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«Όνειρό μου είναι να κάνω κάτι καλό για τον τόπο μου και κάποια 

στιγμή να κάνω τη δική μου οικογένεια και η σύντροφός μου να είναι 

η γυναίκα μου κι όχι η βοηθός μου» δηλώνει σε συνέντευξη του ο 

υποψήφιος Ευρωβουλευτής της ΝΔ Στέλιος Κυμπουρόπουλος. 

Ο Στέλιος Κυμπουρόπουλος μίλησε στη web τηλεόραση του Grtimes.gr για το 

διακύβευμα των επερχόμενων εκλογών, τους στόχους που έχει θέσει για την 

Ευρώπη αλλά και για την επίθεση που έχει δεχθεί από τον αναπληρωτή 

υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη. 

Ο Στελιος Κυμπουρόπουλος είναι ψυχίατρος, επιμελητής Β’ στο 

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν» και συνιδρυτής του I living και 

δήλωσε πως επέλεξε τον κλάδο της ψυχιατρικής γιατί «είναι ένα υπέροχο τμήμα 

της ιατρικής που αφορά στον τρόπο με τον οποίο ένας άνθρωπος 

συμπεριφέρεται και λειτουργεί στην καθημερινότητά του. Είναι αναγκαίο, μέσα 

από την ψυχιατρική να συνεκτιμήσουμε και να μάθουμε πιο βαθιά, τι σημαίνει 

άνθρωπος». 

Περιγράφει πως το 80% των νομοθετημάτων που ψηφίζονται σε εθνικό 

επίπεδο, προέρχονται από την Ευρωβουλή. 

«Άρα λοιπόν το τι κάνει η ευρωβουλή για την καθημερινότητά μας, είναι 

ουσιαστικό. Σε αυτό το κομμάτι, θέλω να συμβάλλω κι εγώ με αυτά που εγώ 

έχω μάθει για να βελτιώσω την καθημερινότητα αυτών των ανθρώπων. Θεωρώ 



ότι η Ευρωβουλή μπορεί να με ακούσει και να συμβάλω στο να αυξηθούν οι 

φωνές προς μία κατεύθυνση, στην οποία χρειάζομαι τη στήριξη των 

συμπολιτών μου όχι μόνο τώρα για να βρεθώ στην Ευρωβουλή αλλά και μετά 

για να κρίνουν το έργο που θα κάνω, αν κι εφόσον εκλεγώ». 

«Αναπηρία είναι και ο τρόπος που αντιλαμβανόμαστε την 

κοινωνία» λέει ο Στέλιος Κυμπουρόπουλος 

Μιλώντας για τα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίζει ένα άτομο με 

κινητικά προβλήματα στην καθημερινότητά του και για το αν θα συμβάλει στο 

να αλλάξει η βιώσιμη κινητικότητα, απαντά πως «όταν μιλάμε για αναπηρία, 

είναι μια ευρεία έννοια που περιλαμβάνει πολλά προβλήματα που βασίζονται 

στις διαταραχές που μπορεί να έχει ο καθένας». 

«Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να δούμε πως, μέσα από ένα κράτος, 

μπορούν να δημιουργηθούν αυτές οι υπηρεσίες που προάγουν την 

εξισορρόπηση των βλαβών που οδήγησαν στην αναπηρία. Αναπηρία είναι και 

ο τρόπος που αντιλαμβανόμαστε την κοινωνία. Ως υποψήφιος ευρωβουλευτής, 

βρίσκω εμπόδια ακόμη και για να φτάσω κάπου προκειμένου να κάνω μία 

συνέντευξη. Ή να επισκεφτώ μία υπηρεσία. Αν δεν είχα πείσμα, ο τρόπος με 

τον οποίο έχουμε αναπτύξει την κοινωνία, μπορεί να με σταμάταγε». 

 

Ανακτήθηκε στις 15 Σεπτεμβρίου 2019 από την ηλεκτρονική ιστοσελίδα www.iefimerida.gr  - 

https://www.iefimerida.gr/politiki/kympoyropoylos-thelo-syntrofo-ohi-boitho  
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