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Χαρά Καφαντάρη: Δεν υπάρχει μία στρατηγική, ένα σχέδιο 

ανάπτυξης της έρευνας
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 06.06.2022, στην κοινή συνεδρίαση

της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και της

Υποεπιτροπής Υδατικών Πόρων.

Αναφερθήκατε στο Ταμείο Ανάκαμψης και τη χρηματοδότηση της έρευνας. Δυστυχώς,

εκτιμάμε, ότι δεν υπάρχει μία στρατηγική, ένα σχέδιο ανάπτυξης της έρευνας, αλλά

μεμονωμένα έργα ενταγμένα στο Ταμείο Ανάκαμψης και αυτό είναι ένα ζήτημα. Δηλαδή,

χρειάζεται μία εθνική στρατηγική πέρα από επικοινωνιακές παρεμβάσεις οι οποίες πιθανόν

γίνονται για το κομμάτι αυτό.

Το δεύτερο ζήτημα αφορά και τη δική μας Επιτροπή, την Επιτροπή Υδάτινων Πόρων. Σαφώς

η έρευνα και η καινοτομία, τα νέα έργα και η απασχόληση επιστημόνων σε τομείς που

αφορούν για τη διαχείριση των υδάτων, είναι κάτι το πολύ σημαντικό. Όμως δε, πρέπει να

πούμε ότι, ο βασικός πυλώνας φέτος για τον ΟΗΕ και για την επίτευξη του στόχου 6 της

βιώσιμης ανάπτυξης φέτος το 2022 είναι «Καθαρό Νερό και Αποχέτευση για όλους μέχρι το

2030». Με τη θεματική του ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών 2022 «Υπόγεια νερά – Κάνοντας

ορατό το αόρατο», μας υπενθυμίζει πως τα υπόγεια νερά μπορεί να είναι αόρατα, αλλά η

επίδρασή τους είναι παντού και η κλιματική αλλαγή επιδεινώνει και τα υπόγεια ύδατα. Αυτό

είναι ένα κρίσιμο ζήτημα, αυτό έχει να κάνει και με τα νησιά μας εδώ που αναφέρθηκε και ο

Εισηγητής πριν, για τις συνθήκες ανδρείας, πολιτικές αφαλάτωσης και νέες τεχνολογίες στον

τομέα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...

https://www.youtube.com/watch?v=8TwgC-RYmfs

https://kafantari.com/2022/06/06/%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%bf%ce%b9%ce%bd%ce%ae-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b5%ce%b4%cf%81%ce%af%ce%b1%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b5/
https://www.youtube.com/watch?v=8TwgC-RYmfs


08.06.2022

Xαρά Καφαντάρη: Διακρίσεις εις βάρος των εποχικών 

πυροσβεστών.
ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας

ΘΈΜΑ: «ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ  ΤΩΝ ΕΠΟΧΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ»

Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε από την 1η Μαΐου. Η Πολιτεία οφείλει να είναι προετοιμασμένη,

με σχέδια, επιχειρησιακό μηχανισμό σε ετοιμότητα, με κατάλληλα επίγεια και εναέρια μέσα και

κυρίως επαρκές, καλά εκπαιδευμένο και εξοπλισμένο ανθρώπινο δυναμικό. Απαιτείται μηχανισμός

Πολιτικής Προστασίας σύγχρονος, εστιασμένος κύρια σε πολιτικές Πρόληψης, σημαντικό στάδιο

της ΠΠ.

Ειδικά σήμερα την εποχή της κλιματικής κρίσης, που τα έντονα καιρικά φαινόμενα αυξάνουν σε

σφοδρότητα και συχνότητα και με τη βαριά «κληρονομιά» του περσινού καλοκαιριού, όπου

κάηκαν 1,33 εκ στρέμματα γης, δεν δικαιολογούνται ολιγωρίες.

Η Κυβέρνηση και το αρμόδιο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας,

επικοινωνιακά κινούμενο το τελευταίο χρονικό διάστημα « δημιούργησε» μια εικόνα πλήρους

ετοιμότητας και επάρκειας.

Όμως η πραγματικότητα είναι σκληρή. Η φωτιά που κατέκαψε 4322 στρέμματα (επίσημη

εκτίμηση) στον Υμηττό (Γλυφάδα και Βούλα) την 4η Ιουνίου, κατέρριψε την «μαγική» εικόνα που

επιμελώς καλλιεργείτο.

Οι πυροσβέστες, όλων των μορφών εργασιακής σχέσης (μόνιμοι, πενταετείς, εποχικοί) έδωσαν

και δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους στην αντιμετώπιση της πυρκαγιάς...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...

https://kafantari.com/2022/06/08/%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%b4%ce%b9%ce%b1%ce%ba%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%83-%ce%b5%ce%b9%cf%83-%ce%b2%ce%b1%cf%81%ce%bf%cf%83/


14.06.2022

Χαρά Καφαντάρη: Υποβάθμιση και απαξίωση της Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης από το Υπουργείο

Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων

ΑΝΑΦΟΡΑ

Προς την κ. Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΘΕΜΑ: Υποβάθμιση και απαξίωση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης από το Υπουργείο

Η Βουλευτής Β2 Δυτικού Τομέα Αθήνας ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Χαρά Καφαντάρη, μαζί με ακόμα 33 βουλευτές

ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, καταθέτουν αναφορά την επιστολή διαμαρτυρίας της Πανελλήνιας Ένωσης

Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. προς την Υπουργό Παιδείας και

Θρησκευμάτων, με θέμα: Υποβάθμιση και απαξίωση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης από

το Υπουργείο.

Με βάση την από 09.06.2022 επιστολή διαμαρτυρίας της Πανελλήνιας Ένωσης Εκπαιδευτικών για

την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. προς την Υπουργό Προστασίας Παιδείας και

Θρησκευμάτων, επισημαίνεται η έντονη δυσαρέσκεια για την πλήρη απαξίωση και υποβάθμιση της

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης/Εκπαίδευσης για την Αειφορία στην Ελλάδα του 21ου αιώνα της

κλιματικής κρίσης, σε όλα τα επίπεδα, εκ μέρους της ηγεσίας του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Στην επιστολή τονίζεται η υποβάθμιση του θεσμού της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα,

συνοψίζονται τους πιο σημαντικούς λόγους:

Δεν μοριοδοτείται η παρεχόμενη υπηρεσία εκπαιδευτικών στα Κ.Ε.ΠΕ.Α./Κ.Π.Ε. ως διδακτική.

Δεν λογίζεται ως διδακτική στο Ν. 4823/21 και μάλιστα αναδρομικά, η υπηρεσία των

Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης/Σχολικών Δραστηριοτήτων, αν και στην Υ.Α

92998/Γ7/2012 (ΦΕΚ2314/τ. Β΄/10-8-2012) με την οποία επιλέχτηκαν και τοποθετήθηκαν,

αναφερόταν ως διδακτική...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...

https://kafantari.com/2022/06/14/%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%85%cf%80%ce%bf%ce%b2%ce%ac%ce%b8%ce%bc%ce%b9%cf%83%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b1%cf%80%ce%b1%ce%be%ce%af%cf%89/


20.06.2022

Χαρά Καφαντάρη: Προωθούμενο σύστημα επισήμανσης τροφίμων 

(Nutri-score) και επιπτώσεις στις  μικρομεσαίες επιχειρήσεις των 

κλάδων διατροφής και κύρια της μεσογειακής διατροφής

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

ΘΕΜΑ: «Προωθούμενο σύστημα επισήμανσης τροφίμων (Nutri–score) και επιπτώσεις στις

μικρομεσαίες επιχειρήσεις των κλάδων διατροφής και κύρια της μεσογειακής διατροφής»

Τα τελευταία τρία χρόνια, σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, προωθείται ένα νέο σύστημα εμπρόσθιας

σήμανσης (nutri-score).

Το σύστημα κατατάσσει τα τρόφιμα με βάση τη διατροφική τους αξία σε 5 κατηγορίες.

Συμβολίζονται με γράμματα A.B.C.D.E. και με χρώματα από βαθύ πράσινο (Α) ως βαθύ κόκκινο

(Ε). Η κατάταξη βασίζεται σε επτά παραμέτρους που εκφράζουν τη περιεκτικότητα κάθε τρόφιμου

σε πρωτεΐνες, κορεσμένα λιπαρά, σάκχαρα, αλάτι, φυτικές ίνες , φρούτα και λαχανικά καθώς και

την ενεργειακή απόδοση σε θερμίδες ανά 100γρ.η 100 ml στα ποτά .Με έναν αλγόριθμο

υπολογίζεται ένα score, από -15 ως+50 για τη τελική κατάταξη και το χαρακτηρισμό του τρόφιμου

ως πολύ υγιεινό (A, βαθύ πράσινο ) κ.λ.π ,ακολουθώντας τη χρωματική κλίμακα και τα 5

γράμματα...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...

https://kafantari.com/2022/06/20/%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%cf%89%ce%b8%ce%bf%cf%8d%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%bf-%cf%83%cf%8d%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bc/


21.06.2022

Χαρά Καφαντάρη: Πλωτά φωτοβολταϊκά χωρίς 

θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό η πολιτική της Ν.Δ.

Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που μου δίνετε τη δυνατότητα από μακριά να

τοποθετηθώ για λίγο. Βέβαια, για το εν λόγω σχέδιο νόμου, στη συζήτηση που

θα γίνει κατ’ άρθρων θα τοποθετηθούμε συγκεκριμένα.

Εγώ, ήθελα δύο – τρία ζητήματα που θεωρώ πολύ σημαντικά να θίξω σήμερα

γενικότερα. Δυστυχώς, στο κομμάτι της ενέργειας, της ενεργειακής πολιτικής

και το κομμάτι των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και την κλιματική κρίση που

διανύουμε, η κυβέρνησή τις διαχειρίζεται άκρως επικοινωνιακά. Παραδείγματος

χάριν, θα αναφερθώ μόνον σε αυτή την πλατφόρμα η οποία διαφημίστηκε πάρα

πολύ για την επιδότηση του ηλεκτρικού που άλλα περιμένανε, μέχρι 600 ευρώ

είχε πει ο Πρωθυπουργός και τελικά είναι διψήφιος σε πάρα πολλούς ο αριθμός

της αποζημίωσης που παίρνουν, αλλά το διαχειριστήκατε επικοινωνιακά. Τη

στιγμή βέβαια, που δεν κάνατε δεκτό και από την πλευρά της κυβέρνησης την

τροπολογία του Σύριζα να μη γίνονται όλο αυτό το χρονικό διάστημα μέχρι να

υπάρχει τελεσιδικία για τη ρήτρα αναπροσαρμογής, να μη γίνονται αποκοπές

ηλεκτρικού, που δυστυχώς γίνονται πάρα πολλές κύριε Υπουργέ.

Τώρα, το νομοσχέδιο αυτό, το οποίο είναι σοβαρό και αφορά τις Ανανεώσιμες

Πηγές Ενέργειας, στο γενικότερο πλαίσιο της κλιματικής κρίσης την οποία

διανύουμε, την εποχή δηλαδή που χρειάζεται πολιτικές ανάσχεσης καθώς και

πολιτικές προσαρμογές στην κλιματική κρίση, χρειάζεται και απεξάρτηση από τα

ορυκτά καύσιμα...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...

https://www.youtube.com/watch?t=47&v=oDwzvVgDTr4&

feature=emb_imp_woyt

https://kafantari.com/2022/06/21/%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-%cf%80%ce%bb%cf%89%cf%84%ce%ac-%cf%86%cf%89%cf%84%ce%bf%ce%b2%ce%bf%ce%bb%cf%84%ce%b1%cf%8a%ce%ba%ce%ac-%cf%87%cf%89/
https://www.youtube.com/watch?t=47&v=oDwzvVgDTr4&feature=emb_imp_woyt


30.06.2022

Χαρά Καφαντάρη: Συνεχίζεται το πάρτι στην ενέργεια. Το 

βάρος πάλι στους καταναλωτές.

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

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

Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος, στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος

και Ενέργειας: «Εκσυγχρονισμός της αδειοδοτικής διαδικασίας Ανανεώσιμων Πηγών

Ενέργειας – Β΄ φάση, Αδειοδότηση παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας,

πλαίσιο ανάπτυξης Πιλοτικών Θαλάσσιων Πλωτών Φωτοβολταϊκών Σταθμών και

ειδικότερες διατάξεις για την ενέργεια και την προστασία του περιβάλλοντος».

Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ.

Όσο και να προσπάθησε φιλότιμα ο προλαλήσας συνάδελφος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ να

πείσει ότι η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ συμφωνούν, δεν νομίζω ότι τα κατάφερε,

γιατί οι διαφορές είναι τεράστιες, φυσικά και δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ εκείνος ο οποίος

αύξησε την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος αμέσως μόλις ανέλαβε, όπως έκανε ο κ.

Χατζηδάκης τον Σεπτέμβρη του 2019, αύξηση 20%.

Επί θητείας ΣΥΡΙΖΑ -και όσοι μας ακούν το θυμούνται, μιλάμε για τους καταναλωτές, τις

μικροεπιχειρήσεις, τους μικρομεσαίους- δεν αυξήθηκε ούτε ένα ευρώ η τιμή του

ηλεκτρικού ρεύματος και βέβαια, δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ εκείνος ο οποίος καλύπτει και

προστατεύει ισχυρό καρτέλ ενέργειας και ειδικότερα, θα έλεγα φυσικού αερίου...-

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

https://kafantari.com/2022/06/30/%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-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b5%cf%87%ce%af%ce%b6%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b9-%cf%84%ce%bf-%cf%80%ce%ac%cf%81%cf%84%ce%b9-%cf%83/
https://www.youtube.com/watch?v=6xTMQNHzWLo


30.06.2022

Χαρά Καφαντάρη: Κατάργηση της διαδικασίας έγκρισης των

μελετών γεωλογικής καταλληλότητας στον πολεοδομικό

σχεδιασμό όλων των επιπέδων

ΑΝΑΦΟΡΑ

Προς τους κ. Υπουργό

-Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΘΕΜΑ: «ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ».

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

την κοινή επιστολή διαμαρτυρίας των Γεωλογικών Ενώσεων και την επιστολή διαμαρτυρίας

του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και

Ενέργειας, με θέμα: ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ.

Με βάση τις από 24.06.2022 επιστολές των Γεωλογικών Ενώσεων και του Γεωτεχνικού

Επιμελητηρίου Ελλάδας προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, επισημαίνεται η

διαμαρτυρία για την Τροπολογία – Προσθήκη του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

στο σχέδιο νόμου: «Εκσυγχρονισμός της Δανειοδοτικής Διαδικασίας Ανανεώσιμων Πηγών

Ενέργειας – Β’ Φάση, Aδειοδότηση Παραγωγής και Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας,

Πλαίσιο Ανάπτυξης Πιλοτικών Θαλάσσιων Πλωτών Φωτοβολταϊκών Σταθμών και Ειδικότερες

διατάξεις για την Ενέργεια και την Προστασία του Περιβάλλοντος», που κατατέθηκε προς

συζήτηση στις 17/06/2022 στη Βουλή, η οποία και ψηφίσθηκε από την κυβερνητική

πλειοψηφία...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...

https://kafantari.com/2022/07/01/%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%cf%81%ce%b3%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%b7%cf%83-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b4%ce%b9%ce%ba/


14.06.2022

Χαρά Καφαντάρη: Απαίτηση της κοινωνίας της Δυτ. Αθήνας 

να λειτουργήσει πλήρως το νοσοκομείο Λοιμωδών «Η ΑΓ. 

ΒΑΡΒΑΡΑ»
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΤHΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΔΥΤ. ΑΘΗΝΑΣ: ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΤΟ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΟΙΜΩΔΩΝ «Η ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ»

Η Χαρά Καφαντάρη, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ Δυτικής Αθήνας, αναπληρώτρια τομεάρχης

Πολιτικής Προστασίας και αντιπρόεδρος Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής δήλωσε:

Οι κάτοικοι της Δυτικής Αθήνας δικαιούνται ικανοποιητικής πρόσβασης στη δημόσια

Υγεία. Το νοσοκομείο Λοιμωδών «η Αγ. Βαρβάρα», ένα ιστορικό μικρό, αλλά και

πολύπαθο νοσοκομείο παρείχε νοσοκομειακή περίθαλψη μέχρι το 2013, που επί

υπουργού κ. Γεωργιάδη έκλεισε «ουσιαστικά», μετά από πολυετή υποβάθμισή του.

Έμειναν μόνο «κάποια» εξωτερικά ιατρεία, το αξιόλογο μικροβιολογικό εργαστήριο,

υποβαθμισμένο όμως και ο τεχνητός νεφρός. H κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με νομοθετικές

πρωτοβουλίες ρύθμισε πολεοδομικά θέματα και έτσι ανασκευάσθηκαν κτίρια, ώστε το

κτίριο της Παθολογικής Κλινικής να λειτουργήσει ως κλινική covid και έτσι να συμβάλει

καθοριστικά στη μάχη κατά της πανδημίας. Απεδείχθη δηλαδή στην πράξη, η

χρησιμότητα του νοσοκομείου σε μια δύσκολη χρονική στιγμή για τα υγειονομικά

δεδομένα της πατρίδας μας...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

https://kafantari.com/2022/06/14/%cf%87-%ce%ba%ce%b1%cf%86%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%ac%cf%81%ce%b7-%ce%b1%cf%80%ce%b1%ce%af%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%cf%89%ce%bd%ce%af%ce%b1%cf%82-%cf%84%ce%b7/


14.06.2022

Χαρά Καφαντάρη: «Παγκόσμια ημέρα εθελόντη Αιμοδότη»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σήμερα, 14 Ιουνίου, εορτάζεται η Παγκόσμια Ημέρα του Εθελοντή Αιμοδότη όπως

καθιερώθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας , τον Ερυθρό Σταυρό και την Ερυθρά

Ημισέληνο.

Για το 2022 , το μήνυμα είναι «Η προσφορά αίματος είναι μία πράξη αλληλεγγύης. Γίνε

μέλος της προσπάθειας και σώσε ζωές».

Οι στόχοι δε της καμπάνιας φέτος είναι, να αναγνωρισθεί και να προαχθεί η αξία της

εθελοντικής, μη αμειβόμενης αιμοδοσίας ,στοχεύοντας στην ενίσχυση της κοινωνικής

αλληλεγγύης και συνοχής. Επίσης, να τονισθεί η ανάγκη για προσφορά αίματος καθ’ όλη

τη διάρκεια του έτους, με σκοπό την επάρκειά του και την καθολική και έγκαιρη κάλυψη

των αναγκών για μεταγγίσεις αίματος.

Η ανάγκη για αίμα είναι καθολική , δυστυχώς, η πρόσβαση σε όλους όσους το χρειάζονται

,δεν είναι. Οι ελλείψεις αίματος είναι ιδιαίτερα μεγάλες στις χώρες χαμηλού και μεσαίου

εισοδήματος. Έχει υπολογισθεί ότι κάθε χώρα, για να καλύψει τις ανάγκες της σε αίμα,

χρειάζεται 60.000 φιάλες αίματος ανά 1.000.000 κατοίκους, άρα στην Ελλάδα των 10

εκατομμυρίων απαιτούνται τουλάχιστον 600.000 μονάδες. Δυστυχώς, μόνο το 40%

καλύπτεται από εθελοντές αιμοδότες.

Υπενθυμίζουμε ότι επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, αναβαθμίστηκε το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας και

η κεντρική διαχείριση του Αίματος...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...

https://kafantari.com/2022/06/14/%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-%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-%ce%b5%ce%b8%ce%b5%ce%bb%cf%8c/


15.06.2022

Χαρά Καφαντάρη: Συνάντηση με αντιπροσωπεία Β.Ε.Α

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Χαρά Καφαντάρη, βουλευτής Δυτικής Αθήνας ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ, Αναπληρώτρια Τομεάρχης Πολιτικής

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

Περιβάλλοντος συναντήθηκε με αντιπροσωπεία του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας

αποτελούμενη από τους κ. κ.Παύλο Ραβάνη (Πρόεδρο Β.Ε.Α.), Κωνσταντίνο Δαμίγο ( Ά

Αντιπρόεδρο Β.Ε.Α.),Ιωάννη Μάνο (Γ. Γραμματέα Β.Ε.Α.)Χρήστο Αποστολόπουλο (Πρόεδρο

Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Γαλακτοκομικών Προϊόντων) και κα Παρασκευή

Γιοβανοπούλου (Διευθύντρια Βιοτεχνίας και Ανάπτυξης Β.Ε.Α.).

Η συνάντηση έγινε με αφορμή τη μελλοντική καθιέρωση του προωθούμενου συστήματος

επισήμανσης τροφίμων nutri –score και τις σοβαρές επιπτώσεις του προτεινόμενου συστήματος

σήμανσης ,στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις των κλάδων διατροφής και κύρια της Μεσογειακής

διατροφής.

Παρά τη σύσταση συμβουλευτικής επιτροπής από το αρμόδιο υπουργείο τον Απρίλιο του 2021

και τη δέσμευση για έγκαιρη έκδοση πορίσματος, ως σήμερα δεν έχει διατυπωθεί πόρισμα, η

θέση για τη στρατηγική της χώρας μας...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ..

https://kafantari.com/2022/06/15/%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-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%bc%ce%b5-%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b9%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83/


17.06.2022

Χαρά Καφαντάρη:17 Ιουνίου ημέρα κατά της ερημοποιήσης και 

της ξηρασίας … στον απόηχο της κλιματικής κρίσης και της 

διατροφικής ανασφάλειας
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Χαρά Καφαντάρη βουλευτής Δυτικής Αθήνας ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, αναπληρώτρια τομεάρχης

Πολιτικής Προστασίας και αντιπρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας

Περιβάλλοντος της Βουλής, δήλωσε:

Η 17η Ιουνίου έχει οριστεί από τα Η.Ε. σαν ημέρα εγρήγορσης και ενημέρωσης κατά της

ερημοποίησης και της ξηρασίας. Η ερημοποίηση και η ξηρασία είναι φαινόμενα αλληλένδετα

και συνδεδεμένα μεταξύ τους σε έναν αέναο φαύλο κύκλο, που συνεχώς επιτείνεται από την

κλιματική αλλαγή, έχει σαν κύρια αιτία τις ανθρώπινες δραστηριότητες, την

υπερεκμετάλλευση και την κακή εφαρμογή χρήσεων γης. Η κυριότερη απειλή που

αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα από την ερημοποίηση, την ξηρασία και την υποβάθμιση των

εδαφών είναι η απομείωση της απόδοσης των γεωργικών καλλιεργειών και, η επακόλουθη,

μείωση των διαθέσιμων διατροφικών προϊόντων με αποτέλεσμα την εντεινόμενη διατροφική

ανασφάλεια. Μερικές από τις συνέπειες της ερημοποίησης, που δεν πρέπει να μπερδεύεται με

την επέκταση των ερήμων, είναι η αποψίλωση των δασών, η μείωση του διαθέσιμου καθαρού

νερού και της βιοποικιλότητας, ο εκτοπισμός και η μετανάστευση μεγάλων πληθυσμών.

Η απειλή της ερημοποίησης είναι ιδιαίτερα έντονη στην Μεσόγειο, περιοχή που έχει

επιβαρυνθεί από αρχαιοτάτων χρόνων, την εντατική καλλιέργεια και την μείωση των

βροχοπτώσεων. Η χώρα μας είναι μια από τις 13 Ευρωπαϊκές χώρες μέλη της Ε.Ε., που έχουν

δηλώσει στον Ο.Η.Ε. ότι, κινδυνεύουν περισσότερο...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...

https://kafantari.com/2022/06/17/%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%b717-%ce%b9%ce%bf%cf%85%ce%bd%ce%b9%ce%bf%cf%85-%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1-%cf%84%ce%b7%cf%83/


20.06.2022

Χαρά Καφαντάρη: Προωθούμενο σύστημα επισήμανσης τροφίμων 

(Nutri-score) και επιπτώσεις στις  μικρομεσαίες επιχειρήσεις των 

κλάδων διατροφής και κύρια της μεσογειακής διατροφής

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Χαρά Καφαντάρη, βουλευτής Δυτικής Αθήνας ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ, Αναπληρώτρια Τομεάρχης Πολιτικής

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

Περιβάλλοντος, Κατέθεσε ερώτηση με την συνυπογραφή 34 βουλευτών του Σύριζα- Π.Σ

με ΘΕΜΑ : «Προωθούμενο σύστημα επισήμανσης τροφίμων (Nutri-score) και επιπτώσεις στις

μικρομεσαίες επιχειρήσεις των κλάδων διατροφής και κύρια της μεσογειακής διατροφής»

Τα τελευταία τρία χρόνια, σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, προωθείται ένα νέο σύστημα εμπρόσθιας

σήμανσης (nutri-score), το οποίο κατατάσσει τα τρόφιμα με βάση τη διατροφική τους αξία σε 5

κατηγορίες. Συμβολίζονται με γράμματα A.B.C.D.E. και με χρώματα από βαθύ πράσινο (Α) ως

βαθύ κόκκινο (Ε). Η κατάταξη βασίζεται σε επτά παραμέτρους που εκφράζουν τη περιεκτικότητα

κάθε τρόφιμου σε πρωτεΐνες, κορεσμένα λιπαρά, σάκχαρα, αλάτι, φυτικές ίνες , φρούτα και

λαχανικά καθώς και την ενεργειακή απόδοση σε θερμίδες ανά 100γρ.η 100 ml στα ποτά .

Αυτό το κάπως παραπλανητικό σύστημα, που εξισώνει τη διατροφική αξία κάθε Τροφίμου σε

αποχρώσεις και γράμματα, καταλήγει στο να κατατάσσει πχ το ελαιόλαδο σε κατηγορία C, όμοιο

με τη coca cola light και τη ketchup!! Επιπλέον, δεν έχει λάβει υπ’ όψη την αειφορία, βάσει

σχετικών ευρωπαϊκών οδηγιών

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...

https://kafantari.com/2022/06/20/%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%cf%89%ce%b8%ce%bf%cf%8d%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%bf-%cf%83%cf%8d%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bc/


25.06.2022

Χαρά Καφαντάρη- Ημερίδα της περιφέρειας Αττικής από την 

γενική διεύθυνση βιώσιμης ανάπτυξης και κλιματικής κρίσης

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

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

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

Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής, στις 22.06.2022, στην Ημερίδα που διοργάνωσε η

Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κλιματικής Αλλαγής, με θέμα: «Προσαρμογή στην

κλιματική αλλαγή Πολιτικές, Σχέδια και Εφαρμογή» μεταξύ άλλων ανέφερε:

«Η Περιφέρεια Αττικής έχει μία ιστορία στο θέμα της κλιματικής αλλαγής. Πριν από 7 χρόνια

που είχε γίνει μια αντίστοιχη ημερίδα μιλάγαμε για κλιματική αλλαγή, σήμερα όμως μιλάμε

για κλιματική κρίση .

Ο τομέας της επιστημονικής γνώσης και των επιστημονικών δεδομένων πρέπει να είναι

κυρίαρχος, στο κομμάτι της αντιμετώπισης του μετριασμού και της προσαρμογής στην

κλιματική αλλαγή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΝΟΑΑ (National Oceanic and Atmospheric Administration),

υπάρχει τεράστια αύξηση διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα μετά το πρώτο lockdown,

κάτι το οποίο συνεχίζεται μέχρι και σήμερα.

Το μοντέλο ανάπτυξης που ακολουθείται μέχρι σήμερα είναι μακριά από το μοντέλο των 17

στόχων βιώσιμης ανάπτυξης που θέτει ο ΟΗΕ ( Αναπτυξιακό-Παραγωγικό-Καταναλωτικό).

Η Περιφέρεια Αττικής είναι ιδιαίτερα αστικοποιημένη περιοχή με πάνω από το μισό πληθυσμό

της χώρας να διαμένει σε αυτή, με την οικιστική και ανθρωπογενή δραστηριότητα. Οφείλουμε

λοιπόν να θωρακίσουμε τις πόλεις μας, υιοθετώντας το σύνθημα του ΟΗΕ πέρυσι για την

παγκόσμια ημέρα πόλεων “ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ”....

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...

https://www.youtube.com/watch?v=R6c51Op80t8&
t=15s

https://kafantari.com/2022/06/25/%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-%cf%87%ce%b1%ce%b9%cf%81%ce%b5%cf%84%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81/
https://www.youtube.com/watch?v=R6c51Op80t8&t=15s


27.06.2022

Χαρά Καφαντάρη: 27η Ιουνίου- Παγκόσμια ημέρα 

Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η 27η Ιουνίου έχει ορισθεί από τον ΟΗΕ ως Παγκόσμια ημέρα Μικρομεσαίων

Επιχειρήσεων, ώστε να αναδειχθεί η σπουδαιότητα της ΜμΕ για τη βιώσιμη οικονομική

ανάπτυξη, τη μείωση της ανεργίας και την αύξηση των θέσεων εργασίας.

Σύμφωνα με στοιχεία του ICSB,( International Council for Small Business), οι ΜμΕ

αποτελούν το 90% των επιχειρήσεων του πλανήτη, απασχολούν το 60 με 70% των

εργαζομένων και εισφέρουν το 50% του παγκόσμιου ΑΕΠ.

Ιδιαίτερα αναφέρω τη Δυτική Αθήνα ,που έχει περί τις 35.000 ΜμΕ, με 135.000

περίπου εργαζόμενους.( 9.500 επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στον τομέα του

εμπορίου, 5500 από αυτές στο λιανεμπόριο και συνολικά στον κλάδο του εμπορίου

απασχολούνται 50.000 περίπου εργαζόμενοι),η οποία ήταν πάντα κέντρο ανάπτυξης

μικρών και μεσαίων οικογενειακών εμπορικών, βιοτεχνικών επιχειρήσεων και

επιχειρήσεων εστίασης.

Στα χρόνια της κρίσης, εκατοντάδες λουκέτα μπήκαν και πολλές θέσεις εργασίας

χάθηκαν, ενώ αξιοπρεπείς άνθρωποι βρέθηκαν από την μία μέρα στην άλλη στον

δρόμο. Τα χρηματοδοτικά εργαλεία με τα οποία η Κυβέρνηση υποτίθεται ότι

υποστήριξε την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα είναι κατά κύριο λόγο δάνεια, ενώ ο

ΣΥΡΙΖΑ από την αρχή της πανδημίας υποστήριξε ότι η Κυβέρνηση θα έπρεπε να

στηρίξει ειδικά τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις με επιχορηγήσεις, και είχε

έγκαιρα παρουσιάσει μια ολοκληρωμένη δέσμη ρεαλιστικών και κοστολογημένων

προτάσεων...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...

https://kafantari.com/2022/06/27/%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%b7-27%ce%b7-%ce%b9%ce%bf%cf%85%ce%bd%ce%af%ce%bf%cf%85-%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%ba%cf%8c%cf%83%ce%bc%ce%b9%ce%b1-%ce%b7/


28.06.2022

Χαρά Καφαντάρη: Οι ωκεανοί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκκης … 

μήνυμα του Γ.Γ. του ΟΗΕ στην διεθνή διάσκεψη για τους ωκεανούς!

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:

Τις μέρες αυτές, μέχρι την 01.07.2022, διενεργείται στην Λισαβόνα η διεθνής Διάσκεψη του ΟΗΕ για

το μέλλον των Ωκεανών. Απευθυνόμενος στην Διάσκεψη ο Γ.Γ. του ΟΗΕ υπενθύμισε ότι, οι Θάλασσες

και οι Ωκεανοί καλύπτουν το 70% της επιφάνειας της γης και παράγουν το 50% του οξυγόνου και τόνισε

ότι, απορροφούν το 30% του διοξειδίου του άνθρακα που παράγεται από τις ανθρώπινες

δραστηριότητες, ανακόπτοντας, έτσι, τις επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή. Είναι χαρακτηριστικό

ότι, κήρυξε τους Ωκεανούς σε «κατάσταση έκτακτης ανάγκης» και τέλειωσε τονίζοντας ότι, χρειάζεται

να αντιστραφεί η κατάσταση.

Οι θάλασσες και οι ωκεανοί, συμβάλλουν σε όλους τους τομείς της ανθρώπινη δραστηριότητας. Στους

ωκεανούς παράγεται πάνω από το 5% του παγκόσμιου ΑΕΠ. Υπενθυμίζουμε ότι, ο καιρός και το κλίμα,

μεγάλο μέρος της τροφής που καταναλώνεται, το οξυγόνο της αναπνοής, ακόμα και το πόσιμο νερό,

τελικά ρυθμίζεται από την θάλασσα. Οι κίνδυνοι που απειλούν το ωκεάνειο περιβάλλον είναι πολλοί

και επιδεινώνονται από την κλιματική αλλαγή, την ρύπανση, την εισβολή των ξενικών ειδών, την

απώλεια θαλάσσιων οικοτόπων και την μείωση της βιοποικιλότητας αφού οι βασικοί δείκτες της

Κλιματικής Αλλαγής (αέρια του θερμοκηπίου, άνοδος επιπέδου των ωκεανών, άνοδος της

θερμοκρασίας και οξίνιση των ωκεανών), σπάνε το ένα αρνητικό ρεκόρ μετά το άλλο. Οι επιστήμονες

σε πρόσφατη μελέτη, ισχυρίζονται ότι, η κατάσταση μπορεί να αναστραφεί και μέχρι τα μέσα του

αιώνα, οι ωκεανοί να έχουν επιστρέψει στην προηγούμενη αίγλη τους...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...

https://kafantari.com/2022/06/28/a%cf%81%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%cf%86%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b1%cf%81%ce%b7-%ce%bf%ce%b9-%cf%89%ce%ba%ce%b5%ce%b1%ce%bd%ce%bf%ce%b9-%cf%83%ce%b5-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b1/


04.06.2022

Χαρά Καφαντάρη: «Η κοινωνία υποφέρει από την

ακρίβεια και η κυβέρνηση μιλάει για αριθμούς…»

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 02.06.2022, στο Κανάλι της Βουλής και

στην εκπομπή «Τι Λέει ο Νόμος» σχολίασε την επικαιρότητα και μεταξύ άλλων

ανέφερε:

« Η ενεργειακή κρίση ξεκίνησε εδώ και ένα χρόνο και δυστυχώς επιδεινώθηκε με τον

πόλεμο στην Ουκρανία, φέρνοντας και προ των πυλών και την επισιτιστική κρίση.

Όμως, η Ευρώπη στην πολιτική της δεν εμφανίζεται ενιαία. Παρατηρούμε ότι

υπάρχουν εξαιρέσεις και στις παροχές του φυσικού αερίου (π.χ Ουγγαρία).

Πορτογαλία και Ισπανία διεκδίκησαν για το συμφέρον του λαών τους στην Ευρωπαϊκή

Ένωση και βρήκανε λύσεις. Ο κ. Μητσοτάκης μόνο ευχολόγια και λόγια μη

διεκδικώντας για την ελληνική κοινωνία η οποία εισπράττει την πολιτική του με την

ακρίβεια στην ενέργεια αλλά και γενικότερα.

Ο κ. Μητσοτάκης δεν ακουμπάει το καρτέλ της ενέργειας, ιδιωτικοποιεί την ΔΕΗ μέσα

στην ενεργειακή κρίση και τον ενδιαφέρει μόνο η μετοχή της ΔΕΗ.

Η κυρία φον ντερ Λάιεν να λέει ότι μέσα σ’ αυτήν την ενεργειακή κρίση ακόμα και

εθνικοποίηση υποδομών μπορεί να γίνει στα κράτη-μέλη. Είχαμε και την κυρία

Σίμπσον πριν από ένα μήνα, την Επίτροπο Ενέργειας εδώ στη Βουλή, που μας είπε ότι

κάθε κράτος μπορεί να ακολουθήσει το δικό του σύστημα στο ενεργειακό. Η

Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δώσει το ελεύθερο στα κράτη μέλη να εφαρμόσει πολιτικές...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ-ΑΡΘΡΑ-ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ-ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ

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

https://kafantari.com/2022/06/04/%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%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%cf%89%ce%bd%ce%af%ce%b1-%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%86%ce%ad%cf%81%ce%b5%ce%b9-%ce%b1%cf%80/
https://www.youtube.com/watch?v=BDoJyEahsWM


05.06.2022

Χαρά Καφαντάρη: «Ο κ. Μητσοτάκης είναι δέσμιος σε 

καρτέλ ενέργειας, που φοβάται να ακουμπήσει»

Συνέντευξη στον Χρήστο Κυμπιζή για την Κυριακάτικη KontranewsΧαρά Καφαντάρη

(Βουλευτής Β2 Δυτικού Τομέα Αθήνας – Αν. Τομεάρχης Πολιτικής Προστασίας

ΣΥΡΙΖΑ): Ο κ. Μητσοτάκης είναι δέσμιος σε καρτέλ ενέργειας, που φοβάται να

ακουμπήσει

«Με ό,τι ασχολήθηκε η κυβέρνηση, δεν τα πήγε καλά. Εκεί όμως, που τα πράγματα

πάνε από το κακό στο χειρότερο, είναι τα Ελληνοτουρκικά…»

«Ο κ. Μητσοτάκης έχει “δεσμεύσεις” σε συγκεκριμένα συμφέροντα και ειδικά σε

καρτέλ ενέργειας, που “φοβάται” να ακουμπήσει» τονίζει στην Κυριακάτικη

Kontranews η Χαρά Καφαντάρη και σημειώνει πως όσο παραμένει η κυβέρνηση της

ΝΔ «δεν παίρνονται ουσιαστικά μέτρα για την ακρίβεια που σαρώνει, δεν ελέγχεται

ουσιαστικά η αισχροκέρδεια και η Δημοκρατία και τα δικαιώματα πλήττονται.Η

βουλευτής της αξιωματικής αντιπολίτευσης σχολιάζει τις δημοσκοπήσεις και την

απόφαση της κυβέρνησης να χαλαρώσει τα μέτρα για τον κορωνοϊο, μιλά για τη

νέα Γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ Ράνια Σβίγκου και υποστηρίζει πως η κατάσταση στα

ελληνοτουρκικά πάει «από το κακό στο χειρότερο»...

Αναδημοσίευση από: 

www.kontranews.gr

https://www.kontranews.gr/politiki/chara-kafantari-o-k-mitsotakis-einai-desmios-se-kartel-energeias-pou-fovatai-na-akoubisei/


06.06.2022

Χτες στον 2ο Ποδηλατικό Γύρο 2022,μπροστά από το Ζάππειο Μέγαρο. Με σύνθημα «Τρέχουμε 

πιο Γρήγορα από τον Καρκίνο».

https://www.facebook.com/harakafantari

https://www.facebook.com/harakafantari


06.06.2022

Χαρά Καφαντάρη: «Η αντιπυρική περίοδος δεν 

επιτρέπεται να είναι μόνον επικοινωνία»

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

Τομεάρχης Πολιτικής Προστασίας Κ.Ο ΣΥΡΙΖΑ στις 05.06.2022, στον τηλεοπτικό

σταθμό «KONTRA CHANNEL» και στην εκπομπή «kontra news10»

Αναφέρθηκε στα κάτωθι:

«Ανησυχητική η πυρκαγιά στον Υμηττό το Σάββατο 4 Ιουνίου.Ανησυχούμε γιατί

την εξέλιξη της αντιπυρικής περιόδου.Δεν φταίει το ανάγλυφο του Υμηττού. Στην

απαιτούμενη ενίσχυση των εμπλεκομένων φορέων τόσο σε προσωπικό όσο και σε

υλικοτεχνική υποδομή.

Ποσοστό, περισσότερο από το 90% των δασών μας δεν έχουν διαχειριστικά

σχέδια.

Τα δάση είναι ζωντανοί οργανισμοί και οι άνθρωποι που έχουν άμεση σχέση με

αυτά π.χ. υλοτόμοι ,εθελοντές, ρητινοσυλλέκτες ,παίζουν σημαντικό ρόλο στη

ζωή τους.

Ο Σύριζα- ΠΣ. έχει καταθέσει από τον Οκτώβριο του 2019 σχέδιο νομού για την

πολιτική Προστασία το οποίο βασίστηκε, στα συμπεράσματα του πορίσματος

Goldammer.

Το σχέδιο χωρίζεται, σε δυο τομείς ,τον επιστημονικό (συμβουλευτική παρέμβαση

από επιστήμονες – δασολόγους ,μετεωρολόγους κ.α) και τον επιχειρησιακό, (στον

οποίο εμπλέκονται το πυροσβεστικό σώμα, αστυνομία ΕΚΑΒ ,ένοπλες δυνάμεις

κ.α)...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...

https://www.youtube.com/watch?v=lt8ioNPYZXg

https://kafantari.com/2022/06/06/%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%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%ce%b4%ce%bf%cf%82/
https://www.youtube.com/watch?v=lt8ioNPYZXg


07.06.2022

Συνέντευξη στην εκπομπή Χωρίς Χρώμα

https://www.facebook.com/harakafantari

https://www.facebook.com/harakafantari


07.06.2022

Για ανετοιμότητα και έλλειψη συντονισμού κατηγορεί την κυβέρνηση η αναπληρωτής 

τομεάρχης πολιτικής προστασίας του ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. Χαρά Καφαντάρη - Chara Kafantari , 

αναφερόμενη στην αντιμετώπιση των πρόσφατων πολλαπλών πυρκιαγιών. Όπως τόνισε:

📌 υπάρχουν μεγάλες ελλείψεις στο πυροσβεστικό σώμα

📌 το υπουργείο κλιματικής κρίσης & πολιτικής προστασίας έχει στηθεί για καθαρά 

επικοινωνικακούς λόγους

📌 το 90% των ελληνικών δασών δεν έχουν διαχειριστικά σχέδια για την προστασία τους.

https://www.facebook.com/harakafantari

https://www.facebook.com/harakafantari


08.06.2022

Χ. Καφαντάρη: Μόνο ένα σαφές και ολοκληρωμένο

θεσμικό πλαίσιο προστατεύει τα δάση.

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 07.06.2022,

στον τηλεοπτικό σταθμό Flash Kozani, σχολίασε την επικαιρότητα και μεταξύ

άλλων ανέφερε:

«Ως προς το θέμα της πολιτικής προστασίας, από την πλευρά της κυβέρνησης

κυριαρχεί μια επικοινωνιακή πολιτική η οποία δεν ανταποκρίνεται στην

πραγματικότητα. Από την 1η Μαΐου ξεκίνησε η αντιπυρική περίοδος με

βαρύγδουπες δηλώσεις από το Υπουργείο Κλιματικής κρίσης και Πολιτικής

Προστασίας. Είδαμε όμως τα πρώτα καμπανάκια να χτυπάνε με τις φωτιές στη

Βούλα και στη Γλυφάδα. 4.322 στρέμματα κάηκαν.

Ένα κρατικός μηχανισμός πρέπει να είναι προετοιμασμένος, ειδικά στην εποχή

μας με την κλιματική κρίση όπου τα καιρικά φαινόμενα είναι πιο συχνά και πιο

έντονα. Φάνηκε ότι δεν υπήρχε συντονισμός, ούτε συγκεκριμένο σχέδιο ενώ

αναδείχθηκαν και οι ελλείψεις σε προσωπικό...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...

https://kafantari.com/2022/06/08/%cf%87-%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%ad%ce%bd%ce%b1-%cf%83%ce%b1%cf%86%ce%ad%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%81/


10.06.2022

Χαρά Καφαντάρη: Ενεργητική πολυδιάστατη εξωτερική 

πολιτική και όχι επιστροφή σε δόγματα μετεμφυλιακά…

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

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

Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής, στις 10.06.2022, στον τηλεοπτικό σταθμό

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

άλλων ανέφερε:

«Στις εκλογές θα βγει μια ισχυρή κυβέρνηση και αυτή θα είναι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ –

Π.Σ. Με τον ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ. πρώτο στις εκλογές μπορεί να δημιουργηθεί μια συμμαχική

κυβέρνηση, δημοκρατικών και προοδευτικών δυνάμεων. Άλλωστε οι συμμαχικές

κυβερνήσεις επικρατούν στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Στην πατρίδα μας οι

μονοκομματικές κυβερνήσεις από την Μεταπολίτευση και μετά μας έφεραν τα Μνημόνια.

Πολλές φορές η σύνθεση είναι ότι το καλύτερο.

Ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση, μας έβγαλε από τα μνημόνια και ρύθμισε το χρέος, αφήνοντας

37 δις.

H εξωτερική πολιτική της χώρας μας είναι η πιο σημαντική και ισχυρή άμυνά της. Η

χώρα μας χρειάζεται πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική που ακολουθήθηκε και από το

ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, την οποία η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη την έχει καταρρίψει

μετατρέποντας μας σε δεδομένους και επαναφέροντας δόγματα μετά τον εμφύλιο, δηλ.

εποχή Παπάγου.

Είναι απαράδεκτο ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας να μιλάει με τέτοιος χαρακτηρισμούς για

τα στελέχη της Ενόπλων Δυνάμεων(ελβετικό τυρί…) αλλά και η στοχοποίηση του

βουλευτή μας Γ. Μπουρνού, που ο κ. υπουργός πρέπει να ζητήσει συγνώμη...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...

https://kafantari.com/2022/06/14/%cf%87-%ce%ba%ce%b1%cf%86%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%ac%cf%81%ce%b7-%ce%b5%ce%bd%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b7%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%cf%80%ce%bf%ce%bb%cf%85%ce%b4%ce%b9%ce%ac%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%84%ce%b7/


14.06.2022

Χαρά Καφαντάρη: Tα ποιοτικά χαρακτηριστικά των

δημοσκοπήσεων εκφράζουν τη δυσαρέσκεια των πολιτών

για την πολιτική Μητσοτάκη

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 08.06.2022, στον ραδιοφωνικό σταθμό

RadioNorth 98.0, σχολίασε την επικαιρότητα και μεταξύ άλλων ανέφερε:

«Η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη δεν αντέχει. Η κοινωνία υποφέρει από την ακρίβεια,

από τις αυξημένες τιμές του ηλεκτρικού, από τη δημόσια υγεία, από την εξωτερική

πολιτική. Υπάρχει μια βουβή δυσαρέσκεια του κόσμου. Τόσο οι επιχειρήσεις όσο και τα

νοικοκυριά αιμορραγούν.

Παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις αλλά κυρίως τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των

δημοσκοπήσεων. Πολλές φορές οι δημοσκοπήσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και ευρωπαϊκά

έχουν πέσει έξω.

Μείωση του ΕΝΦΙΑ αλλά αύξηση των αντικειμενικών αξιών με αποτέλεσμα συμπολίτες

μας να μείνουν εκτός χορήγησης επιδομάτων

Η πανδημία όντως ήταν και είναι ένα παγκόσμιο θέμα. Αλλά, μέσα στην πανδημία

υπήρξαν και κερδοσκοπικές κινήσεις, απευθείας αναθέσεις.

Ο ΣΥΡΙΖΑ όταν ήταν κυβέρνηση έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια και μείωσε το χρέος. Ο

ΣΥΡΙΖΑ είχε νομοθετήσει την αύξηση του μισθού κατά 7% το χρόνο και ήρθε η κυβέρνηση

του κ. Μητσοτάκη και το έβαλε στην άκρη και το 2020 και το 2021...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...
https://www.youtube.com/watch?v=TpqfrsqB0vE

https://kafantari.com/2022/06/14/%cf%87-%ce%ba%ce%b1%cf%86%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%ac%cf%81%ce%b7-t%ce%b1-%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%bf%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%cf%87%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%ba%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ba/
https://www.youtube.com/watch?v=TpqfrsqB0vE


14.06.2022

Χαρά Καφαντάρη: Ανάγκη ενημέρωσης Πολιτικών 

Αρχηγών για την εξωτερική πολιτική – Εκτός από 

αποκοπές ρεύματος, γίνονται και αποκοπές νερού

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 09.06.2022, στον ραδιοφωνικό σταθμό

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

«Πόσο θα αντέξει η ελληνική κοινωνία την καταστροφική πολιτική του κ. Μητσοτάκη;

Η ενεργειακή κρίση ξεκίνησε εδώ και ένα χρόνο, κάτι για το οποίο εμείς είχαμε

προειδοποιήσει ως ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ από πέρυσι. Δυστυχώς επιδεινώθηκε με τον πόλεμο στην

Ουκρανία.

Σίγουρα πρέπει να παρθούν συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπιση της

ενεργειακής κρίσης και ακρίβειας αλλά το πιο σημαντικό από όλα είναι να

διενεργηθούν εκλογές για να φύγει η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη.

Στο κομμάτι της ενέργειας η κυβέρνηση προφυλάσσει κάποιο συγκεκριμένο καρτέλ

εταιρειών ενέργειας. Είναι κάτι το οποίο έχει γίνει εμφανές και σχετικά τη ρήτρα

αναπροσαρμογής αλλά και για τα υπερκέρδη τα οποία αναγκάστηκε να παραδεχτεί ο

κ. Μητσοτάκης ότι υπάρχουν. Ακόμα περιμένουμε συγκεκριμένη απάντηση από την

ΡΑΕ για τα πόσα είναι αυτά τα υπερκέρδη…

Πρέπει να ελεγχθεί η αισχροκέρδεια στο κομμάτι της ενέργειας και στον τρόπο που

διαμορφώνεται η χονδρεμπορική τιμή. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη άρχισε να λειτουργεί

το χρηματιστήριο ενέργειας από το Νοέμβριο του 2020, με βάση το οποίο

διαμορφώνονται όλες οι τιμές...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ... https://www.youtube.com/watch?v=H86OgooJRSQ

https://kafantari.com/2022/06/14/%cf%87-%ce%ba%ce%b1%cf%86%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%ac%cf%81%ce%b7-%ce%b1%ce%bd%ce%ac%ce%b3%ce%ba%ce%b7-%ce%b5%ce%bd%ce%b7%ce%bc%ce%ad%cf%81%cf%89%cf%83%ce%b7%cf%82-%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b9%cf%84%ce%b9/
https://www.youtube.com/watch?v=H86OgooJRSQ


14.06.2022

Χαρά Καφαντάρη: Η επισιτιστική κρίση προ των 

πυλών

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 31.05.2022 στη

ΓΕΚ – ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ μεταξύ άλλων

ανέφερε:

«Πρωτοσέλιδο του Economist αναφέρει: Οι άνθρωποι μπορεί να έχουν

εξοικειωθεί με την ιδέα μιας κρίσης στο κόστος ζωής αλλά δεν έχουν καταλάβει

ακόμη τίποτε με το τι μπορεί να τους περιμένει.

Το παραπάνω συνδυάζεται με το θέμα της επισιτιστικής κρίση στην δίνη της

οποίας βρίσκεται ο κόσμος. Επιδεινώνεται από την κλιματική κρίση αλλά και από

τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία FAO (Οργάνωση Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ) τον

Ιούλιο του 2021 υπήρχε μια μικρή κάμψη αλλά ο γενικός δείκτης τιμών τροφίμων

είναι υψηλός κατά 31% από τον Ιούλιο του 2020. Αποθέματα δημητριακών σε

υψηλά αποθέματα από την αρχή της πανδημίας με αυξητικές τάσεις.

Ο δείκτης τιμών τροφίμων του FAO το 2020 έδειχνε 98 μονάδες, το 2021, 127

μονάδες και τον Μάρτιο του 2022, μετά την εισβολή στην Ουκρανία,159

μονάδες...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ... https://www.youtube.com/watch?v=Wbm6q-BjBp0

https://kafantari.com/2022/06/14/%cf%87-%ce%ba%ce%b1%cf%86%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%ac%cf%81%ce%b7-%ce%b7-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%83%ce%b9%cf%84%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%ba%cf%81%ce%af%cf%83%ce%b7-%cf%80%cf%81%ce%bf-%cf%84/
https://www.youtube.com/watch?v=KHmsy6TDjV8&t=6s


14.06.2022

Χαρά Καφαντάρη στην «Α» / Η αντιπυρική περίοδος θα 

βασιστεί και φέτος στο φιλότιμο

«Η πρόσφατη πυρκαγιά της 4ης Ιουνίου έδειξε ότι τίποτε, ίσως, δεν άλλαξε. Ανυπαρξία

πολιτικών πρόληψης και έλλειψη συντονισμού των εμπλεκόμενων φορέων»

Τους φόβους της ότι και φέτος η αντιπυρική προστασία θα βασιστεί στο φιλότιμο των

πυροσβεστών, των εθελοντών και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης μεταφέρει στην ΑΥΓΗ της

Κυριακής η αναπληρώτρια τομεάρχης Πολιτικής Προστασίας του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. Χαρά

Καφαντάρη. Σύμφωνα με την ίδια, το κύριο ερώτημα δεν είναι αν το αντιπυρικό σχέδιο

επαρκεί, αλλά αν υπάρχει συγκεκριμένο σχέδιο. «Η Πολιτική Προστασία πρέπει να

λειτουργεί με βάση το τρίπτυχο Πρόληψη, Ετοιμότητα, Αντιμετώπιση-βραχεία

αποκατάσταση. Δυστυχώς, το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας

έχει επιδοθεί σε επικοινωνιακού χαρακτήρα κινήσεις και δεν εφαρμόζει πολιτικές

πρόληψης» τονίζει η Χ. Καφαντάρη. Μάλιστα, υπενθυμίζει ότι το υπουργείο δεν έχει

ακόμη οργανόγραμμα ούτε σαφές νομοθετικό πλαίσιο, αφού ο πολυδιαφημισμένος νόμος

Χαρδαλιά (4662/2020) τέθηκε σε αδράνεια με ΠΝΠ, ενώ δεν έχουν εκδοθεί κανονιστικές

πράξεις.

Όπως προσθέτει, το υπουργείο «ανακάλυψε» την ανάγκη συνεργασίας Δασικών

Υπηρεσιών και Πυροσβεστικού Σώματος (Π.Σ.). Ωστόσο, ήδη από την άνοιξη του 2019

υπάρχει μνημόνιο συνεργασίας. «Η κυβέρνηση άργησε τρία χρόνια, ενώ δεν εφαρμόζει

την εθνική στρατηγική για τα δάση ούτε τη δημόσια πολιτική πρόληψης δασικών

πυρκαγιών, όπου περιλαμβάνονταν και προσλήψεις δασολόγων και δασοπόνων μέσω

ΑΣΕΠ, που εκπονήθηκαν επί ΣΥΡΙΖΑ» υπογραμμίζει...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...

https://kafantari.com/2022/06/14/%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-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b1-%ce%b7-%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b9%cf%80%cf%85%cf%81%ce%b9%ce%ba/


20.06.2022

Χαρά Καφαντάρη: Ας μη θριαμβολογεί η κυβέρνηση 

Μητσοτάκη για την κατάσταση της οικονομίας

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 16.06.2022, στον τηλεοπτικό σταθμό «ΑΡΤ

ΤV» και στην εκπομπή «Λόγος και Αντίλογος», σχολίασε την επικαιρότητα και μεταξύ

άλλων ανέφερε:

«Είναι θετικό ότι θα υπάρξει ανάσα με την σταδιακή έξοδο από την ενισχυμένη εποπτεία,

ήταν αναμενόμενο από την στιγμή που το χρέος ρυθμίστηκε και υπήρξε και το

αποθεματικό των 37 δις από την κυβέρνηση του Σύριζα.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μέσα στην απόφαση αναφέρεται ότι εκπληρώθηκαν κάποιες

δεσμεύσεις της χώρας ,μια εκ των οποίων ήταν το θέμα της ΛΑΡΚΟ που σύσσωμοι οι 157

βουλευτές της ΝΔ ψήφισαν την απόλυση 1300 εργαζομένων.

Δεν βοηθάνε οι διθύραμβοι όταν είμαστε πρωταθλητές στον πληθωρισμό με 11,3%, τα

ομόλογα δέχονται πλήγμα από την άνοδο των επιτοκίων και η Eurostat με πρόσφατη

μελέτη της αναφέρει ότι το 40% του μισθού των Ελλήνων δαπανάται για τη στέγαση.

Γνωρίζουμε τα προβλήματα που υπάρχουν στην ελληνική οικονομία και τα μεγέθη που

έχουν δημιουργηθεί με το ενεργειακό κόστος, τόσο για την επιχειρηματικότητα, όπως

αναφέρουν τα Επιμελητήρια, η ΓΕΣΕΒΕ και οι φορείς , αλλά και για τα φυσικά πρόσωπα.

Η κυβέρνηση προφυλάσσει μόνο μια μικρή μερίδα, «το λεγόμενο «Καρτελ ενέργειας»...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...
https://www.youtube.com/watch?v=XOUvA8wsTD8

https://kafantari.com/2022/06/20/%cf%87%ce%b1%cf%81%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%cf%86%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b1%cf%81%ce%b7-%ce%b1%cf%83-%ce%bc%ce%b7-%ce%b8%cf%81%ce%b9%ce%b1%ce%bc%ce%b2%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b5%ce%b9-%ce%b7-%ce%ba%cf%85/
https://www.youtube.com/watch?v=XOUvA8wsTD8


21.06.2022

Χαρά Καφαντάρη: Η Κυβέρνηση ευνοεί τους» λίγους», 

φορτώνοντας  το κόστος της ακρίβειας στο λαό…

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

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

Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής, στις 21.06.2022, στον ραδιοφωνικό σταθμό

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

« Είμαστε πρωταθλητές στην ακρίβεια στην ενέργεια και η τρίτη πιο ακριβή χώρα στην

Ευρώπη στα καύσιμα. Η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη πρέπει επιτέλους να σκύψει πάνω

από τα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας. Ειδικά, όταν έχουμε και το ελεύθερο από

την ευρωπαϊκή ένωση να πάρουμε κάποια συγκεκριμένα μέτρα ως χώρα. Αλλά δεν

νομίζω ότι την κυβέρνηση την ενδιαφέρει κάτι τέτοιο…

Η κυβέρνηση όμως προφυλάσσει και ευνοεί συγκεκριμένα καρτέλ εταιρειών ενέργειας,

ενώ ακόμα περιμένουμε συγκεκριμένη απάντηση από την ΡΑΕ για τα πόσα είναι αυτά τα

υπερκέρδη…

Η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη εισήγαγε το φυσικό αέριο το οποίο έχει και αυτό

αρνητικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Μέσα όμως από αυτό εξυπηρετούνται

συγκεκριμένα συμφέροντα φυσικού αερίου. Μέσα από αυτή τη βίαιη απολιγνιτοποίηση

που επιχειρεί η Κυβέρνηση κάποιοι πραγματικά κερδίζουν.

Η κυβέρνηση δεν έκανε δεκτή την τροπολογία που είχε καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ να μην

γίνονται αποκοπές ρεύματος και αυτή τη στιγμή κόβονται ρεύματα σε ευάλωτα

νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις. Η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη εφαρμόζει μια

ανάλγητη πολιτική...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...

https://www.youtube.com/watch?v=Au8PCwI49ks

https://kafantari.com/2022/06/21/%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%b7-%ce%ba%cf%85%ce%b2%ce%ad%cf%81%ce%bd%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b5%cf%85%ce%bd%ce%bf%ce%b5%ce%af-%cf%84%ce%bf%cf%85/
https://www.youtube.com/watch?v=Au8PCwI49ks


22.06.2022

Χαιρετισμός στην ημερίδα  της Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης Ανάπτυξης Και Κλιματικής 

Κρίσης της  Περιφερειας Αττικης     "προσαρμογή στη Κλιματική Αλλαγή Πολιτικές, 

Σχέδια και Εφαρμογή "

https://www.facebook.com/harakafantari

https://www.facebook.com/harakafantari


25.06.2022

Χαρά Καφαντάρη: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν θα αντέξει 

πολύ, γιατί δεν αντέχει ο Λαός

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 21.06.2022, στο ACTION24, και στην

εκπομπή «x2» σχολίασε την επικαιρότητα και μεταξύ άλλων ανέφερε:

« H κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη δεν θα αντέξει πολύ γιατί δεν αντέχει άλλο και ο

λαός. Η κυβέρνηση κατηγορούσε τον ΣΥΡΙΖΑ ότι κάνει πολιτική με επιδόματα ενώ αυτό

κάνει τώρα αυτή με τα fuel pass κ.ά.

Ο κ. Μητσοτάκης είναι άλλος στο εσωτερικό και άλλος στο εξωτερικό. Ο κ. Μητσοτάκης

δεν διεκδίκησε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως έκαναν άλλες χώρες, για την

ακρίβεια και την ενεργειακή κρίση. Ειδικά, όταν έχουμε και το ελεύθερο από την

Ευρωπαϊκή Ένωση να πάρουμε κάποια συγκεκριμένα μέτρα ως χώρα.

Η ακρίβεια έχει ξεκινήσει ανεξέλεγκτα εδώ και ένα χρόνο περίπου. Ο πόλεμος στην

Ουκρανία απλά επιδεινώνει την κατάσταση φέρνοντας στο προσκήνιο την επισιτιστική

κρίση.

Υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί στην αγορά; Για αυτό ακριβώς και βουλευτές του

ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ καταθέσαμε ερώτηση προς τον υπουργό Ανάπτυξης κ. Γεωργιάδη με την

οποία ζητάμε πλήρη στοιχεία για το τι έλεγχοι γίνονται στον τομέα των καυσίμων, των

πρατηρίων αλλα και γενικότερα, καθώς και τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί.

Χρειάζεται ισχυρός ελεγκτικός μηχανισμός σε όλους τους τομείς, μείωση του φόρου

ειδικής κατανάλωσης, μείωση του ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ... https://www.youtube.com/watch?v=oVsDlwgw3Tg

https://kafantari.com/2022/06/25/%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%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/
https://www.youtube.com/watch?v=oVsDlwgw3Tg


26.06.2022

Χαρά Καφαντάρη : Συμβολή στη διαφάνεια, η τροπολογία 

του ΣΥΡΙΖΑ για το “ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ”

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

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

Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής, στις 24.06.2022, στον τηλεοπτικό σταθμό

«KONTRA», και στο KONTRA NEWS 10, σχολίασε την επικαιρότητα και μεταξύ άλλων

ανέφερε:

« Στο θέμα των ελληνοτουρκικών τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και οι ΗΠΑ

ακολουθούν την τακτική των ίσων αποστάσεων. Τι κάνει όμως η ελληνική κυβέρνηση

και ο κ. Μητσοτάκης για αυτό; Τι διεκδικεί για την πατρίδα μας;

Να υπενθυμίσω ότι όταν ήταν ο Α. Τσίπρας πρωθυπουργός για πρώτη φορά πάρθηκε

απόφαση σε επίπεδο ΕΕ για επιβολή κυρώσεων στην Τουρκία. Όμως, τώρα βλέπουμε

τον κ. Μητσοτάκη ο οποίος διεθνώς έχει μια μη διεκδικητική στάση. Δεν πρέπει να

είμαστε παρατηρητές αλλά να εφαρμόσουμε μια πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική,

όπως εφάρμοσε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.

Το ζήτημα της εκλογολογίας καλλιεργείται εντέχνως από τη Ν.Δ. Για την κυβέρνηση για

ακόμη μια φορά, και σε αυτό το ζήτημα, κάποιος άλλος φταίει. Εν προκειμένω ο

ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ. Πρέπει να οριστεί η ημερομηνία των εκλογών ώστε να πάμε σε μια ομαλή

εκλογική διαδικασία και ναοριστεί από τώρα υπηρεσιακός υπουργός Εσωτερικών.

Μόνο μετά από πολιτική αλλαγή θα επέλθει σταθερότητα...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ... https://www.youtube.com/watch?v=OdIkNk2087g

https://kafantari.com/2022/06/26/%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-%cf%83%cf%85%ce%bc%ce%b2%ce%bf%ce%bb%ce%ae-%cf%83%cf%84%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%86%ce%ac%ce%bd%ce%b5%ce%b9%ce%b1/
https://www.youtube.com/watch?v=OdIkNk2087g


28.06.2022

Χαρά Καφαντάρη :Η ακρίβεια και η φτωχοποίηση του κόσμου, 

δεν αντέχεται άλλο!!! Έντονες οι κοινωνικές και πολιτικές 

αντιδράσεις.

Η ακρίβεια και η φτωχοποίηση του κόσμου, δεν αντέχεται άλλο!!! Έντονες οι κοινωνικές και

πολιτικές αντιδράσεις.

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 28.06.2022, στον τηλεοπτικό σταθμό «ALERT TV»

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

ανέφερε:

« Όσο πιο γρήγορα διεξαχθούν οι εκλογές τόσο το καλύτερο για τον ελληνικό λαό. Εμείς,

ζητήσαμε εκλογές από το Δεκέμβρη του 2021, διότι όσο παραμένει η κυβέρνηση του κ.

Μητσοτάκη συνθλίβονται δικαιώματα, συνθλίβεται ο λαός, συνθλίβεται η Δημοκρατία. Ο

Ο κ. Μητσοτάκης ήταν αυτός που άνοιξε το παράθυρο των πρόωρων εκλογών, ρίχνοντας την

ευθύνη στην αντιπολίτευση και το ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ. Για τον κ. Μητσοτάκη κάποιος πάντα άλλος

φταίει, δείχνοντας ανευθυνότητα.

Η ακρίβεια και η φτωχοποίηση του κόσμου δεν υποφέρεται άλλο. Μέχρι και ο πρόεδρος της

ΡΑΕ έδωσε ένα μερίδιο ευθύνης και στην κυβέρνηση, ενώ απευθύνθηκε και στον ΑΔΜΗΕ και

στον ΔΕΔΔΗΕ. Η ρήτρα αναπροσαρμογής δεν καταργείται απλά ενσωματώνεται. Υπάρχουν

αντιδράσεις όχι μόνο από το ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ αλλά και από κοινωνικούς φορείς και επιμελητήρια...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...

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

3WI

https://kafantari.com/2022/06/28/%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%b7-%ce%b1%ce%ba%cf%81%ce%af%ce%b2%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b7-%cf%86%cf%84%cf%89%cf%87%ce%bf%cf%80/
https://www.youtube.com/watch?v=FmmmXtFc3WI


30.06.2022

Χαρά Καφαντάρη: Για τη Ν.Δ. πάντα κάποιος άλλος φταίει. 

Έτσι για το «Turkaegean» φταίνε οι υπάλληλοι…

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 30.06.2022, στον τηλεοπτικό σταθμό BLUE SKY

και στην εκπομπή « ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ» σχολίασε την επικαιρότητα και μεταξύ άλλων ανέφερε:

« Το «turkaegean» είναι ένα μελανό στοιχείο για την εξωτερική πολιτική της χώρα μας, ειδικά

και σε συνδυασμό με τις εξελίξεις της συνόδου του ΝΑΤΟ. Για τη Ν.Δ. όμως και για τον κ.

Μητσοτάκη κάποιος άλλος φταίει. Έτσι και για το Έτσι για το «turkaegean» φταίνε οι

υπάλληλοι. Στην εξωτερική πολιτική δεν επιτρέπονται λάθη. Με μια συγγνώμη δεν

συγχωρούνται λάθη στην εξωτερική πολιτική.

Την κυβέρνηση την ενοχλεί η «Βόρεια Μακεδονία» αλλά δεν την ενοχλεί το «Τουρκικό

Αιγαίο». Επίσης, η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη τιμά την Συμφωνία των Πρεσπών. Aν δεν

υπήρχε η Συμφωνία των Πρεσπών τώρα θα είχαμε τουρκικά αεροπλάνα πάνω από τη Βόρεια

Μακεδονία.

Η εξωτερική μας πολιτική από τη μεταπολίτευση και μετά είχε μια σταθερή πορεία

εφαρμόζοντας ένα δόγμα εξωτερικής πολιτικής. Και τώρα η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη

ανατρέπει δόγμα δεκαετιών με μια μη περήφανη και διεκδικητική στάση. Δίνουμε την εικόνα

της δεκαετίας του 50 ότι είμαστε οι δεδομένοι σύμμαχοι, δεν δίνουμε προτεραιότητα στα

εθνικά μας συμφέροντα και μπαίνουμε σε μια νέα κούρσα εξοπλισμών…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...https://www.youtube.com/watch?v=gko8lhkJ4u

w&t=213s

https://kafantari.com/2022/07/01/%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%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7-%ce%bd-%ce%b4-%cf%80%ce%ac%ce%bd%cf%84%ce%b1-%ce%ba%ce%ac%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%bf/
https://www.youtube.com/watch?v=gko8lhkJ4uw&t=213s


29.06.2022

Στο Art Channel. Για τα εθνικά μας θέματα και άλλα πολλά…

https://www.facebook.com/harakafantari

https://www.facebook.com/harakafantari


https://www.facebook.com/harakafantari

06.06.2022

Προστατεύουμε το βουνό μας το Ποικίλο

Στη δράση του Δήμου Πετρούπολης

Την Ημέρα του Περιβάλλοντος

https://www.facebook.com/harakafantari


07.06.2022

Με τους Κρήτες ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ στη γιορτή τους για τα 81 χρόνια απο τη Μάχη της 

Κρήτης.Διατηρούμε την παράδοση, τιμούμε την Ιστορία μας

https://www.facebook.com/harakafantari

https://www.facebook.com/harakafantari


08.06.2022

Στη γιορτή στο Βαφειαδάκειο Νηπιαγωγείο στους Αγ Αναργύρους. Συγχαρητήρια  σε όλους 

τους συντελεστές.Μπράβο στα παιδάκια, τους δασκάλους, τους γονείς… 

Καλό καλοκαίρι…

https://www.facebook.com/harakafantari

https://www.facebook.com/harakafantari


08.06.2022

Στις καλοκαιρινές εκδηλώσεις των βρεφονηπιακών σταθμών Χαιδαρίου.

Συγχαρητήρια στους παιδαγωγούς, τους μαθητές, στους γονείς.

Θέμα το Περιβάλλον.

Ενδιαφέρουσες οι δράσεις ευαισθητοποίησης των παιδιών ….

https://www.facebook.com/harakafantari

https://www.facebook.com/harakafantari


13.06.2022

Χρόνια Πολλά  του Αγ Πνεύματος. Στην Αγ. Τριάδα στο Περιστέρι  και

στην Αγ. Τριάδα  στο Αιγάλεω

https://www.facebook.com/harakafantari

https://www.facebook.com/harakafantari


15.06.2022

Στην παρουσίαση της ποιητικής συλλογής του Θοδ. Κατσωνόπουλου 

ΔΡΑΣΚΕΛΙΑ 

Συγχαρητήρια ….Θοδωρή

https://www.facebook.com/harakafantari

https://www.facebook.com/harakafantari


16.06.2022

Στην όμορφη μάζωξη στο Περιστέρι με παλιούς και νέους συντρόφους. Στη 2η ΟΜ 

Περιστερίου

https://www.facebook.com/harakafantari

https://www.facebook.com/harakafantari


17.06.2022

Τώρα στο Υπουργείο Εσωτερικών  συμπαραστεκόμαστε στην Ενωση γονέων Αιγάλεω   

για Μόνιμη σχολική στέγη για τα παιδιά του Αιγάλεω

https://www.facebook.com/harakafantari

https://www.facebook.com/harakafantari


17.06.2022

Στο Περιστέρι στην εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ για τις προσβάσιμες γειτονιές

https://www.facebook.com/harakafantari

https://www.facebook.com/harakafantari


17.06.2022

Πλατεία Παπάγου στην Γιορτή του Κλήδονα από τον Σύλλογο του "Άνω Λιούμη" με τη 

πρόεδρο

https://www.facebook.com/harakafantari

https://www.facebook.com/harakafantari


18.06.2022

Με τους Ηπειρώτες Χαϊδαρίου στην οόμορφη εκδήλωση στο Δάσος

https://www.facebook.com/harakafantari

https://www.facebook.com/harakafantari


19.06.2022

Στους σκακιστικούς αγώνες στο Αιγάλεω  στο χώρο των φίλων του πυριτιδοποιείου.

Συγχαρητήρια!!!Ειδικά στη ψυχή της Ομάδας Δημήτρης Μπέσης

Με αγαπημένους συντρόφους…και φίλους

https://www.facebook.com/harakafantari

https://www.facebook.com/harakafantari


19.06.2022

Με τους αιμοδότες Περιστερίου σήμερα.Εθελοντική αιμοδοσία -Κοινωνική Προσφορά 

Συγχαρητήρια

https://www.facebook.com/harakafantari

https://www.facebook.com/harakafantari


20.06.2022

Ένωση Γονέων Αιγάλεω.

Ο αγώνας των φορέων συνεχίζεται  για τα σχολεία που αρμόζουν  στα παιδιά του 

Αιγάλεω.Εμείς βοηθάμε Κοινοβουλευτικά

https://www.facebook.com/harakafantari

https://www.facebook.com/harakafantari


22.06.2022

Στο Αιγάλεω

https://www.facebook.com/harakafantari

https://www.facebook.com/harakafantari


23.06.2022

Στη δράση του Κέντρου Προλήψης Περιστερίου ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ

Συγχαρητηήρια στους συντελεστές της δράσης και τα παιδάκια

Η Πρόληψη σώζει ζωές, σε όλα τα επίπεδα…

https://www.facebook.com/harakafantari

https://www.facebook.com/harakafantari


23.06.2022

Με τη Τζένη Καλλέργη στην παρουσίαση του νέου βιβλίου της "Αυτό που γνωρίζει 

κάθε γυναίκα"

Στο Μερόπειο

https://www.facebook.com/harakafantari

https://www.facebook.com/harakafantari


24.06.2022

Στο Αιγάλεω και την Αγ. Βαρβάρα. Στις γιορτές των παιδικών σταθμών

https://www.facebook.com/harakafantari

https://www.facebook.com/harakafantari


24.06.2022

Στην τελετή λήξης του ΑΡΗ Πετρούπολης. Ο αθλητισμός ενώνει

https://www.facebook.com/harakafantari

https://www.facebook.com/harakafantari


24.06.2022

Συγχαρητήρια !!!Μοναδική Παράσταση από ερασιτέχνες ηθοποιούς, καλύτερους … και απο 

επαγγελματίες…Ο Αρχοντοχωριάτης  στο Θεέατρο Φοίνικα του Περιστερίου, από τη Θεατρική 

πειραματική Σκηνή Περιστερίου.

Αξίζει… μην τη χάσετε… παίζεται μέχρι την Κυριακή

https://www.facebook.com/harakafantari

https://www.facebook.com/harakafantari


25.06.2022

Στην Εκδήλωση της Ένωσης Ελλήνων Χημικών. «200 χρόνια Χημεία στην Ελλάδα».

Εκπροσωπώντας τον Πρόεδρο  Α.Τσίπρα

https://www.facebook.com/harakafantari

https://www.facebook.com/harakafantari


25.06.2022

Με το 2ο σύστημα προσκόπων Αιγάλεω.Καλοκαιρινή γιορτή

https://www.facebook.com/harakafantari

https://www.facebook.com/harakafantari


25.06.2022

Με τους Ηπειρώτες Ιλίου.

https://www.facebook.com/harakafantari

https://www.facebook.com/harakafantari


26.06.2022

Από την χθεσινή μουσικοχορευτική παράσταση του χορευτικού και καλλιτεχνικού 

εργαστηρίου "ΚΥΚΛΕΣ"πολλά συγχαρητήρια σε όλους και ιδίως στους δασκάλους

https://www.facebook.com/harakafantari

https://www.facebook.com/harakafantari


29.06.2022

Στο Χαϊδάρι, στην υποδοχή νέων μελών

Συνεχίζουμε....

https://www.facebook.com/harakafantari

https://www.facebook.com/harakafantari


30.06.2022

Στους Αγ. Αναργύρους. Χρόνια Πολλά

https://www.facebook.com/harakafantari

https://www.facebook.com/harakafantari


ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

05.06.2022

Στο Δημαρχείο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης  

Ενημέρωση για τη χθεσινή πυρκαγιά από το Δήμαρχο

https://www.facebook.com/harakafantari

https://www.facebook.com/harakafantari

