
 

 

Στις 4 Οκτώβρη ψηφίζουµε  

ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ 

                  γιατί 

                  στη Βουλή ππρρέέππεειι  να υπάρχει 

                  µια ισχυρή ριζοσπαστική και παρεµβατική αντιπολίτευση 

ππρρέέππεειι  να ακούγεται 

µια εναλλακτική αριστερή πολιτική πρόταση 

γιατί 

ψηφίζοντας αριστερά, δεν νοιώθεις εξαπατηµένος την επόµενη ηµέρα 

ανοίγεις ένα παράθυρο στην ελπίδα για µια καλύτερη 

και πιο δίκαιη κοινωνία. 

 

Με την ψήφο στο  

ΣΥΡΙΖΑ 

δυναµώνουµε την ελπίδα 

ΕΕίίννααιι  σσττοο  χχέέρριι  µµααςς  !!



 

Ισιγώνης Μανώλης 

Γεννήθηκε στην Αθήνα και κατάγεται από τη Μάρπησσα της Πάρου, όπου 

ζει και εργάζεται τα τελευταία 28 χρόνια. Είναι Αρχιτέκτονας, ελεύθερος 

επαγγελµατίας, απόφοιτος του Πανεπιστηµίου της Φλωρεντίας (1975). 

Πρόεδρος του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κυκλάδων και µέλος 

αντιπροσωπείας της ΣΑ∆ΑΣ-Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων. 

∆ραστηριοποιήθηκε στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και για 12 χρόνια ήταν 

µέλος του Κοινοτικού Συµβουλίου Μάρπησσας (προ Καποδίστρια). Προέρχεται από τις 

γραµµές του ΚΚΕ (µ-λ) και είναι ανένταχτος της Αριστεράς. Συµµετέχει στον ΣΥΡΙΖΑ 

Πάρου από την ίδρυση του. 

             

Μπίρµπα Γεωργία  
Γεννήθηκε το 1962 στο Αιγάλεω και τα τελευταία 15 χρόνια ζει µόνιµα στη 

Σαντορίνη. Είναι Ελεύθερος Επαγγελµατίας και διατηρεί κατάστηµα 

τουριστικών ειδών και κοσµηµάτων στα Φηρά. Από τα µαθητικά της 

χρόνια, ανέπτυξε έντονη συνδικαλιστική δράση, και από το 1998 είναι 

µέλος του Συνασπισµού. Στις εκλογές του 2002 και 2006 ήταν υποψήφια 

νοµαρχιακή σύµβουλος µε την ΣΥΝ-Κυκλαδική Πρωτοβουλία. Με ενεργή 

πάντα κοινωνική παρουσία, και στον τόπο που επέλεξε να ζει, τα τελευταία χρόνια 

δραστηριοποιείται και συµµετέχει ενεργά στο χώρο των επαγγελµατιών του νησιού,  όσο και 

στις κινητοποιήσεις και δράσεις που αφορούν  στο περιβαλλοντικό-κοινωνικό έγκληµα που 

συντελείται στη Σαντορίνη µετά το ναυάγιο του Sea-Diamond 3. 

 

Πρωτονοτάριος Γιάννης  
Ο Γιάννης Πρωτονοτάριος γεννήθηκε στη Νάξο το 1946. Τέλειωσε το 

δηµοτικό στην Απείρανθο, στη συνέχεια το Βαρβάκειο και τη σχολή 

Πολιτικών Μηχανικών του Ε. Μ. Π. Έκανε τις µεταπτυχιακές του σπουδές 

στις ΗΠΑ στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης (ΜΙΤ). Υπήρξε 

επισκέπτης καθηγητής στο Πανεπιστήµιο Πατρών (1975-80), ερευνητής στο 

«∆ηµόκριτο» (1980-87) και καθηγητής στο Ε.Μ.Π. από το 1987 µέχρι 

σήµερα. Ανέπτυξε  σηµαντική αντιδικτατορική δράση τόσο στην Ελλάδα όσο και στις ΗΠΑ, 

όπου υπήρξε πρόεδρος του συλλόγου Ελλήνων Φοιτητών της Βοστόνης. ∆ιετέλεσε ακόµα 

γ.γ. της οµοσπονδίας Ναξιακών Συλλόγων, πρόεδρος της ένωσης Ερευνητών του 

∆ηµόκριτου, µέλος της αντιπροσωπίας του ΤΕΕ και του ∆.Σ. του Συλλόγου Πολιτικών 

Μηχανικών Ελλάδας. Από τα χρόνια της ∆ικτατορίας υπήρξε µέλος αριστερών οργανώσεων, 

είναι ιδρυτικό µέλος του Συνασπισµού. Μέλος της κεντρικής επιτροπής από το 1991.



 

Συρµαλένιος  Νίκος 

Γεννήθηκε το 1950 στην Αθήνα και κατάγεται από τη Μήλο. Έχει ένα γιό 24 

χρονών. Οικονοµολόγος – πολιτικός επιστήµονας, απόφοιτος του 

πανεπιστηµίου της Μπολώνιας (Ιταλία). Από τα χρόνια της δικτατορίας 

εντάχθηκε στις αντιστασιακές οργανώσεις «ΠΑΜ» και «Ρήγας Φεραίος» και 

διώχθηκε από το καθεστώς της χούντας. Επέστρεψε στην Ελλάδα µε τη 

µεταπολίτευση και συνέχισε µέχρι σήµερα την πολιτική και κοινωνική του 

δράση µέσα από το χώρο της ανανεωτικής αριστεράς (ΚΚΕ εσωτερικού, ΕΑΡ, 

Συνασπισµός). 

Είναι υπάλληλος του Υπουργείου Οικονοµίας & Οικονοµικών και εργάστηκε στους τοµείς 

των δηµοσίων επενδύσεων και της περιφερειακής ανάπτυξης.  

Ασχολήθηκε µε θέµατα δηµόσιας διοίκησης, εργατικής πολιτικής και αυτοδιοίκησης. 

Τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια ασχολείται συστηµατικά µε τα προβλήµατα των Κυκλάδων 

συνολικά, αλλά και ιδιαίτερα µε τα θέµατα της Μήλου. 

Το 2002 εκλέχτηκε νοµαρχιακός σύµβουλος Κυκλάδων, ως επικεφαλής της Συν-Κυκλαδικής 

Πρωτοβουλίας, ενώ στις νοµαρχιακές εκλογές του 2006  επανεξελέγη και εκπροσωπεί µαζί 

µε τον Ηλία Αθυµαρίτη την παράταξη στο νοµαρχιακό συµβούλιο. 

Είναι µέλος της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του Συνασπισµού.  

 

 

 

Χρυσαφίδης Παύλος 
Ο Παύλος  Χρυσαφίδης του Ευαγγέλου γεννήθηκε, µεγάλωσε και ζει στη 

Σύρο. ∆ιπλωµατούχος  ανθυποπλοίαρχος, εγκατέλειψε τη θάλασσα  το 1985 

και έκτοτε ασκεί το λειτούργηµα του ∆ικαστικού Επιµελητή στις περιφέρειες 

των Πρωτοδικείων Σύρου και Νάξου. Από µαθητής Γυµνασίου συµµετείχε σε 

πολλαπλές συλλογικές δράσεις. Έχει αναµιχθεί ενεργά σε αριστερά 

συνδικαλιστικά σχήµατα στο χώρο εργασίας του. Επί  σειρά ετών είναι 

πρόεδρος του Νεανικού Επιµορφωτικού Οµίλου Σύρου. ∆ραστηριοποιείται στο πλαίσιο της 

∆ιεθνούς Αµνηστίας. 

Είναι µέλος του Συνασπισµού και τα τελευταία 2 χρόνια είναι γραµµατέας της 

Πολιτικής Κίνησης Σύρου-Μυκόνου. 

Είναι παντρεµένος µε την Κατερίνα   ∆ουράτσου του Μαρίνου και έχουν µία κόρη. 



 

Είναι στο χέρι µας ! 
Στις εκλογές αυτές σας καλούµε να ψηφίσετε ΣΥΡΙΖΑ όχι µόνο γι’ αυτό που εκπροσωπεί 

ο πολιτικός µας χώρος, αλλά γιατί στις Κυκλάδες γνωρίζετε πια τη δράση µας, τις ιδέες, τις 

προτάσεις, τους αγώνες µας για όλα τα µικρά και µεγάλα προβλήµατα που µας απασχολούν. 

Στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, στους τοπικούς φορείς, στα σωµατεία, στις ενώσεις πολιτών, 

στις περιβαλλοντικές οργανώσεις. ∆ράση που ανέδειξε το πλήθος των Κυκλαδικών 

προβληµάτων στο Ελληνικό και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ας µην είχαµε µέχρι 

σήµερα Κυκλαδίτη Βουλευτή. 

∆ράση που ανέδειξε µε ξεχωριστό τρόπο τις προτάσεις µας στα Κυκλαδικά θέµατα για: 

� Ακτοπλοΐα, δηµόσιο και κοινωνικό αγαθό. Ακτοπλοϊκή διασύνδεση 

χειµώνα – καλοκαίρι των νησιών µε το κέντρο, όσο και µεταξύ τους. ∆ηµόσιος-

Κοινωνικός Φορέας Ακτοπλοΐας µε ευθύνη στις γραµµές δηµοσίου συµφέροντος. 

Θεσµοθέτηση του µεταφορικού ισοδύναµου. 

� Βιώσιµη ισόρροπη ανάπτυξη µε σεβασµό στο φυσικό περιβάλλον, στους 

φυσικούς πόρους και την πολιτιστική κληρονοµιά των νησιών µας. 

� Τουρισµό που δεν θα απαξιώνει το περιβάλλον και δεν θα επιδεινώνει την 

ποιότητα ζωής των κατοίκων και των τουριστών. Εναλλακτικός Τουρισµός µε αξιοποίηση 

των τοπικών συγκριτικών πλεονεκτηµάτων και στόχο την επιµήκυνση της τουριστικής 

περιόδου. 

� Χωροταξικό σχεδιασµό που θα καθορίζει ζώνες και χρήσεις γης. 
Σχεδιασµένη επέκταση των πόλεων, προστασία των παραδοσιακών οικισµών και 

σταδιακή κατάργηση της εκτός σχεδίου δόµησης. Αντικειµενικές αξίες ανάλογα µε τις 

χρήσεις γης 

� Ενεργειακή επάρκεια µε συνδυασµό συµβατικών και ανανεώσιµων 

πηγών (αιολική, ηλιακή, γεωθερµία κλπ) και σεβασµό στη νησιωτική ιδιαιτερότητα. 

Στρατηγική ενεργειακής εξοικονόµησης 

� Στήριξη του πρωτογενή τοµέα (αλιεία, γεωργία, κτηνοτροφία), ως 

συστατικό στοιχείο της ισόρροπης ανάπτυξης. Έµφαση στη βιολογική γεωργία και 

κτηνοτροφία  

� Παιδεία, που θα καθιστά τις Κυκλάδες Ζώνη Εκπαιδευτικής 

Προτεραιότητας. 

� Υγεία που να παρέχει αίσθηµα ασφάλειας σε όλους τους Κυκλαδίτες. 
Ουσιαστική αναβάθµιση και πλήρη στελέχωση των νοσοκοµείων, των κέντρων υγείας, 

των περιφερειακών ιατρείων. ∆ηµιουργία κέντρου του ΕΚΑΒ στο κεντρικό Αιγαίο µε 

έδρα τη Σύρο.  



 

Με την ψήφο στο ΣΥΡΙΖΑ 

δυναµώνουµε την ελπίδα 


