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Υποψήφιος Bουλευτής
Εθνικές Εκλογές 2019
Γεννήθηκα στις 21.02.1962 στην Θεσσαλονίκη
Mεγάλωσα από το 1966 έως σήμερα στην Γερμανία. Eίμαι παντρεμένη χωρίς παιδιά.
Γιατί επέλεξα τη ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ
Αναζητούσα να βρω στην Ελλάδα πολιτικές φωνές, χωρίς λαϊκισμούς, μη ακραίες, που είχαν το
θάρρος να κάνουν δημόσια κριτική στο –εδώ και πολλές δεκαετίες– καταστροφικό πολιτικό σύστημα της Ελλάδος. Το βρήκα αρχές του 2012 στη «Δημιουργία Ξανά», όταν άκουσα για πρώτη
φορά τον Θάνο Τζήμερο να μιλά, με λογική και με ξεκάθαρο λόγο για τις αναγκαίες γενικές μεταρρυθμίσεις, χωρίς φόβο για το προσωπικό πολιτικό κόστος.
Οι θέσεις της «Δημιουργία Ξανά» με εκφράζουν απόλυτα, και νιώθω πάλι την πατριωτική μου ευθύνη να βοηθήσω και να στηρίξω αυτό το κόμμα, με την υποψηφιότητά μου. Αποφάσισα και πάλι
να εκτεθώ δημοσίως, επειδή βιώνω, από την παιδική μου ηλικία, το ότι δεν υπήρξε ποτέ κυβέρνηση που να αγαπούσε πραγματικά αυτήν την χώρα και να έκανε έργα για το κοινό καλό –πέραν
των δικών της συμφερόντων– και να φρόντισε για τα θεμέλια της Ελλάδας, με μελλοντοστραφή
έργα, που θα την ενίσχυαν σταθερά σε όλα τα θέματα (Υγεία, Παιδεία, Δικαιοσύνη, Ασφάλεια, Οικολογία, Σχέδιο Πόλεως, κ.λπ.).
Αντιθέτως, τα έργα των προηγούμενων κυβερνήσεων ήταν μόνο για προσωπικό και κομματικό
συμφέρον, κι όχι για τον λαό του, που τον άφησαν στο έλεος του Θεού, με πολλά καθημερινά
προβλήματα, λόγω έλλειψης σωστών υποδομών και κρατικής στήριξης.
Νιώθω μεγάλη λύπη, απογοήτευση και απαισιοδοξία, τα τελευταία χρόνια, για το πώς
διαχειρίζονται οι μέχρι τώρα κυβερνήσεις της Ελλάδας την κρίση. Δεν με εκφράζει καμία
κυβέρνηση μέχρι τώρα. Αντιθέτως, νιώθω ντροπή για την αναξιοπρεπή και ταπεινωτική
εικόνα που αντανακλά η Ελλάδα σε εσωτερικό και σε διεθνές επίπεδο.
Με την υποψηφιότητα μου θέλω να συνεισφέρω, να ακουστούν –επιτέλους– άλλες φωνές
στη Βουλή, προσδοκώντας ένα καλύτερο μέλλον για την Πατρίδα μου.
Ελεύθερο μικρό κείμενο, μήνυμα ή απόφθεγμα
"Έχε το θάρρος να αλλάξεις αυτά που μπορείς να αλλάξεις.
Έχε τη δύναμη να δεχθείς αυτα που δεν μπορείς να αλλάξεις.
Έχε τη σοφία να μπορέσεις να διακρίνεις το ένα από το άλλο."
Μου αρέσει η ζωγραφική, η φύση, η μαγειρική, η οργάνωση, η καθαριότητα και οι ωραίες
ουσιαστικές συζητήσεις. Είμαι συναισθηματικό άτομο, και αναζητώ πάντα απαντήσεις.
Απεχθάνομαι τη βρωμιά και την οικολογική ασυνειδησία, τον εγωισμό, την ψευτιά, το
κουτσομπολιό, την ανευθυνότητα, την ανήθικη εκμετάλλευση των αδύναμων ατόμων, τις
επιφανειακές άδειες και ανούσιες συζητήσεις.

Τηλ.:
Email:

Ημ/νία: 04.04.2019
Σελ. 2 από 2

