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ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 
 
23.11.2016 

«Το νερό είναι ο άνθρακας του μέλλοντος – Τοποθέτηση στην Ολομέλεια της Βουλής, 

στις 23.11.2016, επί του σ/ν του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών 

«Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2014/94/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2014 για την ανάπτυξη 

Υποδομών Εναλλακτικών καυσίμων και την απλοποίηση διαδικασίας αδειοδότησης 

και άλλες διατάξεις πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας και λοιπές διατάξεις». 

https://left.gr/news/h-kafantari-nero-einai-o-anthrakas-toy-mellontos 

08.12.2016 

«Βιώσιμη Ανάπτυξη με Κοινωνική Ανταποδοτικότητα» – Τοποθέτηση στην 

Ολομέλεια της Βουλής, στις 08.12.2016, επί του σ/ν του Υπουργείου Οικονομικών 

«Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017». 

https://kafantari.com/2016/12/08/%CE%B2%CE%B9%CF%8E%CF%83%CE%B9%

CE%BC%CE%B7-

%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%80%CF%84%CF%85%CE%BE%CE%B7-

%CE%BC%CE%B5-

%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%

CE%AE-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%80%CE%BF/ 

12.12.2016 

Κατάθεση Ερώτησης με θέμα «Η Κλιματική Αλλαγή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα». 

https://kafantari.com/2016/12/12/%CE%BA%CE%BB%CE%B9%CE%BC%CE%B1

%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-

%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%AE-

%CE%BA%CE%B1%CE%B9-

%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%C

F%83%CE%B7/ 

15.03.2017 

«Χτίζουμε ένα αναβαθμισμένο δημόσιο σύστημα υγείας» – Τοποθέτηση στην 

Ολομέλεια της Βουλής, στις 15.03.2017, επί του σ/ν του Υπουργείου Υγείας 

«Μεταρρύθμιση της διοικητικής οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, κέντρα 

εμπειρογνωμοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοσημάτων και άλλες διατάξεις».  

http://www.syriza.gr/article/id/68934/CH.-Kafantarh:-CHtizoyme-ena-

anabathmismeno-dhmosio-systhma-ygeias.html#.WbEQjtW0PIV 

27.04.2017 

«Οι «κακοί κρατιστές» του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. σώζουν την υγιή επιχειρηματικότητα» –

Τοποθέτηση στην Ολομέλεια της Βουλής, στις 27.04.2017, επί του σ/ν του 

Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης «Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης 

οφειλών επιχειρήσεων». 

https://left.gr/news/h-kafantari-oi-kakoi-kratistes-toy-syriza-sozoyn-tin-ygii-

epiheirimatikotita 

04.07.2017 

«Ανασύσταση του ΙΓΜΕ» – Τοποθέτηση στην Ολομέλεια της Βουλής, στις 

04.07.2017, επί του σ/ν του Υπουργείου Εξωτερικών «Κύρωση της Συμφωνίας – 

Πλαίσιο Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας μεταξύ της Ε.Ε. και των Κρατών Μελών 

της, αφενός και της Δημοκρατίας των Φιλιππίνων, αφετέρου». 

https://kafantari.com/2017/07/04/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%8D

%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-

%CE%B9%CE%B3%CE%BC%CE%B5/ 
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19.07.2017 
«Η Θεσσαλονίκη αξίζει συγκοινωνίες φιλικές προς τον πολίτη και το περιβάλλον» – 

Τοποθέτηση στην Ολομέλεια της Βουλής, στις 19.07.2017, επί του σ/ν Υπουργείου 

Υποδομών και Μεταφορών «Νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις αστικές συγκοινωνίες 

στην Περιφερειακή Ενότητα της Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις». 

https://left.gr/news/h-kafantari-i-thessaloniki-axizei-sygkoinonies-filikes-pros-ton-

politi-kai-perivallon-vinteo 

02.08.2017 

«Ανθρωποκεντρική αντίληψη για την υγειά στο νέο νομοσχέδιο» –  Τοποθέτηση στην 

Ολομέλεια της Βουλής, στις 02.08.2017, επί του σ/ν Υπουργείου Υγείας 

«Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις 

αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις».  

https://left.gr/news/h-kafantari-anthropokentriki-i-antilipsi-gia-tin-ygeia-sto-neo-

nomoshedio-vinteo 

15.09.2017 

Κατάθεση αναφοράς, με θέμα «Φθορά σε αποτυπώματα από τα πρώτα βήματα του 

ανθρώπου, που είχαν βρεθεί στην Κρήτη». 

https://kafantari.com/2017/09/15/%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-

%CF%86%CE%B8%CE%BF%CF%81%CE%AC-%CF%83%CE%B5-

%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%84%CF%85%CF%80%CF%8E%CE%BC/ 

26.09.2017 

Κατάθεση επίκαιρης ερώτησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με 

θέμα «Προστασία γεωτόπου Πικερμίου Αττικής». 

https://kafantari.com/2017/09/26/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%

CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%B1-

%CE%B3%CE%B5%CF%89%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%85-

%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B9%CE%BF%C

F%85-%CE%B1%CF%84%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B7/ 

29.09.2017 

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης, με θέμα «Προστασία γεωτόπου Πικερμίου Αττικής». 

https://left.gr/news/i-h-kafantari-gia-tin-prostasia-toy-geotopoy-pikermioy-attikis 
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ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ (ΒΟΥΛΗ, ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΗΜΕΡΙΔΕΣ) 
 

12.01.2017 

«Η περιβαλλοντική εκπαίδευση είναι θέμα Δημοκρατίας και Αξιών» – Τοποθέτηση 

στη συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας του Περιβάλλοντος, με 

θέμα ημερήσιας διάταξης «Από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στην Εκπαίδευση για 

την Αειφορία».   

https://kafantari.com/2017/01/18/%CE%B7-

%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%B1%CE%BB%CE%BB%C

E%BF%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-

%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%C

F%83%CE%B7-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-

%CE%B8%CE%AD/#more-2689 

20.01.2017 

«Ναι στην Ενεργειακή ένωση της Ε.Ε. προς όφελος των λαών της» – Εισήγηση κατά 

την κοινή συνεδρίαση της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, της 

Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου και της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής 

Προστασίας Περιβάλλοντος, με θέμα ημερήσιας διάταξης: «Συζήτηση με τον Επίτροπο 

της Ε.Ε., αρμόδιο για τη Δράση για το Κλίμα και την Ενέργεια, κ. Miguel Arias Cañete, 

με θέμα: «Δέσμη μέτρων για καθαρή ενέργεια και οι επιπτώσεις της στην Ελλάδα» 

 
 

https://left.gr/news/h-kafantari-nai-stin-energeiaki-enosi-tis-ee-pros-ofelos-ton-laon-

tis 

15.02.2017 

«Θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα η πρόσβαση σε καθαρό πόσιμο νερό» – 

Τοποθέτηση στη συνεδρίαση της Υποεπιτροπής Υδατικών Πόρων της Ειδικής 

Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος, με θέμα ημερήσιας διάταξης «Βαρέα 

Μέταλλα στο Νερό». 

https://left.gr/news/h-kafantari-themeliodes-anthropino-dikaioma-i-prosvasi-se-

katharo-posimo-nero 

  

https://kafantari.com/2017/01/18/%CE%B7-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CE%B8%CE%AD/#more-2689
https://kafantari.com/2017/01/18/%CE%B7-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CE%B8%CE%AD/#more-2689
https://kafantari.com/2017/01/18/%CE%B7-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CE%B8%CE%AD/#more-2689
https://kafantari.com/2017/01/18/%CE%B7-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CE%B8%CE%AD/#more-2689
https://kafantari.com/2017/01/18/%CE%B7-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CE%B8%CE%AD/#more-2689
https://kafantari.com/2017/01/18/%CE%B7-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CE%B8%CE%AD/#more-2689
https://left.gr/news/h-kafantari-nai-stin-energeiaki-enosi-tis-ee-pros-ofelos-ton-laon-tis
https://left.gr/news/h-kafantari-nai-stin-energeiaki-enosi-tis-ee-pros-ofelos-ton-laon-tis
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28.03.2017 

Τοποθέτηση στο Συνέδριο του Πολιτικού Συνδέσμου Γυναικών, με θέμα «Γυναίκες 

και Πολιτική - Αγώνας μετ΄ εμποδίων». 

http://www.syriza.gr/article/id/69108/CH.-Kafantarh:-Na-symbaloyme-sthn-

anazwogonhsh-toy-Feministikoy-kinhmatos.html#.WbZRktW0PIV 

29.03.2017 

«Το νερό είναι πόρος που απαιτεί απόλυτη προστασία» – Τοποθέτηση στη συνεδρίαση 

της Υποεπιτροπής Υδατικών Πόρων της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας 

Περιβάλλοντος, με θέμα  ημερήσιας διάταξης την ενημέρωση για την αναθεώρηση των 

σχεδίων διαχείρισης λεκανών απορροής.  

https://left.gr/news/h-kafantari-nero-einai-poros-poy-apaitei-apolyti-prostasia 

25.04.2017 

«Ανάγκη διακρατικών δικτύων για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος» – 

Τοποθέτηση στη συνεδρίαση της Υποεπιτροπής Υδατικών Πόρων της Ειδικής 

Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος, με θέμα ημερήσιας διάταξης 

«Προστασία Θαλάσσιου Περιβάλλοντος – το έργο και η δράση των ΜΚΟ». 

https://left.gr/news/h-kafantari-anagki-diakratikon-diktyon-gia-tin-prostasia-toy-

thalassioy-perivallontos-vinteo 

26.04.2017 
«Ανάγκη νομοθετικής πρωτοβουλίας για τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας» – 

Τοποθέτηση στη συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας του 

Περιβάλλοντος, με θέμα ημερήσιας διάταξης «Εξέταση του πλαισίου εγκατάστασης 

κεραιοσυστημάτων».  

https://left.gr/news/h-kafantari-anagki-nomothetikis-protovoylias-gia-tis-keraies-tis-

kinitis-tilefonias-vinteo 

06.07.2017 

«Ανάγκη νέου μοντέλου ανάπτυξης για την Δυτική Μακεδονία» – Τοποθέτηση, στη 

συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος, με θέμα 

ημερήσιας διάταξης «Περιβαλλοντική αποκατάσταση των λιγνιτικών πεδίων της 

Δυτικής Μακεδονίας».  

https://left.gr/news/h-kafantari-einai-anagkaio-ena-neo-montelo-anaptyxis-gia-ti-

dytiki-makedonia 

20.07.2017 

«Τήλος, αυτόνομο ενεργειακό νησί» –  Τοποθέτηση στη Συνεδρίαση της Ειδικής 

Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος, με θέμα ημερήσιας διάταξης «Τήλος: 

Το πρώτο ενεργειακό αυτόνομο νησί της Μεσογείου».  

https://left.gr/news/h-kafantari-tilos-aytonomo-energeiako-nisi 

  

http://www.syriza.gr/article/id/69108/CH.-Kafantarh:-Na-symbaloyme-sthn-anazwogonhsh-toy-Feministikoy-kinhmatos.html#.WbZRktW0PIV
http://www.syriza.gr/article/id/69108/CH.-Kafantarh:-Na-symbaloyme-sthn-anazwogonhsh-toy-Feministikoy-kinhmatos.html#.WbZRktW0PIV
https://left.gr/news/h-kafantari-nero-einai-poros-poy-apaitei-apolyti-prostasia
https://left.gr/news/h-kafantari-anagki-diakratikon-diktyon-gia-tin-prostasia-toy-thalassioy-perivallontos-vinteo
https://left.gr/news/h-kafantari-anagki-diakratikon-diktyon-gia-tin-prostasia-toy-thalassioy-perivallontos-vinteo
https://left.gr/news/h-kafantari-anagki-nomothetikis-protovoylias-gia-tis-keraies-tis-kinitis-tilefonias-vinteo
https://left.gr/news/h-kafantari-anagki-nomothetikis-protovoylias-gia-tis-keraies-tis-kinitis-tilefonias-vinteo
https://left.gr/news/h-kafantari-einai-anagkaio-ena-neo-montelo-anaptyxis-gia-ti-dytiki-makedonia
https://left.gr/news/h-kafantari-einai-anagkaio-ena-neo-montelo-anaptyxis-gia-ti-dytiki-makedonia
https://left.gr/news/h-kafantari-tilos-aytonomo-energeiako-nisi


Ενημερωτικό Δελτίο #4 Νοέμβριος 2016 - Σεπτέμβριος 2017 Σελ. [6]   

25.07.2017 

Τοποθέτηση στη Συνεδρίαση της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου με την ΠΑΔΕΕ 

–  Έλληνες της Διασποράς εκλεγμένοι στα κοινοβούλια των χωρών όπου διαμένουν.  

 
https://left.gr/news/h-kafantari-oi-ellines-tis-diasporas-symvalloyn-stin-anaptyxiaki-

prospatheia-tis-horas-vinteo 

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ – ΆΡΘΡΑ – ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ 
 

10.11.2016 

«Η ΝΔ να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων για το ΕΣΡ» – Παρουσία στην εκπομπή 

της ΕΡΤ, «Πρωϊνή Ζώνη», με τους Γιώργο Δαράκη και Γιάννη Δάρρα. 

https://left.gr/news/h-kafantari-i-nd-na-stathei-sto-ypsos-ton-peristaseon-gia-esr 

22.11.2016 

«Το ερώτημα στην Ευρώπη είναι σε ποια κατεύθυνση θα αλλάξουν τα πράγματα; Προς 

τη Δημοκρατία; Ή την Ακροδεξιά;» – Συνέντευξη της Χαράς Καφαντάρη στο ρ/σ 

«ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ 105,5» και στον Γιώργο Τραπεζιώτη. 

http://www.stokokkino.gr/article/1000000000048876/Kafantari-to-erotima-

stinEvropi-einaise-poia 

18.12.2016 

«Ενεργειακή Πολιτική της Ε.Ε. και Ελλάδα» – Άρθρο στην Κυριακάτικη εφημερίδα 

«KONTRANEWS». 

http://www.syriza.gr/article/id/67974/CH.-Kafantarh:-Energeiakh-politikh-ths-EE-

kai-Ellada.html#.Wa1EWrJJbIU 

07.01.2017 

«Επιστροφή στην Κανονικότητα και Αποκατάσταση Κλίματος Εμπιστοσύνης» – 

Παρουσία στην εκπομπή της ΕΡΤ1 «Μαζί το Σαββατοκύριακο», με την Ελένη Χρονά 

και το Γιάννη Σκάλκο. 

https://left.gr/news/h-kafantari-epistrofi-stin-kanonikotita-kai-apokatastasi-klimatos-

empistosynis-vinteo 

  

https://left.gr/news/h-kafantari-oi-ellines-tis-diasporas-symvalloyn-stin-anaptyxiaki-prospatheia-tis-horas-vinteo
https://left.gr/news/h-kafantari-oi-ellines-tis-diasporas-symvalloyn-stin-anaptyxiaki-prospatheia-tis-horas-vinteo
https://left.gr/news/h-kafantari-i-nd-na-stathei-sto-ypsos-ton-peristaseon-gia-esr
http://www.stokokkino.gr/article/1000000000048876/Kafantari-to-erotima-stinEvropi-einaise-poia
http://www.stokokkino.gr/article/1000000000048876/Kafantari-to-erotima-stinEvropi-einaise-poia
http://www.syriza.gr/article/id/67974/CH.-Kafantarh:-Energeiakh-politikh-ths-EE-kai-Ellada.html#.Wa1EWrJJbIU
http://www.syriza.gr/article/id/67974/CH.-Kafantarh:-Energeiakh-politikh-ths-EE-kai-Ellada.html#.Wa1EWrJJbIU
https://left.gr/news/h-kafantari-epistrofi-stin-kanonikotita-kai-apokatastasi-klimatos-empistosynis-vinteo
https://left.gr/news/h-kafantari-epistrofi-stin-kanonikotita-kai-apokatastasi-klimatos-empistosynis-vinteo
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09.01.2017 

Συνέντευξη στην εκπομπή «Πρωινή Ανάγνωση» του Τηλεοπτικού Σταθμού της 

Βουλής των Ελλήνων, με την Κέλλυ Κοντογεώργη και τον Γιώργο Γαβαλά.  

https://kafantari.com/2017/01/09/%CE%B7-%CF%87-

%CE%BA%CE%B1%CF%86%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AC%CF%81%C

E%B7-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-

%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%BF%CE%BC%CF%80%CE%AE-

%CF%80%CF%81%CF%89%CF%8A%CE%BD%CE%AE-

%CE%B1%CE%BD%CE%AC/ 

13.01.2017 

«Ανάγκη σύμπνοιας, αλλά και στοιχειώδους αυτοκριτικής των πολιτικών δυνάμεων» 

– Παρουσία στην εκπομπή της ΕΡΤ «Πρωϊνή Ζώνη», με τον Γιώργο Δαράκη και τη 

Νίνα Κασιμάτη.  

https://kafantari.com/2017/01/13/%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CE%B3%CE%B

A%CE%B7-

%CF%83%CF%8D%CE%BC%CF%80%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%B1%C

F%82-%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AC-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-

%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%8E%CE

%B4%CE%BF/ 

22.02.2017 

«Απόφαση Eurogroup: Βήμα Αποκατάστασης της Εμπιστοσύνης στην Ελληνική 

Οικονομία» – Συνέντευξη στον ρ/σ «ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ 105,5» και στους Νίκο Σβέρκο 

και Δημήτρη Κουκλουμπέρη.  

https://kafantari.com/2017/02/22/%CE%B1%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%

CF%83%CE%B7-eurogroup-%CE%B2%CE%AE%CE%BC%CE%B1-

%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%C

F%84%CE%B1%CF%83%CE%B7%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-

%CE%B5%CE%BC%CF%80/ 

05.03.2017 
«Ανάδειξη και προστασία γεωτόπων, συμβολή στη βιώσιμη ανάπτυξη» – Άρθρο στην 

Αυγή της Κυριακής.  

http://www.avgi.gr/article/10811/7947453/anadeixe-kai-prostasia-geotopon-symbole-

ste-biosime-anaptyxe 

18.03.2017 

«Η Αξιωματική Αντιπολίτευση στερείται προτάσεων διεξόδου» – συνέντευξη στην 

FREE SUNDAY.  

https://kafantari.com/2017/03/19/%CE%B7-

%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%C

E%BA%CE%AE-

%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%AF%C

F%84%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7-

%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B5%CE%AF%CF%84%CE%B1/ 

21.03.2017 

«Να κατοχυρωθεί και συνταγματικά το νερό ως δημόσιο κοινωνικό αγαθό» – Δελτίο 

Τύπου για την Παγκόσμια Ημέρα Νερού.  

https://left.gr/news/h-kafantari-na-katohyrothei-kai-syntagmatika-nero-os-dimosio-

koinoniko-agatho 
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https://kafantari.com/2017/01/13/%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CE%B3%CE%BA%CE%B7-%CF%83%CF%8D%CE%BC%CF%80%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%B1%CF%82-%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AC-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%8E%CE%B4%CE%BF/
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https://kafantari.com/2017/01/13/%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CE%B3%CE%BA%CE%B7-%CF%83%CF%8D%CE%BC%CF%80%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%B1%CF%82-%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AC-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%8E%CE%B4%CE%BF/
https://kafantari.com/2017/02/22/%CE%B1%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7-eurogroup-%CE%B2%CE%AE%CE%BC%CE%B1-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CE%BC%CF%80/
https://kafantari.com/2017/02/22/%CE%B1%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7-eurogroup-%CE%B2%CE%AE%CE%BC%CE%B1-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CE%BC%CF%80/
https://kafantari.com/2017/02/22/%CE%B1%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7-eurogroup-%CE%B2%CE%AE%CE%BC%CE%B1-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CE%BC%CF%80/
https://kafantari.com/2017/02/22/%CE%B1%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7-eurogroup-%CE%B2%CE%AE%CE%BC%CE%B1-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CE%BC%CF%80/
https://kafantari.com/2017/02/22/%CE%B1%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7-eurogroup-%CE%B2%CE%AE%CE%BC%CE%B1-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CE%BC%CF%80/
http://www.avgi.gr/article/10811/7947453/anadeixe-kai-prostasia-geotopon-symbole-ste-biosime-anaptyxe
http://www.avgi.gr/article/10811/7947453/anadeixe-kai-prostasia-geotopon-symbole-ste-biosime-anaptyxe
https://kafantari.com/2017/03/19/%CE%B7-%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B5%CE%AF%CF%84%CE%B1/
https://kafantari.com/2017/03/19/%CE%B7-%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B5%CE%AF%CF%84%CE%B1/
https://kafantari.com/2017/03/19/%CE%B7-%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B5%CE%AF%CF%84%CE%B1/
https://kafantari.com/2017/03/19/%CE%B7-%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B5%CE%AF%CF%84%CE%B1/
https://kafantari.com/2017/03/19/%CE%B7-%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B5%CE%AF%CF%84%CE%B1/
https://kafantari.com/2017/03/19/%CE%B7-%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B5%CE%AF%CF%84%CE%B1/
https://left.gr/news/h-kafantari-na-katohyrothei-kai-syntagmatika-nero-os-dimosio-koinoniko-agatho
https://left.gr/news/h-kafantari-na-katohyrothei-kai-syntagmatika-nero-os-dimosio-koinoniko-agatho
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27.03.2017 

«Η διάσταση του φύλου ξεπερνά όλες τις πολιτικές» – Συνέντευξή στο ρ/σ  «ΣΤΟ 

ΚΟΚΚΙΝΟ 105,5» και στη Ντίνα Μπατζιά. 

https://left.gr/news/h-kafantari-i-diastasi-toy-fyloy-xeperna-oles-tis-politikes 

03.04.2017 

«Τι ζητάμε; Την ευρωπαϊκή κινητικότητα στα εργασιακά και Σ.Σ.Ε.» – Παρουσία στην 

εκπομπή «Live U», με την Πόπη Τσαπανίδου, στον STAR. 

https://left.gr/news/h-kafantari-ti-zitame-tin-eyropaiki-kanonikotita-sta-ergasiaka-kai-

sse 

06.04.2017 

Η Χαρά Καφαντάρη στη Μάλτα για τη συνάντηση Προέδρων Περιβαλλοντικών και 

Οικονομικών Υποθέσεων των Κοινοβουλίων της Ε.Ε. – Δελτίο Τύπου. 

 
https://left.gr/news/i-hara-kafantari-sti-malta-gia-ti-synantisi-proedron-

perivallontikon-kai-oikonomikon-ypotheseon 

  

19.04.2017 

«Η έξοδος από την κρίση θα έρθει μόνο με την ανάπτυξη» – Συνέντευξη στον ρ/σ «ΣΤΟ 

ΚΟΚΚΙΝΟ 105,5» και στους Νίκο Σβέρκο και Δημήτρη Κουκλουμπέρη. 

http://www.stokokkino.gr/article/1000000000056946/X-Kafantari-I-eksodos-apo-tin-

krisi-tha-erthei-mono-me-tin-anaptuksi 

  

https://left.gr/news/h-kafantari-i-diastasi-toy-fyloy-xeperna-oles-tis-politikes
https://left.gr/news/h-kafantari-ti-zitame-tin-eyropaiki-kanonikotita-sta-ergasiaka-kai-sse
https://left.gr/news/h-kafantari-ti-zitame-tin-eyropaiki-kanonikotita-sta-ergasiaka-kai-sse
https://left.gr/news/i-hara-kafantari-sti-malta-gia-ti-synantisi-proedron-perivallontikon-kai-oikonomikon-ypotheseon
https://left.gr/news/i-hara-kafantari-sti-malta-gia-ti-synantisi-proedron-perivallontikon-kai-oikonomikon-ypotheseon
http://www.stokokkino.gr/article/1000000000056946/X-Kafantari-I-eksodos-apo-tin-krisi-tha-erthei-mono-me-tin-anaptuksi
http://www.stokokkino.gr/article/1000000000056946/X-Kafantari-I-eksodos-apo-tin-krisi-tha-erthei-mono-me-tin-anaptuksi
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27.04.2017 
«Το θέμα των κεραιών αφορά άμεσα την καθημερινότητα του πολίτη» – Συνέντευξη 

στον ρ/σ «ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ 105,5» και στον Στάθη Σχινά.  

https://kafantari.com/2017/04/28/%CF%84%CE%BF-

%CE%B8%CE%AD%CE%BC%CE%B1-%CF%84%CF%89%CE%BD-

%CE%BA%CE%B5%CF%81%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD-

%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC-

%CE%AC%CE%BC%CE%B5%CF%83%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-

%CE%BA%CE%B1%CE%B8/ 

01.05.2017 
«Στόχος η υποστήριξη της υγιούς επιχειρηματικότητας» – Παρουσία στην εκπομπή 

«Πρώτη Γραμμή» με τους Βασίλη Λυριτζή και Δημήτρη Οικονόμου, στον ΣΚΑΪ. 

https://left.gr/news/h-kafantari-stohos-i-ypostirixi-tis-ygeioys-epiheirimatikotitas-

vinteo 

14.05.2017 

«Τουρισμός, σημαντικός πυλώνας της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας» – 

Άρθρο στην Κυριακάτικη εφημερίδα «KONTRANEWS». 

https://left.gr/news/toyrismos-simantikos-pylonas-gia-tin-paragogiki-anasygkrotisi-

tis-horas 

14.05.2017 

«Στόχος να βγούμε από την Επιτροπεία και να πάμε αναπτυξιακά» – Παρουσία στην 

εκπομπή «Ακραίως», με τον Τάκη Χατζή, στον ΣΚΑΪ. 

https://left.gr/news/h-kafantari-stohos-na-vgoyme-apo-tin-epitropeia-kai-na-pame-

anaptyxiaka 

 

18.05.2017 

«Κατέρρευσε το αφήγημα της Αντιπολίτευσης και κυρίως της ΝΔ» – Συνέντευξη στο 

«Πρώτο Πρόγραμμα» και στη Μαρία Γεωργίου.  

https://left.gr/news/h-kafantari-katerreyse-afigima-tis-antipoliteysis-kai-kyrios-tis-nd 

21.05.2017 

«Ανάπτυξη και ενεργειακές επενδύσεις» – Άρθρο στην εφημερίδα «Documento». 

https://left.gr/news/x-kafantari-anaptyxi-kai-energeiakes-ependyseis 

23.05.2017 

«Η Ελλάδα τήρησε τις υποχρεώσεις της, αναμένουμε από τους θεσμούς να τηρήσουν 

της δικές τους» – Συνέντευξη στην εκπομπή «Πρωινή Ανάγνωση» του Τηλεοπτικού 

Σταθμού της Βουλής των Ελλήνων, με την Κέλλυ Κοντογεώργη και τον Γιώργο 

Γαβαλά.  

https://left.gr/news/h-kafantari-i-ellada-tirise-tis-ypohreoseis-tis-anamenoyme-apo-

toys-thesmoys-na-tirisoyn-tis 

25.05.2017 

«Το θέμα της ρύθμισης του χρέους της Ελλάδας έχει πια συμμάχους» – Συνέντευξη 

στον ρ/σ «ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ 105,5» και στον Στάθη Σχινά.  

http://www.stokokkino.gr/article/1000000000058518/X-Kafantari-tothema-tisrythisis 

26.05.2017 

«Υπάρχει ζωντανή οικονομία που αντέχει» – Παρουσία στην εκπομπή «Τι λέει ο 

νόμος» του Τηλεοπτικού Σταθμού της Βουλής των Ελλήνων, με την Αλεξία Κουλούρη.   

https://left.gr/news/h-kafantari-yparhei-zontani-oikonomia-poy-antehei-vinteo 

  

https://kafantari.com/2017/04/28/%CF%84%CE%BF-%CE%B8%CE%AD%CE%BC%CE%B1-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%BA%CE%B5%CF%81%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD-%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC-%CE%AC%CE%BC%CE%B5%CF%83%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CE%B8/
https://kafantari.com/2017/04/28/%CF%84%CE%BF-%CE%B8%CE%AD%CE%BC%CE%B1-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%BA%CE%B5%CF%81%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD-%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC-%CE%AC%CE%BC%CE%B5%CF%83%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CE%B8/
https://kafantari.com/2017/04/28/%CF%84%CE%BF-%CE%B8%CE%AD%CE%BC%CE%B1-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%BA%CE%B5%CF%81%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD-%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC-%CE%AC%CE%BC%CE%B5%CF%83%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CE%B8/
https://kafantari.com/2017/04/28/%CF%84%CE%BF-%CE%B8%CE%AD%CE%BC%CE%B1-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%BA%CE%B5%CF%81%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD-%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC-%CE%AC%CE%BC%CE%B5%CF%83%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CE%B8/
https://kafantari.com/2017/04/28/%CF%84%CE%BF-%CE%B8%CE%AD%CE%BC%CE%B1-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%BA%CE%B5%CF%81%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD-%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC-%CE%AC%CE%BC%CE%B5%CF%83%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CE%B8/
https://kafantari.com/2017/04/28/%CF%84%CE%BF-%CE%B8%CE%AD%CE%BC%CE%B1-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%BA%CE%B5%CF%81%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD-%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC-%CE%AC%CE%BC%CE%B5%CF%83%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CE%B8/
https://left.gr/news/h-kafantari-stohos-i-ypostirixi-tis-ygeioys-epiheirimatikotitas-vinteo
https://left.gr/news/h-kafantari-stohos-i-ypostirixi-tis-ygeioys-epiheirimatikotitas-vinteo
https://left.gr/news/toyrismos-simantikos-pylonas-gia-tin-paragogiki-anasygkrotisi-tis-horas
https://left.gr/news/toyrismos-simantikos-pylonas-gia-tin-paragogiki-anasygkrotisi-tis-horas
https://left.gr/news/h-kafantari-stohos-na-vgoyme-apo-tin-epitropeia-kai-na-pame-anaptyxiaka
https://left.gr/news/h-kafantari-stohos-na-vgoyme-apo-tin-epitropeia-kai-na-pame-anaptyxiaka
https://left.gr/news/h-kafantari-katerreyse-afigima-tis-antipoliteysis-kai-kyrios-tis-nd
https://left.gr/news/x-kafantari-anaptyxi-kai-energeiakes-ependyseis
https://left.gr/news/h-kafantari-i-ellada-tirise-tis-ypohreoseis-tis-anamenoyme-apo-toys-thesmoys-na-tirisoyn-tis
https://left.gr/news/h-kafantari-i-ellada-tirise-tis-ypohreoseis-tis-anamenoyme-apo-toys-thesmoys-na-tirisoyn-tis
http://www.stokokkino.gr/article/1000000000058518/X-Kafantari-tothema-tisrythisis
https://left.gr/news/h-kafantari-yparhei-zontani-oikonomia-poy-antehei-vinteo
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27.05.2017 

«Δεν μπορεί η ευρωπαϊκή σταθερότητα να θυσιάζεται στις εκλογικές σκοπιμότητες του 

κ. Σόιμπλε» – Συνέντευξη στο ΑΠΕ – ΜΠΕ.  

http://www.avantipopolo.gr/2017/05/blog-post_383.html 

01.06.2017 

«Κύριο ζητούμενο επενδύσεις και θέσεις εργασίας» – Παρουσία στην εκπομπή «Live 

U», με την Πόπη Τσαπανίδου, στον STAR. 

https://left.gr/news/h-kafantari-kyrio-zitoymeno-ependyseis-kai-theseis-ergasias-

vinteo 

01.06.2017 

«Επιδιώκουμε μία «καθαρή» λύση – συμφωνία, απομονωμένος ο σκληρός 

νεοφιλελεύθερος πυρήνας που εκφράζει ο Σόιμπλε» – Συνέντευξη στην eReportaz. 

http://www.ereportaz.gr/5giati-chara-kafantari-epidiokoume-mia-kathari-lisi-

simfonia-apomonomenos-o-skliros-neofileleftheros-pirinas-pou-ekfrazi-o-simple/ 

04.06.2017 

«Νέες θέσεις εργασίας, λύση στο ασφαλιστικό» – Παρουσία στην εκπομπή «Καλημέρα 

με τον Γιώργο Αυτιά».  

https://left.gr/news/h-kafantari-nees-theseis-ergasias-lysi-sto-asfalistiko-vinteo 

06.06.2017 

«Κύριε Γεωργιάδη, ποιος φταίει που η χώρα δεν έχει Δασικούς Χάρτες και 

Κτηματολόγιο;» – Παρουσία στην εκπομπή «χ2», με τον Γιάννη Πολίτη, στον 

Action24.  

https://left.gr/news/h-kafantari-k-georgiadi-poios-ftaiei-poy-i-hora-den-ehei-dasikoys-

hartes-kai-ktimatologio 

15.06.2017 

«Νέα Εποχή για τη ΔΕΗ» – Άρθρο στο Ενεργειακό Βήμα 

https://left.gr/news/nea-epohi-gia-ti-dei 

15.06.2017 

«Συγκρατημένη αισιοδοξία για το Eurogroup» – Συνέντευξη στην εκπομπή «Πρωινή 

Ανάγνωση» του Τηλεοπτικού Σταθμού της Βουλής των Ελλήνων, με την Κέλλυ 

Κοντογεώργη και τον Γιώργο Γαβαλά.  
https://left.gr/news/h-kafantari-sygkratimeni-aisiodoxia-gia-eurogroup-vinteo 

19.06.2017 

«Η συμφωνία έχει σαφή αναπτυξιακή διάσταση» – Παρουσία στην εκπομπή της ΕΡΤ 

«Πρωινή Ζώνη», με τον Θάνο Σιαφάκα και τον Γιάννη Δάρρα.  

https://left.gr/news/h-kafantari-i-symfonia-ehei-safi-anaptyxiaki-diastasi 

25.06.2017 

«Οι φόβοι Τραμπ αποδείχτηκαν αληθινοί» – Άρθρο στην tvxs.gr. 

http://tvxs.gr/news/egrapsan-eipan/oi-foboi-gia-ton-tramp-apodeixthikan-

alithinoi&dr=tvxsmrstvxs 

26.06.2017 

«Ήρθαμε να λύσουμε προβλήματα στο πλαίσιο της νομιμότητας» – Παρουσία στην 

εκπομπή «Live U», με την Πόπη Τσαπανίδου, στον STAR. 

https://left.gr/news/hara-kafantari-irthame-na-lysoyme-provlimata-sto-plaisio-tis-

nomimotitas 

04.07.2017 

«Κυκλική οικονομία και ευκαιρίες ανάπτυξης» – Άρθρο στην Αυγή. 

http://www.avgi.gr/article/10811/8277054/kyklike-oikonomia-kai-eukairies-

anaptyxes 

  

http://www.avantipopolo.gr/2017/05/blog-post_383.html
https://left.gr/news/h-kafantari-kyrio-zitoymeno-ependyseis-kai-theseis-ergasias-vinteo
https://left.gr/news/h-kafantari-kyrio-zitoymeno-ependyseis-kai-theseis-ergasias-vinteo
http://www.ereportaz.gr/5giati-chara-kafantari-epidiokoume-mia-kathari-lisi-simfonia-apomonomenos-o-skliros-neofileleftheros-pirinas-pou-ekfrazi-o-simple/
http://www.ereportaz.gr/5giati-chara-kafantari-epidiokoume-mia-kathari-lisi-simfonia-apomonomenos-o-skliros-neofileleftheros-pirinas-pou-ekfrazi-o-simple/
https://left.gr/news/h-kafantari-nees-theseis-ergasias-lysi-sto-asfalistiko-vinteo
https://left.gr/news/h-kafantari-k-georgiadi-poios-ftaiei-poy-i-hora-den-ehei-dasikoys-hartes-kai-ktimatologio
https://left.gr/news/h-kafantari-k-georgiadi-poios-ftaiei-poy-i-hora-den-ehei-dasikoys-hartes-kai-ktimatologio
https://left.gr/news/nea-epohi-gia-ti-dei
https://left.gr/news/h-kafantari-sygkratimeni-aisiodoxia-gia-eurogroup-vinteo
https://left.gr/news/h-kafantari-i-symfonia-ehei-safi-anaptyxiaki-diastasi
http://tvxs.gr/news/egrapsan-eipan/oi-foboi-gia-ton-tramp-apodeixthikan-alithinoi&dr=tvxsmrstvxs
http://tvxs.gr/news/egrapsan-eipan/oi-foboi-gia-ton-tramp-apodeixthikan-alithinoi&dr=tvxsmrstvxs
https://left.gr/news/hara-kafantari-irthame-na-lysoyme-provlimata-sto-plaisio-tis-nomimotitas
https://left.gr/news/hara-kafantari-irthame-na-lysoyme-provlimata-sto-plaisio-tis-nomimotitas
http://www.avgi.gr/article/10811/8277054/kyklike-oikonomia-kai-eukairies-anaptyxes
http://www.avgi.gr/article/10811/8277054/kyklike-oikonomia-kai-eukairies-anaptyxes
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06.07.2017 

«Δεν μπορεί η ΝΔ να ζητά κάθε μέρα μια νέα εξεταστική επιτροπή» – Συνέντευξη στο 

«Πρώτο Πρόγραμμα» και στη Μαρία Γεωργίου. 

http://www.ert.gr/eidiseis/ellada/politiki/842085-2/ 

13.07.2017 

«Παράδειγμα επένδυσης η συμμετοχή των Κινέζων στο νέο ΑΔΜΗΕ» –  Παρουσία 

στην εκπομπή της ΕΡΤ  «Καλοκαιρινή Ενημέρωση», με τον Βασίλη Βασιλόπουλο και 

τον Κώστα Λασκαράτο.  

https://left.gr/news/h-kafantari-paradeigma-ependysis-i-symmetohi-ton-kinezon-ston-

neo-admie 

24.07.2017 

«Χ. Καφαντάρη για Ένωση Δικαστών: Ο καθένας να περιορίζεται στο ρόλο του και να 

μην εξυπηρετεί άλλα πολιτικά σχέδια» –  Συνέντευξη στον ρ/σ «Στο Κόκκινο 

Θεσσαλονίκης 93,4» και την εκπομπή «Ορθά Κοφτά». 

https://left.gr/news/h-kafantari-gia-enosi-dikaston-o-kathenas-na-periorizetai-ston-

rolo-toy-kai-na-min-exypiretei 

25.07.2017 
«Ατμοσφαιρική ρύπανση ένα σύγχρονο πρόβλημα» –  Άρθρο στην Αυγή.  

http://www.avgi.gr/article/10810/8315802/atmosphairike-rypanse-ena-synchrono-

problema# 

28.07.2017 

«Η έξοδος στις αγορές δείχνει ότι η χώρα επιστρέφει στην κανονικότητα» –  Παρουσία 

στην εκπομπή «Πρώτη Γραμμή», με τον Δημήτρη Οικονόμου. 

https://left.gr/news/h-kafantari-i-exodos-stis-agores-deihnei-oti-i-hora-epistrefei-stin-

kanonikotita-vinteo 

02.08.2017 

«Παιδεία κοινωνικό δικαίωμα και όχι ανταγωνιστικό προϊόν» –  Παρουσία στην 

εκπομπή «Καλοκαιρινή Ενημέρωση», με τον Θάνο Σιαφάκα και τον Βαγγέλη 

Παπαδημητρίου.  

https://left.gr/news/h-kafantari-paideia-koinoniko-dikaioma-kai-ohi-antagonistiko-

proion-vinteo 

08.08.2017 

«Παρελθοντολογία και σκανδαλολογία η νέα τακτική της Νέας Δημοκρατίας» –  

Άρθρο στο «ΧΩΝΙ» 

http://www.toxwni.gr/ellada/167319-xara-kafantari-sto-xoni-

%C2%ABparelthontologia-kai-skandalologia-i-nea-taktiki-tis-neas-

di%C2%B5okratias%C2%BB 

22.08.2017 

«Η επαναφορά της θεωρίας των δύο άκρων δεν βοηθάει την Δημοκρατία» –  Παρουσία 

στην εκπομπή «Ενημέρωση», με τον Νίκο Υποφάντη και την Έλενα Παπαδημητρίου, 

στον ΣΚΑΪ. 

https://left.gr/news/h-kafantari-i-epanafora-tis-theorias-ton-dyo-akron-den-voithaei-ti-

dimokratia-vinteo 

27.08.2017 

«Ακούμε τον κόσμο, ακούμε την επιχειρηματικότητα» –  Παρουσία στην εκπομπή της 

ΕΡΤ «Μαζί το Σαββατοκύριακο», με την Μαριλένα Κατσίμη και το Φάνη 

Παπαθανασίου.  

https://left.gr/news/h-kafantari-akoyme-ton-kosmo-akoyme-tin-epiheirimatikotita 

  

http://www.ert.gr/eidiseis/ellada/politiki/842085-2/
https://left.gr/news/h-kafantari-paradeigma-ependysis-i-symmetohi-ton-kinezon-ston-neo-admie
https://left.gr/news/h-kafantari-paradeigma-ependysis-i-symmetohi-ton-kinezon-ston-neo-admie
https://left.gr/news/h-kafantari-gia-enosi-dikaston-o-kathenas-na-periorizetai-ston-rolo-toy-kai-na-min-exypiretei
https://left.gr/news/h-kafantari-gia-enosi-dikaston-o-kathenas-na-periorizetai-ston-rolo-toy-kai-na-min-exypiretei
http://www.avgi.gr/article/10810/8315802/atmosphairike-rypanse-ena-synchrono-problema
http://www.avgi.gr/article/10810/8315802/atmosphairike-rypanse-ena-synchrono-problema
https://left.gr/news/h-kafantari-i-exodos-stis-agores-deihnei-oti-i-hora-epistrefei-stin-kanonikotita-vinteo
https://left.gr/news/h-kafantari-i-exodos-stis-agores-deihnei-oti-i-hora-epistrefei-stin-kanonikotita-vinteo
https://left.gr/news/h-kafantari-paideia-koinoniko-dikaioma-kai-ohi-antagonistiko-proion-vinteo
https://left.gr/news/h-kafantari-paideia-koinoniko-dikaioma-kai-ohi-antagonistiko-proion-vinteo
http://www.toxwni.gr/ellada/167319-xara-kafantari-sto-xoni-%C2%ABparelthontologia-kai-skandalologia-i-nea-taktiki-tis-neas-di%C2%B5okratias%C2%BB
http://www.toxwni.gr/ellada/167319-xara-kafantari-sto-xoni-%C2%ABparelthontologia-kai-skandalologia-i-nea-taktiki-tis-neas-di%C2%B5okratias%C2%BB
http://www.toxwni.gr/ellada/167319-xara-kafantari-sto-xoni-%C2%ABparelthontologia-kai-skandalologia-i-nea-taktiki-tis-neas-di%C2%B5okratias%C2%BB
https://left.gr/news/h-kafantari-i-epanafora-tis-theorias-ton-dyo-akron-den-voithaei-ti-dimokratia-vinteo
https://left.gr/news/h-kafantari-i-epanafora-tis-theorias-ton-dyo-akron-den-voithaei-ti-dimokratia-vinteo
https://left.gr/news/h-kafantari-akoyme-ton-kosmo-akoyme-tin-epiheirimatikotita


Ενημερωτικό Δελτίο #4 Νοέμβριος 2016 - Σεπτέμβριος 2017 Σελ. [12]   

06.09.2017 

«Η ΝΔ δεν μπορεί να μιλά για ανεργία και μειώσεις μισθών» –  Παρουσία στην 

εκπομπή «Πρωινή Ανάγνωση» του Τηλεοπτικού Σταθμού της Βουλής των Ελλήνων, 

με την Κέλλυ Κοντογεώργη και τον Γιώργο Γαβαλά.  

https://left.gr/news/h-kafantari-i-nd-den-mporei-na-mila-gia-anergia-kai-meioseis-

misthon 

11.09.2017 

«Χ. Καφαντάρη για Eldorado Gold: Είμαστε μία κανονική ευρωπαϊκή χώρα» –  Δελτίο 

Τύπου και παρουσία στην εκπομπή «Online», στον ΣΚΑΪ. 

https://kafantari.com/2017/09/11/%CF%87-

%CE%BA%CE%B1%CF%86%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%81%C

E%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-eldorado-gold-

%CE%B5%CE%B9%CE%BC%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B5-

%CE%BC%CE%B9%CE%B1-

%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%BD%CE%B9/ 

 

https://left.gr/news/i-h-kafantari-ston-skai-gia-tin-eldorado-gold-vinteo 

11.09.2017 

«Η πατρίδα μας σταδιακά επανέρχεται σε φάση κανονικότητας» –  Συνέντευξη στον 

Αντώνη Δεωνά, για λογαριασμό του ειδησεογραφικού portal www.pitsounicity.gr. 

http://www.pitsounicity.gr/politiki/12664-i-patrida-mas-stadiaka-epanerxetai-se-fasi-

kanonikotitas-synentefksi-tis-xaras-kafantari-sto-www-pitsounicity-gr 

12.09.2017 

«Η Χ. Καφαντάρη στην τριμερή των Κοινοβουλίων Κύπρου – Ελλάδας – Ισραήλ» –  

Δελτίο Τύπου. 

https://left.gr/news/i-h-kafantari-stin-trimeri-ton-koinovoylion-kyproy-elladas-israil 

13 – 14 .09.2017 

Δεύτερη Τριμερής Συνάντηση των Προέδρων των Κοινοβουλίων Κύπρου – Ελλάδας 

– Ισραήλ 

 

https://left.gr/news/h-kafantari-i-nd-den-mporei-na-mila-gia-anergia-kai-meioseis-misthon
https://left.gr/news/h-kafantari-i-nd-den-mporei-na-mila-gia-anergia-kai-meioseis-misthon
https://kafantari.com/2017/09/11/%CF%87-%CE%BA%CE%B1%CF%86%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-eldorado-gold-%CE%B5%CE%B9%CE%BC%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B5-%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%BD%CE%B9/
https://kafantari.com/2017/09/11/%CF%87-%CE%BA%CE%B1%CF%86%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-eldorado-gold-%CE%B5%CE%B9%CE%BC%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B5-%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%BD%CE%B9/
https://kafantari.com/2017/09/11/%CF%87-%CE%BA%CE%B1%CF%86%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-eldorado-gold-%CE%B5%CE%B9%CE%BC%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B5-%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%BD%CE%B9/
https://kafantari.com/2017/09/11/%CF%87-%CE%BA%CE%B1%CF%86%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-eldorado-gold-%CE%B5%CE%B9%CE%BC%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B5-%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%BD%CE%B9/
https://kafantari.com/2017/09/11/%CF%87-%CE%BA%CE%B1%CF%86%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-eldorado-gold-%CE%B5%CE%B9%CE%BC%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B5-%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%BD%CE%B9/
https://kafantari.com/2017/09/11/%CF%87-%CE%BA%CE%B1%CF%86%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-eldorado-gold-%CE%B5%CE%B9%CE%BC%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B5-%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%BD%CE%B9/
https://left.gr/news/i-h-kafantari-ston-skai-gia-tin-eldorado-gold-vinteo
http://www.pitsounicity.gr/
http://www.pitsounicity.gr/politiki/12664-i-patrida-mas-stadiaka-epanerxetai-se-fasi-kanonikotitas-synentefksi-tis-xaras-kafantari-sto-www-pitsounicity-gr
http://www.pitsounicity.gr/politiki/12664-i-patrida-mas-stadiaka-epanerxetai-se-fasi-kanonikotitas-synentefksi-tis-xaras-kafantari-sto-www-pitsounicity-gr
https://left.gr/news/i-h-kafantari-stin-trimeri-ton-koinovoylion-kyproy-elladas-israil
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http://www.hellenicparliament.gr/Enimerosi/Grafeio-Typou/Deltia-

Typou/?press=bde7d382-26a9-499f-baea-a7f300e32e77 

15.09.2017 
«Προστασία γεωποικιλότητας» –  Δελτίο Τύπου.  

https://left.gr/news/h-kafantari-prostasia-tis-geopoikilotitas 

18.09.2017 

«Συνάντηση της Χαράς Καφαντάρη με τον Δήμαρχο Αγίας Βαρβάρας, Γιώργο 

Καπλάνη» –  Δελτίο Τύπου.  

https://kafantari.com/2017/09/18/%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%BD

%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%87-

%CE%BA%CE%B1%CF%86%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%81%C

E%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF%CE%BD-

%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%BF-%CE%B1/ 

20.09.2017 

«Η Χαρά Καφαντάρη στο Ταλίν» –  Δελτίο Τύπου. 

https://left.gr/news/sto-talin-i-h-kafantari 

22.09.2017 

«Τοποθέτηση της Χαράς Καφαντάρη στη συνάντηση των Προέδρων των αρμοδίων για 

τις μεταφορές Κοινοβουλευτικών Επιτροπών, στο Ταλίν» –  Δελτίο Τύπου.  

https://kafantari.com/2017/09/22/%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B8%

CE%AD%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-

%CF%87-

%CE%BA%CE%B1%CF%86%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AC%CF%81%C

E%B7-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-

%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AC%CE%BD/ 

27.09.2017 

Η Χαρά Καφαντάρη στη Διάσκεψη Υψηλού Επιπέδου του Ευρωκοινοβουλίου για τον 

Τουρισμό – Δελτίο Τύπου.  

https://left.gr/news/i-h-kafantari-stin-diaskepsi-ypsiloy-epipedoy-toy-

eyrokoinovoylioy-gia-ton-toyrismo 

 

  

http://www.hellenicparliament.gr/Enimerosi/Grafeio-Typou/Deltia-Typou/?press=bde7d382-26a9-499f-baea-a7f300e32e77
http://www.hellenicparliament.gr/Enimerosi/Grafeio-Typou/Deltia-Typou/?press=bde7d382-26a9-499f-baea-a7f300e32e77
https://left.gr/news/h-kafantari-prostasia-tis-geopoikilotitas
https://kafantari.com/2017/09/18/%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%87-%CE%BA%CE%B1%CF%86%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%BF-%CE%B1/
https://kafantari.com/2017/09/18/%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%87-%CE%BA%CE%B1%CF%86%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%BF-%CE%B1/
https://kafantari.com/2017/09/18/%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%87-%CE%BA%CE%B1%CF%86%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%BF-%CE%B1/
https://kafantari.com/2017/09/18/%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%87-%CE%BA%CE%B1%CF%86%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%BF-%CE%B1/
https://kafantari.com/2017/09/18/%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%87-%CE%BA%CE%B1%CF%86%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%B7-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%BF-%CE%B1/
https://left.gr/news/sto-talin-i-h-kafantari
https://kafantari.com/2017/09/22/%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B8%CE%AD%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%87-%CE%BA%CE%B1%CF%86%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AC%CF%81%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AC%CE%BD/
https://kafantari.com/2017/09/22/%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B8%CE%AD%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%87-%CE%BA%CE%B1%CF%86%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AC%CF%81%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AC%CE%BD/
https://kafantari.com/2017/09/22/%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B8%CE%AD%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%87-%CE%BA%CE%B1%CF%86%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AC%CF%81%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AC%CE%BD/
https://kafantari.com/2017/09/22/%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B8%CE%AD%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%87-%CE%BA%CE%B1%CF%86%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AC%CF%81%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AC%CE%BD/
https://kafantari.com/2017/09/22/%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B8%CE%AD%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%87-%CE%BA%CE%B1%CF%86%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AC%CF%81%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AC%CE%BD/
https://kafantari.com/2017/09/22/%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B8%CE%AD%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%87-%CE%BA%CE%B1%CF%86%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AC%CF%81%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AC%CE%BD/
https://left.gr/news/i-h-kafantari-stin-diaskepsi-ypsiloy-epipedoy-toy-eyrokoinovoylioy-gia-ton-toyrismo
https://left.gr/news/i-h-kafantari-stin-diaskepsi-ypsiloy-epipedoy-toy-eyrokoinovoylioy-gia-ton-toyrismo
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ – ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ 
 

06.11.2016 

ΜΠΛΟΚ 15 – Καισαριανή Λαϊκός Αγώνας Δρόμου 

 

13.11.2016 

COP 22 – Διεθνής Διάσκεψη για την Κλιματική Αλλαγή, στο Μαρρακές του Μαρόκο. 

Διακοινοβουλευτική Συνάντηση για την εφαρμογή του Συμφώνου των Παρισίων.  
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21.11.2016 

Επίσκεψη Αντιπροσωπείας της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου στο 

Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ). 

https://left.gr/news/episkepsi-tis-diarkoys-epitropis-paragogis-kai-emporioy-tis-

voylis-sto-kape 

01-02.02.2016 

Ειδική Συνάντηση των Υπεύθυνων των Ευρωπαϊκών Κοινοβουλίων για την Ενέργεια, 

στη Μπρατισλάβα. 

 

https://left.gr/news/energeiaki-politiki-tis-ee-exypni-kai-kathari-energeia-gia-oloys 

 

04.12.2016 

Δωρεάν διανομή ψαριών σε Ιδρύματα της Αττικής από τον Σύνδεσμο Συνεταιρισμών 

Μισθωτών Αλιέων Λιμνοθαλασσών Ελλάδας, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας 

Αττικής.  

https://left.gr/news/episkepsi-tis-diarkoys-epitropis-paragogis-kai-emporioy-tis-voylis-sto-kape
https://left.gr/news/episkepsi-tis-diarkoys-epitropis-paragogis-kai-emporioy-tis-voylis-sto-kape
https://left.gr/news/energeiaki-politiki-tis-ee-exypni-kai-kathari-energeia-gia-oloys
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07.12.2016 

Συνήγορος του Πολίτη. Ημερίδα με θέμα «Επιχειρηματική Δράση και Προστασία του 

Περιβάλλοντος».  
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23.01.2017 

Εκδήλωση – Συζήτηση στην Ένωση Ελλήνων Χημικών, με θέμα «Το Μετέωρο Βήμα 

της Έρευνας και της Καινοτομίας προς την Εφαρμογή και την Βιομηχανία». 

 

 

28.01.2017 

3η Συνδιάσκεψη Νομαρχιακής Οργάνωσης Δυτικής Αθήνας.  
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20.02.2017 

Επίσκεψη στο ΠΕΔΥ Αμαρουσίου. 

 

08.03.2017 

Παρέμβαση στη εκδήλωση της Ο.Μ. ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Καισαριανής για την Παγκόσμια 

Ημέρα Γυναικών.  
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25.03.2017 

Κατάθεση στεφάνου εκ μέρους της Βουλής των Ελλήνων, στον Βύρωνα.  

 

23.04.2017 

Κατάθεση στεφάνου εκ μέρους της Βουλής των Ελλήνων, τιμώντας την Ημέρα 

Φιλελληνισμού και Διεθνούς Αλληλεγγύης. 
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06.05.2017 
ΜΠΛΟΚ 15. Εκδήλωση Δήμου Χαϊδαρίου.  

 

13.05.2017 
Παναγούλεια 2017. 
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19.05.2017 
Κατάθεση στεφάνου εκ μέρους της Βουλής των Ελλήνων για την Ημέρα Μνήμης της 
Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου.  

 
 

28.05.2017 
Κατάθεση στεφάνου εκ μέρους της Βουλής των Ελλήνων στο μνημείο Εκτελεσθέντων 

Πατριωτών και Αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης την περίοδο 1947-1952, σε 

εκδήλωση του Αττικού Τύμβου.  
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08.06.2017 

Συνάντηση με την Τσέχικη Αντιπροσωπεία για θέματα Τουρισμού. 

 

Συνάντηση της Προέδρου Επιτροπής Παραγωγής & Εμπορίου με Πανελλαδική 

Φιλοζωική Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. 

http://www.hellenicparliament.gr/Enimerosi/Grafeio-Typou/Deltia-

Typou/?press=17f20a51-3dfb-47d2-9ec0-a78d0137c7ac 

19.06.2017 

Χαιρετισμός στην τέταρτη εκδήλωση της σειράς «ΠΑΡΑΣΚΕΥΕΣ ΣΤΗΝ ΕΕΧ, με 

θέμα: «Κυκλική Οικονομία: Ένα στοίχημα για την εξοικονόμηση φυσικών πόρων και 

τη διαχείριση αποβλήτων – μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη».  

 
  

http://www.hellenicparliament.gr/Enimerosi/Grafeio-Typou/Deltia-Typou/?press=17f20a51-3dfb-47d2-9ec0-a78d0137c7ac
http://www.hellenicparliament.gr/Enimerosi/Grafeio-Typou/Deltia-Typou/?press=17f20a51-3dfb-47d2-9ec0-a78d0137c7ac
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20.06.2017 

Συζήτηση για επιχειρηματικότητα και την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα στην 

ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ.  

 
30.06.2017 

Στη γιορτή του ΚΕΑ/ΑΜΕΑ στην Κ. Αφαία στο Χαϊδάρι. 
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13.07.2017 

Επίσκεψη στην Έκθεση της Βουλής για το Φεμινισμό. 

 
16.07.2017 

Κατάθεση στεφάνου εκ μέρους της Βουλής των Ελλήνων, για τους πεσόντες της 

Κύπρου το 1974. 
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06.09.2017 

Συνάντηση με Αντιπροσωπεία του σερβικού Κοινοβουλίου και τον Υπουργό 

Περιβάλλοντος της Σερβίας, κ. Goran Trivan.  

 
07.09.2017 

Επίσκεψη στο Νοσοκομείο Δυτικής Αθήνας «Η Αγία Βαρβάρα» (πρώην Λοιμωδών) 

και στις Μονάδες του Πρωτοβάθμιου Δικτύου Υγείας Αγίας Βαρβάρας και Νίκαιας.  

http://www.stokokkino.gr/article/1000000000061537/Kafantari-Protovathmia-

frontida-igeias-koinonik-anagki 

09.09.2017 

Εκπροσώπηση του Προέδρου της Βουλής στο Συνέδριο της ΔΕΗ στη ΔΕΘ, με θέμα 

«INVESTMENT OPPΟRTUNITIES In southeastern Europe». 

 

 
  

http://www.stokokkino.gr/article/1000000000061537/Kafantari-Protovathmia-frontida-igeias-koinonik-anagki
http://www.stokokkino.gr/article/1000000000061537/Kafantari-Protovathmia-frontida-igeias-koinonik-anagki
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09.09.2017 

Εκπροσώπηση του Προέδρου της Βουλής στη ΔΕΘ, σε εκδήλωση του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την παρουσίαση του Νομοσχεδίου για τις 

Ενεργειακές Κοινότητες.  

 

 
 

30.09.2017 
Χαιρετισμός στην εκδήλωση για τα 30 χρόνια της ΕΕΑΕ (Ελληνική Επιτροπή 

Ατομικής Ενέργειας), εκπροσωπώντας τον Πρόεδρο της Βουλής. 
 

 

 
 

 

 
 

 


