
στις Κυκλάδες

Η ψήφος σου στις 25 Ιανουαρίου
είναι ψήφος για την Αξιοπρέπεια, τη ∆ικαιοσύνη, τη ∆ηµοκρατία

ne.syriza.kykladwn@gmail.com           syriza-cyclades.blogspot.gr



TO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ του ΣΥΡΙΖΑ για τις ΚΥΚΛΑ∆ΕΣ
Η νησιωτικότητα για τον ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι κενό γράµµα ούτε συνηθισµένη προεκλογική εξαγγελία. Είναι προϋπόθεση 
και βασικό συστατικό του κυβερνητικού προγράµµατος που διέπει όλα τα επιµέρους προγράµµατα και κατευθύνσεις. 
Είναι όρος επιβίωσης του νησιωτικού χώρου και παραµονής των νησιωτών στα νησιά τους. 
Για τα σηµαντικότερα από τα πολλά και φλέγοντα θέµατα των Κυκλάδων, ο ΣΥΡΙΖΑ δεσµεύεται να υλοποιήσει άµεσες 
λύσεις, µε βάση τις ακόλουθες κατευθύνσεις: 

Ακτοπλοΐα - Μεταφορές
Αποτελούν πρώτιστο κοινωνικό αγαθό και γι’ αυτό είναι ευθύνη της πολιτείας η διασφάλιση τους όλη τη διάρκεια του 
χρόνου και σε όλο το νησιωτικό χώρο. Πρόταση µας αποτελεί η σύσταση δηµόσιου – κοινωνικού φορέα ακτοπλοΐας µε 
συνεργασία κράτους και αυτοδιοίκησης, που θα δηµιουργήσει ένα ελάχιστο δηµόσιο δίκτυο συνδυασµένων µεταφορών 
και ταυτόχρονα θα παρέχει συγκοινωνιακό έργο.

Θεσµοθέτηση Χωροταξικού Σχεδιασµού σε κάθε νησί και συνολικά στις Κυκλάδες – Κεντρικό Αιγαίο
Ο χωροταξικός σχεδιασµός είναι το µοναδικό µέσο για να υπάρξουν συγκεκριµένες ζώνες µε αντίστοιχες χρήσεις γης και 
όρους δόµησης, που σε συνδυασµό µε τον περιορισµό της εκτός σχεδίου δόµησης και τη σχεδιασµένη επέκταση και ανά-
δειξη των οικισµών, θα δηµιουργήσουν σταθερές βάσεις για ισόρροπη βιώσιµη ανάπτυξη σε κάθε νησί.

Ποιοτικός Τουρισµός µε σεβασµό στο περιβάλλον
Για να υπάρξει µακροχρόνια τουριστική στρατηγική απαιτούνται: α) ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων του κάθε 
τόπου µε δηµόσιες και αυτοδιοικητικές επενδύσεις και β) ποιοτικές υπηρεσίες από ιδιώτες και αυτοδιοίκηση, που θα συντε-
λέσουν στην επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου. Αυτό προϋποθέτει τη διαµόρφωση ενός ήπιου βιώσιµου προτύπου 
τουριστικής ανάπτυξης, συµβατού µε τα ιδιαίτερα φυσικά, παραγωγικά, πολιτιστικά χαρακτηριστικά κάθε νησιού και των 
Κυκλάδων συνολικά.  

Στήριξη του πρωτογενούς τοµέα
Ένας ανεπτυγµένος πρωτογενής τοµέας (γεωργία, κτηνοτροφία, µελισσοκοµία, αλιεία, ορυκτός πλούτος) πρέπει να αποτελέ-
σει βασικό µοχλό της παραγωγικής µας ανάπτυξης, απόλυτα δεµένης µε τον ποιοτικό τουρισµό. Οι φιλικές µε το περιβάλλον 
µέθοδοι παραγωγής, οι βιολογικές καλλιέργειες και πιστοποιήσεις, ο αγώνας κατά των φυτοφαρµάκων και των µεταλλαγµέ-
νων, η ήπια εκµετάλλευση του ορυκτού πλούτου και οι δυνατότητες τυποποίησης, διάθεσης και προώθησης τοπικών προϊό-
ντων µέσω συνεργασιών και συλλογικών δράσεων, θα θέσουν τα θεµέλια για µια βιώσιµη και αποτελεσµατική παραγωγική 
ανασυγκρότηση.

∆ηµόσιες Κοινωνικές Υποδοµές
Η ύπαρξη δηµόσιων κοινωνικών υποδοµών υγείας, παιδείας και πρόνοιας, αποτελεί τον πρωταρχικό όρο για να στηριχθεί η 
ζωή και η παραµονή όλων των ηλικιακών κατηγοριών του πληθυσµού στα νησιά, όλη τη διάρκεια του χρόνου. Οι µνηµονια-
κές πολιτικές µε τις δραστικές περικοπές των κονδυλίων, πρέπει πολύ γρήγορα να αποτελέσουν παρελθόν, για να επιστρέψει 
το αίσθηµα ασφάλειας που έχει χαθεί στους µόνιµους κατοίκους και στους επισκέπτες. Μονάδες Υγείας στελεχωµένες και 
εξοπλισµένες, Παιδικοί Σταθµοί & Σχολεία, Βιβλιοθήκες & Χώροι Πολιτισµού, στήριξη ηλικιωµένων και ανήµπορων αποτε-
λούν πρώτιστη ευθύνη της πολιτείας σε συνεργασία µε τους Ο.Τ.Α. 

Περιβαλλοντικές Υποδοµές
Για την προώθηση βιώσιµων λύσεων στους τοµείς των περιβαλλοντικών υποδοµών (νερό, λύµατα, απορρίµµατα), απαιτού-
νται πολιτικές ολοκληρωµένης δηµόσιας διαχείρισης, τόσο για την προστασία και χρήση του υδάτινου δυναµικού, όσο και 
για τη διαχείριση των λυµάτων και απορριµµάτων στην κατεύθυνση της επαναχρησιµοποίησης, της ανακύκλωσης και της 
προστασίας του περιβάλλοντος.

Ενέργεια 
Η αξιοποίηση των ΑΠΕ αποτελεί τον καλύτερο τρόπο εξασφάλισης ενέργειας όταν γίνεται σωστά και µελετηµένα, λαµβάνο-
ντας υπόψη τα φυσικά χαρακτηριστικά του τοπίου και της φέρουσας ικανότητας κάθε νησιού, ώστε να µην αποβαίνει σε βά-
ρος τους και να µην µετατρέπει τους νησιωτικούς µας παραδείσους σε εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Στήριξη 
των µικρών αποκεντρωµένων µονάδων ΑΠΕ που µοιράζουν τα έσοδα στην τοπική κοινωνία και όχι σε µεγαλοεπενδυτές 
µέσω (των προωθούµενων µέχρι σήµερα) βιοµηχανικών εγκαταστάσεων ΑΠΕ. Στήριξη της ηλεκτρικής διασύνδεσης των 
Κυκλάδων µε το Ηπειρωτικό Σύστηµα Μεταφοράς Ενέργειας µέσω κρατικού φορέα (Α∆ΜΗΕ).



ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 
(Ιούνιος 2012 - ∆εκέµβριος 2014)

Στις εθνικές εκλογές 2012, για πρώτη φορά στη σύγχρονη ιστορία της χώρας µας, εκλέγεται βουλευτής της Αριστεράς και του 
ΣΥΡΙΖΑ, ο Νίκος Συρµαλένιος από τη Μήλο. 
Ο σύντοµος απολογισµός  που ακολουθεί είναι συλλογική δουλειά του βουλευτή, των οργανώσεων µας στα νησιά, των αιρετών 
µας στην τοπική αυτοδιοίκηση, καθώς και του συνόλου της Κ.Ο. όλη αυτήν την περίοδο. Περιλαµβάνει περισσότερες από 420 
παρεµβάσεις (Ερωτήσεις, Αναφορές, Επίκαιρες Ερωτήσεις, Επίκαιρες Επερωτήσεις, Σχέδια Νόµου, Τροπολογίες) µέσω των οποίων 
αναδείχθηκαν όλα τα µεγάλα και µικρά προβλήµατα των Κυκλάδων, είτε ως σύνολο, είτε κατά νησί. Ενδεικτικά σε τίτλους:

Ακτοπλοϊα - Ναυτιλία - Μεταφορές:  ∆εκάδες παρεµβάσεις για προβληµατική ακτοπλοϊκή διασύνδεση των Κυκλάδων, καθυστε-
ρήσεις δροµολογίων των ενδοκυκλαδικών πλοίων, εκπτώσεις των εισιτηρίων για τους κατοίκους των µικρών νησιών, εργασιακά 
και οικονοµικά ζητήµατα ναυτικών, εκποίηση λιµανιών, µείωση δαπανών για λιµενικό σώµα, εναντίωση στην εκποίηση των περιφε-
ρειακών αεροδροµίων, αύξηση κόστους αεροπορικών µεταφορών, χρηµατοδότηση νέου αεροδροµίου Πάρου κ.λπ.

Υγεία:  Έλλειψη ιατρικού, νοσηλευτικού και διοικητικού προσωπικού στα νοσοκοµεία, στα Κέντρα Υγείας και στα Περιφερειακά 
Ιατρεία, αντίθεση στη συγχώνευση των νοσοκοµείων Σύρου και Νάξου, µείωση των νοσοκοµειακών προϋπολογισµών, υποβάθ-
µιση των νοσοκοµείων Σύρου και ΚΥ-Νοσοκοµείου Νάξου και των Κέντρων Υγείας σε όλα τα νησιά, αντίθεση στην ιδιωτικοποίη-
ση του κλειστού νοσοκοµείου της Σαντορίνης, ζητήµατα υποστελέχωσης του ΕΚΑΒ, κατάρρευση των δοµών ψυχικής υγείας κ.λπ.

Toυρισµός: Αντίθεση στην αύξηση του ΦΠΑ, µέτρα για την ανάπτυξη του ποιοτικού τουρισµού στη νησιωτική Ελλάδα, ολέθριες 
συνθήκες απασχόλησης στα ξενοδοχεία, παρέµβαση για εφαρµογή µειωµένου ΕΝΦΙΑ στα καταλύµατα.

Αγροτική Ανάπτυξη και πρωτογενής τοµέας: Προβλήµατα αγροτικών συνεταιρισµών Πάρου και Νάξου, ελλείψεις σε κτηνί-
ατρους και γεωπόνους, καθυστερήσεις πληρωµών σε βιοκαλλιεργητές, αναγνώριση προϊόντων οικοτεχνίας και οικογενειακής 
παραγωγής, προστασία των κυκλαδίτικων τυριών, αποζηµίωση πυρόπληκτων στη Σέριφο, προστασία των βοσκότοπων, στήριξη 
της µελισσοκοµίας, δυσβάστακτες αυξήσεις στις εισφορές του ΟΓΑ, στήριξη της παράκτιας αλιείας, προστασία των αλιευτικών 
αποθεµάτων, εξαίρεση των παράκτιων αλιέων από την εγκατάσταση δορυφορικών µηχανηµάτων, κλπ.

Παιδεία:  Ελλείψεις εκπαιδευτικών γενικής, επαγγελµατικής και ειδικής εκπαίδευσης στα σχολεία όλων των βαθµίδων, κλείσιµο 
εκπαιδευτικών δοµών, επανασύσταση καταργηθεισών ειδικοτήτων στα ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ, καθυστέρηση καταβολής αποδοχών ανα-
πληρωτών καθηγητών, µισθοδοσία σχολικών καθαριστριών, αποψίλωση προγραµµάτων σπουδών του πανεπιστηµίου Αιγαίου, 
κτιριακά προβλήµατα και διαθεσιµότητα διοικητικών υπαλλήλων, πλαίσιο λειτουργίας των ΙΕΚ, αµίαντος σε σχολεία της Νάξου, 
παιδική και εφηβική βιβλιοθήκη Ερµούπολης Σύρου, αναβάθµιση της Σχολής Μαρµαρογλυπτικής στον Πύργο Τήνου και αντίθεση 
στις πρόσφατες νοµοθετικές αλλαγές της λειτουργιάς της,  κλπ.

Ενέργεια: Ξεπούληµα του Α∆ΜΗΕ, σθεναρή αντίθεση µας στην εγκατάσταση τεσσάρων µεγάλων αιολικών πάρκων στη Νάξο, 
Πάρο, Τήνο και Άνδρο, Μπλακ άουτ της ∆ΕΗ στη Σαντορίνη, ηλεκτρική διασύνδεση των Κυκλάδων µε την ηπειρωτική Ελλάδα, 
αεριοστρόβιλος των 10 MW στον ΑΣΠ Πάρου, κ.λπ.

Βιοµηχανία:  Στήριξη του Νεωρίου-καταβολή δεδουλευµένων στους εργαζόµενους, στήριξη των σµυριδεργατών Νάξου και από-
λυτη προτεραιότητα ολοκληρωµένης αναπτυξιακής µελέτης της ορεινής Νάξου, εναντίωση στην ενδεχόµενη εξόρυξη χρυσού στη 
Μήλο, κλπ.

Ασφαλιστικό-Εργασιακό-Μικροµεσαίες επιχειρήσεις:  Τροπολογίες ΣΥΡΙΖΑ για τον ΟΑΕΕ και τα άλλα ταµεία των αυτοαπασχο-
λούµενων, εκκρεµείς αιτήσεις συνταξιοδότησης και εφάπαξ, πρόσθετη επιβάρυνση από αναδροµική ασφάλιση µικροµεσαίων του 
ΟΓΑ στον ΟΑΕΕ, ασφαλιστική αντιµετώπιση τουριστικών καταλυµάτων, λειτουργία γραφείων ΟΑΕΕ στις Κυκλάδες, υποχρέωση 
ασφάλισης στον ΟΑΕΕ σε νησιά µε πληθυσµό κάτω των 3.100 κατοίκων, εξαίρεση των υπαλλήλων νησιωτικών περιοχών από την 
διαθεσιµότητα και διατήρηση του επιδόµατος παραµεθορίου, µη καταβολή δεδουλευµένων, προβλήµατα αποτύπωσης της ανεργί-
ας στις Κυκλάδες, λειτουργία και προβλήµατα εργαζοµένων στο Καζίνο  Σύρου, αδειοδότηση  πολυκαταστηµάτων στη Νάξο, κλπ.

Περιβάλλον:  Περιβαλλοντική υποβάθµιση και παράνοµες δραστηριότητες (Ίος, Αδάµαντας Μήλου, υγρότοποι), εναντίωση στο 
ξεπούληµα των λιµνών του Άη Προκόπη και των άλλων περιοχών Νάξου, Ηρακλειάς, Αχιβαδόλιµνης Μήλου, Πάρου κ.λπ. 
(ΤΑΙΠΕ∆), εκµίσθωση εκτάσεων αιγιαλού από την ΕΤΑ∆ Α.Ε. (Κύθνος), πλειάδα παρεµβάσεων για το Sea Diamond, εγκατάσταση 
ανεµογεννήτριας και φωτοβολταϊκών (Καλοταρίτισα Αµοργού), ΧΥΤΑ Μυκόνου, κ.λπ.

Αθλητισµός:  Υπό κατάρρευση ο ελληνικός αθλητισµός, αθλητικοί χώροι χωρίς άδεια λειτουργίας, συναντήσεις µε αθλητικούς 
φορείς, υποχρηµατοδότηση ερασιτεχνικών σωµατείων, κλπ.

∆ηµόσια ∆ιοίκηση-Αυτοδιοίκηση:  Επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας στους εργαζόµενους στις ∆ΕΥΑ, κατάργηση των ∆.Ο.Υ. και 
των γραφείων ΙΚΑ, ουσιαστική υποβάθµιση ΣΕΠΕ, αρµοδιότητες αντιδηµάρχων στις νησιωτικές κοινότητες, κατάργηση δηµοτικής 
αστυνοµίας, κλπ.

Πολιτισµός:  Κίνδυνος κατάρρευσης ιστορικής οικίας στην Κίµωλο, προβλήµατα αρχαίου νεκροταφείου Παροικιάς Πάρου, στα-
µάτηµα εργασιών συντήρησης στον αρχαιολογικό χώρο Ακρωτηρίου Θήρας, ανάδειξη σπηλαίου στο Καταφύκι της ∆ρυοπίδας 
Κύθνου κ.λπ.



Γουρδούκης Ηλίας του Μιχαήλ 
Μαθηµατικός, απόφοιτος Παν/µίου Αθηνών. Κατάγεται από την Πέρδικα Θεσπρωτίας. Ζει µόνιµα στην Πάρο από 
το 1983. Είναι παντρεµένος µε την παριανή Μαρία Παντελαίου και έχουν δύο γιους, τον ∆ηµήτρη και τον Χρήστο. 
Στην Αθήνα δίδαξε σε Τεχνικές Σχολές και Φροντιστήρια. ∆ιετέλεσε επί 16 χρόνια διευθυντής στο Γυµνάσιο Πάρου, 
Αντιπάρου και στο Λύκειο Πάρου. Συνταξιοδοτήθηκε το 2013. Συµµετέχει σε κινήµατα και συλλογικότητες («Κίνηµα 
Υγείας», ΤΑIΠΕ∆, Αυτοδιοίκησης, Οικολογίας). ∆ιετέλεσε πρόεδρος της ΕΛΜΕ Πάρου, Συλλόγων Γονέων, αιρετός 
στο ΠΥΣ∆Ε Κυκλάδων. Εκδότης του περιοδικού «Εκπαιδευτικές Αναζητήσεις» και της εφηµερίδας «ΠΟΛΙΤΗΣ της 
ΠΑΡΟΥ». Αρθρογραφεί στον τοπικό τύπο. Ενταγµένος στην Αριστερά από το 1974 (ΚΚΕεσ, ΣΥΝ, ΣΥΡΙΖΑ).

Μανιός Νικόλαος του Εµµανουήλ
Οφθαλµίατρος, µε καταγωγή από το ∆ανακό Νάξου, διευθυντής του Νοσοκοµείου Παίδων Πεντέ-
λης από το 1996 ως το 2012. Εντάχτηκε στην αριστερά το 1961 µέσα από το κίνηµα των µαθητών 
νυχτερινών Γυµνασίων. Συνελήφθηκε το 1971 για την αντιδικτατορική του δράση και καταδικάστηκε 
σε 16ετή φυλάκιση. Εξορίστηκε στη Γυάρο µέχρι τη µεταπολίτευση. Εκπροσώπησε το ιατρικό σώµα 
µέσα από διάφορες θέσεις όπως του προέδρου και αντιπροέδρου της ΕΙΝΑΠ και του µέλους της 
διοίκησης του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Είναι µέλος της Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ και Συντονιστής 
του τµήµατος Υγείας.

Μαυρουδή Άννα του Συµεών
Γεννήθηκε στην Αθήνα µε καταγωγή από την Τζια. Είναι απόφοιτη Αγγλικής Φιλολογίας και κάτο-
χος 2 µεταπτυχιακών τίτλων στις Πολιτισµικές Σπουδές και στη Θεωρία Κριτικής. Έχει εργαστεί στη 
Γενική Γραµµατεία ∆ια Βίου Μάθησης, Τµήµα ∆ιεθνούς Συνεργασίας  Υπουργείου Παιδείας και ως 
διερµηνέας-µεταφράστρια. Έχει διατελέσει διευθύντρια στο ΕΠΑΛ Κέας. Συµµετέχει σε προγράµµατα 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Ενηλίκων. Ασχολείται µε ζητήµατα ισότητας των φύλων, εκπαιδευτικών 
ανισοτήτων και πολιτισµικής θεωρίας. Το 2012 ήταν υποψήφια βουλευτής  του ΣΥΡΙΖΑ. Σήµερα 
εκλεγµένη σύµβουλος και µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Πολιτόπουλος ∆ηµήτρης (Αρµάος)
Στηρίζεται από τους οικολόγους πράσινους. Σπούδασε αρχιτέκτονας µε µεταπτυχιακό συγκοινωνι-
ολόγου. Έχει πλούσια κοινωνική και πολιτική δράση: Υποψήφιος δηµοτικός σύµβουλος µε το ΜΑΖΙ 
στο ∆ήµο Ζωγράφου, υποψήφιος δηµοτικός σύµβουλος µε την ΠΝΟΙΚΑ στην Αθήνα, υποψήφιος 
βουλευτής Κυκλάδων το 2012 µε τους Οικολόγους Πράσινους, πρόεδρος της Κοινωνικής Συνεταιρι-
στικής Επιχείρησης ΚΑΛΛΟΝΗ-ΚΕΛΛΙΑ, ΤΗΝΟΥ. Πιστεύει στην Κοινωνική Οικονοµία, στην αυτο-
διαχείριση των παραγοµένων προϊόντων προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.  ∆ράση που µπορεί να 
δηµιουργήσει  τον τρίτο οικονοµικό πόλο µε ανάπτυξη και νέες θέσεις εργασίες. 

Συρίγος Αντώνιος του ∆ηµητρίου
Γεννήθηκε στην Ερµούπολη της Σύρου το 1960, όπου ζει µε την οικογένειά του, ασκώντας το λει-
τούργηµα του ∆ικηγόρου από το 1987. ∆ιετέλεσε δηµοτικός σύµβουλος στο ∆ήµο Ερµούπολης την 
οκταετία 1994 - 2002 και άσκησε χρέη αντιδηµάρχου το έτος 1997 - 1998. Την τετραετία 1998 - 
2002 υπήρξε µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΤΕ∆Κ του νοµού Κυκλάδων, ενώ το διάστηµα 
1998 έως το 2006 χρηµάτισε αντιπρόεδρος και µετά πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 
∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης Ερµούπολης. Συµµετείχε στις περιφερειακές εκλογές µε το συνδυασµό «Νη-
σιωτική Ανατροπή».

Συρµαλένιος Νικόλαος του Ευαγγέλου
Οικονοµολόγος - πολιτικός επιστήµονας, µε καταγωγή από τη Μήλο, συµµετείχε στην ανανεωτική αρι-
στερά από τα χρόνια της δικτατορίας. Ιδρυτικό µέλος του ΣΥΝ και του ΣΥΡΙΖΑ, εκλέχτηκε βουλευτής 
Κυκλάδων το 2012. Στην Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ αναδείχθηκε υπεύθυνος του τοµέα Ναυτιλίας. Από το 1980 
εργάστηκε στο Υπουργείο Οικονοµίας στους τοµείς δηµοσίων επενδύσεων και περιφερειακής ανάπτυξης. 
Ασχολήθηκε µε θέµατα δηµόσιας διοίκησης, εργατικής πολιτικής και αυτοδιοίκησης. Τα τελευταία 25 χρό-
νια εργάζεται συστηµατικά για τα προβλήµατα της νησιωτικής Ελλάδας. ∆ιετέλεσε νοµαρχιακός σύµβουλος 
Κυκλάδων και περιφερειακός σύµβουλος Ν. Αιγαίου. Ήταν εκδότης του περιοδικού “Κυκλαδικοί Πλόες”.

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ του ΣΥΡΙΖΑ στις ΚΥΚΛΑ∆ΕΣ


