ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΕΛΛΑΣ ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΟΥ
Μια διαδροµή ανθρωποκεντρική, κοινωνική, πολιτική
Ηµεροµηνία Γέννησης:
Τόπος Γέννησης:
Οικογενειακή Κατάσταση:

10/3/1956
Λευκωσία, Κύπρος
Παντρεµένη µε τον Κίκη Κυριακίδη. Έχουν δύο παιδιά, τον Γιάννη 34 και τον Μιχάλη
30 ετών κι έναν εγγονό τον Φίλιππο-Κίκη

∆ΙΕΘΝΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ΣΠΟΥ∆ΕΣ
• BA στην Ψυχολογία στο Πανεπιστήµιο Reading, Αγγλίας
• Master’s Degree στην Ψυχολογία στο Πανεπιστηµίου Manchester, Αγγλίας
• Υποτροφία Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας στο Ινστιτούτο Ψυχιατρικής
Λονδίνου στην Παιδοψυχολογία
• Παρακολούθηση ειδικών σεµιναρίων: Ψυχολογικές Επιπτώσεις σε Παιδιά
και Έφηβους µε Καρκίνο και Λευχαιµία, Βία στην Οικογένεια, Μαθησιακές
∆υσκολίες σε Παιδιά, ∆ιασυνδετική Συµβουλευτική Ψυχιατρική σε Γενικό
Παιδιατρικό Νοσοκοµείο κ.ά.

ΕΡΓΑΣΙΑ
• Κλινική Ψυχολόγος στο Τµήµα Παιδικής και Εφηβικής Ψυχιατρικής,
Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας, Υπουργείο Υγείας (1979 – 2006)
• Εξελέγη µέλος του Κυπριακού Κοινοβουλίου τον Ιούνιο 2006 και 2011
και από τον Μάιο 2013 είναι Αντιπρόεδρος του ∆ηµοκρατικού Συναγερµού

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
• Αναπληρώτρια Πρόεδρος της Επιτροπής Υγείας της Βουλής των Αντιπροσώπων
• Συντονίστρια και Μέλος της Επιτροπής Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και
Ίσων Ευκαιριών Ανδρών και Γυναικών της Βουλής των Αντιπροσώπων

•

Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ασθενών για τον Καρκίνο
Πρόεδρος EUROPA DONNA Ευρώπης 2004-2006
Αντιπρόεδρος EUROPA DONNA Ευρώπης 1999-2003
∆ιετέλεσε Μέλος του Ευρωπαϊκού Συµβούλιου για τον Καρκίνο του Τραχήλου
της Μήτρας
Μέλος της Ευρωπαϊκής Οµάδας Μελέτης για τον Μεταστατικό Καρκίνο του Μαστού
Μέλος της Επιτροπής Ασθενών του Ευρωπαϊκού Συνδέσµου Κλινικών Ογκολόγων
Παρουσιάσεις σε Συνέδρια για τον Καρκίνο του Μαστού και για τα δικαιώµατα των
Γυναικών και Ασθενών σε Βέλγιο, Χονγκ Κογκ, Γαλλία, Αυστραλία, ∆ανία, Ιταλία,
Κίνα, Ηνωµένο Βασίλειο, Γερµανία, Καναδά, ΗΠΑ
Παρουσίαση του θέµατος «∆ιαµόρφωση Πολιτικής σε θέµατα Υγείας»
σε πανευρωπαϊκά συνέδρια και σε συνέδρια σε ΗΠΑ, Αυστραλία, Καναδά και Ασία
Μέλος διεθνών ερευνητικών επιστηµονικών Προγραµµάτων για τον Καρκίνο
του Μαστού
Συµµετοχή στις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Σχολής Ογκολογίας,
ως εκπαιδευτής για τον Καρκίνο του Μαστού από το 2000 µέχρι σήµερα

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
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•

Πρόεδρος του Συνδέσµου «Μωρά Θαύµατα» από Ιούλιο 2015
Πρόεδρος της EUROPA DONNA Κύπρου 2000 - 2015
Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της EUROPA DONNA Κύπρου από το 2015
Μέλος της Ad – Hoc Επιτροπής του Υπουργείου Υγείας για τη δηµιουργία
του πρώτου Εξειδικευµένου Κέντρου Μαστού στην Κύπρο
Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Μεσογειακού Ινστιτούτου Μελετών Φύλου
Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Νηπιαγωγείου «ΜΑΝΑ»
∆ιετέλεσε µέλος της Εθνικής Επιτροπής για τη ∆υσλεξία
∆ιετέλεσε µέλος της Εθνικής Επιτροπής ∆ικαιωµάτων του Παιδιού
∆ιετέλεσε µέλος της Συµβουλευτικής Επιτροπής για αντιµετώπιση της Βίας στην Οικογένεια
Ιδρυτικό µέλος του Συνδέσµου Στήριξης Φορέων AIDS
Ιδρυτικό µέλος του Συνδέσµου Προαγωγής Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων
Ιδρυτικό µέλος της Κίνησης Αποκατάστασης Ψυχασθενών
Ιδρυτικό µέλος του Συνδέσµου Ψυχολόγων Κύπρου

ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
•
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•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

European University Cyprus Medical School 2016
Global College Award 2014
Social Responsibility Award – Reaction 2014
Προσφορά προς τις Γυναίκες – Παγκύπρια Οργάνωση Ίσα ∆ικαιώµατα - Ίσες Ευθύνες Νοέµβριος 2013
Γυναίκα της Χρονιάς Madame Figaro 2011
Κοινωνική Προσφορά 2011 – Βραβεύτηκε από τον Σύνδεσµο Σπαστικών και Αναπήρων Παιδιών
Κοινωνική Προσφορά 2010 – Βραβεύτηκε από το Πανεπιστήµιο Λευκωσίας
Προσφορά σε Γυναίκες µε Καρκίνο του Μαστού 2010 – Βραβεύτηκε σε Παγκόσµιο Συνέδριο στη Σαγκάη της Κίνας
Παγκόσµια Προσφορά για τον Καρκίνο του Μαστού 2006 – Βραβεύτηκε από το ∆ίκτυο για τον Καρκίνο
του Μαστού στην Αυστραλία
Προσφορά στην καταπολέµηση του καρκίνου 2006 – Βραβεύτηκε από το Ίδρυµα Μαριάννα Λόρδου
Προσφορά σε Γυναίκες µε Καρκίνο του Μαστού 2006 – Βραβεύτηκε από το «Άλµα Ζωής» στην Ελλάδα
Προσωπικότητα της Χρονιάς 2005 – Βραβεύτηκε από το Cyprus College
Γυναίκα – Προσωπικότητα της Χρονιάς 2005 – Βραβεύτηκε από
τον ∆ηµοκρατικό Συναγερµό
Κύπρια Υποψήφια για τον τίτλο «Γυναίκα της Ευρώπης» το 2001
Γυναίκα της Χρονιάς 2000
Επίτιµο Μέλος της Παγκύπριας Οργάνωσης Τυφλών
Τιµητικές διακρίσεις από Λέσχη Λάιονς, Ρόταρυ και πολλές άλλες οργανώσεις

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ
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Ευαισθησία

•
•
•
•
•
•
•

∆ηµοσιεύσεις σε ∆ιεθνή Επιστηµονικά Περιοδικά για τον καρκίνο του µαστού
∆ηµοσιεύσεις σε ευρωπαϊκά και κυπριακά έντυπα µε θέµατα που αφορούν την Παιδοψυχολογία Παιδιών και Εφήβων
Συντάκτρια για θέµατα γυναικών στο Ευρωπαϊκό επιστηµονικό περιοδικό “The Breast”
Μέλος διεθνών ερευνητικών προγραµµάτων για τον καρκίνο του µαστού
Παρουσιάσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τον καρκίνο του µαστού
∆ηµοσιεύσεις σε Ευρωπαϊκά και Κυπριακά έντυπα µε θέµατα που αφορούν στην Παιδοψυχολογία Παιδιών και Εφήβων
Παρουσιάσεις σε διεθνή συνέδρια, µε θέµατα όπως η κακοποίηση στα Παιδιά, Ψυχοκοινωνική Στήριξη Παιδιών
µε Καρκίνο, Ψυχολογική Στήριξη του Εφήβου µε Καρκίνο
• Μέλος της οµάδας των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας στην πρώτη διακρατική έρευνα της Ε.Ε µε θέµα την Πρώιµη
Παρέµβαση στα Παιδιά
• Μέλος διακρατικής έρευνας του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας για Ψυχολογική Στήριξη των Παιδιών µε Μεσογειακή
Αναιµία

Ι∆ΙΑΙΤΕΡΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ
• Η γέννηση του εγγονού της το 2014
• Λαµπαδηδρόµος της Ολυµπιακής Φλόγας στην Κύπρο το 2004 για τους Ολυµπιακούς Αγώνες της Αθήνας
Πολιτικό Γραφείο: Λεωφ. Γρίβα ∆ιγενή 28, 1066 Λευκωσία • T: 96 839 495, 96 457 665, 96 805 246
E: skyriakidou6@gmail.com • www.mystella.org

Αντιπρόεδρος ∆ΗΣΥ • Βουλευτής Λευκωσίας

∆ΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
1. Υγεία

Οι υπηρεσίες υγείας πρέπει να ανταποκρίνονται στις στοιχειώδεις απαιτήσεις και τα δικαιώµατα του πολίτη.
- Ψηφίστηκε η πρόταση νόµου που κατέθεσα στην οποία θεσµοθετείται η διαβούλευση κάθε υπηρεσίας που ασκεί
δηµόσια εξουσία, για θέµατα που αφορούν οµάδες ασθενών µε την Παγκύπρια Οµοσπονδία Συνδέσµων Πασχόντων
και Φίλων
- Υλοποίηση της πρότασης για δηµιουργία εξειδικευµένου Κέντρου Μαστού
Οι προτάσεις µου:
• Μεταρρυθµίσεις στον τοµέα της υγείας µε επίκεντρο τον ασθενή
• Ανάγκη άµεσης εφαρµογής του Γενικού Σχεδίου Υγείας
• ∆ηµιουργία Ακτινοθεραπευτικού Τµήµατος στο Γενικό Νοσοκοµείο Λεµεσού
• ∆ηµιουργία Κέντρων Αποκατάστασης και Ανακουφιστικής Φροντίδας
• Θεσµοθέτηση Συνηγόρου Υγείας
• Εισαγωγή προγραµµάτων αγωγής υγείας από τη νηπιακή ηλικία µέχρι το λύκειο
• Προώθηση των θεµάτων που αφορούν τα παιδιά µε εγκεφαλικές παθήσεις
• Προώθηση των θεµάτων που αφορούν τους νεφροπαθείς
• Άµεση ψηφιοποίηση των φακέλων των ασθενών
• Στήριξη των χρόνιων ασθενών και ασθενών µε σπάνιες παθήσεις

2. Ψυχική Υγεία
Η ενίσχυση του τοµέα της Ψυχικής Υγείας είναι και η έµπρακτη απόδειξη κοινωνικής αλληλεγγύης.
- Μετά από σχεδόν 10 χρόνια προσπαθειών πετύχαµε να ληφθεί απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου (2014)
για το οριστικό κλείσιµο του Θαλάµου 14. Με αυτό πετύχαµε, µεταξύ άλλων, την αποϊδρυµατοποίηση
των ατόµων αυτών και τον τερµατισµό της παραβίασης των ανθρωπίνων τους δικαιωµάτων
Οι προτάσεις µου:
• Άµεση δηµιουργία του νέου Κέντρου Ψυχικής Υγείας στον χώρο του Νοσοκοµείου Αθαλάσσας
• ∆ηµιουργία οικιστικών µονάδων στην κοινότητα και υλοποίηση προγραµµάτων
κοινωνικής επανένταξης και κοινοτικής ψυχιατρικής

∆ΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ
1. Οικογένεια

Χρειάζονται πρωτοβουλίες και δράσεις για στήριξη και προστασία της οικογένειας
που είναι το βασικό κύτταρο της κοινωνίας.
- Κατέθεσα πρόταση νόµου για την παραχώρηση άδειας µητρότητας σε γυναίκες
που απέκτησαν τέκνο µε τη µέθοδο της παρένθετης µητρότητας και επίσης για
παραχώρηση επιπρόσθετης άδειας µητρότητας σε περιπτώσεις όπου αµέσως µετά
τον τοκετό το βρέφος χρήζει νοσηλείας
Οι προτάσεις µου:
• Ίδρυση τοπικών κέντρων στήριξης οικογένειας και των νέων σε όλη την Κύπρο
• Αντιµετώπιση των δυσκολιών των γονέων που βρίσκονται σε διάσταση ή είναι
διαζευγµένοι ως προς την επικοινωνία µε τα παιδιά τους

2. Τρίτη Ηλικία
Η φροντίδα και µέριµνα των ηλικιωµένων είναι ύψιστη ευθύνη, αλλά και κοινωνική ανάγκη και υποχρέωση.
Οι προτάσεις µου:
• Λειτουργία προγραµµάτων Κατ’ Οίκον Φροντίδας Ηλικιωµένων σε συνεργασία µε τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
• ∆ιευκόλυνση της πρόσβασης των ατόµων τρίτης ηλικίας στις ιατροφαρµακευτικές υπηρεσίες

3. Άτοµα µε Αναπηρίες
Η καταπολέµηση κάθε µορφής διάκρισης χαρακτηρίζει ένα σύγχρονο και ευρωπαϊκό κράτος µε ιδιαίτερη προσοχή στην
προστασία και στήριξη των ευάλωτων οµάδων.
Οι προτάσεις µου:
• Υλοποίηση όλων των προνοιών της Σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών για τα δικαιώµατα των ατόµων µε αναπηρία
• Κατοχύρωση του δικαιώµατος προσβασιµότητας σε χώρους παροχής υπηρεσιών και χώρους ψυχαγωγίας

4. Άτοµα µε Ειδικές Ανάγκες
Οφείλουµε µε ευαισθησία και συγκροτηµένες προσπάθειες να παρέχουµε κάθε είδους στήριξη στα άτοµα αυτά αλλά και
στις οικογένειές τους.
Οι προτάσεις µου:
• Ανάπτυξη και λειτουργία Πολυθεµατικών Κέντρων
• ∆ηµιουργία κέντρων 24ωρης φροντίδας ενήλικων ατόµων µε ειδικές ανάγκες
• Ενίσχυση Κέντρων Ηµερήσιας Φροντίδας ενήλικων ατόµων µε ειδικές ανάγκες
• Προώθηση µηχανισµού ελέγχου και παρακολούθησης καταγγελιών βίας σε άτοµα µε ειδικές ανάγκες

5. Παιδιά
Είναι καθήκον όλων µας να είµαστε θεµατοφύλακες της ευηµερίας των παιδιών µας παίρνοντας συγκεκριµένες πρωτοβουλίες.
Οι προτάσεις µου:
• Ενηµέρωση για τη Στρατηγική του Συµβουλίου της Ευρώπης 2012 – 2015
για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού
• Αύξηση των ωρών στήριξης των παιδιών µε µαθησιακές δυσκολίες στα σχολεία
• Στήριξη των ασυνόδευτων ανηλίκων στη χώρα µας
• ∆ιεπιστηµονική αντιµετώπιση του φαινοµένου του σχολικού εκφοβισµού
• Εφαρµογή των κατευθυντήριων γραµµών που υιοθετήθηκαν από το Συµβούλιο
της Ευρώπης για µια δικαιοσύνη φιλική προς τα παιδιά

6. Βία
Η βία αντιµετωπίζεται µε συγκεκριµένες δράσεις για την έγκαιρη και αποτελεσµατική αντιµετώπιση και εξάλειψή της.
Οι προτάσεις µου:
• Υλοποίηση όλων των προνοιών της κυρωθείσας Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης για την Προστασία
του Παιδιού από τη σεξουαλική εκµετάλλευση και σεξουαλική κακοποίηση (Σύµβαση Λανζαρότε)
• Άµεση κύρωση της Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης για την καταπολέµηση της βίας κατά των γυναικών
και της ενδοοικογενειακής βίας (Σύµβαση Κωνσταντινούπολης)
• ∆ηµιουργία κεντρικού αρχείου περιστατικών βίας
• Ενίσχυση των αρµόδιων κρατικών υπηρεσιών και Μ.Κ.Ο που ασχολούνται για την πρόληψη και πάταξη του
φαινοµένου της εµπορίας ανθρώπων

7. Γυναίκες και Ισότητα των Φύλων
Η ισότητα γυναικών και ανδρών αποτελεί, αδιαµφισβήτητα, βασική αρχή της δηµοκρατίας και θεµελιώδη ανθρώπινη αξία.
- Κατάθεση πρότασης νόµου που προνοεί ότι το διοικητικό συµβούλιο οποιουδήποτε από τα καθορισµένα νοµικά
πρόσωπα δηµοσίου δικαίου θα απαρτίζεται από άτοµα έκαστου φύλου σε αναλογία τουλάχιστον ενός τρίτου ανά φύλο
Οι προτάσεις µου:
• Στήριξη νοµοθετικών ρυθµίσεων για τον εκσυγχρονισµό του οικογενειακού και εργατικού δικαίου για την ισότητα
ανδρών και γυναικών
• Προώθηση πολιτικών για συµφιλίωση οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής
• Προώθηση θεσµοθέτησης της άδειας πατρότητας
• Περαιτέρω ενίσχυση του θεσµού της Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων
• Εισαγωγή της διάστασης του φύλου σε όλους του τοµείς της κοινωνίας

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ (ΚΣΣΕ)
Η µέχρι σήµερα συµµετοχή µου στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συµβουλίου της Ευρώπης (ΚΣΣΕ), ως επικεφαλής της
Κυπριακής αντιπροσωπείας ήταν µια µεγάλη πρόκληση για µένα. Η µέχρι στιγµής συµµετοχή µου στην ΚΣΣΕ ήταν µια εµπειρία
ζωής, µε κορωνίδα την εκλογή µου, τον Ιανουάριο 2016, στο αξίωµα της Προέδρου της Επιτροπής Κοινωνικών Θεµάτων,
Υγείας και Αειφόρου Ανάπτυξης.
Αξιώµατα
• Επικεφαλής Κυπριακής αντιπροσωπίας στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση
του Συµβουλίου της Ευρώπης (ΚΣΣΕ) (από 2012)
• Βουλευτής – σύνδεσµος για την εκστρατεία του Συµβουλίου της Ευρώπης
για τον τερµατισµό της σεξουαλικής βίας κατά των παιδιών (από το 2012)
• Γενική Εισηγήτρια της ΚΣΣΕ για τα Παιδιά ( 2013 – 2015)
• Μέλος του Προεδρείου της ΚΣΣΕ (από το 2015)
• Πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικών Θεµάτων, Υγείας και Περιφερειακής
Ανάπτυξης της ΚΣΕΕ (από το 2016)
Έργο/∆ραστηριότητες
• ∆ιοργάνωση διαφωτιστικής εκδήλωσης, στο Συµβούλιο της Ευρώπης, για την καλύτερη αντιµετώπιση του
καρκίνου του µαστού (2013 και 2014)
• Εισηγήτρια της Έκθεσης και σχετικού Ψηφίσµατος µε θέµα τις βέλτιστες υπηρεσίες
για τον καρκίνο του µαστού (2014)
• Εκπροσώπηση της ΚΣΣΕ σε διεθνές συνέδριο µε θέµα τη Σύµβαση MEDICRIME (2015)
• Συµµετοχή σε πληθώρα συνεδριάσεων Επιτροπών/∆ιασκέψεων
Οµιλίες
• Η προστασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς σε περιόδους κρίσεων ή και µεταπολεµικές περιόδους
• Οι καλύτερες πρακτικές για την προώθηση της ισότητας των φύλων στα πολιτικά κόµµατα
• Ο διάλογος σχετικά µε τη διαδικασία τήρησης των υποχρεώσεων και δεσµεύσεων της Τουρκίας ως χώρας µέλους
του Οργανισµού
• Η αξιολόγηση της προόδου της εκστρατείας «Ένα στα Πέντε» του Συµβουλίου της Ευρώπης, που αφορά στην
πάταξη της σεξουαλικής βίας και κακοποίησης των παιδιών
• Η Ελευθερία του Τύπου

Μαζί δώσαµε σηµαντικούς πολιτικούς αγώνες για να ευαισθητοποιήσουµε
και ν’ αναδείξουµε σοβαρά κοινωνικά ζητήµατα. Μαζί φέραµε αποτελέσµατα,
πετυχαίνοντας βελτιώσεις στον χώρο της υγείας και της κοινωνικής πρόνοιας.
Στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συµβουλίου της Ευρώπης
προωθήσαµε τα θέµατα της Κύπρου, οικοδοµήσαµε δίκτυα υποστήριξης
για τα εθνικά µας δίκαια. Προχωρήσαµε και σε δράσεις ουσίας για
αντιµετώπιση συγκεκριµένων πανευρωπαϊκών προβληµάτων,
όπως της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης.
Μαζί πορευθήκαµε από την πρώτη µέρα. Μαζί δώσαµε την κάθε µάχη.
Μαζί µοιραστήκαµε τη χαρά της κάθε επιτυχίας. Μαζί πεισµώνουµε για
όσα ακόµα έχουµε να κάνουµε.
Όσα προβλήµατα κι αν αντιµετωπίζει σήµερα ο χώρος της πολιτικής,
µόνο σ’ αυτό το γήπεδο µπορούµε να κάνουµε τη διαφορά,
να κινητοποιηθούµε, ν’ ασκήσουµε πίεση και να φέρουµε χειροπιαστά
αποτελέσµατα για τον καθένα. Αλλά πάνω απ’ όλα για το σύνολο,
την κυπριακή κοινωνία.
Προσωπικά πιστεύω στην πολιτική που έχει στο επίκεντρό της τον άνθρωπο
και την κοινωνία και λογοδοτεί µέσα από µετρήσιµα αποτελέσµατα και όχι
λόγια. Όσο µε πληγώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση ως πολιτική οντότητα,
άλλο τόσο µε ενθαρρύνουν τα κοινωνικά της επιτεύγµατα και θέλω
κι η Κύπρος να µοιραστεί τα ευρωπαϊκά αγαθά στη δηµόσια υγεία και
κοινωνική φροντίδα.
Στις σελίδες που ακολουθούν επιχειρείται η καταγραφή αυτών που µαζί
κερδίσαµε, αλλά κυρίως αυτών που χρειάζεται να συνεχίσουµε µαζί
να δίνουµε τη µάχη. Τη µάχη για ν’ αλλάξουν νοοτροπίες, να επιδειχθεί
µεγαλύτερη ευαισθησία, να ληφθούν πολιτικές αποφάσεις που θα
δηµιουργήσουν µια καλύτερη ποιότητα ζωής.
Η κοινωνική ευαισθησία είναι το πιο αποτελεσµατικό αντίδοτο
στη διαφθορά και την ασυδοσία.
Αυτό είναι το είδος της πολιτική που µου ταιριάζει κι αυτό πρεσβεύω.
Πολιτική µ’ ευαισθησία που φέρνει αποτελέσµατα.
Πάµε ξανά. Μαζί.
Φιλικά,

