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ΔΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ  
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 

ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗ 

ΕΝ ΚΑΙΡΩ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ 

14.04.2021 

Κατάθεση Ερώτησης: Εγκατάλειψη του 

Μητροπολιτικού Πάρκου Αντώνης Τρίτσης εν καιρώ 

πανδημίας 

 
Εδώ και ενάμιση χρόνο το Μητροπολιτικό Πάρκο «Αντώνης 

Τρίτσης» ανήκει στην Περιφέρεια Αττικής. Η κυβέρνηση της ΝΔ 

και ο Περιφερειάρχης Αττικής, κ. Πατούλης με τους χειρισμούς 

τους, από τον Οκτώβριο του 2019 που έληξε η θητεία του 

προηγούμενου Φορέα, άφησαν επί μήνες τον νέο Φορέα 

Διαχείρισης του Πάρκου, «ακέφαλο», χωρίς Πρόεδρο και 

Διοικητικό Συμβούλιο. Ακόμη και όταν αυτό λύθηκε, 

καθυστέρησε πολύ ο ορισμός Γενικού Διευθυντή. Τον Ιούλιο του 

2020 ο τότε υπουργός ΥΠΕΝ, κ. Χατζηδάκης, θυμήθηκε το 

Μητροπολιτικό Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης» (σχεδόν ένα χρόνο 

μετά την επί τόπου επικοινωνιακή του επίσκεψη και αφού το είχε 

αφήσει επί μήνες χωρίς διοίκηση) και εξήγγειλε χρηματοδότηση 

3 εκατ. ευρώ από το Πράσινο Ταμείο για την περιβαλλοντική, 

αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του. 

Σήμερα, η εικόνα του πάρκου είναι απογοητευτική. 

 
 

 

 

 

 

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί: 
1. Ποιος είναι επιτέλους ο συνολικός σχεδιασμός της κυβέρνησης 

για το Μητροπολιτικό Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης»; 

2. Ποιες λύσεις προτείνονται για το πρόβλημα της έλλειψης νερού 

και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου για 

την οριστική και σταθερή υδροδότηση του Πάρκου και την 

ανανέωση του νερού; 

3. Πως θα αξιοποιηθεί ο χώρος της «Κιβωτού των Σπόρων» που 

ανακαινίστηκε από την προηγούμενη διοίκηση του πάρκου; 

4. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για τη λειτουργία του Κέντρου 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης μέσα στο Πάρκο που ιδρύθηκε 

από την προηγούμενη κυβέρνηση; 

5. Υπάρχει σχεδιασμός αξιοποίησης και περεταίρω εμπλοκής 

συλλόγων και φορέων (όπως είναι οι Φίλοι του Πάρκου 

Τρίτση, η Ορνιθολογική Εταιρεία) που με τους εθελοντές μέλη 

τους συντελούν επί σειρά ετών στη προστασία και ανάδειξη του 

Πάρκου; 

6. Ποιες είναι οι ενέργειες της κυβέρνησης ώστε το 

Μητροπολιτικό Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης» να γίνει βιώσιμο, 

λειτουργικό και ασφαλές για τους πολίτες; 

7. Πως προτίθεται η κυβέρνηση να στηρίξει οικονομικά τη 

Περιφέρεια Αττικής και τον φορέα διαχείρισης, ώστε να 

επιλυθούν τα προβλήματα του Πάρκου; 
Διαβάστε την Ερώτηση, εδώ: 
https://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-

Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=1ee9c582-daac-408b-888e-

ad0a0102b752 

 

 
 

 

https://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=1ee9c582-daac-408b-888e-ad0a0102b752
https://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=1ee9c582-daac-408b-888e-ad0a0102b752
https://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=1ee9c582-daac-408b-888e-ad0a0102b752


ΔΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ  

07.04.2021 

Η Χαρά Καφαντάρη για την παγκόσμια μέρα υγείας 

στην Δυτική Αθήνα. 

 
Δείτε το βίντεο:  
https://www.youtube.com/watch?v=qpeH3627Aok&fbclid=IwAR0tK26Z5w

AfR-00ITfOmvJTn2bF2ES0OmV9e_WLPtgTUdIUMBhRyqj0AH4 

 

14.04.2021 

Περιοδεία με συντρόφους της 1ης ΟΜ Περιστερίου 

στα μαγαζιά της οδού Θηβών. 

 
Καλή αποδοχή από τους εμπόρους για τις θέσεις 

ΤΣΙΠΡΑ για την οικονομία 

Συνεχίζουμε... 

16.04.2021 

Στο Δάσος Χαϊδαρίου, σήμερα, με συντρόφους της 

τοπικής ΟΜ. Συζήτηση με τους εμπόρους για τα 

προβλήματά τους... 

 
Είδαμε μαγαζιά κλειστά... 

Το Μέλλον μοιάζει αβέβαιο... 

Ανάγκη λήψης μέτρων διαγραφής χρεών,120 δόσεις, μη 

επιστρεπτέα κλπ. 

Να υλοποιηθούν οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ 

 

 

 

17.04.2021 

Δύο χρόνια κυβέρνηση Μητσοτάκη και τα 

«προσωπεία πέφτουν» - Άρθρο για την ιστοσελίδα 

dytikesmaties.gr. 

  

 
Η Δυτική Αθήνα, οι γειτονιές της Εργασίας και του 

καθημερινού μόχθου, η περιοχή αξιόλογων επιστημόνων, 

καλλιτεχνών και κοινωνικά αναγνωρισμένων ανθρώπων, 

συνέπεια σκληρού καθημερινού αγώνα, όχι κληρονομικού 

δικαιώματος, αξίζει ένα καλύτερο Μέλλον, μια καλύτερη 

ζωή. Δεν είναι περιοχή ψυκτικών… όπως σκληρά και 

ταξικά χαρακτήρισε ο κ. Μητσοτάκης. 

Τα προβλήματα όμως των κατοίκων της Δυτικής Αθήνας, 

παραμένουν και οξύνονται 

Δύο χρόνια κυβέρνηση Μητσοτάκη και τα «προσωπεία 

πέφτουν». Αποκαλύπτεται η σκληρή και ανάλγητη 

πολιτική της ΝΔ, ενώ γίνεται ορατή πλέον η ανάγκη μιας 

άλλης πολιτικής, στην κατεύθυνση της ικανοποίησης των 

αναγκών των «Πολλών». Μιας πολιτικής, που θα έχει στο 

επίκεντρο τον Άνθρωπο, με αναβαθμισμένη τη δημόσια 

Υγεία και Παιδεία, με ασφαλές Περιβάλλον, με σύγχρονα 

και αναβαθμισμένα ΜΜΜ (στις σύγχρονες συνθήκες της 

πανδημίας),με βιώσιμη επιχειρηματικότητα και στήριξή 

της από την Πολιτεία, με πρόσβαση όλων στα βασικά 

κοινωνικά αγαθά και βέβαια με προσβάσιμες για όλους, 

δημόσιες επιχειρήσεις και λειτουργίες. 

Αυτή την πολιτική, θα την επιβάλλει ο λαός της Δ. Αθήνας, 

ο οποίος δεν ξεχνά και αγωνίζεται… 
 

Διαβάστε το άρθρο, εδώ:  

https://dytikesmaties.gr/city/apopseis/arthro-ch-kafantari-

dyo-chronia-kyvernisi-mitsotaki-kai-ta-prosopeia-peftoyn/ 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qpeH3627Aok&fbclid=IwAR0tK26Z5wAfR-00ITfOmvJTn2bF2ES0OmV9e_WLPtgTUdIUMBhRyqj0AH4
https://www.youtube.com/watch?v=qpeH3627Aok&fbclid=IwAR0tK26Z5wAfR-00ITfOmvJTn2bF2ES0OmV9e_WLPtgTUdIUMBhRyqj0AH4
https://dytikesmaties.gr/city/apopseis/arthro-ch-kafantari-dyo-chronia-kyvernisi-mitsotaki-kai-ta-prosopeia-peftoyn/
https://dytikesmaties.gr/city/apopseis/arthro-ch-kafantari-dyo-chronia-kyvernisi-mitsotaki-kai-ta-prosopeia-peftoyn/


ΔΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ 

22.04.2021 

Στη λαϊκή αγορά στο Ίλιον. 

 
Ακούσαμε τις ανησυχίες των παραγωγών και επαγγελματιών 

για το νομοσχέδιο που διαλύει τον κοινωνικό χαρακτήρα των 

λαϊκών αγορών 

23.04.2021 

Στη λαϊκή αγορά στο Αιγάλεω κοντά παραγώγους και 

τους επαγγελματίες. 

Ακούσαμε την αγωνία τους για το αύριο και τις αντιρρήσεις 

τους για το νομοσχέδιο που καταργεί τον κοινωνικό χαρακτήρα 

των λαϊκών αγορών  
 

27.04.2021 

Συζήτηση με τους συντρόφους του Αιγάλεω και Βόλτα 

στα μαγαζιά για Χρόνια πολλά 

 
 

27.04.2021 

Κλιμάκιο της 2ης ΟΜ ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ Αιγάλεω με τη 

βουλευτή Χαρά Καφαντάρη επισκέφθηκε τη λαϊκή 

αγορά της οδού Εθνικής Αντιστάσεως στα Νταμαράκια. 

 
Ενημερώσαμε τους παραγωγούς, τους λιανοπωλητές και 

τους καταναλωτές για τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ απέναντι 

στο νομοσχέδιο που πλήττει το θεσμό των λαϊκών αγορών. 

 

28.04.2021 

Στους Αγίους Αναργύρους, στη λαϊκή και τα μαγαζιά 

του Δήμου, με συντρόφους της τοπικής ΟΜ 

 
 
 



ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΙΣ ΣΕΙΣΜΟΠΑΘΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
 

01.04.2021 

Επίσκεψη της Χαράς Καφαντάρη, ως Αντιπροέδρου 

της Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος της 

Βουλής και Αν. Τομεάρχη Πολιτικής Προστασίας της 

ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία στις 

σεισμοπαθείς περιοχές Ελασσόνας και Τυρνάβου 

(Δαμάσι, Μεσοχώρι). 

 
Πολλά τα προβλήματα του κόσμου. Δεν έχουν γίνει εμβολιασμοί 

στους σεισμοπαθείς. Θα... 

Συνάντησή με Διοικητή Πυροσβεστικής Θεσσαλίας, τον 

Περιφερειάρχη και βέβαια ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Μητροπολίτη 

Λαρίσης και Τυρνάβου, Ιερώνυμο 

 

• Ένας μήνας πέρασε από τους σεισμούς στην περιοχή του 

Τυρνάβου και της Ελασσόνας και τα προβλήματα των σεισμοπαθών 

παραμένουν. 

• Δεν έχουν γίνει εμβολιασμοί στους σεισμοπαθείς. Απαιτείται κατ’ 

εξαίρεση και κατά προτεραιότητα εμβολιασμός των κατοίκων των 

περιοχών, που επλήγησαν. Θα έπρεπε ήδη να έχει γίνει. 

• Στο Μεσοχώρι υπάρχουν ακόμη περιπτώσεις σεισμοπαθών που 

δεν έχουν αποκατασταθεί. 

• Δεν έχουν πάρει όλοι τα πρώτα 600 ευρώ. Επίσης είχαμε και 

κάποιες «καταγγελίες», στην περιοχή της Ελασσόνας, ότι υπάρχουν 

περιπτώσεις που το βοήθημα κατασχέθηκε από την τράπεζα για 

χρέη, ενώ είναι σαφώς ακατάσχετο. 

• Ο σεισμός είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν είναι μέχρι στιγμής 

επιστημονικά εφικτό η ακριβής πρόβλεψή του. Απαιτείται όμως 

σχεδιασμός αντιμετώπισης των συνεπειών και ο ρόλος της 

Πολιτικής Προστασίας στον τομέα αυτό είναι καθοριστικός. Δεν 

αρκεί μόνον ο απεγκλωβισμός κατοίκων από την Πυροσβεστική, το 

«μετά» είναι το ζήτημα. Η τοπική αυτοδιοίκηση α και β βαθμού 

παίζει σημαντικό ρόλο. 

 

Δείτε σχετική συνέντευξη στο ThessaliaTv, εδώ:  
https://kafantari.com/2021/04/01/%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%bf%ce%b4%ce%b5%ce%af%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%b9%cf%82-

%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%bf%cf%87%ce%ad%cf%82-%cf%80%ce%bf%cf%85-

%ce%b5%cf%80%ce%bb%ce%ae%ce%b3%ce%b7%cf%83%ce%b1/?fbclid=IwAR3fx63qW7Bnv8orinyzDGxd12M5j9dudSWJAGqv5LD5mmjiPkciLjJiwbw 

 

Συνάντηση με τον Διοικητή Πυροσβεστικής της 

Περιφέρειας Θεσσαλίας, 

κ Φαλαρα, στη Λάρισα 

 
Συζήτηση για τη διαχείριση της κρίσης μετά τους σεισμούς και την 

προετοιμασία για τη νέα Αντιπυρική περίοδο 

 

ΧΩΡΙΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥΣ ΟΙ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΟΙ ΤΟΥ 

ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΤΩΝ 600 

ΕΥΡΩ,ΓΙΑ ΧΡΕΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 

 
Ένας μήνας πέρασε από το σεισμό και οι σεισμοπαθείς συμπολίτες 

μας ακόμη δεν έχουν εμβολιασθεί κατά προτεραιότητα, 

παραμένοντας εκτεθειμένοι σε αυξημένους κινδύνους, λόγω των 

ειδικών συνθηκών. 

Το έκτακτο επίδομα των 600 ευρώ, δεν έχει δοθεί σε όλους τους 

πληγέντες της περιοχής. 

Υπάρχουν καταγγελίες για  περιπτώσεις κατάσχεσης του επιδόματος 

από τις τράπεζες για χρέη, ενώ ως γνωστόν το εν λόγω επίδομα είναι 

ακατάσχετο. 

Οι έλεγχοι στα οικήματα καθυστερούν, ενώ παρατηρείται 

γραφειοκρατία στις διαδικασίες αποτίμησης των ζημιών. 

Υπάρχουν ακόμη οικογένειες -λίγες- σε σκηνές στο Μεσοχώρι, ενώ 

κατά δήλωση του Περιφερειάρχη αναμένονται άμεσα και νέοι 

οικίσκοι. 

Η αλληλεγγύη και ο εθελοντισμός είναι γεγονός, καθώς και η 

προσφορά των τοπικών Εκκλησιαστικών Αρχών. 

Πέρα όμως από την επικοινωνία των Πολιτειακών Αρχών άμεσα, 

μετά το σεισμικό γεγονός, οι συμπολίτες μας δεν πρέπει να 

ξεχαστούν, μόλις «σβήσουν τα φώτα» της δημοσιότητας». 

Η Χαρά Καφαντάρη επίσης, είχε συνάντηση με το Διοικητή της 

Πυροσβεστικής της Περιφέρειας Θεσσαλίας όπου συζητήθηκε και η 

προετοιμασία του Σώματος ,εν όψει της αντιπυρικής περιόδου, που 

ξεκινά σε ένα μήνα. 

Διαβάστε περισσότερα:  
https://kafantari.com/2021/04/02/%cf%87%cf%89%cf%81%ce%b9%cf%83-

%ce%b5%ce%bc%ce%b2%ce%bf%ce%bb%ce%b9%ce%b1%cf%83%ce%bc%ce%bf%cf%85%cf%83-%ce%bf%ce%b9-

%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%bf%cf%80%ce%bb%ce%b7%ce%ba%cf%84%ce%bf%ce%b9/?fbclid=IwAR2GRAFz

KuJm0ZgG287shL6QH9XUQMKBD4YmNPjAOffMoGT12j9xxoMnM58 

 
 

 

https://kafantari.com/2021/04/01/%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%bf%ce%b4%ce%b5%ce%af%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%b9%cf%82-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%bf%cf%87%ce%ad%cf%82-%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%b5%cf%80%ce%bb%ce%ae%ce%b3%ce%b7%cf%83%ce%b1/?fbclid=IwAR3fx63qW7Bnv8orinyzDGxd12M5j9dudSWJAGqv5LD5mmjiPkciLjJiwbw
https://kafantari.com/2021/04/01/%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%bf%ce%b4%ce%b5%ce%af%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%b9%cf%82-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%bf%cf%87%ce%ad%cf%82-%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%b5%cf%80%ce%bb%ce%ae%ce%b3%ce%b7%cf%83%ce%b1/?fbclid=IwAR3fx63qW7Bnv8orinyzDGxd12M5j9dudSWJAGqv5LD5mmjiPkciLjJiwbw
https://kafantari.com/2021/04/01/%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%bf%ce%b4%ce%b5%ce%af%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%b9%cf%82-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%bf%cf%87%ce%ad%cf%82-%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%b5%cf%80%ce%bb%ce%ae%ce%b3%ce%b7%cf%83%ce%b1/?fbclid=IwAR3fx63qW7Bnv8orinyzDGxd12M5j9dudSWJAGqv5LD5mmjiPkciLjJiwbw
https://kafantari.com/2021/04/02/%cf%87%cf%89%cf%81%ce%b9%cf%83-%ce%b5%ce%bc%ce%b2%ce%bf%ce%bb%ce%b9%ce%b1%cf%83%ce%bc%ce%bf%cf%85%cf%83-%ce%bf%ce%b9-%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%bf%cf%80%ce%bb%ce%b7%ce%ba%cf%84%ce%bf%ce%b9/?fbclid=IwAR2GRAFzKuJm0ZgG287shL6QH9XUQMKBD4YmNPjAOffMoGT12j9xxoMnM58
https://kafantari.com/2021/04/02/%cf%87%cf%89%cf%81%ce%b9%cf%83-%ce%b5%ce%bc%ce%b2%ce%bf%ce%bb%ce%b9%ce%b1%cf%83%ce%bc%ce%bf%cf%85%cf%83-%ce%bf%ce%b9-%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%bf%cf%80%ce%bb%ce%b7%ce%ba%cf%84%ce%bf%ce%b9/?fbclid=IwAR2GRAFzKuJm0ZgG287shL6QH9XUQMKBD4YmNPjAOffMoGT12j9xxoMnM58
https://kafantari.com/2021/04/02/%cf%87%cf%89%cf%81%ce%b9%cf%83-%ce%b5%ce%bc%ce%b2%ce%bf%ce%bb%ce%b9%ce%b1%cf%83%ce%bc%ce%bf%cf%85%cf%83-%ce%bf%ce%b9-%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%bf%cf%80%ce%bb%ce%b7%ce%ba%cf%84%ce%bf%ce%b9/?fbclid=IwAR2GRAFzKuJm0ZgG287shL6QH9XUQMKBD4YmNPjAOffMoGT12j9xxoMnM58
https://kafantari.com/2021/04/02/%cf%87%cf%89%cf%81%ce%b9%cf%83-%ce%b5%ce%bc%ce%b2%ce%bf%ce%bb%ce%b9%ce%b1%cf%83%ce%bc%ce%bf%cf%85%cf%83-%ce%bf%ce%b9-%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%bf%cf%80%ce%bb%ce%b7%ce%ba%cf%84%ce%bf%ce%b9/?fbclid=IwAR2GRAFzKuJm0ZgG287shL6QH9XUQMKBD4YmNPjAOffMoGT12j9xxoMnM58


ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
 

06.04.2021 

Από την ψήφιση του Νόμου για την Πολιτική Προστασία 

4662/20 δεν έχει προχωρήσει η έκδοση κανονιστικών 

πράξεων και στον τομέα της εκπαίδευσης των Πυροσβεστών 

 
H κλιματική αλλαγή δημιουργεί πολλά προβλήματα που 

αποτυπώνονται και με πυρκαγιές δασικές και με πλημμυρικά 

φαινόμενα. Το Πυροσβεστικό Σώμα είναι ο σημαντικός βραχίονας της 

πολιτικής προστασίας και παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο. 

Υπάρχει ανάγκη αναβάθμισης, συνεργασίας, ανταλλαγής τεχνογνωσίας 

και διαρκούς εκπαίδευσης. 

Δεν έχει προχωρήσει εδώ και ενάμιση χρόνο η έκδοση κανονιστικών 

πράξεων, οι οποίες απαιτούνται για να λειτουργήσει ο 

νόμος 4662/2020 και στο κομμάτι της εκπαίδευσης. 
Δείτε την Εισήγηση της Χαράς Καφαντάρη, κατά την συνεδρίαση της 

Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, 

με θέμα το σ/ν του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτης «Κύρωση 

Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ του Πυροσβεστικού Σώματος Ελλάδος και 

της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου,» 
https://kafantari.com/2021/04/06/%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%88%ce%ae%cf%86%ce%b9%cf%83%ce%b7-

%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%bd%cf%8c%ce%bc%ce%bf%cf%85-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-

%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b9%cf%84%ce%b9/?fbclid=IwAR0PHaIyor0x5jQ-sMSb5E65VJdC1fBcesfwhUUisJJ6klkvWqhsZaLvsHE 

 

23.04.2021 

Οι πολιτικές της Πολιτικής Προστασίας πρέπει να 

υποστηρίζονται πρέπει να υποστηρίζονται στα 

επιστημονικά δεδομένα του ΕΑΑ 
Συμμετοχή στο 1ο σεμινάριο του Εθνικού Αστεροσκοπείου 

Αθηνών, με θέμα: Περιφερειακή συνεργασία στην Πολιτική 

Προστασία -Δράση AEGIS( Security, Safety and Societal 

Resilience) 

 
Η Πολιτική Προστασία σε περιφερειακό επίπεδο, μπορεί να αποτελέσει 

γέφυρα συνεργασίας μεταξύ χωρών. Στις σύγχρονες συνθήκες και 

στους κινδύνους από διαφόρων ειδών φυσικές, αλλά και τεχνολογικές 

καταστροφές, που αντιμετωπίζουμε, η συμβολή του επιστημονικού 

κόσμου, η συνεργασία, η ανταλλαγή εμπειριών, τεχνογνωσίας και 

καινοτομίας είναι πάντα απαραίτητη και σε επίπεδο κρατών. Ειδικά 

στην περιοχή μας ,την ευρύτερη περιφέρεια της Μεσογείου, της Κοινής 

μας θάλασσας, η περιφερειακή συνεργασία είναι απαραίτητη. Ειδικά δε 

σήμερα, την εποχή της κλιματικής κρίσης, με τις γνωστές συνέπειες και 

με κύρια, την ένταση και τη συχνότητα των ακραίων καιρικών 

φαινομένων, ο ρόλος των μηχανισμών Πολιτικής Προστασίας (ΠΠ) και 

η συμβολή του επιστημονικού κόσμου και ειδικότερα του ΕΑΑ – με τα 

3 Ινστιτούτα του, στις χαρασσόμενες πολιτικές, κύρια, τις πολιτικές 

ΠΡΟΛΗΨΗΣ, είναι σημαντικό ζήτημα. 
https://kafantari.com/2021/04/23/%ce%bf%ce%b9-%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b9%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-

%cf%84%ce%b7%cf%82-%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b9%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-

%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%b1/?fbclid=IwAR2GRAFzKuJm0ZgG287shL6QH9XUQMK

BD4YmNPjAOffMoGT12j9xxoMnM58 

12.04.2021 

Κατάθεση Επίκαιρης Ερώτησης: Αντιπυρική 

Περίοδος 2021 
Σε λιγότερο από ένα μήνα ξεκινά η νέα αντιπυρική περίοδος 

(Μάιος-Οκτώβριος). 

Οι συνθήκες που επικρατούν και λόγω της Κλιματικής 

Αλλαγής, καθιστούν αναγκαία την καλή προετοιμασία του 

Σώματος και των εμπλεκόμενων φορέων της Πολιτικής 

Προστασίας, ώστε η αντιπυρική περίοδος να έχει ομαλή 

εξέλιξη. Ιδιαίτερο βάρος πρέπει να δοθεί σε πολιτικές 

ΠΡΟΛΗΨΗΣ. 

Υπενθυμίζεται ότι επί κυβέρνησης, ΣΥΡΙΖΑ εγκρίθηκε η 

εξασφάλιση της παροχής υπηρεσιών αεροπυρόσβεσης με τη 

μίσθωση ελικοπτέρων δασοπυρόσβεσης, μεσαίου και βαρέος 

τύπου, προς κάλυψη αναγκών πυροπροστασίας των ετών 

2019 έως και 2021, με δικαίωμα προαίρεσης για την 

παράταση αυτών μέχρι δύο (2) επιπλέον έτη, μέσω των 

ειδικών διαγωνιστικών διαδικασιών της Υπηρεσίας ΝSPA. 

 
Ερωτάται ο κ. Υπουργός: 

1. Σε ποιο στάδιο προετοιμασίας και ετοιμότητας βρίσκεται ο 

μηχανισμός αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών, έχει 

συνταχθεί επιχειρησιακό σχέδιο αντιμετώπισής τους και τι 

περιλαμβάνει; 

2. Είναι ο εναέριος στόλος σε ετοιμότητα, έχουν γίνει οι 

αναγκαίες συντηρήσεις, ποιος είναι ο αριθμός των 

μισθωμένων εναέριων μέσων, καθώς και ποιο είναι το 

χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης, τόσο των μισθωμένων, όσο και 

του εθνικού εναέριου στόλου, καθώς και ποιες οι βάσεις 

ανάπτυξής τους; 

 

Δείτε την Επίκαιρη Ερώτηση, εδώ:  
https://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-
Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=28ce9900-b43b-4125-94f0-
ad0500f7f350 

 

 

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/2021/04/06/%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%88%ce%ae%cf%86%ce%b9%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%bd%cf%8c%ce%bc%ce%bf%cf%85-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b9%cf%84%ce%b9/?fbclid=IwAR0PHaIyor0x5jQ-sMSb5E65VJdC1fBcesfwhUUisJJ6klkvWqhsZaLvsHE
https://kafantari.com/2021/04/06/%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%88%ce%ae%cf%86%ce%b9%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%bd%cf%8c%ce%bc%ce%bf%cf%85-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b9%cf%84%ce%b9/?fbclid=IwAR0PHaIyor0x5jQ-sMSb5E65VJdC1fBcesfwhUUisJJ6klkvWqhsZaLvsHE
https://kafantari.com/2021/04/06/%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%88%ce%ae%cf%86%ce%b9%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%bd%cf%8c%ce%bc%ce%bf%cf%85-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b9%cf%84%ce%b9/?fbclid=IwAR0PHaIyor0x5jQ-sMSb5E65VJdC1fBcesfwhUUisJJ6klkvWqhsZaLvsHE
https://kafantari.com/2021/04/23/%ce%bf%ce%b9-%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b9%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%cf%84%ce%b7%cf%82-%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b9%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%b1/?fbclid=IwAR2GRAFzKuJm0ZgG287shL6QH9XUQMKBD4YmNPjAOffMoGT12j9xxoMnM58
https://kafantari.com/2021/04/23/%ce%bf%ce%b9-%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b9%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%cf%84%ce%b7%cf%82-%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b9%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%b1/?fbclid=IwAR2GRAFzKuJm0ZgG287shL6QH9XUQMKBD4YmNPjAOffMoGT12j9xxoMnM58
https://kafantari.com/2021/04/23/%ce%bf%ce%b9-%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b9%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%cf%84%ce%b7%cf%82-%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b9%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%b1/?fbclid=IwAR2GRAFzKuJm0ZgG287shL6QH9XUQMKBD4YmNPjAOffMoGT12j9xxoMnM58
https://kafantari.com/2021/04/23/%ce%bf%ce%b9-%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b9%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%cf%84%ce%b7%cf%82-%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b9%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%b1/?fbclid=IwAR2GRAFzKuJm0ZgG287shL6QH9XUQMKBD4YmNPjAOffMoGT12j9xxoMnM58
https://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=28ce9900-b43b-4125-94f0-ad0500f7f350
https://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=28ce9900-b43b-4125-94f0-ad0500f7f350
https://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=28ce9900-b43b-4125-94f0-ad0500f7f350


ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 

4.4.2021 

H σχέση Ανθρώπου με τα ζώα είναι ένδειξη 

Πολιτισμού και Παιδείας  

 
Η Παγκόσμια Ημέρα των Αδέσποτων Ζώων -4η Απριλίου- 

που καθιερώθηκε από τον ΟΗΕ, υπενθυμίζει το ρόλο κάθε 

έμβιου όντος στην αλυσίδα του Οικοσυστήματος και την 

ανάγκη προστασίας του. 

Αξιακή θέση της Αριστεράς, αποτελεί η απόρριψη των 

λογικών κυριαρχίας και ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων του 

Ανθρώπου στη Φύση, και σε όποιους έμβιους 

οργανισμούς. 

Απαιτείται σωστή νομοθέτηση, που να εξασφαλίζει την 

ευζωία των ζώων, να αναπτύσσει φιλοζωική συνείδηση και 

να εφαρμόζεται στην πράξη, με τους αντίστοιχους πόρους 

και ενισχύσεις. 
Δείτε τη δήλωση, εδώ:  
https://kafantari.com/2021/04/04/h-%cf%83%cf%87%ce%ad%cf%83%ce%b7-
%ce%b1%ce%bd%ce%b8%cf%81%cf%8e%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%bc%ce%b5-%cf%84%ce%b1-%ce%b6%cf%8e%ce%b1-
%ce%b5%ce%af%ce%bd%ce%b1%ce%b9-%ce%ad%ce%bd%ce%b4%ce%b5%ce%b9%ce%be/ 

 

 

22.04.2021 

22 Απριλίου – Διεθνής Ημέρα της Γης 

 
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 τη δήλωση, εδώ: 
https://left.gr/news/h-kafantari-22-aprilioy-diethnis-imera-tis-

gis?fbclid=IwAR0Bo5E3hEdmslFfHZvD3oB2W4qgVOUSFkCN10p4sAhTDmbD6AHRKqWn03o 

 

26.04.2021 

Μια συνδιάσκεψη ηγετών έκανε ένα σημαντικό βήμα 

για το κλίμα – Άρθρο στο tvxs.gr 

 
Η επανάκαμψη των ΗΠΑ συνοδεύτηκε με εξαγγελίες για 

μείωση στο μισό των εκπομπών αερίων ρύπων μέχρι το 2030, 

πάγωμα ανέγερσης νέων σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας από άνθρακα, μετάβαση σε μια νέα 

αυτοκινητοβιομηχανία μη εξαρτημένη από τα συμβατικά 

ορυκτά καύσιμα, αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, κύρια, 

των κτιρίων και εξοικονόμηση ενέργειας, αύξηση της 

παραγωγής «πράσινων» καυσίμων, όπως υδρογόνο από 

ανανεώσιμες πηγές, και την εισαγωγή τους σε όλους τους 

τομείς των μεταφορών και την υιοθέτηση φυσικών μεθόδων 

για την αποθήκευση περισσότερου διοξείδιου του άνθρακα σε 

δάση και εδάφη. Και οι άλλοι ηγέτες συνέβαλαν με τις 

προτάσεις τους. Ο πρόεδρος της Ρωσίας Πούτιν και ο 

πρόεδρος της Ινδίας, συμφώνησαν να μειώσουν δραστικά τις 

εκπομπές των αέριων ρύπων, ο πρόεδρος της Βραζιλίας 

Μπολσονάρο, σε μια άνευ προηγουμένου κυβίστηση, 

υποσχέθηκε ότι Βραζιλία θα φθάσει στον στόχο των 

μηδενικών εκπομπών άνθρακα το 2050. 

Διαβάστε το άρθρο, εδώ:  
https://tvxs.gr/news/egrapsan-eipan/mia-syndiaskepsi-igeton-ekane-ena-simantiko-

bima-gia-klima?fbclid=IwAR016rDXU4Ilc6-l87ijiN1E-c2de7A1ut53XKUSgOKwVTn-

F5IVM_V16pk 

 

https://kafantari.com/2021/04/04/h-%cf%83%cf%87%ce%ad%cf%83%ce%b7-%ce%b1%ce%bd%ce%b8%cf%81%cf%8e%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%bc%ce%b5-%cf%84%ce%b1-%ce%b6%cf%8e%ce%b1-%ce%b5%ce%af%ce%bd%ce%b1%ce%b9-%ce%ad%ce%bd%ce%b4%ce%b5%ce%b9%ce%be/
https://kafantari.com/2021/04/04/h-%cf%83%cf%87%ce%ad%cf%83%ce%b7-%ce%b1%ce%bd%ce%b8%cf%81%cf%8e%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%bc%ce%b5-%cf%84%ce%b1-%ce%b6%cf%8e%ce%b1-%ce%b5%ce%af%ce%bd%ce%b1%ce%b9-%ce%ad%ce%bd%ce%b4%ce%b5%ce%b9%ce%be/
https://kafantari.com/2021/04/04/h-%cf%83%cf%87%ce%ad%cf%83%ce%b7-%ce%b1%ce%bd%ce%b8%cf%81%cf%8e%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%bc%ce%b5-%cf%84%ce%b1-%ce%b6%cf%8e%ce%b1-%ce%b5%ce%af%ce%bd%ce%b1%ce%b9-%ce%ad%ce%bd%ce%b4%ce%b5%ce%b9%ce%be/
https://left.gr/news/h-kafantari-22-aprilioy-diethnis-imera-tis-gis?fbclid=IwAR0Bo5E3hEdmslFfHZvD3oB2W4qgVOUSFkCN10p4sAhTDmbD6AHRKqWn03o
https://left.gr/news/h-kafantari-22-aprilioy-diethnis-imera-tis-gis?fbclid=IwAR0Bo5E3hEdmslFfHZvD3oB2W4qgVOUSFkCN10p4sAhTDmbD6AHRKqWn03o
https://tvxs.gr/news/egrapsan-eipan/mia-syndiaskepsi-igeton-ekane-ena-simantiko-bima-gia-klima?fbclid=IwAR016rDXU4Ilc6-l87ijiN1E-c2de7A1ut53XKUSgOKwVTn-F5IVM_V16pk
https://tvxs.gr/news/egrapsan-eipan/mia-syndiaskepsi-igeton-ekane-ena-simantiko-bima-gia-klima?fbclid=IwAR016rDXU4Ilc6-l87ijiN1E-c2de7A1ut53XKUSgOKwVTn-F5IVM_V16pk
https://tvxs.gr/news/egrapsan-eipan/mia-syndiaskepsi-igeton-ekane-ena-simantiko-bima-gia-klima?fbclid=IwAR016rDXU4Ilc6-l87ijiN1E-c2de7A1ut53XKUSgOKwVTn-F5IVM_V16pk


ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 

01.04.2021 

Κατάθεση Αναφοράς: Μέτρα υγιεινής και ασφάλειας 

εργασίας – Αίτημα της Πανελλήνιας Ένωσης 

Γεωπόνων Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΕ.Γ.Δ.Υ.) 

 
Η Πανελλήνια Ένωση Γεωπόνων Δημοσίων Υπαλλήλων 

(ΠΕ.Γ.Δ.Υ.)  ζητάει να εξασφαλιστεί δωρεάν περιοδικός έλεγχος 

όλων των εργαζομένων με προτεραιότητα στις υπηρεσίες των 

ελεγκτικών μηχανισμών, χορήγηση μέσων ατομικής προστασίας – 

υγειονομικού υλικού, καθώς και αυστηρή τήρηση των 

πρωτοκόλλων για covid-19,  στο πλαίσιο της πρόληψης και 

προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κορωνοϊό. 

Δείτε την Αναφορά, εδώ:  
 

https://kafantari.com/2021/04/01/%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac%ce%b8%ce%b5%cf%83%ce%b7-

%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%ac%cf%82-%ce%bc%ce%ad%cf%84%cf%81%ce%b1-

%cf%85%ce%b3%ce%b9%ce%b5%ce%b9%ce%bd%ce%ae%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9/?fbclid=IwAR0PHaIyor0x5jQ-

sMSb5E65VJdC1fBcesfwhUUisJJ6klkvWqhsZaLvsHE 

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

dieythetisi-hronoy-ergasias?fbclid=IwAR12YR3aoHuYppQ1ywomxIXC89NoTieAADcLLr4YC2rdF0Uwz2N87pQ_DIQ 
 

06.04.2021 

Αποτυχία στην διαχείριση της πανδημίας, αποτυχία 

στην επανεκκίνηση της οικονομίας. Αυτή είναι η 

κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη. 

 
Η κυβέρνηση δεν καταλαβαίνει τι συμβαίνει στην κοινωνία κι αυτό 

δυσκολεύει την κατάσταση, δείχνει έλλειψη ενσυναίσθησης του τι 

βιώνει η κοινωνία, χρησιμοποιεί –εργαλειοποιεί την επιστημονική 

επιτροπή των λοιμοξιολόγων, σύμφωνα με τις δικές της αποφάσεις 

Κατά ποσό η Ν.Δ. είναι ένα κόμμα των μικρομεσαίων νομίζω ότι ο 

κάθε μικρομεσαίος το έχει καταλάβει. Η πρόταση για το ταμείο 

ανάκαμψης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν λέει «τίποτα» εδώ 

φαίνεται και το ενδιαφέρον για τους μικρομεσαίους 

Η υγεία και η ατομική ευθύνη σαφώς και είναι σημαντικά ζητήματα 

άλλα το κύριο είναι η πολιτεία να εμπνέει εμπιστοσύνη ώστε ο 

καθένας να τηρεί τα μέτρα. Βλέποντας όμως τον Πρωθυπουργό 

στην Ικαρία, στην Πάρνηθα και τον κόσμο που συνωστίζεται στα 

λεωφορεία και στα τράμ, καταλαβαίνετε ότι κλονίζεται και η 

εμπιστοσύνη του κόσμου. 

Δείτε τη συνέντευξη στο Blue Sky, εδώ  
https://kafantari.com/2021/04/06/%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%84%cf%85%cf%87%ce%af%ce%b1-

%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%87%ce%b5%ce%af%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%b7-

%cf%84%ce%b7%cf%82-%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%af/?fbclid=IwAR11D-

XpitmVPsRnqABOvAR29HaDH29mGik-f3tOF7xv0QMx-ZchCUKjcNI 

 

07.04.2021 

Στην κινητοποίηση των Παραγωγών Αγροτικών 

Προϊόντων και Λαϊκών Αγορών στο Υπουργείο 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, για το νομοσχέδιο που 

προωθεί η Κυβέρνηση για τις Λαϊκές Αγορές. 

 
«Εκφράζουμε την συμπαράστασή μας στον αγώνα των παραγωγών 

και επαγγελματιών – πωλητών των λαϊκών αγορών. 
Η προσπάθεια της Κυβέρνησης με την εισαγωγή νομοσχεδίου, που 

τροποποιεί τους όρους λειτουργίας των αγορών, αλλάζοντας το 
χαρακτήρα του θεσμού, είναι καταδικαστέα. 

Οι λαϊκές αγορές στήριξαν και στηρίζουν τις λαϊκές οικογένειες με 
φρέσκα και φτηνά προϊόντα διατροφής. 

Είμαστε υπέρ του εκσυγχρονισμού, υπέρ της διαφάνειας, υπέρ της 
ισονομίας, υπέρ των ελέγχων στις Λαϊκές Αγορές, υπέρ του υγιούς 

ανταγωνισμού, υπέρ της ελεύθερης διακίνησης των αγροτικών 
προϊόντων και της απρόσκοπτης δραστηριοποίησης των 

παράγωγων στις λαϊκές αγορές της επικράτειας. 
Σε καμία περίπτωση, όμως, δεν συμφωνούμε με την μετατροπή των 
λαϊκών αγορών σε super markets, με κυρίαρχο το ρόλο των εταιριών, 

χάνοντας τον κοινωνικό τους χαρακτήρα. 
Η λαϊκή αγορά παρέχει φρέσκα και φθηνά προϊόντα στους πολίτες 

και στους παραγωγούς και πωλητές ένα μεροκάματο. 
Η Κυβέρνηση, με τις μεθοδεύσεις της, οδηγεί εκατοντάδες 

ανθρώπων και των οικογενειών τους σε ένα αβέβαιο και ανασφαλές 
Μέλλον…» 

Δείτε τη δήλωση, εδώ:  
https://kafantari.com/2021/04/07/%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-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-

%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%b7%cf%84%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%af%ce%b7%cf%83%ce%b7-

%cf%84%cf%89/?fbclid=IwAR1eJk8C_0VFbiYOE7lHLzgXtY9LFytUr58bIvEQ5CU1dwiC78SVhhXp7Lo 

 

10.04.2021 

Άλλη μια φορά «ατομική ευθύνη»… στη διαχείριση 

της πανδημίας 

 
Για το άνοιγμα των σχολείων έπρεπε η εκπαιδευτική κοινότητα να 

έχει εμβολιαστεί κατά προτεραιότητα. 

Η μεταφορά στην ατομική ευθύνη με τα selftests, φοβάμαι ότι δεν 

θα φέρει καλά αποτελέσματα. 

Δείτε τη συνέντευξη στην ΕΡΤ, εδώ: 
https://left.gr/news/h-kafantari-alli-mia-fora-atomiki-eythyni-sti-diaheirisi-tis-pandimias-

vinteo?fbclid=IwAR25Q98ugOHvEIT-AVjmaGPAoIXtAxF6EzIqcaafvo5GhVInY6zlq5IlEMQ 

 

https://kafantari.com/2021/04/01/%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac%ce%b8%ce%b5%cf%83%ce%b7-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%ac%cf%82-%ce%bc%ce%ad%cf%84%cf%81%ce%b1-%cf%85%ce%b3%ce%b9%ce%b5%ce%b9%ce%bd%ce%ae%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9/?fbclid=IwAR0PHaIyor0x5jQ-sMSb5E65VJdC1fBcesfwhUUisJJ6klkvWqhsZaLvsHE
https://kafantari.com/2021/04/01/%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac%ce%b8%ce%b5%cf%83%ce%b7-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%ac%cf%82-%ce%bc%ce%ad%cf%84%cf%81%ce%b1-%cf%85%ce%b3%ce%b9%ce%b5%ce%b9%ce%bd%ce%ae%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9/?fbclid=IwAR0PHaIyor0x5jQ-sMSb5E65VJdC1fBcesfwhUUisJJ6klkvWqhsZaLvsHE
https://kafantari.com/2021/04/01/%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac%ce%b8%ce%b5%cf%83%ce%b7-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%ac%cf%82-%ce%bc%ce%ad%cf%84%cf%81%ce%b1-%cf%85%ce%b3%ce%b9%ce%b5%ce%b9%ce%bd%ce%ae%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9/?fbclid=IwAR0PHaIyor0x5jQ-sMSb5E65VJdC1fBcesfwhUUisJJ6klkvWqhsZaLvsHE
https://kafantari.com/2021/04/01/%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac%ce%b8%ce%b5%cf%83%ce%b7-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%ac%cf%82-%ce%bc%ce%ad%cf%84%cf%81%ce%b1-%cf%85%ce%b3%ce%b9%ce%b5%ce%b9%ce%bd%ce%ae%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9/?fbclid=IwAR0PHaIyor0x5jQ-sMSb5E65VJdC1fBcesfwhUUisJJ6klkvWqhsZaLvsHE
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/2021/04/06/%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%84%cf%85%cf%87%ce%af%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%87%ce%b5%ce%af%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%b7%cf%82-%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%af/?fbclid=IwAR11D-XpitmVPsRnqABOvAR29HaDH29mGik-f3tOF7xv0QMx-ZchCUKjcNI
https://kafantari.com/2021/04/06/%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%84%cf%85%cf%87%ce%af%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%87%ce%b5%ce%af%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%b7%cf%82-%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%af/?fbclid=IwAR11D-XpitmVPsRnqABOvAR29HaDH29mGik-f3tOF7xv0QMx-ZchCUKjcNI
https://kafantari.com/2021/04/06/%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%84%cf%85%cf%87%ce%af%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%87%ce%b5%ce%af%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%b7%cf%82-%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%af/?fbclid=IwAR11D-XpitmVPsRnqABOvAR29HaDH29mGik-f3tOF7xv0QMx-ZchCUKjcNI
https://kafantari.com/2021/04/06/%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%84%cf%85%cf%87%ce%af%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%87%ce%b5%ce%af%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%b7%cf%82-%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%af/?fbclid=IwAR11D-XpitmVPsRnqABOvAR29HaDH29mGik-f3tOF7xv0QMx-ZchCUKjcNI
https://kafantari.com/2021/04/07/%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-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%b7%cf%84%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%af%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%84%cf%89/?fbclid=IwAR1eJk8C_0VFbiYOE7lHLzgXtY9LFytUr58bIvEQ5CU1dwiC78SVhhXp7Lo
https://kafantari.com/2021/04/07/%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-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%b7%cf%84%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%af%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%84%cf%89/?fbclid=IwAR1eJk8C_0VFbiYOE7lHLzgXtY9LFytUr58bIvEQ5CU1dwiC78SVhhXp7Lo
https://kafantari.com/2021/04/07/%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-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%b7%cf%84%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%af%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%84%cf%89/?fbclid=IwAR1eJk8C_0VFbiYOE7lHLzgXtY9LFytUr58bIvEQ5CU1dwiC78SVhhXp7Lo
https://kafantari.com/2021/04/07/%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-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%b7%cf%84%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%af%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%84%cf%89/?fbclid=IwAR1eJk8C_0VFbiYOE7lHLzgXtY9LFytUr58bIvEQ5CU1dwiC78SVhhXp7Lo
https://left.gr/news/h-kafantari-alli-mia-fora-atomiki-eythyni-sti-diaheirisi-tis-pandimias-vinteo?fbclid=IwAR25Q98ugOHvEIT-AVjmaGPAoIXtAxF6EzIqcaafvo5GhVInY6zlq5IlEMQ
https://left.gr/news/h-kafantari-alli-mia-fora-atomiki-eythyni-sti-diaheirisi-tis-pandimias-vinteo?fbclid=IwAR25Q98ugOHvEIT-AVjmaGPAoIXtAxF6EzIqcaafvo5GhVInY6zlq5IlEMQ


ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 

08.04.2021 

Κατάθεση Ερώτησης με θέμα «Απλήρωτες οι 

καθαρίστριες στο ΕΚΠΑ» 

 
Βάσει του πίνακα κατάταξης υπεγράφησαν συμβάσεις 

εργασίας ορισμένου χρόνου με υποχρέωση των 

συμβασιούχων να φροντίζουν για τον καθημερινό καθαρισμό 

των χώρων, τηρώντας τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας 

που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. 

Οι διορισμοί ξεκίνησαν 10 Ιανουαρίου, αρκετές συμβάσεις 

υπεγράφησαν αργότερα στις 10 Φεβρουαρίου και δυστυχώς 

έως τώρα -σύμφωνα με πληροφορίες – 110 καθαρίστριες δεν 

έχουν ακόμα πληρωθεί. 

οι συμβάσεις αρχίζουν από 10/2/2021 

-είναι αναγκαία και απολύτως απαραίτητη η ανατεθείσα 

εργασία των καθαριστριών και λόγω της πανδημίας 

-δεν υπάρχει επαρκής αιτιολόγηση της καθυστέρησης 

πληρωμών εφόσον είχε εγκριθεί η απαιτούμενη δαπάνη για 

την κάλυψη του κόστους μισθοδοσίας 

Ερωτάται η κα. υπουργός: 

-γιατί καθυστερούν οι πληρωμές των συμβαλλόμενων 

καθαριστριών; 

-πότε προβλέπεται να αρχίσουν οι πληρωμές τους; 

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

Elegxou?pcm_id=ad63228a-4cc6-420d-8c4a-ad04014b8c79 

 

09.04.2021 

Με τις απολυμένες καθαρίστριες του Υπουργείου 

Οικονομικών. 

 
Αρνητικός ο κ. Σταϊκούρας στην παράταση εργασίας τους. 

Γυναίκες 50, 55 ετών στο δρόμο... 

Που θα βρουν δουλειά ; 

Παρούσα και η σ Δ. Κωστοπούλου που ξέρει από αγώνες 

καθαριστριών το 2014. 

 

13.04.2021 

Η Κυβέρνηση φαίνεται να εργαλειοποιεί την Επιτροπή 

λοιμωξιολόγων. Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ απαντά υπεύθυνα και 

προγραμματικά 

 
Ως ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, από την αρχή, σταθερά και υπεύθυνα προτείναμε 

λύσεις: συνταγογράφηση των τεστ, επιδημιολογική επιτήρηση σε 

συγκεκριμένες ομάδες, αλλά πρώτα και κύρια ενίσχυση του ΕΣΥ. 

Σε σχέση με τις προσλήψεις, θα μπορούσε η Κυβέρνηση να 

προχωρήσει το διαγωνισμό που εμείς, ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, είχαμε έτοιμο 

και όχι να επαναπροκηρύξει άλλον. Αλλά, η λογική της 

Κυβέρνησης, φαίνεται και από τις προεκλογικές της εξαγγελίες, 

είναι η ιδιωτικοποίηση της υγείας. Άλλωστε και κορυφαίοι 

Υπουργοί της Κυβέρνησης δήλωσαν … «πετάμενα λεφτά οι ΜΕΘ». 

Χρειάζεται μια εθνική πολιτική – στρατηγική στον τομέα της 

Υγείας. Ζητάμε εδώ και ένα χρόνο τα πρακτικά της επιτροπής 

λοιμωξιολόγων, να έρθουν στην δημοσιότητα. 

Δείτε τη συνέντευξη στον Alpha 98,9, εδώ: 
https://kafantari.com/2021/04/13/%ce%b7-%ce%ba%cf%85%ce%b2%ce%ad%cf%81%ce%bd%ce%b7%cf%83%ce%b7-

%cf%86%ce%b1%ce%af%ce%bd%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b9-%ce%bd%ce%b1-

%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b1%ce%bb%ce%b5%ce%b9%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%b5/?fbclid=IwAR1vOPG2Sxacjso

E2rKLxG_1A3wgHj-YV9RJA6sWAtA830EHpAFA4zEqPcQ 

19.04.2021 

Αποτυχημένη η διαχείριση της πανδημίας από την πλευρά 

της Κυβέρνησης. Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ επιβεβαιώνεται 

καθημερινά. 

 
Καθημερινά, ο Συριζα Π-Σ επιβεβαιώνεται σχετικά με την κριτική 

του για την αποτυχημένη διαχείριση της πανδημίας από την πλευρά 

της κυβέρνησης. 

Αυτό φαίνεται και: 

 Aπό τον διαγωνισμό των self test και την εταιρεία που 

πρόσφατα κρίθηκε έκπτωτη, αναδεικνύοντας την προχειρότητα 

από πλευράς της Κυβέρνησης (όπως έγκαιρα είχαμε 

επισημάνει), αλλά και την ανάγκη επιδημιολογικού ελέγχου με 

τεστ, συνταγογραφημένου όμως, μέσω του ΕΟΠΥΥ. 

 Από την πρόσφατη γνωστοποίηση αποσπασμάτων από τα 

πρακτικά της Επιτροπής λοιμωξιολόγων, (δημοσίευμα 

κυριακάτικης εφημερίδας), όπου φαίνεται η προσπάθεια της 

Κυβέρνησης να προκαταβάλει- επιβάλει αποφάσεις της 

επιτροπής . 

Εδώ και τώρα, έστω και στο και πέντε, απαιτείται να παρθούν μέτρα, 

όπως διατυπωθήκαν και από τον  

Δείτε την συνέντευξη στο OPEN, εδώ: 
https://kafantari.com/2021/04/19/%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%84%cf%85%cf%87%ce%b7%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%b7-%ce%b7-

%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%87%ce%b5%ce%b9%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%b7%cf%83-

%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%b9/?fbclid=IwAR3fx63qW7Bnv8orinyzDGxd12M5j9dudSWJAGqv5LD5mmjiPkciLjJiwbw 

 

https://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=ad63228a-4cc6-420d-8c4a-ad04014b8c79
https://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=ad63228a-4cc6-420d-8c4a-ad04014b8c79
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 

24.04.2021 

Η Κυβέρνηση ζει σε μια εικονική πραγματικότητα 

 
Πόσες φορές ακόμη θα ακούσουμε από την Κυβέρνηση ότι πρέπει 

να κάνουμε υπομονή και ότι όλα θα είναι καλύτερα μετά την 

ολοκλήρωση των εμβολιασμών; Είναι απαράδεκτη η τοποθέτηση 

του Πρωθυπουργού ότι για κάποιους θανάτους ευθύνεται ο μη 

εμβολιασμός των ατόμων. 

Οι τοποθετήσεις σχετικά με το λιανεμπόριο, που πρόσφατα άνοιξε, 

από την πλευρά της Κυβέρνησης δείχνουν ότι ζει σε μια εικονική 

πραγματικότητα. 

Η κατάθεση της τροπολογίας για το ακαταδίωκτο των μελών των 

Επιτροπών του Υπουργείου Υγείας έγινε εσπευσμένα, χωρίς 

διαβούλευση και δεν αφορά μόνο τους επιστήμονες της Επιτροπής 

Λοιμωξιολόγων, που ο ρόλος τους είναι γνωμοδοτικός, αλλά και τις 

άλλες δύο Επιτροπές, που απαρτίζονται από υπηρεσιακούς 

παράγοντες, γενικούς γραμματείς Υπουργείων, πολιτικά πρόσωπα, 

με δυο λόγια την ίδια την Κυβέρνηση. Αναδεικνύει δε, την πλήρη 

αποτυχία της Κυβέρνησης στη διαχείριση της πανδημίας. 

Την ίδια στιγμή, γιατροί και νοσηλευτές τις πρώτης γραμμής, 

αφήνονται ακάλυπτοι, χωρίς νομική προστασία. 

Τιμάμε ιδιαιτέρως το ρόλο του ιατρικού και νοσηλευτικού 

προσωπικού που έχει υπερβάλει εαυτόν και η Κυβέρνηση πρέπει να 

εξετάσει σοβαρά την ένταξη τους στα βαρέα και ανθυγιεινά και το 

πώς θα τους ανταμείψει. 

Για την Κυβέρνηση της ΝΔ φαίνεται να αποτελεί αναγκαιότητα η 

ιδιωτικοποίηση της επικουρικής ασφάλισης και η αλλαγή του 

εργασιακού καθεστώτος με την κατάργηση του 8ωρου και πλήθος 

άλλων ρυθμίσεων, που μας γυρίζουν 150 χρόνια πίσω. 

Δείτε την συνέντευξη στο Blue Sky, εδώ:  
https://kafantari.com/2021/04/24/%ce%b7-%ce%ba%cf%85%ce%b2%ce%ad%cf%81%ce%bd%ce%b7%cf%83%ce%b7-

%ce%b6%ce%b5%ce%b9-%cf%83%ce%b5-%ce%bc%ce%b9%ce%b1-%ce%b5%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ae-

%cf%80%cf%81%ce%b1%ce%b3%ce%bc%ce%b1/?fbclid=IwAR3_CfjHcHBuX-EbOaYL2AbZXh8118Wz--z6LrXLsEdcq2UhP-x5HaAbuuI 

28.04.2021 

Το Δημόσιο δεν είναι φέουδο καμίας κυβέρνησης 

 
Είναι ντροπή η ΝΔ, να μιλάει για εκκαθαρίσεις στο Δημόσιο από την 

πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, ενώ ο ίδιος ο Κ. Μητσοτάκης, ως Υπουργός 

Διοικητικής Μεταρρύθμισης το 2014 απέλυσε χιλιάδες ανθρώπους – 

καθαρίστριες, σχολικούς φύλακες, γιατρούς από την πρωτοβάθμια 

βαθμίδα Υγείας.. Ο ΣΥΡΙΖΑ αποκατέστησε όλες αυτές τις κοινωνικές 

ομάδες, όταν ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας. 

Ο ΣΥΡΙΖΑ διαχειρίστηκε το Δημόσιο με διαφάνεια και αξιοκρατία, 

στη λογική της αποκομματικοποίησης του δημόσιου τομέα. Με 

συστήματα αξιολόγησης και επιλογής βάσει συγκεκριμένων 

κριτηρίων. Έτσι πρέπει να λειτουργεί το Δημόσιο, με διαφάνεια και 

αξιοκρατία. Το Δημόσιο δεν είναι ρουσφέτι και φέουδο καμιάς 

κυβέρνησης. 

Προφανώς, η ΝΔ, ανήμπορη να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του 

κόσμου και μετά την αποτυχημένη διαχείριση της πανδημίας, 

παραποιεί σκόπιμα δηλώσεις και προσπαθεί να αποπροσανατολίσει με 

την προσφιλή της τακτική των fake news, όπως έκανε και με τις 

δηλώσεις του Γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ. Την ίδια στιγμή, φέρνει 

νομοσχέδιο για τα εργασιακά που μας γυρίζει 135 χρόνια πίσω: 

Απλήρωτες υπερωρίες, ως «διευθέτηση χρόνου εργασίας», κατάργηση 

του 8ώρου, χτύπημα στα συνδικαλιστικά δικαιώματα, κάτι που θα 

σημαδέψει αυτήν την κυβέρνηση και ο κόσμος, οι εργαζόμενοι, 

σίγουρα θα αντιδράσουν και θα αποτρέψουν. 

Δείτε τη συνέντευξη στο Kontra Channel, εδώ:  
https://kafantari.com/2021/04/28/%cf%84%ce%bf-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%cf%8c%cf%83%ce%b9%ce%bf-%ce%b4%ce%b5%ce%bd-

%ce%b5%ce%af%ce%bd%ce%b1%ce%b9-%cf%86%ce%ad%ce%bf%cf%85%ce%b4%ce%bf-%ce%ba%ce%b1%ce%bc%ce%b9%ce%ac%cf%82-

%ce%ba%cf%85%ce%b2/?fbclid=IwAR3fx63qW7Bnv8orinyzDGxd12M5j9dudSWJAGqv5LD5mmjiPkciLjJiwbw 
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