
Για να είναι πιο δυνατή η ΔΙΚΗ ΣΟΥ ΦΩΝΗ, η φωνή του λαού στο Δήμο ΔΩΔΩΝΗΣ 

 
Η ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΛΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 

 

Ο Συνδυασμός της ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ στο Δήμο  ΔΩΔΩΝΗΣ  με επικεφαλής τον 

ΤΑΣΟ ΤΟΚΑ είναι ο συνδυασμός της κοινής δράσης και συνεργασίας των 

ριζοσπαστικών, λαϊκών δυνάμεων. Στηρίζεται από το ΚΚΕ και άλλους αγωνιστές, που 

προβληματίζονται για την πορεία των εξελίξεων και συμφωνούν ότι πρέπει επιτέλους ν’ 

αλλάξουν τα πράγματα, προς συμφέρον του λαού μας, σε Τοπικό – Περιφερειακό – Εθνικό 

επίπεδο.  

 Συναντηθήκαμε τα  δύσκολα χρόνια της καπιταλιστικής κρίσης και των μνημονίων. 

Δώσαμε από κοινού τη μάχη στηρίζοντας λαϊκά αιτήματα, διεκδικώντας μέτρα, 

πιέζοντας για λύσεις-ανάσες στη δύσκολη καθημερινότητα του λαού μας.  

 Πρωτοστατήσαμε στους αγώνες, για να μη φορτωθεί, ο λαός τα βάρη της κρίσης. 

Δεν τα διπλώσαμε μπροστά στην επίθεση του κεφαλαίου, των κυβερνήσεων και 

των κομμάτων του.  

 Παλέψαμε σταθερά υπέρ των συμφερόντων της εργατικής τάξης και των λαϊκών 

στρωμάτων. Για το μεροκάματο, το δίκιο των αγροτών, ενάντια στις απολύσεις, 

για μέτρα ανακούφισης των ανέργων, για αξιοπρεπή σύνταξη, για δημόσια και 

δωρεάν υγεία, παιδεία, κοινωνική πρόνοια, για τα δικαιώματα της νεολαίας και 

των γυναικών…  

 Προβάλαμε τη θέση,  ότι η ελπίδα βρίσκεται στην αντιμονοπωλιακή - 

αντικαπιταλιστική πάλη. Δεν "τσιμπήσαμε" στις αυταπάτες "της αριστερής 

διαχείρισης" 

 Αποκαλύψαμε ότι τα μνημόνια ήταν χρήσιμα εργαλεία για την κερδοφορία των 

επιχειρηματικών ομίλων. 

 Διεκδικούμε την ανάκτηση των απωλειών του λαού, την ικανοποίηση των λαϊκών 

αναγκών. 

 Διεκδικούμε έργα που θα δίνουν ανάσα στο λαό και όχι έργα για την εξυπηρέτηση 

των ιδιωτικών συμφερόντων. 

Αποκαλύψαμε και σταθήκαμε απέναντι στα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, στις 

αντιλαϊκές επιλογές της κυβέρνησης, της Περιφέρειας,  της  Δημοτικής Αρχής αλλά και 

όλων των δήθεν αντιπολιτευόμενων, που παρά τις ανούσιες αντιπαραθέσεις τους, 

συμφωνούν στην ουσία της ασκούμενης πολιτικής.  



Το ότι τα δημοτικά ψηφοδέλτια του νυν Δημάρχου κ.Ντακαλέτση και του πρώην 

Δημάρχου κ.Κατσανάκη στηρίζονται από ΟΛΑ τα αστικά κόμματα που είναι 

υπεύθυνα για τα βάσανα του λαού, από τη ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ έως τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά 

και γνωστούς ακροδεξιούς, δείχνουν  το ποια πολιτική θ’ ακολουθήσουν αν 

εκλεγούν. Οι πολιτικές τους διαφορές άλλωστε είναι …τόσο …«μεγάλες» που σχεδόν 

οι μισοί υποψήφιοι του ενός, βρίσκονταν πριν 5 χρόνια στα ψηφοδέλτια του άλλου!!! 

Υπερασπίζονται «μέχρι κεραίας»  την αντιλαϊκή  πολιτική της Ε.Ε. και στηρίζουν τα 

συμφερόντων των μεγαλοεπιχειρηματιών στην περιοχή. Από τη μια ξεζουμίζουν τον 

εργάτη, τον αγρότη, τον συνταξιούχο, τον καφετζή του χωριού κι από την άλλη  

προσφέρουν «γην και ύδωρ» στους «μεγαλοκαρχαρίες» του Εμπορικού Πάρκου. 

 Έχουν ανοιχτή γραμμή και συμμαχία με τα αντίστοιχα περιφερειακά ψηφοδέλτια 

στην Ήπειρο, που και να θέλουν να κρυφτούν πίσω από το προσωπείο του  δήθεν 

«ανεξάρτητου»…  οι «συναναστροφές» τους,  τους αποκαλύπτουν. Η ανάδειξή τους 

ξανά στο τιμόνι του Δήμου και της Περιφέρειας  θα σημαίνει συνέχεια της 

καταστροφικής πολιτικής που έχει επιφέρει την ερήμωση, χωριών, οικισμών, 

γεωργικών-κτηνοτροφικών  εκμεταλλεύσεων, τη φτωχοποίηση του πληθυσμού της 

περιοχής, την όξυνση των λαϊκών προβλημάτων…  

Πρώην και  νυν  δημοτική αρχή του Δήμου Δωδώνης:  

 Είναι υπεύθυνοι για τη δημιουργία ενός Δήμου, εχθρικού προς τους δημότες, με μικρό 

«κόστος» προς το κράτος και μεγάλα χαράτσια προς τις λαϊκές οικογένειες (νερό, 

δημοτικά τέλη κλπ). Όχι μόνο δεν διεκδίκησαν κάποιο μέτρο ανακούφισης των φτωχών-λαϊκών 

στρωμάτων του Δήμου, που είναι η συντριπτική πλειοψηφία, αλλά συναγωνίστηκαν στο ποιος 

θα υπηρετήσει καλύτερα τα συμφέροντα των μεγαλοεπιχειρηματιών της περιοχής. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα η συνάντηση του Δημάρχου με τον Πρωθυπουργό, όπου 

τα μόνα ζητήματα που τέθηκαν ήταν αυτά, «που έχουν ανακύψει στα διοικητικά όρια του 

Δήμου Δωδώνης μετά την διέλευση του νέου οδικού άξονα (Ιόνια Οδός)». Μάλλον ο 

Δήμαρχος, τα υπόλοιπα προβλήματα των δημοτών θεωρούσε ότι …τα είχε λυμένα. 

Όσο για την αντιπολίτευση… σιωπή.  

 Είναι αυτοί που όχι μόνο συμφωνούν στην 

παραχώρηση εκτάσεων για την εξόρυξη 

υδρογονανθράκων και στην περιοχή μας, 

αλλά προχώρησαν ακόμη παραπέρα: 

έκαναν τον αρχαιολογικό χώρο της 

Δωδώνης, «πλυντήριο» των 

επιχειρήσεων εξόρυξης, αποδεχόμενοι 

χορηγίες για εκδηλώσεις, κόντρα στην 

βούληση των δημοτών. Φέρουν τεράστιες 

ευθύνες για τα πάρε – δώσε τους με «επενδυτές» 

που στοχεύουν στην εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων με μόνο κριτήριο 

την κερδοφορία από την καταλήστευση του πλούτου της περιοχής. Με όλους αυτούς που 

αντιμετωπίζουν το  περιβάλλον ως "χαβούζα" και ουσιαστικά εγγυώνται την καταστροφή 

του, με τεράστιες επιπτώσεις στη Δημόσια Υγεία, στις τοπικές οικονομίες, την τουριστική και 

γεωργοκτηνοτροφική  δραστηριότητα, τη βιοποικιλότητα,  αλλά και των δικαιωμάτων 

ιδιοκτησίας των λαϊκών στρωμάτων. 

 Σε αγαστή συνεργασία με τον κατά τ’ άλλα «επιτυχημένο περιφερειάρχη» κ Καχριμάνη  

συναποφάσισαν και υλοποίησαν την κατασκευή του Εργοστασίου Επεξεργασίας 

Στερεών αποβλήτων στο Ελευθεροχώρι, μέσω ΣΔΙΤ, παρά την αντίδραση φορέων και 



κατοίκων. Ένα εργοστάσιο που μετατρέπει 

ουσιαστικά  σε σκουπιδότοπο της Ηπείρου 

(και όχι μόνο), μια από τις πιο όμορφες 

περιοχές του Δήμου. Όσο για τα 

«αντισταθμιστικά οφέλη» των κατοίκων που 

διαφημίζουν… αυτά σιγά σιγά αρχίζουν να 

εμφανίζονται: από την έντονη δυσοσμία στα 

γύρω χωριά, μέχρι την τσουχτερή αύξηση 

των Δημοτικών τελών που θα έρθει σε 

λίγους μήνες ώστε να είναι συμφέρουσα η εμπορική εκμετάλλευση του εργοστασίου 

από την κατασκευάστρια εταιρεία, στην οποία παραχωρήθηκε το έργο για 27 χρόνια, 

σχεδόν… δωρεάν. 

 Εδώ και δέκα χρόνια οι κάτοικοι των Δημοτικών ενοτήτων Σελλών και Λάκκας Σουλίου 

περιμένουν εκείνον τον «έρημο» τον δρόμο Τύρια – Σιστρούνι. Έναν δρόμο που θα 

έφερνε πιο κοντά τους κατοίκους στις δομές υγείας, τις υπηρεσίες,  την αγορά κλπ. Ωστόσο, 

φαίνεται ότι 14 χιλιόμετρα δρόμου εν έτει 2019 φαντάζουν …τεράστιας δυσκολίας  έργο. Τόσο 

μεγάλο που ούτε 1χμ το χρόνο δεν μπορούν δήμαρχοι και περιφερειάρχης να ολοκληρώσουν, 

παρά το ότι εδώ και καμιά 20αριά χρόνια το τάζουν στα προεκλογικά τους προγράμματα. 

Μέχρι λοιπόν να τελειώσει ο δρόμος, άνθρωποι θα πεθαίνουν αβοήθητοι γιατί δεν μπορούν να 

φτάσουν έγκαιρα στο νοσοκομείο, σπίτια θα καίγονται γιατί η πυροσβεστική κάνει δυο ώρες να 

φτάσει στους απομακρυσμένους οικισμούς του Δήμου, χωριά θα συνεχίσουν να ερημώνουν, 

γιατί η ζωή σ’ αυτά είναι πλέον… «βίος αβίωτος»… 

 Σε μια περιοχή που «πνίγεται» από νερά κρυστάλλινα, το νερό αποτελεί για τους κατοίκους 

πανάκριβο αγαθό και για τις επιχειρήσεις εκμετάλλευσης, «θείο δώρο». Ενώ το 

ποιοτικά  εξαιρετικό νερό των Δωδωνοχωρίων (Μελιγγοί) δίνεται σχεδόν τσάμπα σε 

ιδιωτική εταιρεία, γίνεται συχνά παράνομη υπεράντληση και τα αντισταθμιστικά έσοδα δεν 

αποδίδονται στην κοινότητα, την ίδια ώρα οι Δωδωνοχωρίτες πίνουν μολυσμένο νερό ή 

το στερούνται εντελώς κάποιες μέρες τους καλοκαιρινούς μήνες. 

 Περηφανεύεται η Δημοτική Αρχή για τον «πολυδιάστατο χαρακτήρα και την άρρηκτη 

σύνδεση με τον Πολιτισμό, που μπορεί ν’ αποτελέσει πρότυπο προορισμό πολιτισμικού 

τουρισμού». Μόνο που αυτός ο «πολυδιάστατος» χαρακτήρας αφορά αποκλειστικά και 

μόνο τα τουριστικά μονοπώλια της περιοχής. Για τον υπόλοιπο πληθυσμό αρκεί μια 

παράσταση του Καραγκιόζη  το καλοκαίρι. Έχουν τεράστιες ευθύνες για την   παράδοση 

του αρχαιολογικού χώρου της αρχαίας Δωδώνης  - του «Παρθενώνα» της Ηπείρου - 

μέσω της  ΜΚΟ «Διάζωμα» στο  ιδιωτικό 

κεφάλαιο. Μια οργάνωση που οι επιστημονικοί 

φορείς έχουν καταγγείλει ότι «ξεκοκαλίζει» 

Ευρωπαϊκά προγράμματα, για  «ένα ιδιωτικό 

σωματείο που διαχειρίζεται τεράστια ποσά  εκτός 

δημόσιου λογιστικού ελέγχου», για την 

«αποδυνάμωση της κρατικής προστασίας των 

αρχαίων μνημείων και  την οικειοποίηση εσόδων 

αυτά». Και μέσα σ’ όλα αυτά, ο Δήμαρχος 

υποδέχτηκε και ξενάγησε στον αρχαιολογικό χώρο της Δωδώνης, χωρίς τον παραμικρό 

σεβασμό προς το μνημείο και ντροπή προς τα φιλειρηνικά αισθήματα των δημοτών, τον 

μακελάρη της Ουκρανίας, τον διαμεσολαβητή των ΝΑΤΟικών σφαγέων,  τον πρέσβη 

ων ΗΠΑ, χωρίς ν’ ακουστεί «κιχ» από την αντιπολίτευση. Να ποια συμφέροντα 

εξυπηρετούν και γιατί υπάρχει αυτός ο αλληλοσπαραγμός μπροστά στις εκλογές. Να 

γιατί οι «Τοπικές Εκλογές» δεν είναι τόσο… «τοπικές».  



 Είναι οι ίδιοι που δεν τους καίγεται καρφί αν τα χωριά δεν έχουν συγκοινωνία και 

κάποιος συνταξιούχος του ΟΓΑ θέλει μισή σύνταξη για να πάει  στο νοσοκομείο, αν 

αποκλείονται στην πρώτη νεροποντή, αν μένουν για ώρες το χειμώνα χωρίς ρεύμα 

λόγω του απαρχαιωμένου δικτύου της ΔΕΗ, αν δεν έχουν να πληρώσουν τα χαράτσια, 

τον εξοντωτικό ΕΝΦΙΑ, το νερό... Τώρα επιχειρούν με ταξίματα, λίγους τόνους άσφαλτο 

και τσιμέντο να σε κάνουν να τα ξεχάσεις…  

ΘΑ ΤΟΥΣ ΤΟ ΕΠΙΤΡΕΨΕΙΣ; 

Μπροστά στις εκλογές το πραγματικό δίλημμα που μπαίνει μπροστά στο λαό, είναι 

ένα: Θα συνεχίσουμε στον ίδιο αδιέξοδο δρόμο που μας έφερε ως εδώ, αυτόν του 

σάπιου εκμεταλλευτικού συστήματος, που αποδεδειγμένα φέρνει νέα δεινά και 

καταστροφές ή θα αντεπιτεθούμε μαζικά και δυναμικά παντού, για να ανοίξει επιτέλους 

ο δικός μας δρόμος για την ικανοποίηση των σύγχρονων κοινωνικών αναγκών; 

Γι αυτό και μπροστά στις τετραπλές εκλογές της 26ης του Μάη, η ΛΑΪΚΗ 

ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΩΔΩΝΗΣ απευθύνεται σε σένα  και σε καλεί να σκεφτείς, να 

προβληματιστείς, να ψηφίσεις  με ενιαία κριτήρια σε ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΛΠΕΣ, γιατί ενιαία 

είναι και η αντιλαϊκή πολιτική που τ’ αποτελέσματά της  ζεις καθημερινά. Σε καλεί  να 

καταδικάσεις  τους συνδυασμούς που, σε επίπεδο Περιφέρειας και Δήμου, 

ακολούθησαν πιστά το ευρωπαϊκό πλαίσιο στην Τοπική Διοίκηση.  

Σε καλεί να ψηφίσεις με βάση την πείρα σου και με τη σκέψη στην επόμενη μέρα 

στων εκλογών. Να ψηφίσεις  με βάση αυτό που πραγματικά κρίνεται: Εάν την επόμενη 

μέρα των εκλογών θα είναι ενισχυμένο το ΚΚΕ, για να είναι  ισχυρή η πάλη και η ελπίδα 

του λαού. Εάν θα αποδυναμωθούν οι δυνάμεις του ευρωμονόδρομου, που ευθύνονται 

για τα βάσανα του λαού.  

Μπορούμε να βάλουμε εμπόδια, να καθυστερήσουμε αντιλαϊκά μέτρα, να 

διεκδικήσουμε μέτρα ανακούφισης για τη λαϊκή οικογένεια, να ανοίξουμε το δρόμο 

για να επιβάλουμε ριζικές αλλαγές, για να ζήσουμε καλύτερα εμείς και τα παιδιά μας. 

Η "Λαϊκή Συσπείρωση" απλώνει το χέρι σε κάθε καλοπροαίρετο αγωνιστή, σε 

ανθρώπους που ξεπερνούν προκαταλήψεις, που όμως ενδεχομένως διατηρούν 

επιφυλάξεις αλλά αναγνωρίζουν τη στάση μας. Εκτιμούν τη σταθερότητα και 

συνέπεια μας, Το γεγονός ότι είμαστε αποκούμπι για το λαό.  

Η πλατιά συμπόρευση μαζί μας μπορεί να συμβάλει στη διεύρυνση ενός ρεύματος 

απαλλαγής και απόρριψης των αυταπατών. Στο ξεπέρασμα του συμβιβασμού με τις 

μειωμένες απαιτήσεις και τα ψίχουλα, θέτοντας στο προσκήνιο τις σύγχρονες ανάγκες 

μας!  

ΜΗΝ ΨΑΧΝΕΙΣ ΝΑ ΒΡΕΙΣ ΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΤΟΥΣ.  ΚΑΝΕ ΕΣΥ ΤΗΝ 

ΔΙΑΦΟΡΑ. Δώσε δύναμη στα ψηφοδέλτια της Λαϊκής Συσπείρωσης που στηρίζει το 

ΚΚΕ για τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές. 


