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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  

ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ 
 

 

13.07.2021 

Θερμά συλλυπητήρια για τον χαμό ενός ακόμα 

πυροσβέστη στον βωμό του καθήκοντος 

 
Σε μια μέρα οδύνης δεν πρέπει να αποσιωπήσουμε το γεγονός 

ότι, ο θάνατος του πυροσβέστη, οφείλεται στην ανεπάρκεια 

και τις ελλείψεις των πολιτικών της κυβέρνησης, που άφησαν 

τις υποδομές υγείας στο νησί της Χίου χωρίς επαρκές 

προσωπικό και επαρκή αριθμό μέσων, ώστε να καλύπτεται 

πλήρως 
Δείτε τη δήλωση, εδώ:  
https://left.gr/news/h-kafantari-therma-syllypitiria-gia-ton-hamo-enos-akoma-pyrosvesti-ston-
vomo-toy-kathikontos?fbclid=IwAR16Sh9N7kVSLcEZ13wxlXV7HZngg-
S4KhO8FvpRtKGy3La5MPiaIdXbSBg 
 

28.07.2021 

Αυτοψία στα καμένα σε Διόνυσο, Σταμάτα, Ροδόπολη  

 
Με Χ. Σπίρτζη, Δ. Καλαματιανό και συντρόφους των 

Τοπικών Ο Μ και τη Γραμματέα της Νομαρχιακής 
 

Δείτε σχετική δήλωση των Τομεαρχών Πολιτικής Προστασίας 

ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, εδώ: 
https://www.facebook.com/pressofficekosyriza/posts/362622015267322 

 

28/07/2021 

Επικοινωνία, ανικανότητα, τα χαρακτηριστικά του 

επιτελικού κράτους του κ. Μητσοτάκη που φαίνεται 

και στη διαχείριση δασικών πυρκαγιών 

 
Που είναι το επιτελικό Κράτος του κ. Μητσοτάκη; Μόνον 

επικοινωνία και ανεκπλήρωτες υποσχέσεις των κυβερνώντων. 
 

Συνέντευξη στο ΚΟΚΚΙΝΟ 105,5: 
https://kafantari.com/2021/07/29/%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%cf%89%ce%bd%ce%af%ce%b1-
%ce%b1%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%b1%ce%bd%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b1-%ce%b5%ce%af%ce%bd%ce%b1%ce%b9-
%cf%84%ce%b1-%cf%87%ce%b1%cf%81/?fbclid=IwAR26SyF45-Sq8FF4x5twZx-QhDNT_GknYMI5WHFhwIgmHMMfXRaaTPZoMys 

01/08/2021 

Τομεάρχες ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ: Κυβερνητικές ευθύνες για την 

ολιγωρία στην Αιγιαλεία και τη διάλυση της 

Πυροσβεστικής 

 
Μεγάλες οι ευθύνες για την ολιγωρία στην φωτιά της Αιγιαλείας και 

τη διάλυση του Πυροσβεστικού σώματος από το επιτελικό κράτος 

Μητσοτάκη, τονίζουν σε δήλωσή του ο Χρ. Σπίρτζης, η Χαρά 

Καφαντάρη και ο Δ. Καλαματιανός από τον ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ 

Δείτε τη δήλωση, εδώ: https://left.gr/.../tomearhes-syriza-ps-kyvernitikes... 

 

03.08.2021 

Μια Κυβέρνηση «βλέποντας και κάνοντας», μια 

κυβέρνηση χωρίς σχέδιο… 

 
Οι φυσικές καταστροφές (Ιανός, Μήδεια, πυρκαγιες), απέδειξαν την 

ανικανότητα του επιτελικού κράτους Μητσοτάκη. 

Δεν υπάρχει επιχειρησιακό σχέδιο (που προβλέπεται και βάσει του 

νόμου) για την αντιμετώπιση των συνεπειών υψηλών θερμοκρασιών, 

αλλά δεν εφαρμόσθηκαν και πολιτικές Πρόληψης από την Πολιτική 

Προστασία, εν όψει της αντιπυρικής περιόδου. Ότι έγινε, έγινε 

«εκτάκτως», εκ των υστέρων(εν μέσω αντιπυρικής) και πρόχειρα. Η 

κυβέρνηση πορεύεται μόνον με πολιτικές καταστολής. 

Συνέντευξη στο ΚΟΚΚΙΝΟ 105,5: https://kafantari.com/2021/08/03/%ce%bc%ce%b9%ce%b1-

%ce%ba%cf%85%ce%b2%ce%b5%cf%81%ce%bd%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b2%ce%bb%ce%b5%cf%80%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%b1%cf%83-
%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%ba%ce%b1%ce%bd%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%b1/?fbclid=IwAR16KcOc6XyZbFsicUs1tzAj_GI7_GhQ3k7UPla5z_LR61u-WYq2i5aKmNg 

 
 

04.08.2021 

Η κυβέρνηση «τρέχει» πίσω από τις δασικές πυρκαγιές, 

προσπαθώντας να αποδείξει την αποτελεσματικότητά της 

 
Η αυτοθυσία των πυροσβεστών, αστυνομικών, εργαζομένων στους 

Δήμους και την ΠΠ και εθελοντών, που επιχειρούν με αυτοθυσία, 

δεν μπορεί να υποκαταστήσει την Πολιτεία και τις κρατικές δομές 

της. Βέβαια, αυτό που προέχει αυτή τη στιγμή, είναι να μην 

υπάρξουν ανθρώπινα θύματα και να ελαχιστοποιηθεί η καταστροφή 

περιουσιών, δασικού πλούτου και της πλούσιας βιοποικιλότητας της 

Πατρίδας μας 

Διαβάστε τη δήλωση, εδώ:  
https://left.gr/news/h-kafantari-i-kyvernisi-trehei-piso-apo-tis-dasikes-pyrkagies-prospathontas-na-apodeixei-

tin?fbclid=IwAR10cx5UqEOBhBYGopQD0hR0pxtxgnezI1vUXmmSa47TmCTF04ZhWpfUu_U 

 

https://left.gr/news/h-kafantari-therma-syllypitiria-gia-ton-hamo-enos-akoma-pyrosvesti-ston-vomo-toy-kathikontos?fbclid=IwAR16Sh9N7kVSLcEZ13wxlXV7HZngg-S4KhO8FvpRtKGy3La5MPiaIdXbSBg
https://left.gr/news/h-kafantari-therma-syllypitiria-gia-ton-hamo-enos-akoma-pyrosvesti-ston-vomo-toy-kathikontos?fbclid=IwAR16Sh9N7kVSLcEZ13wxlXV7HZngg-S4KhO8FvpRtKGy3La5MPiaIdXbSBg
https://left.gr/news/h-kafantari-therma-syllypitiria-gia-ton-hamo-enos-akoma-pyrosvesti-ston-vomo-toy-kathikontos?fbclid=IwAR16Sh9N7kVSLcEZ13wxlXV7HZngg-S4KhO8FvpRtKGy3La5MPiaIdXbSBg
https://www.facebook.com/pressofficekosyriza/posts/362622015267322
https://kafantari.com/2021/07/29/%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%cf%89%ce%bd%ce%af%ce%b1-%ce%b1%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%b1%ce%bd%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b1-%ce%b5%ce%af%ce%bd%ce%b1%ce%b9-%cf%84%ce%b1-%cf%87%ce%b1%cf%81/?fbclid=IwAR26SyF45-Sq8FF4x5twZx-QhDNT_GknYMI5WHFhwIgmHMMfXRaaTPZoMys
https://kafantari.com/2021/07/29/%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%cf%89%ce%bd%ce%af%ce%b1-%ce%b1%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%b1%ce%bd%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b1-%ce%b5%ce%af%ce%bd%ce%b1%ce%b9-%cf%84%ce%b1-%cf%87%ce%b1%cf%81/?fbclid=IwAR26SyF45-Sq8FF4x5twZx-QhDNT_GknYMI5WHFhwIgmHMMfXRaaTPZoMys
https://kafantari.com/2021/07/29/%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%cf%89%ce%bd%ce%af%ce%b1-%ce%b1%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%b1%ce%bd%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b1-%ce%b5%ce%af%ce%bd%ce%b1%ce%b9-%cf%84%ce%b1-%cf%87%ce%b1%cf%81/?fbclid=IwAR26SyF45-Sq8FF4x5twZx-QhDNT_GknYMI5WHFhwIgmHMMfXRaaTPZoMys
https://left.gr/news/tomearhes-syriza-ps-kyvernitikes-eythynes-gia-tin-oligoria-stin-aigialeia-kai-ti-dialysi-tis?fbclid=IwAR17vPHkBHmPJF37S-N_M28nCEKhwdDymPtDQjeWo7edic6tR1wfijtvbAU
https://kafantari.com/2021/08/03/%ce%bc%ce%b9%ce%b1-%ce%ba%cf%85%ce%b2%ce%b5%cf%81%ce%bd%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b2%ce%bb%ce%b5%cf%80%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%b1%cf%83-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%ba%ce%b1%ce%bd%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%b1/?fbclid=IwAR16KcOc6XyZbFsicUs1tzAj_GI7_GhQ3k7UPla5z_LR61u-WYq2i5aKmNg
https://kafantari.com/2021/08/03/%ce%bc%ce%b9%ce%b1-%ce%ba%cf%85%ce%b2%ce%b5%cf%81%ce%bd%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b2%ce%bb%ce%b5%cf%80%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%b1%cf%83-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%ba%ce%b1%ce%bd%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%b1/?fbclid=IwAR16KcOc6XyZbFsicUs1tzAj_GI7_GhQ3k7UPla5z_LR61u-WYq2i5aKmNg
https://kafantari.com/2021/08/03/%ce%bc%ce%b9%ce%b1-%ce%ba%cf%85%ce%b2%ce%b5%cf%81%ce%bd%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b2%ce%bb%ce%b5%cf%80%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%b1%cf%83-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%ba%ce%b1%ce%bd%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%b1/?fbclid=IwAR16KcOc6XyZbFsicUs1tzAj_GI7_GhQ3k7UPla5z_LR61u-WYq2i5aKmNg
https://left.gr/news/h-kafantari-i-kyvernisi-trehei-piso-apo-tis-dasikes-pyrkagies-prospathontas-na-apodeixei-tin?fbclid=IwAR10cx5UqEOBhBYGopQD0hR0pxtxgnezI1vUXmmSa47TmCTF04ZhWpfUu_U
https://left.gr/news/h-kafantari-i-kyvernisi-trehei-piso-apo-tis-dasikes-pyrkagies-prospathontas-na-apodeixei-tin?fbclid=IwAR10cx5UqEOBhBYGopQD0hR0pxtxgnezI1vUXmmSa47TmCTF04ZhWpfUu_U


ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ 

 

04.08.2021 

Πόσο προετοιμασμένοι ήμασταν, κ. Χρυσοχοΐδη; 

 
Το «μη χείρον βέλτιστον», μόνη απάντηση του Πρωθυπουργού και 

των αρμόδιων Υπουργών Προστασίας του Πολίτη. 

Αν δεν είχαμε προετοιμαστεί – είπε ο κ. Χρυσοχοΐδης – τα 

πράγματα θα ήταν χειρότερα. Μα, ποια ήταν η «προετοιμασία» της 

Κυβέρνησης;; 

Η δασοπυρόσβεση και η αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών δεν 

γίνονται με επικοινωνία. 

Συνέντευξη στο ΚΟΚΚΙΝΟ 105,5: https://kafantari.com/2021/08/04/%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%80%cf%8c%cf%83%ce%bf-
%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b5%cf%84%ce%bf%ce%b9%ce%bc%ce%b1%cf%83%ce%bc%ce%ad%ce%bd%ce%bf%ce%b9/?fbclid=IwAR10cx5UqEOBhBYGopQD0hR0pxtx
gnezI1vUXmmSa47TmCTF04ZhWpfUu_U 
 

 
Σε Τατόι και Βαρυμπόμπη, με κλιμάκιο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ 

 

05.08.2021 

Τραγικές οι συνέπειες των πυρκαγιών, έλλειψη 

σχεδιασμού και πολιτικ΄νω πρόληψης από την πλευρά της 

Κυβέρνησης 

 
Τελικά, φαίνεται ότι επικοινωνιακά και μόνο σχεδιάστηκε η 

αντιπυρική περίοδος, χωρίς τη δέουσα προετοιμασία. Η αντιπυρική 

προστασία στη χώρα λειτουργεί με νόμους δεκαετιών. 

Στο Δελτίο Ειδήσεων του Kontra Channel: 
https://kafantari.com/2021/08/05/%cf%84%cf%81%ce%b1%ce%b3%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%ce%bf%ce%b9-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%ad%cf%80%ce%b5%ce%b9%ce%b5%cf%82-%cf%84%cf%89%ce%bd-
%cf%80%cf%85%cf%81%ce%ba%ce%b1%ce%b3%ce%b9%cf%8e%ce%bd-%ce%ad/?fbclid=IwAR0CpszPn5TT2w_X0Spd-Ajw93YuWtH_pYfhK6pdkguspqMve1maeDLRIXk 
 

06.08.2021 

Μεγάλος κίνδυνος στην Πετρούπολη. Προστατεύουμε το 

Ποικίλο Όρος 

 
Δείτε σχετικό βίντεο: 

https://www.facebook.com/harakafantari/videos/9853939222364

37/ 

 

06.08.2021 

Η Δυτική Αθήνα κινδυνεύει να χάσει ένα σημαντικό 

πνεύμονα πρασίνου – πνεύμονα ζωής 

 
Η αγωνία μεγάλη για τη φωτιά, που ξεκίνησε από τα Α. Λιόσια και 

απειλεί να επεκταθεί, μέσω του Ποικίλου και στο Δήμο Πετρούπολης. 

Η Δυτική Αθήνα, υποβαθμισμένη περιβαλλοντικά εδώ και χρόνια, 

κινδυνεύει να χάσει ένα σημαντικό πνεύμονα πρασίνου – πνεύμονα 

ζωής, που είναι το Ποικίλο όρος. 

Υπάρχει ανάγκη ενίσχυσης με πτητικά μέσα και επί πλέον δυνάμεις 

της Πυροσβεστικής για αντιμετώπιση της πυρκαγιάς. 

Είμαστε σε επιφυλακή. Η τοπική Κοινωνία είναι σε επιφυλακή…. 

Διαβάστε περισσότερα: https://www.syriza.gr/article/id/113394/CH.-Kafantarh:-H-Dytikh-

Athhna-kindyneyei-na-chasei-ena-shmantiko-pneymona-prasinoy-%E2%80%93-pneymona-

zwhs.html?fbclid=IwAR0adb95bWk7CGkjA19QHRKD3ATCSIsiidriO_hBYtM8RCUjGp0IrNB8cck 

07.08.2021 

Η επόμενη των δασικών πυρκαγιών θα είναι πολύ 

δύσκολη. Κήρυξη αναδασωτέων των καμένων 

εκτάσεων.  

 
Επείγουσα ανάγκη ενίσχυσης της Πυροσβεστικής. Φέτος δεν 

προσλήφθηκε ικανός αριθμός εποχικών πυροσβεστών. 

Χρειάζεται υπεύθυνη ενημέρωση και συγκεκριμένο σχέδιο από την 

Πολιτική Προστασία έστω και την τελευταία στιγμή. Αξιέπαινος και 

ο ρόλος των εθελοντών. 

Μετά τις πυρκαγιές, προτεραιότητα της Κυβέρνησης πρέπει να είναι 

η αποκατάσταση των πληγέντων συμπολιτών μας και η αντιμετώπιση 

των λοιπών συνεπειών των πυρκαγιών. 

Συνέντευξη στο OPEN: https://kafantari.com/2021/08/07/%ce%b7-%ce%b5%cf%80%cf%8c%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%b7-

%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%b4%ce%b1%cf%83%ce%b9%ce%ba%cf%8e%ce%bd-%cf%80%cf%85%cf%81%ce%ba%ce%b1%ce%b3%ce%b9%cf%8e%ce%bd-
%ce%b8%ce%b1-%ce%b5%ce%af%ce%bd/?fbclid=IwAR3CS6INiqPHXoTNRXIf_gER5Ex_iJcd1X3g8TMw88CeC0_60d7s9W4lX8A 

 
 

 

https://kafantari.com/2021/08/04/%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%80%cf%8c%cf%83%ce%bf-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b5%cf%84%ce%bf%ce%b9%ce%bc%ce%b1%cf%83%ce%bc%ce%ad%ce%bd%ce%bf%ce%b9/?fbclid=IwAR10cx5UqEOBhBYGopQD0hR0pxtxgnezI1vUXmmSa47TmCTF04ZhWpfUu_U
https://kafantari.com/2021/08/04/%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%80%cf%8c%cf%83%ce%bf-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b5%cf%84%ce%bf%ce%b9%ce%bc%ce%b1%cf%83%ce%bc%ce%ad%ce%bd%ce%bf%ce%b9/?fbclid=IwAR10cx5UqEOBhBYGopQD0hR0pxtxgnezI1vUXmmSa47TmCTF04ZhWpfUu_U
https://kafantari.com/2021/08/04/%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%80%cf%8c%cf%83%ce%bf-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b5%cf%84%ce%bf%ce%b9%ce%bc%ce%b1%cf%83%ce%bc%ce%ad%ce%bd%ce%bf%ce%b9/?fbclid=IwAR10cx5UqEOBhBYGopQD0hR0pxtxgnezI1vUXmmSa47TmCTF04ZhWpfUu_U
https://kafantari.com/2021/08/04/%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%80%cf%8c%cf%83%ce%bf-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b5%cf%84%ce%bf%ce%b9%ce%bc%ce%b1%cf%83%ce%bc%ce%ad%ce%bd%ce%bf%ce%b9/?fbclid=IwAR10cx5UqEOBhBYGopQD0hR0pxtxgnezI1vUXmmSa47TmCTF04ZhWpfUu_U
https://kafantari.com/2021/08/05/%cf%84%cf%81%ce%b1%ce%b3%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%ce%bf%ce%b9-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%ad%cf%80%ce%b5%ce%b9%ce%b5%cf%82-%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%80%cf%85%cf%81%ce%ba%ce%b1%ce%b3%ce%b9%cf%8e%ce%bd-%ce%ad/?fbclid=IwAR0CpszPn5TT2w_X0Spd-Ajw93YuWtH_pYfhK6pdkguspqMve1maeDLRIXk
https://kafantari.com/2021/08/05/%cf%84%cf%81%ce%b1%ce%b3%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%ce%bf%ce%b9-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%ad%cf%80%ce%b5%ce%b9%ce%b5%cf%82-%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%80%cf%85%cf%81%ce%ba%ce%b1%ce%b3%ce%b9%cf%8e%ce%bd-%ce%ad/?fbclid=IwAR0CpszPn5TT2w_X0Spd-Ajw93YuWtH_pYfhK6pdkguspqMve1maeDLRIXk
https://www.facebook.com/harakafantari/videos/985393922236437/
https://www.facebook.com/harakafantari/videos/985393922236437/
https://www.syriza.gr/article/id/113394/CH.-Kafantarh:-H-Dytikh-Athhna-kindyneyei-na-chasei-ena-shmantiko-pneymona-prasinoy-%E2%80%93-pneymona-zwhs.html?fbclid=IwAR0adb95bWk7CGkjA19QHRKD3ATCSIsiidriO_hBYtM8RCUjGp0IrNB8cck
https://www.syriza.gr/article/id/113394/CH.-Kafantarh:-H-Dytikh-Athhna-kindyneyei-na-chasei-ena-shmantiko-pneymona-prasinoy-%E2%80%93-pneymona-zwhs.html?fbclid=IwAR0adb95bWk7CGkjA19QHRKD3ATCSIsiidriO_hBYtM8RCUjGp0IrNB8cck
https://www.syriza.gr/article/id/113394/CH.-Kafantarh:-H-Dytikh-Athhna-kindyneyei-na-chasei-ena-shmantiko-pneymona-prasinoy-%E2%80%93-pneymona-zwhs.html?fbclid=IwAR0adb95bWk7CGkjA19QHRKD3ATCSIsiidriO_hBYtM8RCUjGp0IrNB8cck
https://kafantari.com/2021/08/07/%ce%b7-%ce%b5%cf%80%cf%8c%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%b7-%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%b4%ce%b1%cf%83%ce%b9%ce%ba%cf%8e%ce%bd-%cf%80%cf%85%cf%81%ce%ba%ce%b1%ce%b3%ce%b9%cf%8e%ce%bd-%ce%b8%ce%b1-%ce%b5%ce%af%ce%bd/?fbclid=IwAR3CS6INiqPHXoTNRXIf_gER5Ex_iJcd1X3g8TMw88CeC0_60d7s9W4lX8A
https://kafantari.com/2021/08/07/%ce%b7-%ce%b5%cf%80%cf%8c%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%b7-%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%b4%ce%b1%cf%83%ce%b9%ce%ba%cf%8e%ce%bd-%cf%80%cf%85%cf%81%ce%ba%ce%b1%ce%b3%ce%b9%cf%8e%ce%bd-%ce%b8%ce%b1-%ce%b5%ce%af%ce%bd/?fbclid=IwAR3CS6INiqPHXoTNRXIf_gER5Ex_iJcd1X3g8TMw88CeC0_60d7s9W4lX8A
https://kafantari.com/2021/08/07/%ce%b7-%ce%b5%cf%80%cf%8c%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%b7-%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%b4%ce%b1%cf%83%ce%b9%ce%ba%cf%8e%ce%bd-%cf%80%cf%85%cf%81%ce%ba%ce%b1%ce%b3%ce%b9%cf%8e%ce%bd-%ce%b8%ce%b1-%ce%b5%ce%af%ce%bd/?fbclid=IwAR3CS6INiqPHXoTNRXIf_gER5Ex_iJcd1X3g8TMw88CeC0_60d7s9W4lX8A


ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ - ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 

 

12.07.2021 

Όσο υπάρχει αλληλεγγύη, υπάρχει ελπίδα 

 

Η στάση της νεαρής σερβιτόρας ,που συμπαραστάθηκε στην 

κακοποιημένη κοπέλα και κατήγγειλε το γεγονός, δείχνει ότι 

υπάρχει ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ και ΑΝΘΡΩΠΙΑ. 

Δείτε τη δήλωση, εδώ: 
 https://left.gr/news/h-kafantari-oso-yparhei-allileggyi-yparhei-

elpida?fbclid=IwAR1pv5Fkzwo4RPFDVvWibkHefgbTepQcUsu3EeyoXJNr3z3WKJYvBeXhxn

8 

 
 

13.07.2021 

Κατάθεση Επίκαιρης Ερώτησης: Ανάγκη Ενίσχυσης των 

Τμημάτων Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας της 

ΕΛ.ΑΣ.  

 
Ερωτάται ο κ. Υπουργός: 

1. Τι μέτρα προτίθεται να πάρει ώστε να στελεχωθεί η ΕΛΑΣ 

(τμήματα ενδοοικογενειακής βίας) με προσωπικό αποκλειστικής 

απασχόλησης κατάλληλα εκπαιδευμένους και με ειδικούς 

(ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς); 

2. Πώς αντιλαμβάνεται την ενίσχυση και αναβάθμιση των τμημάτων 

ενδοοικογενειακής βίας, ώστε να διεξάγουν επιτυχώς το έργο τους; 

Διαβάστε την Ερώτηση, εδώ:  
https://kafantari.com/2021/07/13/%ce%b1%ce%bd%ce%ac%ce%b3%ce%ba%ce%b7-%ce%b5%ce%bd%ce%af%cf%83%cf%87%cf%85%cf%83%ce%b7%cf%82-
%cf%84%ce%bc%ce%b7%ce%bc%ce%ac%cf%84%cf%89%ce%bd-
%ce%b5%ce%bd%ce%b4%ce%bf%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf/?fbclid=IwAR2XumeoxlNsvTDKhJmumVaIrGR90uj67Pv7v8ZpshvX8Reg0ODHqPCSHNM 

15.07.2021 

Εσπευσμένα ο κ. Χρυσοχοΐδης, ανακοινώνει μέτρα για τα 

Τμήματα ενδοοικογενειακής βίας της ΕΛΑΣ 

 
Δύο χρόνια αδράνειας, σχετικά με την εφαρμογή του σχετικού ΠΔ της 

Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, με μειωμένη την εμπιστοσύνη των θυμάτων 

ενδοοικογενειακής στην Ελληνική Αστυνομία (με βάση στοιχεία της 

ΕΛΑΣ), ο κ. υπουργός εξαγγέλλει… 

Δείτε τη δήλωση, εδώ: 
https://kafantari.com/2021/07/15/e%cf%83%cf%80%ce%b5%cf%85%cf%83%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%b1-%ce%bf-%ce%ba-
%cf%87%cf%81%cf%85%cf%83%ce%bf%cf%87%ce%bf%cf%8a%ce%b4%ce%b7%cf%83-
%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%cf%89%ce%bd%ce%b5/?fbclid=IwAR2_ZwLsBGvy8i4HvJkux0ws8ZFOAPNlxDTfRHC2Xy49jMMkfKO9epdKt9c 

 

16.07.2021 

Να μην μείνουν στα χαρτιά οι καθυστερημένες εξαγγελίες 

Χρυσοχοΐδη για τα Τμήματα Αντιμετώπισης 

Ενδοοικογενειακής Βίας της ΕΛ.ΑΣ. 

 
Ενώ το ΠΔ 37/2019 της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ είναι σε ισχύ εδώ και 

δύο χρόνια, μετά από επανειλημμένες ερωτήσεις, επίκαιρες 

ερωτήσεις του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, μετά από αποφάσεις και ψηφίσματα 

στο Ευρωκοινοβούλιο, για την ενδοοικογενειακή βία και με 

αποκορύφωμα το τραγικό περιστατικό της Ηλιούπολης, η 

Κυβέρνηση εξήγγειλε Πιλοτικό Πρόγραμμα για ένα! Γραφείο 

ενδοοικογενειακής βίας στη Δυτική Αθήνα. 

Ο Υπουργός δεν δεσμεύθηκε για προσλήψεις εξειδικευμένου 

προσωπικού (ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών κλπ), δεν έδωσε 

συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ίδρυσης των υπόλοιπων Γραφείων, 

ούτε εξήγγειλε συγκεκριμένο πρόγραμμα αντίστοιχης εκπαίδευσης 

Αστυνομικών ανά την Ελλάδα. 

Δύο χρόνια τώρα κυβέρνησης της ΝΔ, δυστυχώς όλο το βάρος έχει 

δοθεί στη ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ –με Πανεπιστημιακή Αστυνομία, 

Αστυνομία για διαδηλώσεις και πλατείες- και όχι στη ΠΡΟΛΗΨΗ. 

Η ανασφάλεια του πολίτη στις γειτονιές οξύνεται, τα αστυνομικά 

τμήματα είναι αποδυναμωμένα, επομένως δεν γίνονται οι 

απαιτούμενες περιπολίες και δύσκολα ένα θύμα ενδοοικογενειακής 

βίας θα εμπιστευθεί αστυνομικό όργανο. 

Δείτε τη συζήτηση της Επίκαιρης Ερώτησης, εδώ:  
https://kafantari.com/2021/07/16/%ce%bd%ce%b1-%ce%bc%ce%b7-%ce%bc%ce%b5%ce%b9%ce%bd%ce%bf%cf%85%ce%bd-
%cf%83%cf%84%ce%b1-%cf%87%ce%b1%cf%81%cf%84%ce%b9%ce%b1-%ce%bf%ce%b9-
%ce%ba%ce%b1%ce%b8%cf%85%cf%83%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%b7%ce%bc/ 
 

03.08.2021 

Οι δηλώσεις της κ. Συρέγγελα αποτελούν ασέβεια στις 

δολοφονημένες γυναίκες, θύματα γυναικοκτονιών.  

 
Η ενδοοικογενειακή βία δεν είναι κάτι καινούριο. 

Απαιτείται η άμεση ενεργοποίηση των Τμημάτων Αντιμετώπισης 

Ενδοοικογενειακής Βίας της ΕΛ.ΑΣ. 

Δεν αρκεί ΕΝΑ πιλοτικό γραφείο… Τα θύματα ενδοοικογενειακής 

βίας χρειάζονται στήριξη σε όλη την Επικράτεια. 

Τα θέματα ισότητας, η βία κατά των γυναικών, οι γυναικοκτονίες, 

είναι ζητήματα διακομματικά και πρέπει να τα εξετάζουμε με 

αντικειμενικότητα. 

Συνέντευξη στον ρ/σ REAL 97,8: https://kafantari.com/2021/08/03/%ce%bf%ce%b9-

%ce%b4%ce%b7%ce%bb%cf%8e%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%ba-

%cf%83%cf%85%cf%81%ce%b5%ce%b3%ce%b3%ce%ad%ce%bb%ce%b1-

%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%84%ce%b5%ce%bb%ce%bf%cf%8d%ce%bd/?fbclid=IwAR1nIHTTg9jtR7vePKU6NkaIIxCKVxsvF4h4z4Nj7Ju3GtnGKZsJapW-FjA 

 

 
 

https://left.gr/news/h-kafantari-oso-yparhei-allileggyi-yparhei-elpida?fbclid=IwAR1pv5Fkzwo4RPFDVvWibkHefgbTepQcUsu3EeyoXJNr3z3WKJYvBeXhxn8
https://left.gr/news/h-kafantari-oso-yparhei-allileggyi-yparhei-elpida?fbclid=IwAR1pv5Fkzwo4RPFDVvWibkHefgbTepQcUsu3EeyoXJNr3z3WKJYvBeXhxn8
https://left.gr/news/h-kafantari-oso-yparhei-allileggyi-yparhei-elpida?fbclid=IwAR1pv5Fkzwo4RPFDVvWibkHefgbTepQcUsu3EeyoXJNr3z3WKJYvBeXhxn8
https://kafantari.com/2021/07/13/%ce%b1%ce%bd%ce%ac%ce%b3%ce%ba%ce%b7-%ce%b5%ce%bd%ce%af%cf%83%cf%87%cf%85%cf%83%ce%b7%cf%82-%cf%84%ce%bc%ce%b7%ce%bc%ce%ac%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%b5%ce%bd%ce%b4%ce%bf%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf/?fbclid=IwAR2XumeoxlNsvTDKhJmumVaIrGR90uj67Pv7v8ZpshvX8Reg0ODHqPCSHNM
https://kafantari.com/2021/07/13/%ce%b1%ce%bd%ce%ac%ce%b3%ce%ba%ce%b7-%ce%b5%ce%bd%ce%af%cf%83%cf%87%cf%85%cf%83%ce%b7%cf%82-%cf%84%ce%bc%ce%b7%ce%bc%ce%ac%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%b5%ce%bd%ce%b4%ce%bf%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf/?fbclid=IwAR2XumeoxlNsvTDKhJmumVaIrGR90uj67Pv7v8ZpshvX8Reg0ODHqPCSHNM
https://kafantari.com/2021/07/13/%ce%b1%ce%bd%ce%ac%ce%b3%ce%ba%ce%b7-%ce%b5%ce%bd%ce%af%cf%83%cf%87%cf%85%cf%83%ce%b7%cf%82-%cf%84%ce%bc%ce%b7%ce%bc%ce%ac%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%b5%ce%bd%ce%b4%ce%bf%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf/?fbclid=IwAR2XumeoxlNsvTDKhJmumVaIrGR90uj67Pv7v8ZpshvX8Reg0ODHqPCSHNM
https://kafantari.com/2021/07/15/e%cf%83%cf%80%ce%b5%cf%85%cf%83%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%b1-%ce%bf-%ce%ba-%cf%87%cf%81%cf%85%cf%83%ce%bf%cf%87%ce%bf%cf%8a%ce%b4%ce%b7%cf%83-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%cf%89%ce%bd%ce%b5/?fbclid=IwAR2_ZwLsBGvy8i4HvJkux0ws8ZFOAPNlxDTfRHC2Xy49jMMkfKO9epdKt9c
https://kafantari.com/2021/07/15/e%cf%83%cf%80%ce%b5%cf%85%cf%83%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%b1-%ce%bf-%ce%ba-%cf%87%cf%81%cf%85%cf%83%ce%bf%cf%87%ce%bf%cf%8a%ce%b4%ce%b7%cf%83-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%cf%89%ce%bd%ce%b5/?fbclid=IwAR2_ZwLsBGvy8i4HvJkux0ws8ZFOAPNlxDTfRHC2Xy49jMMkfKO9epdKt9c
https://kafantari.com/2021/07/15/e%cf%83%cf%80%ce%b5%cf%85%cf%83%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%b1-%ce%bf-%ce%ba-%cf%87%cf%81%cf%85%cf%83%ce%bf%cf%87%ce%bf%cf%8a%ce%b4%ce%b7%cf%83-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%cf%89%ce%bd%ce%b5/?fbclid=IwAR2_ZwLsBGvy8i4HvJkux0ws8ZFOAPNlxDTfRHC2Xy49jMMkfKO9epdKt9c
https://kafantari.com/2021/07/16/%ce%bd%ce%b1-%ce%bc%ce%b7-%ce%bc%ce%b5%ce%b9%ce%bd%ce%bf%cf%85%ce%bd-%cf%83%cf%84%ce%b1-%cf%87%ce%b1%cf%81%cf%84%ce%b9%ce%b1-%ce%bf%ce%b9-%ce%ba%ce%b1%ce%b8%cf%85%cf%83%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%b7%ce%bc/
https://kafantari.com/2021/07/16/%ce%bd%ce%b1-%ce%bc%ce%b7-%ce%bc%ce%b5%ce%b9%ce%bd%ce%bf%cf%85%ce%bd-%cf%83%cf%84%ce%b1-%cf%87%ce%b1%cf%81%cf%84%ce%b9%ce%b1-%ce%bf%ce%b9-%ce%ba%ce%b1%ce%b8%cf%85%cf%83%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%b7%ce%bc/
https://kafantari.com/2021/07/16/%ce%bd%ce%b1-%ce%bc%ce%b7-%ce%bc%ce%b5%ce%b9%ce%bd%ce%bf%cf%85%ce%bd-%cf%83%cf%84%ce%b1-%cf%87%ce%b1%cf%81%cf%84%ce%b9%ce%b1-%ce%bf%ce%b9-%ce%ba%ce%b1%ce%b8%cf%85%cf%83%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%b7%ce%bc/
https://kafantari.com/2021/08/03/%ce%bf%ce%b9-%ce%b4%ce%b7%ce%bb%cf%8e%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%ba-%cf%83%cf%85%cf%81%ce%b5%ce%b3%ce%b3%ce%ad%ce%bb%ce%b1-%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%84%ce%b5%ce%bb%ce%bf%cf%8d%ce%bd/?fbclid=IwAR1nIHTTg9jtR7vePKU6NkaIIxCKVxsvF4h4z4Nj7Ju3GtnGKZsJapW-FjA
https://kafantari.com/2021/08/03/%ce%bf%ce%b9-%ce%b4%ce%b7%ce%bb%cf%8e%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%ba-%cf%83%cf%85%cf%81%ce%b5%ce%b3%ce%b3%ce%ad%ce%bb%ce%b1-%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%84%ce%b5%ce%bb%ce%bf%cf%8d%ce%bd/?fbclid=IwAR1nIHTTg9jtR7vePKU6NkaIIxCKVxsvF4h4z4Nj7Ju3GtnGKZsJapW-FjA
https://kafantari.com/2021/08/03/%ce%bf%ce%b9-%ce%b4%ce%b7%ce%bb%cf%8e%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%ba-%cf%83%cf%85%cf%81%ce%b5%ce%b3%ce%b3%ce%ad%ce%bb%ce%b1-%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%84%ce%b5%ce%bb%ce%bf%cf%8d%ce%bd/?fbclid=IwAR1nIHTTg9jtR7vePKU6NkaIIxCKVxsvF4h4z4Nj7Ju3GtnGKZsJapW-FjA
https://kafantari.com/2021/08/03/%ce%bf%ce%b9-%ce%b4%ce%b7%ce%bb%cf%8e%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%ba-%cf%83%cf%85%cf%81%ce%b5%ce%b3%ce%b3%ce%ad%ce%bb%ce%b1-%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%84%ce%b5%ce%bb%ce%bf%cf%8d%ce%bd/?fbclid=IwAR1nIHTTg9jtR7vePKU6NkaIIxCKVxsvF4h4z4Nj7Ju3GtnGKZsJapW-FjA


ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ 

 

26.07.2021 

ΓΥΝΑΙΚΟΚΤΟΝΙΑ 

Άρθρο στην «Δημοκρατία» 

 
ΟΣΕΣ ΠΕΡΙΣΟΤΕΡΕΣ ΦΟΡΕΣ ΛΕΜΕ ΤΟΝ ΟΡΟ 

ΓΥΝΑΙΚΟΚΤΟΝΙΑ, ΤΟΣΟ 

ΛΙΓΟΤΕΡΑ  ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ  ΓΥΝΑΙΚΟΚΤΟΝΙΩΝ  ΘΑ 

ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ… 
Τον τελευταίο καιρό έρχονται στη δημοσιότητα έντονα φαινόμενα 

έμφυλης βίας. Οι γυναικοκτονίες, η ενδοοικογενειακή βία, η 

παράνομη διακίνηση ανθρώπων έχουν αυξηθεί ιδιαίτερα. Στην 

κοινωνία μας οι παραδοσιακές διακρίσεις και πατριαρχικές 

αντιλήψεις έχουν σαν συνέπειες τις  έμφυλες διακρίσεις και τη βία 

κατά των γυναικών. Βία που παίρνει  πολλές μορφές. Από τις 

λεκτικές και σωματικές επιθέσεις έως την εμπορία ανθρώπων, από 

τον γάμο μικρών κοριτσιών και τον ακρωτηριασμό, μέχρι την 

γυναικοκτονία και τον βιασμό και από την κακοποίηση έως την 

υποταγή. 

Η Ελλάδα καταγράφει, από την αρχή του χρόνου μέχρι 

σήμερα,  πέντε γυναικοκτονίες.  Από τη Ρόδο, στις Μηλιές του 

Βόλου, στην Αγ. Βαρβάρα της Δ Αθήνας και πρόσφατα στα Γλυκά 

Νερά και τη Φολέγανδρο. Ανθρώπινες ιστορίες, όπου η θέση της 

Γυναίκας υπολείπεται κατά πολύ και δεν είναι ισότιμη, με έλλειψη 

κοινωνικής Πρόνοιας και επαρκών δομών στήριξης κακοποιημένων 

γυναικών και πολλές φορές μια Κοινωνία που δεν «βλέπει». 

Αντιλήψεις που δυστυχώς κυκλοφορούν όπως, «η κακιά ώρα», «τα 

ήθελε και τα έπαθε» κλπ, είναι αντιλήψεις που καλύπτουν τις βαθιές 

κοινωνικές ρίζες του προβλήματος, αλλά είναι και βαθιά πολιτικές. 

Όμως, τα θέματα της έμφυλης και της ενδοοικογενειακής βίας είναι 

ζητήματα οριζόντια και εμφανίζονται σε όλες τις κοινωνικές τάξεις. 

.  

Η Πολιτεία οφείλει να πάρει ουσιαστικά μέτρα, υλοποιώντας 

πολιτικές ΠΡΟΛΗΨΗΣ.  Από την εκπαίδευση των νέων και τη 

συμβολή του εκπαιδευτικού μας συστήματος σε αυτή την 

κατεύθυνση, μέχρι την ενίσχυση των κοινωνικών δομών στήριξης 

θυμάτων βίας και την εκπαίδευση των αστυνομικών για 

αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων. Ήδη στην ΕΛΑΣ λειτουργούν 

τμήματα ενδοοικογενειακής βίας  (ΠΔ 37/2019 επί κυβέρνησης 

ΣΥΡΙΖΑ), υποστελεχωμένα, χωρίς ουσιαστικές αρμοδιότητες, 

παρά  μόνον τήρησης στατιστικών. Τα τμήματα αυτά πρέπει να 

αναβαθμισθούν, να αποκτήσουν αρμοδιότητες, να στελεχωθούν με 

εξειδικευμένο προσωπικό. Παράλληλα, πρέπει  να εφαρμοστεί 

πλήρως η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και ο νόμος 

4604/2019  για την ουσιαστική Ισότητα των φύλων. Παράλληλα, ο 

ρόλος των ΜΜΕ είναι καθοριστικός. Να πάψουν τα ΜΜΕ να 

αναπαράγουν σεξιστικές λογικές  και στερεότυπα  και μέσω 

της  διαφήμισης και να προωθούν την ισότητα των φύλων. 

Διαβάστε το άρθρο, εδώ: 
https://kafantari.com/2021/07/26/%ce%b3%cf%85%ce%bd%ce%b1%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%ba%cf%84%ce%bf%ce%bd%ce%b9%ce%b1/  

08.08.2021 

Ο ΦΑΥΛΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 

ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ 

ΑΛΛΑΓΗΣ 

Άρθρο στην «Αυγή» 

 
Οι δασικές πυρκαγιές τροφοδοτούν την Κλιματική 

Αλλαγή, αλλά και τροφοδοτούνται από αυτή, σε έναν 

αέναο φαύλο κύκλο. 
Η Κλιματική Αλλαγή εντείνεται και έχει πλέον μετατραπεί σε 

κλιματική κρίση. Τα τελευταία χρόνια «δείχνει τα δόντια της», όλο 

και συχνότερα. Το 2019 και το 2020 σημειώθηκαν καταστροφικές 

πυρκαγιές που αφάνισαν τροπικά δάση στον Αμαζόνιο, στην 

Αφρική, αλλά και δασικές εκτάσεις στην Σιβηρία, την Αυστραλία 

και την Β. Αμερική. Το 2021 συνεχίζει ακάθεκτο με πρωτόγνωρους 

καύσωνες στο Β ημισφαίριο. Χαρακτηριστικά παραδείγματα τις 

ακραίες θερμοκρασίες στον Καναδά, τη Νορβηγία, τη Λαπωνία, 

ακόμη και στη Σιβηρία στον αρκτικό κύκλο. Ιδιαίτερα επλήγησαν 

περιοχές της Ν. Ευρώπης και της Β. Αφρικής. 

Σημεία των καιρών είναι η αύξηση σε ένταση και συχνότητα των 

ακραίων καιρικών φαινομένων, με συνέπεια να εντείνονται φυσικές 

καταστροφές και δασικές πυρκαγιές.  

Οι πυρκαγιές δασών αποτελούν σημαντικό πρόβλημα στο χερσαίο 

φυσικό περιβάλλον, με αποτέλεσμα την ενίσχυση του φαινομένου 

του θερμοκηπίου, καθώς και την προέλαση της ερημοποίησης 

εδαφών. Οι δασικές πυρκαγιές, δηλαδή, τροφοδοτούν την 

Κλιματική Αλλαγή, αλλά και τροφοδοτούνται από αυτή, σε έναν 

αέναο φαύλο κύκλο. 

 
Επειδή, σε συνθήκες κλιματικής κρίσης, η αντιπυρική θωράκιση της 

Πατρίδας μας, η προστασία του δασικού της πλούτου, της σπάνιας 

βιοποικιλότητας και των προστατευόμενων περιοχών, είναι Εθνική 

υπόθεση, απαιτείται σχέδιο σε επίπεδο χώρας, επιστημονικά 

τεκμηριωμένο, αναβαθμισμένη Πολιτική Προστασία, εστιασμένη 

κύρια στην Πρόληψη. Απαιτείται ισχυρό θεσμικό πλαίσιο 

προστασίας των δασών, ολοκλήρωση δασικών χαρτών και 

δασολογίου (η κυβέρνηση ΝΔ ακύρωσε ουσιαστικά, τους 

αναρτημένους δασικούς χάρτες) και βέβαια απαιτείται ολοκλήρωση  

του Κτηματολογίου.  

Με επικοινωνία και κατασταλτική πολιτική (80% περίπου των 

κονδυλίων της Πολιτικής Προστασίας κατευθύνονται στην 

καταστολή πυρκαγιών) δεν αντιμετωπίζεται το πρόβλημα. Η 

Κλιματική Αλλαγή, πλέον, θέτει νέες προτεραιότητες. 

 

Διαβάστε το άρθρο, εδώ: https://www.avgi.gr/politiki/393362_o-faylos-kyklos-pyrkagion-kai-

klimatikis-allagis?fbclid=IwAR1bopXLvRMQrA6VzFrExaFSlVquWzAbhdg5hmwvamU2svhIGcqbB5s64gw 

 

https://kafantari.com/2021/07/26/%ce%b3%cf%85%ce%bd%ce%b1%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%ba%cf%84%ce%bf%ce%bd%ce%b9%ce%b1/
https://www.avgi.gr/politiki/393362_o-faylos-kyklos-pyrkagion-kai-klimatikis-allagis?fbclid=IwAR1bopXLvRMQrA6VzFrExaFSlVquWzAbhdg5hmwvamU2svhIGcqbB5s64gw
https://www.avgi.gr/politiki/393362_o-faylos-kyklos-pyrkagion-kai-klimatikis-allagis?fbclid=IwAR1bopXLvRMQrA6VzFrExaFSlVquWzAbhdg5hmwvamU2svhIGcqbB5s64gw


ΔΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ 
 

 

03/07/2021 

Στο Φεστιβάλ Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ Δυτικής 

Αθήνας 

 
Συγχαρητήρια στα παιδιά για τη διοργάνωση 

 

08.07.2021 

Η Χαρά Καφαντάρη στον 10
ο
 Πυροσβεστικό Σταθμό 

Περιστερίου 

 
Παρά  τα  όποια προβλήματα, το ηθικό στο ανθρώπινο δυναμικό 

του Σταθμού, είναι υψηλό και βασίζεται κυρίως στην κατάρτιση, 

αλλά  και την καλή συνεργασία που χαρακτηρίζει την ομάδα. 

Αναδείχθηκε για άλλη μια φορά η ανάγκη καλύτερης συνεργασίας 

των Δήμων με τις πυροσβεστικές δυνάμεις και την Πολιτική 

Προστασία, καθώς και η ανάγκη ενίσχυσης των Δήμων με 

μηχανολογικό εξοπλισμό (χωματουργικά, υδροφόρες κ.α). 

Διαβαστε περισσότερα: 
https://kafantari.com/2021/07/08/6675/?fbclid=IwAR3mB8BEinqxKcc_Fz_ugo_3YdQ6Lw80yFO

WjFv1_Cxr9F53JvjXJgeQYUw 

09/07/2021 

Στο Μπαρουτάδικο στο Αιγάλεω, με 

συντρόφους/σσες και φίλους 

 
 

09.07.2021 

Κατάθεση Αναφοράς: Διευθέτηση θεμάτων των 

σχολείων του Δήμου Αιγάλεω» 

 
Με επιστολή της η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Δήμου 

Αιγάλεω ζητά ενημέρωση για την πρόοδο των ενεργειών για την 

αποκατάσταση των σεισμόπληκτων σχολείων και τον 

προγραμματισμό των επόμενων ενεργειών, την πορεία και εξέλιξη 

των έργων που είχαν ενταχθεί στο πρόγραμμα «Φιλόδημος» και στο 

πρόγραμμα για την αποκατάσταση ορισμένων «Αύλειων χωρών» στα 

σχολεία, καθώς και για άλλες εργασίες αποκατάστασης φθορών και 

συντήρησης στα σχολικά κτήρια του Δήμου. Επίσης, ζητείται 

ενημέρωση για τον προγραμματισμό για επαρκή καθαριότητα στα 

σχολεία εν όψει της νέας σχολικής χρονιάς και ενημέρωση σχετικά 

με τη λειτουργία της δίχρονης προσχολικής αγωγής στο Δήμο. 

Δείτε την Αναφορά: https://kafantari.com/2021/07/09/%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%b4%ce%b9%ce%b5%cf%85%ce%b8%ce%ad%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-
%ce%b8%ce%b5%ce%bc%ce%ac%cf%84/?fbclid=IwAR241JuLwxuERf_6dKLU6oa8asmKXcw3LJq1CcqdfscxKfusLX5I9Uqr5uM 

11.07.2021 

ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ – ΔΥΟ 

ΧΡΟΝΙΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ 

ΧΑΡΑΣ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗ 

ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ 

 
Σταθερά δίπλα στην Κοινωνία της Δυτικής Αθήνας, δύο χρόνια 

τώρα (7.7.2019-7.7.2021), ανέδειξα κοινοβουλευτικά πολλά 

σημαντικά προβλήματα της περιοχής. 

Οι κάτοικοι της Δυτικής Αθήνας, άνθρωποι του μόχθου και της 

βιοπάλης, αξίζουν μια καλύτερη ποιότητα ζωής, ενώ η πανδημία του 

covid 19 έχει επί πλέον αρνητικές επιπτώσεις στην καθημερινότητά 

τους. 

Ως τοπική βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία έχω 

καταθέσει, τα τελευταία δύο χρόνια, συνολικά 4 Επίκαιρες 

Ερωτήσεις, 13 Ερωτήσεις, 16 Αναφορές και 1 Επίκαιρη Επερώτηση 

που συνυπέγραψαν 53 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, για την 

Περιφέρεια εκλογής μου, τον Δυτικό Τομέα Αθήνας. 

Επιπλέον συνυπέγραψα 6 Αναφορές και 3 ερωτήσεις συναδέλφων 

βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ Δυτικής Αθήνας. 

Μέσω του κοινοβουλευτικού ελέγχου, αναδείχτηκαν προβλήματα 

και θέματα που απασχολούν τους κατοίκους της Αγίας Βαρβάρας, 

των Αγίων Αναργύρων-Καματερού, του Αιγάλεω, του Ιλίου, του 

Περιστερίου, της Πετρούπολης και του Χαϊδαρίου. 

Μπορείτε να δείτε σε λίστα ανά θεματική, τις Επίκαιρες, τις 

Ερωτήσεις και τις Αναφορές που κατέθεσα στους αρμόδιους 

Υπουργούς, καθώς και τις απαντήσεις των Υπουργείων – όπου 

έχουν δοθεί.( πατώντας στους αντίστοιχους συνδέσμους). 
https://kafantari.com/2021/07/11/%ce%b4%cf%85%ce%bf-%cf%87%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%b9%ce%b1-

%ce%ba%cf%85%ce%b2%ce%b5%cf%81%ce%bd%ce%b7%cf%83%ce%b7%cf%83-%ce%bc%ce%b7%cf%84%cf%83%ce%bf%cf%84%ce%b1%ce%ba%ce%b7-

%ce%b4%cf%85%ce%bf-%cf%87/?fbclid=IwAR2oBHqfZgm3mfKhDWygwNummTXyBWES8ccRVYq3uZGAWeAdNmIsKIc6SS0 

 

https://kafantari.com/2021/07/08/6675/?fbclid=IwAR3mB8BEinqxKcc_Fz_ugo_3YdQ6Lw80yFOWjFv1_Cxr9F53JvjXJgeQYUw
https://kafantari.com/2021/07/08/6675/?fbclid=IwAR3mB8BEinqxKcc_Fz_ugo_3YdQ6Lw80yFOWjFv1_Cxr9F53JvjXJgeQYUw
https://kafantari.com/2021/07/09/%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%b4%ce%b9%ce%b5%cf%85%ce%b8%ce%ad%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b8%ce%b5%ce%bc%ce%ac%cf%84/?fbclid=IwAR241JuLwxuERf_6dKLU6oa8asmKXcw3LJq1CcqdfscxKfusLX5I9Uqr5uM
https://kafantari.com/2021/07/09/%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%b4%ce%b9%ce%b5%cf%85%ce%b8%ce%ad%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b8%ce%b5%ce%bc%ce%ac%cf%84/?fbclid=IwAR241JuLwxuERf_6dKLU6oa8asmKXcw3LJq1CcqdfscxKfusLX5I9Uqr5uM
https://kafantari.com/2021/07/09/%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%b4%ce%b9%ce%b5%cf%85%ce%b8%ce%ad%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b8%ce%b5%ce%bc%ce%ac%cf%84/?fbclid=IwAR241JuLwxuERf_6dKLU6oa8asmKXcw3LJq1CcqdfscxKfusLX5I9Uqr5uM
https://kafantari.com/2021/07/11/%ce%b4%cf%85%ce%bf-%cf%87%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%b9%ce%b1-%ce%ba%cf%85%ce%b2%ce%b5%cf%81%ce%bd%ce%b7%cf%83%ce%b7%cf%83-%ce%bc%ce%b7%cf%84%cf%83%ce%bf%cf%84%ce%b1%ce%ba%ce%b7-%ce%b4%cf%85%ce%bf-%cf%87/?fbclid=IwAR2oBHqfZgm3mfKhDWygwNummTXyBWES8ccRVYq3uZGAWeAdNmIsKIc6SS0
https://kafantari.com/2021/07/11/%ce%b4%cf%85%ce%bf-%cf%87%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%b9%ce%b1-%ce%ba%cf%85%ce%b2%ce%b5%cf%81%ce%bd%ce%b7%cf%83%ce%b7%cf%83-%ce%bc%ce%b7%cf%84%cf%83%ce%bf%cf%84%ce%b1%ce%ba%ce%b7-%ce%b4%cf%85%ce%bf-%cf%87/?fbclid=IwAR2oBHqfZgm3mfKhDWygwNummTXyBWES8ccRVYq3uZGAWeAdNmIsKIc6SS0
https://kafantari.com/2021/07/11/%ce%b4%cf%85%ce%bf-%cf%87%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%b9%ce%b1-%ce%ba%cf%85%ce%b2%ce%b5%cf%81%ce%bd%ce%b7%cf%83%ce%b7%cf%83-%ce%bc%ce%b7%cf%84%cf%83%ce%bf%cf%84%ce%b1%ce%ba%ce%b7-%ce%b4%cf%85%ce%bf-%cf%87/?fbclid=IwAR2oBHqfZgm3mfKhDWygwNummTXyBWES8ccRVYq3uZGAWeAdNmIsKIc6SS0


ΔΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ 

 

12.07.2021 
Στο μουσείο του συλλόγου μικρασιατών Αιγάλεω 

«Νέες Κυδωνίες» 

 
 

Συγχαρητήρια στους συντελεστές εξαιρετική δουλειά. 
 

13.07.2021 

Συνάντηση με εργαζόμενους του Δήμου Περιστερίου  

 
Οι εργαζόμενοι στους ΟΤΑ «στο απόσπασμα» απο την 

Κυβέρνηση Μητσοτάκη... 

Ιδιωτικοποιήσεις υπηρεσιών, «ιδιαίτερες» εργασιακές σχέσεις, 

δύσκολες συνθήκες εργασίας ...κλπ 

 

13.07.2021 

Στην Aφαία - Χαϊδάρι  

 
Πολλά τα προβλήματα στην περιοχή...... 

 

14.07.2021 

Στο Ίλιον, σε εκδήλωση με θέμα «Τρέχουσες 

πολιτικές εξελίξεις και η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ 

 
 

20.07.2021 

Στην Αγία Βαρβάρα, στον Προφήτη Ηλία.  

 
25.07.2021 

Στην εκδήλωση του Δήμου Αιγάλεω για τα 

αποκαλυπτήρια του αγάλματος του Κλεισθένη 

 
Με εκλεκτούς φίλους, δημοτικούς συμβούλους της 

Ανάπλασης Αιγάλεω 

 
 



ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

02/07/2021 

Η προστασία του δασικού πλούτου και της 

βιοποικιλότητας της πατρίδας δεν είναι επικοινωνία. 

Απαιτείται πολιτική βούληση. 

 
Χρειάζονται συγκεκριμένα σχέδια, για τη θωράκιση των δασών, τη 

θωράκιση και την αντιπυρική θωράκιση τους, με συγκεκριμένες 

ενέργειες: παρεμβάσεις, οργάνωση, συστήματα, χρησιμοποίηση 

μοντέλων επιχειρησιακής προσομοίωσης στα δάση, εκπαίδευση 

προσωπικού που θα κάνει αυτό και, γενικότερα, καλύτερο 

συντονισμό ΥΠΕΝ και Πολιτικής Προστασίας και ενισχυμένες 

δασικές υπηρεσίες. 
Τοποθέτηση κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος με θέμα 

«Επετειακή συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για τη συμπλήρωση των 

200 ετών από την Εθνική Επανάσταση-Ειδικό αφιέρωμα στα αιωνόβια φυτά 

από την εποχή της Επαναστάσεως: Σύγχρονες Προκλήσεις και η προστασία 

τους». 
https://kafantari.com/2021/07/02/%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%b7-

%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%85-

%ce%b4%ce%b1%cf%83%ce%b9%ce%ba%ce%bf/?fbclid=IwAR2XumeoxlNsvTDKhJmumVaIrGR90uj67Pv7v8ZpshvX8Reg0ODHqPCSHNM 

 

20.07.2021 

Κυβέρνηση αυτοαναίρεσης, ξεπουλήματος, εξυπηρέτησης 

ιδιωτικών συμφερόντων και υποκρισίας 

 
Έχουμε μια κυβέρνηση της αυτοαναίρεσης 

Μια κυβέρνηση του ξεπουλήματος (π.χ. ΔΕΔΔΗΕ ) 

Μια κυβέρνηση εξυπηρέτησης συμφερόντων, πλήθος οι 

φωτογραφικές διατάξεις και οι τροπολογίες εν μέσω της νυκτός για 

πολεοδομικά-χωροταξικά θέματα. 

Μια κυβέρνηση υποκρισίας: «Ένας πράσινος πρωθυπουργός» που 

βιάζεται να κλείσει λιγνιτικές μονάδες στο όνομα της 

απολιγνιτοποιησης , όχι της ανθρακοποιήσεις προωθώντας 

παράλληλα το φυσικό αέριο το οποίο είναι ορυκτό καύσιμο, 

εξυπηρετώντας ιδιωτικά συμφέροντα. 

Με τέτοιες πολίτικες δεν θα πιάσουμε τους στόχους της πράσινης 

συμφωνία της Ε.Ε. ενώ οι ρυθμίσεις αντίκειται στις πρακτικές και 

κανόνες της Ε.Ε. 

Πρόσφατα η ΕΕ μας παρέπεμψε για το μέγα ζήτημα της 

ατμοσφαιρικής ρύπανσης τομέας για τον οποίο δεν υπάρχει 

ολιστικό σχέδιο από την πλευρά της κυβέρνησης . 

Είναι η κυβέρνηση των λίγων, όσους και να εξυπηρετήσει ο λαός 

έχει καταλάβει και θα αναδείξει μια Προοδευτική –Δημοκρατική 

κυβέρνηση, που μέλημα της θα είναι οι ανάγκες των πολλών. 
 

Τοποθέτηση επί του νομοσχεδίου για τη διαχείριση αποβλήτων στην 

Ολομέλεια της Βουλής. 
https://kafantari.com/2021/07/20/%ce%ba%cf%85%ce%b2%ce%ad%cf%81%ce%bd%ce%b7%cf%83%ce%b7-

%ce%b1%cf%85%cf%84%ce%bf%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%af%cf%81%ce%b5%cf%83%ce%b7%cf%82-

%ce%be%ce%b5%cf%80%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%ae%ce%bc%ce%b1/?fbclid=IwAR0B_yqLAyIpX5Dc3OTZiaODbja36tQfvN

NRRcuc-SOWhkGUnYKUJZRBgxY 

 

22.07.2021 

Η ενεργειακή μετάβαση να είναι δίκαιη για όλους 

 
Το 2035 πρέπει να κυκλοφορούν μόνο ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τι 

καύσιμο θα έχουν αυτά τα αυτοκίνητα; Ηλεκτρική ενέργεια. Πώς θα 

παράγεται αυτή η ηλεκτρική ενέργεια . 

Έχουμε την πιο ακριβή ενέργεια στην Ευρώπη. Οι τιμές έχουν 

αυξηθεί ειδικά το τελευταίο διάστημα, τον τελευταίο χρόνο, πάρα 

πολύ. Συνέπεια αυτού, βέβαια, είναι και η ενίσχυση της ενεργειακής 

φτώχειας 

Πέρα από τα μεγάλα λόγια και τις διακηρύξεις, στο σοβαρό ζήτημα 

αυτό της κλιματικής αλλαγής και των στόχων που βάζει η 

Ευρωπαϊκή Ένωση Θα πρέπει και η αντίστοιχη πολιτική που 

ακολουθείται από  την ελληνική κυβέρνηση να συνάδει με αυτό  και 

περιμένουμε να δούμε την πρόταση της γι’ αυτό το νέο κοινωνικό 

ταμείο, πώς θα είναι δίκαιη και πώς θα ενισχύει πραγματικά τα 

φτωχά εισοδηματικά στρώματα, ώστε αυτή η ενεργειακή μετάβαση 

να μας πάρει όλους και όχι ορισμένους και αυτό νομίζω είναι το πιο 

σημαντικό η κλιματική δικαιοσύνη. 

Τοποθέτηση στην Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος:  
https://kafantari.com/2021/07/22/%ce%b7-%ce%b5%ce%bd%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b5%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%ae-

%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%ac%ce%b2%ce%b1%cf%83%ce%b7-%ce%bd%ce%b1-%ce%b5%ce%af%ce%bd%ce%b1%ce%b9-

%ce%b4%ce%af%ce%ba%ce%b1%ce%b9/?fbclid=IwAR2_anGuuJ-4tEz-N0ZQyvrMAXRTnax31qRJS7G61ppMYIvYhAMoTAZtIPg 

 

27/07/2021 

Ανάγκη μείωσης των εκπομπών ρύπων στη Ναυτιλία 

 
Υβριδικά σκάφη ή ηλεκτρικά; Είναι ένα ερώτημα, γιατί αναφέρθηκε 

πολλές φορές υβριδικά ή ηλεκτρικά και λοιπά. Γιατί; Τα 

φωτοβολταϊκά, είδαμε μία παρουσίαση παραδείγματος χάρη, 

μπορούν να δουλέψουν μόνο, ας πούμε, το μισό εικοσιτετράωρο, τις 

άλλες ώρες πώς θα δουλεύει το σκάφος; Τι ενέργεια θα αποθηκεύει; 

Τι ενέργεια θα είναι αυτή, η οποία θα χρησιμοποιείται. Είναι ένα 

ζήτημα. Τώρα, έρχομαι συγκεκριμένα και λέω ότι για τους λόγους 

μείωσης των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου, σαφώς έχουν 

επιβληθεί περιορισμοί και στη ναυτιλία σε παγκόσμιο επίπεδο. 
Τοποθέτηση στην Υποεπιτροπή Υδατικών 

Πόρων:  
https://kafantari.com/2021/07/28/%ce%b1%ce%bd%ce%ac%ce%b3%ce%ba%ce%b7-

%ce%bc%ce%b5%ce%af%cf%89%cf%83%ce%b7%cf%82-%cf%84%ce%bf%ce%bd-

%ce%b5%ce%ba%cf%80%ce%bf%ce%bc%cf%80%cf%8e%ce%bd-%cf%81%cf%8d%cf%80%cf%89%ce%bd-

%cf%83%cf%84/?fbclid=IwAR36P6QiPy_vZbMahLdPeHcdgvcwrY33qp8u-KNL_Sw9ABrdH53GFG2Sp6Y 

 

 

https://kafantari.com/2021/07/02/%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%b7-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b4%ce%b1%cf%83%ce%b9%ce%ba%ce%bf/?fbclid=IwAR2XumeoxlNsvTDKhJmumVaIrGR90uj67Pv7v8ZpshvX8Reg0ODHqPCSHNM
https://kafantari.com/2021/07/02/%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%b7-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b4%ce%b1%cf%83%ce%b9%ce%ba%ce%bf/?fbclid=IwAR2XumeoxlNsvTDKhJmumVaIrGR90uj67Pv7v8ZpshvX8Reg0ODHqPCSHNM
https://kafantari.com/2021/07/02/%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%b7-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b4%ce%b1%cf%83%ce%b9%ce%ba%ce%bf/?fbclid=IwAR2XumeoxlNsvTDKhJmumVaIrGR90uj67Pv7v8ZpshvX8Reg0ODHqPCSHNM
https://kafantari.com/2021/07/20/%ce%ba%cf%85%ce%b2%ce%ad%cf%81%ce%bd%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b1%cf%85%cf%84%ce%bf%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%af%cf%81%ce%b5%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%be%ce%b5%cf%80%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%ae%ce%bc%ce%b1/?fbclid=IwAR0B_yqLAyIpX5Dc3OTZiaODbja36tQfvNNRRcuc-SOWhkGUnYKUJZRBgxY
https://kafantari.com/2021/07/20/%ce%ba%cf%85%ce%b2%ce%ad%cf%81%ce%bd%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b1%cf%85%cf%84%ce%bf%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%af%cf%81%ce%b5%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%be%ce%b5%cf%80%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%ae%ce%bc%ce%b1/?fbclid=IwAR0B_yqLAyIpX5Dc3OTZiaODbja36tQfvNNRRcuc-SOWhkGUnYKUJZRBgxY
https://kafantari.com/2021/07/20/%ce%ba%cf%85%ce%b2%ce%ad%cf%81%ce%bd%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b1%cf%85%cf%84%ce%bf%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%af%cf%81%ce%b5%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%be%ce%b5%cf%80%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%ae%ce%bc%ce%b1/?fbclid=IwAR0B_yqLAyIpX5Dc3OTZiaODbja36tQfvNNRRcuc-SOWhkGUnYKUJZRBgxY
https://kafantari.com/2021/07/20/%ce%ba%cf%85%ce%b2%ce%ad%cf%81%ce%bd%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b1%cf%85%cf%84%ce%bf%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%af%cf%81%ce%b5%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%be%ce%b5%cf%80%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%ae%ce%bc%ce%b1/?fbclid=IwAR0B_yqLAyIpX5Dc3OTZiaODbja36tQfvNNRRcuc-SOWhkGUnYKUJZRBgxY
https://kafantari.com/2021/07/22/%ce%b7-%ce%b5%ce%bd%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b5%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%ae-%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%ac%ce%b2%ce%b1%cf%83%ce%b7-%ce%bd%ce%b1-%ce%b5%ce%af%ce%bd%ce%b1%ce%b9-%ce%b4%ce%af%ce%ba%ce%b1%ce%b9/?fbclid=IwAR2_anGuuJ-4tEz-N0ZQyvrMAXRTnax31qRJS7G61ppMYIvYhAMoTAZtIPg
https://kafantari.com/2021/07/22/%ce%b7-%ce%b5%ce%bd%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b5%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%ae-%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%ac%ce%b2%ce%b1%cf%83%ce%b7-%ce%bd%ce%b1-%ce%b5%ce%af%ce%bd%ce%b1%ce%b9-%ce%b4%ce%af%ce%ba%ce%b1%ce%b9/?fbclid=IwAR2_anGuuJ-4tEz-N0ZQyvrMAXRTnax31qRJS7G61ppMYIvYhAMoTAZtIPg
https://kafantari.com/2021/07/22/%ce%b7-%ce%b5%ce%bd%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b5%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%ae-%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%ac%ce%b2%ce%b1%cf%83%ce%b7-%ce%bd%ce%b1-%ce%b5%ce%af%ce%bd%ce%b1%ce%b9-%ce%b4%ce%af%ce%ba%ce%b1%ce%b9/?fbclid=IwAR2_anGuuJ-4tEz-N0ZQyvrMAXRTnax31qRJS7G61ppMYIvYhAMoTAZtIPg
https://kafantari.com/2021/07/28/%ce%b1%ce%bd%ce%ac%ce%b3%ce%ba%ce%b7-%ce%bc%ce%b5%ce%af%cf%89%cf%83%ce%b7%cf%82-%cf%84%ce%bf%ce%bd-%ce%b5%ce%ba%cf%80%ce%bf%ce%bc%cf%80%cf%8e%ce%bd-%cf%81%cf%8d%cf%80%cf%89%ce%bd-%cf%83%cf%84/?fbclid=IwAR36P6QiPy_vZbMahLdPeHcdgvcwrY33qp8u-KNL_Sw9ABrdH53GFG2Sp6Y
https://kafantari.com/2021/07/28/%ce%b1%ce%bd%ce%ac%ce%b3%ce%ba%ce%b7-%ce%bc%ce%b5%ce%af%cf%89%cf%83%ce%b7%cf%82-%cf%84%ce%bf%ce%bd-%ce%b5%ce%ba%cf%80%ce%bf%ce%bc%cf%80%cf%8e%ce%bd-%cf%81%cf%8d%cf%80%cf%89%ce%bd-%cf%83%cf%84/?fbclid=IwAR36P6QiPy_vZbMahLdPeHcdgvcwrY33qp8u-KNL_Sw9ABrdH53GFG2Sp6Y
https://kafantari.com/2021/07/28/%ce%b1%ce%bd%ce%ac%ce%b3%ce%ba%ce%b7-%ce%bc%ce%b5%ce%af%cf%89%cf%83%ce%b7%cf%82-%cf%84%ce%bf%ce%bd-%ce%b5%ce%ba%cf%80%ce%bf%ce%bc%cf%80%cf%8e%ce%bd-%cf%81%cf%8d%cf%80%cf%89%ce%bd-%cf%83%cf%84/?fbclid=IwAR36P6QiPy_vZbMahLdPeHcdgvcwrY33qp8u-KNL_Sw9ABrdH53GFG2Sp6Y
https://kafantari.com/2021/07/28/%ce%b1%ce%bd%ce%ac%ce%b3%ce%ba%ce%b7-%ce%bc%ce%b5%ce%af%cf%89%cf%83%ce%b7%cf%82-%cf%84%ce%bf%ce%bd-%ce%b5%ce%ba%cf%80%ce%bf%ce%bc%cf%80%cf%8e%ce%bd-%cf%81%cf%8d%cf%80%cf%89%ce%bd-%cf%83%cf%84/?fbclid=IwAR36P6QiPy_vZbMahLdPeHcdgvcwrY33qp8u-KNL_Sw9ABrdH53GFG2Sp6Y


ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 

 

01.07.2021 

Το μεσοπρόθεσμο της Κυβέρνησης απέχει πολύ από 

τις ανάγκες της κοινωνίας 

 
ΜΗΠΩΣ κκ. ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΘΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΚΑΙ 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ; 
 

Τοποθέτηση κατά τη συζήτηση του σ/ν του Υπουργείου 

Οικονομικών «Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής 

Στρατηγικής 2022-2025» 
https://kafantari.com/2021/07/01/%cf%84%ce%bf-%ce%bc%ce%b5%cf%83%ce%bf%cf%80%cf%81%cf%8c%ce%b8%ce%b5%cf%83%ce%bc%ce%bf-

%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%ba%cf%85%ce%b2%ce%ad%cf%81%ce%bd%ce%b7%cf%83%ce%b7%cf%82-

%ce%b1%cf%80%ce%ad%cf%87%ce%b5/?fbclid=IwAR0gCU7OrZUsiccfO_OLHw7MAlib3vJpJpQmJyTGEI_L0upBRpjVnTFN9bA 

 

04.07.2021 

Τοποθέτηση της Χαράς Καφαντάρη στην 

Προγραμματική Συνδιάσκεψη 

 
ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ για: 

 Δημοκρατική Πράσινη πορεία με Ανθρώπινο Πρόσωπο. 

 Ρυθμισμένη αγορά εργασίας (κατάργηση νόμων Χατζηδάκη), 

στραμμένη στο Μέλλον. 

 Πολίτης στο προσκήνιο, από το περιθώριο. 

 Όλα αυτά με ένα Κοινωνικό Συμβόλαιο για: την Παιδεία, την 

Εργασία, τα Δικαιώματα και την εφαρμογή ενός νέου 

Αναπτυξιακού Μοντέλου, συμβατού με την αντιμετώπισης της 

Κλιματικής Κρίσης και της προκλήσεις της Εποχής που διανύουμε. 
https://kafantari.com/2021/07/04/%cf%84%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%b8%ce%b5%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-
%cf%84%ce%b7%cf%83-%cf%87%ce%b1%cf%81%ce%b1%cf%83-

%ce%ba%ce%b1%cf%86%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b1%cf%81%ce%b7-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-

%cf%80/?fbclid=IwAR3KBdFbPIOqNVwVvJ0Gkzn-Tx_0zDH_3Vb13Tzz_hmEfdB6QuFHuXk8jDo 

 

06.07.2021 

Με τον Πρόεδρο της Εθνοσυνέλευσης της Ν. Κορέας 

σήμερα στην επίσκεψη του στη Βουλή.  

 
Συμμετείχα στην Συνάντηση , ως Πρόεδρος της Ομάδας Φίλιας 

Ελλάδας Ν Κορέας του Ελληνικού Κοινοβουλίου. 

Ισχυροί δεσμοί φιλίας των δυο λαών, ανάγκη ενίσχυσης των 

εμπορικών σχέσεων και ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ 

ΕΙΡΗΝΗ 

08.07.2021 

Κατάθεση μηνυτήριας Αναφοράς στον Άρειο Πάγο 
σχετικά με τη διερεύνηση σχετικών δημοσιευμάτων -

αποκαλύψεων της Εφημερίδας των Συντακτών που αφορούν 

τη λειτουργία της Πολιτικής Προστασίας κατά την είσοδο στη 

χώρα εμπύρετων αθλητών τουρκικής ομάδας, τον περασμένο 

Νοέμβρη 

 
 

10.07.2021 

Η Κυβέρνηση δεν μπορεί να πείσει με τις συνεχείς 

παλινωδίες της στη διαχείριση της υγειονομικής 

κρίσης 

 
Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά για τον αγώνα που έδωσαν στις 

Πανελλήνιες, μέσα στις δύσκολες συνθήκες που δημιούργησε η 

πανδημία και… η Κυβέρνηση. 

Η στάση του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ ήταν εξαρχής απόλυτα υπεύθυνη. Η 

Κυβέρνηση, με τις συνεχείς παλινωδίες της, δεν πείθει. 

Τα σκληρά μέτρα των lockdown ήταν για το λαό, όχι για τους… 

«ανέμελους». 

Συνέντευξη στο Kontra Channel: https://kafantari.com/2021/07/10/%ce%b7-

%ce%ba%cf%85%ce%b2%ce%ad%cf%81%ce%bd%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b4%ce%b5n-

%ce%bc%cf%80%ce%bf%cf%81%ce%b5%ce%af-%ce%bd%ce%b1-%cf%80%ce%b5%ce%af%cf%83%ce%b5%ce%b9-

%ce%bc%ce%b5-%cf%84%ce%b9%cf%82/?fbclid=IwAR2WjZikasTF9SwS0sPz0rzg1FxcTLzidMh4sWnXWoZ1hLk7QFlbYNpVj4g 

 

18.07.2021 

Εκ μέρους του Πρόεδρου μας, Αλέξη Τσίπρα, 

κατάθεση στεφάνου για τους πεσόντες αδελφούς στην 

ΚΥΠΡΟ. 

 
47 χρόνια μετά το πραξικόπημα 

ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ 

 
 

https://kafantari.com/2021/07/01/%cf%84%ce%bf-%ce%bc%ce%b5%cf%83%ce%bf%cf%80%cf%81%cf%8c%ce%b8%ce%b5%cf%83%ce%bc%ce%bf-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%ba%cf%85%ce%b2%ce%ad%cf%81%ce%bd%ce%b7%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%b1%cf%80%ce%ad%cf%87%ce%b5/?fbclid=IwAR0gCU7OrZUsiccfO_OLHw7MAlib3vJpJpQmJyTGEI_L0upBRpjVnTFN9bA
https://kafantari.com/2021/07/01/%cf%84%ce%bf-%ce%bc%ce%b5%cf%83%ce%bf%cf%80%cf%81%cf%8c%ce%b8%ce%b5%cf%83%ce%bc%ce%bf-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%ba%cf%85%ce%b2%ce%ad%cf%81%ce%bd%ce%b7%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%b1%cf%80%ce%ad%cf%87%ce%b5/?fbclid=IwAR0gCU7OrZUsiccfO_OLHw7MAlib3vJpJpQmJyTGEI_L0upBRpjVnTFN9bA
https://kafantari.com/2021/07/01/%cf%84%ce%bf-%ce%bc%ce%b5%cf%83%ce%bf%cf%80%cf%81%cf%8c%ce%b8%ce%b5%cf%83%ce%bc%ce%bf-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%ba%cf%85%ce%b2%ce%ad%cf%81%ce%bd%ce%b7%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%b1%cf%80%ce%ad%cf%87%ce%b5/?fbclid=IwAR0gCU7OrZUsiccfO_OLHw7MAlib3vJpJpQmJyTGEI_L0upBRpjVnTFN9bA
https://kafantari.com/2021/07/04/%cf%84%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%b8%ce%b5%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%b7%cf%83-%cf%87%ce%b1%cf%81%ce%b1%cf%83-%ce%ba%ce%b1%cf%86%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b1%cf%81%ce%b7-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%80/?fbclid=IwAR3KBdFbPIOqNVwVvJ0Gkzn-Tx_0zDH_3Vb13Tzz_hmEfdB6QuFHuXk8jDo
https://kafantari.com/2021/07/04/%cf%84%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%b8%ce%b5%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%b7%cf%83-%cf%87%ce%b1%cf%81%ce%b1%cf%83-%ce%ba%ce%b1%cf%86%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b1%cf%81%ce%b7-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%80/?fbclid=IwAR3KBdFbPIOqNVwVvJ0Gkzn-Tx_0zDH_3Vb13Tzz_hmEfdB6QuFHuXk8jDo
https://kafantari.com/2021/07/04/%cf%84%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%b8%ce%b5%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%b7%cf%83-%cf%87%ce%b1%cf%81%ce%b1%cf%83-%ce%ba%ce%b1%cf%86%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b1%cf%81%ce%b7-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%80/?fbclid=IwAR3KBdFbPIOqNVwVvJ0Gkzn-Tx_0zDH_3Vb13Tzz_hmEfdB6QuFHuXk8jDo
https://kafantari.com/2021/07/04/%cf%84%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%b8%ce%b5%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%b7%cf%83-%cf%87%ce%b1%cf%81%ce%b1%cf%83-%ce%ba%ce%b1%cf%86%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b1%cf%81%ce%b7-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%80/?fbclid=IwAR3KBdFbPIOqNVwVvJ0Gkzn-Tx_0zDH_3Vb13Tzz_hmEfdB6QuFHuXk8jDo
https://kafantari.com/2021/07/10/%ce%b7-%ce%ba%cf%85%ce%b2%ce%ad%cf%81%ce%bd%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b4%ce%b5n-%ce%bc%cf%80%ce%bf%cf%81%ce%b5%ce%af-%ce%bd%ce%b1-%cf%80%ce%b5%ce%af%cf%83%ce%b5%ce%b9-%ce%bc%ce%b5-%cf%84%ce%b9%cf%82/?fbclid=IwAR2WjZikasTF9SwS0sPz0rzg1FxcTLzidMh4sWnXWoZ1hLk7QFlbYNpVj4g
https://kafantari.com/2021/07/10/%ce%b7-%ce%ba%cf%85%ce%b2%ce%ad%cf%81%ce%bd%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b4%ce%b5n-%ce%bc%cf%80%ce%bf%cf%81%ce%b5%ce%af-%ce%bd%ce%b1-%cf%80%ce%b5%ce%af%cf%83%ce%b5%ce%b9-%ce%bc%ce%b5-%cf%84%ce%b9%cf%82/?fbclid=IwAR2WjZikasTF9SwS0sPz0rzg1FxcTLzidMh4sWnXWoZ1hLk7QFlbYNpVj4g
https://kafantari.com/2021/07/10/%ce%b7-%ce%ba%cf%85%ce%b2%ce%ad%cf%81%ce%bd%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b4%ce%b5n-%ce%bc%cf%80%ce%bf%cf%81%ce%b5%ce%af-%ce%bd%ce%b1-%cf%80%ce%b5%ce%af%cf%83%ce%b5%ce%b9-%ce%bc%ce%b5-%cf%84%ce%b9%cf%82/?fbclid=IwAR2WjZikasTF9SwS0sPz0rzg1FxcTLzidMh4sWnXWoZ1hLk7QFlbYNpVj4g
https://kafantari.com/2021/07/10/%ce%b7-%ce%ba%cf%85%ce%b2%ce%ad%cf%81%ce%bd%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b4%ce%b5n-%ce%bc%cf%80%ce%bf%cf%81%ce%b5%ce%af-%ce%bd%ce%b1-%cf%80%ce%b5%ce%af%cf%83%ce%b5%ce%b9-%ce%bc%ce%b5-%cf%84%ce%b9%cf%82/?fbclid=IwAR2WjZikasTF9SwS0sPz0rzg1FxcTLzidMh4sWnXWoZ1hLk7QFlbYNpVj4g


ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 

 

18.07.2021 

Απλώνουμε χέρι συνεργασίας σε όλο το δημοκρατικό 

φάσμα 

 
Ως αντίποδας στη λαίλαπα της καταστροφικής πολιτικής του 

καθεστώτος Μητσοτάκη, με συνέπειες σε όλους τους 

τομείς, καθίσταται πλέον ορατή η ανάγκη συμπαράταξης του 

δημοκρατικού, προοδευτικού και αριστερού κόσμου. 

Είναι πλέον μια κοινωνική αναγκαιότητα, η οποία κερδίζει έδαφος 

στην κοινωνία. Τα προβλήματα απαιτούν λύσεις 

και η αποτροπή της νεοφιλελεύθερης πολιτικής απαιτεί 

συνεργασίες, οι οποίες μπορούν να ξεκινήσουν από το 

επίπεδο της Αυτοδιοίκησης και του συνδικαλιστικού κινήματος 

μέχρι και σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο. Για τον στόχο αυτό ο 

ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ. εργάζεται και απλώνει χέρι συνεργασίας σε όλο το 

δημοκρατικό φάσμα. Είναι στο χέρι τους να ανταποκριθούν. 

Συνέντευξη στο Political.gr 
https://kafantari.com/2021/07/19/%ce%b1%cf%80%ce%bb%cf%8e%ce%bd%ce%bf%cf%85%ce%bc%ce%b5-%cf%87%ce%ad%cf%81%ce%b9-

%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%b1%cf%82-%cf%83%ce%b5-%cf%8c%ce%bb%ce%bf-%cf%84%ce%bf-

%ce%b4/?fbclid=IwAR3fmnE-JpVvOJ5Zm0zyGHORG_TvD71mjND71RAn5KZaai7sK9KjnFQdjCQ 

 

23.07.2021 

Ναι στον εμβολιασμό με πολιτικές πειθούς, όχι στον 

εξαναγκασμό με απειλές 

 
Η κυβέρνηση αντί να ενισχύσει,  σύμφωνα και με την εισήγηση της 

επιτροπής Βιοηθικής, τον εμβολιασμό, εντείνοντας την 

επιστημονική ενημέρωση, αντιμετωπίζοντας τους φόβους των 

πολιτών που διστάζουν, και ενισχύοντας την κοινωνική 

εμπιστοσύνη, που έχει πληγεί από τα συνεχιζόμενα  λάθη και τις 

παλινωδίες της, προχωρά σε αυταρχικά μέτρα, περιστέλλοντας 

δικαιώματα. 

Συνέντευξη στο OPEN: 
https://kafantari.com/2021/07/23/%ce%bd%ce%b1%ce%b9-%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bd-
%ce%b5%ce%bc%ce%b2%ce%bf%ce%bb%ce%b9%ce%b1%cf%83%ce%bc%ce%bf-%ce%bc%ce%b5-

%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b9%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b5%cf%83-

%cf%80%ce%b5%ce%b9/?fbclid=IwAR3qPDcbhmpHndQiNgHZqnXmrYcFvQbKcr3ihpUSIRbYb5KpLKQxWcfUpqg 

 

26.07.2021 

Η Χαρά Καφαντάρη στο ΚΟΚΚΙΝΟ 105,5 εφ’ όλης 

της ύλης 

 
https://kafantari.com/2021/07/26/6769/?fbclid=IwAR241JuLwxuERf_6dKLU6oa8asmKXcw3LJq1Ccqdfsc

xKfusLX5I9Uqr5uM 

 

26.07.2021 

Εν μέσω πανδημίας, ο κ. Μητσοτάκης επανέρχεται στα 

σχέδιά του περί ιδιωτικοποίησης του ΕΣΥ, μέσω ΣΔΙΤ 

 
Η δυσαρέσκεια του κόσμου  αρχίζει να εκδηλώνεται και βέβαια 

υπάρχει ακόμη  ο φόβος της πανδημίας. Η διαχείριση της πανδημίας 

από την κυβέρνηση δεν ήταν αυτή που θα έπρεπε. Σε υγειονομικό 

επίπεδο, δεν ενισχύθηκε  το ΕΣΥ σε καμία βαθμίδα,  αλλά  ο κ. 

Μητσοτάκη επανέρχεται  στις θέσεις του, για κλείσιμο νοσοκομείων 

και συγχωνεύσεις, καθώς και ιδιωτικοποίησεις  μέσω ΣΔΙΤ. 

Συνέντευξη στο Kontra Channel: 
https://kafantari.com/2021/07/26/%ce%b5%ce%bd-%ce%bc%ce%b5%cf%83%cf%89-
%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%b9%ce%b1%cf%83-%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%b5%cf%80%ce%b1%ce%bd/?fbclid=IwAR12Toai0pwnakjjSl5hC3iXn0UDzHYq4mQuOxoEA2tKCxJ6i14fbbOa_9Y 

 

28.07.2021 

Αποχαιρέτα το, το δημοκρατικό σχολείο που χάνεις… 

 
Αντί του τίτλου του νομοσχεδίου «Αναβάθμιση σχολείου και 

ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών», έπρεπε ο τίτλος να είναι 

«υποβάθμιση Δημόσιου σχολείου-χειραγώγηση των 

εκπαιδευτικών». 

Τοποθέτηση για το νομοσχέδιο  του  Υπουργείου Παιδείας. 
https://kafantari.com/2021/07/28/%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%b1%cf%80%ce%bf%cf%87%ce%b1%ce%b9%cf%81%ce%ad%cf%84%ce%b1-%cf%84%ce%bf-%cf%84%ce%bf-

%ce%b4%ce%b7%ce%bc/?fbclid=IwAR16Sh9N7kVSLcEZ13wxlXV7HZngg-S4KhO8FvpRtKGy3La5MPiaIdXbSBg 

 

29.07.2021 

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ήταν και είναι παρών σε όλα τα μεγάλα 

προβλήματα της χώρας 
Ασχολούμαστε με το πόθεν έσχες του ΠΘ γιατί είναι θέμα 

δημοκρατίας και διαφάνειας, Ο 2ος τη τάξει πολίτης της χώρας θα 

πρέπει να δίνει μήνυμα διαφάνειας στην ελληνική κοινωνία. Ζητάμε 

να γίνει έλεγχος και καταθέσαμε στοιχεία στην επιτροπή Πόθεν 

Έσχες 

Συνέντευξη στο Πρώτο Πρόγραμμα: 
https://left.gr/news/h-kafantari-o-syriza-ps-itan-kai-einai-paron-se-ola-ta-megala-provlimata-tis-

horas?fbclid=IwAR0DiX3S90ruJbQVAiDu4cIfbmc8JAKFwE5CY6ppwBtHPkA_So3nwwadaPk 

 

30.07.2021 

Τελετή Αφής φλόγας για την 19η λαμπαδηδρομία 

Εθελοντών Αιμοδοτών. 

 
Εκπροσωπώντας τον Πρόεδρο, Αλέξη Τσίπρα  

Παγκόσμιο Σύνθημα «Το αίμα μας ενώνει» 
 

https://kafantari.com/2021/07/19/%ce%b1%cf%80%ce%bb%cf%8e%ce%bd%ce%bf%cf%85%ce%bc%ce%b5-%cf%87%ce%ad%cf%81%ce%b9-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%b1%cf%82-%cf%83%ce%b5-%cf%8c%ce%bb%ce%bf-%cf%84%ce%bf-%ce%b4/?fbclid=IwAR3fmnE-JpVvOJ5Zm0zyGHORG_TvD71mjND71RAn5KZaai7sK9KjnFQdjCQ
https://kafantari.com/2021/07/19/%ce%b1%cf%80%ce%bb%cf%8e%ce%bd%ce%bf%cf%85%ce%bc%ce%b5-%cf%87%ce%ad%cf%81%ce%b9-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%b1%cf%82-%cf%83%ce%b5-%cf%8c%ce%bb%ce%bf-%cf%84%ce%bf-%ce%b4/?fbclid=IwAR3fmnE-JpVvOJ5Zm0zyGHORG_TvD71mjND71RAn5KZaai7sK9KjnFQdjCQ
https://kafantari.com/2021/07/19/%ce%b1%cf%80%ce%bb%cf%8e%ce%bd%ce%bf%cf%85%ce%bc%ce%b5-%cf%87%ce%ad%cf%81%ce%b9-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%b1%cf%82-%cf%83%ce%b5-%cf%8c%ce%bb%ce%bf-%cf%84%ce%bf-%ce%b4/?fbclid=IwAR3fmnE-JpVvOJ5Zm0zyGHORG_TvD71mjND71RAn5KZaai7sK9KjnFQdjCQ
https://kafantari.com/2021/07/23/%ce%bd%ce%b1%ce%b9-%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bd-%ce%b5%ce%bc%ce%b2%ce%bf%ce%bb%ce%b9%ce%b1%cf%83%ce%bc%ce%bf-%ce%bc%ce%b5-%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b9%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b5%cf%83-%cf%80%ce%b5%ce%b9/?fbclid=IwAR3qPDcbhmpHndQiNgHZqnXmrYcFvQbKcr3ihpUSIRbYb5KpLKQxWcfUpqg
https://kafantari.com/2021/07/23/%ce%bd%ce%b1%ce%b9-%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bd-%ce%b5%ce%bc%ce%b2%ce%bf%ce%bb%ce%b9%ce%b1%cf%83%ce%bc%ce%bf-%ce%bc%ce%b5-%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b9%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b5%cf%83-%cf%80%ce%b5%ce%b9/?fbclid=IwAR3qPDcbhmpHndQiNgHZqnXmrYcFvQbKcr3ihpUSIRbYb5KpLKQxWcfUpqg
https://kafantari.com/2021/07/23/%ce%bd%ce%b1%ce%b9-%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bd-%ce%b5%ce%bc%ce%b2%ce%bf%ce%bb%ce%b9%ce%b1%cf%83%ce%bc%ce%bf-%ce%bc%ce%b5-%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b9%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b5%cf%83-%cf%80%ce%b5%ce%b9/?fbclid=IwAR3qPDcbhmpHndQiNgHZqnXmrYcFvQbKcr3ihpUSIRbYb5KpLKQxWcfUpqg
https://kafantari.com/2021/07/23/%ce%bd%ce%b1%ce%b9-%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bd-%ce%b5%ce%bc%ce%b2%ce%bf%ce%bb%ce%b9%ce%b1%cf%83%ce%bc%ce%bf-%ce%bc%ce%b5-%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b9%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b5%cf%83-%cf%80%ce%b5%ce%b9/?fbclid=IwAR3qPDcbhmpHndQiNgHZqnXmrYcFvQbKcr3ihpUSIRbYb5KpLKQxWcfUpqg
https://kafantari.com/2021/07/26/6769/?fbclid=IwAR241JuLwxuERf_6dKLU6oa8asmKXcw3LJq1CcqdfscxKfusLX5I9Uqr5uM
https://kafantari.com/2021/07/26/6769/?fbclid=IwAR241JuLwxuERf_6dKLU6oa8asmKXcw3LJq1CcqdfscxKfusLX5I9Uqr5uM
https://kafantari.com/2021/07/26/%ce%b5%ce%bd-%ce%bc%ce%b5%cf%83%cf%89-%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%b9%ce%b1%cf%83-%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%b5%cf%80%ce%b1%ce%bd/?fbclid=IwAR12Toai0pwnakjjSl5hC3iXn0UDzHYq4mQuOxoEA2tKCxJ6i14fbbOa_9Y
https://kafantari.com/2021/07/26/%ce%b5%ce%bd-%ce%bc%ce%b5%cf%83%cf%89-%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%b9%ce%b1%cf%83-%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%b5%cf%80%ce%b1%ce%bd/?fbclid=IwAR12Toai0pwnakjjSl5hC3iXn0UDzHYq4mQuOxoEA2tKCxJ6i14fbbOa_9Y
https://kafantari.com/2021/07/26/%ce%b5%ce%bd-%ce%bc%ce%b5%cf%83%cf%89-%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%b9%ce%b1%cf%83-%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%b5%cf%80%ce%b1%ce%bd/?fbclid=IwAR12Toai0pwnakjjSl5hC3iXn0UDzHYq4mQuOxoEA2tKCxJ6i14fbbOa_9Y
https://kafantari.com/2021/07/26/%ce%b5%ce%bd-%ce%bc%ce%b5%cf%83%cf%89-%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%b9%ce%b1%cf%83-%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%b5%cf%80%ce%b1%ce%bd/?fbclid=IwAR12Toai0pwnakjjSl5hC3iXn0UDzHYq4mQuOxoEA2tKCxJ6i14fbbOa_9Y
https://kafantari.com/2021/07/28/%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%b1%cf%80%ce%bf%cf%87%ce%b1%ce%b9%cf%81%ce%ad%cf%84%ce%b1-%cf%84%ce%bf-%cf%84%ce%bf-%ce%b4%ce%b7%ce%bc/?fbclid=IwAR16Sh9N7kVSLcEZ13wxlXV7HZngg-S4KhO8FvpRtKGy3La5MPiaIdXbSBg
https://kafantari.com/2021/07/28/%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%b1%cf%80%ce%bf%cf%87%ce%b1%ce%b9%cf%81%ce%ad%cf%84%ce%b1-%cf%84%ce%bf-%cf%84%ce%bf-%ce%b4%ce%b7%ce%bc/?fbclid=IwAR16Sh9N7kVSLcEZ13wxlXV7HZngg-S4KhO8FvpRtKGy3La5MPiaIdXbSBg
https://kafantari.com/2021/07/28/%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%b1%cf%80%ce%bf%cf%87%ce%b1%ce%b9%cf%81%ce%ad%cf%84%ce%b1-%cf%84%ce%bf-%cf%84%ce%bf-%ce%b4%ce%b7%ce%bc/?fbclid=IwAR16Sh9N7kVSLcEZ13wxlXV7HZngg-S4KhO8FvpRtKGy3La5MPiaIdXbSBg
https://left.gr/news/h-kafantari-o-syriza-ps-itan-kai-einai-paron-se-ola-ta-megala-provlimata-tis-horas?fbclid=IwAR0DiX3S90ruJbQVAiDu4cIfbmc8JAKFwE5CY6ppwBtHPkA_So3nwwadaPk
https://left.gr/news/h-kafantari-o-syriza-ps-itan-kai-einai-paron-se-ola-ta-megala-provlimata-tis-horas?fbclid=IwAR0DiX3S90ruJbQVAiDu4cIfbmc8JAKFwE5CY6ppwBtHPkA_So3nwwadaPk

