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Τ
ην δική του διάσταση έδωσε ο ευ-
ρωβουλευτής της Νέας Δημοκρα-
τίας, Στέλιος Κυμπουρόπουλος, 
σε δηλώσεις του λίγη ώρα από τις 

σαφείς αποστάσεις που έλαβε το κυβερ-
νών κόμμα.
Σημειώνεται ότι έδωσε θετική ψήφο σε 
ψήφισμα που αναφέρει ότι η ανθρώπινη 
ζωή ενός παιδιού «πρέπει πάντα να προ-
στατεύεται, ξεκινώντας από τη στιγμή της 
σύλληψης».
Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό 
«Παραπολιτικά 90,1», τόνισε: «Σέβομαι 
απόλυτα το δικαίωμα των γυναικών στην 
αυτοδιάθεση του σώματός τους. Άλλωστε 
σε παρόμοια ψηφίσματα που έχουν μιλή-
σει για την άμβλωση στο παρελθόν, είμαι 
υπέρ γιατί σέβομαι και αναγνωρίζω αυτό 
το δικαίωμα, όταν μάλιστα η γυναίκα δεν 
έχει δώσει την έγκρισή της για να γίνει 
κάτι τέτοιο».
Αναφερόμενος στο επίμαχο ψήφισμα, 
είπε: «Αυτή τη στιγμή μιλάμε για μία 
σπέκουλα η οποία ξεκίνησε από το ΣΥ-
ΡΙΖΑ. Ήταν ένα συνολικά ψήφισμα για 
τα δικαιώματα του παιδιού, αυτό ψηφί-
ζαμε. Όταν το παιδί βρίσκεται στη μήτρα 
της μητέρας, όταν είναι μικρό, δεν έχει 
τη δύναμη να μιλήσει, δεν πρέπει να μι-
λήσουμε και εμείς για αυτό; Δεν μπορώ 
να ξέρω για την ανακοίνωση του κόμμα-
τός μου. Καταλαβαίνω απόλυτα όλο αυτό 
που έχει γίνει από την μεριά του κόσμου. 
Αυτό όμως που πρέπει να γίνει ξεκάθαρο 
είναι ότι δεν ψήφισα και δεν θα ψήφιζα 
κάτι που αφαιρεί το δικαίωμα στην αυ-
τοδιάθεση του σώματος των γυναικών».  
«Πολλοί συνάδελφοι ευρωβουλευτές 
ψήφισαν υπέρ αυτής της τροπολογίας. 
Σκέφτομαι λίγο το θέμα και από αυτή τη 
θέση που σίγουρα με επηρεάζει, αν η μη-
τέρα μου είχε δει ότι είμαι ανάπηρος θα 

με σκότωνε ή όχι; Θεωρώ ότι ναι υπάρ-
χει το δικαίωμα στην άμβλωση και δεν 
είμαι κατά. Αλλά θέλω να δώσω και το 
δικαίωμα και στο παιδί που δεν μπορεί 
να μιλήσει. Και θέλω να το συζητήσουμε. 
Θέλω να υπάρχει και αυτό το δικαίωμα, 
ως δικαίωμα», πρόσθεσε.
Είχε προηγηθεί ανακοίνωση της Νέας 
Δημοκρατίας, στην οποία ανέφερε ότι 
«είναι προφανές ότι η ψήφος του ευρω-
βουλευτή κ. Στέλιου Κυμπουρόπουλου 
δεν εκφράζει το κόμμα και τον Πρόεδρό 
του».
Ο κ. Κυμπουρόπουλος υποστήριξε ότι 
δεν τραυματίζεται από το συμβάν η σχέ-
ση του με το κόμμα, για να συμπληρώσει  
ότι θα ακολουθήσει ένας διάλογος.
«Η ψήφος του Στέλιου Κυμπουρόπου-
λου κατά του δικαιώματος των γυναικών 
στην άμβλωση είναι ντροπή για τη χώρα 
Η “μεταρρύθμιση” προχωράει, επόμενη 
στάση κυνήγι μαγισσών», είχε σχολιάσει 
νωρίτερα ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥ-
ΡΙΖΑ, Νάσος Ηλιόπουλoς.
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Τι απαντά ο Στέλιος Κυμπουρόπουλος 
για την ψήφο κατά των αμβλώσεων

Ν.Δ.: Ο ΣΥΡΙΖΑ από αρχές 
Φεβρουαρίου υποστήριξε 
151 συγκεντρώσεις

Νέα πυρά κατά του ΣΥΡΙΖΑ με φόντο 
τις συγκεντρώσεις εξαπολύει η Νέα Δη-
μοκρατία, καταλογίζοντας στο κόμμα της 
αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι αγνοεί τα 
υγειονομικά μέτρα.
Σε ανακοίνωσή του, το κυβερνών κόμμα 
αναφέρει ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ μόνο το τελευ-
ταίο 3ήμερο οργάνωσε 31 συγκεντρώσεις 
σε πλατείες όλης τη χώρας, αγνοώντας 
πλήρως τα υγειονομικά μέτρα».
«Συνολικά από τις αρχές Φεβρουαρίου 
μέχρι χθες συνδιοργάνωσε, υποστήριξε, 
προσκάλεσε και συμμετείχε σε 151 πορεί-
ες και συγκεντρώσεις σε όλη την Ελλάδα, 
υπέρ του Κουφοντίνα ή με άλλες αφορ-
μές» προσθέτει η Πειραιώς.
Καταλήγοντας, η Ν.Δ. τονίζει: «Τη στιγμή 
που χλευάζει τις προσπάθειες της κοινω-
νίας κατά της πανδημίας, πάει πολύ να 
κουνάει και το δάχτυλο. ΣΥΡΙΖΑ: συνώ-
νυμο της υποκρισίας».

«Και όλα αυτά γιατί ένα χρόνο μετά, ακό-
μη δεν υπάρχει επιδημιολογική επιτήρη-
ση και άρα καμία αξιόπιστη εικόνα για τη 
διασπορά του ιού. Ακόμη δεν υπάρχει συ-
νταγογράφηση στα τεστ. Ακόμη συνεχίζο-
νται οι δραματικές εικόνες συνωστισμού 
στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς» συνεχίζει 
και σημειώνει πως «μπροστά σε αυτήν τη 
δραματική κατάσταση αλλά και στις τελευ-
ταίες εξελίξεις, που μας υπενθυμίζουν ότι 
έχουμε ακόμη δύσκολη ανηφόρα μπρο-
στά μας στη μάχη με τον ιό» αισθάνεται 
την ανάγκη να απευθυνθεί «στον ίδιο τον 
κύριο Μητσοτάκη».
Συγκεκριμένα, ο αρχηγός της αξιωματικής 
αντιπολίτευσης καλεί τον πρωθυπουργό 
«έστω και τώρα να σταματήσει την επικοι-
νωνιακή διαχείριση της πανδημίας και να 
ασχοληθεί με το δύσκολο δρόμο της εξεύ-
ρεσης ουσιαστικών λύσεων».
«Να ξεχάσει, έστω για λίγο, το φανατισμό 

του απέναντι στον ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτι-
κή Συμμαχία και να ασχοληθεί με τις ζωές 
και την υγεία των πολιτών αυτής της χώ-
ρας», καταλήγει.

«Π
αρά το γεγονός ότι δια-
νύουμε τον πέμπτο μήνα 
σε lockdown, η κατάστα-
ση στο ΕΣΥ είναι απελπι-

στική, ίσως στη χειρότερη στιγμή του από 
την αρχή της πανδημίας» υπογραμμίζει ο 
πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, 
σε δήλωσή του μέσω των κοινωνικών δι-
κτύων.
Όπως σημειώνει, «τα νοσοκομεία έχουν 
γεμίσει ασφυκτικά και την ίδια ώρα δε-
κάδες συμπολίτες μας περιμένουν εκτός 
ΜΕΘ διασωληνωμένοι, περιμένοντας να 
βρεθεί κλίνη».
«Χιλιάδες χειρουργεία ακυρώνονται, με 
αποτέλεσμα να κινδυνεύουν ασθενείς με 
άλλες σοβαρές παθήσεις», προσθέτει, τονί-
ζοντας ότι «μέσα σε αυτήν την κατάσταση, 
ακόμα και σήμερα, η κυβέρνηση της Ν.Δ. 
επιμένει να μην επιτάσσει τις ιδιωτικές 
κλινικές, που παραμένουν “covid free”».
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Αλ. Τσίπρας: Ο κ. Μητσοτάκης «να σταματήσει την επικοινωνιακή διαχείριση της πανδημίας»


