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Χ. Καφαντάρη: Η NΔ φοβάται και καλλιεργεί το φόβο στο 

λαό…

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 01.02.2022, στην

Ολομέλεια της Βουλής, για τον Αναπτυξιακό Νόμο.

Ακολουθεί ολόκληρη η ομιλία:

Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ.

Αυτό που πραγματικά θα ταίριαζε στην κυβερνητική πλειοψηφία είτε σε επίπεδο

Βουλευτών, είτε Υπουργικού Συμβουλίου, είναι η ρήση «η θρασύτητα είναι η μάσκα του

φόβου». Και θα εξηγήσω καθαρά τι εννοώ. Πραγματικά, κύριοι της συγκυβέρνησης,

φοβάστε. Και φοβάστε δημιουργώντας συγχρόνως ένα κλίμα φόβου, τρομοκρατίας θα

έλεγα, στον απλό κόσμο, στον λαό. Μάλιστα δεν είναι τυχαίο αυτό το οποίο ζήσαμε τις

τελευταίες μέρες, χθες και σήμερα, με τις αντιδημοκρατικές πρακτικές και τακτικές της

κυβερνητικής πλειοψηφίας με τα ζητήματα, που είδε όλο το πανελλήνιο, αφαίρεσης του

λόγου από έναν δημοκρατικά εκλεγμένο Βουλευτή, παραβιάζοντας ακόμα και

συνταγματικά δικαιώματα. Να μην πω βέβαια για τον Κανονισμό της Βουλής. Και βέβαια

τολμάτε, κύριοι Βουλευτές που στηρίζετε τη συγκυβέρνηση, να μιλάτε για κατάπτωση της

αξιακής θέσης του ΣΥΡΙΖΑ. Κατάπτωση, όπως το είπε ο κ. Κουμουτσάκος, αξιακό έλλειμμα.

Μίλησε και ο προλαλήσας Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας πάλι για θέματα αξιών. Αυτό,

λοιπόν, θεωρώ ότι είναι ανεπίτρεπτο. Να μην το χαρακτηρίσω διαφορετικά. Και

επιστρέφεται σε αυτούς οι οποίοι τα είπαν…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...

https://www.youtube.com/watch?v=pe5RXU2CCEE

https://kafantari.com/2022/02/02/%cf%87-%ce%ba%ce%b1%cf%86%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b1%cf%81%ce%b7-h-n%ce%b4-%cf%86%ce%bf%ce%b2%ce%b1%cf%84%ce%b1%ce%b9-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%ba%ce%b1%ce%bb%ce%bb%ce%b9%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b5%ce%b9/
https://www.youtube.com/watch?v=pe5RXU2CCEE


08.02.2022

Eρώτηση για διαχείριση αποβλήτων πανδημίας covid

ΠΡΟΣ

τον κ. Υπουργό Υγεία

τον κ. Υπουργό Περιβάλλοντος-Ενέργειας

τον κ. Υπουργό Εσωτερικών

ΘΕΜΑ: «Διαχείριση αποβλήτων πανδημίας covid»

Τη 1η Φεβρουαρίου 2022 δόθηκε στη δημοσιότητα έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού

Υγείας (Π.Ο.Υ.). Η έκθεση εκτιμά ότι περίπου οκτώ δισεκατομμύρια δόσεις εμβολίων που

χορηγήθηκαν παγκοσμίως έχουν προκαλέσει, επιπρόσθετα, 144.000 τόνους αποβλήτων,

όπως γυάλινα φιαλίδια, χρησιμοποιημένες σύριγγες και βελόνες ή χάρτινες συσκευασίες.

Επίσης, αναφέρεται ότι 140 εκατομμύρια περίπου συσκευασίες τεστ για τον κορονοϊό

δύνανται να μετατραπούν σε 2.600 τόνους κυρίως πλαστικών σκουπιδιών και αρκετή

ποσότητα χημικών αποβλήτων, της τάξης των 731.000 λίτρων[1].

Η υγεία των πολιτών και το περιβάλλον απειλείται πλέον και από πεταμένες σύριγγες,

χρησιμοποιημένες συσκευασίες από τεστ για τον κορονοϊό και παλιά φιαλίδια εμβολίων.

Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος μόλυνσης, ενώ κοινότητες που βρίσκονται κοντά σε

χωματερές κινδυνεύουν από την ρύπανση του ατμοσφαιρικού αέρα, από την

αυτοανάφλεξη απόβλητων, από την κακή ποιότητα του νερού, ή από επιδημίες.

Επισημαίνει, ότι ακόμα και πριν από την πανδημία περίπου το ένα τρίτο των υγειονομικών

εγκαταστάσεων δεν ήταν εξοπλισμένο για τη διαχείριση των υπαρχόντων όγκων

αποβλήτων, και επιπλέον, τους κινδύνους μολύνσεων που απορρέουν, με επιπτώσεις στην

Υγεία…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...

https://kafantari.com/2022/02/08/e%cf%81%cf%8e%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%87%ce%b5%ce%af%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%b7-%ce%b1%cf%80%ce%bf%ce%b2%ce%bb%ce%ae%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b4/


14.02.2022

Κατάθεση ερώτησης με θέμα: «Ανταποκρίνεται το 

Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής 

Προστασίας στις σύγχρονες ανάγκες»

Προς τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας

ΘΕΜΑ: «Ανταποκρίνεται το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής 

Προστασίας στις σύγχρονες ανάγκες»;

Η διαχείριση και αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών, αποτελεί ένα από

κύρια θέματα που απασχολεί την διεθνή κοινή γνώμη, την επιστημονική

κοινότητα, αλλά και την πολιτική. Η έξαρση της κλιματικής αλλαγής, που πλέον

είναι κλιματική κρίση, οξύνει τη σφοδρότητα, αλλά και την συχνότητα των

ακραίων καιρικών φαινομένων. Οι συνέπειες σε παγκόσμιο επίπεδο των

φυσικών καταστροφών είναι πλέον εμφανείς. Το 2019 και το 2020 σημειώθηκαν

καταστροφικές πυρκαγιές που αφάνισαν τροπικά δάση στον Αμαζόνιο, στην

Αφρική, αλλά και δασικές εκτάσεις στην Σιβηρία, την Αυστραλία και την Β.

Αμερική. Το 2021 έκλεισε ακάθεκτο με πρωτόγνωρους καύσωνες στο Β

ημισφαίριο. Χαρακτηριστικά παραδείγματα τις ακραίες θερμοκρασίες στον

Καναδά, τη Νορβηγία, τη Λαπωνία ακόμη και στη Σιβηρία στον αρκτικό κύκλο.

Ιδιαίτερα επλήγησαν περιοχές της Ν Ευρώπης και της Β Αφρικής. Η

ανθρωπότητα επίσης γνώρισε πλήθος άλλων φαινομένων, όπως ηφαιστειακές

εκρήξεις κλπ, με πιο πρόσφατη την κατολίσθηση που σημειώθηκε στην κεντρική

Κολομβία, δυστυχώς με ανθρώπινα θύματα…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...

https://kafantari.com/2022/02/14/%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac%ce%b8%ce%b5%cf%83%ce%b7-%ce%b5%cf%81%cf%8e%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%bc%ce%b5-%ce%b8%ce%ad%ce%bc%ce%b1-%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b1%cf%80%ce%bf%ce%ba%cf%81%ce%af/


17.02.2022

Χ. Καφαντάρη: Μην πυροβολείτε τον ΕΦΚΑ…

Τοποθέτηση μου στη συζήτηση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εργασίας

και Κοινωνικών Υποθέσεων: «Εκσυγχρονισμός του Ηλεκτρονικού Εθνικού

Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις για την κοινωνική

ασφάλιση».

Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.

Μετά τους ελληνικούς χορούς και μετά τα μαθήματα που πήραμε από τον κ.

Καιρίδη σαν ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία που μας έκανε μια ιδεολογική

ανάλυση, διερωτώμαι: Αυτοί οι οποίοι μας ακούνε, αυτοί οι οποίοι

περιμένουν για χρόνια τις συντάξεις τους, αυτοί οι οποίοι υφίστανται την

πολιτική της Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, πραγματικά πώς

αισθάνονται μ’ αυτήν τη συζήτηση που γίνεται τώρα;

Όμως, ο κ. Καιρίδης αποκάλυψε –και δεν είναι προσωπικό, είναι γενικότερο

αυτό- ποιο είναι το dna της Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Το dna βαθιά

στη συντηρητική παράταξη και ειδικά στην παράταξη του κ. Μητσοτάκη είναι

η απέχθεια σε οτιδήποτε δημόσιο. Βέβαια, απ’ αυτό δεν μπορεί να γλιτώσει

και το δημόσιο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, διότι η πολιτική σας, κύριοι

της Κυβέρνησης, κύριε Υπουργέ –δεν είναι προσωπικό, εκπροσωπείτε την

Κυβέρνηση αυτήν τη στιγμή- είναι η πολιτική του ξεπουλήματος. Αυτό

φάνηκε και στα ζητήματα της ενέργειας και με την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ

και τα δίκτυα και τη ΔΕΠΑ, αλλά και στη ΛΑΡΚΟ πρόσφατα που ξεπουλάτε…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ... https://www.youtube.com/watch?v=4CngYp0PhAM&t=142s

https://kafantari.com/2022/02/17/%cf%87-%ce%ba%ce%b1%cf%86%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b1%cf%81%ce%b7-mhn-%cf%80%cf%85%cf%81%ce%bf%ce%b2%ce%bf%ce%bb%ce%b5%ce%af%cf%84%ce%b5-%cf%84%ce%bf%ce%bd-%ce%b5%cf%86%ce%ba%ce%b1/
https://www.youtube.com/watch?v=4CngYp0PhAM&t=142s


19.02.2022

Κατάθεση ερώτησης με θέμα «Κενό γράμμα» οι εξαγγελίες 

Μητσοτάκη για αναβάθμιση της Δυτικής Αθήνας»

Προς τους κ.κ. Υπουργούς

– Εσωτερικών

– Προστασίας του  Πολίτη

– Περιβάλλοντος  και Ενέργειας

-Υγείας

– Υποδομών και  μεταφορών

ΘΕΜΑ: «Kενό γράμμα» οι εξαγγελίες Μητσοτάκη για αναβάθμιση της Δυτικής Αθήνας»

Στα μέσα Σεπτεμβρίου (15.09.2021), ο Πρωθυπουργός και βουλευτής Β2 Δυτικού Τομέα

Αθήνας κος Κυριάκος Μητσοτάκης, πραγματοποίησε συνάντηση με όλους τους δημάρχους

της Δυτικής Αθήνας. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης τέθηκαν τα σημαντικά προβλήματα

της περιοχής, μιας περιοχής που περιλαμβάνει 7 δήμους (Αγίας Βαρβάρας, Χαϊδαρίου,

Αιγάλεω, Περιστερίου, Πετρούπολης, Ιλίου και Αγίων Αναργύρων – Καματερού) και

πληθυσμό που πλησιάζει το 1 εκατομμύριο κατοίκους.

Τα ζητήματα που τέθηκαν αφορούν πολλούς τομείς, σημαντικούς για την περιοχής οι

κυριότεροι των οποίων συνοπτικά είναι:

Πλήθος απαραίτητων και αναγκαίων έργων, όπως αντιπλημμυρικά έργα και έργα

ύδρευσης, βελτίωσης οδοποιίας και πολεοδομίας,

Το απαραίτητο για την περιοχή έργο υπογειοποίησης καλωδίων μεταφοράς ρεύματος

υψηλής και μέσης τάσης,

Επέκταση του συγκοινωνιακού δικτύου σταθερής τροχιάς και των σταθμών μετρό…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...

https://kafantari.com/2022/02/19/%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac%ce%b8%ce%b5%cf%83%ce%b7-%ce%b5%cf%81%cf%8e%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%bc%ce%b5-%ce%b8%ce%ad%ce%bc%ce%b1k%ce%b5%ce%bd%cf%8c-%ce%b3%cf%81%ce%ac%ce%bc%ce%bc%ce%b1/


21.02.2022

Κατάθεση ερώτησης με θέμα: Έγκαιρη προετοιμασία για

την αντιπυρική περίοδο 2022.

Προς τον Υπουργό  Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας

ΘΕΜΑ:  Έγκαιρη προετοιμασία για την αντιπυρική περίοδο 2022

Οι πυρκαγιές δασών αποτελούν σημαντικό πρόβλημα στο χερσαίο φυσικό περιβάλλον,

με αποτέλεσμα την ενίσχυση του φαινομένου του θερμοκηπίου, καθώς και την προέλαση

της ερημοποίησης εδαφών. Οι δασικές πυρκαγιές, δηλαδή, τροφοδοτούν την Κλιματική

Αλλαγή, αλλά και τροφοδοτούνται από αυτή, σε έναν αέναο φαύλο κύκλο. Τα τελευταία

χρόνια σημειώθηκαν καταστροφικές πυρκαγιές που αφάνισαν τροπικά δάση στον

Αμαζόνιο, στην Αφρική, αλλά και δασικές εκτάσεις στην Σιβηρία, την Αυστραλία και την

Β. Αμερική. Το 2021 συνέχισε ακάθεκτο με πρωτόγνωρους καύσωνες στο Β ημισφαίριο

και ακραίες θερμοκρασίες στον Καναδά, τη Νορβηγία, τη Λαπωνία, ακόμη και στη

Σιβηρία στον αρκτικό κύκλο. Ιδιαίτερα επλήγησαν περιοχές της Ν. Ευρώπης και της Β.

Αφρικής, καταδεικνύοντας ότι, η Κλιματική Αλλαγή εντείνεται και έχει πλέον μετατραπεί

σε κλιματική κρίση. Σημεία των καιρών είναι η αύξηση σε ένταση και συχνότητα των

ακραίων καιρικών φαινομένων, με συνέπεια να εντείνονται φυσικές (μετεωρολογικές)

καταστροφές και δασικές πυρκαγιές. Παράπλευρες απώλειες των δασικών πυρκαγιών

είναι και η απώλεια βιοποικιλότητας.

Από τα κύρια διαχρονικά προβλήματα των δασών (ειδικά τα τελευταία τριάντα χρόνια)

είναι οι δασικές πυρκαγιές, που πλήττουν την Ευρώπη από Βορρά μέχρι Νότο. Ακόμα και

ο Βορράς της Ευρώπης γνώρισε καταστροφικές πυρκαγιές, όπως στη Σουηδία…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...

https://kafantari.com/2022/02/21/%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac%ce%b8%ce%b5%cf%83%ce%b7-%ce%b5%cf%81%cf%8e%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7%cf%82-%cf%87-%ce%ba%ce%b1%cf%86%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%ac%cf%81%ce%b7-%ce%ad%ce%b3%ce%ba%ce%b1%ce%b9/


22.02.2022

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης της Χ. Καφαντάρη με

θέμα: «Ενίσχυση σε προσωπικό και επαναλειτουργία

του Γ.Ν. Δ. ΑΤΤΙΚΗΣ «Η ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ»

Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ.

Πραγματικά δύο χρόνια διανύουμε αυτή την πανδημία του covid-19 και είναι

γεγονός εκ των πραγμάτων, εκ των αποτελεσμάτων ότι η διαχείριση της

πανδημίας από την πλευρά της Κυβέρνησης ήταν και είναι πλήρως αποτυχημένη.

Άλλωστε τα στοιχεία και θανάτων, αλλά και η αύξηση κατά 85% της θνητότητας

από τον Αύγουστο μέχρι σήμερα, 13 χιλιάδες θάνατοι μέσα σε έξι μήνες,

δείχνουν ακριβώς ότι κάτι δεν πάει καλά.

Βέβαια, το θέμα της σημερινής συζήτησης και ερώτησης την οποία συζητάμε και

η οποία αφορά επανακατάθεση γραπτής ερώτησης από τις 2 Δεκεμβρίου σχετικά

με τη λειτουργία του νοσοκομείου Δυτικής Αττικής «η Αγία Βαρβάρα» και τον

ρόλο τον οποίο έχει αυτό το νοσοκομείο, έπαιξε και μπορεί να παίξει και μέσα

στις συνθήκες πανδημίας, τις συνθήκες τις οποίες βιώνουμε.

Πραγματικά το νοσοκομείο Δυτικής Αττικής «η Αγία Βαρβάρα» είναι ένα ιστορικό

νοσοκομείο. Είναι ένα νοσοκομείο που συνέβαλε καθοριστικά στη Δυτική Αθήνα,

που χαρακτηρίζεται και από λαϊκά στρώματα, θα έλεγα, κατοίκων. Όμως, το

2012 ο κ. Γεωργιάδης, Υπουργός Υγείας το έκλεισε…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...
https://www.youtube.com/watch?time_continue=748&v=

pIt7tNKraDk&feature=emb_logo

https://kafantari.com/2022/02/22/%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%af%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%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%ce%ba%ce%b1/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=748&v=pIt7tNKraDk&feature=emb_logo


22.02.2022

Χ. Καφαντάρη: Ενίσχυση της κλιματικής διπλωματίας και της 

διπλωματίας της πολιτικής προστασίας

Εισήγηση της Χ. Καφαντάρη στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου για το σ/ν Υπουργείου

Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας: Α. «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της

Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Μαυροβουνίου επί της

συνεργασίας και προστασίας από φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές». Β. «Κύρωση της

Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της

Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν σχετικά με τη συνεργασία και την αμοιβαία βοήθεια στον τομέα

της πρόληψης και της εξάλειψης των συνεπειών φυσικών καταστροφών και ανθρωπογενών

ατυχημάτων».

Κύριε Υπουργέ, είχαμε τη δυνατότητα πριν δύο ώρες στην Επιτροπή Περιβάλλοντος να

συζητήσουμε πολλά θέματα σχετικά με το Υπουργείο του οποίου προΐσταστε. Σήμερα, στην

Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου θα περιοριστώ στις δύο Συμφωνίες, που πρέπει να

συμφωνήσουμε όλοι να κυρωθούν. Η μία αφορά Συμφωνία μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας

και της Κυβέρνησης του Αζερμπαϊτζάν και η άλλη αφορά αντίστοιχη Συμφωνία με το

Μαυροβούνιο στον τομέα της συνεργασίας και την αμοιβαία βοήθεια στην πρόληψη, εξάλειψη

συνεπειών φυσικών καταστροφών και ανθρωπογενών ατυχημάτων. Δύο Συμφωνίες, οι οποίες

υπεγράφησαν, η μεν του Αζερμπαϊτζάν στις 23/10/2010, η δε του Μαυροβουνίου στις 4/3/2009

και έρχονται σήμερα να κυρωθούν.

Πρώτα απ’ όλα να πούμε ότι τα ζητήματα της κλιματικής κρίσης, η οποία είναι ένα παγκόσμιο

θέμα, απασχολούν γενικότερα όλο τον κόσμο, αλλά ειδικά και τη χώρα μας και την ευρύτερη

περιοχή της Μεσογείου, όπου οι συνέπειες της κλιματικής κρίσης είναι ιδιαίτερες, σε ένταση,

σφοδρότητα αλλά και συχνότητα των ακραίων καιρικών φαινομένων, τα οποία φυσικά

προκαλούν πολλές φορές μεγάλες φυσικές καταστροφές. Γι’ αυτό το λόγο η συνεργασία των

λαών και στη Μεσόγειο και γενικότερα και οι διμερείς σχέσεις και συμφωνίες, οι οποίες

συντάσσονται, πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντικές…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...

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

Dd8

https://kafantari.com/2022/02/22/%cf%87-%ce%ba%ce%b1%cf%86%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b1%cf%81%ce%b7-eni%cf%83%cf%87%cf%85%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%b7%cf%83-%ce%ba%ce%bb%ce%b9%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b7%cf%83-%ce%b4%ce%b9%cf%80/
https://www.youtube.com/watch?v=brzYLFfIDd8


24.02.2022

Κατατεθείσα Ερώτηση & Α.Κ.Ε. με θέμα: «Πυρκαγιά σε εργοστάσιο 

ανακύκλωσης».
Προς τους κ.κ. Υπουργούς

Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας

Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Εσωτερικών

Ακόμα μια φορά, πυρκαγιά ξεσπά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης. Αυτή την φορά στην περιοχή

Ωραιοκάστρου της Θεσσαλονίκης. Η πυρκαγιά άρχισε το πρωί της 14.02.2022 και κατέκαψε,

σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, «σε εξωτερικό χώρο της επιχείρησης, καλώδια, αλουμίνια, πλαστικά και

άλλα εύφλεκτα υλικά»[1] ενώ, το Π.Σ. εκτιμά ότι ο όγκος των ανακυκλώσιμων υλικών είναι

μεγάλος.

Η πυρκαγιά αυτή είναι συνέχεια πλήθους άλλων πυρκαγιών σε εργοστάσια και χώρους

ανακύκλωσης υλικών που συνέβησαν τα τελευταία χρόνια. Την διετία 2019 & 2020 πάνω από 10

πυρκαγιές σημειώνονται σε εγκαταστάσεις ανακύκλωσης σε όλη την επικράτεια (ενδεικτικά

αναφέρονται σε Κρήτη, Πρέβεζα, Καρδίτσα, Νεοχωρούδα, Σίνδο, αλλά και στην Αττική Μάνδρα,

Ασπρόπυργο, Σχηματάρι) και το φαινόμενο έχει πάρει διαστάσεις επιδημίας. Η ιστοσελίδα

aftodioikisi.gr σε ανάρτηση της 21.03.2021[2] εκτιμά ότι έχουν σημειωθεί «πάνω από 15» παρόμοιες

πυρκαγιές.

Από τις σοβαρότατες επιπτώσεις της ως άνω κατάστασης είναι η έκλυση επικίνδυνων ουσιών όπως:

διοξίνες, διφαινυλαιθέρες, πολυαρωματικοί υδρογονάνθρακες κλπ. Οι δυσμενείς επιπτώσεις

τέτοιων επικίνδυνων εκπομπών είναι γνωστές. Πυρκαγιές τέτοιων εγκαταστάσεων δύνανται να

δημιουργήσουν τοξικό νέφος, ιδιαίτερα όταν καίγονται πλαστικά παρουσία και άλλων υλικών. H

πυρκαγιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης πλαστικών στην Μεταμόρφωση Αττικής (15.08.2020),

προκάλεσε εκτεταμένο νέφος ρύπων, το οποίο κάλυψε και έγινε ορατό σε πολλές περιοχές του

λεκανοπεδίου Αττικής[3]. Η ρύπανση ήταν ισχυρότατη και η ατμόσφαιρα της Αθήνας επιβαρύνθηκε,

έστω και για λίγες ώρες, με ισχυρό φορτίο ρύπων. Παρόμοια εικόνα καταγγέλλεται[4] και τώρα για

την πυρκαγιά στο Ωραιόκαστρο…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...

https://kafantari.com/2022/02/24/%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%cf%84%ce%b5%ce%b8%ce%b5%ce%af%cf%83%ce%b1-%ce%b5%cf%81%cf%8e%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b1-%ce%ba-%ce%b5-%ce%bc%ce%b5-%ce%b8%ce%ad%ce%bc%ce%b1-%cf%80%cf%85/


24.02.2022

Χ. Καφαντάρη: Ανάγκη ενεργητικής διπλωματίας & 

ενεργητικής εξωτερικής πολιτικής για λύση του 

«ουκρανικού»

Εισήγηση της Χαράς Καφαντάρη Βουλευτού ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Β2 Δυτικού Τομέα Αθήνας , για το

σ/ν Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας: Κύρωση της Συμφωνίας

μεταξύ Ελλάδας, Μαυροβουνίου και Αζερμπαϊτζάν για συνεργασία και προστασία από

φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές και αμοιβαία βοήθεια στον τομέα της πρόληψης

και της εξάλειψης των συνεπειών φυσικών καταστροφών και ανθρωπογενών

ατυχημάτων.

Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Καταρχάς θα ήθελα να πω ότι η σημερινή συζήτηση, η οποία αφορά δύο Κυρώσεις

Συμφωνιών μεταξύ της Ελλάδας και του Αζερμπαϊτζάν και Μαυροβουνίου οι οποίες

Συμφωνίες έγιναν το 2009 και το 2010, σαφώς μας βρίσκει θετικούς, τοποθετηθήκαμε και

στην Επιτροπή, αφορούν το κομμάτι της διπλωματίας, της πολιτικής προστασίας,

ανταλλαγής βοήθειας στον τομέα πρόληψης, αποκατάστασης φυσικών και

ανθρωπογενών καταστροφών.

Αυτό, όμως, το οποίο τονίσαμε και στην Επιτροπή, όταν τοποθετηθήκαμε σχετικά, την

ανάγκη ενίσχυσης μιας ενεργητικής διπλωματίας στο κομμάτι της πολιτικής προστασίας

είναι ιδιαίτερα επίκαιρο σήμερα πραγματικά για τον ρόλο της ενεργητικής διπλωματίας

σε διεθνές επίπεδο μετά από αυτό που συνέβη το πρωί με τις πολεμικές επιχειρήσεις της

Ρωσίας ενάντια στην Ουκρανία. Κανείς δεν μπορεί να είναι ευχαριστημένος όταν ξεκινάει

ένας πόλεμος και πρέπει όλοι να συμβάλουμε στο να σταματήσει μέσα από τον τομέα της

διπλωματίας πρώτα από όλα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και ενεργητικής

διπλωματίας από την πλευρά της πατρίδας μας…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...

https://www.youtube.com/watch?v=nKEwF7vD600&t=5

s

https://kafantari.com/2022/02/24/%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%ac%ce%b3%ce%ba%ce%b7-%ce%b5%ce%bd%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b7%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b4%ce%b9%cf%80%ce%bb%cf%89/
https://www.youtube.com/watch?v=nKEwF7vD600&t=5s


28.02.2022

Κατάθεση ερώτησης με θέμα : Aύξηση του αριθμού 

αστικών πυρκαγιών
ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους  κ.κ. Υπουργούς:

Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας

Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΘΕΜΑ: Αύξηση του αριθμού αστικών πυρκαγιών.

Σύμφωνα με το δελτίο τύπου υπ. Αριθ. ΔΤ 4781 της 24/02/2022 του Πυροσβεστικού

Σώματος[1] «Σοροί τριών ατόμων εντοπίστηκαν, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης

πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε μονοκατοικία επί της οδού Χρυσοστόμου Σμύρνης στη

Νέα Μαγνησία, του δήμου Δέλτα, της Π.Ε Θεσσαλονίκης, κατά τις πρώτες πρωινές

ώρες σήμερα. Στο έργο της κατάσβεσης έλαβαν μέρος 12 πυροσβέστες με έξι

οχήματα. Από την πυρκαγιά προκλήθηκαν εκτενείς υλικές ζημιές στην κατοικία.»

Το δελτίο τύπου του Π.Σ. συνοψίζει τις τραγικές συνέπειες καταστάσεων που

βιώνονται εσχάτως. Τα τελευταία χρόνια, περιδιαβάζοντας την επίσημη ιστοσελίδα

του Πυροσβεστικού Σώματος, αλλά και τον Τύπο, τόσο έντυπο, όσο και ηλεκτρονικό,

διαπιστώνουμε ότι, οι αστικές πυρκαγιές, όπως αποκαλούνται στα ανοιχτά δεδομένα

που παραθέτει το ίδιο το Π.Σ., μια αύξηση του αριθμού τους. Τα δύο τελευταία

χρόνια (2020 & 2021) η αύξηση αυτή των αστικών συμβάντων έχει πάρει σημαντικές

διαστάσεις. Το 2020 έκλεισε με αριθμό ρεκόρ ενδεκαετίας αστικών πυρκαγιών,

ξεπερνώντας κατά πολύ, όχι μόνο το προηγούμενο έτος, αλλά και το προηγούμενο

ρεκόρ που σημειώθηκε το 2011…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...

https://kafantari.com/2022/02/28/%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac%ce%b8%ce%b5%cf%83%ce%b7-%ce%b5%cf%81%cf%8e%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%bc%ce%b5-%ce%b8%ce%ad%ce%bc%ce%b1-a%cf%8d%ce%be%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b1/


28.02.2022

Χ. Καφαντάρη: «Αοριστίες, επικοινωνία και παρωχημένα 

σχέδια, ο σχεδιασμός της αντιπυρικής…»

Συζήτηση της ερώτησης της Χαράς Καφαντάρη, Βουλευτού ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Β2 Δυτικού Τομέα

Αθήνας με θέμα: «Ανάγκη αλλαγής πολιτικής στον σχεδιασμό αντιμετώπισης των

δασικών πυρκαγιών» σήμερα 28.02.2022

Ακολουθεί η πρωτολογία και δευτερολογία:

(ΠΡΩΤΟΛΟΓΙΑ)

ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ.

Κύριε Υπουργέ, αναμφισβήτητα το μυαλό και ο νους όλης της ανθρωπότητας είναι

στραμμένο σε αυτό το οποίο γίνεται στην Ουκρανία σήμερα, στις πολεμικές συρράξεις.

Και όλοι μας πιστεύω ότι θέλουμε να λήξει γρήγορα αυτός ο πόλεμος, να νικήσει η

διπλωματία και όχι τα όπλα.

Κύριε Υπουργέ, είναι θετική η πρωτοβουλία του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης για την

αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στις περιοχές της Ουκρανίας. Άλλωστε μας δόθηκε

η δυνατότητα πρόσφατα και στην κύρωση κάποιων συμβάσεων πριν από λίγες μέρες

εδώ στη Βουλή του Υπουργείου σας για τη βοήθεια στο επίπεδο της πολιτικής

προστασίας μεταξύ των κρατών, γιατί πραγματικά καθίσταται ιδιαίτερα επίκαιρο

αυτήν τη στιγμή αυτό που λέμε διπλωματία της πολιτικής προστασίας…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ... https://www.youtube.com/watch?v=JeeQWYvpaS4

&t=54s

https://kafantari.com/2022/02/28/%cf%87-%ce%ba%ce%b1%cf%86%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%ac%cf%81%ce%b7-%ce%b1%ce%bf%cf%81%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%af%ce%b5%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%cf%89%ce%bd%ce%af%ce%b1-%ce%ba/
https://www.youtube.com/watch?v=JeeQWYvpaS4&t=54s


02.02.2022

Χ. Καφαντάρη: Η NΔ φοβάται και καλλιεργεί το φόβο στο 

λαό…
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 01.02.2022,

στην Ολομέλεια της Βουλής, για τον Αναπτυξιακό Νόμο μεταξύ άλλων ανέφερε:

« Η θρασύτητα είναι η μάσκα του φόβου. Φοβάστε κύριοι της συγκυβέρνησης και για

αυτό δημιουργείτε και ένα κλίμα φόβου στον λαό. Τις τελευταίες δύο μέρες ζήσαμε

αντιδημοκρατικές τακτικές της κυβερνητικής πλειοψηφίας με αφαίρεση του λόγου από

ένα δημοκρατικά εκλεγμένο βουλευτή παραβιάζοντας ακόμα και συνταγματικά

δικαιώματα.

Ο κόσμος υποφέρει. Η ακρίβεια σαρώνει τα νοικοκυριά, 1 στους 3 νέους δεν βρίσκει

δουλειά, η πανδημία «χτυπάει» κόκκινο, ενώ ζήσαμε και την πλήρη αποτυχία της

διαχείρισης του φυσικού φαινομένου «ΕΛΠΙΣ» από την κυβέρνηση.

Μιλάτε για ανάπτυξη και για προσέλκυση επενδυτών και επενδύσεων. Τι ανάπτυξη

όμως θέλετε και τι είδους επενδυτές θέλετε; Ποιος σοβαρός επενδυτής θα έρθει σε

χώρα η οποία έχει έρθει στα πρωτοσέλιδα διεθνούς τύπου για την κατάσταση της

πρωτεύουσας με τις χιονοπτώσεις, σε μια χώρα χωρίς σταθερότητα, χωρίς σταθερό

φορολογικό καθεστώς, χωρίς πολεοδομικό σχεδιασμό, χωρίς κτηματολόγιο, χωρίς

δασικούς χάρτες; Θέλει η ΝΔ σοβαρούς επενδυτές ή θέλει επενδυτές ευκαιριακούς

χωρίς κανόνες και όρια;…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

https://www.youtube.com/watch?v=pe5RXU2CCEE

https://kafantari.com/2022/02/02/%cf%87-%ce%ba%ce%b1%cf%86%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b1%cf%81%ce%b7-h-n%ce%b4-%cf%86%ce%bf%ce%b2%ce%b1%cf%84%ce%b1%ce%b9-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%ba%ce%b1%ce%bb%ce%bb%ce%b9%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b5%ce%b9/
https://www.youtube.com/watch?v=pe5RXU2CCEE


02.02.2022

2 Φεβρουαρίου – Παγκόσμια Ημέρα Υγροτόπων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η 2α Φεβρουαρίου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια Ημέρα Υγροτόπων. Στις 2

Φεβρουαρίου 1971 υπογράφτηκε η Σύμβαση για τους Υγροτόπους στην πόλη

Ραμσάρ του Ιράν με σκοπό την προστασία των υδροβιοτόπων και των

οικοσυστημάτων τους. Το επίσημο όνομα της Σύμβασης είναι Σύμβαση για τους

Υγροτόπους Διεθνούς Σημασίας ειδικά ως Ενδιαιτήματα Υδρόβιων Πτηνών

(Convention on Wetlands of International Importance especially as Waterfowl

Habitat).

Η Ελλάδα υπέγραψε τη συνθήκη Ραμσάρ το 1974 βάσει της οποίας

προστατεύονται έντεκα υγρότοποι: το Δέλτα Έβρου, τις Λίμνες Βιστωνίδα –

Ισμαρίδα, τη λιμνοθάλασσα Πόρτο Λάγος και τις λιμνοθάλασσες Θράκης, το Δέλτα

Νέστου, τη Λίμνη Κερκίνη, τις Λίμνες Κορώνεια και Βόλβη, το Δέλτα Αξιού –

Λουδία – Αλιάκμονα και Αλυκής Κίτρους, τις λίμνες Μικρή και Μεγάλη Πρέσπα, τον

Αμβρακικό Κόλπο, τις Λιμνοθάλασσες Μεσολογγίου – Αιτωλικού και το Δάσος

Στροφυλιάς – Λιμνοθάλασσα Κοτύχι.

Οι υγρότοποι αποτελούν φυσικό μέσο προστασίας από τις φυσικές καταστροφές,

ενώ διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση των ακραίων καιρικών

φαινομένων συμβάλλοντας στον περιορισμό των πλημμυρών ή των συνεπειών

που προκαλούνται από ξηρασία. Επιπλέον, οι υδροβιότοποι συμβάλλουν

καταλυτικά στην ισορροπία των οικοσυστημάτων, έχουν πλούσια βλάστηση,

γίνονται σταθμοί αποδημητικών πουλιών, έχουν αρδευτική και υδρευτική αξία,

εμπλουτίζουν τα υπόγεια νερά βελτιώνοντας την ποιότητα του, ενώ ρυθμίζουν και

το μικροκλίμα της περιοχής…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...

https://kafantari.com/2022/02/02/2-%cf%86%ce%b5%ce%b2%cf%81%ce%bf%cf%85%ce%b1%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-%cf%85%ce%b3%cf%81%ce%bf%cf%84/


03.02.2022

X. Καφαντάρη: Με μόνον επικοινωνία και 

δημοσκοπήσεις, δεν «χτίζεται» πολιτική προστασία

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 νέος υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κ. Στυλιανίδης,

συνεχίζει την επικοινωνιακή πολιτική του, αντί ανάληψης ευθυνών και

εκπόνησης σοβαρού σχεδιασμού αντιμετώπισης κρίσεων. Μετά την προφανή

αποτυχία και παράδοση του ‘επιτελικού’ κράτους για μια ακόμα φορά σε μια

κακοκαιρία, προαναγγελθείσα από ειδικούς επιστήμονες, μέρες πριν, ο νέος

υπουργός αντί να προχωρήσει στις αναγκαίες πρωτοβουλίες, εξ μήνες μετά τη

δημιουργία του νέου υπουργείου, την λήψη μέτρων, για σαφές νομοθετικό

πλαίσιο με έκδοση κανονιστικών πράξεων, για οργανόγραμμα του υπουργείου,

για σαφή επικαιροποιημένα σχέδια διαχείρισης κρίσεων, προχωρεί σε

σπασμωδικές κινήσεις. Παραγγέλλει, με απ’ ευθείας ανάθεση, δημοσκόπηση,

προφανώς για να αντιστρέψει το αρνητικό κλίμα. Την ίδια στιγμή εξαγγέλλει

εκπόνηση Ολοκληρωμένης Εθνικής Στρατηγικής για την Κλιματική Αλλαγή, σε

συνεργασία με ιδιωτικό μη κερδοσκοπικό οργανισμό…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...

https://kafantari.com/2022/02/03/%cf%87-%ce%ba%ce%b1%cf%86%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b1%cf%81%ce%b7%ce%bc%ce%b5-%ce%bc%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bd-%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%cf%89%ce%bd%ce%b9%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b4/


08.02.2022

Ερώτηση για διαχείριση αποβλήτων πανδημίας covid

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Χαρά Καφαντάρη, Βουλευτής Δυτικής Αθήνας ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ κατέθεσε, σήμερα, με

τη συνυπογραφή ακόμη 31 Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, ερώτηση προς τους

Υπουργούς Υγείας, Περιβάλλοντος-Ενέργειας και Εσωτερικών με θέμα: «Διαχείριση

αποβλήτων πανδημίας covid».

Η ερώτηση βασίστηκε στην πρόσφατη έρευνα του Π.Ο.Υ σχετικά με τα απόβλητα

που έχει δημιουργήσει η πανδημία του κορονοϊού. Πιο συγκεκριμένα η έκθεση του

Π.Ο.Υ επισημαίνει ότι περίπου οκτώ δισεκατομμύρια δόσεις εμβολίων που

χορηγήθηκαν παγκοσμίως έχουν προκαλέσει, επιπρόσθετα, 144.000 τόνους

αποβλήτων, όπως γυάλινα φιαλίδια, χρησιμοποιημένες σύριγγες και βελόνες ή

χάρτινες συσκευασίες. Επίσης, αναφέρεται ότι 140 εκατομμύρια περίπου

συσκευασίες τεστ για τον κορονοϊό δύνανται να μετατραπούν σε 2.600 τόνους

κυρίως πλαστικών σκουπιδιών και αρκετή ποσότητα χημικών αποβλήτων, της

τάξης των 731.000 λίτρων…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...

https://kafantari.com/2022/02/08/e%cf%81%cf%8e%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%87%ce%b5%ce%af%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%b7-%ce%b1%cf%80%ce%bf%ce%b2%ce%bb%ce%ae%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b4/


09.02.2022

9η Φεβρουαρίου: Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής

Γλώσσας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η 9η Φεβρουαρίου καθιερώθηκε ως Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας, επί

κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 17889 κοινή απόφαση των

Υπουργών Εσωτερικών, Εξωτερικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

(ΦΕΚ Β’ 1384/24/04/2017).

Η Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας γιορτάστηκε για πρώτη φορά στη Νάπολη

της Ιταλίας, στις 20 Μαΐου 2016, ύστερα από πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας

Ελληνικών Κοινοτήτων και Αδελφοτήτων Ιταλίας. Ύστερα από πρόταση της Ειδικής

Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς ορίστηκε ο εορτασμός της την 9η

Φεβρουαρίου, ημέρα μνήμης του εθνικού μας ποιητή Διονυσίου Σολωμού.

Η ελληνική γλώσσα αποτελεί μια από τις μακροβιότερες ζωντανές γλώσσες

παγκοσμίως και την αρχαιότερη γραπτή γλώσσα με πλούσια λογοτεχνική παράδοση

στην Ευρωπαϊκή επικράτεια.

Σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση, το Υπουργείο Εξωτερικών πρέπει να

μεριμνήσει για την αναγνώριση της Παγκόσμιας Ημέρας της Ελληνικής Γλώσσας και

από τους διεθνείς οργανισμούς, όπως ο ΟΗΕ και η ΟΥΝΕΣΚΟ…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...

https://kafantari.com/2022/02/09/%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%ba%ce%bf%cf%83%ce%bc%ce%b9%ce%b1-%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b1-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%b7%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%b7%cf%83-%ce%b3%ce%bb%cf%89%cf%83%cf%83%ce%b1%cf%83/


13.02.2022

Τοποθέτηση της Χ. Καφαντάρη στη διαδικτυακή

εκδήλωση «Μία Ελλάδα – Διαδικτυακή Εκδήλωση για την

Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας»

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 13.02.2022, στην

διαδικτυακή εκδήλωση: «Μία Ελλάδα – Διαδικτυακή Εκδήλωση για την Παγκόσμια

Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας» μεταξύ άλλων ανέφερε:

«Η 9η Φεβρουαρίου καθιερώθηκε ως Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας, το

2017 με υπουργική απόφαση της τότε κυβέρνησης, ενώ η ημέρα ελληνικής γλώσσας

γιορτάστηκε για πρώτη φορά στις 20 Μαΐου του 2016 στη Νάπολη της Ιταλίας.

Είναι μια μέρα που καλό είναι να μην είναι αποστεωμένη, υπό την έννοια ότι δεν

αρκεί να είναι μόνο μία επέτειος με εκδηλώσεις. Είναι αναγκαίο η ελληνική

εκπαίδευση, η ελληνική πολιτεία και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να επιμείνουν με

αποφασιστικότητα και θέληση ώστε να αποκτήσουν οι νέες γενιές σωστά την

ελληνική μόρφωση και παιδεία.

Χρειάζεται να διαδοθεί η ελληνική γλώσσα, να αναβαθμιστεί και να βελτιωθεί η

ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό, να ενισχυθούν δραστηριότητες, να

δοθούν επιχορηγήσεις σε εκπαιδευτικές μονάδες του εξωτερικού, αλλά και η

αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας για επικοινωνία σε όσους θα ήθελαν να

μάθουν την ελληνική γλώσσα…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...

https://kafantari.com/2022/02/13/%cf%84%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%b8%ce%ad%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%b7%cf%82-%cf%87-%ce%ba%ce%b1%cf%86%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%ac%cf%81%ce%b7-%cf%83%cf%84%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b4%ce%b9%ce%ba/


14.02.2022

Χ.Καφαντάρη : Ο κ. Στυλιανίδης οφείλει να γνωρίζει

ότι η πολιτική προστασία, είναι πολιτική δομή, όχι

στρατιωτική…!

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 Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έδωσε πρόσφατα

συνέντευξη. Μια συνέντευξη, που υποτίθεται θα παρουσίαζε το όραμα του

υπουργείου για το μέλλον της Πολιτικής Προστασίας. Όμως, η συνέντευξη

αυτή απέδειξε ότι το όραμα του κ. υπουργού δεν οδηγεί στο Μέλλον, αλλά

προσπαθεί να επαναφέρει, δήθεν με μοντέρνο ευρωπαϊκό περιτύλιγμα,

πρακτικές του παρελθόντος, όπως:

Ο κος υπουργός φέρεται να ισχυρίστηκε ότι, «χρειάζεται ένας ένστολος για να

παίρνει τις κατάλληλες αποφάσεις …». Η Πολιτική Προστασία όμως είναι

πολιτική υπηρεσία. Στην Ελλάδα, έχει σαν κύριο επιχειρησιακό βραχίονα το

Πυροσβεστικό Σώμα, το οποίο εκτελεί ορθά τον ρόλο του. Ας μην του

αναθέσουμε άλλους ρόλους! Υπενθυμίζουμε ότι, τόσο η Ελλάδα, όσο και η

Κύπρος έχουν πληρώσει ακριβά «ενστόλους που παίρνουν αποφάσεις» σε

πολιτικά θέματα…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...

https://kafantari.com/2022/02/14/%ce%bf-%ce%ba-%cf%83%cf%84%cf%85%ce%bb%ce%b9%ce%b1%ce%bd%ce%b9%ce%b4%ce%b7%cf%83-%ce%bf%cf%86%ce%b5%ce%b9%ce%bb%ce%b5%ce%b9-%ce%bd%ce%b1-%ce%b3%ce%bd%cf%89%cf%81%ce%b9%ce%b6%ce%b5%ce%b9-%ce%bf%cf%84/


22.02.2022

X. Καφαντάρη: Yπουργείο χωρίς οργανόγραμμα, χωρίς

σαφές νομοθετικό πλαίσιο, χωρίς προσωπικό, δεν

φείδεται μεγάλων εξαγγελιών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Χαρά Καφαντάρη, Βουλευτής Β2 Δυτικού Τομέα Αθήνας, Αντιπρόεδρος της Ειδικής

Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος, Αν. Τομεάρχης Πολιτικής

Προστασίας Κ.Ο. ΣΥ.ΡΙΖ.Α. σε τοποθέτησή της σήμερα (22.02.2022) στην Ειδική

Μόνιμη Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος με θέμα: “Eνημέρωση επί θεμάτων

αρμοδιότητας του υπουργείου κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας”, μεταξύ

άλλων αναφέρθηκε:

· Στο σημαντικό ρόλο του πυροσβεστικού σώματος, ενός σώματος ασφαλείας

που αγκαλιάζει η κοινωνία.

· Η πρόσφατη απόφαση για δημιουργία «δασοκομμάντος» ενισχύει τη μη

ομογενειοποίηση του πυροσβεστικού σώματος. Υπάρχουν σοβαρά ερωτηματικά ως

προς την αποτελεσματικότητα του.

· Το νέο υπουργείο κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας. Υπουργείο

που δημιουργήθηκε για επικοινωνιακούς λόγους και όχι ουσιαστικούς. Υπουργείο

χωρίς οργανόγραμμα, χωρίς σαφές νομοθετικό πλαίσιο, χωρίς προσωπικό, δεν

φείδεται μεγάλων εξαγγελιών…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ... https://www.youtube.com/watch?v=9qniA9zGqdQ

https://kafantari.com/2022/02/22/%cf%87-%ce%ba%ce%b1%cf%86%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b1%cf%81%ce%b7-y%cf%80%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b3%ce%b5%ce%b9%ce%bf-%cf%87%cf%89%cf%81%ce%b9%cf%83-%ce%bf%cf%81%ce%b3%ce%b1%ce%bd%ce%bf%ce%b3%cf%81%ce%b1/
https://www.youtube.com/watch?v=9qniA9zGqdQ


01.02.2022

Χ. Καφαντάρη: H κυβέρνηση Μητσοτάκη στήνει σκηνή

έντασης στο ελληνικό κοινοβούλιο για να μην

ακουστούν οι αλήθειες

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 01.02.2022, στον

ραδιοφωνικό σταθμό « H Φωνή της Ελλάδας» και στην εκπομπή «Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟΝ

ΚΟΣΜΟ», σχολίασε την επικαιρότητα και μεταξύ άλλων ανέφερε:

« Η πολιτική αλλαγή είναι αναγκαιότητα. Ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ κατέθεσε την πρόταση

δυσπιστίας για μεγάλα ζητήματα που συμβαίνουν στη χώρα μας, όπως η αποτυχία

διαχείρισης του φυσικού φαινομένου «ΕΛΠΙΣ» από την κυβέρνηση, η πανδημία και ο

ημερήσιος αυξημένος αριθμός θανάτων από τον κορονοϊό, η ακρίβεια που σαρώνει

τα νοικοκυριά, οι σχέσεις Μαξίμου με υπόδικους κ.ά. Αυτά δεν αποτελούν τιμή για

τη δημοκρατία.

Όσον αφορά το ζήτημα που συνέβη χτες στο κοινοβούλιο, θέλω να πω ότι το να

κλείνεις το μικρόφωνο σε εκλεγμένο βουλευτή είναι απαράδεκτο. Η κυβέρνηση του

κ. Μητσοτάκη θέλει να στήσει σκηνικό έντασης, για να μην ακουστούν οι αλήθειες,

μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο που είναι ο ναός της δημοκρατίας…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ-ΑΡΘΡΑ-ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ-ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ

https://kafantari.com/2022/02/01/%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%83%cf%84%ce%b7%ce%bd%ce%b5%ce%b9-%cf%83%ce%ba%ce%b7%ce%bd%ce%b7-%ce%b5%ce%bd/


07.02.2022

Χ. Καφαντάρη: Η κυβέρνηση να αφήσει την 

επικοινωνία.. και να ασχοληθεί, αν μπορεί και θέλει, με 

τη θωράκιση της χώρας, με σύγχρονο αναβαθμισμένο 

σύστημα πολιτικής προστασίας.

Aκολουθεί άρθρο της Χαράς Καφαντάρη που δημοσιεύθηκε στην κυριακάτικη

KONTRA (6-2-2022):

« Χτίζουμε το νέο Υπουργείο.., το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής

Προστασίας», είπε ο κ. Μητσοτάκης στο πρόσφατο υπουργικό συμβούλιο. Ο δε

υπουργός κ. Στυλιανίδης, συμπληρώνοντας, ανέφερε ότι «διατηρήσαμε το κράτος

λειτουργικό….» στην πρόσφατη κακοκαιρία. Οι δηλώσεις αυτές αποτελούν «φτηνές»

δικαιολογίες, για την ανεπιτυχή και παταγώδη αποτυχία διαχείρισης μιας έντονης

χιονόπτωσης, που όμως είχε προαγγελθεί από επιστημονικούς φορείς έγκαιρα και η

Πολιτεία όφειλε να είναι άκρως προετοιμασμένη.

Πάνω από πέντε μήνες πέρασαν από την δημιουργία του Υπουργείου Κλιματικής

Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Ένα υπουργείο που δημιούργησε ο κ. Μητσοτάκης

σε κλίμα πανικού μετά το φιάσκο των πυρκαγιών του καλοκαιριού, ένα υπουργείο

«άδειο πουκάμισο». Υπουργείο χωρίς οργανόγραμμα, στελεχωμένο ως επί το

πλείστο με αποσπάσεις και μετατάξεις προσωπικού, με ασαφές νομοθετικό πλαίσιο,

καθώς ο πολυδιαφημιζόμενος νόμος Χαρδαλιά (4662/2020) τελεί υπό αναστολή με

ΠΝΠ του Μαρτίου 2020, με επιχειρησιακά σχέδια ανά κίνδυνο παρωχημένα και

επιλεκτική χρήση άρθρων του, όπως το άρθρο 26 (περί κατάστασης ειδικής

κινητοποίησης), που όμως όταν χρησιμοποιήθηκε (σχέδιο Δρυάδες), απέτυχε…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...

https://kafantari.com/2022/02/07/%cf%87-%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%bd%ce%b1-%ce%b1%cf%86%ce%b7%cf%83%ce%b5%ce%b9-%cf%84%ce%b7%ce%bd/


08.02.2022

Χ. Καφαντάρη: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη «κατά

πόδας» ακολουθεί τις χειρότερες παραδόσεις της

δεξιάς - βίντεο

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

07.02.2022, στον τηλεοπτικό σταθμό «ΑLERT TV» και στην εκπομπή

«ALERT ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ», σχολίασε την επικαιρότητα και μεταξύ άλλων

ανέφερε:

«Το περιστατικό Λιβανού δείχνει ποια είναι η δεξιά και τα μέσα που

χρησιμοποιεί για να κερδίζει εκλογικές μάχες. Οι εκλογές όμως κερδίζονται

με μέτρα, με έργα και όταν ακούμε τον κόσμο και τις ανάγκες τους και όχι

όταν προσπαθείς να υποκλέψεις τις ψήφους τους με διορισμούς κ.ά.

Η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη πρέπει να πάρει μέτρα για το μείζον θέμα

της ακρίβειας, μέτρα για τα καύσιμα (η ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ επανακατέθεσε

τροπολογία για μείωση ΕΦΚ στα καύσιμα), μέτρα για τις τιμές αλλά και

μέτρα για τον αγροτικό κόσμο που ξεκίνησε και κινητοποιήσεις λόγω της

ακρίβειας των ζωοτροφών, των πρώτων υλών και των λιπασμάτων…

Αναδημοσίευση από: syriza.gr

https://www.youtube.com/watch?v=IrJhLbZmTCo&t=5s

https://www.syriza.gr/article/id/121878/CH.-Kafantarh:-H-kybernhsh-Mhtsotakh-kata-podas-akoloythei-tis-cheiroteres-paradoseis-ths-deksias---binteo.html?fbclid=IwAR33sdK8f7_WlZ4oRYP3ycefyXEoXb8QEQAmN7ePl7KfoqhLYSZn2jkRyO8
https://www.youtube.com/watch?v=IrJhLbZmTCo&t=5s


10.02.2022

Χ. Καφαντάρη: Οι αριθμοί ευημερούν, η 

Κοινωνία υποφέρει...

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 10.02.2022, στον τηλεοπτικό

σταθμό «BLUESKY TV» και στην εκπομπή «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ» σχολίασε

την επικαιρότητα και μεταξύ άλλων ανέφερε:

«To θέμα της ακρίβειας απασχολεί κάθε μέσο Έλληνα πολίτη. Οι

αυξήσεις των τιμών στο ρεύμα, στα τρόφιμα, στη βενζίνη είναι

ραγδαίες ενώ το εισόδημα δεν επαρκεί για την πρόσβαση στα

στοιχειώδη αγαθά. Όμως εκτός από τα νοικοκυριά έχουν πληγεί και

οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Η κατάσταση είναι δραματική. Ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ από το καλοκαίρι

προειδοποιεί για αυτό το κύμα ακρίβειας συνέπεια της αύξησης της

τιμής του ηλεκτρικού και συνέπεια της αύξησης των τιμών στα

πρώτα είδη λαϊκής κατανάλωσης. Υπάρχει αισχροκέρδεια στην

αγορά ενώ είναι παντελής η έλλειψη των ελεγκτικών μηχανισμών…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ... https://www.youtube.com/watch?v=vH3HMHoPyU0&t=1s

https://kafantari.com/2022/02/11/%cf%87-%ce%ba%ce%b1%cf%86%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%ac%cf%81%ce%b7-%ce%bf%ce%b9-%ce%b1%cf%81%ce%b9%ce%b8%ce%bc%ce%bf%ce%af-%ce%b5%cf%85%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%bf%cf%8d%ce%bd-%ce%b7-%ce%ba%ce%bf/
https://www.youtube.com/watch?v=vH3HMHoPyU0&t=1s


11.02.2022

Στην συγκέντρωση εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ σήμερα

Στο υπουργείο Οικονομικών ενάντια στο κλείσιμο της μεγαλύτερης μεταλλευτικής 

Επιχείρησης της χώρας

Με τη ΝΔ κυβέρνηση 

Χάνουν οι εργαζόμενοι, χάνει η Εθνική οικονομία

Δεν θα περάσει…Θα υπάρξει Πολιτική Αλλαγή…

https://www.facebook.com/harakafantari

https://www.facebook.com/harakafantari


15.02.2022

X. Καφαντάρη: Η αδιαφάνεια και η αναξιοκρατία «ζει και

βασιλεύει» με την κυβέρνηση Μητσοτάκη

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 14.02.2022, στον ραδιοφωνικό σταθμό

«ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ 105.5» σχολίασε την επικαιρότητα και μεταξύ άλλων ανέφερε:

«Με απόφαση-βόμβα το ΣτΕ απέρριψε την αίτηση ακύρωσης του ΣΕΒ και

«ξεπαγώνουν» οι τριετίες στον ιδιωτικό τομέα. Ας μην ξεχνάμε ότι η κυβέρνηση

Μητσοτάκη υπουργοποίησε τον κ. Σκέρτσο ο οποίος ήταν επικεφαλής στο ΣΕΒ όταν ο

ΣΕΒ προσέφυγε στο ΣτΕ.

Ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ εφόσον αναλάβει την διακυβέρνηση της χώρας θα καταργήσει τον

αντεργατικό νόμο του κ. Χατζηδάκη και θα επαναφέρει τις συλλογικές συμβάσεις

εργασίας.

Αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη σταδιακά ιδιωτικοποιεί και τον ΕΦΚΑ,

που αποτελεί μια κοινωνική υπηρεσία της πολιτείας. Μια πάγια τακτική της

κυβέρνησης είναι να απαξιώνει ό,τι θέλει να ιδιωτικοποιήσει. Αυτό κάνει και με τον

ΕΦΚΑ, προσλαμβάνοντας ιδιώτες με υψηλές αμοιβές, ενώ την ίδια στιγμή αρνείται την

αύξηση του κατώτατου μισθού στα 800 ευρώ…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ... https://www.youtube.com/watch?v=zMm01TXfavY&t

=1s

https://kafantari.com/2022/02/15/x-ka%cf%86%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b1%cf%81%ce%b7-%ce%b7-%ce%b1%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%86%ce%b1%ce%bd%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b7-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%be%ce%b9%ce%bf%ce%ba%cf%81%ce%b1/
https://www.youtube.com/watch?v=zMm01TXfavY&t=1s


16.02.2022

Με τους απεργούς εργαζομένους του ΕΦΚΑ σήμερα στο Σύνταγμα

Ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ κατέθεσε ονομαστική ψηφοφορία για το βραδύ απόψε

Δεσμευόμαστε ότι η αυριανή κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ θα καταργήσει την ιδιωτικοποίηση του ΕΦΚΑ 

που επιχειρείται με το  εν λόγω νομοσχέδιο, όπως και όλους τους αντεργατικούς νόμους 

Χατζηδάκη

https://www.facebook.com/harakafantari

https://www.facebook.com/harakafantari


16.02.2022

X. Kαφαντάρη: Λεφτά για εξοπλισμούς, αλλά ο 

κατώτερος μισθός καθηλωμένος…

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

16.02.2022, στον ραδιοφωνικό σταθμό «Flash Radio 99.4» και στην

εκπομπή «Άναψε Φλας» σχολίασε την επικαιρότητα και μεταξύ άλλων

ανέφερε:

«Αυτή τη στιγμή στη Βουλή συζητείται ένσταση αντισυνταγματικότητας

που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ για την συζήτηση του νόμου για το νέο

ΕΦΚΑ το οποίο ιδιωτικοποιείται και έρχονται managers με «παχυλούς»

μισθούς. Ο επικεφαλής δε του ΕΦΚΑ εντελώς συμπτωματικά τυχαίνει

να είναι ο πρώην διευθυντής του γραφείου του κ. Χατζηδάκη.

Η άμυνα της χώρας μας και η αμυντική θωράκιση της είναι κάτι πολύ

σημαντικό και κάτι που θέλουμε. Την ίδια στιγμή όμως χρειάζεται και

μια ενεργητική εξωτερική πολιτική και διπλωματία της άμυνας κάτι το

οποίο απουσιάζει από την κυβέρνηση Μητσοτάκη η οποία απλά

περιορίζεται σε άμυνα, εξοπλισμούς και παθητική εξωτερική πολιτική.

Να θυμίσω ότι τον Ιούνιο του 2019 επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ για

πρώτη φορά ψηφίστηκαν κυρώσεις για την Τουρκία σε επίπεδο

Ευρωπαϊκής Ένωσης…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=M0sW_L

CxNCc&feature=emb_logo

https://kafantari.com/2022/02/16/x-k%ce%b1%cf%86%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%ac%cf%81%ce%b7%ce%bb%ce%b5%cf%86%cf%84%ce%ac-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%b5%ce%be%ce%bf%cf%80%ce%bb%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%bf%cf%8d%cf%82-%ce%b1%ce%bb%ce%bb%ce%ac/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=M0sW_LCxNCc&feature=emb_logo


18.02.2022

Χ. Καφαντάρη: Εξοπλισμοί για την άμυνα της χώρας, 

αλλά ούτε μια νέα θέση εργασίας στην Ελλάδα

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 17.02.2022,

στον τηλεοπτικό σταθμό «ΑRΤ ΤV» και στην εκπομπή «Λόγος & Αντίλογος»

σχολίασε την επικαιρότητα και μεταξύ άλλων ανέφερε:

« Όσον αφορά την κατάσταση στην Ουκρανία, πρέπει να υπάρξει και να

επικρατήσει μια λογική ειρήνης. Ο πόλεμος ποτέ δεν είχε καλά αποτελέσματα.

Η χώρα μας οφείλει να ασκεί μια πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, να έχει ένα

ειρηνευτικό ρόλο στην περιοχή και να πρυτανεύσει η ενεργειακή διπλωματία.

Κομβικό σημείο στην εξωτερική μας πολιτική αλλά και στο κομμάτι της

ενέργειας είναι ότι καμιά «υπερδύναμη» δεν πρέπει να μας θεωρεί δεδομένους.

Ενεργητική εξωτερική πολιτική έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ όταν επί διακυβερνήσεώς του,

τον Ιούνιο 2019, για πρώτη φορά ψηφίστηκαν κυρώσεις για την Τουρκία σε

επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εξωτερική πολιτική και η άμυνα πρέπει να

έχουν εθνικά χαρακτηριστικά…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...
https://www.youtube.com/watch?v=EOYtvdHiDaQ&feature

=emb_logo

https://kafantari.com/2022/02/18/%cf%87-%ce%ba%ce%b1%cf%86%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%ac%cf%81%ce%b7-%ce%b5%ce%be%ce%bf%cf%80%ce%bb%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%bf%ce%af-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%ac%ce%bc%cf%85%ce%bd%ce%b1-%cf%84/
https://www.youtube.com/watch?v=EOYtvdHiDaQ&feature=emb_logo


21.02.2022

«Αδιαφάνεια, χρυσές αναθέσεις και διασπάθιση

δημοσίου χρήματος πίσω από καθαρισμούς δασών στις

ΔΡΥΑΔΕΣ της Πολιτικής Προστασίας»

Κοινή δήλωση Σ.Φάμελλου-Χ.Καφαντάρη για αδιαφάνεια, χρυσές αναθέσεις και

διασπάθιση δημοσίου χρήματος πίσω από καθαρισμούς δασών στις ΔΡΥΑΔΕΣ της

Πολιτικής Προστασίας:

Εκτός από την αποδεδειγμένη ανεπάρκεια της κυβέρνησης να προστατέψει τα

δάση και τις περιουσίες των πολιτών από τις πυρκαγιές, στην Αττική, στην

Εύβοια, στην Ηλεία/Αρκαδία, στο Αλεποχώρι, κλπ., είναι προκλητικό να

αποδεικνύεται ότι σπαταλήθηκαν πολλά εκατομμύρια ευρώ των πολιτών με

αδιαφάνεια, απευθείας αναθέσεις και αδικαιολόγητο κόστος, με επίκληση σε

αυτόν τον κίνδυνο. Ενώ περιοχές που «καθαρίστηκαν» με την παρουσία Μέσων

Μαζικής Ενημέρωσης κάηκαν τελικά στις μεγάλες πυρκαγιές του Αυγούστου 2021!

Με μπόλικη επικοινωνιακή χρυσόσκονη και μεγαλοστομίες, τον Ιούνιο του 2021, ο

τότε Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, κ.Χαρδαλιάς, ανακοίνωσε την

επιχείρηση ‘’ΔΡΥΑΔΕΣ’’ που αφορούσε τον καθαρισμό 18 περιοχών της Αττικής

αλλά και του Σέιχ Σου, του περιαστικού δάσους της Θεσσαλονίκης.

Για να προχωρήσουν τα έργα εφαρμόστηκαν προβλέψεις του νόμου 4662/2020

για την Πολιτική Προστασία που η κυβέρνηση είχε θέσει σε αναστολή! Αυτό δεν

εμπόδισε την Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας να επικαλεστεί το καθεστώς ειδικής

κινητοποίησης της Πολιτικής Προστασίας για να προχωρήσει σε πανάκριβες

απευθείας αναθέσεις χωρίς διαφάνεια…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...

https://kafantari.com/2022/02/21/%ce%b1%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%86%ce%ac%ce%bd%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%cf%87%cf%81%cf%85%cf%83%ce%ad%cf%82-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%b8%ce%ad%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%83/


22.02.2022

Χαρά Καφαντάρη: Το να έχουν γνώμη τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι σοβαρό

δημοκρατικό βήμα

Αναδημοσίευση από: thecaller

Αναδημοσίευση από: thecaller

https://thecaller.gr/web-tv/chara-kafantari-to-na-echoun-gnomi-ta-meli-tou-siriza-ps-ine-sovaro-dimokratiko-vima/
https://thecaller.gr/web-tv/chara-kafantari-to-na-echoun-gnomi-ta-meli-tou-siriza-ps-ine-sovaro-dimokratiko-vima/


23.02.2022

Χ. Καφαντάρη: Ακρίβεια και ουκρανικό, ένας

φαύλος κύκλος ανακυκλώνεται…

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

22.02.2022, στον τηλεοπτικό σταθμό «ΑLERT ΤV» και στην εκπομπή

«ALERT ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ» σχολίασε την επικαιρότητα και μεταξύ άλλων

ανέφερε:

« O κ. Μητσοτάκης εξήγγειλε τη βίαιη απολιγνιτοποίηση στο ενεργειακό

μείγμα όπου το φυσικό αέριο καταλαμβάνει ένα μεγάλο ποσοστό. Είμαστε

εξαρτημένοι λοιπόν από το φυσικό αέριο. Στην Ελλάδα έχουμε αύξηση

χρήσης φυσικού αερίου γύρω στα 12% ενώ πανευρωπαϊκά υπάρχει μείωση

γύρω στα 10%.

Είμαστε πρωταθλητές στην τιμή των καυσίμων. Ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ τρεις φορές

κατέθεσε τροπολογία για την μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης

(ΕΦΚ) στα καύσιμα, κάτι το οποίο δεν έγινε δεκτό από την κυβέρνηση

Μητσοτάκη. 17 χώρες στην ευρωπαϊκή ένωση έχουν προχωρήσει σε μείωση

του ειδικού φόρου κατανάλωσης (ΕΦΚ) στα καύσιμα.

Η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, απλά παρακολουθεί την ακρίβεια και τις

αυξήσεις των τιμών, χωρίς να δίνει λύσεις, ενώ άλλες ευρωπαϊκές χώρες

παίρνουν μέτρα (π.χ Γαλλία, Ισπανία) προσπαθώντας να προκρίνουν την

κοινωνία…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...

https://www.youtube.com/watch?v=r0DxTfgfDyc&feature=emb

_logo

https://kafantari.com/2022/02/23/%cf%87-%ce%ba%ce%b1%cf%86%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%ac%cf%81%ce%b7-%ce%b1%ce%ba%cf%81%ce%af%ce%b2%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%bf%cf%85%ce%ba%cf%81%ce%b1%ce%bd%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%ce%ad%ce%bd/
https://www.youtube.com/watch?v=r0DxTfgfDyc&feature=emb_logo


23.02.2022

Χ. Καφαντάρη: Ακρίβεια, ουκρανικό, πανδημία, απ’ ευθείας

αναθέσεις…. Αποτυχία της κυβέρνησης Μητσοτάκη σε όλους

τους τομείς.

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 23.02.2022, στον ραδιοφωνικό σταθμό

«ELLADA FM 94.3» και στην εκπομπή «ΕΛΛΑΔΑ NEWS» σχολίασε την επικαιρότητα και

μεταξύ άλλων ανέφερε:

« Το θέμα της ακρίβειας και της ακρίβειας ειδικά στην ενέργεια είναι το πρώτο που

απασχολεί τον κάθε Έλληνα, και δεν μιλάμε μόνο για τα φυσικά πρόσωπα, αλλά μιλάμε

και για τις επιχειρήσεις, για τους αγρότες, για όλους.

Ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ από το καλοκαίρι προειδοποιεί για αυτό το κύμα ακρίβειας. Παρ’ όλα αυτά η

κυβέρνηση δεν έλαβε τα μέτρα που πρέπει, και δεν ακολουθεί την τάση που υπάρχει

στην Ευρώπη και τη ευρωπαϊκή ένωση για τις παρεμβάσεις που οφείλει να κάνει η

πολιτεία.

Κανείς δεν αμφισβητεί ότι η ακρίβεια είναι ένα ευρωπαϊκό ζήτημα. Όμως, ενώ άλλες

ευρωπαϊκές χώρες παίρνουν μέτρα (π.χ Γαλλία, Ισπανία) προσπαθώντας να προκρίνουν

την κοινωνία, η κυβέρνηση Μητσοτάκη απλά «παρακολουθεί». Αρκετές ευρωπαϊκές

χώρες έχουν προχωρήσει σε μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης (ΕΦΚ) στα καύσιμα.

Ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ τρεις φορές κατέθεσε τροπολογία για την μείωση του ειδικού φόρου

κατανάλωσης (ΕΦΚ) στα καύσιμα, κάτι το οποίο δεν έγινε δεκτό από την κυβέρνηση

Μητσοτάκη…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...

https://www.youtube.com/watch?v=fSG1TAEjgMg&t=

1s

https://kafantari.com/2022/02/24/%cf%87-%ce%ba%ce%b1%cf%86%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%ac%cf%81%ce%b7-%ce%b1%ce%ba%cf%81%ce%af%ce%b2%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%ce%bf%cf%85%ce%ba%cf%81%ce%b1%ce%bd%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b4/
https://www.youtube.com/watch?v=fSG1TAEjgMg&t=1s


25.02.2022

Χ. Καφαντάρη: Η κυβέρνηση στον τομέα της 

ενέργειας λειτουργεί υπέρ των λίγων.

Η Χαρά Καφαντάρη Βουλευτής Δυτ. Αθήνας, Αναπληρώτρια Τομεάρχης

Πολιτικής Προστασίας της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία και

Αντιπρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος της

Βουλής, στις 23.02.2022, στον τηλεοπτικό σταθμό «BLUE SKY TV» και στην

εκπομπή «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ» σχολίασε την επικαιρότητα και μεταξύ άλλων

ανέφερε:

«Αναμφισβήτητα, η ακρίβεια και η ενέργεια είναι ένα διεθνές ζήτημα όμως

υπάρχουν λύσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ τρεις φορές κατέθεσε τροπολογία για την

μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης (ΕΦΚ) στα καύσιμα, κάτι το οποίο

δεν έγινε δεκτό από την κυβέρνηση Μητσοτάκη», τόνισε σε τηλεοπτική

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

«Ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ από το καλοκαίρι προειδοποιεί για αυτό το κύμα ακρίβειας.

Για την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη πάντα φταίει κάποιος άλλος. Πάντα οι

αιτίες είναι διεθνείς.

Στη ΔΕΘ, ο κ. Μητσοτάκης είχε δεσμευτεί για την κάλυψη του 80% των

αυξήσεων στο ηλεκτρικό. Παρόλα αυτά η ενίσχυση που δίνεται από την

κυβέρνηση είναι πενιχρή με αποτέλεσμα επιχειρήσεις να κλείνουν και

νοικοκυριά να αδυνατούν να πληρώσουν λογαριασμούς…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...

https://www.youtube.com/watch?v=cchXd0Kv

_78&t=6s

https://kafantari.com/2022/02/25/%cf%87-%ce%ba%ce%b1%cf%86%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%ac%cf%81%ce%b7-%ce%b7-%ce%ba%cf%85%ce%b2%ce%ad%cf%81%ce%bd%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bd-%cf%84%ce%bf%ce%bc%ce%ad%ce%b1-%cf%84%ce%b7%cf%82/
https://www.youtube.com/watch?v=cchXd0Kv_78&t=6s


26.02.2022

Στη συγκέντρωση των συνδικάτων Ενέργειας, Λαρκο, Λιπάσματα Καβάλας και

Πετρέλαια, Cosco

Η εργατική τάξη αγωνίζεται…

Ο αντεργατικός νομός Χατζηδάκη σε ισχύ…

Θα τον ανατρέψουμε…

https://www.facebook.com/harakafantari

https://www.facebook.com/harakafantari


28.02.2022

Χαρά Καφαντάρη στο ThePresident: Πρέπει να υπάρξει 

σεβασμός του Διεθνούς Δικαίου στην Ουκρανία.

Η διπλωματία και η ενεργητική εξωτερική πολιτική είναι τα κύρια εργαλεία

επίλυσης όποιων διαφορών. Η ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αξιοποιήσει όλα τα

διπλωματικά μέσα για κατάπαυση του πυρός και αποχώρηση των ρωσικών

στρατευμάτων τονίζει η βουλευτής Δυτικού τομέα Αθήνας και Αναπληρώτρια

Τομεάρχης Πολιτικής Προστασίας ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Χαρά Καφαντάρη με συνέντευξη που

παραχωρεί στο «ThePresident».

«Πρέπει να υπάρξει σεβασμός και όχι παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου. Η

ελληνική κυβέρνηση πρέπει να κινηθεί διπλωματικά, με πρώτιστο το συμφέρον

της Πατρίδας μας», υπογραμμίζει προσθέτοντας ότι η Ε.Ε. όμως «φαίνεται»

κατώτερη των περιστάσεων, περιοριζόμενη για άλλη μια φορά στη λογική των

οικονομικών κυρώσεων, που πολλές φορές παρακάμπτεται μέσω τρίτων χωρών.

Η κ. Καφαντάρη ασκεί, επίσης, κριτική στην κυβέρνηση για τα μέτρα στήριξης

που ανακοίνωσε για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης τονίζοντας «το

δημόσιο εργαλείο στον τομέα της ενέργειας, η ΔΕΗ δηλαδή, ιδιωτικοποιείται, οι

ιδιώτες στην αγορά ενέργειας συνεχίζουν να κερδίζουν, επιδοτούν εμμέσως τους

γείτονες με τις εισαγωγές ρεύματος που ανεβαίνουν σε δυσθεώρητα ύψη, οι

ελεγκτικοί μηχανισμοί της πολιτείας αδρανούν, ενώ η ΡΑΕ και η Αρχή

ανταγωνισμού απουσιάζουν. Τα 39 ευρώ επιδότηση στο ρεύμα, δεν αρκεί, τη

στιγμή που οι λογαριασμοί εμφανίζονται ακόμη και τριπλάσιοι»…

Αναδημοσίευση από: thepresident

https://www.thepresident.gr/2022/02/28/chara-kafantari-sto-thepresident-prepei-na-yparxei-sevasmos-toy-diethnoys-dikaioy-stin-oykrania/


https://www.facebook.com/harakafantari

06.02.2022

Στην Αγ. Βαρβάρα σήμερα. Αγία Ελεούσα-Αθηναϊκός 1-1

Στο νέο γήπεδο

Ο αθλητισμός ενώνει…

https://www.facebook.com/harakafantari


https://www.facebook.com/harakafantari

11.02.2022

Στο Δήμο Χαϊδαρίου σήμερα με σ της ΟΜ Χαϊδαρίου με δημοτικούς συμβούλους 

(σσα Α Βίτσα, Αλεξάκη )και το σ Σταυρίδη από ΑΣΚ ΟΤΑ

Συζητήσαμε με τους εργαζομένους στην καθαριότητα Πράσινο και διοικητικούς 

υπάλληλους του Δήμου

Συναντηθήκαμε επίσης με το Δήμαρχο Τηνιακό 

Η ακρίβεια και η αποψίλωση των Δήμων από μόνιμο προσωπικό , τα κύρια 

προβλήματα 

Αγώνας για Πολιτική Αλλαγή.

https://www.facebook.com/harakafantari


15.02.2022

Πρωί πρωί με τους εργάτες του Δήμου Αιγάλεω στην καθαριότητα, το Πράσινο και το 

Μηχανουργείο.

Συζητήσαμε τα προβλήματα, ειδικά σχετικά με την προβλεπόμενη από την κυβέρνηση 

Μητσοτάκη κατάργηση- μείωση του επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας….

Την ιδιωτικοποίηση του ΕΦΚΑ και βέβαια την ακρίβεια…

Μετά επισκεφθήκαμε το ΚΥ Αιγάλεω …

Όλοι μαζί  δηλώσαμε την παρουσία μας 

Ο Κώστας, ο Τάσος η Αμαλία , γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ είναι κοντά και μέσα στην Κοινωνία

https://www.facebook.com/harakafantari

https://www.facebook.com/harakafantari


20.02.2022

Ημέρα αφιερωμένη στους Κρήτες Δυτικής Αθήνας 

Στο  Αιγάλεω στην κοπή πίτας Ένωσης Κρητών Αιγάλεω

Στους Κρήτες Χαϊδαρίου στην εθελοντική αιμοδοσία 

Συγχαρητήρια

https://www.facebook.com/harakafantari

https://www.facebook.com/harakafantari


20.02.2022

Κοπή πίτας ΟΜ Αγ Βαρβάρας στο χώρο των Κρητών Αγ Βαρβάρας

https://www.facebook.com/harakafantari

https://www.facebook.com/harakafantari


21.02.2022

Κοπή Πίτας της Β ΕΛΜΕ στο Αιγάλεω

Καλή χρονιά στους μαθητές στους εκπαιδευτικούς , στους γονείς , στις δύσκολες στιγμές που 

διανύουμε…Πανδημία και πολλά άλλα…

https://www.facebook.com/harakafantari

https://www.facebook.com/harakafantari


28.02.2022

Επίσκεψη του Αντιπροέδρου της Βουλής και Βουλευτή Β2 Δυτ. Τομέα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

ΔΗΜΗΤΡΗ ΒΙΤΣΑ και της Βουλεύτριας ΧΑΡΑΣ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ, στο Στρατόπεδο Καραϊσκάκη

και στο Μπλόκ 15.

Συνάντηση με τον Δκτη του Στρατοπέδου Σχη Αντωνόπουλο και ενημέρωση για την

πορεία εξέλιξης της παράδοσης του χώρου των 66 στρεμμάτων στην Τοπική

Αυτοδιοίκηση.

https://www.facebook.com/harakafantari

https://www.facebook.com/harakafantari


ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
13.02.2022

Στην κοπή πίτας της Ένωσης πτυχιούχων Αξιωματικών και Υπαξιωματικών Πυροσβεστικού

Σώματος σήμερα

Η ανάγκη αναβάθμισης της Πολιτικής Προστασίας στο κέντρο των εξελίξεων

https://www.facebook.com/harakafantari

https://www.facebook.com/harakafantari


16.02.2022

Απόψε στο αεροδρόμιο Ελευσίνας εκπροσωπώντας τον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ 

Στην ειδική εκδήλωση του ΕΚΑΒ . 

Τιμούμε την  ημέρα  που είναι αφιερωμένη  στους διασώστες θύματα  

την ώρα του καθήκοντος .

Μόνο που οι υγειονομικοί και διασώστες του ΕΚΑΒ πέρα από τα συγχαρητήρια και βραβεία 

απαιτούν και υλική αναγνώριση 

Με το Θόδωρο Κωσταντίνου, διάσωστη του ΕΚΑΒ

https://www.facebook.com/harakafantari

https://www.facebook.com/harakafantari

