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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

 

 
01.02.2021 

Άλλος ένας πυροσβέστης έχασε τη ζωή του εν ώρα 

καθήκοντος 

 
 «Το Πυροσβεστικό Σώμα σήμερα θρηνεί την απώλεια ενός 

μέλους του, που έχασε τη ζωή του, εν ώρα καθήκοντος, 

εκτελώντας το σημαντικό και βαθιά κοινωνικό του έργο. 

Συλλυπητήρια στο Πυροσβεστικό Σώμα και την οικογένεια 

του εκλιπόντος αρχιπυροσβέστη, που έχασε άδικα τη ζωή 

του σήμερα στην Αλεξανδρούπολη, στην προσπάθεια 

διάσωσης, λόγω πλημμυρικών ακραίων φαινομένων στην 

περιοχή». 

Δείτε τη δήλωση της Χ. Καφαντάρη και της Ν. Γκαρά, 

εδώ:  
https://www.syriza.gr/article/id/103879/Kafantarh-Gkara:-Allos-enas-pyrosbesths-echase-th-zwh-toy-en-
wra-kathhkontos.html?fbclid=IwAR3_Xy5cY6LhZJPGUc_VzFzpVJ8FwglCc8tCbfG_-0hnihefdGcUQUH_D-w 

 

01.02.2021 

Κατάθεση Αναφοράς με θέμα «Υπαγωγή υπαλλήλων 

πυροσβεστικής στις ευεργετικές διατάξεις του άρθρου 

162 του Ν. 4662/2020 (Α΄27)» 

  
Σύμφωνα με αποφάσεις του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος 

δεν υπάγονται στις ευεργετικές διατάξεις του Ν.4662/2020 

τρίτεκνοι πυροσβεστικοί υπάλληλοι. 

Δείτε την Αναφορά, εδώ:  
https://kafantari.com/2021/02/01/%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%ac-%ce%bc%ce%b5-

%ce%b8%ce%ad%ce%bc%ce%b1-%cf%85%cf%80%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%ce%ae-

%cf%85%cf%80%ce%b1%ce%bb%ce%bb%ce%ae%ce%bb%cf%89%ce%bd-%cf%80%cf%85/?fbclid=IwAR1zA0OZcQ9zZ-
A5jvOBjGr6I8IkJul-dLa2NLc533NEMBjW_s7OBYztp2o 

 

03.02.2021 

Τα Ελληνικά Πανεπιστήμια διαπρέπουν - Στόχος 

της κυβέρνησης η υποβάθμιση και η 

αστυνομοκρατία 

 
«Η κυβέρνηση χρησιμοποιεί την πανδημία για να περάσει 

αντιλαϊκά και αντιδημοκρατικά μέτρα σε όλα τα επίπεδα. 

Οι ευθύνες για την διαχείριση της κρίσης είναι πολύ 

σοβαρές» 
Δείτε τη σχετική δήλωση, εδώ: https://left.gr/news/h-kafantari-ta-

ellinika-panepistimia-diaprepoyn-stohos-tis-kyvernisis-i-ypovathmisi-kai-

i?fbclid=IwAR3m_swSnfN3e0dnjV_hwldsdBymBFS0f4cDSGPWlGm27ikMS4Ij

61Zr5v0 

 

04.02.2021 

Άλλο επέμβαση της Αστυνομίας και άλλο εγκατάστασή της 

– Συνέντευξη στο newsique.gr 

 
Η κυβέρνηση εισάγει άκρα αστυνομοκρατία με στόχο την 

καλλιέργεια του φόβου στην κοινωνία. Υλοποιεί το δόγμα 

Νόμος και Πάταξη. Το ίδιο κάνει και στα Πανεπιστήμια. 

Άλλο όμως επέμβαση της αστυνομίας κι άλλο εγκατάστασή 

της. 
Διαβάστε τη συνέντευξη, εδώ: https://newsique.gr/ch-kafantari-sto-newsique-allo-

epemvasi-tis-astynomias-ki-allo-egkatastasi-

tis/?fbclid=IwAR2juHJUhoxq39wa_1MfGwUueFwjaTA9dZZ4BAU-HRcEJrAcKAmgmdtR6PM 
 

04.02.2021 

Συνάντηση με τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος, 

Σ. Κολοκούρη.  

 
Η Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Δυτικού Τομέα Αθήνας και αναπληρώτρια 

τομεάρχης Πολιτικής Προστασίας της ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ Χαρά 

Καφαντάρη, συνάντησε χθες τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού 

Σώματος Στέφανο Κολοκούρη στο Αρχηγείο της Πυροσβεστικής. 

Συζήτησαν σχετικά με τον εξοπλισμό σε υλικά μέσα του Π.Σ., την 

πορεία υλοποίησης του νόμου 4662/2020, μέσω εφαρμοστικών 

πράξεων, καθώς και για την έγκαιρη προετοιμασία του σώματος για 

την αντιπυρική περίοδο. Επίσης ενημερώθηκε για τον σχεδιασμό και 

την εξέλιξη του εμβολιασμού των εργαζομένων στο Π.Σ. 

Δείτε περισσότερα: https://dytikesmaties.gr/news/politiki/synantisi-

charas-kafantari-me-ton-archigo-toy-pyrosvestikoy-somatos/ 
 

13.02.2021 

Καφαντάρη–Ζαχαριάδης-Χατζηγιαννάκης: Η Μήδεια προ 

των πυλών… 
Με βάση προβλέψεις επιστημονικών φορέων και υπηρεσιών της 

χώρας μας, επίκειται έλευση σφοδρής κακοκαιρίας, με παγετό και 

ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας, με την επωνυμία «ΜΗΔΕΙΑ», σε 

όλη την Επικράτεια. Πέρα από επικοινωνιακές κινήσεις των 

αρμόδιων υπουργών της κυβέρνησης και την έκδοση ανακοινώσεων 

με οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας προς τους πολίτες, ο κρατικός 

μηχανισμός οφείλει να είναι προετοιμασμένος, με μέσα, εξοπλισμό, 

εκπαιδευμένο προσωπικό, για παν ενδεχόμενο 

Δείτε τη δήλωση των Τομεαρχών, εδώ: 
https://www.syriza.gr/article/id/104628/Kafantarh%E2%80%93Zachariadhs-CHatzhgiannakhs:-H-Mhdeia-pro-

twn-

pylwn%E2%80%A6.html?fbclid=IwAR18AVskm6TscFwyYWq67cYtYzkOt0oUIh9LYAtlfInA6aY3gDIgPXpZ

MqU 

 

https://www.syriza.gr/article/id/103879/Kafantarh-Gkara:-Allos-enas-pyrosbesths-echase-th-zwh-toy-en-wra-kathhkontos.html?fbclid=IwAR3_Xy5cY6LhZJPGUc_VzFzpVJ8FwglCc8tCbfG_-0hnihefdGcUQUH_D-w
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
 

 

15.02.2021 

Χ. Καφαντάρη, Κ. Ζαχαριάδης, Μ. Χατζηγιαννάκης: Το 

επιτελικό κράτος του κ. Μητσοτάκη «έκοψε» για άλλη μια 

φορά τη χώρα στα δύο 
 

Για μια ακόμη φορά το επιτελικό κράτος του κ. Μητσοτάκη 

στάθηκε «ανίκανο» να αντιμετωπίσει ένα κύμα κακοκαιρίας, που 

είχε προαγγελθεί έγκαιρα από τους ειδικούς επιστήμονες και 

αρμόδιους φορείς της Πολιτείας. 

Tα περσυνά παθήματα δεν έγιναν μαθήματα. Το 112 δεν 

λειτούργησε, για άλλη μια φορά, ενώ ο κ. Μητσοτάκης αφήνεται 

στην επικοινωνιακή διαχείριση της Πανδημίας, εγκαινιάζοντας 

εμβολιαστικά κέντρα, «χωρίς εμβόλια», ενώ τα ΜΜΕ 

υποβαθμίζουν συστηματικά το γεγονός. 

Τελικά, το επιτελικό κράτος του κ. Μητσοτάκη, σε όλα τα επίπεδα 

«λειτουργεί», μόνο με απαγορεύσεις, αλλά έτσι δεν λύνονται τα 

προβλήματα… ». 

Δείτε τη δήλωση, εδώ:  
https://kafantari.com/2021/02/15/%cf%87-%ce%ba%ce%b1%cf%86%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b1%cf%81%ce%b7-%ce%ba-

%ce%b6%ce%b1%cf%87%ce%b1%cf%81%ce%b9%ce%b1%ce%b4%ce%b7%cf%83-%ce%bc-

%cf%87%ce%b1%cf%84%ce%b6%ce%b7%ce%b3%ce%b9%ce%b1%ce%bd%ce%bd/?fbclid=IwAR0epMiRCGJikZl_2XjD5cmE3f2b
3ul8EYvvVRmnjn5i9WtSjMr8Auzm_ZI 

 
 

15.02.2021 

Για ακόμη μια φορά ανίκανη η Κυβέρνηση Μητσοτάκη να 

διαχειριστεί ένα έντονο καιρικό φαινόμενο 

 
Το μείζον θέμα είναι ότι ο μεγάλος οδικός άξονας της χώρας 

Αθήνας – Θεσσαλονίκης είναι αποκομμένος. Έτοιμος ο κρατικός 

μηχανισμός κατά τον κ. Χρυσοχοΐδη, αλλά «προληπτικά» 

κλείνουμε την Εθνική οδό από τη Λαμία μέχρι την Αθήνα. 

Κύρια ευθύνη των παραχωρησιούχων της Εθνικής Οδού είναι η 

συντήρηση των οδικών αξόνων και η διατήρηση της απρόσκοπτης 

κυκλοφορίας διαθέτοντας, τα κατάλληλα μέσα και η υλικοτεχνική 

υποδομή. Τήρησαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις οι 

παραχωρησιούχοι, ώστε να τηρείται ανοικτή η Εθνική Οδός, αν όχι, 

θα υπάρξουν επιπτώσεις και συγκεκριμένη ανάληψη ευθύνης; 

Συνέντευξη στον ρ/σ ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ: 
 https://left.gr/news/h-kafantari-gia-akomi-mia-fora-anikani-i-kyvernisi-mitsotaki-na-diaheiristei-ena-entono-

kairiko?fbclid=IwAR09uUkDQRC4swnc5lvYDwOR6hXlEoFQfCjDGBczQRYCR_sYVtUVAPl8utw 

 

17.02.2021 

Πινγκ πονγκ ευθυνών μεταξύ των αρμόδιων ενώ τα 

προβλήματα παραμένουν 

 
Σήμερα από το πρωί, βιώνουμε ένα μπαράζ δηλώσεων και 

ανακοινώσεων μεταξύ «αρμοδίων» φορέων, για τις ευθύνες στη 

διαχείριση και τις επιπτώσεις του χιονιά, πανελλαδικά. Ένα όμως 

είναι γεγονός. Η αυταπάρνηση των εργαζομένων στο ΔΕΔΔΗΕ, 

των εναεριτών που μέρα νύχτα, τα τελευταία 24ωρα, υπερβάλουν 

εαυτόν για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης, των 

εργαζομένων στους Δήμους της χώρας, καθώς και των 

υπηρετούντων στο Πυροσβεστικό Σώμα, που για άλλη μια φορά 

αποδεικνύει τη βαθιά κοινωνική προσφορά του, ως σώμα 

ασφαλείας. 

Δείτε τη δήλωση εδώ:  
https://left.gr/news/h-kafantari-pingk-pongk-eythynon-metaxy-ton-armodion-eno-

ta-provlimata-paremenoyn?fbclid=IwAR3432kUFSibvMLq-

Ubyo6sve8mVpJg970hvAOgpDM37vCy3janBzpt-o54 

 

19.02.2021 
Ο κ. Μητσοτάκης «ομολογεί» την αποτυχία του επιτελικού 

κράτους στη διαχείριση της «Μήδειας». 

 
Η αλληλο-μετάθεση ευθυνών μεταξύ αρμόδιων φορέων 

(Αυτοδιοίκηση α και β βαθμού, ΔΕΔΔΗΕ, Πολιτική Προστασία), 

αναδεικνύουν το επιτελικό αδιέξοδο της κυβέρνησης και την 

κατάρρευση του επιτελικού κράτους.Ο κ. Μητσοτάκης αναιρεί με 

την έκφραση πρόθεσης για νέα νομοθετική πρωτοβουλία, ακόμη 

και το νομοθετικό έργο της Κυβέρνησης του 

Δείτε τη δήλωση, εδώhttps://kafantari.com/2021/02/19/%ce%bf-%ce%ba-

%ce%bc%ce%b7%cf%84%cf%83%ce%bf%cf%84%ce%b1%ce%ba%ce%b7%cf%83-

%ce%bf%ce%bc%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b5%ce%b9-%cf%84%ce%b7%ce%bd-

%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%84%cf%85%cf%87%ce%b9/?fbclid=IwAR30i49Ip8vl0vtTTFR9EfVO

hhvG3HQZM7T77v-FaRqxwGnqTZclF8RAwUQ 
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
 

 

19.02.2021 

Συντονισμένη επίθεση στον ΔΕΔΔΗΕ τη στιγμή που 

προωθείται η ιδιωτικοποίησή του  

  
Το επιτελικό κράτος του κ. Μητσοτάκη θάφτηκε μέσα στα χιόνια. 

Η Κυβέρνηση πριν από ένα χρόνο ψήφισε ένα νόμο για την Πολιτική 

Προστασία που θα έλυνε όλα τα ζητήματα. Ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης 

αναιρεί τους νόμους που ψήφισε η Κυβέρνησή του. 

Σήμερα ανοίγουν οι φάκελοι προσφορών για ιδιωτικοποίηση του 

ΔΕΔΔΗΕ. 

Ο ρόλος του ΔΕΔΔΗΕ είναι καθοριστικός για τα δίκτυα διανομής, 

ωστόσο είναι αποψιλωμένος από προσωπικό, την ίδια στιγμή που για 

τα golden boys στην Διοίκηση ο μισθός αυξήθηκε πάνω από 100000 

ενώ δημιουργήθηκαν 11 νέες Διευθύνσεις με ανάλογες αποδοχές 

στους επικεφαλής τους. 
Δείτε συνέντευξη στο OPEN, εδώ: 
https://left.gr/news/h-kafantari-syntonismeni-epithesi-ston-deddie-ti-stigmi-poy-prootheitai-i-idiotikopoiisi-

toy?fbclid=IwAR1CDhSPTZQ5Ht3HS3BaS6kO3yXWLXJYdS4G2W2u88didKYlbKeBbEY2xOg 
 

 
 

21.02.2021 

Το επιτελικό κράτος του κ. Μητσοτάκη, κατέρεευσε 

«με πάταγο», μέσα στα χιόνια… 

 
Η ευθύνη της κυβέρνησης και του κ. Μητσοτάκη είναι 

τεράστια. Η λογική του υπουργού ΠΡΟ-ΠΟ, «κλείνω τον 

δρόμο, για να μην αναγκαστώ να τον κλείσω…», εκφράζει τα 

αδιέξοδα μιας κυβερνητικής πολιτικής, που δρα ενάντια στο 

ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ, εξυπηρετώντας λίγους, 

«κολλητούς», πολιτικούς φίλους και μεγάλα επιχειρηματικά 

συμφέροντα, ενώ η κοινωνική πλειοψηφία και οι ανάγκες της 

υποτιμώνται 

Άρθρο στην εφημερίδα Documento:  

https://www.syriza.gr/article/id/105044/CH.-Kafantarh:-To-epiteliko-kratos-toy-k.-

Mhtsotakh-katereeyse-me-patago-mesa-sta-

chionia%E2%80%A6.html?fbclid=IwAR10chimUY3jWgFXOT8v8mIrsGjKAeAT17

ZImWnpCo8I0kfuhcrNVEQfkVw 

 

 

 

22.02.2021 

Κατάθεση Ερώτησης: Εθελοντές του Πυροσβεστικού 

Σώματος σε «κατ’οίκον» επιφυλακή 

 
Η Χαρά Καφαντάρη, Βουλευτής Δυτικής Αθήνας και Αν. 

Τομεάρχης Πολιτικής Προστασίας της ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ – 

Προοδευτική Συμμαχία κατέθεσε, σήμερα, με τη 

συνυπογραφή ακόμη 35 Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, 

ερώτηση προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, με θέμα 

«Εθελοντές του Πυροσβεστικού Σώματος σε «κατ’οίκον» 

επιφυλακή». 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός, για ποιο λόγο δεν κλήθηκαν οι 

εθελοντές πυροσβέστες να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους για 

την αντιμετώπιση των προσφάτων συμβάντων που 

προέκυψαν λόγω της κακοκαιρίας, αλλά συνέχισαν να 

παραμένουν σε κατοίκον επιφυλακή; 

Θα συμμετέχουν οι εθελοντές του Πυροσβεστικού Σώματος, 

από εδώ και πέρα ενεργά στον γενικό επιχειρησιακό 

σχεδιασμό των πυροσβεστικών υπηρεσιών και ειδικότερα, 

όταν υπάρχουν έκτακτα γεγονότα φυσικών καταστροφών; 

Ποιος είναι ο σχεδιασμός της ηγεσίας του Πυροσβεστικού 

Σώματος για τους 2200 εθελοντές Πυροσβέστες; 

Ο εμβολιασμός των εργαζομένων στο Πυροσβεστικό Σώμα 

και των εθελοντών πυροσβεστών, μιας και όλοι υπόκεινται 

στους ιδίους κινδύνους, σε ποιο στάδιο βρίσκεται; Υπόκεινται 

τακτικά σε τεστ ανίχνευσης COVID 19 ; 

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

Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=239cae6a-95b8-431f-a8ee-

acd7010477a3 
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ΔΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ 

 

02.02.2021 

Περιοδεία με συντρόφους της ΟΜ Αγ. Αναργύρων -

Καματερού στη λαϊκή Καματερού 

 
Μεγάλη οργή και δυσαρέσκεια για το νέο νομοσχέδιο για 

το Υπαίθριο Εμπόριο και τις Λαϊκές... 

Κάτι αρχίζει να αλλάζει... στην Κοινωνία 
 

03.02.2021 

Στους Αγίους Αναργύρους. 

 
Μιλήσαμε με τον εμπορικό κόσμο για άλλη μια φορά 

Ο κόσμος αρχίζει να μιλάει... Οι έμποροι διαμαρτύρονται... 

Αρχίζουν να εκδηλώνονται ... 

Η Κοινωνία ζητά τον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ... 
 

05.02.2021 

Συνάντηση με Σύλλογο εργαζομένων στο Δήμο Αγίας 

Βαρβάρας και με την Ένωση Κρητών Αγίας 

Βαρβάρας  

 
Πολλά τα προβλήματα των εργαζομένων στην Αυτοδιοίκηση 

και των τοπικών πολιτιστικών φορέων, την περίοδο της 

Πανδημίας 

 

10.02.2021 

Στη Λαϊκή Περιστερίου με συντρόφους της Τοπικής ΟΜ 

 
Συζητήσαμε και για σχεδία της Κυβέρνησης για τις λαϊκές 

αγορές 

Ο κόσμος είναι θυμωμένος και μας ΑΚΟΥΕΙ πλέον... 
 

17.02.2021 

Κατάθεση Αναφοράς: Διευθέτηση προβλημάτων Σχολείων 

Αιγάλεω. 
Βρισκόμαστε ήδη στο μέσο της σχολικής χρονιάς, μιας χρονιάς με 

ιδιαίτερες συνθήκες λόγω της υγειονομικής κρίσης, κατά την οποία 

όμως οι ανάγκες για την ομαλή λειτουργία των σχολείων 

αυξάνονται και παραμένει επιτακτική η διευθέτηση πολλών 

θεμάτων, όπως: η πρόοδος των ενεργειών για την αποκατάσταση 

των σεισμόπληκτων σχολείων, ενέργειες που έχουν γίνει για το 1ο 

Γυμνάσιο, εξέλιξη των έργων που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα 

"Φιλόδημος" και στο πρόγραμμα για την αποκατάσταση ορισμένων 

"Αύλειων χωρών" στα σχολεία της περιοχής, αποκαταστάσεις 

φθορών και συντηρήσεις στα σχολικά κτήρια του Δήμου Αιγάλεω 

και τα επιπρόσθετα μέτρα που έλαβε ο Δήμος για την 

επαναλειτουργία των σχολείων. 

Δείτε την Αναφορά Χ. Καφαντάρη και Ν. Παππά, εδώ: 
https://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-

Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=cf979e49-542d-4f14-bbbd-acdb00fa3704 
 

24.02.2021 

Ανάγκη διαμόρφωσης και ανάδειξης του Πάρκου 

Ραδιοφωνίας στο Ίλιον 

 
Η αξιοποίηση και ανάδειξη της ιστορικότητας του χώρου των 

εγκαταστάσεων της Ραδιοφωνίας της ΕΡΤ στο Ίλιον, αποτελεί 

διαχρονικό αίτημα των κατοίκων και των δημοτικών αρχών 

ήδη από τη δεκαετία του 1990, τονίζει σε δήλωσή της η 

βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ 

Δείτε τη δήλωση, εδώ: https://left.gr/news/hara-kafantari-anagki-diamorfosis-kai-anadeixis-

toy-parkoy-radiofonias-sto-ilion?fbclid=IwAR1Fe9uIq5f-

7zWvks6NfUXhlrRR2Y8NJDbowVNrZXV7WjRE_2PbKvbTA1c 
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ΔΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΠΙΚΑΙΡΗΣ ΕΠΕΡΩΤΗΣΗΣ 

Η ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΕΠΕΦΕΡΕ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ 

ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 
 

 

16.02.2021 

Η Χαρά Καφαντάρη, Βουλευτής Δυτικής Αθήνας και Αν. 

Τομεάρχης Πολιτικής Προστασίας της ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ – 

Προοδευτική Συμμαχία, κατέθεσε χθες, 15 Φεβρουαρίου 

2021, Επίκαιρη Επερώτηση με θέμα «Η πανδημία επέφερε 

περαιτέρω υποβάθμιση της Δυτικής Αθήνας», μαζί με τους 

άλλους Βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ Δυτικής Αθήνας, Δημήτρη Βίτσα, 

Γιάννη Δραγασάκη και Παναγιώτη Κουρουμπλή. 

Συνυπογράφουν συνολικά 53 Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ – 

Προοδευτική Συμμαχία. Η Επερώτηση απευθύνεται στα 

Υπουργεία Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Παιδείας και 

Θρησκευμάτων, Προστασίας του Πολίτη, Υποδομών και 

Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Πολιτισμού 

και Αθλητισμού. 

Οι περιοχές του Δυτικού Τομέα Αθήνας είναι ιδιαίτερα 

υποβαθμισμένες σε πολλούς τομείς και η Κυβέρνηση δεν 

δείχνει καμία πρόθεση να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που 

προκύπτουν, πολλά εκ των οποίων διαιωνίζονται και τείνουν 

να αποτελούν δεδομένη και μη αναστρέψιμη κατάσταση. Οι 

πολίτες που κατοικούν στις περιοχές της Αγίας Βαρβάρας, των 

Αγίων Αναργύρων – Καματερού, του Αιγάλεω, του Ιλίου, του 

Περιστερίου, της Πετρούπολης και του Χαϊδαρίου, υφίστανται 

τις συνέπειες αυτής της υποβάθμισης και της αδιαφορίας της 

Κυβέρνησης, σε πολύ σημαντικές πλευρές της ζωής, όπως η 

Υγεία, η Παιδεία, η επιχειρηματικότητα, η ποιότητα ζωής, οι 

συγκοινωνίες, ο πολιτισμός και ο αθλητισμός, η ασφάλεια του 

πολίτη και η μη εξυπηρέτησή τους από τις υποστελεχωμένες 

δημόσιες υπηρεσίες. Σημαντικό ρόλο έχει παίξει και η 

πανδημία που επιδεινώνει την κατάσταση και θα καθιστούσε 

δυσκολότερο το έργο της Κυβέρνησης για την αναβάθμιση της 

Δυτικής Αθήνας, αν αυτό το έργο υπήρχε. 

Για όλα τα παραπάνω ζητήματα καλούνται να απαντήσουν οι 

αρμόδιοι Υπουργοί, στη Βουλή, βάσει του Κανονισμού της 

Βουλής των Ελλήνων για τα Μέσα Κοινοβουλευτικού 

Ελέγχου, τις Επίκαιρες Επερωτήσεις εν προκειμένω. 

Πιστεύουμε ότι οι κκ. Υπουργοί θα έρθουν στη Βουλή, ακόμη 

και ο Πρωθυπουργός, Κ. Μητσοτάκης, ως Βουλευτής Δυτικής 

Αθήνας, γιατί οι πολίτες της Δυτικής Αθήνας απαιτούν 

απαντήσεις και λύσεις στα προβλήματά τους. 

 

Δείτε ολόκληρη την Επίκαιρη Επερώτηση, εδώ:: 
https://kafantari.com/2021/02/16/%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%ba%ce%b1%ce%b9%cf%81%ce

%b7-%ce%b5%cf%80%ce%b5%cf%81%cf%89%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-

%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7-%ce%b4%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b7-

%ce%b1%ce%b8%ce%b7%ce%bd/?fbclid=IwAR2y6GLc7GPbyhAsdhY1sQmfAVDyxT74ZfrYJ

NLLREzYnWtz3C9sMjR2UMM 
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https://kafantari.com/2021/02/16/%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%ba%ce%b1%ce%b9%cf%81%ce%b7-%ce%b5%cf%80%ce%b5%cf%81%cf%89%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7-%ce%b4%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b7-%ce%b1%ce%b8%ce%b7%ce%bd/?fbclid=IwAR2y6GLc7GPbyhAsdhY1sQmfAVDyxT74ZfrYJNLLREzYnWtz3C9sMjR2UMM
https://kafantari.com/2021/02/16/%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%ba%ce%b1%ce%b9%cf%81%ce%b7-%ce%b5%cf%80%ce%b5%cf%81%cf%89%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7-%ce%b4%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b7-%ce%b1%ce%b8%ce%b7%ce%bd/?fbclid=IwAR2y6GLc7GPbyhAsdhY1sQmfAVDyxT74ZfrYJNLLREzYnWtz3C9sMjR2UMM
https://kafantari.com/2021/02/16/%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%ba%ce%b1%ce%b9%cf%81%ce%b7-%ce%b5%cf%80%ce%b5%cf%81%cf%89%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7-%ce%b4%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b7-%ce%b1%ce%b8%ce%b7%ce%bd/?fbclid=IwAR2y6GLc7GPbyhAsdhY1sQmfAVDyxT74ZfrYJNLLREzYnWtz3C9sMjR2UMM


ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 

 

03.02.2021 

Χαρά Καφαντάρη για Παγκόσμια Ημέρα Υγροτόπων: Η 

πολιτική της ΝΔ δεν αφήνει πολλά περιθώρια αισιοδοξίας για 

την προστασία τους 

 
Η χώρα μας έχει πάνω από 1.300 μικρούς και μεγάλους 

υδροβιοτόπους με έκταση πάνω από 2 εκατομμύρια στρέμματα. 

Από το 1920 όμως ως σήμερα, έχουν χαθεί περίπου το 60%, από 

αποξηράνσεις 
Δείτε τη δήλωση, εδώ: https://left.gr/news/hara-kafantari-gia-pagkosmia-imera-ygrotopon-i-politiki-tis-

nd-den-afinei-polla-

perithoria?fbclid=IwAR2K9ZLTY4z5_AA_ia38cDH44Ll5NhGV48DRTY4eiDsyCueJAGuKZD8lVQ0 

 

07.02.2021 

Με τους παραγωγούς και πωλητές των λαϊκών αγορών, 

ενάντια στις ιδεοληπτικές πολιτικές της κυβέρνησης 

 
Πιστή στις νεοφιλελεύθερες και ιδεοληπτικές πολιτικές της , η 

κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, για άλλη μια φορά υπηρετώντας μεγάλα 

ιδιωτικά συμφέροντα, «επιτίθεται» στον κοινωνικά καταξιωμένο θεσμό 

των λαϊκών αγορών. 

Δείτε τη δήλωση, εδώ: https://left.gr/news/h-kafantari-me-toys-paragogoys-kai-polites-ton-laikon-

agoron-enantia-stis-

ideoliptikes?fbclid=IwAR10PzVg3wW5HfhJ8DVZTqxb7DjmnAUAvmxLooQJHCfTjEEzRsvtUy2hcr0 

09.02.2021 

Για τον εορτασμό της παγκόσμιας ημέρας ελληνικής γλώσσας 

χρειάζεται διαρκής επαγρύπνηση και δράσεις 

 
Για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας δεν 

αρκούν οι εκδηλώσεις στα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας, και του 

εξωτερικού, που διατηρούν τμήματα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας 

ή ελληνικών σπουδών, ούτε βέβαια ο ‘πατριωτισμός’ στα λόγια. 

Χρειάζεται διαρκής επαγρύπνηση και δράσεις. Πρόσφατα ο ΣΥΡΙΖΑ, 

πρώτος από τα κόμματα, δραστηριοποιήθηκε για την αποτροπή του 

κλεισίματος του τμήματος Ελληνικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο 

LaTROBE της Μελβούρνης. 

Χρειάζεται επίσης, αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας για 

επικοινωνία με όσους θα ήθελαν να μάθουν την Ελληνική γλώσσα, 

δημιουργία δικτύων, και αξιοποίηση των Ελληνικών κοινοτήτων του 

εξωτερικού. 
 

Δείτε τη δήλωση, εδώ:  
https://www.syriza.gr/article/id/104309/CH.-Kafantarh:-Gia-ton-eortasmo-ths-pagkosmias-hmeras-ellhnikhs-glwssas-

chreiazetai-diarkhs-epagrypnhsh-kai-

draseis.html?fbclid=IwAR18AVskm6TscFwyYWq67cYtYzkOt0oUIh9LYAtlfInA6aY3gDIgPXpZMqU 

 

09.02.2021 
Αναποτελεσματική η διαχείριση της πανδημίας από την 

Κυβέρνηση με επιπτώσεις και στην Υγεία και στην 

Οικονομία 

  
Σε σχέση με την πανδημία, η βουλευτής επεσήμανε τις 

προχειρότητες των μέτρων, την αναποτελεσματική διαχείριση 

της από την κυβέρνηση της ΝΔ, την αναγκαιότητα ενίσχυσης 

του Εθνικού συστήματος υγείας ώστε να μπορέσει να 

ανταπεξέρχεται, την διασφάλιση της Ζωής, με μέτρα στην 

υγεία, αλλά και στην Οικονομία -με στήριξη στη κοινωνία και 

στην επιχειρηματικότητα. «Η διαχείριση της πανδημίας από 

την Κυβέρνηση με τις διαρκείς παλινωδίες, την προχειρότητα, 

τη λογική «βλέποντας και κάνοντας», με τη μη ενίσχυση του 

συστήματος Υγείας, απεδείχθη αναποτελεσματική. 

Δείτε τη συνέντευξη στη Φωνή της Ελλάδας, εδώ:  
https://www.syriza.gr/article/id/104359/CH.-Kafantarh:-Anapotelesmatikh-h-diacheirish-ths-pandhmias-

apo-thn-Kybernhsh-me-epiptwseis-kai-sthn-Ygeia-kai-sthn-

Oikonomia.html?fbclid=IwAR09uUkDQRC4swnc5lvYDwOR6hXlEoFQfCjDGBczQRYCR_sYVtUVA

Pl8utw 

 

09.02.2021 

Όποια εξουσία τα «έβαλε» με τη νεολαία τελικά 

έχασε… 

 
Γιατί το κάνετε αυτό, την πανεπιστημιακή αστυνομία; Πέρα 

από το ψηφοθηρικό κομμάτι, που είναι χίλιοι τριάντα ειδικοί 

φρουροί καινούργιοι, το κύριο είναι γιατί φοβάστε. Φοβάστε 

τη νεολαία. Διότι προσκρούουν στην αντιλαϊκή και ανάλγητη 

κοινωνικά πολιτική σας, όπως το συνειδητοποιεί σιγά, σιγά και 

ο ελληνικός λαός. Αντί για αναβάθμιση των πανεπιστημίων με 

προσλήψεις γύρω στους τρεις χιλιάδες εκπαιδευτικούς που 

υπολογίζεται ότι χρειάζονται, ενίσχυση της έρευνας, ψηφιακές 

υποδομές, ενίσχυση καινοτομίας, πολιτικές προσέλκυσης 

Ελλήνων επιστημόνων της διασποράς και συνεργασίες με ξένα 
πανεπιστήμια, εσείς εγκαθιδρύετε την αστυνομία μέσα στα 

πανεπιστημιακά ιδρύματα. Τρομοκρατείτε τον κόσμο. Θέλετε 

να τρομοκρατήσετε τη νεολαία, γιατί τη φοβάστε, όπως είπα 

πριν. Καλλιεργείτε τον φόβο. Καμιά εξουσία όταν τα έβαλε με 

τη νεολαία δεν βγήκε κερδισμένη. 

Δείτε την Τοποθέτηση στο σ/ν Υπ. Παιδείας για την 
Τριτοβάθμια εκπαίδευση, εδώ: https://www.syriza.gr/article/id/104366/CH.-

Kafantarh:-Opoia-eksoysia-ta-ebale-me-th-neolaia-telika-

echase%E2%80%A6.html?fbclid=IwAR0JbgxKt5GAEg3f_Z0vKMmo15eWpWvYOG49ZFq7Gujz6rjH

FYJTjexcktU# 
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 

 

 

10.02.2021 

Οι εργαζόμενοι προσληφθέντες της 3Κ 18 υφίστανται μία άνιση 

μεταχείριση εις βάρος τους από το Υπουργείο Εσωτερικών 

 
Σε κατάθεση Ερώτησης προς το Υπουργείο Εσωτερικών με θέμα 

«Προκήρυξη επιπλέον θέσεων μόνιμου προσωπικού ΟΤΑ («ουρά» της 

3Κ)» προέβησαν σήμερα, 10 Φεβρουαρίου 2021, η Βουλευτής Δυτικής 

Αθήνας και Αν. Τομεάρχης Πολιτικής Προστασίας της ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ – 

Προοδευτική Συμμαχία, Χαρά Καφαντάρη, και ο Βουλευτής Ευβοίας 

και Αν. Τομεάρχης Εσωτερικών της ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική 

Συμμαχία, Μίλτος Χατζηγιαννάκης, με τη συνυπογραφή ακόμη 43 

Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ. 

Δείτε την Ερώτηση, εδώ: https://www.syriza.gr/article/id/104382/Erwthsh-boyleytwn-SYRIZA-

Proodeytikh-Symmachia:-Prokhryksh-epipleon-thesewn-monimoy-proswpikoy-OTA-oyra-ths-

3K.html?fbclid=IwAR3ia2OC4iOeuqYIG_aDE9wQtDnltZsl-1bOSBhWDoDryYwN6w0pwhMdz-0 
 

 

20.02.2020 

8 ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 

#METOO – Η ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ 

 
Η Πολιτεία όμως μας έχει απογοητεύσει τον τελευταίο καιρό, με την 

υποβάθμιση της ΓΓΟΠΙΦ από την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη και, 

άρα, με υποβάθμιση των πολιτικών ισότητας. Τα Τμήματα-Γραφεία 

Αντιμετώπισης της Ενδοοικογενειακής Βίας της ΕΛ.ΑΣ., που 

δημιουργήθηκαν επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι επαρκώς 

στελεχωμένα, ενώ πρέπει να αποτελούνται από αστυνομικούς 

κατάλληλα εκπαιδευμένους, ώστε με κατανόηση και δέουσα ευαισθησία 

να αντιμετωπίζουν τα περιστατικά. Έτσι, μόνο οι γυναίκες δεν θα 

φοβούνται να πάνε στην Αστυνομία και να καταγγείλουν πράξεις βίας. 

Η αντιμετώπιση της βίας σε όλους τους τομείς δεν πρέπει να γίνεται με 

όρους επιδίωξης δημοσιότητας, αλλά να συμβάλλει μέσω της 

δημοσιοποίησης στην εξάλειψη τέτοιων φαινομένων και να οδηγεί στην 

τιμωρία των υπευθύνων. Ο ρόλος της Δικαιοσύνης είναι καθοριστικός. 

Να σπάσει επιτέλους η σιωπή. Τα θύματα έχουν δικαίωμα και 

υποχρέωση να μιλήσουν. Ανεξαρτήτως οικονομικής ή οικογενειακής 

κατάστασης, ανεξαρτήτως επαγγέλματος ή επαγγελματικής 

καταξίωσης, ανεξαρτήτως του αν είναι δημόσια πρόσωπα ή όχι. Θα 

είναι δύσκολο, απαιτεί μεγάλες αντοχές, όμως η καταδίκη της 

κουλτούρας του βιασμού και της βίας, σε κάθε μορφή, είναι 

μονόδρομος. 

Διαβάστε περισσότερα, εδώ: 

 https://www.greekschannel.com/.../8-gynaikes.../... 
 

 
 

23.02.2021 

Ανάγκη λήψης ουσιαστικών μέτρων για τα δικαιώματα 

και την προσβασιμότητα των αναπήρων, αντί 

επικοινωνιακής πολιτικής 

 
Ο Πρωθυπουργός μας το 2019 είχε πει -κι αυτή είναι η λογική της 

Νέας Δημοκρατίας που αποτυπώνεται σε κάθε νομοσχέδιο-: «Δεν 

μπορώ να φανταστώ μία κοινωνία χωρίς ανισότητες. Αυτό είναι 

αντίθετο στην ανθρώπινη φύση». Αυτό είπε στη ΔΕΘ ο κ. 

Μητσοτάκης ο οποίος σαν Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης 

το 2014 κατήργησε τα γραφεία προσβασιμότητας εκτός από μια 

σειρά άλλες αλλαγές τις οποίες έκανε. 

Έρχεστε, λοιπόν, και δημιουργείτε την Εθνική Αρχή 

Προσβασιμότητας, άλλη μια Ανεξάρτητη Αρχή απευθείας στον 

Πρωθυπουργό. Είναι καθαρά πρωθυπουργικό το κράτος, η διοίκηση 

τα πάντα στην Ελλάδα, με συμβουλευτικό ρόλο. Και βέβαια θα 

εποπτεύεται από τον Πρωθυπουργό που θα διορίζει έξι στα έντεκα 

μέλη και είναι ξεκάθαρο ότι θα έχει τον έλεγχο σε όλα τα επίπεδα. 

Πίσω από την άλλη μία εθνική αρχή ουσιαστικά κρύβεται η 

εξυπηρέτηση συμφερόντων, οι καινούργιες θέσεις που ανέφερα 

πριν, αλλά βέβαια και οι καινούργιες δουλειές στον τομέα αυτό, την 

ίδια στιγμή που εν μέσω πανδημίας μειώνεται τους οικονομικούς 

πόρους για τους αναπήρους. 

Δείτε την Τοποθέτηση στο σ/ν του Υπ. Επικρατείας «Εθνική Αρχή 

Προσβασιμότητας, Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του 

Ανθρώπου και Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής και Τεχνοηθικής», εδώ: 
https://www.syriza.gr/article/id/105198/CHara-Kafantarh:-Anagkh-lhpshs-oysiastikwn-metrwn-gia-ta-

dikaiwmata-kai-thn-prosbasimothta-twn-anaphrwn-anti-epikoinwniakhs-politikhs---

binteo.html?fbclid=IwAR2K9ZLTY4z5_AA_ia38cDH44Ll5NhGV48DRTY4eiDsyCueJAGuKZD8lVQ0 

27.02.2021 

Το επιτελικό κράτος του Κ. Μητσοτάκη θεωρεί ότι δεν 

χρειάζεται να λογοδοτεί 

 
Το επιτελικό κράτος του κ. Μητσοτάκη από τη μία αποτυχία στην 

άλλη. 

Υπάρχει θέμα στη διαχείριση της πανδημίας με τον τρόπο που 

άνοιξε ο τουρισμός το καλοκαίρι, με τη λειτουργία των σχολείων, 

τα ΜΜΜ και βέβαια με τους μεγάλους εργασιακούς χώρους, 

πράγμα που δείχνει ότι η κυβέρνηση δεν έχει συγκεκριμένο σχέδιο 

στη διαχείριση της πανδημίας, δεν γίνονται στοχευόμενες 

ενέργειες 

Δείτε τη συνέντευξη στον ρ/σ ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ, εδώ: 
https://left.gr/news/h-kafantari-epiteliko-kratos-toy-k-mitsotaki-theorei-oti-den-hreiazetai-na-

logodotei?fbclid=IwAR3h0CSAqFld5vFPEuSfs2SdeSdli8WX7XzzAPjj2Mp9_gwv7UjDfOp_HWw 
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