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Βολές του τοπικού ΣΥΡΙΖΑ για την καθυστέρηση της δικαιοσύνης

ΟΤΑΝ ΗΤΑΝ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΟΙΑ ΑΚΡΙΒΩΣ ΠΑΡΕΜ-
ΒΑΣΗ ΕΚΑΝΑΝ; ΤΗΝ «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ» ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
ΤΗΣ 17 ΝΟΕΜΒΡΗ;

Με αφορμή την ανακοίνωση του τοπι-
κού ΣΥΡΙΖΑ αναφορικά με την αδικαιο-
λόγητη καθυστέρηση της εκδίκασης του 
άτυχου συντοπίτη μας εργαζόμενου στην 
ΕΛΒΙΖ θα συμφωνήσουμε στα περισσότε-

ρα που αναφέρει στην ανακοί-
νωσή του κρατώντας όμως την 
επιφύλαξη για το  ότι δεν προ-
σπαθεί να έχει πολιτικά οφέλη.
Με λίγα λόγια ο τοπικός ΣΥΡΙΖΑ αναφέ-
ρεται στην δικαιοσύνη λέγοντας: Συνά-
δελφοι που δυστυχώς περιμένουν χρόνια 
για να βρουν δικαίωση και οικογένειες οι 
οποίες συνεχίζουν να θρηνούν, αφού η 
δικαίωση των ανθρώπων τους μένει σκα-
λωμένη στα σκουριασμένα γρανάζια μιας 
δικαιοσύνης, που δε  γυρίζουν γρήγορα. 
Θάνατοι των οποίων η σκιά γίνεται ακόμη 
πιο βαριά, από την απίστευτη αδιαφορία 
κράτους και εργοδοσίας και την αδικαι-
ολόγητη καθυστέρηση της δικαιοσύνης. 
Ο Φώτης Γριβάκης, όπως και κάθε 
εργαζόμενος που άφησε την τελευ-
ταία του πνοή στο χώρο εργασί-
ας του, ήταν δικός μας άνθρωπος.
Ο Δίκαιος ΣΥΡΙΖΑ μιλά για μία σκου-

ριασμένη δικαιοσύνη θαρεί 
κανείς πώς δεν ήταν επί πέ-
ντε χρόνια στην κυβέρνηση.
Με λίγα λόγια ο ΣΥΡΙΖΑ όταν 
ήταν στην κυβέρνηση δεν γνώ-
ριζε ότι η δικαιοσύνη λειτουργεί 
με τους ρυθμούς που λειτουργεί;
Τι έκανε λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ για να πά-
ψει να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο;

Ξαφνικά αντιλήφθηκε ότι 
τα «γρανάζια» της δικαιο-
σύνης είναι σκουριασμένα; 
Ή η παρέμβαση που έκανε στα 
χρόνια της διακυβέρνησης του 
τόπου αφορούσε μόνο τους κα-
ταδικασμένους της 17 Νοέμβρη;
Καλά είναι τα κροκοδείλια δάκρυα 
αλλά ας έχουν και επαφή με την 
πραγματικότητα. Ο Ελληνικός λαός, 
δεν μπορεί ες αεί να τρώει σανό.

Για 3η συνεχή χρονιά η Japan Tobacco Inc. 
στις Λίστες «Α» του CDP για την Κλιματική 
Αλλαγή και την Ασφάλεια των Υδάτων

H “βιώσιμη” 
ατζέντα της 
Japan Tobacco 
Inc.

Αθήνα 27 Ιανουαρί-
ου 2022 –  Η Japan 
Tobacco Inc. διακρί-
θηκε για 3η συνεχή 
χρονιά για την αντι-
μετώπιση της κλιμα-
τικής αλλαγής και 
την ανάληψη δράσης 
για την προστασία της 
ασφάλειας των υδά-
των κατακτώντας μια 
θέση στις διακεκριμέ-
νες “A Lists” για την 
εταιρική βιωσιμότητα 
από τον παγκόσμιο μη 
κερδοσκοπικό περι-
βαλλοντικό οργανισμό 
Carbon Disclosure 
Project (CDP).

 

Στις 53 πιο «ευ-
αίσθητες» εται-
ρείες
Η Japan Tobacco Inc. εί-
ναι μια από τις 53 εται-
ρείες στον κόσμο και από 
τις 18 εταιρείες στην Ια-
πωνία που πέτυχαν το 
“Climate Change A List” 
και το “Water Security 
A List”, από περισσότε-
ρες από 13.000 εταιρείες 
που συμμετείχαν στο πρό-
γραμμα περιβαλλοντικής 
δημοσιοποίησης του CDP 
το 2021. Αυτό σηματο-
δοτεί στην ουσία την 4η 
αναγνώριση του ομίλου 
για την κλιματική αλλα-
γή μετά το 2016, το 2019 
και το 2020, καθώς και 
την 3η συνεχόμενη ανα-
γνώρισή του για την ασφά-

λεια των υδάτων από το 2019.

Η «Λίστα Α» του CDP είναι 
ένας θεσμός που αναγνωρί-
ζει τις διεθνείς εταιρείες που 
ηγούνται στις περιβαλλοντικές 
επιδόσεις. Αξίζει να σημειωθεί 
ότι το CDP βαθμολογεί εται-
ρείες από D μέχρι A, με βάση 
την περιβαλλοντική τους επί-
δοση, η οποία ξεκινά με τη 
δημοσιοποίηση και στη συ-
νέχεια με την ευαισθητοποί-
ηση και τη διαχείριση για να 
καταλήξει στην ηγετική θέση.

«Η βιωσιμότητα 
στο επίκεντρο της 
ατζέντας»

Ο Kazuhito Yamashita, Μέλος 
του Διοικητικού Συμβουλίου 
και Ανώτερος Αντιπρόεδρος 
και Επικεφαλής Βιωσιμότη-
τας, Συμμόρφωσης και Γενι-
κών Υποθέσεων του ομίλου JT 


