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▶ 08.12.2022 Κατατεθείσα ερώτηση μου

Κατατεθείσα ερώτηση με θέμα «Επέκταση του χρόνου της αντιπυρικής 

περιόδου

https://kafantari.com/2022/12/08/%cf%87%ce%b1%cf%81%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%cf%86%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b1%cf%81%ce%b7-%ce%b8%ce%b5%ce%bc%ce%b1-%ce%b5%cf%80%ce%b5%ce%ba%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%87%cf%81%ce%bf%ce%bd/


▶ 13.12.2022 Τοθέτησή μου στο σ/ν Υπουργείου 

Εσωτερικών «Δημοτική Αστυνομία, Φορείς Λαϊκών 

Αγορών, απλούστευση διαδικασιών μεταξύ Ο.Τ.Α. 

και Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, ρυθμίσεις 

εξομάλυνσης της εκλογικής διαδικασίας κατοίκων 

εξωτερικού και λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου 

Εσωτερικών».

Το νομοσχέδιο του Εσωτερικών 

παραβιάζει την απόφαση του ΣΤΕ

▶ 21.12.2022 Tοποθέτησή μου στο νομοσχέδιο 

του Υπ. Εσωτερικών για την στεγαστική 

πολιτική. 

Άλλη μια κοροϊδία για τους νέους η 

στεγαστική πολιτική της 

κυβέρνησης ΝΔ

https://kafantari.com/2022/12/13/x-ka%cf%86%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b1%cf%81%ce%b7-%cf%84%ce%bf-nom%ce%bf%cf%83%cf%87%ce%b5%ce%b4%ce%b9%ce%bf-%ce%b5%cf%83%cf%89%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%ba%cf%89%ce%bd-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%b2/
https://kafantari.com/2022/12/21/%cf%87-%ce%ba%ce%b1%cf%86%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b1%cf%81%ce%b7a%ce%bb%ce%bb%ce%b7-%ce%bc%ce%b9%ce%b1-%ce%ba%ce%bf%cf%81%ce%bf%cf%8a%ce%b4%ce%b9%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7-%ce%bd%ce%b5%ce%b1/


ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

▶ 03.12.2022 σ/ν Υπουργείου Υγείας 

«Δευτεροβάθμια περίθαλψη, ιατρική 

εκπαίδευση, μισθολογικές ρυθμίσεις για 

τους ιατρούς και οδοντιάτρους του 

Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές 

διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου 

Υγείας»

Ασθενείς δύο ταχυτήτων, 

γιατροί δύο ταχυτήτων, 

ταφόπλακα στο ΕΣΥ

▶ 5 Δεκέμβρη «Ημέρα του Εθελοντή 

Πυροσβέστη»

Δελτίο Τύπου για την 5 Δεκέμβρη, 

«Ημέρα του Εθελοντή Πυροσβέστη»

https://kafantari.com/2022/12/03/%cf%87-%ce%ba%ce%b1%cf%86%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b1%cf%81%ce%b7-%ce%b1%cf%83%ce%b8%ce%b5%ce%bd%ce%b5%ce%b9%cf%83-%ce%b4%cf%85%ce%bf-%cf%84%ce%b1%cf%87%cf%85%cf%84%ce%b7%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%b3%ce%b9/
https://kafantari.com/2022/12/06/%cf%87%ce%b1%cf%81%ce%ac-%ce%ba%ce%b1%cf%86%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%ac%cf%81%ce%b7-5-%ce%b4%ce%b5%ce%ba%ce%ad%ce%bc%ce%b2%cf%81%ce%b7-%ce%b7%ce%bc%ce%ad%cf%81%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b5/


ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

▶ 02.12.2022, στο BLUESKY και στην 

εκπομπή «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ»

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είχε τρία

χρόνια να πατάξει την ανομία…Αλλά;

▶ 07.12.2022, στον ραδιοφωνικό σταθμό 

«Κανάλι 1 90.4 fm»

Με την Εθνική ασφάλεια και τη 

Δημοκρατία, «δεν παίζουμε»

https://kafantari.com/2022/10/01/%cf%87%ce%b1%cf%81%ce%ac-%ce%ba%ce%b1%cf%86%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%ac%cf%81%ce%b7-%ce%b7-%ce%ba%cf%85%ce%b2%ce%ad%cf%81%ce%bd%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%bc%ce%b7%cf%84%cf%83%ce%bf%cf%84%ce%ac%ce%ba%ce%b7-2/
https://kafantari.com/2022/10/01/%cf%87%ce%b1%cf%81%ce%ac-%ce%ba%ce%b1%cf%86%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%ac%cf%81%ce%b7-%ce%b7-%ce%ba%cf%85%ce%b2%ce%ad%cf%81%ce%bd%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%bc%ce%b7%cf%84%cf%83%ce%bf%cf%84%ce%ac%ce%ba%ce%b7-2/
https://kafantari.com/2022/12/07/%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%ce%bc%ce%b5-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b5%ce%b8%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b1%cf%83%cf%86%ce%ac%ce%bb%ce%b5%ce%b9%ce%b1/


▶09.12.2022, στον ραδιοφωνικό σταθμό FLASH 

99.4 

Πρωθυπουργός «Φυγάς» λόγω 

ένδειας απαντήσεων και 

επιχειρημάτων...

▶ 09.12.2022, στον ραδιοφωνικό σταθμό

ELLADA 94.3 fm

Ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ θα είναι πρώτος στις

εκλογές και οι προοδευτικές

δυνάμεις θα κριθούν από την

κοινωνία

https://kafantari.com/2022/12/09/%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-%cf%80%cf%81%cf%89%ce%b8%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b3%cf%8c%cf%82-%cf%86%cf%85%ce%b3%ce%ac%cf%82-%ce%bb/
https://kafantari.com/2022/12/12/%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%bf-%cf%83%cf%85%cf%81%ce%b9%ce%b6%ce%b1-%cf%80%cf%83-%ce%b8%ce%b1-%ce%b5%ce%af%ce%bd%ce%b1%ce%b9-%cf%80%cf%81%cf%8e/


▶ 12.12.2022, άρθρο μου στη Documento

Να «ζεσταίνουμε» το σπίτι μας, 

ΟΧΙ τον Πλανήτη…

▶ 14.12.2022, στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1 και 

στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα»

Είναι κοινωνική και εθνική ανάγκη να 

γίνουν άμεσα εκλογές

https://kafantari.com/2022/12/12/%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%bd%ce%b1-%ce%b6%ce%b5%cf%83%cf%84%ce%b1%ce%af%ce%bd%ce%bf%cf%85%ce%bc%ce%b5-%cf%84%ce%bf-%cf%83%cf%80/
https://kafantari.com/2022/12/14/x-k%ce%b1%cf%86%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%ac%cf%81%ce%b7-%ce%b5%ce%af%ce%bd%ce%b1%ce%b9-%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%cf%89%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b5%ce%b8%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ae/


▶ 14.12.2022, συνέντευξή μου στην POLITIC

Από τις εκλογές δεν πρέπει να απέχει 

κανείς και καμία

▶ 14.12.2022, στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΙ 

και στην εκπομπή «ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ» 

Qatargate-υποκλοπές-ακρίβεια το 

εκρηκτικό μείγμα της 

κυβέρνησης Μητσοτάκη

https://kafantari.com/2022/12/15/%cf%87%ce%b1%cf%81%ce%ac-%ce%ba%ce%b1%cf%86%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%ac%cf%81%ce%b7-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%b9%cf%82-%ce%b5%ce%ba%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%ad%cf%82-%ce%b4%ce%b5%ce%bd-%cf%80%cf%81%ce%ad/
https://kafantari.com/2022/12/15/x-%ce%ba%ce%b1%cf%86%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%ac%cf%81%ce%b7-qatargate-%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%ba%ce%bb%ce%bf%cf%80%ce%ad%cf%82-%ce%b1%ce%ba%cf%81%ce%af%ce%b2%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf-%ce%b5%ce%ba/


▶ 27.12.2022, συνέντευξή μου στη Kontra

Η κυβέρνηση προστατεύει μεγάλα 

συμφέροντα, ενώ η κοινωνία 

βυθίζεται στην ανέχεια

▶ 30.12.2022, στην ΕΡΤ και στην εκπομπή 

«ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ» 

Ακρίβεια, παρακολουθήσεις, 

διαπλοκή και ανισότητες η 

πολιτική Μητσοτάκη

https://kafantari.com/2022/12/27/%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%ba%cf%85%ce%b2%ce%ad%cf%81%ce%bd%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%84%ce%b5%cf%8d/
https://kafantari.com/2022/12/30/%ce%b1%ce%ba%cf%81%ce%b9%ce%b2%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%ba%ce%bf%ce%bb%ce%bf%cf%85%ce%b8%ce%b7%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%83-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%80%ce%bb%ce%bf%ce%ba%ce%b7-%ce%ba/

