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▶ 22.11.2022 Κατατεθείσα ερώτηση μου

Λήψη μέτρων για την Περιβαλλοντική 

προστασία της Μεσογείου.

▶ 22.11.2022 Κατατεθείσα αναφορά μου

Χρονίζοντα ασφαλιστικά ζητήματα 

των συνταξιούχων της Εθνικής 

Τράπεζας της Ελλάδος

https://kafantari.com/2022/11/23/%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%bb%ce%ae%cf%88%ce%b7-%ce%bc%ce%ad%cf%84%cf%81%cf%89%ce%bd-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%80%ce%b5%cf%81/
https://kafantari.com/2022/11/23/%cf%87-%ce%ba%ce%b1%cf%86%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b1%cf%81%ce%b7-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%b1-%ce%bc%ce%b5-%ce%b8%ce%b5%ce%bc%ce%b1-%cf%87%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%b9%ce%b6%ce%bf%ce%bd/


23.11.2022 Η Χ. Καφαντάρη στην 

Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Προστασίας 

του Περιβάλλοντος

▶ 25.11.2022 Τοποθέτηση μου στο σ/ν του 

Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων: «Εξορθολογισμός ασφαλιστικής 

και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, ενίσχυση 

ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες 

διατάξεις».

Πίσω από τους αριθμούς της 

κυβέρνησης υπάρχουν ανθρώπινες 

ζωές που υποφέρουν..από την 

κυβέρνηση Μητσοτάκη

https://kafantari.com/2022/11/23/%cf%87-%ce%ba%ce%b1%cf%86%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b1%cf%81%ce%b7-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b5%ce%b9%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%b7-%ce%bc%ce%bf%ce%bd%ce%b9%ce%bc%ce%b7-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%cf%81/
https://kafantari.com/2022/11/25/%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%ce%af%cf%83%cf%89-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%82-%ce%b1%cf%81%ce%b9%ce%b8%ce%bc%ce%bf%cf%8d%cf%82/


▶ 28.11.2022, Κατατεθείσα ερώτησή μου

Παραβιάσεις περιβαλλοντικού 

δικαίου, αδιαφάνεια και ανεπαρκής 

διοικητική ικανότητα τα 

αποτελέσματα της περιβαλλοντικής 

πολιτικής της ΝΔ

▶ 28.11.2022, Κατατεθείσα ερώτησή μου

Ανάγκη κάλυψης κενών σε

εκπαιδευτικούς Δημοτικών

Σχολείων και Νηπιαγωγείων της

Δυτικής Αθήνας

https://kafantari.com/2022/11/28/%cf%87-%ce%ba%ce%b1%cf%86%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b1%cf%81%ce%b7-%ce%b5%cf%81%cf%89%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%b2%ce%b9%ce%ac%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9/
https://kafantari.com/2022/11/28/%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%b5%cf%81%cf%8e%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b1%ce%bd%ce%ac%ce%b3%ce%ba%ce%b7-%ce%ba%ce%ac%ce%bb%cf%85%cf%88/


ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Στην COP 27 στην Αίγυπτο, 

εκπροσωπώντας την Ελληνική Βουλή

▶ 21.11.2022 Η Χαρά Καφαντάρη για τις δασικές 

πυρκαγιές του 2022!

Η αντιπυρική περίοδος τελείωσε με 

αλληλοθαυμασμό και 

αλληλοσυγχαρητήρια!!

https://kafantari.com/2022/11/10/%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%83thn-cop-27-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b1%ce%b9%ce%b3%cf%85%cf%80%cf%84%ce%bf-%ce%b5%ce%ba%cf%80%cf%81/
https://kafantari.com/2022/11/21/%cf%87%ce%b1%cf%81%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%cf%86%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b1%cf%81%ce%b7-%ce%b7-%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b9%cf%80%cf%85%cf%81%ce%b9%ce%ba%ce%b7-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%bf%ce%b4%ce%bf%cf%83/


25η  Νοεμβρίου- Διεθνής Ημέρα για 

την Εξάλειψη της Βίας κατά των 

Γυναικών

https://kafantari.com/2022/11/25/%ce%b7-%cf%87-%ce%ba%ce%b1%cf%86%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%ac%cf%81%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-25%ce%b7-%ce%bd%ce%bf%ce%b5%ce%bc%ce%b2%cf%81%ce%af%ce%bf%cf%85-%ce%b4%ce%b9%ce%b5/


ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ-ΑΡΘΡΑ

▶ 07.11.2022, στον τηλεοπτικό σταθμό

KONTRA TV και στην εκπομπή

«ΚONTRA NEWS 9:30»

Το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων 

διασύρει την Πατρίδα μας διεθνώς»

▶ 08.11.2022, στον τηλεοπτικό σταθμό ALERT

TV και στην εκπομπή «ALERT ΣΤΗΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ»

Αν όντως ο κ. Μητσοτάκης δεν

φοβάται και δεν «κρύβεται», να

έρθει στη Βουλή να απαντήσει

στην επίκαιρη ερώτηση Τσίπρα

https://kafantari.com/2022/11/07/%cf%87%ce%b1%cf%81%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%cf%86%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b1%cf%81%ce%b7-%cf%84%ce%bf-%cf%83%ce%ba%ce%ac%ce%bd%ce%b4%ce%b1%ce%bb%ce%bf-%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%ba/
https://kafantari.com/2022/11/08/%cf%87-%ce%ba%ce%b1%cf%86%ce%bd%ce%b1%cf%84%ce%ac%cf%81%ce%b7-%ce%b1%ce%bd-%cf%8c%ce%bd%cf%84%cf%89%cf%82-%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%b4%ce%b5/


11.11.2022, στον ραδιοφωνικό σταθμό «Αθήνα 

98.4»

Δεν μπορούμε να πάμε σε εκλογές με 

σκιές…

▶ 11.11.2022, στον ραδιοφωνικό σταθμό

«Εllada fm »

Επικοινωνιακό τέχνασμα το 

καλάθι του νοικοκυριού. Δεν 

καλύπτει τις ανάγκες του κόσμου.

https://kafantari.com/2022/11/11/%cf%87-%ce%ba%ce%b1%cf%86%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%ac%cf%81%ce%b7-%ce%b4%ce%b5%ce%bd-%ce%bc%cf%80%ce%bf%cf%81%ce%bf%cf%8d%ce%bc%ce%b5-%ce%bd%ce%b1-%cf%80%ce%ac%ce%bc%ce%b5-%cf%83%ce%b5-%ce%b5%ce%ba/
https://kafantari.com/2022/11/12/%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%b5%cf%80%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%cf%89%ce%bd%ce%b9%ce%b1%ce%ba%cf%8c-%cf%84%ce%ad%cf%87%ce%bd%ce%b1%cf%83/


▶ 12.11.2022  Άρθρο μου στην Αυγή 

Η πορεία προς την Αίγυπτο. Η COP27 

στο Σάρμ Ελ Σέιχ

▶ 18.11.2022, στον τηλεοπτικό σταθμό 

BLUESKY και στην εκπομπή «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ»

Το καλάθι του «νοικοκυριού», δεν 

ικανοποιεί τις κοινωνικές ανάγκες…

https://kafantari.com/2022/11/12/%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%b7-%cf%80%ce%bf%cf%81%ce%b5%ce%af%ce%b1-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%82-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b1%ce%af%ce%b3%cf%85%cf%80/
https://kafantari.com/2022/11/20/%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%84%ce%bf-%ce%ba%ce%b1%ce%bb%ce%ac%ce%b8%ce%b9-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%bd%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%ba%cf%85/


▶ 24.11.2022, στον ραδιοφωνικό σταθμό «ΣΤΟ 

ΚΟΚΚΙΝΟ 105.5» 

Ακρίβεια και παρακολουθήσεις δύο 

όψεις της αντιλαϊκής πολιτικής 

Μητσοτάκη

▶ 25.11.2022, στον τηλεοπτικό σταθμό ΑLERT TV 

και στην εκπομπή «ALERT ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ»

Η εικόνα έξωσης από το σπίτι της 

δημοσιογράφου, εικόνα από το 

Μέλλον με κυβέρνηση Μητσοτάκη

https://kafantari.com/2022/11/24/%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%ce%ba%cf%81%ce%af%ce%b2%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%ba%ce%bf%ce%bb%ce%bf/
https://kafantari.com/2022/11/25/%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%b5%ce%b9%ce%ba%cf%8c%ce%bd%ce%b1-%ce%ad%ce%be%cf%89%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%bf-%cf%83/


▶ στις 25.11.2022, στην ERT και στην 

εκπομπή «ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ» 

Η προστασία πρώτης κατοικίας 

έπαψε τον Οκτώβρη του 2020 

με τον πτωχευτικό νόμο 

Μητσοτάκη

https://kafantari.com/2022/11/28/x-k%ce%b1%cf%86%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%ac%cf%81%ce%b7-%ce%b7-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%b1-%cf%80%cf%81%cf%8e%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%af/

