
 
 

Στις εκλογές για την Τοπική και Περιφερειακή Διοίκηση, που συμπίπτουν με τις 
Ευρωεκλογές, ενίσχυσε αποφασιστικά το ΚΚΕ. Για να δυναμώσει η φωνή των εργαζομένων. 
Για να μπουν μεγαλύτερα εμπόδια στην αντιλαϊκή πολιτική. Γιατί δυνατό ΚΚΕ είναι όρος και 
προϋπόθεση για τη λαϊκή αντεπίθεση, για να πάρει πραγματικά ανάσα ο λαός και να ανοίξει ο 
δρόμος για ριζικές αλλαγές και ανατροπές προς όφελός του.  

Σήμερα έχεις εμπειρία από κυβερνήσεις, περιφερειακές και δημοτικές αρχές διαχρονικά. 
Στάσου απέναντι στη μοιρολατρία και τις αυταπάτες. Τιμώρησε με την ψήφο σου  την 
ψεύτικη αντιπαράθεση του ΣΥΡΙΖΑ και της ΝΔ, των εκπροσώπων τους σε Δήμο και Περιφέρεια, 
για το ποιος θα είναι οδηγός και ποιος συνοδηγός στη διαχείριση των συμφερόντων του 
κεφαλαίου, της αντιλαϊκής πολιτικής και της φτώχιας που αυτή δημιουργεί.  

ΑΑΦΦΗΗΝΝΟΟΥΥΜΜΕΕ  ΠΠΙΙΣΣΩΩ  ΤΤΑΑ  ΨΨΕΕΥΥΤΤΙΙΚΚΑΑ  ΔΔΙΙΛΛΗΗΜΜΜΜΑΑΤΤΑΑ..  

ΨΨΗΗΦΦΙΙΖΖΟΟΥΥΜΜΕΕ  ΚΚΚΚΕΕ  ΠΠΑΑΝΝΤΤΟΟΥΥ!!  ΛΛΑΑΙΙΚΚΗΗ  ΣΣΥΥΣΣΠΠΕΕΙΙΡΡΩΩΣΣΗΗ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΦΦΕΕΡΡΕΕΙΙΑΑ  ΚΚΑΑΙΙ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ  ΔΔΗΗΜΜΟΟ!!  

 

Στο Δήμο Θήρας, η διοίκηση του Δήμου με τη συμφωνία ή ανοχή των άλλων συνδυασμών :  

Εφάρμοσαν όλες τις αντιλαϊκές μεταρρυθμίσεις σε συνεργασία με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και την 
περιφέρεια Ν. Αιγαίου. 

Συμβιβάστηκαν χωρίς καμιά διαμαρτυρία, πίεση και κινητοποίηση με τη μειωμένη χρηματοδότηση 
από το κράτος και όλες τις επιταγές του Καλλικράτη. 

Η δημοτική αρχή, υπεύθυνη για τη Σαντορίνη και τη Θηρασιά:  

 Παρέδωσε την καθαριότητα του νησιού, τη διαχείριση των απορριμμάτων και την ανακύκλωση σε 
ιδιώτη, με τα γνωστά σε όλους άθλια αποτελέσματα.  

 Δεν υλοποίησε σημαντικά έργα υποδομής (οδικό δίκτυο, χώροι στάθμευσης, προστασία πρανών της 
καλντέρας κλπ) και έργα αντισεισμικής, αντιπλημμυρικής και αντιπυρικής προστασίας και στα δύο 
νησιά.  

 Δεν πίεσε ούτε προγραμμάτισε την κατασκευή νέου εμπορικού λιμανιού που συζητήθηκε μόλις 
πρόσφατα στο συμβούλιο μετά από άσκηση πίεσης και τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν.  

 Δεν πρωτοστατεί στις διεκδικήσεις από το κράτος για στελέχωση του Νοσοκομείου, στέγαση του 
προσωπικού και σωστή λειτουργία των περιφερειακών ιατρείων.  

 Ανέχεται την τραγική κατάσταση στα σχολικά κτήρια, την τοποθέτηση προκάτ/ κοντέινερ στις αυλές 
των σχολείων και δεν έχει κανένα σχεδιασμό για ανέγερση νέων σχολείων.  

 Οι δημοτικοί οργανισμοί (ΔΑΠΠΟΣ, Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας και Παιδείας) λειτουργούν 
υποστελεχωμένοι, με χρηματοοικονομικά κριτήρια χωρίς να αξιοποιούν τις δυνατότητές τους για 
την πρόνοια, τον αθλητισμό και τον πολιτισμό.  

 Συνέβαλε με την αδράνειά της στην απώλεια 5 αδειών δημοτικών λεωφορείων και δεν παίρνει 
θέσεις προς όφελος των επιβατών - δημοτών μέσα στο ΔΣ του ΚΤΕΛ.  

 Στεγάζει τις υπηρεσίες του δήμου σε ακατάλληλα κι επικίνδυνα κτήρια και εφαρμόζει 
αδιαμαρτύρητα ελαστικά προγράμματα εργασίας στους εργαζομένους.  

 Έχει υποβαθμίσει τη λειτουργία του δημοτικού συμβουλίου, των επιτροπών και των δημοτικών 
οργανισμών (έλλειψη απαρτίας, αναβολές συνεδριάσεων, καθυστερήσεις κλπ).  

 Η διοίκηση του Δήμου αλλά και οι υπόλοιπες παρατάξεις όχι μόνο ανέχθηκαν ακροδεξιές και 
ρατσιστικές εκδηλώσεις χωρίς να βρουν μια λέξη να τις καταδικάσουν αλλά και τους δίνουν 
καταφύγιο στους συνδυασμούς τους.  



ΑΑννττίίθθεεττηη  κκααιι  ααππέέννααννττιι  σσεε  όόλλαα  ααυυττάά  εείίννααιι  ηη  ΛΛααϊϊκκήή  ΣΣυυσσππεείίρρωωσσηη!!  

ΓΓιιαα  ττηη      κκααιι  ττηη      ππααλλεεύύοουυμμεε  κκααιι  δδιιεεκκδδιικκοούύμμεε  ::    

 Χρηματοδότηση του Δήμου από το κράτος που να καλύπτει όλες τις οικονομικές 
ανάγκες του ώστε να μειωθεί στο ελάχιστο κάθε μορφή «ανταποδοτικών τελών» και 
«ίδιων πόρων». 

 Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού που θα καλύπτουν με επάρκεια τις υπηρεσίες του 
Δήμου (οικονομική, γραφείο δόμησης, εξυπηρέτηση του πολίτη-ΚΕΠ, πρόνοια κλπ).   

 Καθαριότητα και διαχείριση των απορριμμάτων από την υπηρεσία καθαριότητας του 
Δήμου με πρόσληψη μόνιμου προσωπικού. Καμία σύμβαση με ιδιώτη εργολάβο. 

 Κινητοποίηση και πίεση με όλα τα μέσα για την ανέλκυση του ναυαγίου του Sea 
Diamond από την καλντέρα και πληρωμή των προστίμων από την ναυτιλιακή εταιρεία, 
που δεν έχει πληρώσει ούτε 1 ευρώ πρόστιμο!  

 Με ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας, άμεση κάλυψη όλων των λειτουργικών αναγκών 
και της συντήρησης των σχολείων. Προσλήψεις μόνιμων εκπαιδευτικών με αξιοπρεπείς 
μισθούς και συνθήκες διαβίωσης με ευθύνη του κράτους. Σχεδιασμός και μελέτη για 
ανέγερση σύγχρονων σχολικών κτηρίων σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. 
Λειτουργία Δημόσιου ΙΕΚ με τουριστικές ειδικότητες. Ουσιαστική λειτουργία της 
Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.  

 Ικανοποίηση όλων των αιτήσεων στους παιδικούς σταθμούς και κατάργηση των 
τροφείων. Ολοκλήρωση του παιδικού σταθμού στο Εμπορείο. Μελέτη για παιδικούς 
σταθμούς σε Μεσαριά και Φηρά και δημιουργία βρεφικών τμημάτων σε όλους.  

 Το Νοσοκομείο Θήρας να λειτουργήσει αποκλειστικά με την ευθύνη του Υπουργείου 
Υγείας και χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό. Να προσληφθεί όλο τα 
απαραίτητο προσωπικό (ιατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό, τεχνικό) και με ευθύνη του 
κράτους να εξασφαλιστούν αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης του (μισθοί, στέγαση). Να 
λειτουργήσει άμεσα ο μαστογράφος και η μονάδα τεχνητού νεφρού. Το αεροσκάφος 
του τελεφερίκ στην υπηρεσία του σαντορινιού λαού. Δωρεάν, δημόσια Υγεία για όλους.  

 Ενίσχυση του ερασιτεχνικού, μαζικού αθλητισμού. Λειτουργία κλειστού Γυμναστηρίου 
και των αθλητικών χώρων με δωρεάν προγράμματα του ΔΑΠΠΟΣ για όλες τις κατηγορίες 
του πληθυσμού με πρόσληψη μόνιμου, εξειδικευμένου προσωπικού. Αθλητικές 
εγκαταστάσεις σε όλα τα χωριά με ελεύθερη πρόσβαση σε όλους. Ολοκλήρωση του 
γηπέδου στο Εμπορείο και κατασκευή γηπέδου στίβου και κολυμβητηρίου.  

 Κέντρα δημιουργικής απασχόλησης για τα παιδιά και τους εφήβους, και ΚΑΠΗ για τους 
ηλικιωμένους σε όλα τα χωριά. Προώθηση της ερασιτεχνικής καλλιτεχνικής δημιουργίας. 
Ασφαλείς και φυλασσόμενες παιδικές χαρές που να καλύπτουν τις ανάγκες. 
Αποπεράτωση της πλατείας στο Εμπορείο και διαμόρφωση της πλατείας Σαρπάκη. 
Αναβίωση του χαρακτήρα της «πλατείας του χωριού» ως χώρου κοινωνικής 
συνάθροισης σε όλα τα χωριά. Χρηματοδότηση της Φιλαρμονικής και δημιουργία 
δημοτικού Ωδείου.  

 Μελέτη και χρηματοδότηση από τα αρμόδια υπουργεία για ΑΜΕΣΗ κατασκευή νέου 
εμπορικού λιμανιού που να εξυπηρετεί με ασφάλεια τις σύγχρονες ανάγκες των 
κατοίκων και των επισκεπτών.  

 Απρόσκοπτη σύνδεση με όλα τα μεταφορικά μέσα , χειμώνα- καλοκαίρι, με την 
ηπειρωτική και νησιωτική χώρα. Επέκταση των δρομολογίων του ΚΤΕΛ σε όλα τα 
κατοικημένα σημεία του νησιού με φθηνό εισιτήριο και δημιουργία κάρτας διαδρομών 
για τους εργαζόμενους. Δημιουργία αποκλειστικά σχολικών δρομολογίων και δωρεάν 
μετακίνηση των μαθητών όλη την διάρκεια της ημέρας. Σύνδεση με λιμάνι και 
αεροδρόμιο από Περίσσα και Καμάρι, χειμώνα καλοκαίρι. 



 Εκσυγχρονισμός του εξοπλισμού και στελέχωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας 
στο Αεροδρόμιο της Σαντορίνης ώστε να διασφαλίζεται πλήρως η ασφάλεια των 
πτήσεων. Μόνιμο, επαρκές και καλά αμειβόμενο προσωπικό στην Αστυνομία, το 
Λιμενικό Σώμα και την Πυροσβεστική Υπηρεσία.  

 Άμεσος αντισεισμικός έλεγχος και παρεμβάσεις σε όλα τα δημόσια κτήρια με 
προτεραιότητα στα σχολεία. Ολοκληρωμένο σύστημα αντιπλημμυρικής προστασίας σε 
όλο το νησί με συνολική μελέτη. Επέκταση των προστατευτικών στα πρανή της 
καλντέρας και συντήρηση των παλαιότερων όπου χρειάζεται.  

 Άμεση μείωση δημοτικών τελών και τιμής του νερού στις ευπαθείς ομάδες του 
πληθυσμού (ΑμΕΑ, άνεργοι, πολύτεκνοι κλπ), στους αυτοαπασχολούμενους και μικρούς 
επαγγελματίες με ταυτόχρονη αύξηση στις μεγάλες υδροβόρες (πισίνες, υδρομασάζ κλπ) 
ξενοδοχειακές μονάδες. Δημοτικές γεωτρήσεις και αφαλατώσεις που να καλύπτουν τις 
ανάγκες σε νερό με χαμηλό κόστος.  

 Ουσιαστικά μέτρα για τη στήριξη της παραδοσιακής αγροτικής παραγωγής (αμπέλι, 
ντοματάκι, φάβα)σε ισορροπία με την τουριστική ανάπτυξη.  

 Άμεση και άρτια βελτίωση του οδικού δικτύου, επαρχιακού και δημοτικού. Μελέτη για 
κυκλοφοριακούς κόμβους. Συντήρηση των αγροτικών δρόμων και διάνοιξη νέων.  

 Να παρθούν μέτρα για την ουσιαστική προστασία του περιβάλλοντος, του 
παραδοσιακού αμπελώνα και του ιδιαίτερου φυσικού τοπίου της Σαντορίνης και της 
Θηρασιάς από κάθε έργο και δραστηριότητα που τα επιβαρύνει (έργα δυσανάλογα με 
τη μικρή κλίμακα των νησιών μας, ΧΥΤΑ, επιθετική κι αυθαίρετη δόμηση, εκχέρσωση, 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ΑΠΕ, εφαρμογή νόμων για τη χρήση γης). Ολοκληρωμένη 
μελέτη για την ασφαλή πρόσβαση στην Κόκκινη Παραλία και σε όλες τις παραλίες των 
δύο νησιών. Να αναπτυχθεί πολιτική ανακύκλωσης στην πηγή με άμεση παρέμβαση στα 
σχολεία και τις δημοτικές και δημόσιες υπηρεσίες.  

 Αλληλεγγύη, συνύπαρξη και συνεργασία με όλους τους εργαζόμενους που κατοικούν 
στα νησιά μας, ανεξάρτητα από τον τόπο καταγωγής τους. Ανάδειξη της κουλτούρας 
και των πολιτιστικών χαρακτηριστικών τους μέσα από δραστηριότητες του Δήμου και 
των δημοτικών επιχειρήσεων.  

 Έμπρακτη συμπαράσταση του Δήμου στους εργαζόμενους στον Τουρισμό- Επισιτισμό 
και στους αγώνες τους ενάντια στον εργασιακό μεσαίωνα που βιώνουν στις μεγάλες 
ξενοδοχειακές μονάδες του νησιού (νομική στήριξη, παροχή στέγης στο σωματείο 
τους, παρεμβάσεις στους χώρους δουλειάς κλπ).  

 

Αυτές τις εκλογές μην ψάχνεις  τις διαφορές ανάμεσα στους υποψηφίους. 

Κάνε εσύ την πραγματική διαφορά! 

Δυνάμωσε το ΚΚΕ παντού,  

στη Βουλή, την Ευρωβουλή, την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου  

και το Δήμο Θήρας. 

 

  


