepisthmiakhs-Astynomias!-

.html?fbclid=IwAR2HZvWLQbHtgVdvBDAxDqTkN12mToows43CD0MbNNFRDtUbj_mAN1xecKs 

 

28.01.2021 

Η κυβέρνηση φοβάται τη νεολαία, γι’ αυτό 

και τη στοχοποιεί… 
O αντιδημοκρατικός κατήφορος της Ν.Δ δεν έχει τελειωμό. 

Για κάθε πρόβλημα, η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη έχει τη λύση: 

αστυνομοκρατία. Πρόβλημα στα πανεπιστήμια, η λύση είναι η 

πανεπιστημιακή αστυνομία, πρόβλημα στα μέσα μαζικής μεταφοράς, η 

λύση είναι η αστυνομία των μεταφορών και πάει λέγοντας.. 

Ανίκανη η Κυβέρνηση να εφαρμόσει τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές της, 

που σημαίνουν συντριβή της Κοινωνίας σε όλους τους τομείς, 

καταφεύγει στον αυταρχισμό, γεγονός που εκφράζει και το Φόβο της. 

Οι πρόσφατες νομοθετικές πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης στην 

Παιδεία, αποσκοπούν στην περαιτέρω ιδιωτικοποίησή της και στην 

επίτευξη του νεοφιλελεύθερου και σκληρά ταξικά στόχου της, για την 

Παιδεία δύο ταχυτήτων. 

Παιδεία δύο ταχυτήτων, κατά τον κ. Μητσοτάκη σημαίνει, ότι τα 

Βόρεια προάστια της Αθήνας θα «βγάζουν» επιστήμονες, ενώ η Δυτική 

Αθήνα και άλλες φτωχές περιοχές, ψυκτικούς… 

Άλλωστε ο πρωθυπουργός, στη ΔΕΘ το 2019 ανέφερε, «δεν μπορώ να 

φανταστώ κοινωνία χωρίς ανισότητες, αυτό είναι αντίθετο στην 

ανθρώπινη φύση…» 

Η Κυβέρνηση, αφού εξίσωσε τα πανεπιστημιακά πτυχία με τα 

Κολλέγια, ως προς τα επαγγελματικά δικαιώματα, προκαλώντας 

θύελλες αντιδράσεων, ακόμη και από Επιμελητήρια, οξύνει περαιτέρω 

την κατάσταση. Εν μέσω πανδημίας, εισάγει νομοσχέδιο για την 

Παιδεία, που μεταξύ άλλων, προτείνει και την ίδρυση Πανεπιστημιακής 

Αστυνομίας. 

Σύσσωμη η πανεπιστημιακή κοινότητα, οι μαθητικοί σύλλογοι, 

πολιτικοί και συνδικαλιστικοί φορείς, ακόμη και οι εργαζόμενοι στην 

ελληνική αστυνομία, στέκονται απέναντι στην αντιδημοκρατική αυτή 

ρύθμιση, με σοβαρά επιχειρήματα. 

Η Κυβέρνηση, χρησιμοποιεί την πανδημία, ώστε να αναστείλει 

δημοκρατικά δικαιώματα, να περιορίσει τη Νεολαία, απειλώντας ακόμη 

και με πρόστιμα τους μαθητές, 

Η αιφνίδια απόφαση για απαγόρευση των συγκεντρώσεων άνω των 

εκατό ατόμων, γίνεται πριν το Παν εκπαιδευτικό συλλαλητήριο, με 

σκοπό να τρομοκρατήσει και να φοβίσει τους συμμετέχοντες. 

Φοβάται τη Νεολαία η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, για το λόγο αυτό 

τη στοχοποιεί… Δεν θα τα καταφέρει όμως… 
https://www.syriza.gr/article/id/103667/CH.-Kafantarh:-H-kybernhsh-fobatai-th-neolaia-

gi%E2%80%99-ayto-kai-th-

stochopoiei%E2%80%A6.html?fbclid=IwAR0tRG_aTxub3uE9lWjtrkkSIgDaUfiSzC7yrENqiFgF

TodG3MaSyagF19E 
 

Στο Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο 

 
Συμβολική διαμαρτυρία του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ στο Σύνταγμα  

Ο αγώνας συνεχίζεται μέσα και έξω από τη Βουλή. Στους 

δρόμους ... 

 

https://www.syriza.gr/article/id/103086/CH.-Kafantarh:-Anabathmish-ths-Paideias.-Dhmioyrgia-Panepisthmiakhs-Astynomias!-.html?fbclid=IwAR2HZvWLQbHtgVdvBDAxDqTkN12mToows43CD0MbNNFRDtUbj_mAN1xecKs
https://www.syriza.gr/article/id/103086/CH.-Kafantarh:-Anabathmish-ths-Paideias.-Dhmioyrgia-Panepisthmiakhs-Astynomias!-.html?fbclid=IwAR2HZvWLQbHtgVdvBDAxDqTkN12mToows43CD0MbNNFRDtUbj_mAN1xecKs
https://www.syriza.gr/article/id/103086/CH.-Kafantarh:-Anabathmish-ths-Paideias.-Dhmioyrgia-Panepisthmiakhs-Astynomias!-.html?fbclid=IwAR2HZvWLQbHtgVdvBDAxDqTkN12mToows43CD0MbNNFRDtUbj_mAN1xecKs
https://www.syriza.gr/article/id/103667/CH.-Kafantarh:-H-kybernhsh-fobatai-th-neolaia-gi%E2%80%99-ayto-kai-th-stochopoiei%E2%80%A6.html?fbclid=IwAR0tRG_aTxub3uE9lWjtrkkSIgDaUfiSzC7yrENqiFgFTodG3MaSyagF19E
https://www.syriza.gr/article/id/103667/CH.-Kafantarh:-H-kybernhsh-fobatai-th-neolaia-gi%E2%80%99-ayto-kai-th-stochopoiei%E2%80%A6.html?fbclid=IwAR0tRG_aTxub3uE9lWjtrkkSIgDaUfiSzC7yrENqiFgFTodG3MaSyagF19E
https://www.syriza.gr/article/id/103667/CH.-Kafantarh:-H-kybernhsh-fobatai-th-neolaia-gi%E2%80%99-ayto-kai-th-stochopoiei%E2%80%A6.html?fbclid=IwAR0tRG_aTxub3uE9lWjtrkkSIgDaUfiSzC7yrENqiFgFTodG3MaSyagF19E
https://www.syriza.gr/article/id/103667/CH.-Kafantarh:-H-kybernhsh-fobatai-th-neolaia-gi%E2%80%99-ayto-kai-th-stochopoiei%E2%80%A6.html?fbclid=IwAR0tRG_aTxub3uE9lWjtrkkSIgDaUfiSzC7yrENqiFgFTodG3MaSyagF19E


ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 
 

 

04.01.2021 

Ανασχηματισμός επιτάχυνσης καταστροφικών 

πολιτικών  

 
«Πρόκειται για ανασχηματισμό εσωκομματικών ισορροπιών της ΝΔ 

και συνέχισης και επιτάχυνσης της ίδιας καταστροφικής 

νεοφιλελεύθερης πολιτικής. Δεν μπορεί να σημαίνει ένα καινούριο 

ξεκίνημα για την Κυβέρνηση Μητσοτάκη, ούτε κάποια ουσιαστική 

μεταρρύθμιση» 
Δείτε την συνέντευξη στο Kontra Channel, εδώ: 
https://left.gr/news/h-kafantari-anashimatismos-epitahynsis-katastrofikon-

politikon?fbclid=IwAR2-MwT3eMvdBJvdTUALDzVU8RQlLiu9-

Ch5SCrq8GcYMrjWXzxDc2hoZ1g 
 

14.01.2021 

Ανασχηματισμός, ανακύκλωση» προσώπων, ισχυροί 

συμβολισμοί  
Άρθρο της Βουλευτή Δυτικής Αθήνας και Αν. Τομεάρχη 

Πολιτικής Προστασίας της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική 

Συμμαχία, στην εφημερίδα POLITICAL PRESS 

 
«Ο κ. Μητσοτάκης «δείχνει», ότι δεν αντιλαμβάνεται την 

κοινωνική δυσαρέσκεια, που η πολιτική του συνεχώς 

δημιουργεί. Ο πρόσφατος ανασχηματισμός, δεν σημαίνει νέο 

ξεκίνημα, ή μεταρρυθμιστική διάθεση. Κυρίαρχη για τη ΝΔ 

είναι η λογική, «ό,τι πολιτικά μας συμφέρει» και η υποταγή 

της Επιστήμης στις επικοινωνιακές της σκοπιμότητες. Οι 

χειρισμοί, με την λογική «βλέποντας και κάνοντας», για την 

αντιμετώπιση της πανδημίας, αποδεικνύονται 

αναποτελεσματικοί και αξιοποιούνται για εφαρμογή των 

πλέον νεοφιλελεύθερων και καταστροφικών πολιτικών, σε όλα 

τα επίπεδα.» 
Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο, εδώ:: 
https://www.syriza.gr/article/id/102932/CH.-Kafantarh:-Anaschhmatismos-

anakyklwsh-proswpwn-ischyroi-

symbolismoi.html?fbclid=IwAR23ARXn4CFAmUqNFZzlDCYfWRRWJKVWh6iRP
dKHEDK790dmCn88xzaAmbs 

 

 

15.01.2021 

Επανεκκίνηση της οικονομίας αυξάνοντας τα πρόστιμα 

από 300 στα 500 ευρώ  

 
Η βουλευτής Δυτικής Αθήνας, Χαρά Καφαντάρη και αν. Τομεάρχης 

Πολιτικής Προστασίας της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική 

Συμμαχία, για νέα δήλωση του Πρωθυπουργού 

Ο Πρωθυπουργός, κατά την διάρκεια της συζήτησης σε επίπεδο 

πολιτικών αρχηγών που έγινε στην Βουλή, ανερυθρίαστα, δήλωσε 

ότι ο τρόπος αντιμετώπισης της πανδημίας είναι η αύξηση του 

πρόστιμου, γνωστού σαν «κορωνοπρόστιμο», από τα 300 ΕΥΡΩ 

στα 500 ΕΥΡΩ! Δικαιολογώντας μια τέτοια άποψη εξέφρασε την 

άποψη ότι γίνεται για να «αναθερμανθεί η οικονομία». 
Δείτε τη δήλωση, εδώ: https://left.gr/news/hara-kafantari-epanekkinisi-tis-oikonomias-

ayxanontas-ta-prostima-apo-300-sta-500-eyro?fbclid=IwAR2gSG35ms2cWN2T7T7JC9ri7b-

dEEQiovVi8Pb6xWS0oMYRWdw4PMgDTIQ 

 
 

 

16.01.2021 

«Δεν αρκεί το άνοιγμα του λιανεμπορίου»: Μέτρα 

οικονομικής στήριξης των μικρομεσαίων ζητά η Χ. 

Καφαντάρη 

 
Η Κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν έχει σχέδιο, βλέποντας και κάνοντας 

σε όλα τα επίπεδα. 

Δεν αρκεί το άνοιγμα του λιανεμπορίου, απαιτούνται γενναία μέτρα 

οικονομικής στήριξης των μικρομεσαίων. 

Η Κυβέρνηση, που λειτουργεί υπέρ μεγάλων οικονομικών 

συμφερόντων, θέλει να χτυπήσει, ακόμη και να καταργήσει, την 

μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. 

Επιμένουμε να ζητάμε τα πρακτικά των λοιμωξιολόγων, μαζικά και 

στοχευμένα τεστ και δωρεάν συνταγογράφησή τους και 

συγκεκριμένα μέτρα σχετικά με τους εμβολιασμούς 

 
Δείτε τη συνέντευξη στην ΕΡΤ, εδώ: https://left.gr/news/den-arkei-

anoigma-toy-lianemporioy-metra-oikonomikis-stirixis-ton-mikromesaion-zita-i-

h?fbclid=IwAR1uWs5uQRN57jn5NympxvNZy85dUaaVEfD0uq4JvQ0E-

LGhNPfXfp1ZCWM 
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 
 

19.01.2021 

Η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα που θίγεται και λόγω 

πανδημίας είναι και το υπαίθριο εμπόριο, οι 

μικροπωλητές και ο κλάδος των ταξί  

 
«Αν και θετικό το άνοιγμα των καταστημάτων, τα προβλήματα 

παραμένουν. Ήδη ο τζίρος τα Χριστούγεννα ήταν πολύ 

κατώτερος σε σχέση με πέρυσι ενώ οι υποχρεώσεις και οι 

οφειλές των εμπόρων και επαγγελματιών συσσωρεύονται. 

Απαιτούνται συγκεκριμένα μέτρα ρύθμισης, όπως οι 120 

δόσεις και υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις κούρεμα κάποιων 

οφειλών. 

Βασική μας πρόταση είναι η επιστρεπτέα προκαταβολή να γίνει 

μη επιστρεπτέα, διότι χρήματα υπάρχουν, καθώς φρόντισε γι’ 

αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ αφήνοντας ένα αποθεματικό. 

Να καταργηθεί ο πτωχευτικός νόμος ,που παρουσιάστηκε ως 

εξαιρετικός και θα έσωζε τους πάντες, διασφαλίζει όμως μόνο 

πλειστηριασμούς και πτωχεύσεις. 

Η Κυβέρνηση λειτουργεί υπέρ των μεγάλων, των μεγάλων 

επιχειρήσεων, των μεγάλων συμφερόντων και στον κλάδο του 

εμπορίου. 

Πρέπει να στηριχθεί το υπαίθριο εμπόριο, τα ταξί και όλοι οι 

κλάδοι της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και οι 

εργαζόμενοι σε αυτούς.» 
Δείτε τη συνέντευξη στο Kontra Channel, εδώ: https://left.gr/news/h-

kafantari-i-mikromesaia-epiheirimatikotita-poy-thigetai-kai-logo-pandimias-einai-

kai?fbclid=IwAR0gSsYA4zSG3WJbC1y6tqQPRw9fFjnFI2DcxRmbr5KcoyqYvW_vzYkJ

PF8 

 

23.01.2021 

Σε ισχύ η συνθήκη για την παγκόσμια απαγόρευση 

των πυρηνικών όπλων 

 
«Μια μεγάλη ημέρα, για την παγκόσμια ιστορία 

ξεκινά.  Ο ΟΗΕ έθεσε σε ισχύ την συνθήκη για την 

απαγόρευση των πυρηνικών όπλων παγκοσμίως. Η 

έναρξη της ισχύος της συνθήκης αυτής έγινε δυνατή, 

μετά την επικύρωση από το 51ο μέρος- κράτος. 

Οι διεθνείς συνθήκες για τον διεθνή αφοπλισμό έχουν 

μεγάλη ιστορία. Μετά την συνθήκη απαγόρευσης των 

βιολογικών όπλων με ισχύ από το 1975 και της συνθήκης 

της απαγόρευσης των χημικών όπλων με έναρξη ισχύος 

το 1997, ήρθε η ώρα και της απαγόρευσης των 

πυρηνικών όπλων. Οι διαπραγματεύσεις για μια τέτοια 

συνθήκη άρχισαν το 2017, μετά από μια 

προπαρασκευαστική περίοδο έξι χρόνων (2010-2016). Η 

υπογραφή της συνθήκης έγινε τον Ιούλιο του 2017, μετά 

από ψηφοφορία. 122 χώρες - μέλη του ΟΗΕ, ψήφισαν 

υπέρ της συνθήκης, ενώ 69 χώρες με πυρηνικά όπλα ή 

φιλοδοξίες να τα αποκτήσουν (όλες οι χώρες  του ΝΑΤΟ, 

η Ρωσία, η Κίνα, η Ινδία, ο Καναδάς, η Αυστραλία, το 

Πακιστάν, το Ισραήλ και η Τουρκία) δεν έλαβαν μέρος 

στην ψηφοφορία. Η μόνη χώρα με πυρηνικά όπλα που 

ψήφισε υπέρ της συνθήκης ήταν η Βόρεια Κορέα. 

Από τις 122 χώρες που υπέγραψαν την συμφωνία για την 

απαγόρευση των πυρηνικών όπλων,  52 χώρες μέχρι 

σήμερα την έχουν επικυρώσει. Έδωσαν, έτσι, την 

δυνατότητα στον Ο.Η.Ε. να θέσει σε εφαρμογή την 

συνθήκη απαγόρευσης και των πυρηνικών όπλων, την 

22.01.2021. 

Οι συνθήκες απαγόρευσης των πιο τρομακτικών όπλων 

που έχει γνωρίσει ο άνθρωπος, ανοίγουν δρόμους για την 

διεθνή συνεργασία, την ειρηνική συνύπαρξη και 

αλληλοκατανόηση των λαών και την πρόοδο σε ένα 

ειρηνικό μέλλον. Δυστυχώς, οι γεωπολιτικοί 

ανταγωνισμοί και οι επεκτατικές πολιτικές, δεν ευνοούν 

την κατάσταση, αφού, η κούρσα των εξοπλισμών καλά 

κρατεί. Στο χέρι όλων μας είναι ο αγώνας για την 

εφαρμογή των συνθηκών απαγόρευσης χημικών, 

βιολογικών και πυρηνικών όπλων και, τελικά,  τον πλήρη 

αφοπλισμό.» 
https://left.gr/news/h-kafantari-se-ishy-i-synthiki-gia-tin-pagkosmia-

apagoreysi-ton-pyrinikon-oplon?fbclid=IwAR3-N0swo6NJyiS2--

Lwv7rwEArgRi1knATC-e0Yb5h3yNXtbe15ZbcoNvA 

 
 

06.10.2020 
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ΓΥΝΑΙΚΕΣ 
ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΤΑ 

ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

 

 

08.01.2021 

Εν μέσω πανδημίας και οικονομικής κρίσης απαιτούνται 

πολιτικές πρόληψης ενάντια στη βία επί των γυναικών 

 
Η Χαρά Καφαντάρη, Βουλευτής Δυτικής Αθήνας και Αντιπρόεδρος του 

Πολιτικού Συνδέσμου Γυναικών (ΠΣΓ), συμμετείχε σε διαδικτυακή 

εκδήλωση του Πολιτικού Συνδέσμου Γυναικών με θέμα «Στρατηγική 

για την ισότητα των φύλων 2020-2025 της Ε.Ε.- επίδραση της 

πανδημίας στην επίτευξη των στόχων για την ισότητα», την Παρασκευή 

8.1.2021. 

Η βουλευτής στην τοποθέτησή της  αρχικά αναφέρθηκε στους στόχους 

του ΠΣΓ, που είναι η ενθάρρυνση της γυναικείας συμμετοχής στα 

κέντρα λήψης αποφάσεων, η προβολή και επίλυση θεμάτων που 

αφορούν το γυναικείο φύλο. 

Ο Πολιτικός Σύνδεσμος Γυναικών έχει επισημάνει από την αρχή ότι τα 

θέματα ισότητας των φύλων και το λεγόμενο «γυναικείο ζήτημα» 

οφείλει να διαπερνά οριζόντια όλες τις πολιτικές, το εργασιακό 

κομμάτι, την ανισότητα στην αμοιβή και στην δυνατότητα για 

πρόσβαση στην εργασία, την οικονομία, το περιβάλλον, ακόμα και την 

εξωτερική πολιτική. 

Η Αντιπρόεδρος του ΠΣΓ, για τις επιδράσεις της πανδημίας στη θέση 

της γυναίκας αναφέρθηκε στις δηλώσεις του Γ.Γ. του ΟΗΕ, κ. 

Γκουντέρες, που καλεί τις κυβερνήσεις να θέσουν τις γυναίκες στο 

κέντρο των προσπαθειών ανάκαμψης προτείνοντας μέτρα προστασίας 

τόνωσης της οικονομίας που θα έχουν σαν στόχο την γυναίκα, την 

ισότητα των φύλων και τα δικαιώματα των γυναικών για να 

ξεπεράσουμε την πανδημία, να ανακάμψουμε γρηγορότερα και να 

κτίσουμε ένα καλύτερο μέλλον για όλους. 

Αναφέρθηκε στην κύρωση σύμβασης της Κων/πόλης που είναι ένα 

σημαντικό βήμα και χαιρετήθηκε με μεγάλη αποδοχή από το γυναικείο 

κίνημα, θετικό επίσης είναι η αύξηση των εκλεγμένων γυναικών στο 

Ευρωκοινοβούλιο ( 2014 με ποσοστό 37% και 2019 με 39%). 

Η Χ. Καφαντάρη επεσήμανε την αύξηση των γυναικοκτονιών που 

παρατηρείται τον τελευταίο καιρό εξαιτίας της πανδημίας αλλά και της 

οικονομικής κρίσης, καθώς και την επιτακτική ανάγκη η Πολιτεία αλλά 

και ο ΠΓΣ να αναδείξουν το ζήτημα και να ληφθούν μέτρα προστασίας, 

ουσιαστικής επιτήρησης και πρόληψης κατά της βίας των γυναικών. 

 

Δείτε την Τοποθέτηση εδώ: https://left.gr/news/h-kafantari-en-meso-

pandimias-kai-oikonomikis-krisis-apaitoyntai-politikes-prolipsis-

enantia?fbclid=IwAR3NrLPNEhEQrqq6y17u3m6OozRjEAo60lMpyPoIW0IKYPP0xU

FcueURWYY 

 
 

19.01.2021 

Σπάστε τη σιωπή - Χρειάζεται εμβάθυνση στο 

πρόβλημα  

 
Με αφορμή την καταγγελία της Σοφίας Μπεκατώρου για 

σεξουαλική παρενόχληση, η βουλεύτρια Δ. Αθήνας και αν. 

Τομεάρχης Πολιτικής Προστασίας του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Χαρά 

Καφαντάρη, δήλωσε τα εξής: 

«Η βία στον αδύνατο, η άσκηση βίας από τον ισχυρό, η βία ενάντια 

στη γυναίκα μέσα σε μια κοινωνία που επιζούν πολλά πατριαρχικά 

πρότυπα, είναι συνέπεια των ανισοτήτων που επικρατούν και 

οξύνονται στο πλαίσιο του πολιτικού μας συστήματος. 

Η θαρραλέα κίνηση της Σοφίας Μπεκατώρου να δημοσιοποιήσει 

την σεξουαλική βία, που υπέστη πριν από πολλά χρόνια, φέρνει στο 

φως καταστάσεις, «πίσω από κλειστές πόρτες», που τις 

περισσότερες φορές έμεναν άγνωστες. Δεν είναι μόνον ο τομέας του 

Αθλητισμού, είναι και τα Πανεπιστήμια, είναι οι χώροι δουλειάς, τα 

ιδρύματα, οι δομές προσφύγων, όπου ο σεξισμός και η επιβολή του 

Δικαίου του ισχυρού «ζει και βασιλεύει». 

Δεκάδες γυναίκες και παιδιά υφίστανται καθημερινά κάποιου είδους 

βιασμό. Χρειάζεται περίσσιο θάρρος και δύναμη ψυχής μέχρι να 

υπάρξει η σχετική καταγγελία. Χρειάζεται εμβάθυνση στο 

πρόβλημα και παντός είδους ψυχολογική υποστήριξη στα θύματα. 

Δεν αρκεί η καταδίκη των φαινομένων μέσω δηλώσεων επωνύμων 

και μετά να συνεχίσουμε την ίδια πορεία. 

Απαιτείται ένα ισχυρό Κοινωνικό κράτος με παροχή προστασίας 

στα θύματα βίας. Απαιτείται Δικαιοσύνη στο ύψος των 

περιστάσεων, που θα τιμωρεί τους θύτες. 

Απαιτείται Εκπαιδευτικό σύστημα, με ένταξη επιτέλους των 

θεμάτων ισότητας των φύλων και σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης. 

Απαιτείται η εξάλειψη του σεξισμού και των διακρίσεων στον 

προφορικό και έντυπο λόγο, στην καθημερινότητα, για την 

υπέρβαση του προτύπου της ανδρικής εξουσίας και του «πατέρα-

αφέντη». 

Η Πολιτεία, πρέπει, να εφαρμόσει πολιτικές και προγράμματα 

ευαισθητοποίησης για την έμφυλη ισότητα και δικαιοσύνη. Μέσα 

στο πλαίσιο αυτό απαιτούνται: 

Η πλήρης εφαρμογή και στην πράξη της Σύμβασης της 

Κωνσταντινούπολης. 

Πρέπει να κυρωθεί άμεσα, και από την Ελλάδα, η Διεθνής Σύμβαση 

Εργασίας, σχετικά με την εξάλειψη της βίας και της παρενόχλησης 

στον κόσμο της εργασίας. 

Είναι αναγκαίο να ενεργοποιηθούν οι  μηχανισμοί του κράτους, 

όπως η Ελληνική Αστυνομία, η Δικαιοσύνη, οι Επιθεωρητές 

Εργασίας, μετά από κατάλληλη εκπαίδευση, να σκύψουν σοβαρά 

στο πρόβλημα και να εφαρμόσουν τις αναγκαίες πολιτικές 

πρόληψης». 
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