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05.08.2022

Κατατεθείσα αναφορά με θέμα: «Διατήρηση αυτοτελούς 

Κτηματολογικού Γραφείου στο Ίλιον Αττικής.»

ΑΝΑΦΟΡΑ

Για τον κ. Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης

ΘΕΜΑ: Διατήρηση αυτοτελούς Κτηματολογικού Γραφείου στο Ίλιον

Αττικής

Η Βουλευτής Β2 Δυτικού Τομέα Αθήνας ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Χαρά Καφαντάρη και 6 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ

καταθέτουν αναφορά την κοινή επιστολή των Δημάρχων Ιλίου, Πετρούπολης και Αγίων Αναργύρων

- Καματερού με θέμα:«Διατήρηση αυτοτελούς Κτηματολογικού Γραφείου στο Ίλιον Αττικής.»

Με βάση την από 02.08.2022 κοινή επιστολή των Δημάρχων Ιλίου,Πετρούπολης και Αγίων

Αναργύρων-Καματερού επισημαίνεται ότι το Κτηματολογικό Γραφείο Ιλίου (Υποθηκοφυλακείο Ιλίου)

καταργείται καισυγχωνεύεται στο Κτηματολογικό Γραφείο Αχαρνών. Η μετεγκατάσταση του

Yποθηκοφυλακείου-Κτηματολογικού Γραφείου Ιλίου μετά από περίπου εξήντα έτη συνεχούς και

αψεγάδιαστης λειτουργίας αποδυναμώνει τις εν λόγω περιοχές από κάποια δημόσια υπηρεσία

υποδειγματικής λειτουργίας και οικείας προς τους δημότες και συναλλασσόμενους πολίτες ενώ

φέρνει στο προσκήνιο προβλήματα που θα αντιμετωπίζουν οι πολίτες με σωρεία απο ακαταχώρητες

πράξεις και το τεράστιο όγκο που θα σωρευτεί με αποτέλεσμα να δυσχεράνεικάθε έννοια χρηστής

λειτουργίας και Διοίκησης…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ..

https://kafantari.com/2022/08/05/%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%cf%84%ce%b5%ce%b8%ce%b5%ce%af%cf%83%ce%b1-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%ac-%ce%bc%ce%b5-%ce%b8%ce%ad%ce%bc%ce%b1-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%84%ce%ae%cf%81%ce%b7/


08.08.2022

Χαρά Καφαντάρη : Ανάγκη ενίσχυσης σε προσωπικό του 

Δασαρχείου Αιγάλεω
ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς

κ. Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Θέμα: Ανάγκη ενίσχυσης σε προσωπικό του Δασαρχείου Αιγάλεω

Το Δασαρχείο Αιγάλεω, με έδρα στο Δήμο Αιγάλεω έχει στη δικαιοδοσία του 650.000 στρέμματα και

αναφέρεται σε 11 Δήμους.

Όπως όλες οι δασικές υπηρεσίες αντιμετωπίζει πρόβλημα υποστελέχωσης, καθώς οι ελλείψεις

προσωπικού είναι μεγάλες, λόγω του ότι πάνω από μια δεκαετία έχουν να γίνουν προσλήψεις.

Συγκεκριμένα στο Δασαρχείο Αιγάλεω υπηρετούν σήμερα 3 δασολόγοι (της δασάρχη

συμπεριλαμβανόμενης),3 δασοπόνοι τεχνικής εκπαίδευσης και 14 δασοφύλακες (των οδηγών

συμπεριλαμβανόμενων). Χαρακτηριστικά, στο τμήμα Δασοπονικών έργων υπάρχει μόνο ένας

δασολόγος, ο οποίος είναι και προϊστάμενος του τμήματος.

Η έξαρση των ακραίων καιρικών φαινομένων, οι δασικές πυρκαγιές και στην Αττική, απαιτούν

δασικές υπηρεσίες επαρκώς στελεχωμένες και βέβαια μέσα και εξοπλισμό. Υπενθυμίζουμε ότι ο

θεσμοθετημένος ρόλος των Δασαρχείων είναι καθοριστικός στον τομέα της ΠΡΟΛΗΨΗΣ αλλά και της

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Παράλληλα όμως οι εργαζόμενοι στα Δασαρχεία συμμετέχουν και στην

κατάσβεση πυρκαγιών. Πρόσφατα δε, εργαζόμενοι του Δασαρχείου Αιγάλεω συμμετείχαν και στην

κατάσβεση στην Πεντέλη. Η επιχορήγηση όμως του Δασαρχείου, λόγω αντιπυρικής, είναι μόλις

18.000 ευρώ...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...

https://kafantari.com/2022/08/08/%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%b1%ce%bd%ce%ac%ce%b3%ce%ba%ce%b7-%ce%b5%ce%bd%ce%af%cf%83%cf%87%cf%85%cf%83%ce%b7%cf%82-%cf%83%ce%b5-%cf%80%cf%81/


03.08.2022

Η Χ. Καφαντάρη και αντιπροσωπεία νομαρχιακής ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ 

Δυτ. Αθήνας στο Δασαρχειο Αιγάλεω

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Χαρά Καφαντάρη βουλευτής Δυτικής Αθήνας και αναπληρώτρια Τομεάρχης Πολιτικής

Προστασίας ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, με αντιπροσωπεία της Νομαρχιακής Επιτροπής Δυτικής Αθήνας

αποτελούμενη από το Γραμματέα Κ. Κάβουρα και τους Ι. Πετράκη και Κ. Στρατή,

επισκέφτηκαν το Δασαρχείο Αιγάλεω, στο πλαίσιο δράσης που αφορά την αντιπυρική

περίοδο και την δασοπροστασία του Ποικίλου Όρους. Σημειώνουμε ότι το Δασαρχείο

Αιγάλεω έχει στην αρμοδιότητά του 650.000 στρεμμ., και αφορά 11 Δήμους.

Κατά την επίσκεψη στο Δασαρχείο Αιγάλεω συναντήθηκαν με την κα Δασάρχη, στελέχη και

εργαζόμενους στο Δασαρχείο.

Σημαντικά είναι τα προβλήματα των δασικών υπηρεσιών και του εν λόγω Δασαρχείου, με

κύριο πρόβλημα την έλλειψη προσωπικού (πάνω από 10 χρόνια πέρασαν χωρίς προσλήψεις

στις δασικές υπηρεσίες), η δε καθετοποίηση των δασικών υπηρεσιών και η υπαγωγή τους

στο ΥΠΕΝ, δεν έχει ολοκληρωθεί κανονιστικά και διοικητικά, με συνέπεια μια σειρά

δυσλειτουργίες στην εκτέλεση της σημαντικής αποστολής των δασικών υπηρεσιών, δηλαδή

στην διαφύλαξη του δασικού μας πλούτου και ιδιαίτερα στις πολιτικές πρόληψης και

αποκατάστασης, που είναι και η κύρια αρμοδιότητα τους...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...

https://kafantari.com/2022/08/03/%ce%b7-%cf%87-%ce%ba%ce%b1%cf%86%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b1%cf%81%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b9%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%89%cf%80%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b1%cf%81/


04.08.2022

Η Χ. Καφαντάρη  στο γραφείο ενδοοικογενειακής βίας της ΕΛΑΣ, 

στο 2ο Α.Τ Περιστερίου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Χαρά Καφαντάρη, βουλευτής Δυτικής Αθήνας ,αναπληρ. Τομεάρχης Πολιτικής Προστασίας ΚΟ

ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και ο Κ. Κάβουρας γραμμ. Νομαρχιακής Επιτροπής Δυτικής Αθήνας ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ,

επισκέφτηκαν σήμερα το γραφείο ενδοοικογενειακής βίας στο 2ο Αστυνομικό τμήμα Περιστερίου.

Η έξαρση των γυναικοκτονιών και των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας ειδικά το τελευταίο

χρονικό διάστημα, καθιστούν το θέμα επείγον προς αντιμετώπιση.

Το γραφείο ενδοοικογενειακής βίας της ΕΛΑΣ στο Περιστέρι, είναι ένα από τα 6 πιλοτικά, που

συστάθηκαν σε όλη την Ελλάδα, διαδικασία που ξεκίνησε από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Ωστόσο η

στελέχωσή τους, και του Περιστερίου, είναι ελλιπής, για την αντιμετώπιση και εκτέλεση ενός τόσο

σημαντικού έργου. Δεν είναι στελεχωμένα με ειδικό επιστημονικό προσωπικό (ψυχολόγοι,

κοινωνικοί λειτουργοί κ.α.), ενώ το ολιγάριθμο αστυνομικό προσωπικό εκτελεί και άλλες

αστυνομικές υπηρεσίες, καθώς τα εν λόγω γραφεία δεν ανήκουν σε Ανεξάρτητη Διεύθυνση εντός της

ΕΛΑΣ.

Η αντιμετώπιση ενός τόσο σοβαρού κοινωνικού προβλήματος, όπως η ενδοοικογενειακή βία, απαιτεί

ένα πλέγμα συνεργασίας και δράσης δημόσιων φορέων, από Κοινωνικές υπηρεσίες, δομές

υποστήριξης, κέντρα και στέγες διαβίωσης θυμάτων, ΕΛΑΣ και αρμόδια υπουργεία...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...

https://kafantari.com/2022/08/04/%ce%b7-%cf%87-%ce%ba%ce%b1%cf%86%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b1%cf%81%ce%b7-%cf%83%cf%84%ce%bf-%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%b5%ce%b9%ce%bf-%ce%b5%ce%bd%ce%b4%ce%bf%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%b3%ce%b5/


06.08.2022

X. Καφαντάρη: 6η Αυγούστου: Ο πυρινικός εφιάλτης 

επιστρέφει!! 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

6η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: Ο ΠΥΡΗΝΙΚΟΣ ΕΦΙΑΛΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ!

Η Χαρά Καφαντάρη βουλευτής Δυτικής Αθήνας ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, αναπληρώτρια τομεάρχης

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

Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής δήλωσε:

Η σημερινή μέρα είναι μαύρη επέτειος για όλον τον πλανήτη. Οι ατομικές βόμβες που

ισοπέδωσαν την Χιροσίμα (06.08.1945) και το Ναγκασάκι (09.08.1945) που

ακολούθησε, άνοιξαν μια νέα ιστορική περίοδο για την ανθρωπότητα. Την εποχή του

ΦΟΒΟΥ, του ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ και της ισορροπίας του ΤΡΟΜΟΥ ανάμεσα στους πολιτικούς

συνασπισμούς.

Σήμερα, κάπου 13.000 ατομικές και πυρηνικές κεφαλές, αποθηκευμένες σε όλα τα μήκη

και πλάτη, συνεχίζουν να απειλούν την ίδια την ζωή και είναι ικανές να καταστρέψουν

μερικές εκατοντάδες φορές τον πολιτισμό στον πλανήτη μας, ενώ, πάνω από 450

πυρηνικοί αντιδραστήρες, μπορούν, δυνητικά, να παράξουν ακόμα περισσότερα

πυρηνικά πυρομαχικά...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...

https://kafantari.com/2022/08/06/x-%ce%ba%ce%b1%cf%86%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%ac%cf%81%ce%b7-6%ce%b7-%ce%b1%cf%85%ce%b3%ce%bf%cf%85%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%bf-%cf%80%cf%85%cf%81%ce%b7%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%83-%ce%b5%cf%86/


04.08.2022

Χ. Καφαντάρη: Ένα βαθιά κοινωνικό ζήτημα οπως οι 

γυναικοκτόνιες, δεν αντιμετωπίζεται με τα ευχολόγια και τις 

διαπιστώσεις της κυβέρνησης

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 03.08.2022, στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΙ και στην εκπομπή

«NEWSROOM» σχολίασε την επικαιρότητα και μεταξύ άλλων ανέφερε:

« Σχετικά με τις γυναικοκτονίες των τελευταίων ημερών, χρειάζεται εγρήγορση κοινωνική

πολιτική και κυβερνητική. Η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη πρέπει να λάβει μέτρα. Το πρώτο

εξάμηνο 2022 είχαμε 12 γυναικοκτονίες ενώ το 2021 έκλεισε γύρω στις 18 γυναικοκτονίες.

Αριθμοί-καμπανάκια που η κυβέρνηση αγνοεί…

Ο ΟΗΕ και πολλές ευρωπαϊκές χώρες έχουν εισάγει τον όρο «γυναικοκτονία» στον ποινικό τους

κώδικα. Η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη θέλει να αποδομήσει τον όρο της γυναικοκτονίας.

Εμείς, ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, επανακαταθέσαμε τροπολογία ώστε να κατοχυρωθεί νομικά ο όρος

γυναικοκτονία στον ποινικό κώδικα. Η συντηρητική παράταξη της δεξιάς ό,τι αφορά τα

δικαιώματα των γυναικών έχει μια ιδεοληπτική αντίληψη.

Χρειάζεται ενίσχυση των δομών, επιπλέον ξενώνες, κέντρα κακοποιημένων γυναικών ,ενώ τα

τμήματα ενδοοικογενειακής βίας, τα οποία ιδρύθηκαν επί Ο. Γεροβασίλη το 2018, είναι

στελεχωμένα μόνο από αστυνομικούς, ενώ έπρεπε να είναι και ειδικοί επιστήμονες...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...

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

6Ggg535cp8

https://kafantari.com/2022/08/04/%ce%b5%ce%bd%ce%b1-%ce%b2%ce%b1%ce%b8%ce%b9%ce%b1-%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%cf%89%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%bf-%ce%b6%ce%b7%cf%84%ce%b7%ce%bc%ce%b1-%ce%bf%cf%80%cf%89%cf%83-%ce%bf%ce%b9-%ce%b3%cf%85%ce%bd/
https://www.youtube.com/watch?v=t6Ggg535cp8


04.08.2022

Χαρά Καφαντάρη: Να τοποθετηθεί ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης για 

τις παρακολουθήσεις

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 03.08.2022, στον τηλεοπτικό σταθμό KONTRA CHANNEL και

στην εκπομπή «KONTRA NEWS10» σχολίασε την επικαιρότητα και μεταξύ άλλων ανέφερε:

«Ως προς την πανδημία στην χώρα μας, είμαστε πρωταθλητές στην Ευρώπη ανά εκατομμύριο

σε θανάτους από covid, όμως η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη αποφάσισε η καθημερινή

ενημέρωση για την πορεία της πανδημίας να γίνει εβδομαδιαία και δεν παίρνει μέτρα

θωράκισης της Δημόσιας Υγείας.

Μέσα στην πανδημία τα νοσοκομεία μας έγιναν μονοθεματικά με αποτέλεσμα άτομα με χρόνια

νοσήματα ( π.χ. καρκίνος, καρδιοπάθειες) να φοβούνται να πλησιάζουν τα νοσοκομεία και έτσι

να χειροτερεύει η υγεία τους. Ο κ. Μητσοτάκης συνεχίζει να μιλάει για ιδιωτικοποίηση της

υγείας και ΣΔΙΤ.

Σχετικά με το πρόσφατο ζήτημα παρακολούθησης κινητού του κ. Ανδρουλάκη να τονίσω ότι

πρέπει να διερευνηθεί το ζήτημα καθώς είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα για την δημοκρατία.

Ο κ. Κοντολέων, επικεφαλής της ΕΥΠ παραδέχτηκε ότι παρακολουθούσαν το κινητό του

δημοσιογράφου κ. Κουκάκη. Η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη είναι έκθετη, πρέπει να αναλάβει

ευθύνες...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...

https://www.youtube.com/watch?v=kD4ug

YWCKt8

https://kafantari.com/2022/07/02/%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%bf-%cf%80-%ce%b5%ce%af%ce%bc%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b5-%ce%ad%cf%84%ce%bf%ce%b9%ce%bc%ce%bf/
https://www.youtube.com/watch?v=kD4ugYWCKt8


05.08.2022

Καφαντάρη, Κυρανάκης στο ΣΚΑΙ και στην Πρωινή Ενημέρωση

https://www.youtube.com/watch?v=Uqi_bifw2LY&t=125s

https://www.youtube.com/watch?v=Uqi_bifw2LY&t=125s


08.08.2022

Χαρά Καφαντάρη: Ο κ. Μητσοτάκης εκθέτει τη χώρα μας 

και διεθνώς… Να παραιτηθεί…..

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 08.08.2022, στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΙ

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

« Ως προς τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις ο κ. Μητσοτάκης είναι το πρόβλημα για την

πατρίδα μας. Να υπενθυμίσω ότι από την ανάληψη της διακυβέρνησης της χώρας από

τον κ. Μητσοτάκη, οι πρώτες κινήσεις του ήταν να πάρει στην αρμοδιότητά του την ΕΥΠ,

την ΕΡΤ και το ΑΠΕ. Άρα εφόσον η ΕΥΠ υπάγεται στο πρωθυπουργικό γραφείο δεν

γίνεται να λέει ο κ. Μητσοτάκης ότι δεν ήξερε τι συνέβαινε. Εάν όντως δεν ήξερε τι

γινόταν στην ΕΥΠ τότε αυτός είναι ένας ακόμα λόγος που αποδεικνύει ότι κ. Μητσοτάκης

είναι ανίκανος σαν πρωθυπουργός.

Εκτίθεται η πατρίδα μας διεθνώς. O Γκάρντιαν (Guardian) αναφέρει ότι θυμίζει άλλες

εποχές επταετίας η κατάσταση στην Ελλάδα.

Εμείς ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ είπαμε ναι στην εξεταστική επιτροπική και μια αυριανή δημοκρατική

προοδευτική κυβέρνηση θα κάνει και προανακριτική. Δεν είναι κεραυνός εν αιθρία όλα

αυτά. Είναι ένα πλήγμα για την δημοκρατία και οι ευθύνες είναι συγκεκριμένες...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...

https://www.youtube.com/watch?v=bdg6

bRaKfXs

https://kafantari.com/2022/08/08/%cf%87%ce%b1%cf%81%ce%ac-%ce%ba%ce%b1%cf%86%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%ac%cf%81%ce%b7-%ce%bf-%ce%ba-%ce%bc%ce%b7%cf%84%cf%83%ce%bf%cf%84%ce%ac%ce%ba%ce%b7%cf%82-%ce%b5%ce%ba%ce%b8%ce%ad%cf%84%ce%b5%ce%b9/
https://www.youtube.com/watch?v=bdg6bRaKfXs


09.08.2022

Χαρά Καφαντάρη:Δεν έχει την γενναιότητα ο κ. Μητσοτάκης 

να αναλάβει την πολιτική ευθύνη για τις «ΕΠΙΣΥΝΔΕΣΕΙΣ»

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 09.08.2022, στον ραδιοφωνικό σταθμό REAL

FM σχολίασε την επικαιρότητα και μεταξύ άλλων ανέφερε:

«O κ. Μητσοτάκης βρίσκεται σε απελπισία. Χτες στην ομιλία του, ο κ. Μητσοτάκης δεν είχε

τη γενναιότητα να αναλάβει την πολιτική ευθύνη για ότι συμβαίνει ως προς τις

τηλεφωνικές παρακολουθήσεις. Να μας απαντήσει ο κ. Μητσοτάκης ποια είναι τα πολιτικά

κόμματα που είναι σε δήθεν νόμιμη παρακολούθηση. Και ποιοι παρακολουθούνται .

Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι η παρακολούθηση είναι νόμιμη αλλά αν το γνώριζε θα την

απέτρεπε. Θα επενέβαινε δηλαδή σε κάτι νόμιμο…; Πολλές οι αντιφάσεις στις οποίες ο κ.

Μητσοτάκης πρέπει να απαντήσει…

Υπάρχει κρίση δημοκρατίας την οποία δημιούργησε ο κ. Μητσοτάκης και το Μαξίμου. Δεν

επιτρέπεται να διασύρεται διεθνώς η πατρίδας μας. Διεθνής ειδησεογραφικά πρακτορεία

(Associated Press, Reuters κ.ά) αναφέρονται στην κατάσταση στην πατρίδα μας. Το

Αssociated Press αναφέρει ότι θυμίζει εποχές επταετίας η κατάσταση στην Ελλάδα...

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

hFgvS-w4

https://kafantari.com/2022/08/09/%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%b5%ce%bd-%ce%ad%cf%87%ce%b5%ce%b9-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b3%ce%b5%ce%bd%ce%b1%ce%af%ce%bf%cf%84%ce%b7%cf%84/
https://www.youtube.com/watch?v=QUwhFgvS-w4


14.08.2022

Χαρά Καφαντάρη: Όσο και να προσπαθεί ο κ. 

Μητσοτάκης «οι Επισυνδέσεις» δεν κουκουλώνονται..

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 14.08.2022, στον

τηλεοπτικό σταθμό ΟPEN TV και στην εκπομπή «ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ» σχολίασε την

επικαιρότητα και μεταξύ άλλων ανέφερε:

«O κ. Μητσοτάκης είναι εκτεθειμένος με την υπόθεση των τηλεφωνικών

παρακολουθήσεων. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες… Είναι μια μαύρη κηλίδα στην

πολιτική του κ. Μητσοτάκη. Από την αρχή, εμείς, μέσω του προέδρου μας Α.

Τσίπρα ζητήσαμε να συνεδριάσει άμεσα Ολομέλεια της Βουλής για να συζητηθεί το

εν λόγω ζήτημα, αλλά η κυβέρνηση αργοπορεί. Ο κ. Μητσοτάκης διασύρει την

πατρίδα μας διεθνώς. Διεθνής ειδησεογραφικά πρακτορεία μιλάνε δυσμενώς για

την κυβέρνηση της χώρας μας.

Λένε ότι η ευθύνη είναι στον αρχηγό της ΕΥΠ. Ο αρχηγός της ΕΥΠ ορίστηκε από τον

κ. Μητσοτάκη .Ήταν προσωπική επιλογή του. Μάλιστα επειδή τα προσόντα του

επικεφαλής δεν ταίριαζαν στο συγκεκριμένο άτομο (κ. Κοντολέων) με τροπολογία

άλλαξαν τα προσόντα ώστε να μπορέσει να διοριστεί… Άρα η ευθύνη είναι

απευθείας στον κ. Μητσοτάκη...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...

https://www.youtube.com/watch?v=52eXl2J-ffg

https://kafantari.com/2022/08/14/%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%8c%cf%83%ce%bf-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%bd%ce%b1-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%80%ce%b1%ce%b8%ce%b5%ce%af-%ce%bf-%ce%ba/
https://www.youtube.com/watch?v=52eXl2J-ffg


18.08.2022

Χαρά Καφαντάρη: Μητσοτάκης, Πρωθυπουργός των fake news, 

«Επισυνδέσεων» και φτώχειας…

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

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

Περιβάλλοντος της Βουλής, στις 17.08.2022, στον τηλεοπτικό σταθμό BLUESKY και στην εκπομπή

«ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΕΙΣ» σχολίασε την επικαιρότητα και μεταξύ άλλων ανέφερε:

«Για το θέμα με τους πρόσφυγες στον Έβρο, ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ ως υπεύθυνη πολιτική δύναμη και όχι

καιροσκοπική κατέθεσε ερώτηση για το καθεστώς κυριαρχίας της νησίδας όπου διαδραματίσθηκε

το δράμα με τους 39 πρόσφυγες δεδομένου ότι η νησίδα αυτή φέρεται εγγεγραμμένη στο Εθνικό

Κτηματολόγιο, ως ιδιοκτησία του ελληνικού δημοσίου ενώ υπάρχει έγγραφο της Γεωγραφικής

Υπηρεσίας, στο οποίο βεβαιώνεται ότι οι σχετικές συντεταγμένες ανήκουν σε τουρκικό έδαφος.

Πρέπει να δοθεί απάντηση από την κυβέρνηση. Βλέπουμε αντιφάσεις και fake news από την

πλευρά της κυβέρνησης για το εν λόγω ζήτημα. Η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη είναι έκθετη και

έχει την ευθύνη.

Τα σύνορα μας είναι και σύνορα της Ευρώπης. Τα προβλήματα μας με την Τουρκία είναι και

προβλήματα της Ευρώπης. Η όποια ελληνική κυβέρνηση πρέπει να θέτει τέτοια ζητήματα σε

επίπεδο Ευρώπης ώστε να τοποθετούνται οι ευρωπαϊκές δυνάμεις. Τι διεθνείς πρωτοβουλίες

πήρε η ελληνική κυβέρνηση…; Ποιες είναι οι προτάσεις και οι προετοιμασίες της για το Ευρωπαϊκό

Σύμφωνο Μετανάστευσης;

Η Ελλάδα πρέπει να δραστηριοποιείται στους διεθνείς οργανισμούς και στην ευρωπαϊκή ένωση

ώστε να λυθεί ως ένα βαθμό το μεταναστευτικό-προσφυγικό. Εκτός από τους πολέμους που

δημιουργούν πρόσφυγες, μην ξεχνάμε και την κλιματική κρίση, ένα παγκόσμιο ζήτημα, που έχει

δημιουργήσει κλιματικούς μετανάστες...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...

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

Hyrop54&t=9s

https://kafantari.com/2022/08/18/%cf%87%ce%b1%cf%81%ce%ac-%ce%ba%ce%b1%cf%86%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%ac%cf%81%ce%b7-%ce%bc%ce%b7%cf%84%cf%83%ce%bf%cf%84%ce%ac%ce%ba%ce%b7%cf%82-%cf%80%cf%81%cf%89%ce%b8%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85%cf%81/
https://www.youtube.com/watch?v=NiKyHyrop54&t=9s


18.08.2022

Χαρά Καφαντάρη: Κυβέρνηση σε παραζάλη, διασπορά fake 

news, αντί διεθνών πρωτοβουλιών.

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 18.08.2022, στον τηλεοπτικό σταθμό ΕΡΤ και

στην εκπομπή «από τις έξι» σχολίασε την επικαιρότητα και μεταξύ άλλων ανέφερε:

«Σχετικά με τους πρόσφυγες στον Έβρο, η κυβέρνηση και ο κ. Μητσοτάκης βρίσκεται σε μια

κατάσταση παραζάλης. Βλέπουμε αντιφάσεις, αλληλοσυγκρουόμενες ανακοινώσεις και fake

news από την πλευρά της κυβέρνησης για το εν λόγω ζήτημα. Η κυβέρνηση του κ.

Μητσοτάκη είναι έκθετη και έχει την ευθύνη. Ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ κατέθεσε ερώτηση για το

καθεστώς κυριαρχίας της νησίδας όπου διαδραματίσθηκε το δράμα με τους πρόσφυγες

δεδομένου ότι η νησίδα αυτή φέρεται εγγεγραμμένη στο Εθνικό Κτηματολόγιο, ως

ιδιοκτησία του ελληνικού δημοσίου ενώ υπάρχει έγγραφο της Γεωγραφικής Υπηρεσίας, στο

οποίο βεβαιώνεται ότι οι σχετικές συντεταγμένες ανήκουν σε τουρκικό έδαφος. Δεν γίνεται

να ισχύουν και τα δύο. Πρέπει να δοθεί συγκεκριμένη απάντηση από την κυβέρνηση.

Τι διεθνείς κινήσεις έχει κάνει η ελληνική κυβέρνηση για το μεταναστευτικό-προσφυγικό

αλλά και για άλλα εθνικά ζητήματα καθώς και για ζητήματα με την Τουρκία; Από το 2019 η

Τουρκία έχει ξεπεράσει τα όρια σε προκλητικότητα…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ... https://www.youtube.com/watch?v=bcDPU8aVSN

g

https://kafantari.com/2022/08/18/%cf%87%ce%b1%cf%81%ce%ac-%ce%ba%ce%b1%cf%86%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%ac%cf%81%ce%b7-%ce%ba%cf%85%ce%b2%ce%ad%cf%81%ce%bd%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%83%ce%b5-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%b6%ce%ac%ce%bb%ce%b7/
https://www.youtube.com/watch?v=bcDPU8aVSNg


21.08.2022

Xαρά Καφαντάρη: Συνεχίζεται η «άρνηση» από την 

κυβέρνηση για τον Έβρο και τις παρακολουθήσεις…

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 20.08.2022, στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN TV

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

« Σχετικά με το πρόσφατο περιστατικό με τους πρόσφυγες στον Έβρο, η κυβέρνηση του κ.

Μητσοτάκη βρίσκεται σε μια κατάσταση πανικού με αποτέλεσμα να λέει ανακρίβειες. Ο

ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, ως υπεύθυνη αντιπολίτευση, άσκησε το μέσο του κοινοβουλευτικού ελέγχου

καταθέτοντας ερώτηση για το καθεστώς ιδιοκτησίας της βραχονησίδας, δεδομένου ότι η

βραχονησίδα αυτή φέρεται εγγεγραμμένη στο Εθνικό Κτηματολόγιο, ως ιδιοκτησία του

ελληνικού δημοσίου, ενώ παράλληλα υπάρχει έγγραφο της Γεωγραφικής Υπηρεσίας, στο

οποίο βεβαιώνεται ότι οι σχετικές συντεταγμένες ανήκουν σε τουρκικό έδαφος. Η

κυβέρνηση της ΝΔ πρέπει να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις… H χώρα μας είναι υπόλογη

στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τον χειρισμό του προσφυγικού-μεταναστευτικού.

Η όποια ελληνική κυβέρνηση πρέπει να θέτει τέτοια ζητήματα σε επίπεδο Ευρώπης ώστε να

τοποθετούνται οι ευρωπαϊκές δυνάμεις. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα σύνορα της χώρας μας

είναι και σύνορα της Ευρώπης. Τα προβλήματα μας με την Τουρκία είναι και προβλήματα

της Ευρώπης…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ... https://www.youtube.com/watch?v=rsrcVdsya6E

https://kafantari.com/2022/08/21/%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%83%cf%85%ce%bd%ce%b5%cf%87%ce%af%ce%b6%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b9-%ce%b7-%ce%ac%cf%81%ce%bd%ce%b7%cf%83%ce%b7/
https://www.youtube.com/watch?v=rsrcVdsya6E


23.08.2022

Χαρά Καφαντάρη:Κυβέρνηση Μητσοτάκη σε αποδρομή

Άρθρο της Χ. Καφαντάρη, Βουλευτού ΣΥ.ΡΙΖ.Α. ΠΣ Β2 Δυτικού Τομέα Αθήνας, στην ΑΥΓH.

Δεν μπορεί πλέον να πείσει την κοινωνία ο κ. Μητσοτάκης για τις προθέσεις του σχετικά με το

εθνικό συμφέρον. Δεν μπορεί να πείσει ότι εργάζεται για την ευημερία και την κοινωνική

συνοχή. Δεν μπορεί να πείσει ούτε καν για τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της κυβέρνησής του.

H κοινωνική πλειοψηφία υποφέρει και υποφέρει από την ακρίβεια, όχι μόνο στην ενέργεια, αλλά

και στα βασικά είδη λαϊκής κατανάλωσης, με τις τιμές να αυξάνονται γεωμετρικά, ενώ νέες

αυξήσεις τιμών επίκεινται από Σεπτέμβριο. Η ενεργειακή κρίση και οι τιμές του ηλεκτρικού

γίνονται καθημερινά δυσβάστακτες για τα λαϊκά νοικοκυριά. Ο κ. Μητσοτάκης, αφού

ανακάλυψε, καθυστερημένα, τα «υπερέσοδα» συγκεκριμένου καρτέλ παραγωγών ενέργειας, δεν

τόλμησε μέχρι στιγμής να τα «ακουμπήσει» και περιορίζεται μόνο σε αόριστες εξαγγελλίες για

φορολόγηση. Η επιδότηση τελικά δίνεται από τον κρατικό προϋπολογισμό (με τα δικά μας

λεφτά…), ενώ τα υπερέσοδα επταμήνου του προϋπολογισμού ξεπέρασαν τα 5 δισ. Αρνείται

πεισματικά να μειώσει τον ΕΦΚ και τον ΦΠΑ στα βασικά είδη πρώτης ανάγκης, όπως έκαναν μια

σειρά χώρες της Ε.Ε.. Άραγε πώς μπορεί ο κ. Μητσοτάκης να δικαιολογήσει τον ενεργειακό

πληθωρισμό της Ελλάδας, του 61%, όταν στην Ε.Ε. είναι περί το 39%;

Το εργασιακό τοπίο προσομοιάζει με ζούγκλα, χωρίς ΣΣΕ, με απλήρωτες υπερωρίες, με

ανεπαρκείς και υποβαθμισμένου ελεγκτικούς μηχανισμούς, καθώς από τις πρώτες κινήσεις της

κυβέρνησης ήταν η υποβάθμιση του ΣΕΠΕ. Πώς θα δικαιολογήσει ο κ. Μητσοτάκης την

ευρωπαϊκή πρωτιά της χώρας μας στην ανεργία των νέων;

Οι ρυθμίσεις Κεραμέως για την Παιδεία άφησαν πάνω από 30.000 παιδιά έξω από την ανώτατη

εκπαίδευση, υποψήφιους πελάτες πλέον για ιδιωτικά πανεπιστήμια, ΙΕΚ και κολλέγια…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ:https://www.avgi.gr

https://www.avgi.gr/politiki/422672_kybernisi-mitsotaki-se-apodromi


24.08.2022

Χαρά Καφαντάρη: Η κλιματική αλλαγή απειλεί την Ευρώπη

Άρθρο της Χ. Καφαντάρη, Βουλευτού ΣΥ.ΡΙΖ.Α. ΠΣ Β2 Δυτικού Τομέα Αθήνας, στην naftemporiki

Η κλιματική αλλαγή πλέον απειλεί την Ευρώπη! Ή, για να είμαστε ακριβέστεροι, οι συνέπειες της

κλιματικής αλλαγής απειλούν την Ευρώπη. Τον τελευταίο καιρό τα ΜΜΕ έχουν επιδοθεί σε ένα

κρεσέντο μετάδοσης ειδήσεων για παρατεταμένο κύμα καύσωνα και έντονη ξηρασία που πλήττει την

Ευρώπη. Πράγματι, η Δυτική Ευρώπη από τον Νότο (Ισπανία και Πορτογαλία) μέχρι τις ακτές του

Ατλαντικού (Γαλλία, Ολλανδία και Ηνωμένο Βασίλειο) πλήττεται από πρωτοφανή καύσωνα με

θερμοκρασίες ρεκόρ 500ετίας για το Λονδίνο και έντονη ξηρασία. Με την πολυθρύλητη

ιδιωτικοποίηση των επιχειρήσεων ύδρευσης, ιδιαίτερα της Αγγλίας, δεν μπόρεσαν να προβλέψουν

ούτε τις επερχόμενες αλλαγές, ούτε την κάλυψη των αυξημένων αναγκών, λόγω των συνεπειών της

κλιματικής αλλαγής, ενώ απέφυγαν την ενίσχυση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την αναβάθμιση

των αναγκαίων υποδομών.

Η Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή του ΟΗΕ, η γνωστή IPCC, ήδη από το 2007

στις εκθέσεις της περιγράφει τις κυριότερες συνέπειες της κλιματικής αλλαγής:

» Άνοδος της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη.

» Αλλαγές στις βροχοπτώσεις.

» Αύξηση της συχνότητας και σφοδρότητας ακραίων καιρικών φαινομένων.

» Αύξηση της στάθμης της θάλασσας…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: https://www.naftemporiki.gr/

https://www.naftemporiki.gr/afieromata/story/1897211/i-klimatiki-allagi-apeilei-tin-europi


24.08.2022

Xαρά Καφαντάρη:Απαντήσεις για τις «Επισυνδέσεις»

τώρα. Όχι στους συμψηφισμούς…

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 24.08.2022,

στον τηλεοπτικό σταθμό ALERT TV και στην εκπομπή «ALERT ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ»

σχολίασε την επικαιρότητα και μεταξύ άλλων ανέφερε:

«Σχετικά με την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων, υφίσταται ένα

σοβαρό θέμα δημοκρατίας, το σοβαρό θέμα των επισυνδέσεων, είτε νόμιμες είτε

παράνομες. Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι οι παρακολούθησεις είναι νόμιμες αλλά αν

το γνώριζε δεν θα το επέτρεπε. Θα επενέβαινε δηλαδή σε κάτι νόμιμο…; Πολλές

οι αντιφάσεις…

Η κυβέρνηση και ο κ. Μητσοτάκης πρέπει να απαντήσει γιατί έγιναν αυτές οι

επισυνδέσεις, αν υπάρχουν και άλλοι πολιτικοί που παρακολουθούνται και τι

γίνεται με το λογισμικό predator. Δεν υπάρχει άπλετος πολιτικός χρόνος να

εξετάζουμε, πρέπει ο κ. Μητσοτάκης να απολογηθεί και να δώσει απαντήσεις.

Είναι ένα κυβερνητικό παρακράτος που την καθοδήγηση την έχει ο κ.

Μητσοτάκης. Έβαλε δικό του άνθρωπο επικεφαλής της ΕΥΠ, ο οποίος δεν είχε τα

ανάλογα προσόντα. 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=hv7pREIYyT8

https://kafantari.com/2022/08/24/x-%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%bd%cf%84%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b9%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%83%cf%85%ce%bd/
https://www.youtube.com/watch?v=hv7pREIYyT8


24.08.2022

Χαρά Καφαντάρη: Δεν φοβόμαστε εξεταστική σε βάθος 10ετίας 

αρκεί να μη γίνει συμψηφισμός με το παρόν

Καλεσμένη του Ελλάδα 24 και της εκπομπής «Επικαιρότητα» με τη Λία Λάππα ήταν η βουλευτής

Β2 Δυτικού Τομέα Αττικής και Τομέαρχης Πολιτικής Προστασίας της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ κυρία

Χαρά Καφαντάρη.

Η συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ για τα θέματα του Έβρου ήταν το πρώτο θέμα της συζήτησης, με την

κυρία Καφαντάρη να επισημαίνει ότι τα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι κυριαρχικά

και ότι η Ελλάδα θα έπρεπε να κινηθεί διαφορετικά στο περιστατικό του Έβρου που συνέβη τον

Δεκαπενταύγουστο. Όσον αφορά το μεταναστευτικό τόνισε ότι ο φράχτης βοηθάει στη μη

εισροή μεταναστών αλλά η πολυπλοκότητα του θέματος πρέπει να αντιμετωπιστεί ολιστικά.

Σε σχέση με την προκλητικότητα της Τουρκίας, η κυρία Καφαντάρη θεωρεί ότι δεν υπάρχει

πολυδιαστάτη εξωτερική πολιτική από πλευράς της ελληνικής κυβέρνησης ενώ δεν έχει

διεθνοποιηθεί όσο θα έπρεπε η επιθετική τουρκική πολιτική.

Στο άλλο σύνθετο θέμα των επισυνδέσεων, η βουλευτής του Β2 Δυτικού Τομέα σημείωσε ότι το

πρόβλημα είναι πάρα πολύ σοβαρό και ότι επιβαρύνει τον ίδιο τον πρωθυπουργό,

αναφερόμενη σε δημοσίευμα της Καθημερινής για παρακολουθήσεις και στελεχών ακόμη και

του κυβερνώντος κόμματος. Η ίδια δηλώνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν φοβάται να γίνει εξεταστική σε

βάθος δεκαετίας αλλά να μην γίνει συμψηφισμός με το παρόν και να αποκαλυφθούν τα

πεπραγμένα της τριετίας 2019 – 2022...

Αναδημοσίευση-Πηγή: https://ellada24.gr/ellada/2022-08-24-hara-kafantari-sto-ellada-24-

den-fobomaste-exetastiki-se-bathos-10etias-arkei-na

https://www.youtube.com/watch?v=-bciKav2lfU

https://ellada24.gr/ellada/2022-08-24-hara-kafantari-sto-ellada-24-den-fobomaste-exetastiki-se-bathos-10etias-arkei-na
https://www.youtube.com/watch?v=-bciKav2lfU


04.08.2022

Στο Αιγάλεω με φίλους στην όμορφη συγκέντρωση του συλλόγου  ΑΣ Πετανκ  

Αιγάλεω.Συγχαρητήρια στον Πρόεδρο του Συλλόγου

https://www.facebook.com/harakafantari

https://www.facebook.com/harakafantari


04.08.2022

Οι γυναικοκτονίες συνεχίζονται ….Ενημερωτική Επίσκεψη στο 2ο Αστυν Τμήμα 

Περιστερίου, στο γραφείο Ενδοοικογενειακής βίας. Με Κ. Κάβουρα γραμμ. Νομ. Επιτροπής 

Δυτ Αθήνας.Απαιτείται στελέχωση του γραφείου με προσωπικό και ειδικούς επιστήμονες.

Απαιτείται  κινητοποίηση πρώτα της Πολιτείας και του Υπουργείου, αλλά και της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης  και της Κοινωνίας …Μέχρι εδώ…

https://www.facebook.com/harakafantari

https://www.facebook.com/harakafantari


14.08.2022

Στην Παναγίτσα Χαϊδαρίου στον Εσπερινό, χοροστατούντος Μητροπολίτου Νίκαιας  και 

Χαϊδαρίου κ. Αλεξίου

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ

https://www.facebook.com/harakafantari

https://www.facebook.com/harakafantari


26.08.2022

Του Αγ. Φανουρίου στο Αιγάλεω. Χρόνια πολλά

https://www.facebook.com/harakafantari

https://www.facebook.com/harakafantari


26.08.2022

Στο Ίλιον με συντρόφους και  φίλους. Στην εκδήλωση του Δήμου στον  Αγ. Φανούρη

Χρονια πολλά. Με φανουρόπιττα κλπ

https://www.facebook.com/harakafantari

https://www.facebook.com/harakafantari


27.08.2022

Στο θέατρο Μινωτής στο Αιγάλεω. Συγχαρητήρια στο μαέστρο Κ. Γιαννάκη, τη 

χορωδία Άσμα Αιγάλεω, τους καλλιτέχνες που μας χάρισαν μια όμορφη βραδιά 

αφιερωμένη στο Μίκη Θεοδωράκη, ένα χρόνο από το θάνατό του.

https://www.facebook.com/harakafantari

https://www.facebook.com/harakafantari


ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

01.08.2022

Στα Κρέστενα Ηλείας με κλιμάκιο  ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ μετά τις πυρκαγιές που σταθερά πλήττουν αυτόν 

τον όμορφο τοόπο. Στο ίδιο έργο θεατές… κάθε χρόνο. Επίσκεψη στην Πυροσβεστική και στον 

Δήμο. Πολλά τα προβλήματα των αγροτών και κτηνοτρόφων. Ο πρωτογενής τομέας συνεχώς 

αποδυναμώνεται.

Η ανάγκη σχεδίου και νομοθετικού πλαισίου για την Πολιτική Προστασία εμφανής

https://www.facebook.com/harakafantari

https://www.facebook.com/harakafantari


02.08.2022

Επίσκεψη στο Δασαρχείο Αιγάλεω

Με γραμματέα και μέλη Νομαρχιακής Δυτικής Αθήνας ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ 

Συζήτηση για την αντιπυρική και την προστασία του βουνού μας του ΠΟΙΚΙΛΟΥ όρους

https://www.facebook.com/harakafantari

https://www.facebook.com/harakafantari

