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2.11.2021

Χ.Καφαντάρη: Ταφόπλακα στο θεσμό των 

αγορών και τους παραγωγούς το νομοσχέδιο 

για τις λαϊκές αγορές

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, τοποθετήθηκε σήμερα για το σ/ν Υπουργείου Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων για τις λαϊκές αγορές και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε:

«Στην υποκρισία της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη για την συναίνεση 

διαχείρισης της πανδημίας ενώ δεν δέχονται την πρόταση Τσίπρα.

Στο ότι το εν λόγω νομοσχέδιο θα είναι ταφόπλακα στο θεσμό των 

λαϊκών και χτύπημα στους παραγωγούς.

Στο ότι με το εν λόγω νομοσχέδιο η κυβέρνηση αποδεικνύει για ακόμη 

μια φορά την ιδεοληπτική προσήλωση της στην εξυπηρέτηση μεγάλων 

ιδιωτικών συμφερόντων.

Στο ότι οι μεταρρυθμίσεις του κ. Μητσοτάκη κατέστρεψαν το 

ασφαλιστικό, εργασιακό, ενέργεια-ΔΕΗ, έτσι σημαίνει καταστροφή και 

για τις λαϊκές αγορές...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...

https://www.youtube.com/watch?v=kb1IMcDuukY

https://kafantari.com/2021/11/02/%cf%87-%ce%ba%ce%b1%cf%86%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%ac%cf%81%ce%b7-%cf%84%ce%b1%cf%86%cf%8c%cf%80%ce%bb%ce%b1%ce%ba%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%bf-%ce%b8%ce%b5%cf%83%ce%bc%cf%8c-%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%b1%ce%b3/
https://www.youtube.com/watch?v=kb1IMcDuukY


3.11.2021

Κατάθεση επίκαιρης ερώτησης με θέμα: Νέο 

υπουργείο κλιματικής κρίσης και πολιτικής 

προστασίας

Με τον τελευταίο ανασχηματισμό της κυβέρνησης Μητσοτάκη δημιουργήθηκε 

ένα νέο Υπουργείο. Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής 

Προστασίας.

Με βάση το ΠΔ 70/2021 στο νέο υπουργείο μεταφέρονται  αρμοδιότητες από 

το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μεταφέρεται η αρμοδιότητα του 

Πυροσβεστικού σώματος από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και ο 

ΟΑΣΠ  από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Σημειώνουμε ότι 

υπάλληλοι του νέου υπουργείου προερχόμενοι από το ΥΠΕΝ, θα εκτελούν 

καθήκοντα και στα δύο υπουργεία μέχρι τέλους του 2022.

Η κυβέρνηση έχει ψηφίσει νόμο, τον 4662/2020 περί «Εθνικού μηχανισμού 

διαχείρισης κρίσεων και αντιμετώπισης κινδύνων, αναδιάρθρωσης 

γραμματείας πολιτικής προστασίας, αναβάθμισης συστήματος εθελοντισμού 

πολιτικής προστασίας, αναδιάρθρωσης πυροσβεστικού σώματος». Ο νόμος 

αυτός 1,5 μήνες μετά τη ψήφισή του ετέθη σε αδράνεια με ΠΝΠ τον Μάρτιο 

του 2020. Η αντιπυρική προστασία φέτος, σχεδιάσθηκε  με παρελθόντες 

νόμους του 2003 (Ξενοκράτης). Επιλεκτικά δε, έχουν χρησιμοποιηθεί άρθρα 

του  νέου νόμου (άρθρα 25,26) περί «κατάστασης έκτακτης ανάγκης» και 

«κατάστασης ειδικής κινητοποίησης πολιτικής προστασίας»...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...

https://kafantari.com/2021/11/03/%ce%b8%ce%b5%ce%bc%ce%b1-%ce%bd%ce%b5%ce%bf-%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b3%ce%b5%ce%b9%ce%bf-%ce%ba%ce%bb%ce%b9%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b7%cf%83-%ce%ba%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%b7%cf%83/


12.11.2021

Χ. Καφαντάρη: Η βιοποικιλότητα στην Ελλάδα 

δεν προστατεύεται επαρκώς παρά τις δηλώσεις 

του κ. Μητσοτάκη

Τοποθέτηση 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 συνεδρίαση «Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Ευρωπαϊκών 

Υποθέσεων και Ειδικής μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος»:

ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ:

Κύριε Επίτροπε, σας καλωσορίζω και εγώ, πέραν της ιδιότητάς μου ως 

βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ και σαν Αντιπρόεδρος της Επιτροπής 

Περιβάλλοντος της Βουλής, που συνεδριάζουμε κοινά με την Επιτροπή 

Ευρωπαϊκών Υποθέσεων σήμερα.

Πρώτα απ’ όλα, γνωρίζετε καλά, ότι πρόσφατα ο ΟΗΕ, με ψήφισμά του, 

αποφάσισε και αναδεικνύει το ζήτημα της πρόσβασης σε υγιές και 

καθαρό περιβάλλον σαν θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα. Η Ε.Ε., 

πραγματικά πρωτοπορεί στο κομμάτι ενάντια στην κλιματική αλλαγή και 

τη προστασία του περιβάλλοντος και το  Green Deal, η πράσινη 

συμφωνία, η οποία είναι κάτι πολύ θετικό...
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...

https://www.youtube.com/watch?v=Czwi96hEGgw&t=1s

https://kafantari.com/2021/11/12/%cf%87-%ce%ba%ce%b1%cf%86%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%ac%cf%81%ce%b7-%ce%b7-%ce%b2%ce%b9%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%b9%ce%bb%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b5%ce%bb%ce%bb/
https://www.youtube.com/watch?v=Czwi96hEGgw&t=1s


16.11.2021

«ΑΝΑΓΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ –ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ»

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ  τον κ. Υπουργό  Εσωτερικών

τον κ. Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

την κα. Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΘΕΜΑ : ΑΝΑΓΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ –ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ 

ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Τα Συμβουλευτικά Κέντρα Γυναικών αποτελούν  Πανελλαδικό Δίκτυο  

δομών για τη πρόληψη και αντιμετώπιση όλων των μορφών βίας κατά 

των γυναικών (σωματική, ψυχολογική, οικονομική), αλλά και για θέματα 

trafficking,παρενοχλήσεων και βιασμών.

Το Δίκτυο αποτελείται από 62 δομές ως εξής :

15 Συμβουλευτικά Κέντρα της ΓΓΟΠΙΦ  (ΠΡ.ΓΓΙΦ)( Το Σ.Κ της Αθήνας 

υπηρεσία της γραμματείας και οι εργαζόμενες είναι μόνιμοι υπάλληλοι 

της γραμματείας.)

27 Συμβουλευτικά Κέντρα των Δήμων

18 Ξενώνες Φιλοξενίας των Δήμων

2 Ξενώνες Φιλοξενίας του ΕΚΚΑ...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...

https://kafantari.com/2021/11/16/%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%b3%ce%ba%ce%b7-%cf%83%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%b9%ce%be%ce%b7%cf%83-%ce%b5%ce%bd%ce%b9%cf%83%cf%87%cf%85%cf%83%ce%b7%cf%83-%cf%83%cf%85%ce%bc%ce%b2%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%b5/


18.11.2021

Χαρά Καφαντάρη:Τοποθέτηση στην Ειδική Μόνιμη 

Επιτροπή Περιβάλλοντος

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 18.11.2021

τοποθετήθηκε στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Προστασίας του Περιβάλλοντος

«Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής για τα συμπεράσματα: α) του Παγκόσμιου

Συνεδρίου της Διεθνούς Ένωσης για τη Διατήρηση της Φύσης (IUCN) (Μασσαλία, 3-

11 Σεπτεμβρίου 2021) και της 15ης Διάσκεψης των Συμβαλλομένων Μερών της

Σύμβασης του ΟΗΕ για τη βιοποικιλότητα (Conference of the Parties – COP 15) β)

της προπαρασκευαστικής Κοινοβουλευτικής Συνάντησης για την Κλιματική Αλλαγή

(Ρώμη, 8-9 Οκτωβρίου 2021) και της 26ης Διάσκεψης των Συμβαλλομένων Μερών

της Σύμβασης – Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (UNFCCC

COP 26) » και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε:

«Στο θέμα της χρηματοδότησης των αναπτυσσόμενων χωρών. Η κυβέρνηση του κ.

Μητσοτάκη πρέπει να απαντήσει στη θέση της χώρας μας ως προς αυτό το θέμα

καθώς και τι διεκδίκησε.

Στο νέο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης το οποίο έχει συσταθεί χωρίς προσωπικό,

χωρίς ύπαρξη οργανογράμματος και διασπά τη πολιτική σχετικά με το κλίμα….

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...

https://www.youtube.com/watch?v=8Kl4S5X

AukQ

https://kafantari.com/2021/11/19/%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%cf%84%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%b8%ce%ad%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b5%ce%b9%ce%b4%ce%b9%ce%ba/
https://www.youtube.com/watch?v=8Kl4S5XAukQ


19.11.2021

«Με διαγγέλματα και επικοινωνία δεν 

αντιμετωπίζεται η πανδημία»

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, σήμερα, 

19.11.2021 στην βουλή ως εισηγήτρια στο σ/ν του Υπουργείου Προστασίας 

του Πολίτη: για την «Κύρωση του Πρωτοκόλλου μεταξύ των Κυβερνήσεων 

της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Σερβίας-Μαυροβουνίο

μεταξύ άλλων αναφέρθηκε:

« Στο 11ο διάγγελμα του κ. Μητσοτάκη για την υγειονομική κρίση το οποίο 

ήταν ακόμα μία επικοινωνιακή πολιτική. Η πανδημία  δεν αντιμετωπίζεται 

ούτε νικιέται με διαγγέλματα και επικοινωνία αλλά με συγκεκριμένα μέτρα 

και με υλοποίηση των επιταγών της επιστήμης.

Στο ότι, ο ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. έχει καταθέσει συγκεκριμένες προστάσεις για την 

ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, επίταξη των ιδιωτικών κλινικών, 

προσλήψεις στην δημόσια υγεία, διενέργεια δωρεάν τεστ σε όλους τους 

εργασιακούς χώρους, μέτρα για σχολεία και μέσα μαζικής μεταφοράς και 

την ανάγκη ενός επικεφαλής στο υπουργείο υγείας με κύρος και 

αναγνώριση του έργου του στον τομέα της υγείας…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...
https://www.youtube.com/watch?v=1kkbEMP2wiY&t=3

03s

https://kafantari.com/2021/11/19/%ce%bc%ce%b5-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b3%ce%b3%ce%ad%ce%bb%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%cf%89%ce%bd%ce%af%ce%b1-%ce%b4%ce%b5%ce%bd-%ce%b1%ce%bd/


23.11.2021

ΕΚΤΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ο Κ.ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ. ΕΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ 

ΤΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ.

Ολόκληρη η εισήγηση:

ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ

Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ.

Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, δεν μπορούμε να κλείνουμε 

τα μάτια μας στην πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι σκληρή και 

πολύ δύσκολη. Δεν θέλω να πω πολλά.

Θα αναφερθώ επιγραμματικά στα στοιχεία που υπάρχουν για την 

πανδημία, η οποία καλπάζει. Φαίνεται ότι η Κυβέρνηση και προσωπικά ο 

Πρωθυπουργός δεν έχει αντιληφθεί το μέγεθος αυτής της ιστορίας. Δεν 

είναι μικρός ο αριθμός των εκατόν πέντε ή των εκατόν δώδεκα 

ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους χθες, τη στιγμή που τώρα σε μεγάλα 

δημόσια νοσοκομεία της χώρας δεν υπάρχουν κλίνες ΜΕΘ….

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...
https://www.youtube.com/watch?v=W_sGNj9tZH4&fe

ature=emb_imp_woyt

https://kafantari.com/2021/11/23/%ce%b5%ce%ba%cf%84%ce%bf%cf%83-%cf%80%cf%81%ce%b1%ce%b3%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b1%cf%83-%ce%bf-%ce%ba-%ce%bc%ce%b7%cf%84%cf%83%ce%bf%cf%84%ce%b1%ce%ba%ce%b7%cf%83/
https://www.youtube.com/watch?v=W_sGNj9tZH4&feature=emb_imp_woyt


23.11.2021

«Αξιοποίηση των Εποχικών Πυροσβεστών ως Πυροσβέστες 

πενταετούς υποχρέωσης (Π.Π.Υ.)».

Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων

ΑΝΑΦΟΡΑ

Για τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας.

Θέμα: «Αξιοποίηση των Εποχικών Πυροσβεστών ως Πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης 

(Π.Π.Υ.)».

Η Βουλευτής Β2 Δυτικού Τομέα Αθήνας, Χαρά Καφαντάρη, καταθέτει Αναφορά με θέμα 

«Αξιοποίηση των Εποχικών Πυροσβεστών ως Πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης 

(Π.Π.Υ.)»

Με βάση το ψήφισμα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πενταετούς Υποχρέωσης ζητείται η 

αξιοποίηση των εποχικών  πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης (Π.Π.Υ.) σύμφωνα με 

τον Ν. 3938/11 που προσλήφθηκαν με αξιοκρατικές διαδικασίες με προκήρυξη υπό την 

εποπτεία του Α.Σ.Ε.Π. και κάθε χρόνο  πραγματοποιούν υγειονομικές εξετάσεις και 

αξιολογούνται από αξιωματικούς του πυροσβεστικού σώματος για τις επιδόσεις τους

Επισυνάπτεται σχετική επιστολή.

Παρακαλούμε, στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς σας να μας γνωστοποιήσετέ για τις οποίες 

σχετικές  ενέργειες του Υπουργείου για την αποτελεσματική επίλυση του θέματος...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...

https://kafantari.com/2021/11/23/%ce%b1%ce%be%ce%b9%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%af%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%b5%cf%80%ce%bf%cf%87%ce%b9%ce%ba%cf%8e%ce%bd-%cf%80%cf%85%cf%81%ce%bf%cf%83%ce%b2%ce%b5%cf%83%cf%84%cf%8e/


24.11.2021

H Χαρά Καφαντάρη πρότεινε επίσκεψη στο 

ΧΥΤΑ Φυλής της επιτροπής περιβάλλοντος 

της Βουλής 

Ολόκληρη η τοποθέτηση:

ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ:

Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.

Κατ’ αρχάς αφού ευχαριστήσουμε τους προσκεκλημένους για τις 

τοποθετήσεις τους και το παράδειγμά τους. Το παράδειγμα 

δράσης είναι ένα έναυσμα για μεγαλύτερη δραστηριοποίηση 

προστασίας της Μεσογείου, της κοινής μας θάλασσας, η οποία 

όπως όλοι γνωρίζουμε είναι μια κλειστή θάλασσα, της οποίας τα 

ύδατα ανανεώνονται κάθε 100 χρόνια. Από αυτό και μόνο 

καταλαβαίνουμε τη σημασία που έχει η προστασία της Μεσογείου 

και από την πλευρά των αλιευμάτων, των έμβιων οργανισμών, 

αλλά γενικότερα και της βιοποικιλότητάς της.

Πριν όμως πω δυο τρία πράγματα στο θέμα μας, θα ήθελα σε 

συνέχεια αυτών που είπε ο συνάδελφος ο κ. Χρυσομάλλης πριν, 

να πω ότι υπάρχει ένα δίκαιο της θάλασσας, το οποίο πρέπει να 

τηρείται από όλους και αυτό έχει να κάνει και με την τοποθέτηση 

που κάνατε για την αλίευση μέσα στο Αιγαίο κ.λπ…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...

https://www.youtube.com/watch?v=UWH2ENbbOXE

https://kafantari.com/2021/11/24/h-%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-%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%84%ce%b5%ce%b9%ce%bd%ce%b5-%ce%b5%cf%80%ce%af%cf%83%ce%ba%ce%b5%cf%88%ce%b7-%cf%83%cf%84%ce%bf/
https://www.youtube.com/watch?v=UWH2ENbbOXE


25.11.2021

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΘΕΜΑ: «ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ 

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ»

Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων 

ΑΝΑΦΟΡΑ

Για τον κ. Υπουργό Επικρατείας

Για τον κ. Υπουργό Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας.

Θέμα: «ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ»

Η Βουλευτής Β2 Δυτικού Τομέα Αθήνας, Χαρά Καφαντάρη και ο Βουλευτής Δυτικής 

Αττικής, Γιώργος Τσίπρας, καταθέτουν Αναφορά με θέμα «ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ 

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ».

Με βάση την επιστολή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πενταετούς Υποχρέωσης και 

Συμβασιούχων Πυροσβεστών, ζητείται να συμπεριληφθούν όλοι οι υπάλληλοι του 

Πυροσβεστικού Σώματος (Μόνιμοι, ΠΠΥ, Εποχικοί) στην πρωτοβουλία στήριξης που 

ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός για συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών στις 22 Νοεμβρίου 

2021. Το επάγγελμα-λειτούργημα του Πυροσβέστη δεν είναι εποχικό μόνο, αλλά διαρκεί 

365 ημέρες το χρόνο επί 24ώρου βάσεως και έχει ως σκοπό την προστασία και διάσωση 

της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας των πολιτών αλλά και του φυσικού πλούτου της 

χώρας μας….

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...

https://kafantari.com/2021/11/25/%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bb%ce%b7-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83-%cf%84%ce%bf%ce%bd-%cf%80%cf%81%cf%89%ce%b8%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b3%ce%bf/


28.11.2021

-Ψηφίζουμε για τα Δικαιώματα του παιδιού 

στη Διακοινοβουλευτική Ένωση ΙPU στη 

Μαδρίτη. 

Ανάγκη Ενδυνάμωσης  μέτρων για την 

προστασία απο καθε είδους κακοποίηση του 

παιδιού.

-Η Ελληνική Αντιπροσωπία της  Βουλής 

Στη Συνέλευση της IPU -Διακοινοβουλευτική 

Ενώση

https://www.facebook.com/harakafantari

https://www.facebook.com/harakafantari


28.11.2021

-Τοποθέτηση στο workshop για την 

Κλιματική Αλλαγή και την COP 26.

Κραυγή αγωνίας απο εκπροσώπους 

αναπτυσσόμενων χωρών για την οικονομική 

ενίσχυση τους για αντιμετώπιση της ΚΑ ….

Ιδιαίτερη αναφορά στις νέες τεχνολογίες …

-Η 143 IPU Assembly  συνεχίζεται στη 

Μαδρίτη. Ιδιαίτερη η παρουσία των 

Αφρικανικών χωρών.

Σημαντική στιγμή η απόσυρση ψηφισμάτων 

ώστε να περάσει  το ψήφισμα για τον 

εμβολιασμό στην Αφρική.

https://www.facebook.com/harakafantari

https://www.facebook.com/harakafantari


30.11.2021

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


ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

1.11.2021

Χαρά Καφαντάρη. Χαιρετισμός στο συνέδριο 

Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες στα Ιωάννινα 30 

και 31 Οκτωβρίου

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, έστειλε ηχητικό μήνυμα στο συνέδριο που 

διοργανώθηκε στα Ιωάννινα 30-31.10.21 από το ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ 

ΜΕ ΛΙΜΝΕΣ, το ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ και τον ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΜΒΩΤΙΔΟΣ αναφέρθηκε:

«Στη προσφορά των διοργανωτών , στη πολύχρονη και  

πολύπλευρη προσπάθεια προστασίας των λιμνών της χώρας μας 

και τη σημασία  ανάπτυξης σχέσεων ,τόσο διασυνοριακών, όσο  

και ευρύτερων με άλλες χώρες .

Στη περίοδο σήμερα της Κλιματικής αλλαγής, δημιουργούνται νέα 

δεδομένα τόσο για τη Πολιτική προστασία όσο και για την 

αναγκαιότητα νέου στρατηγικού σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπ όψη 

τις Ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις, το Πράσινο ταμείο και βέβαια τη 

συνεργασία Πολιτείας, τοπικής αυτοδιοίκησης και Φορέων»...

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

https://kafantari.com/2021/11/01/%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-%cf%87%ce%b1%ce%b9%cf%81%ce%b5%cf%84%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%bf-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%ad%ce%b4/
https://www.youtube.com/watch?v=hIhHVkpliQI


2.11.2021

Συνάντηση με αντιπροσώπους των εποχικών 

πυροσβεστών

Η Χαρά Καφαντάρη Βουλευτής Β2 Δυτικού Τομέα Αθήνας, Αν. 

Τομεάρχης Πολιτικής Προστασίας Κ.Ο. ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Π-Σ, ο Νίκος 

Συρμαλένιος βουλευτής Κυκλάδων (ο οποίος είχε τη  πρωτοβουλία ), 

και ο Διονύσης Καλαματιανός ,βουλευτής Ηλείας , αναπληρωτής 

τομεάρχης Προστασίας του  Πολίτη , συναντήθηκαν με 

αντιπροσωπεία της Πανελλήνιας Ενωσης Συμβασιούχων 

Πυροσβεστών και του Πανελλήνιου Σωματείου 5ετούς υποχρέωσης 

και Συμβασιούχων Πυροσβεστών.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, οι εκπρόσωποι αναφέρθηκαν στα 

αιτήματα  συνολικά των εργαζομένων του Πυροσβεστικού Σώματος 

και  στα αιτήματα του Σωματείου και της Ενωσης με τις επιμέρους 

ιδιαιτερότητες.

Βασικά τους αιτήματα , η επίλυση ασφαλιστικών θεμάτων, οι 

διαδικασίες πρόσληψης τους και η εξασφάλιση του αναγκαίου 

ατομικού εξοπλισμού τους.

Οι βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, αναφέρθηκαν  στις ενέργειες που έγιναν 

επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ (παρά τις δυσκολίες των μνημονίων), στη 

μονιμοποίηση για α’ φορά 2200 συμβασιούχων πυροσβεστών και στη 

συνεχή στήριξη προς το κλάδο τους...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...

https://kafantari.com/2021/11/02/%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%ac%ce%bd%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%bc%ce%b5-%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b9%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%8e%cf%80%ce%bf%cf%85%cf%82-%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%b5%cf%80%ce%bf%cf%87%ce%b9/


3.11.2021

Χαρά Καφαντάρη: Τί ξέχασε να πει στην COP26 

στην Γλασκώβη,  ο κ. Μητσοτάκης …

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:

Στο πλαίσιο της Διεθνούς Διάσκεψης για την Κλιματική Αλλαγή ο κος 

Μητσοτάκης με την ομιλία του στην Γλασκώβη απέδειξε, ακόμα μια φορά, 

πόσο μακριά από την πραγματικότητα βρίσκεται. Αναφέρθηκε στην 

συνέχιση των πολιτικών που ήδη έχουν εξαγγελθεί σε προηγούμενες 

ομιλίες του, δηλαδή την συνεχιζόμενη  επίσπευση της απολιγνιτοποίησης, 

την υποκριτική δήλωση του περί προστασίας της βιοποικιλότητας της 

Μεσογείου, υποσχέθηκε την απεξάρτηση της ναυτιλίας από τα ορυκτά 

καύσιμα και ονειρεύτηκε την μετατροπή της χώρας σε ενεργειακό κόμβο, 

πράσινο αυτήν την φορά.

Όμως ο κος Μητσοτάκης, δεν ανέλαβε καμμιά νέα πρωτοβουλία, αλλά 

ξέχασε να μας πει:

Απολιγνιτιποίηση: Ξέχασε ο κος Μητσοτάκης να μας εξηγήσει ότι η 

εσπευσμένη απολιγνιτοποίση, έτσι χωρίς ορθολογικό σχεδιασμό,  μέχρι το 

2028 (παλιότερα υποσχόταν μέχρι το 2025!), μετέτρεψε την Ελλάδα σε 

πρωταθλητή ακρίβειας και πρωταθλητή στο κόστος της ηλεκτρικής 

ενέργειας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...

https://kafantari.com/2021/11/03/%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-%cf%84%ce%af-%ce%be%ce%ad%cf%87%ce%b1%cf%83%ce%b5-%ce%bd%ce%b1-%cf%80%ce%b5%ce%b9-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-cop26-%cf%83/


3.11.2021

«Πολύ σημαντικός ο ρόλος του Αναπτυξιακού 

Συνδέσμου των Δήμων της Δυτικής Αθήνας»

Η Χαρά Καφαντάρη είχε σήμερα συνάντηση με τον πρόεδρο του ΑΣΔΑ 

κο Παχατουρίδη, τον Γενικό Γραμματέα κο Αρβανίτη , τον 

Αντιδήμαρχο Χαϊδαρίου κο Καρατζαφέρη και στελέχη των τεχνικών 

και οικονομικών υπηρεσιών του ΑΣΔΑ.

Η Χ. Καφαντάρη δήλωσε: «Είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος του 

Αναπτυξιακού Συνδέσμου των Δήμων της Δυτικής Αθήνας στην 

ευρύτερη ανάπτυξη της περιοχής. Ο ΑΣΔΑ ,ως πολυεργαλείο

δοκιμασμένο, με ικανό προσωπικό και στελέχη, διεκδικεί και 

επιτυγχάνει τη λήψη προγραμμάτων , υλοποιεί έργα, εκπονεί μελέτες 

και βοηθά τους δήμους αναφορικά με τεχνικά έργα και κοινωνικές 

παροχές.(Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις-ΕΣΠΑ, καταρτίσεις 

ανέργων, παρατηρητήριο ανέργων-εργαζομένων και νέων 

επιχειρήσεων, ΤΕΒΑ κλπ) .

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...

https://kafantari.com/2021/11/03/%cf%80%ce%bf%ce%bb%cf%8d-%cf%83%ce%b7%ce%bc%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%82-%ce%bf-%cf%81%cf%8c%ce%bb%ce%bf%cf%82-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%80%cf%84%cf%85%ce%be%ce%b9/


6.11.2021

Η ΧΑΡΑ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ ΣΤΟ 2ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΡΟΜΑ 

2021(Roma Political school)

Η Χαρά Καφαντάρη, βουλευτής Δυτ. Αθήνας και αναπληρώτρια τομεάρχης 

Πολιτικής Προστασίας ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, συμμετείχε σήμερα, εκ μέρους της ΚΟ 

ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ , στο εκπαιδευτικό εργαστήρι της σχολής πολιτικής για Ρομά

2021 (Roma political school) στην Αθήνα. Το εκπαιδευτικό εργαστήρι Ρομά

εντάσσεται σε δράσεις του Συμβούλιου της Ευρώπης και η συνδιοργάνωση

σήμερα έγινε με την Ένωση Γυναικών Ρομά Δενδροποτάμου.

Στόχος της σχολής πολιτικής Ρομά είναι να προωθήσει την ενεργό 

συμμετοχή των Ρομά στα τοπικά, κεντρικά και ευρωπαϊκά κέντρα λήψης 

αποφάσεων...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...

https://www.facebook.com/harakafantari

https://kafantari.com/2021/11/06/%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%bf-2%ce%bf-%ce%b5%ce%ba%cf%80%ce%b1%ce%b9%ce%b4%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%bf-%ce%b5/
https://www.facebook.com/harakafantari


10.11.2021

«Η Χαρά Καφαντάρη στο Συμβουλευτικό 

Κέντρο Γυναικών και στις Κοινωνικές 

υπηρεσίες του Δήμου Περιστερίου»

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 επισκέφθηκε σήμερα το Συμβουλευτικό 

Κέντρο Γυναικών και τις Κοινωνικές υπηρεσίες -Κέντρα Κοινότητας του 

Δήμου Περιστερίου.

Στις συναντήσεις ,τα επιστημονικά και διοικητικά στελέχη -

κοινωνιολόγοι, ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί, υπεύθυνοι 

τμημάτων και προγραμμάτων- αναφέρθηκαν στις κοινωνικές δράσεις 

που υλοποιούν (συμβουλές , στήριξη, παραπομπή κατά περίπτωση, 

εισαγγελικές, ενημέρωση ,πληροφόρηση, παρακολούθηση 

περιστατικών , εποπτεία φιλανθρωπικών σωματείων, πρόσφατη 

αρμοδιότητα για τα αδέσποτα ζώα, σίτιση Καλλιτεχνικού Σχολείου,  

επιτροπή επανασυνδέσεων ρεύματος)καθώς και σε αντίστοιχα 

προγράμματα συγχρηματοδοτήσεων Ελλάδας και Ε.Ε...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...
https://www.facebook.com/harakafantari/

https://kafantari.com/2021/11/10/%ce%b7-%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-%cf%83%cf%84%ce%bf-%cf%83%cf%85%ce%bc%ce%b2%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%ce%ba%ce%ad/


14.11.2021

ΧΑΡΑ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: Η COP26 ΤΕΛΕΙΩΣΕ …  

ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΤΙ;

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:

Η COP26 της Γλασκώβης τελείωσε! Η Διεθνής Διάσκεψη για την 

Κλιματική Αλλαγή COP26, που έλαβε χώρα στην Γλασκώβη, με 

φυσική παρουσία για πρώτη φορά μετά τα περιοριστικά μέτρα για 

την αντιμετώπιση της πανδημίας, αποτελεί παρελθόν. Είναι πλέον 

η ώρα να αποτιμηθούν όλα τα θετικά ή αρνητικά συμπεράσματα 

που εξήχθησαν. Ήταν μια σύνοδος από τα παλιά ή έφερε κάτι 

καινούργιο;

Η  COP26 ξεκίνησε με την διαπίστωση ότι, ο κόσμος δεν βρίσκεται 

στην σωστή τροχιά για την εφαρμογή των δεσμεύσεων και των 

υποχρεώσεων του Συμφώνου του Παρισιού... 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...

https://kafantari.com/2021/11/15/%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%b7-cop26-%cf%84%ce%b5%ce%bb%ce%b5%ce%b9%cf%89%cf%83%ce%b5-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%84%cf%89%cf%81/


16.11.2021

ΧΑΡΑ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΖΕΙ …

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:

Μια σημαντική στιγμή στη σύγχρονη ιστορία μας.  17η Νοέμβρη 1973, 

η μέρα που πριν 48 χρόνια η Νεολαία και ο λαός,  με την εποποιία του 

Πολυτεχνείου, κορύφωσαν τον αγώνα  ενάντια στη χούντα των 

συνταγματαρχών.

Στις γκρίζες μέρες της επταετούς δικτατορίας το σύνθημα «Ψωμί-

Παιδεία-Ελευθερία» ενέπνευσε και συνόψιζε τους αγώνες ενάντια στη 

δικτατορία. Το, διαχρονικό αυτό,  σύνθημα  παραμένει και σήμερα 

επίκαιρο!  Ο αγώνας για «Ψωμί-Παιδεία-Ελευθερία» συνεχίζεται γιατί:

·     Το βιοτικό επίπεδο του λαού μας υποβαθμίζεται και  η ακρίβεια  

στα είδη πρώτης ανάγκης και την ενέργεια, σαρώνουν  τα λαϊκά 

νοικοκυριά.

·     Η παιδεία, έρμαιο πεπαλαιωμένων και ιδεοληπτικών αντιλήψεων 

υποβαθμίζεται καθημερινά.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...

Σήμερα αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ -ΠΣ κατέθεσε στεφάνι 

στην μνήμη των αγωνιστων του Πολυτεχνείου

Tιμούμε τους αγώνες του λαού μας και της Νεολαίας και 

συνεχίζουμε...

https://www.facebook.com/harakafantari

https://kafantari.com/2021/11/16/%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%84%ce%bf-%cf%80%ce%bf%ce%bb%cf%85%cf%84%ce%b5%cf%87%ce%bd%ce%b5%ce%b9%ce%bf-%ce%b6%ce%b5%ce%b9/
https://www.facebook.com/harakafantari


25.11.2021

25η Νοεμβρίου- Διεθνής Ημέρα για την 

Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών

25η Νοεμβρίου ανακηρύχτηκε με απόφαση της  Γενική Συνέλευση 

του ΟΗΕ στις 17 Δεκεμβρίου 1999, ως Διεθνή Ημέρα για την 

Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών αναδεικνύοντας με αυτό 

τον τρόπο ένα σημαντικό πρόβλημα με παγκόσμια διάσταση.  Η 

σημερινή μέρα είναι ημέρα αφύπνισης της κοινωνίας σχετικά με 

την παγκόσμια αύξηση περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας, που 

τείνει να πάρει και χαρακτήρα πανδημίας, σύμφωνα και με τον 

ΟΗΕ.

Το πρώτο νομικά δεσμευτικό διεθνές κείμενο που θέτει κριτήρια 

για την πρόληψη της έμφυλης βίας, είναι η Σύμβαση της 

Κωνσταντινούπολης.  Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης 

το 2011, τέθηκε σε ισχύ το 2014 και υπογράφηκε από την ΕΕ το 

2017. Στην Ελλάδα, επικυρώθηκε με νόμο το 2018 επί κυβέρνησης 

ΣΥΡΙΖΑ...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...

https://kafantari.com/2021/11/25/25%ce%b7-%ce%bd%ce%bf%ce%b5%ce%bc%ce%b2%cf%81%ce%af%ce%bf%cf%85-%ce%b4%ce%b9%ce%b5%ce%b8%ce%bd%ce%ae%cf%82-%ce%b7%ce%bc%ce%ad%cf%81%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b5%ce%be%ce%ac/


26.11.2021

Χαρά Καφαντάρη. Χαιρετισμός στο 8o Διεθνές 

Συνέδριο ‘SafeGreece 2021 on-line’, 24-26 

Νοεμβρίου

«ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ -ΟΧΙ ΜΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ –ΑΛΛΑ ΜΕ ΠΡΑΞΕΙΣ»

Η Χαρά  Καφαντάρη βουλευτής Δυτικής Αθήνας ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, 

αναπληρώτρια τομεάρχης Πολιτικής Προστασίας Κ.Ο. και 

αντιπρόεδρος της  Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας 

Περιβάλλοντος της Βουλής, σε χαιρετισμό της στο 8ο Διεθνές 

Συνέδριο για την Πολιτική Προστασία και τις Νέες Τεχνολογίες, 

‘SafeGreece 2021 on-line’, το οποίο και εφέτος πραγματοποιήθηκε 

διαδικτυακά στις 24 -26 Νοεμβρίου, αναφέρθηκε:

-στην απαιτούμενη συνεργασία του επιστημονικού κόσμου, της 

πολιτείας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

-στις έντονες, καταστροφικές συνέπειες της κλιματικής κρίσης, στη 

συχνότητα των φαινομένων, καθώς και στην αναγκαιότητα 

προσαρμογής σε αυτή

-στα 3 στάδια Πολιτικής Προστασίας (με ιδιαίτερη έμφαση στη 

ΠΡΟΛΗΨΗ, με χρήση νέων τεχνολογιών , στην εκπαίδευση –

κατάρτιση και στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού)....

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...

https://www.youtube.com/watch?v=JlDII14wXX4

https://kafantari.com/2021/11/26/%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-%cf%87%ce%b1%ce%b9%cf%81%ce%b5%cf%84%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%bf-8o-%ce%b4%ce%b9%ce%b5%ce%b8%ce%bd/
https://www.youtube.com/watch?v=JlDII14wXX4


ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ- ΑΡΘΡΑ-ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
1.11.2021

Χαρά Καφαντάρη: Η Σύνοδος των G20 

τελείωσε, η Διεθνής Συνδιάσκεψη για την 

κλιματική αλλαγή (COP26) αρχίζει

Η Χαρά Καφαντάρη βουλευτής Δυτικής Αθήνας ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική 

Συμμαχία, αναπληρώτρια τομεάρχης Πολιτικής Προστασίας της Κ.Ο. 

και αντιπρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας 

Περιβάλλοντος της Βουλής, δήλωσε:

Την ίδια στιγμή που αρχίζει η κρίσιμη Διεθνής Συνδιάσκεψη για την 

Κλιματική Αλλαγή COP26 στην Γλασκώβη, τερματίστηκε ακόμα μια 

σύνοδος των G20 (σύνοδος των ηγετών των 20 πιο ισχυρών 

οικονομιών του πλανήτη) με την παραδοσιακή «οικογενειακή 

φωτογραφία» των ηγετών να ποζάρουν μπροστά από την Φοντάνα ντι 

Τρέβι, στην Ρώμη.

Μια σύνοδος των G20 από τα παλιά! Μια σύνοδος των G20 που 

αποδείχτηκε κατώτερη των περιστάσεων, αφού οι συμμετέχοντες 

ηγέτες, παρά τις τυπικές εκκλήσεις τους, δεν προσφέρουν φιλόδοξες 

δεσμεύσεις ούτε για την τιθάσευση της κλιματικής αλλαγής, ούτε για 

την συγκράτηση της ανόδου της θερμοκρασίας κάτω από τα επίπεδα 

των 1,5ο C. Ίσως, οι μέχρι τώρα υποσχέσεις τους να ξεχάστηκαν στον 

δρόμο…

Αναδημοσίευση από: left.gr

https://left.gr/news/hara-kafantari-i-synodos-ton-g20-teleiose-i-diethnis-syndiaskepsi-gia-tin-klimatiki-allagi?fbclid=IwAR3unuEq1wvT6CUjNmqUAfgmRuU1G2wIEM5_yT1BZ0v4


1.11.2021

Η  Χαρά. Καφαντάρη θα τοποθετηθεί στην 

ολομέλεια της Βουλής  

Στις 14:00 μμ σήμερα ξεκινάει η μάχη για το 

σ/ν για τις λαϊκές αγορές, φωτογραφίες από 

την συγκέντρωση των ενώσεων από όλη τη 

χώρα  την προηγούμενη Δευτέρα όπου 

παρευρέθηκα για να στηρίξω τον δίκαιο 

αγώνα τους

https://www.facebook.com/harakafantari

https://www.facebook.com/harakafantari


2.11.2021

Στην έκθεση ζωγραφικής της Άννας Φιλίνη με 

αφορμή τα 200 χρόνια από την ελληνική 

επανάσταση του 1821

https://www.facebook.com/harakafantari

https://www.facebook.com/harakafantari


4.11.2021

Η Χ. Καφαντάρη για σημαντικές συμφωνίες στην 

COP26

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:

Δύο πολύ σημαντικές συμφωνίες έγιναν δεκτές κατά την διάρκεια της Διεθνούς 

Διάσκεψης για την Κλιματική Αλλαγή COP26, που συνεχίζει στην Γλασκώβη. Η 

πρώτη αφορά την προσπάθεια για το τερματισμό της αποψίλωσης των δασών 

και η δεύτερη την μείωση των εκπομπών μεθανίου. Και οι δύο με χρονικό 

ορίζοντα το 2030.  

Αποψίλωση δασών: Πάνω από 124 χώρες (μεταξύ των οποίων 24 χώρες της 

Ε.Ε. και η Κομισιόν) αναγνωρίζοντας την σημασία των δασών συνυπέγραψαν 

συμφωνία με την οποία επιβεβαιώνουν την αφοσίωση τους στην βιώσιμη 

διαχείριση της γης και την διατήρηση, προστασία και αποκατάσταση των 

δασών και άλλων χερσαίων οικοσυστημάτων. Στο κείμενο υπογραμμίζεται ο 

σημαντικός ρόλος που παίζουν όλοι οι τύποι δασών και η βιοποικιλότητα για 

την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ και την προσαρμογή 

στην κλιματική αλλαγή και υπόσχονται να ενδυναμώσουν τις κοινές 

προσπάθειες  για προστασία δασών, να διευκολύνουν εμπορικές και 

αναπτυξιακές πολιτικές που θα προωθούν την βιώσιμη ανάπτυξη, να μειώσουν 

την ευαλωτότητα αυξάνοντας την ανθεκτικότητα και εμπλουτίζοντας τις 

αγροτικές κοινωνίες, να εφαρμόσουν ή να μεταμορφώσουν αντίστοιχα τις 

αγροτικές πολιτικές, ώστε να εξασφαλιστεί η διατροφική ασφάλεια...

Αναδημοσίευση από: left.gr

https://left.gr/news/i-h-kafantari-gia-simantikes-symfonies-stin-cop26?fbclid=IwAR0DEW4TxEMFxMjqSYQEumTqIlT0ojY5rSCeLYCzkVYvW3RtTokikrV0KjI


5.11.2021

Η COP26  διεξάγεται  στην Γλασκώβη, θα 

επιτύχει;
Η Διεθνής Συνδιάσκεψη για την Κλιματική Αλλαγή COP26  άρχισε 

στην Γλασκώβη και θα συνεχιστεί μέχρι την 12.11.2021. Η 

συνδιάσκεψη γίνεται φέτος με συνδιοργάνωση της Ιταλίας και του 

Ηνωμένου Βασιλείου, πρώτη φορά μετά από δύο χρόνια, αφού η 

περυσινή είχε αναβληθεί λόγω των μέτρων κατά της πανδημίας. 

Φέτος, η COP26 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, από το 2015. Η σφοδρότητα των συνεπειών της 

κλιματικής αλλαγής την μετατρέπει σε κλιματική κρίση και ο ΟΗΕ 

προειδοποιεί ότι, ο κόσμος βρίσκεται σε λάθος πορεία και εκτός 

τροχιάς.

Η προετοιμασία  των παρουσιάσεων στην σύνοδο έγινε με 

εντατικούς ρυθμούς, από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, άλλοτε με 

επιτυχία, άλλοτε όχι. Μπορούμε να υπενθυμίσουμε την σύνοδο 

κορυφής που προκάλεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Μπάϊντεν, στην 

αρχή της θητείας του μετά την ανακοίνωση της επιστροφής των 

ΗΠΑ στην Συμφωνία του Παρισιού, και έγινε τον Απρίλιο του 

2021. Στην σύνοδο αυτή, 40 ηγέτες, επαναπροσδιόρισαν την 

διάθεση τους για κλιματική δράση...

Αναδημοσίευση από:tvxs.gr

https://tvxs.gr/news/egrapsan-eipan/i-cop26-dieksagetai-stin-glaskobi-tha-epityxei


8.11.2021

«Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ 

ΕΝΙΣΧΥΕΙ ΤΟΥ ΦΟΒΟΥΣ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

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 Alpha 

98.9, στην εκπομπή «Ραντάρ» και στον δημοσιογράφο Τάκη Χατζή 

σχολίασε την επικαιρότητα και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε:

«Στην ανάγκη να ενημερωθεί και να πεισθεί ο κόσμος επιστημονικά 

και ορθά για την 3η δόση του εμβολιασμού αλλά και γενικότερα για 

το θέμα του εμβολιασμού.

Στην ανάγκη αναβάθμισης του εθνικού συστήματος υγείας τόσο ως 

προς τις υποδομές όσο και ως προς το προσωπικό και στην ανάγκη 

διορισμού προσωπικού ειδικά όταν υπάρχουν περίπου 2.500 

υγειονομικοί σε αναστολή λόγω μη εμβολιασμού...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...

https://www.youtube.com/watch?v=d71rko2Th5c

https://kafantari.com/2021/11/08/%ce%b7-%ce%ba%cf%85%ce%b2%ce%b5%cf%81%ce%bd%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%bc%ce%b5-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b9%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b7-%cf%84%ce%b7%cf%83-%ce%b5%ce%bd%ce%b9%cf%83%cf%87%cf%85/
https://www.youtube.com/watch?v=d71rko2Th5c


11.11.2021

ΔΥΣΤΥΧΩΣ «ΑΝΑΜΕΛΑ» ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ ΤΗΝ 

ΠΑΝΔΗΜΙΑ Ο Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

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 στη σημερινή πρωινή εκπομπή «Ώρα 

Ελλάδος» και στους δημοσιογράφους, κ. Άκη Παυλόπουλο και κ. 

Ευλαμπία Ρέβη, στην τηλεόραση του OPEN TV, σχολίασε την 

επικαιρότητα και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε:

« Στην μεγάλη μάχη που δίνουν οι γιατροί και οι νοσηλευτές με 

υπευθυνότητα στην διάρκεια της πανδημίας ενώ από την άλλη η 

κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη δεν ξέρουμε αν αντιμετωπίζει την 

πανδημία με ανεμελιά ή υπευθυνότητα.

Στο γεγονός ότι πολλά νοσοκομεία,  όχι μόνο στην Αθήνα, αλλά και 

σε όλη την Ελλάδα ξεκινάνε τις εφημερίες τους χωρίς να έχουν 

διαθέσιμα κρεβάτια . Άλλωστε και η κ. Παγώνη είχε κάνει 

ανακοινώσεις για τα δανεικά ράντζα τα οποία πήρε το Γενικό 

Κρατικό από το Σωτηρία σε μέρα εφημερίας.  Βέβαια η κυβέρνηση 

του κ. Μητσοτάκη ονόμασε τα ράντζα επικουρικές κλίνες για 

επικοινωνιακούς λόγους...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ... https://www.youtube.com/watch?v=7RZXaUD0JKk

https://kafantari.com/2021/11/11/%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-%ce%b4%cf%85%cf%83%cf%84%cf%85%cf%87%cf%8e%cf%82-%ce%b1%ce%bd%ce%ad%ce%bc%ce%b5%ce%bb%ce%b1%ce%b1%ce%bd%cf%84/
https://www.youtube.com/watch?v=7RZXaUD0JKk


17.11.2021

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ: ΟΥΤΕ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΟΥΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ

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 16.11.2021, στον τηλεοπτικό 

σταθμό ΑLERT TV, στην εκπομπή «ALERT ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ» 

σχολίασε την επικαιρότητα και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε:

«Στην επικαιρότητα του συνθήματος «ψωμί παιδεία ελευθερία» 

καθώς και τα τρία αυτά αιτήματα είναι και στις μέρες μας προς 

διεκδίκηση. Ειδικά ο τομέας της Δημοκρατίας δέχεται σοβαρά 

πλήγματα και έτσι ο αγώνας για τη δημοκρατία πρέπει να ενταθεί.

Στην ανάγκη διερεύνησης του θανάτου ενός νέου ανθρώπου στον 

ΗΣΑΠ καθώς η υγιεινή και η ασφάλεια της εργασίας πρέπει να 

είναι δεδομένη στον 21ο αιώνα.

Στην πανδημία και στην αύξηση τόσο των κρουσμάτων όσο και 

των θανάτων ( μέχρι και 80 άνθρωποι πεθαίνουν κάθε μέρα λόγω 

του κορονοϊού)...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...

https://www.youtube.com/watch?v=xRwtnXoJeT0

https://kafantari.com/2021/11/17/%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-%ce%bf%cf%85%cf%84%ce%b5-%ce%bc%ce%b5%cf%84%cf%81%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7/
https://www.youtube.com/watch?v=xRwtnXoJeT0


18.11.2021

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ “ΈΧΕΙ 

ΞΕΦΥΓΕΙ” KAI ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΚΥΡΙΑ, Ο Κ. 

ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

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 18.11.2021, στον ραδιοφωνικό σταθμό 

« H Φωνή της Ελλάδας» και στην εκπομπή «Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ», 

σχολίασε την επικαιρότητα και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε:

« Στο ότι η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη φέρει την αποκλειστική 

ευθύνη για την άσχημη εξέλιξη της πανδημίας στη χώρας μας, με τους 

μεγάλους αριθμούς κρουσμάτων και θανάτων καθημερινά και με 

διασωληνωμένους εκτός ΜΕΘ σε πολλά νοσοκομεία.

Στο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ από την αρχή της πανδημίας κράτησε μια 

συναινετική στάση αναγνωρίζοντας το μέγεθος του προβλήματος της 

πανδημίας και ότι δεν χωράνε μικροκομματικές αντιπαραθέσεις, αλλά 

επιμένει πάντα στην αλήθεια.

Στο ότι η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη με επικοινωνιακά τεχνάσματα 

δεν αναλαμβάνει τις ευθύνες της...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...

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

4prw&t=3s

https://kafantari.com/2021/11/18/%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7-%ce%bc%ce%b5-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%b9%ce%b1-%ce%ad%cf%87%ce%b5%ce%b9-%ce%be%ce%b5%cf%86/
https://www.youtube.com/watch?v=dbVodZy4prw&t=3s


20.11.2021

ΧΑΡΑ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: 820 ΕΚ. ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΥΓΕΙΑ ΣΤΟΝ ΠΡOΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ, ΜΕΓΑΛΟ ΤΟ 

«ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ» ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ 

ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ 

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 19.11.2021, στον τηλεοπτικό σταθμό 

Κontra Channel, στην εκπομπή «Επί του Πιεστηρίου» και στους 

δημοσιογράφους Γιώργο Σιαδήμα και Βασίλη Σκουρή, σχολίασε την 

επικαιρότητα και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε:

« Στο ότι σήμερα είχαμε 91 νεκρούς από κορονοϊό, μια τραγική μέρα 

για τη χώρα μας, αλλά και ένα καμπανάκι για την κυβέρνηση του κ. 

Μητσοτάκη ότι πρέπει επιτέλους να αναλάβει ευθύνες.

Στο ότι με διαγγέλματα και επικοινωνία δεν αντιμετωπίζεται η 

πανδημία.

Στο ότι έναμιση χρόνο τώρα η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη  

απέδειξε ότι δεν είναι ικανή να αντιμετωπίσει την πανδημία...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...

https://www.youtube.com/watch?v=ieCjfSkm-go

https://kafantari.com/2021/11/20/%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%b7-820-%ce%b5%ce%ba-%ce%bb%ce%b9%ce%b3%ce%bf%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%85%ce%b3/
https://www.youtube.com/watch?v=ieCjfSkm-go


20.11.2021

Η «πράσινη» υποκρισία της κυβέρνησης

Το πρόσφατο σχέδιο κλιματικού νόμου, που διθυραμβικά εξαγγέλθηκε 

από τον αρμόδιο υπουργό, είναι αμφίβολο επιστημονικά αν υπηρετεί 

το μείζον

Σε αγώνα δρόμου έχει επιδοθεί η κυβέρνηση και ιδιαίτερα ο κ 

Μητσοτάκης να αποδείξουν ότι είναι μια «πράσινη»  κυβέρνηση, που 

συμβαδίζει με την παγκόσμια ανάγκη αποτροπής της κλιματικής 

αλλαγής και την μετάβαση σε μια οικονομία μηδενικού ανθρακικού 

αποτυπώματος το 2050. Μόνον που εδώ και 2,5 χρόνια που η ΝΔ είναι 

στη διακυβέρνηση της χώρας, άλλες οι διακηρύξεις της, άλλες οι 

πρακτικές και οι εφαρμοζόμενες πολιτικές. Άλλες οι δηλώσεις του 

πρωθυπουργού στο εξωτερικό και τα διεθνή forum, με αποκορύφωμα 

την COP 26, και άλλα, τελικά, εφαρμόζονται στην χώρα. Η συνοπτική 

υπενθύμιση των κυβερνητικών «επιτευγμάτων» είναι 

χαρακτηριστική....

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...

https://kafantari.com/2021/11/20/%ce%b7-%cf%80%cf%81%ce%ac%cf%83%ce%b9%ce%bd%ce%b7-%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%ba%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%af%ce%b1-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%ba%cf%85%ce%b2%ce%ad%cf%81%ce%bd%ce%b7%cf%83%ce%b7%cf%82/


21.11.2021

ΜΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΑΡΑΔΟΜΕΝΗ ΣΤΟ 

ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΤΟΥ «ΜΑΖΕΜΑΤΟΣ ΤΩΝ 

ΕΛΙΩΝ»! 

Ο πρωθυπουργός της Ελλάδας είχε μια φαεινή ιδέα. Να γεμίσουμε 

τον αρχαιολογικό χώρο της Ολυμπίας με ελιές και να 

εμπορευόμαστε το λάδι! Με αυτόν τον τρόπο πιστεύει ότι, όχι 

μόνο μοσχοπουλώντας (!) το λάδι της Αρχαίας Ολυμπίας θα λυθεί 

το οικονομικό πρόβλημα της χώρας, αλλά θα εκτιναχθεί η, με 

πολλές προσδοκίες αναμενόμενη,  οικονομική ανάπτυξη.

Η διατροφική αξία της ελιάς και του λαδιού είναι γνωστή από 

τους αρχαίους χρόνους. Η μακραίωνη ιστορία της μαρτυράται από 

τα απολιθωμένα φύλλα που έχουν εντοπιστεί και τα αρχαιολογικά 

ευρήματα πρώιμων προϊστορικών χρόνων. Αρχαίοι πολιτισμοί της 

Μεσογείου, ακόμα και σημερινά κράτη, οφείλουν, σε μεγάλο ή 

μικρό μέρος της αίγλης, της λάμψης και του πλούτου τους, στην 

καλλιέργεια της ελιάς...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...

https://kafantari.com/2021/11/21/%ce%bc%ce%b9%ce%b1-%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%ce%b4%ce%bf%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%b7-%cf%83%cf%84%ce%bf-%cf%83%cf%85%ce%bc%cf%80%ce%bb%ce%b5%ce%b3/


2.11.2021

Εκδήλωση στο "ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ" ΣΤΟ 

ΙΛΙΟΝ, την Κυριακή 24.10.2021

Συνδιοργάνωση Μητρόπολης Πετρούπολης -

Ιλίου, Κρήτες Ιλίου, Δήμος Ιλίου

https://www.facebook.com/harakafantari

ΔΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ

https://www.facebook.com/harakafantari


14.11.2021

Ενθρόνιση του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτη 

Περιστερίου κ Γρηγορίου

Καλωσορίσαμε σήμερα στο Περιστέρι  τον 

νέο Μητροπολίτη μας Γρηγόριο  με  

λαμπρότητα και επισημότητα.

Η παρουσία του στην Ιερά Μητρόπολη 

Περιστερίου  είναι ελπιδοφόρα και εύχομαι 

από καρδιάς υγεία και δύναμη στο 

πολυσήμαντο ποιμαντικό έργο του.

ΑΞΙΟΣ

https://www.facebook.com/harakafantari

https://www.facebook.com/harakafantari


16.11.2021

Αττικό Νοσοκομείο σήμερα

Εφημερία με μηδέν κρεβάτια

Επίταξη τώρα ιδιωτικών κλινικών

Ενίσχυση ΕΣΥ ΤΩΡΑ

Η πανδημία καλπάζει

Η Υγεία δημόσιο αγαθό για όλους

Οι υγειονομικοί αγωνίζονται …

https://www.facebook.com/harakafantari

https://www.facebook.com/harakafantari


21.11.2021

Συγχαρητήρια στο σύλλογο "ευ ζειν-

φιλοτεχνείν"

στην Πετρούπολη

γυναίκες με μεράκι και κοινωνική συνείδηση 

και προσφορά παρουσιάζουν τις 

δημιουργίες τους

https://www.facebook.com/harakafantari

https://www.facebook.com/harakafantari


ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

5.11.2021

Στη συγκέντρωση πυροσβεστών από όλη 

την Ελλάδα στο υπουργείο Κλιματικής 

Κρίσης και Πολίτικης Προστασίας 

Είμαστε διπλά στους εργαζόμενους του ΠΣ

https://www.facebook.com/harakafantari

https://www.facebook.com/harakafantari


https://www.facebook.com/harakafantari

7.11.2021

Στο πυροφυλάκιο του Υμηττού στην Αγ

Παρασκευή.

Στην ενδιαφέρουσα συνάντηση του

Σώματος εθελοντών πολιτικής προστασίας

βορειοανατολικού τομέα ΥΜΗΤΤΟΥ . Σ.Ε.ΠΠ.

Β/Α.Τ.Υ

Εθελοντισμός στην υπηρεσία προστασίας

του φυσικού περιβάλλοντος μαζί με το

Πυροσβεστικό Σώμα, μετρά από μια

δραματική αντιπυρική περίοδο

Συγχαρητήρια στους εθελοντές μας

https://www.facebook.com/harakafantari


12.11.2021

ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ

Η 12η Νοεμβρίου έχει καθιερωθεί ως Ημέρα Μνήμης Πεσόντων 

Πυροσβεστών από το 2006. Την ημέρα αυτή τιμούμε τους εργαζόμενους 

στο πυροσβεστικό σώμα και τους πεσόντες πυροσβέστες εν ώρα 

καθήκοντος. Οι εργαζόμενοι στο πυροσβεστικό σώμα μέσα σε δύσκολες 

συνθήκες διασφαλίζουν πάνω από 90 χρόνια την ανθρώπινη ζωή, τις 

περιουσίες και το δασικό μας πλούτο, με κίνδυνο και δυστυχώς πολλές 

φορές με απώλειες, από φυσικές καταστροφές (σεισμοί, πυρκαγιές, 

πλημμύρες) αλλά και τεχνολογικά ατυχήματα.

Η Πολιτεία οφείλει να σκύψει στα προβλήματα-αιτήματα των 

εργαζομένων στο πυροσβεστικό σώμα ειδικά φέτος, μετά από μια 

δύσκολη και δραματική αντιπυρική περίοδο (1,3 εκατομμύρια στρέμματα 

καμένης γης). Δυστυχώς η κυβέρνηση Μητσοτάκη από τα συγχαρητήρια 

στους ήρωες  πυροσβέστες, κατέστειλε την πρόσφατη κινητοποίησή τους 

με ΜΑΤ και δακρυγόνα…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...

https://kafantari.com/2021/11/12/%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b1-%ce%bc%ce%bd%ce%b7%ce%bc%ce%b7%cf%83-%cf%80%ce%b5%cf%83%ce%bf%ce%bd%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%80%cf%85%cf%81%ce%bf%cf%83%ce%b2%ce%b5%cf%83%cf%84%cf%89%ce%bd/

