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Σας  καλωσορίζω  με τη σειρά μου στο εκλογικό συνέδριο της Συμμαχίας 

Γυναικών και  σας ευχαριστώ θερμά για την τιμή που μου κάνετε με την 

ανάδειξή μου στη θέση της Προέδρου.  

Οφείλω να δώσω συγχαρητήρια σε όλες τις γυναίκες  που από σήμερα 

απαρτίζουν το Συμβούλιο της Συμμαχίας Γυναικών και να ευχηθώ σε όλες μας 

καλή, δημιουργική και επωφελή δουλειά.  

Από σήμερα,  ουσιαστικά, αναγεννιέται και αναδημιουργείται το γυναικείο 

Κίνημα της Συμμαχίας Πολιτών και για αυτό και ευχαριστώ όλες και όλους 

που είστε εδώ για να στηρίξετε αυτή την προσπάθεια. 

Και τονίζω το «όλους», ακριβώς γιατί πιστεύω και αποζητώ την εμπλοκή και 

των ανδρών σε αυτή την προσπάθεια. Όχι γιατί οι γυναίκες από μόνες μας δεν 

μπορούμε να φέρουμε εις πέρας με επιτυχία οτιδήποτε αναλάβουμε, αλλά 

γιατί πιστεύω ότι η συνεργασία των δυο φύλων με τα χαρακτηριστικά, τα 

πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα εκάστου φύλου, αποβαίνει πάντοτε πιο 

δημιουργική και πιο αποτελεσματική.  

Και εδώ είναι που πάσχει  το πολιτικό και κομματικό σύστημα της Κύπρου, το 

οποίο είναι, δυστυχώς, σχεδόν κατ΄ αποκλειστικότητα μια ανδρική υπόθεση. 

Χωρίς να θέλω να θίξω τους άνδρες , δεν μπορώ να μην σημειώσω ότι η 

πολιτική και κομματική ζωή της Κύπρου δεν εκπέμπει την καλύτερη εικόνα, 

ούτε και παράγει τα καλύτερα αποτελέσματα.  

Δεν ισχυρίζομαι ότι αν υπήρχε πιο έντονη παρουσία γυναικών στα πολιτικά 

δρώμενα του τόπου, όλα θα ήταν ρόδινα, όμως είμαι πεπεισμένη ότι  θα ήταν 

όλα καλύτερα. Για αυτό και θα ήθελα, η Συμμαχία Γυναικών να αποτελέσει 

την απαρχή και το παράδειγμα, εμπλέκοντας ενεργά και τους άνδρες στις 

δράσεις μας. Φυσικά, να ξέρετε, και αυτό δεν θέλω να ακουστεί ως απειλή 



 
 

αλλά ως …χάρη,  ότι η Συμμαχία Γυναικών, οι γυναίκες δηλαδή που την 

απαρτίζουμε, θα έχουμε έντονο λόγο και ρόλο στις πολιτικές θέσεις και 

δράσεις της Συμμαχίας Πολιτών. 

Προς αυτή την κατεύθυνση, πριν καν προλάβουμε να συσταθούμε, έχουμε 

ήδη προβεί σε μερικές δράσεις. Πρώτον, έχουμε ετοιμάσει Πρόταση Νόμου 

την οποία θα καταθέσουμε στην επόμενη ολομέλεια της Βουλής στις 22 

Νοεμβρίου ώστε ο θεσμός του Διαμεσολαβητή ο οποίος σήμερα αξιοποιείται 

μόνο σε εθελοντική βάση για τις Οικογενειακές Διαφορές, να καταστεί 

υποχρεωτικός. Και αυτό, γιατί έχουμε διαπιστώσει ότι με την παρούσα 

κατάσταση σχετικά με τα  διαζύγια και τις χρονοβόρες δικαστικές διαδικασίες 

που τα αφορούν, ένας γονέας ο οποίος θέλει να απομακρύνει τον άλλο γονέα 

από τα παιδιά τους , εκμεταλλεύεται  τις διαδικασίες προς όφελός του, ή, για 

να τα θέσω καλύτερα, εις βάρος του άλλου γονέα και των παιδιών, με 

αποτέλεσμα να επέρχεται η αποξένωση και σταδιακά να χάνεται η όποια 

επαφή ανάμεσα στον άλλο γονέα και τα παιδιά του. Αντίθετα, όταν ο θεσμός 

του διαμεσολαβητή γίνει υποχρεωτικός, τα ζητήματα  που αφορούν κυρίως 

στις ζωές και στις ψυχές των παιδιών θα επιλύονται γρήγορα και χωρίς την 

ψυχοφθόρα διαδικασία στην οποία υπόκεινται σήμερα τα παιδιά, μέσα στα 

δικαστήρια. Σύντομα θα έχουμε συναντήσεις, ως Συμμαχία Γυναικών, με τους 

Συνδέσμους Γονικής αποξένωσης και θα προωθήσουμε την Πρόταση Νόμου 

στη Βουλή. 

Ταυτόχρονα, μετά από επικοινωνία που είχαμε με το Cyprus Stop Trafficking 

όπου μας ανάφεραν τις ανάγκες που έχουν σε παιδικά και γυναικεία ρούχα,  

γυναίκες αλλά και  άνδρες τους οποίους ενημερώσαμε, έδειξαν μεγάλη  

προθυμία και μεγάλη ευαισθησία με αποτέλεσμα να γεμίσουμε ένα δωμάτιο 

από ρούχα και παιχνίδια. Τώρα,  είμαστε στην ευχάριστη θέση να δώσουμε 

πολλά είδη και σε άλλες οργανώσεις, πέρα από το Cyprus Stop Trafficking. 

Ήδη έχουμε παραδώσει ρουχισμό στο Α’ δημόσιο νηπιαγωγείο Αγλαντζιάς. 

Στο ίδιο μήκος κύματος, είχαμε συνάντηση με την οργάνωση ΣΤΙΓΜΑ, με την 

οποία συζητήσαμε το ενδεχόμενο να κάνουμε μια σειρά από ενημερωτικές 

διαλέξεις με θέμα την εμπορία προσώπων. 



 
 

Παράλληλα, έχουμε δηλώσει συμμετοχή ως Συμμαχία Γυναικών, στην πρώτη 

μαζική δενδροφύτευση που θα γίνει στις 30 Νοεμβρίου στο δήμο Λατσιών. Για 

τούτο και καλώ όλες και όλους να συνδράμετε σε αυτή την προσπάθεια και, 

όπως λέει και το σύνθημα της δενδροφύτευσης, «ελάτε με την τσάπα σας». 

Αυτά, σε συντομία, είναι ενδεικτικά μόνο κάποια από τα ζητήματα στα οποία 

δραστηριοποιηθήκαμε πριν καν  δημιουργηθούμε επισήμως. Είμαι απολύτως 

βέβαιη, ότι από σήμερα οι δράσεις μας θα πολλαπλασιαστούν γιατί οι 

γυναίκες που απαρτίζουν τη Γραμματεία αλλά και τα μέλη της Συμμαχίας 

Γυναικών είναι και άξιες, και δραστήριες και δυναμικές.  

Για αυτό και αισθάνομαι ιδιαιτέρως  τυχερή που ανήκω σε αυτή την ομάδα, 

ιδιαιτέρως τιμημένη που από σήμερα αναλαμβάνω επικεφαλής της.  

Και πάλι  σας ευχαριστώ για αυτή την τιμή, σας ευχαριστώ για τη συνεργασία 

την οποία αρχίζουμε, σας ευχαριστώ για όσα κάνατε μέχρι σήμερα και όσα θα 

κάνετε στο μέλλον. 

 

 


