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Δήμος Ιθάκης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Για Αγωνιστές 
δίπλα στο ΛΑΟ

και όχι Υπηρέτες
της Αντιλαϊκής πολιτικής



Γι’ αυτό ΔΕΣΜΕΥΟΜΑΣΤΕ:

Είτε ως Δημοτική Αρχή, είτε ως αντιπολίτευση, ότι δεν θα μας έχουν 
στο χέρι οι εχθροί του Λαού, δεν θα διστάσουμε να απειθαρχήσουμε 
σε αντιλαϊκά μέτρα εν γνώσει των συνεπειών.

   Να πάρουμε αγωνιστικές πρωτοβουλίες, για την διεκδίκηση μέτρων ανακούφισης των 
λαϊκών νοικοκυριών, καθώς και έργων απαραίτητων για την καθημερινή ζωή.. 

   Να διεκδικήσουμε σθεναρά και με κάθε τρόπο κονδύλια από τον κρατικό προϋπολογισμό, 
αλλά ταυτόχρονα να αξιοποιήσουμε και κάθε δυνατότητα χρηματοδότησης. 

   Να διεκδικήσουμε να μειωθούν σημαντικά τα ανταποδοτικά τέλη των λαϊκών 
νοικοκυριών στο νερό, τα απορρίμματα και να αντισταθούμε σε κάθε προσπάθεια μερικής ή 
ολικής επιχειρηματικοποίησής τους.

   Να καταγραφούμε ως μια συνεπής και αταλάντευτη αντιπολεμική - φιλειρηνική 
δύναμη, αντίθετη με την εμπλοκή της χώρας και του νησιού μας σε βρώμικους 
πολεμικούς σχεδιασμούς από ΗΠΑ – ΝΑΤΟ - ΕΕ- κυβερνήσεις. Δεν αποδεχόμαστε 
να φιλοξενούνται στην περιοχή μας και στην χώρα, πυρηνικά και όπλα μαζικής καταστροφής.  
Δεν θα επιδείξουμε καμιά ανοχή σε φασιστικές απόψεις και νοοτροπίες και θα σηματοδοτήσουμε 
την ανάγκη να απομονωθεί από παντού η εγκληματική - ναζιστική ΧΑ. Θα είμαστε στο πλευρό 
κάθε μετανάστη – πρόσφυγα και θα επιδείξουμε με κάθε τρόπο την αλληλεγγύη μας στα θύματα 
των ιμπεριαλιστικών πολέμων. 

   Να είμαστε το στήριγμα των αιτημάτων του εργατικού - λαϊκού κινήματος, να στηρίξουμε 
με κάθε τρόπο τα δικαιώματα και τις κατακτήσεις των εργαζομένων παντού στο Δήμο να 
αγωνιστούμε για  την κάλυψη όλων των υπηρεσιών με το αναγκαίο προσωπικό, με μόνιμη και 
σταθερή σχέση εργασίας, με αξιοπρεπείς αμοιβές.

Εργαζόμενε/νη, νέε και νέα.

Η δύναμη που θα δώσεις στη , θα αξιοποιηθεί με τον πιο αποτελεσματικό 

τρόπο για τα δικά σου συμφέροντα. Σε όποια θέση και αν μας αναδείξεις, θα 

κάνουμε ότι περνά από το χέρι μας για να σταματήσει ο λαός να ματώνει για τα 

κέρδη, για να μη χύσει το αίμα του για τα συμφέροντα των ιμπεριαλιστών. 

Μπορούμε να βάλουμε εμπόδια, να καθυστερήσουμε την αντιλαϊκή επίθεση και 

τα μέτρα, να διεκδικήσουμε ανάσες ανακούφισης για την λαϊκή οικογένεια, να 

ανοίξουμε το δρόμο για ριζικές αλλαγές. Οι αγώνες που δώσαμε σε όλα 

τα μέτωπα το προηγούμενο διάστημα για την υπεράσπιση των λαϊκών 

αναγκών και δικαιωμάτων, είναι εγγύηση για την συνέχεια.

32

Εργαζόμενε, άνεργε, αυτοαπασχολούμενε,  
μικρομεσαίε αγρότη, νέε-νέα, συνταξιούχε 
Ο εφιάλτης που βιώνεις έχει αιτία. Είναι η αντιλαϊκή πολιτική της ΕΕ,  
των κυβερνήσεων, των κομμάτων και των τοπικών διοικήσεων,  

που υπηρετούν την κερδοφορία του κεφαλαίου  
και των επιχειρηματικών ομίλων.
Οι εκλογές του Μαΐου, για την ανάδειξη της νέας Δημοτικής Αρχής, αποτελούν  
ένα σημαντικό σταθμό που αντικειμενικά φέρνει στο κέντρο της αντιπαράθεσης  
την κεντρική πολιτική που ακολουθείται από τις κυβερνήσεις είτε με κορμό ΣΥΡΙΖΑ,  
είτε με ΝΔ.

Είναι ανάγκη σήμερα, περισσότερο από ποτέ, να αναμετρηθείς  
με όλους αυτούς που ευθύνονται για τα βάσανά σου, με το δυνατό 
σου όπλο, το ψηφοδέλτιο της Λαϊκής Συσπείρωσης  
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Εργαζόμενε/η, νέε και νέα

Τα σχέδια Καποδίστρια - Καλλικράτη από (ΝΔ- ΠΑΣΟΚ) και του Κλεισθένη σήμερα από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ- 
ΑΝΕΛ, προσάρμοσαν την τοπική διοίκηση (Τ.Δ.) στην ΕΕ και το κεντρικό κράτος και την διασύνδεσαν άμεσα 
με την καπιταλιστική κερδοφορία. Όταν μιλάνε σήμερα για «αυτοδιοίκηση - μοχλό ανάπτυξης» εννοούν να 
αναλάβουν παραπέρα οι Δήμοι εκτεταμένες κρατικές αρμοδιότητες. Στην ίδια κατεύθυνση, με σημαία την ευρωπαϊκή 
επιλεξιμότητα και ανεξάρτητα από ακτιβισμούς και κορώνες, κινούνται και όσες «αριστερές» δυνάμεις έβαλαν 

πλάτη ή έσπειραν αυταπάτες ότι η διέξοδος ήταν στην κυβερνητική εναλλαγή του ΣΥΡΙΖΑ.  Στα πλαίσια αυτά 
βαθαίνουν την σύμφυση Δήμων και Περιφερειών με επιχειρηματικούς ομίλους, στους τομείς της 
Δημοτικής και δημόσιας γης και των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της (παραλίες, περιοχές ιδιαίτερου 
φυσικού κάλους κ.ά), των μεταφορών, της ενέργειας, των υδρογονανθράκων, των ΑΠΕ, των στερεών 
αποβλήτων, των υδάτινων πόρων, του τουρισμού κ.ά. 

Από την άλλη τα λαϊκά προβλήματα και οι ανάγκες  

έρχονται με τραγικό τρόπο στην επικαιρότητα

Οι δημόσιες υποδομές, σχολεία, νοσοκομεία, οδικό δίκτυο, δημόσια κτίρια, κ.α., δεν συνθλίβονται μόνο από 
τις φυσικές καταστροφές (δίδυμοι σεισμοί του 2014, πλημμύρες, πυρκαγιές κ.α) αλλά κυρίως κάτω από την 

αδυσώπητη πολιτική «κόστους - οφέλους», που βλέπει τις ανάγκες του λαού ως εμπόρευμα και γι’ 
αυτό δεν χρηματοδοτεί ή χρηματοδοτεί με το σταγονόμετρο αντίστοιχα έργα.

Η συστηματική κρατική υποχρηματοδότηση της Τ.Δ., της επιβάλλει το ρόλο του φορομπηχτικού 
μηχανισμού. Το 2022, με βάση το μεσοπρόθεσμο, προβλέπεται τα τέλη και οι φόροι να υπερκεράσουν την 
κρατική χρηματοδότηση. Την ίδια ώρα ανατρέπονται οι εργασιακές σχέσεις και πλειστηριάζονται λαϊκά νοικοκυριά 
για ελάχιστα χρέη στους Δήμους. 

Αντικειμενικά δύο γραμμές συγκρούονται  
και στο χώρο της Τοπικής Διοίκησης
Αυτή που έχουν η πλουτοκρατία και οι παρατάξεις της από την μια  
και η γραμμή της Λαϊκής Συσπείρωσης από την άλλη.

Εργαζόμενε/η , νέε και νέα

ΜΗΝ ΔΕΙΧΝΕΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ στους υποψηφίους που εμφανίζονται δήθεν σαν 
«ανεξάρτητοι», «υπερκομματικοί», «ενωτικοί» ή ως «Αριστεροί». Οι ελιγμοί που κάνουν και 
αποστασιοποιούνται ευκαιριακά από τις κεντρικές πολιτικές της κυβέρνησης ή των κομμάτων τους, δεν πρέπει να 
σε ξεγελάσουν, αφού δεν υπάρχουν τείχη μεταξύ τους. Οι «μετεγγραφές» τους κεντρικά και τοπικά, δείχνουν 
ότι είναι ανακυκλούμενο πολιτικό προσωπικό, που αναδιατάσσεται συνεχώς.  Κοροϊδεύουν για να πάρουν την 
ψήφο σου. 

Κριτήριο πρέπει να είναι η συνολική πολιτική γραμμή που στηρίζει ο κάθε 
υποψήφιος, με τη δράση του και τη στάση του στο κεντρικό ζήτημα της ανάπτυξης (ανάπτυξη 
από ποιον και για ποιον).

Η Λαϊκή Συσπείρωση δικαιώθηκε με την θέση που χρόνια προβάλει ότι η πλειοψηφία των τοπικών 
προβλημάτων, είναι απόρροια της γενικής πολιτικής που ακολουθείται.

Η τοπική διοίκηση του Δήμου Ιθάκης με Δήμαρχο τον κ. Στανίτσα λειτούργησε σαν τμήμα του 
κρατικού μηχανισμού και έπαιξε ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο για να περάσει η αντιλαϊκή πολιτική και τα μνημόνια 
τοπικά, στηρίζοντας όλες τις αντιλαϊκές πολιτικές της ΕΕ και της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Τον ίδιο ρόλο έπαιξε 
σύσσωμη η μείζονα αντιπολίτευση  του κ. Λιβιτσάνη,  καθώς και ο εκπρόσωπος της παράταξης Κασσιανού. Οι 
επιμέρους «ενστάσεις» και «διαφωνίες» τους ήταν σε δευτερεύουσας σημασίας θέματα, ενώ σήμερα το ίδιο αυτό 
δυναμικό ως ενιαία έκφραση (ΚΙΝΑΛ-ΣΥΡΙΖΑ-ΝΔ), αποτελεί τη «νέα πρόταση» του νυν και ξανά υποψήφιου 
Δήμαρχου κ.Στανίτσα, αλλά και των Γαλιατσάτου, Κρατσά, Αλεξάκη στην Περιφέρεια.

Έχεις πείρα τώρα. Θυμήσου...

Τα παραπάνω ζητήματα αποκαλύπτουν ποιον πραγματικά υπηρέτησε η Δημοτική Αρχή. 

Αυτά όμως πρέπει να αποτελέσουν κριτήριο ψήφου σ’ αυτές τις Τοπικές Εκλογές ! 

Η Δημοτική Αρχή και όλοι οι συνδαιτυμόνες της σήμερα, έβαλαν πλάτη 

   Στις αυξήσεις στα Δημοτικά τέλη και το νερό.

  Στις κατασχέσεις λογαριασμών μικρο-οφειλετών.

   Στην μη διεκδίκηση των παρακρατηθέντων 
κρατικών πόρων.

   Στην ανάληψη του κόστους των νέων 
«αποκεντρωμένων» υπηρεσιών από τους 
δημοτικούς προϋπολογισμούς.

   Στον εξωραϊσμό και στις μειωμένες απαιτήσεις 
για τα οξυμμένα προβλήματα στην υγεία 
αξιοποιώντας τον εθελοντισμό του προσωπικού 
(κοινωνικό ιατρείο και φαρμακείο) και τις κατά 
καιρούς ψεύτικες κυβερνητικές υποσχέσεις.

   Στη συμμετοχή στις φιέστες των ενεργειακών 
κολοσσών που επιδιώκουν την συναίνεση του 
λαού και της νεολαίας στην  καταλήστευση  του 
ενεργειακού πλούτου της περιοχής.

   Στο πέρασμα της αντιλαϊκής πολιτικής της 
κυβέρνησης και των αυταπατών δηλώνοντας 
(ο Δήμαρχος) ότι, «…με το διάγγελμα του 
πρωθυπουργού, από την Ιθάκη, πιστεύω να 
λυτρωθεί ο ελληνικός λαός και όλοι εμείς να 
ησυχάσουμε από αυτά τα πάνδεινα που έχουμε 
περάσει τα τελευταία οχτώ χρόνια και να δούμε 
καλύτερες ημέρες».

Εκεί όμως που έδωσαν όλοι τα ρέστα τους, είναι στην αποδοχή των όρων που επέβαλαν οι 
εφοπλιστές στην ακτοπλοϊκή συγκοινωνία. Αφού ανέχτηκαν να καταταλαιπωρήσουν  το νησί μας οι 
εφοπλιστές με τις κόντρες τους, υιοθέτησαν τις αξιώσεις τους και την επιχειρηματολογία τους και κάνοντας 
λόγο για «μη βιώσιμες γραμμές», άνοιξαν το δρόμο  σε αγαστή συνεργασία με την κυβερνητική βουλευτή 
για την επιδότησή τους με εκατομμύρια ευρώ, προκειμένου να κάνουν το αυτονόητο να παρέχουν δηλαδή 
απρόσκοπτη ακτοπλοϊκή σύνδεση της Ιθάκης με την ηπειρωτική Ελλάδα. Έβαλαν έτσι την προοπτική όταν θα 
αμφισβητηθεί η επιδότησή τους να αποκόψουν ξανά την Ιθάκη.
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Κάνε την ψήφο σου όπλο για την Λαϊκή Αντεπίθεση.. 

ΜΗΝ ΨΑΧΝΕΙΣ ΝΑ ΒΡΕΙΣ ΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΟΥΣ 

ΚΑΝΕ ΕΣΥ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ

ΡΙΞΕ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΤΡΕΙΣ ΚΑΛΠΕΣ  

(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ - ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ)  

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΜΕ ΤΟ ΓΑΡΥΦΑΛΛΟ 

Οι δικές σου ανάγκες :
ΑΠΑΙΤΟΥΝ Εργατικές Λαϊκές Δυνάμεις  που να βάζουν φρένο και εμπόδια στα αντιλαϊκά μέτρα,  
για να έχεις, όπου μπορείς, κατακτήσεις. 

ΑΠΑΙΤΟΥΝ συμμαχία της εργατικής τάξης και των φτωχών λαϊκών στρωμάτων  
για να ανοίξει ο δρόμος για ριζικές αλλαγές.

ΓΙΑΤΙ η Λαϊκή Συσπείρωση και οι συνεργαζόμενοι με αυτήν:
   Αντιπαλεύουν σταθερά την αντιλαϊκή πολιτική του κεφαλαίου και των αστικών κυβερνήσεων.

   Αγωνίζονται για την προστασία των ανέργων και των φτωχών οικογενειών, των νέων ζευγαριών. 

   Πρωτοστατούν για να απαλλαγούν οι εργαζόμενοι, οι φτωχοί επαγγελματοβιοτέχνες, έμποροι και 
φτωχομεσαίοι αγρότες από τους φόρους και τα τέλη που τους πνίγουν.

   Παλεύουν για σταθερή εργασία και όχι για την επέκταση της ελαστικής απασχόλησης με μισθούς 
πείνας, ενάντια στις απολύσεις, τις ιδιωτικοποιήσεις, την απασχόληση μέσω ΜΚΟ κλπ. 

   Διεκδικούν έργα και υποδομές που καλύπτουν τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες.

   Διεκδικούν δημόσιες, σύγχρονες φθηνές, μόνιμες και ασφαλείς ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, 
που θα εξασφαλίζουν χειμώνα – καλοκαίρι τη σύνδεση του νησιού μας με την στεριά και τα γύρω νησιά.

   Αγωνίζονται για αποκλειστικά ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑ χωρίς επιχειρηματική δράση, 
που θα μορφώνει όλα τα παιδιά των λαϊκών οικογενειών και των μεταναστών. Τη φροντίδα και αγωγή 

όλων των παιδιών προσχολικής ηλικίας. Για νέες σύγχρονες σχολικές υποδομές χωρίς τροφεία 

και με παιδαγωγούς με μόνιμη και σταθερή δουλειά.

   Αγωνίζονται για ΔΩΡΕΑΝ σύγχρονες παροχές ΥΓΕΙΑΣ αποκλειστικά δημόσιας, για δωρεάν 
φάρμακα με εξάλειψη κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας, με το ΓΝΝ Αργοστολίου, το Κ.Υγείας 
Ιθάκης και το Αγροτικό Ιατρείο Σταυρού, πλήρως στελεχωμένα με το απαραίτητο ιατρικό και βοηθητικό 
προσωπικό, και μέσα και λειτουργία ΜΕΘ, Ψυχιατρικής κλινικής στο Νομό.

   Παλεύουν για τον ΛΑΪΚΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ και ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ, για να έχουν όλα τα παιδιά δωρεάν 
πρόσβαση και χωρίς προϋποθέσεις σε δημόσιες, ασφαλείς και επαρκείς υποδομές.

   Διεκδικούν Κοινωνική Πρόνοια. Για να έχει η ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ, οι Απόμαχοι της ζωής, και τα ΑμεΑ 
περίθαλψη και συνθήκες αξιοπρεπούς διαβίωσης μέσα από ένα ενιαίο αποκλειστικά δημόσιο και 
ΔΩΡΕΑΝ σύστημα και όχι μέσα από απαξιωμένες δομές, ιδιωτικοποιημένες και υποχρηματοδοτούμενες 
από το κεντρικό κράτος και την τοπική διοίκηση. Για να πιάσουν επιτέλους τόπο οι δωρεές του 
Κληροδοτήματος Συρμή, σε χώρο που δεν θα δημιουργήσει πρόβλημα σε άλλες οικογένειες

   Λένε ΟΧΙ στην καταλήστευση και στην κλοπή του πολύτιμου ενεργειακού πλούτου του νησιού 
μας (υδρογονανθράκων και ΑΠΕ), για να κερδίσουν μια χούφτα όμιλοι, υποθηκεύοντας το περιβάλλον 
και επιβάλλοντας οικονομική και ενεργειακή φτώχεια στο λαό. 

Τώρα έχεις επιλογή  
     το ψηφοδέλτιο της    

ΥΠΟΛΟΓΙΣΕ ΣΩΣΤΑ ΣΗΜΕΡΑ ΤΙ ΕΧΕΙΣ ΑΝΑΓΚΗ!

Ψηφίζω - δυναμώνω το ψηφοδέλτιο  
της Λαϊκής Συσπείρωσης που στηρίζει το  ΚΚΕ



ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΑΡΧΟΙ

ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ

ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
59 χρονών, εκπαιδευτικός γυμναστής,  
δάσκαλος-ερευνητής παραδοσιακών χορών 
πρόεδρος ΕΛΜΕ-ΚΙ και πρόεδρος  
του ΝΤ της ΑΔΕΔΥ.  
Έχει διατελέσει Νομαρχιακός και  
Περιφερειακός Σύμβουλος 
Κεφαλονιάς & Ιθάκης & Δημοτικός  
Σύμβουλος στο Δήμο Ληξουρίου. 
Μέλος της ΤΕ Κεφαλονιάς και Ιθάκης του ΚΚΕ.

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΣ ΝΙΚΟΣ
Γεννημένος το 1958, παντρεμένος με δύο  
παιδιά, ξυλουργός αυτοαπασχολούμενος.

Μέλος του εμποροεπαγγελματικού συλλόγου 
Σάμης, εκλεγμένος αντιπρόσωπος στην  
ΟΜΟΣΠ. ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ  
& ΝΔ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Ε.Σ.Π.&ΝΔ.Ε.)

Αλεξάνδρα Μπαλού
Γεννήθηκε στο χωριό Μεσαριά της Κέρκυρας και είναι 
περιφερειακός σύμβουλος στην Περιφέρεια Αττικής, ενώ 
παλαιότερα ήταν νομαρχιακός σύμβουλος Αθήνας. 

Έχει τελειώσει τη σχολή Η/Υ του ΕΛΚΕΠΑ και τη 
Συνεταιριστική Σχολή Θεσσαλονίκης. 

Επίσης, έχει διατελέσει μέλος του γενικού συμβουλίου 
και της εκτελεστικής γραμματείας της Ομοσπονδίας 
Τραπεζοϋπαλληλικών Οργανώσεων Ελλάδας (ΟΤΟΕ), 
πρόεδρος του κλαδικού σωματείου εργαζομένων στο 
Χρηματοπιστωτικό Σύστημα.

Μέλος της εκτελεστικής γραμματείας του Πανεργατικού 
Αγωνιστικού Μετώπου (ΠΑΜΕ), καθώς και μέλος του 
διοικητικού συμβουλίου της Γενικής Συνομοσπονδίας 
Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ). 

Στις προηγούμενες περιφερειακές εκλογές ήταν υποψήφια 
Αντιπεριφερειάρχης του Βόρειου Τομέα της Αττικής με τον 
συνδυασμό «Λαϊκή Συσπείρωση». 

Εργάζεται στην Τράπεζα Πειραιώς και έχει καταθέσει αίτηση 
συνταξιοδότησης.

ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ

ΝΩΝΤΑΣ ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ 
60 χρονών, παντρεμένος,  
εκπαιδευτικός Β΄ βάθμιας εκπαίδευσης,  
μέλος ΔΣ ΕΛΜΕ-ΚΙ.

Μέλος της ΤΕ Κεφαλονιάς  
και Ιθάκης του ΚΚΕ.

Δημοτικός σύμβουλος απο το 1992. 
 
 

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

ΚΟΥΡΟΥΚΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 
46 χρονών, δικηγόρος, παντρεμένος  
με δύο παιδιά. Διετέλεσε γραμματέας και 
μέλος του ΔΣ του Δικηγορικού Συλλόγου 
Κεφαλληνίας. Εκλεγμένος Δημοτικός 
Σύμβουλος με τη ΛΑ.ΣΥ στο δήμο 
Κεφαλονιάς. Μέλος της ΤΕ Κεφαλονιάς  
και Ιθάκης του ΚΚΕ. 


