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17.05.2021 

Συζήτηση Επίκαιρης Ερώτησης: Αντιπυρική Περίοδος 

2021 – Ακόμη μια αναγγελία τροποποίησης νόμου αυτής 

της Κυβέρνησης 

 
Είναι γεγονός, ότι η αντιπυρική περίοδος θα λειτουργήσει με 

νομοθεσία δεκαετιών και για άλλη μια φορά η προσφορά και 

το φιλότιμο των πυροσβεστών και των εθελοντών θα είναι 

καθοριστικός παράγων επιτυχούς διαχείρισης. 

Η διαφύλαξη του φυσικού μας δασικού πλούτου και του 

πλούσιου οικοσυστήματος της πατρίδας μας, είναι 

υποχρέωσή μας για τις επόμενες γενιές. 

Δείτε τη συζήτηση της Επίκαιρης Ερώτησης, εδώ:  
https://kafantari.com/2021/05/18/%cf%83%cf%85%ce%b6%ce%b7%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-

%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%ba%ce%b1%ce%b9%cf%81%ce%b7%cf%83-

%ce%b5%cf%81%cf%89%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7%cf%83-%cf%84%ce%b7%cf%83-%cf%87-

%ce%ba%ce%b1%cf%86/?fbclid=IwAR37afhUdqCCh-IsUmeFPCijJqvRN3XZCIrX1vRTsYKbvWREpDvR2WkymLs 

 

20.05.2021 

Αντιπυρική Προστασία 2021-Μεγάλη Πυρκαγιά στο 

Σχίνο απειλεί… 

 
Η επικινδυνότητα δασικών πυρκαγιών τόσο στην ευρύτερη 

περιοχή μας, όσο και στην Ελλάδα, είναι πολύ αυξημένη. 

Καθίσταται, ακόμα μια φορά, σαφές ότι χρειάζεται η 

εφαρμογή στοχευμένων πολιτικών πρόληψης και 

συγκεκριμένα επιχειρησιακά σχέδια και όχι στείρες 

επικοινωνιακές πολιτικές, ώστε να αποδίδονται τα μέγιστα. 
Διαβάστε περισσότερα:  
https://kafantari.com/2021/05/20/%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b9%cf%80%cf%85%cf%81%ce%b9%ce%ba%ce%b7-

%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b9%ce%b1-2021-

%ce%bc%ce%b5%ce%b3%ce%b1%ce%bb%ce%b7-%cf%80%cf%85%cf%81%ce%ba%ce%b1%ce%b3%ce%b9/?fbclid=IwAR2LV-

hLoQVEIIVWnruWac2aqixVtg2kG9P9jD-PKwGKuforG7832hZJVSI 

 

 
 

 

 

21.05.2021 

«Βασική Αντιπυρική Περίοδος» - Νέα Ορολογία 

Χαρδαλιά 
Όσο και να προσπάθησε ο κ. Χαρδαλιάς να πείσει για την πλήρη 

προετοιμασία του «νέου» Εθνικού μηχανισμού αντιμετώπισης 

κρίσεων και εν γένει του κρατικού μηχανισμού, τα γεγονότα τον 

διαψεύδουν. Ο «μεγαλεπήβολος» εναέριος εξοπλισμός του Π.Σ. 

θα …έρθει μέχρι 15 Ιουνίου. 

 
Επιτρέπεται να είμαστε «άτυχοι», όπως δήλωσε ο κ. υφυπουργός; 

Όταν τίθεται ο δασικός πλούτος της χώρας μας και η σπάνια 

βιοποικιλότητά της σε κίνδυνο; Όταν κινδυνεύουν περιουσίες; 

Μεγάλη η ευθύνη της κυβέρνησης: 

Διαβάστε περισσότερα: https://kafantari.com/2021/05/21/%ce%b2%ce%b1%cf%83%ce%b9%ce%ba%ce%b7-

%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b9%cf%80%cf%85%cf%81%ce%b9%ce%ba%ce%b7-
%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%bf%ce%b4%ce%bf%cf%83-%ce%bd%ce%b5%ce%b1-%ce%bf%cf%81%ce%bf/ 
 

21.05.2021 

Περιοδεία στις πληγείσες από την πυρκαγιά περιοχές 

στην Κόρινθο και τη Δυτική Αττική 

 
 
 

23.05.2021 

Για άλλη μια φορά το Πυροσβεστικό Σώμα καλύπτει 

την έλλειψη σχεδιασμού και την αναποτελεσματικότητα 

του κρατικού μηχανισμού 
«Θα ήθελα να τονίσω για ακόμη μια φορά, την αυτοθυσία των 

εργαζομένων στο Πυροσβεστικό Σώμα και στην Ελληνική 

Αστυνομία, που ήρθαν από διάφορα μέρη της Ελλάδας και 

δουλεύουν ασταμάτητα.  

Την ανικανότητα και αναποτελεσματικότητα, την έλλειψη 

σχεδιασμού του κρατικού μηχανισμού για ακόμη μια φορά 

καλούνται οι εργαζόμενοι στα Σώματα Ασφαλείας να καλύψουν 

και να τα βγάλουν πέρα. Δεν γίνεται όμως να συνεχιστεί αυτό». 

Συνέντευξη στο ΚΟΚΚΙΝΟ 105,5 
https://kafantari.com/2021/05/21/%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%ac%ce%bb%ce%bb%ce%b7-%ce%bc%ce%b9%ce%b1-

%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%ac-%cf%84%ce%bf-

%cf%80%cf%85%cf%81%ce%bf%cf%83%ce%b2%ce%b5%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c-

%cf%83%cf%8e%ce%bc%ce%b1/?fbclid=IwAR1K0HuyGYy-cm5Uh2t7XVlm6kBMthZzfPIcQyUDI4hWX-twuJYPcMZPeS0 

 

https://kafantari.com/2021/05/18/%cf%83%cf%85%ce%b6%ce%b7%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%ba%ce%b1%ce%b9%cf%81%ce%b7%cf%83-%ce%b5%cf%81%cf%89%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7%cf%83-%cf%84%ce%b7%cf%83-%cf%87-%ce%ba%ce%b1%cf%86/?fbclid=IwAR37afhUdqCCh-IsUmeFPCijJqvRN3XZCIrX1vRTsYKbvWREpDvR2WkymLs
https://kafantari.com/2021/05/18/%cf%83%cf%85%ce%b6%ce%b7%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%ba%ce%b1%ce%b9%cf%81%ce%b7%cf%83-%ce%b5%cf%81%cf%89%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7%cf%83-%cf%84%ce%b7%cf%83-%cf%87-%ce%ba%ce%b1%cf%86/?fbclid=IwAR37afhUdqCCh-IsUmeFPCijJqvRN3XZCIrX1vRTsYKbvWREpDvR2WkymLs
https://kafantari.com/2021/05/18/%cf%83%cf%85%ce%b6%ce%b7%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%ba%ce%b1%ce%b9%cf%81%ce%b7%cf%83-%ce%b5%cf%81%cf%89%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7%cf%83-%cf%84%ce%b7%cf%83-%cf%87-%ce%ba%ce%b1%cf%86/?fbclid=IwAR37afhUdqCCh-IsUmeFPCijJqvRN3XZCIrX1vRTsYKbvWREpDvR2WkymLs
https://kafantari.com/2021/05/18/%cf%83%cf%85%ce%b6%ce%b7%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%ba%ce%b1%ce%b9%cf%81%ce%b7%cf%83-%ce%b5%cf%81%cf%89%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7%cf%83-%cf%84%ce%b7%cf%83-%cf%87-%ce%ba%ce%b1%cf%86/?fbclid=IwAR37afhUdqCCh-IsUmeFPCijJqvRN3XZCIrX1vRTsYKbvWREpDvR2WkymLs
https://kafantari.com/2021/05/20/%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b9%cf%80%cf%85%cf%81%ce%b9%ce%ba%ce%b7-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b9%ce%b1-2021-%ce%bc%ce%b5%ce%b3%ce%b1%ce%bb%ce%b7-%cf%80%cf%85%cf%81%ce%ba%ce%b1%ce%b3%ce%b9/?fbclid=IwAR2LV-hLoQVEIIVWnruWac2aqixVtg2kG9P9jD-PKwGKuforG7832hZJVSI
https://kafantari.com/2021/05/20/%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b9%cf%80%cf%85%cf%81%ce%b9%ce%ba%ce%b7-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b9%ce%b1-2021-%ce%bc%ce%b5%ce%b3%ce%b1%ce%bb%ce%b7-%cf%80%cf%85%cf%81%ce%ba%ce%b1%ce%b3%ce%b9/?fbclid=IwAR2LV-hLoQVEIIVWnruWac2aqixVtg2kG9P9jD-PKwGKuforG7832hZJVSI
https://kafantari.com/2021/05/20/%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b9%cf%80%cf%85%cf%81%ce%b9%ce%ba%ce%b7-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b9%ce%b1-2021-%ce%bc%ce%b5%ce%b3%ce%b1%ce%bb%ce%b7-%cf%80%cf%85%cf%81%ce%ba%ce%b1%ce%b3%ce%b9/?fbclid=IwAR2LV-hLoQVEIIVWnruWac2aqixVtg2kG9P9jD-PKwGKuforG7832hZJVSI
https://kafantari.com/2021/05/20/%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b9%cf%80%cf%85%cf%81%ce%b9%ce%ba%ce%b7-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b9%ce%b1-2021-%ce%bc%ce%b5%ce%b3%ce%b1%ce%bb%ce%b7-%cf%80%cf%85%cf%81%ce%ba%ce%b1%ce%b3%ce%b9/?fbclid=IwAR2LV-hLoQVEIIVWnruWac2aqixVtg2kG9P9jD-PKwGKuforG7832hZJVSI
https://kafantari.com/2021/05/21/%ce%b2%ce%b1%cf%83%ce%b9%ce%ba%ce%b7-%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b9%cf%80%cf%85%cf%81%ce%b9%ce%ba%ce%b7-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%bf%ce%b4%ce%bf%cf%83-%ce%bd%ce%b5%ce%b1-%ce%bf%cf%81%ce%bf/
https://kafantari.com/2021/05/21/%ce%b2%ce%b1%cf%83%ce%b9%ce%ba%ce%b7-%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b9%cf%80%cf%85%cf%81%ce%b9%ce%ba%ce%b7-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%bf%ce%b4%ce%bf%cf%83-%ce%bd%ce%b5%ce%b1-%ce%bf%cf%81%ce%bf/
https://kafantari.com/2021/05/21/%ce%b2%ce%b1%cf%83%ce%b9%ce%ba%ce%b7-%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b9%cf%80%cf%85%cf%81%ce%b9%ce%ba%ce%b7-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%bf%ce%b4%ce%bf%cf%83-%ce%bd%ce%b5%ce%b1-%ce%bf%cf%81%ce%bf/
https://kafantari.com/2021/05/21/%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%ac%ce%bb%ce%bb%ce%b7-%ce%bc%ce%b9%ce%b1-%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%ac-%cf%84%ce%bf-%cf%80%cf%85%cf%81%ce%bf%cf%83%ce%b2%ce%b5%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%cf%83%cf%8e%ce%bc%ce%b1/?fbclid=IwAR1K0HuyGYy-cm5Uh2t7XVlm6kBMthZzfPIcQyUDI4hWX-twuJYPcMZPeS0
https://kafantari.com/2021/05/21/%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%ac%ce%bb%ce%bb%ce%b7-%ce%bc%ce%b9%ce%b1-%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%ac-%cf%84%ce%bf-%cf%80%cf%85%cf%81%ce%bf%cf%83%ce%b2%ce%b5%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%cf%83%cf%8e%ce%bc%ce%b1/?fbclid=IwAR1K0HuyGYy-cm5Uh2t7XVlm6kBMthZzfPIcQyUDI4hWX-twuJYPcMZPeS0
https://kafantari.com/2021/05/21/%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%ac%ce%bb%ce%bb%ce%b7-%ce%bc%ce%b9%ce%b1-%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%ac-%cf%84%ce%bf-%cf%80%cf%85%cf%81%ce%bf%cf%83%ce%b2%ce%b5%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%cf%83%cf%8e%ce%bc%ce%b1/?fbclid=IwAR1K0HuyGYy-cm5Uh2t7XVlm6kBMthZzfPIcQyUDI4hWX-twuJYPcMZPeS0
https://kafantari.com/2021/05/21/%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%ac%ce%bb%ce%bb%ce%b7-%ce%bc%ce%b9%ce%b1-%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%ac-%cf%84%ce%bf-%cf%80%cf%85%cf%81%ce%bf%cf%83%ce%b2%ce%b5%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%cf%83%cf%8e%ce%bc%ce%b1/?fbclid=IwAR1K0HuyGYy-cm5Uh2t7XVlm6kBMthZzfPIcQyUDI4hWX-twuJYPcMZPeS0


ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

24.05.2021 

Λιγότερα λόγια, περισσότερη προετοιμασία για την 

αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών  

 
Χρειάζονται πολιτικές πρόληψης, σχεδιασμός και όχι 

επικοινωνιακές εξαγγελίες 

Χρειάζεται σχεδιασμός αποκατάστασης (αρχικά βραχείας) 

για κατολισθήσεις και πλημμυρικά φαινόμενα που θα 

ακολουθήσουν. 

Συνέντευξη στον π/σ ΑΡΤ 90.6:  
https://kafantari.com/2021/05/24/%ce%bb%ce%b9%ce%b3%cf%8c%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%b1-

%ce%bb%cf%8c%ce%b3%ce%b9%ce%b1-

%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%cf%83%cf%83%cf%8c%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%b7-

%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b5%cf%84%ce%bf%ce%b9%ce%bc/?fbclid=IwAR289ZzqbyBCn4v7OF7wzo7KkMnJzzkf-

Mann5CqICEja1gdurKPxSGCLfs 

 

30.05.2021 

Είμαστε «άτυχοι», κ. Χαρδαλιά, για την Κυβέρνηση 

που έχουμε…  

Άρθρο στην Αυγή. 

 
Η κυβέρνηση, παρά τις εξαγγελίες της περί πλήρους 

ετοιμότητας για την αντιπυρική περίοδο, απέτυχε παταγωδώς 

και διαψεύστηκε οικτρά. Σε ατυχία απέδωσε ο κ. Χαρδαλιάς 

την εξέλιξη που συνέβη εκτός «βασικής» αντιπυρικής 

περιόδου, όπως είπε, δικαιολογώντας τα αδικαιολόγητα. 

Η κυβέρνηση δείχνει ότι δεν αντιλαμβάνεται την κρισιμότητα 

της κατάστασης. Δεν έχει βγάλει τα κατάλληλα 

συμπεράσματα από τις πρόσφατες φυσικές καταστροφές του 

«Ιανού» και της «Μήδειας». Ενδιαφέρεται μόνο για την 

επικοινωνία, ενώ σταθερά αναλώνεται σε εξαγγελίες, μεγάλα 

λόγια και μοίρασμα κονδυλίων με απευθείας αναθέσεις… και 

στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας. 

Διαβάστε το άρθρο, εδώ:  

https://www.avgi.gr/politiki/388108_eimaste-atyhoi-k-
hardalia-gia-tin-kybernisi-poy-ehoyme 

 

28.05.2021 
Κατάθεση Επίκαιρης Ερώτησης: Ανέτοιμος ο 

κρατικός μηχανισμός για την αντιμετώπιση 

δασικών πυρκαγιών 

 
Την 19

η
 Μαΐου 2021 ξέσπασε πυρκαγιά σε δασική έκταση στην 

περιοχή Σχίνος Κορινθίας, η οποία γρήγορα πήρε μεγάλη έκταση, 

κινούμενη σε περιοχές της Κορινθίας και της Δυτικής Αττικής. 

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του παρατηρητήριου Copernicus, 

έχει κατακαύσει πάνω από 71.000 στρέμματα, εξ ων 52.000 στρ. 

αμιγούς δάσους, κατατάσσοντας την εν λόγω πυρκαγιά σαν 

13
η
 των μεγάλων πυρκαγιών από το 2000! Αποτελεί δε την πιο 

καταστροφική πυρκαγιά της τελευταίας δεκαετίας. Όπως 

επισημαίνει το ΕΑΑ (ιστότοπος meteo.gr), σχετικά με την «εποχή 

εκδήλωσης της πυρκαγιάς στα Γεράνεια Όρη, αποτελεί αρνητικό 

ρεκόρ, καθώς από το 2000 έως σήμερα καμία δασική πυρκαγιά 

από όσες συνέβησαν πριν το μήνα Ιούνιο, δεν έχει κάψει πάνω 

από 5.000 στρέμματα». Η Πυρκαγιά εκδηλώθηκε 3 μέρες μετά την 

συζήτηση επίκαιρης ερώτησης στη Βουλή σχετικά με την 

προετοιμασία της αντιπυρικής περιόδου, όπου ο αρμόδιος 

υφυπουργός κ. Χαρδαλιάς ανέφερε ότι ο κρατικός μηχανισμός 

είναι έτοιμος, ο εναέριος στόλος επίσης, ενώ θα… έρθουν και νέα 

αεροσκάφη, ακόμη και από τη Ρωσία. Ανέφερε επίσης ο κ. 

Υπουργός ότι από τον 4662/2020 νόμο, που ένα μήνα μετά τη 

ψήφισή του ετέθη με ΠΝΠ σε αδράνεια, επιλεκτικά 

χρησιμοποιούνται άρθρα (άρθρο 26), σχετικά με την κήρυξη σε 

κατάσταση Ειδικής κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας, 18 

περιοχών της Αττικής. Το ίδιο επανέλαβε και ο κ. Μητσοτάκης 

και στην επίσκεψή του την 24.5.2021 στα Γραφεία της Πολιτικής 

Προστασίας. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός «θυμήθηκε» τη 

Μήδεια του Φεβρουαρίου και ότι ακόμη δεν έχουν καθαρισθεί από 

βιομάζα περιοχές της Αν. Αττικής. Σημειώνουμε ότι η αντιπυρική 

περίοδος αρχίζει την 1
η
 Μαΐου κάθε έτους και όχι την 25

η
 όπως 

προσπαθεί να δικαιολογηθεί ο κ. Χαρδαλιάς, χαρακτηρίζοντάς την 

«βασική αντιπυρική περίοδο». 

Δεδομένου ότι: 
Η Κλιματική Αλλαγή επελαύνει και οι επιστήμονες προειδοποιούν 

για τις συνέπειες 

Οι πολιτικές Πρόληψης και ο επιχειρησιακός σχεδιασμός είναι 

βασική παράμετρος αντιπυρικής πολιτικής και όχι μόνο η πολιτική 

καταστολής, η οποία έπεται 

Ο κρατικός μηχανισμός απεδείχθη τελικά, εκ του αποτελέσματος, 

ανέτοιμος. 

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός, 

Τί μέτρα άμεσης απόδοσης προτίθεται να προωθήσει, για την 

αναβάθμιση της αντιπυρικής προστασίας κατά την τρέχουσα 

αντιπυρική περίοδο; 

Διαβάστε την Ερώτηση, εδώ:  
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/ 

 

https://kafantari.com/2021/05/24/%ce%bb%ce%b9%ce%b3%cf%8c%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%b1-%ce%bb%cf%8c%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%cf%83%cf%83%cf%8c%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%b7-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b5%cf%84%ce%bf%ce%b9%ce%bc/?fbclid=IwAR289ZzqbyBCn4v7OF7wzo7KkMnJzzkf-Mann5CqICEja1gdurKPxSGCLfs
https://kafantari.com/2021/05/24/%ce%bb%ce%b9%ce%b3%cf%8c%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%b1-%ce%bb%cf%8c%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%cf%83%cf%83%cf%8c%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%b7-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b5%cf%84%ce%bf%ce%b9%ce%bc/?fbclid=IwAR289ZzqbyBCn4v7OF7wzo7KkMnJzzkf-Mann5CqICEja1gdurKPxSGCLfs
https://kafantari.com/2021/05/24/%ce%bb%ce%b9%ce%b3%cf%8c%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%b1-%ce%bb%cf%8c%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%cf%83%cf%83%cf%8c%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%b7-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b5%cf%84%ce%bf%ce%b9%ce%bc/?fbclid=IwAR289ZzqbyBCn4v7OF7wzo7KkMnJzzkf-Mann5CqICEja1gdurKPxSGCLfs
https://kafantari.com/2021/05/24/%ce%bb%ce%b9%ce%b3%cf%8c%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%b1-%ce%bb%cf%8c%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%cf%83%cf%83%cf%8c%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%b7-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b5%cf%84%ce%bf%ce%b9%ce%bc/?fbclid=IwAR289ZzqbyBCn4v7OF7wzo7KkMnJzzkf-Mann5CqICEja1gdurKPxSGCLfs
https://kafantari.com/2021/05/24/%ce%bb%ce%b9%ce%b3%cf%8c%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%b1-%ce%bb%cf%8c%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%cf%83%cf%83%cf%8c%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%b7-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b5%cf%84%ce%bf%ce%b9%ce%bc/?fbclid=IwAR289ZzqbyBCn4v7OF7wzo7KkMnJzzkf-Mann5CqICEja1gdurKPxSGCLfs
https://www.avgi.gr/politiki/388108_eimaste-atyhoi-k-hardalia-gia-tin-kybernisi-poy-ehoyme
https://www.avgi.gr/politiki/388108_eimaste-atyhoi-k-hardalia-gia-tin-kybernisi-poy-ehoyme
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/
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/
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/


ΔΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ 

01.05.2021 

Στο ΜΠΛΟΚ 15 – Στρατόπεδο Χαϊδαρίου 

 
Δεν ξεχνάμε τους 200 της Καισαριανής, που εκτελέστηκαν 

Πρωτομαγιά, σαν σήμερα. 

Μεταφέρθηκαν από το στρατόπεδο Χαιδαρίου- ΜΠΛΟΚ 15, 

όπου ήταν φυλακισμένοι. 

ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΔΟΞΑ.. ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ.... 

04.05.2021 

Επίσκεψη στο εμβολιαστικό κέντρο του νοσοκομείου 

Δυτικής Αττικής «Αγία Βάρβαρα»  

 
Ευχηθήκαμε στο ιατρικό, νοσηλευτικό και βοηθητικό 

προσωπικό χρόνια πολλά υγεία δύναμη και καλή συνέχεια 

στο δύσκολο έργο τους. Τα προβλήματα όμως του 

Νοσοκομείου και οι ελλείψεις παραμένουν παρά τις 

υποσχέσεις του κ. Κοντοζαμάνη, στις πολλές επίκαιρες 

ερωτήσεις που έχουμε καταθέσει, κατά διαστήματα. 

 

14.05.2021 

Στην αγορά Περιστερίου, με συντρόφους της 4ης και 

3ης ΟΜ  

 

Ενημέρωση του κόσμου για το εργασιακό νομοσχέδιο του κ 

Χατζηδάκη 
 

22.05.2021 

Στους Αγίους Αναργύρους. 

 
Ενημέρωση των πολιτών για τις σαρωτικές αλλαγές στα 

εργασιακά με το νέο νομοσχέδιο που προωθεί η Κυβέρνηση 

23.05.2021 

Στους Αγ. Αναργύρους, στην εκδήλωση της Ένωσης 

Κρητών Αγ. Αναργύρων για τη ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

 
24.05.2021 

Αναφορά με θέμα «ΜΗ ΙΣΟΤΙΜΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ». 
Βάση της αναφοράς, η επιστολή του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

ΕΡΓΑΤΏΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ 

ΒΑΡΒΑΡΑΣ προς τον Δήμαρχο, το Υπουργείο Εσωτερικών, 

την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής και την Εθνική Αρχή 

Διαφάνειας, με την οποία ζητείται η ανάκληση αποφάσεων 

που αφορούν σε παράτυπες τοποθετήσεις προϊσταμένων σε 

υπηρεσιακές μονάδες του Δήμου Αγίας Βαρβάρας. 

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

Elegxou?pcm_id=4c856862-b286-40e9-adec-ad3600ed647c 

30.05.2021 

Ο σύλλογος Κρητών Αιγάλεω τίμησε σήμερα την 80η 

επέτειο της Μάχη της Κρήτης με κατάθεση στεφανών 

στο μνημείο ηρώων στην πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου. 

 
 

https://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=4c856862-b286-40e9-adec-ad3600ed647c
https://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=4c856862-b286-40e9-adec-ad3600ed647c


ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ 

03.05.2021 

Επίθεση της Κυβέρνησης της ΝΔ στα εργασιακά 

δικαιώματα. Οι εργαζόμενοι θα δώσουν απάντηση… 

 
Η Κυβέρνηση έχει ανοίξει πόλεμο στην εργασία. 

Με το νέο νομοσχέδιο, που ικανοποιεί τις απαιτήσεις του 

ΣΕΒ, καταργείται ουσιαστικά η εργασιακή νομοθεσία, 

γυρίζουμε 135 χρόνια πίσω σχετικά με το οκτάωρο, 

θεσμοθετούνται ατομικές συμβάσεις, ενώ εργαζόμενος και 

εργοδότης αντιμετωπίζονται το ίδιο, ως προς τη ρύθμιση του 

ωράριου εργασίας. 

Η Κυβέρνηση, όμως, θα πάρει την απάντηση από τους 

εργαζόμενους και τα συνδικάτα, την Πέμπτη 6η Μαΐου στην 

Απεργία, που εξαγγέλθηκε 

Δείτε τη συνέντευξη στο OPEN, εδώ:  
https://kafantari.com/2021/05/03/%ce%b5%cf%80%ce%af%ce%b8%ce%b5%cf%83%ce%b7-%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-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%bd%ce%b4-

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

%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b1/?fbclid=IwAR1HhWrGvKML2_zSwecYiewRCkerNtMsYRdc18kJqvkDPth7aWfGKaeJR64 

06.05.2021 

Στην Πανεργατική Απεργία  

 
Το ΟΚΤΑΩΡΟ είναι εργατική κατάκτηση 

ΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΗ 

μετά από αιματηρούς αγώνες της εργατικής τάξης 

06.05.2021 

Στη μεγαλειώδη συγκέντρωση των συνδικάτων 

 
Όχι στην κατάργηση εργατικών κατακτήσεων, ΣΣΕ και 

ΟΚΤΑΩΡΟΥ 

 

 
 

05.05.2021 

Κάντο όπως ο… Μπάιντεν 

Άρθρο στο newsique.gr 
Οι καταστάσεις που διαμορφώνει η κυβέρνηση της Ν. 

Δημοκρατίας, διαφέρουν κατά πολύ από τις καταστάσεις που 

προσπαθούσε να διαμορφώνει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. 

Παρά την τρομακτική πίεση που επέβαλε ο ασφυκτικός 

έλεγχος και η αυστηρή λιτότητα της Τρόικα των «θεσμών», η 

κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ κατάφερε να διατηρήσει και να 

ενισχύσει την επιθεώρηση εργασίας, να νομοθετήσει την 

αύξηση του κατώτατου μισθού και για το 2020, ώστε οι 

εργαζόμενοι να αρχίσουν την σταδιακή ανάκτηση των 

μνημονιακών απωλειών. Επίσης έδωσε για 2 χρόνια μέρος της 

13ης σύνταξης, αλλά η προπαγάνδα της συντηρητικής 

παράταξης τα βάφτισε «ψίχουλα» και τα κατάργησε εντελώς, 

«επιβραβεύοντας» και την πλειοψηφία των ψηφοφόρων που 

την ψήφισε. 

 
Η κυβέρνηση των νεοφιλελεύθερων ιδεοληψιών και επιλογών 

της Νέας Δημοκρατίας του κ. Μητσοτάκη δρα μακριά από τις 

παγκόσμιες τάσεις. Η Σουηδία και η Φιλανδία σχεδιάζουν την 

εβδομάδα 4 εργασίμων ημερών, η Ισπανία προχωρά παρά τις 

αντιδράσεις σε καθιέρωση εβδομάδας 4 ημερών, χωρίς 

μείωση μισθών. Ακόμα και ο Μπάιντεν, πρόεδρος των ΗΠΑ, 

στην εμβληματική ομιλία του για τις 100 ημέρες της 

προεδρίας του, υπόσχεται μια σημαντική στροφή στην 

πολιτική του. Προσπαθώντας να μοιάσει στον πρόεδρο 

Ρούσβελτ, υπόσχεται ένα νέο «New Deal», μια νέα συμφωνία, 

σύμφωνα με τους υποστηρικτές του, αποκηρύσσοντας, 

ουσιαστικά, τον νεοφιλελευθερισμό της Σχολής του Σικάγο 

που τόσο θαυμάζεται από τους εγχώριους μαθητευόμενους 

μάγους των οικονομικών σχολών της αλλοδαπής ή του 

Χάρβαρντ. Η νέα συμφωνία του Μπάιντεν προκρίνει μια νέα 

οικονομία τονίζοντας ότι, «  Ήρθε η ώρα να αναπτύξουμε την 

οικονομία από τα κάτω προς τα πάνω. Οι κοινωνικές δαπάνες 

θα αυξηθούν, αλλά αυτή τη φορά δεν θα τις πληρώσει η 

μεσαία τάξη, θα τις πληρώσουν οι πιο πλούσιοι». Τί θα κάνει; 

Θα το δείξει η Ιστορία αλλά, μέχρι τώρα, ο λόγος αυτός 

φέρνει ένα αεράκι αισιοδοξίας. Έτσι, παραφράζοντας τον 

τίτλο γνωστής ταινίας, οι πέραν του Ατλαντικού φίλοι μας 

μπορούν να πουν «Κάντο όπως ο … Μπάιντεν». 

Διαβάστε το άρθρο, εδώ:  
https://newsique.gr/kanto-opos-o-mpainten?fbclid=IwAR2QgDoRdIihYPin4h4ur-

6qwMaQacOob4ozYBbdDbVTekYIrc1l4O0J0EU 

 

https://kafantari.com/2021/05/03/%ce%b5%cf%80%ce%af%ce%b8%ce%b5%cf%83%ce%b7-%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-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%bd%ce%b4-%cf%83%cf%84%ce%b1-%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b1/?fbclid=IwAR1HhWrGvKML2_zSwecYiewRCkerNtMsYRdc18kJqvkDPth7aWfGKaeJR64
https://kafantari.com/2021/05/03/%ce%b5%cf%80%ce%af%ce%b8%ce%b5%cf%83%ce%b7-%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-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%bd%ce%b4-%cf%83%cf%84%ce%b1-%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b1/?fbclid=IwAR1HhWrGvKML2_zSwecYiewRCkerNtMsYRdc18kJqvkDPth7aWfGKaeJR64
https://kafantari.com/2021/05/03/%ce%b5%cf%80%ce%af%ce%b8%ce%b5%cf%83%ce%b7-%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-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%bd%ce%b4-%cf%83%cf%84%ce%b1-%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b1/?fbclid=IwAR1HhWrGvKML2_zSwecYiewRCkerNtMsYRdc18kJqvkDPth7aWfGKaeJR64
https://kafantari.com/2021/05/03/%ce%b5%cf%80%ce%af%ce%b8%ce%b5%cf%83%ce%b7-%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-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%bd%ce%b4-%cf%83%cf%84%ce%b1-%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b1/?fbclid=IwAR1HhWrGvKML2_zSwecYiewRCkerNtMsYRdc18kJqvkDPth7aWfGKaeJR64
https://newsique.gr/kanto-opos-o-mpainten?fbclid=IwAR2QgDoRdIihYPin4h4ur-6qwMaQacOob4ozYBbdDbVTekYIrc1l4O0J0EU
https://newsique.gr/kanto-opos-o-mpainten?fbclid=IwAR2QgDoRdIihYPin4h4ur-6qwMaQacOob4ozYBbdDbVTekYIrc1l4O0J0EU


ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ 
 

06.05.2021 

Με τις απολυμένες καθαρίστριες του Υπουργείου 

Οικονομικών στην πρωτομαγιάτικη συγκέντρωση 

 
Είναι δίκαιο να γίνει πράξη η Επαναπρόσληψή τους 

 

 

06.05.2021 

Κατάργηση εργατικών κατακτήσεων οι 

«μεταρρυθμίσεις» Μητσοτάκη 

 
Η Κυβέρνηση ακολουθεί συγκεκριμένες κατευθύνσεις, οι 

οποίες φαίνεται ότι έχουν δοθεί από τον ΣΕΒ και γυρίζει τα 

εργασιακά στον 19ο αιώνα, όταν ξεκίνησαν μεγάλοι αγώνες 

για το ΟΚΤΑΩΡΟ. 

Δεν υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί και οι απλήρωτες 

υπερωρίες οργιάζουν. Επί ΣΥΡΙΖΑ, ενισχύθηκε το σώμα 

επιθεωρητών εργασίας (ΣΕΠΕ), επιδόθηκαν πρόστιμα άνω 

του 1 εκατομμυρίου για απλήρωτες υπερωρίες και σε μεγάλες 

τράπεζες, νομοθετήθηκε η αιτιολογημένη απόλυση και 

πάρθηκαν μέτρα για την προστασία των εργολαβικών 

εργαζομένων. Με την ανάληψη της εξουσίας η ΝΔ, ήδη από 

τον Αύγουστο του 2019, κατήργησε την αιτιολογημένη 

απόλυση και υποβάθμισε το σώμα επιθεωρητών εργασίας. 
Δείτε τη συνέντευξη στο Bluesky, εδώ 
https://kafantari.com/2021/05/06/%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac%cf%81%ce%b3%ce%b7%cf%83%ce%b7-

%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8e%ce%bd-

%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%ce%ba%cf%84%ce%ae%cf%83%ce%b5%cf%89%ce%bd-

%ce%bf%ce%b9/?fbclid=IwAR3o9OEmspjyFNOmga12ZQ0yWbwQZU1ve4iX3HYv68CZxb8JX0MMTDpggvA 

 

12.05.2021 

Η μελλοντική κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ θα καταργήσει 

όποιον αντεργατικό νόμο ψηφίσει η ΝΔ 

 
Σύμφωνα με δηλώσεις του Πρωθυπουργού και του αρμόδιο 

υπουργού, καταργούνται ουσιαστικά οι ΣΣΕ, εισάγονται δε οι 

ατομικές, ως νέα κανονικότητα. Ο εργαζόμενος και ο εργοδότης 

αντιμετωπίζονται ως ισότιμοι στη διαπραγμάτευση, ενώ οι απλήρωτες 

υπερωρίες χαρακτηρίζονται ως «διευθέτηση» χρόνου εργασίας. 

Οι προβλέψεις του νομοσχεδίου αποτελούν πάγια αιτήματα του ΣΕΒ. 

– Επί ΣΥΡΙΖΑ, αναβαθμίσθηκε το Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας 

(ΣΕΠΕ), ψηφίσθηκε νόμος για δικαιολόγηση της απόλυσης, μπήκαν 

πρόστιμα ακόμα και σε συστημικές τράπεζες. 

– Επί ΝΔ, υποβαθμίσθηκε το ΣΕΠΕ, δεν υπάρχουν ελεγκτικοί 

μηχανισμοί, καταργήθηκε με τροπολογία η αιτιολογημένη απόλυση 

και μειώθηκαν κατά πολύ τα πρόστιμα. 

– Ο κόσμος αντιδρά, οι εργαζόμενοι αντιδρούν και τα συνδικάτα 

κινητοποιούνται (αρχής γενομένης την 6η Μαίου). 

Οι κινητοποιήσεις των εργαζομένων και η καθολική αντίδραση στο 

νομοσχέδιο μπορούν να φέρουν αποτελέσματα, όπως έγινε και με την 

απόσυρση του σχεδίου νόμου για το ΚΕΘΕΑ. 

Συνέντευξη στη ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ:  
https://kafantari.com/2021/05/12/%ce%b7-%ce%bc%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-

%ce%ba%cf%85%ce%b2%ce%ad%cf%81%ce%bd%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%83%cf%85%cf%81%ce%b9%ce%b6%ce%b1-

%cf%80%cf%83-%ce%b8%ce%b1-

%ce%ba%ce%b1/?fbclid=IwAR2kZ9FLawnBaY3WelSx7uNu425abkKCtSDisSe5lxUo_H7nX7ANwlAlLY4 

27.05.2021 

Με τις αγωνιζόμενες καθαρίστριες του Υπουργείου 

Οικονομικών που ζητούν το αυτονόητο: ΔΟΥΛΕΙΑ 

 
 

https://kafantari.com/2021/05/06/%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac%cf%81%ce%b3%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8e%ce%bd-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%ce%ba%cf%84%ce%ae%cf%83%ce%b5%cf%89%ce%bd-%ce%bf%ce%b9/?fbclid=IwAR3o9OEmspjyFNOmga12ZQ0yWbwQZU1ve4iX3HYv68CZxb8JX0MMTDpggvA
https://kafantari.com/2021/05/06/%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac%cf%81%ce%b3%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8e%ce%bd-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%ce%ba%cf%84%ce%ae%cf%83%ce%b5%cf%89%ce%bd-%ce%bf%ce%b9/?fbclid=IwAR3o9OEmspjyFNOmga12ZQ0yWbwQZU1ve4iX3HYv68CZxb8JX0MMTDpggvA
https://kafantari.com/2021/05/06/%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac%cf%81%ce%b3%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8e%ce%bd-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%ce%ba%cf%84%ce%ae%cf%83%ce%b5%cf%89%ce%bd-%ce%bf%ce%b9/?fbclid=IwAR3o9OEmspjyFNOmga12ZQ0yWbwQZU1ve4iX3HYv68CZxb8JX0MMTDpggvA
https://kafantari.com/2021/05/06/%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac%cf%81%ce%b3%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8e%ce%bd-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%ce%ba%cf%84%ce%ae%cf%83%ce%b5%cf%89%ce%bd-%ce%bf%ce%b9/?fbclid=IwAR3o9OEmspjyFNOmga12ZQ0yWbwQZU1ve4iX3HYv68CZxb8JX0MMTDpggvA
https://kafantari.com/2021/05/12/%ce%b7-%ce%bc%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%ba%cf%85%ce%b2%ce%ad%cf%81%ce%bd%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%83%cf%85%cf%81%ce%b9%ce%b6%ce%b1-%cf%80%cf%83-%ce%b8%ce%b1-%ce%ba%ce%b1/?fbclid=IwAR2kZ9FLawnBaY3WelSx7uNu425abkKCtSDisSe5lxUo_H7nX7ANwlAlLY4
https://kafantari.com/2021/05/12/%ce%b7-%ce%bc%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%ba%cf%85%ce%b2%ce%ad%cf%81%ce%bd%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%83%cf%85%cf%81%ce%b9%ce%b6%ce%b1-%cf%80%cf%83-%ce%b8%ce%b1-%ce%ba%ce%b1/?fbclid=IwAR2kZ9FLawnBaY3WelSx7uNu425abkKCtSDisSe5lxUo_H7nX7ANwlAlLY4
https://kafantari.com/2021/05/12/%ce%b7-%ce%bc%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%ba%cf%85%ce%b2%ce%ad%cf%81%ce%bd%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%83%cf%85%cf%81%ce%b9%ce%b6%ce%b1-%cf%80%cf%83-%ce%b8%ce%b1-%ce%ba%ce%b1/?fbclid=IwAR2kZ9FLawnBaY3WelSx7uNu425abkKCtSDisSe5lxUo_H7nX7ANwlAlLY4
https://kafantari.com/2021/05/12/%ce%b7-%ce%bc%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%ba%cf%85%ce%b2%ce%ad%cf%81%ce%bd%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%83%cf%85%cf%81%ce%b9%ce%b6%ce%b1-%cf%80%cf%83-%ce%b8%ce%b1-%ce%ba%ce%b1/?fbclid=IwAR2kZ9FLawnBaY3WelSx7uNu425abkKCtSDisSe5lxUo_H7nX7ANwlAlLY4


ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 
 

11.05.2021 

Διχαστικό το νομοσχέδιο που αλλοιώνει τον 

παιδοκεντρικό χαρακτήρα του Οικογενειακού 

Δικαίου 

 
Το νομοσχέδιο για το οικογενειακό δίκαιο είναι αντίθετο στη 

διεθνή σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού. Αλλάζει ο 

χαρακτήρας του οικογενειακού δικαίου, από παιδοκεντρικός 

γίνεται γονεϊκός. Το παιδί δεν αντιμετωπίζεται αυτοτελώς, 

αλλά σαν συνισταμένη γονέων. Όμως, το οικογενειακό δίκαιο 

είναι εθνικό δίκαιο. 

Αντί για το συμφέρον του παιδιού που υπάρχει στο 

οικογενειακό δίκαιο, οδηγούμαστε σε επιδιώξεις γονέων που 

θεωρούνται ότι εκπροσωπούν το συμφέρον του παιδιού. 

Απαιτείται εφαρμογή και εξειδίκευση του νόμου 2447/96 

περί οικογενειακών δικαστηρίων και δημιουργία κατάλληλων 

κοινωνικών υποδομών. 
 

 

Δείτε την τοποθέτηση στην Επιτροπή Δημόσιας 

Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, εδώ: 
https://kafantari.com/2021/05/11/%ce%b4%ce%b9%cf%87%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c-

%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%bf%cf%83%cf%87%ce%ad%ce%b4%ce%b9%ce%bf-%cf%80%ce%bf%cf%85-

%ce%b1%ce%bb%ce%bb%ce%bf%ce%b9%cf%8e%ce%bd%ce%b5%ce%b9-%cf%84/?fbclid=IwAR1VcsdJ7i-

2aP21_U9bGvIAEJMWefVIaufr2UMY7xY3jpIE7HHmQ-HCsl0 

 

12.05.2021 

Στην κινητοποίηση των Εσπερινών Λυκείων στο 

Υπουργείο Παιδείας.  

 
Να μην καταργηθούν τα κριτήρια για τις Πανελλήνιες που 

ισχύουν μέχρι σήμερα για τα Εσπερινά Λύκεια. Να 

καταργηθεί η Βάση εισαγωγής που επανέφερε η κ. Κεραμέως, 

εν μέσω πανδημίας αποκλείοντας περί τους 25.000 από την 

Ανωτάτη Εκπαίδευση 

Οι υποψήφιοι από εσπερινά είναι εργαζόμενοι, άνθρωποι του 

μόχθου, που έχουν ίσα δικαιώματα στην Μόρφωση... 

Αλλά μια νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση, όπως αυτή του κ. 

Μητσοτάκη δεν τα καταλαβαίνει αυτά... 

 

18.05.2021 

Ανάγκη για δίκαιο Κλιματικό Νόμο για την Κοινωνία 

και με την Κοινωνία και όχι για τους λίγους 

 
Σε παγκόσμιο επίπεδο έχει αναγνωριστεί η ανάγκη για την 

εκπόνηση ενός δίκαιου Κλιματικού Νόμου, που θα 

εξασφαλίζει την Κλιματική Δικαιοσύνη για όλους. Ενός 

νόμου, που θα συμβάλει στη διατήρηση ενός ζωντανού και 

κλιματικά ανθεκτικού Πλανήτη. Ενός νόμου, που θα διαχέει 

τη διάσταση της κλιματικής αλλαγής σε όλους τους τομείς 

δραστηριοτήτων, από την οικονομία, την αγροτική ανάπτυξη, 

την ενέργεια, μέχρι και τις πολιτικές Υγείας και 

Μετανάστευσης. 

Η Ελλάδα οφείλει να εκπονήσει ένα τέτοιο νόμο, προϊόν όμως 

ουσιαστικής διαβούλευσης με την Κοινωνία, τις πολιτικές 

δυνάμεις, τις περιβαλλοντικές οργανώσεις, σύμφωνα με τους 

στόχους του ΟΗΕ και τους κανόνες και τις κατευθύνσεις της 

ΕΕ, υπηρετώντας το στόχο της κλιματικά ουδέτερης Ευρώπης 

το 2050. 

Δείτε την τοποθέτηση στην Επιτροπή Προστασίας 

Περιβάλλοντος, εδώ:  
https://kafantari.com/2021/05/18/%ce%b1%ce%bd%ce%ac%ce%b3%ce%ba%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-

%ce%b4%ce%af%ce%ba%ce%b1%ce%b9%ce%bf-%ce%ba%ce%bb%ce%b9%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c-

%ce%bd%cf%8c%ce%bc%ce%bf-%ce%bc%ce%b5-%cf%84%ce%b7/?fbclid=IwAR2z7gzeHbeJS6F9pus03_ZjGFrR-

EeRcTKRwaLYKS4iT36Iy7cj7mbAZCY 

 

https://kafantari.com/2021/05/11/%ce%b4%ce%b9%cf%87%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%bf%cf%83%cf%87%ce%ad%ce%b4%ce%b9%ce%bf-%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%b1%ce%bb%ce%bb%ce%bf%ce%b9%cf%8e%ce%bd%ce%b5%ce%b9-%cf%84/?fbclid=IwAR1VcsdJ7i-2aP21_U9bGvIAEJMWefVIaufr2UMY7xY3jpIE7HHmQ-HCsl0
https://kafantari.com/2021/05/11/%ce%b4%ce%b9%cf%87%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%bf%cf%83%cf%87%ce%ad%ce%b4%ce%b9%ce%bf-%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%b1%ce%bb%ce%bb%ce%bf%ce%b9%cf%8e%ce%bd%ce%b5%ce%b9-%cf%84/?fbclid=IwAR1VcsdJ7i-2aP21_U9bGvIAEJMWefVIaufr2UMY7xY3jpIE7HHmQ-HCsl0
https://kafantari.com/2021/05/11/%ce%b4%ce%b9%cf%87%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%bf%cf%83%cf%87%ce%ad%ce%b4%ce%b9%ce%bf-%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%b1%ce%bb%ce%bb%ce%bf%ce%b9%cf%8e%ce%bd%ce%b5%ce%b9-%cf%84/?fbclid=IwAR1VcsdJ7i-2aP21_U9bGvIAEJMWefVIaufr2UMY7xY3jpIE7HHmQ-HCsl0
https://kafantari.com/2021/05/11/%ce%b4%ce%b9%cf%87%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%bf%cf%83%cf%87%ce%ad%ce%b4%ce%b9%ce%bf-%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%b1%ce%bb%ce%bb%ce%bf%ce%b9%cf%8e%ce%bd%ce%b5%ce%b9-%cf%84/?fbclid=IwAR1VcsdJ7i-2aP21_U9bGvIAEJMWefVIaufr2UMY7xY3jpIE7HHmQ-HCsl0
https://kafantari.com/2021/05/18/%ce%b1%ce%bd%ce%ac%ce%b3%ce%ba%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%b4%ce%af%ce%ba%ce%b1%ce%b9%ce%bf-%ce%ba%ce%bb%ce%b9%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%ce%bd%cf%8c%ce%bc%ce%bf-%ce%bc%ce%b5-%cf%84%ce%b7/?fbclid=IwAR2z7gzeHbeJS6F9pus03_ZjGFrR-EeRcTKRwaLYKS4iT36Iy7cj7mbAZCY
https://kafantari.com/2021/05/18/%ce%b1%ce%bd%ce%ac%ce%b3%ce%ba%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%b4%ce%af%ce%ba%ce%b1%ce%b9%ce%bf-%ce%ba%ce%bb%ce%b9%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%ce%bd%cf%8c%ce%bc%ce%bf-%ce%bc%ce%b5-%cf%84%ce%b7/?fbclid=IwAR2z7gzeHbeJS6F9pus03_ZjGFrR-EeRcTKRwaLYKS4iT36Iy7cj7mbAZCY
https://kafantari.com/2021/05/18/%ce%b1%ce%bd%ce%ac%ce%b3%ce%ba%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%b4%ce%af%ce%ba%ce%b1%ce%b9%ce%bf-%ce%ba%ce%bb%ce%b9%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%ce%bd%cf%8c%ce%bc%ce%bf-%ce%bc%ce%b5-%cf%84%ce%b7/?fbclid=IwAR2z7gzeHbeJS6F9pus03_ZjGFrR-EeRcTKRwaLYKS4iT36Iy7cj7mbAZCY
https://kafantari.com/2021/05/18/%ce%b1%ce%bd%ce%ac%ce%b3%ce%ba%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%b4%ce%af%ce%ba%ce%b1%ce%b9%ce%bf-%ce%ba%ce%bb%ce%b9%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%ce%bd%cf%8c%ce%bc%ce%bf-%ce%bc%ce%b5-%cf%84%ce%b7/?fbclid=IwAR2z7gzeHbeJS6F9pus03_ZjGFrR-EeRcTKRwaLYKS4iT36Iy7cj7mbAZCY


ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 

20.05.2021 

Καθεστωτική και εμμονική η αντίληψη της ΝΔ στο 

νομοσχέδιο για τη συνεπιμέλεια, παρά τις 

αντιδράσεις 

 
Ένα ακόμα νομοσχέδιο το οποίο εκτός του ότι αποτελεί προϊόν κακής 

νομοθέτησης, αποδεικνύει μία καθεστωτική αντίληψη της Κυβέρνησης 

Ένα νομοσχέδιο που παραβιάζει τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης 

και γενικά τη διεθνή σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού. Από 

παιδοκεντρικό το οικογενειακό δίκαιο, από παιδοκεντρική αντίληψη 

και θεώρηση με αυτό που φέρνετε πάμε στη λογική τη γονεοκεντρική. 

Υπάρχουν προβλήματα μεταξύ διαζευγμένων γονέων σε σχέση με την 

επικοινωνία και την επαφή με τα παιδιά. Ας λύσουμε αυτά,όχι όμως 

φέρνοντας ένα διχαστικό νομοσχέδιο που δημιουργεί αντίπαλα 

στρατόπεδα μέσα στην κοινωνία. 

Δημιουργήστε κάποιες δομές υποστήριξης, οικογενειακούς 

κοινωνικούς λειτουργούς, παιδοψυχολόγους. Επιτάσσει ο ν. 2447/1996 

κάποια πράγματα μεταξύ των οποίων και τα οικογενειακά δικαστήρια. 

Δείξτε ότι λειτουργείτε υπέρ των συμφερόντων πραγματικά του 

παιδιού και όχι υπέρ μιας μειοψηφική άποψης μέσα στην κοινωνία. 

Με αυτό το νόμο αντί να λύνετε υπαρκτά ζητήματα, δημιουργείτε 

περισσότερα που θα τα βρούμε μπροστά μας. Και πολύ φοβάμαι όμως 

ότι το θύμα για άλλη μια φορά θα είναι το παιδί. 

Δείτε την τοποθέτηση κατά τη συζήτηση του σ/ν του Υπ. 

Δικαιοσύνης για το Οικογενειακό Δίκαιο, εδώ:  
 

https://kafantari.com/2021/05/20/%ce%ba%ce%b1%ce%b8%ce%b5%cf%83%cf%84%cf%89%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-
%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b5%ce%bc%ce%bc%ce%bf%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b7-

%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%af%ce%bb%ce%b7%cf%88%ce%b7-

%cf%84/?fbclid=IwAR0VIxdm5slSBT3PLE6UM6VlldudVJq8JCklqyYHmX3BUCoWW8SiQe-zv-A 

 

25.05.2021 

Το «Νόμος και Τάξη» που υποσχέθηκε η ΝΔ έχει 

μετατραπεί σε «Νόμος και Πάταξη» 

 
Το «Νόμος και Τάξη» που υποσχέθηκε η ΝΔ προεκλογικά έχει 

μετατραπεί σε «Νόμος και Πάταξη». 

«Ατυχία» στην Πολιτική Προστασία, «βλέποντας και κάνοντας» η 

Κυβέρνηση. 

Αν ψηφιστεί το νομοσχέδιο για τα εργασιακά νομιμοποιείται η 

εκμετάλλευση των εργαζομένων 

Δείτε τη συνέντευξη στο BlueSky, 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 

25.05.2021 

Άλλη μια αυτοαναίρεση της ΝΔ στο δικαίωμα ψήφου 

των αποδήμων 

 
Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν το μόνο κόμμα που σύστησε νομοπαρασκευαστική 

επιτροπή για τη διευκόλυνση της ψήφου των αποδήμων και δεν 

κατέθεσε τη δική του κομματική πρόταση: δικαίωμα ψήφου σε 

όλους τους Έλληνες της διασποράς χωρίς διακρίσεις και 

περιορισμούς, χωρίς να αλλοιώνεται η βούληση του Σώματος. 

Στον πυρήνα της πρότασής μας είναι να μπορούν οι απόδημοι να 

ψηφίζουν τους εκπροσώπους τους. Δυστυχώς όμως στον πυρήνα της 

δικής σας πρότασης είναι το κόμμα, κύριοι της Κυβέρνησης. 

Εσείς υπονομεύετε με τη νομοθετική πρόταση που καταθέσατε, ενώ 

ξέρετε ότι δεν μπορεί να περάσει αυτός ο νόμος. Εμπαίζετε τους 

αποδήμους. Οι Υπουργοί οφείλουν να εφαρμόζουν τους νόμους που 

ψηφίζονται και όχι να αποποιούνται την ευθύνη εφαρμογής τους. 

Εσείς οι άριστοι της Κυβέρνησης πειραματίζεστε με νόμους και 

πολιτικές χωρίς σχεδιασμούς και στόχους, παρά μόνο το 

μικροπολιτικό συμφέρον. 

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

του Υπ. Εσωτερικών «Άρση περιορισμών για την εγγραφή στους 

ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εκλογέων εξωτερικού», εδώ: :  
https://kafantari.com/2021/05/25/%ce%ac%ce%bb%ce%bb%ce%b7-%ce%bc%ce%b9%ce%b1-

%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%84%ce%b7%cf%82-%ce%bd%ce%b4-%cf%83%cf%84%ce%bf-

%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%b1%ce%af/?fbclid=IwAR1ZZe0esCdD5sOO4TtxZnv4AqcjUZ4MuwRBi0rfGV_X9O8

mWeHsgdmtUkw 

28.05.2021 

Η Κυβέρνηση να μην εκδικείται τη νεολαία – να 

παγώσουν τώρα οι νέες ρυθμίσεις για τις πανελλαδικές 

εξετάσεις 

 
Με τις νέες ρυθμίσεις για τις εξετάσεις, 20.000-25.000 παιδιά θα 

μείνουν εκτός ΑΕΙ. Παράλληλα, προχωρούν στη δημιουργία του 

νέου τμήματος Αστυνομίας , μέσα στα Πανεπιστήμια. 

Η Παιδεία είναι βεβαίως εθνικό ζήτημα, πρέπει να υπάρχει εθνική 

πολιτική ανεξάρτητη κυβερνήσεων. Το βασικό να μη ξεχνάμε: 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑ και ΙΣΟΤΙΜΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΓΙΑ 

ΟΛΟΥΣ – ΟΧΙ ΤΑΞΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ, όλα τα παιδιά να 

διαγωνίζονται με ίσους όρους. 

Συνέντευξη στον ρ/σ Alpha 98,9: https://kafantari.com/2021/05/28/%ce%b7-

%ce%ba%cf%85%ce%b2%ce%ad%cf%81%ce%bd%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%bd%ce%b1-

%ce%bc%ce%b7%ce%bd-

%ce%b5%ce%ba%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%b5%ce%af%cf%84%ce%b1%ce%b9-%cf%84%ce%b7-

%ce%bd%ce%b5%ce%bf/?fbclid=IwAR3K7i9bKGr7HWGwXF886HpDvNFJXUdA7rTLf8LA7JVWGJdqmrF3

BhM5lmM 

 

https://kafantari.com/2021/05/20/%ce%ba%ce%b1%ce%b8%ce%b5%cf%83%cf%84%cf%89%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b5%ce%bc%ce%bc%ce%bf%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b7-%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%af%ce%bb%ce%b7%cf%88%ce%b7-%cf%84/?fbclid=IwAR0VIxdm5slSBT3PLE6UM6VlldudVJq8JCklqyYHmX3BUCoWW8SiQe-zv-A
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