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ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ
03.03.2022

Χ. Καφαντάρη : Προσφιλής τακτική ΝΔ: Τα μεγάλα

«δημόσια» έργα, πάλι σε ιδιώτες.

Τοποθέτηση της Χαράς Καφαντάρη, Βουλευτού Β2 Δυτικού Τομέα Αθήνας, Αντιπροέδρου

της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος, Αν. Τομεάρχη Πολιτικής

Προστασίας Κ.Ο. ΣΥ.ΡΙΖΑ ΠΣ σήμερα (03.03.2022) στην ολομέλεια της βουλής για το Σ/Ν

του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ.

Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κύριοι Υπουργοί, πριν από λίγο είχαμε εδώ τον Υπουργό

Ενέργειας, τον κ. Σκρέκα. Αυτό το οποίο θα πω είναι ότι η χονδρεμπορική τιμή ηλεκτρικού

έφτασε στα 362 ευρώ τη μεγαβατώρα σήμερα, μια τεράστια αύξηση. Μέσα σ’ αυτές τις

δύσκολες συνθήκες τις οποίες βιώνουμε με έναν πόλεμο ο οποίος δυστυχώς εξελίσσεται -

και νομίζω ότι είναι για όλους μας κοινό το αίτημα και η απαίτηση να σταματήσει άμεσα,

αφού βέβαια καταδικάσουμε και εμείς τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία-, θα περιμέναμε

από έναν Υπουργό Ενέργειας να έρθει εδώ στη Βουλή και να ανακοινώσει κάποια μέτρα, να

καταθέσει κάποιον προβληματισμό της Κυβέρνησης σχετικά με τα ενεργειακά θέματα που

άμεσα έχουν να κάνουν και με την εισβολή στην Ουκρανία και τις εξελίξεις οι οποίες

υπάρχουν. Έχουν να κάνουν με την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας, έχουν βέβαια να

κάνουν και με τη ραγδαία αύξηση των τιμών, η οποία όμως αύξηση των τιμών δεν είναι

θέμα και συνέπεια της Ουκρανίας. Είναι κάτι το οποίο εδώ και έναν χρόνο γίνεται, ειδικά

τους τελευταίους πέντε, έξι μήνες πραγματικά η αύξηση της ενέργειας είναι τρομερή και τα

νοικοκυριά, τα φυσικά πρόσωπα, οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...

https://www.youtube.com/watch?v=l1uN2-sIKoE

https://kafantari.com/2022/03/03/%cf%87-%ce%ba%ce%b1%cf%86%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%ac%cf%81%ce%b7-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%86%ce%b9%ce%bb%ce%ae%cf%82-%cf%84%ce%b1%ce%ba%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%bd%ce%b4-%cf%84%ce%b1-%ce%bc/
https://www.youtube.com/watch?v=l1uN2-sIKoE


04.03.2022

Κατάθεση Αναφοράς με θέμα: Ομόφωνη απόφαση Δήμου ΑΓΙΩΝ 

ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ σχετικά με την αποτροπή της δημιουργίας 

νέου Κέντρου Μεταφορών (Logistics), στην περιοχή της Φυλής.

Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων 

ΑΝΑΦΟΡΑ

Προς τους κ.κ:- Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών

-Υπουργό Εσωτερικών

Oι Βουλευτές Β2 Δυτικού Τομέα Αθήνας, Χαρά Καφαντάρη, Δημήτρης Βίτσας και Γιάννης Δραγασάκης

καταθέτουν Αναφορά προς τους κ. Υπουργούς με βάση την υπ’ αριθμ. απόφαση 40 / 2022 Δημοτικού

Συμβουλίου του Δήμου ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ και θέμα: Αίτημα της Δημ.Παράταξης

“Αλληλεγγύη, η δύναμή μας” για λήψηαπόφασης, σχετικά με την αποτροπή της δημιουργίας νέου

Κέντρου Μεταφορών (Logistics), στην περιοχή της Φυλής, με δυναμικές κινητοποιήσεις.

Με βάση την υπ’ αριθμ. απόφαση 40 / 2022 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΑΓΙΩΝ

ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ αποφασίσθηκε η αποτροπή της δημιουργίας νέου Κέντρου Μεταφορών

(Logistics), στην περιοχή της Φυλής, μετά από αίτημα της Δημ.Παράταξης “Αλληλεγγύη, η δύναμή

μας”.

Τα αιτήματα που διατυπώνονται είναι:

Να αποφευχθεί η υλοποίηση του νέου Κέντρου Μεταφορών στον Δήμο Φυλής, διότι είναι σχεδόν

βέβαιο ότι θα επιβαρύνει ακόμα περισσότερο την κατάσταση και θα υποβαθμιστεί περαιτέρω η

περιοχή, καθώς ο Δήμος Αγίων Αναργύρων – Καματερού εδώ και αρκετά χρόνια πλήττεται βάναυσα

από την καθημερινή διέλευση χιλιάδων βαρέων οχημάτων από όλη την Αττική, με κύριο προορισμό

τον ΧΥΤΑ Φυλής και τη Βιομηχανική Ζώνη, που εκτείνεται από τα Άνω Λιόσια μέχρι τον

Ασπρόπυργο…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...

https://kafantari.com/2022/03/04/%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac%ce%b8%ce%b5%cf%83%ce%b7-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%ac%cf%82-%ce%bc%ce%b5-%ce%b8%ce%ad%ce%bc%ce%b1-%ce%bf%ce%bc%cf%8c%cf%86%cf%89%ce%bd%ce%b7-%ce%b1%cf%80%cf%8c/


09.03.2022

Χ. Καφαντάρη: Περιμένουμε απαντήσεις από την κυβέρνηση

για την ενεργειακή κρίση και την ασφάλεια εφοδιασμού της

χώρας μας στις νέες συνθήκες του «ουκρανικού»

Τοποθέτηση της Χαράς Καφαντάρη, Βουλευτού Β2 Δυτικού Τομέα Αθήνας, Αντιπροέδρου της

Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος, Αν. Τομεάρχη Πολιτικής Προστασίας

Κ.Ο. ΣΥ.ΡΙΖΑ ΠΣ στην ΔΙΑΡΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ για σ/ν Υπουργείου

Περιβάλλοντος και Ενέργειας στις 08.03.2022

Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι Βουλευτές. Δεν μπορώ να

μην ξεκινήσω σήμερα με την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας. Είναι μια μέρα η οποία

υπενθυμίζει πάντα τον αγώνα για την πραγματική ισότητα, όπως φέτος ο ΟΗΕ έχει

αφιερώσει αυτή την παγκόσμια μέρα λόγω της κλιματικής κρίσης με το εξής σύνθημα

«Αγωνιζόμαστε για πλήρη ισότητα των φύλων, για ένα βιώσιμο μέλλον».

Πραγματικά, οι κυρώσεις των εν λόγω συμφωνιών που θα συζητήσουμε σήμερα δεν είναι σε

τυχαία χρονική στιγμή. Ζούμε σε μία εποχή μιας τρομερής πολεμικής σύρραξης η οποία

γίνεται στην Ουκρανία μετά την εισβολή της Ρωσίας, κάτι που σαφώς το καταδικάζουμε για

άλλη μια φορά. Μία εμπόλεμη κατάσταση η οποία πέραν των πολλών προβλημάτων που

δημιουργεί, προσφυγικό, ζητήματα παραβίασης διεθνούς δικαίου κλπ., έχει σημαντική

επίδραση και στις ενεργειακές πολιτικές σε παγκόσμιο επίπεδο και σε Ευρωπαϊκό, αλλά και

στη χώρα μας. Πραγματικά, σήμερα έχουμε ρεκόρ χονδρεμπορικής τιμής ηλεκτρικού στα

426,9 ευρώ τη μεγαβατώρα και αυτό είναι κάτι το πολύ σημαντικό.

Ο πόλεμος της Ουκρανίας, έχει σαφώς σημαντική επίδραση και στην άνοδο των τιμών, αλλά

πραγματικά για την πατρίδα μας, αυτό δεν είναι κάτι που συμβαίνει τώρα, έχει ένα

προηγούμενο...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...

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

8&t=20s

https://kafantari.com/2022/03/09/%cf%87-%ce%ba%ce%b1%cf%86%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b1%cf%81%ce%b7-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%bf%cf%85%ce%bc%ce%b5-%ce%b1%cf%80%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%83-%ce%b1/
https://www.youtube.com/watch?v=fjvAaVIhel8&t=20s


10.03.2022

Χ. Καφαντάρη: Έχει πολιτική βούληση η Κυβέρνηση να 

παρέμβει ουσιαστικά στο Ράλι των αυξήσεων των τιμών της 

ενέργειας;

Εισήγηση της Χαράς Καφαντάρη, Βουλευτού Β2 Δυτικού Τομέα Αθήνας, Αντιπροέδρου της

Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος, Αν. Τομεάρχη Πολιτικής Προστασίας

Κ.Ο. ΣΥ.ΡΙΖΑ ΠΣ για το σ/ν Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας: 1. «Κύρωση του

Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ Ελλάδας και Ινδίας για τη συνεργασία στον τομέα της νέας

και ανανεώσιμης ενέργειας». 2. «Κύρωση της Συμφωνίας – Πλαίσιο για την ίδρυση της

Διεθνούς Ηλιακής Συμμαχίας».3. «Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης στον τομέα της

Ενέργειας μεταξύ Ελλάδας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων»

Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, στην τοποθέτησή μας στην Επιτροπή για την

Κύρωση των τριών Συμβάσεων επιφυλαχθήκαμε γιατί ζητήσαμε και ζητάμε και σήμερα από

τον κύριο Υπουργό, από την Κυβέρνηση, να τοποθετηθεί σχετικά με τα μέτρα που πρόκειται

να πάρει για την ενεργειακή κρίση την οποία βιώνουμε σήμερα.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία, που όλοι -πιστεύω- ευχόμαστε να σταματήσει τώρα και να

επικρατήσει η ειρήνη των όπλων, σαφώς επιβάρυνε και τα ζητήματα της ενεργειακής

ασφάλειας όλων των χωρών και επιδείνωσε την ενεργειακή κρίση. Όμως περιμένουμε από

τον κύριο Υπουργό συγκεκριμένες τοποθετήσεις και μέτρα τα οποία θα πάρει η Κυβέρνηση.

Να μην κρύβεται η Κυβέρνηση πίσω από το διεθνές περιβάλλον, διότι η κρίση της ακρίβειας

και η κρίση η ενεργειακή προηγήθηκε εδώ και πολλούς μήνες από την κρίση η οποία

υφίσταται παγκόσμια και αφορά τον πόλεμο στην Ουκρανία…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...
https://www.youtube.com/watch?v=6qqRsZGfShw

https://kafantari.com/2022/03/10/%cf%87-%ce%ba%ce%b1%cf%86%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%ac%cf%81%ce%b7%ce%ad%cf%87%ce%b5%ce%b9-%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b9%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b2%ce%bf%cf%8d%ce%bb%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b7-%ce%ba%cf%85/
https://www.youtube.com/watch?v=6qqRsZGfShw


11.03.2022

Κατατεθείσα αναφορά με θέμα: Το κράτος πρέπει να στηρίξει 

την εθνική μετεωρολογική υπηρεσία και το άγνωστο έργο που 

επιτελεί.
Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων 

ΑΝΑΦΟΡΑ

Προς τον κ. Υπουργό Εθνικής Άμυνας

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΤΗΡΙΞΕΙ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ 

ΑΓΝΩΣΤΟ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙ.

Οι Βουλευτές Β2 Δυτικού Τομέα Αθήνας, Χαρά Καφαντάρη και Β Δυτικής Αττικής, Γιώργος

Τσίπρας, καταθέτουν Αναφορά προς τον κ. Υπουργό Εθνικής Άμυνας με βάση Επιστολή-

Δελτίο Τύπου που έστειλε ο Σύλλογος Μετεωρολόγων Υπαλλήλων ΕΜΥ ενημερώνοντας για

την υφιστάμενη κατάσταση σε έναν νευραλγικό επιστημονικό χώρο όπως είναι η Εθνική

Μετεωρολογική Υπηρεσία και γνωστοποιώντας τα καίρια και διαχρονικά της προβλήματα.

Με βάση την από 9 Μαρτίου 2022 Επιστολή-Δελτίο Τύπου του Συλλόγου Μετεωρολόγων

Υπαλλήλων ΕΜΥ τονίζεται ότι η ΕΜΥ έχει ως αποστολή την υποστήριξη σε Μετεωρολογικά

προϊόντα και δεδομένα της Αεροναυτιλίας, της Ναυτιλίας, των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), της

Εθνικής Οικονομίας, του Κοινωνικού Συνόλου καθώς και κάθε ενδιαφερόμενο Φορέα,

αποτελώντας τον επίσημο Πάροχο Μετεωρολογικών Δεδομένων και Υπηρεσιών για όλο τον

Ελλαδικό χώρο.

Τα τελευταία χρόνια, λόγω και της κλιματικής αλλαγής, υπάρχει παραδοχή της δραματικά

αυξημένης συχνότητας και σφοδρότητας των ακραίων καιρικών φαινομένων καθώς και των

συνολικών επιπτώσεων αυτών στο περιβάλλον, στις υποδομές αλλά και στις ανθρώπινες

ζωές…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...

https://kafantari.com/2022/03/11/%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%cf%84%ce%b5%ce%b8%ce%b5%ce%b9%cf%83%ce%b1-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%b1-%cf%84%ce%bf-%ce%ba%cf%81%ce%b1%cf%84%ce%bf%cf%83-%cf%80%cf%81%ce%b5%cf%80%ce%b5%ce%b9/


18.03.2022

Χ. Καφαντάρη- Κατάθεση αναφοράς με θέμα: ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ 

ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ

Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων 

ΑΝΑΦΟΡΑ

Προς την κ. Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων 

ΘΕΜΑ: Μετατροπή Σχολικού Χώρου σε Δημοτικό Γυμναστήριο.

Οι Βουλευτές Β2 Δυτικού Τομέα Αθήνας, Χαρά Καφαντάρη, Δημήτρης

Βίτσας και Γιάννης Δραγασάκης καταθέτουν Αναφορά προς την κ. Υπουργό, την επιστολή

της Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων της Αγίας Βαρβάρας, με θέμα: Μετατροπή Σχολικού

Χώρου σε Δημοτικό Γυμναστήριο.

Με βάση την επιστολή ζητείται να αποκατασταθεί η τάξη, η εύρυθμη λειτουργία,

η ισορροπία και η ηρεμία στο 1ο Λύκειο Αγίας Βαρβάρας, ως απαιτείται και ταιριάζει σε μια

σχολική μονάδα.

Επισυνάπτεται και η από 28.02.2022 επιστολή του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων 1ου

Γενικού Λυκείου της Αγίας Βαρβάρας.

Παρακαλούμε, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας, για την απάντηση σχετικά με τις

ενέργειες του Υπουργείου για αποτελεσματική επίλυση του θέματος.

Αθήνα, 18/3/2022

Οι καταθέτοντες Βουλευτές 

Καφαντάρη Χαρούλα (Χαρά) 

Βίτσας Δημήτρης

Δραγασάκης Γιάννης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...

https://kafantari.com/2022/03/18/%cf%87-%ce%ba%ce%b1%cf%86%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%ac%cf%81%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac%ce%b8%ce%b5%cf%83%ce%b7-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%ac%cf%82-%ce%bc%ce%b5-%ce%b8%ce%ad%ce%bc%ce%b1/


23.03.2022

Χ. Καφαντάρη: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν ακούει…

ακολουθεί την σκληρή νεοφιλελεύθερη πολιτική της

Τοποθέτηση (22.3.2022) της Χαράς Καφαντάρη Βουλευτού ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Β2 Δυτικού Τομέα

Αθήνας, Αντιπροέδρου της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος, Αν.

Τομεάρχη Πολιτικής Προστασίας Κ.Ο. ΣΥ.ΡΙΖ.Α., στο σ/ν Υπουργείου Εσωτερικών:

«Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς, διατάξεις για θέματα ανθρώπ.

δυναμικού και ΟΤΑ νομοθ. πλαίσιο εκπαίδευσης ΕΣΣΔΑ για την ένταξη στον κλάδο Π.Ε.

Επιτελικών Στελεχών, διατάξεις για ολοκλήρωση μεταφοράς δασικών υπηρεσιών στο Υπ.

Περιβάλλοντος, διατάξεις για εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και

Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0″, Εθνική Σύνταξη Ομογενών κ.ά».

Ακολουθεί ολόκληρη η τοποθέτησή της:

Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ.

Κύριε Υπουργέ, εκπροσωπείτε την Κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, οπότε θα ήθελα να πω κάτι

το οποίο νομίζω είναι σαφές και φαίνεται σε όλες τις κινήσεις που κάνει η Κυβέρνηση του

κ. Μητσοτάκη. Δεν ακούτε και όταν λέμε δεν ακούτε δεν είναι ότι δεν ακούτε τον ΣΥΡΙΖΑ ο

οποίος είναι η κακή αντιπολίτευση, είναι λαϊκιστές, είναι έτσι, είναι αλλιώς. Εννοούμε ότι

δεν ακούτε την κοινωνία, δεν ακούτε τους φορείς της, τους επαγγελματικούς φορείς, τους

επιμελητηριακού φορείς. Και βέβαια αυτό έχει να κάνει και με τη ραγδαία αύξηση των

τιμών και ειδικότερα με το κομμάτι της ενέργειας που αποτελεί το νούμερο ένα πρόβλημα

της ελληνικής κοινωνίας. Δεν ακούτε την Ένωση Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας,

τη βιομηχανία της χώρας μας. Δεν ακούτε τις συντεχνίες και τις πανελλήνιες ομοσπονδίας

αρτοποιών. Κανέναν δεν ακούτε…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...
https://www.youtube.com/watch?v=qtJCOzZ4X8I

&t=617s

https://kafantari.com/2022/03/23/%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-%ce%bc%ce%b7%cf%84%cf%83%ce%bf%cf%84%ce%ac%ce%ba%ce%b7-%ce%b4%ce%b5%ce%bd/
https://www.youtube.com/watch?v=qtJCOzZ4X8I&t=617s
https://www.youtube.com/watch?v=qtJCOzZ4X8I&t=617s


30.03.2022
X. Καφαντάρη- Κατάθεση ερώτησης με θέμα: «Αποκλεισμός των 

κατόχων πτυχίου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (Π.Ε) του 

Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α.) από τις προκηρύξεις μόνιμων 

προσλήψεων»
Προς τον κ. Υπουργό Εσωτερικών

Προς την κ. Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΘΕΜΑ: «ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Π.Ε) ΤΟΥ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΠΑ.Δ.Α.) ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ».

Σύμφωνα με τον Ν.4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις», ιδρύθηκε το 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α.), στο οποίο συγχωνεύθηκαν διά απορροφήσεως και χωρίς άλλη 

διαδικασία και κατά παρέκκλιση κάθε άλλης ισχύουσας διάταξης, το Τ.Ε.Ι Πειραιά και το Τ.Ε.Ι. Αθηνών. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ως άνω νόμου, κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος του ν. 4521/2018, ήτοι την

2.3.2018, όσοι φοιτητές ήταν εγγεγραμμένοι στα Τ.Ε.Ι. Αθηνών και Πειραιά και δεν είχαν ολοκληρώσει όλες 

τις απαιτούμενες από το πρόγραμμα σπουδών υποχρεώσεις για τη λήψη πτυχίου, εντάχθηκαν αυτοδίκαια

στα Τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Ύστερα από σχετική απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος, 

με πράξη του Προέδρου Τμήματος, έγινε αντιστοίχιση των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών των 

Τμημάτων των συγχωνευόμενων Τ.Ε.Ι. με μαθήματα του προγράμματος σπουδών των Τμημάτων του

Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και καθορίστηκαν τόσο τα μαθήματα που υπολείπονταν για τη λήψη πτυχίου 

Τμήματος Τ.Ε.Ι., συμπεριλαμβανομένης της πρακτικής άσκησης, όσο και τα επιπλέον μαθήματα,

θεωρητικού χαρακτήρα, τα οποία, οι φοιτητές όφειλαν να παρακολουθήσουν επιτυχώς για τη λήψη πτυχίου 

πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.

Με το Ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση,

πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις», τα Τ.Ε.Ι και συνεπακόλουθα οι

Σχολές και τα Τμήματα των εν λόγω εκπαιδευτικών ιδρυμάτων καταργήθηκαν ή εντάχθηκαν σε

Πανεπιστημιακά Ιδρύματα…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...

https://kafantari.com/2022/03/30/%cf%87-%ce%ba%ce%b1%cf%86%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b1%cf%81%ce%b7-%ce%b8%ce%b5%ce%bc%ce%b1-%ce%b1%cf%80%ce%bf%ce%ba%ce%bb%ce%b5%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%bf%cf%83-%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%ba%ce%b1%cf%84/


30.03.2022

Χ. Καφαντάρη: Υποβαθμισμένη δημόσια υγεία στην Δυτική 

Αθήνα

Τοποθέτηση της Χαράς Καφαντάρη, Βουλευτού ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Β2 Δυτικού Τομέα Αθήνας,

Αντιπροέδρου της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος, Αν. Τομεάρχη

Πολιτικής Προστασίας Κ.Ο. ΣΥ.ΡΙΖ.Α., στο σ/ν Υπουργείου Υγείας: «Κύρωση της από

17.3.2022 Επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς- Έργο VΙΙΙ, Παράρτημα 12 της από 6.9.2018

Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος “Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος” και του

Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και την αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της

υγείας – Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID 19 και την

προστασία της δημόσιας υγείας»

Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ, Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι βουλευτές, είναι γεγονός ότι

η πολιτική υγείας της Κυβέρνησης Μητσοτάκη από τον Ιούλιο του 2019 είναι πλήρως

αποτυχημένη. Η νεοφιλελεύθερη ιδεοληψία σας φαίνεται σε κάθε βήμα από τη σταδιακή και

μόνιμη υποβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας στην ιδιαίτερα υποβαθμισμένη και

συνεχή υποβάθμιση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, το ότι δεν κάνατε προσλήψεις

μόνιμου προσωπικού έχοντας και την πανδημία – το τονίζω, μόνιμου προσωπικού- στο

δημόσιο σύστημα υγείας και βέβαια οι χαριστικές ρυθμίσεις και οι πλάτες, θα έλεγα, που

βάζετε και η προστασία του ιδιωτικού τομέα.

Όλα αυτά φάνηκαν ανάγλυφα ιδιαίτερα την περίοδο της πανδημίας του Covid, μία

υγειονομική κρίση, που δυστυχώς αναγκαζόμαστε να λέμε ότι οι είκοσι επτάμισι χιλιάδες

συνάνθρωποί μας, που χάθηκαν μέσα σε αυτή την πανδημία, πραγματικά αποτυπώνουν την

πλήρη αποτυχία διαχείρισης και ειδικά τώρα, θα έλεγα, που σε πανευρωπαϊκό επίπεδο

μειώνονται οι θάνατοι στην πατρίδα μας αυτό συνεχίζεται….

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...

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

https://kafantari.com/2022/03/31/%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%ce%b2%ce%b1%ce%b8%ce%bc%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%b7-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%83%ce%b9%ce%b1-%cf%85%ce%b3%ce%b5/
https://www.youtube.com/watch?v=lCaMnbAMywA


08.03.2022

Χ. Καφαντάρη: 8η Μάρτη 2022 – Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας, 

στη σκιά του πολέμου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας (International Women’s Day) η οποία «γιορτάζεται»

κάθε χρόνο την 8η Μάρτη, θεσπίστηκε για πρώτη φορά το 1977, με απόφαση της γενικής

συνέλευσης του ΟΗΕ με σκοπό να υποστηρίξει και να προωθήσει το διαρκή αγώνα, για τα

δικαιώματα των γυναικών, σε όλους τους τομείς. Ίσα δικαιώματα στην εργασία, στην

κατάληψη θέσεων ευθύνης, στην επιστήμη, στην πολιτική, στην οικογένεια και στην

κοινωνική ζωή.

Ο ΟΗΕ, υπό τη σκιά της παγκόσμιας κλιματικής κρίσης που βιώνουμε, φέτος,

υπογράμμισε ότι αυτή τη Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας, πρέπει να διεκδικήσουμε «Ισότητα

των φύλων σήμερα, για ένα βιώσιμο αύριο».

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ τόσο οι γυναίκες όσο και οι άνδρες που εργάζονται σε τομείς

φυσικών πόρων, όπως η γεωργία, θα επηρεαστούν από την κλιματική αλλαγή. Ωστόσο, ο

αντίκτυπος δεν είναι ο ίδιος καθώς οι γυναίκες είναι πιο ευάλωτες σε διάφορους

παράγοντες: κοινωνικούς, οικονομικούς και πολιτιστικούς.

Διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο φτώχειας και εργασιακής ανασφάλειας σε σχέση με τους

άντρες, καθώς συχνά εργάζονται σε χαμηλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

https://kafantari.com/2022/03/08/%cf%87-%ce%ba%ce%b1%cf%86%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%ac%cf%86%ce%b7-8%ce%b7-%ce%bc%ce%ac%cf%81%cf%84%ce%b7-2022-%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/


18.03.2022

Χ. Καφαντάρη: «Μητσοτάκης: Αντιμετώπιση ακρίβειας με … 

αξιοποίηση εθνικών κοιτασμάτων φυσικού αεριού!»

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:

Η ακρίβεια ταλανίζει τα νοικοκυριά και την επιχειρηματικότητα της χώρας. Μια ακρίβεια

που ξεκίνησε ουσιαστικά από το τέλος του 2020 και συνεχίζει ακάθεκτη, με την

κυβέρνηση να την παρακολουθεί και να μην σχεδιάζει σοβαρές παρεμβάσεις ανάσχεσης

της. Οι τιμές των τροφίμων κάθε μέρα αυξάνονται, τα καύσιμα, η ηλεκτρική ενέργεια,

το φυσικό αέριο, πήραν την ανιούσα, επιδεινώνοντας ακόμη περισσότερο την

κατάσταση. Ο ο πληθωρισμός τον Φεβρουάριο, έσπασε όλα τα ρεκόρ 26ετίας. Οι

πολίτες, με καθηλωμένους μισθούς, στενάζουν και αδυνατούν να καλύψουν ακόμα και

βασικές ανάγκες. Θέρμανση, διατροφή και μετακινήσεις, είναι πια απλησίαστες.

Η κυβέρνηση σε μια συντονισμένη επίδειξη πολιτικής αναλγησία, αρκείται σε

προκλητικές δηλώσεις περί «εισαγόμενης ακρίβειας», «παροδικού φαινομένου» που θα

τελείωνε τα Χριστούγεννα, «δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος», «θα ωφεληθούν οι

πλούσιοι» από τις μειώσεις ΕΦΚ και ΦΠΑ σε καύσιμα και τρόφιμα, με αποκορύφωμα την

δήλωση του Κεντρικού τραπεζίτη περί ύπαρξης αποθεματικών και καταθέσεων που θα

καλύψουν την κρίση. Και ανέλαβε ο πρωθυπουργός με ένα ακόμα διάγγελμα του να

μοιράσει … ψίχουλα, κατά την ομολογία του, φρούδες ελπίδες και παρωχημένα success

stories του μακρινού παρελθόντος!!!

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...

https://kafantari.com/2022/03/18/%cf%87-%ce%ba%ce%b1%cf%86%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b1%cf%81%ce%b7-%ce%bc%ce%b7%cf%84%cf%83%ce%bf%cf%84%ce%b1%ce%ba%ce%b7%cf%83-%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b9%ce%bc%ce%b5%cf%84%cf%89%cf%80%ce%b9%cf%83/


22.03.2022

Χ. Καφαντάρη: 22 Mαρτίου 2022, παγκόσμια ημέρα νερού, στη 

σκιά ενεργειακής κρίσης

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

H 22 Μαρτίου ορίστηκε ως Παγκόσμια Ημέρα για το Νερό (World Water Day) στη συνδιάσκεψη

του ΟΗΕ σχετικά με το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη, που πραγματοποιήθηκε στο Ρίο Ντε

Τζανέιρο της Βραζιλίας το 1992. Επίσης, ο ΟΗΕ έχει ανακηρύξει «την πρόσβαση σε καθαρό

πόσιμο Νερό και σε ικανοποιητικές συνθήκες υγιεινής» σαν ΘΕΜΕΛΕΙΩΔΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ

ΔΙΚΑΙΩΜΑ.

Βασικός πυλώνας της Παγκόσμιας Ημέρας Νερού είναι η επίτευξη του Στόχου 6 Βιώσιμης

Ανάπτυξης, μέσω του οποίου διασφαλίζεται η αρχή “Νερό και Αποχέτευση για όλους μέχρι το

2030”. Φέτος, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών με τη θεματική του 2022 “Υπόγεια Νερά –

Κάνοντας το αόρατο ορατό”, μας υπενθυμίζει πως τα υπόγεια ύδατα μπορεί να είναι αόρατα,

αλλά η επίδρασή τους είναι ορατή παντού. Καθώς η κλιματική αλλαγή επιδεινώνεται, τα

υπόγεια ύδατα θα γίνονται όλο και πιο κρίσιμα. Πρέπει να συνεργαστούμε για τη βιώσιμη

διαχείριση αυτού του πολύτιμου πόρου.

Σύμφωνα με έκθεση του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού, το 2018 περίπου 3,6

δισεκατομμύρια άνθρωποι είχαν μη επαρκή πρόσβαση σε νερό, για τουλάχιστον ένα μήνα.

Μέχρι το 2050, ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί σε πάνω από 5 δισεκατομμύρια.

Λόγω της κλιματικής κρίσης, οι πλημμύρες και οι ξηρασίες αυξάνονται. Σύμφωνα δε με τον

Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό ο αριθμός των ανθρώπων που υποφέρουν από έλλειψη

νερού θα αυξηθεί δραματικά, τόσο λόγω της αύξησης του πληθυσμού, όσο και της μείωσης

της διαθεσιμότητας των υδάτινων πόρων…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...

https://kafantari.com/2022/03/22/%cf%87-%ce%ba%ce%b1%cf%86%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b1%cf%81%ce%b7-22-ma%cf%81%cf%84%ce%b9%ce%bf%cf%85-2022-%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%bd/


24.03.2022

Περιοδεία Α. Ξανθού και Χ. Καφαντάρη σε Κ.Υ. Αγ. 

Αναργύρων και α΄ Περιστερίου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Α. Ξανθός πρώην Υπ. Υγείας και η Χ. Καφαντάρη, βουλευτής Δυτικής Αθήνας,

περιόδευσαν στις 23/3/2022 στα Κέντρα Υγείας Αγίων Αναργύρων και Α΄ Περιστερίου,

με αντιπροσωπεία ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, αποτελούμενη από τον Θ. Παπαχριστόπουλο πρώην

βουλευτή Δ.Α., τον Σ. Βαρδαρό πρώην Γ.Γ. Υπ. Υγείας και μέλη της Νομαρχιακής

Επιτροπής ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ Δυτικής Αθήνας.

Η αντιπροσωπεία ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ συζήτησαν με το προσωπικό των Κέντρων και με

εξυπηρετούμενους πολίτες και διαπιστώθηκε για άλλη μια φορά ,η συνεχιζόμενη

υποβάθμιση των δομών της α΄ βάθμιας Υγείας και στη Δυτική Αθήνα.

Κύριο χαρακτηριστικό, η υποστελέχωση των Κέντρων Υγείας, τόσο σε ιατρικό όσο και

σε νοσηλευτικό προσωπικό με έλλειψη συγκεκριμένων ειδικοτήτων και με

αποτέλεσμα την αδυναμία 24ωρης λειτουργίας τους.

Είναι σαφές πλέον ότι η κυβέρνηση κ. Μητσοτάκη και το ΥΠ. Υγείας υπό τον κ.

Πλεύρη, στοχεύουν στην ιδιωτικοποίηση της Υγείας, προς όφελος των μεγάλων

ιδιωτικών συμφερόντων στο χώρο, δίνοντας τη χαριστική βολή στη Δημόσια Δωρεάν

περίθαλψη.

Αυτό είναι το «νέο ΕΣΥ» που οραματίζεται και προωθεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη;

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...

https://kafantari.com/2022/03/24/%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%bf%ce%b4%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%ce%b1-%ce%be%ce%b1%ce%bd%ce%b8%ce%bf%cf%85-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%87-%ce%ba%ce%b1%cf%86%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b1%cf%81%ce%b7-%cf%83%ce%b5-%ce%ba/


29.03.2022

Χ. Καφαντάρη: Επιτέλους, η κυβέρνηση Μητσοτάκη, μετά από 

τρία χρόνια, κατάφερε να αντιληφθεί την ανάγκη συνεργασίας 

δασικών υπηρεσιών και πυροσβεστικού σώματος!

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Χαρά Καφαντάρη βουλευτής Δυτ. Αθήνας ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, αναπληρώτρια τομεάρχης Πολιτικής

Προστασίας Κ.Ο. και αντιπρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος

της Βουλής δήλωσε:

Έπρεπε να περάσουν 3 σχεδόν χρόνια και μετά από αποτυχημένες αντιπυρικές περιόδους,

ειδικά το καλοκαίρι του 2021, για να αντιληφθεί η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη ότι βασικός

παράγων επιτυχίας αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών, είναι η συνεργασία Δασικών

υπηρεσιών και Πυροσβεστικού Σώματος.

Με μια σειρά περιοδειών σε όλη την Ελλάδα, οι υπουργοί του νεοσυσταθέντος υπουργείου

Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και του ΥΠΕΝ, συναντώνται με τις Δασικές και

Πυροσβεστικές Υπηρεσίες της χώρας. Συναντήσεις που βέβαια, κρίνονται θετικά, καθώς

σκοπός τους είναι ο καλύτερος και αποτελεσματικότερος σχεδιασμός της αντιπυρικής

περιόδου.

Μόνον, θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που συνεργάζονται οι εν

λόγω υπηρεσίες, όπως διθυραμβικά αναγγέλλουν οι αρμόδιοι υπουργοί. Άλλωστε, το κράτος

έχει συνέχεια και προφανώς, δεν ξεκίνησε με την εκλογή Μητσοτάκη. Υπενθυμίζουμε, λοιπόν,

ότι με ΚΥΑ 181752 2.5.2019 (ΦΕΚ 1525/7.5.2019) επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ υπήρξε το σαφές

πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, με αρμοδιότητες και ανάλογες ενέργειες…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...

https://kafantari.com/2022/03/29/%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%b9%cf%84%ce%ad%ce%bb%ce%bf%cf%85%cf%82-%ce%b7-%ce%ba%cf%85%ce%b2%ce%ad%cf%81%ce%bd%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%bc%ce%b7%cf%84/


31.03.2022

Χ. Καφαντάρη: O πρωθυπουργός ξαναϋπόσχεται για

τη Δυτική Αθήνα, ξαναδεσμεύεται, αλλά…

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:

Χθες, 30/4/2022, πραγματοποιήθηκε ακόμα μια σύσκεψη υπό τον Π Θ Κ.

Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου, με τους 7 Δημάρχους της περιοχής της Δυτικής

Αθήνας. Από τη μια, χαιρόμαστε που ο ΠΘ , δεν…ξεχνά την περιοχή της Δυτικής

Αθήνας, (έστω κι αν τη μπερδεύει με τη Δυτική Αττική). Ο κος Μητσοτάκης, και

αυτός βουλευτής Δυτικής Αθήνας, μετά από τόσες ερωτήσεις, επίκαιρες

ερωτήσεις, ακόμα και επίκαιρη επερώτηση των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ της

Δυτικής Αθήνας, ξαναθυμήθηκε την περιοχή. Μισό χρόνο μετά την προηγούμενη

σύσκεψη (15.09.2021) και τις προηγούμενες υποσχέσεις…

Ελάχιστα θετικά έργα έχουν γίνει μετά από πιέσεις Τ.Α., φορέων και πολιτών.

Όμως, τα σοβαρά προβλήματα απαξίωσης και υποβάθμισης παραμένουν...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...

https://kafantari.com/2022/04/01/%cf%87-%ce%ba%ce%b1%cf%86%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%ac%cf%81%ce%b7-o-%cf%80%cf%81%cf%89%ce%b8%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b3%cf%8c%cf%82-%ce%be%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%8b%cf%80%cf%8c%cf%83%cf%87%ce%b5/


08.03.2022

Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας 

Συμμετέχουμε στην διαδήλωση

Υπενθυμίζουμε- αγωνιζόμαστε για «Την πραγματική Ισότητα για ένα Βιώσιμο Μέλλον», όπως

αναφέρει και ο ΟΗΕ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ-ΑΡΘΡΑ-ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ-ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ

https://www.facebook.com/harakafantari

https://www.facebook.com/harakafantari


09.03.2022

Στην Εκδήλωση για την Ημέρα της Γυναίκας, που διοργάνωσε ο Σύλλογος Επιστημόνων 

Μαιών Ελλάδας και το τμήμα Μαιευτικής του Πανεπιστήμιου Δυτ Αττικής στο Μουσείο της 

Ακρόπολης χθες παγκόσμια ημέρα.

Χαιρετισμός εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ

https://www.facebook.com/harakafantari

https://www.facebook.com/harakafantari


10.03.2022

Χαιρετισμός στη διαδικτυακή συζήτηση για την Ημέρα της Γυναίκας, της Ελληνικής 

Αεροπορικής Ένωσης.

Θέμα: Οι Ελληνίδες στο Σύστημα των Αερομεταφορών 

Ενδιαφέρουσα συζήτηση, αξίες γυναίκες σε ένα δύσκολο χώρο… 

Συγχαρητήρια…

https://www.facebook.com/harakafantari

https://www.facebook.com/harakafantari


13.03.2022

Απόψε στην ωραία εκδήλωση της Ομοσπονδίας Δωδεκανησιακών Σωματείων, 

εκπροσωπώντας τον Πρόεδρο Α Τσίπρα

7 Μάρτη επέτειος Ένωσης της Δωδεκάνησου στην Ελλάδα, 74 χρόνια μετά

https://www.facebook.com/harakafantari

https://www.facebook.com/harakafantari


14.03.2022

Χ. Καφαντάρη: Επιτέλους, να ενημερώνει τον 

ελληνικό λαό ο κ. Μητσοτάκης για τις διεθνείς 

συζητήσεις του…

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 14.03.2022,

στον ραδιοφωνικό σταθμό «ELLADA FM 94.3» και στην εκπομπή «ΕΛΛΑΔΑ

NEWS» σχολίασε την επικαιρότητα και μεταξύ άλλων ανέφερε:

« Η συνάντηση του κ. Μητσοτάκη με τον κ. Ερντογάν είναι θετική κίνηση. Από

κει και πέρα όμως χρειάζεται να ενημερώσει τους πολιτικούς αρχηγούς και τον

ελληνικό λαό για το τι ακριβώς συζητήθηκε.

Δυστυχώς, τα 3 αυτά χρόνια διακυβέρνησης της Ν.Δ, η εξωτερική πολιτική της

χώρας μας δεν είναι αυτή που απαιτείται. Λείπει ο χαρακτήρας του

πολυδιάστατου που υπήρχε όσο ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση.

Εμείς, ως ΣΥΡΙΖΑ –ΠΣ καταδικάζουμε την εισβολή στην Ουκρανία και την

παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Στις μεγάλες κρίσεις, όπως είναι ο πόλεμος

στην Ουκρανία που μπορεί να αλλάξει γεωστρατηγικά και γεωπολιτικά τον

κόσμο και την Ευρώπη, η Ελλάδα έπρεπε να είναι πρωταγωνίστρια σε

πρωτοβουλίες διευθέτησης της πολεμικής σύρραξης με τη λογική της

ειρήνευσης…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...
https://www.youtube.com/watch?v=nw-3sSzhUmE

https://kafantari.com/2022/03/14/%cf%87-%ce%ba%ce%b1%cf%86%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b1%cf%81%ce%b7-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%ce%b5%ce%bb%ce%bf%cf%85%cf%83-%ce%bd%ce%b1-%ce%b5%ce%bd%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%cf%89%ce%bd%ce%b5%ce%b9-%cf%84/
https://www.youtube.com/watch?v=nw-3sSzhUmE


16.03.2022

Χ. Καφαντάρη: O κ. Χατζηδάκης μετά τη ΔΕΗ, τον 

αντεργατικό νόμο, την ιδιωτικοποίηση της 

επικουρικής ασφάλισης και του ΕΦΚΑ, «χτυπά» και 

τον ΟΑΕΔ

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 15.03.2022,

στον τηλεοπτικό σταθμό «BLUESKY TV» και στην εκπομπή «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ»

σχολίασε την επικαιρότητα και μεταξύ άλλων ανέφερε:

«Ο κ. Χατζηδάκης με την πολιτική του, η οποία είναι η πολιτική της

κυβέρνησης της Ν.Δ, είναι γνωστός για το ξεπούλημα της Ολυμπιακής και

όταν ανέλαβε το 2019 το Υπουργείο Ενέργειας, η πρώτη του κίνηση, ήταν να

αυξηθούν τα τιμολόγια, κάνοντας μάλιστα και τη δήλωση ότι ο ελεύθερος

ανταγωνισμός μεταξύ των εταιρειών ενέργειας θα επιφέρει και μείωση των

τιμών. Ερχόμαστε λοιπόν σήμερα το 2022 και βλέπουμε που έχουν πάει οι

τιμές του ηλεκτρικού. Μην ξεχνάμε βέβαια και το νόμο Χατζηδάκη στα

εργασιακά, που καταργεί συλλογικές συμβάσεις, εισάγει απλήρωτες

υπερωρίες κ.ά. Και βέβαια την ιδιωτικοποίηση του ΕΦΚΑ με εισαγωγή

manager στη διοίκησή του, καθώς και την ιδιωτικοποίηση της επικουρικής

ασφάλισης. Οι νομοθετικές δε παρεμβάσεις της Κυβέρνησης, για ουσιαστική

αλλαγή της φυσιογνωμίας του ΟΑΕΔ είναι προ των πυλών, αντί της ενίσχυσης

των ελεγκτικών μηχανισμών…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...

https://www.youtube.com/watch?v=z9qcP-8FZXU

https://kafantari.com/2022/03/16/o-%ce%ba-%cf%87%ce%b1%cf%84%ce%b6%ce%b7%ce%b4%ce%ac%ce%ba%ce%b7%cf%82-%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%ac-%cf%84%ce%b7-%ce%b4%ce%b5%ce%b7-%cf%84%ce%bf%ce%bd-%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b5%cf%81/
https://www.youtube.com/watch?v=z9qcP-8FZXU


16.03.2022

Χ. Καφαντάρη: Η εξωτερική πολιτική είναι 

εθνική υπόθεση. Δεν χωράει μικροκομματισμούς.

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

15.03.2022, στον τηλεοπτικό σταθμό «ΑLERT TV» και στην εκπομπή

«ALERT ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ» σχολίασε την επικαιρότητα και μεταξύ άλλων

ανέφερε:

« Η συνάντηση του κ. Μητσοτάκη με τον κ. Ερντογάν είναι θετική κίνηση.

Άλλωστε είναι μια πάγια αντίληψη και στάση που έχουμε ότι οι όποιες

διαφορές πρέπει να λυθούν ειρηνικά με βάση διεθνείς κανόνες και με

βάση το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας.

Θέλω να τονίσω ότι το ζήτημα της εξωτερικής πολιτικής της χώρας μας

δεν πρέπει να είναι μικροκομματικό αλλά ένα εθνικό ζήτημα. Οι όποιες

διαφορές πρέπει να λύνονται, και αν υπάρχουν διαφωνίες να

παραπέμπονται στο διεθνές δικαστήριο της Χάγης. Μία είναι η διαφορά

μας με την Τουρκία, η οριοθέτηση της ΑΟΖ.

Όσο ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση υπηρέτησε την πολυδιάστατη και την

ενεργητική εξωτερική πολιτική. Δυστυχώς, τα 3 αυτά χρόνια

διακυβέρνησης της Ν.Δ. λείπει αυτό το στοιχείο του πολυδιάστατου.

Υπάρχουν διαρκείς παραβιάσεις χωρικών υδάτων και πιο συγκεκριμένα

το καλοκαίρι του 2020 είχαμε το Oruc Reis που σουλάτσαρε στο Αιγαίο

και η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη απλά παρακολουθούσε…
https://www.youtube.com/watch?v=89Z6hgifbCQ&t=2s

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...

https://www.youtube.com/watch?v=89Z6hgifbCQ&t=2s
https://kafantari.com/2022/03/16/%cf%87-%ce%ba%ce%b1%cf%86%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b1%cf%81%ce%b7-%ce%b7-%ce%b5%ce%be%cf%89%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%ba%ce%b7-%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b9%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b7-%ce%b5%ce%b9%ce%bd%ce%b1/


18.03.2022

Παρουσία της Χ. Καφαντάρη στα εγκαίνια της έκθεσης verde.tec και η βράβευση της για

την δράση της στον τομέα του περιβάλλοντος.

https://www.facebook.com/harakafantari

https://www.facebook.com/harakafantari


20.03.2022

Η Χ. Καφαντάρη για την ενεργειακή κρίση

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

17.03.2022, στον κανάλι της Βουλής και στην εκπομπή «Τι Λέει ο Νόμος»

σχολίασε την επικαιρότητα και μεταξύ άλλων ανέφερε:

«Ο κ. Μητσοτάκης στο διάγγελμά του ανέφερε ότι η αύξηση της τιμής

των καυσίμων και της ενέργειας οφείλεται στον ουκρανικό πόλεμο.

Όμως, η διαδικασία αύξηση των τιμών των καυσίμων και της ενέργειας

έχει ξεκινήσει πάνω από 10 μήνες.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει καταθέσει έγκαιρα σωρεία προτάσεων, οι οποίες είναι

δραματικά επίκαιρες να υλοποιηθούν. Ενδεικτικά αναφέρονται, η

Μείωση ΕΦΚ στα καύσιμα στα κατώτερα επίπεδα που επιτρέπει η ΕΕ, η

μείωση στο ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης, και η ενδυνάμωση των

ελεγκτικών μηχανισμών, με πάταξη της κερδοσκοπίας.

Η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση, στο θέμα της ενέργειας, έχει δώσει τη

δυνατότητα στα κράτη μέλη να βάζουν πλαφόν στις τιμές ενέργειας και

να προχωρήσουν ακόμη και σε εθνικοποίηση υποδομών…
https://www.youtube.com/watch?v=_6hO3GJ3tZU

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...

https://www.youtube.com/watch?v=_6hO3GJ3tZU
https://kafantari.com/2022/03/20/%cf%87-%ce%ba%ce%b1%cf%86%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b1%cf%81%ce%b7%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b5%ce%bd%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b5%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%b7-%ce%ba%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%b7/


27.03.2022

Χ. Καφαντάρη: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη απλά 

παρακολουθεί την κρίση, «κάποιοι» όμως

«θησαυρίζουν»…

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 27.03.2022,

στον τηλεοπτικό σταθμό «MEGA» και στην πρωινή εκπομπή «Mega

Σαββατοκύριακο» σχολίασε την επικαιρότητα και μεταξύ άλλων ανέφερε:

«Η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη είναι μια κυβέρνηση που «παρακολουθεί»

τις εξελίξεις αντί να παρεμβαίνει δραστικά. Δεν παίρνει μέτρα για την

αντιμετώπιση των κρίσεων της πανδημίας και της ακρίβειας.

Ως ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, από το καλοκαίρι είχαμε προειδοποιήσει για αυτό το κύμα

ακρίβειας και έγκαιρα καταθέσαμε σωρεία προτάσεων, οι οποίες είναι

δραματικά επίκαιρες να υλοποιηθούν. Ενδεικτικά αναφέρονται, η Μείωση

ΕΦΚ στα καύσιμα στα κατώτερα επίπεδα που επιτρέπει η ΕΕ, η μείωση στο

ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης, αύξηση του κατώτερου μισθού στα 800 ευρώ

και ενδυνάμωση των ελεγκτικών μηχανισμών, με πάταξη της κερδοσκοπίας.

Αυτοί που ωφελούνται από την όλη κατάσταση είναι μεγάλες ενεργειακές

εταιρείες που αποκομίζουν σημαντικά κέρδη…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ... https://www.youtube.com/watch?v=SW4q9Bqulr8&t=10s

https://kafantari.com/2022/03/27/%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%bc%ce%b7%cf%84%cf%83%ce%bf%cf%84%ce%b1%ce%ba%ce%b7-%ce%b1%cf%80%ce%bb/
https://www.youtube.com/watch?v=SW4q9Bqulr8&t=10s


28.03.2022

Χ. Καφαντάρη: Ο κ. Μητσοτάκης αρνείται να πάρει 

μέτρα για την ακρίβεια και «κρύβεται» πίσω από τον 

πόλεμο

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 28.03.2022, στον

ραδιοφωνικό σταθμό «FLASH 99.4», στην εκπομπή «Άναψε Φλας», σχολίασε την

επικαιρότητα και μεταξύ άλλων ανέφερε:

« Παρατηρούμε, ότι μέσα σε όλα τα άλλα θέματα που μας απασχολούν όπως, ο

πόλεμος στην Ουκρανία, η ακρίβεια και τα ενεργειακά θέματα, η πανδημία επιμένει

και οι ίδιοι οι ειδικοί επισημαίνουν ότι πρέπει να βρισκόμαστε σε επαγρύπνηση.

Να επισημάνω για άλλη μια φορά, ότι εμείς, ως ΣΥΡΙΖΑ –ΠΣ καταδικάζουμε την

εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και την παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Ο

πόλεμος πρέπει να σταματήσει τώρα, και να νικήσει η διπλωματία.

Για δεύτερη φορά, οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας θα

πραγματοποιηθούν στην Τουρκία. Η Τουρκία όχι μόνο δεν είναι απομονωμένη,

αλλά ασκεί εξωτερική πολιτική και έχει παρουσία. Η Ελλάδα έπρεπε να είναι ήδη

πρωταγωνίστρια σε πανευρωπαϊκές πρωτοβουλίες διευθέτησης της πολεμικής

σύρραξης με τη λογική της ειρήνευσης. Αντίθετα, ο κ. Μητσοτάκης έστειλε

επιθετικό αμυντικό υλικό στην Ουκρανία. Έστειλε πολεμοφόδια, κάτι το οποίο

δημοσκοπικά, αρκετά μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού καταδικάζει….
https://www.youtube.com/watch?v=O22yWHExXhg

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...

https://www.youtube.com/watch?v=O22yWHExXhg
https://kafantari.com/2022/03/29/%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%b1%cf%81%ce%bd%ce%b5%ce%af%cf%84%ce%b1%ce%b9-%ce%bd%ce%b1-%cf%80%ce%ac%cf%81%ce%b5%ce%b9-%ce%bc%ce%ad%cf%84%cf%81%ce%b1/


28.03.2022

Χαρά Καφαντάρη: Ξεσπαθώνει κατά της πολιτικής 

της Ν.Δ. και λέει ότι η ενεργειακή φτώχεια κοστίζει 

σε ζωές
Χαρά Καφαντάρη, βουλευτής δυτικής Αθήνας του ΣΥΡΙΖΑ, αναπληρώτρια

τομεάρχης Πολιτικής Προστασίας και αντιπρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης

Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής, μιλώντας για πολιτική και

επικαιρότητα λέει ότι «ζούμε έναν εφιάλτη διαρκείας» και ότι η ενεργειακή

φτώχεια που ήρθε κοστίζει σε ανθρώπινες ζωές. Τρεις γεωλόγοι (η ίδια, ο

σύζυγός της και ο γιος της) και μια γεωγράφος, η κόρη της, συνιστούν τη

βασική οικογένεια της βουλευτού, την οποία συμπληρώνουν επιπλέον οι

γάτες της.

Η Χαρά Καφαντάρη αποφεύγει τους «τοξικούς» και φλύαρους ανθρώπους και

απεχθάνεται την κολακεία. Τη ζωή της σημάδεψαν δύο γεγονότα. Το πρώτο

όταν «ξενιτεύτηκε», 18 ετών κοριτσάκι, για σπουδές στη Θεσσαλονίκη και το

δεύτερο όταν απόφοιτη πια, και μόλις 24 χρονών, έχασε τη μητέρα της.

Η ελληνική κοινωνία βιώνει μια βαθιά πολλαπλή κρίση. Πανδημία, ενέργεια,

κλίμα, κοινωνικά, εργατικά, δημοκρατικά δικαιώματα πλήττονται εξίσου.

Σήμερα η κρίση εμφανίζεται με ραγδαία αύξηση των τιμών ενέργειας, που με

τη σειρά της πυροδοτεί αλυσιδωτές αυξήσεις σε όλα τα είδη βασικής

κατανάλωσης. Την ίδια στιγμή, όμως, το εισόδημα των Ελλήνων πολιτών

μένει σταθερό, ουσιαστικά μειούμενο…

Αναδημοσίευση από: https://www.espressonews.gr

https://www.espressonews.gr/politiki/317259/chara-kafantari-kata-nd-energeiaki-ftocheia-kostizei-zoes/


29.03.2022

Χαρά Καφαντάρη: Μέτρα τώρα – Τα «θα» του Μητσοτάκη για
τον έλεγχο της αισχροκέρδειας δεν αρκούν

H Χαρά Καφαντάρη, Βουλευτής Δυτ. Αθήνας ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ., Αναπληρώτρια Τομεάρχης

Πολιτικής Προστασίας Κ.Ο ΣΥΡΙΖΑ και Αντιπρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής

Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής, στις 29.03.2022, στον ραδιοφωνικό σταθμό « H

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

επικαιρότητα και μεταξύ άλλων ανέφερε:

«Αρχικά να αναφέρω ότι καταδικάζουμε την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και την

παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Όμως η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία έγινε πριν 1

μήνα. Η ακρίβεια και η κρίση της ενέργειας που πλήττει την ελληνική κοινωνία είναι εδώ και

6-8 μήνες. Ως εκ τούτου, οι αυξημένες τιμές ενέργειας που βιώνουμε δεν είναι αυξήσεις του

πολέμου αλλά αυξήσεις του κ. Μητσοτάκη. Οι συνέπειες του πολέμου, θα φανούν από εδώ

και πέρα.

Εμείς έγκαιρα, ως ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ είχαμε προειδοποιήσει από το καλοκαίρι. Υπάρχει φαινόμενο

αισχροκέρδειας στην αγορά, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί δεν λειτουργούν. Η κυβέρνηση όλο

αυτό τον καιρό απλά «παρακολουθούσε». Τώρα όμως η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη βρήκε

την «εύκολη» λύση του πολέμου στην Ουκρανία, ο οποίος, τονίζω ξανά, ότι ξεκίνησε πριν 1

μόλις μήνα.

Πρόσφατα, ο κ. Μητσοτάκης, στη Βουλή, ψέλλισε ότι μπορεί να υπάρχει αισχροκέρδεια και

ότι θα δει για τους ελέγχους στην αγορά, ειδικά στον τομέα της ενέργειας με βάση τα

στοιχεία της ΡΑΕ (Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας). Η ΡΑΕ όμως πάντα δίνει στοιχεία στην

κυβέρνηση και αν ήθελε ο κ. Μητσοτάκης θα μπορούσε ήδη να είχε ένα πλάνο συγκεκριμένο

για ελέγχους. Ίσως όμως δεν θέλει γιατί κάποια καρτέλ στον τομέα της ενέργειας, ειδικά

στον τομέα του φυσικού αερίου, κερδοσκοπούν, ειδικά με την βίαιη απολιγνιτοποίηση που

εξήγγειλε ο κ. Μητσοτάκης…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...

https://www.youtube.com/watch?v=KUetmGnpH8M

https://kafantari.com/2022/03/29/%cf%87%ce%b1%cf%81%ce%ac-%ce%ba%ce%b1%cf%86%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%ac%cf%81%ce%b7-%ce%bc%ce%ad%cf%84%cf%81%ce%b1-%cf%84%cf%8e%cf%81%ce%b1-%cf%84%ce%b1-%ce%b8%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%85/
https://www.youtube.com/watch?v=KUetmGnpH8M


29.03.2022

Η Κοινωνία έδωσε το Παρόν 

Ειδικά η Νεολαία

Όχι στον Πόλεμο

ΕΙΡΗΝΗ

https://www.facebook.com/harakafantari

https://www.facebook.com/harakafantari


30.03.2022

Ο κ. Μητσοτάκης όπως πήγε …έτσι γύρισε… από τη 

Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ. Δεν διεκδίκησε για την Ελλάδα.

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

Τομεάρχης Πολιτικής Προστασίας Κ.Ο ΣΥΡΙΖΑ και Αντιπρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης

Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής, στις 29.03.2022, στον τηλεοπτικό

σταθμό «ALERT TV» και στην εκπομπή «ALERT ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ», σχολίασε την

επικαιρότητα και μεταξύ άλλων ανέφερε:

«Για τον κ . Μητσοτάκη πάντα κάποιος άλλος φταίει. Πάντα οι αιτίες είναι διεθνείς. O

κ. Μητσοτάκης πήγε την προηγούμενη εβδομάδα στη σύνοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

και όπως πήγε έτσι γύρισε!

Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία έγινε πριν 1 μήνα. Τις συνέπειες του πολέμου

στις τιμές, θα τις βιώσουμε από εδώ και πέρα. Οι αυξημένες τιμές της ενέργειας αλλά

και των τροφίμων που βιώνουμε αυτή την στιγμή δεν είναι αυξήσεις του πολέμου,

αλλά αυξήσεις της πολιτικής του κ. Μητσοτάκη.

Εμείς έγκαιρα, ως ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ είχαμε προειδοποιήσει εδώ και 8 μήνες για το κύμα

ακρίβειας που έρχεται. Είναι ήδη γνωστό, αλλά θα το αναφέρω ξανά, ότι έχουμε

καταθέσει προτάσεις για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης (ΕΦΚ) στα καύσιμα,

μείωση του ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης, έλεγχο και πάταξη της αισχροκέρδειας

στην αγορά και αύξηση του κατώτερου μισθού. Πρόσφατα, ο κ. Μητσοτάκης, στη

Βουλή, αναγνώρισε ότι μπορεί να υπάρχει αισχροκέρδεια και ότι θα ζητήσει στοιχεία

από τη ΡΑΕ (Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας). Η ΡΑΕ όμως πάντα δίνει στοιχεία στην

κυβέρνηση…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...

https://www.youtube.com/watch?v=l3pwev3hMTQ

https://kafantari.com/2022/03/30/%ce%bf-%ce%ba-%ce%bc%ce%b7%cf%84%cf%83%ce%bf%cf%84%ce%ac%ce%ba%ce%b7%cf%82-%cf%8c%cf%80%cf%89%cf%82-%cf%80%ce%ae%ce%b3%ce%b5-%ce%ad%cf%84%cf%83%ce%b9-%ce%b3%cf%8d%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%b5-%ce%b1/
https://www.youtube.com/watch?v=l3pwev3hMTQ


https://www.facebook.com/harakafantari

07.03.2022

Στην ακτή Σκαραμαγκά με τους Χαϊδαριώτες. 

Καλά Κούλουμα, Καλή Σαρακοστή.

https://www.facebook.com/harakafantari


07.03.2022

Στην Αγ. Βαρβάρα στο Πάνθεον και στο Μπαρουταδικο στο Αιγάλεω. 

Καλή Σαρακοστή…

Υγεία και Ειρήνη σε όλον τον κόσμο…

https://www.facebook.com/harakafantari

https://www.facebook.com/harakafantari


13.03.2022

Σήμερα σε μια ξεχωριστή εκδήλωση του Δήμου Πετρούπολης και της Δημοτικής Επιτροπή

Ισότητας, για την βράβευση της συντοπίτισσά μας, κ. Σταματίνα Λυκουρέντζου - Ταλαγάνη, 

για τη συνεισφορά της στον αγώνα της Εθνικής Αντίστασης.

Αφιέρωμα στις «Γυναίκες Αγωνίστριες της Εθνικής Αντίστασης»

https://www.facebook.com/harakafantari

https://www.facebook.com/harakafantari


13.03.2022

Είμαστε πολλές, είμαστε δυνατές !!!!!!

https://www.facebook.com/harakafantari

https://www.facebook.com/harakafantari


19.03.2022

Από Ιεράπολης Αιγάλεω…Ο αθλητισμός ενώνει …

https://www.facebook.com/harakafantari

https://www.facebook.com/harakafantari


20.03.2022

Στη Ν. Ζωή στο Περιστέρι σήμερα το πρωί.

Κουβέντα στο καφενείο για την ακρίβεια και την κατάσταση που έφερε την Κοινωνία, η κυβέρνηση 

Μητσοτάκη

Ανάγκη πολιτικής Αλλαγής άμεση…

https://www.facebook.com/harakafantari

https://www.facebook.com/harakafantari


24.03.2022

Σήμερα στο Αιγάλεω με τον Αλέξη Τσίπρα, κοντά στο λαό και στα προβλήματα του.

https://www.facebook.com/harakafantari

https://www.facebook.com/harakafantari


25.03.2022

Στο Περιστέρι σήμερα.

Κατάθεση στεφάνου για την Εθνική μας εορτή εκ μέρους Σύριζα ΠΣ. 

Χρόνια πολλά!

https://www.facebook.com/harakafantari

https://www.facebook.com/harakafantari


ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

12.03.2022

Κοπή πίτας της ΕΠ.ΟΜ.ΕΑ. Οι εθελοντικές οργανώσεις σημαντικός παράγων και βραχίονας

της Πολιτικής Προστασίας.

https://www.facebook.com/harakafantari

https://www.facebook.com/harakafantari


13.02.2022

Στην κοπή πίτας της Ένωσης πτυχιούχων Αξιωματικών και Υπαξιωματικών Πυροσβεστικού 

Σώματος.

Η ανάγκη αναβάθμισης της Πολιτικής Προστασίας στο κέντρο των εξελίξεων.

https://www.facebook.com/harakafantari

https://www.facebook.com/harakafantari

