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11.05.2022

Χ. Καφαντάρη: Εκχώρηση του ΕΣΥ και Π.Φ.Υ. στους ιδιώτες 

σημαίνει υποβάθμιση της υγείας μας.

Toποθέτηση της Χ. Καφαντάρη στο σ/ν Υπουργείου Υγείας «Γιατρός για όλους, ισότιμη

και ποιοτική πρόσβαση στις υπηρεσίες του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών

Υγείας και στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και άλλες διατάξεις» (11-5-2022)

Πριν ξεκινήσω την τοποθέτησή μου, θα πω δυο λόγια, επειδή άκουσα τον συνάδελφο της

Νέας Δημοκρατίας που μίλησε πριν από εμένα και πήρα αφορμή από τα λόγια του.

Δύο πράγματα, πρώτα απ’ όλα για τη ΡΑΕ και για το πόρισμά της. Περιμένουμε το

πόρισμα της ΡΑΕ να κατατεθεί στην Ελληνική Βουλή, γιατί πολλά λέγονται, πολλά

διαχέονται και στον τύπο και αριθμοί και νούμερα κ.λπ. Πάνω σ’ αυτό εμείς θα

τοποθετηθούμε.

Το δεύτερο: Διευκρινίζουμε με σαφήνεια ως ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία ότι δεν είμαστε

εναντίον του ιδιωτικού τομέα, όπως θέλει να το παρουσιάσει για συγκεκριμένους λόγους η

Νέα Δημοκρατία και η πολιτική της. Είμαστε υπέρ ενός δημόσιου τομέα με διαφάνεια, με

κανόνες και συμμετοχικές διαδικασίες σε όλα τα επίπεδα. Ειδικά, όμως, σε κρίσιμους

τομείς της πολιτείας, του κράτους, όπως είναι η παιδεία, η υγεία, η ενέργεια –θέμα πολύ

επίκαιρο για τις μέρες μας- ο ρόλος του δημόσιου τομέα πρέπει να είναι καθοριστικός,

ενισχυμένος και ο ρόλος του ιδιωτικού τομέα μέσα από κανόνες, διαφάνεια και

δημοκρατία να είναι συμπληρωματικός. Το τονίζω αυτό…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...
https://www.youtube.com/watch?v=5bDdJ9jM_gE

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

https://kafantari.com/2022/05/11/x-k%ce%b1%cf%86%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b1%cf%81%ce%b7-%ce%b5%ce%ba%cf%87%cf%89%cf%81%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b5%cf%83%cf%85-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%80-%cf%86-%cf%85-%cf%83%cf%84%ce%bf/
https://www.youtube.com/watch?v=5bDdJ9jM_gE


17.05.2022

Χ. Καφαντάρη: Με καθυστέρηση ο κλιματικός νόμος

παρά τις δεσμεύσεις Μητσοτάκη

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

Τομεάρχη Πολιτικής Προστασίας ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και Αντιπροέδρου της Ειδικής

Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής, στην Ειδική Μόνιμη

Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος, Ενημέρωση για τη περιβαλλοντική και

κλιματική νομοθεσία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για το Δίκαιο της

Κλιματικής Αλλαγής

Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Mr. Gerrard, κύριε καθηγητά, σας χαιρετώ και

εγώ από την πλευρά μου και εκ μέρους της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης του

Σύριζα Προοδευτική Συμμαχία. Ευχαριστούμε για την παρουσία σας σήμερα

στην Επιτροπή μας.

Πραγματικά το θέμα του κλίματος είναι ένα παγκόσμιο ζήτημα. Ο ΟΗΕ

ασχολείται, συνδιάσκεψης διεθνής γίνονται, αποφάσεις κομβικές έχουν ληφθεί

και το 2015 στο Παρίσι και βέβαια πρόσφατα με την COP26 στη Γλασκώβη.

Το πρώτο όμως που θα ήθελα να πω, είναι ότι αναφέρθηκε και εδώ ο Γενικός

Γραμματέας του Υπουργείου και η Πρόεδρος για την επικείμενη κατάθεση ενός

κλιματικού νόμου στην Ελλάδα. Σαφώς είναι κάτι πολύ σημαντικό. Δεν

μπορούμε να τοποθετηθούμε αν δεν δούμε…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ... https://www.youtube.com/watch?v=4XuyjbrwJ-c

https://kafantari.com/2022/05/18/%cf%87-%ce%ba%ce%b1%cf%86%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%ac%cf%81%ce%b7-%ce%bc%ce%b5-%ce%ba%ce%b1%ce%b8%cf%85%cf%83%cf%84%ce%ad%cf%81%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%bf-%ce%ba%ce%bb%ce%b9%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba/
https://www.youtube.com/watch?v=4XuyjbrwJ-c


20.05.2022

Χαρά Καφαντάρη: «Kαι με τον κλιματικό νόμο συνεχίζεται η 

επικοινωνιακή πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη»

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

Τομεάρχης Πολιτικής Προστασίας Κ.Ο ΣΥΡΙΖΑ και Αντιπροέδρου της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής

Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής, στις 20.05.2022, στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Προστασίας

Περιβάλλοντος, «Εθνικός Κλιματικός Νόμος-Μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα και

προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή».

ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ:

Κύριε πρόεδρε ευχαριστώ. Κατ’ αρχάς θα ήθελα να πω ότι η συζήτηση ενός Κλιματικού Νόμου στο

Ελληνικό Κοινοβούλιο είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν είναι ένα απλό νομοσχέδιο. Επιτρέψτε

μου να πω καθ’ υπερβολή στις σύγχρονες συνθήκες, στις παγκόσμιες συνθήκες της κλιματικής

κρίσης, μια συζήτηση για ένα κλιματικό νόμο που περιλαμβάνει όλες τις διαστάσεις της κοινωνικής,

οικονομικής ζωής, ίσως είναι ισάξια και μιας συζήτησης για τον Προϋπολογισμό του κράτους. Αν

δούμε τι έχει δηλώσει πρόσφατα ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, η μείωση της παραγωγικότητας

που συνδέεται με την κλιματική αλλαγή, υπολογίζεται ότι θα οδηγήσει σε απώλειες ύψους 2

τρισεκατομμυρίων δολαρίων στην παγκόσμια οικονομία μέχρι το 2030. Δυστυχώς, όμως, αν και το

περιμέναμε να πω και την αλήθεια αυτό από την Κυβέρνηση, διαχειρίζεται το μείζον αυτό ζήτημα,

το εν λόγω σχέδιο νόμου για την κατάρτιση ενός Κλιματικού Νόμου που θα ακολουθεί και δεκαετίες

μέσα στην παγκόσμια κρίση και την κλιματική αλλαγή, για άλλη μια φορά επικοινωνιακά. Δυστυχώς

– και το λέω ειλικρινά όχι αντιπολιτευτικά -δεν έδωσε καλό δείγμα και ο κύριος Υπουργός, που

αυτή τη στιγμή εκπροσωπείται από τον Υφυπουργό, με την τοποθέτηση του μετά την Εισήγηση του

Εισηγητή μας. Διότι, επαναφέρει την επικοινωνία στη διαχείριση αυτού του θέματος. Όταν έρχεται

να πει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ- Προοδευτική Συμμαχία είναι το κόμμα του λιγνίτη…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...

https://www.youtube.com/watch?v=7y

GgJY43C00&t=166s

https://kafantari.com/2022/05/20/%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-k%ce%b1%ce%b9-%ce%bc%ce%b5-%cf%84%ce%bf%ce%bd-%ce%ba%ce%bb%ce%b9%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%ce%bd%cf%8c/
https://www.youtube.com/watch?v=7yGgJY43C00&t=166s


26.05.2022

Χ. Καφαντάρη: Η αξιοποίηση επιστημονικών 

δεδομένων αποτελεί βασικό εργαλείο σχεδιασμού 

αντιπυρικής πολιτικής»

Tοποθέτηση της Χ. Καφαντάρη, βουλευτού Δυτ. Αθήνας ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ,

Αναπληρώτριας Τομεάρχης Πολιτικής Προστασίας Κ.Ο ΣΥΡΙΖΑ και

Αντιπροέδρου της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος

της Βουλής, στις 25.05.2022, στην ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Νέες τεχνολογίες για την προστασία του περιβάλλοντος

και του κλίματος. Ειδικότερο ζήτημα η πρόληψη και αντιμετώπιση των

φυσικών καταστροφών.

Κυρία Πρόεδρε ευχαριστώ πολύ . Κατά αρχάς να ευχαριστήσω όλους τους

εκλεκτούς προσκεκλημένους στην Επιτροπή μας. Δυστυχώς δεν μπόρεσα

να είμαι παρούσα διά ζώσης αλλά και διαδικτυακά, παρακολούθησα το

μεγαλύτερο κομμάτι της συνεδρίασης. Και με την ιδιότητά μου ως

Αντιπροέδρου της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Βουλευτού της

αξιωματικής αντιπολίτευσης θα χαιρετίσω ιδιαίτερα την κυρία Ατταλίδου

τη συνάδελφο από την Κύπρο την οποία έτυχε να έχουμε γνωριστεί στη

συνεδρίαση της … στη Μαδρίτη στο τέλος του χρόνου και να μοιραστούμε

όλοι μαζί τις κοινές ανησυχίες που έχουμε μιας και δεχόμαστε το

πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ... https://www.youtube.com/watch?v=8fPzjlmXkpQ&t=2s

https://kafantari.com/2022/05/26/%cf%87-%ce%ba%ce%b1%cf%86%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b1%cf%81%ce%b7h-a%ce%be%ce%b9%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bc%ce%bf%ce%bd%ce%b9%ce%ba%cf%89/
https://www.youtube.com/watch?v=8fPzjlmXkpQ&t=2s


26.05.2022

Χαρά Καφαντάρη: Μόνο μία Δημοκρατική Προοδευτική 

κυβέρνηση, μπορεί να εισάγει κλιματικό νόμο 

αντίστοιχο των σύγχρονων αναγκών.

Τοποθέτηση της Χ. Καφαντάρη, βουλευτού Δυτ. Αθήνας ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ,

Αναπληρώτριας Τομεάρχης Πολιτικής Προστασίας Κ.Ο ΣΥΡΙΖΑ και Αντιπροέδρου της

Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής, σήμερα

26.05.2022 στην ολομέλεια της βουλής για το σ/ν «Κλιματικός Νόμος»

Ολόκληρη η τοποθέτηση:

ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ:

Κατ’ αρχάς, θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο γιατί ακούσαμε χθες από τον

Υφυπουργό, τον κ. Αμυρά, μεγάλες εξαγγελίες περιβαλλοντικές και χαίρομαι που

είναι και παρών. Αναφέρθηκε για τις δεσμεύσεις του κ. Μητσοτάκη στη Μασσαλία

σχετικά με το 30% της Μεσογείου που πρέπει να γίνει προστατευόμενη περιοχή και

δεσμεύτηκε γι’ αυτό και στην Ελλάδα και μάλιστα στο ένα τρίτο από αυτόν τον

χώρο δεν θα απαγορεύεται ούτε το ψάρεμα όπως είπατε, απόλυτη προστασία.

Δεσμεύσεις του Πρωθυπουργού, οι οποίες δυστυχώς δεν έχουν προχωρήσει και

βέβαια είναι σε αντιδιαστολή και με την ακολουθούμενη πολιτική και για τα

ζητήματα των προστατευόμενων περιοχών και όλα τα δεδομένα που έχουμε με την

κατάργηση των φορέων διαχείρισης, με το ότι δεν έχει προχωρήσει το θαλάσσιο

χωροταξικό και όλα αυτά, τρία χρόνια τώρα…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...
https://www.youtube.com/watch?v=3jz6Cdd9ClQ

https://kafantari.com/2022/05/26/%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%bc%cf%8c%ce%bd%ce%bf-%ce%bc%ce%af%ce%b1-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%ce%ba%cf%81%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%cf%80/
https://www.youtube.com/watch?v=3jz6Cdd9ClQ


26.05.2022

Xαρά Καφαντάρη: Μέτρα για αντιμετώπιση της Ατμοσφαιρικής 

Ρύπανσης

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς

Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Υγείας

ΘΕΜΑ: Μέτρα για αντιμετώπιση της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης

Τον τρέχοντα μήνα, δόθηκε στην δημοσιότητα η έκθεση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος

με τον τίτλο «Air quality in Europe 2021»[1]. Από τα κύρια ευρήματα της έκθεσης αναφέρονται:

Παρά τις όποιες βελτιώσεις, η ατμοσφαιρική ρύπανση συνεχίζει να αποτελεί παράγοντα ανησυχίας

για τους ευρωπαίους.

Η ατμοσφαιρική ρύπανση βάρυνε τους κατοίκους της Ευρώπης, με πρόωρους θανάτους και κατά

την διάρκεια του 2019.

Το Zero Pollution Action Plan της ΕΕ, έχει θέσει σαν στόχο την μείωση των πρόωρων θανάτων από

την έκθεση σε μικροσωματίδια, κατά 55% μέχρι το 2030.

Ο Διεθνής Μετεωρολογικός Οργανισμός στην αντίστοιχη έκθεση του[2] διαπιστώνει ότι, το 2020 οι

περιορισμοί λόγω της Covid-19 προκάλεσαν μια εφήμερη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε

πολλές περιοχές του κόσμου και ιδίως σε μεγάλες μητροπόλεις, όμως ταυτόχρονα καταγράφηκε

αύξηση ορισμένων ρύπων, επικίνδυνων για την υγεία, των οποίων οι επιπτώσεις στην κλιματική

αλλαγή είναι δύσκολο να καθοριστούν. Η έκθεση του WΜO δείχνει ότι σε ορισμένες πόλεις η

συγκέντρωση μικροσωματιδίων μειώθηκε έως και κατά 40% κατά τη διάρκεια της καραντίνας, την

άνοιξη του 2020, σε σύγκριση με την περίοδο 2015-19…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...

https://kafantari.com/2022/05/26/%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%bc%ce%ad%cf%84%cf%81%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b9%ce%bc%ce%b5%cf%84%cf%8e%cf%80%ce%b9%cf%83/


26.05.2022

Χαρά Καφαντάρη: Μόνο μία Δημοκρατική 

Προοδευτική κυβέρνηση,μπορεί να εισάγει κλιματικό 

νόμο αντίστοιχο των σύγχρονων αναγκών.

Τοποθέτηση της Χ. Καφαντάρη, βουλευτού Δυτ. Αθήνας ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ,

Αναπληρώτριας Τομεάρχης Πολιτικής Προστασίας Κ.Ο ΣΥΡΙΖΑ και

Αντιπροέδρου της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος της

Βουλής, σήμερα 26.05.2022 στην ολομέλεια της βουλής για το σ/ν «Κλιματικός

Νόμος»

ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ:

Κατ’ αρχάς, θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο γιατί ακούσαμε χθες από τον

Υφυπουργό, τον κ. Αμυρά, μεγάλες εξαγγελίες περιβαλλοντικές και χαίρομαι

που είναι και παρών. Αναφέρθηκε για τις δεσμεύσεις του κ. Μητσοτάκη στη

Μασσαλία σχετικά με το 30% της Μεσογείου που πρέπει να γίνει

προστατευόμενη περιοχή και δεσμεύτηκε γι’ αυτό και στην Ελλάδα και μάλιστα

στο ένα τρίτο από αυτόν τον χώρο δεν θα απαγορεύεται ούτε το ψάρεμα όπως

είπατε, απόλυτη προστασία.

Δεσμεύσεις του Πρωθυπουργού, οι οποίες δυστυχώς δεν έχουν προχωρήσει και

βέβαια είναι σε αντιδιαστολή και με την ακολουθούμενη πολιτική και για τα

ζητήματα των προστατευόμενων περιοχών και όλα τα δεδομένα που έχουμε με

την κατάργηση των φορέων διαχείρισης, με το ότι δεν έχει προχωρήσει το

θαλάσσιο χωροταξικό και όλα αυτά, τρία χρόνια τώρα…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ... https://www.youtube.com/watch?v=3jz6Cdd9ClQ

https://kafantari.com/2022/05/26/%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%bc%cf%8c%ce%bd%ce%bf-%ce%bc%ce%af%ce%b1-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%ce%ba%cf%81%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%cf%80/
https://www.youtube.com/watch?v=3jz6Cdd9ClQ


31.05.2022

Χ. Καφαντάρη: Το ψευτοδίλημμα «βαριοπούλες ή βιβλιοθήκες», 

εκφράζει τον φόβο της κυβέρνησης απέναντι στην νεολαία

Ακολουθεί ολόκληρη η τοποθέτηση της βουλευτού ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ Β2 Δυτικής Αθήνας, Χ.

Καφαντάρη ως κοινοβουλευτικής εκπροσώπου ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στο σ/ν Υπουργείου Προστασίας του

Πολίτη «Ψηφιοποίηση των διαδικασιών επιδόσεων εγγράφων και αποδέσμευση της Ελληνικής

Αστυνομίας από τη διενέργεια επιδόσεων εγγράφων της ποινικής και πολιτικής δίκης και

λοιπές επείγουσες διατάξεις του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη»

ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ.

Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, πραγματικά ο πολιτικός χρόνος είναι πυκνός.

Πολλά είναι τα πολιτικά γεγονότα τα οποία συμβαίνουν τον τελευταίο καιρό και τέλος πάντων

από πού να ξεκινήσουμε; Να ξεκινήσουμε από τη Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που

διεξάγεται αυτήν τη στιγμή και αναμένεται να τελειώσει το βράδυ; Να μιλήσουμε για την

ενεργειακή ασφάλεια της χώρας μας, αλλά και γενικότερα για την ενεργειακή ασφάλεια της

Ευρώπης; Να μιλήσουμε για την επισιτιστική κρίση την οποία βλέπουμε να έρχεται και λόγω

της Ουκρανίας και του πολέμου εκεί; Να μιλήσουμε για τις προκλήσεις των Τούρκων, για τον

ρόλο του Πόντιου Πιλάτου που ακολουθούν η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες και

βέβαια να μιλήσουμε και για τη θέση της Γερμανίας πρόσφατα «βρείτε τα μεταξύ σας» στην

Ελλάδα και την Τουρκία;

ι σημαίνουν οι σημερινές δηλώσεις του κ. Τσαβούσογλου για τα νησιά μας; Πού είναι η

πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική της χώρας, το δόγμα το οποίο πιστά υπηρέτησε η κυβέρνηση

ΣΥΡΙΖΑ το 2015-2019;

Εδώ πέρα, όμως, πρέπει να ακουστεί για άλλη μια φορά στην Ελληνική Βουλή ότι για πρώτη

φορά τον Ιούνιο του 2019 επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης Τσίπρας κατόρθωσε και απέσπασε

καταδίκη και κυρώσεις για την Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να μην το ξεχνάμε αυτό…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...

https://www.youtube.com/watch?v=Wl5

Di6v8e3s

https://kafantari.com/2022/05/31/%cf%87-%ce%ba%ce%b1%cf%86%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b1%cf%81%ce%b7-%cf%84%ce%bf-%cf%88%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%bf%ce%b4%ce%b9%ce%bb%ce%b7%ce%bc%ce%bc%ce%b1-%ce%b2%ce%b1%cf%81%ce%b9%ce%bf%cf%80%ce%bf/
https://www.youtube.com/watch?v=Wl5Di6v8e3s


31.05.2022

Χαρά Καφανταρη- Κατάθεση αναφορας με θέμα : «Παύση 

πληρωμής των εφάπαξ βοηθημάτων των πυροσβεστών του 

ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.»                        

ΑΝΑΦΟΡΑ

Προς τους κκ. Υπουργούς

-Προστασίας του Πολίτη

– Κλιματικής  Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας

ΘΕΜΑ: «ΠΑΥΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΩΝ ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΤΟΥ ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.».

Η Βουλευτής Β2 Δυτικού Τομέα Αθήνας ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Χαρά Καφαντάρη καταθέτει αναφορά την

επιστολή διαμαρτυρίας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού

Σώματος (Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ) προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, με θέμα: «ΠΑΥΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΤΩΝ ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΤΟΥ ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.»

Με βάση την από 27.05.2022 επιστολή διαμαρτυρίας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων

Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος (Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ) προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη,

επισημαίνεται ότι τo τελευταίο χρονικό διάστημα ο Τομέας Πρόνοιας Υπαλλήλων του

Πυροσβεστικού Σώματος (ΤΠΥΠΣ) του ΤΑΠΑΣΑ, έχει παύσει την χορήγηση εφάπαξ βοηθημάτων

λόγω εξάντλησης των πιστώσεων και αναμονής έγκρισης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού

από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, το οποίο εποπτεύει το ΤΑΠΑΣΑ.

Στην επιστολή τονίζεται ότι από 13-4-2022 το Δ.Σ. του Ταμείου με απόφαση του έστειλε για

αναμόρφωση τον προϋπολογισμό των εφάπαξ του ΤΠΥΠΣ μαζί με τις αναμορφώσεις του ΤΠΑΣ &

ΤΠΥΑΠ. Όμως οι αναμορφώσεις των δύο Τομέων της ΕΛ.ΑΣ έχουν εγκριθεί, ενώ του Τομέα του

Πυροσβεστικού Σώματος είναι ακόμη σε αναμονή για έγκριση…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...

https://kafantari.com/2022/05/31/%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%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%ce%b8%ce%b5%cf%83%ce%b7-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%b1%cf%83-%ce%bc%ce%b5-%ce%b8/


06.05.2022

Χ. Καφαντάρη :Ανατιμήσεις αγαθών. Η ακρίβεια, 

συνεχίζει να σαρώνει …

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:

Ο πρωθυπουργός κος Μητσοτάκης, μετά από εννεάμηνη καθυστέρηση κατάφερε να

ψελλίσει κάποια μέτρα για την ακρίβεια της ηλεκτρικής ενέργειας, αφήνοντας,

βέβαια, απείραχτο το όποιο καρτέλ που διαμορφώνει τις τιμές. Ο κος Μητσοτάκης,

παρά τις καθημερινές ειδήσεις για αυξήσεις στις τιμές βασικών αγαθών, ξέχασε την

οποιαδήποτε αναφορά στην λήψη μέτρων για την ανακούφιση και από τις αυξήσεις

βασικών διατροφικών αγαθών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Οργανισμού Τροφίμων του ΟΗΕ (FAO) o δείκτης τιμών

τροφίμων, παρουσιάζει συνεχείς αυξήσεις, σημειώνοντας τον Μάρτιο του 2022,

απόλυτο ρεκόρ ανόδου, ακόμα και από την δεκαετία του 1990! Πρωταθλητής σε όλη

την Ευρώπη φαίνεται να είναι η Ελλάδα και η κυβέρνηση παραμένει άπραγη, πιστή

στις ιδεοληπτικές αγκυλώσεις της και των νεοφιλελεύθερων δογμάτων περί

«αυτορρύθμισης της αγοράς»…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

https://kafantari.com/2022/05/06/%cf%87-%ce%ba%ce%b1%cf%86%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b1%cf%81%ce%b7-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%bc%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b1%ce%b3%ce%b1%ce%b8%cf%8e%ce%bd-%ce%b7-%ce%b1%ce%ba%cf%81%ce%af/


23.05.2022

Xαρά Καφαντάρη: 22α Μαΐου: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ 

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΕΝ ΜΕΣΩ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ!

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 σημερινή Παγκόσμια Ημέρα είναι αφιερωμένη στην προστασία της Βιοποικιλότητας. Η

βιοποικιλότητα, δέχεται σοβαρές πιέσεις από την πολλαπλή κλιματική, οικονομική και

κοινωνική κρίση που μαστίζει, τον τελευταίο καιρό, την ανθρωπότητα. Οι

αλληλεπιδράσεις μεταξύ βιοποικιλότητας και κλιματικής αλλαγής είναι πολύ έντονες. Η

αποψίλωση των δασών και η εγκατάλειψη των φυσικών πόρων οδηγεί σε μείωση των

φυσικών οικοτόπων και υποβαθμίζει το περιβάλλον, οδηγώντας σε απώλεια όχι μόνον

χλωρίδας, αλλά και της πανίδας. Επιπρόσθετα, το υποβαθμισμένο φυσικό περιβάλλον

είναι ευάλωτο αφού πλέον κινδυνεύει από την ερημοποίηση, επιταχύνει την κλιματική

αλλαγή, διακινδυνεύει την διατροφική ασφάλεια και μειώνοντας τις αποδόσεις των

γεωργικών καλλιεργειών, επιτείνει, ακόμα περαιτέρω, την κατάσταση.

Δυστυχώς στην Πατρίδα μας, η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, εδώ και δύο χρόνια

αποδομεί συστηματικά προστατευτικές διατάξεις και νομοθεσίες σχετικά με την

προστασία της βιοποικιλότητας και του Περιβάλλοντος…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...

https://kafantari.com/2022/05/23/x%ce%b1%cf%81%ce%ac-%ce%ba%ce%b1%cf%86%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%ac%cf%81%ce%b7-22%ce%b1-%ce%bc%ce%b1%ce%90%ce%bf%cf%85-%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/


01.05.2022

Στην πρωτομαγιάτικη συγκέντρωση των Συνδικάτων σήμερα 

Ο Αγώνας συνεχίζεται για δικαιοσύνη, εργατικά δικαιώματα και ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ

https://www.facebook.com/harakafantari

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ-ΑΡΘΡΑ-ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ-ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ

https://www.facebook.com/harakafantari


04.05.2022

X. Καφαντάρη: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη χαρακτηρίζεται από

έλλειψη ενσυναίσθησης και κυνισμό, αναφορικά με τις

ανάγκες της Κοινωνίας

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 03.05.2022, στον ραδιοφωνικό σταθμό

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

« Η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη είναι μια κυβέρνηση η οποία είτε δεν θέλει να καταλάβει

είτε δεν καταλαβαίνει. Μία κυβέρνηση η οποία θέλει να εξυπηρετήσει τους λίγους,

ολιγοπώλιο στον τομέα της ενέργειας και έλλειψη ελεγκτικών μηχανισμών, καθιστώντας

την καθημερινότητα των πολιτών πολύ δύσκολη.

Είναι προκλητικές οι δηλώσεις που γίνονται κατά διαστήματα τόσο από στελέχη όσο και

από βουλευτές της κυβέρνησης. Για παράδειγμα ο υπουργός ανάπτυξης, ο κ. Γεωργιάδης

ανέφερε ότι αν επεμβαίναμε στην τιμή της ενέργειας θα πέφταν έξω οι παραγωγοί, ενώ

άλλος βουλευτής της ΝΔ είπε ότι δεν καλύπτουμε του τζαμπατζήδες. Οι δηλώσεις αυτές

δείχνουν έλλειψη ενσυναίσθησης αλλά και ένα κυνισμό.

Το κόστος της ενέργειας έχει σημαντική επίπτωση και στην αγροτική οικονομία. Ο

αγροτικός τομέας πρέπει να στηριχθεί ιδιαίτερα, ειδικά όταν μπαίνει και το ζήτημα της

παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας μας…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...

https://kafantari.com/2022/05/04/x-%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-%cf%87%ce%b1%cf%81%ce%b1/


04.05.2022

X. Καφαντάρη: Η μεγάλη δημοσκόπηση είναι οι 

περιοδείες του Α. Τσίπρα ανά την Ελλάδα

H Βουλευτής Δυτ. Αθήνας ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. και Αναπληρώτρια Τομεάρχης Πολιτικής

Προστασίας του ΣΥΡΙΖΑ στον ραδιοφωνικό σταθμό «FLASH 99.4» και στην

εκπομπή «ΆΝΑΨΕ ΦΛΑΣ» σχολίασε την επικαιρότητα και μεταξύ άλλων

ανέφερε: Οι κυρώσεις από την πλευρά της ευρωπαΐκής ένωσης προς τη Ρωσία

συνεχίζονται, όμως η θέση της ευρωπαϊκής ένωσης δεν είναι ενιαία (Ουγγαρία,

Σλοβακία θα αγοράζουν φυσικό αέριο από τη Ρωσία μέχρι το τέλος του 2023).

Και συνέχισε:

«Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή να εναποθέτουμε τις ελπίδες μας μόνο στις

αποφάσεις και ενέργειες της ευρωπαϊκής ένωσης. Πρέπει να παρθούν μέτρα

στο εσωτερικό της χώρας μας, κάτι για το οποίο ο κ. Μητσοτάκης δείχνει

απρόθυμος μέχρι τώρα.

Η ευρωπαϊκή ένωση έδωσε τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να παρεμβαίνουν

στις τιμές ενέργειας και να προχωρήσουν μέχρι και σε εθνικοποίηση

υποδομών. Αντίθετα η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη εν μέσω ενεργειακής

κρίσης ιδιωτικοποίησε τη ΔΕΗ και τα golden boys της υπεραμείβονται. Για αυτό

και σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ κατέθεσε τροπολογία για την αισχροκέρδεια στην

αγορά ενέργειας…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ... https://www.youtube.com/watch?v=fqLZ4KJaUJ4&t=2s

https://kafantari.com/2022/05/04/x-%ce%ba%ce%b1%cf%86%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%ac%cf%81%ce%b7-%ce%b7-%ce%bc%ce%b5%ce%b3%ce%ac%ce%bb%ce%b7-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%83%ce%ba%cf%8c%cf%80%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b5%ce%af%ce%bd%ce%b1%ce%b9/
https://www.youtube.com/watch?v=fqLZ4KJaUJ4&t=2s


05.05.2022

Χ. Καφαντάρη: Το ενδιαφέρον της κοινωνίας και της

επιχειρηματικότητας είναι το τώρα και όχι το θα…

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 03.05.2022,

στον τηλεοπτικό σταθμό « ΑCTION TV» και στην εκπομπή «TONIGHT»,

σχολίασε την επικαιρότητα και μεταξύ άλλων ανέφερε:

« H αποτυχία της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη στην διαχείριση της πανδημίας

και στο θέμα του εμβολιασμού είναι δεδομένη καθώς είμαστε και πρωταθλητές

στους θανάτους από κορονοϊό. Πόσες φορές για το κ. Μητσοτάκη τελείωσε η

πανδημία, πόσες φορές για τον κ. Μητσοτάκη διανύουμε το τελευταίο μίλι;

Ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, από την αρχή της πανδημίας είναι υπέρ του εμβολιασμού και

ειδικά στον «ευαίσθητο» τομέα της υγείας. ‘Όμως μέσα σε αυτή την κρίση της

πανδημίας το ΕΣΥ δέχεται τεράστιες πιέσεις. Οι υγειονομικοί που έχουν τεθεί

σε αναστολή (γύρω στις 7.000) θα μπορούσαν να λειτουργήσουν στα

νοσοκομεία με την προϋπόθεση βέβαια 2-3 rapid test στην διάρκεια της

εβδομάδας. Η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη προχωράει σταδιακά στην

ιδιωτικοποίηση της δημόσιας υγείας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...

https://www.youtube.com/watch?v=hH9-7HLTzHk&t=4s

https://kafantari.com/2022/05/05/%cf%87-%ce%ba%ce%b1%cf%86%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%ac%cf%81%ce%b7-%cf%84%ce%bf-%ce%b5%ce%bd%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%86%ce%ad%cf%81%ce%bf%ce%bd-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%cf%89%ce%bd%ce%af/
https://www.youtube.com/watch?v=hH9-7HLTzHk&t=4s


05.05.2022

Τώρα στο Νομισματικό Μουσείο , στην παρουσίαση του βιβλίου του  Νιαζί Κιζίλγιουρεκ, 

Τουρκοκύπριου Καθηγητή Πανεπιστημίου Κύπρου και ευρωβουλευτή της Κυπριακής 

Δημοκρατίας, συνεργαζόμενου με το ΑΚΕΛ,

https://www.facebook.com/harakafantari

https://www.facebook.com/harakafantari


05.05.2022

Η Χ. Καφαντάρη για την ενεργειακή κρίση στο 

κανάλι της Βουλής

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 05.05.2022, στο Κανάλι της Βουλής και

στην εκπομπή «Βουλής Βήμα» σχολίασε την επικαιρότητα και μεταξύ

άλλων ανέφερε:

« Η πραγματικότητα για την ελληνική κοινωνία, τον καταναλωτή και όχι

μόνο τον οικιακό, αλλά και για τους βιομηχανικούς καταναλωτές είναι

τραγική. Μάλιστα η ίδια η ένωση βιομηχανικών καταναλωτών ενέργειας

(ΕΒΙΚΕΝ) τους τελευταίους μήνες, έχει επισημάνει την αισχροκέρδεια

στην διαμόρφωση της τιμής της ενέργειας.

Το ζήτημα είναι ότι πρέπει να υπάρξει παρέμβαση στα κέρδη των

ολίγων παραγωγών και παρόχων ενέργειας, σε αυτό δηλαδή το καρτέλ

στην ενέργεια που επωφελήθηκε. Είμαστε πρωταθλητές στην

χονδρεμπορική, το ηλεκτρικό έχει ανέβει γύρω στο 80%. Πρέπει η

κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη να πάρει παραδείγματα από το τι έκαναν

οι άλλες χώρες οι οποίες κάποιες από αυτές (π.χ Ισπανία) διεκδίκησαν

για το συμφέρον του λαών τους. Όμως, εμείς εδώ είμαστε ακόμα στο

«θα», και περιμένουμε την ευρωπαϊκή ένωση να αποφασίσει το Μάιο…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...

https://www.youtube.com/watch?v=MYcysHR9UsA

https://kafantari.com/2022/05/08/%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%b7%ce%bd-%ce%b5%ce%bd%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b5%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%ae-%ce%ba%cf%81%ce%af%cf%83%ce%b7/
https://www.youtube.com/watch?v=MYcysHR9UsA


06.05.2022

Βαφτίζοντας τα υπερκέρδη «υπερέσοδα», ο κ. 

Μητσοτάκης, δεν «ακούμπησε» το καρτέλ της Ενέργειας.

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 05.05.2022, στον τηλεοπτικό σταθμό

«BLUE SKY TV», και στην εκπομπή «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ» σχολίασε την επικαιρότητα και

μεταξύ άλλων ανέφερε:

«Η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη έχει ένα μεγάλο άγχος και μια ανησυχία να πείσουν

τον κόσμο ότι κάτι κάνουν. Στο διάγγελμα του ο κ. Μητσοτάκης φάνηκε

απολογούμενος θα έλεγα, επειδή ακριβώς διαψεύστηκε σε 2-3 βασικά θέματα.

Μέχρι πριν ένα μήνα ο κ. Μητσοτάκης έλεγε ότι δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα και

έρχεται τώρα και εξαγγέλλει ποσό αποζημίωσης μέχρι 600 ευρώ για το ηλεκτρικό

ρεύμα. Εννοείται, ότι και 1 ευρώ είναι μια ανακούφιση για τους Έλληνες πολίτες.

Αλλά από που τα βρήκε τώρα αυτά τα λεφτά;; Πάλι από τον κρατικό προϋπολογισμό,

πάλι από τους Έλληνες πολίτες; Θέλω να πω ότι δεν ακούμπησε καθόλου το κομμάτι

της αισχροκέρδειας.

Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι από τον Ιούλιο θα γίνει κάποια ρύθμιση με την ρήτρα

αναπροσαρμογής. Άρα μέχρι τον Ιούλιο-Αύγουστο, οι λογαριασμοί του ηλεκτρικού

ρεύματος πάλι θα έρχονται αυξημένοι…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ... https://www.youtube.com/watch?v=37SfUul6s6c&t=1s

https://kafantari.com/2022/05/06/%ce%b2%ce%b1%cf%86%cf%84%ce%af%ce%b6%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%b1%cf%82-%cf%84%ce%b1-%cf%85%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%ba%ce%ad%cf%81%ce%b4%ce%b7-%cf%85%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%ad%cf%83%ce%bf%ce%b4%ce%b1/
https://www.youtube.com/watch?v=37SfUul6s6c&t=1s


08.05.2022

Συγχαρητήρια για την ωραία εκδήλωση του συλλόγου Μικρασιατών Αιγάλεω στο 

Μουσείο της Ακρόπολης

Συγχαρητήρια στον κύριο συντελεστή , τον κ Γ Κουτουλιά 

Καλοτάξιδο το βιβλίο…

https://www.facebook.com/harakafantari

https://www.facebook.com/harakafantari


09.05.2022

Εκπροσωπώντας τον Προέδρο Α Τσίπρα. Στην επέτειο λήξης του Β Παγκοσμίου πολέμου σήμερα

Δοξολογία και κατάθεση στεφάνου στον Άγνωστο Στρατιώτη.

Ποτέ πια Φασισμός ΟΧΙ στον πόλεμο.

https://www.facebook.com/harakafantari

https://www.facebook.com/harakafantari


11.05.2022

Χ. Καφαντάρη: Πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική 

και όχι πολιτική υποτέλειας 

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

11.05.2022, στον τηλεοπτικό σταθμό «ΑLERT TV» και στην εκπομπή

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

ανέφερε:

« Οι καταναλωτές, οικιακοί και βιομηχανικοί υποφέρουν με την κατάσταση

που επικρατεί. Η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη άργησε να πάρει μέτρα.

Δεν φταίει ο πόλεμος για αυτά που βιώνει η ελληνική κοινωνία αλλά η

πολιτική του κ. Μητσοτάκη. Ο πόλεμος επιδεινώνει την κατάσταση…

H κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη είναι συνέχει σε ένα «θα» … Υπάρχει λαϊκή

δυσαρέσκεια και λαϊκή κατακραυγή. Ο κόσμος θέλει πολιτική αλλαγή. Η

κατάσταση με την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη πάει από το κακό στο

χειρότερο.

Το χρηματιστήριο ενέργειας όντως δημιουργήθηκε επί ΣΥΡΙΖΑ, επειδή

ήμασταν υποχρεωμένοι και ήταν ευρωπαϊκή εντολή. Όμως, η ρήτρα

αναπροσαρμογής ισχύει από νόμο Σαμαρά το 2013. Επί ΣΥΡΙΖΑ δεν

ενεργοποιήθηκε και το ηλεκτρικό ρεύμα δεν ακρίβυνε ούτε ένα ευρώ. Η

χρήση για την ρήτρα αναπροσαρμογής ξεκίνησε από τις 5 Αυγούστου

2021…

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

https://kafantari.com/2022/05/12/%cf%87-%ce%ba%ce%b1%cf%86%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b1%cf%81%ce%b7-%cf%80%ce%bf%ce%bb%cf%85%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%84%ce%b7-%ce%b5%ce%be%cf%89%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%ba%ce%b7-%cf%80/
https://www.youtube.com/watch?v=dJa_HoAhlWY


11.05.2022

Χ. Καφαντάρη: Η Αριστερά μπροστά στις νέες 

παγκόσμιες προκλήσεις 

Ο ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ. πρέπει να πρωταγωνιστήσει στη δημιουργία ενός πλατιού

λαϊκού μετώπου, με συνεργασίες όλου του προοδευτικού – δημοκρατικού

φάσματος

Σήμερα ζούμε σε ένα νέο γεωπολιτικό τοπίο, αφού η εισβολή της Ρωσίας στην

Ουκρανία τάραξε τα νερά, με τις νέες ισορροπίες που διαμορφώνονται, ενώ

διαφαίνεται η δημιουργία κλίματος επιστροφής στο παρελθόν, ξανά, με όρους

«ψυχρού πολέμου».

Στη νέα αυτή εποχή, η Ευρώπη, κύρια, αλλά και ο υπόλοιπος κόσμος βρίσκεται

στη δίνη πολλαπλής κρίσης. Ενεργειακή, διατροφική, υγειονομική, κλιματική,

αλλά και κοινωνική, είναι μερικές πτυχές της σημερινής παγκόσμιας κρίσης.

Βεβαιότητες και δεδομένα χρόνων καταρρίπτονται, η ανασφάλεια επιτείνεται,

ενώ παράλληλα μεγαλώνουν οι ανισότητες σε παγκόσμιο επίπεδο.

Όλο το προηγούμενο χρονικό επικράτησαν νεοφιλελεύθερες αντιλήψεις,

αντιεπιστημονικές θεωρίες και συντηρητικές απόψεις. Κύριες αξίες της πλέον

είναι η οχύρωση στο παρελθόν, η στροφή στον απομονωτισμό και τον

νεοσυντηρητισμό. Η σαφής υποχώρηση της παγκόσμιας τάξης βρήκε τον κόσμο

απροετοίμαστο για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Η συνεχιζόμενη απειλή

της κλιματικής κρίσης και των συνεπειών της εμφανίζεται σε όλα τα επίπεδα

της ανθρώπινης δραστηριότητας…

Aναδημοσίευση από: https://www.avgi.gr/politiki/414733_i-aristera-

mprosta-stis-nees-pagkosmies-prokliseis

https://www.avgi.gr/politiki/414733_i-aristera-mprosta-stis-nees-pagkosmies-prokliseis


11.05.2022

Συνάντηση με την αντιπροσωπεία βουλευτών του Ηνωμένου Βασιλείου στην

I.P.U. σήμερα στη Βουλή.

https://www.facebook.com/harakafantari

https://www.facebook.com/harakafantari


27.05.2022

Χ. Καφαντάρη: Οι γεώτοποι της πατρίδας μας «απαιτούν» 

προστασία…

Η πρόσφατη εξέλιξη σχετικά με το γεώτοπο του Παλίγκρεμνου στην Κρήτη, αναδεικνύει

για άλλη μια φορά την ανάγκη νομοθετικής προστασίας των γεωτόπων στην Πατρίδα μας.

Γεώτοποι ιδιαίτερης γεωλογικής αξίας, δυστυχώς «θυσιάζονται» στην αγορά του

τουρισμού, αντί να αποτελούν πόλο έλξης ως μνημεία της Φύσης. Η σημασία της

αναγκαιότητας προστασίας του γεωπεριβάλλοντος δεν είναι επαρκώς κατανοητή, ούτε και

ευρέως διαδεδομένη. Το θεσμικό πλαίσιο της προηγούμενης δεκαετίας έσπευσε να

προστατεύσει το βιοτικό περιβάλλον, το οποίο κινδύνευε από την έντονη ανθρώπινη

δραστηριότητα ενώ, λησμονήθηκε το βάθρο όλων των οικοσυστημάτων που είναι το

έδαφος.

Η Ελλάδα είναι μία από τις πρωτοπόρες χώρες στην ίδρυση του ευρωπαϊκού δικτύου

γεωπάρκων, τα οποία πλέον εντάσσονται επίσημα από τον Νοέμβριο του 2015 κάτω από

την αιγίδα της UNESCO. Πέντε περιοχές της Ελλάδας συγκαταλέγονται στα 120 παγκόσμια

γεωπάρκα: το απολιθωμένο δάσος της Λέσβου, ο Ψηλορείτης της Κρήτης, η περιοχή της

Σητείας, ο Εθνικός Δρυμός Βίκου-Αώου, το Εθνικό Πάρκο Χελμού-Βουραϊκού. Τα υπάρχοντα

θεσμικά μέτρα προστασίας των γεωτόπων βασίζονται στον ν. 3937/2011. Με τον νόμο αυτό

πραγματοποιήθηκε ένα βήμα στην αποσαφήνιση των γεωπεριβαλλοντικών εννοιών και την

αποσύνδεση της αξίας τους αμιγώς από την φιλοξενούμενη βιοποικιλότητα. Ο εν λόγω

νόμος του 2011 τροποποιώντας προηγούμενα άρθρα του ν. 1650/1986, αν και το συνολικό

νομοθέτημα στοχεύει στη διατήρηση της βιοποικιλότητας, κατηγοριοποίησε

προστατευόμενες περιοχές με βάση αντίστοιχες κατηγορίες της Διεθνούς Ένωσης για την

Προστασία της Φύσης…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...

https://kafantari.com/2022/05/27/%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%b3%ce%b5%cf%89%cf%84%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%b9-%cf%84%ce%b7%cf%83-%cf%80%ce%b1%cf%84%cf%81%ce%b9%ce%b4%ce%b1%cf%83-%ce%bc/


14.05.2022

Συνέντευξη  στο RISE TV με φόντο το άλσος Μπαρουτάδικο στο Αιγάλεω

https://www.youtube.com/watch?v=MKJLLyoWZ4M

https://www.youtube.com/watch?v=MKJLLyoWZ4M


17.05.2022

Εκπροσωπώντας την ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ  ΠΣ χθες 

Στις εκδηλώσεις των Παγκρήτιων Σωματείων για τη Μάχη της Κρήτης.

Δοξολογία και κατάθεση στεφάνου στον Άγνωστο Στρατιώτη

https://www.facebook.com/harakafantari

https://www.facebook.com/harakafantari


20.05.2022

Τώρα στην εκδήλωση του εορτασμού των 102 χρόνων του Συλλόγου Μεσιτών Αστικών 

συμβάσεων Αθηνών

https://www.facebook.com/harakafantari

https://www.facebook.com/harakafantari


22.05.2022

158 χρόνια από την Ένωση των Επτανήσων με την Ελλάδα 

Κατάθεση στεφάνου, και δοξολογία ,εκπροσωπώντας τον Πρόεδρο Α. Τσίπρα .

Χρόνια πολλά στους επτανήσιους .

https://www.facebook.com/harakafantari

https://www.facebook.com/harakafantari


27.05.2022

Στο Συνέδριο της ΕΣΕΕ .Future of retail 2022

Ο Α Τσίπρας σε συνέντευξη

Με τους Προέδρους Εμπορικών Συλλόγων Αχαΐας και Ηλείας.

Η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα βασικός μοχλός Ανάπτυξης

https://www.facebook.com/harakafantari

https://www.facebook.com/harakafantari


28.05.2022

Χαρά Καφαντάρη: «Κλιματικός νόμος» ή ολική 

προστασία των καρτέλ;

«Ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ επιβεβαιώθηκε όταν προειδοποιούσε, από τον Ιούλιο του 2021 ότι

η ακρίβεια έρχεται και στην ενέργεια και ότι κάποιοι κερδίζουν. Η κυβέρνηση

δεν ήθελε να το παραδεχτεί. Ο κ. Μητσοτάκης πριν δυο μήνες περίπου είπε ότι

θα διερευνήσει αν υπάρχουν υπερέσοδα και έδωσε εντολή στην ΡΑΕ, η οποία

είναι μια ανεξάρτητη αρχή!»

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 28.05.2022,

στον τηλεοπτικό σταθμό «ΑLERT ΤV» και στην εκπομπή «ALERT ΣΤΗΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ», σχολίασε την επικαιρότητα και μεταξύ άλλων ανέφερε:

Σχετικά με το ιρανικό ρεσάλτο σε δύο ελληνικά πλοία: H κυβέρνηση του κ.

Μητσοτάκη αρχικά πρέπει να απελευθερώσει τους Έλληνες ναυτικούς. Σε

διεθνές επίπεδο και με διπλωματικές κινήσεις πρέπει να βλέπουμε αυτά τα

γεγονότα. Η εξωτερική πολιτική της χώρας μας πρέπει να τηρεί ισορροπίες, να

είναι πολυδιάστατη και να κινείται με βάση τα συμφέροντα της πατρίδας μας.

Κανείς δεν πρέπει να μας θεωρεί δεδομένους…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...
https://www.youtube.com/watch?v=SlfvvXGNGx0

https://kafantari.com/2022/05/28/%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%ba%ce%bb%ce%b9%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%82-%ce%bd%cf%8c%ce%bc%ce%bf%cf%82-%ce%ae-%ce%bf/
https://www.youtube.com/watch?v=SlfvvXGNGx0


31.05.2022

Χαρά Καφαντάρη : Προτεραιότητα μας τα συμφέροντα της χώρας και η 

«υπερήφανη» πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική

https://www.facebook.com/harakafantari

Φεύγας- Καφαντάρη διασταυρώνουν τα «ξίφη» τους στο Κανάλι Ένα 90,4 (ηχητικό) • 

Κανάλι Ένα 90.4

Στην εκπομπή Πειραιάς 24 με τον Βασίλη Ταλαμάγκα, αναφέρθηκαν στην ενεργειακή 

κρίση, τα εθνικά ζητήματα και τις εκλογές

https://www.facebook.com/harakafantari


https://www.facebook.com/harakafantari

02.05.2022

Απόψε στο Χαϊδάρι στην εκδήλωση των Φίλων της Φύσης και του Δήμου Χαϊδαρίου για τον

Ρενάτο Μόρντο , που φυλακίστηκε στο Μπλοκ 15

Συγχαρητήρια στους διοργανωτές

Με τον Κ. Φωτεινάκη και εκπρόσωπο του Respect for Greece

https://www.facebook.com/harakafantari


07.05.2022

Στην εκδήλωση μνήμης του Δήμου Χαϊδαρίου στο Μπλοκ 15 για τους 200 της Καισαριανής.

https://www.facebook.com/harakafantari

https://www.facebook.com/harakafantari


07.05.2022

Απόψε στις πολιτιστικές εκδηλώσεις του δήμου Αγίων Αναργύρων- Καματερού στην 

πλατεία Δημοκρατίας του Καματερού/

https://www.facebook.com/harakafantari

https://www.facebook.com/harakafantari


07.05.2022

«ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΣΤΙΣ ΜΑΝΟΥΛΕΣ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Από την παρουσίαση του βιβλίο «ΧΑΠΙ ΕΝΤ» της Μαίρης Πίσια, με αφορμή την ημέρα της μητέρας 

στο γυναικείο σύλλογο ¨ΕΥ ΖΗΝ ΦΙΛΟΤΕΧΝΕΙΝ» στην Πετρούπολη.

https://www.facebook.com/harakafantari

https://www.facebook.com/harakafantari


12.05.2022

Στη Λαϊκή Αγορά στην Ανθούπολη σήμερα

Ψηφίζουμε την Κυριακή τον Αλέξη Τσίπρα.

Στέλνουμε μήνυμα Ανατροπής και άμεσης Πολιτικής Λύσης

https://www.facebook.com/harakafantari

https://www.facebook.com/harakafantari


14.05.2022

Στο ΙΛΙΟΝ σήμερα. Στέλνουμε μήνυμα να φύγει η «καταστροφική» κυβέρνηση Μητσοτάκη

Ψηφίζουμε τον Α ΤΣΙΠΡΑ και τη νέα ΚΕ. Αύριο όλοι/ες στην κάλπη…

Αύριο μέρα Γιορτής για τη Δημοκρατία…

https://www.facebook.com/harakafantari

https://www.facebook.com/harakafantari


14.05.2022

Γιορτάζουμε τη μεγάλη μέρα που έρχεται…

Στο Αιγάλεω με τη χορωδία ΑΣΜΑ

Συγχαρητήρια στο μαέστρο κ Γιαννάκη και την υπέροχη χορωδία.

https://www.facebook.com/harakafantari

https://www.facebook.com/harakafantari


15.05.2022

Περιστέρι, Ίλιον. Γιορτινή μέρα σήμερα.

Έρχεται η ώρα της Ανατροπής

Ο λογ/μος της «καταστροφής» επιστρέφεται στον κ Μητσοτάκη

https://www.facebook.com/harakafantari

https://www.facebook.com/harakafantari


15.05.2022

Ψήφισα στην Πετρούπολη

Για πολιτική Αλλαγή και άμεσες πολιτικές εξελίξεις

Αλέξης Τσίπρας το μεγάλο πολιτικό κεφάλαιο της χώρας 

Η αθρόα προσέλευση του κόσμου ανά την Ελλάδα στην κάλπη, προάγγελος άμεσων 

πολίτικων εξελίξεων

https://www.facebook.com/harakafantari

https://www.facebook.com/harakafantari


15.05.2022

Στο Αιγάλεω με συντρόφους και συντρόφισσες που έδωσαν και δίνουν και αυτοί 

αγώνα για το ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ , ώστε  να μετασχηματισθεί στο Μεγάλο, δημοκρατικό και 

λαϊκό κόμμα , που θα αγκαλιάσει την Κοινωνία και τις ανάγκες της . 

Η σημερινή ψήφος του κόσμου για τον Πρόεδρο Α Τσίπρα με το εντυπωσιακό 

αποτέλεσμα είναι ένα πρώτο μεγάλο βήμα. Ο  αγώνας όμως συνεχίζεται…

https://www.facebook.com/harakafantari

https://www.facebook.com/harakafantari


15.05.2022

Με τη νεολαία ΣΥΡΙΖΑ Δυτ. Αθήνας.

Μεγάλη η συμμετοχή των νέων ανθρώπων στην εκλογική διαδικασία του κόμματος μας.

Όλα αλλάζουν, στο κόμμα μας, την Κοινωνία και στην Πατρίδα..

https://www.facebook.com/harakafantari

https://www.facebook.com/harakafantari


21.05.2022

Από την όμορφη εκδήλωση του συλλόγου Φάρος Ποντίων στην Αγία Βαρβάρα χτες 

το βράδυ τιμώντας την γενοκτονία των Ποντίων με μια αναδρομή στην ιστορία μέσα 

από την τέχνη

https://www.facebook.com/harakafantari

https://www.facebook.com/harakafantari


21.05.2022

Απόψε τιμήσαμε το Αιγάλεω

Στον Αγ. Κωνσταντίνο Αιγάλεω στη δοξολογία και μετά

Εγκαίνια  της Ανθοκομικής Έκθεσης Αιγάλεω.

Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες 

Μεγάλη γιορτή

https://www.facebook.com/harakafantari

https://www.facebook.com/harakafantari


22.05.2022

Στο ετήσιο μνημόσυνο για την γενοκτονία των Ποντίων  στο Αιγάλεω  Καύκασο  

Αιγάλεω ,Φάρος Ποντίων ,Αγία Βαρβάρα αλησμόνητες πατρίδες Αιτωλοακαρνανίας

https://www.facebook.com/harakafantari

https://www.facebook.com/harakafantari


23.05.2022

Στην Εστία Κρητών Αγ Βαρβάρας

Παρουσίαση βιβλίου του Θοδωρή Δεύτου  « ο αλεξιπτωτιστής…» 

Οι Κρήτες Αγ Βαρβάρας συμβάλλουν πολιτιστικά στα δρώμενα της πόλης.

https://www.facebook.com/harakafantari

https://www.facebook.com/harakafantari


28.05.2022

Στην εκδήλωση της Αδελφότητας Κρητών Περιστερίου για την μάχη της Κρήτης

https://www.facebook.com/harakafantari

https://www.facebook.com/harakafantari


29.05.2022

Με τους Κρήτες Αγ Αναργύρων. Συγχαρητήρια στα παιδιά και το Σύλλογο, δασκάλους 

κλπ 

Εκδήλωση για τη μάχη της Κρήτης 

Δεν ξεχνάμε … τιμάμε…

https://www.facebook.com/harakafantari

https://www.facebook.com/harakafantari


30.05.2022

Τι ωραίο είναι να είσαι ανάμεσα σε παιδιά!!!!

Στο  τουρνουά ποδοσφαίρου παιδιών απο αθλητικούς συλλόγους των Αγ. Αναργύρων

Βράβευση των παιδιών 

Ο Αθλητισμός διαπαιδαγωγεί και ενώνει …

Συγχαρητήρια στους διοργανωτές Δήμο συλλόγους κλπ

Αλλά κύρια στα παιδιά, τους γονείς τους και τους προπονητές

https://www.facebook.com/harakafantari

https://www.facebook.com/harakafantari


03.05.2022

Η Χ. Καφαντάρη με αντιπροσωπεία του Τμήματος Σωμάτων 

Ασφαλείας ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ στο αρχηγείο του πυροσβεστικού 

σώματος

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

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, μαζί με τον συντονιστή και τον αναπληρωτή

συντονιστή του Τμήματος Σωμάτων Ασφαλείας κ.κ. Θ. Σταυριδόπουλο και Γ. Μαρματάκη

συναντήθηκαν με τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος κ. Α. Ράπανο στην έδρα του

αρχηγείου.

Η συνάντηση πέρα από εθιμοτυπική, είχε ως θέμα τη νέα αντιπυρική περίοδο που

πρόσφατα άρχισε. Το Πυροσβεστικό Σώμα επιτελεί σημαντική αποστολή, διαχρονικά

υπηρετεί τον πολίτη, προστατεύει τον δασικό πλούτο και το πλούσιο οικοσύστημα της

πατρίδας μας.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην προετοιμασία και ετοιμότητα του Πυροσβεστικού Σώματος

που αντιμετωπίζει θέματα, ελλείψεις προσωπικού, ανεπάρκεια μέσων, ενώ η

ομογενειοποίηση (διάφορες ταχύτητες προσωπικού) είναι επιτακτική.

Από τον ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. εκφράστηκε η ανάγκη τροποποίησης και αλλαγών του νόμου

4662/2020, νόμος που αφορά τη διαχείριση κρίσεων και το νέο μηχανισμό Πολιτικής

Προστασίας, ο οποίος μετά την ψήφισή του βρίσκεται σε αδράνεια, λόγω μη έκδοσης

κανονιστικών πράξεων. Ο κ. υπουργός επανειλημμένα έχει τοποθετηθεί υπέρ νέων

νομοθετικών πρωτοβουλιών, αλλά μέχρι σήμερα δεν έχει προχωρήσει τίποτε σχετικό…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

https://kafantari.com/2022/05/03/%ce%b7-%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%b1%ce%bd%cf%84%ce%b9%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%89%cf%80%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%84%ce%bc%ce%b7/


30.05.2022

Χαρά Καφαντάρη: «Κλιματική αλλαγή και 

πυροσβεστικό σώμα» 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

H Χαρά Καφαντάρη σε τοποθέτησή της σήμερα στην επιστημονική ημερίδα

της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος με θέμα: KΛΙΜΑΤΙΚΗ

ΚΡΙΣΗ Οι νέες προκλήσεις για το Πυροσβεστικό Σώμα και τους

εμπλεκόμενος φορείς, επεσήμανε:

«To Πυροσβεστικό Σώμα είναι ένα σώμα με μεγάλη κοινωνική αποδοχή,

ένα σώμα που οι πολίτες εμπιστεύονται για τη ζωή τους, τις περιουσίες

τους, αλλά και για το πολύτιμο κεφάλαιο της Πατρίδας μας, την πλούσια

βιοποικιλότητα και το δασικό μας πλούτο.

Η διοργάνωση ημερίδας για το μείζον ζήτημα της Κλιματικής Αλλαγής-

Κρίσης, που αφορά συνολικά την Ανθρωπότητα δείχνει υπευθυνότητα, και

σεβασμό στην Επιστήμη και τα σύγχρονα δεδομένα.

Η Ανατολική Μεσόγειος κινδυνεύει ιδιαίτερα από τις συνέπειες της

Κλιματικής Αλλαγής συγκριτικά με άλλες περιοχές της Ευρώπης, καθώς η

μέση άνοδος της θερμοκρασίας είναι τριπλάσια συγκριτικά με τον πλανήτη

και παρατηρείται αυξημένη μείωση των βροχοπτώσεων…

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

https://kafantari.com/2022/05/30/%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%ba%ce%bb%ce%b9%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%b7-%ce%b1%ce%bb%ce%bb%ce%b1%ce%b3%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-2/
https://www.youtube.com/watch?v=tUNefvgfbUM&t=1s


30.05.2022

Τώρα στην ημερίδα της Ενωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος "Κλιματική 

Κρίση  Οι νέες προσκλήσεις για  το  πυροσβεστικό σώμα και τους εμπλεκόμενους 

φορείς"

https://www.facebook.com/harakafantari

https://www.facebook.com/harakafantari

