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Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

1-10-2021

Τοποθέτηση μου στη ολομέλεια της Βουλής για την κύρωση σχ/ν της υγείας

https://www.youtube.com/watch?v=EhcFbYi9HfM

https://www.youtube.com/watch?v=EhcFbYi9HfM


07-10-2021 Ερώτηση: «Αποσυμφόρηση και ομαλοποίηση

της λειτουργίας του ΕΕΕΕΚ Αιγάλεω»

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς:

Εσωτερικών

Παιδείας και Θρησκευμάτων

Το ΕΕΕΕΚ Αιγάλεω είναι Σχολική Μονάδα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ανήκει στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στην Γ’ Αθήνα για μαθητές και μαθήτριες με ιδιαίτερες

ικανότητες που αντιμετωπίζουν αναπτυξιακά προβλήματα και σοβαρές δυσκολίες σχολικής προσαρμογής όπως αυτισμός, νευρολογικά, κινητικά προβλήματα, κ.ά. 

Παράλληλα στο ίδιο κτιριακό συγκρότημα συστεγάζονται και τρεις (3) μονάδες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (Ειδικό Νηπιαγωγείο αυτισμού, Ειδικό Δημοτικό για παιδιά στο 

φάσμα του αυτισμού και Ειδικό Δημοτικό για παιδιά με κινητικά προβλήματα)

Το εν λόγω ΕΕΕΕΚ κάθε σχολική χρονιά συγκεντρώνει ένα υπερβολικό αριθμό μαθητών και μαθητριών -ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι φέτος έφτασε τους 150- καθώς 

εξυπηρετεί έκτος των άλλων πυκνοκατοικημένων δήμων της δυτικής Αθήνας (Αιγάλεω, Αγία Βαρβάρα, Περιστέρι, Ίλιον, Πετρούπολη,κ.ά.) και του δήμου της Αθήνας, όπου 

δεν βρίσκονται σε λειτουργία αντίστοιχου τύπου ΣΜΕΑΕ.

Ήδη από το ξεκίνημα της φετινής σχολικής χρονιάς τα προϋπάρχοντα προβλήματα όχι μόνο βγήκαν ξανά στην επιφάνεια αλλά επιδεινώθηκαν κιόλας. Πιο συγκεκριμένα:

ο αυξημένος αριθμός μαθητών και μαθητριών, ο οποίος από 124 την περασμένη χρονιά αυξήθηκε στους 150 φέτος, οδηγεί αναπόφευκτα στην έλλειψη αιθουσών διδασκαλίας 

με αποτέλεσμα να δημιουργούνται πολυμελή τμήματα τα οποία στριμώχνονται σε αίθουσες 20-25 τ.μ., ενώ και τα γραφεία για το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό είναι 

περιορισμένα.Οι μαθητές είναι αναγκασμένοι καθημερινά να διανύουν μεγάλης διάρκειας διαδρομές από και προς το σχολείο τους, γεγονός που τους δημιουργεί εκνευρισμό 

και δυσανασχέτηση θέτοντας την ασφάλεια της μεταφοράς τους σε κίνδυνο.

Η έλλειψη εκπαιδευτικού, επιστημονικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού δημιουργεί δυσκολίες στην ασφάλεια, την εκπαίδευση και την μεταφορά των 

μαθητών.Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι γίνεται συνδιδασκαλία δύο τμημάτων στην ίδια αίθουσα με παιδιά στο φάσμα του αυτισμού.Τα προβλήματα αυτά δημιουργούν μια 

κατάσταση δυσφορίαςκαι ανησυχίας τόσο στους εκπαιδευτικούς όσο και στους μαθητές και στους γονείς τους, πόσο μάλλον σε αυτήν την κρίσιμη περίοδο της πανδημίας του 

Covid 19, και δεν είναι δυνατόν να συνεχισθούν για ολόκληρο το σχολικό έτος, ειδικά όταν ήδη από το 2007 έχει ιδρυθεί το ΕΕΕΕΚ Περιστερίου το οποίο όμως δεν λειτουργεί 

παρά την ύπαρξη κτιρίων αλλά και το ΕΕΕΕΚ Αθήνας το οποίο εδώ και 3 χρόνια, σύμφωνα με τις αποφάσεις των αρμόδιων υπουργείων και του δημοτικού συμβουλίου του 

Δήμου Αθηναίων, θα έπρεπε να ήταν σε λειτουργία.Αποτελεί επιτακτική ανάγκη η αποσυμφόρηση του ΕΕΕΕΚ Αιγάλεω θέτοντας σε λειτουργία τα ΕΕΕΕΚ Περιστερίου και Αθήνας 

και κύρια ευθύνη της κάθε κυβέρνησης η δημιουργία ανθρωπίνων συνθηκών για τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και το εκπαιδευτικό, επιστημονικό και ειδικό 

βοηθητικό προσωπικό.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

Tι προτίθενται να κάνουν για την άμεση παραχώρηση και λειτουργία των ΕΕΕΕΚ Περιστερίου και Αθήνας με σκοπό την αποσυμφόρηση και ομαλή λειτουργία του ΕΕΕΕΚ 

Αιγάλεω;

Με ποιες ενέργειες θα προχωρήσουν, σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία (Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών) στην επίλυση των κτιριακών προβλημάτων και

προβλημάτων προσωπικού που αντιμετωπίζει το ΕΕΕΕΚ Αιγάλεω;

Οι ερωτώντες Βουλευτές 

Καφαντάρη Χαρούλα (Χαρά)



08-10-2021 Ερώτηση προς την Υπουργό Παιδείας κατέθεσα σήμερα με πρωτοβουλία μου και την

συνυπογραφή 17 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς την κ. Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

Θέμα: «Συγχωνεύσεις τμημάτων και σε σχολεία της Δυτικής Αθήνας».

Η εκπαιδευτική χρονιά ξεκίνησε εν μέσω του 4ου κύματος πανδημίας του Covid 19 και η «κανονικότητα» την οποία επικαλέστηκε η Υπουργός Παιδείας μεταφράζεται σε 

συγχωνεύσεις τμημάτων, υπερφορτωμένα τμήματα και πάνω από 6.000 εκπαιδευτικά κενά στα σχολεία κηρύσσοντας με αυτό τον τρόπο ένα γενικευμένο πόλεμο με το σύνολο 

της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Οι 18 μήνες πανδημίας ανέδειξαν με έντονο τρόπο την αναγκαιότητα μείωσης των μαθητών ανά τμήμα και την ανάγκη επιπλέον προσλήψεων αναπληρωτών για την κάλυψη 

όλων των κενών, ειδικά όταν την φετινή χρονιά συνταξιοδοτήθηκαν περισσότεροι από 8.000 εκπαιδευτικοί. Οι διορισμοί των μόνιμων εκπαιδευτικών που έγιναν φέτος 

καλύπτουν μόνο το 50% των κενών που δημιουργήθηκαν.

Αντί το Υπουργείο να εκπονήσει ένα πανελλαδικό σχέδιο ανάπτυξης των σχολικών υποδομών, υλοποιεί σχέδια κατάργησης και συγχώνευσης σχολείων, με κριτήριο τη μείωση

του δημοσιονομικού κόστους. Σαφής στόχος του είναι οι μειωμένες προσλήψεις εκπαιδευτικών, μη λαμβάνοντας υπόψιν ότι με τέτοιες ενέργειες διαταράσσει όχι μόνο το έργο

των αναπληρωτών εκπαιδευτικών και εν γένει την εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά και την προσωπική και οικογενειακή τους ζωή.

Στην τηλεδιάσκεψη στελεχών της εκπαίδευσης από τη Δυτική Ελλάδα και την Ήπειρο, που είχε γίνει στις 3/6/2021, ο Γ.Γ. του Υπουργείου Παιδείας κ. Κόπτσης είχε αναγγείλει 

από τότε γενικευμένες συγχωνεύσεις τμημάτων και σχολείων σε πανελλαδικό επίπεδο, ώστε να προκύψει πλεόνασμα 8.500 εκπαιδευτικών τη νέα σχολική χρονιά. Δηλαδή να 

στριμωχτούν μέσα στις τάξεις 25 μαθητές (σύμφωνα με τους νόμους 4823/2021 και 4692/2020) και να χαθούν μαζικά σχολεία στις γειτονιές και στις περιοχές κατοικίας των 

μαθητών.

Ενδεικτικά αναφέρουμε από τα μέχρι τώρα στοιχεία, ενώ η εκπαιδευτική περίοδος έχει ξεκινήσει, αιφνιδιαστικά φαίνεται να κλείνουν έξι (6) τμήματα στα 1ο , 6ο Λύκειο

Αιγάλεω, 4ο Γυμνάσιο Αιγάλεω και 3ο Γυμνάσιο Αγίας Βαρβάρας.

Σύμφωνα δε με τον διευθυντή ΔΔΕ Δ. Αθήνας υπολογίζεται ότι καταργούνται 13 τμήματα στη Γ Αθήνας. Η δήλωση του διευθυντή έγινε στην παράσταση διαμαρτυρίας 

εκπαιδευτικών και συλλόγων γονέων την 5/10/21, στην έδρα της Διεύθυνσης στο Περιστέρι.

Είναι γνωστές άλλωστε οι προθέσεις της Υπουργού Παιδείας όταν πριν καιρό δήλωνε ότι «ο μέσος όρος των μαθητών στις τάξεις είναι 17» και ότι έχουμε πανευρωπαϊκά τη

χαμηλότερη αναλογία εκπαιδευτικών/μαθητών !!!

Ερωτάται η κ. Υπουργός:

Προτίθεται να προχωρήσει στο διορισμό και πρόσληψη εκπαιδευτικών, ώστε να καλυφθούν τα κενά που δημιουργήθηκαν λόγω αποχωρήσεων;

Προτίθεται να ακυρώσει τα εν λόγω σχέδια συγχωνεύσεων τμημάτων τα οποία δεν αφορούν μόνο την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γ Αθήνας, αλλά και το σύνολο
της χώρας;
https://kafantari.com/2021/10/08/%cf%83%cf%85%ce%b3%cf%87%cf%89%ce%bd%ce%b5%cf%8d%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%84%ce%bc%ce%b7%ce%bc%ce%ac%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-

%cf%83%ce%b5-%cf%83%cf%87%ce%bf%ce%bb%ce%b5%ce%af/?fbclid=IwAR2GBcsM0tyNY9b-KBDrQmYGHwRgbC_VvXngGKJcGzc9I2vpxw-Rzu4hM7w

https://kafantari.com/2021/10/08/%cf%83%cf%85%ce%b3%cf%87%cf%89%ce%bd%ce%b5%cf%8d%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%84%ce%bc%ce%b7%ce%bc%ce%ac%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%83%ce%b5-%cf%83%cf%87%ce%bf%ce%bb%ce%b5%ce%af/?fbclid=IwAR2GBcsM0tyNY9b-KBDrQmYGHwRgbC_VvXngGKJcGzc9I2vpxw-Rzu4hM7w
https://kafantari.com/2021/10/08/%cf%83%cf%85%ce%b3%cf%87%cf%89%ce%bd%ce%b5%cf%8d%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%84%ce%bc%ce%b7%ce%bc%ce%ac%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%83%ce%b5-%cf%83%cf%87%ce%bf%ce%bb%ce%b5%ce%af/?fbclid=IwAR2GBcsM0tyNY9b-KBDrQmYGHwRgbC_VvXngGKJcGzc9I2vpxw-Rzu4hM7w


12-10-2021

Κατάθεση Αναφοράς: « Παράταση Σύμβασης

Συμβασιούχων (Εποχικών) Υπαλλήλων του Π.Σ.»

Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων

ΑΝΑΦΟΡΑ

Για τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας

Θέμα: «Παράταση Σύμβασης Συμβασιούχων ( Εποχικών)Υπαλλήλων του Π.Σ».

Η Βουλευτής Β2 Δυτικού Τομέα Αθήνας, Χαρά Καφαντάρη, καταθέτει Αναφορά προς θέμα «Παράταση Συμβάσης Συμβασιούχων ( 

Εποχικών)Υπαλλήλων του Π.Σ»

Με βάση επιστολή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πενταετούς Υποχρέωσης & Συμβασιούχων Πυροσβεστών ζητείται η παράταση των συμβασιούχων 

πυροσβεστών έως και της 31 Δεκεμβρίου 2021, για την αποτελεσματικότερη και άμεση επέμβαση του ΠΣ στα πλημμυρικά φαινόμενα., ως απόρροια 

της κλιματικής αλλαγής

Επισυνάπτεται σχετική επιστολή.

Παρακαλούμε, στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς σας, για την απάντηση σχετικά με τις ενέργειες των Υπουργείων για αποτελεσματική επίλυση του 

θέματος.

Αθήνα, 12/10/2021

Η καταθέτουσα Βουλευτής 

Χαρούλα (Χαρά) Καφαντάρη



13-10-2021

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη δείχνει να μην ασχολείται με την ενεργειακή

φτώχια, την ενεργειακή δημοκρατία και τον περιβαλλοντικό έλεγχο»

H Χαρά Καφαντάρη Βουλευτής ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Β2 Δυτικού Τομέα Αθήνας Αντιπρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος Αν. 

Τομεάρχης Πολιτικής Προστασίας Κ.Ο. ΣΥ.ΡΙΖ.Α. -ΠΣ, σήμερα 13-10-2021 στην Επιτροπή Εμπορίου και Παραγωγής δήλωσε :

Ερχόμαστε λοιπόν σήμερα και την ίδια στιγμή συζητάμε για τη μεγαλύτερη ενεργειακή εταιρεία της χώρας, τη ΔΕΗ, ένα σημαντικό πυλώνα 

αναπτυξιακό για το κομμάτι της ενέργειας και είναι ένας βασικός αναπτυξιακός πυλώνας που με την πολιτική την οποία ακολουθεί η Κυβέρνηση του 

κ. Μητσοτάκη εκποιεί, όπως εκποίησε και μια σειρά άλλους τομείς στον τομέα της ενέργειας και Φορείς- ΔΕΠΑ, ΔΕΔΔΗΕ- και όλα αυτά τα οποία ζούμε 

συνέχεια καθημερινά. Ότι δημόσιο, προφανώς σας ενοχλεί.

Όμως δεν μπορώ να μην αναφερθώ και με ευκαιρία την τοποθέτηση του Εισηγητή από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας στην Επιτροπή μας, όπου 

αναφέρθηκε σε μια σειρά ζητήματα και ανέφερε ότι δεν είναι λωτοφάγος ο Ελληνικός λαός, εγώ απλά θα υπενθυμίσω και θα πω, ναι, δεν είναι 

λωτοφάγος ο Ελληνικός λαός, διότι θυμάται πολύ καλά την ενεργειακή φτώχεια 2012-2015 που έζησε, θυμάται τα μαγκάλια, θυμάται την αύξηση του 

ηλεκτρικού ρεύματος κατά 40% περίπου και όλες αυτές τις συνέπειες και τις αποκοπές ηλεκτρικού και λοιπά, γεγονότα τα οποία συνεχίζονται και 

σήμερα επί Κυβέρνησης κ. Μητσοτάκη και για τα οποία, στο κομμάτι που αφορά την ενεργειακή φτώχεια το εν λόγω σχέδιο νόμου που συζητάμε, οι 

επισημάνσεις και ότι αναφέρεται, είναι θα έλεγα εντελώς επιδερμικές και όχι ουσιαστικές.

Ολόκληρη η τοποθέτηση : https://kafantari.com/2021/10/13/%ce%b7-%ce%ba%cf%85%ce%b2%ce%ad%cf%81%ce%bd%ce%b7%cf%83%ce%b7-

%ce%bc%ce%b7%cf%84%cf%83%ce%bf%cf%84%ce%ac%ce%ba%ce%b7-%ce%b4%ce%b5%ce%af%cf%87%ce%bd%ce%b5%ce%b9-%ce%bd%ce%b1-

%ce%bc%ce%b7%ce%bd-%ce%b1

https://kafantari.com/2021/10/13/%ce%b7-%ce%ba%cf%85%ce%b2%ce%ad%cf%81%ce%bd%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%bc%ce%b7%cf%84%cf%83%ce%bf%cf%84%ce%ac%ce%ba%ce%b7-%ce%b4%ce%b5%ce%af%cf%87%ce%bd%ce%b5%ce%b9-%ce%bd%ce%b1-%ce%bc%ce%b7%ce%bd-%ce%b1
https://kafantari.com/2021/10/13/%ce%b7-%ce%ba%cf%85%ce%b2%ce%ad%cf%81%ce%bd%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%bc%ce%b7%cf%84%cf%83%ce%bf%cf%84%ce%ac%ce%ba%ce%b7-%ce%b4%ce%b5%ce%af%cf%87%ce%bd%ce%b5%ce%b9-%ce%bd%ce%b1-%ce%bc%ce%b7%ce%bd-%ce%b1
https://kafantari.com/2021/10/13/%ce%b7-%ce%ba%cf%85%ce%b2%ce%ad%cf%81%ce%bd%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%bc%ce%b7%cf%84%cf%83%ce%bf%cf%84%ce%ac%ce%ba%ce%b7-%ce%b4%ce%b5%ce%af%cf%87%ce%bd%ce%b5%ce%b9-%ce%bd%ce%b1-%ce%bc%ce%b7%ce%bd-%ce%b1


Η Χαρά Καφαντάρη βουλευτής Δυτ. Αθήνας ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, αναπληρώτρια τομεάρχης Πολιτικής Προστασίας Κ.Ο. και αντιπρόεδρος της Ειδικής 

Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος σήμερα στην Ολομέλεια για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος μεταξύ άλλων 

ανέφερε:

Φέρνετε ένα νομοσχέδιο σκούπα, εντελώς πρόχειρο, χωρίς διαβούλευση, το οποίο θα έπρεπε να έχει έρθει πριν από 1 χρόνο καθυστερώντας 

την ενσωμάτωση της οδηγίας. Την ίδια στιγμή η Ευρώπη προχωρά σε ενσωμάτωση νέων στόχων (fit for 55).

Ψηφίζετε και ξεψηφίζετε αλλάζοντας συνεχώς άρθρα και διορθώνοντας δικούς σας νόμους και ξεπουλάτε τη ΔΕΗ με ιδιωτικοποιήσεις χωρίς 

μέριμνα για την λήψη μέτρων για την ακρίβεια και την αισχροκέρδεια που απορρέει από τις ενέργειες σας.

Εκχωρείτε δικαιώματα του Δημοσίου σε ιδιώτες ελεγκτές δίνοντας αυξημένες αρμοδιότητες. 

Δημιουργείτε ελαστικότητα και αδιαφάνεια στα πρόστιμα και στον χρόνο επιβολής τους.

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fleft.gr%2Fnews%2Fh-kafantari-i-energeiaki-ftoheia-htypa-ta-noikokyria-kai-i-kyvernisi-mitsotaki-

sfyrizei%3Ffbclid%3DIwAR0Mz5-an2CSCLhGDdODymx8pBrERpy6x9Ibf60dmwqObbKfe1-

5KGM8Hlw&h=AT2VQYsB12skPuEvVgbAogkW66_e7R6dx57lvtU_pIzfHxugAkT830RsuStJ-2ik8UYyFLsQzws2_prmjUPmScOGRRtY508XUOAk-

W_kRNrFEBHuGfRl_3Un9VbWEcUUI_g& tn =%2CmH-R&c[0]=AT25_CMbE-i-

5utPWh9MxZHKDthCb3oBJ9aBpVuUVrqXEKWcPfDiPVQvPhPOkLV9Vq03MWyqrTUAXu1R0IUo6CWhE5trRPN7G0rBl8_sbFc4EZR_HGDUF9chgZ 

zw7brw1vrAWon6ysucgCKQqSRvmVRSQA

14-10-2021

Η ενεργειακή φτώχεια χτυπά τα νοικοκυριά και η κυβέρνηση Μητσοτάκη

«σφυρίζει αδιάφορα»



Η Βουλευτής Β2 Δυτικού Τομέα Αθήνας, Χαρά Καφαντάρη, καταθέτει Αναφορά με θέμα «Αναίτιες, παράνομες και επικίνδυνες συγχωνεύσεις τμημάτων 

σε Γυμνάσια και Λύκεια καθώς και ανεπαρκή λειτουργία τμημάτων Ολοήμερου Σχολείου στα Δημοτικά σχολεία της Αγίας Βαρβάρας» .

Με βάση επιστολή της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων της Αγίας Βαρβάρας ζητείται η αποτροπή συγχωνεύσεων τμημάτων, η άμεση κάλυψη 

των εκπαιδευτικών κενών και των κενών της ειδικής αγωγής, η άμεση λειτουργία όλων των τμημάτων Ολοήμερου Σχολείου, η αναπλήρωση των 

χαμένων διδακτικών ωρών, η διαπίστωση κενών της τηλεκπαίδευσης και η ενισχυτική διδασκαλία μαθητών που αντιμετώπισαν δυσκολίες στην 

τηλεκπαίδευση ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη πρόσβαση στην ασφαλή και ποιοτική εκπαίδευση.

Επισυνάπτεται σχετική επιστολή.

Παρακαλούμε, στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς σας, για την απάντηση σχετικά με τις ενέργειες των Υπουργείων για αποτελεσματική επίλυση του

θέματος.

Αθήνα, 18/10/2021

Η καταθέτουσα Βουλευτής
Χαρούλα (Χαρά) Καφαντάρη

https://kafantari.files.wordpress.com/2021/10/2021-10-18-ce9ace91cea6ce91ce9dcea4ce91cea1ce97-cf83cf85ceb3cf87cf89cebdceb5cf85cf83ceb5ceb9cf82-

cf83cf87cebfcebbceb5ceb9cf89cebd-ce91ceb3.-ce92ceb1cf81ceb2ceb1cf81ceb1cf82-1.pdf

https://kafantari.files.wordpress.com/2021/10/ce95cf80ceb9cf83cf84cebfcebbceae-ceb3ceb9ceb1-cf83cf85ceb3cf87cf89cebdceb5cf8dcf83ceb5ceb9cf82-cebaceb1ceb9-

ceb1cebdceb5cf80ceaccf81cebaceb5ceb9ceb5cf82-cf83cf84ceb1-cf83cf87cebfcebbceb5.pdf

18-10-2021

Κατάθεση αναφοράς: «Αναίτιες, παράνομες και επικίνδυνες συγχωνεύσεις τμημάτων σε 

Γυμνάσια και Λύκεια καθώς και ανεπαρκή λειτουργία τμημάτων Ολοήμερου Σχολείου 

στα Δημοτικά σχολεία της Αγίας Βαρβάρας».

https://kafantari.files.wordpress.com/2021/10/2021-10-18-ce9ace91cea6ce91ce9dcea4ce91cea1ce97-cf83cf85ceb3cf87cf89cebdceb5cf85cf83ceb5ceb9cf82-cf83cf87cebfcebbceb5ceb9cf89cebd-ce91ceb3.-ce92ceb1cf81ceb2ceb1cf81ceb1cf82-1.pdf
https://kafantari.files.wordpress.com/2021/10/2021-10-18-ce9ace91cea6ce91ce9dcea4ce91cea1ce97-cf83cf85ceb3cf87cf89cebdceb5cf85cf83ceb5ceb9cf82-cf83cf87cebfcebbceb5ceb9cf89cebd-ce91ceb3.-ce92ceb1cf81ceb2ceb1cf81ceb1cf82-1.pdf
https://kafantari.files.wordpress.com/2021/10/ce95cf80ceb9cf83cf84cebfcebbceae-ceb3ceb9ceb1-cf83cf85ceb3cf87cf89cebdceb5cf8dcf83ceb5ceb9cf82-cebaceb1ceb9-ceb1cebdceb5cf80ceaccf81cebaceb5ceb9ceb5cf82-cf83cf84ceb1-cf83cf87cebfcebbceb5.pdf


18-10-2021

Συζήτηση Επίκαιρης Ερώτησης

«Προστασία του Πολίτη στη Δυτική Αθήνα»

Στην συζήτηση της Επίκαιρης Ερώτησης στην ολομέλεια της Βουλής με θέμα: «Προστασία του Πολίτη στη Δυτική Αθήνα» τοποθετήθηκε η Χ. 

Καφαντάρη, βουλευτής Δ. Αθήνας του ΣΥΡΙΖΑ -ΠΣ.

Έχοντας γυρίσει και τα Αστυνομικά Τμήματα στη Δυτική Αθήνα μπορώ να πω με σιγουριά ότι σχετικά με την οργανική τους δύναμη είναι 

στελεχωμένα περίπου στο μείον 50%, θα έλεγα και 40%. Αυτό έχει σοβαρές συνέπειες και για τη προστασία των πολιτών και των κατοίκων», ανέφερε 

χαρακτηριστικά η Χ. Καφαντάρη, βουλευτής Δ. Αθήνας του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ

Ακολουθεί η Πρωτολογία και Δευτερολογία https://kafantari.com/2021/10/18/%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%b1-

%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%af%cf%84%ce%b7-%cf%83%cf%84%ce%b7-%ce%b4%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-

%ce%b1%ce%b8%ce%ae%ce%bd/

https://youtu.be/GnGKDK-xtUI

https://kafantari.com/2021/10/18/%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%af%cf%84%ce%b7-%cf%83%cf%84%ce%b7-%ce%b4%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b1%ce%b8%ce%ae%ce%bd/
https://kafantari.com/2021/10/18/%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%af%cf%84%ce%b7-%cf%83%cf%84%ce%b7-%ce%b4%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b1%ce%b8%ce%ae%ce%bd/
https://kafantari.com/2021/10/18/%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%af%cf%84%ce%b7-%cf%83%cf%84%ce%b7-%ce%b4%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b1%ce%b8%ce%ae%ce%bd/
https://youtu.be/GnGKDK-xtUI


19-10-2021

Ερώτηση: «Συγχωνεύσεις τμημάτων και έλλειψη εκπαιδευτικών

στο 14ο Γυμνάσιο Περιστερίου»

Όλοι έχουν δικαίωμα στη Γνώση, σε ποιοτικό μάθημα , σε ασφαλείς συνθήκες για την Υγεία τους.

Δεν μπορεί να μπαίνει σε κίνδυνο, η υγεία των εκπαιδευτικών, των μαθητών και των οικογενειών τους .

Είναι αναγκαία η αραίωση τμημάτων για υγειονομικούς και βέβαια, παιδαγωγικούς λόγους.

Πρέπει να υπερασπιστούμε τα Παιδιά μας, το Μέλλον της χώρας μας.

Ερωτάται ο υπουργός

Προτίθεται να προχωρήσει άμεσα στην πρόσληψη όσων αναπληρωτών εκπαιδευτικών απαιτούνται, ώστε να καλυφθούν τα 

εκπαιδευτικά κενά, που ακόμη υπάρχουν στα σχολεία της Δυτικής Αθήνας και ειδικότερα το 14ο Γυμνάσιο Περιστερίου και 

να ακυρωθούν οι συγχωνεύσεις τμημάτων;

Η ερωτώσα Βουλευτής

Χαρούλα (Χαρά) Καφαντάρη

Ακολουθεί ο σύνδεσμος : 

https://syrizadytikisathinas.gr/2021/10/20/7148/?fbclid=IwAR1mQCerqptsDYQv4F23sJaX3WkiVGWBY23SUyWceiMoWYbPB00iXta2 

6rc

https://syrizadytikisathinas.gr/2021/10/20/7148/?fbclid=IwAR1mQCerqptsDYQv4F23sJaX3WkiVGWBY23SUyWceiMoWYbPB00iXta26rc


20-10-2021

«Η κυβέρνηση διαλύει τον ιστορικό και κοινωνικά ωφέλιμο ρόλο των λαϊκών αγορών».

Η Χαρά Καφαντάρη, Βουλευτής ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Β2 Δυτικού Τομέα Αθήνας Αντιπρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας 

Περιβάλλοντος Αν. Τομεάρχης Πολιτικής Προστασίας Κ.Ο. ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Π-Σ, στις 19.10.2021 στην Επιτροπή Παραγωγής και 

Εμπορίου για το σ/ν «Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας του υπαίθριου 

εμπορίου» δήλωσε:

https://kafantari.com/2021/10/20/%ce%b7-%ce%ba%cf%85%ce%b2%ce%ad%cf%81%ce%bd%ce%b7%cf%83%ce%b7-

%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%bb%cf%8d%ce%b5%ce%b9-%cf%84%ce%bf%ce%bd-

%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%81%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%ce%ba%ce%b1%ce%b9/

https://kafantari.com/2021/10/20/%ce%b7-%ce%ba%cf%85%ce%b2%ce%ad%cf%81%ce%bd%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%bb%cf%8d%ce%b5%ce%b9-%cf%84%ce%bf%ce%bd-%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%81%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%ce%ba%ce%b1%ce%b9/
https://kafantari.com/2021/10/20/%ce%b7-%ce%ba%cf%85%ce%b2%ce%ad%cf%81%ce%bd%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%bb%cf%8d%ce%b5%ce%b9-%cf%84%ce%bf%ce%bd-%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%81%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%ce%ba%ce%b1%ce%b9/
https://kafantari.com/2021/10/20/%ce%b7-%ce%ba%cf%85%ce%b2%ce%ad%cf%81%ce%bd%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%bb%cf%8d%ce%b5%ce%b9-%cf%84%ce%bf%ce%bd-%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%81%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%ce%ba%ce%b1%ce%b9/


23-10-2021

Τοποθέτηση στην ΚΕΑ

Για μια προοδευτική δημοκρατική λύση

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

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


26-10-2021

Χαρά Καφαντάρη:«Περιβαλλοντικές διαστάσεις

των σχεδίων αποκατάστασης των πυρόπληκτων περιοχών»

H Χαρά Καφαντάρη, Βουλευτής ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Β2 Δυτικού Τομέα Αθήνας, Αντιπρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος, Αν. Τομεάρχης Πολιτικής Προστασίας Κ.Ο. 

ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Π-Σ, στις 25.10.2021 στη συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής περιβάλλοντος «Συνέχιση της συζήτησης για τις περιβαλλοντικές διαστάσεις των σχεδίων αποκατάστασης των 

πυρόπληκτων περιοχών» δήλωσε:

Είναι πολύ σημαντικά τα θέματα τα οποία συζητάμε, αρκεί, αυτές οι διαπιστώσεις, οι όποιες διαπιστώσεις, να μετουσιωθούν σε συγκεκριμένες πράξεις. Πραγματικά, η κλιματική κρίση που 

όλοι μας την κλείνουμε σε όλες τις πτώσεις, είναι παρούσα. Είναι παρούσα όχι σήμερα. Είναι τώρα κάποιες δεκαετίες που επελαύνει, αλλά τα τελευταία χρόνια, οι συνέπειές της είναι πολύ 

σημαντικές. Όμως δεν μπορεί μια κυβέρνηση, όποια κυβέρνηση, να κρύβεται πίσω από την κλιματική κρίση, για να δικαιολογήσει, κατά κάποιο τρόπο, την αδράνειά της και τις σημαντικές 

ελλείψεις στην πολιτική της, στο κομμάτι της προσαρμογής. Εδώ θα πω, ότι το 2016 εθνικό σχέδιο προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή ψηφίστηκε. Ήμασταν από τις πρώτες χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης που απόκτησαν ψηφισμένο εθνικό σχέδιο προσαρμογής και ακολουθούσαν τα περιφερειακά σχέδια προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή. Επειδή σωστά, πρέπει να 

υπάρχει μία συνέχεια, πρέπει να ξέρουμε και θα ήθελα να ρωτήσω, πώς αξιοποιήθηκαν όλα αυτά και από το αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Γιατί μέσα σε αυτά, περιλαμβάνονται και οι 

ζώνες υψηλού κινδύνου πλημμύρας, όπως λέμε και τα συγκεκριμένα σχέδια πάλι βγήκαν. το 2017 νομίζω, τα σχέδια κινδύνου πλημμύρας και αυτά δίνουν κάποιες κατευθύνσεις, αν θέλετε 

και για τον κίνδυνο που υπάρχει, αλλά και τι κρούει τον κώδωνα του κινδύνου ότι πρέπει να παρθούν κάποια μέτρα.

Θα ήθελα, εδώ, να τονίσω, κυρία Πρόεδρε, τη σημασία του επιστημονικού κόσμου στον τομέα της πρόληψης γιατί ο επιστημονικός κόσμος, οι αρμόδιοι φορείς, οι επιστήμονες, τα 

ιδρύματα, επιστημονικά είχαν προειδοποιήσει για τις καταστροφικές πυρκαγιές που έγιναν τον Αύγουστο με τη λογική, ότι ο καύσωνας που επέρχεται, πρέπει να παρθούν κάποια μέτρα και 

λοιπά και είδαμε καταστροφές με 2 μποφόρ, να μην το ξεχνάμε αυτό, 1,4 εκατομμύρια στρέμματα γης κάηκαν στη χώρα μας, δυστυχώς. Αλλά και οι επιστήμονες έγκαιρα είχαν 

προειδοποιήσει και για τις επερχόμενες πλημμύρες. Πάλι σε αυτό, μέσα σε ένα διάστημα ενός μήνα, δεν πάρθηκαν πολιτικές βραχείας αποκατάστασης, να το πω έτσι, ούτως ώστε τα 

αποτελέσματα των πλημμυρών να μην είναι καταστροφικά, όπως είναι τώρα.

Πιστεύω, ότι θα κάνουμε μία Επιτροπή, όπως έχουμε πει και με τον αρμόδιο, καινούργιο, Υπουργό, τον κ. Στυλιανίδη, Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και εκεί θα αναλύσουμε 

με μεγαλύτερη λεπτομέρεια, τι πολιτικές απαιτούνται και πιο συγκεκριμένα στο κομμάτι της πολιτικής προστασίας. Είναι πολύ σημαντική η Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας 

και εκεί θα αναλύσουμε με μεγαλύτερη λεπτομέρεια, τι πολιτικές απαιτούνται και πιο συγκεκριμένα στο κομμάτι της πολιτικής προστασίας. Είναι πολύ σημαντική η πρόληψη Ένα 

σοβαρό ζήτημα στη χώρα μας είναι η προσαρμογή και των υποδομών μας. Δηλαδή, είτε γεφύρια τα λένε αυτά, είτε δρόμοι λέγονται, είτε οτιδήποτε, πρέπει μέσα στις καινούργιες συνθήκες 

να υπάρχει ένας ανασχεδιασμός και μία προσαρμογή στα νέα κλιματικά δεδομένα. Αυτές είναι οι πολιτικές προσαρμογής. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή, δέκα μέρες μετά, σήμερα, στην 

Κέρκυρα, που επλήγη ιδιαίτερα, να πηγαίνει ο στρατός να ανοίξει, ας πούμε στις κοίτες των ποταμών, εκεί που υπάρχουν φερτά υλικά και λοιπά, για να μπορέσει να αποκατασταθεί μια 

συγκοινωνία στο νησί.

Αυτά όλα έπρεπε, να γίνουν πριν. Έπρεπε να έχουν οι Περιφέρειες, οι οποίες έχουν σοβαρές ευθύνες σε όλα αυτά τα ακραία φαινόμενα, τα οποία προαναγγέλλονταν. Τελικά τα 

πλημμυρικά φαινόμενα δεν ήταν ακραία, απλά, ήταν έντονα, θα συμφωνήσω. Αν, όμως, είχε γίνει η ανάλογη προσαρμογή και προετοιμασία, δηλαδή, και για τα ρέματα και για τους 

δρόμους και για τα δίκτυα ύδρευσης και για τα όμβρια και όλα αυτά, τα προβλήματα αυτά δε θα τα είχαμε. Ούτε είναι λογικό αυτό, που ελεγχθεί στον Κηφισό ότι και από τον αρμόδιο 

Υπουργό Κλιματικής Κρίσης ότι «τον κλείσαμε προληπτικά, για να μην έχουμε 300 θύματα». Δηλαδή, δεν είναι λογική αυτή. Πρέπει, να προσαρμοζόμαστε στις συνθήκες και να 

εφαρμόζουμε τις ανάλογες πολιτικές σε όλα τα επίπεδα και η χώρα μας να είναι θωρακισμένη κι ανθεκτική και απέναντι στην κλιματική κρίση.

Aκολουθεί ο σύνδεσμος με ολόκληρη την τοποθέτηση: https://www.youtube.com/watch?v=u94lZR0Gwq8&t=2s

https://www.youtube.com/watch?v=u94lZR0Gwq8&t=2s


29-10-2021

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ:«ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ».

Η Βουλευτής Β2 Δυτικού Τομέα Αθήνας, Χαρά Καφαντάρη, καταθέτει αναφορά προς τους κ. Υπουργούς, με θέμα: «ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΦΟΡΩΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ».

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Επιστημονικής Ένωσης Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με αφορμή 

την ανάγκη προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης από τις σχολικές μονάδες, ζητά κατάργηση των φόρων για τις δαπάνες των σχολικών επιτροπών. 

(Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης , Φ.Π.Α. στο πετρέλαιο θέρμανσης και το φυσικό αέριο που προμηθεύονται οι σχολικές μονάδες, και πλήρη 

κατάργηση του Φ.Π.Α. για όλες τις δαπάνες των Σχολικών Επιτροπών). Επιπλέον αιτείται, εξασφάλιση πλήρους διαφάνειας στη διαδικασία 

κατανομής της οικονομικής επιχορήγησης στις σχολικές μονάδες από τις Σχολικές Επιτροπές καθώς και σταδιακή αύξηση της οικονομικής 

επιχορήγησης των σχολικών μονάδων, ώστε να επανέλθει στα επίπεδα που ήταν πριν το 2010.

Επισυνάπτεται σχετικό αίτημα του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Επιστημονικής Ένωσης Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Παρακαλούμε, στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς σας, για την απάντηση σχετικά με τις ενέργειες των Υπουργείων για αποτελεσματική και οριστική

επίλυση των θεμάτων.

Αθήνα, 29/10/2021

Η καταθέτουσα Βουλευτής

Καφαντάρη Χαρούλα (Χαρά)

https://kafantari.files.wordpress.com/2021/10/2021-10-29-ce9aceb1cf86ceb1cebdcf84ceaccf81ceb7-ce9aceb1cf84ceaccf81ceb3ceb7cf83ceb7-

cf86cf8ccf81cf89cebd-cf80cf81cebfcebcceaeceb8ceb5ceb9ceb1cf82.pdf

https://kafantari.files.wordpress.com/2021/10/2021-10-29-ce9aceb1cf86ceb1cebdcf84ceaccf81ceb7-ce9aceb1cf84ceaccf81ceb3ceb7cf83ceb7-cf86cf8ccf81cf89cebd-cf80cf81cebfcebcceaeceb8ceb5ceb9ceb1cf82.pdf
https://kafantari.files.wordpress.com/2021/10/2021-10-29-ce9aceb1cf86ceb1cebdcf84ceaccf81ceb7-ce9aceb1cf84ceaccf81ceb3ceb7cf83ceb7-cf86cf8ccf81cf89cebd-cf80cf81cebfcebcceaeceb8ceb5ceb9ceb1cf82.pdf


Δελτία Τύπου
04-10-2021

Δήλωση της Χαράς Καφαντάρη για την Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων

Η Χαρά Καφαντάρη, βουλευτής Δυτικής Αθήνας και αναπληρώτρια Τομεάρχης Πολιτικής Προστασίας ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, δήλωσε:

Η 4η Οκτωβρίου καθιερώθηκε το 1931 ως παγκόσμια ημέρα των ζώων. Αλλά πέραν αυτής της επετειακής ημέρας, τα ζώα-έμβια όντα, 365 ημέρες το χρόνο, είναι ένας 

αδιάσπαστος κρίκος στην αλυσίδα του Οικοσυστήματος και τους οφείλεται η ανάλογη προστασία και σεβασμός. Η Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων ενώνει το κίνημα καλής

διαβίωσης των ζώων, κινητοποιώντας το σε παγκόσμια δύναμη για να κάνει τον κόσμο ένα

«καλύτερο μέρος» για όλα τα έμβια όντα. Ως εκ τούτου απαιτείται η καλλιέργεια κουλτούρας συνύπαρξης, μέσω της αύξησης της

ευαισθητοποίησης και της εκπαίδευσης.

Δυστυχώς σχετικά με τα ζώα συντροφιάς, πρόσφατα η κυβέρνηση ψήφισε νόμο, που ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων, κινημάτων, επιστημονικού κόσμου, φιλοζωικών

οργανώσεων, κ.α. μεταφέροντας την αρμοδιότητα για τη διαχείριση και προστασία των αδέσποτων στο υπουργείο Εσωτερικών, από το υπουργείο Αγροτικής

Ανάπτυξης. Ένας νόμος που δεν λύνει ζητήματα, αλλά δημιουργεί επιπλέον, τόσο για την ευζωία των ζώων, όσο και για την «ταλαίπωρη» Τοπική Αυτοδιοίκηση, που 

επιβαρύνεται με επιπλέον αρμοδιότητες, χωρίς πόρους. Ο εν λόγω νόμος δε,

«φαίνεται» να αγνοεί και το θέμα της Δημόσιας Υγείας.

Σε μια ευνομούμενη δημοκρατική Πολιτεία όμως, αποτελεί αξιακή θέση ότι όλα τα έμβια όντα έχουν τη θέση τους μέσα στο οικοσύστημα. Τα ζώα είναι ένας κρίκος

στην αλυσίδα του βιολογικού κύκλου και µε αυτόν τον τρόπο πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε και να εξασφαλίζουμε την ευζωία τους.

Θυμίζουμε ότι η 4η Οκτωβρίου καθιερώθηκε ως Παγκόσμια Ημέρα Ζώων, επειδή συμπίπτει με τον εορτασμό της μνήμης του Αγίου Φραγκίσκου

της Ασίζης, που έχει αναγορευτεί από την Καθολική Εκκλησία ως προστάτης των ζώων και του περιβάλλοντος.

https://kafantari.com/2021/10/04/%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%ba%ce%bf%cf%83%ce%bc%ce%b9%ce%b1-%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b1-

%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%b6%cf%89%cf%89%ce%bd/

https://kafantari.com/2021/10/04/%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%ba%ce%bf%cf%83%ce%bc%ce%b9%ce%b1-%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b1-%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%b6%cf%89%cf%89%ce%bd/


Η Χαρά Καφαντάρη,Βουλευτής Δυτικού Τομέα Αθήνας, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής και Αν. Τομεάρχης 

Πολιτικής Προστασίας της Κ.Ο. ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία στη σημερινή πρωινή εκπομπή της Βουλής αναφέρθηκε :

διαχείρισης της πανδημίας από τη κυβέρνηση , στις παραιτήσεις και απομακρύνσεις όσων ασχολήθηκαν και στη κατάθεση επίκαιρης ερώτησης

από πρόεδρο Τσίπρα για τις ευθύνες της πολιτείας σχετικά.

Στη μη ενίσχυση του συστήματος δημόσιας Υγείας, στις σχεδιαζόμενες ιδιωτικοποιήσεις νοσοκομείων, στα ΣΔΙΤ, στην αύξηση των θυμάτων, στη

δυσμενή θέση της Ελλάδας (2η πανευρωπαϊκά), στη μη ανταμοιβή του πραγματικά ηρωικού νοσοκομειακού προσωπικού.

Στο νέο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας που έχει δυνατότητες ενίσχυσης πολιτικών διαχείρισης κρίσεων και θα κριθεί για τις εφαρμοζόμενες 

πολιτικές του, ενώ μέχρι στιγμής προβάλλεται μόνο επικοινωνιακά.

Στην αμυντική συμφωνία με Γαλλία , στα άρθρα 2 και 18 που αν δεν αλλάξουν , ο ΣΥΡΙΖΑ θα κρατήσει αρνητική στάση. 

https://kafantari.com/2021/10/05/%ce%b7-%ce%ba%cf%85%ce%b2%ce%b5%cf%81%ce%bd%ce%b7%cf%83%ce%b7-

%ce%bc%ce%b7%cf%84%cf%83%ce%bf%cf%84%ce%b1%ce%ba%ce%b7-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%ba%ce%bf%cf%85%ce%b8%ce%b5%ce%b9-

%cf%84%ce%b9%cf%83/

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΠΑΡΑΚΟΥΘΕΙ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ,

ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΠΑΝΔΗΜΙΑ, ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ, ΩΣ ΘΕΑΤΗΣ…

05-10-2021

https://kafantari.com/2021/10/05/%ce%b7-%ce%ba%cf%85%ce%b2%ce%b5%cf%81%ce%bd%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%bc%ce%b7%cf%84%cf%83%ce%bf%cf%84%ce%b1%ce%ba%ce%b7-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%ba%ce%bf%cf%85%ce%b8%ce%b5%ce%b9-%cf%84%ce%b9%cf%83/
https://kafantari.com/2021/10/05/%ce%b7-%ce%ba%cf%85%ce%b2%ce%b5%cf%81%ce%bd%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%bc%ce%b7%cf%84%cf%83%ce%bf%cf%84%ce%b1%ce%ba%ce%b7-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%ba%ce%bf%cf%85%ce%b8%ce%b5%ce%b9-%cf%84%ce%b9%cf%83/
https://kafantari.com/2021/10/05/%ce%b7-%ce%ba%cf%85%ce%b2%ce%b5%cf%81%ce%bd%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%bc%ce%b7%cf%84%cf%83%ce%bf%cf%84%ce%b1%ce%ba%ce%b7-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%ba%ce%bf%cf%85%ce%b8%ce%b5%ce%b9-%cf%84%ce%b9%cf%83/


Η Καφαντάρη βουλευτής Δυτ. Αθήνας ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, αναπληρώτρια τομεάρχης Πολιτικής Προστασίας και αντιπρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης

Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής, δήλωσε:

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε αυτούσια με συντριπτική πλειοψηφία την εμβληματική έκθεση Κουντουρά για τον «Αντίκτυπο της 

Ενδοσυντροφικής Βίας και των Δικαιωμάτων στις Γυναίκες και τα Παιδιά». Κύρια σημεία της έκθεσης:

ΚΑΤΑ της Υποχρεωτικής Συνεπιμέλειας

KΑΤΑ του  Συνδρόμου Γονικής Αποξένωσης.

ΚΑΤΑ της Διαμεσολάβησης, σε υποθέσεις όπου υπάρχουν ενδείξεις για ενδοοικογενειακή βία.

ΥΠΕΡ του Δικαιώματος Ακρόασης του Παιδιού, και μάλιστα πρέπει να θεσπιστούν ελάχιστα πρότυπα στην ΕΕ για τον τρόπο διενέργειας

αυτής της διαδικασίας.

Η ίδια έκθεση περιλαμβάνει μια σειρά προτάσεων όπως: Η εξάλειψη της βίας στον κυβερνοχώρο, την εξασφάλιση της καλύτερης

πρόσβασης των θυμάτων σε δομές και υπηρεσίες στήριξης αντιμετώπιση της οικονομικής βίας κλπ.

Μέσα στο πλαίσιο αυτό η Πολιτεία οφείλει να πάρει ουσιαστικά μέτρα, υλοποιώντας πολιτικές ΠΡΟΛΗΨΗΣ. Από την εκπαίδευση των νέων 

και τη συμβολή του εκπαιδευτικού μας συστήματος σε αυτή την κατεύθυνση, μέχρι την ενίσχυση των κοινωνικών δομών στήριξης θυμάτων 

βίας και την εκπαίδευση των αστυνομικών για αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων. Τα τμήματα ενδοοικογενειακής της ΕΛΑΣ, που 

ιδρύθηκαν με το ΠΔ 37/2019 επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, λειτουργούν υποστελεχωμένα, χωρίς ουσιαστικές αρμοδιότητες και πρέπει να 

αναβαθμιστούν. Το ένα πιλοτικό γραφείο δεν αρκεί και πρέπει με ταχείς ρυθμούς να ιδρυθούν σε κάθε περιφέρεια, να αποκτήσουν 

αρμοδιότητες και να στελεχωθούν με εξειδικευμένο προσωπικό. Παράλληλα, πρέπει να εφαρμοστεί πλήρως η Σύμβαση της 

Κωνσταντινούπολης και ο νόμος 4604/2019 για την ουσιαστική Ισότητα των φύλων.

https://www.syriza.gr/article/id/115665/CH.-Kafantarh:-H-yiothesia-ths-ektheshs-gia-thn-endosyntrofikh-bia-apo-to-EK-kalei-na-egkrithoyn-metra-gia-thn-

eksaleipsh-ths.html?fbclid=IwAR1k-sipukyC_D_bJD1-uInDFH3R2PgKUftYkpxz0aHI0LCFQJhXaBkQDbY

7-10-2021

Η υιοθεσία της έκθεσης για την ενδοσυντροφική βία από το ΕΚ καλεί να

εγκριθούν μέτρα για την εξάλειψή της



Η Χαρά Καφαντάρη βουλευτής Δυτικής Αθήνας ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, αναπληρώτρια τομεάρχης Πολιτικής Προστασίας Κ.Ο. και αντιπρόεδρος της Ειδικής 

Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής, κατά την αναχώρηση της, ώστε να εκπροσωπήσει την Βουλή στην 

Διακοινοβουλευτική προ-Σύνοδο για την Κλιματική Αλλαγή, δήλωσε:

Η Διακοινοβουλευτική Σύνοδος στο πλαίσιο των Διεθνών Συνόδων για την Κλιματική Αλλαγή έχει σχεδιαστεί ώστε, να φέρνει βουλευτές, κύρια 

των περιβαλλοντικών επιτροπών, να συναντώνται και να ανταλλάσσουν απόψεις και πολιτικές που θα υποστηριχθούν στις COP. H παρούσα 

Διακοινοβουλευτική προ- Σύνοδος οργανώνεται από το Ιταλικό Κοινοβούλιο και οι βουλευτές θα έχουν την δυνατότητα να εμβαθύνουν στα 

θέματα που θα απασχολήσουν την COP26 στην Γλασκώβη.

Σε μια εποχή που η κλιματική αλλαγή μετατρέπεται σε κλιματική κρίση, η COP26 στην Γλασκώβη είναι άκρως σημαντική, γιατί αποτελεί μια

ευκαιρία ώστε, να γίνει η κριτική αποτίμηση της προόδου της επίτευξης των στόχων που έχουν τεθεί από το Σύμφωνο του Παρισιού, το 2015.

https://left.gr/news/proparaskeyastiki-synodos-gia-klima-sti-romi-h-kafantari-drasi-prin-na-einai-arga?fbclid=IwAR1jl2sE3WO4JMZ-

rGH6ypFNcUS_ScbqFqQ4sBzxmlv9nuXU8fZ0YarCFoA

08-10-2021

Η ΧΑΡΑ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ ΣΤΗ ΡΩΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ COP 26. Η 

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΕΠΕΛΑΥΝΕΙ ΚΑΙ Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΘΕΙ ΠΡΙΝ ΕΙΝΑΙ ΑΡΓΑ!

https://left.gr/news/proparaskeyastiki-synodos-gia-klima-sti-romi-h-kafantari-drasi-prin-na-einai-arga?fbclid=IwAR1jl2sE3WO4JMZ-rGH6ypFNcUS_ScbqFqQ4sBzxmlv9nuXU8fZ0YarCFoA
https://left.gr/news/proparaskeyastiki-synodos-gia-klima-sti-romi-h-kafantari-drasi-prin-na-einai-arga?fbclid=IwAR1jl2sE3WO4JMZ-rGH6ypFNcUS_ScbqFqQ4sBzxmlv9nuXU8fZ0YarCFoA


Ζητήσαμε να υπάρξει ρηματική διακοίνωση από την πλευρά της Γαλλίας σε σχέση με την υπεράσπιση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων 

σε θαλάσσιες οικονομικές ζώνες που ορίζονται από το Διεθνές Δίκαιο, στο βαθμό που αυτά βιαίως παραβιαστούν από την Τουρκία»

«Υποκριτική» χαρακτηρίζει τη διαγραφή του Κωνσταντίνου Μπογδάνου από την Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ η Χαρά Καφάνταρη και κάνει 

λόγο για «εσωκομματικό πόλεμο» στο κυβερνών κόμμα. Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ εξηγεί για ποιον λόγο η αξιωματική αντιπολίτευση δεν 

στήριξε την ελληνογαλλική συμφωνία στη Βουλή, ασκεί σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς της στο ζήτημα της πανδημίας 

και σχολιάζει τις πρόσφατες δημοσκοπήσεις, τονίζοντας πως στην κοινωνία πνέει «άνεμος θυμού και δυσαρέσκειας».

Ποια η θέση σας για τη διαγραφή Μπογδάνου από τη ΝΔ;

Αν και ο κ. Μπογδάνος έχει προκαλέσει πολλές φορές με τις δηλώσεις και τις κινήσεις του το δημοκρατικό συναίσθημα, ο κ. Μητσοτάκης

«αναγκάσθηκε» να προχωρήσει στην διαγραφή του, μετά και την τοποθέτηση Δένδια σε επιτροπή της βουλής. «Στάχτη στα μάτια» θα 

χαρακτήριζα την κίνηση του πρωθυπουργού. Προσπαθεί να παρουσιάσει ένα κεντρώο – δημοκρατικό προφίλ, όταν στην κυβέρνησή του έχει 

υπουργούς ακροδεξιών απόψεων και παρελθόντος. Αν θέλει ο κ. Μητσοτάκης να κάνει εκκαθάριση ακροδεξιών στο κόμμα του ας αρχίσει από 

το υπουργικό του συμβούλιο. Αν δεν το κάνει, η κίνησή του, η διαγραφή Μπογδάνου, είναι υποκριτική και δείγμα ύπαρξης εσωκομματικού 

πολέμου για την επόμενη ημέρα στην ΝΔ. H δήλωση δε Γεραπετρίτη, οδηγεί σε «επικίνδυνες» ατραπούς με απρόβλεπτες συνέπειες για το 

Μέλλον της Δημοκρατίας.
Ολόκληρο το Άρθρο εδώ : : https://kontranews.gr/POLITIKI/Hara-Kafantari-An-o-k-Mitsotakis-thelei-na-kanei-ekkatharisi-akrodexion-sto-

komma-toy-as-arhisei-apo-to-ypoyrgiko-symboylio

10-10-2021

«Ο κ. Μητσοτάκης θέλει να κάνει εκκαθάριση ακροδεξιών στο κόμμα του, ας 

αρχίσει από το υπουργικό συμβούλιο»

https://kontranews.gr/POLITIKI/Hara-Kafantari-An-o-k-Mitsotakis-thelei-na-kanei-ekkatharisi-akrodexion-sto-komma-toy-as-arhisei-apo-to-ypoyrgiko-symboylio
https://kontranews.gr/POLITIKI/Hara-Kafantari-An-o-k-Mitsotakis-thelei-na-kanei-ekkatharisi-akrodexion-sto-komma-toy-as-arhisei-apo-to-ypoyrgiko-symboylio


11-10-2021

«ΕΚΘΕΤΗ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ. ΟΥΤΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΟΥΤΕ ΚΑΜΙΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ…»

Η Χαρά Καφαντάρη βουλευτής Δυτ. Αθήνας ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, αναπληρώτρια τομεάρχης Πολιτικής Προστασίας Κ.Ο. και αντιπρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης

Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής δήλωσε:

Με την πρώτη κακοκαιρία του φετινού φθινόπωρου, το Πήλιο και οι καμένες περιοχές στην Βόρεια Εύβοια, υπέκυψαν σε μια ακόμη φυσική 

καταστροφή, την πλημμύρα από τις ραγδαίες βροχοπτώσεις. Σπίτα πλημμύρησαν, άνθρωποι εγκλωβίστηκαν, υποδομές καταστράφηκαν. Μετά τις 

δασικές πυρκαγιές του καλοκαιριού στην Β. Εύβοια, η καταστροφική πλημμύρα ήρθε να αποτελειώσει ότι απέμεινε, την ίδια στιγμή που η 

οικονομική καταστροφή της περιοχής είναι δεδομένη.

Δεν έχει στεγνώσει ακόμα το μελάνι από την συνέντευξη τύπου του κ. Μητσοτάκη που αποκάλυψε το μεγαλεπήβολο σχέδιο για την αναδάσωση της 

Β. Εύβοιας δηλαδή μεταφορά των δασαρχείων στο ΥΠΕΝ, «ανάδοχους αναδασώσεων» και πλήρης παράδοση, τελικά, των δασών σε ιδιωτικά 

συμφέροντα, η αλήθεια αποκαλύπτεται. Η κυβέρνηση είναι, για μια ακόμα φορά εκτεθειμένη γιατί, ούτε κατάλληλος σχεδιασμός, ούτε καμιά 

παρέμβαση έγιναν, έγκαιρα, στα καμένα για να ανασχεθούν οι πλημμύρες και οι συνέπειες τους.

Κατά τα άλλα καμιά πρόβλεψη για την επικαιροποίηση σχεδίων κινδύνων πλημμύρας (αφορά και τη Θεσσαλία), ενσωματώνοντας τα τελευταία 

πορίσματα για την κλιματική αλλαγή, ή τον ανασχεδιασμό του προγράμματος αναδασώσεων που παραμένει, όπως ήταν, στα 165.000 στρέμματα, 

ξεχνώντας ότι μόνο τον Αύγουστο οι καμένες εκτάσεις, σύμφωνα με τους πρώτους υπολογισμούς, ξεπέρασαν το 1.300.000 στρέμματα. Ίσως ο 

νέος υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας να μην έχει ενημερωθεί ακόμα πλήρως! Πάντως, όταν ολοκληρωθεί η ενημέρωση, ας 

ενημερώσει τον αν. υπουργό εσωτερικών, για τον συσχετισμό των δασικών πυρκαγιών με τις πλημμύρες.

Δυστυχώς, για τον κ. Μητσοτάκη και την κυβέρνηση του, οι καιροί απαιτούν ριζοσπαστικές αλλαγές πολιτικών, ώστε να προσαρμοστούν στα 

νέα δεδομένα που δημιουργούν οι καταστάσεις, βασισμένων, πλήρως, στην επιστήμη για την αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος, με 

ανακατεύθυνση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και ανόρθωση των τοπικών οικονομιών 

https://kafantari.com/2021/10/11/%ce%b5%ce%ba%ce%b8%ce%b5%cf%84%ce%b7-%ce%b7-

%ce%ba%cf%85%ce%b2%ce%b5%cf%81%ce%bd%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b9%cf%83-

%cf%80%ce%bb%ce%b7%ce%bc%ce%bc%cf%85%cf%81%ce%b5%cf%83-%cf%83/

https://kafantari.com/2021/10/11/%ce%b5%ce%ba%ce%b8%ce%b5%cf%84%ce%b7-%ce%b7-%ce%ba%cf%85%ce%b2%ce%b5%cf%81%ce%bd%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b9%cf%83-%cf%80%ce%bb%ce%b7%ce%bc%ce%bc%cf%85%cf%81%ce%b5%cf%83-%cf%83/
https://kafantari.com/2021/10/11/%ce%b5%ce%ba%ce%b8%ce%b5%cf%84%ce%b7-%ce%b7-%ce%ba%cf%85%ce%b2%ce%b5%cf%81%ce%bd%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b9%cf%83-%cf%80%ce%bb%ce%b7%ce%bc%ce%bc%cf%85%cf%81%ce%b5%cf%83-%cf%83/
https://kafantari.com/2021/10/11/%ce%b5%ce%ba%ce%b8%ce%b5%cf%84%ce%b7-%ce%b7-%ce%ba%cf%85%ce%b2%ce%b5%cf%81%ce%bd%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b9%cf%83-%cf%80%ce%bb%ce%b7%ce%bc%ce%bc%cf%85%cf%81%ce%b5%cf%83-%cf%83/


H Χαρά Καφαντάρη βουλευτής Δυτικής Αθήνας και αντιπρόεδρος της επιτροπής περιβάλλοντος της Βουλής, συμμετέχοντας στην προ σύνοδο της

COP 26 στη Ρώμη με αντιπροσωπεία της Βουλής εξέφρασε με γραπτή δήλωση της την ικανοποίηση της για αυτή την ιστορική - όπως τη

χαρακτήρισε- απόφαση

«Σημαντική στιγμή στο πλαίσιο της συνεδρίασης στη Ρώμη για το κλίμα (Pre-Cop26), ήταν η αναφορά του γραμματέα της IPU (Μ. Chungong)

σχετικά με την απόφαση του ΟΗΕ, η οποία κήρυξε την πρόσβαση σε καθαρό περιβάλλον σαν θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα. Πιο

συγκεκριμένα στη 48η συνεδρίαση του, το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ αναγνώρισε την πρόσβαση σε ένα καθαρό και υγιές

περιβάλλον σαν θεμελιώδες δικαίωμα, επισημαίνοντας με την ιστορική αυτή απόφαση του, το ειδικό βάρος του στον παγκόσμιο αγώνα κατά της

κλιματικής αλλαγής και τις καταστροφικές της συνέπειες. Το ψήφισμα το οποίο συζητήθηκε για πρώτη φορά τη δεκαετία του ‘90, δεν είναι νομικά

δεσμευτικό, αλλά σίγουρα μπορεί να διαμορφώσει τα διεθνή πρότυπα ως προς την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και να αποτελέσει ένα

ισχυρό μήνυμα αισιοδοξίας για τα κράτη που παλεύουν με τις κλιματικές αλλαγές. Το βλέμμα τώρα στρέφεται προς τα κράτη τα οποία πρέπει να

υιοθετήσουν τις κατάλληλες πολιτικές, ώστε το ψήφισμα να τεθεί σε πράξη.

H ανωτέρω δήλωση έγινε δεκτή από τους συμμετέχοντες με ενθουσιασμό. Αρκεί. να μην παραμείνει απλά μια απόφαση».

Η Χαρά Καφαντάρη συμμετέχοντας στη διεθνή συνάντηση, τοποθετήθηκε στη θεματική ενότητα για τις διαπραγματεύσεις, στο πλαίσιο της COP26

και μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στις προειδοποιήσεις του ΟΗΕ σχετικά με τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης, καθώς και στους στόχους που έχουν

τεθεί με σκοπό τον μετριασμό και την αντιμετώπιση του φαινομένου. Ειδική αναφορά έκανε στην πιο πρόσφατη έκθεση της Διακυβερνητικής

Επιτροπής για την Αλλαγή του Κλίματος (IPCC), η οποία τονίζει την ανάγκη λήψης έκτακτων μέτρων και χρήσης των απαραίτητων μέσων για τον

περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη, αλλά και σε εκθέσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας (FAO), που υπογραμμίζουν

ότι το 40% του παγκόσμιου πληθυσμού δεν έχει τα μέσα για μία υγιεινή διατροφή, καθώς και ότι η βιοποικιλότητα επιδεινώνεται σημαντικά σε όλον

τον κόσμο.

Ακολουθεί ο σύνδεσμος με όλη την τοποθέτηση: https://left.gr/news/h-kafantari-istoriki-i-anakiryxi-tis-prosvasis-se-katharo-perivallon-os-

themeliodes-anthropino

12-10-2021

Ιστορική η ανακήρυξη της πρόσβασης σε καθαρό περιβάλλον ως 

θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα

https://left.gr/news/h-kafantari-istoriki-i-anakiryxi-tis-prosvasis-se-katharo-perivallon-os-themeliodes-anthropino


H Χαρά Καφαντάρη Βουλευτής Δυτ. Αθήνας ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Αναπληρώτρια Τομεάρχης Πολιτικής Προστασίας Κ.Ο ΣΥΡΙΖΑ και Αντιπρόεδρος της Ειδικής

Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής στη σημερινή πρωινή εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» και στους δημοσιογράφους, κ. Άκη

Παυλόπουλο και κ. Ευλαμπία Ρέβη, στην τηλεόραση του OPEN TV, σχολίασε την επικαιρότητα λέγοντας:

«Eπί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ έγιναν και ξεκίνησαν πολλά αντιπλημμυρικά έργα όπως αυτό στο φαληρικό όρμο που είναι εμβληματικό και σημαντικό

αλλά τα έργα αυτά σταματήσαν επί κυβέρνησης ΝΔ και της νυν διοίκησης της περιφέρειας Αττικής. Υπήρχαν σοβαρές καθυστερήσεις στο

αντιπλημμυρικό κομμάτι.

Άρα δεν μπορούμε να αποδίδουμε ευθύνες στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ για το συγκεκριμένο.

Οι εικόνες που ζήσαμε αυτές τις μέρες με τις πλημμύρες και που βγήκαν και στο διαδίκτυο, οι εικόνες στα σχολεία, δεν είδαμε την Υπουργό

Παιδείας Κ. Κεραμεώς μέχρι σήμερα, δηλαδή μία μέρα τώρα, να βγει να κάνει μια δήλωση σχετική, και πολύ περισσότερο να πει δυο καλές

κουβέντες για τους επαιδευτικούς τους οποίους στέλνει στα δικαστήρια.

Εδώ η συνέντευξη : https://kafantari.com/2021/10/15/%ce%b1%ce%ba%cf%8c%ce%bc%ce%b1-%ce%bd%ce%b1-

%cf%84%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%b8%ce%b5%cf%84%ce%b7%ce%b8%ce%b5%ce%af-%ce%b7-%ce%ba-%ce%ba%ce%b5%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%ad%cf%89%cf%82-

%ce%b3%ce%b9%ce%b1/

15-10-2021

Ακόμα να τοποθετηθεί η κ. Κεραμέως για την κατάσταση στα σχολεία 

λόγω πλημμυρών

https://kafantari.com/2021/10/15/%ce%b1%ce%ba%cf%8c%ce%bc%ce%b1-%ce%bd%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%b8%ce%b5%cf%84%ce%b7%ce%b8%ce%b5%ce%af-%ce%b7-%ce%ba-%ce%ba%ce%b5%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%ad%cf%89%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1/
https://kafantari.com/2021/10/15/%ce%b1%ce%ba%cf%8c%ce%bc%ce%b1-%ce%bd%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%b8%ce%b5%cf%84%ce%b7%ce%b8%ce%b5%ce%af-%ce%b7-%ce%ba-%ce%ba%ce%b5%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%ad%cf%89%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1/
https://kafantari.com/2021/10/15/%ce%b1%ce%ba%cf%8c%ce%bc%ce%b1-%ce%bd%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%b8%ce%b5%cf%84%ce%b7%ce%b8%ce%b5%ce%af-%ce%b7-%ce%ba-%ce%ba%ce%b5%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%ad%cf%89%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1/


20-10-2021

«O ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΥΡΗΝΑΣ ΜΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ»

Η Χαρά Καφαντάρη Βουλευτής Δυτ. Αθήνας ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Αναπληρώτρια Τομεάρχης Πολιτικής Προστασίας Κ.Ο ΣΥΡΙΖΑ και 

Αντιπρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής σε συνέντευξή της σήμερα στο ραδιοφωνικό 

σταθμό της Θεσσαλονίκης, Flash 99,4, σχολίασε την επικαιρότητα και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων:

«Στην ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή ο κ. Τσίπρας προς τον κ. Μητσοτάκη η οποία σκοπό είχε την ανάδειξη του 

προβλήματος της πανδημίας και της μη σωστής διαχείρισης της από την κυβέρνηση.

Στην ανάγκη κανονικής λειτουργίας των νοσοκομείων για την αντιμετώπιση και άλλων περιστατικών υγείας και όχι μόνο για την 

πάθηση του κορονοϊού.

Στην μη λειτουργία 18 ΜΕΘ στη Θεσσαλονίκη λόγω έλλειψης προσωπικού.

Στην αποδυνάμωση και υποβάθμιση της πρωτοβάθμιας υγείας στην Αθήνα καθώς και στην Δυτική Αθήνα όπου πολλά κέντρα 

έχουν μεταβληθεί σε κέντρα εμβολιασμού χωρίς ωστόσο ο ρυθμός του εμβολιασμού να έχει βελτιωθεί.

Ακολουθεί η συνέντευξη 

https://youtu.be/plEGJlqzfG0

https://youtu.be/plEGJlqzfG0


20/10/2021

Όχι στο νομοσχέδιο για τις Λαϊκές

Όχι στην ιδιωτικοποίηση των λαϊκών αγορών 

Φρέσκα και φθηνά προϊόντα για την κοινωνική πλειοψηφία

Τώρα στην ημερίδα της Γενικής Συνομοσπονδίας Παραγωγών Επαγγελματιών

Βιομηχανικών Ειδών Λαϊκών Αγορών Ελλάδος

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

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


26-10-2021

O ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. είναι έτοιμος για μια δημοκρατική 

προοδευτική λύση με απλή αναλογική.

H Χαρά Καφαντάρη Βουλευτής Δυτ. Αθήνας ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ., Αναπληρώτρια Τομεάρχης Πολιτικής Προστασίας Κ.Ο ΣΥΡΙΖΑ και Αντιπρόεδρος της  Ειδικής 

Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής σήμερα στο ραδιοφωνικό σταθμό Ellada fm 94.3 σχολίασε την επικαιρότητα και μεταξύ άλλων 

ανέφερε:

« Για το νομοσχέδιο για τις λαϊκές αγορές που φέρνει η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, το οποίο διαταράσσει τη σχέση παραγωγού και εμπόρου εις βάρος

των παραγωγών, προσπαθεί με την προκήρυξη θέσης και όχι άδειας να αποξενώσει σταδιακά τη συμμετοχή του παραγωγού απο την λαϊκή αγορά ενώ με

την πρόβλεψη 16 υπουργικών αποφάσεων δίνει τη δυνατότητα σε κάθε μελλοντικό Υπουργό να τροποποιεί.

Για το γεγονός, πέρα των εξαντλητικών προστίμων, ότι κάθε παραγωγός χρειάζεται και ένα λογιστή για να δηλώνει τις ποσότητες που θα διαθέτει

δημιουργώντας προβλήματα και δυσκολίες σε ανθρώπους του μόχθου και του μεροκάματου.

Για την υποβάθμιση της εκπαίδευσης. Οι συγχωνεύσεις των τμημάτων είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα τόσο για την εκπαιδευτική διαδικασία όσο και για

υγειονομικούς λόγους όταν η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη δηλώνει ότι θα παλέψουμε την πανδημία και την ίδια στιγμή υπάρχουν τμήματα με 28 μαθητές.

Για την λογική της ιδιωτικοποίησης της παιδείας ως στόχος της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη με αυτό να φαίνεται από την αναγνώριση ίσων 

επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων των ιδιωτικών κολλεγίων και των ιδιωτικών ΙΕΚ με εκείνα των αποφοίτων των Πολυτεχνείων και των 

Πανεπιστημίων, μέσω των νομοσχεδίων της κ. Κεραμέως.

Για το γεγονός ότι η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη αδιαφορεί για την μικροεπιχειρηματικότητα και για τους μικρομεσαίους με αποτέλεσμα να μένουν έξω

από τις τράπεζες και το ταμείο ανάκαμψης.

Για το μεγάλο θέμα της ιδιωτικοποίησης της ΔΕΗ και την κατακόρυφη αύξηση των λογαριασμών του ηλεκτρικού ρεύματος.

Για το πρόγραμμα με συγκεκριμένες προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ- Π.Σ που θα βγάλει τη χώρα από την κρίση και από το καθεστώς της κυβέρνησης του κ. 

Μητσοτάκη. Ο ΣΥΡΙΖΑ- Π.Σ είναι έτοιμος για μια δημοκρατική προοδευτική λύση με απλή αναλογική».

Aκολουθεί ο σύνδεσμος ολόκληρης της συνέντευξης:https://www.youtube.com/watch?v=qjkVfojDBZ8&t=4s

https://www.youtube.com/watch?v=qjkVfojDBZ8&t=4s


30-10-2021
H Χ. Καφαντάρη για την υπόθεση του Περάματος: Η Ανθρώπινη ζωή είναι πάνω από όλα

H Χαρά Καφαντάρη Βουλευτής  Δυτ. Αθήνας ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ., Αναπληρώτρια Τομεάρχης Πολιτικής Προστασίας Κ.Ο ΣΥΡΙΖΑ και Αντιπρόεδρος της  Ειδικής Μόνιμης 
Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής στις 29/10/2021, στον τηλεοπτικό σταθμό Κontra Channel, στην εκπομπή «Επί του Πιεστηρίου» και στους 
δημοσιογράφους Γιώργο Σιαδήμα και Βασίλη Σκουρή, σχολίασε την επικαιρότητα και μεταξύ άλλων ανέφερε:

« Για την πανδημία, όπου σύμφωνα με τους επιδημιολόγους και τα στοιχεία που υπάρχουν, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα όπου η κατάσταση είναι άσχημη, ίσως 
μας περιμένει ένα μαύρος Νοέμβρης.
Για την αποτυχία της επικοινωνιακής καμπανιάς της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη για το εμβολιαστικό κίνημα καθώς και την υποτίμηση του επιστημονικού 
τομέα ο οποίος κρούει τον κώδωνα του κινδύνου. Ο κ. Γεωργιάδης ακύρωσε με τις δηλώσεις του (μη σώσουν και κάνουν εμβόλιο…κλπ) την εμβολιαστική 
εκστρατεία της Κυβέρνησης.
Για την αποτυχία της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη στο θέ μα του εμβολιασμού αφού μόλις το 60% του πληθυσμού στη χώρα μας είναι εμβολιασμένο και με 
τις 2 δόσεις.
Για την ανάγκη να παρθούν στοχευμένα μέτρα από την κυβέρνηση ώστε να αντιμετωπισθεί η πανδημία όπως στις συγκοινωνίες, στην αποσυμφόρηση των 
σχολικών τάξεων κ.ά.
Για την ανάγκη ενίσχυσης του δημόσιου συστήματος υγείας  και της δημιουργίας επιπλέον ΜΕΘ.
Για την πρωτοβάθμια υγεία η οποία  εν μέσω πανδημίας εξυπηρετούσε covid περιστατικά ή μετετράπη σε εμβολιαστικό κέντρο οδηγώντας σε αύξηση των 
θανάτων από άλλα περιστατικά υγείας εκτός της πάθησης του κορονοϊού.
Για την γυναικοκτονία στην Κρήτη η οποία είναι η 13η γυναικοκτονία μέσα στο 2021.
Για το ότι ήδη από τον Απρίλη του 2019, επί διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ., εκδόθηκαν προεδρικά διατάγματα για την δημιουργία τμημάτων αντιμετώπισης 
ενδοοικογενειακής βίας τα οποία πλέον έχουν ατονείσει και χρειάστηκε να συμβεί μια σειρά γυναικοκτονιών ώστε η κυβέρνηση του κ.Μητσοτάκη να 
αποφασίσει να τα στελεχώσει και τα οποία ακόμη είναι στη φάση της στελέχωσής τους.
Για το περιστατικό στο Πέραμα με τους 38 πυροβολισμούς και τον ένα νεκρό καθώς και για το πόρισμα που παραδόθηκε στον Υπουργό Προστασίας του Πολιτή 
κ. Θεοδωρικάκο,  στο οποίο, για πρώτη φορά, δεν ανεφέρεται τι γίνεται για τους 7 αστυνομικούς, αν έχουν τεθεί ή όχι σε διαθεσιμότητα. Η ανθρώπινη ζωή 
είναι πάνω από όλα.»

Ακολουθεί σύνδεσμος με όλη τη συνέντευξη: 
https://www.youtube.com/watch?v=jGWjceE5kic&t=2s

https://www.youtube.com/watch?v=jGWjceE5kic&t=2s


31-10-2021

ΧΑΡΑ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: 31η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΟΛΕΩΝ:
ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΠΟΛΕΙΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ!

Η Χαρά Καφαντάρη βουλευτής Δυτικής Αθήνας ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, αναπληρώτρια τομεάρχης Πολιτικής Προστασίας Κ.Ο. και αντιπρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας 
Περιβάλλοντος της Βουλής, δήλωσε:

Περισσότεροι από 3.9 δισεκατομμύρια ανθρώπων, δηλαδή το μισό του παγκόσμιου πληθυσμού, σήμερα, ζουν σε πόλεις. Σε λίγα χρόνια, περίπου στο μέσο του αιώνα, το ποσοστό αυτό 
αναμένεται να ξεπεράσει το 70%! Η 31η Οκτωβρίου από το 2013, έχει καθιερωθεί, από τα Ηνωμένα Έθνη, σαν «Παγκόσμια Ημέρα των Πόλεων», με κυρίαρχο στόχο «Καλύτερη πόλη –
Καλύτερη ζωή», σύμφωνα με τον Στόχο11 της βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ, «πόλεις χωρίς αποκλεισμούς, ασφαλείς, ανθεκτικές και βιώσιμες»

Η φετινή Διεθνής Ημέρα Πόλεων έχει το γενικό σύνθημα «Προσαρμόζοντας τις πόλεις για την κλιματική ανθεκτικότητα». Με τον τρόπο αυτό αντικατοπτρίζονται οι κίνδυνοι που 
αντιμετωπίζονται, αφού η κλιματική αλλαγή και οι συνέπειες της θα έχουν τεράστιες επιπτώσεις. Πόλεις και εκατομμύρια κατοίκων τους θα αντιμετωπίσουν πλημμύρες, άνοδο της στάθμης 
των θαλασσών, τυφώνες και ακραίες καταιγίδες, ενώ, καύσωνες και ακραίες θερμοκρασίες θα είναι στην ημερήσια διάταξη. 

Δεν αρκούν αποσπασματικά μέτρα, αλλά απαιτούνται ολοκληρωμένες και ενοποιημένες πολιτικές που θα οδηγούν στην κλιματική ανθεκτικότητα σε όλους τους τομείς: υποδομών και 
δημόσιας υγείας, εκπαίδευσης και επιστήμης, πολιτιστικούς και κοινωνικούς. Ο ΣΥΡΙΖΑ, αντίθετα με τις ιδεοληπτικές αγκυλώσεις της κυβέρνησης της ΝΔ, πιστεύει ότι οι πόλεις πρέπει να 
είναι «ανθεκτικές», βιώσιμες, πράσινες, «έξυπνες», να προστατεύουν και να διατηρούν την ανθρώπινη ζωή, με σύγχρονες υποδομές και υπηρεσίες. Πόλεις που θα μπορούν να 
αντιστέκονται στις φυσικές και ανθρωπογενείς κρίσεις, ώστε, ταυτόχρονα να γίνονται κέντρα ανάπτυξης, επενδύσεων και καινοτομίας. Πόλεις για το μέλλον, με σεβασμό στον άνθρωπο και 
το περιβάλλον, με σχεδιασμό και συμμετοχή των πολιτών, αξιοποιώντας σύγχρονα καινοτόμα εργαλεία και προσεγγίσεις, εφαρμόζοντας κυβερνητικές επιλογές και πρωτοβουλίες για τους 
πολλούς. Πόλεις χωρίς κοινωνικούς και άλλους αποκλεισμούς.

Η αντιμετώπιση των ακραίων κινδύνων χρειάζεται την διεθνή κινητοποίηση και συνεργασία σε όλους του τομείς, ώστε να γίνει καλύτερη η προσαρμογή στην κλιματική μετάβαση, με διττή 
κατεύθυνση, τόσο προς τις πόλεις , όσο και προς τους κατοίκους τους. Η προσπάθεια, βέβαια, πρέπει να είναι πιο εστιασμένη στις περισσότερο ευάλωτες, πόλεις και πληθυσμούς. Η 
Διεθνής Διάσκεψη για την Κλιματική Αλλαγή COP 26, που αρχίζει σήμερα στην Γλασκώβη, έχει να παίξει σημαντικό ρόλο.

https://kafantari.com/2021/10/31/%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%b7-31%ce%b7-
%ce%bf%ce%ba%cf%84%cf%89%ce%b2%cf%81%ce%b9%ce%bf%cf%85-%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%ba%ce%bf%cf%83%ce%bc/



ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

01-10-2021

Άρθρο μου στην Εφημερίδα των Συντακτών

Η αναβάθμιση της Πολίτικης Προστασίας δεν γίνεται μόνο με νέο υπουργείο.

Ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του οφείλουν να γνωρίζουν ότι η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής απαιτεί στις 

σύγχρονες συνθήκες μια ολιστική πολιτική και όχι αποσπασματικά μέτρα… Οι δασικές πυρκαγιές, που και σε παγκόσμιο 

επίπεδο οξύνονται σε σφοδρότητα και συχνότητα, απαιτούν νέα εργαλεία αντιμετώπισης, βάσει σύγχρονων επιστημονικών 

προτάσεων. Η αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών ή άλλων κινδύνων-κρίσεων χρειάζεται σχεδιασμό, εφαρμοστικά 

διατάγματα και κυρίως αλλαγή αντίληψης και όχι επικοινωνιακά παιχνίδια

Ολόκληρο το άρθρο εδώ:

https://www.efsyn.gr/stiles/apopseis/312774_i-anabathmisi-tis-politikis-prostasias-den-ginetai-mono-me-neo-

ypoyrgeio-oi

https://www.efsyn.gr/stiles/apopseis/312774_i-anabathmisi-tis-politikis-prostasias-den-ginetai-mono-me-neo-ypoyrgeio-oi


02-10-2021

Αιγάλεω Τώρα για το ξεκίνημα της νέας εκπαιδευτικής χρονιάς της ΕΠΟΜΕΑ



08-10-2021

Στο Ιταλικό Κοινοβούλιο

Pre-COP 26

Διακοινοβουλευτική συνάντηση προετοιμασίας της Συνδιάσκεψης για την Κλιματική Αλλαγή , που 

θα γίνει στην Γλασκόβη αρχές Νοέμβρη
Όλα για το ΚΛΙΜΑ

Παρούσα και η Nansi Pelozi από τις Η Π.Α

Αλλάζει κάτι;

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

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


13-10-2021

13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ- Διεθνής Ημέρα Μείωση Φυσικών Καταστροφών

Η Χαρά Καφαντάρη βουλευτής Δυτ. Αθήνας ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, αναπληρώτρια τομεάρχης Πολιτικής Προστασίας Κ.Ο. και αντιπρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας

Περιβάλλοντος της Βουλής δήλωσε:

Η 13η Οκτωβρίου έχει ανακηρυχθεί ως «Διεθνής Ημέρα Μείωσης Φυσικών Καταστροφών» από Γ.Σ. του ΟΗΕ το 1989. Φέτος η διεθνής ημέρα είναι εστιασμένη στη Διεθνή

Συνεργασία ώστε, να περιοριστούν οι κίνδυνοι και οι απώλειες από καταστροφές, ιδιαίτερα, στις αναπτυσσόμενες χώρες.(International cooperation for developing

countries to reduce their disaster risk and disaster losses). Οι φυσικές καταστροφές, συνέπεια και της κλιματικής αλλαγής, «δοκιμάζουν» τις αντοχές συστημάτων.

Ιδιαίτερα ευάλωτα είναι τα συστήματα υποδομών, Υγείας, μεταφορών, αγροτικής παραγωγής, μεταφοράς ενέργειας κ.α.

Η ανακοίνωση (έκθεση «Άτλαντας) του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού (WMO), αναφέρεται σε πενταπλασιασμό των φυσικών καταστροφών (πλημμύρες,

καύσωνες, ξηρασία, καταιγίδες, κυκλώνες…) τα τελευταία 50 χρόνια, με πάνω από 2 εκατομμύρια θύματα. λόγω κλιματικής αλλαγής. Προειδοποιεί δε για αναμενόμενη

αύξηση του αριθμού των ακραίων μετεωρολογικών, κλιματικών και υδρολογικών φαινομένων και την αναγκαιότητα, βελτίωσης των συστημάτων έγκαιρης

προειδοποίησης, πρόληψης και διαχείρισης των καταστροφών. Ανεξάρτητες δε έρευνες, επιβεβαιώνουν και παρατηρούν χειροτέρευση της κατάστασης κατά 3-19%,

ανάλογα με την περίπτωση.

Το 2021 σημειώθηκαν μεγάλες φυσικές καταστροφές, για παράδειγμα πλημμύρες στην Γερμανία και το Βέλγιο, κυκλώνες στον Καναδά και τις Η.Π.Α., ενώ ακόμα

εξελίσσεται το φαινόμενο της ηφαιστειακής δραστηριότητας στα Κανάρια νησιά. Το πρώτο εξάμηνο του 2021, υπολογίζεται ότι, οι φυσικές καταστροφές κόστισαν πάνω

από 42 δισεκατομμύρια δολλάρια σε ζημιές που δημιουργήθηκαν.

Στη χώρα μας σύμφωνα με το meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών από το 2000 ως σήμερα, τα καιρικά επεισόδια που έχουν προκαλέσει φυσικές καταστροφές με

κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις είναι γύρω στα 500, ενώ, δυστυχώς, σημειώθηκαν και απώλειες ανθρώπινων ζωών. Το 2021 στην Ελλάδα είχαμε τη «ΜΗΔΕΙΑ», τις

φοβερές πυρκαγιές του καλοκαιριού σε Γεράνεια, Β. Εύβοια, Πελοπόννησο, τους σεισμούς στην Ελασσόνα, την Κρήτη, πρόσφατα δε την κακοκαιρία «ΑΘΗΝΑ» και τις

πλημμύρες που την συνόδευσαν.

Η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη όμως, πιστή στις ιδεοληψίες της, «ζαλισμένη» από τις πολιτικές επικοινωνίας και μόνο, διαρκώς αυτοαναιρείται, ψηφίζει νόμους (π.χ.

4662/2020, περί Πολιτικής Προστασίας), τους οποίους δεν εφαρμόζει αναστέλλοντας την εφαρμογή με ΠΝΠ, «στήνει», πρόχειρα και επικοινωνιακά, υπουργεία όπως το

Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, χωρίς οργανόγραμμα και σαφείς αρμοδιότητες, ενώ οι συνέπειες των ακραίων φαινομένων επελαύνουν, με σοβαρές

συνέπειες περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές. Γενικά, αντιμετωπίζει το θέμα με προχειρότητα χωρίς σχέδιο, «έτσι χωρίς πρόγραμμα», με σχεδιασμό δεκαετιών

και «αδιαφορεί» για τις κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες.

Ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας αποκτά στις παρούσες συνθήκες ιδιαίτερη σπουδαιότητα. Το νέο υπουργείο Κλιματικής κρίσης και Πολιτικής Προστασίας καλείται να

αποδείξει στην πράξη αποτελεσματικότητα, εστιάζοντας σε πολιτικές ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ετοιμότητας και βραχείας αποκατάστασης. Μέχρι στιγμής, όμως, τα δείγματα δεν είναι

ενθαρρυντικά.



13-10-2021

Η Μάχη της Ηλεκτρικής Τιμητική εκδήλωση 

Στις εγκαταστάσεις της ΔΕΗ στο Κερατσίνι 

Όχι στην εκποίηση της ΔΕΗ

Τιμή και δόξα στους αγωνιστές και τα θύματα της μάχης το 1944

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

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


14-10-2021

Απέλπιδα προσπάθεια του νέου υπουργού Πολιτικής Προστασίας, να διασώσει το καταρρέον

επιτελικό κράτος του κ. Μητσοτάκη

Η Χαρά Καφαντάρη βουλευτής Δυτικής Αθήνας και αναπληρώτρια τομεάρχης Πολιτικής Προστασίας ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ δήλωσε:

Για άλλη μια φορά περιοχές της χώρα μας βρέθηκε στη δίνη έντονων καιρικών φαινομένων με δυσάρεστες συνέπειες. Δρόμοι πλημμύρησαν,

δημόσια κτίρια (σχολεία, πανεπιστημιακοί χώροι, ακόμη και το Κοινοβούλιο) αντιμετωπίζουν έντονα προβλήματα.

Αν και το φαινόμενο έντονων βροχοπτώσεων είχε έγκαιρα προβλεφθεί από τους ειδικούς επιστήμονες και φορείς, δεν λειτούργησαν πολιτικές

ΠΡΟΛΗΨΗΣ, έγκαιρα.

Προβλήματα στις υποδομές, ανάγκη άμεσης κατασκευής αντιπλημμυρικών έργων, ειδικά σε περιοχές που επλήγησαν από πυρκαγιές το καλοκαίρι,

τεχνικός έλεγχος των σχολείων, ακόμη και μέτρα κοινής λογικής, όπως ο καθαρισμός των φρεατίων, δεν δρομολογήθηκαν έγκαιρα.

Βέβαια όταν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δηλώνει πρόσφατα, «με το θεό δεν μπορεί να τα βάλει κανείς…δεν μπορούμε να ελέγξουμε τα φυσικά

φαινόμενα», μπορούμε να καταλάβουμε τη λογική αυτής της κυβέρνησης για την ανάγκη μη εφαρμογής ενός σύγχρονου μηχανισμού ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ, εστιασμένου κύρια στις πολιτικές Πρόληψης- Ετοιμότητας – Βραχείας Αποκατάστασης.

Δεν αρκούν τα νέα υπουργεία, με βαρύγδουπους τίτλους, που έγιναν κύρια για επικοινωνιακούς λόγους, απαιτείται κοινή λογική και βούληση. 

https://kafantari.com/2021/10/14/%ce%b1%cf%80%ce%ad%ce%bb%cf%80%ce%b9%ce%b4%ce%b1-

%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%80%ce%ac%ce%b8%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%bd%ce%ad%ce%bf%cf%85-

%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b3%ce%bf/

https://kafantari.com/2021/10/14/%ce%b1%cf%80%ce%ad%ce%bb%cf%80%ce%b9%ce%b4%ce%b1-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%80%ce%ac%ce%b8%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%bd%ce%ad%ce%bf%cf%85-%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b3%ce%bf/
https://kafantari.com/2021/10/14/%ce%b1%cf%80%ce%ad%ce%bb%cf%80%ce%b9%ce%b4%ce%b1-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%80%ce%ac%ce%b8%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%bd%ce%ad%ce%bf%cf%85-%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b3%ce%bf/
https://kafantari.com/2021/10/14/%ce%b1%cf%80%ce%ad%ce%bb%cf%80%ce%b9%ce%b4%ce%b1-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%80%ce%ac%ce%b8%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%bd%ce%ad%ce%bf%cf%85-%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b3%ce%bf/


15-10-2021

ΑΛΛΗΛΟΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΚΡΥΨΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
H Χαρά Καφαντάρη Βουλευτής Δυτ. Αθήνας ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Αναπληρώτρια Τομεάρχης Πολιτικής Προστασίας Κ.Ο ΣΥΡΙΖΑ και Αντιπρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης 

Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής σε συνέντευξή της στο ραδιοφωνικό σταθμό στο ΚΟΚΚΙΝΟ 105,5 σχολίασε την επικαιρότητα και αναφέρθηκε 

μεταξύ άλλων:

«Στην έλλειψη συντονισμού και επιτελικότητας από την πλευρά της Κυβέρνησης για την αντιμετώπιση του ισχυρού καιρικού φαινομένου «Μπάλλος» που πλήττει 

την χώρα μας τα τελευταία δύο 24ώρα.

Στην παντελή έλλειψη σχεδίου κάτι το οποίο είναι πολύ σοβαρό για μια κυβέρνηση και ένα κράτος και αυτό φαίνεται από τις αλληλοκατηγορίες μεταξύ των

Υπουργών.

Στην απουσία τοποθέτησης, μέχρι στιγμής, τόσο της Υπουργού Παιδείας κ. Κεραμέως όσο και του Υπουργού Μεταφορών κ. Καραμανλή για την κατάσταση που

επικρατεί στα σχολεία της χώρας μας λόγω των πλημμυρών και του περιστατικού με το λεωφορείο στον Κηφισό αντίστοιχα.

Στην οχύρωση της κυβέρνησης πίσω από το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής, το οποίο βέβαια είναι ένα παγκόσμιο ζήτημα, για να απωθήσει τις ευθύνες από 

πάνω της ότι δεν έχει πολιτικές προσαρμογής.

Στην μη ύπαρξη ουσιαστικών πολιτικών πρόληψης, στον τομέα της πολιτικής προστασίας, από την πλευρά της Κυβέρνησης η οποία δημιούργησε ένα Υπουργείο

Προστασίας του Πολίτη πρόχειρα και επικοινωνιακά, έφερε ένα νόμο ο οποίος σε ενάμιση μήνα ανεστάλη με πράξη νομοθετικού περιεχομένου και λειτουργεί με

παλαιότερους νόμους του 2003.

Στο κομμάτι των πλημμυρών η κυβέρνηση δεν έκανε αυτά που έπρεπε να γίνουν, όπως αντιπλημμυρικά έργα και γενικότερα στην έλλειψη σχεδίου για την

αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων.

Στην προσπάθεια της Κυβέρνησης να πείσει ότι ήταν έτοιμη μία μέρα πριν την έναρξη του καιρικού φαινομένου «Μπάλλο» με κάποιες εντυπωσιακές κινήσεις 

και συστάσεις, ενώ τα μέτρα πρόληψης θα έπρεπε να είχαν παρθεί πολύ καιρό πριν.

Στο ότι επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έγιναν σχέδια διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας, τα οποία από το 2011 δεν προχώρησαν.

Στο γεγονός ότι η πολιτική προστασία είναι μια ολόκληρη επιστήμη με επεκτάσεις και σε άλλους τομείς και έτσι πρέπει να την αντιμετωπίζει η κυβέρνηση.

Στο μεγάλο πρόβλημα των καταστροφών λόγω των πλημμυρών ειδικά στην Αττική καθώς καταστράφηκαν περιουσίες και επιχειρήσεις ευτυχώς χωρίς θύματα. 

Στην άμεση αποκατάσταση και αποζημίωση των πολιτών που επλήγησαν από τα καιρικά φαινόμενα.

Στο ξεκαθάρισμα αρμοδιοτήτων στον επιτελικό μηχανισμό.

Στη μεγάλη ευθύνη της κυβέρνηση γιατί πολλά έργα, μεταξύ άλλων και αντιπλημμυρικά, που είχαν ξεκινήσει επί κυβέρνηση 

ΣΥΡΙΖΑ δεν προχώρησαν με κορυφαίο το αντιπλημμυρικό έργο στο φαληρικό όρμο.»

Ολόκληρη η συνέντευξη εδώ :

https://kafantari.com/2021/10/15/%ce%b1%ce%bb%ce%bb%ce%b7%ce%bb%ce%bf%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b8%ce%b5%cf%83%ce%b7-

%ce%b5%cf%85%ce%b8%cf%85%ce%bd%cf%89%ce%bd-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%bd%ce%b1-%ce%ba%cf%81%cf%85%cf%88%ce%bf%cf%85/

https://kafantari.com/2021/10/15/%ce%b1%ce%bb%ce%bb%ce%b7%ce%bb%ce%bf%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b8%ce%b5%cf%83%ce%b7-%ce%b5%cf%85%ce%b8%cf%85%ce%bd%cf%89%ce%bd-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%bd%ce%b1-%ce%ba%cf%81%cf%85%cf%88%ce%bf%cf%85/
https://kafantari.com/2021/10/15/%ce%b1%ce%bb%ce%bb%ce%b7%ce%bb%ce%bf%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b8%ce%b5%cf%83%ce%b7-%ce%b5%cf%85%ce%b8%cf%85%ce%bd%cf%89%ce%bd-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%bd%ce%b1-%ce%ba%cf%81%cf%85%cf%88%ce%bf%cf%85/


17-10-2021

«Συν Αθηνά και χείρα κίνει» και για την Πολιτική Προστασία»

Μια ευνομούμενη Πολιτεία οφείλει να έχει αναπτύξει ισχυρούς μηχανισμούς πρόληψης, αλλά και αποκατάστασης συνεπειών φυσικών καταστροφών

Το 2021 σημειώθηκαν μεγάλες φυσικές καταστροφές σε όλον τον κόσμο, ενώ, ιδιαίτερα, επλήγησαν περιοχές στο βόρειο ημισφαίριο. Καταστροφικές πλημμύρες σημειώθηκαν στην Γερμανία και το 

Βέλγιο, κυκλώνας σαρώνει τις ανατολικές ακτές του Καναδά και των Η.Π.Α., ισχυροί καύσωνες μαστίζουν τον Καναδά και την Σιβηρία, δασικές πυρκαγιές σημειώνονται στον Ευρωπαϊκό Νότο, ενώ 

ακόμα εξελίσσεται το φαινόμενο της ηφαιστειακής δραστηριότητας στα Κανάρια νησιά. Και το νότιο ημισφαίριο δεν έμεινε αλώβητο, με την ξηρασία να χτυπά τις πεδιάδες της Αργεντινής ή τις 

χοιροτροφικές περιοχές της Κίνας. Οι φυσικές καταστροφές, ενισχυόμενες από τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, «δοκιμάζουν» τις αντοχές συστημάτων, με ιδιαίτερα ευάλωτα να είναι τα 

συστήματα υποδομών, Υγείας, μεταφορών, αγροτικής παραγωγής, μεταφοράς ενέργειας κ.α. Ασφαλιστικοί οργανισμοί υπολογίζουν ότι, μόνο το πρώτο εξάμηνο του χρόνου σημειώθηκαν ζημιές από 

φυσικές καταστροφές σε όλο τον κόσμο που ξεπερνούν τα 42 δισεκατομμύρια δολλάρια, ενώ, βαρύς είναι και ο απολογισμός των ανθρώπινων απωλειών, ακόμα και στις ΗΠΑ, με αποκορύφωμα τα 

θύματα του τυφώνα Ida. Ο τυφώνας αυτός, χαρακτηρίστηκε, σαν ο πιο σοβαρός τυφώνας από το 1850, και έπληξε περιοχές στην Καραϊβική, φθάνοντας μέχρι τα παράλια της Βενεζουέλας. Περιοχές 

των Η.Π.Α. έμειναν χωρίς ηλεκτρικό, σταμάτησε η άντληση πετρελαίου στον κόλπο του Μεξικού και δοκίμασε τα ήδη δοκιμαζόμενα από τον κορωνοϊό νοσοκομεία των πληττόμενων περιοχών.

Ο ΟΗΕ αναγνωρίζοντας τα μεγάλα προβλήματα που δημιουργούνται από τις συνέπειες των διαφόρων καταστροφών, ανακήρυξε, ήδη από το 1989, την 13η Οκτωβρίου σαν «Διεθνής Ημέρα Μείωσης 

Φυσικών Καταστροφών» από Γ.Σ. του ΟΗΕ το 1989. Φέτος η διεθνής ημέρα είναι εστιασμένη στη Διεθνή Συνεργασία ώστε, να περιοριστούν οι κίνδυνοι και οι απώλειες από καταστροφές, ιδιαίτερα, 

στις αναπτυσσόμενες χώρες.(International cooperation for developingcountries to reduce their disaster risk and disaster losses). Ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός (WMO) με την έκθεση
«Άτλαντας», διαπιστώνει τον πενταπλασιασμό των φυσικών καταστροφών (πλημμύρες, καύσωνες, ξηρασία, καταιγίδες, κυκλώνες…) τα τελευταία 50 χρόνια, με πάνω από 2 εκατομμύρια θύματα,

λόγω κλιματικής αλλαγής. Προειδοποιεί δε για αναμενόμενη αύξηση του αριθμού των ακραίων μετεωρολογικών, κλιματικών και υδρολογικών φαινομένων και την αναγκαιότητα, βελτίωσης των 

συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης, πρόληψης και διαχείρισης των καταστροφών.

Η Ελλάδα γνωρίζει συχνά την μήνιν των φυσικών καταστροφών. Σύμφωνα με το meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών από το 2000 ως σήμερα, τα καιρικά επεισόδια που έχουν προκαλέσει
φυσικές καταστροφές με κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις είναι γύρω στα 500, σε μερικά των οποίων, δυστυχώς, σημειώθηκαν και απώλειες ανθρώπινων ζωών. Το 2021 η Ελλάδα γνώρισε τη

«ΜΗΔΕΙΑ», τις φοβερές πυρκαγιές του καλοκαιριού στα Γεράνεια, την Β. Εύβοια, ακόμα και την Πελοπόννησο, τους σεισμούς στην Ελασσόνα και την Κρήτη, πρόσφατα δε την κακοκαιρία «ΑΘΗΝΑ» 

και τις πλημμύρες που την συνόδευσαν, για να αναφερθούν μερικές.

Πρόσφατα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Οικονόμου αναφερόμενος στις καταστροφικές πλημμύρες, ανέφερε: «με το θεό δεν μπορεί να τα βάλει κανείς…δεν μπορούμε να ελέγξουμε τα φυσικά
φαινόμενα..». Προφανώς δεν γνωρίζει ούτε το «συν Αθηνά και χείρα κίνει».

Μια ευνομούμενη Πολιτεία οφείλει να έχει αναπτύξει ισχυρούς μηχανισμούς Πρόληψης, αλλά και αποκατάστασης συνεπειών φυσικών καταστροφών. Ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας αποκτά στις 

παρούσες συνθήκες ιδιαίτερη σπουδαιότητα. Μέχρι στιγμής, όμως, τα δείγματα δεν είναι ενθαρρυντικά. Η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη πιστή στις ιδεοληψίες της, «ζαλισμένη» από τις πολιτικές 

επικοινωνίας και μόνο, διαρκώς αυτοαναιρείται, ψηφίζει νόμους (π.χ. 4662/2020, περί Πολιτικής Προστασίας), τους οποίους δεν εφαρμόζει αναστέλλοντας την εφαρμογή με ΠΝΠ, «στήνει», πρόχειρα 

και επικοινωνιακά, υπουργεία όπως το Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, χωρίς οργανόγραμμα και σαφείς αρμοδιότητες, ενώ οι συνέπειες των ακραίων φαινομένων επελαύνουν, με 

σοβαρές συνέπειες περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές. Γενικά, αντιμετωπίζει το θέμα με προχειρότητα χωρίς σχέδιο, «έτσι χωρίς πρόγραμμα», με σχεδιασμό δεκαετιών και «αδιαφορεί» για 

τις κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες.Στις νέες συνθήκες που δημιουργούνται από την κλιματική αλλαγή, όπως αναγνωρίστηκε και στην προπαρασκευαστική σύνοδο για την Διεθνή Συνδιάσκεψη 

για την Κλιματική Αλλαγή COP26, που θα γίνει στις αρχές Νοεμβρίου, η Πολιτική Προστασία έχει να παίξει σημαντικό ρόλο. Υπενθυμίζουμε ότι, η ΠΠ που ενεργεί με βάση το τρίπτυχο: πρόληψη-

ετοιμότητα και αντιμετώπιση – βραχεία αποκατάσταση, με το στάδιο της πρόληψης (αναγνώριση κινδύνου, προετοιμασία, ενημέρωση-εκπαίδευση, μετριασμό επιπτώσεων) είναι καθοριστικό στην 

εξέλιξη του συμβάντος. Χρειάζεται να ξεπεράσει ιδεοληψίες του παρελθόντος, να υπερβεί ξεπερασμένα δόγματα και επικοινωνιακού χαρακτήρα επεμβάσεις, πολλές από τις οποίες γίνονται εκ των 

υστέρων, ενώ, καλείται να αποδείξει στην πράξη αποτελεσματικότητα. Κλειδί σε όλα αυτά, είναι ο σωστός και αποτελεσματικός σχεδιασμός εκ των προτέρων και πρωτοβουλίες στο πλαίσιο της 

πρόληψης και της έγκαιρης προετοιμασίας.
Εν κατακλείδι,  η Πολιτική Προστασίαοφείλει να αναβαθμισθεί ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ, να ανανεωθεί η υλικοτεχνική υποδομή για αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών με διαφανείς διαδικασίες, να ενισχυθεί

σε προσωπικό μέσω ΑΣΕΠ και, παράλληλα, με κυρίαρχο το ρόλο της Επιστήμης και των φορέων της και των πορισμάτων τους, καθώς η εποχή της Κλιματικής κρίσης, που διανύουμε, θέτει υψηλές 

προτεραιότητες.

Αναδημοσίευση από :https://www.avgi.gr/politiki/398420_syn-athina-kai-heira-kinei-kai-gia-tin-politiki-prostasia

http://www.avgi.gr/politiki/398420_syn-athina-kai-heira-kinei-kai-gia-tin-politiki-prostasia


20-10-2021

Χρόνια πολλά στην Ελληνική Αστυνομία

Στην εκδήλωση και εγκαίνια Του Μουσείου της ΕΛΑΣ

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

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


20-10-2021

Χ. Καφαντάρη: Οι χειρισμοί τη κυβέρνησης στην πανδημία δημιουργούν ανασφάλεια στους πολίτες
«Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι ο πυρήνας της δημοκρατικής προοδευτικής παράταξης» τόνισε η Χ. Καφαντάρη σε συνέντευξη εφ' όλης της ύλης στον 

ραδιοσταθμό Flash 99,4

H Χαρά Καφαντάρη Βουλευτής Δυτ. Αθήνας ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και Αντιπρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής σε

συνέντευξή της σήμερα στο ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης, Flash 99,4, σχολίασε την επικαιρότητα και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων:

«Στην ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή ο κ. Τσίπρας προς τον κ. Μητσοτάκη η οποία σκοπό είχε την ανάδειξη του προβλήματος της πανδημίας και 

της μη σωστής διαχείρισης της από την κυβέρνηση.

Στην ανάγκη κανονικής λειτουργίας των νοσοκομείων για την αντιμετώπιση και άλλων περιστατικών υγείας και όχι μόνο για την πάθηση του 

κορονοϊού.

Στην μη λειτουργία 18 ΜΕΘ στη Θεσσαλονίκη λόγω έλλειψης προσωπικού.

Στην αποδυνάμωση και υποβάθμιση της πρωτοβάθμιας υγείας στην Αθήνα καθώς και στην Δυτική Αθήνα όπου πολλά κέντρα έχουν μεταβληθεί σε 

κέντρα εμβολιασμού χωρίς ωστόσο ο ρυθμός του εμβολιασμού να έχει βελτιωθεί.

Στη μη σωστή διαχείριση της πανδημίας και της αναγκαιότητας του εμβολιασμού από την πλευρά της κυβέρνησης, γεγονός που δημιούργησε στον

κόσμο δυσπιστία και αμφισβήτηση.

Στην θέση του ΣΥΡΙΖΑ για την αναγκαιότητα του καθολικού εμβολιασμού και την τήρηση των μέτρων προστασίας. 

Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι ο πυρήνας της δημοκρατικής προοδευτικής παράταξης.»

Ακολουθεί η συνέντευξη: 

https://youtu.be/plEGJlqzfG0

https://youtu.be/plEGJlqzfG0


22-10-2021

Κε Στυλιανίδη, με χρησμούς Πυθίας, όπως, «τι θα γινόταν, αν δεν γινόταν» στον Κηφισό, δεν 

χτίζεται σύγχρονος μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας
Η Χαρά Καφαντάρη βουλευτής Δυτ. Αθήνας ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, αναπληρώτρια τομεάρχης Πολιτικής Προστασίας Κ.Ο. και αντιπρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης

Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής δήλωσε:

Ο νέος υπουργός του νεοσύστατου υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας προφανώς δεν ενημερώθηκε πλήρως. Αυτό δείχνουν οι 

πρόσφατες δηλώσεις του σχετικά με τον Κηφισό και τους «πιθανούς» 300 νεκρούς αν… Μόνον, που πολιτική δεν γίνεται με χρησμούς Πυθίας, «τι θα 

γινόταν, αν δεν γινόταν». Πάντως, ένα είναι σίγουρο, ο κ. Στυλιανίδης ακολουθεί την πεπατημένη του προκατόχου του στο Υπουργείο Προστασίας του 

Πολίτη, βαφτίζοντας τα πάντα «ακραία φαινόμενα», ενώ οι πολιτικές «εκκένωσης ή λοκντάουν» καλά κρατούν.

Για την πληρέστερη ενημέρωση του, τον πληροφορούμε: Στον Κηφισό συνέβησαν οι έξι πιο φονικές πλημμύρες στην Αθήνα. Τα τελευταία 200 χρόνια 

θρηνήσαμε 170 θύματα, από το 1896 μέχρι το 2002, όπως μας θυμίζουν «Τα ΝΕΑ» (15.10.2021). Η μεγαλύτερη πλημμύρα, συνέβη το 1961 (06.11.1961) με 

χιλιάδες άστεγους, εκατοντάδες τραυματίες και, δυστυχώς, 43 θύματα. Συνοικίες της Δυτικής Αθήνας (Μπουρνάζι, Ανθούπολη, Ν. Λιόσια/’Ιλιον), 

πλήρωσαν το βαρύτερο τίμημα της ανυπαρξίας της κρατικής μέριμνας, στις υποδομές, στα αντιπλημμυρικά έργα και στις πολιτικές πρόληψης. Η τελευταία 

μεγάλη πλημμύρα σημειώθηκε το 2002. Στην πραγματικότητα ήταν μια σειρά από τέσσερεις πλημμύρες, οπόταν, μεταξύ τρίτης και τέταρτης, παραιτήθηκε ο 

τότε Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας. ‘Το έγκλημα του Κηφισού» είχε συνέχεια, που δόθηκε στα δικαστήρια.

Δεν αναφέρθηκε ο κ. υπουργός για τη λεκάνη του Κηφισού, που περιλαμβάνεται στις ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας, του εγκεκριμένου

σχεδίου διαχείρισης κινδύνου πλημμύρας Αττικής και στα προβλεπόμενα έργα προστασίας ,μελέτες, master plan κλπ.

Η Κλιματική Αλλαγή και οι συνέπειες της, όπως αντιλαμβάνονται πλέον όλοι, ενισχύει την συχνότητα και την σφοδρότητα των φυσικών καταστροφών. 

Δοκιμάζει συγχρόνως, τις αντοχές των συστημάτων, με ιδιαίτερα ευάλωτα να είναι συστήματα υποδομών, υγείας, μεταφορών, αγροτικής παραγωγής, 

μεταφοράς ενέργειας, τηλεπικοινωνιών, κλπ. Η Πολιτική Προστασία καλείται να παίξει σημαντικό ρόλο στις νέες συνθήκες, εστιάζοντας σε πολιτικές 

πρόληψης, ετοιμότητας και βραχείας αποκατάστασης. Ο νέο υπουργός αντί να αναλώνεται σε δηλώσεις Πυθίας, ας αρχίσει την ανανέωση και αναβάθμιση 

του σχεδιασμού, την ανάπτυξη της επιχειρησιακής ετοιμότητας, την ενίσχυση του μηχανισμού, αναπτύσσοντας τις κατάλληλες πολιτικές πρόληψης, που 

σήμερα είναι προσκολλημένη στα σχέδια ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ και δόγματα προηγουμένων δεκαετιών.

Υπενθυμίζουμε ότι, δυστυχώς, για τον κ. Μητσοτάκη και την κυβέρνηση του, οι καιροί απαιτούν ριζοσπαστικές αλλαγές πολιτικών, ώστε να 

προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα, που δημιουργούν οι πρωτόγνωρες καταστάσεις, βασισμένων πλήρως στην Επιστήμη, για την αποτελεσματική 

προστασία του Περιβάλλοντος, με ανακατεύθυνση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης.

https://kafantari.com/2021/10/22/%ce%ba%ce%b5-%cf%83%cf%84%cf%85%ce%bb%ce%b9%ce%b1%ce%bd%ce%af%ce%b4

%ce%b7-%ce%bc%ce%b5-%cf%87%cf%81%ce%b7%cf%83%ce%bc%ce%bf%cf%8d%cf%82-%cf%80%cf%85%ce%b8%ce%af%ce%b1% 

cf%82-%cf%8c%cf%80%cf%89/

https://kafantari.com/2021/10/22/%ce%ba%ce%b5-%cf%83%cf%84%cf%85%ce%bb%ce%b9%ce%b1%ce%bd%ce%af%ce%b4%ce%b7-%ce%bc%ce%b5-%cf%87%cf%81%ce%b7%cf%83%ce%bc%ce%bf%cf%8d%cf%82-%cf%80%cf%85%ce%b8%ce%af%ce%b1%cf%82-%cf%8c%cf%80%cf%89/
https://kafantari.com/2021/10/22/%ce%ba%ce%b5-%cf%83%cf%84%cf%85%ce%bb%ce%b9%ce%b1%ce%bd%ce%af%ce%b4%ce%b7-%ce%bc%ce%b5-%cf%87%cf%81%ce%b7%cf%83%ce%bc%ce%bf%cf%8d%cf%82-%cf%80%cf%85%ce%b8%ce%af%ce%b1%cf%82-%cf%8c%cf%80%cf%89/
https://kafantari.com/2021/10/22/%ce%ba%ce%b5-%cf%83%cf%84%cf%85%ce%bb%ce%b9%ce%b1%ce%bd%ce%af%ce%b4%ce%b7-%ce%bc%ce%b5-%cf%87%cf%81%ce%b7%cf%83%ce%bc%ce%bf%cf%8d%cf%82-%cf%80%cf%85%ce%b8%ce%af%ce%b1%cf%82-%cf%8c%cf%80%cf%89/


25-10-2021

Χ. Καφαντάρη: ΕΕ και λόμπι βάζουν την πυρηνική ενέργεια στο παιχνίδι, όχι πια

από το παράθυρο αλλά από την κερκόπορτα

Η Χαρά Καφαντάρη βουλευτής Δυτικής Αθήνας ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, αναπληρώτρια τομεάρχης Πολιτικής Προστασίας Κ.Ο. και αντιπρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης

Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής δήλωσε συγκεκριμένα:

Η πρόσφατη σύνοδος κορυφής της Ε.Ε. επεφύλαξε μια σφοδρή έκπληξη για όλους μας. Δέκα χώρες τις Ε.Ε. συνυπέγραψαν κείμενο γιατην προώθηση 

της πυρηνικής ενέργειας στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, με πρόσχημα την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης που βυσσοδομεί. Οι «ομάδες 

πίεσης» (Λόμπι, επί το ελληνικότερο), ακόμα και στην χώρα μας, εδώ και καιρό, προετοιμάζουν το έδαφος. Άρθρα, συνεντεύξεις και ισχυρισμοί στην 

ημερήσια διάταξη με κοινό μοτίβο: Οι πυρηνικοί αντιδραστήρες δεν εκπέμπουν διοξείδιο του άνθρακα, είναι ανανεώσιμες(!) και βιώσιμες(!) πρακτικές 

και κάνουν καλό στο περιβάλλον(!).

Στην εποχή μας, πάνω από 450 αντιδραστήρες παράγουν περίπου το 15% της παγκόσμιας παραγωγής ηλεκτρενέργειας. Ακόμα και η Ελλάδα 

προμηθεύεται ενέργεια από πυρηνικά εργοστάσια (περ. 1,2% του ενεργειακού μίγματος της χώρας είναι από πυρηνικούς αντιδραστήρες γειτονικών 

χωρών, μέσω των διασυνδέσεων/αγοράς ηλ. Ενέργειας). Τα ατυχήματα που έχουν συμβεί σε όλες τις ηπείρους, ακόμα και σε χώρες της Ε.Ε., είναι 

πολλά και οι κίνδυνοι μεγάλοι. Οι υποστηρικτές της πυρηνικής ενέργειας ξεχνούν τα περιβαλλοντικά προβλήματα, το υψηλό κόστος ανάπτυξης της 

αντίστοιχης τεχνολογίας και βέβαια αποκρύπτουν το γεγονός ότι, δεν υπάρχει ασφαλής τρόπος αποθήκευσης πυρηνικών αποβλήτων. Παρά, μάλιστα, 

την διαβεβαίωση ότι, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρωτοστατεί στην ασφαλή χρήση της πυρηνικής ενέργειας, να υπενθυμίσουμε ότι, ακόμα και σε χώρες της 

Ε.Ε., ατυχήματα σε πυρηνικά εργοστάσια συμβαίνουν, όπως π.χ. Γαλλία!

Τα δύο μπλοκ της γερμανογαλλικής αντιπαλότητας οργανώθηκαν. Γερμανία, που μεν χρησιμοποιεί πυρηνική ενέργεια και θέλει να τηναποσύρει και 

Γαλλία που ηγείται του πυρηνικού λόμπι, μάχονται για την επικράτηση. Η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη τί θα κάνει; Θα συμβάλλει στην διάπλατη 

διάνοιξη της οδού για νέες Φουκουσίμες, νέα Θρι Μάιλ Άιλαντ και νέα Τσερνομπίλ;

https://kafantari.com/2021/10/25/%cf%80%cf%85%cf%81%ce%b7%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%b7-

%ce%b5%ce%bd%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%ce%bf%cf%87%ce%b9-%cf%80%ce%b9%ce%b1-%ce%b1%cf%80%ce%bf-%cf%84%ce%bf-

%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%b8/

https://kafantari.com/2021/10/25/%cf%80%cf%85%cf%81%ce%b7%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%b7-%ce%b5%ce%bd%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%ce%bf%cf%87%ce%b9-%cf%80%ce%b9%ce%b1-%ce%b1%cf%80%ce%bf-%cf%84%ce%bf-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%b8/
https://kafantari.com/2021/10/25/%cf%80%cf%85%cf%81%ce%b7%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%b7-%ce%b5%ce%bd%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%ce%bf%cf%87%ce%b9-%cf%80%ce%b9%ce%b1-%ce%b1%cf%80%ce%bf-%cf%84%ce%bf-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%b8/
https://kafantari.com/2021/10/25/%cf%80%cf%85%cf%81%ce%b7%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%b7-%ce%b5%ce%bd%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%ce%bf%cf%87%ce%b9-%cf%80%ce%b9%ce%b1-%ce%b1%cf%80%ce%bf-%cf%84%ce%bf-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%b8/


ΔΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ
03-10-2021

Κατάθεση στέφανου σήμερα στο μνημείο των θυμάτων 

Ολοκαύτωμα Αιγάλεω

«77 χρόνια μετά από την αποτρόπαια ενέργεια των Γερμανών κατακτητών, να κάψουν και να σκοτώσουν συμπατριώτες μας στο 

Αιγάλεω την 29/9/1944, λίγες μέρες πριν την απελευθέρωση της Αθήνας, έρχονται στο νου τα εγκλήματα του Φασισμού και του 

ναζισμού.

Δυστυχώς, και στις μέρες μας, το φίδι του ναζισμού «ξεμυτά» και πάλι, ο δε αγώνας ενάντια στο Φασισμό, είναι πάντα επίκαιρος 

και διαρκής.

https://left.gr/news/olokaytoma-aigaleo-77-hronia-meta-o-fasismos-xanasikonei-kefali?fbclid=IwAR10Zvd8-

D1LjQKbj4w8ZTKblUATMFNUWrULVV-VAajuPf5o5igPX8zYwD4

https://left.gr/news/olokaytoma-aigaleo-77-hronia-meta-o-fasismos-xanasikonei-kefali?fbclid=IwAR10Zvd8-D1LjQKbj4w8ZTKblUATMFNUWrULVV-VAajuPf5o5igPX8zYwD4
https://left.gr/news/olokaytoma-aigaleo-77-hronia-meta-o-fasismos-xanasikonei-kefali?fbclid=IwAR10Zvd8-D1LjQKbj4w8ZTKblUATMFNUWrULVV-VAajuPf5o5igPX8zYwD4


05-10-2021

Στον Πειραιά στα Καμίνια

στην εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ μαζί με Θ Δρίτσα

Πάμε δυνατά

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

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


06-10-2021

Απόψε στο ΙΛΙΟΝ

Μετονομασία του Πολυδύναμου Κέντρου σε ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ

Μια κυψέλη πολιτισμού δημιουργείται στο Ίλιον με τη μεταφορά μέρους του Μουσείου Θεοδωράκη της Ζατούνας Αρκαδίας. Έδρα και της

Ορχήστρας «Μίκης Θεοδωράκης»

Οι κάτοικοι της Δυτικής Αθήνας το ΑΞΙΖΟΥΝ…

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

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


11-10-2021

Με τη ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ στο περίπτερο της στο Σύνταγμα

Αγώνας να αποτραπεί η ιδιωτικοποίηση της μεγαλύτερης ενεργειακής επιχείρησης της χώρας.

Φτηνό ρεύμα για το λαό 

Η ενέργεια δημόσιο αγαθό

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

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


18.10.2021

Αιγάλεω για την βράβευση των επιτυχόντων μαθητών 2020_2021

Σε μια όμορφη εκδήλωση στον προαύλιο χώρο του 4ου Λυκείου Αιγάλεω έγινε η βράβευση

των επιτυχότων μαθητών για το

2020-2021 από την Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων .

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

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


18.10.2021

Τώρα στο Αιγάλεω μιλάμε για την Πολιτική Προστασίας και το κλίμα

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

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


18-10-2021

Χθες στην κινητοποίηση στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Περιστέρι, στο πλάι των 

τοπικών ΕΛΜΕ και των Ενώσεων Συλλόγων Γονέων της Δυτικής Αθήνας, ενάντια στις εγκληματικές 

μεθοδεύσεις της κυβέρνησης, που επιλέγει έν μέσω πανδημίας να συγχωνεύσει τμήματα σε δεκάδες 

Γυμνάσια και Λύκεια στη Δυτική Αθήνα, δημιουργώντας τάξεις των 29 και 30 μαθητών.

https://www.youtube.com/watch?v=oy7LuvcKwgg&fbclid=IwAR1JJt2jUzSOKLf48_QG_krK8tSpgJsPIi2kYC0CG6

BaubjR1AdeXDMBhQ0

https://www.youtube.com/watch?v=oy7LuvcKwgg&fbclid=IwAR1JJt2jUzSOKLf48_QG_krK8tSpgJsPIi2kYC0CG6BaubjR1AdeXDMBhQ0
https://www.youtube.com/watch?v=oy7LuvcKwgg&fbclid=IwAR1JJt2jUzSOKLf48_QG_krK8tSpgJsPIi2kYC0CG6BaubjR1AdeXDMBhQ0


19-10-2021

Όχι στην ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ

Ρεύμα φτηνό για το λαό

Η ενέργεια είναι κοινωνικό αγαθό 

Όχι εμπόρευμα

Συγκέντρωση συνδικάτων ΔΕΗ εν όψει της ΓΣ μέτοχων που αποφασίζει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

, χωρίς δυνατότητα συμμέτοχης του Δημοσίου

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

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


24-10-2021

Επιμνημόσυνη δέηση στον Αγ Διονύσιο Ιλίου

Για τη συμβολή της Κρήτης στην Επανάσταση του 1821

στο πλαίσιο του εορτασμού των 200 χρόνων από την ελληνική επανάσταση

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

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


23-10-2021
Χαρά Καφαντάρη: Ελπιδοφόρο το μέτωπο συνεργασίας μαθητών, 

εκπαιδευτικών, γονέων και Τοπικής Αυτοδιοίκησης που δημιουργείται απέναντι 

στα αντιλαϊκά μέτρα της κυβέρνησης

Χθες 21 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ της βουλευτού Β’ Αθήνας Χαράς Καφαντάρη και του Διευθυντή της Β΄/θμιας Εκπαίδευσης Γ’ Αθήνας κο. Αλεξανδρή

ως συνέχεια της συμμετοχή της στη κινητοποίηση της 18ης /10και της πρόσφατης ερώτησης της ειδικά για το 14ο Γυμνάσιο Περιστερίου.

Η κα Καφαντάρη δήλωσε:

Η συνάντηση είχε θέμα τα προβλήματα συγχωνεύσεων τμημάτων και ελλείψεων εκπαιδευτικού προσωπικού ιδιαίτερα στα σχολεία της Δυτικής Αθήνας. Η Β΄/βάθμια 

Εκπαίδευση μέσω του διευθυντή, εφαρμόζει το νόμο ‘Κεραμέως’ δηλ. του Υπουργείου Παιδείας της κυβέρνησης της ΝΔ, για τμήματα 27 +-10% μαθητών με επικίνδυνες 

συνέπειες για την υγεία και τη μόρφωση των παιδιών μας.

Στη Δυτική Αθήνα υπάρχουν σοβαρά προβλήματα ελλείψεων καθηγητών , ενώ έχει αρχίσει ήδη η σχολική χρονιά και παρά τις κυβερνητικές διαβεβαιώσεις για κάλυψη όλων

των κενών.

Ως ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ,έχουμε προβεί σε ανάλογο κοινοβουλευτικό έλεγχο .Επιμένουμε και ΘΑ επιμένουμε αξιοποιώντας κάθε μέσο ,να αναδεικνύουμε τα προβλήματα μαθητών, 

εκπαιδευτικών και συλλόγων γονέων, να ζητάμε τις αναγκαίες προσλήψεις εκπαιδευτικού προσωπικού και αραίωση των μαθητών στις τάξεις για εκπαιδευτικούς και 

υγειονομικούς λόγους. Επικρίνουμε την αδιαφορία της κυβέρνησης που στόχο έχει την ιδιωτικοποίηση της Παιδείας προς όφελος των μεγάλων ιδιωτικών συμφερόντων του 

χώρου.

Είναι ελπιδοφόρο το μέτωπο συνεργασίας μαθητών, εκπαιδευτικών , γονέων και Τοπικής Αυτοδιοίκησης που δημιουργείται , απέναντι στα αντιλαϊκά μέτρα της κυβέρνησης . 

Είμαστε δίπλα.

https://kafantari.com/2021/10/23/%ce%b5%ce%bb%cf%80%ce%b9%ce%b4%ce%bf%cf%86%cf%8c%cf%81%ce%bf-%cf%84%ce%bf-%ce%bc%ce%ad%cf%84%cf%89%cf%80%ce%bf-

%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%b1%cf%82-%ce%bc%ce%b1%ce%b8/

https://kafantari.com/2021/10/23/%ce%b5%ce%bb%cf%80%ce%b9%ce%b4%ce%bf%cf%86%cf%8c%cf%81%ce%bf-%cf%84%ce%bf-%ce%bc%ce%ad%cf%84%cf%89%cf%80%ce%bf-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%b1%cf%82-%ce%bc%ce%b1%ce%b8/
https://kafantari.com/2021/10/23/%ce%b5%ce%bb%cf%80%ce%b9%ce%b4%ce%bf%cf%86%cf%8c%cf%81%ce%bf-%cf%84%ce%bf-%ce%bc%ce%ad%cf%84%cf%89%cf%80%ce%bf-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%b1%cf%82-%ce%bc%ce%b1%ce%b8/


28-10-2021

Χρόνια πολλά

Στους Αγ Αναργύρους σήμερα 

Για την 28η Οκτωβρίου

https://www.facebook.com/harakafantari

https://www.facebook.com/harakafantari

