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ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ
01.12.2021

ΈΝΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ 

ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΝΕΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ, 

ΟΧΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΟΛΟΓΙΕΣ.

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

στις 30.11.2021, σε τοποθέτησή της για το σ/ν του Υπουργείου

Ανάπτυξης και Επενδύσεων:Στρατηγικές επενδύσεις και βελτίωση του

επενδυτικού περιβάλλοντος μέσω της επιτάχυνσης διαδικασιών στις

ιδιωτικές και στρατηγικές επενδύσεις και δημιουργία πλαισίου για τις

εταιρείες τεχνοβλαστούς αναφέρθηκε:

Στο ότι η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη βρίσκεται σε άμυνα αλλά και σε

πανικό καταθέτοντας μια τροπολογία ως μια απέλπιδα προσπάθεια να

συγκαλύψει παρατυπίες σχετικά με τη λίστα Πέτσα.

Στο ότι η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη έχει, πολλάκις, ως σλόγκαν το

«η Ν.Δ θέλει επενδύσεις, ενώ ο Σύριζα δεν θέλει» όμως για παράδειγμα

δυόμιση χρόνια ακόμα το Ελληνικό είναι σε μια στασιμότητα.

Στο ότι επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το 2018 η χώρα μας είχε ρεκόρ άμεσων

ξένων επενδύσεων…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...

https://www.youtube.com/watch?v=CnaFD-ulTik

https://kafantari.com/2021/12/01/%ce%ad%ce%bd%ce%b1%cf%83-%ce%b5%cf%80%ce%b5%ce%bd%ce%b4%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%83-%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%bf%cf%83-%ce%bf%cf%86%ce%b5%ce%b9%ce%bb%ce%b5%ce%b9-%ce%bd%ce%b1-%ce%b5%ce%bd%cf%84/
https://www.youtube.com/watch?v=CnaFD-ulTik


01.12.2021

Η ΧΑΡΑ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ ΣΤΗΝ 143η  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 

ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΙΡU), ΣΤΗ ΜΑΔΡΙΤΗ

Η Χαρά Καφαντάρη ,βουλευτής Δ Αθήνας ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ , αναπληρώτρια

τομεάρχης Πολιτικής Προστασίας και α αντιπρόεδρος της Επιτροπής

Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής, συμμετείχε σε αντιπροσωπεία της

Βουλής, στην 143η συνέλευση της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης (ΙΡU), στη

Μαδρίτη.

Η Διακοινοβουλευτική Ένωση από το 1889, είναι ο Παγκόσμιος Οργανισμός

των Κοινοβουλίων των Κυρίαρχων Κρατών, έχει δε ως σκοπό την προώθηση

του κοινοβουλευτικού διαλόγου, την υπεράσπιση της Ειρήνης και των

Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, τη συνεργασία των λαών.

Τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν μεταξύ άλλων, η εδραίωση της

Δημοκρατίας, η πανδημία covid19, τα δικαιώματα των Γυναικών και οι

γυναικοκτονίες, μέτρα για την προστασία των παιδιών από κακοποιήσεις και

traffiking και βέβαια η Κλιματική Κρίση.

Στη Γενική Συνέλευση της ΙΡU εκφράσθηκε κλίμα Αλληλεγγύης προς τις χώρες

της Αφρικής, σχετικά με τους εμβολιασμούς, καθώς αποσύρθηκαν

ψηφίσματα, ώστε να περάσει το ψήφισμα για την Αφρική…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...

https://kafantari.com/2021/12/01/%ce%b7-%cf%87%ce%b1%cf%81%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%cf%86%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b1%cf%81%ce%b7-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-143%ce%b7-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b5%ce%bb%ce%b5%cf%85%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%b7/


02.12.2021

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΡΩΤΗΣΗΣ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Γ.Ν. Δ. ΑΤΤΙΚΗΣ «Η 

ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ» 

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Υγείας

ΘΕΜΑ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Γ.Ν. 

Δ.ΑΤΤΙΚΗΣ «Η ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ»

Το ιστορικό νοσοκομείο «Δ. Αττικής η Αγίας Βαρβάρα», που βρίσκεται

στον ομώνυμο Δήμο της Αττικής, από το 1903, αν και μικρό, έχει

σημαίνοντα ρόλο στο Δημόσιο σύστημα Υγείας και στην εξυπηρέτηση

των χιλιάδων κατοίκων της Δυτικής Αθήνας.

Η κυβέρνηση Σαμαρά το έκλεισε ουσιαστικά το 2013, μετά από χρόνια

συνεχούς υποβάθμισής του.

Επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ , με νομοθετικές παρεμβάσεις επιλύθηκαν

χρόνια πολεοδομικά προβλήματα και λειτούργησαν αξιόλογα εξωτερικά

ιατρεία, φυσιοθεραπευτικό τμήμα, οδοντιατρικό και ενισχύθηκε το

αξιόλογο μικροβιολογικό του τμήμα….

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...

https://kafantari.com/2021/12/02/%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%ce%b8%ce%b5%cf%83%ce%b7-%ce%b5%cf%81%cf%89%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7%cf%83-%ce%b5%ce%bd%ce%b9%cf%83%cf%87%cf%85%cf%83%ce%b7-%cf%83%ce%b5-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%89%cf%80/


04.12.2021

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΡΩΤΗΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Στήριξη-ανάπτυξη 

περιοχής Φαλαισίας».

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς

Οικονομικών

Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Πολιτισμού & Αθλητισμού

ΘΕΜΑ: «Στήριξη-ανάπτυξη περιοχής Φαλαισίας».

Η Φαλαισία είναι περιοχή νότια της Μεγαλόπολης του νομού Αρκαδίας. Με τα

20 χωριά της, ανήκει στον ενιαίο δήμο Μεγαλόπολης. Κατοικείται από τα

αρχαία χρόνια, (αναφέρεται στον Παυσανία), με αρχαιολογικά ευρήματα και

κατάλοιπα μεγάλου οικισμού με ακρόπολη και 6 οικιστικά κέντρα των

ρωμαϊκών χρόνων και ιστορικά μοναστήρια.

Οι κάτοικοι της περιοχής, υπέφεραν πολύ κατά τη περίοδο της

τουρκοκρατίας, ενώ στη περιοχή έδρασαν μεγάλες μορφές της ελληνικής

επανάστασης του’21 όπως ο Θ. Κολοκοτρώνης, ο Νικηταράς ο Τουρκοφάγος,

ο Παπαφλέσσας. Ο πληθυσμός της έχει μειωθεί τα τελευταία 20 χρόνια –

κάποια χωριά έχουν λιγότερους από 10 μόνιμους κατοίκους…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...

https://kafantari.com/2021/12/04/%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%ce%b8%ce%b5%cf%83%ce%b7-%ce%b5%cf%81%cf%89%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7%cf%83-%ce%bc%ce%b5-%ce%b8%ce%b5%ce%bc%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%ae%cf%81%ce%b9%ce%be%ce%b7-%ce%b1%ce%bd/


04.12.2021

«Οι πολιτικές του κ. Μητσοτάκη για την μείωση του 

Μεθανίου οφείλουν να συνάδουν με τις προτάσεις 

της ΕΕ»

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.τοποθετήθηκε

στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Προστασία Περιβάλλοντος, στις 03.12.2021 με,

Θέμα: Συζήτηση σχετικά με την Έκθεση για τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής

Ένωσης (Ε.Ε.) για τη μείωση των εκπομπών μεθανίου.

Ακολουθεί ολόκληρη η τοποθέτησή της :

Κυρία Πρόεδρε ευχαριστώ.

Είναι μία σημαντική συζήτηση αυτή που κάνουμε σήμερα. Ευχαριστούμε και

την κυρία Σπυράκη για την παρουσία της και την εισήγησή της.

Αυτό το οποίο θέλω να τονίσω, αν και ελέχθη, είναι ότι συνδέουμε την

κλιματική κρίση με το διοξείδιο του άνθρακα, ενώ από χρόνια είναι γνωστό

ότι το μεθάνιο είναι ένα από τα πολύ σημαντικά αέρια του θερμοκηπίου και

είναι πιο επικίνδυνο από το διοξείδιο του άνθρακα, 27 φορές αναφέρθηκε.

Είναι, λοιπόν, πολύ επικίνδυνο και οι κύριες πηγές εκπομπών μεθανίου είναι

οι ανθρωπογενείς παράγοντες, η γεωργία, η κτηνοτροφία και οι παράνομες

χωματερές και δεν πρέπει αυτό καθόλου να το ξεχνάμε…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ... https://www.youtube.com/watch?v=9-TEjyIk51E&t=1s

https://kafantari.com/2021/12/04/%ce%bf%ce%b9-%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b9%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%ba-%ce%bc%ce%b7%cf%84%cf%83%ce%bf%cf%84%ce%ac%ce%ba%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%bc/
https://www.youtube.com/watch?v=9-TEjyIk51E&t=1s


06.12.2021

KATAΘΕΣΗ ΕΡΩΤΗΣΗΣ: ΑΝΑΓΚΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΟΝ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό Κλιματική Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας

ΘΕΜΑ: Ανάγκη αλλαγής πολιτικής στον σχεδιασμό αντιμετώπισης των δασικών 

πυρκαγιών. 

Οι δασικές πυρκαγιές αποτελούν ένα μεγάλο παράγοντα καταστροφής και υποβάθμισης

του περιβάλλοντος. Οι δασικές πυρκαγιές απειλούν ολόκληρο τον πλανήτη και τα

ειδησεογραφικά πρακτορεία μεταδίδουν ειδήσεις και εικόνες από πολλές περιοχές. Την

μια οι ανταποκρίσεις αφορούν την Καλιφόρνια, την άλλη την Πορτογαλία, την

Αυστραλία, την Αμαζονία της Βραζιλίας και Βολιβίας, την Ιταλία, την Σιβηρία, το Κογκό

κλπ. Το κόστος αντιμετώπισης τέτοιων φαινομένων είναι πολύ μεγάλο, και οι απώλειες

ιδιωτικών περιουσιών και δημόσιων αγαθών τεράστιες που δεν είναι εύκολο και να

αποτιμηθούν. Δασικές πυρκαγιές σημειώθηκαν ακόμα και πριν την εμφάνιση του

ανθρώπου στην επιφάνεια της γης. Τα τελευταία χρόνια εντάθηκαν ακόμα περισσότερο

λόγω της κλιματικής αλλαγής που αυξάνει την ένταση και την σφοδρότητα τέτοιων

φαινομένων. Ακόμα και οι συνέπειες από την κλιματική αλλαγή, όπως αύξηση της

θερμοκρασία και ξηρασία, ενισχύουν, ακόμη περαιτέρω, την εμφάνιση ακραίων

φαινομένων και σφοδρών δασικών…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...

https://kafantari.com/2021/12/06/kata%ce%b8%ce%b5%cf%83%ce%b7-%ce%b5%cf%81%cf%89%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7%cf%83-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%b3%ce%ba%ce%b7-%ce%b1%ce%bb%ce%bb%ce%b1%ce%b3%ce%b7%cf%83-%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b9%cf%84%ce%b9/


06.12.2021

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙΚΑΙΡΗΣΗ ΕΡΩΤΗΣΗΣ: « ΝΕΟ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ»

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., σήμερα

6.12.2021 στη συζήτηση της Επίκαιρης Ερώτησης με θέμα: «Νέο Υπουργείο

Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας» στην ολομέλεια της βουλής

Ακολουθεί η Πρωτολογία και Δευτερολογία της Χαράς Καφαντάρη:

ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ:

Πρωτολογία

Κύριε Υπουργέ, καλησπέρα. Χαίρομαι που μετά από σαράντα περίπου μέρες

από την πρώτη κατάθεση της επίκαιρης ερώτησης βρισκόμαστε εδώ, στη

Βουλή να συζητήσουμε το μείζον θέμα της πολιτικής προστασίας, που ειδικά

σήμερα στις συνθήκες κλιματικής κρίσης είναι πάρα πολύ σοβαρό και

σχετικά με τις πολιτικές πρόληψης, αλλά και σχετικά με την ανθεκτικότητα

των συστημάτων.

Κύριε Υπουργέ, βγαίνουμε από μία αντιπυρική περίοδο ιδιαίτερα

τραυματισμένοι με 1,4 εκατομμύρια στρέμματα γης να έχουν καεί στην

αντιπυρική περίοδο και όλα αυτά έδειξαν, αν θέλετε, την ανεπάρκεια, την

προχειρότητα, την κενού περιεχομένου επικοινωνία, θα έλεγα εγώ, της

Κυβέρνησης Μητσοτάκη και του προκατόχου σας Υφυπουργού Πολιτικής

Προστασίας σχετικά με την πολιτική προστασία και διαχείριση των

κρίσεων...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...

https://www.youtube.com/watch?v=FHZPYyxaJ50

https://kafantari.com/2021/12/06/%cf%83%cf%85%ce%b6%ce%b7%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%ba%ce%b1%ce%b9%cf%81%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b5%cf%81%cf%89%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7%cf%83-%ce%bd%ce%b5%ce%bf-%cf%85%cf%80/
https://www.youtube.com/watch?v=FHZPYyxaJ50


09.12.2021

Χαρά Καφαντάρη:Κλιματική αλλαγή 

Βιοπικοιλότητα & Ερημοποίηση βασικές 

συνιστώσες μιας νέας Κ.Α.Π.

Tοποθέτηση της Χαράς Καφαντάρη , Βουλευτή ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Β2 Δυτικού

Τομέα Αθήνας, Αντιπρόεδρο της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας

Περιβάλλοντος, Αν. Τομεάρχη Πολιτικής Προστασίας Κ.Ο. ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Π-Σ.

στην Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου, 8.12. 2021 με θέμα:

Στρατηγικού Σχεδίου της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη νέα

Προγραμματική Περίοδο 2023-2027 της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής

Ακολουθεί ολόκληρη η τοποθέτηση της:

Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ κ. Πρόεδρε.

Κατ’ αρχάς αυτό που θέλω να πω –ευχαριστούμε, βέβαια, για την πρώτη

ενημέρωση η οποία έγινε- θα ήθελα όμως να τονίσω και να αναφερθώ

ιδιαίτερα στην καινούργια εποχή στην οποία βρισκόμαστε και στις νέες

ανάγκες που δημιουργεί και για τον πρωτογενή τομέα της οικονομίας.

Όπως καταλαβαίνετε αναφέρομαι στην κλιματική κρίση...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ... https://www.youtube.com/watch?v=Iu8MXPYqpMA&t=6s

https://kafantari.com/2021/12/09/%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%b2%ce%b9%ce%bf%cf%80%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bb%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b1-%ce%b5%cf%81/
https://www.youtube.com/watch?v=Iu8MXPYqpMA&t=6s


10.12.2021

Χαρά Καφανταρή: « Απολιγνιτοποίηση… Οι 

Άνθρωποι στην τύχη τους…»

Τοποθέτηση της Χαράς Καφαντάρη, βουλευτού Δυτ. Αθήνας  ΣΥΡΙΖΑ 

ΠΣ, αντιπροέδρου επιτροπής περιβάλλοντος της Βουλής και 

αναπληρώτριας τομεάρχη Πολιτικής Προστασίας ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, στην 

Ολομέλεια της Βουλής, για το νομοσχέδιο περί απολιγνιτοποίησης

(9.12.2021)

Ακολουθεί ολόκληρη η τοποθέτησή της:

Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ.

Καταρχάς, έχω να κάνω δύο διαπιστώσεις από τη σημερινή συζήτηση

μέχρι τώρα. Είχαμε τοποθετήσεις από την πλευρά της Συμπολίτευσης,

από συναδέλφους Βουλευτές και Βουλευτίνες περισσότερο

επικοινωνιακού χαρακτήρα, με μεγάλη δόση επιστήμης, θα έλεγα.

Δεν είναι κακό να μιλάμε για τα επιστημονικά δεδομένα, να

ανακαλύπτουμε την κλιματική αλλαγή, που είναι μία

πραγματικότητα. Το θέμα είναι πώς εφαρμόζουμε την επιστήμη στην

πράξη και εάν οι εφαρμοζόμενες πολιτικές πραγματικά υπηρετούν το

επιστημονικό, όπως όλοι πιστεύουμε και λέμε…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...
https://www.youtube.com/watch?v=suW3pLFBrBw&t=7s

https://kafantari.com/2021/12/10/%cf%87%ce%b1%cf%81%ce%ac-%ce%ba%ce%b1%cf%86%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b1%cf%81%ce%ae-%ce%b1%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b9%ce%b3%ce%bd%ce%b9%cf%84%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%af%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%bf%ce%b9/
https://www.youtube.com/watch?v=suW3pLFBrBw&t=7s


11.12.2021

Προτάσεις για τον σχεδιασμό και την δράση της 

Μόνιμης Επιτροπής Περιβάλλοντος

Tοποθέτηση της Χαράς Καφαντάρη, Βουλευτή ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Β2 Δυτικού Τομέα

Αθήνας, Αντιπρόεδρο της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος,

Αν. Τομεάρχη Πολιτικής Προστασίας Κ.Ο. ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Π-Σ. στην Ειδική Μόνιμη

Επιτροπή Περιβάλλοντος στις 9.12.2021.

Ακολουθεί ολόκληρη η τοποθέτηση:

Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.

Κυρία Πρόεδρε, ακούσαμε την λίστα των εκκρεμοτήτων για τις συνεδριάσεις της

Επιτροπής. Βέβαια, είναι πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά τα ζητήματα που βάλατε

και θα έλεγα ότι μπορούν να συμπτυχθούν κατά κάποιο τρόπο και να γίνουν

ενιαίες Επιτροπές, για να συμπεριλάβουν ένα ή και δύο ζητήματα.Παραδείγματος

χάριν, μιλάμε τώρα για τις νέες τεχνολογίες στο περιβάλλον και αναφερθήκατε σε

ένα καινούργιο πρόγραμμα, την δίδυμη ψηφιακή γη και λοιπά. Αυτό μπορεί να

γίνει σε ενιαία συνεδρίαση της Επιτροπής και θα έλεγα, ότι μπορεί να συμβεί αυτό,

επειδή τώρα πλέον βρισκόμαστε σε μία εποχή με την κλιματική κρίση και την

παγκόσμια ευαισθητοποίηση, έστω και στα λόγια, -γιατί δεν ισχύει για όλους

αυτό- αλλά και για τα θέματα των σχεδίων προσαρμογής και αντιμετώπισης της

κλιματικής κρίσης, ότι κάποια τέτοια θέματα μπορούν να συζητηθούν με δική μας

πρωτοβουλία σε κοινή συνεδρίαση και με την Ειδική Επιτροπή Έρευνας και

Τεχνολογίας. Αυτό μπορώ να πω ότι αν δεν κάνω λάθος τουλάχιστον στα δέκα

χρόνια που είμαι σε αυτή την Επιτροπή, ότι θα είναι η πρώτη φορά που θα γίνει

και αυτό ξέρω ότι θα είναι σημαντικό...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...

https://kafantari.com/2021/12/11/%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%84%ce%ac%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf%ce%bd-%cf%83%cf%87%ce%b5%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%83%ce%bc%cf%8c-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b4%cf%81/


20.12.2021

ΧΑΡΑ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ:  «ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ 

ΑΝΑΘΕΣΕΩΝ» ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

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 (20.12.2021)

σε τοποθέτησή της για σ/ν Υπουργείου Τουρισμού «Πρότυποι Τουριστικοί

Προορισμοί Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, Οργανισμοί Διαχείρισης και Προώθησης

Προορισμού, Ιαματικές Πηγές Ελλάδας και άλλες ρυθμίσεις για την ενίσχυση της

τουριστικής ανάπτυξης» ανέφερε:

«Ο τουρισμός αποτελεί σημαντικό αναπτυξιακό πυλώνα και αποτελεί ουσιαστικό

παράγοντα οικονομικής δραστηριότητας στην Ευρώπη, αλλά και στην πατρίδα

μας.

Ο τουρισμός ενώνει, συνεισφέρει στην κατανόηση μεταξύ των λαών, προωθεί την

οικοδόμηση της ευρωπαϊκής ταυτότητας, ενισχύει το τοπικό εμπόριο, δίνοντας

επιπρόσθετα κίνητρα για τη διατήρηση της εθνικής κληρονομιάς κάθε τόπου.

Η Ελλάδα, είναι μια χώρα με πλούσιο τουριστικό «προϊόν», που συνέβαλε και

συμβάλλει σημαντικά στην Εθνική Οικονομία, ειδικά στα χρόνια της οικονομικής

κρίσης. Στην χώρα μας οι απασχολούμενοι στον τουρισμό (μιλάμε και για τις

μικρομεσαίες επιχειρήσεις του χώρου), υπολογίζονται γύρω στις 700.000…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...
https://www.youtube.com/watch?v=5TO0wjLWDhg

https://kafantari.com/2021/12/20/%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-%ce%ba%cf%85%ce%b2%ce%b5%cf%81%ce%bd%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b1%cf%80-%ce%b5%cf%85%ce%b8%ce%b5%ce%b9%ce%b1/
https://www.youtube.com/watch?v=5TO0wjLWDhg


22.12.2021

ΧΑΡΑ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: «ΠΕΠΛΟ ΑΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ» ΣΤΙΣ 

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Η 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 (22.12.2021) σε τοποθέτησή της για το σ/ν Υπουργείου Υγείας

μεταξύ άλλων ανέφερε:

«Στο πολυνομοσχέδιο σκούπα που συζητιέται σήμερα στη Βουλή

εισάγονται διατάξεις από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής

Προστασίας που αφορούν ουσιαστικά «αμνήστευση» δαπανών για

απευθείας αναθέσεις έργων «Πρόληψης» σε 18 περιοχές της Αττικής,

κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.

Στις εν λόγω διατάξεις που εισάγονται στο νομοσχέδιο και αφορούν το

Υπουργείο, τόσο η αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου όσο και η

Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής εκφράζουν σοβαρές αντιρρήσεις...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ... https://www.youtube.com/watch?v=xUmONCrJewA&t=4s

https://kafantari.com/2021/12/22/%cf%87%ce%b1%cf%81%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%cf%86%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b1%cf%81%ce%b7-%cf%80%ce%b5%cf%80%ce%bb%ce%bf-%ce%b1%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%86%ce%b1%ce%bd%ce%b5%ce%b9%ce%b1%cf%83-%cf%83/
https://www.youtube.com/watch?v=xUmONCrJewA&t=4s


02.12.2021

«ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ 

ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΑ Α.Τ.»

H Χαρά Καφαντάρη Βουλευτής Δυτικής Αθήνας ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ.,

Αναπληρώτρια Τομεάρχης Πολιτικής Προστασίας Κ.Ο. ΣΥΡΙΖΑ και

Αντιπρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος

της Βουλής, επισκέφθηκε σήμερα το Β΄ Αστυνομικό Τμήμα Περιστερίου ,

όπου λειτουργεί πιλοτικά για όλη τη Δυτική Αθήνα, ειδικό τμήμα για την

αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας.

Ενημερώθηκε από την υπεύθυνη του τμήματος ότι στις λίγες μέρες

λειτουργίας(από 11 Νοεμβρίου),έχουν καταγραφεί πολλά περιστατικά και

έχουν γίνει αρκετές συλλήψεις. Οι γυναίκες και άνδρες αστυνομικοί που

απασχολούνται σε αυτό το τομέα σε 24ωρη βάση, έχουν συμμετάσχει σε

ειδικά σεμινάρια, είναι καταρτισμένοι,με καλή διάθεση και όρεξη να

προσφέρουν .Έχουν αρχίσει συνεργασίες με κοινωνικούς φορείς και

συμβουλευτικά κέντρα της περιοχής στα οποία και παραπέμπουν τις

υποθέσεις για επιπλέον ψυχολογική στήριξη ή και εξασφάλιση στέγης σε

κακοποιημένες γυναίκες και στα παιδιά τους…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

https://kafantari.com/2021/12/02/%cf%87%cf%81%ce%b5%ce%b9%ce%b1%ce%b6%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b9-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b1%ce%b9%cf%84%ce%b5%cf%81%cf%89-%ce%b5%ce%bd%ce%b9%cf%83%cf%87%cf%85%cf%83%ce%b7-%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%84%ce%bc/


07.12.2021

X. KΑΦΑΝΤΑΡΗ: ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ… Ο Κ. 

ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

Σε επίκαιρη ερώτηση της Χαράς Καφαντάρη, βουλευτή Δυτικού

Τομέα Αθήνας, αναπληρώτριας τομεάρχη Πολιτικής Προστασίας

ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, σχετικά με το νέο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και

Πολιτικής Προστασίας, ο αρμόδιος υπουργός κ. Στυλιανίδης δεν

έδωσε σαφείς απαντήσεις.

Δεν απάντησε σχετικά με το νομοθετικό πλαίσιο του νόμου

4662/2020 και εάν θα επιφέρει τροποποιήσεις, καθώς ο νόμος είναι

ανενεργός, χωρίς έκδοση κανονιστικών πράξεων εφαρμογής του.

Δεν ανέφερε αν θα γίνει απολογισμός της αντιπυρικής περιόδου,

όπως οφείλεται, καθώς εκ του αποτελέσματος, ήταν μια

«τραυματική» αντιπυρική περίοδος με 1,4 εκ στρέμματα καμένης

γης.

Δεν απάντησε αν το νέο υπουργείο έχει οργανόγραμμα και ποιο

είναι αυτό.

Αντίθετα, τοποθετήθηκε με γενικότητες…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...

https://kafantari.com/2021/12/07/x-k%ce%b1%cf%86%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b1%cf%81%ce%b7-%ce%b4%ce%b5%ce%bd-%ce%b1%cf%80%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b5-%ce%bf-%ce%ba-%cf%83%cf%84%cf%85%ce%bb%ce%b9%ce%b1%ce%bd%ce%b9%ce%b4%ce%b7/


10.12.2021

10η Δεκεμβρίου – Παγκόσμια Ημέρα 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων – Άλλη μία 

γυναικοκτονία 

Η 10η Δεκεμβρίου έχει καθιερωθεί από τον ΟΗΕ ως Παγκόσμια Ημέρα

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Στη χώρα μας, η Παγκόσμια Ημέρα στιγματίζεται από την

16η γυναικοκτονία μέσα στο 2021. Σύμφωνα δε με τον Π.Ο.Υ., οι

γυναικοκτονίες τείνουν να πάρουν τη μορφή επιδημίας.

Η κυβέρνηση πέρα από επικοινωνιακές κινήσεις και «φιέστες»

πρέπει να προχωρήσει άμεσα σε λήψη μέτρων.

-Ενίσχυση κοινωνικών δομών στήριξης για θύματα

ενδοοικογενειακής βίας

-Ενίσχυση του προσωπικού των Δήμων με εξειδικευμένο προσωπικό

(κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι, κ.ά.) και εξασφάλιση

εργασιακής σταθερότητας των ήδη υπηρετούντων στα

συμβουλευτικά κέντρα γυναικών των Δήμων…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...

https://kafantari.com/2021/12/10/1%ce%bf%ce%b7-%ce%b4%ce%b5%ce%ba%ce%b5%ce%bc%ce%b2%cf%81%ce%af%ce%bf%cf%85-%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%ba%cf%8c%cf%83%ce%bc%ce%b9%ce%b1-%ce%b7%ce%bc%ce%ad%cf%81%ce%b1-%ce%b1%ce%bd%ce%b8%cf%81%cf%89%cf%80/


28.12.2021

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΦΤΩΧΕΙΑ: Η Ν.Δ. ΜΑΣ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ

ΣΤΑ «ΜΑΓΚΑΛΙΑ»;

Η Χαρά Καφαντάρη, βουλευτής Δυτικής Αθήνας, αναπληρώτρια

τομεάρχης Πολιτικής Προστασίας ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και αντιπρόεδρος

επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής δήλωσε:

Oι περιπτώσεις απανθράκωσης συμπολιτών μας, λόγω ακατάλληλων

θερμαντικών μέσων, όλο και πληθαίνουν. Δεν είναι μακριά η περίοδος

2011-2015, που οι περιπτώσεις θανάτου από μαγκάλια ήταν συχνές,

λόγω ενεργειακής φτώχειας, που επικρατούσε επί κυβέρνησης

Σαμαρά( Ν.Δ.-ΠΑΣΟΚ), ενώ κύμα αιθαλομίχλης σκέπαζε την Ελλάδα

τους χειμερινούς μήνες.

Η ραγδαία αύξηση του ηλεκτρικού ρεύματος τον τελευταίο χρόνο, η

αύξηση της τιμής των καυσίμων και εν γένει το κύμα ανατιμήσεων και

στα είδη πρώτης ανάγκης, δημιουργεί ασφυκτικές οικονομικές

συνθήκες στα νοικοκυριά. Η δε χρήση ακατάλληλων θερμαντικών

μέσων και υλικών, επιβαρύνει αισθητά την ατμόσφαιρα και εντείνει

την ατμοσφαιρική ρύπανση(θέμα για το οποίο η χώρα μας εγκαλείται

από αρμόδια όργανα της ΕΕ)...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...

https://kafantari.com/2021/12/28/%ce%b5%ce%bd%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b5%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%b7-%cf%86%cf%84%cf%89%cf%87%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%ce%b7-%ce%bd-%ce%b4-%ce%bc%ce%b1%cf%83-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%83%cf%84%cf%81%ce%b5%cf%86%ce%b5/


ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ- ΑΡΘΡΑ-ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
03.12.2021

«ΤΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΤΩΝ 100 ΕΥΡΩ ΑΠΟΤΥΠΩΝΕΙ 

ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ 

ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ. 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 στις 1.12.2021, στον τηλεοπτικό σταθμό

ΑLERT TV, στην εκπομπή «ALERT ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ» σχολίασε την

επικαιρότητα και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε:

Στο ότι τα μέτρα που εξήγγειλε ο κ. Μητσοτάκης, για την

υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού άνω των 60 ετών, είναι μια κίνηση

πανικού και μια παραδοχή ότι απέτυχε στη διαχείριση της πανδημίας.

Στο ότι «κολυμπάμε» σε αχαρτογράφητα νερά σχετικά με την εξέλιξη

της πανδημίας και τις μεταλλάξεις του covid 19.

Στην αναγκαιότητα ενός ισχυρού συστήματος υγείας για την

αντιμετώπιση της πανδημίας και στην αναβάθμιση της πρωτοβάθμιας

φροντίδας υγείας η οποία υποβαθμίστηκε τελείως από τον κ.

Μητσοτάκη…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ... https://www.youtube.com/watch?v=1iv5JsjZkm0&t=1s

https://kafantari.com/2021/12/03/%cf%84%ce%bf-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%bc%ce%bf-%cf%84%cf%89%ce%bd-100-%ce%b5%cf%85%cf%81%cf%89-%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%84%cf%85%cf%80%cf%89%ce%bd%ce%b5%ce%b9-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%80/
https://www.youtube.com/watch?v=1iv5JsjZkm0&t=1s


05.12.2021

Η ΝΔ αποδομεί σταδιακά, την ελεύθερη 

πρόσβαση των ανασφάλιστων στο ΕΣΥ

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 στις 3.12.2021, στον τηλεοπτικό σταθμό

ΒLUE SKY TV και στην εκπομπή «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ» σχολίασε την

επικαιρότητα και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε:

Στο ότι οι εμβολιασμοί πρέπει να προχωρήσουν αλλά με πειθώ και

επικοινωνία, κάτι στο οποίο η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη έχει

αποτύχει.

Στην ανάγκη ενίσχυσης του εθνικού συστήματος υγείας και της

πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, δημιουργίας ΜΕΘ και της επίταξης

των ιδιωτικών κλινικών.

Στο ότι 120 συμπολίτες μας, σύμφωνα με στοιχεία της ΠΟΕΔΗΝ, είναι

διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ.

Στο ότι η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη αντί να παραδεχτεί ότι

απέτυχε να διαχειριστεί την πανδημία προσπαθεί να κρυφτεί πίσω

από δικαιολογίες…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...
https://www.youtube.com/watch?v=uPJpbfzuzKg

https://kafantari.com/2021/12/05/%ce%b7-%ce%bd%ce%b4-%ce%b1%cf%80%ce%bf%ce%b4%ce%bf%ce%bc%ce%b5%ce%af-%cf%83%cf%84%ce%b1%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%ac-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b5%ce%bb%ce%b5%cf%85%ce%b8%ce%b5%cf%81%ce%b7-%cf%80%cf%81/
https://www.youtube.com/watch?v=uPJpbfzuzKg


06.12.2021

Χ. Καφαντάρη: Λήψη μέτρων και πρωτοβουλιών για 

την ανάσχεση της υφαλμύρισης

«Η φετινή παγκόσμια ημέρα εδάφους είναι αφιερωμένη στην προστασία του

εδάφους από την υφαλμύριση και την προστασία από την ρύπανση», τόνισε σε

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

Η Χαρά Καφαντάρη βουλευτής Δυτ. Αθήνας ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, αναπληρώτρια

τομεάρχης Πολιτικής Προστασίας και αντιπρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης

Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής, δήλωσε:

Η 5η Δεκεμβρίου έχει οριστεί από τον ΟΗΕ σαν ημέρα του εδάφους. Το έδαφος

είναι μη ανανεώσιμος φυσικός πόρος, εξαιρετικά σημαντικός για την

διατήρηση της ζωής στον πλανήτη μας. Το υγιές γόνιμο έδαφος είναι εκείνο

που διασφαλίζει τις διατροφικές ανάγκες της ανθρωπότητας, διατηρεί τα δάση

και βοηθά την ανάπτυξη της βιοποικιλότητας. Ακόμα, το έδαφος ρυθμίζει την

διαθέσιμη ποσότητα και ποιότητα του νερού, παρέχει χρήσιμες πρώτες ύλες

και συμμετέχει στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής με την απορρόφηση

αέριων ρύπων…

Αναδημοσίευση από: left.gr

https://left.gr/news/h-kafantari-lipsi-metron-kai-protovoylion-gia-tin-anashesi-tis-yfalmyrisis?fbclid=IwAR0szfpP8_UQ4Cj-A8XxkU3VF_EQKVehT1W5O6dSYpThEhrs8DbPq2PNbbM


08.12.2021

ΠΑΝΔΗΜΙΑ, ΑΠΟΛΙΓΝΙΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΩΡΙΣ 

ΣΧΕΔΙΟ…, ΛΙΣΤΑ ΠΕΤΣΑ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ

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 σήμερα, 8.12.2021, στον τηλεοπτικό

σταθμό Οpen TV και στην πρωϊνή εκπομπή «Ώρα Ελλάδoς» σχολίασε

την επικαιρότητα και μεταξύ άλλων ανέφερε:

«Το σοβαρό θέμα της ακρίβειας, η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη απλά

το παρακολουθεί, χωρίς να παίρνει κάποια μέτρα. Για παράδειγμα, η

κυβέρνηση δεν έχει προχωρήσει σε μείωση του ειδικού φόρου στα

καύσιμα και δεν ακολουθεί ευρωπαϊκές πρακτικές.

Δυστυχώς, τείνει να γίνει κανονικότητα να χάνουν τη ζωή τους

περίπου 100 συμπολίτες μας καθημερινά εξαιτίας του covid 19…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...

https://www.youtube.com/watch?v=b9Y2muikmuw

https://kafantari.com/2021/12/08/%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%b9%ce%b1-%ce%b1%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b9%ce%b3%ce%bd%ce%b9%cf%84%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%87%cf%89%cf%81%ce%b9%cf%83-%cf%83%cf%87%ce%b5/
https://www.youtube.com/watch?v=b9Y2muikmuw


09.12.2021

Ημέρα Μνήμης για τα θύματα των γενοκτονιών

Εκδήλωση Παμποντιακής Ομοσπονδίας και Αρμένικης Εθνικής Επιτροπής Ελλάδας,

στο χώρο του "Παρνασσού«. Πότε ξανά…

https://www.facebook.com/harakafantari

https://www.facebook.com/harakafantari


10.12.2021

Χαρά Καφαντάρη : MΕΘ για όλους…

H Χαρά Καφαντάρη Βουλευτής Δυτ. Αθήνας ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ.,

Αναπληρώτρια Τομεάρχης Πολιτικής Προστασίας Κ.Ο ΣΥΡΙΖΑ και Αντ

ιπρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλον

τος της Βουλής, στις 10.12.2021, στον ραδιοφωνικό σταθμό FLASH

99.4 και στην εκπομπή «ΆΝΑΨΕ ΦΛΑΣ», σχολίασε την επικαιρότητα

και μεταξύ άλλων ανέφερε:

«Άλλη μία γυναικοκτονία, η 16η, μέσα στο 2021 στη χώρα μας. Η

κυβέρνηση πρέπει επιτέλους να πάρει μέτρα για την αντιμετώπιση

του προβλήματος και πρέπει επιτέλους να εισαχθεί ο όρος

γυναικοκτονία στον Ποινικό Κώδικα, όπως συμβαίνει και σε άλλες

ευρωπαϊκές χώρες.

Είναι αναγκαία η ενίσχυση των κοινωνικών δομών στήριξης για

θύματα ενδοοικογενειακής βίας και του προσωπικού των Δήμων με

εξειδικευμένο προσωπικό (κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι, κ.ά.)

καθώς και η αναβάθμιση αλλά και η ενίσχυση με εξειδικευμένο

ειδικό προσωπικό των τμημάτων ενδοοικογενειακής βίας της ΕΛΑΣ.

Η κατάσταση με την πανδημία είναι πάρα πολύ άσχημη, με

συμπολίτες μας να είναι διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ, ενώ

παράλληλα έχουμε περιστατικά μετακίνησης σε ΜΕΘ. Απαιτούμε και

με ερώτησή μας στη Βουλή απαντήσεις…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ... https://www.youtube.com/watch?v=laJfTYxESVY

https://kafantari.com/2021/12/10/%cf%87%ce%b1%cf%81%ce%ac-%ce%ba%ce%b1%cf%86%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%ac%cf%81%ce%b7-m%ce%b5%ce%b8-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%8c%ce%bb%ce%bf%cf%85%cf%82/
https://www.youtube.com/watch?v=laJfTYxESVY


14.12.2021

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ, ΤΗΣ 

ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

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

13.12.2021, στον τηλεοπτικό σταθμό ALERT TV και στην εκπομπή «ALERT

ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ», σχολίασε την επικαιρότητα και μεταξύ άλλων ανέφερε:

«Είναι λυπηρό και τραγικό ότι η χώρα μας κατέχει την πρωτιά στους

θανάτους ανά εκατομμύριο πληθυσμού στην Ευρώπη, λόγω πανδημίας.

Η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη συνέχεια διαμηνύει ότι πάμε καλά,

«διανύουμε το τελευταίο μίλι», σχετικά με το θέμα της πανδημίας. Όμως η

πραγματικότητα τους διαψεύδει με 19.000 περίπου θανάτους συμπολιτών

μας από την αρχή της πανδημίας, αποδεικνύοντας την έλλειψη λήψης

ουσιαστικών μέτρων για την αντιμετώπιση του covid 19.

Υπάρχουν τόσοι συνάνθρωποι μας διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ και έχουμε

καταθέσει και ερώτηση ως προς αυτό το ζήτημα απαιτώντας απαντήσεις…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ... https://www.youtube.com/watch?v=GXnuREbq4E4&t=1s

https://kafantari.com/2021/12/14/%ce%ba%cf%85%ce%b2%ce%b5%cf%81%ce%bd%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%b7%cf%84%ce%b7%cf%83-%cf%84%ce%b7%cf%83-%ce%b1%ce%ba%cf%81%ce%b9%ce%b2%ce%b5%ce%b9%ce%b1%cf%83/
https://www.youtube.com/watch?v=GXnuREbq4E4&t=1s


18.12.2021

Χαρά Καφαντάρη: Δεν απαντά στις προκλήσεις

των καιρών ο προϋπολογισμός

Αυτές τις μέρες συζητιέται στην Βουλή ο προϋπολογισμός της κυβέρνησης.

Ο προϋπολογισμός αποτελεί την σύνοψη των κυβερνητικών προβλέψεων

και των εφαρμοστέων πολιτικών για την επόμενη χρονιά.

Είθισται, δε, να χαρακτηρίζεται κορυφαία κοινοβουλευτική πράξη, αφού η

διαδικασία ψήφισης του ή μη, καθορίζεται από το Σύνταγμα, εν δυνάμει

ψήφος ανανέωσης της εμπιστοσύνης.

Η φετινή χρονιά βρίσκει την χώρα στην δίνη μιας πολλαπλούς κρίσης.

Πανδημία, ενεργειακή και διατροφική ανασφάλεια, ακρίβεια, κοινωνικές

ανάγκες και κλιματική αλλαγή αποτελούν στοιχεία μια σύνθετης κρίσης. Ο

προϋπολογισμός πρέπει ν’ ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κοινωνίας και

να απαντάει σ’ όλες τις ανάγκες της…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...

https://www.newscenter.gr/politiki/1010605/chara-kafantari-den-apanta-stis-prokliseis-ton-kairon-o-proypologismos/?fbclid=IwAR2iNTf8xFAMtPo8VMVzHJnOzSS7fTnIXe6NAyS


18.12.2021

Όχι άλλες γυναικοκτονίες. Συγκέντρωση γυναικείων οργανώσεων στο Σύνταγμα

https://www.facebook.com/harakafantari

https://www.facebook.com/harakafantari


22.12.2021

Ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟΣ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ Η 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΠΟΙΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

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 21.12.2021,

στην ΕΡΤ και στην πρωινή εκπομπή «Από τις έξι…», σχολίασε την

επικαιρότητα και μεταξύ άλλων ανέφερε:

« Η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, όπως και στο θέμα της πανδημίας, έτσι

και στο θέμα της ακρίβειας και της ενέργειας, απλά παρακολουθεί, χωρίς

να δίνει λύσεις.

Η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη δεν θέλει να ακούσει την αλήθεια. Έχουμε

ένα αποδυναμωμένο εθνικό σύστημα υγείας, με διασωληνωμένους εκτός

ΜΕΘ και περίπου 20.000 θανάτους συνανθρώπων μας από covid.

O ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ ως υπεύθυνη δύναμη, έγκαιρα, είχε προτείνει μέτρα, όπως

ενίσχυση του ΕΣΥ, μόνιμες προσλήψεις υγειονομικών, καθώς από πέρυσι

λείπουν 9000 εργαζόμενοι (2000 λόγω συνταξιοδοτήσεων και 7000 λόγω

αναστολής), μέτρα αποσυμφόρησης στα μέσα μαζικής μεταφοράς στα οποία

επικρατεί κατάσταση «σαρδελοποίησης» και ειδικά μέτρα για τα σχολεία με

τη πρόσληψη αναπληρωτών με σκοπό τη δημιουργία τάξεων με λιγότερους

μαθητές…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...

https://www.youtube.com/watch?v=su-0v9B8ttc&t=1s

https://kafantari.com/2021/12/22/%ce%bf-%cf%83%cf%85%cf%81%ce%b9%ce%b6%ce%b1-%cf%80%cf%83-%ce%b5%ce%b9%ce%bd%ce%b1%ce%b9-%ce%b5%cf%84%ce%bf%ce%b9%ce%bc%ce%bf%cf%83-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%b5%ce%ba%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b5%cf%83-%ce%ba/
https://www.youtube.com/watch?v=su-0v9B8ttc&t=1s


ΔΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ

01.12.2021

Σήμερα στο Νοσοκομείο Αγίας Βαρβάρας "Λοιμωδών" που στη Α Παθολογική κλινική

παραμένουν ανενεργές 52 κλίνες

https://www.facebook.com/harakafantari

https://www.facebook.com/harakafantari


04.12.2021

Χρόνια πολλά στην Αγία Βάρβαρα

Χρόνια πολλά σε όσες Βάρβαρες εορτάζουν σήμερα

https://www.facebook.com/harakafantari

https://www.facebook.com/harakafantari


04.12.2021

Με τους Κρήτες Αγίας Βαρβάρας

https://www.facebook.com/harakafantari

https://www.facebook.com/harakafantari


04.12.2021

Ημέρα Κρήτης και κρητικών σωματείων στη Δυτική Αθήνα. Μετα την Αγία Βαρβάρα , στον 

Ομαλό με τους Κρήτες Αιγάλεω

https://www.facebook.com/harakafantari

https://www.facebook.com/harakafantari


05.12.2021

Συγχαρητήρια στην Εκπαιδευτική Κοινότητα του 3ου Γυμνασίου Αιγάλεω

Για την εκπαιδευτική καλλιτεχνική δράση σήμερα εν όψει των Χριστουγέννων

Συγχαρητήρια στους μαθητές τον Διευθυντή του σχολείου και την Ένωση Γονέων

Αιγάλεω

https://www.facebook.com/harakafantari

https://www.facebook.com/harakafantari


12.12.2021

Χρόνια πολλά! 

Αγ. Σπυρίδων Αιγάλεω. Συζήτηση με  εμπόρους στο πανηγύρι,  για τα πολλά 

προβλήματα του υπαίθριου εμπορίου.

Ευχόμαστε του χρόνου καλύτερα...

https://www.facebook.com/harakafantari

https://www.facebook.com/harakafantari


12.12.2021

Χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα και φωταγώγηση του Δένδρου στη Πετρούπολη

Χρόνια πολλά!

https://www.facebook.com/harakafantari

https://www.facebook.com/harakafantari


17.12.2021

Στον Αγ. Διονύσιο Ιλίου. Παρουσία του Μητροπολίτη Ιλίου και Πετρουπόλεως κ.

Αθηναγόρα. Χρόνια πολλά!

https://www.facebook.com/harakafantari

https://www.facebook.com/harakafantari


17.12.2021

Χθες στο ΑΙΓΑΛΕΩ, με συντρόφους/σσες της τοπικής ΟΜ, το Σ. Βίτσα, μέσα σε μια ζεστή 

χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα. ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ, με Κουράγιο, αισιοδοξία και 

αγωνιστικότητα...

https://www.facebook.com/harakafantari

https://www.facebook.com/harakafantari


18.12.2021

Χθες βράδυ στην εκδήλωση του Δήμου Αγίων Αναργύρων Καματερού για ενίσχυση 

των κοινωνικών υπηρεσιών -κοινωνικό παντοπωλείο.Με συντρόφους της τοπικής 

ΟΜ

https://www.facebook.com/harakafantari

https://www.facebook.com/harakafantari


19.12.2021

Στο Χαϊδάρι αναβιώνοντας έθιμα της Χίου από τον τοπικό σύλλογό Το Πυργί της Χίου

Χρόνια πολλά!

https://www.facebook.com/harakafantari

https://www.facebook.com/harakafantari


19.12.2021

Ωραία βραδιά με τους νεολαίους της Δυτικής Αθήνας στο Αιγάλεω. 

Η  Νεολαία είναι το Μέλλον…

Ανατροπή με τη Νεολαία  για μια πιο δίκαιη Κοινωνία…

https://www.facebook.com/harakafantari

https://www.facebook.com/harakafantari


21.12.2021

Στο Δημαρχείο Περιστερίου. Μετά τις ευχές για καλές γιορτές στους εργαζομένους του 

Δήμου, επισκέφθηκα την Έκθεση για το 1821 

Συγχαρητήρια στους δημιουργούς και συντελεστές της Έκθεσης 

Η  διατήρηση της Ιστορικής  Μνήμης είναι δύναμη για ένα καλύτερο Μέλλον

https://www.facebook.com/harakafantari

https://www.facebook.com/harakafantari


22.12.2021

Με τον Πρόεδρο Αλέξη Τσίπρα στο Περιστέρι. Χαμός… Ο κόσμος θέλει

δημοκρατική προοδευτική Αλλαγή. Δεν αντέχει άλλο Μητσοτάκη…

https://www.facebook.com/harakafantari

https://www.facebook.com/harakafantari


29.12.2021

Στο Αιγάλεω απόψε...

Άδεια η αγορά, κατήφεια στους εμπόρους. Αμφιβολίες και φόβος στους δημότες για το

Αύριο και λόγω μέτρων πανδημιας, αλλά και λόγω οικονομικών δυσκολιών …

Αυτή είναι η πραγματικοτητα του κ Μητσοτάκη…με την πολιτική του

Αυτή την Πραγματικότητα θα την ανατρέψουμε…

https://www.facebook.com/harakafantari

https://www.facebook.com/harakafantari


30.12.2021

Σήμερα στο Δήμο Περιστερίου.Ευχηθήκαμε Χρόνια Πολλά και Καλή Πρωτοχρονιά

Στους εργαζόμενους στην καθαριότητα το πρωΐ, όπου συζητήσαμε για τις εργασιακές σχέσεις 

και τις προοπτικεές το Νέο Έτος, τις ιδιωτικοποιήσεις και τα προβλήματα των εργαζομένων

Μετά στη Ξυλοτεχνία συναντήσαμε τους εργαζόμενους στις Κοινωνικές Υπηρεσίες και την 

Τεχνική Υπηρεσία

Καλή Χρονιά-Καλύτερη…

https://www.facebook.com/harakafantari

https://www.facebook.com/harakafantari


ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...

13.12.2021

Ν. Παππάς - Γ. Σαρακιώτης - Χαρά Καφαντάρη: «Δεκαπέντε μήνες μετά τον Ιανό η

Φθιώτιδα ξαναπνίγεται»

«Με την αδράνεια και λογικές παλαιοκομματισμού δεν αντιμετωπίζονται τα

φαινόμενα της κλιματικής κρίσης»

https://kafantari.com/2021/12/14/%ce%bc%ce%b5-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b1%ce%b4%cf%81%ce%ac%ce%bd%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%cf%80%ce%b1%ce%bb%ce%b1%ce%b9%ce%bf%ce%ba%ce%bf/


13.12.2021

Με τον συντονιστή Επιχειρήσεων Πυροσβεστικού Σώματος Ελλάδας και Θεσσαλίας 

υποστράτηγο κ.Κ. Παχίδη  και τον απόστρατο στρατηγό κ. Β. Παλιό στη Λαμία

Oι γυναίκες και άνδρες του Π.Σ. έδωσαν για άλλη μια φορά τον καλύτερο εαυτό τους στην 

πρόσφατη φυσική καταστροφή στα περίχωρα της Λαμίας

https://www.facebook.com/harakafantari

https://www.facebook.com/harakafantari


18.12.2021

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΣΤΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ για την εορτή του σήμερα "τρεις παίδες

εν καμίνω"

https://www.facebook.com/harakafantari

https://www.facebook.com/harakafantari

