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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
 

01.06.2021 

Απαραίτητες οι πολιτικές πρόληψης πυρκαγιών. Η 

καταστολή έπεται… 

 
Όταν η διεθνής επιστημονική κοινότητα προειδοποιεί για ένταση 

και αύξηση ακραίων φαινομένων όπως είναι οι πυρκαγιές (και το 

2020 είχαμε ρεκόρ πυρκαγιών δεκαετίας) θα έπρεπε να χτυπήσει 

καμπανάκι για την κυβέρνηση, να ενισχυθούν οι δασικές υπηρεσίες 

ώστε να είναι σε ετοιμότητα ο επιχειρησιακός μηχανισμός του 

πυροσβεστικού σώματος. Ο δασικός πλούτος είναι σοβαρό ζήτημα, 

δεν αρκούν οι επικοινωνιακοί χειρισμοί του κ. Χαρδαλιά. 

Δείτε συνέντευξη στον ρ/σ ΚΑΝΑΛΙ ΕΝΑ 90,4, εδώ:  
https://kafantari.com/2021/06/01/%ce%b1%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%af%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%bf%ce%b9-

%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b9%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%cf%80%cf%81%cf%8c%ce%bb%ce%b7%cf%88%ce%b7%cf%82-

%cf%80%cf%85/?fbclid=IwAR0JlPxxMMVN8FiR2japzGgVEwsQlsTPlLFddRqh5Ygtcb-3B7QLkPeU9eE 

 

07.06.2021 

Επιμένει στην καταστολή ο κ. Χαρδαλιάς διότι δεν 

καταλαβαίνει την πρόληψη 

 
«Πρόληψη δεν υπήρχε. Πολιτική, επικοινωνίας υπήρχε 

περίσσια και αποδεικνύεται αν θέλετε και με το πώς 

τοποθετηθήκατε, εστιάζοντας στην καταστολή και όχι στην 

πολιτική πρόληψης που είναι το πιο βασικό σε αυτό που λέμε 

πολιτική προστασία.» 

Δείτε τη συζήτηση της επίκαιρης ερώτησης της Χαράς 

Καφαντάρη, προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, με 

θέμα: «Ανέτοιμος ο κρατικός μηχανισμός για την 

αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών». 
https://kafantari.com/2021/06/07/%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%bc%ce%ad%ce%bd%ce%b5%ce%b9-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-

%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bb%ce%ae-%ce%bf-%ce%ba-

%cf%87%ce%b1%cf%81%ce%b4%ce%b1%ce%bb%ce%b9%ce%ac%cf%82/?fbclid=IwAR28OtSNhA_T3FigVdtVUoaIUsw2QpXf-2PvTmmQSlB6tFglxsa5Gkhc1Cw 

 

 
Η ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ 
https://kafantari.com/2021/05/28/%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac%ce%b8%ce%b5%cf%83%ce%b7-
%ce%b5%cf%80%ce%af%ce%ba%ce%b1%ce%b9%cf%81%ce%b7%cf%82-%ce%b5%cf%81%cf%8e%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%bc%ce%b5-
%ce%b8%ce%ad%ce%bc%ce%b1/?fbclid=IwAR0uJ41suMJIpakkuFqoPVeb0MWkoWRy5cuQCe1wzAlpVjVm4_4RGqwBDOI 

 

13.06.2021 

Στην εκδήλωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 

αποστράτων του Πυροσβεστικού Σώματος για τα 60 

χρόνια της Ομοσπονδίας 

 
 

14.06.2021 

Ευτυχώς αποκτήσαμε «Δρυάδες»… Εκ των υστέρων 

οδηγίες Π.Π. για την αντιπυρική περίοδο 

 
Είναι αναγκαίο ακόμα μια φορά να υπενθυμίσουμε ότι, 

χρειάζεται αλλαγή πολιτικής του υπουργείου, μακριά 

από ιδεοληπτικές αγκυλώσεις και επικοινωνία και να 

υιοθετηθούν πολιτικές ουσιαστικής πρόληψης και 

ενεργούς προστασίας του δασικού πλούτου, της χώρας. 
Διαβάστε περισσότερα: https://left.gr/news/h-kafantari-eytyhos-apoktisame-dryades-ek-ton-

ysteron-odigies-pp-gia-tin-antipyriki-periodo?fbclid=IwAR3e5O6EoEd4dRv3VqlOc-

17dk3of46JLxfJ44vWWb2bT663hvpsHodCAb4 
 
 

15.06.2021 

Σ. Φάμελλος - Χ. Καφαντάρη: Σπασμωδικές κινήσεις 

της Πολ. Προστασίας στο δάσος του Σχινιά 
Μπροστά στα αδιέξοδα που οι ίδιοι δημιούργησαν και στην 

ολιγωρία τους να δράσουν ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ, κάνουν τώρα 

σπασμωδικές κινήσεις καταστρέφοντας ένα προστατευόμενο 

δάσος, έναν οικότοπο προτεραιότητας, εξαιρετικής 

οικολογικής σημασίας, για να αποδείξουν ότι “υπάρχουν και 

ότι ενεργούν”. Όμως η ανεπάρκειά τους οδηγεί σε σοβαρά 

λάθη και εντάσεις. 

Διαβάστε τη δήλωση, εδώ:  
https://left.gr/news/s-famellos-h-kafantari-spasmodikes-kiniseis-tis-pol-prostasias-sto-dasos-

toy-shinia?fbclid=IwAR0JlPxxMMVN8FiR2japzGgVEwsQlsTPlLFddRqh5Ygtcb-3B7QLkPeU9eE 

 

https://kafantari.com/2021/06/01/%ce%b1%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%af%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%bf%ce%b9-%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b9%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%cf%80%cf%81%cf%8c%ce%bb%ce%b7%cf%88%ce%b7%cf%82-%cf%80%cf%85/?fbclid=IwAR0JlPxxMMVN8FiR2japzGgVEwsQlsTPlLFddRqh5Ygtcb-3B7QLkPeU9eE
https://kafantari.com/2021/06/01/%ce%b1%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%af%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%bf%ce%b9-%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b9%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%cf%80%cf%81%cf%8c%ce%bb%ce%b7%cf%88%ce%b7%cf%82-%cf%80%cf%85/?fbclid=IwAR0JlPxxMMVN8FiR2japzGgVEwsQlsTPlLFddRqh5Ygtcb-3B7QLkPeU9eE
https://kafantari.com/2021/06/01/%ce%b1%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%af%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%bf%ce%b9-%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b9%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%cf%80%cf%81%cf%8c%ce%bb%ce%b7%cf%88%ce%b7%cf%82-%cf%80%cf%85/?fbclid=IwAR0JlPxxMMVN8FiR2japzGgVEwsQlsTPlLFddRqh5Ygtcb-3B7QLkPeU9eE
https://kafantari.com/2021/06/07/%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%bc%ce%ad%ce%bd%ce%b5%ce%b9-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bb%ce%ae-%ce%bf-%ce%ba-%cf%87%ce%b1%cf%81%ce%b4%ce%b1%ce%bb%ce%b9%ce%ac%cf%82/?fbclid=IwAR28OtSNhA_T3FigVdtVUoaIUsw2QpXf-2PvTmmQSlB6tFglxsa5Gkhc1Cw
https://kafantari.com/2021/06/07/%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%bc%ce%ad%ce%bd%ce%b5%ce%b9-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bb%ce%ae-%ce%bf-%ce%ba-%cf%87%ce%b1%cf%81%ce%b4%ce%b1%ce%bb%ce%b9%ce%ac%cf%82/?fbclid=IwAR28OtSNhA_T3FigVdtVUoaIUsw2QpXf-2PvTmmQSlB6tFglxsa5Gkhc1Cw
https://kafantari.com/2021/06/07/%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%bc%ce%ad%ce%bd%ce%b5%ce%b9-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bb%ce%ae-%ce%bf-%ce%ba-%cf%87%ce%b1%cf%81%ce%b4%ce%b1%ce%bb%ce%b9%ce%ac%cf%82/?fbclid=IwAR28OtSNhA_T3FigVdtVUoaIUsw2QpXf-2PvTmmQSlB6tFglxsa5Gkhc1Cw
https://kafantari.com/2021/05/28/%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac%ce%b8%ce%b5%cf%83%ce%b7-%ce%b5%cf%80%ce%af%ce%ba%ce%b1%ce%b9%cf%81%ce%b7%cf%82-%ce%b5%cf%81%cf%8e%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%bc%ce%b5-%ce%b8%ce%ad%ce%bc%ce%b1/?fbclid=IwAR0uJ41suMJIpakkuFqoPVeb0MWkoWRy5cuQCe1wzAlpVjVm4_4RGqwBDOI
https://kafantari.com/2021/05/28/%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac%ce%b8%ce%b5%cf%83%ce%b7-%ce%b5%cf%80%ce%af%ce%ba%ce%b1%ce%b9%cf%81%ce%b7%cf%82-%ce%b5%cf%81%cf%8e%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%bc%ce%b5-%ce%b8%ce%ad%ce%bc%ce%b1/?fbclid=IwAR0uJ41suMJIpakkuFqoPVeb0MWkoWRy5cuQCe1wzAlpVjVm4_4RGqwBDOI
https://kafantari.com/2021/05/28/%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac%ce%b8%ce%b5%cf%83%ce%b7-%ce%b5%cf%80%ce%af%ce%ba%ce%b1%ce%b9%cf%81%ce%b7%cf%82-%ce%b5%cf%81%cf%8e%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%bc%ce%b5-%ce%b8%ce%ad%ce%bc%ce%b1/?fbclid=IwAR0uJ41suMJIpakkuFqoPVeb0MWkoWRy5cuQCe1wzAlpVjVm4_4RGqwBDOI
https://left.gr/news/h-kafantari-eytyhos-apoktisame-dryades-ek-ton-ysteron-odigies-pp-gia-tin-antipyriki-periodo?fbclid=IwAR3e5O6EoEd4dRv3VqlOc-17dk3of46JLxfJ44vWWb2bT663hvpsHodCAb4
https://left.gr/news/h-kafantari-eytyhos-apoktisame-dryades-ek-ton-ysteron-odigies-pp-gia-tin-antipyriki-periodo?fbclid=IwAR3e5O6EoEd4dRv3VqlOc-17dk3of46JLxfJ44vWWb2bT663hvpsHodCAb4
https://left.gr/news/h-kafantari-eytyhos-apoktisame-dryades-ek-ton-ysteron-odigies-pp-gia-tin-antipyriki-periodo?fbclid=IwAR3e5O6EoEd4dRv3VqlOc-17dk3of46JLxfJ44vWWb2bT663hvpsHodCAb4
https://left.gr/news/s-famellos-h-kafantari-spasmodikes-kiniseis-tis-pol-prostasias-sto-dasos-toy-shinia?fbclid=IwAR0JlPxxMMVN8FiR2japzGgVEwsQlsTPlLFddRqh5Ygtcb-3B7QLkPeU9eE
https://left.gr/news/s-famellos-h-kafantari-spasmodikes-kiniseis-tis-pol-prostasias-sto-dasos-toy-shinia?fbclid=IwAR0JlPxxMMVN8FiR2japzGgVEwsQlsTPlLFddRqh5Ygtcb-3B7QLkPeU9eE


ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ – ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ 

19.06.2021 

Η πρόσφατη γυναικοκτονία επανέφερε εμφατικά την 

ανάγκη αναβάθμισης των Τμημάτων Αντιμετώπισης 

της Ενδοοικογενειακής βίας της ΕΛ.ΑΣ. 

 
Απαιτείται ενίσχυση σε ανθρώπινο δυναμικό των 

αστυνομικών τμημάτων και περαιτέρω σχετική εκπαίδευση 

του αστυνομικού δυναμικού, που υπηρετεί στα τμήματα 

αντιμετώπισης της ενδοοικογενειακής βίας, ώστε να 

υπάρχουν καλύτερα αποτελέσματα. 

Απαιτείται τα τμήματα ενδοοικογενειακής βίας της ΕΛ.ΑΣ. 

να έχουν σχετική αυτονομία, με προσωπικό αποκλειστικής 

απασχόλησης, ώστε να μπορούν να επιτελέσουν το σοβαρό 

κοινωνικό έργο τους και να υπηρετήσουν το σκοπό για τον 

οποίο ιδρύθηκαν. 

Απαιτείται συνεργασία του Υπουργείου Προστασίας του 

Πολίτη με το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής και το 

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, για προβολή – 

καμπάνια του ρόλου των τμημάτων ενδοοικογενειακής βίας 

της ΕΛ.ΑΣ., προς ενημέρωση των πολιτών, ώστε να ξέρουν 

που μπορούν να απευθύνονται τα «θύματα». 

Διαβάστε περισσότερα:  
https://kafantari.com/2021/06/19/%ce%b7-%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%cf%86%ce%b1%cf%84%ce%b7-

%ce%b3%cf%85%ce%bd%ce%b1%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%ba%cf%84%ce%bf%ce%bd%ce%af%ce%b1-

%ce%b5%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%ad%cf%86%ce%b5%cf%81%ce%b5-%ce%b5/ 

 

 

25.06.2021 

Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη να ενισχύσει 

αποφασιστικά με αρμοδιότητες, με εκπαίδευση και με 

προσωπικό τα τμήματα αντιμετώπισης της 

ενδοοικογενειακής βίας. 

 
Επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ το 2019 δημιουργήθηκε με το Π.Δ. 

37/2019 Τμήμα Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας. 

Αυτό στελεχώθηκε σε έναν βαθμό από την Κυβέρνησή σας 

τον Νοέμβρη του 2019. Σήμερα λειτουργούν αυτά τα γραφεία, 

όμως ο ρόλος τους είναι επιτελικός. 

Οι αστυνομικοί που ασχολούνται εκεί δεν διεξάγουν 

προανάκριση. Ουσιαστικά κρατάνε μόνο στατιστικά στοιχεία. 

Στεγάζονται αυτά τα τμήματα στις εκάστοτε αστυνομικές 

διευθύνσεις σαν γραφεία αντιμετώπισης ενδοοικογενειακής 

βίας, υπάγονται δε στη Διεύθυνση Αστυνόμευσης και όχι στη 

Διεύθυνση Ασφάλειας της ΕΛ.ΑΣ. 

Απαιτείται να υπάρξει αποκλειστική απασχόληση με τα 

ζητήματα αυτά, της ενδοοικογενειακή βίας από τα Τμήματα 

Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας. 

Υπάρχει ανάγκη περαιτέρω εκπαίδευσης και εξειδίκευσης του 

προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας. 

Πρέπει να υπάρχει ενημέρωση των υποψήφιων θυμάτων, των 

πολιτών γενικότερα, για το πού μπορούν να απευθύνονται. 
 

Η Τοποθέτηση της Χαράς Καφαντάρη, κατά τη συζήτηση της 

Επίκαιρης Επερώτησης Βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, με θέμα: 

«Υποβάθμιση των πολιτικών ισότητας των φύλων στους είκοσι 

μήνες διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας». 
https://kafantari.com/2021/06/25/%cf%84%ce%bf-

%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b3%ce%b5%ce%af%ce%bf-

%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%b1%cf%82-%cf%84%ce%bf%cf%85-

%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%af%cf%84%ce%b7-

%ce%bd%ce%b1/?fbclid=IwAR3zV5_INc3l3AnhGd9beDwhnL6xB-468rXRz3D243sSTrOJpo1vOYkLBWE 

 

https://kafantari.com/2021/06/19/%ce%b7-%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%cf%86%ce%b1%cf%84%ce%b7-%ce%b3%cf%85%ce%bd%ce%b1%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%ba%cf%84%ce%bf%ce%bd%ce%af%ce%b1-%ce%b5%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%ad%cf%86%ce%b5%cf%81%ce%b5-%ce%b5/
https://kafantari.com/2021/06/19/%ce%b7-%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%cf%86%ce%b1%cf%84%ce%b7-%ce%b3%cf%85%ce%bd%ce%b1%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%ba%cf%84%ce%bf%ce%bd%ce%af%ce%b1-%ce%b5%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%ad%cf%86%ce%b5%cf%81%ce%b5-%ce%b5/
https://kafantari.com/2021/06/19/%ce%b7-%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%cf%86%ce%b1%cf%84%ce%b7-%ce%b3%cf%85%ce%bd%ce%b1%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%ba%cf%84%ce%bf%ce%bd%ce%af%ce%b1-%ce%b5%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%ad%cf%86%ce%b5%cf%81%ce%b5-%ce%b5/
https://kafantari.com/2021/06/25/%cf%84%ce%bf-%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b3%ce%b5%ce%af%ce%bf-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%b1%cf%82-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%af%cf%84%ce%b7-%ce%bd%ce%b1/?fbclid=IwAR3zV5_INc3l3AnhGd9beDwhnL6xB-468rXRz3D243sSTrOJpo1vOYkLBWE
https://kafantari.com/2021/06/25/%cf%84%ce%bf-%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b3%ce%b5%ce%af%ce%bf-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%b1%cf%82-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%af%cf%84%ce%b7-%ce%bd%ce%b1/?fbclid=IwAR3zV5_INc3l3AnhGd9beDwhnL6xB-468rXRz3D243sSTrOJpo1vOYkLBWE
https://kafantari.com/2021/06/25/%cf%84%ce%bf-%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b3%ce%b5%ce%af%ce%bf-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%b1%cf%82-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%af%cf%84%ce%b7-%ce%bd%ce%b1/?fbclid=IwAR3zV5_INc3l3AnhGd9beDwhnL6xB-468rXRz3D243sSTrOJpo1vOYkLBWE
https://kafantari.com/2021/06/25/%cf%84%ce%bf-%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b3%ce%b5%ce%af%ce%bf-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%b1%cf%82-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%af%cf%84%ce%b7-%ce%bd%ce%b1/?fbclid=IwAR3zV5_INc3l3AnhGd9beDwhnL6xB-468rXRz3D243sSTrOJpo1vOYkLBWE
https://kafantari.com/2021/06/25/%cf%84%ce%bf-%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b3%ce%b5%ce%af%ce%bf-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%b1%cf%82-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%af%cf%84%ce%b7-%ce%bd%ce%b1/?fbclid=IwAR3zV5_INc3l3AnhGd9beDwhnL6xB-468rXRz3D243sSTrOJpo1vOYkLBWE


ΔΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ 

09.06.2021 

Δεν είναι αναβάθμιση της Δυτικής Αθήνας η αύξηση 

των αντικειμενικών αξιών 

 
Οι πρόσφατες εξαγγελίες   της κυβέρνησης, δεν αφήνουν  έξω την 

πολύπαθη Δυτική Αθήνα, όπου προβλέπεται σημαντική αύξηση 

αντικειμενικών αξιών (μέγιστη αύξηση ειδικά στο Δήμο Αγ. 

Αναργύρων Καματερού). Η Δυτική Αθήνα,  που χαρακτηρίζεται 

από χαμηλά εισοδηματικά στρώματα, λιανεμπόριο, ΜμΕ, 

ανθρώπους του καθημερινού μόχθου και της βιοπάλης, θα δει τις 

περιουσίες των κατοίκων της να αυξάνονται, όπως δήλωσε  και ο 

υπουργός κ. Σκυλακάκης, ο οποίος μάλιστα ανέφερε ότι ....θα 

υπάρχει όφελος για τους ιδιοκτήτες,  με  την ταυτόχρονη αύξηση 

των ενοικίων. 

Διαβάστε περισσότερα:  
https://left.gr/news/h-kafantari-den-einai-anavathmisi-tis-dytikis-athinas-i-ayxisi-ton-antikeimenikon-

axion?fbclid=IwAR1fTZA5FJ3goVq9EwIJU9EK7TiQEtvLuUszLrpkMbs5RIyOgAyTGpbvnYo 

09.06.2021 

Στο Δημαρχείο της Αγ Βαρβάρας και το ΚΕΠ, με 

συντρόφους της Τοπικής ΟΜ.  

Ενημέρωση των εργαζομένων για το εργασιακό 

νομοσχέδιο και την αυριανή ΑΠΕΡΓΙΑ 

 
10.06.2021 
Με τη Νομαρχιακή Δυτικής Αθήνας στο Συλλαλητήριο 

για το αντεργατικό ν/σ Χατζηδάκη 

 

ΟΧΙ Δεν θα περάσει... 
 

15.06.2021 

Η Χαρά Καφαντάρη στην Αγία Βαρβάρα για τις 

αποκοπές ηλεκτρικού ρεύματος 

 
Ολοι οι συμπολίτες μας πρέπει να έχουν πρόσβαση στο 

βασικό κοινωνικό αγαθό της  ενέργειας, Η Κυβέρνηση πρέπει 

να σκύψει σοβαρά στο πρόβλημα, να στηρίξει τις ευάλωτες 

κοινωνικές ομάδες. .Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ είναι να 

περιληφθεί σχετική ρύθμιση στη διαδικασία αναθεώρησης 

του Συντάγματος. Ως ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ έχουμε καταθέσει δύο 

φορές σχετική τροπολογία στη Βουλή, για δωρεάν παροχή 

ηλεκτρικού ρεύματος για τα στοιχειώδη, κάτω από 

συγκεκριμένες εισοδηματικές προϋποθέσεις. Η τροπολογία 

βέβαια δεν έγινε δεκτή. 

Διαβάστε τη δήλωση, εδώ: https://kafantari.com/2021/06/16/h-%cf%87%ce%b1%cf%81%ce%b1-

%ce%ba%ce%b1%cf%86%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b1%cf%81%ce%b7-%cf%83thn-a%ce%b3-%ce%b2%ce%b1%cf%81%ce%b2%ce%b1%cf%81%ce%b1-
%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b9%cf%83-%ce%b1%cf%80/?fbclid=IwAR2JhJIWK3l35Kz7uqPF-3DLKFh0oAtlBEYUAzCEmnFAAi_wgnjxFrxJv-Q 

 

25.06.2021 

Κατάθεση Ερώτησης: Υπογειοποίηση γραμμών 

μεταφοράς υπερυψηλής τάσης σε Αιγάλεω και 

Αγία Βαρβάρα» 

 
Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί : 

1. Ποια είναι τα μέτρα τα οποία προτίθενται να λάβουν 

προκειμένου να εξασφαλιστεί η προστασία του περιβάλλοντος, 

της δημόσιας υγείας και της ποιότητας ζωής των κατοίκων της 

Δυτικής Αθήνας; 

2. Ποιος είναι ο σχεδιασμός τους για τις υπογειοποιήσεις των 

γραμμών υψηλής και μέσης τάσης ηλεκτρικού ρεύματος, που 

βρίσκονται σε κατοικημένες περιοχές; 

3. Με τι προϋπολογισμό θα επιτευχθούν οι αναγγελίες τους; Θα 

χρησιμοποιηθεί μόνο το αναφερόμενο ποσό του Ταμείου 

Ανάκαμψης; 

Δείτε την Ερώτηση, εδώ:  
https://kafantari.com/2021/06/27/%cf%87-

%ce%ba%ce%b1%cf%86%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%ac%cf%81%ce%b7%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%b3%ce%b

5%ce%b9%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%af%ce%b7%cf%83%ce%b7-

%ce%b3%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%bc%cf%8e%ce%bd-%ce%bc/ 

 
 

https://left.gr/news/h-kafantari-den-einai-anavathmisi-tis-dytikis-athinas-i-ayxisi-ton-antikeimenikon-axion?fbclid=IwAR1fTZA5FJ3goVq9EwIJU9EK7TiQEtvLuUszLrpkMbs5RIyOgAyTGpbvnYo
https://left.gr/news/h-kafantari-den-einai-anavathmisi-tis-dytikis-athinas-i-ayxisi-ton-antikeimenikon-axion?fbclid=IwAR1fTZA5FJ3goVq9EwIJU9EK7TiQEtvLuUszLrpkMbs5RIyOgAyTGpbvnYo
https://kafantari.com/2021/06/16/h-%cf%87%ce%b1%cf%81%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%cf%86%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b1%cf%81%ce%b7-%cf%83thn-a%ce%b3-%ce%b2%ce%b1%cf%81%ce%b2%ce%b1%cf%81%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b9%cf%83-%ce%b1%cf%80/?fbclid=IwAR2JhJIWK3l35Kz7uqPF-3DLKFh0oAtlBEYUAzCEmnFAAi_wgnjxFrxJv-Q
https://kafantari.com/2021/06/16/h-%cf%87%ce%b1%cf%81%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%cf%86%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b1%cf%81%ce%b7-%cf%83thn-a%ce%b3-%ce%b2%ce%b1%cf%81%ce%b2%ce%b1%cf%81%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b9%cf%83-%ce%b1%cf%80/?fbclid=IwAR2JhJIWK3l35Kz7uqPF-3DLKFh0oAtlBEYUAzCEmnFAAi_wgnjxFrxJv-Q
https://kafantari.com/2021/06/16/h-%cf%87%ce%b1%cf%81%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%cf%86%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b1%cf%81%ce%b7-%cf%83thn-a%ce%b3-%ce%b2%ce%b1%cf%81%ce%b2%ce%b1%cf%81%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b9%cf%83-%ce%b1%cf%80/?fbclid=IwAR2JhJIWK3l35Kz7uqPF-3DLKFh0oAtlBEYUAzCEmnFAAi_wgnjxFrxJv-Q
https://kafantari.com/2021/06/27/%cf%87-%ce%ba%ce%b1%cf%86%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%ac%cf%81%ce%b7%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%b3%ce%b5%ce%b9%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%af%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b3%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%bc%cf%8e%ce%bd-%ce%bc/
https://kafantari.com/2021/06/27/%cf%87-%ce%ba%ce%b1%cf%86%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%ac%cf%81%ce%b7%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%b3%ce%b5%ce%b9%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%af%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b3%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%bc%cf%8e%ce%bd-%ce%bc/
https://kafantari.com/2021/06/27/%cf%87-%ce%ba%ce%b1%cf%86%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%ac%cf%81%ce%b7%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%b3%ce%b5%ce%b9%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%af%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b3%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%bc%cf%8e%ce%bd-%ce%bc/
https://kafantari.com/2021/06/27/%cf%87-%ce%ba%ce%b1%cf%86%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%ac%cf%81%ce%b7%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%b3%ce%b5%ce%b9%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%af%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b3%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%bc%cf%8e%ce%bd-%ce%bc/


ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΑΝΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ 

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ 

04.06.2021 

Όποιες εκσυγχρονιστικές ρυθμίσεις δεν μπορούν να 

αλλάξουν το χαρακτήρα του νομοθετικού εκτρώματος 

του εργασιακού νομοσχεδίου. 

 
Η καθεστωτική αντίληψη της Κυβέρνησης συνεχίζεται και με 

το εργασιακό νομοσχέδιο. Δεν δείχνει πρόθυμη να λάβει υπόψη 

τις παρατηρήσεις των φορέων και τις αντιδράσεις του κόσμου. 

Υπάρχουν ρυθμίσεις θετικές και εκσυγχρονιστικές. Υπάρχουν 

για να εξωραΐσουν αυτό το νομοθετικό έκτρωμα που θα 

αποτελέσει το ξεθεμελίωμα των εργασιακών δικαιωμάτων και 

ένα καινούριο εργατικό δίκαιο. 

Δείτε τη συνέντευξη στο KONTRA, εδώ:  
https://kafantari.com/2021/06/05/%cf%8c%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%b5%cf%82-

%ce%b5%ce%ba%cf%83%cf%85%ce%b3%cf%87%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-

%cf%81%cf%85%ce%b8%ce%bc%ce%af%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b4-

2/?fbclid=IwAR1719pxwrdWjirL1_qTxpRt5gURvs2DJL7VZ67z82o1hRPal7BSpWgdx4w 

09.06.2021 

Ακτιβιστική δράση ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ με τη νεολαία του 

κόμματος και την ΚΟ 

 
Ενάντια στο Αντεργατικό Νομοσχέδιο Χατζηδάκη- 

Μητσοτάκη 

 
 

16.06.2021 

Κατάργηση ΣΣΕ, απλήρωτες υπερωρίες, αύξηση της 

ανεργίας, αποκοπές ηλεκτρικού ρεύματος, χτύπημα 

του συνδικαλιστικού κινήματος, Η ΝΕΑ 

ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ. 
Τοποθέτηση κατά τη συζήτηση του σ/ν του Υπουργείου 

Εργασίας «Για την Προστασία της Εργασίας – Σύσταση 

Ανεξάρτητης Αρχής «Επιθεώρηση Εργασίας»... για την 

ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής και της ιδιωτικής 

ζωής». 

 
 Δεν πρέπει να είστε περήφανος, κ. Χατζηδάκη, για τα έργα και 

τις ημέρες σας, όπως δηλώσατε το πρωί. Δεν μπορεί να είστε 

περήφανος για τη ΔΕΗ και το Περιβάλλον. Δεν μπορεί να είστε 

περήφανος που σήμερα ο ΔΕΔΔΗΕ έκοψε το ρεύμα σε 

νοικοκυριά στην Αγία Βαρβάρα. Είστε γνωστός, κ. Χατζηδάκη, 

από την Ολυμπιακή, τη ΔΕΗ και τώρα το όνομά σας θα 

συνδεθεί με το ξεθεμελίωμα των εργασιακών δικαιωμάτων. 

 Το νομοσχέδιό σας είναι μνημείο πολιτικής απάτης, μνημείο 

κακής νομοθέτησης. 

 Με ένα εντυπωσιακό περιτύλιγμα, με κυρώσεις διεθνών 

συμβάσεων και ενσωμάτωση κοινοτικών οδηγιών προσπαθείτε 

να αποκρύψετε τον βαθύ αντιδραστικό πυρήνα που εκφράζει 

ουσιαστικά την οπισθοδρομική λογική, τον συντηρητισμό 

και τις ιδεοληψίες του κόμματος του κ. Μητσοτάκη. 

Διαβάστε την τοποθέτηση, εδώ:  
https://kafantari.com/2021/06/16/%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac%cf%81%ce%b3%ce%b7
%cf%83%ce%b7-%cf%83%cf%83%ce%b5-
%ce%b1%cf%80%ce%bb%ce%ae%cf%81%cf%89%cf%84%ce%b5%cf%82-
%cf%85%cf%80%ce%b5%cf%81%cf%89%cf%81%ce%af%ce%b5%cf%82-
%ce%b1%cf%8d/?fbclid=IwAR28nolVy3Ji1GBCsj01IIlx1FOzbdmo8EbYcmma7VdzI38LqZn8uZD
LuJ4 

 

16.06.2021 

Στην συγκέντρωση στο Σύνταγμα 

απόψε μετά ψηφοφορία και 

καταψήφιση του αντεργατικού 

εκτρώματος στη Βουλή 

 
Συνεχίζουμε... 

 
 

https://kafantari.com/2021/06/05/%cf%8c%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%b5%cf%82-%ce%b5%ce%ba%cf%83%cf%85%ce%b3%cf%87%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%cf%81%cf%85%ce%b8%ce%bc%ce%af%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b4-2/?fbclid=IwAR1719pxwrdWjirL1_qTxpRt5gURvs2DJL7VZ67z82o1hRPal7BSpWgdx4w
https://kafantari.com/2021/06/05/%cf%8c%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%b5%cf%82-%ce%b5%ce%ba%cf%83%cf%85%ce%b3%cf%87%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%cf%81%cf%85%ce%b8%ce%bc%ce%af%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b4-2/?fbclid=IwAR1719pxwrdWjirL1_qTxpRt5gURvs2DJL7VZ67z82o1hRPal7BSpWgdx4w
https://kafantari.com/2021/06/05/%cf%8c%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%b5%cf%82-%ce%b5%ce%ba%cf%83%cf%85%ce%b3%cf%87%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%cf%81%cf%85%ce%b8%ce%bc%ce%af%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b4-2/?fbclid=IwAR1719pxwrdWjirL1_qTxpRt5gURvs2DJL7VZ67z82o1hRPal7BSpWgdx4w
https://kafantari.com/2021/06/05/%cf%8c%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%b5%cf%82-%ce%b5%ce%ba%cf%83%cf%85%ce%b3%cf%87%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%cf%81%cf%85%ce%b8%ce%bc%ce%af%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b4-2/?fbclid=IwAR1719pxwrdWjirL1_qTxpRt5gURvs2DJL7VZ67z82o1hRPal7BSpWgdx4w
https://kafantari.com/2021/06/16/%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac%cf%81%ce%b3%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%83%cf%83%ce%b5-%ce%b1%cf%80%ce%bb%ce%ae%cf%81%cf%89%cf%84%ce%b5%cf%82-%cf%85%cf%80%ce%b5%cf%81%cf%89%cf%81%ce%af%ce%b5%cf%82-%ce%b1%cf%8d/?fbclid=IwAR28nolVy3Ji1GBCsj01IIlx1FOzbdmo8EbYcmma7VdzI38LqZn8uZDLuJ4
https://kafantari.com/2021/06/16/%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac%cf%81%ce%b3%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%83%cf%83%ce%b5-%ce%b1%cf%80%ce%bb%ce%ae%cf%81%cf%89%cf%84%ce%b5%cf%82-%cf%85%cf%80%ce%b5%cf%81%cf%89%cf%81%ce%af%ce%b5%cf%82-%ce%b1%cf%8d/?fbclid=IwAR28nolVy3Ji1GBCsj01IIlx1FOzbdmo8EbYcmma7VdzI38LqZn8uZDLuJ4
https://kafantari.com/2021/06/16/%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac%cf%81%ce%b3%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%83%cf%83%ce%b5-%ce%b1%cf%80%ce%bb%ce%ae%cf%81%cf%89%cf%84%ce%b5%cf%82-%cf%85%cf%80%ce%b5%cf%81%cf%89%cf%81%ce%af%ce%b5%cf%82-%ce%b1%cf%8d/?fbclid=IwAR28nolVy3Ji1GBCsj01IIlx1FOzbdmo8EbYcmma7VdzI38LqZn8uZDLuJ4
https://kafantari.com/2021/06/16/%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac%cf%81%ce%b3%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%83%cf%83%ce%b5-%ce%b1%cf%80%ce%bb%ce%ae%cf%81%cf%89%cf%84%ce%b5%cf%82-%cf%85%cf%80%ce%b5%cf%81%cf%89%cf%81%ce%af%ce%b5%cf%82-%ce%b1%cf%8d/?fbclid=IwAR28nolVy3Ji1GBCsj01IIlx1FOzbdmo8EbYcmma7VdzI38LqZn8uZDLuJ4
https://kafantari.com/2021/06/16/%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac%cf%81%ce%b3%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%83%cf%83%ce%b5-%ce%b1%cf%80%ce%bb%ce%ae%cf%81%cf%89%cf%84%ce%b5%cf%82-%cf%85%cf%80%ce%b5%cf%81%cf%89%cf%81%ce%af%ce%b5%cf%82-%ce%b1%cf%8d/?fbclid=IwAR28nolVy3Ji1GBCsj01IIlx1FOzbdmo8EbYcmma7VdzI38LqZn8uZDLuJ4
https://kafantari.com/2021/06/16/%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac%cf%81%ce%b3%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%83%cf%83%ce%b5-%ce%b1%cf%80%ce%bb%ce%ae%cf%81%cf%89%cf%84%ce%b5%cf%82-%cf%85%cf%80%ce%b5%cf%81%cf%89%cf%81%ce%af%ce%b5%cf%82-%ce%b1%cf%8d/?fbclid=IwAR28nolVy3Ji1GBCsj01IIlx1FOzbdmo8EbYcmma7VdzI38LqZn8uZDLuJ4


ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 

04.06.2021 

«Ημέρα Περιβάλλοντος 2021: Εν μέσω πανδημίας και 

κλιματικής κρίσης».  

 
Ακόμα μια μέρα Περιβάλλοντος, αυτή την φορά στο μέσο ενός 

διαστήματος με κυρίαρχα ζητήματα, σε παγκόσμιο επίπεδο,  την 

αντιμετώπιση της πανδημίας, την αντιμετώπιση της κλιματικής 

κρίσης και εν μέσω των σχεδιασμών για την πράσινη ανάπτυξη 

κατά την επόμενη μέρα. Φέτος, η Ημέρα Περιβάλλοντος έχει ως 

μήνυμα «Reimagine-Recreate-Restore» (Επανασχεδιασμός-

επαναδημιουργία-Αποκατάσταση), με ιδιαίτερο βάρος  στην 

αποκατάσταση των οικοσυστημάτων. 

Άρθρο της Χαράς Καφαντάρη, στο tvxs.gr. 
https://tvxs.gr/news/egrapsan-eipan/imera-periballontos-2021-en-meso-pandimias-kai-klimatikis-
krisis?fbclid=IwAR11TcjYRGRo--MZhPTc83XqAVuhdSkadywWB8PQgYmmhTU8y3o2u_hOryU 
 

05.06.2021 

Κατάθεση Ερώτησης: Ανάγκη κύρωσης διεθνών 

περιβαλλοντικών Συμβάσεων 

 
Ερωτώνται οι συναρμόδιοι Υπουργοί: 

1. Τί μέτρα προτίθενται να προωθήσουν για την υπογραφή, ή 

προσχώρηση των εκκρεμών περιπτώσεων περιβαλλοντικών 

συνθηκών; 

2. Τί μέτρα προτίθενται να προωθήσουν για επικύρωση από το 

Ελληνικό Κοινοβούλιο των συμβάσεων που εκκρεμούν και την 

εισαγωγή τους στην Ελληνική έννομη τάξη και σε ποιες έχει 

δοθεί προτεραιότητα; 
Δείτε τη Ερώτηση, εδώ 
https://kafantari.com/2021/06/05/%ce%b1%ce%bd%ce%ac%ce%b3%ce%ba%ce%b7-%ce%ba%cf%8d%cf%81%cf%89%cf%83%ce%b7%cf%82-

%ce%b4%ce%b9%ce%b5%ce%b8%ce%bd%cf%8e%ce%bd-

%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%b2%ce%b1%ce%bb%ce%bb%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%b9/?fbclid=IwAR1tpaoeHexcTk724xAVxZ4AW8mHE94OLzZzM

C-4VW8ySOQB0VEAtS0mbA8 

16.06.2021 

Τα επίπεδα του διοξειδίου του άνθρακα αυξάνουν … παρά τα 

περιοριστικά μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας 

 
«Μετά τον θερμό Μάιο (2ο θερμότερο μήνα από το 2019 σε παγκόσμιο επίπεδο) 

η αύξηση των αέριων ρύπων μας υπενθυμίζει ότι, η κλιματική Αλλαγή είναι 

παρούσα και, δυστυχώς, ενισχύεται καθημερινά» 
Διαβάστε τη δήλωση: https://left.gr/news/h-kafantari-ta-epipeda-toy-dioxeidioy-toy-anthraka-

ayxanoyn-para-ta-perioristika-metra-gia-

tin?fbclid=IwAR0IQSCzhimqa9xpAFK3GqN3VWrCjFHNtmzXR_tGkRYj4Za0WqXw1rOR5o0 
 

17.06.2021 

17η Ιουνίου: Ημέρα κατά της ερημοποίησης και της 

ξηρασίας 

 
Η κυριότερη απειλή που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα από την 

ερημοποίηση, την ξηρασία και την υποβάθμιση των εδαφών είναι η 

απομείωση της απόδοσης των γεωργικών καλλιεργειών και, η 

επακόλουθη, μείωση των διαθέσιμων διατροφικών προϊόντων. Η 

αποψίλωση των δασών, η μείωση του διαθέσιμου καθαρού νερού, ο 

εκτοπισμός και η μετανάστευση μεγάλων πληθυσμών είναι μερικές, 

ακόμα, από τις συνέπειες. 

Διαβάστε περισσότερα: https://gemmaco.gr/17-iouniou-imera-kata-erimopoihshs-kai-

ksirasias/?fbclid=IwAR2LKKPnV7KyqEcDi5C_jya86UIDxMoLBd1iEd5YijCHqZFhvQ_kj9YMkJY 

24.06.2021 

Ερημοποίηση – Απόρριψη από ΣΤΕ των προσφυγών 

για εκτροπή του Αχελώου 

 
Ερημοποίηση: Παγκόσμιο, σοβαρό ζήτημα που έχει τεθεί έγκαιρα, 

από το 1994, από τον ΟΗΕ. Στους στόχους του ΟΗΕ για τη βιώσιμη 

ανάπτυξη, στόχος 15 είναι η αντιμετώπιση της ερημοποίησης. Το 

2015 η ΕΕ και τα κράτη μέλη δεσμεύτηκαν να επιτύχουν μηδενική 

υποβάθμιση της γης στην ΕΕ έως το 2030. Η κλιματική κρίση είναι 

καθοριστικής σημασίας και για την ερημοποίηση. Η ποσότητα και η 

ποιότητα του νερού υποβαθμίζεται σημαντικά, ωστόσο μία από τις 

πρώτες κινήσεις της Κυβέρνησης ήταν η κατάργηση της Ειδικής 

Γραμματείας Υδάτων. 

Τοποθέτηση στην Υποεπιτροπή Υδατικών Πόρων:  
https://kafantari.com/2021/06/24/%ce%b5%cf%81%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%af%ce%b7%cf%83%ce%b7-
%ce%b1%cf%80%cf%8c%cf%81%cf%81%ce%b9%cf%88%ce%b7-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%83%cf%84%ce%b5-%cf%84%cf%89%ce%bd-
%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83/?fbclid=IwAR28nolVy3Ji1GBCsj01IIlx1FOzbdmo8EbYcmma7VdzI38LqZn8uZDLuJ4  
 

29.06.2021 

Κλιματικός Νόμος: Πεδίο Σύγκρουσης και 

Αναπροσαρμογής.  

 
Το πεδίο σύγκρουσης είναι ορατό: Με τις δυνάμεις της αγοράς, 

όπως προτείνει η νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη; 

Ή, με την κοινωνική πλειοψηφία, με όφελος για τους πολλούς και 

τις ΜμΕ, με προστιθέμενη Αξία για την εγχώρια αγορά. 

Παράλληλα με ανάπτυξη των ΑΠΕ, βάσει όμως νέου ειδικού 

χωροταξικού σχεδιασμού, και  ενεργειακές Κοινότητες, με 

αποκεντρωμένο σύστημα παραγωγής ενέργειας, αποθήκευση και 

κατανάλωση. 

Άρθρο στο tvxs.gr 
https://tvxs.gr/news/egrapsan-eipan/klimatikos-nomos-pedio-sygkroysis-kai-

anaprosarmogis 
 

https://tvxs.gr/news/egrapsan-eipan/imera-periballontos-2021-en-meso-pandimias-kai-klimatikis-krisis?fbclid=IwAR11TcjYRGRo--MZhPTc83XqAVuhdSkadywWB8PQgYmmhTU8y3o2u_hOryU
https://tvxs.gr/news/egrapsan-eipan/imera-periballontos-2021-en-meso-pandimias-kai-klimatikis-krisis?fbclid=IwAR11TcjYRGRo--MZhPTc83XqAVuhdSkadywWB8PQgYmmhTU8y3o2u_hOryU
https://kafantari.com/2021/06/05/%ce%b1%ce%bd%ce%ac%ce%b3%ce%ba%ce%b7-%ce%ba%cf%8d%cf%81%cf%89%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%b4%ce%b9%ce%b5%ce%b8%ce%bd%cf%8e%ce%bd-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%b2%ce%b1%ce%bb%ce%bb%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%b9/?fbclid=IwAR1tpaoeHexcTk724xAVxZ4AW8mHE94OLzZzMC-4VW8ySOQB0VEAtS0mbA8
https://kafantari.com/2021/06/05/%ce%b1%ce%bd%ce%ac%ce%b3%ce%ba%ce%b7-%ce%ba%cf%8d%cf%81%cf%89%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%b4%ce%b9%ce%b5%ce%b8%ce%bd%cf%8e%ce%bd-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%b2%ce%b1%ce%bb%ce%bb%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%b9/?fbclid=IwAR1tpaoeHexcTk724xAVxZ4AW8mHE94OLzZzMC-4VW8ySOQB0VEAtS0mbA8
https://kafantari.com/2021/06/05/%ce%b1%ce%bd%ce%ac%ce%b3%ce%ba%ce%b7-%ce%ba%cf%8d%cf%81%cf%89%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%b4%ce%b9%ce%b5%ce%b8%ce%bd%cf%8e%ce%bd-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%b2%ce%b1%ce%bb%ce%bb%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%b9/?fbclid=IwAR1tpaoeHexcTk724xAVxZ4AW8mHE94OLzZzMC-4VW8ySOQB0VEAtS0mbA8
https://kafantari.com/2021/06/05/%ce%b1%ce%bd%ce%ac%ce%b3%ce%ba%ce%b7-%ce%ba%cf%8d%cf%81%cf%89%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%b4%ce%b9%ce%b5%ce%b8%ce%bd%cf%8e%ce%bd-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%b2%ce%b1%ce%bb%ce%bb%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%b9/?fbclid=IwAR1tpaoeHexcTk724xAVxZ4AW8mHE94OLzZzMC-4VW8ySOQB0VEAtS0mbA8
https://left.gr/news/h-kafantari-ta-epipeda-toy-dioxeidioy-toy-anthraka-ayxanoyn-para-ta-perioristika-metra-gia-tin?fbclid=IwAR0IQSCzhimqa9xpAFK3GqN3VWrCjFHNtmzXR_tGkRYj4Za0WqXw1rOR5o0
https://left.gr/news/h-kafantari-ta-epipeda-toy-dioxeidioy-toy-anthraka-ayxanoyn-para-ta-perioristika-metra-gia-tin?fbclid=IwAR0IQSCzhimqa9xpAFK3GqN3VWrCjFHNtmzXR_tGkRYj4Za0WqXw1rOR5o0
https://left.gr/news/h-kafantari-ta-epipeda-toy-dioxeidioy-toy-anthraka-ayxanoyn-para-ta-perioristika-metra-gia-tin?fbclid=IwAR0IQSCzhimqa9xpAFK3GqN3VWrCjFHNtmzXR_tGkRYj4Za0WqXw1rOR5o0
https://gemmaco.gr/17-iouniou-imera-kata-erimopoihshs-kai-ksirasias/?fbclid=IwAR2LKKPnV7KyqEcDi5C_jya86UIDxMoLBd1iEd5YijCHqZFhvQ_kj9YMkJY
https://gemmaco.gr/17-iouniou-imera-kata-erimopoihshs-kai-ksirasias/?fbclid=IwAR2LKKPnV7KyqEcDi5C_jya86UIDxMoLBd1iEd5YijCHqZFhvQ_kj9YMkJY
https://kafantari.com/2021/06/24/%ce%b5%cf%81%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%af%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b1%cf%80%cf%8c%cf%81%cf%81%ce%b9%cf%88%ce%b7-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%83%cf%84%ce%b5-%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83/?fbclid=IwAR28nolVy3Ji1GBCsj01IIlx1FOzbdmo8EbYcmma7VdzI38LqZn8uZDLuJ4
https://kafantari.com/2021/06/24/%ce%b5%cf%81%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%af%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b1%cf%80%cf%8c%cf%81%cf%81%ce%b9%cf%88%ce%b7-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%83%cf%84%ce%b5-%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83/?fbclid=IwAR28nolVy3Ji1GBCsj01IIlx1FOzbdmo8EbYcmma7VdzI38LqZn8uZDLuJ4
https://kafantari.com/2021/06/24/%ce%b5%cf%81%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%af%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b1%cf%80%cf%8c%cf%81%cf%81%ce%b9%cf%88%ce%b7-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%83%cf%84%ce%b5-%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83/?fbclid=IwAR28nolVy3Ji1GBCsj01IIlx1FOzbdmo8EbYcmma7VdzI38LqZn8uZDLuJ4
https://tvxs.gr/news/egrapsan-eipan/klimatikos-nomos-pedio-sygkroysis-kai-anaprosarmogis
https://tvxs.gr/news/egrapsan-eipan/klimatikos-nomos-pedio-sygkroysis-kai-anaprosarmogis


ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 
 

01.06.2021 

Με το νομοσχέδιο για την Τοπική Αυτοδιοίκηση η 

ΝΔ «απλώνει τα πλοκάμια της εξουσίας της» και στις 

τοπικές κοινωνίες 

 
Τι θέλετε, λοιπόν, με τη νομοθέτηση σας για άλλη μια φορά; 

Θέλετε σαν σύστημα, σαν καθεστώς Μητσοτάκη, να 

απλώσετε τα πλοκάμια της εξουσίας σας και τον έλεγχό σας 

παντού. Και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, πράγμα που 

σημαίνει: απευθείας αναθέσεις από τους δήμους, κάτι που 

κάνατε και στην Πολιτική Προστασία. 

Γίνεται μία προσπάθεια φίμωσης της άλλης άποψης, ό,τι σας 

ενοχλεί στην οικοδόμηση του δικού σας κράτους 

Ενισχύετε το παρωχημένο δημαρχοκεντρικό σύστημα. Ενός 

ανδρός αρχή, αρκεί αυτός ο ανήρ να είναι δικός μας, είναι η 

λογική σας. 

Κάνετε την Αυτοδιοίκηση παρακολούθημα της κεντρικής 

εξουσίας χωρίς δυνατότητα λήψης πρωτοβουλιών και 

δράσεων, χωρίς αυτονομία. Αντιδράτε και αγνοείτε, τις 

αντιδράσεις που έχουν εκφραστεί. 
 

Δείτε την τοποθέτηση στο σ/ν Υπουργείου Εσωτερικών 

«Εκλογή Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών». 
https://kafantari.com/2021/06/01/%ce%bc%ce%b5-%cf%84%ce%bf-%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%bf%cf%83%cf%87%ce%ad%ce%b4%ce%b9%ce%bf-
%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%84%ce%bf%cf%80%ce%b9%ce%ba%ce%ae-
%ce%b1%cf%85%cf%84%ce%bf%ce%b4%ce%b9/?fbclid=IwAR1tpaoeHexcTk724xAVxZ4AW8mHE94OLzZzMC-4VW8ySOQB0VEAtS0mbA8 
 

03.06.2021 

Κατάθεση Αναφοράς: Προγράμματα Κοινωνικού 

Τουρισμού για τρίτεκνες -πολυμελείς οικογένειες 
Με βάση. Αίτημα της ομοσπονδίας Πολυμελών Οικογενειών 

με τρία τέκνα (Ο.Π.Ο.Τ.Τ.Ε) 

 Οι τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες. δικαιούνται ειδική 

φροντίδα στο  πλαίσιο του κοινωνικού κράτους δικαίου. 

Ειδικά, οι 56 σύλλογοι  αναφέρονται στα προγράμματα του 

κοινωνικού τουρισμού. 

Δείτε την Αναφορά, εδώ:  
https://kafantari.com/2021/06/03/%ce%b8%ce%ad%ce%bc%ce%b1-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b3%cf%81%ce%ac%ce%bc%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-
%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%cf%89%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%8d-
%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b9%cf%83/?fbclid=IwAR2QpsFW3llTQWIwkZITNjUQSL35b1WRGzSYTqJSnWPu5GB2t9uuZQbr8jg 

08.06.2021 

Με τις καθαρίστριες του Υπουργείου Οικονομικών 

στην Ευελπιδων 

 
Εκδικάζονται ασφαλιστικά μετρά 

10.06.2021 

Δεν σας έχουμε εμπιστοσύνη, κύριοι της Κυβέρνησης 

ούτε και στην εφαρμογή της τηλεργασίας 

 
Ζούμε μια ψηφιακή επανάσταση, αλλά η ψηφιακή αυτή 

εποχή και επανάσταση πρέπει να εξυπηρετεί και να 

βελτιώνει προς το καλύτερο τις συνθήκες εργασίας. Να μη 

δημιουργεί επιπλέον δεσμεύσεις, επιπλέον εκμετάλλευση 

των εργαζομένων. 

Οι εργαζόμενοι νιώθουν αβέβαιοι και ανασφαλείς για τις 

συνθήκες που διαμορφώνονται στη νέα μορφή εργασίας 

κάτι το οποίο συμβαίνει και στους εργοδότες. 
Τοποθέτηση στο σ/ν Υπουργείου Εσωτερικών «Θεσμικό 

πλαίσιο τηλεργασίας, διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό 

του δημοσίου τομέα και άλλες ρυθμίσεις του Υπουργείου 

Εσωτερικών» 
https://kafantari.com/2021/06/10/%ce%b4%ce%b5%ce%bd-%cf%83%ce%b1%cf%82-%ce%ad%cf%87%ce%bf%cf%85%ce%bc%ce%b5-
%ce%b5%ce%bc%cf%80%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%83%cf%8d%ce%bd%ce%b7-%ce%ba%cf%8d%cf%81%ce%b9%ce%bf%ce%b9-
%cf%84%ce%b7%cf%82/?fbclid=IwAR1KOKFfa3yqghtmf_aPZ1jrpSdATF-ShZhbJwefBfNrMSgK77VLGNUtk6o 

 

12.06.2021 

Εκεί που μας χρωστούσαν… Παραδοξολογίες και 

επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ για τα δάνεια ΝΔ και ΚΙΝΑΛ 

 
Ένα από τα καθημερινά προβλήματα των πολιτών είναι ο 

κίνδυνος για κάθε οφειλέτη να χάσει και την α’ κατοικία του, 

εξαιτίας του πτωχευτικού νόμου που ψήφισε η ΝΔ, φέρνοντας 

πτώχευση όχι μόνο επιχειρήσεων αλλά και φυσικών 

προσώπων. Από την άλλη τα χρέη της ΝΔ αυξάνουν – επί 

Κυριάκου Μητσοτάκη αυξήθηκαν κατά 118 εκατομμύρια – 

και είναι πολύ αφελές να χρησιμοποιούν ως δικαιολογία τους 

τόκους. Αν δεν είσαι στρατηγικός κακοπληρωτής, χρέος και 

τόκοι μειώνονται. Η ΝΔ απολαμβάνοντας ασυλία, αυξάνει τα 

χρέη της εις βάρος των Ελλήνων φορολογούμενων. Μην 

ξεχνάμε και την υπόθεση του Κήρυκα Χανίων. 

 

Δείτε την συνέντευξη στο BlueSky, εδώ:  
https://kafantari.com/2021/06/12/%ce%b5%ce%ba%ce%b5%ce%af-%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%bc%ce%b1%cf%82-

%cf%87%cf%81%cf%89%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%8d%cf%83%ce%b1%ce%bd-

%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%b4%ce%bf%ce%be%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3/?fbclid=IwAR3QZWyDGXy6pGl2cvkT

2iHpUNNVyJdBV1Y4o_IL5hh2EWCo9oCSgLZ5WTA 

 

https://kafantari.com/2021/06/01/%ce%bc%ce%b5-%cf%84%ce%bf-%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%bf%cf%83%cf%87%ce%ad%ce%b4%ce%b9%ce%bf-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%84%ce%bf%cf%80%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b1%cf%85%cf%84%ce%bf%ce%b4%ce%b9/?fbclid=IwAR1tpaoeHexcTk724xAVxZ4AW8mHE94OLzZzMC-4VW8ySOQB0VEAtS0mbA8
https://kafantari.com/2021/06/01/%ce%bc%ce%b5-%cf%84%ce%bf-%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%bf%cf%83%cf%87%ce%ad%ce%b4%ce%b9%ce%bf-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%84%ce%bf%cf%80%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b1%cf%85%cf%84%ce%bf%ce%b4%ce%b9/?fbclid=IwAR1tpaoeHexcTk724xAVxZ4AW8mHE94OLzZzMC-4VW8ySOQB0VEAtS0mbA8
https://kafantari.com/2021/06/01/%ce%bc%ce%b5-%cf%84%ce%bf-%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%bf%cf%83%cf%87%ce%ad%ce%b4%ce%b9%ce%bf-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%84%ce%bf%cf%80%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b1%cf%85%cf%84%ce%bf%ce%b4%ce%b9/?fbclid=IwAR1tpaoeHexcTk724xAVxZ4AW8mHE94OLzZzMC-4VW8ySOQB0VEAtS0mbA8
https://kafantari.com/2021/06/03/%ce%b8%ce%ad%ce%bc%ce%b1-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b3%cf%81%ce%ac%ce%bc%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%cf%89%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b9%cf%83/?fbclid=IwAR2QpsFW3llTQWIwkZITNjUQSL35b1WRGzSYTqJSnWPu5GB2t9uuZQbr8jg
https://kafantari.com/2021/06/03/%ce%b8%ce%ad%ce%bc%ce%b1-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b3%cf%81%ce%ac%ce%bc%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%cf%89%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b9%cf%83/?fbclid=IwAR2QpsFW3llTQWIwkZITNjUQSL35b1WRGzSYTqJSnWPu5GB2t9uuZQbr8jg
https://kafantari.com/2021/06/03/%ce%b8%ce%ad%ce%bc%ce%b1-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b3%cf%81%ce%ac%ce%bc%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%cf%89%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b9%cf%83/?fbclid=IwAR2QpsFW3llTQWIwkZITNjUQSL35b1WRGzSYTqJSnWPu5GB2t9uuZQbr8jg
https://kafantari.com/2021/06/10/%ce%b4%ce%b5%ce%bd-%cf%83%ce%b1%cf%82-%ce%ad%cf%87%ce%bf%cf%85%ce%bc%ce%b5-%ce%b5%ce%bc%cf%80%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%83%cf%8d%ce%bd%ce%b7-%ce%ba%cf%8d%cf%81%ce%b9%ce%bf%ce%b9-%cf%84%ce%b7%cf%82/?fbclid=IwAR1KOKFfa3yqghtmf_aPZ1jrpSdATF-ShZhbJwefBfNrMSgK77VLGNUtk6o
https://kafantari.com/2021/06/10/%ce%b4%ce%b5%ce%bd-%cf%83%ce%b1%cf%82-%ce%ad%cf%87%ce%bf%cf%85%ce%bc%ce%b5-%ce%b5%ce%bc%cf%80%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%83%cf%8d%ce%bd%ce%b7-%ce%ba%cf%8d%cf%81%ce%b9%ce%bf%ce%b9-%cf%84%ce%b7%cf%82/?fbclid=IwAR1KOKFfa3yqghtmf_aPZ1jrpSdATF-ShZhbJwefBfNrMSgK77VLGNUtk6o
https://kafantari.com/2021/06/10/%ce%b4%ce%b5%ce%bd-%cf%83%ce%b1%cf%82-%ce%ad%cf%87%ce%bf%cf%85%ce%bc%ce%b5-%ce%b5%ce%bc%cf%80%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%83%cf%8d%ce%bd%ce%b7-%ce%ba%cf%8d%cf%81%ce%b9%ce%bf%ce%b9-%cf%84%ce%b7%cf%82/?fbclid=IwAR1KOKFfa3yqghtmf_aPZ1jrpSdATF-ShZhbJwefBfNrMSgK77VLGNUtk6o
https://kafantari.com/2021/06/12/%ce%b5%ce%ba%ce%b5%ce%af-%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%bc%ce%b1%cf%82-%cf%87%cf%81%cf%89%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%8d%cf%83%ce%b1%ce%bd-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%b4%ce%bf%ce%be%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3/?fbclid=IwAR3QZWyDGXy6pGl2cvkT2iHpUNNVyJdBV1Y4o_IL5hh2EWCo9oCSgLZ5WTA
https://kafantari.com/2021/06/12/%ce%b5%ce%ba%ce%b5%ce%af-%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%bc%ce%b1%cf%82-%cf%87%cf%81%cf%89%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%8d%cf%83%ce%b1%ce%bd-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%b4%ce%bf%ce%be%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3/?fbclid=IwAR3QZWyDGXy6pGl2cvkT2iHpUNNVyJdBV1Y4o_IL5hh2EWCo9oCSgLZ5WTA
https://kafantari.com/2021/06/12/%ce%b5%ce%ba%ce%b5%ce%af-%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%bc%ce%b1%cf%82-%cf%87%cf%81%cf%89%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%8d%cf%83%ce%b1%ce%bd-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%b4%ce%bf%ce%be%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3/?fbclid=IwAR3QZWyDGXy6pGl2cvkT2iHpUNNVyJdBV1Y4o_IL5hh2EWCo9oCSgLZ5WTA
https://kafantari.com/2021/06/12/%ce%b5%ce%ba%ce%b5%ce%af-%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%bc%ce%b1%cf%82-%cf%87%cf%81%cf%89%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%8d%cf%83%ce%b1%ce%bd-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%b4%ce%bf%ce%be%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3/?fbclid=IwAR3QZWyDGXy6pGl2cvkT2iHpUNNVyJdBV1Y4o_IL5hh2EWCo9oCSgLZ5WTA


ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 

14.06.2021 

Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη – Το αίμα μας 

ενώνει όλους 

 
Το 2021, το κεντρικό μήνυμα του εορτασμού είναι «Blood 

connect us all- Το αίμα μας ενώνει όλους», δείχνοντας τη 

σύνδεση αγάπης και αλτρουισμού μεταξύ εθελοντή αιμοδότη 

και ασθενή. 

Υπενθυμίζουμε ότι επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, αναβαθμίστηκε 

το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας και η κεντρική διαχείριση του 

Αίματος. 

Ευχαριστούμε τους αφανείς ήρωες αιμοδότες σε όλη τη χώρα 

για την ανιδιοτελή προσφορά του δώρου της ζωής στους 

συνανθρώπους μας, ελπίζοντας το μήνυμα του εορτασμού της 

Ημέρας του Εθελοντή Αιμοδότη να προσελκύσει ακόμα 

περισσότερους εθελοντές αιμοδότες. 

Δείτε δήλωση, εδώ:  
 

https://kafantari.com/2021/06/14/%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%ba%cf%8c%cf%83%ce%bc%ce%b9%ce%b1-%ce%b7%ce%bc%ce%ad%cf%81%ce%b1-

%ce%b5%ce%b8%ce%b5%ce%bb%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%ae-

%ce%b1%ce%b9%ce%bc%ce%bf%ce%b4%cf%8c%cf%84%ce%b7/?fbclid=IwAR2QpsFW3llTQWIwkZITNjUQSL35b1WRGzSYTqJSnWPu5GB2t9uuZQbr8jg 

22.06.2021 

Ο δημοκρατικός προοδευτικός πόλος σήμερα είναι ο 

ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία 

 
Το εργασιακό νομοσχέδιο είναι πλέον νόμος, ένας νόμος που 

γυρίζει την χώρα μας έναν αιώνα πίσω. Η Κυβέρνηση 

βρέθηκε απομονωμένη στην ψήφισή του. 

Ο ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ. ό,τι υπήρχε θετικό το ψήφισε. Οι θετικές 

αυτές ρυθμίσεις, ωστόσο, ενσωματώθηκαν από την 

Κυβέρνηση σε μια προσπάθεια να καλύψει τον αντεργατικό 

χαρακτήρα του νομοσχεδίου. Γι’ αυτό και στο σύνολό του, το 

καταγγέλλουμε. 

Σύμφωνα με τον αρμόδιο Υπουργό εργασίας, το επόμενο 

βήμα της Κυβέρνησης είναι η νομοθέτηση του νέου 

ασφαλιστικού, η ιδιωτικοποίηση της επικουρικής ασφάλισης. 

Ο ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ θα είναι παρών και σε αυτή τη μάχη μαζί με 

όλους τους φορείς. 

Στόχος μας είναι να αποτραπούν οι νεοφιλελεύθερες 

πολιτικές του κ. Μητσοτάκη. Η ανταπόκριση του κόσμου στο 

κάλεσμά μας δείχνει ότι ο δημοκρατικός προοδευτικός πόλος 

σήμερα εκφράζεται από τον ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική 

Συμμαχία. 

Δείτε τη συνέντευξη στη Φωνή της Ελλάδας, εδώ:  
https://kafantari.com/2021/05/25/%cf%84%ce%bf-%ce%bd%cf%8c%ce%bc%ce%bf%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-

%cf%84%ce%ac%ce%be%ce%b7-%cf%80%ce%bf%cf%85-

%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%83%cf%87%ce%ad%ce%b8%ce%b7%ce%ba%ce%b5-%ce%b7-

%ce%bd%ce%b4/?fbclid=IwAR0ySkCC6LVqVAlNmZ422ayZTBDrmfdxq4_cMng7UV6fCiVsJnIVbLClUf4 

24.06.2021 

Σε αναδίπλωση η ΝΔ μετά το εξώδικο Παρασκευόπουλου 

αλλά ο κ. Μητσοτάκης επιμένει… 

 
Τακτική τους τα fakenews, η διαστρέβλωση της αλήθειας και ο 

αποπροσανατολισμός του κόσμου. 

Προεκλογικές δεσμεύσεις Μητσοτάκη για διασφάλιση της τάξης και 

της ασφάλειας – Σήμερα, έξαρση της βαριάς εγκληματικότητας και 

ανασφάλεια των πολιτών. 

Επιτακτική ανάγκη η ενίσχυση των υποστελεχωμένων αστυνομικών 

τμημάτων, όμως η Κυβέρνηση έχει άλλες… προτεραιότητες. 

Δείτε την συνέντευξη στην ΕΡΤ, εδώ: :  
https://kafantari.com/2021/06/24/%cf%83%ce%b5-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%b4%ce%af%cf%80%ce%bb%cf%89%cf%83%ce%b7-%ce%b7-%ce%bd%ce%b4-%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%ac-%cf%84%ce%bf-
%ce%b5%ce%be%cf%8e%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%bf-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1/?fbclid=IwAR04FIj8TcwosQFM86izSUppu1f1J4dkbTzjmlLmgH2VZARkVjTASa1I2aI 

25.06.2021 

Ακραία νεοφιλελεύθερη πολιτική η ιδιωτικοποίηση της 

επικουρικής ασφάλισης 

 
Η επικουρική ασφάλιση είναι δημόσια κοινωνική ασφάλιση, δεν 

είναι ιδιωτικές επενδύσεις. 

Το νομοσχέδιο για το ασφαλιστικό θα είναι η επόμενη μεγάλη μάχη 

της κοινωνίας. Ιδιωτικοποιήσεις, κατάργηση της αλληλέγγυας 

εισφοράς κ.α. Το ασφαλιστικό που θέλει να φέρει η ΝΔ έχει 

εφαρμοστεί σε 30 περίπου χώρες από τις οποίες στις 18 απέτυχε με 

αποτέλεσμα να επανέλθουν στα παλαιότερα συστήματα. Η 

Κυβέρνηση δεν θέλει να σώσει το ασφαλιστικό. Θέλει να δώσει 

δουλειές σε αυτούς που εξυπηρετούν συγκεκριμένα συμφέροντα, σε 

αυτούς που έχει… την υποχρέωση. 

Συνέντευξη στον Ellada 94,3 fm: 

https://kafantari.com/2021/06/25/6619/ 
 

30.06.2021 

Κοινωνικός διαχωρισμός και «εξαγορά» με 

χαρτζιλίκι στους νέους 

 
Πειθώ χρειάζεται, όχι χαρτζιλίκι… 

Δεν πείθει τον κόσμο και η λύση που βρίσκει είναι 150 ευρώ – 

χαρτζιλίκι – στους νέους. Πειθώ χρειάζεται, όχι χαρτζιλίκι… Στην 

πειθώ και στην ενημέρωση του κόσμου, η Κυβέρνηση κρίνεται 

ιδιαίτερα αποτυχημένη. 

Δείτε την συνέντευξη στο OPEN, εδώ:  
https://kafantari.com/2021/06/30/%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%cf%89%ce%bd%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%82-

%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%87%cf%89%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-

%ce%b5%ce%be%ce%b1%ce%b3%ce%bf%cf%81%ce%ac/ 

 

https://kafantari.com/2021/06/14/%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%ba%cf%8c%cf%83%ce%bc%ce%b9%ce%b1-%ce%b7%ce%bc%ce%ad%cf%81%ce%b1-%ce%b5%ce%b8%ce%b5%ce%bb%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%ae-%ce%b1%ce%b9%ce%bc%ce%bf%ce%b4%cf%8c%cf%84%ce%b7/?fbclid=IwAR2QpsFW3llTQWIwkZITNjUQSL35b1WRGzSYTqJSnWPu5GB2t9uuZQbr8jg
https://kafantari.com/2021/06/14/%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%ba%cf%8c%cf%83%ce%bc%ce%b9%ce%b1-%ce%b7%ce%bc%ce%ad%cf%81%ce%b1-%ce%b5%ce%b8%ce%b5%ce%bb%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%ae-%ce%b1%ce%b9%ce%bc%ce%bf%ce%b4%cf%8c%cf%84%ce%b7/?fbclid=IwAR2QpsFW3llTQWIwkZITNjUQSL35b1WRGzSYTqJSnWPu5GB2t9uuZQbr8jg
https://kafantari.com/2021/06/14/%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%ba%cf%8c%cf%83%ce%bc%ce%b9%ce%b1-%ce%b7%ce%bc%ce%ad%cf%81%ce%b1-%ce%b5%ce%b8%ce%b5%ce%bb%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%ae-%ce%b1%ce%b9%ce%bc%ce%bf%ce%b4%cf%8c%cf%84%ce%b7/?fbclid=IwAR2QpsFW3llTQWIwkZITNjUQSL35b1WRGzSYTqJSnWPu5GB2t9uuZQbr8jg
https://kafantari.com/2021/05/25/%cf%84%ce%bf-%ce%bd%cf%8c%ce%bc%ce%bf%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%84%ce%ac%ce%be%ce%b7-%cf%80%ce%bf%cf%85-%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%83%cf%87%ce%ad%ce%b8%ce%b7%ce%ba%ce%b5-%ce%b7-%ce%bd%ce%b4/?fbclid=IwAR0ySkCC6LVqVAlNmZ422ayZTBDrmfdxq4_cMng7UV6fCiVsJnIVbLClUf4
https://kafantari.com/2021/05/25/%cf%84%ce%bf-%ce%bd%cf%8c%ce%bc%ce%bf%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%84%ce%ac%ce%be%ce%b7-%cf%80%ce%bf%cf%85-%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%83%cf%87%ce%ad%ce%b8%ce%b7%ce%ba%ce%b5-%ce%b7-%ce%bd%ce%b4/?fbclid=IwAR0ySkCC6LVqVAlNmZ422ayZTBDrmfdxq4_cMng7UV6fCiVsJnIVbLClUf4
https://kafantari.com/2021/05/25/%cf%84%ce%bf-%ce%bd%cf%8c%ce%bc%ce%bf%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%84%ce%ac%ce%be%ce%b7-%cf%80%ce%bf%cf%85-%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%83%cf%87%ce%ad%ce%b8%ce%b7%ce%ba%ce%b5-%ce%b7-%ce%bd%ce%b4/?fbclid=IwAR0ySkCC6LVqVAlNmZ422ayZTBDrmfdxq4_cMng7UV6fCiVsJnIVbLClUf4
https://kafantari.com/2021/05/25/%cf%84%ce%bf-%ce%bd%cf%8c%ce%bc%ce%bf%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%84%ce%ac%ce%be%ce%b7-%cf%80%ce%bf%cf%85-%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%83%cf%87%ce%ad%ce%b8%ce%b7%ce%ba%ce%b5-%ce%b7-%ce%bd%ce%b4/?fbclid=IwAR0ySkCC6LVqVAlNmZ422ayZTBDrmfdxq4_cMng7UV6fCiVsJnIVbLClUf4
https://kafantari.com/2021/06/24/%cf%83%ce%b5-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%b4%ce%af%cf%80%ce%bb%cf%89%cf%83%ce%b7-%ce%b7-%ce%bd%ce%b4-%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%ac-%cf%84%ce%bf-%ce%b5%ce%be%cf%8e%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%bf-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1/?fbclid=IwAR04FIj8TcwosQFM86izSUppu1f1J4dkbTzjmlLmgH2VZARkVjTASa1I2aI
https://kafantari.com/2021/06/24/%cf%83%ce%b5-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%b4%ce%af%cf%80%ce%bb%cf%89%cf%83%ce%b7-%ce%b7-%ce%bd%ce%b4-%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%ac-%cf%84%ce%bf-%ce%b5%ce%be%cf%8e%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%bf-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1/?fbclid=IwAR04FIj8TcwosQFM86izSUppu1f1J4dkbTzjmlLmgH2VZARkVjTASa1I2aI
https://kafantari.com/2021/06/25/6619/
https://kafantari.com/2021/06/30/%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%cf%89%ce%bd%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%82-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%87%cf%89%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b5%ce%be%ce%b1%ce%b3%ce%bf%cf%81%ce%ac/
https://kafantari.com/2021/06/30/%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%cf%89%ce%bd%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%82-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%87%cf%89%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b5%ce%be%ce%b1%ce%b3%ce%bf%cf%81%ce%ac/
https://kafantari.com/2021/06/30/%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%cf%89%ce%bd%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%82-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%87%cf%89%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b5%ce%be%ce%b1%ce%b3%ce%bf%cf%81%ce%ac/


 

 


