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ΔΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ  
ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ 

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ  
 

 Η Επερώτηση για την περαιτέρω υποβάθμιση της Δυτικής Αθήνας 

λόγω και της πανδημίας έχει ταράξει τα νερά. Πολιτικοί Αρχηγοί, 

όπως και ο κ. Μητσοτάκης, αναγκάστηκαν μετά από πολλά χρόνια να 

επισκεφτούν τη Δυτική Αθήνα.  

 Η Δυτική Αθήνα πάντα ήταν υποβαθμισμένη και η ανάπτυξή της 

σε όλα τα επίπεδα ήταν στάσιμη. Χαρακτηρίζεται από ανθρώπους της 

εργασίας, ανθρώπους του μόχθου, από πολλούς νέους, αλλά και 

πολλούς αποφοίτους ανώτατων σχολών και εξειδικευμένους τεχνίτες. 

Για τον κ. Μητσοτάκη, είναι η περιοχή των ψυκτικών, η περιοχή των 

επισκευαστών ανελκυστήρων. Και αυτό δείχνει μία ταξική διάσταση 

που χαρακτηρίζει συνολικά την Κυβέρνηση. 

 
 Τα προβλήματα είναι πολλά: Ο τρόπος που αναπτύχθηκε η 

περιφέρεια, με άναρχη δόμηση, χωρίς πολεοδομικό σχεδιασμό, χωρίς 

μεγάλους ελεύθερους χώρους, με περιβαλλοντική υποβάθμιση λόγω 

και της γειτνίασης με το ΧΥΤΑ της Φυλής –ο οποίος, δυστυχώς, με 

τον κ. Πατούλη και με πρόσφατη απόφαση της Περιφέρειας Αττικής 

θα επεκταθεί κι άλλο - και βέβαια χωρίς να έχει και πρόσβαση στο 

θαλάσσιο μέτωπο. 

 Στη δημόσια υγεία, είναι υποβαθμισμένο το σύστημα της 

νοσοκομειακής, και της πρωτοβάθμιας κάλυψης. Η πρώτη βαθμίδα 

τείνει να εξαλειφθεί λειτουργώντας σχεδόν αποκλειστικά για την 

αντιμετώπιση του «covid» και μετατρέποντας τα κέντρα υγείας σε 

εμβολιαστικά κέντρα. 

 Στην παιδεία δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε στα γηρασμένα 

κτήρια, στην έλλειψη δομών, ενώ η τηλεκπαίδευση για τα φτωχά 

στρώματα που χαρακτηρίζουν την περιοχή είναι δύσκολο. 

 Στην οικονομία η Δυτική Αθήνα χαρακτηρίζεται από μικρές και 

μεσαίες επιχειρήσεις, έχει λιανεμπόριο, μικρούς εμπόρους, πλανόδιο 

εμπόριο που απασχολεί μεγάλο αριθμό. Γενικά, όλη αυτή η 

μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, με όσα προγράμματα της 

Κυβέρνησης εξαγγέλθηκαν, έχει μείνει έξω στην πλειοψηφία της από 

όποια χρηματοδοτική στήριξη.  

 Σχετικά με τις υπηρεσίες, πώς εξυπηρετείται ο απλός πολίτης, 

αλλά και ο μικρομεσαίος επιχειρηματίας όταν, για παράδειγμα, η 

Αγία Βαρβάρα δεν έχει κανένα τραπεζικό κατάστημα; 

 Πώς είναι οι συγκοινωνίες στη Δυτική Αθήνα; Υπάρχει 

ενδοδημοτική συγκοινωνία; Είναι τακτικά τα δρομολόγια;  

 Πρέπει να σκύψει η Κυβέρνηση στα προβλήματα, να αναβαθμίσει 

την επιδημιολογική επιτήρηση, να πάρει μέτρα για τη σχολική στέγη, 

να ενισχύσει την πρωτοβάθμια υγεία, να έχουν πρόσβαση σε 

καινούργια προγράμματα ΕΣΠΑ, να σχεδιάσει στο πλαίσιο του 

Ταμείου Ανάκαμψης και του ΕΣΠΑ 2021-2027 καινούργια 

προγράμματα και να εντάξει δράσεις, να υπάρχουν προγράμματα του 

ΟΑΕΔ για τους ανέργους, που είναι πολλοί, να ενισχυθούν οι 

δημόσιες συγκοινωνίες. 

 Υπάρχει ανάγκη ενίσχυσης του πολιτιστικού κεφαλαίου, των 

πολιτιστικών συλλόγων κ.λπ., που ειδικά στην περίοδο της κρίσης ο 

ρόλος του είναι πάρα πολύ σημαντικός. 
 

Δείτε την Πρωτολογία της Χαράς Καφαντάρη, εδώ:  
https://kafantari.com/2021/03/05/%cf%80%cf%81%cf%89%cf%84%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%

b3%ce%af%ce%b1-%cf%84%ce%b7%cf%82-%cf%87%ce%b1%cf%81%ce%ac%cf%82-

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

%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac-%cf%84/ 

 Κάτω από την πίεση της επίκαιρης επερώτησης αναγκάστηκε ο 

Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων να εξαγγείλει ειδικό πρόγραμμα 

επιχορήγησης επιχειρήσεων ΕΣΠΑ. Θα το παρακολουθούμε να μη 

μείνει εξαγγελία. 

 Όσον αφορά τις συγκοινωνίες, το μετρό στην Αγία Βαρβάρα από 

την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ετοιμάστηκε και δυστυχώς η Νέα 

Δημοκρατία, ο κ. Μητσοτάκης, το εγκαινίασε με καθυστέρηση 

τουλάχιστον ενός 

 Επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, από το 2016, έγινε φορέας διαχείρισης 

του Πάρκου Τρίτση, εξασφαλίστηκε για το πάρκο χρηματοδότηση 

58.000, προσλήφθηκε προσωπικό και η εικόνα του Πάρκου από την 

εγκατάλειψη άλλαξε. 

 Αντιπλημμυρικά έργα στη Δυτική Αθήνα που χρόνιζαν έγιναν 

πολλά. Συνεισέφερε η προηγούμενη διοίκηση της Περιφέρειας, η 

«Δύναμη Ζωής», στο να ολοκληρωθούν και να γίνουν αντιπλημμυρικά 

έργα, γιατί είναι ένα πρόβλημα για τη Δυτική Αθήνα. 

 Σχετικά με τα σχολεία, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δρομολόγησε έτοιμες 

προσλήψεις στην ειδική αγωγή, που η κυρία Κεραμέως καθυστέρησε 

έναν χρόνο περίπου να τις κάνει. 

 Ελλειμματικά νοσοκομεία παραδώσατε και εμείς παραδώσαμε 

ταμειακό απόθεμα σε εσάς, στην νυν Κυβέρνηση, 300 εκατομμύρια 

πλεόνασμα. 

 Για το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων, επί ΣΥΡΙΖΑ 

ακυρώθηκαν σχέδια ΣΔΙΤ, τα οποία επανέρχονται τώρα με τον κ. 

Πατούλη και την Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, που επεκτείνει 

τον ΧΥΤΑ της Φυλής υποβαθμίζοντας ακόμη περισσότερο το 

περιβάλλον  και της Δυτικής Αθήνας και της Δυτικής Αττικής. 

 Οι μικρές επιχειρήσεις, το λιανεμπόριο, που οι περισσότεροι είναι 

χρεωμένοι μέχρι τον λαιμό εδώ και δέκα χρόνια οικονομικής κρίσης, 

από τα μνημόνια, μπορεί να μην τηρούν κάποια κριτήρια τραπεζικά, 

όπως θέλετε εσείς να τα εννοείτε, για όφελος φυσικά του τραπεζικού 

κεφαλαίου. Γι’ αυτούς τους ανθρώπους πρέπει σήμερα να 

ενδιαφερθείτε. 

 Αφού κάνετε -και σωστά- καινούργιο μεγάλο εμβολιαστικό κέντρο 

στο Περιστέρι, συγχρόνως γιατί δεν στελεχώνετε το νοσοκομείο «Αγία 

Βαρβάρα» με δέκα χώρους, όπως είναι δέκα τα εμβολιαστικά κέντρα, 

να πηγαίνει ο κόσμος της συγκεκριμένης περιοχής να εμβολιάζεται; 

 Ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ κράτησε ανοικτό το νοσοκομείο «Αγία Βαρβάρα», 

εξοπλίστηκαν σε μεγάλο βαθμό τα εξωτερικά ιατρεία και έγιναν όλες οι 

πολεοδομικές ενέργειες ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει η πρώτη 

παθολογική κλινική σήμερα και να παρέχει αυτόν τον σημαντικό ρόλο 

που παρέχει στην αντιμετώπιση του covid-19. 

 Πότε θα γίνει αυτή η υπογειοποίηση γραμμών ηλεκτρικού στην 

περιοχή της Αγίας Βαρβάρας, κάτι που είναι αίτημα δεκαετιών. 

 

 
Διαβάστε τη Δευτερολογία, εδώ:  
https://kafantari.com/2021/03/05/%ce%ba%ce%ac%cf%84%cf%89-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%b7%ce%bd-
%cf%80%ce%af%ce%b5%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%b7%cf%82-
%ce%b5%cf%80%ce%b5%cf%81%cf%8e%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7%cf%82-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%83/ 
 

 

https://kafantari.com/2021/03/05/%cf%80%cf%81%cf%89%cf%84%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%af%ce%b1-%cf%84%ce%b7%cf%82-%cf%87%ce%b1%cf%81%ce%ac%cf%82-%ce%ba%ce%b1%cf%86%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%ac%cf%81%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac-%cf%84/
https://kafantari.com/2021/03/05/%cf%80%cf%81%cf%89%cf%84%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%af%ce%b1-%cf%84%ce%b7%cf%82-%cf%87%ce%b1%cf%81%ce%ac%cf%82-%ce%ba%ce%b1%cf%86%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%ac%cf%81%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac-%cf%84/
https://kafantari.com/2021/03/05/%cf%80%cf%81%cf%89%cf%84%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%af%ce%b1-%cf%84%ce%b7%cf%82-%cf%87%ce%b1%cf%81%ce%ac%cf%82-%ce%ba%ce%b1%cf%86%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%ac%cf%81%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac-%cf%84/
https://kafantari.com/2021/03/05/%cf%80%cf%81%cf%89%cf%84%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%af%ce%b1-%cf%84%ce%b7%cf%82-%cf%87%ce%b1%cf%81%ce%ac%cf%82-%ce%ba%ce%b1%cf%86%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%ac%cf%81%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac-%cf%84/
https://kafantari.com/2021/03/05/%ce%ba%ce%ac%cf%84%cf%89-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%80%ce%af%ce%b5%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b5%cf%81%cf%8e%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7%cf%82-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%83/
https://kafantari.com/2021/03/05/%ce%ba%ce%ac%cf%84%cf%89-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%80%ce%af%ce%b5%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b5%cf%81%cf%8e%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7%cf%82-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%83/
https://kafantari.com/2021/03/05/%ce%ba%ce%ac%cf%84%cf%89-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%80%ce%af%ce%b5%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b5%cf%81%cf%8e%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7%cf%82-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%83/


ΔΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ  

01.03.2021 

Η Χαρά Καφαντάρη στα νοσοκομεία Δυτικής 

Αθήνας. Κατάθεση Αναφοράς για το ΑΤΤΙΚΟΝ. 

 
Σε περιοδεία στους χώρους του Νοσοκομείων ΑΤΤΙΚΟΝ και 

Η Αγία Βαρβάρα. Αφορμή η πίεση που δέχεται το σύστημα 

υγείας λόγω της πανδημίας και οι χειρισμοί της Κυβέρνησης 

και πιο συγκεκριμένα της 2ης ΥΠΕ. 

Το δημόσιο σύστημα υγείας και ειδικότερα στην Δυτική 

Αθήνα δέχεται μεγάλη πίεση από την πανδημία Covid 19 και 

με τους χειρισμούς της Κυβέρνησης κινδυνεύει να καταστεί 

μονοθεματικό. 

Διαβάστε περισσότερα, εδώ:  
https://kafantari.com/2021/03/01/%ce%b7-%cf%87%ce%b1%cf%81%ce%b1-

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

%cf%83%cf%84%ce%b1-

%ce%bd%ce%bf%cf%83%ce%bf%ce%ba%ce%bf%ce%bc%ce%b5%ce%b9%ce%b1-

%ce%b4%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba/ 
 

07.03.2021 

Η αλήθεια στο «βωμό» της επικοινωνίας σχετικά με 

τη μίσθωση και όχι παραχώρηση στο δήμο Αγίων 

Αναργύρων-Καματερού του χώρου του παλιού 

αμαξοστασίου του ΟΣΕ 

 
Η «δήθεν» παραχώρηση στο Δήμο Αγίων Αναργύρων – Καματερού 

του οικοπέδου των γραμμών του ΟΣΕ, που αποτελεί και πάγιο 

αίτημα των κατοίκων εδώ και χρόνια, απεδείχθη τελικά μίσθωση. 

Ο κ. Μητσοτάκης, κάτω και από την πίεση της Επίκαιρης 

Επερώτησης του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ για την υποβάθμιση της Δυτικής 

Αθήνας, επισκέφθηκε την εκλογική του περιφέρεια. 

Μέσα σε διθυραμβικό κλίμα έκανε ανακοινώσεις για παραχώρηση 

στο Δήμο του χώρου του παλιού αμαξοστασίου του ΟΣΕ. 

Η πραγματικότητα, όμως, είναι άλλη. Δεν πρόκειται για 

παραχώρηση από τη ΓΑΙΟΣΕ, αλλά μίσθωση του χώρου στο Δήμο, 

έναντι 13.500 ευρώ μηνιαίως, με την κυριότητα του χώρου να 

παραμένει στη ΓΑΙΟΣΕ. 

Διαβάστε περισσότερα, εδώ:  
https://www.syriza.gr/article/id/105835/X.-Kafantarh:-H-alhtheia-sto-bwmo-ths-epikoinwnias-schetika-me-th-

misthwsh-kai-ochi-parachwrhsh-sto-dhmo-Agiwn-Anargyrwn-Kamateroy-toy-chwroy-toy-palioy-amaksostasioy-

toy-OSE.html?fbclid=IwAR1vgcZJ2HbkQy4gwQGT6vI2bwF5ZIMad6c6qVLsa5xCmrh1Dd6BP2rwfTs 

 

11.03.2021 

Κατάθεση Ερώτησης και ΑΚΕ: Συμφωνία Δήμου Αγίων 

Αναργύρων – Καματερού και ΟΣΕ - ΓΑΙΟΣΕ 

 
 Η πόλη των Αγίων Αναργύρων έχει ιστορικά επιβαρυνθεί από 

την χωροθέτηση πολλών υπερτοπικών δραστηριοτήτων, με 

ταυτόχρονη έλλειψη μεγάλων ελεύθερων χώρων. Ευρίσκεται 

στο βορειοδυτικό μέρος της πρωτεύουσας και μέσα από την 

πόλη και τα όρια της περνούν, και οι σιδηροδρομικές γραμμές 

και η Εθνική οδός. Επίσης επιβαρύνεται από την διέλευση μέσα 

από το οδικό δίκτυο οχημάτων προς τον ΧΥΤΑ Φυλής. Η 

Κυκλοφοριακή επιβάρυνση, η έλλειψη χώρων για πράσινο και 

για κτιριακές υποδομές, η άναρχη πολεοδομικά κατάσταση στο 

κέντρο της πόλης επιβαρύνουν τη ποιότητα ζωής των κατοίκων. 

 Ένας διεκδικούμενος επί χρόνια χώρος πρασίνου ήταν η 

έκταση της ΓΑΙΑΟΣΕ, ήτοι του παλαιού Σιδηροδρομικού 

Σταθμού και της έκτασης των αχρησιμοποίητων γραμμών του 

ΟΣΕ σε όλο το μήκος τους -των τμημάτων της διαμορφωμένης 

έκτασης πάνω από την υπογειοποίηση του Προαστιακού 

Σιδηρόδρομου. Τμήματα που δεν παραχωρήθηκαν σε χρήση 

του Δήμου το 2014. 

 Στις 27 Φεβρουαρίου 2021, υπεγράφη συμφωνία μεταξύ του 

Δήμου Αγίων Αναργύρων- Καματερού και ΟΣΕ-ΓΑΙΑΟΣΕ, για 

τη παραχώρηση του οικοπέδου του παλαιού αμαξοστασίου του 

ΟΣΕ στο Δήμο και τη μετατροπή του σε πάρκο τεχνολογίας, 

πολιτισμού και αναψυχής. 

 Στη φιέστα -κομματική τελετή όπου παρευρέθησαν μόνο 

βουλευτές και κομματικά στελέχη της Ν.Δ. παρουσία και του 

κου Μητσοτάκη, όπως και στα κανάλια, δηλώθηκε 

παραχώρηση της έκτασης ενώ στην πραγματικότητα έγινε 

μίσθωση, με μηνιαίο μίσθωμα 13.500 ευρώ για έναν 

αδιαμόρφωτο χώρο. Η μίσθωση βαφτίστηκε (ονομάστηκε) 

παραχώρηση. Υπεγράφη ένα μισθωτήριο συμβόλαιο. Ούτε 

προγραμματική σύμβαση, ούτε μνημόνιο συνεργασίας. 

 Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί: Θα εξασφαλισθεί ο δημόσιος 

χαρακτήρας του έργου; 

 Θα προχωρήσει γρήγορα και σύννομα το έργο της ανάπλασης 

του χώρου, ώστε να αξιοποιηθεί με ήπιες χρήσεις και πράσινο 

και με ελεύθερη, δωρεάν χρήση από τους κατοίκους; 

 Επίσης κατατέθηκε αίτηση κατάθεσης εγγράφων (ΑΚΕ). Του 

συμφωνητικού που υπέγραψε ο Δήμος Αγίων Αναργύρων – 

Καματερού με την ΓΑΙΑΟΣΕ, και των συνοδών μελετών. 

Δείτε την Ερώτηση, εδώ:  
https://kafantari.com/2021/03/11/%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac%ce%b8%ce%b5%cf%83%ce%b7-

%ce%b5%cf%81%cf%8e%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7%cf%82-%cf%83%cf%85%ce%bc%cf%86%cf%89%ce%bd%ce%af%ce%b1-

%ce%b4%ce%ae%ce%bc%ce%bf%cf%85-%ce%b1%ce%b3-

%ce%b1/?fbclid=IwAR0cTJJIDyLNczLj3xqN12L_A_fEHVu45qloQFl8meNiGprd5ivJI_ylJhc 

https://kafantari.com/2021/03/01/%ce%b7-%cf%87%ce%b1%cf%81%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%cf%86%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b1%cf%81%ce%b7-%cf%83%cf%84%ce%b1-%ce%bd%ce%bf%cf%83%ce%bf%ce%ba%ce%bf%ce%bc%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%ce%b4%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba/
https://kafantari.com/2021/03/01/%ce%b7-%cf%87%ce%b1%cf%81%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%cf%86%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b1%cf%81%ce%b7-%cf%83%cf%84%ce%b1-%ce%bd%ce%bf%cf%83%ce%bf%ce%ba%ce%bf%ce%bc%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%ce%b4%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba/
https://kafantari.com/2021/03/01/%ce%b7-%cf%87%ce%b1%cf%81%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%cf%86%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b1%cf%81%ce%b7-%cf%83%cf%84%ce%b1-%ce%bd%ce%bf%cf%83%ce%bf%ce%ba%ce%bf%ce%bc%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%ce%b4%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba/
https://kafantari.com/2021/03/01/%ce%b7-%cf%87%ce%b1%cf%81%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%cf%86%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b1%cf%81%ce%b7-%cf%83%cf%84%ce%b1-%ce%bd%ce%bf%cf%83%ce%bf%ce%ba%ce%bf%ce%bc%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%ce%b4%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba/
https://kafantari.com/2021/03/01/%ce%b7-%cf%87%ce%b1%cf%81%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%cf%86%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b1%cf%81%ce%b7-%cf%83%cf%84%ce%b1-%ce%bd%ce%bf%cf%83%ce%bf%ce%ba%ce%bf%ce%bc%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%ce%b4%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba/
https://www.syriza.gr/article/id/105835/X.-Kafantarh:-H-alhtheia-sto-bwmo-ths-epikoinwnias-schetika-me-th-misthwsh-kai-ochi-parachwrhsh-sto-dhmo-Agiwn-Anargyrwn-Kamateroy-toy-chwroy-toy-palioy-amaksostasioy-toy-OSE.html?fbclid=IwAR1vgcZJ2HbkQy4gwQGT6vI2bwF5ZIMad6c6qVLsa5xCmrh1Dd6BP2rwfTs
https://www.syriza.gr/article/id/105835/X.-Kafantarh:-H-alhtheia-sto-bwmo-ths-epikoinwnias-schetika-me-th-misthwsh-kai-ochi-parachwrhsh-sto-dhmo-Agiwn-Anargyrwn-Kamateroy-toy-chwroy-toy-palioy-amaksostasioy-toy-OSE.html?fbclid=IwAR1vgcZJ2HbkQy4gwQGT6vI2bwF5ZIMad6c6qVLsa5xCmrh1Dd6BP2rwfTs
https://www.syriza.gr/article/id/105835/X.-Kafantarh:-H-alhtheia-sto-bwmo-ths-epikoinwnias-schetika-me-th-misthwsh-kai-ochi-parachwrhsh-sto-dhmo-Agiwn-Anargyrwn-Kamateroy-toy-chwroy-toy-palioy-amaksostasioy-toy-OSE.html?fbclid=IwAR1vgcZJ2HbkQy4gwQGT6vI2bwF5ZIMad6c6qVLsa5xCmrh1Dd6BP2rwfTs
https://kafantari.com/2021/03/11/%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac%ce%b8%ce%b5%cf%83%ce%b7-%ce%b5%cf%81%cf%8e%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7%cf%82-%cf%83%cf%85%ce%bc%cf%86%cf%89%ce%bd%ce%af%ce%b1-%ce%b4%ce%ae%ce%bc%ce%bf%cf%85-%ce%b1%ce%b3-%ce%b1/?fbclid=IwAR0cTJJIDyLNczLj3xqN12L_A_fEHVu45qloQFl8meNiGprd5ivJI_ylJhc
https://kafantari.com/2021/03/11/%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac%ce%b8%ce%b5%cf%83%ce%b7-%ce%b5%cf%81%cf%8e%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7%cf%82-%cf%83%cf%85%ce%bc%cf%86%cf%89%ce%bd%ce%af%ce%b1-%ce%b4%ce%ae%ce%bc%ce%bf%cf%85-%ce%b1%ce%b3-%ce%b1/?fbclid=IwAR0cTJJIDyLNczLj3xqN12L_A_fEHVu45qloQFl8meNiGprd5ivJI_ylJhc
https://kafantari.com/2021/03/11/%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac%ce%b8%ce%b5%cf%83%ce%b7-%ce%b5%cf%81%cf%8e%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7%cf%82-%cf%83%cf%85%ce%bc%cf%86%cf%89%ce%bd%ce%af%ce%b1-%ce%b4%ce%ae%ce%bc%ce%bf%cf%85-%ce%b1%ce%b3-%ce%b1/?fbclid=IwAR0cTJJIDyLNczLj3xqN12L_A_fEHVu45qloQFl8meNiGprd5ivJI_ylJhc
https://kafantari.com/2021/03/11/%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac%ce%b8%ce%b5%cf%83%ce%b7-%ce%b5%cf%81%cf%8e%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7%cf%82-%cf%83%cf%85%ce%bc%cf%86%cf%89%ce%bd%ce%af%ce%b1-%ce%b4%ce%ae%ce%bc%ce%bf%cf%85-%ce%b1%ce%b3-%ce%b1/?fbclid=IwAR0cTJJIDyLNczLj3xqN12L_A_fEHVu45qloQFl8meNiGprd5ivJI_ylJhc


ΔΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ 

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ 

ΤΟ ΓΝΑ «Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ», ΑΠΟΔΥΝΑΜΩΜΕΝΟ, 

ΔΙΝΕΙ ΤΗ ΜΑΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ 
 

19.03.2021 
Η Χαρά Καφαντάρη, Βουλευτής Δυτικής Αθήνας και Αν. 

Τομεάρχης Πολιτικής Προστασίας της ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ – 

Προοδευτική Συμμαχία κατέθεσε σήμερα, για άλλη μια φορά, 

Επίκαιρη Ερώτηση προς τον Υπουργό Υγείας, με θέμα «Το 

Γενικό Νοσοκομείο «Η Αγ. Βαρβάρα», αποδυναμωμένο, δίνει 

τη μάχη κατά της πανδημίας». Με αφορμή το πρόσφατο 

γεγονός της διασωλήνωσης ασθενούς, στο εν λόγω νοσοκομείο 

από ιατρό άλλης ειδικότητας και όχι αναισθησιολόγου, ενώ  ο 

ασθενής παρέμεινε σε απλή κλίνη. 

 
Σε επανειλημμένες ερωτήσεις μας στη Βουλή σχετικά με τη 

στελέχωση και λειτουργία του συγκεκριμένου νοσοκομείου, 

ειδικά την εποχή της πανδημίας, καθώς και τις προοπτικές 

ανάπτυξης του, οι απαντήσεις από πλευράς υπουργείου ήταν 

αόριστες. Είχαμε τονίσει την ανάγκη ύπαρξης 

αναισθησιολόγων στο νοσοκομείο σε 24ωρη βάση και την 

στελέχωσή του με επαρκές ιατρο νοσηλευτικό προσωπικό. 

Σημειώνουμε ότι το Νοσοκομείο «Η Αγ. Βαρβάρα» είναι 

διασυνδεμένο με το Γενικό Κρατικό Νίκαιας και ο 

αναισθησιολόγος, ο οποίος έχει διορισθεί, δεν παρέχει τις 

υπηρεσίες του στο νοσοκομείο. 

Επίσης, παρά τις εξαγγελίες της κυβέρνησης για εμβολιαστικά 

κέντρα στη Δυτ. Αθήνα και ειδικότερα για δέκα εμβολιαστικές 

γραμμές στο νοσοκομείο, σήμερα λειτουργεί μόνον μία, με 

συνέπεια την ταλαιπωρία των κατοίκων της περιοχής οι οποίοι 

παραπέμπονται σε άλλα εμβολιαστικά κέντρα. 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός,  

Θα τοποθετηθεί μόνιμα αναισθησιολόγος σε 24ωρη βάση στο 

νοσοκομείο, καθώς και το απαραίτητο ιατρο νοσηλευτικό 

προσωπικό, ώστε με ασφάλεια να νοσηλεύονται ασθενείς; 

Θα λειτουργήσουν άμεσα και οι 10 εμβολιαστικές γραμμές, που 

προβλέπονται, με την αντίστοιχη στήριξή τους σε προσωπικό; 

 

 

Δείτε την Ερώτηση, εδώ: 
https://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-
Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=827ad11f-bad6-4b62-b35c-acf000fbbe94 
 

29.03.2021 

Αοριστίες, καμμιά δέσμευση και σχεδιασμοί «επί 

χάρτου», για το Νοσοκομείο «Η Αγ. Βαρβάρα» 

 
Με αοριστίες και ασάφειες απάντησε ο Αν. Υπουργός Υγείας στην 

Επίκαιρη Ερώτηση της Βουλευτή Δυτικής Αθήνας, αναπλ. 

Τομεάρχη Πολιτικής Προστασίας, Χαράς Καφαντάρη, για το 

Νοσοκομείο «Η Αγία Βαρβάρα», το οποίο συνεχίζει 

αποδυναμωμένο τη μάχη κατά της πανδημίας. 

Η Χαρά Καφαντάρη δήλωσε: 

 Ο κ. Υπουργός, για τρίτη φορά σε σχετική επίκαιρη ερώτησή 

μας, απέφυγε να δεσμευτεί συγκεκριμένα για την ανάγκη 

στελέχωσης του Νοσοκομείου με ιατρικό και νοσηλευτικό 

προσωπικό. Συγκεκριμένα δεν δεσμεύτηκε για την τοποθέτηση 

ιατρού αναισθησιολόγου σε 24ωρη βάση, στην Κλινική covid 

δυναμικότητας 52 κλινών. Αμφισβήτησε το υπαρκτό 

περιστατικό διασωλήνωσης ασθενούς από ιατρό άλλης 

ειδικότητας. Εξήγγειλε λειτουργία 9 εμβολιαστικών γραμμών 

από 3.4.2021, χωρίς να δεσμευτεί για τοποθέτηση ιατρών και 

νοσηλευτικού προσωπικού που προβλέπεται. Σχετικά δε, με την 

αναβάθμιση του κέντρου τεχνητού νεφρού, για άλλη μια φορά 

διατύπωσε αοριστίες, χωρίς να έχουν υλοποιηθεί οι δεσμεύσεις 

του σε προηγούμενη επίκαιρη ερώτησή μας, τον Ιούνιο του 

2020. 

 Αυτό όμως που δείχνει την προχειρότητα και την παντελή 

έλλειψη σχεδιασμού της Κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της 

υγειονομικής κρίσης είναι η δήλωσή του, «σκεπτόμαστε τη 

διασύνδεση του Αγ. Βαρβάρα με το Αττικό Νοσοκομείο». 

Τώρα, το Νοσοκομείο διασυνδέεται με το Γεν Νοσοκομείο 

Νίκαιας, με πολλά προβλήματα στη συνολική λειτουργία του. 

 Άλλη μια φορά αποδεικνύεται ότι έχουμε μια Κυβέρνηση 

«βλέποντας και κάνοντας». 

 Το αίτημα όμως της Κοινωνίας και των πολιτών της Δυτ. 

Αθήνας, καθώς και των εργαζομένων στο νοσοκομείο, για 

αναβάθμιση και πλήρη λειτουργία του, παρέχοντας υπηρεσίες 

στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια βαθμίδα Υγείας, 

παραμένει. 

Ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, όπως έλυσε βασικά προβλήματα του 

νοσοκομείου κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης 2015-2019, 

θα συνεχίσει τον αγώνα μαζί με τους κατοίκους της περιοχής και 

τους εργαζόμενους, αποδεικνύοντας την «ανεύθυνη» πολιτική 

της Κυβέρνησης στον ευαίσθητο τομέα της Δημόσιας Υγείας, 

ειδικά την περίοδο της Πανδημίας. 
 

Δείτε τη συζήτηση της Επίκαιρης Ερώτησης, εδώ:  
https://kafantari.com/2021/03/30/%ce%b1%ce%bf%cf%81%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%af%ce%b5%cf%82-

%ce%ba%ce%b1%ce%bc%ce%bc%ce%b9%ce%ac-

%ce%b4%ce%ad%cf%83%ce%bc%ce%b5%cf%85%cf%83%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-

%cf%83%cf%87%ce%b5%ce%b4%ce%b9%ce%b1/?fbclid=IwAR2rmkDZNWSMUwgsvfw2P818BYlCacYJ4z2l8nQ

G6ugYlChSBL9PNhiTISA 

https://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=827ad11f-bad6-4b62-b35c-acf000fbbe94
https://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=827ad11f-bad6-4b62-b35c-acf000fbbe94
https://kafantari.com/2021/03/30/%ce%b1%ce%bf%cf%81%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%af%ce%b5%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%bc%ce%bc%ce%b9%ce%ac-%ce%b4%ce%ad%cf%83%ce%bc%ce%b5%cf%85%cf%83%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%83%cf%87%ce%b5%ce%b4%ce%b9%ce%b1/?fbclid=IwAR2rmkDZNWSMUwgsvfw2P818BYlCacYJ4z2l8nQG6ugYlChSBL9PNhiTISA
https://kafantari.com/2021/03/30/%ce%b1%ce%bf%cf%81%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%af%ce%b5%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%bc%ce%bc%ce%b9%ce%ac-%ce%b4%ce%ad%cf%83%ce%bc%ce%b5%cf%85%cf%83%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%83%cf%87%ce%b5%ce%b4%ce%b9%ce%b1/?fbclid=IwAR2rmkDZNWSMUwgsvfw2P818BYlCacYJ4z2l8nQG6ugYlChSBL9PNhiTISA
https://kafantari.com/2021/03/30/%ce%b1%ce%bf%cf%81%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%af%ce%b5%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%bc%ce%bc%ce%b9%ce%ac-%ce%b4%ce%ad%cf%83%ce%bc%ce%b5%cf%85%cf%83%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%83%cf%87%ce%b5%ce%b4%ce%b9%ce%b1/?fbclid=IwAR2rmkDZNWSMUwgsvfw2P818BYlCacYJ4z2l8nQG6ugYlChSBL9PNhiTISA
https://kafantari.com/2021/03/30/%ce%b1%ce%bf%cf%81%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%af%ce%b5%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%bc%ce%bc%ce%b9%ce%ac-%ce%b4%ce%ad%cf%83%ce%bc%ce%b5%cf%85%cf%83%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%83%cf%87%ce%b5%ce%b4%ce%b9%ce%b1/?fbclid=IwAR2rmkDZNWSMUwgsvfw2P818BYlCacYJ4z2l8nQG6ugYlChSBL9PNhiTISA
https://kafantari.com/2021/03/30/%ce%b1%ce%bf%cf%81%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%af%ce%b5%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%bc%ce%bc%ce%b9%ce%ac-%ce%b4%ce%ad%cf%83%ce%bc%ce%b5%cf%85%cf%83%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%83%cf%87%ce%b5%ce%b4%ce%b9%ce%b1/?fbclid=IwAR2rmkDZNWSMUwgsvfw2P818BYlCacYJ4z2l8nQG6ugYlChSBL9PNhiTISA


ΔΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ 

22.03.2021 

Στη συγκέντρωση των εργαζομένων στο 

Δρομοκαΐτειο Νοσοκομείο 

 
Εκφράζουμε τη συμπαράστασή μας στους εργαζόμενους, που 

αγωνιούν, διαρκώς προσφέρουν και αγωνίζονται. Είμαστε μαζί σας, 

αναδεικνύοντας όσα και ότι μπορούμε κοινοβουλευτικά, 

αναγκάζοντας την κυβέρνηση πολλές φορές, να πάρει κάποια 

μέτρα. 

Δείτε τη δήλωση, εδώ: 
https://kafantari.com/2021/03/22/%ce%b7-%cf%87%ce%b1%cf%81%ce%ac-

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

%ce%b2%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%ae%cf%82-%ce%b4%cf%85%cf%84-

%ce%b1%ce%b8%ce%ae%ce%bd%ce%b1%cf%82/?fbclid=IwAR3IOKgmJLkhNZTlTWjfTWCEQkMEoeRkuwZJKWIPvpVPR_-

uzC2ML5fx5IQ 

 

24.03.2021 

Κατάθεση Ερώτησης: Ψ.Ν.Α. 

Δρομοκαΐτειο- σε κατάσταση 

ασφυξίας 

 
Το γηροψυχιατρικό τμήμα έχει μετατραπεί ανεπίσημα σε κλινική 

covid-19. Λειτουργεί χωρίς ειδικούς ιατρούς και νοσηλευτές, 

καθώς και με έλλειψη επαρκών μέσων ατομικής προστασίας των 

εργαζομένων, ενώ κανένα τμήμα του νοσοκομείου, δεν διαθέτει 

παροχή οξυγόνου και μηχάνημα μέτρησης αερίων. 

Θα μεταφερθούν σε γενικά νοσοκομεία οι νοσούντες από 

Covid19, που «στοιβάζονται» στο γηροψυχιατρικό τμήμα, χωρίς 

την κατάλληλη νοσηλευτική περίθαλψη; 

Θα ενισχυθεί το νοσοκομείο με επί πλέον προσωπικό σε ιατρούς 

και νοσηλευτές, εξειδικευμένο και για αντιμετώπιση του covid 

19; 

Θα υπάρχει σε 24ωρη βάση ιατρός ειδικότητας κατάλληλης για 

αντιμετώπιση του covid 19; 

Θα εξασφαλισθούν τα επαρκή και κατάλληλα μέσα ατομικής 

προστασίας για τους εργαζόμενους στο νοσοκομείο; 

Πως θα εξασφαλισθεί η απρόσκοπτη συνέχιση εργασίας, 

από τους, με διάφορες εργασιακές σχέσεις, εργαζόμενους 

στο νοσοκομείο; 
Θα προχωρήσει μαζικά σε όλους τους φιλοξενούμενους ασθενείς 

του νοσοκομείου, ο εμβολιασμός κατά του covid 19; 
Θα υπάρξει δυνατότητα μοριακού ελέγχου (PCR) για όλους τους 

εισερχόμενους ασθενείς στο νοσοκομείο, ώστε να μειωθεί η 

διασπορά του ιού εντός του νοσοκομείου; 

Δείτε την Ερώτηση, εδώ:  
https://kafantari.com/2021/03/24/%cf%88-%ce%bd-%ce%b1-

%ce%b4%cf%81%ce%bf%ce%bc%ce%bf%ce%ba%ce%b1%ce%90%cf%84%c

e%b5%ce%b9%ce%bf-%cf%83%ce%b5-

%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7-

%ce%b1%cf%83%cf%86%cf%85%ce%be/ 

https://kafantari.com/2021/03/22/%ce%b7-%cf%87%ce%b1%cf%81%ce%ac-%ce%ba%ce%b1%cf%86%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%ac%cf%81%ce%b7-%ce%b2%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%ae%cf%82-%ce%b4%cf%85%cf%84-%ce%b1%ce%b8%ce%ae%ce%bd%ce%b1%cf%82/
https://kafantari.com/2021/03/22/%ce%b7-%cf%87%ce%b1%cf%81%ce%ac-%ce%ba%ce%b1%cf%86%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%ac%cf%81%ce%b7-%ce%b2%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%ae%cf%82-%ce%b4%cf%85%cf%84-%ce%b1%ce%b8%ce%ae%ce%bd%ce%b1%cf%82/
https://kafantari.com/2021/03/22/%ce%b7-%cf%87%ce%b1%cf%81%ce%ac-%ce%ba%ce%b1%cf%86%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%ac%cf%81%ce%b7-%ce%b2%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%ae%cf%82-%ce%b4%cf%85%cf%84-%ce%b1%ce%b8%ce%ae%ce%bd%ce%b1%cf%82/?fbclid=IwAR3IOKgmJLkhNZTlTWjfTWCEQkMEoeRkuwZJKWIPvpVPR_-uzC2ML5fx5IQ
https://kafantari.com/2021/03/22/%ce%b7-%cf%87%ce%b1%cf%81%ce%ac-%ce%ba%ce%b1%cf%86%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%ac%cf%81%ce%b7-%ce%b2%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%ae%cf%82-%ce%b4%cf%85%cf%84-%ce%b1%ce%b8%ce%ae%ce%bd%ce%b1%cf%82/?fbclid=IwAR3IOKgmJLkhNZTlTWjfTWCEQkMEoeRkuwZJKWIPvpVPR_-uzC2ML5fx5IQ
https://kafantari.com/2021/03/22/%ce%b7-%cf%87%ce%b1%cf%81%ce%ac-%ce%ba%ce%b1%cf%86%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%ac%cf%81%ce%b7-%ce%b2%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%ae%cf%82-%ce%b4%cf%85%cf%84-%ce%b1%ce%b8%ce%ae%ce%bd%ce%b1%cf%82/?fbclid=IwAR3IOKgmJLkhNZTlTWjfTWCEQkMEoeRkuwZJKWIPvpVPR_-uzC2ML5fx5IQ
https://kafantari.com/2021/03/22/%ce%b7-%cf%87%ce%b1%cf%81%ce%ac-%ce%ba%ce%b1%cf%86%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%ac%cf%81%ce%b7-%ce%b2%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%ae%cf%82-%ce%b4%cf%85%cf%84-%ce%b1%ce%b8%ce%ae%ce%bd%ce%b1%cf%82/?fbclid=IwAR3IOKgmJLkhNZTlTWjfTWCEQkMEoeRkuwZJKWIPvpVPR_-uzC2ML5fx5IQ
https://kafantari.com/2021/03/22/%ce%b7-%cf%87%ce%b1%cf%81%ce%ac-%ce%ba%ce%b1%cf%86%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%ac%cf%81%ce%b7-%ce%b2%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%ae%cf%82-%ce%b4%cf%85%cf%84-%ce%b1%ce%b8%ce%ae%ce%bd%ce%b1%cf%82/?fbclid=IwAR3IOKgmJLkhNZTlTWjfTWCEQkMEoeRkuwZJKWIPvpVPR_-uzC2ML5fx5IQ
https://kafantari.com/2021/03/24/%cf%88-%ce%bd-%ce%b1-%ce%b4%cf%81%ce%bf%ce%bc%ce%bf%ce%ba%ce%b1%ce%90%cf%84%ce%b5%ce%b9%ce%bf-%cf%83%ce%b5-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7-%ce%b1%cf%83%cf%86%cf%85%ce%be/
https://kafantari.com/2021/03/24/%cf%88-%ce%bd-%ce%b1-%ce%b4%cf%81%ce%bf%ce%bc%ce%bf%ce%ba%ce%b1%ce%90%cf%84%ce%b5%ce%b9%ce%bf-%cf%83%ce%b5-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7-%ce%b1%cf%83%cf%86%cf%85%ce%be/
https://kafantari.com/2021/03/24/%cf%88-%ce%bd-%ce%b1-%ce%b4%cf%81%ce%bf%ce%bc%ce%bf%ce%ba%ce%b1%ce%90%cf%84%ce%b5%ce%b9%ce%bf-%cf%83%ce%b5-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7-%ce%b1%cf%83%cf%86%cf%85%ce%be/
https://kafantari.com/2021/03/24/%cf%88-%ce%bd-%ce%b1-%ce%b4%cf%81%ce%bf%ce%bc%ce%bf%ce%ba%ce%b1%ce%90%cf%84%ce%b5%ce%b9%ce%bf-%cf%83%ce%b5-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7-%ce%b1%cf%83%cf%86%cf%85%ce%be/
https://kafantari.com/2021/03/24/%cf%88-%ce%bd-%ce%b1-%ce%b4%cf%81%ce%bf%ce%bc%ce%bf%ce%ba%ce%b1%ce%90%cf%84%ce%b5%ce%b9%ce%bf-%cf%83%ce%b5-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7-%ce%b1%cf%83%cf%86%cf%85%ce%be/


ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
 

03.03.2021 

Να μην γίνει με το σεισμό στην Ελασσόνα, ότι έγινε 

με τον Ιανό και τη Μήδεια 

 
Η Κυβέρνηση και οι εκπρόσωποι της, την κλιματική αλλαγή, 

όποτε θέλουν την θυμούνται! Τη στιγμή που είχαμε να 

κάνουμε με ένα φαινόμενο μετεωρολογικό γνωστό από μέρες, 

οι αρμόδιοι, και πρώτα απ’ όλα η Πολιτική Προστασία, 

έπρεπε να είναι καλύτερα προετοιμασμένοι. Δεν είναι μόνο ο 

σχεδιασμός, είναι οι πολιτικές Πρόληψης και η υλοποίηση 

αυτών των σχεδίων. 

Η Κυβέρνηση μετά βαΐων και κλάδων ψήφισε ένα νόμο για 

την αναδιάρθρωση της Πολιτικής Προστασίας, ίδρυσε 

μηχανισμό διαχείρισης κρίσεων και αντιμετώπισης κινδύνων 

και τον έβαλε στην άκρη. Δεν έχουν βγει ακόμα 

εφαρμοστικές πράξεις για αυτόν τον νόμο, ενώ η Πολιτική 

Προστασία λειτουργεί με νόμους δεκαετιών. 

Η αλληλοσύγκρουση αρμοδιοτήτων και αυτό το πινγκ πονγκ 

ευθυνών, μεταξύ δήμων, Πολιτικής Προστασίας, ΔΕΔΔΗΕ 

δείχνει την ανάγκη συντονισμού. Αυτήν ακριβώς τη σημασία 

έχει ένα Υφυπουργείο Πολιτικής Προστασίας εκτάκτων 

αναγκών και αντιμετώπισης κρίσεων, να καταφέρει να 

συντονίσει. 

Δείτε την Τοποθέτηση στη συνεδρίαση της Επιτροπής Δημόσιας 

Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, με θέμα «Ενημέρωση 

των μελών της Επιτροπής από τον αναπληρωτή Υπουργό 

Εσωτερικών, σχετικά με τη διαχείριση του πρόσφατου κύματος 

κακοκαιρίας «Μήδεια». 
https://www.syriza.gr/article/id/105630/CH.-Kafantarh:-Na-mhn-ginei-me-to-seismo-sthn-Elassona-oti-egine-
me-ton-Iano-kai-th-
Mhdeia.html?fbclid=IwAR00KbG6fVofQ0qKYRTYhHB88rhZzBZDu1xXbp97ybky1Caks5jyLiYak5k 

 

08.03.2021 

Βία και καταστολή η νέα κανονικότητα της 

«αποτυχημένης» κυβέρνησης Μητσοτάκη 

 
Η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη μέσω του κ. Χρυσοχοΐδη επιχειρεί 

να εδραιώσει ένα κράτος φόβου και τρόμου, στην προσπάθειά της 

να καλύψει τις αποτυχημένες πολιτικές της. 

Έχουμε μια στοχευμένη επίθεση για καθιέρωση μιας νέας 

κανονικότητας του κ. Μητσοτάκη, που δεν θέλει να αντιδρά κανείς 

στην αποτυχημένη καθημερινά πολιτική του. 

Δείτε τη συνέντευξη στο OPEN, εδώ:  
https://left.gr/news/h-kafantari-kai-katastoli-i-nea-kanonikotita-tis-apotyhimenis-
kyvernisis-mitsotaki?fbclid=IwAR0YhxIWQfq5D-uUKdeq-
II9xygzKXOkZkR04rLp_ux57LgkYcK6ilROLRg 

09.03.2021 

Κατάθεση Αναφοράς: Άμεση ενίσχυση 

Πυροσβεστικών Υπηρεσιών νομού Λάρισας 
Αναφορά των Βουλευτών Χαρά Καφαντάρη, Άννα Βαγενά – 

Κηλαηδόνη και Βασίλη Κόκκαλη, προς το Υπ. Προστασίας του 

Πολίτη, με θέμα «Άμεση ενίσχυση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών 

νομού Λάρισας», βάσει σχετικού αιτήματος της Ένωσης 

Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Περιφέρειας Θεσσαλίας 

(Ε.Υ.Π.Σ.Π.Θ) 

 
Με τις αρμοδιότητες των πυροσβεστικών υπηρεσιών να αυξάνονται 

κάθε χρόνο (φύλαξη δομών, μεταφορά κρουσμάτων, φύλαξη χώρων 

αποθήκευσης εμβολίων covid, αποστολή πληρωμάτων και οχημάτων 

προς Βορά και Νότο για πυρκαγιές και έντονα καιρικά φαινόμενα 

καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους), τις προ λίγων μηνών φυσικές 

καταστροφές (καταστροφικές πλημύρες στο νότιο τμήμα του νομού 

στην περιοχή των Φαρσάλων), καθώς και τους τελευταίους 

καταστροφικούς σεισμούς στην ευρύτερη περιοχή του νομού 

Λάρισας, η Ένωση Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος 

Περιφέρειας Θεσσαλίας (Ε.Υ.Π.Σ.Π.Θ) επανέρχεται για άλλη μια 

φορά στο αίτημα για ενίσχυση του πυροσβεστικού προσωπικού στην 

περιοχή. 

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

Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=e2521e1b-182e-4246-936e-ace7017684d8 

 

10.03.2021 

Το δόγμα επιβολής βίας και αυταρχισμού έχει στόχο 

την τρομοκράτηση και τον αποπροσανατολισμό του 

κόσμου 

 
Για τα επεισόδια στην πλατεία της Ν. Σμύρνης, η ευθύνη είναι 

αποκλειστικά του κ. Μητσοτάκη και του κ. Χρυσοχοΐδη για όλα 

αυτά που συμβαίνουν σήμερα. 

Είναι πολιτική της κυβέρνησης να χρησιμοποιήσει την πανδημία και 

να στρέψει τον κόσμο από τα καθημερινά προβλήματα 

Το δόγμα της επιβολής της βίας και της καταστολής συνεχίζεται. 

Είναι συστηματικό φαινόμενο. Φαινόμενα επιβολής βίας και 

αυθαιρεσίας με στόχο την τρομοκράτηση του κόσμου. 

Δείτε τη συνέντευξη στο AtticaTV, εδώ:  
https://www.syriza.gr/article/id/106031/CH.-Kafantarh:-To-dogma-epibolhs-

bias-kai-aytarchismoy-echei-stocho-thn-tromokrathsh-kai-ton-

apoprosanatolismo-toy-kosmoy---

binteo.html?fbclid=IwAR1hCOkT_roHbIAnfICshBtFNRadp9WYMSIG8QbV

AxHhhq2YHYNCmpIOYvc 

https://www.syriza.gr/article/id/105630/CH.-Kafantarh:-Na-mhn-ginei-me-to-seismo-sthn-Elassona-oti-egine-me-ton-Iano-kai-th-Mhdeia.html?fbclid=IwAR00KbG6fVofQ0qKYRTYhHB88rhZzBZDu1xXbp97ybky1Caks5jyLiYak5k
https://www.syriza.gr/article/id/105630/CH.-Kafantarh:-Na-mhn-ginei-me-to-seismo-sthn-Elassona-oti-egine-me-ton-Iano-kai-th-Mhdeia.html?fbclid=IwAR00KbG6fVofQ0qKYRTYhHB88rhZzBZDu1xXbp97ybky1Caks5jyLiYak5k
https://www.syriza.gr/article/id/105630/CH.-Kafantarh:-Na-mhn-ginei-me-to-seismo-sthn-Elassona-oti-egine-me-ton-Iano-kai-th-Mhdeia.html?fbclid=IwAR00KbG6fVofQ0qKYRTYhHB88rhZzBZDu1xXbp97ybky1Caks5jyLiYak5k
https://left.gr/news/h-kafantari-kai-katastoli-i-nea-kanonikotita-tis-apotyhimenis-kyvernisis-mitsotaki?fbclid=IwAR0YhxIWQfq5D-uUKdeq-II9xygzKXOkZkR04rLp_ux57LgkYcK6ilROLRg
https://left.gr/news/h-kafantari-kai-katastoli-i-nea-kanonikotita-tis-apotyhimenis-kyvernisis-mitsotaki?fbclid=IwAR0YhxIWQfq5D-uUKdeq-II9xygzKXOkZkR04rLp_ux57LgkYcK6ilROLRg
https://left.gr/news/h-kafantari-kai-katastoli-i-nea-kanonikotita-tis-apotyhimenis-kyvernisis-mitsotaki?fbclid=IwAR0YhxIWQfq5D-uUKdeq-II9xygzKXOkZkR04rLp_ux57LgkYcK6ilROLRg
https://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=e2521e1b-182e-4246-936e-ace7017684d8
https://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=e2521e1b-182e-4246-936e-ace7017684d8
https://www.syriza.gr/article/id/106031/CH.-Kafantarh:-To-dogma-epibolhs-bias-kai-aytarchismoy-echei-stocho-thn-tromokrathsh-kai-ton-apoprosanatolismo-toy-kosmoy---binteo.html?fbclid=IwAR1hCOkT_roHbIAnfICshBtFNRadp9WYMSIG8QbVAxHhhq2YHYNCmpIOYvc
https://www.syriza.gr/article/id/106031/CH.-Kafantarh:-To-dogma-epibolhs-bias-kai-aytarchismoy-echei-stocho-thn-tromokrathsh-kai-ton-apoprosanatolismo-toy-kosmoy---binteo.html?fbclid=IwAR1hCOkT_roHbIAnfICshBtFNRadp9WYMSIG8QbVAxHhhq2YHYNCmpIOYvc
https://www.syriza.gr/article/id/106031/CH.-Kafantarh:-To-dogma-epibolhs-bias-kai-aytarchismoy-echei-stocho-thn-tromokrathsh-kai-ton-apoprosanatolismo-toy-kosmoy---binteo.html?fbclid=IwAR1hCOkT_roHbIAnfICshBtFNRadp9WYMSIG8QbVAxHhhq2YHYNCmpIOYvc
https://www.syriza.gr/article/id/106031/CH.-Kafantarh:-To-dogma-epibolhs-bias-kai-aytarchismoy-echei-stocho-thn-tromokrathsh-kai-ton-apoprosanatolismo-toy-kosmoy---binteo.html?fbclid=IwAR1hCOkT_roHbIAnfICshBtFNRadp9WYMSIG8QbVAxHhhq2YHYNCmpIOYvc
https://www.syriza.gr/article/id/106031/CH.-Kafantarh:-To-dogma-epibolhs-bias-kai-aytarchismoy-echei-stocho-thn-tromokrathsh-kai-ton-apoprosanatolismo-toy-kosmoy---binteo.html?fbclid=IwAR1hCOkT_roHbIAnfICshBtFNRadp9WYMSIG8QbVAxHhhq2YHYNCmpIOYvc


ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
 

13.03.2021 

Ώριμη πλέον η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. για 

Διακομματική Επιτροπή της Βουλής που θα ορίζει την 

ηγεσία των Σωμάτων Ασφαλείας 

 
Η Ελληνική Αστυνομία δεν είναι ιδιοκτησία κανενός, δεν ανήκει 

σε κανένα κόμμα. Ο ρόλος της είναι η προστασία του πολίτη. 

Ανάγκη δημιουργίας μιας Διακομματικής Επιτροπής της 

Βουλής, που θα εκλέγει τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, 

της Πυροσβεστικής και των Σωμάτων Ασφαλείας γενικότερα. 

Δείτε τη συνέντευξη στο Blue Sky, εδώ:  
https://www.syriza.gr/article/id/106231/CH.-Kafantarh:-Wrimh-pleon-h-protash-toy-SYRIZA-P.S.-gia-
Diakommatikh-Epitroph-ths-Boylhs-poy-tha-orizei-thn-hgesia-twn-Swmatwn-Asfaleias---
binteo.html?fbclid=IwAR0HYWLVv0LeUmfHa7yEidZdve4E215YTm3MnrWMqNE79yuqF8zrENxRTFM 

 

17.03.2021 

«Αυτάρεσκος και ανέμελος» ο πρωθυπουργός, 

μοιράζει «ατομική ευθύνη» και ενοχές στους πολίτες, 

ενώ επιβάλλει καταστολή και αστυνομοκρατία 

 
Αυτάρεσκος και ανέμελος» ο πρωθυπουργός, μοιράζει 

«ατομική ευθύνη» και ενοχές στους πολίτες, ενώ επιβάλλει 

καταστολή και αστυνομοκρατία. Επιβάλλει λοκντάουν και 

περιορισμούς, ενώ ο ίδιος και οι συνεργάτες του 

«διασκεδάζουν» με ποδηλατάδα στην Πάρνηθα, motocross σε 

προστατευόμενη περιοχή, γεύματα σε νησιώτικα μπαλκόνια, 

κορωνοπάρτι ανευθυνότητας σε δημόσιες υπηρεσίες η πικνίκ 

σε δημόσιο πάρκο, χωρίς μέτρα προστασίας. 

Άρθρο στην ΑΥΓΗ: 
 https://www.avgi.gr/politiki/382076_aytareskos-kai-anemelos-o-
prothypoyrgos-moirazei-atomiki-eythyni 

18.03.2021 

Η Χαρά Καφαντάρη στο 4
ο
 Φόρουμ για τη 

Μείωση της Διακινδύνευσης από Φυσικές 

Καταστροφές στην Ελλάδα. 
Η αναπληρώτρια τομεάρχης Πολιτικής Προστασίας 

της ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία 

συμμετείχε στο 4ο φόρουμ για τη μείωση 

διακινδύνευσης από φυσικές καταστροφές, 

εκφράζοντας τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ πως η 

τεκμηριωμένη επιστημονική γνώση βοηθά την 

εκάστοτε πολιτική ηγεσία στη λήψη σωστών 

πολιτικών αποφάσεων 

 
Απαιτούνται σοβαρές πολιτικές πρόληψης και ένα 

σύστημα Πολιτικής Προστασίας αναβαθμισμένο, 

σύγχρονο και αποτελεσματικό. Δυστυχώς, στην 

πατρίδα μας δεν το είδαμε. Πολλά τα παραδείγματα, 

όπως η Μάνδρα, το Μάτι, η Χαλκιδική, η Εύβοια 

και πρόσφατα τα φαινόμενα φυσικών καταστροφών, 

που παρουσιάστηκαν με τον ΙΑΝΟ και τη ΜΗΔΕΙΑ. 

Ο συντονισμός των επιστημονικών φορέων, της 

Πολιτείας και της κοινωνίας των πολιτών είναι 

απαραίτητος, ώστε οι συνέπειες των φυσικών 

καταστροφών να ελαχιστοποιηθούν. Δυστυχώς, ο 

νέος νόμος 4662/2020, που ψηφίστηκε παραμένει σε 

αναστολή, δεν έχουν εκδοθεί διευκρινιστικές 

εγκύκλιοι και η αντιμετώπιση των καταστροφών 

γίνεται με νόμους του 2003, με όποιες συνέπειες. 

Μπορεί να υπάρχουν σχέδια «επί χάρτου» στην 

Πολιτική Προστασία (Δάρδανος, Ιόλαος, Βορέας), 

αλλά δεν υπάρχει η κατάλληλη εκπαίδευση, ώστε να 

υλοποιηθούν ορθά και αποτελεσματικά. 

Δείτε περισσότερα, εδώ:  
https://left.gr/news/i-h-kafantari-sto-4o-foroym-gia-ti-meiosi-tis-diakindyneysis-apo-

katastrofes-stin-

ellada?fbclid=IwAR3dU3r4wUKvBt5gO_DapL9I3d8ZATc91GJo2VF3gub794LxghsO63q8KS4 

 

 

https://kafantari.com/2021/03/13/%cf%8e%cf%81%ce%b9%ce%bc%ce%b7-%cf%80%ce%bb%ce%ad%ce%bf%ce%bd-%ce%b7-%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%83%cf%85%cf%81%ce%b9%ce%b6%ce%b1-%cf%80-%cf%83-%ce%b3%ce%b9/
https://kafantari.com/2021/03/13/%cf%8e%cf%81%ce%b9%ce%bc%ce%b7-%cf%80%ce%bb%ce%ad%ce%bf%ce%bd-%ce%b7-%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%83%cf%85%cf%81%ce%b9%ce%b6%ce%b1-%cf%80-%cf%83-%ce%b3%ce%b9/
https://kafantari.com/2021/03/13/%cf%8e%cf%81%ce%b9%ce%bc%ce%b7-%cf%80%ce%bb%ce%ad%ce%bf%ce%bd-%ce%b7-%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%83%cf%85%cf%81%ce%b9%ce%b6%ce%b1-%cf%80-%cf%83-%ce%b3%ce%b9/
https://www.syriza.gr/article/id/106231/CH.-Kafantarh:-Wrimh-pleon-h-protash-toy-SYRIZA-P.S.-gia-Diakommatikh-Epitroph-ths-Boylhs-poy-tha-orizei-thn-hgesia-twn-Swmatwn-Asfaleias---binteo.html?fbclid=IwAR0HYWLVv0LeUmfHa7yEidZdve4E215YTm3MnrWMqNE79yuqF8zrENxRTFM
https://www.syriza.gr/article/id/106231/CH.-Kafantarh:-Wrimh-pleon-h-protash-toy-SYRIZA-P.S.-gia-Diakommatikh-Epitroph-ths-Boylhs-poy-tha-orizei-thn-hgesia-twn-Swmatwn-Asfaleias---binteo.html?fbclid=IwAR0HYWLVv0LeUmfHa7yEidZdve4E215YTm3MnrWMqNE79yuqF8zrENxRTFM
https://www.syriza.gr/article/id/106231/CH.-Kafantarh:-Wrimh-pleon-h-protash-toy-SYRIZA-P.S.-gia-Diakommatikh-Epitroph-ths-Boylhs-poy-tha-orizei-thn-hgesia-twn-Swmatwn-Asfaleias---binteo.html?fbclid=IwAR0HYWLVv0LeUmfHa7yEidZdve4E215YTm3MnrWMqNE79yuqF8zrENxRTFM
https://kafantari.com/2021/03/17/%ce%b1%cf%85%cf%84%ce%ac%cf%81%ce%b5%cf%83%ce%ba%ce%bf%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b1%ce%bd%ce%ad%ce%bc%ce%b5%ce%bb%ce%bf%cf%82-%ce%bf-%cf%80%cf%81%cf%89%ce%b8%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85/
https://kafantari.com/2021/03/17/%ce%b1%cf%85%cf%84%ce%ac%cf%81%ce%b5%cf%83%ce%ba%ce%bf%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b1%ce%bd%ce%ad%ce%bc%ce%b5%ce%bb%ce%bf%cf%82-%ce%bf-%cf%80%cf%81%cf%89%ce%b8%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85/
https://kafantari.com/2021/03/17/%ce%b1%cf%85%cf%84%ce%ac%cf%81%ce%b5%cf%83%ce%ba%ce%bf%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b1%ce%bd%ce%ad%ce%bc%ce%b5%ce%bb%ce%bf%cf%82-%ce%bf-%cf%80%cf%81%cf%89%ce%b8%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85/
https://www.avgi.gr/politiki/382076_aytareskos-kai-anemelos-o-prothypoyrgos-moirazei-atomiki-eythyni
https://www.avgi.gr/politiki/382076_aytareskos-kai-anemelos-o-prothypoyrgos-moirazei-atomiki-eythyni
https://left.gr/news/i-h-kafantari-sto-4o-foroym-gia-ti-meiosi-tis-diakindyneysis-apo-katastrofes-stin-ellada?fbclid=IwAR3dU3r4wUKvBt5gO_DapL9I3d8ZATc91GJo2VF3gub794LxghsO63q8KS4
https://left.gr/news/i-h-kafantari-sto-4o-foroym-gia-ti-meiosi-tis-diakindyneysis-apo-katastrofes-stin-ellada?fbclid=IwAR3dU3r4wUKvBt5gO_DapL9I3d8ZATc91GJo2VF3gub794LxghsO63q8KS4
https://left.gr/news/i-h-kafantari-sto-4o-foroym-gia-ti-meiosi-tis-diakindyneysis-apo-katastrofes-stin-ellada?fbclid=IwAR3dU3r4wUKvBt5gO_DapL9I3d8ZATc91GJo2VF3gub794LxghsO63q8KS4


ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 

03.03.2021 

3 Μαρτίου, Παγκόσμια Ημέρα Άγριας Ζωής 

 
Την 3η Μαρτίου 1978 υιοθετήθηκε η Σύμβαση για το Διεθνές 

Εμπόριο Απειλούμενων Ειδών της Άγριας Πανίδας και Χλωρίδας, 

ώστε να διασφαλιστεί ότι το διεθνές εμπόριο άγριων ζώων και 

φυτών, δεν θα αποτελεί απειλή για την επιβίωσή τους. 

Δείτε τη δήλωση, εδώ:  
https://left.gr/news/h-kafantari-stin-hora-mas-dystyhos-nomoi-kai-apofaseis-tis-kyvernisis-tis-

nd-ypovathmizoyn?fbclid=IwAR0NvKQXmsarLFEw8Ur9eFF8Q7vYHUBgL3aSRQv415tTg-

VFaiHORWz6L2c 
 

 

Την παγκόσμια ημέρα ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ διάλεξε η 

Κυβέρνηση να καταλύσει την προστασία των 

προστατευόμενων περιοχών 

 
Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα Άγριας Ζωής ευθυγραμμίζεται 

πλήρως με τους στόχους του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη έως το 

2030. Εσείς, λοιπόν, σήμερα και με το άρθρο 219 πραγματικά 

είναι σαν να αδιαφορείτε, σαν να μη λαμβάνετε υπόψη σας τίποτα, 

είτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ευρωπαϊκή Πράσινη 

Συμφωνία, είτε από τους στόχους του ΟΗΕ για τη βιώσιμη 

ανάπτυξη, μια και είναι γνωστό ότι διανύουμε την εποχή της 

κλιματικής κρίσης πλέον. 
 

Δείτε την τοποθέτηση στην Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη 

συζήτηση του σ/ν του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

«Για τον εκσυγχρονισμό, την απλοποίηση και την αναμόρφωση 

του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες 

ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας 

και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη και τις υποδομές», εδώ: 
https://www.syriza.gr/article/id/105631/CH.-Kafantarh:-Thn-pagkosmia-hmera-AGRIAS-ZWHS-dialekse-h-

Kybernhsh-na-katalysei-thn-prostasia-twn-prostateyomenwn-periochwn.html?fbclid=IwAR2lxFu-

thSOXNUEMcO8dPVwcWURPEpgC3KNo4zXXspivONv2_ONQGP1wbQ 

 

22.03.2021 
22 MAΡΤΙΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΝΕΡΟΥ Δήλωση για 

τον 6ο στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ: «Νερό και 

Υγιεινή για όλους, έως το 2030» 

 
Σαν ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, προτείνουμε την συνταγματική 

κατοχύρωση και καθιέρωση του νερού –μαζί με την ενέργεια- «ως 

κοινωνικό αγαθό 

Δείτε τη δήλωση, εδώ: 
 https://www.syriza.gr/article/id/106595/Dhlwsh-ths-CH.-Kafantarh-gia-ton-6o-stocho-Biwsimhs-Anaptykshs-

toy-OHE:-Nero-kai-Ygieinh-gia-oloys-ews-to-2030.html?fbclid=IwAR3WWtJlhQTr1-

foeMEP8d6tV1EK1vOqFJrXenudHm-AkowKxpUAFZk0syc 

 

11.03.2021 

Σχέδια βιώσιμης κινητικότητας, για μια ασφαλή και 

κλιματικά θωρακισμένη πόλη 

 
Τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας είναι ένας 

στρατηγικός σχεδιασμός κινητικότητας και πρέπει να είναι πάντα 

σε σύνδεση με τον χωροταξικό και τον πολεοδομικό σχεδιασμό. 

Αφαιρούνται σημαντικές αρμοδιότητες από την τοπική 

αυτοδιοίκηση με το εν λόγω σχέδιο νόμου και το πολύ σημαντικό 

είναι και η απουσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος. 

Δείτε την τοποθέτηση στην Ολομέλεια, κατά τη συζήτηση του σ/ν 

του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών «Η Ελλάδα σε κίνηση: 

Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα – Μικροκινητικότητα – Ρυθμίσεις 

για τον εκσυγχρονισμό, την απλούστευση και την ψηφιοποίηση 

διαδικασιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών», εδώ: 
https://left.gr/news/h-kafantari-shedia-viosimis-kinitikotitas-gia-mia-asfali-kai-klimatika-

thorakismeni-poli?fbclid=IwAR0YhxIWQfq5D-uUKdeq-

II9xygzKXOkZkR04rLp_ux57LgkYcK6ilROLRg 
 

21.03.2021 

Αποκατάσταση δασών, το μονοπάτι για επανάκαμψη 

και ευημερία 

 
Ως ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, συνεχίζουμε μέσα και έξω από τη Βουλή, μαζί 

με την Κοινωνία και επιστημονικούς φορείς, με συγκεκριμένες 

προτάσεις και νομοθετικές πρωτοβουλίες, να υπερασπιζόμαστε το 

δασικό πλούτο και το σημαντικό οικοσύστημα της Πατρίδας μας 

Δείτε τη δήλωση με αφορμή την 21η Μαρτίου που ορίστηκε το 

2012 ως Διεθνής Ημέρα Δασών, εδώ:  
https://left.gr/news/x-kafantari-apokatastasi-dason-monopati-gia-epanakampsi-kai-
eyimeria?fbclid=IwAR2Ef0vlT3Kg5jPqVsRPZvFMD9OxVZaHFXw30U29CjDpv7hvQrNP2gYg0k8 

 

https://left.gr/news/h-kafantari-stin-hora-mas-dystyhos-nomoi-kai-apofaseis-tis-kyvernisis-tis-nd-ypovathmizoyn?fbclid=IwAR0NvKQXmsarLFEw8Ur9eFF8Q7vYHUBgL3aSRQv415tTg-VFaiHORWz6L2c
https://left.gr/news/h-kafantari-stin-hora-mas-dystyhos-nomoi-kai-apofaseis-tis-kyvernisis-tis-nd-ypovathmizoyn?fbclid=IwAR0NvKQXmsarLFEw8Ur9eFF8Q7vYHUBgL3aSRQv415tTg-VFaiHORWz6L2c
https://left.gr/news/h-kafantari-stin-hora-mas-dystyhos-nomoi-kai-apofaseis-tis-kyvernisis-tis-nd-ypovathmizoyn?fbclid=IwAR0NvKQXmsarLFEw8Ur9eFF8Q7vYHUBgL3aSRQv415tTg-VFaiHORWz6L2c
https://kafantari.com/2021/03/03/%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%ba%cf%8c%cf%83%ce%bc%ce%b9%ce%b1-%ce%b7%ce%bc%ce%ad%cf%81%ce%b1-%ce%b1%ce%b3%cf%81%ce%b9%ce%b1%cf%83-%ce%b6%cf%89%ce%b7%cf%83-%ce%b4%ce%b9%ce%ac%ce%bb%ce%b5/
https://kafantari.com/2021/03/03/%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%ba%cf%8c%cf%83%ce%bc%ce%b9%ce%b1-%ce%b7%ce%bc%ce%ad%cf%81%ce%b1-%ce%b1%ce%b3%cf%81%ce%b9%ce%b1%cf%83-%ce%b6%cf%89%ce%b7%cf%83-%ce%b4%ce%b9%ce%ac%ce%bb%ce%b5/
https://kafantari.com/2021/03/03/%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%ba%cf%8c%cf%83%ce%bc%ce%b9%ce%b1-%ce%b7%ce%bc%ce%ad%cf%81%ce%b1-%ce%b1%ce%b3%cf%81%ce%b9%ce%b1%cf%83-%ce%b6%cf%89%ce%b7%cf%83-%ce%b4%ce%b9%ce%ac%ce%bb%ce%b5/
https://www.syriza.gr/article/id/105631/CH.-Kafantarh:-Thn-pagkosmia-hmera-AGRIAS-ZWHS-dialekse-h-Kybernhsh-na-katalysei-thn-prostasia-twn-prostateyomenwn-periochwn.html?fbclid=IwAR2lxFu-thSOXNUEMcO8dPVwcWURPEpgC3KNo4zXXspivONv2_ONQGP1wbQ
https://www.syriza.gr/article/id/105631/CH.-Kafantarh:-Thn-pagkosmia-hmera-AGRIAS-ZWHS-dialekse-h-Kybernhsh-na-katalysei-thn-prostasia-twn-prostateyomenwn-periochwn.html?fbclid=IwAR2lxFu-thSOXNUEMcO8dPVwcWURPEpgC3KNo4zXXspivONv2_ONQGP1wbQ
https://www.syriza.gr/article/id/105631/CH.-Kafantarh:-Thn-pagkosmia-hmera-AGRIAS-ZWHS-dialekse-h-Kybernhsh-na-katalysei-thn-prostasia-twn-prostateyomenwn-periochwn.html?fbclid=IwAR2lxFu-thSOXNUEMcO8dPVwcWURPEpgC3KNo4zXXspivONv2_ONQGP1wbQ
https://kafantari.com/2021/03/22/22-ma%cf%81%cf%84%ce%b9%ce%bf%cf%85-%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%ba%ce%bf%cf%83%ce%bc%ce%b9%ce%b1-%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b1-%ce%bd%ce%b5%cf%81%ce%bf%cf%85-%ce%b4%ce%ae%ce%bb%cf%89%cf%83%ce%b7-%cf%84/
https://kafantari.com/2021/03/22/22-ma%cf%81%cf%84%ce%b9%ce%bf%cf%85-%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%ba%ce%bf%cf%83%ce%bc%ce%b9%ce%b1-%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b1-%ce%bd%ce%b5%cf%81%ce%bf%cf%85-%ce%b4%ce%ae%ce%bb%cf%89%cf%83%ce%b7-%cf%84/
https://kafantari.com/2021/03/22/22-ma%cf%81%cf%84%ce%b9%ce%bf%cf%85-%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%ba%ce%bf%cf%83%ce%bc%ce%b9%ce%b1-%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b1-%ce%bd%ce%b5%cf%81%ce%bf%cf%85-%ce%b4%ce%ae%ce%bb%cf%89%cf%83%ce%b7-%cf%84/
https://www.syriza.gr/article/id/106595/Dhlwsh-ths-CH.-Kafantarh-gia-ton-6o-stocho-Biwsimhs-Anaptykshs-toy-OHE:-Nero-kai-Ygieinh-gia-oloys-ews-to-2030.html?fbclid=IwAR3WWtJlhQTr1-foeMEP8d6tV1EK1vOqFJrXenudHm-AkowKxpUAFZk0syc
https://www.syriza.gr/article/id/106595/Dhlwsh-ths-CH.-Kafantarh-gia-ton-6o-stocho-Biwsimhs-Anaptykshs-toy-OHE:-Nero-kai-Ygieinh-gia-oloys-ews-to-2030.html?fbclid=IwAR3WWtJlhQTr1-foeMEP8d6tV1EK1vOqFJrXenudHm-AkowKxpUAFZk0syc
https://www.syriza.gr/article/id/106595/Dhlwsh-ths-CH.-Kafantarh-gia-ton-6o-stocho-Biwsimhs-Anaptykshs-toy-OHE:-Nero-kai-Ygieinh-gia-oloys-ews-to-2030.html?fbclid=IwAR3WWtJlhQTr1-foeMEP8d6tV1EK1vOqFJrXenudHm-AkowKxpUAFZk0syc
https://left.gr/news/h-kafantari-shedia-viosimis-kinitikotitas-gia-mia-asfali-kai-klimatika-thorakismeni-poli?fbclid=IwAR0YhxIWQfq5D-uUKdeq-II9xygzKXOkZkR04rLp_ux57LgkYcK6ilROLRg
https://left.gr/news/h-kafantari-shedia-viosimis-kinitikotitas-gia-mia-asfali-kai-klimatika-thorakismeni-poli?fbclid=IwAR0YhxIWQfq5D-uUKdeq-II9xygzKXOkZkR04rLp_ux57LgkYcK6ilROLRg
https://left.gr/news/h-kafantari-shedia-viosimis-kinitikotitas-gia-mia-asfali-kai-klimatika-thorakismeni-poli?fbclid=IwAR0YhxIWQfq5D-uUKdeq-II9xygzKXOkZkR04rLp_ux57LgkYcK6ilROLRg
https://left.gr/news/x-kafantari-apokatastasi-dason-monopati-gia-epanakampsi-kai-eyimeria?fbclid=IwAR2Ef0vlT3Kg5jPqVsRPZvFMD9OxVZaHFXw30U29CjDpv7hvQrNP2gYg0k8
https://left.gr/news/x-kafantari-apokatastasi-dason-monopati-gia-epanakampsi-kai-eyimeria?fbclid=IwAR2Ef0vlT3Kg5jPqVsRPZvFMD9OxVZaHFXw30U29CjDpv7hvQrNP2gYg0k8


ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 

02.03.2021 

Όχι κ. Χατζηδάκη οι απλήρωτες υπερωρίες δεν είναι 

διευθέτηση χρόνου εργασίας 

 
Ο εργασιακός οδοστρωτήρας της Κυβέρνησης «σαρώνει». 

Με αφορμή την Πανδημία, εισάγονται διατάξεις σε μια σειρά τομείς. Η 

πανδημία χρησιμοποιείται από την κυβέρνηση και για περιστολή 

εργασιακών δικαιωμάτων. 

Η πολιτική αυτή όμως δεν θα περάσει. Οι εργαζόμενοι και συνταξιούχοι 

γνωρίζουν και αντιδρούν. 

Ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ είναι εδώ, ασκώντας προγραμματική, μαχητική, αριστερή 

Αντιπολίτευση. 

Δείτε τη δήλωση, εδώ: https://left.gr/news/x-kafantari-ohi-k-hatzidaki-oi-aplirotes-yperories-den-einai-

dieythetisi-hronoy-ergasias?fbclid=IwAR12YR3aoHuYppQ1ywomxIXC89NoTieAADcLLr4YC2rdF0Uwz2N87pQ_DIQ 
 

08.03.2021 

8
Η
 Μαρτίου, Ημέρα της Γυναίκας στη σκιά της πανδημίας 

 
ΟΛΕΣ -όπως και όλοι-έχουν δικαίωμα και πρέπει να μιλήσουν. 

Ταυτόχρονα, όλες και όλοι πρέπει να αγωνιζόμαστε για τα δικαιώματα 

των γυναικών στην Εργασία, στην ασφάλιση, σε αξιοπρεπή ζωή.Για τη 

προστασία της μητρότητας,για τη λειτουργία σε κάθε νομό 

ιατροδικαστικών κέντρων και δημόσιων κοινωνικών υπηρεσιών, για την 

πρόληψη του φαινομένου της βίας και για τη στήριξη των θυμάτων της 

έμφυλης βίας (ξενώνες, τηλεφωνικές γραμμές, νομικής, ιατρικής και 

ψυχολογικής υποστήριξης, ειδικά στελεχωμένα αστυνομικά τμήματα). 

Καμία ανοχή στην παρενόχληση, στη βία και στην αυθαιρεσία, σε όλους 

τους χώρους της κοινωνικοπολιτικής ζωής. 

Δείτε τη δήλωση, εδώ https://kafantari.com/2021/03/08/8%ce%b7-%ce%bc%ce%b1%cf%81%cf%84%ce%b7-2021-

%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b1-%cf%84%ce%b7%cf%83-%ce%b3%cf%85%ce%bd%ce%b1%ce%b9%ce%ba%ce%b1%cf%83-%cf%83%cf%84%ce%b7-

%cf%83%ce%ba%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7/?fbclid=IwAR3dU3r4wUKvBt5gO_DapL9I3d8ZATc91GJo2VF3gub794LxghsO63q8KS4 

 

20.03.2021 

Παγκόσμια Ημέρα κατά του Ρατσισμού στην σκιά της 

πανδημίας 

 
Η Πολιτεία πρέπει να στρέφει το βλέμμα της σε όλες τις κοινωνικές 

ομάδες χωρίς διακρίσεις, ρατσιστικές συμπεριφορές και κοινωνικό 

αποκλεισμό. Πρέπει να παρέχει, σε όλες και όλους, ίσες ευκαιρίες 

πρόσβασης στην δημόσια υγεία, την παιδεία και την αξιοπρέπεια στην 

ζωή. 
 

Δείτε τη δήλωση, εδώ:  
https://www.syriza.gr/article/id/106547/X.-Kafantarh:-Pagkosmia-Hmera-kata-toy-ratsismoy-sthn-skia-ths-

pandhmias-.html?fbclid=IwAR1fO1s5JQ_y3valC1b8BYAdcGSeD36qjqEW_nR8jXfaESYRfzZ6PDf13eU 

20.03.2021 

Ο κ. Σκέρτσος δεν έπεισε, κυβερνητική προπαγάνδα και 

«αλχημείες» αριθμών 

  
Ο κ. Σκέρτσος με την τοποθέτησή του δεν έπεισε αναπαρήγαγε 

κυβερνητική προπαγάνδα με «αλχημείες» αριθμών 

Έχουμε μια κυβέρνηση «βλέποντας και κάνοντας», μπορούσαμε να 

αποφύγουμε την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε σήμερα αν 

έγκαιρα είχαν παρθεί μέτρα 

Είναι θετική η εξαγγελία για τεστ που συνταγογραφούνται και είναι 

δωρεάν, αυτό βέβαια εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, αλλά και η 

επιστημονική κοινότητα το είχαμε επισημάνει εδώ και ένα χρόνο. 

Επίσης απαραίτητη είναι η στοχευμένη διενέργεια τέστ σε μεγάλους 

εργασιακούς χώρους. 

Ας φρόντιζε η κυβέρνηση με τις πολιτικές να μην υπάρχει ο θυμός 

που εκδηλώνεται από τον κόσμο. Ας φρόντιζε να μην είχαμε αναίτια 

αστυνομοκρατία, ίδρυση πανεπιστημιακής αστυνομίας για να μην 

βγαίνει ο κόσμος στο δρόμο. 

Από την αρχή ως ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ σταθήκαμε υπεύθυνα με προτάσεις 

για την οικονομία (Μένουμε Όρθιοι Ι και ΙΙ) και με προτάσεις 

συγκεκριμένες για την ενίσχυση του Δημόσιου Συστήματος Υγείας. 

Ενίσχυση του ΕΣΥ και άμεσες προσλήψεις, στοχοποιημένα τεστ σε 

συγκεκριμένες ομάδες. 

Δείτε τη συνέντευξη στο KontraChannel, εδώ:  
https://left.gr/news/h-kafantari-o-k-skertsos-den-epeise-kyvernitiki-propaganda-kai-alhimeies-
arithmon?fbclid=IwAR0re49fsehdiO7js_UFmH08lggZWUAn9skMwmQlP7T_3SLpNxBfzMNYWQs 
 

25.03.2021 

200 Χρόνια από το 1821, Επέτειος Αναστοχασμού 

 
Η 200ή επέτειος της Επανάστασης είναι   ευκαιρία  όχι για 

μεγαλοϊδεατισμούς, αλλά για αναστοχασμό : 

Για την ιστορία μας, τις  πατριωτικές και δημοκρατικές 

παρακαταθήκες μας, την ταυτότητα μας ως Έλληνες, την εθνική μας 

υπόσταση μέσα στο χρόνο-και την πολλές φορές  αναγκαία 

αντιμετώπιση της κινητικότητας πληθυσμών –προς και από τη χώρα 

μας-,  τις μεταναστεύσεις, τις ανταλλαγές πληθυσμών, και τη 

συνεπαγόμενη νέα μας ταυτότητα. 

Για τα λάθη και τις διχόνοιες μας, τη στάση συντηρητικών και 

προοδευτικών ατόμων και ομάδων, τις συλλογικές νίκες και τα 

ατομικά συμφέροντα, τις αρνητικές επιρροές και εξαρτήσεις από το 

ξένο παράγοντα, τις ριζωμένες αντιλήψεις και τα «ραγιάδικα» 

ελαττώματά μας, τις ελληνικές αρετές και πάθη μας. 

Δείτε τη δήλωση, εδώ: 
https://kafantari.com/2021/03/24/6132/?fbclid=IwAR1kpN88Y_cwEQ0I_3jMZithh
H5ib4R0OgBm0OFExIhrIZAitTnXyUf2em4 

https://left.gr/news/x-kafantari-ohi-k-hatzidaki-oi-aplirotes-yperories-den-einai-dieythetisi-hronoy-ergasias?fbclid=IwAR12YR3aoHuYppQ1ywomxIXC89NoTieAADcLLr4YC2rdF0Uwz2N87pQ_DIQ
https://left.gr/news/x-kafantari-ohi-k-hatzidaki-oi-aplirotes-yperories-den-einai-dieythetisi-hronoy-ergasias?fbclid=IwAR12YR3aoHuYppQ1ywomxIXC89NoTieAADcLLr4YC2rdF0Uwz2N87pQ_DIQ
https://kafantari.com/2021/03/08/8%ce%b7-%ce%bc%ce%b1%cf%81%cf%84%ce%b7-2021-%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b1-%cf%84%ce%b7%cf%83-%ce%b3%cf%85%ce%bd%ce%b1%ce%b9%ce%ba%ce%b1%cf%83-%cf%83%cf%84%ce%b7-%cf%83%ce%ba%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7/?fbclid=IwAR3dU3r4wUKvBt5gO_DapL9I3d8ZATc91GJo2VF3gub794LxghsO63q8KS4
https://kafantari.com/2021/03/08/8%ce%b7-%ce%bc%ce%b1%cf%81%cf%84%ce%b7-2021-%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b1-%cf%84%ce%b7%cf%83-%ce%b3%cf%85%ce%bd%ce%b1%ce%b9%ce%ba%ce%b1%cf%83-%cf%83%cf%84%ce%b7-%cf%83%ce%ba%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7/?fbclid=IwAR3dU3r4wUKvBt5gO_DapL9I3d8ZATc91GJo2VF3gub794LxghsO63q8KS4
https://kafantari.com/2021/03/08/8%ce%b7-%ce%bc%ce%b1%cf%81%cf%84%ce%b7-2021-%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b1-%cf%84%ce%b7%cf%83-%ce%b3%cf%85%ce%bd%ce%b1%ce%b9%ce%ba%ce%b1%cf%83-%cf%83%cf%84%ce%b7-%cf%83%ce%ba%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7/?fbclid=IwAR3dU3r4wUKvBt5gO_DapL9I3d8ZATc91GJo2VF3gub794LxghsO63q8KS4
https://www.syriza.gr/article/id/106547/X.-Kafantarh:-Pagkosmia-Hmera-kata-toy-ratsismoy-sthn-skia-ths-pandhmias-.html?fbclid=IwAR1fO1s5JQ_y3valC1b8BYAdcGSeD36qjqEW_nR8jXfaESYRfzZ6PDf13eU
https://www.syriza.gr/article/id/106547/X.-Kafantarh:-Pagkosmia-Hmera-kata-toy-ratsismoy-sthn-skia-ths-pandhmias-.html?fbclid=IwAR1fO1s5JQ_y3valC1b8BYAdcGSeD36qjqEW_nR8jXfaESYRfzZ6PDf13eU
https://left.gr/news/h-kafantari-o-k-skertsos-den-epeise-kyvernitiki-propaganda-kai-alhimeies-arithmon?fbclid=IwAR0re49fsehdiO7js_UFmH08lggZWUAn9skMwmQlP7T_3SLpNxBfzMNYWQs
https://left.gr/news/h-kafantari-o-k-skertsos-den-epeise-kyvernitiki-propaganda-kai-alhimeies-arithmon?fbclid=IwAR0re49fsehdiO7js_UFmH08lggZWUAn9skMwmQlP7T_3SLpNxBfzMNYWQs
https://kafantari.com/2021/03/24/6132/?fbclid=IwAR1kpN88Y_cwEQ0I_3jMZithhH5ib4R0OgBm0OFExIhrIZAitTnXyUf2em4
https://kafantari.com/2021/03/24/6132/?fbclid=IwAR1kpN88Y_cwEQ0I_3jMZithhH5ib4R0OgBm0OFExIhrIZAitTnXyUf2em4


ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 

26.03.2020 

Στο Υπουργείο Οικονομικών με τις υπο απόλυση 

Καθαρίστριες - λήγει η Σύμβαση τους 31.3.2021  

 
ΑΓΩΝΑΣ... 

26.03.2021 

Πίσω από τους αριθμούς κρουσμάτων και θυμάτων 

«κρύβονται άνθρωποι 

 
Η ευθύνη για άλλη μια φορά μετατοπίζεται στους πολίτες και 

γίνεται προσπάθεια αποποίησης ευθυνών από την πλευρά της 

Κυβέρνησης για την αποτυχημένη διαχείριση της πανδημίας. 

Απαιτούνται μαζικά στοχευμένα τεστ στο πληθυσμό, σε 

συγκεκριμένες ομάδες, σε μεγάλους εργασιακούς χώρους, στα 

σχολεία, στους εκπαιδευτικούς. 

Ως ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, υγειονομικοί και άλλα κόμματα της 

αντιπολίτευσης είχαμε ζητήσει συνταγογράφηση, μέσω ΕΟΠΥΥ 

και δωρεάν τεστ στον πληθυσμό. 

Ο Σύριζα Π.Σ. είναι μια υπεύθυνη δύναμη απέναντι στη 

πανδημία καταθέτοντας συγκεκριμένες προτάσεις. Απαιτείται 

συναίνεση ώστε να μην γίνει κανονικότητα οι καθημερινοί 

θάνατοι των συνάνθρωπων μας από covid 19. 
Δείτε τη συνέντευξη στον ANT1, εδώ:  
https://www.syriza.gr/article/id/106875/CHara-Kafantarh:-Pisw-apo-toys-arithmoys-kroysmatwn-kai-thymatwn-

krybontai-anthrwpoi---

binteo.html?fbclid=IwAR3UR9oSmYJ4OIhe65Pd0r5FKYRmhC5qxFY5nHjT9g9eCShBKBXSWxXWOZ0 

29.03.2021 

Ο κόσμος ξεπερνά το φόβο και εκφράζει το θυμό του. Ο 

εμπορικός κόσμος σε απόγνωση… 

 
Η Κυβέρνηση ουσιαστικά προσπαθεί να υποκαταστήσει και 

με τα selftest τον επιδημιολογικό έλεγχο που πρέπει να 

γίνεται. Εγείρονται ερωτηματικά, καθώς αμέσως μετά την 

έγκριση συγκεκριμένης εταιρείας στη Γερμανία για selftests, 

προκηρύσσεται διαγωνισμός με διορία 2 ημερών. Η εξέλιξη 

του διαγωνισμού θα δείξει… 

Η πανδημία είναι εθνικό ζήτημα αλλά η Κυβέρνηση 

προχωράει χωρίς σχεδιασμό, με προχειρότητα, τη στιγμή που 

οι διασωληνωμένοι έχουν φτάσει τους 700 και πλέον, χωρίς 

να ενισχύει το εθνικό σύστημα υγείας και ενώ είχε τον χρόνο 

για να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα. 
Δείτε την συνέντευξη στο RadioNorth 98.0, εδώ: 
https://kafantari.com/2021/03/29/%cf%87%ce%b1%cf%81%ce%ac-
%ce%ba%ce%b1%cf%86%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%ac%cf%81%ce%b7-%ce%bf-
%ce%ba%cf%8c%cf%83%ce%bc%ce%bf%cf%82-%ce%be%ce%b5%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%bd%ce%ac-
%cf%84%ce%bf-%cf%86%cf%8c%ce%b2/?fbclid=IwAR2l42a6zto5lYn5eAO-wWu91fjUY--
ozaDE76kGWl80GRnZQ7hkvEB1-W4 

29.03.2021 

Η αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάπτυξης να 

γίνει με πλήρη διαφάνεια 

 
Το Σχέδιο για το Ταμείο Ανάκαμψης δεν έχει συζητηθεί στο 

ελληνικό κοινοβούλιο. Υπάρχουν πολλά ζητήματα και 

ερωτηματικά για τα έργα, τις επιχειρήσεις, το ασφαλιστικό, τα 

εργασιακά, την οικονομία, την οργάνωση της δημόσιας 

διοίκησης. Χρειάζεται διαφάνεια, ενημέρωση του 

κοινοβουλίου και ενημέρωση του λαού. 

Οι προτεραιότητες που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ για τα 32δις 

του Ταμείου Ανάκαμψης είναι επενδύσεις με διαφάνεια και 

όρους, ισότιμη διαπραγμάτευση, στοχευμένες σε 

συγκεκριμένους τομείς: Πράσινες επενδύσεις - Πράσινη 

ανάπτυξη σύμφωνα με στόχους ΟΗΕ για κλιματική αλλαγή, 

επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες και καινοτομία και πολιτικές 

ενίσχυσης και όχι «επιδότησης» της εργασίας. 

Δείτε τη συνέντευξη στη Φωνή της Ελλάδας, εδώ: 
https://kafantari.com/2021/03/30/%ce%b7-

%ce%b1%ce%be%ce%b9%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%af%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%84%cf%89%ce%bd-

%cf%80%cf%8c%cf%81%cf%89%ce%bd-%cf%84%ce%bf%cf%85-

%cf%84%ce%b1%ce%bc%ce%b5%ce%af%ce%bf%cf%85-

%ce%b1%ce%bd%ce%ac/?fbclid=IwAR3xVrr0igEm4OMKr8tmxdQPT4pXUOzr7HfnEyFrPvCPR5kpjkwxNTgO9Ws 

 

https://kafantari.com/2021/03/26/%cf%80%ce%af%cf%83%cf%89-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%82-%ce%b1%cf%81%ce%b9%ce%b8%ce%bc%ce%bf%cf%8d%cf%82-%ce%ba%cf%81%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%bc%ce%ac%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%ba%ce%b1%ce%b9/
https://kafantari.com/2021/03/26/%cf%80%ce%af%cf%83%cf%89-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%82-%ce%b1%cf%81%ce%b9%ce%b8%ce%bc%ce%bf%cf%8d%cf%82-%ce%ba%cf%81%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%bc%ce%ac%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%ba%ce%b1%ce%b9/
https://www.syriza.gr/article/id/106875/CHara-Kafantarh:-Pisw-apo-toys-arithmoys-kroysmatwn-kai-thymatwn-krybontai-anthrwpoi---binteo.html?fbclid=IwAR3UR9oSmYJ4OIhe65Pd0r5FKYRmhC5qxFY5nHjT9g9eCShBKBXSWxXWOZ0
https://www.syriza.gr/article/id/106875/CHara-Kafantarh:-Pisw-apo-toys-arithmoys-kroysmatwn-kai-thymatwn-krybontai-anthrwpoi---binteo.html?fbclid=IwAR3UR9oSmYJ4OIhe65Pd0r5FKYRmhC5qxFY5nHjT9g9eCShBKBXSWxXWOZ0
https://www.syriza.gr/article/id/106875/CHara-Kafantarh:-Pisw-apo-toys-arithmoys-kroysmatwn-kai-thymatwn-krybontai-anthrwpoi---binteo.html?fbclid=IwAR3UR9oSmYJ4OIhe65Pd0r5FKYRmhC5qxFY5nHjT9g9eCShBKBXSWxXWOZ0
https://kafantari.com/2021/03/29/%cf%87%ce%b1%cf%81%ce%ac-%ce%ba%ce%b1%cf%86%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%ac%cf%81%ce%b7-%ce%bf-%ce%ba%cf%8c%cf%83%ce%bc%ce%bf%cf%82-%ce%be%ce%b5%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%bd%ce%ac-%cf%84%ce%bf-%cf%86%cf%8c%ce%b2/?fbclid=IwAR2l42a6zto5lYn5eAO-wWu91fjUY--ozaDE76kGWl80GRnZQ7hkvEB1-W4
https://kafantari.com/2021/03/29/%cf%87%ce%b1%cf%81%ce%ac-%ce%ba%ce%b1%cf%86%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%ac%cf%81%ce%b7-%ce%bf-%ce%ba%cf%8c%cf%83%ce%bc%ce%bf%cf%82-%ce%be%ce%b5%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%bd%ce%ac-%cf%84%ce%bf-%cf%86%cf%8c%ce%b2/?fbclid=IwAR2l42a6zto5lYn5eAO-wWu91fjUY--ozaDE76kGWl80GRnZQ7hkvEB1-W4
https://kafantari.com/2021/03/29/%cf%87%ce%b1%cf%81%ce%ac-%ce%ba%ce%b1%cf%86%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%ac%cf%81%ce%b7-%ce%bf-%ce%ba%cf%8c%cf%83%ce%bc%ce%bf%cf%82-%ce%be%ce%b5%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%bd%ce%ac-%cf%84%ce%bf-%cf%86%cf%8c%ce%b2/?fbclid=IwAR2l42a6zto5lYn5eAO-wWu91fjUY--ozaDE76kGWl80GRnZQ7hkvEB1-W4
https://kafantari.com/2021/03/29/%cf%87%ce%b1%cf%81%ce%ac-%ce%ba%ce%b1%cf%86%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%ac%cf%81%ce%b7-%ce%bf-%ce%ba%cf%8c%cf%83%ce%bc%ce%bf%cf%82-%ce%be%ce%b5%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%bd%ce%ac-%cf%84%ce%bf-%cf%86%cf%8c%ce%b2/?fbclid=IwAR2l42a6zto5lYn5eAO-wWu91fjUY--ozaDE76kGWl80GRnZQ7hkvEB1-W4
https://kafantari.com/2021/03/29/%cf%87%ce%b1%cf%81%ce%ac-%ce%ba%ce%b1%cf%86%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%ac%cf%81%ce%b7-%ce%bf-%ce%ba%cf%8c%cf%83%ce%bc%ce%bf%cf%82-%ce%be%ce%b5%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%bd%ce%ac-%cf%84%ce%bf-%cf%86%cf%8c%ce%b2/?fbclid=IwAR2l42a6zto5lYn5eAO-wWu91fjUY--ozaDE76kGWl80GRnZQ7hkvEB1-W4
https://kafantari.com/2021/03/30/%ce%b7-%ce%b1%ce%be%ce%b9%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%af%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%80%cf%8c%cf%81%cf%89%ce%bd-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%84%ce%b1%ce%bc%ce%b5%ce%af%ce%bf%cf%85-%ce%b1%ce%bd%ce%ac/?fbclid=IwAR3xVrr0igEm4OMKr8tmxdQPT4pXUOzr7HfnEyFrPvCPR5kpjkwxNTgO9Ws
https://kafantari.com/2021/03/30/%ce%b7-%ce%b1%ce%be%ce%b9%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%af%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%80%cf%8c%cf%81%cf%89%ce%bd-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%84%ce%b1%ce%bc%ce%b5%ce%af%ce%bf%cf%85-%ce%b1%ce%bd%ce%ac/?fbclid=IwAR3xVrr0igEm4OMKr8tmxdQPT4pXUOzr7HfnEyFrPvCPR5kpjkwxNTgO9Ws
https://kafantari.com/2021/03/30/%ce%b7-%ce%b1%ce%be%ce%b9%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%af%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%80%cf%8c%cf%81%cf%89%ce%bd-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%84%ce%b1%ce%bc%ce%b5%ce%af%ce%bf%cf%85-%ce%b1%ce%bd%ce%ac/?fbclid=IwAR3xVrr0igEm4OMKr8tmxdQPT4pXUOzr7HfnEyFrPvCPR5kpjkwxNTgO9Ws
https://kafantari.com/2021/03/30/%ce%b7-%ce%b1%ce%be%ce%b9%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%af%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%80%cf%8c%cf%81%cf%89%ce%bd-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%84%ce%b1%ce%bc%ce%b5%ce%af%ce%bf%cf%85-%ce%b1%ce%bd%ce%ac/?fbclid=IwAR3xVrr0igEm4OMKr8tmxdQPT4pXUOzr7HfnEyFrPvCPR5kpjkwxNTgO9Ws
https://kafantari.com/2021/03/30/%ce%b7-%ce%b1%ce%be%ce%b9%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%af%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%80%cf%8c%cf%81%cf%89%ce%bd-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%84%ce%b1%ce%bc%ce%b5%ce%af%ce%bf%cf%85-%ce%b1%ce%bd%ce%ac/?fbclid=IwAR3xVrr0igEm4OMKr8tmxdQPT4pXUOzr7HfnEyFrPvCPR5kpjkwxNTgO9Ws

