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01.07.2022
Χαρά Καφαντάρη: ΔΕΔΔΗΕ: Χορηγίες και bonus σε στελέχη αλλά οι
αποκοπές ηλεκτρικού συνεχίζονται…
Τοποθέτηση της Χαράς Καφαντάρη, στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος, στη
ΔΙΑΡΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Απευθύνομαι και στους εκπροσώπους του ΔΕΔΔΗΕ και φυσικά και στον
κύριο Υπουργό. Πριν προχωρήσω σε κάποιες ερωτήσεις και επισημάνσεις για τις εν λόγω συμβάσεις, τις
34 εργολαβίες, πραγματικά ήθελα επί του πιεστηρίου μια είδηση η οποία βγήκε. Θα ήθελα μια απάντηση
και από τον Διευθύνοντα ΔΕΔΔΗΕ και από τον κύριο Υπουργό. Η συνεργασία του ΔΕΔΔΗΕ με την ΑΕΚ, κάτι
που ανακοινώθηκε χθες, κάποια χορηγία του ΔΕΔΔΗΕ στην ΑΕΚ και ανακοινώθηκε και γράφτηκε χθες το
βράδυ και θα θέλαμε να μας πείτε τι περιλαμβάνει η εν λόγω συνεργασία, σε τι επίπεδο θα είναι, τι είδους
χορηγίες κλπ. Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα, που είναι και πρόσφατο.
Έρχομαι τώρα στα θέματα τα οποία συζητάμε. Πρώτα από όλα, στην παράγραφο περί αναγκαιότητας
υλοποίησης των έργων, μιλάτε για στύλους λόγω σήψης. Αυτό είναι ένα παλαιό θέμα. Υπάρχουν ακόμα
και τραυματισμοί, υπάρχουν εκκρεμότητες σε δικαστήρια από την εποχή του 2006, σχετικά με τραυματισμό
εργαζομένου. Μπορείτε να μας πείτε περίπου, το ποσοστό των στύλων, οι οποίοι πρέπει να
αντικατασταθούν.
Δεύτερο πώς, προχωράει το πρόγραμμα των έξυπνων, μετρητών και τι χρονοδιάγραμμα υπάρχει, από
τον ΔΕΔΔΗΕ και τρίτον, από το θέμα των εκπτώσεων θα ήθελα, να ρωτήσω κάποια πράγματα. Οι
εκπτώσεις στις 18 εργολαβίες είναι, από 41 με 49% στις 13 -32 με 39, ενώ μόνο τρεις είναι 21 μέχρι -27.
Ξέρουμε καλά ,ότι αυτό το καθεστώς των μεγάλων εκπτώσεων, είναι ένα ζήτημα το οποίο, πρέπει να
αντιμετωπιστεί και είχε, από την εποχή που στη διακυβέρνηση της χώρας ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ...
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...

https://www.youtube.com/watch?v=W
4OauiyAYkI

01.07.2022
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...

05.07.2022
Χαρά Καφαντάρη: Πλήρης αποτυχία της ΝΔ στην ενεργειακή
πολιτική
Oμιλία της Χαράς Καφαντάρη με την ιδιότητα της κοινοβουλευτικής εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ στο
Σ/Ν του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, δεν μπορώ να μην αναφερθώ για αυτό το οποίο
συνέβη χθες το βράδυ και εξακολουθεί και ισχύει, τη μάχη με τις φλόγες που δίνουν πυροσβεστικές
δυνάμεις, τοπική αυτοδιοίκηση, εθελοντές σε πολλές πλευρές της πατρίδας μας.
Να πω, αν και με ευχές δεν χτίζεται ούτε πολιτική προστασία ούτε αντιπυρική θωράκιση, να μην
έχουμε τα προηγούμενα του περσινού καλοκαιριού, για τα οποία η Κυβέρνηση της Νέας
Δημοκρατίας φέρει πολύ μεγάλη ευθύνη, για το ένα 1,33 εκατομμύρια στρέμματα καμένης γης. Και
είμαστε ακόμα, θα έλεγα, στο μέσον, μάλλον περισσότερο προς την αρχή, της αντιπυρικής
περιόδου.
Για αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Ηλεία, κυρίως στη Φωκίδα και σε Εύβοια και σε Αργολίδα και
σε άλλες περιοχές της χώρας μας να πω ότι χρειάζεται πράγματι ένας σοβαρός σχεδιασμός
αντιπυρικής, όχι με επικοινωνιακές κινήσεις και μόνον. Και αν θέλετε, η λειτουργία του 112, που
ξεκίνησε από την Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι η πανάκεια για την αντιμετώπιση αυτών των
καταστάσεων μέσα στη λογική των εκκενώσεων, που βλέπω ότι συνεχίζεται και στη νυν ηγεσία
αυτού του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, που, όπως έχουμε πει πολλές
φορές, στήθηκε για επικοινωνιακούς λόγους και ουσιαστικά είναι ένα άδειο πουκάμισο.
Η Πυροσβεστική Υπηρεσία με τις αδυναμίες σε προσωπικό, σε μέσα, σε υλικά και το φιλότιμο των
πυροσβεστών για άλλη μία φορά θα κριθούν και θα σώσουν ό,τι μπορούν περισσότερο…
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...

https://www.youtube.com/watch?v=pp6lgN
EzNHA

05.07.2022
Xαρά Kαφαντάρη: Aνάγκη λήψης μέτρων για την επισιτιστική
κρίση
Τοποθέτηση της Χαράς Καφαντάρη στην Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κάποια γενικότερα ζητήματα θα ήθελα να θέσω και σκέψεις για την
επισιτιστική κρίση και τους κινδύνους οι οποίοι υπάρχουν και για την πατρίδα μας.
Το φάντασμα της ενεργειακής και διατροφικής ανασφάλειας πλανάται πάνω από όλο τον κόσμο, οι
τιμές των ενεργειακών ορυκτών και των διατροφικών αγαθών έχουν πάρει την ανιούσα, θέτοντας
σε πολύ μεγάλο κίνδυνο την κάλυψη, εκτός των άλλων ενεργειακών αναγκών και την κάλυψη
διατροφικών αναγκών μεγάλων πληθυσμών, κυρίως ευπαθών και φτωχότερων στρωμάτων.
Τα διατροφικά συστήματα περιλαμβάνουν όλο το σύστημα διατροφικής αλυσίδας- παραγωγή,
επεξεργασία, μεταφορά, προετοιμασία τροφής, κατανάλωση. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, το δικαίωμα
στη διατροφή αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, ενώ η διατροφική ανασφάλεια είναι από
τις πιο ανησυχητικές πραγματικά προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε σήμερα, που επιδεινώνεται από
την πανδημία και την κλιματική κρίση και βέβαια με τον πρόσφατο πόλεμο στην Ουκρανία. Πριν
από ένα μήνα μάλιστα, θα ήθελα να πω, ότι υπήρχε πρωτοσέλιδο του «Economist», όπου αναφέρει:
«Οι άνθρωποι μπορεί να έχουν εξοικειωθεί με την ιδέα μιας κρίσης στο κόστος ζωής, αλλά δεν
έχουν καταλάβει ακόμα τίποτα, τι μπορεί να τους περιμένει και αυτό αφορά φυσικά την επισιτιστική
κρίση και τη δεινή που βρίσκεται ο κόσμος εξαιτίας αυτού...
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...

https://www.youtube.com/watch?v=Gaged
4G9W7s

06.07.2022
Χαρά Καφαντάρη- Κατατεθείσα Ερώτηση με Θέμα: Νοσοκομείο
Λοιμωδών «η Αγία Βαρβάρα»
ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον Υπουργό Υγείας
Θέμα: «Νοσοκομείο Λοιμωδών «η Αγία Βαρβάρα»
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.Τότε, επί υπουργού κ. Γεωργιάδη έκλεισε
«ουσιαστικά», μετά από πολυετή υποβάθμισή του. Έμειναν μόνο «κάποια» εξωτερικά ιατρεία, το
αξιόλογο μικροβιολογικό εργαστήριο, υποβαθμισμένο όμως και η μονάδα τεχνητού νεφρού.
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 έτσι στην
πράξη, η χρησιμότητα του νοσοκομείου σε μια δύσκολη χρονική στιγμή για τα υγειονομικά
δεδομένα της πατρίδας μας.
Πάγιο αίτημα των κατοίκων της περιοχής, μεγάλου μέρους της ΤΑ και των εργαζομένων του
νοσοκομείου είναι να λειτουργεί το νοσοκομείο , παρέχοντας υγεία σε όλες τις βαθμίδες, για
τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής, που οι ανάγκες τους για δημόσια υγεία είναι πολλές,
λόγω και χαμηλών εισοδηματικών δεδομένων...
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...

06.07.2022
Χαρά Καφαντάρη: Καμία δέσμευση από την κυβέρνηση
Μητσοτάκη για την αναβάθμιση του ΕΚΑ στο Ίλιον
Πρωτολογία και δευτερολογία της Χ. Καφαντάρη στην σημερινή συζήτηση της επίκαιρης
ερώτησης της με θέμα «Προβλήματα του Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης (EKA) στο Ίλιον».
ΠΡΩΤΟΛΟΓΙΑ
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Πραγματικά η συζήτηση της επίκαιρης γίνεται μετά από μία ερώτηση την οποία καταθέσαμε στις
20 Απριλίου, σχετικά με τα προβλήματα και την ανάγκη αναβάθμισης του Εθνικού Κέντρου
Αποκατάστασης στο Ίλιον. Γι’ αυτό επανέρχεται σαν επίκαιρη.
Κύριε Υπουργέ, το Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης στο Ίλιον είναι η μοναδική δημόσια δομή
αποκατάστασης ασθενών σε όλη την Ελλάδα. Έχει μια ιστορία από το 1945 που ιδρύθηκε και
πέρασε διάφορα στάδια μέχρι το 2014 που έχει και τον τίτλο Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης
ενταγμένο στο ΕΣΥ.
Αυτήν την στιγμή το μοναδικό δημόσιο -το τονίζω- κέντρο αποκατάστασης με σημαντική
παρουσία, με αξιόλογο προσωπικό, έστω και υποστελεχωμένο, δεν μπορεί να λειτουργήσει σε
βαθμό που να μπορεί να καλύψει τις τεράστιες ανάγκες στον τομέα της αποκατάστασης, την
στιγμή που υπάρχουν λίστες ασθενών εν αναμονή και οι οποίοι δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν.
Αυτό πάντα βέβαια δημιουργεί κάποια ερωτήματα και θα αναφερθώ παρακάτω.
Έχει δύο κλινικές με εκατόν είκοσι έξι κλίνες, προσωπικό διακόσια δέκα άτομα από τα οποία οι
εξήντα είναι συμβασιούχοι, οι είκοσι είναι που πάρθηκαν με τον covid και οι υπόλοιποι είναι είτε
μέσω ΕΣΠΑ είτε μέσω ΟΑΕΔ. Το ένα τέταρτο των γιατρών που απαιτούνται, των θέσεων, λείπει,
όπως και το 50% περίπου του νοσηλευτικού προσωπικού.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...

https://www.youtube.com/watch?v=vxpmeC0
BETY

07.07.2022
Χαρά Καφαντάρη- Κατατεθείσα ερώτηση με θέμα: Ανάγκη
ενίσχυσης του πυροσβεστικού σώματος σε προσωπικό και μέσα
ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον κ. Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΓΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑ»
Η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια γνώρισε φυσικές καταστροφές (ΙΑΝΟΣ, ΜΗΔΕΙΑ, ΜΠΑΛΟΣ,
ΕΛΠΙΣ), μεγάλες δασικές πυρκαγιές όπως οι δασικές πυρκαγιές του Αυγούστου του 2021, ακόμα
και σεισμούς. Οι απώλειες σε καμένες εκτάσεις (1.332.140, 67 καμένα στρέμματα γης το
2021[1]), αλλά και πλήθος κατοικιών σε όλη την χώρα που έπαθαν ζημιές είτε από πυρκαγιές
(δασικές ή αστικές), είτε από άλλα φυσικά φαινόμενα (π.χ. σεισμούς) κατέδειξαν την τρωτότητα
των συστημάτων. Σε αρκετές περιπτώσεις ανεδείχθη η έλλειψη, ή η μη επάρκεια
αποτελεσματικού μηχανισμού αντιμετώπισης, από την πλευρά της Πολιτείας.
Όπως είναι γνωστό, η κύρια αποστολή του Π.Σ., όπως αναφέρεται και στην ιστοσελίδα του
Σώματος είναι: « η ασφάλεια και προστασία της ζωής και περιουσίας των πολιτών και του
Κράτους, του φυσικού περιβάλλοντος και, ιδίως, του δασικού πλούτου της Χώρας από κινδύνους
φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών και λοιπών απειλών[2].»
Kύριος επιχειρησιακός βραχίονας της Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση των συνεπειών
από φυσικές ή τεχνολογικές καταστροφές, την διάσωση, την παροχή βοήθειας, και γενικά την
ασφάλεια και προστασία της ζωής και περιουσίας των πολιτών και του κράτους, είναι το
Πυροσβεστικό Σώμα...
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...

07.07.2022
Xαρά Kαφαντάρη: Κυβερνητικές εξαγγελίες και μόνο για την
αντιπυρική, στην πράξη, μία από τα ίδια…
Τοποθέτηση της Χ. Καφαντάρη στην
Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος

Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Διαφανειών και Ειδική Μόνιμη

Κυρία Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε ευχαριστώ και ευχαριστούμε και τους εκπροσώπους του
Υπουργείου, τον Υπουργό και τον Υφυπουργό, για την τοποθέτηση.
Πρώτα απ’ όλα θα πω, ότι για πολλοστή φορά μέσα στο τελευταίο χρονικό διάστημα, ακούμε από
την πλευρά του Υπουργείου τα ίδια πράγματα. Αυτά ακούσαμε και τέλη Απριλίου, όταν μας κάλεσε
το Υπουργείο, τους εκπροσώπους των Κομμάτων στην Κηφισίας, τα ίδια πράγματα ακούμε και
σήμερα.Α κούμε μεγαλεπήβολα σχέδια, επικοινωνία, αλλά η πραγματικότητα, πράγματι, γειώνει
και η πραγματικότητα, η οποία ισχύει στο πεδίο, αυτή τη στιγμή, είναι εντελώς διαφορετική. Και
δεν είναι τυχαία αυτά που γίνονται τις τελευταίες μέρες και οι φωτιές οι οποίες εκδηλώθηκαν και
μάλιστα δείχνουν, ότι η αντιπυρική συνεχίζεται όπως πέρυσι, χωρίς τίποτα καινούργιο. Γιατί το
αποτέλεσμα είναι εκείνο, το οποίο κρίνει.
Επειδή αναφέρθηκε ο κ. Υπουργός, για υποδειγματική διαχείριση στο Πόρτο Γερμενό, θα πω
χαρακτηριστικά, ότι τελικά, εκεί που είχε γίνει και πέρυσι η φωτιά στα Γεράνια, βέβαια τώρα είναι
από την άλλη πλευρά, όχι στο Σχίνο, από την άλλη πλευρά, μέχρι σήμερα δεν έχουν γίνει καθόλου
καθαρισμοί. Οι ευθύνες είναι τεράστιες. Έρχεται ο κύριος Υπουργός και ο κ. Υφυπουργός και μιλάει
γι’ αυτό που μας είπε και στο Υπουργείο, για έντεκα αρχαιολογικούς χώρους, που γίνονται
ασκήσεις, πρόγραμμα Δρυάδες ειδικά κ.λπ. . Στους Δελφούς τι έγινε προχθές; Τι ασκήσεις είχαν
γίνει εκεί; Τι έγινε; Επειδή λέτε υποδειγματικά προστατεύουμε τους αρχαιολογικούς χώρους. Το
συγκεκριμένο ελαιώνα της Άμφισσας, λέγεται ο αρχαιότερος ελαιώνας, η φωτιά έφτασε στη
θάλασσα...
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...

https://www.youtube.com/watch?v=6o4kC9y6tE

09.07.2022
Χαρά Καφαντάρη: Πολιτική Μητσοτάκη και στο
σιδηρόδρομο..εξυπηρέτηση ιδιωτών και όχι της κοινωνίας
Τοποθέτηση της Χ. Καφαντάρη με την ιδιότητα της κοινοβουλευτικής εκπροσωπού ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ στο
σ/ν του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ.
Μπορεί ο κύριος Υπουργός να μιλάει με αριθμούς, να μιλάει με εκατομμύρια, να μας λέει
στοιχεία. Πρόσφατες είναι και οι δηλώσεις του στο «The Economist» ότι η χώρα μας πηγαίνει
πολύ καλά στον τομέα των μεταφορών, θα γίνει κόμβος στην περιοχή, logistics, αναβάθμιση του
σιδηροδρομικού δικτύου κ.λπ.
Θα πω, όμως, κάτι. Μια πρόσφατη έκθεση του ΙΟΒΕ αναφέρει ότι όποια ανάπτυξη υπάρχει δεν
υπάρχει λόγω παραγωγικών επενδύσεων, λόγω μοντέλου ανάπτυξης. Αφορά μόνον στην αύξηση
κάποιας κατανάλωσης.
Επίσης, από την άλλη μεριά, όταν ιδιωτικοποιείται τα πάντα ενέργειας- αυτές οι
αποκρατικοποιήσεις -οι ιδιωτικοποιήσεις, για σας- σημαίνουν ανάπτυξη και έτσι, δίνετε δείκτες,
έτσι μιλάτε για επενδυτικό ενδιαφέρον κ.λπ.-και δεν αφορά μόνο στον τομέα των μεταφορών, να
μιλήσουμε για τον τομέα της
Όμως, εδώ που έχουμε φτάσει και επειδή οι εξελίξεις και οι αλλαγές που γίνονται και σε
γεωπολιτικό επίπεδο και σε επίπεδο Ευρώπης δείχνουν ένα καινούργιο τοπίο, πρέπει να δούμε
τα πράγματα διαφορετικά και να παραδειγματιστείτε, ως Κυβέρνηση. Τι έκανε η Γαλλία του
Μακρόν -που δεν είναι αριστερός, σαφώς- με την αντίστοιχη εταιρεία ενέργειας;
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...

https://www.youtube.com/watch?v=BMuO49snmE

12.07.2022
Χαρά Καφαντάρη: Πανεπιστημίο Α.Ε.
Η Χαρά Καφαντάρη, βουλευτής Δυτικής Αθήνας ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ, Αναπληρώτρια Τομεάρχης
Πολιτικής Προστασίας Κ.Ο ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία και Αντιπρόεδρος της Ειδικής
Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος, στην συζήτηση του νομοσχεδίου του
Υπουργείου
Παιδείας
και
Θρησκευμάτων
μεταξύ
άλλων
ανέφερε:
- Η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη εδώ και τρία χρόνια αποδομεί τις δυνατότητες πρόσβασης
των ελληνοπαίδων στην δωρεάν δημόσια παιδεία, κάτι το οποίο είναι και συνταγματικά
κατοχυρωμένο. Δημιουργεί πελατεία στα ιδιωτικά σχολεία και ΙΕΚ. Ιδιωτικοποίηση και
υποβάθμιση
του
δημόσιου
σχολείου
και
πανεπιστημίου.

-Το εν λόγω νομοσχέδιο προωθεί ένα πανεπιστήμιο-επιχείρηση. Η κυβέρνηση του κ.
Μητσοτάκη επιχειρεί να ιδιωτικοποιήσει ένα ακόμη δημόσιο αγαθό. Θέλει ένα πανεπιστήμιο
Ανώνυμη
Εταιρεία.
-Ένα πανεπιστήμιο που θα διοικείται από ένα Συμβούλιο Διοίκησης με υπερεξουσίες, με
πρύτανη υπόλογο σε αυτό, χωρίς πρυτανικό συμβούλιο, αλλά με διευθυντή-μάνατζερ. Με
εμπορευματοποιημένες μεταπτυχιακές σπουδές, με πτυχία με μη συγκεκριμένες γνώσεις,
χωρίς επαγγελματική αναγνώριση και με αποδυναμωμένες τις φοιτητικές παρατάξεις.
-Καταστρατηγείται το αυτοδιοίκητο των πανεπιστημίων!! Ο Πρύτανης δεν θα εκλέγεται αλλά
θα «διορίζεται...
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...

https://www.youtube.com/watch?v=DPAU
bJDCEpA&t=309s

20.07.2022
Χαρά Καφαντάρη: Η κυβέρνηση δίνει δημόσιο χρήμα σε ιδιωτικούς
φορείς για να «φροντίζουν» τα Ασυνόδευτα Ανήλικα
Τοποθέτηση της Χ. Καφαντάρη στο νομοσχέδιο υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου
Εμείς, ξέρετε, ως ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, είμαστε μια υπεύθυνη αντιπολίτευση. Αυτήν τη στιγμή
βρισκόμαστε στη στιγμή της μάχης. Οι πυρκαγιές δεν έχουν σταματήσει. Καινούργιες εστίες πρόσφατα
εμφανίστηκαν στην Αττική και στην περιοχή των Μεγάρων. Δεν είναι ώρα για κριτική. Άλλωστε, η πολιτική
σας, η πολιτική της Κυβέρνησης, θα κριθεί, όταν τελειώσει αυτό το κακό, με βάση δύο θέματα: τις
πολιτικές πρόληψης -τι υλοποιήθηκε- και τις πολιτικές αποκατάστασης.
Δεν είναι επί του παρόντος να αναφερθώ συγκεκριμένα. Φιλότιμα προσπάθησε ο κ. Θεοχάρης, όπως
κάνουν και οι Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να μας πείσουν ότι λειτούργησε ο μηχανισμός, αλλά αυτά
δεν είναι ώρα τώρα να τα συζητήσουμε. Θα τα δούμε, όταν τελειώσει το κακό, που όλοι ευχόμαστε να
είναι αυτό γρήγορα.
Εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία τη συγκεκριμένη στιγμή και από χθες που ξεκίνησαν οι πυρκαγιές
στην Αττική είμαστε παρόντες στα μέτωπα, γνωρίζουμε το τι συμβαίνει πραγματικά, έχουμε εικόνα, να το
πω απλά. Και εγώ προσωπικά ήμουν παρούσα χθες το βράδυ. Αλλά και σήμερα κάναμε μία επίσκεψη στην
Παλλήνη, συναντηθήκαμε και με τον δήμαρχο Παλλήνης, εκφράσαμε την αλληλεγγύη μας και την ανάγκη
να βοηθήσουμε στο βαθμό που μπορούμε, για να επιλυθούν ζητήματα και να αντιμετωπιστεί το μέγα
ζήτημα αυτό που βιώνουμε και των δασικών πυρκαγιών και εκφράσαμε την αλληλεγγύη μας και
έμπρακτα.
Ερχόμαστε τώρα στο σχέδιο νόμου το οποίο συζητάμε σήμερα. Είναι νόμος για τα ασυνόδευτα
προσφυγόπουλα. Το εν λόγω σχέδιο νόμου διατείνεται ότι ρυθμίζει ζητήματα επιτροπείας των
ασυνόδευτων παιδιών και της φιλοξενίας τους σε δομές, ότι στοχεύει στην αναμόρφωση του θεσμικού
πλαισίου, στη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου, λειτουργικού εθνικού συστήματος επιτροπείας και στη
συγκρότηση ενός συνεκτικού πλαισίου για κανόνες, διαδικασίες που διέπουν το σύστημα φιλοξενίας
ασυνόδευτων παιδιών.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...

https://www.youtube.com/watch?v=o
kK4a-vlYZM&t=194s

21.07.2022
Χαρά Καφαντάρη: Η σκληρή πραγματικότητα διαψεύδει
Μητσοτάκη Στυλιανίδη για τις πυρκαγιές
Τοποθέτηση της Χαράς Καφαντάρη στο νομοσχέδιο του υπουργείου Μετανάστευσης και
Ασύλου.
Έχω την τύχη -να πω- να παίρνω τον λόγο μετά τον αρχηγό της Ελληνικής Λύσης, που
και σήμερα, όπως και μόνιμα κάνει, προσπαθεί για λόγους καθαρά προσέλκυσης
ψηφοφόρων στον πολιτικό του σχηματισμό να ταυτίσει πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας
και πολιτικές του ΣΥΡΙΖΑ όταν ήταν κυβέρνηση από το ’15 μέχρι το ’19. Πρέπει να
κάνουμε σαφές, γιατί ο ελληνικός λαός το γνωρίζει και το έχει βιώσει αυτό, πρώτον, ότι
ο ΣΥΡΙΖΑ έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια, ρύθμισε το χρέος, άφησε αποθεματικό και
κανείς ποτέ στον Τύπο, στα Μέσα δεν τόλμησε να πει, να δημοσιεύσει έστω και σαν fake
news ότι καταχράστηκε έστω και ένα ευρώ.
Σχετικά δε με τα ενεργειακά που αναφέρθηκε ο αρχηγός της Ελληνικής Λύσης, εμείς από
την αρχή, από πέρυσι τέτοιο καιρό προειδοποιούσαμε για την ενεργειακή κρίση η οποία
έρχεται. Δεν ήταν ο πόλεμος της Ουκρανίας που τη δημιούργησε, απλά την επιδείνωσε
ιδιαίτερα. Έτσι, έχουμε κάνει προτάσεις συγκεκριμένες. Έχουμε καταγγείλει πραγματικά
ότι η Κυβέρνηση Μητσοτάκη εξυπηρετεί συγκεκριμένο καρτέλ στην ενέργεια, καρτέλ
φυσικού αερίου, προχωρώντας σε μία διαδικασία βίαιης απολιγνιτοποίησης
επικοινωνιακά για να φανεί «πράσινος» ο Πρωθυπουργός...
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...

https://www.youtube.com/watch?v=te7TxsaqnLg

25.07.2022
Χαρά Καφαντάρη: Με «θα» δεν χτίζεται ούτε ενεργειακή, ούτε
περιβαλλοντική, ούτε αντιπυρική πολιτική
Τοποθέτηση της Χ. Καφαντάρη, στην διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου.
Πρώτα απ’ όλα, επιτρέψτε μου, πριν φύγετε, κύριε Υπουργέ, η ένταση με την οποία
επιχειρηματολογήσατε, διακόψατε τη διαδικασία, το λέω, εντάξει, διάλογος να γίνεται, κανείς
δεν λέει όχι, δείχνει και τη δύσκολη θέση στην οποία βρίσκεται η κυβέρνηση σήμερα.
Δεύτερον, επειδή πηγαίνετε στις Βρυξέλλες, έχει ζητήσει η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ,
που αφορά την Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου, να γίνει ειδική συνεδρίαση της Βουλής,
κύριε Υπουργέ, για τα θέματα της ενεργειακής επάρκειας της χώρας και ή δυνατόν αυτό να
γίνει αν θέλετε και πριν να κλείσει η Βουλή. Νομίζω, ότι είναι μια υποχρέωση δημοκρατική,
γιατί πρέπει να τοποθετηθούμε σε αυτό το θέμα, η ενεργειακή κρίση δημιουργεί και πολλά
άλλα ζητήματα πέραν από τις τιμές.
Τώρα, αυτή τη στιγμή, εμείς στεκόμαστε πραγματικά με σεβασμό και είμαστε δίπλα σε αυτούς
που επιχειρούν σε όλη τη χώρα, είτε είναι πυροσβέστες, είτε είναι αστυνομικοί, Σώματα
Ασφαλείας, κάτοικοι, εθελοντές, Τοπική Αυτοδιοίκηση, που δίνουν μάχη σε όλη τη χώρα, γιατί
δυστυχώς, οι πυρκαγιές μαίνονται και μάλιστα δύο εμβληματικές περιοχές προστασίας της
φύσης και αφορά πρώτα απ’ όλα το δάσος της Δαδιάς, που είναι η τέταρτη μέρα ή πέμπτη, αν
δεν κάνω λάθος, που κατακαίγεται, αλλά βέβαια και η Βάλια Κάλντα, που από ενημέρωση που
έχουμε αυτή τη στιγμή από τον Πρόεδρο της ΕΛΕΤ, η κατάσταση δείχνει να έχει ξεφύγει και
αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό, μπορεί ο κ. Υπουργός και λυπάμαι που δεν είναι παρών, αλλά
βέβαια, φαντάζομαι και οι συνεργάτες του, αλλά και τα πρακτικά υπάρχουν, αντιμετώπισε στη
πρώτη παρέμβαση που έκανε, μετά από τον Εισηγητή μας, τον Εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ,
αναφέρθηκε στο τι έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση και για τη συγκεκριμένη περιοχή NATURA...
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...

https://www.youtube.com/watch?v=upkQ
41iAuBQ

27.07.2022
Χαρά Καφαντάρη-Κατατεθείσα Ερώτηση με θέμα Διερεύνηση των
αιτιών πτώσης ελικοπτέρου αεροπυρόσβεσης Mi-8 στην Σάμο,
που κόστισε την ζωή 2 μελών του πληρώματος
ΕΡΩΤΗΣΗ και ΑΚΕ
Προς τους κ.κ. Υπουργούς:
Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
Προστασίας του Πολίτη
ΘΕΜΑ: Διερεύνηση των αιτιών πτώσης ελικοπτέρου αεροπυρόσβεσης Mi-8 στην Σάμο, που
κόστισε την ζωή 2 μελών του πληρώματος.
Από τα κύρια διαχρονικά προβλήματα των δασών (ειδικά τα τελευταία τριάντα χρόνια) είναι οι
δασικές πυρκαγιές, που πλήττουν την Ευρώπη από Βορρά μέχρι Νότο. Ακόμα και ο Βορράς της
Ευρώπης γνώρισε καταστροφικές πυρκαγιές, με αποκορύφωμα τις δασικές πυρκαγιές της
Σουηδίας το 2018. Τις τελευταίες ημέρες μάλιστα, η Ευρώπη Πορτογαλία, Ισπανία και Γαλλία,
γνώρισε καταστροφικές δασικές πυρκαγιές, ενώ εκφράζονται φόβοι και για καταστροφικές
πυρκαγιές στο Ηνωμένο Βασίλειο, λόγω και του αναμενόμενου κύματος καύσωνα. Η κατάσταση
στις πρόσφατες πυρκαγιές στην ΝΔ Ευρώπη ήταν πολύ έντονη, ώστε να ζητηθεί και η ενίσχυση
των πυροσβεστικών δυνάμεων με μέσα και προσωπικό από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η χώρα μας
συνέβαλλε στην προσπάθεια της Γαλλίας για την κατάσβεση των καταστροφικών πυρκαγιών με
την αποστολή 2 αεροσκαφών Canadair (CL-415) μέσω του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης[1]...
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...

28.07.2022
Χαρά Καφαντάρη: Σταθερή στην ιδεοληπτική πολιτική της η ΝΔ,
αποδομεί όποιες προστατευτικές διατάξεις αφορούν το
περιβάλλον.
Εισήγηση της Χ. Καφαντάρη στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ίσως οι ιστορικοί του μέλλοντος και οι ψυχολόγοι
του μέλλοντος απαντήσουν αν η συγκεκριμένη πολιτική Μητσοτάκη είναι πράγματι θέμα έλλειψης
ενσυναίσθησης ή ανικανότητας των αρίστων ή εξυπηρέτησης συγκεκριμένων συμφερόντων.
Πάντως η Νέα Δημοκρατία είναι πιστή στην ιδεοληπτική, νεοφιλελεύθερη πολιτική της και ο κ.
Μητσοτάκης τρία χρόνια τώρα υλοποιούν μια συγκεκριμένη πολιτική απαξιώνοντας συστηματικά
τις ανάγκες της κοινωνίας, εξυπηρετώντας σταθερά ιδιωτικά συμφέροντα. Αυτό φαίνεται σε
όλους τους τομείς δραστηριοτήτων και σε όλους τους τομείς πολιτικής.
Μια τέτοια κυβέρνηση λοιπόν δεν μπορεί να αφήσει απέξω τον σημαντικό τομέα του φυσικού
περιβάλλοντος και την πλούσια βιοποικιλότητα της πατρίδας μας. Διαπιστώνουμε και βλέπουμε
τρία χρόνια τώρα μία φουλ επίθεση στο περιβάλλον, το οποίο περιβάλλον σε ένα άλλο μοντέλο
ανάπτυξης συμβατό με τους στόχους του ΟΗΕ, συμβατό με τα θέματα αντιμετώπισης της
κλιματικής κρίσης, είναι ένας σοβαρός αναπτυξιακός πόρος. Για την Κυβέρνηση όμως το
περιβάλλον φαίνεται και μέσα από αυτές τις νομοθετικές πρωτοβουλίες τριών χρόνων ότι είναι
ένα εμπόδιο για τις επενδύσεις που θέλει η Νέα Δημοκρατία, είναι ένα εμπόδιο για την λεγόμενη
ανάπτυξη...
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...

https://www.youtube.com/watch?v=
2Dfp9LwjYew&t=2s

12.07.2022
Χαρά Καφαντάρη: Εάλω… το περιβάλλον, απο την κυβέρνηση
Μητσοτάκη…
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΕΑΛΩ… ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ…
Η Χαρά Καφαντάρη βουλευτής Δυτικής Αθήνας ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, αναπληρώτρια τομεάρχης Πολιτικής
Προστασίας και αντιπρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής,
δήλωσε:
Η καταστροφική πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη σε όλους τους τομείς δεν αφήνει απ’ έξω το
Περιβάλλον και το φυσικό πλούτο της χώρας μας. Η κυβέρνηση μετά τον αντι περιβαλλοντικό νόμο
Χατζηδάκη, που υποβάθμισε χαρακτηριστικά την προστασία των περιοχών Natura, καταργώντας,
ουσιαστικά, τους φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, με δημιουργία κεντρικού φορέα τον
ΟΦΥΠΕΚΑ και μετά τον «αναπτυξιακό» νόμο Γεωργιάδη, που εισήγαγε τον όρο «υποπεριοχές» (νέος
αντιεπιστημονικός όρος) εντός των προστατευόμενων περιοχών, όπου επιτρέπονται επιβαρυντικές για
το Περιβάλλον χρήσεις, η κυβέρνηση συνεχίζει ακάθεκτη το καταστροφικό της έργο.
Έτσι, τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση πολυνομοσχέδιο του ΥΠΕΝ, που «σαρώνει» τα πάντα … Ένα
νομοσχέδιο, με πλήθος ρυθμίσεων πολεοδομικών και χωροταξικών, με σημαντικό περιορισμό
της
σημασίας της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, με νομοθέτηση εξορύξεων μέσα σε ζώνες προστασίας της
Φύσης, με νέες χρήσεις γης στις προστατευόμενες περιοχές, όπως έργα ΑΠΕ, τουριστικά καταλύματα
κ.α., με χαλάρωση ελεγκτικών μηχανισμών και πλήθος εξυπηρετήσεων…
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...

20.07.2022
Χαρά Καφαντάρη: Η κυβέρνηση δίνει δημόσιο χρήμα σε ιδιωτικούς
φορείς για να «φροντίζουν» τα Ασυνόδευτα Ανήλικα
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΧΑΡΑ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΔΙΝΕΙ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΗΜΑ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ «ΦΡΟΝΤΙΖΟΥΝ» ΤΑ
ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΑ ΠΡΟΣΦΥΓΟΠΟΥΛΑ
Η Χαρά Καφαντάρη, βουλευτής Δυτικής Αθήνας ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ, στην συζήτηση του νομοσχεδίου του
Υπουργείου Mετανάστευσης και Ασύλου μεταξύ άλλων ανέφερε:
– Σχετικά με τις φωτιές που έχουν ξεσπάσει το τελευταίο 24ώρο στην περιοχή της Αττικής και των
Μεγάρων θα τονίσω ότι δεν είναι τώρα η ώρα για κριτική. Η πολιτική της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη
θα κριθεί όταν τελειώσει αυτό το κακό με βάση τις πολιτικές πρόληψης και τι υλοποιήθηκε και τις
πολιτικές αποκατάστασης.Ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ είναι παρόν στα μέτωπα που έχουν ξεσπάσει οι πυρκαγιές και
μάλιστα σήμερα βρεθήκαμε στην Παλλήνη και συναντηθήκαμε με τον δήμαρχο Παλλήνης και εκφράσαμε
την αλληλεγγύη μας έμπρακτα. Περαστικά σε όσους βρίσκονται στα νοσοκομεία και είμαστε δίπλα σε
όλους όσους έχουν συνδράμει στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών και βέβαια και στους κατοίκους των
περιοχών αυτών.
-Σχετικά με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, πρόκειται για ένα χαώδες
νομοσχέδιο το οποίο μετακυλύει τη σημαντική δουλειά της επιτροπείας στους Δήμους και τις ΜΚΟ τους
οποίους ονομάζει Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Επιτροπείας (ΦΠΥΕ) στους οποίους δεν απαιτείται ούτε
εξειδικευμένο προσωπικό ούτε προηγούμενη πείρα. Να υπενθυμίσουμε ότι η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη
έχει απαξιώσει, ουκ ολίγες φορές το έργο των ΜΚΟ, και μάλιστα τις κατηγορούσε ότι δρούσαν και
χρηματοδοτούνταν ανεξέλεγκτα επί ΣΥΡΙΖΑ και δεσμευόταν να τις καταργήσει. Σήμερα όμως έρχεται και
μετακυλύει το βάρος και τις ευθύνες της επιτροπείας σε αυτές δείχνοντάς τους όχι μόνο απόλυτη
εμπιστοσύνη για την φροντίδα των ασυνόδευτων, αλλά και αναθέτοντας του και τους ελεγκτικούς
μηχανισμούς.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...

https://www.youtube.com/watch?v=okK4
a-vlYZM&t=194s

20.07.2022
Χαρά Καφαντάρη: Στο ίδιο έργο θεατές!
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΕΡΓΟ ΘΕΑΤΕΣ!
Η Χαρά Καφαντάρη σχετικά με τις πρόσφατες δασικές πυρκαγιές
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:
Στο ίδιο έργο θεατές! Οι δασικές πυρκαγιές των τελευταίων ημερών σε όλη σχεδόν την νότια χώρα
(Ρέθυμνο Κρήτης, Σκάλα Λακωνίας, Αχαΐα, Μεγαλόπολη, Σάμο κλπ) και τώρα οι πυρκαγιές που
μαίνονται στην Αττική δημιουργούν μια δύσκολη πραγματικότητα, για τους κατοίκους, τη
βιοποικιλότητα και την οικονομική ζωή. Στεκόμαστε αλληλέγγυοι στους κατοίκους των περιοχών
που πλήττονται, καθώς και στους πυροσβέστες, αστυνομικούς, εθελοντές, εργαζόμενους στους
δήμους και ΕΚΑΒ, που ακόμη μια φορά επιχειρούν με αυτοθυσία, στην προσπάθεια να
ελαχιστοποιηθεί η καταστροφή και να αποσοβηθεί ο κίνδυνος, με την ολοκληρωτική κατάσβεση
των πυρκαγιών.
Δυστυχώς, παρά τις περσινές καταστροφικές πυρκαγιές με την απώλεια 1,33 εκατομμυρίων
στρεμμάτων και τις έγκαιρες προειδοποιήσεις από επιστημονικούς φορείς (όπως το Εθνικό
Αστεροσκοπείο Αθηνών), η κυβέρνηση του κου Μητσοτάκη και το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και
Πολιτικής Προστασίας δεν πήραν μαθήματα, ενώ φαίνεται η έλλειψη συγκεκριμένου
επιχειρησιακού σχεδίου. Το επιτελικό κράτος του κ. Μητσοτάκη και το αρμόδιο Υπουργείο θα
κριθεί σχετικά με τις πολιτικές ΠΡΟΛΗΨΗΣ και ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, μετά το πέρας. Είναι όμως
γεγονός, ότι καθαρισμοί άχρηστης βιομάζας δεν ολοκληρώθηκαν, ενίσχυση του Πυροσβεστικού
Σώματος με προσωπικό (3600 οργανικά κενά στο ΠΣ) και επαρκή σύγχρονο εξοπλισμό δεν έγινε,
σύγχρονα επιχειρησιακά σχέδια με τις κατά τόπους ιδιαιτερότητες των περιοχών δεν εκπονήθηκαν
και γενικότερα το στάδιο της Πρόληψης υποτιμήθηκε...
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...

28.07.2022
Χαρά Καφαντάρη: Σταθερή στην ιδεοληπτική πολιτική της η
ΝΔ, αποδομεί όποιες προστατευτικές διατάξεις αφορούν το
περιβάλλον.
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
H Χαρά Καφαντάρη, Βουλευτής Δυτ. Αθήνας ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ., Αναπληρώτρια Τομεάρχης
Πολιτικής Προστασίας Κ.Ο ΣΥΡΙΖΑ στην εισήγησή της στο νομοσχέδιο του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας μεταξύ άλλων ανέφερε:
-Η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη είναι πιστή στην ιδεοληπτική, νεοφιλελεύθερη πολιτική της
και τρία χρόνια τώρα υλοποιεί μια συγκεκριμένη πολιτική απαξιώνοντας τις ανάγκες της
κοινωνίας, εξυπηρετώντας σταθερά ιδιωτικά συμφέροντα.
-Με το συγκεκριμένο, θλιβερό νομοσχέδιο έχουμε μία επίθεση στο περιβάλλον. Για την
Κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη το περιβάλλον φαίνεται ότι είναι ένα εμπόδιο για τις
επενδύσεις που θέλει, είναι ένα εμπόδιο για την λεγόμενη ανάπτυξη. Έχετε στόχο τη θυσία
του περιβάλλοντος στη δική σας αμφιλεγόμενη ανάπτυξη.

-Με το νόμο Χατζηδάκη ουσιαστικά καταργήθηκαν οι φορείς διαχείρισης προστατευόμενων
περιοχών, δημιουργήθηκαν αυτές οι μονάδες κεντρικά στον ΟΦΥΠΕΚΑ, και οι συνέπειες
αυτής της αλλαγής φαίνονται τις μέρες που διανύουμε...
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...

01.07.2022
Χαρά Καφαντάρη: Έχει πολιτική βούληση η κυβέρνηση
Μητσοτάκη να στηρίξει τους μικρομεσαίους;
Η χώρα μας, καθημαγμένη από τις μνημονιακές πολιτικές, βρίσκεται στην δίνη μιας
πολλαπλής κρίσης. Η πανδημία και τα λοκνταουν που ακολούθησαν έδωσαν επιπλέον άλλο
ένα χτύπημα στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, ενώ η Κυβέρνηση αρνήθηκε από την αρχή
να αναγνωρίσει το μέγεθος και το βάθος της κρίσης και η λογική με την οποία πορεύτηκε, του
«βλέποντας και κάνοντας», στην οικονομία απεδείχθη ανεπαρκής. Τα μέτρα στήριξης
νοικοκυριών και επιχειρήσεων έπρεπε να λαμβάνονται έγκαιρα και εμπροσθοβαρώς. Τα
χρηματοδοτικά εργαλεία με τα οποία η Κυβέρνηση υποτίθεται ότι υποστήριξε την μικρομεσαία
επιχειρηματικότητα ήταν κατά κύριο λόγο δάνεια, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ από την αρχή της
πανδημίας υποστήριξε ότι η Κυβέρνηση θα έπρεπε να στηρίξει ειδικά τις πολύ μικρές και
μικρές επιχειρήσεις με επιχορηγήσεις, τη στιγμή μάλιστα που η κατάσταση των δημοσίων
οικονομικών το επέτρεπε (ταμειακά διαθέσιμα 37 δις, άρση δημοσιονομικών κανόνων,
πρόσβαση σε φτηνό δανεισμό του κράτους κλπ.)
Η κρίση όμως της ακρίβειας, οι «εξωφρενικές» τιμές της ενέργειας, εδώ και ένα χρόνο
περίπου, η ακρίβεια στις πρώτες ύλες σε όλους τους τομείς, αποτελούν ένα ακόμη χτύπημα
στην επιχειρηματικότητα, ειδικά την μικρομεσαία. Σύμφωνα δε με Έρευνα ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
(Εξαμηνιαία αποτύπωση οικονομικού κλίματος στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις) που
διενεργήθηκε
το διάστημα 15/2/2022- 4/3/2022, για το β εξάμηνο του 2021, οι
μεσοσταθμικές αυξήσεις των τιμών ήταν πολύ έντονες....
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...

02.07.2022
Χαρά Καφαντάρη στο «Π»: Είμαστε έτοιμοι για εκλογές
Η κυβέρνηση Μητσοτάκη απέτυχε», αποφαίνεται η βουλευτής του Δυτικού Τομέα Αθηνών Χαρά
Καφαντάρη και επαναλαμβάνει το κάλεσμα του ΣΥΡΙΖΑ, «στις δυνάμεις του δημοκρατικού και
προοδευτικού χώρου για δημιουργία μετώπου αντίστασης και πολιτικής αλλαγής».
Ως αναπληρώτρια τομεάρχης Πολιτικής Προστασίας κρίνει ότι «η διαχείριση μεγάλων φυσικών
καταστροφών (πλημμύρες, δασικές πυρκαγιές, χιονόπτωση κ.λπ.), τα τρία σχεδόν χρόνια
διακυβέρνησης από τη ΝΔ, ήταν πλήρως αποτυχημένη».
Η Ευρώπη βρίσκεται σε «περιπέτεια» πολέμου. Κατά τη γνώμη σας, ποιος έφταιξε και τι πρέπει να
γίνει τώρα για να αποφευχθεί μια γενικότερη ανάφλεξη;

Με σαφήνεια καταδικάζουμε την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, την καταπάτηση του Διεθνούς
Δικαίου και την τάση αναθεωρητισμού διεθνών συμφωνιών. Η Ευρώπη κρίνεται κατώτερη των
περιστάσεων. Απέτυχε να αποτρέψει τον πόλεμο, να εντάξει τη Ρωσία σε μια πανευρωπαϊκή
αρχιτεκτονική ασφάλειας και ελέγχου των εξοπλισμών στη βάση του Διεθνούς Δικαίου και του ΟΑΣΕ
(Οργανισμός Ασφάλειας και Συνεργασίας στην Ευρώπη).
Η κυβέρνηση απέστειλε βοήθεια. Ο Γιώργος Κατρούγκαλος είπε ότι μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δεν θα
αποφάσιζε κάτι τέτοιο. Γιατί;
H Ελλάδα οφείλει να εφαρμόζει μια πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική. Οφείλει και πρέπει να είναι
παράγοντας ειρήνης και να συμβάλει στην κατεύθυνση αυτή. Να κινείται με βάση το Διεθνές Δίκαιο
και την εφαρμογή του. Να είναι παράγοντας λύσης και όχι μέρος του προβλήματος. Να είναι μέρος
της ειρήνης και όχι του πολέμου...
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...

04.07.2022
Χαρά Καφαντάρη : Το «turkaegean» είναι ένα πλήγμα για την
πατρίδα μας. Να φύγει γρήγορα η κυβέρνηση 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 03.07.2022, στον τηλεοπτικό σταθμό ΜΕGA και
στην εκπομπή «MEGA Σαββατοκύριακο» σχολίασε την επικαιρότητα και μεταξύ άλλων ανέφερε:
«Εμείς, ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, ζητάμε εκλογές από το Δεκέμβριο του 2021. Είμαστε έτοιμοι για την
εκλογική διαδικασία. Όσο πιο γρήγορα γίνουν οι εκλογές τόσο το καλύτερο για τον ελληνικό
λαό.
Να τονίσω τα 5+1 σημεία που διατυπώθηκαν στο Συνέδριο από τον Α. Τσίπρα και αφορούν όλη
την κοινωνία. Τα σημεία αυτά αναφέρονται στην αποκατάσταση του βιοτικού επιπέδου του
κόσμου και στην ακρίβεια που σαρώνει νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Τα μέτρα που εξήγγειλε
και ψήφισε η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη για την ρήτρα αναπροσαρμογής δεν την καταργούν
αλλά ενσωματώνεται στην τιμή του κυμαινόμενου τιμολογίου, δεν χτυπάει την αισχροκέρδεια.
Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι γίνονται αποκοπές ηλεκτρικού ρεύματος καθημερινά.
Επίσης μιλάμε για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, την αναβάθμιση και ενίσχυση του και όχι στην
ιδιωτικοποίησή του καθώς και για την εργασία με αύξηση του κατώτερου μισθού στα 800 ευρώ
και κατάργηση του νόμου Χατζηδάκη.
Ο Τσίπρας θα εξαγγείλει την Τρίτη μέτρα για τη στεγαστική πολιτική. Τα ενοίκια έχουν πάρει
την ανιούσα, νέα ζευγάρια δεν μπορούν να ζήσουν μαζί λόγω ακριβής στέγης.
Η κυβέρνηση αυτή πρέπει να φύγει γρήγορα και θα φύγει γιατί υπάρχουν και τα μεγάλα
εθνικά ζητήματα, η εθνική υπερηφάνεια και η εξωτερική πολιτική. Το «turkaegean» είναι ένα
πλήγμα για την πατρίδα μας...
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...

https://www.youtube.com/watch?v=vx2h
lyOq41Q&t=38s

07.07.2022
Χαρά Καφαντάρη: ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΤΙΚΗ για την Πατρίδα μας η
εικόνα του κ. Μητσοτάκη στο Ευρωκοινοβούλιο
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 06.07.2022, στον τηλεοπτικό σταθμό ART TV και
στην εκπομπή «Λόγος & Αντίλογος» σχολίασε την επικαιρότητα και μεταξύ άλλων ανέφερε:
Απογοητευτική η εικόνα του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Ευρωκοινοβούλιο. Δυστυχώς για την
πατρίδα μας, ο περιορισμός της ελευθεροτυπίας, δημοκρατικών δικαιωμάτων, απαξιωτική
αντιμετώπιση δημοσιογράφων από κ, Μητσοτάκη είναι στοιχεία που μας εκθέτουν διεθνώς .
Το ότι υπάρχει θέμα με την ελευθερία του τύπου στην Ελλάδα, δεν το λέει μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ,
το λένε οι διεθνείς οργανισμοί, καθώς και η Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Βιέρα
Γιούροβα. Με βάση πρόσφατες έρευνες η Ελλάδα έχει καταλάβει τη θέση 108 ως προς την
ελευθερία του τύπου, ενώ πριν κάποια χρόνια ήταν στη θέση 65. Καθημερινά αποδεικνύεται το
πως λειτουργεί η δημοκρατία στη χώρα μας.
Από χτες μαίνονται φωτιές σε όλη τη χώρα. Οι ευθύνες υπάρχουν και είναι της κυβέρνησης,
αλλά αυτό που κάνει εντύπωση είναι η αφωνία των μέσων ενημέρωσης ως προς τις φωτιές. Το
πρόβλημα δεν παρουσιάστηκε, λόγω ανεπάρκειας του κρατικού μηχανισμού και έλλειψης
σωστής προετοιμασίας. Υπάρχει μια σιγή σε πάρα πολλά ζητήματα...
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...

https://www.youtube.com/watch?v=KqFt
qsu0hOs&t=7s

08.07.2022
Χαρά Καφαντάρη: Η πολιτική Μητσοτάκη -ΝΔ απέχουν έτη
φωτός από την πραγματικότητα και τα προβλήματα του κόσμου
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 08.07.2022, στον τηλεοπτικό σταθμό ACTION 24
και στην εκπομπή «Tonight» σχολίασε την επικαιρότητα και μεταξύ άλλων ανέφερε:
«Εμείς, ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, ζητήσαμε εκλογές από το Δεκέμβριο του 2021. Πρέπει να γίνουν άμεσα οι
εκλογές για να σταματήσει αυτός ο εφιάλτης που δημιουργεί η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη. Ο
κ. Μητσοτάκης είναι μακριά από τα προβλήματα της κοινωνίας. Ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης
δημιούργησε το κλίμα ότι μπορεί να πάμε άμεσα σε εκλογές.
Η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη δεν θα αντέξει πολύ ακόμα γιατί εφαρμόζει μια πολιτική που
είναι αντίθετη από την καθημερινότητα και μακριά από τα προβλήματα της κοινωνίας. Πρέπει
να γίνουν γρήγορα εκλογές.
O ΣΥΡΙΖΑ, το 2015, όταν έγινε κυβέρνηση, παρέλαβε μια χώρα με ελάχιστα ταμειακά
διαθέσιμα. Δεν υπήρχαν χρήματα για να πληρωθούν οι συντάξεις ούτε για ένα μήνα. Η
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, μέσα σε δύσκολες συνθήκες, κατάφερε και έβγαλε τη χώρα από τα
μνημόνια και ρύθμισε το χρέος. Παράλληλα, στήριξε την κοινωνία που μεγάλο κομμάτι της
έτρεχε στα σκουπίδια για να φάει, ενώ παρείχε δωρεάν πρόσβαση στην υγεία για τους
ανασφάλιστους συμπολίτες μας. Επίσης, αφήσαμε 37 δις για να μπορεί σήμερα ο κ.
Μητσοτάκης να κάνει πολιτικές...
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...

https://www.youtube.com/watch?v=Opc4
NJkaAPM&t=29s

12.07.2022
Χαρά Καφαντάρη:Γεγονός της ημέρας η ομιλία το Α.
Τσίπρα στο Περιστέρι σήμερα
H Χαρά Καφαντάρη, Βουλευτής Δυτ. Αθήνας ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ., Αναπληρώτρια Τομεάρχης
Πολιτικής Προστασίας Κ.Ο ΣΥΡΙΖΑ και Αντιπρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής
Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής, στις 12.07.2022, στον ραδιοφωνικό σταθμό
«Κανάλι 1 90.4 FM Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά» σχολίασε την επικαιρότητα και μεταξύ
άλλων ανέφερε:
« Σήμερα όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Περιστέρι για την ομιλία του προέδρου μας Α.
Τσίπρα. Ο Α. Τσίπρας έχει κάνει περιοδεία σε όλη την Ελλάδα και σήμερα την τιμητική
της έχει ο Δυτικός Τομέας Αθήνας. Ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ είναι παρών και κοντά στα προβλήματα
της κοινωνίας και αφουγκράζεται τις ανησυχίες του κόσμου.
Κανείς δεν ξέρει πότε θα γίνουν οι εκλογές. Τα πράγματα από το φθινόπωρο θα γίνουν
χειρότερα. Κανείς δεν ξέρει πόσο θα αντέξει η κυβέρνηση Μητσοτάκη.
Τις δημοσκοπήσεις τις παρακολουθούμε αλλά κυρίως μας ενδιαφέρουν τα ποιοτικά
χαρακτηριστικά. Από εκεί και πέρα η καλύτερη δημοσκόπηση είναι η κάλπη.
Από το φθινόπωρο οι πολίτες θα δούνε τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού αλλά και
αυτό που προπαγάνδισε η κυβέρνηση για κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρμογής, ενώ
στην πραγματικότητα ενσωματώνεται στα κυμαινόμενα επιτόκια. Τότε το αφήγημα θα
αρχίσει να καταρρέει...
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...

https://www.youtube.com/watch?v=ntb_
c3yGsGo&t=7s

14.07.2022
Χαρά Καφαντάρη: Οι αναθεωρητές της Ιστορίας «ψαρεύουν» σε
θολά νερά…
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 14.07.2022, στον τηλεοπτικό σταθμό ALERT TV και
στην εκπομπή «ALERT ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ» σχολίασε την επικαιρότητα και μεταξύ άλλων ανέφερε:

« Το νομοσχέδιο της κ. Κεραμέως είναι αποκομμένο από την κοινωνία και την επιστημονική
κοινότητα. Σύσσωμη η ακαδημαϊκή κοινότητα καθώς και οι φοιτητές είναι αντίθετοι στο εν
λόγω νομοσχέδιο. Είναι ένα νομοσχέδιο που μετατρέπει το Πανεπιστήμιο σε Ανώνυμη Εταιρεία.
Ένα νομοσχέδιο που παραδίδει το Πανεπιστήμιο στην αγορά. Το Πανεπιστήμιο είναι ένας
χώρος έρευνας και προοδού και δεν μπορεί να συνδέεται με την αγορά. Δεν γίνεται οι δυνάμεις
της αγοράς να καθορίζουν την έρευνα και την επιστήμη.
Μελανό στίγμα για το κοινοβούλιο η προκλητική ομιλία του υφυπουργού Παιδείας κ. Συρίγου,
ο οποίος αμφισβητεί την σύγχρονη ιστορία της χώρας μας, τους αγώνες του ελληνικού λαού
στην αντιδικτατορική πάλη και δυσφημεί την ιστορική μνήμη λέγοντας ότι η χούντα έπεσε
λόγω του κυπριακού και όχι λόγω του Πολυτεχνείου. Τέτοιες δηλώσεις είναι άκρως
αντιδημοκρατικές και ανιστόριτες.
Τα ελληνικά πανεπιστήμια έχουν διεθνείς διακρίσεις. Για να παραμείνουν οι νέοι επιστήμονες
στη χώρα μας χρειάζεται μια αναπτυξιακή πολιτική, επένδυση στην καινοτομία και δημιουργία
νέων θέσεων εργασίας. Το ΕΛΙΔΕΚ που έγινε επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ έχει ως σκοπό την
προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας, βοηθώντας πολύ διδάκτορες σε έρευνες...
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...

https://www.youtube.com/watch?v=oUvo
ahTgHvo&t=78s

15.07.2022
Στην συγκέντρωση της ΟΜ Μεγαλόπολης.
Πολλά τα προβλήματα, σε μια περιοχή που βιώνει με μεγάλο κόστος τη βίαιη
απολιγνιτοποίηση του κ. Μητσοτάκη…Όλοι μαζί με Διάθεση για αγώνα, με συμμετοχή
συντροφικοτητα και αισιοδοξία…Θα νικήσουμε … Η Πολιτική Αλλαγή Έρχεται….

https://www.facebook.com/harakafantari

19.07.2022
Χαρά Καφαντάρη: Έρχεται άλλο ένα αντι περιβαλλοντικό
νομοσχέδιο στη Βουλή με χαλάρωση περιβαλλοντικών
ελέγχων και αδειοδοτήσεων
H Χαρά Καφαντάρη, Βουλευτής Δυτ. Αθήνας ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ., Αναπληρώτρια Τομεάρχης
Πολιτικής Προστασίας Κ.Ο ΣΥΡΙΖΑ και Αντιπρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής
Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής, στις 18.07.2022, στον τηλεοπτικό σταθμό BLUE SKY
και στην εκπομπή «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ» σχολίασε την επικαιρότητα και μεταξύ άλλων ανέφερε:
« Η κατάσταση είναι δραματική με την ακρίβεια. Ο κόσμος ανησυχεί για το αύριο αλλά
ταυτόχρονα δεν μπορεί να ανταπεξέλθει οικονομικά στο σήμερα. Η Ένωση Τεχνικών της ΔΕΗ
έκανε λόγο για 230 χιλιάδες εντολές αποκοπής ηλεκτρικού ρεύματος για τον Ιούλιο.
Η επιδοματική πολιτική του κ. Μητσοτάκη για το ηλεκτρικό ρεύμα (power pass) δεν είναι
αρκετή. Υπολογίζουμε, ότι η επιδότηση που δόθηκε είναι 17 με 18 ευρώ κατά μέσο όρο. Από
τα 4.2 εκατομμύρια νοικοκυριά, τα 1.7 εκατομμύρια νοικοκυριά δεν έλαβαν καμιά ενίσχυση.
Η ρήτρα αναπροσαρμογής δεν καταργείται αλλά ουσιαστικά ενσωματώνεται στην τιμή των
κυμαινόμενων τιμολογίων. Αυτό είναι μια πραγματικότητα που πολύ γρήγορα στους
πρώτους λογαριασμούς, πιθανόν από το φθινόπωρο, να δουν και οι καταναλωτές. Δεν
υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί στην αγορά, κανένας έλεγχος στα καρτέλ του φυσικού
αερίου.
Ο κ. Μητσοτάκης μας έδεσε χειροπόδαρα στο φυσικό αέριο. Για την ραγδαία αύξηση των
τιμών, οι ευθύνες είναι της κυβέρνησης, καθώς συνέδεσε την ηλεκτρική ενέργεια με το
φυσικό αέριο και το χρηματιστήριο ενέργειας...
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...

https://www.youtube.com/watch?v=EsDZ_IunV2U

23.07.2022
Xαρά Καφαντάρη: Καίγεται το δάσος της Δαδιάς και η
κυβέρνηση φέρνει νομοσχέδιο, που περιορίζει δραματικά την
Προστασία περιοχών NATURA!!!
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 22.07.2022, στον τηλεοπτικό σταθμό ACTION24
και στην εκπομπή «TONIGHT» σχολίασε την επικαιρότητα και μεταξύ άλλων ανέφερε:
«Aπό το Νοέμβρη του 2021 η Ευρωπαϊκή Ένωση, λόγω της ενεργειακής κρίσης, έχει δώσει
το ελεύθερο στα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πολιτικές, να φορολογήσουν κέρδη, μέχρι και
να προχωρήσουν σε κρατικοποίηση υποδομών. Είχαμε και την κα Σίμπσον, Επίτροπο
Ενέργειας της Ε,Ε. στην επιτροπή Παραγωγής και εμπορίου της Βουλής, που μας είπε ότι
κάθε κράτος μπορεί να ακολουθήσει το δικό του σύστημα στο ενεργειακό.
Ο κ. Μητσοτάκης αναγκάστηκε, μετά από καιρό να παραδεχτεί στη Βουλή ότι υπάρχουν
υπερκέρδη, υπερέσοδα, όπως τα χαρακτήρισε. Μέχρι και η ΡΑΕ και ο επικεφαλής της έκανε
κριτική στην κυβέρνηση Μητσοτάκη.
Ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ είναι ένα κόμμα που έχει κυβερνήσει και που έχει ειδικούς επιστήμονες στον
τομέα της ενέργειας. Η ΡΑΕ επίσημα δεν μας έχει δώσει ακόμα ακριβή στοιχεία για τα
υπερκέρδη. Η μελέτη που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ έδειξε 2.2 δις υπερκέρδη των παραγωγών
ηλεκτρικής ενέργειας. Μια μελέτη έγκυρη που έχει να κάνει με αριθμητικά αποτελέσματα και
όχι εκτιμήσεις. Βασίζεται σε αναρτημένα στοιχεία του ΑΔΜΗΕ, στα οποία ο καθένας μπορεί
να ανατρέξει…
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...

23.07.2022
Χαρά Καφαντάρη: Απαιτείται νέα αρχή για την
Πολιτική Προστασία και τον αντιπυρικό σχεδιασμό
Άρθρο της Χ. Καφαντάρη, Βουλευτού ΣΥ.ΡΙΖ.Α. ΠΣ Β2 Δυτικού Τομέα Αθήνας,
στην ΑΥΓΉ.
Βρισκόμαστε στην «καρδιά» της αντιπυρικής περιόδου, η οποία ξεκίνησε την 1η
Μαΐου. Μιας αντιπυρικής περιόδου που, με βάση τις εξαγγελίες και τα
μεγαλόπνοα σχέδια του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης, αλλά και του ίδιου του
πρωθυπουργού, όλα είναι άριστα προετοιμασμένα και σε πλήρη ετοιμότητα.
Δυστυχώς όμως, οι δασικές πυρκαγιές, ειδικά των τελευταίων ημερών,
μαίνονται σε όλη τη χώρα. Από το Ρέθυμνο, τη Σάμο, την Πελοπόννησο, στην
Πεντέλη, τη Σαλαμίνα, τα Μέγαρα, τον Έβρο.
Το επικοινωνιακό αφήγημα της κυβέρνησης και η «μαγική» εικόνα
αποτελεσματικότητας, που προσπαθεί να δημιουργήσει, «θάβεται» καθημερινά
στις στάχτες…
Αυτό όμως που προκαλεί, ιδιαίτερα τους πληγέντες, είναι η παντελής έλλειψη
αυτοκριτικής και σχετικής σεμνότητας στις πρόσφατες δηλώσει, των κ.κ.
Μητσοτάκη και Στυλιανίδη. Οι δηλώσεις τους αντιστοιχούν σε μια άλλη
πραγματικότητα και δείχνουν τελικά έλλειψη ενσυναίσθησης, ενώ η δήλωση
Στυλιανίδη, περί διδαγμάτων από την περσινή αντιπυρική περίοδο, μόνο ως
ειρωνεία ακούγεται...
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: https://www.avgi.gr/politiki/

25.07.2022
Χαρά Καφαντάρη: Εκτός πραγματικότητας Μητσοτάκης και
Στυλιανίδης
Συνέντευξη της Χ. Καφαντάρη, Βουλευτού ΣΥ.ΡΙΖ.Α. ΠΣ Β2 Δυτικού Τομέα Αθήνας, στον
Χρήστο Κυμπιζή για την Κυριακάτικη Kontranews
«Στο Πυροσβεστικό Σώμα τα μέσα είναι γηρασμένα. Ό,τι καινούργιο, προέρχεται κυρίως από
χορηγίες, ενώ οι εποχικοί πυροσβέστες εξοπλίζονται με αμφιβόλου ποιότητας μέσα ατομικής
προστασίας…»
Την αποκάλυψη πως το αρμόδιο υπουργείο δεν έχει ακόμα απαντήσει στην ερώτηση του
ΣΥΡΙΖΑ για τις 3.600 κενές οργανικές θέσεις πυροσβεστών και τις συνθήκες εργασίας τους,
κάνει μέσω της Κυριακάτικης Kontranews η Χαρά Καφαντάρη.
Η αναπληρώτρια τομεάρχης Πολιτικής Προστασίας της αξιωματικής αντιπολίτευσης τονίζει
πως οι ευθύνες της κυβέρνησης για τις πρόσφατες πυρκαγιές είναι «σοβαρές» και υποστηρίζει
πως το νέο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας «δημιουργήθηκε για
επικοινωνιακούς λόγους» και πως παραμένει ένα «άδειο πουκάμισο», «χωρίς οργανόγραμμα,
χωρίς μόνιμο προσωπικό και χωρίς σαφές νομοθετικό πλαίσιο».
Για τον κορωνοϊο, μεταξύ άλλων, προτείνει την «ενίσχυση της Δημόσιας Υγείας, την
ενημέρωση του κόσμου και την επαναφορά χρήσης της μάσκας, όπως προτείνουν οι ειδικοί
επιστήμονες».
–σε τοπικό επίπεδο και το γνωστό «πάντα κάποιος άλλος φταίει». Φταίει η Κλιματική Αλλαγή,
φταίει το ανάγλυφο των περιοχών, φταίει ο «στρατηγός άνεμος» κ.α. Μόνο η Κυβέρνηση και
η λειτουργία του μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας δεν φταίει...
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: https://www.kontranews.gr/politiki/

25.07.2022
Xαρά Καφαντάρη: Τραγική ειρωνεία: Μαίνονται οι δασικές
πυρκαγιές και η κυβέρνηση Μητσοτάκη αμβλύνει την
προστασία περιοχών Νatura
Άρθρο της Χ. Καφαντάρη στο txvs
«Η μισή ανθρωπότητα βρίσκεται στην επικίνδυνη ζώνη, από πλημμύρες, ξηρασίες, ακραίες
καταιγίδες και δασικές πυρκαγιές. Κανένα έθνος δεν έχει ανοσία.»
Αντόνιο Γκουτέρες Γ.Γ. Ο.Η.Ε.
Ο Γενικός γραμματέα του Ο.Η.Ε. απηύθυνε τα λόγια αυτά στην πρόσφατη συνάντηση στο
Βερολίνο, 40 υπουργών για την κλιματική κρίση, αφού ο πλανήτης μας βρίσκεται πλέον σε
κατάσταση κλιματικού συναγερμού.
Και πρόσθεσε: «Έχουμε μια επιλογή. Συλλογική δράση ή συλλογική αυτοκτονία. Είναι στα
χέρια μας».
Η ανθρωπότητα, τον τελευταίο καιρό, μαστίζεται από μια πολλαπλή κλιματική, οικονομική
και κοινωνική κρίση και η βιοποικιλότητα, δέχεται σοβαρές πιέσεις. Άλλωστε,
οι
αλληλεπιδράσεις μεταξύ βιοποικιλότητας και κλιματικής αλλαγής είναι πολύ έντονες. Η
αποψίλωση των δασών και η εγκατάλειψη των φυσικών πόρων οδηγεί σε μείωση των
οικοτόπων και υποβαθμίζει το περιβάλλον, οδηγώντας σε απώλεια όχι μόνον χλωρίδας, αλλά
και της πανίδας. Επιπρόσθετα, το έτσι υποβαθμισμένο φυσικό περιβάλλον είναι περισσότερο
ευάλωτο αφού, επιταχύνει την κλιματική αλλαγή, κινδυνεύει από την ερημοποίηση και την
απώλεια εδαφών, διακινδυνεύει την διατροφική ασφάλεια και μειώνοντας τις αποδόσεις
των γεωργικών καλλιεργειών, επιτείνει, ακόμα περαιτέρω, την κατάσταση...
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ : https://tvxs.gr/news/egrapsan-eipan/tragiki-eironeiamainontai-oi-dasikes-pyrkagies-kai-i-kybernisi-mitsotaki-amblyn

27.07.2022
Χαρά Καφαντάρη: Κυβέρνηση σε πανικό, που δεν
μπορεί να πείσει, ενώ ο λαός υποφέρει ….
H Χαρά Καφαντάρη, Βουλευτής Δυτ. Αθήνας ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ., Αναπληρώτρια
Τομεάρχης Πολιτικής Προστασίας Κ.Ο ΣΥΡΙΖΑ και Αντιπρόεδρος της Ειδικής
Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής, στις 18.07.2022, στον
τηλεοπτικό σταθμό ΚΟΝΤRA24 και στην εκπομπή «ΚΟΝΤRA NEWS10» σχολίασε την
επικαιρότητα και μεταξύ άλλων ανέφερε:
« Σχετικά με την καταγγελία του κ. Ανδρουλάκη για την προσπάθεια
παρακολούθησης του κινητού του να τονίσω ότι πρέπει να διερευνηθεί το ζήτημα
γιατί όχι μόνο είναι πολύ σοβαρό αλλά θίγει και ζητήματα δημοκρατίας. Και
δημοσιογράφος έχει πέσει θύμα του εν λόγω λογισμικού. Είναι ένα σοβαρό
ζήτημα και για αυτό εκδώσαμε ανακοίνωση και ο πρόεδρός μας Α. Τσίπρας έκανε
συγκεκριμένες δηλώσεις
Μετά την ανάληψη της διακυβέρνησης της χώρας από τον κ . Μητσοτάκη η ΕΥΠ
υπάγεται στον ίδιο τον Πρωθυπουργό .
Ως προς το θέμα της στοχοποίησης του Α. Τσίπρα από τον κ. Πλεύρη ότι έπρεπε
να βρίσκεται σε καραντίνα αλλά εμφανίστηκε στη δεξίωση στο Προεδρικό
Μέγαρο, αποδείχθηκε ότι ο Α. Τσίπρας είχε αρνητικό PCR test. Μάλιστα ο κ.
Οικονόμου κράτησε αποστάσεις από τον κ. Πλεύρη.
Aς απαντήσει ο κ. Πλεύρης για την αποτυχία της πολιτικής στην υγεία και τους
θανάτους που έχουμε από την πανδημία και ας αφήσει τα fake news ότι δήθεν ο
Α. Τσίπρας δεν ακολούθησε τα πρωτόκολλα...
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...

https://www.youtube.com/watch?v=0HO5hTwgs0c

28.07.2022
Στο Σύνταγμα. Κάτω τα χέρια από το νερό και τις περιοχές natura.
Με συλλογικότητα και θέληση να αλλάξει το σύστημα.Η κυβέρνηση δεν εφαρμόζει αποφάσεις
του ΣΤΕ σχετικά με τη μεταφορά μετοχων ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ από Υπερταμείο. Δίνουμε μάχες
εντός και εκτοός της Βουλής

https://www.facebook.com/harakafantari

29.07.2022
Χαρά Καφαντάρη:Το θέμα παρακολούθησης
επικοινωνιών, είναι θέμα Δημοκρατίας.
H Χαρά Καφαντάρη, Βουλευτής Δυτ. Αθήνας ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ., Αναπληρώτρια
Τομεάρχης Πολιτικής Προστασίας Κ.Ο ΣΥΡΙΖΑ και Αντιπρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης
Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής, στις 29.07.2022, στον
τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΙ
και στην εκπομπή «ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ», σχολίασε την
επικαιρότητα και μεταξύ άλλων ανέφερε:
« Σχετικά με την καταγγελία του κ. Ανδρουλάκη για την προσπάθεια
παρακολούθησης του κινητού του, να τονίσω ότι πρέπει να διερευνηθεί η υπόθεση,
καθώς είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα για τη Δημοκρατία. Και δημοσιογράφος
(Κουκάκης) έχει πέσει θύμα του εν λόγω λογισμικού, εδώ και ένα χρόνο. Δήλωση
δε, βουλευτή της ΝΔ «Καλά δεν ξέρετε ότι τα κινητά όλων παρακολουθούνται»
εκχυδαΐζει το σοβαρό αυτό θέμα Δημοκρατίας.
Η
κυβέρνηση
του
κ.
Μητσοτάκη,
μετά
την
καταγγελία
Κουκάκη πέρασε τροπολογία να μην μπορεί ο θιγόμενος να ενημερωθεί σχετικά.
Χθες εμείς, ως ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, καταθέσαμε σχετική τροπολογία να αρθεί η μη
δυνατότητα ενημέρωσης του θιγόμενου. Τροπολογία που δεν έγινε δεκτή από την
κυβέρνηση.
Μετά την ανάληψη της διακυβέρνησης της χώρας από τον κ. Μητσοτάκη η ΕΥΠ
υπάγεται στον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Ουσιαστικά επικεφαλής της ΕΥΠ είναι ο κ.
Μητσοτάκης...
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...

https://www.youtube.com/watch?v=eeuUfy
GBSYY

30.07.2022
Χαρά Καφαντάρη: Τρόμος και πάταξη, πολιτική ΝΔ για να
«χαϊδέψει» το ακροδεξιό ακροατήριο
H Χαρά Καφαντάρη, Βουλευτής Δυτ. Αθήνας ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ., Αναπληρώτρια Τομεάρχης
Πολιτικής Προστασίας Κ.Ο ΣΥΡΙΖΑ και Αντιπρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής
Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής, στις 29.07.2022, στον τηλεοπτικό σταθμό
BLUE SKY και στην εκπομπή «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ», σχολίασε την επικαιρότητα και μεταξύ
άλλων ανέφερε:
« Η συνεδρίαση της επιτροπής θεσμών και διαφάνειας σχετικά με την καταγγελία του κ.
Ανδρουλάκη για την προσπάθεια παρακολούθησης του κινητού του, είναι ένα γεγονός
πολιτικό και ένα γεγονός δημοκρατίας. Το περιστατικό του κ. Ανδρουλάκη δεν είναι ένα
μεμονωμένο γεγονός. Και δημοσιογράφος (Κουκάκης) έχει πέσει θύμα του εν λόγω
λογισμικού, εδώ και ένα χρόνο.
Η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, μετά την καταγγελία Κουκάκη πέρασε τροπολογία να
μην μπορεί ο θιγόμενος να ενημερωθεί σχετικά. Χθες εμείς, ως ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, καταθέσαμε
σχετική τροπολογία να αρθεί η μη δυνατότητα ενημέρωσης του θιγόμενου. Τροπολογία
που δεν έγινε δεκτή από την κυβέρνηση.
Εμείς, ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ θέλουμε να διαλευκανθεί η υπόθεση. Μετά την ανάληψη της
διακυβέρνησης της χώρας από τον κ. Μητσοτάκη η ΕΥΠ υπάγεται στον ίδιο τον
Πρωθυπουργό. Ουσιαστικά επικεφαλής της ΕΥΠ είναι ο κ. Μητσοτάκης. Επειδή τα
προσόντα του επικεφαλής δεν ταίριαζαν σε συγκεκριμένο άτομο (κ. Κοντολέων)
άλλαξαν με τροπολογία τα προσόντα ώστε να μην απαιτείται πτυχίο...
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...

https://www.youtube.com/watch?v=EL4sD
yK2NVg

31.07.2022

Xαρά καφαντάρη: Απαιτείται ολιστικό σχέδιο για την
ενεργειακή επάρκεια της χώρας μας
Συνέντευξη της Χ. Καφαντάρη στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΙ και στην εκπομπή «ΠΡΩΙΝΗ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ»
Η κατάσταση που αντιμετωπίζει η χώρα μας είναι δραματική για τους πολίτες και τις
επιχειρήσεις και δεν οφείλεται μόνο από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ο πόλεμος επιδείνωσε
την κατάσταση…Εδώ και ένα χρόνο έχει ξεκινήσει αυτό το ράλι ακρίβειας στην ενέργεια και
οι συνεχείς ανατιμήσεις στα είδη πρώτης ανάγκης.
Εμείς, ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, εδώ και ένα χρόνο μιλάμε για τα θέματα τα ενεργειακά και για κρίση
ακρίβειας. Δεν μας άκουγε ο κ. Μητσοτάκης. Πέρασε πολύς καιρός για να παραδεχτεί ότι
υπάρχουν αυξήσεις και υπερκέρδη. Συγκεκριμένο καρτέλ φυσικού αερίου κερδίζει.

Σχετικά με το θέμα ενεργειακής επάρκειας και ασφάλειας της χώρας μας, έπρεπε και πρέπει
να παρθούν συγκεκριμένα μέτρα από την κυβέρνηση. Να υπάρχει ολιστικό σχέδιο μείωσης
της κατανάλωσης ενέργειας και εκτός των άλλων πχ. να μην ανοίγουν τα καταστήματα την
Κυριακή, να πυκνώσουν τα Μέσα μαζικής μεταφοράς κλπ. Ο κ. Μητσοτάκης όμως εξήγγειλε
τη βίαιη απολιγνιτοποίηση χωρίς πρόγραμμα κλείνοντας λιγνιτικές μονάδες, δένοντάς μας
στο φυσικό αέριο. Τώρα η κυβέρνηση θέλει να ανοίξει λιγνιτικές μονάδες οι οποίες βεβαια
είναι εγκαταλελειμμένες εδώ και πολύ καιρό και χρειάζεται χρόνος και διαδικασίες για να
ξαναλειτουργήσουν. Το σχέδιο για την ενέργεια και το κλίμα ΕΣΕΚ του ΣΥΡΙΖΑ περιλάμβανε
σταδιακή απεξάρτηση από τον λιγνίτη και παράλληλη ανάπτυξη των ΑΠΕ...
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...

https://www.youtube.com/watch?v=K_OhAIVJ
BDU

01.07.2022
Στην όμορφη συνάντηση του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ στην Αγ. Βαρβάρα
Είμαστε πολλοί, θα γίνουμε περισσότεροι…Θα ανατρέψουμε την Κυβέρνηση Μητσοτάκη…

https://www.facebook.com/harakafantari

03.07.2022
Με τους Κρήτες Καματερού χθες. Με τον Πρόεδρο του Συλλόγου.Με το Δήμαρχο
Λύσης (κατεχόμενα της Κύπρου) αδελφοποιημένος Δήμος με Αγ. Αναργύρους

https://www.facebook.com/harakafantari

03.07.2022
Στις εκδηλώσεις των βρεφονηπιακών σταθμών Περιστερίου στο Άλσος
Συγχαρητήρια στα παιδιά, τους εργαζόμενους

https://www.facebook.com/harakafantari

03.07.2022
Στο Θέατρο ΠΕΤΡΑΣ στην Πετρούπολη.Στην ενδιαφέρουσα εκδήλωση -παράσταση του
Συλλόγου Αχελώος. Αιτωλοακαρνάνες και Ευρυτάνες μαζί
Συγχαρητήρια στους συντελεστές της παραάστασης και στους εξαιρετικούς ερασιτέχνες
ηθοποιούς

https://www.facebook.com/harakafantari

04.07.2022
Στους Αγ. Αναργύρους. Μάζωξη παλιών και νέων συντρόφων
Είμαστε πολλοί και θα νικήσουμε…

https://www.facebook.com/harakafantari

06.07.2022
Στο Ίλιον καλωσορίζοντας τους νέους συντρόφους μαζί γινόμαστε δυνατότεροι
παλεύοντας για ένα καλύτερο αύριο

https://www.facebook.com/harakafantari

09.07.2022
Στο Ίλιον με συντρόφους και συντρόφισσες της ΟΜ
Ακούσαμε τους καταστηματάρχες, μιλήσαμε μαζί τους για τις αγωνίες τους και τα
προβλήματά τους...Ακούσαμε και το εξής:
"Mε το SYRIZA ένιωθα φτωχός.. με Μητσοτάκη..νιώθω πλούσιος αφού πληρώνω 1500
ευρώ στη ΔΕΗ..."

https://www.facebook.com/harakafantari

09.07.2022
Σήμερα στη λαϊκή αγορά στο Μπουρνάζι.
Την Τρίτη 12/7 ο Α.Τσίπρας στο Περιστέρι

https://www.facebook.com/harakafantari

11.07.2022
Στην Πετρούπολη στην υποδοχή νέων μελών ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ. Διάθεση, αγωνιστικότητα ,
πείσμα…για Πολιτικη Αλλαγή. Να φύγει το καθεστώς Μητσοτάκη…

https://www.facebook.com/harakafantari

12.07.2022
Στη συνάντηση κατοίκων της περιοχής Αφαίας στο Χαϊδάρι χθες, με πρωτοβουλία του
τοπικού συλλόγου κατοίκων.Θέμα της συνάντησης η επένδυση στα Ναυπηγεία
Σκαραμαγκά και οι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι που δημιουργούνται.Μέγα και διαχρονικό
ζήτημα η ανάγκη πρόσβασης στο θαλάσσιο μέτωπο των κατοίκων της Δυτ. Αθήνας

https://www.facebook.com/harakafantari

12.07.2022
Στο Περιστέρι η Δυτική Αθήνα δείχνει τον δρόμο. Τσίπρας τωρα στο Περιστέρι
H αρχή του τέλους για την Κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει αρχίσει...

https://www.facebook.com/harakafantari

18.07.2022
Επίσκεψη στη Μητρόπολη Περιστερίου.Συνάντηση με το σεβασμιώτατο Μητροπολιτή
Περιστερίου Γρηγόριο. Συζήτηση για τα κοινωνικά προβλήματα των κατοίκων του
Δήμου Περιστερίου και τη συμβοληή της Μητρόπολης στην επίλυση τους
Η φτωχοποίηση της Κοινωνίας αυξάνει και λόγω της ραγδαίας αύξησης των τιμών
στην ενέργεια, αλλά και τα είδη πρώτης ανάγκης

https://www.facebook.com/harakafantari

18.07.2022
Στην συγκέντρωση της ΟΜ Καματερού στο Ανοιχτό θέατρο Μίκης Θεοδωράκης.
Συνεχίζουμε...Η πολιτική αλλαγή έρχεται

https://www.facebook.com/harakafantari

23.07.2022
Στην εκδήλωση μνήμης του ΣΦΕΑ στον ιστορικό χώρο του πρώην ΕΑΤ ΕΣΑ 48 χρόνια
απο την πτώση της Δικτατορίας.Δυστυχώς το φάντασμα του φασισμού εμφανίζεται και
πάλι στην Ευρώπη. Δυστυχώς η αμφισβήτηση της ιστορικής μνήμης και των αγώνων του
λαού μας κατά της Δικτατορίας ,εμφανίζεται πάλι και εντός του Ελληνικού
Κοινοβουλίου…

https://www.facebook.com/harakafantari

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
20.07.2022
Στο Δημαρχείο Παλλήνης -Συνάντηση με τον Δήμαρχο.Στη συνάντηση συμμετείχε
Αντιπροσωπεία ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ με τη Ράνια Σβιγγου , Γ Βασιλειάδη, τοπικούς βουλευτές,
Νομαρχιακή Ανατ. Αττικής και την Αλληλεγγύη για όλους.
Εκφράσαμε τη συμπαράσταση μας, και έμπρακτα …

https://www.facebook.com/harakafantari

19.07.2022
Στην τελετή αποφοίτησης των νέων Αξιωματικών του πυροσβεστικού σώματος

https://www.facebook.com/harakafantari

19.07.2022
Διώνη και Ντρφι

https://www.facebook.com/harakafantari

19.07.2022
Δύσκολη νύχτα απόψε στην Πεντέλη και τους όμορους οικισμούς.Η σκέψη μας στους
κατοίκους, αλλά και στους πυροσβέστες, αστυνομικούς, εθελοντές, ανθρώπους της
Πολιτικής Προστασίας που επιχειρούν…
Ευελπιστούμε οτι η καταστροφή θα ειναι περιορισμένη. Να ακολουθούμε τις οδηγίες
των επί τόπου Αρχών…

https://www.facebook.com/harakafantari

26.07.2022
Φάμελλος - Γκαρά- Καφαντάρη: Ανεπαρκής η κυβέρνηση και στη διαχείριση της
μεγάλης πυρκαγιάς στο Εθνικό Πάρκο Δαδιάς

https://www.facebook.com/harakafantari

30.07.2022

Χαιρετισμός τώρα στην τελετή παραλαβής δύο πυροσβεστικών οχημάτων για το σώμα της
Επίλεκτης Ομάδας Ειδικών Αποστόλων Δήμου Αιγάλεω .

https://www.facebook.com/harakafantari

