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ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ
03.01.2022

Καταγγελία της ΟΙΥΕ για  τις αντεργατικές πρακτικές της 

Εθνικής Τράπεζας σε σύμπραξη με την ICAP Security Services 

και τη Mellon Technologieς σχετικά με τους εργαζόμενους ως 

φύλακες στην ΕΤΕ.
Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων

ΑΝΑΦΟΡΑ

Για τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Θέμα: Καταγγελία της ΟΙΥΕ για τις αντεργατικές πρακτικές της Εθνικής Τράπεζας σε

σύμπραξη με την ICAP Security Services και τη Mellon Technologieς σχετικά με τους

εργαζόμενους ως φύλακες στην ΕΤΕ.

Η Βουλευτής Β2 Δυτικού Τομέα Αθήνας, Χαρά Καφαντάρη, καταθέτει Αναφορά προς τον κ.

Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων την ανακοίνωση της ΟΙΥΕ(Ομοσπονδία

Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας) σχετικά με τους εργαζόμενους φύλακες της ICAP Security

Services και της Mellon Technologieς, που διατέθηκαν στην Εθνική Τράπεζα.

Με βάση αίτημα της Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος: OIYE, που σε ανακοίνωσή

της καταγγέλλει τις αντεργατικές πρακτικές της Εθνικής Τράπεζας σε σύμπραξη με την ICAP

Security Services και τη Mellon Technologieς, στην οποία αναφέρεται η ανακοίνωση του

Σωματείου με την επωνυμία «Σύλλογος Δανειζόμενου Προσωπικού Τραπεζικού Τομέα»

ΣΥ.ΔΑ.Π.Τ.Τ….

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...

https://kafantari.com/2022/01/03/%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%ce%b3%ce%b3%ce%b5%ce%bb%ce%af%ce%b1-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%bf%ce%b9%cf%85%ce%b5-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b9%cf%82-%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b1/


12.01.2022

Χ. Καφαντάρη: Δυστυχώς η χώρα μας τάχτηκε υπέρ 

της εισαγωγή της πυρηνικής ενέργειας στην 

ταξινομία της ΕΕ

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

(11.01.2022) σε τοποθέτησή της για το Σ/Ν Υπ. Ναυτιλίας στην Διαρκής

Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου .

Ολόκληρη η τοποθέτηση:

ΧΑΡΟΥΛΑ – ΧΑΡΑ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ:

Να ευχηθώ και εγώ από την πλευρά μου καλή χρονιά με υγεία σε όλους και

όλες, καθώς η έννοια της υγείας αποκτά ιδιαίτερο περιεχόμενο αυτή τη χρονική

στιγμή.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Μεσόγειος η κοινή μας θάλασσα, η θάλασσα

των πολιτισμών και της ανταλλαγής πολιτισμών, εμπορικών σχέσεων των

λαών, οι οποίοι περικλείουν τη Μεσόγειο σε όλα τα ζητήματα και στους

κινδύνους οι οποίοι υπάρχουν, είναι πολύ σημαντική. Η σπάνια βιοποικιλότητα

της Μεσογείου, η οποία είναι μία κλειστή θάλασσα της οποίας το νερό

ανανεώνεται κάθε εκατό χρόνια, καταλαβαίνουμε πολύ καλά από αυτό και μόνο

πόσο σημαντική είναι…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

https://www.youtube.com/watch?v=zZp6mm-ImPc

https://kafantari.com/2022/01/12/%ce%b4%cf%85%cf%83%cf%84%cf%85%cf%87%cf%8e%cf%82-%ce%b7-%cf%87%cf%8e%cf%81%ce%b1-%ce%bc%ce%b1%cf%82-%cf%84%ce%ac%cf%87%cf%84%ce%b7%ce%ba%ce%b5-%cf%85%cf%80%ce%ad%cf%81-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b5%ce%b9/
https://www.youtube.com/watch?v=zZp6mm-ImPc


17.01.2022

Kατάθεση Ερώτησης : ανάγκη άμεσης επίλυσης 

προβλημάτων του  ΨΝΑ (ΔΑΦΝΙ), την εποχή της 

πανδημίας»

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Υγείας

ΘΕΜΑ: «Ανάγκη άμεσης επίλυσης προβλημάτων του ΨΝΑ (ΔΑΦΝΙ), την εποχή 

της πανδημίας»

Το ΨΝΑ (Δαφνί) και το Δρομοκαΐτειο είναι Ψυχιατρικά Νοσοκομεία στη Δυτική

Αθήνα, ο ρόλος και η προσφορά τους όμως στη ψυχική υγεία, είναι

υπερτοπική. Τα εν λόγω νοσοκομεία καλύπτουν τις ανάγκες σε θέματα

Ψυχικής Υγείας τόσο των κατοίκων του Λεκανοπεδίου Αττικής όσο και της

Περιφέρειας, καθώς το 15-18% των Εισαγωγών Ασθενών ετησίως, αφορούν

άτομα που διαμένουν στη Περιφέρεια. Το ΨΝΑ(Δαφνί) καλύπτει το 50% των

εισαγωγών της Ψυχιατρικής εφημερίας στην περιοχή της Αττικής, το 35% το

Δρομοκαϊτειο και το 15% οι Ψυχιατρικές κλινικές των Γενικών Νοσοκομείων

Οι ψυχιατρικά νοσούντες, δεν είναι ασθενείς δεύτερης κατηγορίας και η

θεραπευτική αντιμετώπισή τους την εποχή της πανδημίας, πρέπει να

χαρακτηρίζεται από αξιοπρεπείς συνθήκες νοσηλείας και ισοτιμίας, έναντι

άλλων ασθενών…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...

https://kafantari.com/2022/01/17/%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%b3%ce%ba%ce%b7-%ce%b1%ce%bc%ce%b5%cf%83%ce%b7%cf%83-%ce%b5%cf%80%ce%af%ce%bb%cf%85%cf%83%ce%b7%cf%83-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b2%ce%bb%ce%b7%ce%bc%ce%b1%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%84-2/


21.01.2022

Χ. Καφαντάρη: Τοποθέτηση στην Ειδική Μόνιμη 

Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος

Καταρχάς, αφού ευχαριστήσω και εγώ σαν Αντιπρόεδρος της Επιτροπής

τους εκλεκτούς προσκεκλημένους, πέραν των πολιτειακών παραγόντων

του Υφυπουργού και του Γενικού Γραμματέα, για τις πολύ

εμπεριστατωμένες αναλύσεις και τοποθετήσεις που έγιναν, με έντονο το

επιστημονικό υπόβαθρο και αυτό είναι πολύ σημαντικό και για την

Επιτροπή μας.

Θα αναφερθώ σε τρία ζητήματα. Θα ξεκινήσω γενικά για τη

βιοποικιλότητα, λέγοντας ότι δεν είναι η πρώτη φορά που ασχολείται η

Επιτροπή μας με το θέμα και την προστασία της, αλλά χρειάζονται και

συγκεκριμένα έργα. Τα ζητήματα της κατάργησης των φορέων

διαχείρισης, τα οποία, πολλές φορές έχουν αναφερθεί και από την

Αντιπολίτευση και από εμάς και με κοινοβουλευτικό έλεγχο, είναι ένα

σοβαρό πλήγμα στην προστασία της βιοποικιλότητας της χώρας. Και,

μάλιστα, πρόσφατα, παραμονές Χριστουγέννων, καταργήθηκαν και οι δύο

φορείς από αυτούς και οι άλλοι δε, όπως είπε και η κυρία Παπαδοπούλου -

της οποίας την επιστημονική κατάρτιση δεν μπορώ να αμφισβητήσω, η

οποία είναι καθηγήτρια- μεταφέρονται όλα στις καινούργιες μονάδες

προστατευόμενων περιοχών. Δεν θα πω περισσότερα, γιατί έχουμε

τοποθετηθεί πολλές φορές, ότι από αυτά που ακούσαμε από την κυρία

Παπαδοπούλου, επιβεβαιώνεται, κατά την άποψή μας, αυτό το

αθηνοκεντρικό μοντέλο που είχαμε επισημάνει από την αρχή με την

κατάργηση των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...

https://www.youtube.com/watch?v=0T0DMBdAa_o&t=9s

https://kafantari.com/2022/01/21/%cf%87-%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%ce%ae-%ce%bc%cf%8c/
https://www.youtube.com/watch?v=0T0DMBdAa_o&t=9s


09.01.2022

Χ. Καφαντάρη: Ανάγκη άμεσης αξιοποίησης των 

52 αναενεργών κλινών covid, τoυ νοσοκομείου 

λοιμωδών “Η Αγία Βαρβάρα»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΑΝΑΓΚΗ ΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ 52 ΑΝΑΕΝΕΡΓΩΝ ΚΛΙΝΩΝ COVID,

TOY ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΟΙΜΩΔΩΝ “H AΓIA ΒΑΡΒΑΡΑ»

Η Χαρά Καφαντάρη, βουλευτής Δυτικής Αθήνας και αναπλ. Τομεάρχης

Πολιτικής Προστασίας ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ δήλωσε:

«Η πανδημία covid 19 καλπάζει, η ανάγκη σε νοσοκομειακές κλίνες είναι

μεγάλη και το υπουργείο Υγείας, κάτω από τη μεγάλη πίεση των

προβλημάτων που δημιουργούνται, ανακοινώνει τη διάθεση από Δευτέρα

300 κλινών του ιδιωτικού τομέα για περιστατικά covid.

Θετικά κρίνεται η συμβολή του ιδιωτικού τομέα (με το αζημίωτο βέβαια),

στην υγειονομική μάχη, αλλά υπάρχει και το νοσοκομείο Δυτ. Αττικής η

«Αγ. Βαρβάρα», που διαθέτει ήδη 52 εξοπλισμένες κλίνες covid, άδειες…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

https://kafantari.com/2022/01/10/%cf%87-%ce%ba%ce%b1%cf%86%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b1%cf%81%ce%b7-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%b3%ce%ba%ce%b7-%ce%b1%ce%bc%ce%b5%cf%83%ce%b7%cf%83-%ce%b1%ce%be%ce%b9%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%b7%cf%83%ce%b7/


12.01.2022

Χ. Καφαντάρη: Επίσκεψη στο ΨΝΑ Δαφνίου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Χαρά Καφαντάρη, βουλευτής Δυτικής Αθήνας, αναπληρώτρια

τομεάρχης Πολιτικής Προστασίας ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και αντιπρόεδρος

επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής με την Δώρα Αυγέρη αναπλ

τομεάρχη Υγείας και με αντιπροσωπεία του Σύριζα νομαρχιακής Δυτικής

Αθήνας σε σημερινή της επίσκεψη στο ΨΝΑ Δαφνί και σε συνάντηση της

με σωματείο εργαζομένων και τη διοίκηση του νοσοκομείου δήλωσε:

«Ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ ήταν πάντα ευαισθητοποιημένος και έχει επισκεφεί

πολλές φορές το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο. Ειδικά όμως, την εποχή της

πανδημίας η ψυχική υγεία έχει γίνει ένας «ευαίσθητος» τομέας. Το

Ψυχιατρικό Νοσοκομείο αντιμετωπίζει προβλήματα στην λειτουργία του

και παρουσίαζει ελλείψεις σε προσωπικό.

Ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, επί διακυβέρνησης του, άνοιξε νοσοκομεία, κατήργησε το

τάλιρο, ισοσκέλισε τα χρέη των νοσοκομείων, έδωσε πρόσβαση στην

υγεία σε 2 εκατομμύρια ανασφάλιστους συμπολίτες μας…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...
https://www.youtube.com/watch?v=xJDgmWUml5Q&t=44s

https://kafantari.com/2022/01/12/%cf%87-%ce%ba%ce%b1%cf%86%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%ac%cf%81%ce%b7-%ce%b5%cf%80%ce%af%cf%83%ce%ba%ce%b5%cf%88%ce%b7-%cf%83%cf%84%ce%bf-%cf%88%ce%bd%ce%b1-%ce%b4%ce%b1%cf%86%ce%bd%ce%af%ce%bf%cf%85/
https://www.youtube.com/watch?v=xJDgmWUml5Q&t=44s


17.01.2022

«Ανάγκη άμεσης επίλυσης προβλημάτων του ΨΝΑ 

(ΔΑΦΝΙ), την εποχή της πανδημίας»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Χαρά Καφαντάρη, Βουλευτής Δυτικής Αθήνας και Αν. Τομεάρχης Πολιτικής

Προστασίας της ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία κατέθεσε, σήμερα, με τη

συνυπογραφή ακόμη 31 Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, ερώτηση προς τον Υπουργό

Υγείας με θέμα: Ανάγκη άμεσης επίλυσης προβλημάτων του ΨΝΑ (ΔΑΦΝΙ), την εποχή

της πανδημίας.

Το ΨΝΑ (Δαφνί) και το Δρομοκαΐτειο είναι Ψυχιατρικά Νοσοκομεία στη Δυτική Αθήνα,

ο ρόλος και η προσφορά τους όμως στη ψυχική υγεία, είναι υπερτοπική. Τα εν λόγω

νοσοκομεία καλύπτουν τις ανάγκες σε θέματα Ψυχικής Υγείας τόσο των κατοίκων του

Λεκανοπεδίου Αττικής όσο και της Περιφέρειας, καθώς το 15-18% των Εισαγωγών

Ασθενών ετησίως, αφορούν άτομα που διαμένουν στη Περιφέρεια. Το ΨΝΑ(Δαφνί)

καλύπτει το 50% των εισαγωγών της Ψυχιατρικής εφημερίας στην περιοχή της Αττικής,

το 35% το Δρομοκαΐτειο και το 15% οι Ψυχιατρικές κλινικές των Γενικών Νοσοκομείων.

Οι ψυχιατρικά νοσούντες, δεν είναι ασθενείς δεύτερης κατηγορίας και η θεραπευτική

αντιμετώπισή τους την εποχή της πανδημίας, πρέπει να χαρακτηρίζεται από

αξιοπρεπείς συνθήκες νοσηλείας και ισοτιμίας, έναντι άλλων ασθενών.

Οι ιδιαίτερες συνθήκες του covid 19 επηρέασαν, όπως είναι φυσικό και τη λειτουργία

του Νοσοκομείου, τη στιγμή που οι ελλείψεις προσωπικού (νοσηλευτών, αλλά και

ιατρών) είναι σημαντικές…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...

https://kafantari.com/2022/01/17/%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%b3%ce%ba%ce%b7-%ce%b1%ce%bc%ce%b5%cf%83%ce%b7%cf%83-%ce%b5%cf%80%ce%af%ce%bb%cf%85%cf%83%ce%b7%cf%83-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b2%ce%bb%ce%b7%ce%bc%ce%b1%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%84-2/


20.01.2022

Χ. Καφαντάρη: Αναλγησία να τιμωρούνται οι 

γονείς επειδή αρρωσταίνουν τα παιδιά τους

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Χαρά Καφαντάρη Βουλευτής Δυτ. Αθήνας και Αναπληρώτρια Τομεάρχης

Πολιτικής Προστασίας Κ.Ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία και

Αντιπρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος

της Βουλής, σήμερα, σε τοποθέτησή της στο νομοσχέδιο του Υπουργείου

Ανάπτυξης και Επενδύσεων μεταξύ άλλων ανέφερε:

Αναλγησία να τιμωρούνται οι γονείς επειδή αρρωσταίνουν τα παιδιά τους

Το δόγμα της ΝΔ για την ακρίβεια είναι ότι οι αγορές θα αυτορυθμιστούν

μόνες τους και δεν μπορούμε να επέμβουμε. 6 μήνες προειδοποιεί ο ΣΥΡΙΖΑ

ΠΣ

Υπάρχουν λεφτόδεντρα για τη ΝΔ για τους λίγους, «αρίστους», ΜΜΕ,

αεροπορικές εταιρείες και για όσους πλούτισαν λόγω της πανδημίας

Δεν υπάρχει ελεγκτικός μηχανισμός αγοράς για να παρακολουθεί τις τιμές.

Ειδικά στις εταιρείες ενέργειας.

Πόσες φορές θα τελειώνει η ακρίβεια για τη ΝΔ; Όσες φορές διανύουμε το

τελευταίο μίλι της πανδημίας;

Η πολιτική της κυβέρνησης δεν είναι ευρωπαϊκή στον τομέα του

ανταγωνισμού. Θέλει επιτροπή ανταγωνισμού μακρύ χέρι της κυβέρνησης.

Ωριμάζει η ανάγκη πολιτικής αλλαγής στην κοινωνία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ... https://www.youtube.com/watch?v=-0Afk1ySPM4&t=7s

https://kafantari.com/2022/01/20/%cf%87-%ce%ba%ce%b1%cf%86%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%ac%cf%81%ce%b7-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%bb%ce%b3%ce%b7%cf%83%ce%af%ce%b1-%ce%bd%ce%b1-%cf%84%ce%b9%ce%bc%cf%89%cf%81%ce%bf%cf%8d%ce%bd%cf%84%ce%b1%ce%b9/
https://www.youtube.com/watch?v=-0Afk1ySPM4&t=7s


24.01.2022

Χ. Καφαντάρη: Δεν ταιριάζει σε ευρωπαϊκή πρωτεύουσα η

σημερινή εικόνα της Αθήνας, λόγω χιονόπτωσης

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Χαρά Καφαντάρη, βουλευτής Δυτικής Αθήνας και αν. τομεάρχης Πολιτικής Προστασίας

ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ δήλωσε:

Κεντρικοί οδικοί άξονες της Αθήνας κλειστοί, ταλαιπωρία για οδηγούς, κλειστή η Εθνική

Αθηνών- Θεσσαλονίκης, κυκλοφοριακό κομφούζιο…

Ένα φυσικό φαινόμενο- μια χιονόπτωση σε εξέλιξη, που είχε προαναγγελθεί από τους

επιστήμονες, εδώ και ημέρες…

Συσκέψεις επί συσκέψεων έγιναν στο νέο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής

Προστασίας, καθώς και ανακοινώσεις περί ετοιμότητας του μηχανισμού κλπ….

Ποιο το αποτέλεσμα?

Η σημερινή εικόνα της Αθήνας, δεν ταιριάζει σε μια ευρωπαϊκή πρωτεύουσα…

Η Κακοκαιρία «Ελπίς» επελαύνει, αλλά ποια είναι η ελπίδα για ανθρώπους χωρίς

θέρμανση, που καίνε και ακατάλληλα υλικά για να ζεσταθούν…, καθώς η τιμή του

ηλεκτρικού και των καυσίμων διαρκώς ανεβαίνει…

Ένα επιτελικό κράτος «μπάχαλο»… Ένα κράτος για τους λίγους… που αγνοεί τις

κοινωνικές ανάγκες.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...

https://kafantari.com/2022/01/24/%cf%87-%ce%ba%ce%b1%cf%86%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b1%cf%81%ce%b7-%ce%b4%ce%b5%ce%bd-%cf%84%ce%b1%ce%b9%cf%81%ce%b9%ce%b1%ce%b6%ce%b5%ce%b9-%cf%83%ce%b5-%ce%b5%cf%85%cf%81%cf%89%cf%80%ce%b1%ce%b9%ce%ba/


26.01.2022

Χ. Καφαντάρη: Ένα «επιτελικό» κράτος ανεπαρκές και 

ανίκανο να προστατεύσει τους πολίτες του…

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

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:

Ο υπουργός στο νεοσύστατο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας,

ακολουθεί την πεπατημένη του προκατόχου του στο Υπουργείο Προστασίας του

Πολίτη, βαφτίζοντας τα πάντα «πρωτόγνωρα», προκαλώντας με τις δηλώσεις για την

δήθεν κρατική ετοιμότητα. Πέρα από τις επικοινωνιακές μεγαλοστομίες περί

ετοιμότητας του κρατικού μηχανισμού, η διαπίστωση του ότι, «κρατήσαμε το κράτος

λειτουργικό» αντικατοπτρίζει την πραγματική κατάσταση. Ένα επιτελικό κράτος

παραδομένο στον εντυπωσιασμό και αυτοθαυμασμό, ανεπαρκές και ανίκανο να

προστατεύσει τους πολίτες και τις κρίσιμες υποδομές, ένα επιτελικό κράτος που κάθε

μέρα ξεφτίζει, αποδεικνύοντας την γύμνια του.

Χιονιάδες στην πρωτεύουσα συμβαίνουν με συχνότητα ανά 7-10 χρόνια. Η συχνότητα

των συμβάντων με την πάροδο του χρόνου συνεχώς φθίνει ενώ η σφοδρότητα

αυξάνει. Όμως για πρώτη φορά στην Ιστορία, με την εμφάνιση των πρώτων νιφάδων

χιονιού, ο κρατικός μηχανισμός παρέλυσε. Εκτός από την Αττική Οδό, έκλεισαν κύριες

οδικές αρτηρίες (Κατεχάκη, Μεσογείων, Λαυρίου, Μαραθώνος κλπ), χιλιάδες οδηγοί

εγκλωβίστηκαν για πολλές ώρες, κρίσιμες υποδομές παραμένουν για ώρες

απροσπέλαστες, οι επικοινωνίες διεξάγονται με δυσκολίες, το δημόσιο έκλεισε, τα

μέσα συγκοινωνίας αποσύρθηκαν, η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε πολλές περιοχές…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...

https://kafantari.com/2022/01/26/%cf%87-%ce%ba%ce%b1%cf%86%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b1%cf%81%ce%b7%ce%b5%ce%bd%ce%b1-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%ce%b5%ce%bb%ce%b9%ce%ba%ce%bf-%ce%ba%cf%81%ce%b1%cf%84%ce%bf%cf%83-%ce%b1%ce%bd/


29.01.2022

Χ. Καφαντάρη: Διεθνής διασυρμός της χώρας η 

διαχείριση της κακοκαιρίας από την κυβέρνηση 

Μητσοτάκη

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

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 σε τοποθέτηση

της, στις 28.01.2022, στην Ολομέλεια της Βουλής, στην συζήτηση επί της

προτάσεως δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης που κατατέθηκε από την

κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, ανέφερε:

«Η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη «στήνει», πρόχειρα και επικοινωνιακά,

υπουργεία όπως το Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, χωρίς

οργανόγραμμα και σαφείς αρμοδιότητες, χωρίς σαφές νομοθετικό πλαίσιο

και επιλεκτικά αξιοποιεί κάποια άρθρα ενώ οι συνέπειες των ακραίων

φαινομένων επελαύνουν, με σοβαρές συνέπειες περιβαλλοντικές,

οικονομικές και κοινωνικές. Γενικά, αντιμετωπίζει το θέμα με προχειρότητα,

χωρίς ετοιμότητα, χωρίς σχέδιο, «έτσι χωρίς πρόγραμμα», και «αδιαφορεί»

για τις κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες…

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

https://kafantari.com/2022/01/29/%cf%87-%ce%ba%ce%b1%cf%86%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%ac%cf%81%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%b5%ce%b8%ce%bd%ce%ae%cf%82-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%83%cf%85%cf%81%ce%bc%cf%8c%cf%82-%cf%84%ce%b7%cf%82-%cf%87%cf%8e%cf%81/
https://www.youtube.com/watch?v=MtpmfRIZBCo&t=4s


30.01.2022

Πρόκληση στην κοινή λογική οι δηλώσεις Στυλιανίδη -

Μητσοτάκη
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

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:Απογοήτευσε, ακόμα μια φορά, ο

νέος υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κ. Στυλιανίδης, στην

τοποθέτησή του στη Βουλή, κατά τη συζήτηση της πρότασης μομφής κατά της

κυβέρνησης, που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ.Τον ενημερώνουμε, ότι: Δεν φταίει η

έλλειψη ραντάρ, ούτε η έλλειψη «war room» που έκλεισαν κύριες οδικές αρτηρίες

(Κατεχάκη, Μεσογείων, Λαυρίου, Μαραθώνος κλπ), χιλιάδες οδηγοί εγκλωβίστηκαν

για πολλές ώρες, κρίσιμες υποδομές παρέμειναν για ώρες απροσπέλαστες, που δεν

φρόντισαν για την διατροφή ασθενών σε κεντρικό νοσοκομείο, ούτε τα εκχιονιστικά

μηχανήματα δεν είχαν καύσιμα κ.α….Βέβαια μας πρόλαβε η χιονόπτωση, που κατά

τον κ. Μητσοτάκη «το χιόνι πέφτει συνήθως βράδυ…», ή ήρθε «νωρίτερα στο

ραντεβού»!Βέβαια, κατά την άποψη μας αυτό που φταίει είναι ο παρωχημένος

σχεδιασμός, η έλλειψη συντονισμού, η ανικανότητα αντίληψης των καταστάσεων, η

ιδεοληπτική προσκόλληση σε αναποτελεσματικά δόγματα του παρελθόντος… Όλα τα

άλλα είναι προφάσεις για να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα και να προβούν σε

νέες «αγορές του αιώνα» ( π.χ. πρόγραμμα ΑΙΓΙΣ, που μεταξύ άλλων προβλέπει και

την αγορά πυροσβεστικών αεροπλάνων, τα οποία θα παράγονται από το 2025!). Μα

πάνω απ’ όλα αυτό που φταίει είναι η παντελής έλλειψη ΚΟΙΝΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ!Δεν

ταιριάζει στην Πατρίδα μια τέτοια κυβέρνηση, ένας πρωθυπουργός σαν τον κ

Μητσοτάκη… Να ΦΥΓΟΥΝ….και θα φύγουν…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...

https://kafantari.com/2022/01/31/%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%ce%b7-%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%ce%ba%ce%b7-%ce%bf%ce%b9-%ce%b4%ce%b7%ce%bb%cf%89%cf%83%ce%b5%ce%b9/


02.01.2022

Στην Πρωτοχρονιάτικη λειτουργία στη Μητροπολη Αθηνών, εκπροσωπώντας τον 

Πρόεδρο Α. Τσίπρα.

Δυστυχώς , περίεργα πρωτόκολλα φέτος... 

Ο Ν. Ανδρουλάκης πλησίον του πρωθυπουργού, η Αξιωματική Αντιπολίτευση στο 

τέλος...

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ-ΑΡΘΡΑ-ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

https://www.facebook.com/harakafantari

https://www.facebook.com/harakafantari


05.01.2022

Χ. Καφαντάρη: Η πρόταση Τσίπρα για 

ανάγκη πολιτικής αλλαγής, «άναψε φωτιές» 

στο πολιτικό σκηνικό

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, στις 3.1.2022, στον τηλεοπτικό

σταθμό ΑLERT TV, στην εκπομπή «ALERT ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ»

σχολίασε την επικαιρότητα και μεταξύ άλλων ανέφερε:

«Η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη μας έχει συνηθίσει σε παλινωδίες

και αλληλοαναιρέσεις και όχι σε σχεδιασμούς. Απλά

«παρακολουθεί» την έξαρση της πανδημίας.

Στο θέμα του ανοίγματος των σχολείων, η κυβέρνηση κινείται

επικίνδυνα. Πρέπει να αποσυμφορηθούν οι τάξεις, να

προσληφθούν άμεσα αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, να

τοποθετηθούν κλιμάκια του ΕΟΔΥ για ελέγχους και να καταργηθεί

το 50% συν 1 που απαιτείται για το κλείσιμο των τάξεων…

Αναδημοσίευση από:LEFT.GR https://www.youtube.com/watch?v=ADX1Bq91NL4&t=1s

https://left.gr/news/h-kafantari-i-protasi-tsipra-gia-anagki-politikis-allagis-anapse-foties-sto-politiko-skiniko
https://www.youtube.com/watch?v=ADX1Bq91NL4&t=1s


06.01.2022

Χ. Καφαντάρη: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη 

υλοποιεί πολιτικές που ευνοούν τον ιδιωτικό 

τομέα στην υγεία, αλλά και στην παιδεία

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

5.1.2022, στο ραδιοφωνικό σταθμό ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ 105.5 σχολίασε την

επικαιρότητα και μεταξύ άλλων ανέφερε:

«H κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη οδηγεί τη χώρα σε πολύ άσχημα

μονοπάτια. Οι χειρισμοί της κυβέρνησης, όσον αφορά την εξέλιξη της

πανδημίας, χαρακτηρίζονται από ανευθυνότητα και ανικανότητα. Η

κυβέρνηση δεν προβλέπει, δεν εφαρμόζει πολιτικές πρόληψεις, απλά

«παρακολουθεί».

Δυστυχώς, η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη υλοποιεί συγκεκριμένες

πολιτικές που ευνοούν τον ιδιωτικό τομέα στην υγεία και τώρα με το

άνοιγμα των σχολείων, παρά τον αυξημένο αριθμό κρουσμάτων,

υλοποιεί πολιτικές που ευνοούν και τον ιδιωτικό τομέα στην παιδεία…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ... https://www.youtube.com/watch?v=I9GHH79QOo&feat

ure=emb_logo

https://kafantari.com/2022/01/06/x-%ce%ba%ce%b1%cf%86%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b1%cf%81%ce%b7-%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%85%ce%bb%ce%bf%cf%80/
https://www.youtube.com/watch?v=I9-GHH79QOo&feature=emb_logo


12.01.2022

Χ. Καφαντάρη: Η κοινωνία νιώθει ανασφάλεια για 

την πανδημία και την εξέλιξη της, λόγω και της 

κατάστασης του 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 11.1.2022,

στον τηλεοπτικό σταθμό ΑLERT TV και στην εκπομπή «ΑLERT ΣΤΗΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ» σχολίασε την επικαιρότητα και μεταξύ άλλων ανέφερε:

«Μεγάλη ανασφάλεια υπάρχει στον κόσμο. Φόβος για την πανδημία και την

κατάσταση που επικρατεί στο ΕΣΥ, αλλά και την ακρίβεια που καλπάζει.

Oι παλινωδίες, οι αυτοαναιρέσεις και οι διαστάσεις των απόψεων μεταξύ

των μελών της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη καταδεικνύουν όχι μόνο την

αποτυχία της κυβέρνησης στην διαχείριση της πανδημίας αλλά και τον

πανικό που την έχει κυριεύσει.

Σχετικά με την επίταξη 300 κλινών του ιδιωτικού τομέα, φάνηκε ότι τελικά

οι ιδιώτες «επιλέγουν» ασθενείς, ειδικά ελαφρά περιστατικά. Την ίδια

στιγμή στο νοσοκομείο Λοιμωδών «Η Αγ. Βαρβάρα» στη Δυτική Αθήνα

παραμένουν αναξιοποίητες 52 κλίνες covid, που στα δύο πρώτα κύματα του

κορωνοϊού νοσήλευσαν ασθενείς, βοηθώντας έτσι το επιβαρυμένο όμορο

νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟ»…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ... https://www.youtube.com/watch?v=taDYcGHNOy8

https://kafantari.com/2022/01/12/x-%ce%ba%ce%b1%cf%86%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b1%cf%81%ce%b7%ce%b7-%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%cf%89%ce%bd%ce%b9%ce%b1-%ce%bd%ce%b9%cf%89%ce%b8%ce%b5%ce%b9-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%83%cf%86%ce%b1%ce%bb%ce%b5/
https://www.youtube.com/watch?v=taDYcGHNOy8


15.01.2022

Χ. Καφαντάρη: Για τη ΝΔ το δημόσιο ΕΣΥ 

είναι συντήρηση και η ιδιωτικοποίηση του 

πρόοδος

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 14.1.2022, στον τηλεοπτικό

σταθμό BLUESKY και στην εκπομπή «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ», σχολίασε την

επικαιρότητα και μεταξύ άλλων ανέφερε:

« H αύξηση του κατώτατου μισθού στα 800 ευρώ είναι ένα πάγιο

αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ. Οι επιχειρήσεις, οι μικροεπιχειρήσεις και οι

θεσμικοί εκπρόσωποι τους (ΓΣΕΒΕΕ, επιμελητήρια, κλπ) είναι

υπέρ της αύξησης του κατώτατου μισθού αλλά αυτό πρέπει να

γίνει με την παράλληλη στήριξη των επιχειρήσεων, όπως ρύθμιση

των χρεών τους που έγιναν μέσα στην πανδημία, διαγραφή

μέρους των χρεών τους και δυνατότητα πρόσβασης σε

δανειοδότηση (από τις 850.000 επιχειρήσεις που υπάρχουν στην

χώρα μας πάνω από 30.000 με 40.000 δεν έχουν δυνατότητα

πρόσβασης στο τραπεζικό σύστημα).

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

https://kafantari.com/2022/01/15/%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7-%ce%bd%ce%b4-%cf%84%ce%bf-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%83%ce%b9%ce%bf-%ce%b5%cf%83%cf%85-%ce%b5%ce%b9%ce%bd%ce%b1%ce%b9-%cf%83%cf%85%ce%bd%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%b7%cf%83/
https://www.youtube.com/watch?v=NKXxuLiGmNM&t=7s


17.01.2022

Χ. Καφαντάρη: «Ζητείται ελπίς…» για έξοδο από την 

πανδημία και την ακρίβεια

Το άρθρο της Χαράς Καφαντάρη, βουλευτή Δυτ. Αθήνας και αναπλ. τομεάρχη

Πολιτικής Προστασίας του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, στην κυριακάτικη

kontranews

Κλίμα κατήφειας και ανασφάλειας φαίνεται να κυριαρχεί στον απλό πολίτη. Μια

ανασφάλεια καθημερινή για την Υγεία λόγω και του covid, καθώς και για την

ανταπόκριση στις βασικές καθημερινές ανάγκες, εξ αιτίας της ραγδαίας αύξησης

των τιμών.

Το ΕΣΥ καθημερινά καταρρέει λόγω των εφαρμοζόμενων πολιτικών της

κυβέρνησης Μητσοτάκη, χωρίς επαρκές προσωπικό και μέσα, την ίδια στιγμή που

ο ιδιωτικός τομέας υγείας δείχνει απρόθυμος να «βάλει πλάτη» στην αντιμετώπιση

της πανδημίας, καθώς η κυβέρνηση δεν το επιβάλει. «Εικόνες ντροπής»

διαδραματίσθηκαν σε δημόσια νοσοκομεία τις τελευταίες μέρες με ασθενείς covid

στιβαγμένους σε αίθουσες νοσοκομείων , ενώ ο αριθμός των δια σωληνωμένων

συμπολιτών μας καθημερινά παραμένει σταθερά πάνω από 600, οι θάνατοι πάνω

από 70, ενώ υπάρχει σταθερός αριθμός δια σωληνωμένων εκτός ΜΕΘ. . Αν

σκεφτούμε ότι από το δημόσιο σύστημα υγείας λείπουν γύρω στις 10000 άτομα

νοσηλευτικό προσωπικό (2000 συνταξιοδοτήσεις και πάνω από 7000 σε αναστολή),

η πρωτοβάθμια βαθμίδα υγείας υποβαθμίσθηκε ουσιαστικά και το δημόσιο

σύστημα μετατράπηκε ή σε covid αποκλειστικά, ή σε εμβολιαστικό κέντρο, είναι

λογικό ο απλός πολίτης να νιώθει ανασφάλεια…

Αναδημοσίευση από:left.gr

https://left.gr/news/h-kafantari-ziteitai-elpis-gia-exodo-apo-tin-pandimia-kai-tin-akriveia


18.01.2022

X. Καφαντάρη: Ο κ. Μητσοτάκης θέλει δημοσιογράφους, που 

«λιβανίζουν» την κυβέρνηση, όχι  ερευνητική 

Δημοσιογραφία…

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 18.1.2022, στον ραδιοφωνικό σταθμό Εllada

FM 94.3, σχολίασε την επικαιρότητα και μεταξύ άλλων ανέφερε:

« Είναι πρωτοφανής η κατάσταση που επικρατεί στο Παίδων Πεντέλης. Να θέλουν οι

γιατροί να εφημερεύουν και να μπαίνουν τα ΜΑΤ και να εμποδίζουν τους υγειονομικούς

γιατρούς να εξυπηρετήσουν τα παιδιά.

Η πορεία της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη αποδεικνύει ότι ο κ. Μητσοτάκης έχει ένα

στόχο. Την ιδιωτικοποίηση της υγείας.

Ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, επί διακυβέρνησής του, είχε εξασφαλίσει σε ανασφάλιστους συμπολίτες μας

πρόσβαση στην υγεία. Αυτό το επίτευγμα του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ έρχεται τώρα και μέσα στην

πανδημία, η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη με τροπολογία και αφαιρεί τη δυνατότητα

συνταγογράφησης στους ανασφάλιστους σε ιδιώτες γιατρούς από 1/2/2022.

Σχετικά με την επίταξη 300 κλινών του ιδιωτικού τομέα, φάνηκε ότι τελικά οι ιδιώτες

«επιλέγουν» ασθενείς, ειδικά ελαφρά περιστατικά. Την ίδια στιγμή στο νοσοκομείο

Λοιμωδών «Η Αγ. Βαρβάρα» στη Δυτική Αθήνα παραμένουν αναξιοποίητες 52 κλίνες covid,

που στα δύο πρώτα κύματα του κορωνοϊού νοσήλευσαν ασθενείς, βοηθώντας έτσι το

επιβαρυμένο όμορο νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟ»…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...

https://kafantari.com/2022/01/18/%ce%bf-%ce%ba-%ce%bc%ce%b7%cf%84%cf%83%ce%bf%cf%84%ce%ac%ce%ba%ce%b7%cf%82-%ce%b8%ce%ad%ce%bb%ce%b5%ce%b9-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%83%ce%b9%ce%bf%ce%b3%cf%81%ce%ac%cf%86%ce%bf%cf%85%cf%82-%cf%80/


20.01.2022

Xαρά Καφαντάρη: Oι πρόσφατες ανακοινώσεις 

Τσίπρα για την εκλογή προέδρου και κεντρικής 

επιτροπής του σύριζα ΠΣ είναι σοβαρό δημοκρατικό 

βήμα

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, στις

20.1.2022, στον ραδιοφωνικό σταθμό Flash 99.4 και στην εκπομπή «Άναψε

Φλας» σχολίασε την επικαιρότητα και μεταξύ άλλων ανέφερε:

«Η υπόθεση του βιασμού της 24χρονης έχει σοκάρει όλη την κοινωνία. Η

υπόθεση αυτή αποδεικνύει για ακόμη μια φορά την ανάγκη για κοινωνικές

δομές, περαιτέρω ενίσχυση των τμημάτων ενδοοικογενειακής βίας της ΕΛΑΣ

που ιδρύθηκαν επί ΣΥΡΙΖΑ ώστε να μπορούν οι γυναίκες να απευθύνονται

καθώς και νομοθετικό πλαίσιο. Η ευθύνη της πολιτείας και των δικαστικών

αρχών είναι μεγάλη για την όσο πιο γρήγορη και σε βάθος εξιχνίαση της εν

λόγω υπόθεσης.

Σε σχέση με την άφιξη των Rafale, θα ήθελα να τονίσω ότι η εξωτερική

πολιτική και η άμυνα της χώρας μας είναι ένα εθνικό ζήτημα. Δεν μπορεί η

κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη να το μετατρέπει σε αντικείμενο καπηλείας

αναρτώντας σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης ένα βιντεάκι στο οποίο δείχνει

στο πρώτο καρέ την αποκάλυψη του αυτοκόλλητου της ελληνικής σημαίας

στα γαλλικά υπερόπλα, αλλά και το έμβλημα της ΝΔ στο τελευταίο καρέ…

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

https://kafantari.com/2022/01/20/%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%bf%ce%b9-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%86%ce%b1%cf%84%ce%b5%cf%83-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%cf%89/
https://www.youtube.com/watch?v=KKUAyKuwfpQ&t=3s


21.01.2022

Η πρόταση του Α. Τσίπρα για ισότιμη συμμετοχή των δυο

φίλων στα όργανα, αποτελεί μια δικαίωση αιτημάτων

του φεμινιστικού κινήματος

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 20.01.2022, στον τηλεοπτικό σταθμό ART

και στην εκπομπή «ΛΟΓΟΣ ΑΝΤΙΛΟΓΟΣ», σχολίασε την επικαιρότητα και μεταξύ άλλων

ανέφερε:

« Η πρόσφατη πρόταση του Α. Τσίπρα σχετικά με την εκλογή αρχηγού και ηγεσίας -

ΚΕ, από την κομματική βάση είναι αποτέλεσμα δημοκρατικής ωρίμανσης του

κόμματός μας. Ο Πρόεδρος και η Κεντρική Επιτροπή θα εκλέγονται απευθείας από τα

μέλη του κόμματος με καθολική ψηφοφορία και με ενιαία λίστα. Δίνεται έτσι ρόλος

και λόγος στα μέλη του κόμματος. Ένα σοβαρό δημοκρατικό βήμα με αποδέκτες την

κοινωνία και το κόμμα μας. Επίσης ένα κόμμα της προόδου, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ δεν

μπορεί να μην συγχρονίζεται με τη νέα ψηφιακή εποχή, έτσι η ψηφιακή αναβάθμιση

και χρήση νέων τεχνολογιών είναι επίσης ένα σημαντικό βήμα. Τέλος, το 50%-50%

άνδρες -γυναίκες στα όργανα, καθιστά το ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ από τα πρώτα κόμματα

πανευρωπαϊκά εφαρμογής της ισότητας στην πράξη.

Από την αρχή της πανδημίας, ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ ως υπεύθυνη αντιπολίτευση, έγκαιρα

διατύπωσε συγκεκριμένες και τεκμηριωμένες προτάσεις και επεδίωξε πολιτική

συναίνεση για λύσεις βασισμένες στην Επιστήμη και τις πραγματικές ανάγκες της

Κοινωνίας. Άλλωστε μέσα σε αυτή τη λογική της συναίνεσης ο Α.Τσίπρας πρότεινε

και κοινό Υπουργό Υγείας κάτι το οποίο ο κ . Μητσοτάκης ούτε καν το συζήτησε…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...

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

mZZ6ydPIkqA&t=1s

https://kafantari.com/2022/01/21/%ce%b7-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b1-%cf%84%cf%83%ce%b9%cf%80%cf%81%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%b9%cf%83%ce%bf%cf%84%ce%b9%ce%bc%ce%b7-%cf%83%cf%85%ce%bc%ce%bc/
https://www.youtube.com/watch?v=mZZ6ydPIkqA&t=1s


24.01.2022

Καφαντάρη στο CNN Greece για κακοκαιρία

«Ελπίδα»: «Να μην επαναληφθούν όσα συνέβησαν

με τη "Μήδεια"»

Η κυβέρνηση και το νέο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής

Προστασίας θα κριθούν από τη διαχείριση της κακοκαιρίας “Ελπίδα”», τονίζει

με δήλωσή της στο CNN Greece η Χαρά Καφαντάρη για το νέο κύμα που

σαρώνει τη χώρα.

Η αναπληρώτρια τομεάρχης Πολιτικής Προστασίας του ΣΥΡΙΖΑ- Προοδευτική

Συμμαχία ζητά να μην επαναληφθούν όσα συνέβησαν πέρυσι με την

κακοκαιρία «Μήδεια», κάνοντας λόγο για «ανετοιμότητα του κρατικού

μηχανισμού» και υπενθυμίζοντας πως «η αξιωματική αντιπολίτευση περιμένει

εδώ κι ένα χρόνο τη νομοθετική πρωτοβουλία για την οποία είχε δεσμευτεί ο

τότε αρμόδιος αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών, Στέλιος Πέτσας, κι

αφορούσε τη συνεργασία υπουργείων και φορέων, αλλά δεν έχει έρθει ακόμα

στη Βουλή».

«Ο νέος υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστος

Στυλιανίδης, έχει κάνει σχετικές δηλώσεις. Τα αποτελέσματα, όμως, θα

κρίνουν τη διαχείριση κι αν τα μεγάλα λόγια θα γίνουν πράξη. Χρειάζεται

ένας οργανωμένος, συντονισμένος μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας,

νομοθετικό πλαίσιο που δεν υπάρχει σήμερα. Ακόμα και σε επίκαιρη ερώτηση

που καταθέσαμε δεν απάντησε ο κ. Στυλιανίδης…

Αναδημοσίευση από:www.cnn.gr

https://www.cnn.gr/politiki/story/298711/no-kafantari-sto-cnn-greece-na-min-epanalifthoyn-osa-synevisan-me-ti-mideia-vids?fbclid=IwAR0GhVU7uFymz5yLxxu0HnQZvzoaTIfKZlGVYJjehLh9saaxSPIGZceLDCM


24.01.2022

Το «διατηρήσαμε το κράτος λειτουργικό», του κ.

Στυλιανίδη, ακούγεται άκρως ειρωνικό…

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 24.01.2022,

στο ραδιοφωνικό σταθμό ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ 105.5 σχολίασε την επικαιρότητα και

μεταξύ άλλων ανέφερε:

« Η έκφραση του κ. Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας

«διατηρήσαμε το κράτος λειτουργικό» ακούγεται ειρωνικό για τους

εγκλωβισμένους στην Εθνική και Αττική Οδό καθώς και στους κεντρικούς

οδικούς άξονες της Αθήνας.

Η σε εξέλιξη χιονόπτωση «Ελπίς», ένα φυσικό φαινόμενο το οποίο δεν είναι

τόσο πρωτοφανές και το οποίο είχε προαναγγελθεί από τους επιστήμονες εδώ

και ημέρες, βρήκε την πολιτεία εντελώς απροετοίμαστη με συσκέψεις επί

συσκέψεων στο νέο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας,

καθώς και ανακοινώσεις περί ετοιμότητας του μηχανισμού, ότι όλα θα πάνε

καλά, κλπ…

Η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη είναι ένα επιτελικό κράτος «μπάχαλο» το

οποίο δεν ενδιαφέρεται, αγνοεί τις κοινωνικές ανάγκες και προσπαθεί να

κρυφτεί πίσω από την κλιματική αλλαγή, η οποία φυσικά ως ένα βαθμό

εντείνει τα ακραία καιρικά φαινόμενα…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...
https://www.youtube.com/watch?v=uWtXPjFZP8k&t=2s

https://kafantari.com/2022/01/24/%cf%84%ce%bf-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%ae%cf%83%ce%b1%ce%bc%ce%b5-%cf%84%ce%bf-%ce%ba%cf%81%ce%ac%cf%84%ce%bf%cf%82-%ce%bb%ce%b5%ce%b9%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b3%ce%b9%ce%ba/
https://www.youtube.com/watch?v=uWtXPjFZP8k&t=2s


24.01.2022

Χ. Καφαντάρη: Ενισχύεται ο ρόλος των μελών του

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣΟ ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ.

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 24.01.2022,

στον ραδιοφωνικό σταθμό ΝΟRTH 98.0 FM, και στην εκπομπή «Βόρειος

Αντίκτυπος» με Βαγγέλη Μωυσή και την Ειρήνη Γκέλη» σχολίασε την

επικαιρότητα και μεταξύ άλλων ανέφερε:

«O ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ είναι ένα πολυσυλλεκτικό και δημοκρατικό κόμμα και ως εκ

τούτου η πρόταση του Α. Τσίπρα σχετικά με την απευθείας εκλογή

Προέδρου και Κεντρικής Επιτροπής από την κομματική βάση είναι

αποτέλεσμα δημοκρατικής ωρίμανσης του κόμματός μας. Δίνεται έτσι ρόλος

και λόγος στα μέλη του κόμματος. Ένα σοβαρό δημοκρατικό βήμα με

αποδέκτες την κοινωνία και το κόμμα μας.

Η πρώτη κίνηση που τάραξε το πολιτικό σκηνικό ήταν η προσφυγή στις

κάλπες και η ανάγκη πολιτικής αλλαγής, όπως ζήτησε ο Αλ.Τσίπρας, ώστε

να προκύψει μια δημοκρατική και προοδευτική κυβέρνηση, είναι

περισσότερο παρά ποτέ αναγκαία. Αυτό δημιούργησε κλυδωνισμούς και σε

άλλα πολιτικά κόμματα, δημιούργησε μία τομή στην πολιτική ζωή…

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

&v=QJnkPU3Vhz4&feature=emb_logo

https://kafantari.com/2022/01/24/%cf%87-%ce%ba%ce%b1%cf%86%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%ac%cf%81%ce%b7-%ce%b5%ce%bd%ce%b9%cf%83%cf%87%cf%8d%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b9-%ce%bf-%cf%81%cf%8c%ce%bb%ce%bf%cf%82-%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%bc%ce%b5%ce%bb/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=QJnkPU3Vhz4&feature=emb_logo


26.01.2022

Απαιτείται νέο Σύστημα Πολιτικής Προστασίας με βάση 

τον κατατεθέντα νόμο του ΣΥΡΙΖΑ

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 25.01.2022, στον τηλεοπτικό σταθμό

Flash της Δυτικής Μακεδονίας σχολίασε την επικαιρότητα και μεταξύ άλλων

ανέφερε:

«Για ακόμη μια φορά βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ένα ανέτοιμο κρατικό μηχανισμό,

μια ανέτοιμη πολιτική προστασία και μια αδιαφορία εκ μέρους της κυβέρνησης του

κ. Μητσοτάκη για τους συμπολίτες μας. Έχοντας ακόμα εγκλωβισμένους, 24 ώρες

μετά την έναρξη της χιονόπτωσης, στην Αττική Οδό, η έκφραση του κ. Υπουργού

Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας «διατηρήσαμε το κράτος λειτουργικό»

ακούγεται άκρως ειρωνική…

Η χιονόπτωση «Ελπίς», είχε προαναγγελθεί από τους επιστήμονες εδώ και ημέρες,

άρα δεν υπάρχει δικαιολογία από την κυβέρνηση γιατί ήταν ανέτοιμος ο κρατικός

μηχανισμός.

Η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη δεν κάνει τίποτα άλλο παρά επικοινωνία, όπως

επικοινωνιακοί ήταν και οι λόγοι της δημιουργίας του Υπουργείου Κλιματικής

Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Όμως οι ευθύνες δεν είναι μόνο του Υπουργείου

αλλά και του ίδιου του κ. Μητσοτάκη…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...
https://www.youtube.com/watch?v=Odv-OGyu0TM

https://kafantari.com/2022/01/26/%ce%b1%cf%80%ce%b1%ce%b9%cf%84%ce%b5%ce%af%cf%84%ce%b1%ce%b9-%ce%bd%ce%ad%ce%bf-%cf%83%cf%8d%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bc%ce%b1-%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b9%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%cf%80%cf%81%ce%bf/
https://www.youtube.com/watch?v=Odv-OGyu0TM


26.01.2022

Χ. Καφαντάρη :Χωρίς σχέδιο "Βλέποντας και κάνοντας "

https://www.youtube.com/watch?v=6OxOMfHzLw0

https://www.youtube.com/watch?v=6OxOMfHzLw0


27.01.2022

X. Καφαντάρη: Ανεπάρκεια επιχειρησιακού σχεδίου 

και υποτίμηση του επιστημονικού κόσμου

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 26.01.2022,

στον τηλεοπτικό σταθμό BLUESKY TV, στην εκπομπή «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ»

σχολίασε την επικαιρότητα και μεταξύ άλλων ανέφερε:

« Η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη βρίσκεται σε μια πολύ δύσκολη θέση

καθώς απέτυχε πλήρως στην διαχείριση της κρίσης λόγω της κακοκαιρίας

Ελπίς, αν και το καιρικό φαινόμενο είχε προβλεφθεί έγκαιρα από τους

επιστήμονες.

Η κυβέρνηση του κ.Μητσοτάκη, είναι μια αδύναμη και ανεύθυνη κυβέρνηση

η οποία «νομίζει» ότι με μια συγνώμη θα λυθούν τα προβλήματα και ότι θα

ξεφύγει από τις βαριές της ευθύνες. Ο κ. Μητσοτάκης απέτυχε και πρέπει να

παραιτηθεί.

Παράλληλα όμως, στελέχη της κυβέρνησης προκαλούν με τις δηλώσεις τους.

Αρχικά ο κύπριος υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με

το αμίμητο «κρατήσαμε το κράτος λειτουργικό», ή ο υφυπουργός

Εσωτερικών με το «ανεβασμένο το επίπεδο της Πολιτικής Προστασίας» και

άλλα πολλά…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ... https://www.youtube.com/watch?v=C_IzK_43xwY

https://kafantari.com/2022/01/27/%ce%b1%ce%bd%ce%b5%cf%80%ce%ac%cf%81%ce%ba%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%87%ce%b5%ce%b9%cf%81%ce%b7%cf%83%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%cf%83%cf%87%ce%b5%ce%b4%ce%af%ce%bf%cf%85-%ce%ba/
https://www.youtube.com/watch?v=C_IzK_43xwY


27.01.2022

Χ. Καφαντάρη: «Κρατήσαμε το κράτος

λειτουργικό» ισχυρίζεται η κυβέρνηση!

Ακόμα ένα ακραίο καιρικό φαινόμενο χτύπησε την χώρα μας. Η

κακοκαιρία κτύπησε με ιδιαίτερη σφοδρότητα περιοχές στην Ανατολική

Στερεά, νησιά του Αιγαίου (Σποράδες και Κυκλάδες) και έδειξε την μήνιν

του στην Αττική. Χαρακτηριστικές είναι οι φωτογραφίες που

δημοσιεύτηκαν από νησιά των Κυκλάδων, γνωστά θέρετρα θερινών

διακοπών, καλυμμένα, ίσως για πρώτη φορά από τέτοιο παχύ στρώμα

χιονιού. Οι εικόνες δε της πρωτεύουσας, αλλά και της Αττικής γενικότερα

είναι χαρακτηριστικές.

Μια αδύναμη και ανεύθυνη κυβέρνηση, η κυβέρνηση Μητσοτάκη,

«νομίζει» ότι με μια συγνώμη θα ξεφύγει από τις βαριές της ευθύνες.

Παράλληλα όμως, στελέχη της κυβέρνησης προκαλούν με τις δηλώσεις

τους. Αρχικά ο κύπριος υπουργός Κλιματικής κρίσης και πολιτικής

προστασίας με το αμίμητο «κρατήσαμε το κράτος λειτουργικό», ή ο

υφυπουργός Εσωτερικών με το «ανεβασμένο το επίπεδο της Πολιτικής

Προστασίας» και άλλα πολλά…

Χρονιές όπως το 1982, το 1992, το 2002 ή και το 2008, με τους

παγωμένους δρόμους, απροσπέλαστους από τα οχήματα και τα μέσα

μαζικής μεταφοράς ακόμα και στο κέντρο της πόλης, λόγω των μεγάλων

κλίσεων και το σπάνιο θέαμα εκχιονιστικών μηχανημάτων να

καταγράφονται στην συλλογική μνήμη. Η πρωτεύουσα της χώρας, στην

οποία κατοικεί πάνω από τον μισό πληθυσμό της χώρας, γνωρίζει

«χιονιάδες» με συχνότητα κάθε 7-10 χρόνια.

Αναδημοσίευση από:tvxs.gr

https://tvxs.gr/news/egrapsan-eipan/kratisame-kratos-leitoyrgiko-isxyrizetai-i-kybernisi


28.01.2022

Χαρά Καφαντάρη: Ανάγκη Πολιτικής Αλλαγής και

Δημοκρατικής Προοδευτικής Λύσης

Κορωνοϊός: Αν κάνατε έναν απολογισμό δύο σχεδόν χρόνια μετά την εμφάνισή

του στη ζωή μας, θα λέγατε πως πέτυχε ή απέτυχε η κυβέρνηση;

Εδώ και δυο χρόνια ολόκληρος ο κόσμος ζει στα χρόνια της πανδημίας. Η

εμφάνιση του covid 19, εδώ και δύο χρόνια, επηρέασε όλον τον πλανήτη,

καθιστώντας την πανδημία ένα παγκόσμιο γεγονός. Ο Π.Ο.Υ., η παγκόσμια

ιατρική κοινότητα, η Επιστήμη κινητοποιήθηκαν, τόσο στο επίπεδο

φαρμακευτικής αντιμετώπισης, όσο και στη διαδικασία δημιουργίας εμβολίου.

Ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ από την αρχή, στήριξε τα περιοριστικά μέτρα που εξαγγέλθηκαν,

πάντα όμως με κριτικές προτάσεις και διάθεση συναίνεσης, για την αντιμετώπιση

του νέου ιού. Η γενναία στήριξη του ΕΣΥ με μέσα και προσλήψεις, η ουσιαστική

συμβολή του ιδιωτικού τομέα, οι εμβολιασμοί, παράλληλα με χρήση φαρμάκων (

π.χ. μονοκλωνικά) ήταν και είναι απαραίτητα μέτρα.

Αντίθετα η Κυβέρνηση Μητσοτάκη κινήθηκε στην αντίθετη κατεύθυνση. Άφησε

ανοχύρωτο το ΕΣΥ, έθεσε σε διαθεσιμότητα υγειονομικούς με αποτέλεσμα να

υπάρχουν σήμερα 9.000 λιγότεροι από πέρυσι, εκ των οποίων 2.000

συνταξιοδοτηθέντες, δεν επιστράτευσε τον ιδιωτικό τομέα και υποβάθμισε

συνειδητά την πρωτοβάθμια Υγεία, ακόμα κλείνοντας νοσοκομεία ή μη

αξιοποιώντας άλλα. Το δημόσιο ΕΣΥ και οι λειτουργοί του όμως, υπερέβησαν

εαυτόν και απέδειξαν στην πράξη τη σημασία του δημοσίου συστήματος Υγείας…

Αναδημοσίευση από: screenmagazine.gr

https://screenmagazine.gr/index.php/xara-kafantari-anagki-politikis-allagis-kai-dimokratikis-proodeutikis-lysis/


https://www.facebook.com/harakafantari

04.01.2022

Επισκεφτήκαμε σήμερα το πρωί τις υπηρεσίες καθαριότητας του Δήμου Αγ. Βαρβάρας στο 

αμαξοστάσιο.

Ευχηθήκαμε χρόνια πολλά- Καλή χρονιά.

Συζητήσαμε με τους εργαζόμενους τα προβλήματα τους. 

Οι μόνιμοι υπάλληλοι των Δήμων είναι όλο και λιγότεροι...

Κυριαρχούν οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Οι  συμβασιούχοι είναι  όλο και περισσότεροι..

Η ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών των Δήμων, είναι προ των πυλών..

Αυτή η πολιτική θα ανατραπεί. Πολιτική Αλλαγή τώρα...

https://www.facebook.com/harakafantari


06.01.2022

Χρόνια πολλά για τη μεγάλη εορτή των Θεοφανίων

Στο Σκαραμαγκά στον εορτασμό  αγιασμού των υδάτων και ρίψη του σταυρού, με τον 

Δήμαρχο Χαϊδαρίου, αντιπεριφερειαρχη Δ Τομέα, δημοτικούς συμβούλους και 

συντρόφους της περιοχής Χαϊδαρίου

Να δοθεί ο χώρος στο Δήμο Χαϊδαρίου 

Να αποκτήσει η Δ Αθήνα και οι κάτοικοι της πρόσβαση στη θάλασσα. Συνταγματικά 

κατοχυρωμένο δικαίωμα

https://www.facebook.com/harakafantari

https://www.facebook.com/harakafantari


07.01.2022

Στο 10ο Πυροσβεστικό Σταθμό Περιστεριού σήμερα

Ευχηθήκαμε Καλή Χρονιά

Συζητήσαμε προβλήματα εργαζομένων

Απολογισμό αντιπυρικής περιόδου και θέματα που αφορούν την αναδιάρθρωση του

Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και την αντιπυρική προστασία των σχολείων

Με Γ. Μαρματακη από τμήμα σωμάτων ασφάλειας ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και Ζήση Καπράνα γγ ΔΟΕ

https://www.facebook.com/harakafantari

https://www.facebook.com/harakafantari


12.01.2022

Επίσκεψη στο ΨΝΑ Δαφνί σήμερα

Ευαίσθητος τομέας η Ψυχική Υγεία ειδικά την εποχή του covid. 

Πολλές  οι ελλείψεις προσωπικού και τα προβλήματα λειτουργίας του Νοσοκομείου. 

Συνάντηση με σωματείο εργαζομένων και Διοίκηση του Νοσοκομείου. 

Με την αναπλ. τομεάρχη Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ  Δ. Αυγέρη , τον 

Θ. Γεωργόπουλο από τμήμα Υγείας , τον Γ.  Ζαΐρη από την ΟΜ Δαφνιού, και μέλη της 

Νομαρχιακής Δ. Αθήνας με το γραμματέα Κ. Κάβουρα, τη Β. Καλφοπούλου και τον Τ. 

Σαράντου.

https://www.facebook.com/harakafantari



18.01.2022

Σήμερα περιοδεία στο Περιστέρι με συντρόφους/σσες των τοπικών ΟΜ ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ.

Αγωνία στον κόσμο, ανησυχία για την άνοδο των τιμών και στην ενέργεια.

Η ανάγκη της Πολιτικής αλλαγής γίνεται σταδιακά αίτημα της Κοινωνίας.

Είμαστε πάντα κοντά στην Κοινωνία και τις ανάγκες της

https://www.facebook.com/harakafantari



30.01.2022

Σήμερα στην Πετρούπολη

Κοπή Πίτας του γυναικείου συλλόγου «Φιλοτεχνείν»

Συγχαρητήρια στο Σύλλογο και τα μέλη του για τις υπέροχες καλλιτεχνικές

δημιουργίες και τη δραστηριότητα του

https://www.facebook.com/harakafantari

https://www.facebook.com/harakafantari

