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#σχέδιο_Κυκλάδες

Η υποψηφιότητα της Δαρζέντα - Κουτρουλιά Αλεξάνδρας για μια 
βουλευτική έδρα στις Κυκλάδες προτάθηκε και υποστηρίζεται από το 
Κίνημα Αλλαγής και έχει την συμπαράσταση των πολιτών των Κυκλάδων 
καθώς η Αλεξάνδρα έχει -εδώ και 25 χρόνια- έχει γίνει γνωστή για 
τους αγώνες που έχει δώσει για τις Κυκλάδες από διάφορες θέσεις.
Η ενασχόλησή της, από κοινού με τον σύζυγό της Μανώλη Δαρζέντα, με 
την « βαριά βιομηχανία » των Κυκλάδων, τον τουρισμό, από ένα 
επαγγελματικό και απαιτητικό πόστο την καθιστά γνώστρια των 
πραγματικών προβλημάτων και της δίνει το δικαίωμα να οραματίζεται 
λύσεις δόκιμες και πραγματικές, οι οποίες με τρόπο απλό θα 
απεγκλωβίσουν τα νησιά μας από τον συρμό του εύκολου κέρδους και της 
ασύστολης εκμετάλλευσης από δυνάμεις που δεν χαρακτηρίζονται για την 
ηθική τους επάρκεια.

Με πρώτο μέλημα τον άνθρωπο, την κοινωνική δικαιοσύνη, την υγεία, 
την εργασία και τον πολιτισμό, εκκινώντας από μια βιωμένη γνώση της 
παράδοσης, του τοπίου και του ειδικού μας περιβάλλοντος, πιστεύει 
ότι η μεγαλύτερη επένδυση και η μεγαλύτερη ανάπτυξη μπορεί να είναι 
μόνον η παιδεία. 
Πράγματι η μόρφωση, η καλλιέργεια, η επιστήμη, ο ανθρωπισμός και οι 
τέχνες είναι οι μόνες αξίες που μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο και 
αυτά είναι αγαθά που αποκτώνται μόνο με κόπο και μόνο με την 
παιδεία, είτε αυτή αποκτάται σε επίπεδο σχολείου είτε σε επίπεδο 
πρωτοβουλιών, συλλόγων, δράσεων, ενημερώσεων κλπ σε οποιαδήποτε 
ηλικία.

Η Αλεξάνδρα Δαρζέντα - Κουτρουλιά δεν υπόσχεται τίποτα. Δηλώνει όμως 
με πάθος ότι θέλει να συνεχίσει τις προσπάθειές της για ένα καλύτερο 
μέλλον. Η πιθανή εκλογή της θα της δώσει δύναμη και πιστεύει ότι οι 
ήρθε ο καιρός ώστε οι αλήθειες, τα κοινά προβλήματα και τα κοινά 
οράματα των πολιτών των Κυκλάδων, να ακουστούν σε ανώτατο επίπεδο, 
από το βήμα της Βουλής των Ελλήνων. 

Η Αλεξάνδρα Δαρζέντα - Κουτρουλιά περιγράφει αναλυτικά τις θέσεις, 
τις προτεραιότητες και το όραμά της μέσα από την ιστοσελίδα της 
alexandradarzenta.gr

Βιογραφικό

Γεννήθηκα τον Ιούνη του 1969 και μεγάλωσα στην Αθήνα. Η οικογένειά 
μου κατάγεται από τη Θεσσαλία. Το ότι μιλώ ξένες γλώσσες (Απόφοιτη 
του Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών και κάτοχος επάρκειας διδασκαλίας 
της Γαλλικής) μου έδωσε την ευκαιρία να ασχοληθώ με τον τουρισμό και 
τον πολιτισμό από τα νεανικά μου χρόνια μέχρι και σήμερα. 
Ζω στην Οία της Σαντορίνης τα τελευταία 25 χρόνια και είμαι 
παντρεμένη με τον Μανώλη Δαρζέντα, επιχειρηματία του τουρισμού. 
Προσέφερα στον τόπο μου από διάφορες θέσεις, για παράδειγμα, ως 
Αντιπρόεδρος στην Αναπτυξιακή Κοινοτική Επιχείρηση Οίας και στον 
Πολιτιστικό Περιβαλλοντικό Σύλλογο Οίας « οι Επανωμερίτες», 
Μέλος του Συλλόγου Στήριξης Κέντρου Υγείας Θήρας & Μέλος της 



Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης «Άρωμα Αιγαίου». Η διάθεσή 
μου για πιο άμεση προσφορά είχε ως αποτέλεσμα την υποψηφιότητα μου 
ως Νομαρχιακή σύμβουλος τον Οκτώβρη του 2006 και τη συνεχή 
πολιτικοποιημένη παρουσία μου ξεκινώντας εγγεγραμμένη στο ΠΑ.ΣΟ.Κ. 
από το 1990 και σήμερα αναπληρώτρια Γραμματέας της Δ.Ο. του 
Κινηματος Αλλαγής Θήρας.


