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Χ. Καφαντάρη: Δόγμα της ΝΔ-Μητσοτάκη «για όλα φταίνε οι

άλλοι..», έτσι και για την ανεργία φταίνε οι άνεργοι

Τοποθέτηση της Χαράς Καφαντάρη, βουλευτού Δυτ. Αθήνας ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, αντιπροέδρου

επιτροπής περιβάλλοντος της Βουλής και αναπληρώτριας τομεάρχη Πολιτικής Προστασίας,

στο σ/ν Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων: «Δουλειές Ξανά: Αναδιοργάνωση

Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της, αναβάθμιση

δεξιοτήτων εργατικού δυναμικού και διάγνωσης των αναγκών εργασίας και άλλες διατάξεις»

Ακολουθεί ολόκληρη η τοποθέτησή της 

Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ.

Πραγματικά πριν ξεκινήσω την τοποθέτησή μου για το σχέδιο νόμου που συζητάμε θα ήθελα

να καταθέσω μία διαπίστωση που έκανα σήμερα παρακολουθώντας το μεγαλύτερο μέρος της

Ολομέλειας.

Μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση από την πλειοψηφία των Βουλευτών του κυβερνώντος

κόμματος της Νέας Δημοκρατίας η απαξίωση και οι χαρακτηρισμοί με τους οποίους

χαρακτήρισαν κάποιες φορές ουσιαστικά τους ανέργους. Μου έκανε εντύπωση η απαξίωση

στον άνεργο...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...
https://www.youtube.com/watch?v=q_eeRcp1epM&t

=1s

https://kafantari.com/2022/04/14/%cf%87-%ce%ba%ce%b1%cf%86%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b1%cf%81%ce%b7-%ce%b4%ce%bf%ce%b3%ce%bc%ce%b1-%cf%84%ce%b7%cf%83-%ce%bd%ce%b4-%ce%bc%ce%b7%cf%84%cf%83%ce%bf%cf%84%ce%b1%ce%ba%ce%b7-%ce%b3%ce%b9/
https://www.youtube.com/watch?v=q_eeRcp1epM&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=q_eeRcp1epM&t=1s


14.04.2022

Η Χ. Καφαντάρη για τις τεχνολογίες υδρογόνου

Τοποθέτηση της Χαράς Καφαντάρη, βουλευτού Δυτ. Αθήνας ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, αντιπροέδρου

επιτροπής περιβάλλοντος της Βουλής και αναπληρώτριας τομεάρχη Πολιτικής

Προστασίας, στις 13.4.2022, στη συνεδρίαση της Υποεπιτροπής Υδατικών Πόρων της Ειδικής

Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας του Περιβάλλοντος, με θέμα ημερήσιας διάταξης: «Θεματικός

κύκλος: Καινοτομία, περιβάλλον, κλίμα. Υδρογόνο ως καύσιμο κίνησης για τα πλοία.

Ακολουθεί ολόκληρη η τοποθέτηση:

Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ για τις τοποθετήσεις που έγιναν από τους

αρμόδιους προσκεκλημένους στην Επιτροπή μας, πολύ ενδιαφέροντα και πολιτικά αλλά

κυρίως το επιστημονικό κομμάτι.

Επιτρέψτε μου να πω και να πάω κάπου πολύ παλιά, κάτι, αν θέλετε, και προφητικό θα

έλεγα, το 1874 ο Ιούλιος Βερν είχε γράψει «πιστεύω ότι το νερό θα είναι μια μέρα καύσιμη

ύλη. Το υδρογόνο και το οξυγόνο από τα οποία συντίθεται το νερό αν χρησιμοποιηθούν

ξεχωριστά ή σε συνδυασμό θα προσφέρουν μια ανεξάντλητη πηγή θερμότητας και φωτός με

ισχύ μεγαλύτερη από εκείνη του άνθρακα. Το νερό είναι ο μελλοντικός άνθρακας», αν

σκεφθούμε δύο αιώνες πριν τι είχε λεχθεί.

Ερχόμαστε, λοιπόν, σήμερα με την κλιματική κρίση, η οποία είναι το ένα τα κύρια παγκόσμια

ζητήματα και με τους στόχους, οι οποίοι έχουν μπει από την παγκόσμια επιστημονική,

κοινωνική, πολιτική κοινότητα – μιλάω υπό τον ΟΗΕ για την IPCC κ.λπ. – τους στόχους που

έχουν μπει για το κλίμα και συγκεκριμένα, μέχρι το τέλος του αιώνα, να μην ξεπεράσουμε

τους 2 βαθμούς και ει δυνατόν και τον 1,5 βαθμό υπερθέρμανσης του πλανήτη...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ... https://www.youtube.com/watch?v=0kwfHbivYFw

https://kafantari.com/2022/04/14/%ce%b7-%cf%87-%ce%ba%ce%b1%cf%86%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%ac%cf%81%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b9%cf%82-%cf%84%ce%b5%cf%87%ce%bd%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%af%ce%b5%cf%82-%cf%85%ce%b4%cf%81%ce%bf/
https://www.youtube.com/watch?v=0kwfHbivYFw


20.04.2022

ΧΑΡΑ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ :ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΕΚΑ) ΣΤΟ ΙΛΙΟΝ

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Υγείας

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΕΚΑ) ΣΤΟ ΙΛΙΟΝ

Το Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης (ΕΚΑ) λειτουργεί από το 1945. Ιδρύθηκε από το «Αμερικάνικο

Ίδρυμα Εγγύς Ανατολής» με την οικονομική ενίσχυση της ελληνικής πολεμικής περίθαλψης στις ΗΠΑ.

Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας ανέλαβε την επιχορήγηση του ιδρύματος το 1949. Μέχρι το 1961

λειτούργησε σαν ίδρυμα Ιδιωτικού Δικαίου και στην συνέχεια με το Ν.Δ 564/61 και αργότερα με το

ΒΔ 334/73 πήρε την μορφή του νομικού προσώπου Δημοσίου Δικαίου το οποίο τροποποιήθηκε και

συμπληρώθηκε με το Π.Δ 106/1986, Π.Δ 68/1992 και Π.Δ 307/2000, το άρθρο 9 του Ν. 2345/1995,

και τις κάθε φορά κοινές υπουργικές αποφάσεις .Με το Ν. 3868/2010, άρθρο 8, § 17, μετονομάστηκε

σε Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης και μετατράπηκε από Μονάδα Κοινωνικής Φροντίδας σε

Νοσηλευτικό Ίδρυμα του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) και τέλος με την ΚΥΑ Α3α/42099/14

λειτουργεί με νέο Οργανισμό ως Ειδικό Νοσοκομείο με την επωνυμία «Εθνικό Κέντρο

Αποκατάστασης».

Σκοπός του ΕΚΑ είναι να παρέχει όλες τις απαραίτητες ιατρικές και κοινωνικές υπηρεσίες

Αποκατάστασης. Αποτελεί την μοναδική δημόσια δομή αποκατάστασης στη χώρα, με δύο κλινικές

αποκατάστασης (60 κλίνες η κάθε μία) και τα περιστατικά που δέχεται, αφορούν κυρίως

νευρολογικά νοσήματα που έχουν κάποια υπολειμματική βλάβη, (δεν νοσηλεύονται μόνο άτομα με

κινητικά προβλήματα ή προβλήματα αυτοεξυπηρέτησης, αλλά και με διαταραχές γνωσιακές, λόγου,

κατάποσης, ή διαταραχές σε διάφορα συστήματα του οργανισμού, [όπως νευρογενή ουροδόχο

κύστη, νευρογενές έντερο]...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...

https://kafantari.com/2022/04/20/%cf%87%ce%b1%cf%81%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%cf%86%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b1%cf%81%ce%b7-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b2%ce%bb%ce%b7%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b5%ce%b8%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%bf/


05.04.2022

Χ. Καφαντάρη: Καμπανάκι προειδοποίησης για την

αντιπυρική περίοδο!

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:

Σε ένα μήνα αρχίζει η αντιπυρική περίοδος. Οι ειδικές μονάδες «δασοκομάντος», που

κατά την Κυβέρνηση θα λύσουν τα προβλήματα δεν έχουν ακόμη προσληφθεί, να μην

πούμε για κατάλληλη εκπαίδευση, οι Δήμοι μιλούν για μειωμένα κονδύλια, λόγω

ελλιπούς κρατικής χρηματοδότησης, ώστε να προβούν αποτελεσματικά σε πολιτικές

Πρόληψης και καθαρισμών βιομάζας, ενώ το θεσμικό πλαίσιο αρμοδιοτήτων μεταξύ

εμπλεκόμενων φορέων είναι ασαφές.

Υπενθυμίζουμε ότι πέρυσι, σύμφωνα με στοιχεία του Π.Σ. κατά το 2021 κάηκαν

συνολικά 1.332.140,67 στρέμματα «αγροτοδασικών» εκτάσεων.

Η πυρκαγιά στην Ηλεία και οι χθεσινές 66 αγροτοδασικές πυρκαγιές, είναι

«καμπανάκι» προειδοποίησης για το ερχόμενο καλοκαίρι…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

https://kafantari.com/2022/04/05/%cf%87-%ce%ba%ce%b1%cf%86%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b1%cf%81%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%ce%bc%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%ba%ce%b9-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b5%ce%b9%ce%b4%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%b7%cf%83%ce%b7/


07.04.2022

Η Χ. Καφαντάρη στην παρουσίαση του οδηγού 

εφαρμογής για τη γενετική παρακολούθηση δασών.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

H Χ. Καφαντάρη, βουλευτής Δυτικής Αθήνας ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, αντιπρόεδρος της

Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής και

αναπληρώτρια τομεάρχης Πολιτικής Προστασίας Κ.Ο., σήμερα απηύθυνε

χαιρετισμό στην ημερίδα παρουσίασης του Οδηγού Εφαρμογής για τη Γενετική

Παρακολούθηση Δασών, η οποία διεξήχθη στο Ινστιτούτο Μεσογειακών

Δασικών Οικοσυστημάτων και μεταξύ άλλων ανέφερε:

«Η βιοποικιλότητα είναι ένα από τα πρώτα θύματα της κλιματικής αλλαγής

και της κλιματικής κρίσης αλλά παράλληλα μπορεί να γίνει και ασπίδα για την

αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής.

Τα δάση της χώρας μας κινδυνεύουν, από την κλιματική αλλαγή, από τις

ιδιαιτερότητες λόγω του μεσογειακού οικοσυστήματος αλλά και από

ανθρωπογενείς παράγοντες, που επηρεάζουν τη γενετική ποικιλότητα των

δασών και το DNA τους…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...

https://kafantari.com/2022/04/07/%ce%b7-%cf%87-%ce%ba%ce%b1%cf%86%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b1%cf%81%ce%b7-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%b9%ce%b1%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%bf%ce%b4%ce%b7%ce%b3/


12.04.2022

H X. Kαφαντάρη και ο Δ. Βίτσας στο εθνικό 

κέντρο αποκαταστάσης στο Ίλιον

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Χαρά Καφαντάρη, βουλευτής Δυτ. Αθήνας ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, αντιπρόεδρος

επιτροπής περιβάλλοντος της Βουλής και αναπληρώτρια τομεάρχης Πολιτικής

Προστασίας, σήμερα, μαζί με τον Δημήτρη Βίτσα, επίσης βουλευτή Δυτ.

Αθήνας ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και με αντιπροσωπεία Δυτ. Αθήνας ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ,

περιόδευσαν στο Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης στο Ίλιον.

Η αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ συζήτησε με το προσωπικό του Κέντρου

και διαπιστώθηκε για άλλη μια φορά, η συνεχιζόμενη υποβάθμιση και

απαξίωση του Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης.

Το Κέντρο αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα και δυσκολίες στην εύρυθμη

λειτουργία του. Κύριο χαρακτηριστικό, η υποστελέχωση του, τόσο σε

ιατρικό όσο και σε νοσηλευτικό προσωπικό με έλλειψη συγκεκριμένων

ειδικοτήτων, με αποτέλεσμα στην λειτουργία του. Έντονη είναι και η

έλλειψη εξοπλισμού αλλά και η κακή κατάσταση των υποδομών του

(πρόβλημα με λέβητες και θέρμανση, διαρροές στη στέγη του, κ.ά)...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...

https://kafantari.com/2022/04/12/%ce%b7-%cf%87-%ce%ba%ce%b1%cf%86%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b1%cf%81%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%bf-%ce%b4-%ce%b2%ce%b9%cf%84%cf%83%ce%b1%cf%83-%cf%83%cf%84%ce%bf-%ce%b5%ce%b8%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%bf/


18.04.2022

Χ. Καφαντάρη: Ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ «το κοινό σπίτι» κάθε δημοκράτη, 

προοδευτικού πολίτη.
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Χαρά Καφαντάρη, βουλευτής Δυτ. Αθήνας ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ., Αναπληρώτρια Τομεάρχης

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

Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής, στην ομιλία της στο 3ο Συνέδριο ΣΥΡΙΖΑ- Προοδευτική

Συμμαχία δήλωσε:

« O ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ «το κοινό μας σπίτι» είπε ο Α. Τσίπρας στην τοποθέτησή του ανοίγοντας το

Συνέδριο. Ναι, ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ είναι το σπίτι κάθε δημοκράτη προοδευτικού πολίτη, που θέλει να

φύγει η καταστροφική κυβέρνηση Μητσοτάκη και θέλει ένα καλύτερο Μέλλον για την

Πατρίδα.

Η αντίληψη του νεοφιλελευθερισμού της κυβέρνησης Μητσοτάκη φαίνεται από την δήλωση

εκπροσώπου του νεοφιλελευθερισμού, της κ. Ξαφά «Κακώς η κυβέρνηση επιδοτεί το

ηλεκτρικό, οι πολίτες δεν έμαθαν να κάνουν οικονομία». Αυτή είναι η λογική του

νεοφιλελευθερισμού που εξυπηρετεί η κυβέρνηση.

Υπάρχει χειραγώγηση των ΜΜΕ και διεθνείς οργανώσεις μας καταγγέλλουν για αυτό.

Δόγμα της κυβέρνησης Μητσοτάκη είναι επικοινωνία και «δουλειές».

Δημιουργεί υπουργεία για επικοινωνιακούς λόγους (υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και

Πολιτικής Προστασίας), την ίδια στιγμή όμως παραγγελίες εξοπλισμών για την αντιπυρική

περίοδο 1.7 δις με το πρόγραμμα ΑΙΓΙΣ...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ... https://www.youtube.com/watch?v=DJ9kKe0nHks

https://kafantari.com/2022/04/18/%cf%87-%ce%ba%ce%b1%cf%86%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%ac%cf%81%ce%b7-%ce%bf-%cf%83%cf%85%cf%81%ce%b9%ce%b6%ce%b1-%cf%80%cf%83-%cf%84%ce%bf-%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%cf%8c-%cf%83%cf%80%ce%af/
https://www.youtube.com/watch?v=DJ9kKe0nHks


20.04.2022

Χ. Καφαντάρη: Από το «ΔΟΓΜΑ ΧΑΡΔΑΛΙΑ» περί εκκενώσεων, 

στη μετάθεση ευθυνών στην αυτοδιοίκηση.

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:

Βρισκόμαστε δέκα μέρες πριν την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου, με την χώρα βαριά

χτυπημένη με συνολικά 1.332.140,67 στρέμματα από αγροτοδασικές πυρκαγιές1το 2021 . Ήδη,

η επεξεργασία των στοιχείων δασικών πυρκαγιών για το 1ο τρίμηνο του έτους θα έπρεπε να

έχει κτυπήσει προειδοποιητικό «καμπανάκι κινδύνου» για την νέα χρονιά. Το νέο υπουργείο,

Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, και ο υπουργός του με την μεγάλη ευρωπαϊκή

εμπειρία, βρήκε την λύση. Κατέθεσε τροπολογία με την οποία επιχειρείται, μετά το «δόγμα

Χαρδαλιά» περί εκκενώσεων, να μεταθέτει την ευθύνη της κυβέρνησης και του υπουργείου για

απαγόρευση κυκλοφορίας σε άλση, πάρκα, περιοχές Natura κλπ, όταν υπάρχει υψηλός

κίνδυνος, σύμφωνα, πάντα, με το «δόγμα Μητσοτάκη» για την απόσειση ευθυνών, στην

Τοπική Αυτοδιοίκηση. Ίσως ψάχνει, από τώρα, για υπεύθυνους πιθανής αποτυχίας. Α ναι!

Μειώνει και στο έν τρίτο τα πρόστιμα για τους παραβάτες …

Παρά το «μεράκι και κέφι» με το οποίο στήθηκε το νέο υπουργείο, υπενθυμίζουμε ότι, ο πολύ-

διαφημισμένος νόμος 4662/2020, περί αναδιάρθρωσης του ΠΣ και της ΠΠ, συνεχίζει να

βρίσκεται σε αδράνεια (χωρίς κανονιστικές πράξεις), το νέο υπουργείο λειτουργεί με ασαφές

νομοθετικό πλαίσιο, καθώς ο κ. υπουργός επεξεργάζεται … κατά δήλωσή του στη Βουλή,

νομοθετικές αλλαγές, εδώ και καιρό...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...

https://kafantari.com/2022/04/20/%ce%b1%cf%80%ce%bf-%cf%84%ce%bf-%ce%b4%ce%bf%ce%b3%ce%bc%ce%b1-%cf%87%ce%b1%cf%81%ce%b4%ce%b1%ce%bb%ce%b9%ce%b1-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9-%ce%b5%ce%ba%ce%ba%ce%b5%ce%bd%cf%89%cf%83/


21.04.2022

Χαρά Καφαντάρη: Ο Κυρ. Μητσοτάκης τρέχει πίσω από τις 

εξελίξεις.
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΧΑΡΑ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: ΜΗΔΕΝΙΚΗ, ΣΧΕΔΟΝ, Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΩΤΑΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ ΠΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ Ο ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ.

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 πρωθυπουργός κος Μητσοτάκης, με νέο διάγγελμα, ανακοίνωσε μια ακόμα αύξηση στον

κατώτατο μισθό! Ασθμαίνοντας, τρέχοντας πίσω από τις εξελίξεις σε μια απέλπιδα προσπάθεια

να δείξει ότι, ενδιαφέρεται για τον απλό πολίτη και τα προβλήματα του, ανακοίνωσε μια

αύξηση στον κατώτατο μισθό από πενήντα ΕΥΡΩ το μήνα. Αύξηση, σύμφωνα με τους

κυβερνητικούς υπολογισμούς, φθάνει σε ποσοστό το 9,2% αν προστεθεί σε αυτή του 2% που

παρεχώρησε τις προάλλες. Ακόμα μια φορά ο κος Μητσοτάκης, μακριά από την

πραγματικότητα, μιλάει για 15ο μισθό και προσπαθεί με απέλπιδες προσπάθειες, το

ακατόρθωτο. Να ανακόψει, δηλαδή, τη ραγδαία πτώση του ίδιου και της κυβέρνησης του…

Υπενθυμίζουμε στο κο πρωθυπουργό ότι, το βιοτικό επίπεδο του λαού μας υποβαθμίζεται και

η ακρίβεια στα είδη πρώτης ανάγκης και την ενέργεια, σαρώνουν τα λαϊκά νοικοκυριά...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...

https://kafantari.com/2022/04/21/%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%bf-%ce%ba%cf%85%cf%81-%ce%bc%ce%b7%cf%84%cf%83%ce%bf%cf%84%ce%ac%ce%ba%ce%b7%cf%82-%cf%84%cf%81%ce%ad%cf%87%ce%b5/


21.04.2022

Χ. Καφαντάρη: Θλιβερή επέτειος του πραξικοπήματος 21ης 

Απριλίου…
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΧΑΡΑ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: ΘΛΙΒΕΡΗ ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΟΥ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑΤΟΣ 21ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ…

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:

Σήμερα, είναι θλιβερή επέτειος της πιο μαύρης, ίσως, σελίδας της νεότερης ιστορίας μας.

Την επέτειο της επιβολής της ξενοκίνητης χούντας των συνταγματαρχών και την κατάλυση

των ελευθεριών των Ελλήνων. Η φετινή επέτειος, είναι ξεχωριστή, αφού έρχεται σε μια

περίοδο, δύσκολη για όλη την ανθρωπότητα, αφού βρισκόμαστε στο μέσο της πολεμικής

σύρραξης στην Ουκρανία. Όμως, για την πατρίδα μας η φετινή επέτειος είναι, εξόχως,

ξεχωριστή, αφού επιτράπηκε, η εμφάνιση των ναζιστών στο Ελληνικό Κοινοβούλιο.

Ο αγώνας για «Ψωμί-Παιδεία-Ελευθερία», που ξεκίνησε τις μαύρες μέρες της επταετούς

δικτατορίας των άφρονων συνταγματαρχών, συνεχίζεται γιατί:

· Το βιοτικό επίπεδο του λαού μας υποβαθμίζεται και η ακρίβεια στα είδη πρώτης 

ανάγκης και την ενέργεια, σαρώνουν τα λαϊκά νοικοκυριά...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...

https://kafantari.com/2022/04/21/%cf%87%ce%b1%cf%81%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%cf%86%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b1%cf%81%ce%b7-%ce%b8%ce%bb%ce%b9%ce%b2%ce%b5%cf%81%ce%b7-%ce%b5%cf%80%ce%b5%cf%84%ce%b5%ce%b9%ce%bf%cf%83-%cf%84%ce%bf%cf%85/


04.04.2022

X. Καφαντάρη: Το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ είναι πολιτικό

γεγονός και η διαδικασία ένταξης νέων μελών είναι

συνεχής

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 04.04.2022, στο κανάλι της βουλής και

στην εκπομπή «ΠΡΩΙΝΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ», σχολίασε την επικαιρότητα και μεταξύ άλλων

ανέφερε:

«Η ακρίβεια στο ηλεκτρικό ρεύμα και γενικότερα στην ενέργεια τείνει να γίνει

κανονικότητα. Η ελληνική κοινωνία το βιώνει αυτό καθημερινά, από τα φυσικά

πρόσωπα και τα νοικοκυριά μέχρι τις μικρές επιχειρήσεις και την επιχειρηματικότητα

εν γένει.

Η Ένωση Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας, αναφέρουν ότι η αύξηση του

ηλεκτρικού επιβαρύνει υπέρμετρα τη βιομηχανία, μιλώντας ακόμα και για

αισχροκέρδεια στην διαμόρφωση των τιμών. Λίγα μεγάλα καρτέλ, ειδικά του φυσικού

αερίου είναι αυτά που βγάλανε μεγάλα κέρδη, μέσα στην ενεργειακή κρίση.

Ο κ. Μητσοτάκης μέχρι πρόσφατα δεν έβλεπε αισχροκέρδεια, αναγκάστηκε στην

Βουλή να ψελλίσει ότι μπορεί να υπάρχει αισχροκέρδεια και ότι θα δει για τους

ελέγχους στην αγορά. Ο κ. Μητσοτάκης έχει μείνει στο «θα», το οποίο έχει αναγάγει

σε επιστήμη…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ-ΑΡΘΡΑ-ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ-ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ

https://www.youtube.com/watch?v=D5F5vgY0tA8

https://kafantari.com/2022/04/04/x-%ce%ba%ce%b1%cf%86%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b1%cf%81%ce%b7-%cf%84%ce%bf-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b5%ce%b4%cf%81%ce%b9%ce%bf-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%83%cf%85%cf%81%ce%b9%ce%b6%ce%b1-%cf%80%cf%83-%ce%b5/
https://www.youtube.com/watch?v=D5F5vgY0tA8


04.04.2022

4Η ΑΠΡΙΛΙΟΥ-ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ

Πρόγραμμα «Άργος», ειδικό χρηματοδοτικό εργαλείο μέσω του οποίου ενισχύονται οι δήμοι όλης της χώρας, προκειμένου να υλοποιήσουν

το νέο πλαίσιο για την ευζωία και την προστασία των ζώων συντροφιάς που ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων [ν. 4830/2021 (ΦΕΚ

169/Α’)].

ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (ΠΡΟΣΦΑΤΑ χρηματοδότηση ειδικού μαζικού προγράμματος στειρώσεων, ύψους 5 εκατ. ευρώ, για τα αδέσποτα

από την κυβέρνηση της ΝΔ ,η χρηματοδότηση που τους αναλογεί για τη διαχείριση

ζώα συντροφιάς.)

όμως

Επί ένα χρόνο όμως δεν αποδίδεται στους δήμους 

των αδέσποτων.

ΑΓΑΠΑΜΕ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΖΟΥΜΕ ΤΑ ΖΩΑ.

https://www.facebook.com/harakafantari

https://www.facebook.com/harakafantari


05.04.2022

Απόψε στην Παλ Βουλή στην εκδήλωση που διοργάνωσε το Δίκτυο Αφγανών γυναικών  

βουλευτίνων AWPLN

Γυναίκες κοινοβουλευτικοί που εκδιωχθήκαν από Αφγανιστάν μετά την πολιτική αλλαγή του 

Αυγούστου του 2021. Εκδιωχθήκαν αντιμετωπίζοντας την απειλή του θανάτου και τις 

ακραίες έμφυλες ανισότητες που υφίστανται.

https://www.facebook.com/harakafantari

https://www.facebook.com/harakafantari


06.04.2022

Στη συγκέντρωση των συνδικάτων Σήμερα 

Ο αγώνας διαρκής για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ…

https://www.facebook.com/harakafantari

https://www.facebook.com/harakafantari


09.04.2022

Χ. Καφαντάρη: Την ενεργειακή πολιτική

Μητσοτάκη υφίστανται τα νοικοκυριά, οι

μικρομεσαίοι αλλά και η βιομηχανία

Η Χαρά Καφαντάρη Βουλευτής Δυτ. Αθήνας ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ., Αναπληρώτρια

Τομεάρχης Πολιτικής Προστασίας Κ.Ο ΣΥΡΙΖΑ και Αντιπρόεδρος της Ειδικής

Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής, στις 09.04.2022,

στην ΕΡΤ και στην εκπομπή «ΕΡΤ Σαββατοκύριακο», σχολίασε την

επικαιρότητα και μεταξύ άλλων ανέφερε:

«Ο Μάρτης έκλεισε με 8.9% πληθωρισμό, ρεκόρ 27 ετών, ο οποίος πλήττει

τους καταναλωτές, τη βιομηχανία και την επιχειρηματικότητα.

Για το θέμα της απολιγνιτοποίησης, ο κ. Μητσοτάκης εσπευσμένα εξήγγειλε

το κλείσιμο των λιγνιτικών εργοστασίων το 2023. Είπε, ότι ο λιγνίτης είναι

πιο ακριβός από το φυσικό αέριο ενώ αναγκάστηκε εκ των υστέρων να

παραδεχτεί ότι ο λιγνίτης είναι πιο φθηνός συμπεριλαμβανομένων των

ρύπων. Ο κ. Μητσοτάκης θέλει να ευνοήσει συγκεκριμένες επιχειρήσεις

συγκεκριμένου αερίου. Η συμμετοχή του φυσικού αερίου μέσα στο

ενεργειακό μείγμα έφτασε το 50% στα τέλη του έτους. Υπενθυμίζουμε, ότι το

φυσικό αέριο είναι και αυτό ορυκτό καύσιμο και έχει αρνητικό

περιβαλλοντικό αποτύπωμα…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...

https://kafantari.com/2022/04/09/%cf%87-%ce%ba%ce%b1%cf%86%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b1%cf%81%ce%b7-%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-%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b9%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b7-%ce%bc/


12.04.2022

Χαιρετισμός μου στην Επιστημονική Εκδήλωση με θέμα: Eπιστημονικότητα,έρευνα και

καινοτομία ως εργαλεία επαγγελματικής εξέλιξης του Πυροσβέστη της ΕΠΑΥΠΣ, στην

οποία παρευρέθηκα σήμερα.

https://www.facebook.com/harakafantari

https://www.facebook.com/harakafantari


13.04.2022

Χ.Καφαντάρη : Άλλο ένα επικοινωνιακό «πυροτέχνημα»

της κυβέρνησης Μητσοτάκη σχετικά με τους

υδρογονάνθρακες.

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 12.04.2022, στον

τηλεοπτικό σταθμό «ΑΡΤ ΤV» και στην εκπομπή «Λόγος και Αντίλογος», σχολίασε

την επικαιρότητα και μεταξύ άλλων ανέφερε:

« Τα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας και η ακρίβεια στην ηλεκτρική ενέργεια

είναι κάτι που υπάρχει εδώ και 8 μήνες. Ως εκ τούτου, οι αυξημένες τιμές ενέργειας

που βιώνουμε δεν είναι αυξήσεις του πολέμου στην Ουκρανία. Από πέρυσι, ο

ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ είχε προειδοποιήσει για το κύμα ακρίβειας και είχε καταθέσει

συγκεκριμένες προτάσεις.

Ο κ. Μητσοτάκης εξήγγειλε εξόρυξη υδρογονανθράκων, το οποίο είναι ακόμα ένα

επικοινωνιακό «πυροτέχνημα» της κυβέρνησης. Τα προβλήματα της ελληνικής

κοινωνίας θέλουν άμεσες λύσεις. Η ενεργειακή πολιτική της κυβέρνησης είναι

εντελώς πρόχειρη και τις συνέπειες αυτής υφίστανται τα νοικοκυριά, οι

μικρομεσαίοι αλλά και η βιομηχανία. Πρέπει να ληφθούν μέτρα, να παταχθεί η

αισχροκέρδεια και να φορολογηθούν τα κέρδη μεγάλων καρτέλ στον τομέα του

φυσικού αερίου...

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

https://kafantari.com/2022/04/13/%cf%87-%ce%ba%ce%b1%cf%86%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b1%cf%81%ce%b7-%ce%ac%ce%bb%ce%bb%ce%bf-%ce%ad%ce%bd%ce%b1-%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%bf-%cf%80/
https://www.youtube.com/watch?v=N_QzAgHFnKw&t=1s


14.04.2022

Το 3ο Συνέδριο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ είναι γεγονός….

https://www.facebook.com/harakafantari

https://www.facebook.com/harakafantari


16.04.2022

Χ.Καφαντάρη: Τα 5+1 σημεία της πρότασης Τσίπρα είναι  

οδικός χάρτης και αφορούν όλη την κοινωνία

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 15.04.2022, στον τηλεοπτικό σταθμό

«BLUESKY », στην εκπομπή «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ», σχολίασε την επικαιρότητα και μεταξύ

άλλων ανέφερε:

«H κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη εξαγγέλλει μέτρα χαλάρωσης για την πανδημία, ενώ

την ίδια στιγμή, σήμερα είχαμε 77 θανάτους λόγω covid 19. Έχουμε τονίσει

επανειλημμένα, ως ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, την αναγκαία ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας

(ΕΣΥ) και της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

Να αναφέρω ενδεικτικά, ότι στην Δυτική Αθήνα υπάρχει σοβαρή και σταδιακή απαξίωση

και υποβάθμιση της πρωτοβάθμιας υγείας αλλά και των νοσοκομείων (το Αττικό έχει

μόνιμα ράντζα, το νοσοκομείο «Αγ. Βαρβάρα», διαθέτει 52 εξοπλισμένες κλίνες covid,

άδειες, κ.ά).

Η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη όλα τα αποδίδει σε εξωγενείς παράγοντες. Για τις

πυρκαγιές φταίει η κλιματική αλλαγή, για την πανδημία είναι παγκόσμιο φαινόμενο, έτσι

και για την ακρίβεια φταίει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Όμως, τα προβλήματα της

ελληνικής κοινωνίας και η ακρίβεια στην ηλεκτρική ενέργεια είναι κάτι που υπάρχει εδώ

και 8 μήνες, Από πέρυσι, ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ είχε προειδοποιήσει για το κύμα ακρίβειας και είχε

καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ... https://www.youtube.com/watch?v=7JOS5nzCE6w

https://kafantari.com/2022/04/16/%cf%87-%ce%ba%ce%b1%cf%86%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b1%cf%81%ce%b7-%cf%84%ce%b1-51-%cf%83%ce%b7%ce%bc%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%cf%83-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7%cf%83-%cf%84%cf%83/
https://www.youtube.com/watch?v=7JOS5nzCE6w


18.04.2022

Χ. Καφαντάρη: Το Συνέδριο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ τάραξε το πολιτικό 

σκηνικό της χώρας.

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

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

Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής, στις 18.04.2022, στον ραδιοφωνικό σταθμό

«ELLADA FM 94.3», σχολίασε την επικαιρότητα και μεταξύ άλλων ανέφερε:

«Το Συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τάραξε τα νερά στο πολιτικό σκηνικό της χώρας. Βγήκε

μια πολιτική απόφαση σχεδόν ομόφωνα και βέβαια ο Α. Τσίπρας αναδείχθηκε για

ακόμη μια φοράς ένας αδιαφιλονίκητος ηγέτης. Η πρότασή του υπερψηφίσθηκε.

Το 3ο Συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ήταν μια πολύ σημαντική στιγμή όχι μόνο για το ΣΥΡΙΖΑ

ΠΣ αλλά και για όλη την κοινωνία. Το προσκλητήριο σε όλο το δημοκρατικό

προοδευτικό κόσμο το έχουμε δώσει αμέσως μετά τις εκλογές του 2019. Ειδικά το

τελευταίο χρονικό διάστημα, και από τη στιγμή που ο Α. Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ

ζήτησε επίσημα, τον Δεκέμβρη, τη διενέργεια εκλογών για να φύγει η καταστροφική

κυβέρνηση Μητσοτάκη, το χέρι είναι απλωμένο σε συνεργασίες με όλο το δημοκρατικό

προοδευτικό χώρο.

Να τονίσω τα 5+1 σημεία που διατυπώθηκαν στο Συνέδριο από τον Α. Τσίπρα και

αφορούν όλη την κοινωνία καθώς αναφέρονται στην εργασία, στην ακρίβεια, στην

ανασυγκρότηση της χώρας στην μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και στον αγροτικό

κόσμο, στην υγεία, στην νεολαία, στη δημοκρατία. Υπάρχει ένα πανδημοκρατικό

κάλεσμα ούτως ώστε γρήγορα να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Ο κόσμος πλέον είναι
https://www.youtube.com/watch?v=UnIzc61KBFM&t=1s

αγανακτισμένος. Αύξηση εδώ και τώρα του κατώτερου μισθού στα 800 ευρώ...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...

https://www.youtube.com/watch?v=UnIzc61KBFM&t=1s
https://kafantari.com/2022/04/18/%cf%87%ce%b1%cf%81%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%cf%86%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b1%cf%81%ce%b7-%cf%84%ce%bf-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%ad%ce%b4%cf%81%ce%b9%ce%bf-%cf%83%cf%85%cf%81%ce%b9%ce%b6%ce%b1-%cf%80%cf%83-%cf%84/


18.04.2022

Χ. Καφαντάρη: Το Συνέδριο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ , υπόθεση 

της Κοινωνίας

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 17.04.2022,

στον τηλεοπτικό σταθμό «KONTRA CHANNEL» και στην εκπομπή «Kontra News

10» σχολίασε την επικαιρότητα και μεταξύ άλλων ανέφερε:

«Το 3ο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ ήταν ένα ιστορικό συνέδριο, ένα συνέδριο

της κοινωνίας. Είναι αναγκαία όσο ποτέ άλλοτε η πολιτική αλλαγή. Τα 5+1

σημεία της πρότασης Τσίπρα είναι μια υπόθεση όχι μόνο του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, είναι

υπόθεση της κοινωνίας και οδικός χάρτης που πρέπει να ακολουθηθεί από

εδώ και πέρα. Εγκρίθηκε σχεδόν ομόφωνα από το Συνέδριο η Πολιτική

Απόφαση.

Η καθημερινότητα των πολιτών είναι πολύ δύσκολη. Η ακρίβεια πλήττει την

ελληνική κοινωνία εδώ και 8 μήνες, ενώ η κρίση της ενέργειας έχει τσακίσει

νοικοκυριά, φυσικά πρόσωπα, μικρομεσαία επιχειρηματικότητα καθώς και

μεγάλους βιομηχανικούς καταναλωτές ενέργειας. Οι τελευταίοι μάλιστα

έκαναν και δηλώσεις περί αισχροκέρδειας στην διαμόρφωση της τιμής της

ενέργειας...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ... https://www.youtube.com/watch?v=KHmsy6TDjV8&t=6s

https://kafantari.com/2022/04/18/%cf%87-%ce%ba%ce%b1%cf%86%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%ac%cf%81%ce%b7-%cf%84%ce%bf-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%ad%ce%b4%cf%81%ce%b9%ce%bf-%cf%83%cf%85%cf%81%ce%b9%ce%b6%ce%b1-%cf%80%cf%83-%cf%85%cf%80%cf%8c/
https://www.youtube.com/watch?v=KHmsy6TDjV8&t=6s


19.04.2022

Από την χθεσινή εκπομπή «Χωρίς Χρώμα»

https://www.facebook.com/harakafantari

https://www.facebook.com/harakafantari


19.04.2022

Συνάντηση σήμερα με το σωματείο οδηγών Ταξί στο Υπουργείο Οικονομικών, όπου 

κατέθεσαν ψήφισμα στον υπουργό για τον εμπαιγμό που δέχεται ο κλάδος τους από 

την κυβέρνηση Μητσοτάκη.

https://www.facebook.com/harakafantari

https://www.facebook.com/harakafantari


26.04.2022

Χαρά Καφαντάρη: Η νέα αντιπυρική περίοδος, κρίσιμη για 

τη βιοποικιλότητα και τον δασικό μας πλούτο

Άρθρο της Χαράς Καφαντάρη, βουλευτού Δυτ. Αθήνας ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, αντιπροέδρου

επιτροπής περιβάλλοντος της Βουλής και αναπληρώτριας τομεάρχη Πολιτικής Προστασίας,

που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα ΚΟΝΤΡΑ, στις 23.04.2022:

Λίγες μέρες απομένουν για την έναρξη της νέας αντιπυρικής περιόδου την 1η Μαΐου. Μία

κρίσιμη αντιπυρική περίοδος, εν μέσω οξυμένης Κλιματικής Κρίσης. Βαριά είναι όμως η

σκιά της περσινής αντιπυρικής με 1,33 εκατομμύρια στρέμματα καμένης γης, συνέπεια ενός

μηχανισμού που δεν λειτούργησε ορθά.

Η επεξεργασία των στοιχείων από το Εθνικό Αστεροσκοπείο, το πρώτο τρίμηνο του 2022,

έχουμε μεγάλη αύξηση του αριθμού δασικών πυρκαγιών, που πρέπει να αποτελεί

«καμπανάκι κινδύνου» για το καλοκαίρι του 2022.

Το νέο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, που επικοινωνιακά έστησε

ο κ. Μητσοτάκης μετά το φιάσκο των πυρκαγιών του καλοκαιριού του 2021, ακόμη δεν

έχει βρει το βηματισμό του και μετρά διαδοχικές αποτυχίες διαχείρισης κρίσεων. Απέτυχε

στη διαχείριση του «Μπάλου», απέτυχε παταγωδώς στη διαχείριση της χιονόπτωσης

«Ελπίς», που μια ευρωπαϊκή πρωτεύουσα, η Αθήνα, αποκλείστηκε ακόμη και στο κέντρο

της. Χαρακτηρίζεται ένα υπουργείο «άδειο πουκάμισο», διότι δεν έχει σαφές νομοθετικό

πλαίσιο για τη λειτουργία της Πολιτικής Προστασίας, δεν έχει οργανόγραμμα ούτε ικανό

αριθμό εργαζομένων, ενώ το ΠΣ (πυροσβεστικό σώμα) έχει σοβαρές αριθμητικές ελλείψεις

(4000 κενές οργανικές θέσεις) και στερείται ομογενοποίησης του προσωπικού του...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...

https://kafantari.com/2022/04/26/%cf%87%ce%b1%cf%81%ce%ac-%ce%ba%ce%b1%cf%86%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%ac%cf%81%ce%b7-%ce%b7-%ce%bd%ce%ad%ce%b1-%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b9%cf%80%cf%85%cf%81%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%af%ce%bf/


30.04.2022

Χ. Καφαντάρη: Οι λαϊκές ανάγκες πρέπει να είναι 

πάνω από το χρηματιστήριο.

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

Τομεάρχης Πολιτικής Προστασίας Κ.Ο ΣΥΡΙΖΑ και Αντιπρόεδρος της Ειδικής

Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής, στις 29.04.2022, στον

τηλεοπτικό σταθμό «ΑLERT ΤV» και στην εκπομπή «ALERT ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ»,

σχολίασε την επικαιρότητα και μεταξύ άλλων ανέφερε:

« Τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής και της αμυντικής πολιτικής της χώρας μας

είναι εθνικά θέματα και πρέπει να υπάρχει ενημέρωση όλων των πολιτικών

κομμάτων και να υπάρχουν και εθνικές γραμμές οι οποίες δεν μπορούν να

ανατρέπονται με τη λογική του δεδομένου.

Επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ υπήρχε μια ανεξάρτητη πολυδιάστατη εξωτερική

πολιτική σε όλα τα επίπεδα.

Η χώρα μας δεν ανήκει ούτε στη δύση, ούτε στην ανατολή, ούτε στο βορρά, ούτε

στο νότο. Όπως είχε πει και ο Α. Τσίπρας στη Βουλή, ανήκουμε σε όλο τον κόσμο,

και κοιτάζουμε να διασφαλίσουμε τα συμφέροντα της πατρίδας μας.

Δυστυχώς όμως η λογική που καλλιεργεί ο κ. Μητσοτάκης είναι αυτή των

δεδομένων συμμάχων, βλέποντας και τα αποτελέσματα. Αυτές τις μέρες είχαμε

πάρα πολλές παραβιάσεις του εναέριου χώρου μας, κατι το οποίο δεν είναι

σύνηθες. Είναι απαραίτητη όχι μόνο η αμυντική θωράκιση της χώρας μας αλλά

και η έντονη και πολυδιάστατη διπλωματία…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...
https://www.youtube.com/watch?v=Iy8H5n29KiM

https://kafantari.com/2022/04/30/%cf%87-%ce%ba%ce%b1%cf%86%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b1%cf%81%ce%b7-%ce%bf%ce%b9-%ce%bb%ce%b1%cf%8a%ce%ba%ce%ad%cf%82-%ce%b1%ce%bd%ce%ac%ce%b3%ce%ba%ce%b5%cf%82-%cf%80%cf%81%ce%ad%cf%80%ce%b5%ce%b9-%ce%bd/
https://www.youtube.com/watch?v=Iy8H5n29KiM


https://www.facebook.com/harakafantari

02.04.2022

Για ένα κόμμα μαζικό- λαϊκό- δημοκρατικό. Για την Αριστερά του Μέλλοντος…

Σήμερα στην ΟΜ Αγ Βαρβάρας

https://www.facebook.com/harakafantari


04.04.2022

Συγχαρητήρια στη Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ Δυτ. Αθήνας για τη χθεσινή εκδήλωση στο Περιστέρι με θέμα 

τα εργασιακά και τους νέους

Απαιτείται επικοινωνία στη Νεολαία για Εργασιακό και Ασφαλιστικό Χατζηδάκη και συνέπειες στη

Νεολαία

Ανάγκη ισχυρών ελεγκτικών μηχανισμών από την Πολιτεία για τήρηση νομοθεσίας

Ενίσχυση της Συλλογικότητας και Ενίσχυση της συνεργασίας με ΠΑΔΑ (πανεπιστήμιο Δυτ Αττικής) 

για προγράμματα με νεολαία και ουσιαστική ισοτιμία πτυχίων

https://www.facebook.com/harakafantari

https://www.facebook.com/harakafantari


08.04.2022

Στην Πετρούπολη με Γ Σταθάκη

Εκδήλωση της ΟΜ Πετρούπολης για την ενεργειακή φτώχεια

https://www.facebook.com/harakafantari

https://www.facebook.com/harakafantari


10.04.2022

Με τους Κρήτες Αγ. Αναργύρων Καματερού. Συγχαρητήρια στην Αμαλία Πρόεδρο του 

συλλόγου και όλους τους συντελεστές της όμορφης συνεστίασης

https://www.facebook.com/harakafantari

https://www.facebook.com/harakafantari


11.04.2022

Σήμερα επίσκεψη με συντρόφους της ΟΜ Πετρούπολης στον ΕΦΚΑ και στις ΤΟΜΥ.

Ενα κτίριο με υλικοτεχνική υποδομή αλλά με μεγάλες ελλείψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό 

προσωπικό.

Η δομή υγείας Πετρούπολης χαρακτηριστικό παράδειγμα υποβάθμισης της πρωτοβάθμιας

υγείας από την κυβέρνηση Μητσοτάκη.

https://www.facebook.com/harakafantari

https://www.facebook.com/harakafantari


11.04.2022

Τώρα στην εκδήλωση της 2ης ΟΜ Περιστερίου μιλώντας για το βιβλίο του Σωτήρη Καψώχα

"Η αχρείαστη χρεοκοπία και το σιωπηλό πραξικόπημα"

https://www.facebook.com/harakafantari

https://www.facebook.com/harakafantari


20.04.2022

Στο Μπαρουτάδικο στο Αιγάλεω

https://www.facebook.com/harakafantari

https://www.facebook.com/harakafantari


22.04.2022

Στον Εσταυρωμένο Αιγάλεω σε κλίμα κατάνυξης και περισυλλογής. 

Καλή Ανάσταση. Οι καλύτερες μέρες θα έρθουν…

https://www.facebook.com/harakafantari

https://www.facebook.com/harakafantari


23.04.2022

Χριστός Ανέστη. Υγεία, Ειρήνη και Προκοπή. 

Από Αγ. Βαρβάρα, Ιλίου.

https://www.facebook.com/harakafantari

https://www.facebook.com/harakafantari


30.04.2022

Στην Ανθοκομική Έκθεση στο Άλσος Περιστεριού απόψε.

Καλή Πρωτομαγιά. Αγωνιστική και διεκδικητική…

https://www.facebook.com/harakafantari

https://www.facebook.com/harakafantari


ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

28.04.2022

Στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Καρδίτσης. Εθιμοτυπική Επισκέψη, συζήτηση με τους 

εργαζομένους και εν όψει της νέας Αντιπυρικής, που ξεκινά σε 3 μέρες.

https://www.facebook.com/harakafantari

https://www.facebook.com/harakafantari

