
  

  

Η Τσούχτροβα ξαναχτυπά... 

"Φανερωσέ μου τη μάσκα που κρύβεις, κάτω απ 
τη μάσκα που  φοράς..."  (συγκρότημα Τρύπες) 
 
* Την ίδια ώρα που με βάση τις υποδείξεις 
των επιδημιολόγων ανακοινώθηκε η απόφαση 
για υποχρεωτική χρήση μάσκας στους κλει-
στούς χώρους, την ίδια ώρα ο υπουργός Του-
ρισμού ανακοίνωσε προς τη Διεθνή Ένωση 
Κρουαζιέρας και τα μεγαλύτερα μονοπώλια του 
κλάδου ότι από το Σάββατο 1η Αυγούστου 
ανοίγουν τα λιμάνια της Ελλάδας για τη διεθνή 
κρουαζιέρα... Διότι οι κρουαζιέρες ως γνω-
στόν, και να κολλήσουν δεν υπάρχει πρόβλη-
μα, δεν το μεταδίδουν στους στεριανούς, απλά 
πλέουν από λιμάνι σε λιμάνι μέχρι την Κούβα.  
* Μπροστά στο κέρδος των εφοπλιστών τι 
είναι μερικές χιλιάδες κρουσματάκια βρε κου-
τά; Εξάλλου ότι και να μας συμβεί, έχουμε 
σύστημα Υγείας εμείς (γκουχ γκουχ)... 
* Εν τω μεταξύ, κακός χαμός γίνεται στα 
μέσα μαζικής μεταφοράς εξαιτίας των περιορι-
σμένων δρομολογίων στην Αθήνα... Οι κυβερ-
νητικές συστάσεις για «κοινωνική αποστασιο-
ποίηση» μαζί με απειλές προστίμων καλά κρα-
τούν, μήπως να βάζατε και κάνα δρομολόγιο 
παραπάνω; Λέω εγώ τώρα...Μήπως να κάνατε 
προσλήψεις, επισκευές, αγορές κτλ, πέρα από 
το να μας απειλείτε διαρκώς με κάτι;  
                             *** 
* Με μάσκα λοιπόν παντού, σε όλους τους 
δημόσιους κλειστούς χώρους, πλην των εκ-
κλησιών. Εκεί αν μας δουν με μάσκα   κινδυ-
νεύουμε να μας πετάξουν έξω, όπως ο ιερέας 
στην Εορδαία που διέκοψε τη λειτουργία μόλις 
είδε την πιστή με τη μάσκα λέγοντας "δεν 
θέλω καρναβάλια στην εκκλησία μου".. 
* Η εκκλησία βεβαίως είναι δικιά του, του 
ανήκει, την έχτισε ο πάππους του καθώς φαί-
νεται. Όσο για τον φονικό ιό που κυκλοφορεί, 
σ' αυτόν θα κάνει ένα ευχέλαιο και θα τον 
ξεκάνει, δεν υπάρχει πρόβλημα... 
* Με μάσκα όμως θα επισκεφθεί και η Γ.Γ. 
Αντιεγκληματικής πολιτικής Σοφία Νικολάου 
την φυλακή στην Κω, από τις 6 έως τις 15 
Αυγούστου. Επί 9 ολόκληρες μέρες θα επιθεω-
ρεί η αθεόφοβη τη φυλακή που έχει χωρητικό-
τητα 45 ατόμων, μόνο αργά το βράδυ κατάκο-
πη θα πηγαίνει στο πεντάστερο ξενοδοχείο και 
θα πίνει δυο-τρία κοκτέϊλ στην πισίνα, έτσι για 
να ισιώσει... 
* Άγαλμα πρέπει να στήσουμε σε αυτούς 
τους ακούραστους λειτουργούς του κράτους 
που με ανιδιοτέλεια και αυταπάρνηση επιτε-
λούν το δύσκολο έργο τους, και αύξηση στο 
μισθό να μην ξεχάσουμε.  
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Το ταξικό κίνημα, βάζει πρώτη 
προτεραιότητα να μην μείνει  κα-
μιά λαϊκή οικογένεια χωρίς εισό-
δημα, ασφάλιση, αξιοπρεπή διαβί-
ωση. Οι εργαζόμενοι σε τουρισμό-
επισιτισμό μένουν εντελώς ακάλυ-
πτοι. Χωρίς καθόλου εισόδημα, 
επίδομα ανεργίας και     ασφάλιση. 
Άμεσα μέτρα τώρα! 
Γενική Συνέλευση για τις 13 Αυ-
γούστου στις 6:30μμ στο Εργατικό 
Κέντρο ανακοίνωσε το Συνδικάτο 
ξενοδοχοϋπαλλήλων-επισιτισμού-
τουρισμού, για το σχέδιο δράσης κι 
άλλα οργανωτικά ζητήματα. 

 

 
 

* Για κείνο το 16χρονο κορίτσι που βρέθηκε 
"αυτοκτονημένο" στα Τρίκαλα, εκείνο που είχε 
σχέση με 26χρονο αστυνομικό που αποδεδειγ-
μένα την κακοποιούσε και που οι γονείς του 
κοριτσιού επιμένουν ότι δεν αυτοκτόνησε, ότι 
ήταν χτυπημένη και παρατημένη εκεί να πεθά-
νει, θα μάθουμε άραγε ποτέ τι ακριβώς έγινε; 
Μπα, ε; 
* Ανήμερα της επετείου της δολοφονίας της 
Σωτηρίας Βασιλακοπούλου, αστυνομικοί   
προσήγαγαν οκτώ μέλη της ΚΝΕ που φρόντιζαν 
τον χώρο του μνημείου της στο σημείο που   
δολοφονήθηκε, ενόψει της εκδήλωσης προς 
τιμήν της. Οι οχτώ νεαροί σύντροφοι αφέθηκαν 
ελεύθεροι, μετά από παρέμβαση του βουλευτή 
του ΚΚΕ Θανάση Παφίλη στον Χρυσοχοΐδη. Το 
κράτος έχει συνέχεια και σαφή στόχο πάντα! 
* Ακόμα και νεκρή φοβούνται την Σωτηρία. 
Γιατί τότε και τώρα, οι ΚΝίτες, στις πύλες των 
εργοστασίων ή των ξενοδοχείων, εκπροσωπούν 
την αδούλωτη νεολαία που αγωνίζεται. Κι οι 
κυβερνήτες και εκπρόσωποι του κεφαλαίου, 
φοβούνται τους αγώνες του σήμερα και του 
αύριο... Κι όταν φοβούνται, ξαμολάνε τα σκυλιά 
τους... 
* "Μας φοβούνται και μας σκοτώνουν" με 
αυτούς τους στίχους του Τάσου Λειβαδίτη θα 
κλείσουμε την Αυγουστιάτικη "Τσούχτρα"...  
 

"Ναι αγαπημένη μου, 
εμείς γι’ αυτά τα λίγα κι απλά πράγματα πολεμά-
με 
για να μπορούμε να ‘χουμε μία πόρτα, εν’ άστρο, 
ένα σκαμνί 
ένα χαρούμενο δρόμο το πρωί 
ένα ήρεμο όνειρο το βράδυ. 
Για να ‘χουμε έναν έρωτα που να μη μας τον   
λερώνουν 
ένα τραγούδι που να μπορούμε να τραγουδάμε 
 

Όμως αυτοί σπάνε τις πόρτες μας 
πατάνε πάνω στον έρωτά μας. 
Πριν πούμε το τραγούδι μας 
μας σκοτώνουν. 
 

Μας φοβούνται και μας σκοτώνουν. 
Φοβούνται τον ουρανό που κοιτάζουμε 
φοβούνται το πεζούλι που ακουμπάμε 
φοβούνται το αδράχτι της μητέρας μας και το 
αλφαβητάρι του παιδιού μας 
φοβούνται τα χέρια σου που ξέρουν να              
αγκαλιάζουν τόσο τρυφερά 
και να μοχτούν τόσο αντρίκια 
φοβούνται τα λόγια που λέμε οι δυο μας με φωνή 
χαμηλωμένη 
φοβούνται τα λόγια που θα λέμε αύριο όλοι μαζί 
μας φοβούνται, αγάπη μου, 
 

και όταν μας σκοτώνουν 
νεκρούς μας φοβούνται πιο πολύ..." 

 

Venceremos! 
 

Μέτρα για την επιβίωση εργαζομένων επισιτισμού-τουρισμού 
  

 Μεγαλειώδης συγκέντρωση κατά την άφιξη του Πρωθυπουργού 
Απεργία και συλλαλητήριο στις 4/9 για την επιβίω-
ση των εργαζομένων στον επισιτισμό - τουρισμό            
ανακοίνωσε το Συνδικάτο ξενοδοχοϋπαλλήλων-
επισιτισμού-τουρισμού, ζητώντας μέτρα προστασίας. 
Να καλυφθεί ένα μέρος του εισοδήματος που χάθηκε, να 
καλυφθούν ασφαλιστικά, να πάρουν ανεργία το χειμώνα 

 Το 2ο Αντιπολεμικό Φεστιβάλ, οργανώ-
νουμε φέτος, με αφορμή τα 75 χρόνια από 
την ρίψη της πυρηνικής βόμβας στις 6 στη 
Χιροσίμα και στις 9  Αυγούστου του 1945 
στο Ναγκασάκι.  
Το διπλό ιμπεριαλιστικό έγκλημα των 
ΗΠΑ, ήταν το πρώτο από τις αιματηρές 
επεμβάσεις που ακολούθησαν και         
ματώνουν τους λαούς ως τις μέρες μας. 
ΗΠΑ - ΝΑΤΟ κι άλλοι ιμπεριαλιστικοί 
οργανισμοί, με τις βάσεις και τα στρατη-
γεία που έχουν αναπτύξει στη χώρα μας, 
είναι παράγοντες αποσταθεροποίησης, μας 
καθιστούν ορμητήριο πολέμων και στόχο 
αντιποίνων.  
Σήμερα ΗΠΑ, EE, ΝΑΤΟ υποθάλπουν 
την τούρκικη επιθετικότητα -άλλη μια 
φορά-  κι αυξάνονται οι παραβιάσεις και οι 
προκλήσεις της τούρκικης κυβέρνησης.  
ΕΕ και ΝΑΤΟ, για να κρατήσουν την 
τούρκικη αστική τάξη στο δικό τους μπλοκ 
ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών, ωθούν την 
Ελλάδα σε επικίνδυνες παραχωρήσεις. 
Η αντιπολεμική - αντιιμπεριαλιστική 
δράση είναι απαραίτητη σήμερα, για την 
υπεράσπιση της Ειρήνης. Για να φύγουν οι 
βάσεις. Να μην γίνουν αλλαγές συνόρων. 
Για να ζήσουμε ειρηνικά όλοι οι λαοί. 

 



 

  

Η «νταντά της γειτονιάς» είναι μακριά 
από τις σύγχρονες ανάγκες των παιδιών 
προσχολικής ηλικίας. Δεν αποτελεί λύση 
στα σοβαρά προβλήματα. Στην πραγ-
ματικότητα, προσθέτουν μια ακόμα 
μορφή υποβαθμισμένης υπηρεσίας 
«φύλαξης» βρεφών – νηπίων. 
Η επιστημονικά οργανωμένη κοινω-
νική δομή της προσχολικής φροντί-
δας και αγωγής είναι η σύγχρονη απά-
ντηση στην ανάγκη φύλαξης και εκπαί-
δευσης των παιδιών και των βρεφών.  
Με τις «πιστοποιημένες δεξιότητες» 
μιας άνεργης γυναίκας δεν λύνεται 
κανένα πρόβλημα. Νταντάδες και για-
γιάδες ήταν πάντα λύση ανάγκης,    
καθώς δεν φτάνει η στοργική φροντίδα 
για να αναπτυχθεί σωστά ένα παιδί.  
Στον βρεφονηπιακό σταθμό το παιδί 
πρέπει να έχει τον κατάλληλο χώρο, τις 
υποδομές, το επιστημονικό προσωπικό 
και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την 
ομαλή ψυχοκοινωνική ανάπτυξή του. 
Ούτε νέο, ούτε σύγχρονο κοινωνικό 
κράτος είναι αυτό,  που δεν εξασφαλί-
ζει το δικαίωμα όλων των παιδιών προ-
σχολικής ηλικίας σε αποκλειστικά δη-
μόσιες και δωρεάν, σύγχρονες κοινωνι-
κές υποδομές φροντίδας και αγωγής. 
Εξυπηρετεί τα συμφέροντα των επι-
χειρηματικών ομίλων ενάντια στα 
δικαιώματα των εργαζομένων και τις 
ανάγκες της λαϊκής οικογένειας.  
Να γεννάμε με τη μαμή του χωριού; 
Να πηγαίνουμε σε πρακτικούς, να   
μαθαίνουμε γράμματα κατ’ οίκον; Αυτές 
θα ‘ναι οι επόμενες καινοτόμες ιδέες 
κυβέρνησης και ΕΕ, για εξοικονόμηση 
χρημάτων για να επιδοτούνται τράπε-
ζες, καναλάρχες κι εφοπλιστές!!!  

Η  Ζεχραέ 
 
Στρέφει η Τσιγγάνα το κορμί 
σάρκα φιδίσια και θερμή. 
Βαρεί το ντέφι κι ως τ’ ακούς 
θαρρείς πια θέριεψε η στιγμή 
στους κόρφους της, τους θηλυκούς. 
 

Στρέφει η Τσιγγάνα και λυγά, 
πότε γοργά, πότε σιγά. 
Το λάγνο μάτι της, σπαθί 
τον μελαμψό ψάχνει ζευγά 
που τον διψά και την ποθεί. 
 
 
 
 

Λογοτεχνικά αποσπάσματα 
 

Σπυριδούλα Πουλιάση – Η Ζεχραέ 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

Κατακαλόκαιρο! Για τους περισσότερους 
εργαζόμενους, αυτό σημαίνει -ολιγοήμερη 
έστω- ξεκούραση, μπάνια σε καμιά κοντινή 
παραλία, για κάποιους διακοπές στο  χωριό 
ή σε συγγενείς και για ακόμα λιγότερους 
ένα ταξιδάκι αναψυχής.  
Για τους εργαζόμενους στον Τουρισμό, 
το καλοκαίρι ήταν πάντα συνώνυμο της 
ατέλειωτης δουλειάς, πολλές φορές χωρίς 
ρεπό, με εντατικοποίηση και εξαντλητικά 
ωράρια. Αντίστοιχη ήταν και η κατάσταση 
για τους αυτοαπασχολούμενους στον κλάδο 
που πάσχιζαν σε 4-5 μήνες να εξασφαλί-
σουν το εισόδημα όλης της χρονιάς. 
Φέτος αντιμετωπίζουν προβλήματα 
επιβίωσης χιλιάδες οικογένειες, που 
απασχολούνται στα ξενοδοχεία, την      
εστίαση και τον τουρισμό. Η επιδότηση των 
ξενοδοχοϋπαλλήλων, μέσω της αναστολής, 
δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες τους, αν 
και είναι μια ανακούφιση που πέτυχαν με 
συνεχείς ταξικούς αγώνες.  
Οι εργαζόμενοι στα ξενοδοχεία έδωσαν 
απεργιακές μάχες, συμμετείχαν σε πολύ-
μορφες κινητοποιήσεις και ανάγκασαν την 
κυβέρνηση να τους αναπληρώσει ένα μέρος 
του εισοδήματος που έχασαν, εξασφάλισαν 
ασφάλιση και ανεργία για το χειμώνα. 
Οι εργαζόμενοι στον επισιτισμό -
τουρισμό είναι εντελώς ακάλυπτοι,  η 
συντριπτική τους πλειοψηφία δεν προσ-
λήφθηκε φέτος. Έτσι χωρίς εισόδημα και 
ένσημα, μόνο με μια μικρή παράταση της 
ανεργίας είναι αδύνατον να τα βγάλουν 
πέρα και φυσικά δεν μπορούν να επιδοτη-
θούν για τον χειμώνα, ούτε να έχουν    
ασφάλιση για το 2021.

 

 

 

Αγώνας για δουλειά με δικαιώματα, εισόδημα, ασφάλιση, 
αξιοπρεπή διαβίωση για όλους   

 
Όσοι –ελάχιστοι– βρήκαν δουλειά,  
αντιμετωπίζουν την αντεργατική    
επίθεση των μεγελοξενοδόχων και 
των άλλων  μεγαλοεργοδοτών, καθώς 
τα αφεντικά αξιοποιούν τα αντεργατι-
κά μέτρα των κυβερνήσεων για να 
χτυπήσουν εργατικά δικαιώματα, τους 
τσακισμένους μισθούς και το ωράριο. 
Ακόμα, αντιμετωπίζουν τις αυξημένες 
απαιτήσεις των υγειονομικών πρωτό-
κολλων, κινδύνους για την υγεία,  
εντατικοποίηση κι εξάντληση. 
Σε άλλους κλάδους εξαπλώνονται 
οι απολύσεις αλλάζουν συμβάσεις 
πλήρους απασχόλησης σε μερικής, 
μεγαλώνουν ανασφάλεια κι εκβιασμοί.  
Απλήρωτοι από πέρσι είναι κάποιοι 
εποχιακοί ξενοδοχοϋπάλληλοι, ενώ οι 
σχολικές καθαρίστριες έφτυσαν αίμα 
για να αναγκάσουν τις Δημοτικές   
Αρχές να τους δώσουν κάποια από τα 
δεδουλευμένα τους. 

 

 
 

Κανείς εργαζόμενος μόνος απένα-
ντι στην επίθεση της εργοδοσίας. 
Το ταξικό κίνημα και το ριζοσπαστικό 
γυναικείο κίνημα, από την πρώτη 
στιγμή σήμαναν συναγερμό. Για προ-
στασία της ζωής εργαζομένων και κα-
ταναλωτών, για άμεση κρατική χρη-
ματοδότηση του δημόσιου συστήματος 
Υγείας με προσλήψεις μόνιμου προ-
σωπικού όλων των κλάδων, κάλυψη 
όλων των αναγκών σε ΜΕΘ και ΠΦΥ.  
Οργάνωση παντού, ταξική ενότητα 
μαζικά σωματεία, δυνατός ο λαός.  
Οι εργαζόμενοι έχουν πλέον αποκτή-
σει πείρα. Η εργατική τάξη μπορεί και 
πρέπει να διεκδικήσει και να παλέψει 
για όλες τις σύγχρονες ανάγκες της, 
για ένα μέλλον όπου ο πλούτος θα 
ανήκει στους εργαζόμενους που τον 
παράγουν, με ανατροπή της καπιταλι-
στικής βαρβαρότητας.  
Είμαστε σ’ επιφυλακή!  Δυναμώ-
νουμε τον αγώνα!   

 

Τζένη Σκέμπρη  

 
 

Τι είναι αυτό το καινούριο πρόγραμμα που εξήγγειλε η 
κυβέρνηση; Στο πλαίσιό του προγράμματος «νταντάδες 
της γειτονιάς» θα χορηγείται οικονομική ενίσχυση σε  
εργαζόμενους γονείς για τη φύλαξη του παιδιού ή των 
παιδιών τους από «παιδαγωγό - φύλακα», είτε στο σπίτι 
της οικογένειας είτε στο χώρο της «νταντάς».  
Αντί για βρεφονηπιακούς σταθμούς, προσπαθεί η 
κυβέρνηση να αντιμετωπίσει την έλλειψη υποδομών και 
την μη πρόσληψη προσωπικού, με φύλαξη των παιδιών 
στο σπίτι. Επίσης κατ’ οίκον εργασία, για τις «νταντάδες». 
Είναι σίγουρο, ότι έτσι θα ανοίξει δρόμος για την επέλαση 
των μεγάλων εκπαιδευτικών ομίλων, που θα αρπάξουν 
την ευκαιρία, που τους δίνει η κυβέρνηση, να κάνουν 
δουλεμπορικά γραφεία και να νοικιάζουν «νταντάδες». 
Η κυβέρνηση προβάλει το πρόγραμμα σαν λύση για 
χιλιάδες γονείς που αντιμετωπίζουν τις μεγάλες ελλείψεις 
σε βρεφονηπιακούς σταθμούς.  
Οι υπάρχουσες δομές των Δήμων καλύπτουν ένα    
μέρος βρεφών και παιδιών και το κόστος των τροφείων 
επιβαρύνει σημαντικά τον οικογενειακό προϋπολογισμό. 
Αν δεν βρουν θέση για τα παιδιά τους, οι γονείς θα πρέπει 
να «χρυσοπληρώσουν» μια θέση σε ιδιωτικό σταθμό. 
Το σκηνικό με την «νταντά της γειτονιάς» που επιχει-
ρεί να στήσει η κυβέρνηση, υποκαθιστώντας  μια οργα-
νωμένη κοινωνική δομή, έρχεται σε αντίθεση με την πάγια 
θέση του κινήματος για δίχρονη υποχρεωτική Προσχολική 
Αγωγή και βρεφονηπιακούς σταθμούς για όλα τα παιδιά. 
Πρόκειται για οπισθοχώρηση σε παλιότερες καταστάσεις.  
 

Νταντάδες της γειτονιάς: 
Πίσω ολοταχώς… στον Μεσαίωνα 

 
Γύρω, τριγύρω της βουβοί 
σγουρό μαλλί, δέρμα μαβί 
σαστίζουνε τ’ αρσενικά. 
Τι περιστέρια στο κλουβί 
κλείνει στα στήθη ερωτικά!  
 

Ποιος θα μπορέσει να το πει… 
Μα ξάφνου, ως έπεσε η σιωπή 
τρελή θαρρείς, όσο ποτέ 
τραβάει το μπούστο, τι ντροπή 
κι όλα τα δείχνει, η Ζεχραέ! 
  



 

Οι εργαζόμενοι του νησιού σε κινητοποιήσεις 
 

 

Το σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων – 
Επισιτισμού – Τουρισμού, οργάνωσε 
πετυχημένη κινητοποίηση στο αεροδρό-
μιο, για την επαναπρόσληψη των υπαλ-
λήλων από τα μεγάλα τουριστικά γραφεία 
και για διεκδίκηση αιτημάτων για όλους 
τους εργαζόμενους του κλάδου. 
Τα αιτήματα είναι: 
• Πρόγραμμα στήριξης για όλους τους 

εποχικούς από  Ιούνη έως και       
Οκτώβρη με αποδοχές στο ύψος των 
κλαδικών συλλογικών συμβάσεων και 
κανονική ασφάλιση.  

• Από Νοέμβριο έως και την επανα-
πρόσληψη επίδομα ανεργίας χωρίς 
όρους και προϋποθέσεις  

• Απαλλαγή από δημοτικά τέλη,      
λογαριασμούς νερού, ΔΕΗ, σταθερής 
και κινητής τηλεφωνίας.  

• Πάγωμα των χρεών σε εφορία και 
τράπεζες.  

• Μέτρα προστασίας της υγείας των 
εργαζομένων. 

Οι εργαζόμενοι αποφασισμένοι, θα 
συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις, μέχρι την 
ικανοποίηση των αιτημάτων που        
αφορούν την επιβίωσή τους. 
 

Στον Επισιτισμό και τα άλλα τουριστικά 
επαγγέλματα δουλεύουν 12.000 εργαζό-
μενοι στην Κέρκυρα. Σε εστιατόρια, μπαρ 
και λοιπά καταστήματα εστίασης εποχιακής 
λειτουργίας, σε τουριστικά καταστήματα και 
άλλα εποχιακά καταστήματα εξυπηρέτησης 
τουριστών που λειτουργούν στις παραθεριστι-
κές περιοχές. Ακόμα υπάλληλοι σε τουριστικά 
γραφεία, ενοικιάσεις αυτοκινήτων ή μηχανών, 
επιχειρήσεις θαλασσίων σπορ κτλ.  
Επίσης εποχιακοί εργαζόμενοι σ’ επιχει-
ρήσεις εποχιακής έντασης, όπως είναι οι 
εποχιακοί εργαζόμενοι στο αεροδρόμιο, το 
λιμάνι και τα ΚΤΕΛ, οι εποχιακοί εργαζόμενοι 
σε πολυκαταστήματα, αποθήκες τροφοδοσίας 
και Σούπερ Μάρκετ κτλ. καθώς πολλές    
δραστηριότητες εμπλέκονται με τον κλάδο 
του Τουρισμού.  
Όλοι αυτοί δεν εντάσσονται στην        
αναστολή και ζουν μέσα στην ανασφάλεια 
και την αβεβαιότητα. Η κατάστασή τους είναι 
τραγική, καθώς καλούνται να ζήσουν χωρίς 
εισόδημα και ασφάλιση μέχρι του χρόνου το 
καλοκαίρι. 
Πολλοί απειλούνται με εξώσεις, άλλοι 
χρωστάνε τη ΔΕΗ και τη ΔΕΥΑΚ και απειλού-
νται με κόψιμο των συνδέσεων, ενώ υπάρ-
χουν και οικογένειες που χρωστάνε δάνεια 
στεγαστικά στις τράπεζες και στην εφορεία. 
  

 

Οι εργαζόμενοι Επισιτισμού - Τουρισμού διεκδικούν: 

 

 
 

Με μεγαλειώδη συγκέντρωση και διαδή-
λωση, δύο μέρες μετά την ψήφιση στη Βουλή 
του νομοσχεδίου που απαγορεύει τις διαδηλώ-
σεις, οι Κερκυραίοι υποδέχτηκαν τον Πρωθυ-
πουργό. Ήταν η μεγαλύτερη συγκέντρωση των 
τελευταίων χρόνων. Την οργάνωσαν οι ξενοδο-
χοϋπάλληλοι, το μεγαλύτερο ταξικό σωματείο. 
Την συμμετοχή τους είχαν δηλώσει πολλά συν-
δικάτα του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, η 
ομοσπονδία αγροτικών συλλόγων, σωματεία 
αυτοαπασχολουμένων, οι ομάδες γυναικών της 
ΟΓΕ, περιβαλλοντικοί σύλλογοι, ο σύλλογος 
δικαιούχων εργατικών κατοικιών Αι Γιάννη κτλ.   
 

 
 

Ξενοδοχοϋπάλληλοι, Ιδιωτικοί Υπάλλη-
λοι, Οικοδόμοι, Καθηγητές, Δάσκαλοι, 
εποχιακοί υπάλληλοι και πλήθος λαού, δεν 
πτοήθηκαν από το νέο νομοσχέδιο κι έδωσαν 
αγωνιστική απάντηση στον Πρωθυπουργό.  
Οι διαδηλωτές με παλμό και αγωνιστικό-
τητα, διατράνωσαν την αντίθεσή τους στην 
πολιτική που καταδικάζει το λαό στην φτώχεια 
και γι’ αυτό φροντίζει να τον φιμώσει και να   
πνίξει κάθε φωνή αντίστασης. 
Έντονη ήταν η παρουσία της αστυνομίας, 
κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του           
Πρωθυπουργού. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης  
έταξε στους ξενοδόχους και τους υπόλοιπους 
μεγαλοεπιχειρηματίες, μπόλικο ζεστό χρήμα 
για την «επανεκκίνηση» της οικονομίας αφού 
θα «ροκανίσουν» τις επιδοτήσεις από τα 32 δισ. 
του «Ταμείου Ανάκαμψης». 
Δεν ήταν το ίδιο κουβαρντάς με τους   
εργαζόμενους, που άλλους τους καταδικάζει 
να ζήσουν με 9 ευρώ τη μέρα, άλλους με 3 ευρώ 
κι άλλους χωρίς καθόλου εισόδημα. Ούτε με 
τους αυτοαπασχολούμενους και τους φτωχούς 
αγρότες που πλήττονται.  
Στους επενδυτές στον Ερημίτη ήταν γεν-
ναιόδωρος, τους έταξε κάθε διευκόλυνση κι 
έβαλε την αστυνομία να τους κάνει το φύλακα! 
    
 

Οι ξενοδοχοϋπάλληλοι είναι άνεργοι στην 
συντριπτική τους πλειοψηφία, κάποιοι όμως 
είναι και απλήρωτοι από την προηγούμενη 
χρονιά. Αρκετά ξενοδοχεία, συστηματικά, 
αφήνουν απλήρωτη την Άδεια, το Επίδομα 
Αδείας και το τελευταίο μηνιάτικο. Το Συνδι-
κάτο έκανε κινητοποιήσεις από τον Ίσσο ως το 
Σιδάρι, για την καταβολή των δεδουλευμένων, 
ενώ έγιναν καταγγελίες στο ΣΕΠΕ. 
 

 
 

Σύσκεψη εργαζομένων στα τουριστικά 
γραφεία, κάλεσε το Συνδικάτο. Από τη     
σύσκεψη αποφασίστηκαν παρεμβάσεις και 
κινητοποιήσεις στα γραφεία πολυεθνικών του 
Τουρισμού και στο αεροδρόμιο.   

 
 

Υπάλληλοι με τις στολές τους, ξενοδοχοϋ-
πάλληλοι κι άλλοι εργαζόμενοι, διαμαρτυρή-
θηκαν για την έλλειψη μέτρων στήριξης των 
εποχιακών εργαζομένων στον Επισιτισμό – 
Τουρισμό, απαίτησαν άμεσες λύσεις για την 
αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος, ασφα-
λιστική κάλυψη για τις οικογένειές τους και 
επιδότηση ανεργίας για το χειμώνα. 
 

 
 

Ο Σταμάτης Πελάης, προειδοποίησε την 
κυβέρνηση, ότι θα συνεχιστούν οι κινητοποιή-
σεις ως την πλήρη ικανοποίηση των αιτημάτων 

Να εξασφαλιστεί εισόδημα, ασφάλιση, αξιοπρεπής διαβίωση! 

 

Βρείτε μας και στο Facebook: 
Ομάδα Γυναικών Βόρειας    Κέρ-

κυρας - ΟΓΕ 

 

 



 

 
από τη συνάντηση στο Νοσοκομείο με τον κ. Ρουμπάτη 

 

Στην πύλη εισόδου του λιμανιού 
Δεν υπήρχε κλιμάκιο  ΕΟΔΥ. Με προσωπικό από το ΚΥ 
Πόλης γίνονται οι δειγματοληπτικοί(!) έλεγχοι του covid 
-19, αφήνοντας κενά στο Κέντρο Υγείας. 

Νοσοκομείο 
Στη συνάντηση με το Διοικητή του Νοσοκομείου έγινε 
αναλυτική συζήτηση. Κατά την εκτίμηση του ”υπό τις 
παρούσες συνθήκες το νοσοκομείο       λειτουργεί με 
επάρκεια”. Ειδικά για τη λειτουργία του μηχανήματος 
των τεστ κορονοϊού, ο κ. Διοικητής μας διαβεβαίωσε ότι 
λειτουργεί αλλά είναι μικρής δυναμικότητας, οπότε τα 
περισσότερα τεστ στέλνονται στα Γιάννενα. Γνωρίζου-
με, ότι οι διορισμένοι από τις κυβερνήσεις Διοικητές 
νοσοκομείων, έρχονται ως manager να εφαρμόσουν 
την   κεντρική πολιτική ”νοσοκομείο- επιχείρηση”. Ό-
πως, κυνικά είπε ο κ. Κικίλιας στην επίσκεψή του στο 
νησί, ότι δηλαδή η λειτουργία των Μονάδων υγείας 
πρέπει να γίνεται με τη λογική ”κόστος - όφελος”. 
Η συζήτηση με τα συλλογικά όργανα των εργαζο-
μένων ήταν για άλλη μια φορά αποκαλυπτική. 
• Το Νοσοκομείο βρίσκεται «στο κόκκινο», τεράστιες 

ελλείψεις προσωπικού, μια νοσηλεύτρια στην απο-
γευματινή - νυχτερινή βάρδια, 6 ολόκληρους μήνες 
μετά την εμφάνιση του κορονοϊού.  

• Στη ΜΕΘ προστέθηκαν κλίνες χωρίς όμως να έχει 
γίνει καμία πρόσληψη. Η κλινική Λοιμώξεων για α-
σθενείς covid -19 λειτουργεί με επικουρικό και με με-
ταφερόμενο προσωπικό από άλλες κλινικές. 

• Υγειονομικοί δουλεύουν σε συνθήκες εντατικοποίη-
σης, από τη μια μονάδα στην άλλη για να «μπαλώ-
σουν» τρύπες! Οι ελλείψεις με βάση το οργανόγραμ-
μα ακόμη αγγίζουν το 50%!!! Συμβασιούχοι εργαζό-
μενοι που έδωσαν τη μάχη της πανδημίας απειλού-
νται με απόλυση. 

• Οι εργαζόμενες στην καθαριότητα είναι όλες με συμ-
βάσεις εργασίας -αν και καλύπτουν πάγιες και διαρ-
κείς ανάγκες- ιδιαίτερα με τον κορονοϊό. 

Η Υγεία είναι δικαίωμα του λαού!  Παλεύει γι’ αυτό! 

Η νέα γενιά έχει ιδανικά! 
(το βήμα που έφηβοι, νέες και νέοι, καταθέτουν τις σκέψεις 

τους, τον προβληματισμό τους, τη δική τους ματιά για τη ζωή) 

 

 
Παράσταση διαμαρτυρίας για το νέο ωρολόγιο πρόγραμμα 
 

Θέμα: Ποιο είναι το αγαπημένο σου μάθημα;  
 
 

Η Γυμναστική είναι το αγαπημένο μου μάθημα. 
Μου δίνει την ευκαιρία: 
να χαρώ, 
να εκτονωθώ, 
να διασκεδάσω, 
να συναγωνιστώ, 
να παίξω με τα άλλα τα παιδιά, 
να κάνω νέους φίλους! 

Αλέξανδρος 16 χρονών 
 
 

Κοίτα, για μένα τα καλύτερα μαθήματα είναι: 
Όλα τα φιλολογικά,  
η Ιστορία και τα Θρησκευτικά,  
τα Καλλιτεχνικά και η Μουσική. 

Τάσος 15 χρονών 
 

Το αγαπημένο μου μάθημα είναι τα Καλλιτε-
χνικά. Μ’ αρέσει να σχεδιάζω και να ζωγραφίζω. 
Επίσης μου αρέσει πολύ η Χημεία, αλλά δεν     
κάνουμε πειράματα συχνά, γιατί δεν έχουμε εργα-
στήριο και εξοπλισμό στο σχολείο. 

 Ιφιγένεια 17 χρονών 
 

Δεν μ' αρέσει κανένα από τα μαθήματα! Τα 
φιλολογικά τα θεωρώ χάλια και σε Μαθηματικά -
Φυσική που υποτίθεται  μου αρέσουν, κάναμε όλο 
θεωρεία και προετοιμασία για τις Πανελλήνιες. 
Ποτέ δεν μας έδειξαν την χρησιμότητά τους στη 
ζωή και την τεχνολογική εξέλιξη. Βαριόμουν πάντα 
στα Αγγλικά γιατί όλοι κάνουν φασαρία και μου 
έφερναν τρομερό πονοκέφαλο. Στα Καλλιτεχνικά 
πάλι μας έβαζαν εξωπραγματικές εργασίες που 
χρειάζονται 3-4 ώρες για να τις   τελειώσουμε και 
μετά μας έλεγαν να τις ολοκληρώσουμε στο σπίτι. 
Λες και προλαβαίναμε να κάνουμε τίποτε άλλο 
εκτός από διάβασμα και φροντιστήρια!  Κάνω 7 
χρόνια πιάνο, αλλά στη Μουσική χάζευα, γιατί 
κάναμε μόνο χορωδία για τις γιορτές. Στη δε   
γυμναστική, χωρίς γυμναστήριο, τα αγόρια  έπαι-
ζαν ποδόσφαιρο κι εμείς βόλεϊ, όταν δεν έβρεχε. 
Φέτος στις Πανελλήνιες πιέστηκα πολύ, έγραψα 
καλά κι ελπίζω στο Πανεπιστήμιο να ‘ναι καλύτερα 
τα πράγματα… 

Σοφία 18 χρονών 
 
 

Με τα μάτια ενός παιδιού 
Στη στήλη αυτή γράφουν τις σκέψεις τους  

παιδιά, όπως καταλαβαίνουν τον κόσμο 

 
Πινακοθήκη ζώων 

 

 
 

 
 
Οι ζωγραφιές αυτού του τεύχους είναι 
του Ελισαίου Λουμπράνου. 
_____________________________________ 
 
Το καλοκαίρι  εκτός από   μπάνια,   πα-
γωτά και ποδήλατο, τα παιδιά έχουν άφ-
θονο χρόνο για να καλλιεργήσουν τα τα-
λέντα τους και να φτιάξουν     όμορφες 
καλλιτεχνικές     δημιουργίες.  Πάρτε λοι-
πόν χαρτί και  χρώματα κι εμείς περιμέ-
νουμε κι άλλες  όμορφες ζωγραφιές για τα 
επόμενα τεύχη μας.  

Ανησυχητική η κατάσταση στις δομές Υγείας στο νησί μας 
 

Με την «επανεκκίνηση» της οικονομίας,   
στο νησί μας που σχεδόν ολοκληρωτικά εξαρ-
τάται από τον Τουρισμό, μαζί με τους επισκέ-
πτες άρχισαν να εμφανίζονται και κρούσματα 
covid -19. 
Ενώ τα μέτρα ασφαλείας στις αεροπορικές 
εταιρείες έγιναν λάστιχο, για να μείνει   
αλώβητη η κερδοφορία τους. Ενώ οι εργαζό-
μενοι στα καταστήματα εστίασης και στα  
ξενοδοχεία πηγαίνουν με φόβο ψυχής για 
δουλειά. Ενώ οι επαγγελματίες διχάζονται 
ανάμεσα στην αναδουλειά και το φόβο της 
πανδημίας, το κράτος προσπαθεί να        καλ-
λιεργήσει κλίμα εφησυχασμού. 
Ποια είναι η κατάσταση στις δομές Υγείας 
του νησιού μας; Χρησιμοποιήθηκε το     διά-
στημα της καραντίνας, ο χρόνος που κερδίσα-
με με τον εγκλεισμό,  για να      φτιαχτεί η υπο-
δομή που χρειάζεται ώστε να νιώθουμε α-
σφαλείς εμείς και οι τουρίστες; 
Ποιοι έλεγχοι γίνονται στις πύλες εισόδου 
του νησιού, στο αεροδρόμιο και το λιμάνι; 
Υπάρχει επάρκεια σε ΜΕΘ, ΜΑΦ και       προ-
σωπικό στο Νοσοκομείο και τα Κέντρα Υγείας; 
Επαρκούν τ’ ασθενοφόρα; 
Κλιμάκιο της Λαϊκής Συσπείρωσης Ιονίων 
Νήσων, με επικεφαλή την Αλεξάνδρα    Μπα-
λού, έκανε περιοδεία στις δομές Υγείας της 
Κέρκυρας, ενημερώθηκε από τους    αρμό-
διους, μετέφερε την ανησυχία των κατοίκων 
του νησιού, καθώς και παράπονα και επιση-
μάνσεις για την κατάσταση στη δημόσια υγεί-
α. Επίσης έγινε εποικοδομητική συζήτηση με 
σωματεία των εργαζομένων στον κλάδο.  
Η Κέρκυρα είναι ανοχύρωτη απέναντι 
στην πανδημία, αυτό είναι Το γενικό συμπέ-
ρασμα. Ας δούμε αναλυτικά την κατάσταση: 

Κέντρα Υγείας 
Ενώ καλύπτουν μεγάλες και απομακρυσμένες 
περιοχές, δεν καλύπτουν τις ανάγκες των κα-
τοίκων, πόσο μάλλον των επισκεπτών την 
τουριστική περίοδο. Όλα τα Κ.Υ. (Αγ.Μάρκου, 
Αγ.Αθανασίου, Λευκίμμης, Πόλης) έχουν τα 
ίδια προβλήματα. Η κτιριακή τους κατάσταση 
είναι απαράδεκτη, οργανικά κενά ακάλυπτα, 
ελλείψεις σε ειδικότητες και σε νοσηλευτικό 
προσωπικό. Την ίδια στιγμή γενικοί γιατροί 
πραγματοποιούν εφημερίες στο ΤΕΠ του Νο-
σοκομείου. Η κατάσταση στην ΠΦΥ είναι πίσω 
τις ανάγκες του λαού και την πρόοδο της επι-
στήμης. 



 
 

Αναμνήσεις... 
(Ο Roland Barthes λέει πως η πραγματική μας πατρίδα είναι η 

παιδική μας ηλικία. Αναμνήσεις λοιπόν και  θύμησες, που     
κρατάει η ψυχή σαν φυλαχτό) 

 

 
 
 
 

Τα πανηγύρια της παλιάς εποχής 

 

Κάθε καλοκαίρι γινόταν πολλά πανηγύρια, σε διάφορα 
χωριά. Τα περίμεναν οι κοπέλες και οι νέοι για να δουν 
νέους από άλλα χωριά και να συναντηθούν μεταξύ τους.  
Όσοι είχαν κάρα, φόρτωναν τις κοπέλες της οικογένειας 
και της γειτονιάς, καθώς και τα παιδόπουλα στο κάρο. Οι 
υπόλοιποι πήγαιναν πεζοί.  
Ο δρόμος ήταν γουλοστρωμένος (με χαλίκι), σε πολύ 
λίγα σημεία υπήρχε άσφαλτος. Τα παπούτσια ήταν πολύ-
τιμα, δεν έπρεπε να χαλάσουναπ’ το πολύωρο περπάτημα 
στις πέτρες. Τα πόδια είχαν σκληρύνει απ’ την ξυπολησιά, 
έτσι όλο τον δρόμο τον κάναμε ξυπόλητοι κι όταν φτάνα-
με κοντά στο πανηγύρι, φορούσαμε τα ποδήματα και 
καμαρωτοί πηγαίναμε στην εκκλησιά να προσκυνήσουμε. 
Τα κορίτσια νταρωνότανε (στέκονταν καμαρωτά)  με το 
καινούριο  φουστάνι, περήφανα για την κορμοστασιά 
τους. Είχαν αγοράσει το τσίτι (φτηνό ύφασμα) από τον 
πραματσούλη (περιπλανώμενο έμπορο) και το ‘χαν ράψει 
στην μοδίστρα.   
Το πανηγύρι άρχιζε στις 2 το μεσημέρι και τέλειωνε με 
το σούρουπο. Οι παράγκες πουλούσαν γκαζόζες, τσέρι, 
παστέλι, μαντολάτο και φέτες καρπούζι. Επίσης κουλού-
ρια σε διάφορα σχέδια, σε σχήμα κοκόρου με λειρί, κότας 
ή στρογγυλά που τα φοράγαμε σαν βραχιόλια. Από τις 
παράγκες ψωνίζαμε και διάφορα μικροπράγματα, κορέλια 
για το λαιμό, δαχτυλίδια της οκάς κ.α. 
Μεσουρανούσαν τα βιολιά, από κοντά το ακορντεόν και 
οι κιθάρες. Έπαιζαν χωριάτικους κι ευρωπαϊκούς χορούς. 
Οι νεαροί, με μεσάζοντες τις κοπέλες του σογιού, πλησία-
ζαν τις νέες που τους άρεσαν. Στο χορό δινόταν η ευκαι-
ρία να πιαστούν από το χέρι και να βάλει ο νέος το κορί-
τσι που τον ενδιέφερε μπροστά, να σύρει το χορό. 
Τα πανηγύρια τ’ Αι Λια και της Υψηλής Θεοτόκου 
στους Μαγουλάδες ήταν κοντά και πηγαίναμε πάντα. Στον 
γυρισμό, χαρούμενοι, αλλά κουρασμένοι, σταματούσαμε 
σε κάνα αμπέλι και κλέβαμε κάνα σταφύλι να δροσιστού-
με. Σε μια τέτοια επιδρομή στ’ αμπέλια, χάσαμε την πιπί-
λα της ανιψιάς μου της Άννας και που να την βρεις νυ-
χτιάτικα. Έκλαιγε το μωρό, σ’ όλη την επιστροφή… 
 

Αλεξάνδρα Σκέμπρη, 85 ετών (Σιδάρι) 
 

 

 
 
 

Ισχυριστήκατε πως μέσα στη πανδημία οι 
συνταξιούχοι δεν είχαν απώλειες! 
• Σχεδόν όλες οι απώλειες σε ανθρώπινες ζωές 

από τον ιό ήταν συνταξιούχοι! 
• 3 μήνες Χ 600 εκατομ. περικοπές = 1,8 δισεκα-

τομ. ευρώ έχασαν οι συνταξιούχοι! 
• Τα προγραμματισμένα ραντεβού σε νοσοκο-

μεία αναβλήθηκαν και αναγκάζονται να πη-
γαίνουν σε ιδιώτες γιατρούς, με μεγάλες α-
πώλειες από την πενιχρή σύνταξη! 

• Τρεις μήνες σε καραντίνα, χωρίς να μπορούν 
να δουν παιδιά κι εγγόνια, χωρίς δομές υγείας 
και κοινωνικής προστασίας, χιλιάδες συντα-
ξιούχοι βγήκαν με ψυχολογικά προβλήματα! 

Ντροπή κύριε Πρωθυπουργέ! 
• Να καλλιεργείτε τον κοινωνικό αυτοματισμό, 

ότι θα διαμαρτυρηθούν οι άνεργοι και οι ερ-
γαζόμενοι, δηλαδή τα παιδιά μας, για τον 
ΕΦΚΑ. Εμείς μαζί με τα παιδιά μας θα ενισχύ-
σουμε τους αγώνες για αξιοπρεπείς μισθούς 
και συντάξεις. 

• Είναι εξωφρενικό να απαιτείτε οι συνταξιού-
χοι, μαζί με τον εργαζόμενο λαό, να πληρώ-
νουν για Νατοϊκούς εξοπλισμούς και αγορές 
φρεγατών από την Γαλλία, για την κερδοφο-
ρία των πολυεθνικών. Αγαπάμε την πατρίδα 
και τα παιδιά μας, για αυτό παλεύουμε να 
φύγουμε απ’ το ΝΑΤΟ, που ‘ναι μηχανή πολέ-
μων κι επεμβάσεων. 

•  Όσον αφορά τις δυνατότητες των Ταμείων, 
οι δικές σας κυβερνήσεις, ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ 
κούρεψαν τα αποθεματικά των ταμείων, α-
φήνοντάς τεράστια ελλείμματα. Για την επι-
δότηση μεγαλοξενοδόχων, τραπεζιτών, εφο-
πλιστών, βιομηχάνων κα.  

Το ψέμα έχει κοντά ποδάρια, κύριε Βρού-
τση! Την πιλοτική δίκη την προκαλέσατε με τη 
δικαιολογία να μην πηγαίνουν οι συνταξιούχοι 
στα δικαστήρια. Με την τροπολογία όμως τους 
ωθείτε στις αγωγές για να διεκδικήσουν όσα η 
τροπολογία αυτή απορρίπτει. 
Μην προκαλείτε τους συνταξιούχους κύριε 
Τσίπρα! Τεσσεράμισι  χρόνια, δεν υλοποιήσατε 
την απόφαση του ΣτΕ, που δικαίωνε όλους τους 
συνταξιούχους, ψηφίσατε τον ν. Κατρούγκαλου 
που έβαλε ταφόπλακα στην αποκατάσταση των 
συντάξεων.  Έλεος! 
 

Θα συνεχίσουμε στο δρόμο του αγώνα! 
δηλώνει καθαρά το ΠΑΜΕ συνταξιούχων.  

 
Άφησε παρακαταθήκη στο 

γυναικείο, το φιλειρηνικό κίνημα 
και στο Δήμο Νίκαιας 

Η Βέρα γεννήθηκε το 1945, στην Κοκκι-
νιά, κόρη εργατικής οικογένειας, πόντιας 
καταγωγής. Μαθήτρια του γυμνασίου 
εντάχθηκε στη Νεολαία Λαμπράκη. Σπού-
δασε στην Οικονομική Σχολή της Βουδα-
πέστης, όπου διετέλεσε Γραμματέας των 
Ελλήνων Φοιτητών, ενώ για την αντιδικτα-
τορική της δράση της είχε αφαιρεθεί το 
διαβατήριό της από την πρεσβεία.  
Με την κατάρρευση της δικτατορίας, το 
1974, επιστρέφει στην Ελλάδα, μέλος του 
ΚΚΕ από το 1968 με πλούσια δράση.  
Ιδρύουν  τον Παμπειραϊκό Σύλλογο 
Γυναικών με άλλες συναγωνίστριες και 
παραρτήματα της ΟΓΕ σ’ όλες τις γειτονιές. 
Από το 1978 εκλεγόταν στο δήμο Νί-
καιας, διατελώντας δήμαρχος για μια 
4ετία και αντιδήμαρχος για άλλες τρεις. 
Έφτιαξε το Πολυκέντρο Γυναικών, για να 
αξιοποιούν τον λίγο ελεύθερο χρόνο τους 
(στον ίδιο χώρο λειτουργούσε Κέντρο 
δημιουργικής απασχόλησης για τα παι-
διά). Δεν το έβαζε κάτω, ακόμα και όταν οι 
αντίπαλοί της την έσυραν στα δικαστήρια 
για το έργο του Πνευματικού Κέντρου του 
δήμου. 
Ανέπτυξε πρωτοπόρα δράση στο αντι-
πολεμικό-αντιιμπεριαλιστικό κίνημα, 
για 20 χρόνια μέσα από την ΕΕΔΥΕ. Είχε 
συμβολή στις μεγάλες κινητοποιήσεις 
ενάντια στον πόλεμο της Γιουγκοσλαβίας. 
Επικεφαλής αντιπροσωπείας φορέων του 
λαϊκού κινήματος επισκέφτηκε το Κόσοβο 
κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών, εκ-
φράζοντας την αλληλεγγύη του λαού. 
Εξελέγη βουλευτής του ΚΚΕ στις 
εκλογές του 2004, 2007 και 2009 και 
διετέλεσε Αντιπρόεδρος της Βουλής. 
Τη διέκρινε η ατσάλινη θέληση, η   
σεμνότητα και η εργατικότητα. 
 
 

12 μήνες κυβέρνηση και Πρωθυπουργός  
κοροϊδεύετε τους συνταξιούχους: 
• Με δήθεν αυξήσεις στις συντάξεις, με μια 
μικρή διόρθωση μιας μεγάλης απάτης. 
• Με την απόδοση των αναδρομικών των πα-
ράνομων περικοπών των επικουρικών.  
• Με τον δήθεν σεβασμό δικαστικών αποφά-
σεων για απόδοση αναδρομικών όλων των 
περικοπών που υπέστησαν οι συντάξεις για το 
ενδεκάμηνο 6/2015-5/2016. 
Δυόμισι εκατομμύρια συνταξιούχοι περίμε-
ναν να υλοποιήσετε την δημόσια       δέσμευση, 
για την εφαρμογή των δικαστικών αποφάσεων 
για τα αναδρομικά. 
Μας κοροϊδεύετε, ειδικά εμάς τους χαμη-
λοσυνταξιούχους. Ενώ δηλώσατε πως 
1.800.000 του ιδιωτικού τομέα και 500.000 του 
Δημοσίου, όλοι οι συνταξιούχοι, θα πάρουν τα 
αναδρομικά για το εν λόγω   ενδεκάμηνο, όπως 
προέβλεψε η πρόσφατη απόφαση του ΣτΕ, 
καταθέσατε τροπολογία με την οποία: 
• 1.300.000 συνταξιούχοι δεν θα πάρουν 

ούτε ευρώ, αφού είχαν κάτω από 1.000 ευ-
ρώ κύρια σύνταξη.  

• Δεν θα δοθούν αναδρομικά για τις καταρ-
γημένες 13η και 14η συντάξεις, από τις 
περικοπές των επικουρικών, του ΕΚΑΣ κ.α. Η 
αγρότισσα των 400 ευρώ περίμενε να πάρει 
τα δώρα, ο χαμηλοσυνταξιούχος οικοδόμος, 
ο αυτοαπασχολούμενους που τους κόψατε 
το ΕΚΑΣ και παίρνουν σήμερα 300 – 400 ευ-
ρώ.   

•  Στο ν. 4670/2020 προβλέπεται η καταβο-
λή του 0,5% του ΑΕΠ (περίπου 1 δισεκ. ευ-
ρώ) το χρόνο για τις συντάξεις. Αυτά πότε θα 
τα δώσετε στους συνταξιούχους; 

Με τους νόμους 4051 – 4093/2012 του και 
σήμερα Υπουργού κ. Βρούτση, αλλά και των 
προηγούμενων κυβερνήσεων  καταργήθηκαν 
τα δώρα, μειώθηκαν οι κύριες και επικουρικές 
συντάξεις. Κάθε μήνα οι συνταξιούχοι έχουμε 
απώλειες περίπου 600 εκατομ. δηλαδή 7,2 δις 
το χρόνο. Στα δέκα αυτά χρόνια της οικονομι-
κής κρίσης, περικοπές 80 δισεκ. ευρώ. Δεν τα 
ξεχνάμε, δεν τα θεωρούμε περασμένα και χα-
μένα. 
Τα πληρώσαμε με 30 και 40 χρόνια εργασί-
ας σε οικοδομές, ορυχεία, καράβια σε δημόσιες 
και ιδιωτικές επιχειρήσεις, μικρομάγαζα. Απαι-
τούμε όσα μας ανήκουν.  

 

«Αποχαιρετισμός» στη 
συναγωνίστρια Βέρα Νικολαΐδου 

 

ΟΧΙ άλλα ψέματα, κύριε Πρωθυπουργέ! 
(για την κατακρεούργηση των αναδρομικών) 

 



Covid-19 : Και στραβός ειν’ ο γιαλός και στραβά αρμενίζουμε 
 

 

 

Ιδρύονται στο Δήμο 2 ειδικά      
σχολεία (Δημοτικό και Νηπιαγωγείο) 

 

 
 
Με την Κοινή Υπουργική Απόφαση των  
Υπουργών Παιδείας και Οικονομικών, 
(Αρ.Πρωτ.: 91779/Δ3 από 14-07-2020), 
ιδρύονται στο Δήμο Βόρειας Κέρκυρας τα 
δύο αυτά Ειδικά Σχολεία. 
Ήταν αίτημα του κινήματος και πρόταση 
της Λαϊκής Συσπείρωσης Βόρειας Κέρκυρας, 
καθώς η περιοχή μας απέχει πολύ από την 
πόλη και οι ανάγκες είναι μεγάλες, ιδιαίτερα 
για τους γονείς που εργάζονται πολλές ώρες 
στον Τουρισμό. 
Τα ειδικά σχολεία παίζουν σπουδαίο 
ρόλο όχι μόνο στην εκπαίδευση και κοινωνι-
κοποίηση των παιδιών και των νηπίων, αλλά 
και στην απόκτηση δεξιοτήτων που τους 
επιτρέπουν αυτονομία και ποιότητα ζωής.  
Ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας οφείλει να 
εξασφαλίσει κτίριο και υποδομές ώστε να 
λειτουργήσουν απρόσκοπτα από τη νέα 
σχολική χρονιά. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-   

Καταγγελία ΟΓΕ για τη δίωξη Προέδρου 
του Συλλόγου Γυναικών Καλαμάτας 

 

Η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας καταγ-
γέλλει την “πειθαρχική δίωξη” του ΟΑΕΔ 
εναντίον της Αγγελικής Ρηγανάκου, εργα-
ζόμενης στο Βρεφονηπιακό Σταθμό ΟΑΕΔ 
Καλαμάτας, η οποία είναι και Πρόεδρος του 
Συλλόγου Γυναικών Καλαμάτας (μέλος της 
ΟΓΕ). Επειδή με άρθρο της στον τοπικό 
τύπο, ενημέρωσε το λαό της πόλης ότι η 
διοίκηση του ΟΑΕΔ σκοπεύει να προχωρή-
σει σε  “αναστολή λειτουργίας του Βρεφονη-
πιακού Σταθμού” για την νέα χρονιά με  
σκοπό να πραγματοποιηθούν οικοδομικές 
εργασίες. 
Η διοίκηση επιδιώκει με την πειθαρχική 
δίωξη να τρομοκρατήσει γονείς και εργα-
ζόμενους για να σταματήσουμε τις δίκαιες 
διεκδικήσεις μας. Για να κάνουμε πίσω.  
Στεκόμαστε αλληλέγγυες kαι απαιτούμε: 
- Να σταματήσει εδώ και τώρα η δίωξη της 
εργαζόμενης Αγγελικής Ρηγανάκου. Η    
καταστολή και η τρομοκρατία δεν θα περάσει 
- Να ικανοποιηθούν τα δίκαια αιτήματα των 
γονιών και των εργαζομένων του Σταθμού. 
 

Καμία δίωξη δεν μπορεί να σταματήσει 
τους αγώνες μας για δημόσια και δωρεάν 
προσχολική αγωγή για όλα τα παιδιά. 
 
 

 

Ερώτηση του ΚΚΕ στη Βουλή  
Χορήγηση επιδόματος τοκετού - λοχείας των  γυναικών που 
εργάζονται εποχιακά στον Τουρισμό χωρίς προϋποθέσεις 

 

 
 

 

 
 
Κοινοβουλευτική Ομάδα 
Λεωφ. Ηρακλείου 145, 14231 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ,  
τηλ.: 2102592213, 2102592105, 2102592258  
e-mail: ko@vouli.kke.gr, http://www.kke.gr 
Γραφεία Βουλής: 2103708168, 2103708169 

 
Οι εποχιακά εργαζόμενες στον Τουρισμό, δουλεύουν συνή-
θως τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβρη και παίρ-
νουν λίγο παραπάνω από 100 ένσημα ετησίως. Αλλά και εκείνες 
που εργάζονται από τον Απρίλη ή τον Μάη ως τον Οκτώβρη, 
σπάνια υπερβαίνουν τα 100 ένσημα, καθώς οι εργοδότες συ-
στηματικά κλέβουν τα ένσημα των εργαζομένων, ενώ το κράτος 
έχει αποδυναμώσει τους ελεγκτικούς μηχανισμούς.  
Για να πάρει από τον ΕΦΚΑ, το επίδομα αδείας τοκετού και 
λοχείας μια έγκυος εργαζόμενη, πρέπει να έχει τουλάχιστον 200 
ένσημα, στα 2 προηγούμενα χρόνια πριν την ημερομηνία τοκε-
τού. Αυτό σημαίνει ότι όποια εργαζόμενη γέννησε από τον Ιούνη 
και μετά δεν μπορεί να συμπληρώσει τα 200 ένσημα.  
Ας δούμε ένα παράδειγμα: Με ημερομηνία τοκετού 15/6/2020, 
πρέπει να έχει 200 ένσημα από 16/6/2018-15/6/2020. Αυτό 
σημαίνει: 12 ένσημα τον Ιούνη, 25 ένσημα τον Ιούλη, 25 ένσημα 
τον Αύγουστο, 25 ένσημα τον Σεπτέμβρη, σύνολο 87 ένσημα 
από το 2018 προσμετρούνται. Από το 2019, προσμετρούνται 
άλλα 100 ένσημα. Στο 2020, όμως δεν έχει καθόλου ένσημα, 
αφού οι πτήσεις ξεκίνησαν τον Ιούλη και οι προσλήψεις έγιναν, 
όσες έγιναν, αργότερα. Το πρόβλημα αφορά τις εποχιακές  
εργαζόμενες που θα γεννήσουν φέτος, αλλά και εκείνες που θα 
γεννήσουν του χρόνου και δεν συμπληρώνουν τα 200 ένσημα... 
Είναι εγκληματικό να χάσουν το επίδομα αδείας τοκετού και 
λοχείας οι εργαζόμενες που δεν συμπληρώνουν τα 200 ένσημα, 
λόγω της κατάστασης με τον κορονοϊό, στις σημερινές συνθήκες, 
της εκτίναξης της ανεργίας και της άγριας φτώχειας που πλήττει 
με ιδιαίτερη σκληρότητα στις οικογένειες των εποχιακών εργα-
ζομένων στον Τουρισμό.  
Οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες στο Τουρισμό είναι αυτοί 
που δημιούργησαν το τουριστικό θαύμα… Εργαζόμενες και 
από άλλους κλάδους (μη εποχιακούς), που έχουν απολυθεί ή 
δεν βρίσκουν δουλειά, λόγω της κατάστασης, πιθανόν να μην 
συγκεντρώσουν τα 200 ένσημα, λόγω της κρίσης… 
Το ΚΚΕ στηρίζει τη θέση χορήγησης επιδόματος αδείας 
τοκετού και λοχείας σε όλες οι γυναίκες που γεννούν, είτε 
είναι εργαζόμενες, είτε είναι άνεργες, είτε είναι αγρότισσες, είτε 
είναι αυτοαπασχολούμενες επιστήμονες ή επαγγελματίες, χωρίς 
καμιά άλλη προϋπόθεση! 
Ερωτάται ο κ. Υπουργός: 
Αν προτίθεται να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, ώστε να χορηγη-
θεί το επίδομα αδείας τοκετού και λοχείας στις εργαζόμενες που 
δεν συμπληρώνουν την προϋπόθεση των 200 ενσήμων, υπολο-
γίζοντας, ότι και το 2020 θα εργάζονταν όπως το 2019, αν δεν 
υπήρχαν τα μέτρα και η καπιταλιστική κρίση που πυροδότησε ο 
κορονοϊός. 

Ο Βουλευτής  
    Κατσώτης Χρήστος  

 
 

 
 
Εκατοντάδες νέα κρούσματα του κορο-
νοϊού καταγράφονται σε όλη την επικρά-
τεια, συμπεριλαμβανομένου και του νησιού 
μας που δείχνει να έχει ιδιαίτερη "κινητικό-
τητα" τις τελευταίες μέρες. Σε κάποιες πε-
ριπτώσεις, τα στοιχεία δίνονται με σοβαρά 
ερωτήματα (όπως με τον αριθμό νοσηλευ-
ομένων στη Θεσσαλονίκη, ο    οποίος ήταν 
τελικά υπερδιπλάσιος από αυτόν που ανα-
κοινώθηκε), γεγονός που μας κάνει να 
ανησυχούμε ακόμα πιo πολύ...  
Παρατηρώντας τι κάνει η κυβέρνηση για 
να αντιμετωπίσει αυτό το επιδημιολογικό 
κύμα, η ανησυχία γιγαντώνεται. Διαπιστώ-
νουμε ότι αντί να περιορίζουμε την διάδοση 
των υφισταμένων κρουσμάτων αντιθέτως 
ανοίγουμε την προοπτική της ανεξέλεγκτης 
διασποράς του ιού...  
Αυξάνοντας τη χωρητικότητα στα πλοία 
για χάρη των εφοπλιστών, αρνούμενοι 
προσλήψεις και αύξηση δρομολογίων στα 
Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (βλ. "πάστωμα" 
σε αεροπλάνα 100% πληρότητα, σε λεω-
φορεία, τραίνα, κλπ...). Αρνούμενοι να κά-
νουν τεστ σε ΟΛΟΥΣ όσους έρχονται στη 
χώρα, οδηγούν τον ελληνικό λαό στη ζοφε-
ρή πραγματικότητα μιας κοινωνίας έρμαιο 
στον Covid-19.  
Λες και δεν μας έφταναν όλα τα υπό-
λοιπα, έχουμε και αυτό τώρα. Τα σχετικά 
υγειονομικά πρωτόκολλα λοιπόν, έγιναν 
χαρτί τουαλέτας μπροστά στις απαιτήσεις 
των επιχειρηματικών ομίλων στους κλά-
δους Τουρισμού και Μεταφορών. Οι δυο 
κλάδοι - δίοδοι του Covid-19 κατάφεραν 
μπροστά στην απώλεια των κερδών τους, 
να βάλουν μια ολόκληρη χώρα σε κίνδυνο 
ζωής και θανάτου.  
Η κυβέρνηση όπως κάνει και για τους 
υπόλοιπους επιχειρηματικούς ομίλους, 
άλλων κλάδων, όπως κάνει κάθε αστική 
κυβέρνηση, αδιαφορεί για τις συνέπειες 
στην υγεία του λαού. Όλες οι αστικές κυ-
βερνήσεις σε όλη την ιστορία της Ελλάδος 
και του πλανήτη όλου, αυτό κάνουν: Δου-
λεύουν για τα συμφέροντα του Κεφαλαίου 
που με τη σειρά του τις συντηρεί και τις 
βάζει βιτρίνα για να βγαίνουν οι φωτογρα-
φίες με τα χαμογελαστά κυβερνητικά στελέ-
χη που κυβερνούν για λογαριασμό τους.  
 

Πότε κυβερνούν ως ψυχοπονιάρηδες 
αριστεροί που όμως ΤΙΝΑ κάνουνε κι 
αυτοί... και πότε ως ψυχροί δεξιοί που 
βλέπουν τα πράγματα εντελώς τεχνοκρατι-
κά, σαν αριθμούς, και το λένε ευθαρσώς... 
Και στις δύο περιπτώσεις, το αποτέλε-
σμα είναι το ίδιο καταστροφικό για εμάς, 
τον απλό λαό και η ουσία ίδια: Τα κέρδη 
των επιχειρηματικών ομίλων αποτελούν 
μεγαλύτερη προτεραιότητα για τις εκάστοτε 
κυβερνήσεις, από την προστασία της αν-
θρώπινης ζωής...  
Αν προσθέσει κανείς τώρα, ότι τα νοσο-
κομεία και το ιατρο-νοσηλευτικό προσωπι-
κό είναι αποδεκατισμένα και στις τσέπες 
μας υπάρχουν πενταροδεκάρες -αν υπάρ-
χουν κι αυτές- που απαγορεύουν την πλη-
ρωμή των τεστ και την επίσκεψη στους 
ιδιώτες γιατρούς, το άμεσο μέλλον προδια-
γράφεται σκοτεινό για τον λαό.  
Οι χιλιάδες εργαζόμενοι σε Τουρισμό και 
μεταφορές που έρχονται άμεσα σε επαφή 
με χιλιάδες τουρίστες, μένουν εκτεθειμένοι 
χωρίς να διασφαλίζονται ούτε τα στοιχειώ-
δη. Πόσο μάλλον ένας καθολικός και επα-
ναλαμβανόμενος ιατρικός έλεγχος που 
είναι παραπάνω από απαραίτητος. Απέ-
ναντι σε αυτό που έρχεται λοιπόν, υπό-
λογοι είναι οι κυβερνώντες και οι μεγααλο-
εργοδότες. Ο διαχωρισμός σε "εισαγόμενα 
και ντόπια κρούσματα" γίνεται μόνο και 
μόνο για να βγάλει η κυβέρνηση την ουρά 
της έξω από τον χορό των τεράστιων ευθυ-
νών που έχει με το άνοιγμα των συνόρων, 
κουνώντας το δάχτυλο με τα περί "ατομικής 
ευθύνης".  
Έτσι οι άνθρωποι που πήγαν στο Μίνι 
Μάρκετ της Κατίνας και άρπαξαν τον 
κορωνοϊό αφού ρωτήθηκαν αν ήρθαν σε 
επαφή με κάποιον από εξωτερικό και απά-
ντησαν "όχι" θεωρούνται "ντόπια κρούσμα-
τα". Ότι στο Μίνι Μάρκετ πριν μπουν εκεί-
νοι, μπήκε ο Σαμ από το Λονδίνο που δεν 
ελέγχθηκε, είναι ασήμαντη λεπτομέρεια... 
Ότι κι αν λένε και όσο κι αν πετάνε το 
μπαλάκι των ευθυνών στον καθένα ατομι-
κά, σε λίγο η σκληρή πραγματικότητα θα 
τους έχει αφαιρέσει και το τελευταίο φύλλο 
συκής...Οι ευθύνες για αυτό που θα ζήσου-
με πολύ σύντομα και που μόλις ξεκινά, 
είναι όλες δικές τους και είναι τεράστιες!!! 
Σε εμάς μένει να επαγρυπνούμε, να 
προσέχουμε, και να μη πάψουμε ούτε λε-
πτό να διεκδικούμε μια κοινωνία ασφαλή, 
ένα κράτος που θα στηρίζει και θα διασφα-
λίζει ουσιαστικά τους πολίτες του, και όχι τα 
συμφέροντα των μεγαλοεπιχειρηματιών. 
Με οργάνωση και συλλογικό αγώνα 
μπορούμε να το πετύχουμε! 

 
Ελένη Ανδριοπούλου 

 



 

Γυναικείες Μορφές... 
 

 
Δανάη Στρατηγοπούλου 

Ήταν «το Αηδόνι του Αττίκ» και γνώρισε τον θαυμασμό 
του κοινού όπου κι αν τραγούδησε. Τραγουδίστρια, στι-
χουργός, συνθέτης, μεταφράστρια, συγγραφέας, ποιήτρια 
γεννήθηκε στο Μεταξουργείο στις 8 Φλεβάρη του 1913. 
Ο πόλεμος του 1940 δεν τη βρήκε ούτε αδιάφορη 
ούτε ανενεργή. Μέσα από το ΕΑΜ πήρε μέρος στον 
αγώνα. Με αντιστασιακά τραγούδια ανέλαβε να επουλώ-
σει τις πληγές της ψυχής των τραυματιών. Το 1942 φυλα-
κίστηκε από τους Γερμανούς με την κατηγορία της υπο-
δαύλισης επαναστατικών διαθέσεων. Έζησε καταδιωκό-
μενη από τους κατακτητές και τα Τάγματα Ασφαλείας. 
Πήγε για πρώτη φορά στη Χιλή το 1956 επισκεπτόμενη 
την αδελφή της. Τελειοποίησε τις γνώσεις της στην ισπα-
νική γλώσσα και βοήθησε τον Χιλιανό ελληνιστή Μιγέλ 
Καστίγιο Ντιντιέ να μεταφράσει την «Οδύσσεια» του Κα-
ζαντζάκη στα ισπανικά.  
Γνώρισε τον Πάμπλο Νερούδα (στην φωτογραφία με 
τον νομπελίστα ποιητή) και πραγματοποίησε συναυλίες, 
μαγεύοντας Χιλιανούς, Αργεντίνους και Περουβιανούς.  
Τρείς μήνες μετά την επιστροφή της στην Αθήνα, η 
χούντα γίνεται αιτία να ξαναφύγει στη Χιλή αυτοεξόριστη. 
Εκεί έζησε έξι χρόνια.  
Στη Χιλή δίδαξε στο Πανεπιστήμιο του Σαντιάγο, ως 
μόνιμη καθηγήτρια, Ελληνική Λαογραφία και Δημοτική 
Ποίηση στα ισπανικά.  
Το πραξικόπημα του Πινοσέτ, ο βίαιος θάνατος του 
Αλιέντε και λίγο μετά του Νερούδα την ανάγκασαν να 
επιστρέψει στην Αθήνα. Αργότερα, απέκτησε άριστες 
σχέσεις με τη Χιλιανή Πρεσβεία των Αθηνών, μέχρι το 
θάνατό της στις 18   Ιανουαρίου του 2009. 
Έκανε γνωστή στον ελληνικό λαό την ποίηση του 
Νερούδα μεταφράζοντας στα ελληνικά το «Κάντο      
Χενεράλ». Αργότερα το μελοποίησε ο Θεοδωράκης. 
Χαρακτηριστικό το ποίημα «La United Fruit Co» 
 

Όταν εσήμανε η τρομπέτα  
ήταν όλα πανέτοιμα πάνω στη γη κι ο Γεχωβάς 
μοίρασε τη δημιουργία του στην Coca Cola, 
στην Anaconda, στη Ford Motors 
και άλλες εταιρείες.  
 

Η United Fruit 
πήρε όμως στο μερίδιό της  
ό,τι πιο ζουμερό έχουμε στην Ισπανοαμερική: 
πήρε το κεντρικό μέρος της γης μου, 
τη γλυκιά μέση της Κεντρικής Αμερικής και  
βάφτισε πάλι τις χώρες λέγοντάς τες 
"Δημοκρατίες της Μπανάνας". 
 

Πάνω από τους κοιμισμένους νεκρούς,  
πάνω από τους ανήσυχους ήρωες μας 
που κατακτήσανε το μεγαλείο, 
τα λάβαρα και την ελευθερία, 
έστησε εκεί μια όπερα μπούφα (...) 
 
 

 
Τα χρόνια περνούσαν ευτυχισμένα και 
ήρεμα. Μια μέρα η μητέρα του παλικα-
ριού, που ήταν πολύ - πολύ γριά         
αρρώστησε βαριά.  
Φώναξε λοιπόν τη γυναίκα του γιού 
της, που δεν ήξερε ότι είναι νεράιδα και 
της είπε: «Αυτό το μαντήλι σου, μου το 
έδωσε ο γιος µου. Μου είπε να το κρατή-
σω για δικό µου. Εγώ θα πεθάνω και  
ήρθε η ώρα να σου το επιστρέψω». 
Όταν η νεράιδα πήρε το μαντήλι,  
έφυγε. Οι κόρες της λυπήθηκαν πολύ και 
όλο έκλαιγαν κι ο μπαμπάς τους ήταν 
καταστενοχωρημένος. 

    
Για να χαρούν, ο πατέρας τους, τους 
πήρε στολές νεράιδας για τις Απόκριες. 
Ήταν τόσο χαρούμενες με τις αποκριάτι-
κες φορεσιές τους, που δεν άκουσαν την 
μανούλα τους που γύρισε στο σπίτι. Τις 
πήρε αγκαλιά και χόρεψαν όλες μαζί. 
Ύστερα ετοίμασαν ένα πάρτι έκπληξη για 
τον μπαμπά. 
Όταν γύρισε από το χωράφι, δεν   
πίστευε στα μάτια του! Η αγαπημένη του 
νεράιδα ήταν εκεί και οι κόρες του ήταν 
χαρούμενες και γελαστές… 
Έχασες πάλι το μαντήλι σου; ρώτησε 
τη νεραϊδογυναίκα του. Εκείνη του χαμο-
γέλασε και δείχνοντας τις κορούλες τους, 
του είπε: Δεν χρειάζεται να το ξανακρύ-
ψεις το μαντήλι, τώρα έχω πολυτιμότε-
ρους θησαυρούς στη ζωή μου. Έχω εσάς! 
Εκείνο το αποκριάτικο πάρτι ήταν το  
καλύτερο, με γλέντι και χορό, ήρθε όλο 
το χωριό. Ήμουνα κι εγώ εκεί, μ’ ένα 
κόκκινο σκουφί…   

 

 

Το μαντήλι της νεράιδας  
 

Μια φορά κι έναν καιρό σε ένα φτωχι-
κό σπίτι ζούσε ένα όμορφο παλικάρι µε 
τη μητέρα του. Ένα πρωινό το παλικάρι 
πήγε στο χωράφι του, να θερίσει το σιτά-
ρι, και το απόγευμα πήγε τα δέματα µε το 
σιτάρι στο αλώνι και καθώς ήταν        
κουρασμένος, αποκοιμήθηκε. 
Το βράδυ, που βγήκε το φεγγάρι, 
ήρθαν οι νεράιδες στο αλώνι κι  άρχισαν 
να πετούν και να χορεύουν. Άφησαν  
όμως τα µαντήλια τους στο φράχτη. 
Το παλικάρι ξύπνησε. Είδε τις νεράιδες 
που χόρευαν και τα µαντήλια στο φράχτη 
κι άπλωσε το χέρι του να πάρει ένα.  
Όταν οι νεράιδες κατάλαβαν ότι έχει  
ξυπνήσει, πήραν τα µαντήλια τους και 
έφυγαν. Μια νεράιδα δεν μπόρεσε να 
φύγει, γιατί δεν έβρισκε το μαντήλι της.  

 
Ήταν πεντάμορφη! Τα μαλλιά της ήταν 
μακριά και απαλά σα μετάξι, το πρόσωπο 
της φωτεινό σαν τον ήλιο. 
Το παλικάρι παντρεύτηκε τη νεράιδα, 
ήταν εργατικοί και αγαπημένοι. Κάνανε 
παιδιά και ζούσαν ευτυχισμένοι.  
Η νεράιδα, όμως, ζητούσε το μαντήλι 
της το οποίο το παλικάρι το είχε δώσει 
στη μητέρα του. Της είχε πει να µην της 
το δώσει πίσω ποτέ, γιατί ήξερε ότι μόλις 
το βρει θα φύγει και θα πάει να βρει τις 
φίλες της, τις άλλες νεράιδες. 

Παραμύθια για… τσουχτράκια 
Ο Ταξικός αγώνας φέρνει αποτελέσματα  

 

  
 

Μετά από τις κινητοποιήσεις όλου αυτού του 
διαστήματος με τις συναδέλφους συμβασιούχους 
στην καθαριότητα των σχολείων και το Σωματείο 
μας στην πρώτη γραμμή του αγώνα, άρχισαν να 
φαίνονται τα πρώτα αποτελέσματα.  
Η δημοτική αρχή του Δήμου Κεντρικής Κέρκυ-
ρας εξαναγκάστηκε, μετά την τελευταία δυναμική   
παράσταση διαμαρτυρίας την Τετάρτη 29 Ιούλη 
στο δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Κεντρικής 
Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, να καταβάλει ένα 
μέρος των δεδουλευμένων, τον Μάη.  
Αντίστοιχα και στη Βόρεια Κέρκυρα, μετά τις 
τελευταίες κινητοποιήσεις, οι συνάδελφοι πληρώ-
θηκαν Μάη και Ιούνη, όχι όμως την επέκταση. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Δήμαρχος κ. Υδραίου 
μέσα στο δημοτικό συμβούλιο διαφήμισε τη νέα 
εργασιακή ομηρία των συμβασιούχων παρουσιά-
ζοντας το φαρμάκι των συμβάσεων ορισμένου 
χρόνου της κυβέρνησης ως φάρμακο!  
Κουβέντα βέβαια δεν έβγαλε στην αναφορά του 
Προέδρου του Σωματείου μας ότι κανείς δεν εξα-
σφαλίζει πως όσοι εργάζονται σήμερα θα εργάζο-
νται και αύριο με αυτές τις συμβάσεις.  
Κουβέντα για τα χρήματα των πληρωμών με το 
νέο καθεστώς. 
Κουβέντα για την απαγόρευση μετατροπής των 
συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε αορίστου, 
που είναι και το ζητούμενο όλων των συμβασιού-
χων, καθώς και η πραγματική λύση στο πρόβλημα 
της καθαριότητας των σχολείων και της διασφάλι-
σης της δημόσιας υγείας!  
Τα συμπεράσματα λοιπόν που βγαίνουν από την 
πορεία του αγώνα μας είναι:  
• Όταν οι εργαζόμενοι οργανώνονται στα σωμα-

τεία και κινητοποιούνται/διεκδικούν αυτά που 
τους ανήκουν, μπορούν να τα κατακτήσουν.  

• Πολύ σημαντικό, παρακαταθήκη για το μέλλον, 
είναι το ότι οι εργαζόμενες συσπειρώθηκαν και 
οργανώθηκαν στο σωματείο τους. 

• Επίσης μοιράστηκαν τις εμπειρίες τους, γνωρί-
στηκαν μεταξύ τους και ξεπέρασαν τον φόβο 
τους, να μιλήσουν για τα προβλήματά τους 
στον εργασιακό χώρο. 

• Πολλές έμαθαν να μην ψάχνουν σωτήρες, αλλά 
να μπαίνουν οι ίδιες στη δράση.  

 

Ασπασία  Λάμπουρα 
μέλος ΔΣ Κερκυραϊκού Συνδέσμου 

Ιδιωτικών Υπαλλήλων 
 



  

 
Φέτος συμπληρώνονται 75 χρόνια από το 
διπλό ιμπεριαλιστικό έγκλημα των ΗΠΑ με 
την ρίψη της πυρηνικής βόμβας στις 6/8 στη   
Χιροσίμα και στις 9/8/1945 στο Ναγκασάκι.  
Ήταν η πρώτη από τις αιματηρές επεμβά-
σεις των ΗΠΑ, που ακολούθησαν και  ματώ-
νουν τους λαούς ως τις μέρες μας. Ενδεικτικά: 
1950, Κορέα: Αμερικανική απόβαση σε Κορέα. 
1.000 τανκς, 1.600 αεροπλάνα, 200 πλοία και 
1.000.000 στρατιώτες, Αμερικανοί και σύμμαχοι 
από 15 χώρες» μαζί και από την Ελλάδα. 
1953, Ιράν: Με επίβλεψη της CIA εκδηλώνεται 
πραξικόπημα. Η «ανεπιθύμητη» κυβέρνηση 
Μοσαντέκ ανατρέπεται. Ο Σάχης ξαναγύρισε και 
η εκπαιδευμένη από τη CIA μυστική υπηρεσία 
ΣΑΒΑΚ, του Σάχη, ανέλαβε την ...αποστολή της 
βιολογικής εξαφάνισης των κομμουνιστών. 
1954, Γουατεμάλα: Στρατιωτική επέμβαση των 
ΗΠΑ. Η νόμιμη δημοκρατική κυβέρνηση      
Αρμπένσα ανατρέπεται βίαια και εγκαθιδρύεται 
καθεστώς φασιστικής δικτατορίας. 
1958, Λίβανος: Αμερικανοί πεζοναύτες κατα-
λαμβάνουν τη Βηρυτό, αεροδρόμια, λιμάνια και 
τους κυριότερους συγκοινωνιακούς κόμβους. 
1958, Ιράκ: Αμερικανικά κι αγγλικά στρατεύματα 
από Λίβανο και Ιορδανία εισβάλλουν στο Ιράκ. 
1960, Κογκό: Το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας 
των ΗΠΑ αποφασίζει την ανατροπή και δολοφο-
νία του εθνικού λαϊκού ηγέτη του Κογκό, Πατρίς 
Λουμούμπα, με εντολή Πρόεδρου Αϊζενχάουερ. 
1961, Κούβα: Χιλιάδες Αμερικανοί μισθοφόροι 
με την αεροπορία εισβάλλουν στην Κούβα. Σε 
72 ώρες οι Κουβανοί, τους πετούν στα νερά του 
Κόλπου των Χοίρων. Ήταν η πρώτη ήττα του 
ιμπεριαλισμού των ΗΠΑ στην Αμερική. 
1964, Βιετνάμ: Ο αμερικανικός ιμπεριαλισμός 
προβαίνει σε γενοκτονία στο Βιετνάμ με 
1.600.000 στρατιώτες. Στη διάρκεια της 9χρονης 
επέμβασης, ο πόλεμος εξαπλώνεται σ' όλες τις 
χώρες της Ινδοκίνας (Βιετνάμ, Λάος, Καμπότζη). 
1965, Άγιος Δομίνικος: Ο αμερικανικός στρα-
τός καταλαμβάνει τον Άγιο Δομίνικο. Εγκαθιδρύ-
εται δικτατορικό, φιλοαμερικανικό καθεστώς. 
1966, Παναμάς: Αμερικανοί στρατιώτες ανοί-
γουν πυρ εναντίον σε ειρηνικής λαϊκής εκδήλω-
σης που απαιτούσε επιστροφή της διώρυγας. 
21 Απρίλη 1967, Ελλάδα: Αμερικανοκίνητη 
στρατιωτική χούντα αναλαμβάνει την εξουσία 
στην Ελλάδα με τη συμβολή της CIA. 
1973, Χιλή: Ο απόφοιτος της στρατιωτικής σχο-
λής δικτατόρων των ΗΠΑ Αουγκούστο Πινοτσέτ 
με τη CIA δολοφονεί τον Πρόεδρο Αλιέντε και 
εγκαθιδρύει φασιστικό καθεστώς. 
Ιούλης 1974, Κύπρος: Αμερικανόπνευστο χου-
ντικό πραξικόπημα στην Κύπρο και απόπειρα 
δολοφονίας του Προέδρου Μακαρίου. Οι Αμερι-
κανοί τυφλώνουν τα ελληνικά ραντάρ. Τουρκικά 
στρατεύματα καταλαμβάνουν το 40% του κυ-
πριακού εδάφους. Αμερικανοί αξιωματούχοι 
από την πρεσβεία τους στη Λευκωσία συντονί-
ζουν τις επιχειρήσεις. 
 

  

 
 

1978, Λίβανος: Στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ και 
χωρών του ΝΑΤΟ στην εισβολή του Ισραήλ. 
1981, Λιβύη: Αμερικανικά αεροπλάνα βομβαρδί-
ζουν τη Λιβύη με στόχο τη δολοφονία του Καντάφι. 
1991, Ιράκ: Οι Αμερικανοί ιμπεριαλιστές και οι ΝΑ-
ΤΟικοί σύμμαχοί κάνουν στρατιωτική επίθεση στο 
Ιράκ, την περίφημη «Καταιγίδα της Ερήμου» 
1991: Η ΕΟΚ αποφασίζει το διαμελισμό της 
Γιουγκοσλαβίας. Γερμανοί μισθοφόροι στην Κροα-
τία, αρχίζουν τις επεμβάσεις στα Βαλκάνια. 
1994,ΒοσνίαΤο ΝΑΤΟ βομβαρδίζει Σερβοβόσνιους 
1999, Κοσσυφοπέδιο: Δολοφονική αεροπορική 
επίθεση πυραύλοων, «ανθρωπιστική βοήθεια» σε 
Κοσσοβάρους. Ιμπεριαλιστική επέμβαση ΗΠΑ - ΕΕ. 
2001, Αφγανιστάν: Σε λιγότερο από ένα μήνα μετά 
την 11η Σεπτέμβρη, αμερικανοβρετανικοί βομβαρ-
δισμοί στο Αφγανιστάν για σύλληψη του Μπιν Λά-
ντεν Η χώρα διαλύεται και τελεί υπό ΝΑΤΟική κατο-
χή. Χιλιάδες οι νεκροί άμαχοι και πρόσφυγες. 
2003, Ιράκ: Εισβολή Αμερικανών και  «προθύμων» 
συμμάχων, στο Ιράκ με πρόσχημα την ανατροπή 
του καθεστώτος του Σαντάμ Χουσεΐν και την κατα-
στροφή των όπλων μαζικής καταστροφής που υπο-
τίθεται πως διέθετε, που ποτέ δε βρέθηκαν… 
Γίνεται λοιπόν φανερό, ότι ΕΕ - ΗΠΑ - ΝΑΤΟ 
είναι ιμπεριαλιστικοί οργανισμοί. Με τις βάσεις 
και τα στρατηγεία που έχουν στη χώρα μας, είναι 
παράγοντες αποσταθεροποίησης, μας καθιστούν 
ορμητήριο πολέμων και στόχο αντιποίνων.  
ΗΠΑ, EE, ΝΑΤΟ υποθάλπουν την τούρκικη επι-
θετικότητα για να κρατήσουν την τούρκικη αστική 
τάξη στο δικό τους μπλοκ ιμπεριαλιστικών ανταγω-
νισμών. Έτσι αυξάνονται οι παραβιάσεις και οι 
προκλήσεις της τούρκικης κυβέρνησης, ενώ ΕΕ και 
ΝΑΤΟ, ωθούν την Ελλάδα σ’ επικίνδυνες διαπραγ-
ματεύσεις και παραχωρήσεις. 
Όσο ΟΛΕΣ οι ελληνικές κυβερνήσεις με δεξιά, 
κεντρώα ή αριστερά πρόσημα θεωρούν προστασία 
τη μέγγενη των σχεδιασμών ΝΑΤΟ, ΕΕ και ΗΠΑ. 
Όσο όλες οι κυβερνήσεις, εξυπηρετώντας τα συμ-
φέροντα της ελληνικής αστικής τάξης, εμπλέκουν το 
λαό στα σχέδια του ΝΑΤΟ και άλλων ιμπεριαλιστι-
κών οργανισμών, δίνοντας χρήματα για εξοπλι-
σμούς κι ακόμα λιμάνια, αεροδρόμια, φαντάρους 
και στρατηγεία στη Λάρισα, βάσεις που θα έχουν 
πυρηνικά κα. Όσο κάνουν την πατρίδα μας       
ορμητήριο φονιάδων και στόχο αντιποίνων. 
Το ριζοσπαστικό γυναικείο κίνημα, οι γυναίκες 
των λαϊκών στρωμάτων, οδοιπόροι του φιλειρηνι-
κού αντιιμπεριαλιστικού κινήματος, θα πορευόμα-
στε στους γνώριμους δρόμους του αγώνα διεκδι-
κώντας ζωή ειρηνική, αξιοπρεπή και ανθρώπινη! 
 

Η Ομάδα Γυναικών Βόρειας Κέρκυρας 
της ΟΓΕ είχε δυναμική συμμετοχή και στις 
δύο κινητοποιήσεις στις 11 Ιούλη, μέρα που 
ο Πρωθυπουργός επισκέφτηκε την Κέρκυ-
ρα . Το πρωί στη μεγαλειώδη συγκέντρωση 
στην Πόρτα Ριάλα, με τα σωματεία του 
ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, απαιτήσαμε 
για να μην μείνει καμιά λαϊκή οικογένεια 
χωρίς ασφαλιστική, οικονομική κάλυψη κι 
αξιοπρεπή διαβίωση και διαμαρτυρηθήκαμε 
για την απαγόρευση των διαδηλώσεων και 
την ποινικοποίηση των αγώνων.  

 

 
 

Το απόγευμα στην κινητοποίηση στις 
Σινιές μαζί με περιβαλλοντικούς συλλό-
γους, όπως ο Ερημίτης Πλους, ο Σύλλογος 
Προστασίας Περιβάλλοντος Κέρκυρας και 
το ταξικό εργατικό κίνημα, διαμαρτυρηθή-
καμε για το ξεπούλημα και την τσιμεντοποί-
ηση του Ερημίτη κι απαιτήσαμε πλήρη 
προστασία του οικοσυστήματος. 
 

 

Δυναμικά στην προστασία της ζωής μας και του περιβάλλοντος  
 

Μαζί με τα ταξικά σωματεία στην κινητοποίηση υποδοχής του Μητσοτάκη 
 

2ο Αντιπολεμικό Φεστιβάλ  
75 χρόνια από το διπλό ιμπεριαλιστικό έγκλημα των ΗΠΑ σε Χιροσίμα-Ναγκασάκι 

 

Έντονη ήταν η παρουσία της αστυνομίας 
και στις δύο συγκεντρώσεις. Ιδιαίτερα στις 
Σινιές η αστυνομία έπαιζε ρόλο πορτιέρη και 
σεκιουριτά της εταιρείας!      

 
Τα συνθήματα: «Η φύση ανήκει στο λαό κι 
όχι στο κεφάλαιο το πολυεθνικό» και    
«Το έγκλημα αυτό έχει υπογραφή, ΣΥΡΙ-
ΖΑ, ΝΔ το ψήφισαν μαζί» ακούστηκαν κι η 
διαδήλωση πορεύτηκε στον Ερημίτη, αφού 
πρώτα μίλησαν εκπρόσωποι των φορέων.  

 

 
 

Επίσης χαιρετισμό απεύθυναν Περιφε-
ρειακοί και Δημοτικοί Σύμβουλοι. 
Εκ μέρους της Ομάδας μας μίλησε η πρόε-
δρος Τζένη Σκέμπρη που τόνισε τις ευθύνες 
όλων όσων έχουν κυβερνήσει και ανέδειξε 
την υποκρισία των ΣΥΡΙΖΑ και ΜέΡΑ25, που 
έστειλαν βουλευτές τους, την ώρα που οι ίδιοι 
ήταν εκείνοι που υπέγραψαν την πώληση του 
Ερημίτη. Καταλήγοντας τόνισε ότι για εμάς ο 
Ερημίτης δεν είναι πεδίο κερδοφορίας, αλλά 
πηγή ζωής, προίκα για τις επόμενες γενιές! 
  



  

 
Φέτος συμπληρώνονται 75 χρόνια από το 
διπλό ιμπεριαλιστικό έγκλημα των ΗΠΑ με 
την ρίψη της πυρηνικής βόμβας στις 6/8 στη   
Χιροσίμα και στις 9/8/1945 στο Ναγκασάκι.  
Ήταν η πρώτη από τις αιματηρές επεμβά-
σεις των ΗΠΑ, που ακολούθησαν και  ματώ-
νουν τους λαούς ως τις μέρες μας. Ενδεικτικά: 
1950, Κορέα: Αμερικανική απόβαση σε Κορέα. 
1.000 τανκς, 1.600 αεροπλάνα, 200 πλοία και 
1.000.000 στρατιώτες, Αμερικανοί και σύμμαχοι 
από 15 χώρες» μαζί και από την Ελλάδα. 
1953, Ιράν: Με επίβλεψη της CIA εκδηλώνεται 
πραξικόπημα. Η «ανεπιθύμητη» κυβέρνηση 
Μοσαντέκ ανατρέπεται. Ο Σάχης ξαναγύρισε και 
η εκπαιδευμένη από τη CIA μυστική υπηρεσία 
ΣΑΒΑΚ, του Σάχη, ανέλαβε την ...αποστολή της 
βιολογικής εξαφάνισης των κομμουνιστών. 
1954, Γουατεμάλα: Στρατιωτική επέμβαση των 
ΗΠΑ. Η νόμιμη δημοκρατική κυβέρνηση      
Αρμπένσα ανατρέπεται βίαια και εγκαθιδρύεται 
καθεστώς φασιστικής δικτατορίας. 
1958, Λίβανος: Αμερικανοί πεζοναύτες κατα-
λαμβάνουν τη Βηρυτό, αεροδρόμια, λιμάνια και 
τους κυριότερους συγκοινωνιακούς κόμβους. 
1958, Ιράκ: Αμερικανικά κι αγγλικά στρατεύματα 
από Λίβανο και Ιορδανία εισβάλλουν στο Ιράκ. 
1960, Κογκό: Το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας 
των ΗΠΑ αποφασίζει την ανατροπή και δολοφο-
νία του εθνικού λαϊκού ηγέτη του Κογκό, Πατρίς 
Λουμούμπα, με εντολή Πρόεδρου Αϊζενχάουερ. 
1961, Κούβα: Χιλιάδες Αμερικανοί μισθοφόροι 
με την αεροπορία εισβάλλουν στην Κούβα. Σε 
72 ώρες οι Κουβανοί, τους πετούν στα νερά του 
Κόλπου των Χοίρων. Ήταν η πρώτη ήττα του 
ιμπεριαλισμού των ΗΠΑ στην Αμερική. 
1964, Βιετνάμ: Ο αμερικανικός ιμπεριαλισμός 
προβαίνει σε γενοκτονία στο Βιετνάμ με 
1.600.000 στρατιώτες. Στη διάρκεια της 9χρονης 
επέμβασης, ο πόλεμος εξαπλώνεται σ' όλες τις 
χώρες της Ινδοκίνας (Βιετνάμ, Λάος, Καμπότζη). 
1965, Άγιος Δομίνικος: Ο αμερικανικός στρα-
τός καταλαμβάνει τον Άγιο Δομίνικο. Εγκαθιδρύ-
εται δικτατορικό, φιλοαμερικανικό καθεστώς. 
1966, Παναμάς: Αμερικανοί στρατιώτες ανοί-
γουν πυρ εναντίον σε ειρηνικής λαϊκής εκδήλω-
σης που απαιτούσε επιστροφή της διώρυγας. 
21 Απρίλη 1967, Ελλάδα: Αμερικανοκίνητη 
στρατιωτική χούντα αναλαμβάνει την εξουσία 
στην Ελλάδα με τη συμβολή της CIA. 
1973, Χιλή: Ο απόφοιτος της στρατιωτικής σχο-
λής δικτατόρων των ΗΠΑ Αουγκούστο Πινοτσέτ 
με τη CIA δολοφονεί τον Πρόεδρο Αλιέντε και 
εγκαθιδρύει φασιστικό καθεστώς. 
Ιούλης 1974, Κύπρος: Αμερικανόπνευστο χου-
ντικό πραξικόπημα στην Κύπρο και απόπειρα 
δολοφονίας του Προέδρου Μακαρίου. Οι Αμερι-
κανοί τυφλώνουν τα ελληνικά ραντάρ. Τουρκικά 
στρατεύματα καταλαμβάνουν το 40% του κυ-
πριακού εδάφους. Αμερικανοί αξιωματούχοι 
από την πρεσβεία τους στη Λευκωσία συντονί-
ζουν τις επιχειρήσεις. 
 

  

 
 

1978, Λίβανος: Στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ και 
χωρών του ΝΑΤΟ στην εισβολή του Ισραήλ. 
1981, Λιβύη: Αμερικανικά αεροπλάνα βομβαρδί-
ζουν τη Λιβύη με στόχο τη δολοφονία του Καντάφι. 
1991, Ιράκ: Οι Αμερικανοί ιμπεριαλιστές και οι ΝΑ-
ΤΟικοί σύμμαχοί κάνουν στρατιωτική επίθεση στο 
Ιράκ, την περίφημη «Καταιγίδα της Ερήμου» 
1991: Η ΕΟΚ αποφασίζει το διαμελισμό της 
Γιουγκοσλαβίας. Γερμανοί μισθοφόροι στην Κροα-
τία, αρχίζουν τις επεμβάσεις στα Βαλκάνια. 
1994,ΒοσνίαΤο ΝΑΤΟ βομβαρδίζει Σερβοβόσνιους 
1999, Κοσσυφοπέδιο: Δολοφονική αεροπορική 
επίθεση πυραύλοων, «ανθρωπιστική βοήθεια» σε 
Κοσσοβάρους. Ιμπεριαλιστική επέμβαση ΗΠΑ - ΕΕ. 
2001, Αφγανιστάν: Σε λιγότερο από ένα μήνα μετά 
την 11η Σεπτέμβρη, αμερικανοβρετανικοί βομβαρ-
δισμοί στο Αφγανιστάν για σύλληψη του Μπιν Λά-
ντεν Η χώρα διαλύεται και τελεί υπό ΝΑΤΟική κατο-
χή. Χιλιάδες οι νεκροί άμαχοι και πρόσφυγες. 
2003, Ιράκ: Εισβολή Αμερικανών και  «προθύμων» 
συμμάχων, στο Ιράκ με πρόσχημα την ανατροπή 
του καθεστώτος του Σαντάμ Χουσεΐν και την κατα-
στροφή των όπλων μαζικής καταστροφής που υπο-
τίθεται πως διέθετε, που ποτέ δε βρέθηκαν… 
Γίνεται λοιπόν φανερό, ότι ΕΕ - ΗΠΑ - ΝΑΤΟ 
είναι ιμπεριαλιστικοί οργανισμοί. Με τις βάσεις 
και τα στρατηγεία που έχουν στη χώρα μας, είναι 
παράγοντες αποσταθεροποίησης, μας καθιστούν 
ορμητήριο πολέμων και στόχο αντιποίνων.  
ΗΠΑ, EE, ΝΑΤΟ υποθάλπουν την τούρκικη επι-
θετικότητα για να κρατήσουν την τούρκικη αστική 
τάξη στο δικό τους μπλοκ ιμπεριαλιστικών ανταγω-
νισμών. Έτσι αυξάνονται οι παραβιάσεις και οι 
προκλήσεις της τούρκικης κυβέρνησης, ενώ ΕΕ και 
ΝΑΤΟ, ωθούν την Ελλάδα σ’ επικίνδυνες διαπραγ-
ματεύσεις και παραχωρήσεις. 
Όσο ΟΛΕΣ οι ελληνικές κυβερνήσεις με δεξιά, 
κεντρώα ή αριστερά πρόσημα θεωρούν προστασία 
τη μέγγενη των σχεδιασμών ΝΑΤΟ, ΕΕ και ΗΠΑ. 
Όσο όλες οι κυβερνήσεις, εξυπηρετώντας τα συμ-
φέροντα της ελληνικής αστικής τάξης, εμπλέκουν το 
λαό στα σχέδια του ΝΑΤΟ και άλλων ιμπεριαλιστι-
κών οργανισμών, δίνοντας χρήματα για εξοπλι-
σμούς κι ακόμα λιμάνια, αεροδρόμια, φαντάρους 
και στρατηγεία στη Λάρισα, βάσεις που θα έχουν 
πυρηνικά κα. Όσο κάνουν την πατρίδα μας       
ορμητήριο φονιάδων και στόχο αντιποίνων. 
Το ριζοσπαστικό γυναικείο κίνημα, οι γυναίκες 
των λαϊκών στρωμάτων, οδοιπόροι του φιλειρηνι-
κού αντιιμπεριαλιστικού κινήματος, θα πορευόμα-
στε στους γνώριμους δρόμους του αγώνα διεκδι-
κώντας ζωή ειρηνική, αξιοπρεπή και ανθρώπινη! 
 

Η Ομάδα Γυναικών Βόρειας Κέρκυρας 
της ΟΓΕ είχε δυναμική συμμετοχή και στις 
δύο κινητοποιήσεις στις 11 Ιούλη, μέρα που 
ο Πρωθυπουργός επισκέφτηκε την Κέρκυ-
ρα . Το πρωί στη μεγαλειώδη συγκέντρωση 
στην Πόρτα Ριάλα, με τα σωματεία του 
ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, απαιτήσαμε 
για να μην μείνει καμιά λαϊκή οικογένεια 
χωρίς ασφαλιστική, οικονομική κάλυψη κι 
αξιοπρεπή διαβίωση και διαμαρτυρηθήκαμε 
για την απαγόρευση των διαδηλώσεων και 
την ποινικοποίηση των αγώνων.  

 

 
 

Το απόγευμα στην κινητοποίηση στις 
Σινιές μαζί με περιβαλλοντικούς συλλό-
γους, όπως ο Ερημίτης Πλους, ο Σύλλογος 
Προστασίας Περιβάλλοντος Κέρκυρας και 
το ταξικό εργατικό κίνημα, διαμαρτυρηθή-
καμε για το ξεπούλημα και την τσιμεντοποί-
ηση του Ερημίτη κι απαιτήσαμε πλήρη 
προστασία του οικοσυστήματος. 
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Έντονη ήταν η παρουσία της αστυνομίας 
και στις δύο συγκεντρώσεις. Ιδιαίτερα στις 
Σινιές η αστυνομία έπαιζε ρόλο πορτιέρη και 
σεκιουριτά της εταιρείας!      

 
Τα συνθήματα: «Η φύση ανήκει στο λαό κι 
όχι στο κεφάλαιο το πολυεθνικό» και    
«Το έγκλημα αυτό έχει υπογραφή, ΣΥΡΙ-
ΖΑ, ΝΔ το ψήφισαν μαζί» ακούστηκαν κι η 
διαδήλωση πορεύτηκε στον Ερημίτη, αφού 
πρώτα μίλησαν εκπρόσωποι των φορέων.  

 

 
 

Επίσης χαιρετισμό απεύθυναν Περιφε-
ρειακοί και Δημοτικοί Σύμβουλοι. 
Εκ μέρους της Ομάδας μας μίλησε η πρόε-
δρος Τζένη Σκέμπρη που τόνισε τις ευθύνες 
όλων όσων έχουν κυβερνήσει και ανέδειξε 
την υποκρισία των ΣΥΡΙΖΑ και ΜέΡΑ25, που 
έστειλαν βουλευτές τους, την ώρα που οι ίδιοι 
ήταν εκείνοι που υπέγραψαν την πώληση του 
Ερημίτη. Καταλήγοντας τόνισε ότι για εμάς ο 
Ερημίτης δεν είναι πεδίο κερδοφορίας, αλλά 
πηγή ζωής, προίκα για τις επόμενες γενιές! 
  



 

Γυναικείες Μορφές... 
 

 
Δανάη Στρατηγοπούλου 

Ήταν «το Αηδόνι του Αττίκ» και γνώρισε τον θαυμασμό 
του κοινού όπου κι αν τραγούδησε. Τραγουδίστρια, στι-
χουργός, συνθέτης, μεταφράστρια, συγγραφέας, ποιήτρια 
γεννήθηκε στο Μεταξουργείο στις 8 Φλεβάρη του 1913. 
Ο πόλεμος του 1940 δεν τη βρήκε ούτε αδιάφορη 
ούτε ανενεργή. Μέσα από το ΕΑΜ πήρε μέρος στον 
αγώνα. Με αντιστασιακά τραγούδια ανέλαβε να επουλώ-
σει τις πληγές της ψυχής των τραυματιών. Το 1942 φυλα-
κίστηκε από τους Γερμανούς με την κατηγορία της υπο-
δαύλισης επαναστατικών διαθέσεων. Έζησε καταδιωκό-
μενη από τους κατακτητές και τα Τάγματα Ασφαλείας. 
Πήγε για πρώτη φορά στη Χιλή το 1956 επισκεπτόμενη 
την αδελφή της. Τελειοποίησε τις γνώσεις της στην ισπα-
νική γλώσσα και βοήθησε τον Χιλιανό ελληνιστή Μιγέλ 
Καστίγιο Ντιντιέ να μεταφράσει την «Οδύσσεια» του Κα-
ζαντζάκη στα ισπανικά.  
Γνώρισε τον Πάμπλο Νερούδα (στην φωτογραφία με 
τον νομπελίστα ποιητή) και πραγματοποίησε συναυλίες, 
μαγεύοντας Χιλιανούς, Αργεντίνους και Περουβιανούς.  
Τρείς μήνες μετά την επιστροφή της στην Αθήνα, η 
χούντα γίνεται αιτία να ξαναφύγει στη Χιλή αυτοεξόριστη. 
Εκεί έζησε έξι χρόνια.  
Στη Χιλή δίδαξε στο Πανεπιστήμιο του Σαντιάγο, ως 
μόνιμη καθηγήτρια, Ελληνική Λαογραφία και Δημοτική 
Ποίηση στα ισπανικά.  
Το πραξικόπημα του Πινοσέτ, ο βίαιος θάνατος του 
Αλιέντε και λίγο μετά του Νερούδα την ανάγκασαν να 
επιστρέψει στην Αθήνα. Αργότερα, απέκτησε άριστες 
σχέσεις με τη Χιλιανή Πρεσβεία των Αθηνών, μέχρι το 
θάνατό της στις 18   Ιανουαρίου του 2009. 
Έκανε γνωστή στον ελληνικό λαό την ποίηση του 
Νερούδα μεταφράζοντας στα ελληνικά το «Κάντο      
Χενεράλ». Αργότερα το μελοποίησε ο Θεοδωράκης. 
Χαρακτηριστικό το ποίημα «La United Fruit Co» 
 

Όταν εσήμανε η τρομπέτα  
ήταν όλα πανέτοιμα πάνω στη γη κι ο Γεχωβάς 
μοίρασε τη δημιουργία του στην Coca Cola, 
στην Anaconda, στη Ford Motors 
και άλλες εταιρείες.  
 

Η United Fruit 
πήρε όμως στο μερίδιό της  
ό,τι πιο ζουμερό έχουμε στην Ισπανοαμερική: 
πήρε το κεντρικό μέρος της γης μου, 
τη γλυκιά μέση της Κεντρικής Αμερικής και  
βάφτισε πάλι τις χώρες λέγοντάς τες 
"Δημοκρατίες της Μπανάνας". 
 

Πάνω από τους κοιμισμένους νεκρούς,  
πάνω από τους ανήσυχους ήρωες μας 
που κατακτήσανε το μεγαλείο, 
τα λάβαρα και την ελευθερία, 
έστησε εκεί μια όπερα μπούφα (...) 
 
 

 
Τα χρόνια περνούσαν ευτυχισμένα και 
ήρεμα. Μια μέρα η μητέρα του παλικα-
ριού, που ήταν πολύ - πολύ γριά         
αρρώστησε βαριά.  
Φώναξε λοιπόν τη γυναίκα του γιού 
της, που δεν ήξερε ότι είναι νεράιδα και 
της είπε: «Αυτό το μαντήλι σου, μου το 
έδωσε ο γιος µου. Μου είπε να το κρατή-
σω για δικό µου. Εγώ θα πεθάνω και  
ήρθε η ώρα να σου το επιστρέψω». 
Όταν η νεράιδα πήρε το μαντήλι,  
έφυγε. Οι κόρες της λυπήθηκαν πολύ και 
όλο έκλαιγαν κι ο μπαμπάς τους ήταν 
καταστενοχωρημένος. 

    
Για να χαρούν, ο πατέρας τους, τους 
πήρε στολές νεράιδας για τις Απόκριες. 
Ήταν τόσο χαρούμενες με τις αποκριάτι-
κες φορεσιές τους, που δεν άκουσαν την 
μανούλα τους που γύρισε στο σπίτι. Τις 
πήρε αγκαλιά και χόρεψαν όλες μαζί. 
Ύστερα ετοίμασαν ένα πάρτι έκπληξη για 
τον μπαμπά. 
Όταν γύρισε από το χωράφι, δεν   
πίστευε στα μάτια του! Η αγαπημένη του 
νεράιδα ήταν εκεί και οι κόρες του ήταν 
χαρούμενες και γελαστές… 
Έχασες πάλι το μαντήλι σου; ρώτησε 
τη νεραϊδογυναίκα του. Εκείνη του χαμο-
γέλασε και δείχνοντας τις κορούλες τους, 
του είπε: Δεν χρειάζεται να το ξανακρύ-
ψεις το μαντήλι, τώρα έχω πολυτιμότε-
ρους θησαυρούς στη ζωή μου. Έχω εσάς! 
Εκείνο το αποκριάτικο πάρτι ήταν το  
καλύτερο, με γλέντι και χορό, ήρθε όλο 
το χωριό. Ήμουνα κι εγώ εκεί, μ’ ένα 
κόκκινο σκουφί…   

 

 

Το μαντήλι της νεράιδας  
 

Μια φορά κι έναν καιρό σε ένα φτωχι-
κό σπίτι ζούσε ένα όμορφο παλικάρι µε 
τη μητέρα του. Ένα πρωινό το παλικάρι 
πήγε στο χωράφι του, να θερίσει το σιτά-
ρι, και το απόγευμα πήγε τα δέματα µε το 
σιτάρι στο αλώνι και καθώς ήταν        
κουρασμένος, αποκοιμήθηκε. 
Το βράδυ, που βγήκε το φεγγάρι, 
ήρθαν οι νεράιδες στο αλώνι κι  άρχισαν 
να πετούν και να χορεύουν. Άφησαν  
όμως τα µαντήλια τους στο φράχτη. 
Το παλικάρι ξύπνησε. Είδε τις νεράιδες 
που χόρευαν και τα µαντήλια στο φράχτη 
κι άπλωσε το χέρι του να πάρει ένα.  
Όταν οι νεράιδες κατάλαβαν ότι έχει  
ξυπνήσει, πήραν τα µαντήλια τους και 
έφυγαν. Μια νεράιδα δεν μπόρεσε να 
φύγει, γιατί δεν έβρισκε το μαντήλι της.  

 
Ήταν πεντάμορφη! Τα μαλλιά της ήταν 
μακριά και απαλά σα μετάξι, το πρόσωπο 
της φωτεινό σαν τον ήλιο. 
Το παλικάρι παντρεύτηκε τη νεράιδα, 
ήταν εργατικοί και αγαπημένοι. Κάνανε 
παιδιά και ζούσαν ευτυχισμένοι.  
Η νεράιδα, όμως, ζητούσε το μαντήλι 
της το οποίο το παλικάρι το είχε δώσει 
στη μητέρα του. Της είχε πει να µην της 
το δώσει πίσω ποτέ, γιατί ήξερε ότι μόλις 
το βρει θα φύγει και θα πάει να βρει τις 
φίλες της, τις άλλες νεράιδες. 

Παραμύθια για… τσουχτράκια 
Ο Ταξικός αγώνας φέρνει αποτελέσματα  

 

  
 

Μετά από τις κινητοποιήσεις όλου αυτού του 
διαστήματος με τις συναδέλφους συμβασιούχους 
στην καθαριότητα των σχολείων και το Σωματείο 
μας στην πρώτη γραμμή του αγώνα, άρχισαν να 
φαίνονται τα πρώτα αποτελέσματα.  
Η δημοτική αρχή του Δήμου Κεντρικής Κέρκυ-
ρας εξαναγκάστηκε, μετά την τελευταία δυναμική   
παράσταση διαμαρτυρίας την Τετάρτη 29 Ιούλη 
στο δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Κεντρικής 
Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, να καταβάλει ένα 
μέρος των δεδουλευμένων, τον Μάη.  
Αντίστοιχα και στη Βόρεια Κέρκυρα, μετά τις 
τελευταίες κινητοποιήσεις, οι συνάδελφοι πληρώ-
θηκαν Μάη και Ιούνη, όχι όμως την επέκταση. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Δήμαρχος κ. Υδραίου 
μέσα στο δημοτικό συμβούλιο διαφήμισε τη νέα 
εργασιακή ομηρία των συμβασιούχων παρουσιά-
ζοντας το φαρμάκι των συμβάσεων ορισμένου 
χρόνου της κυβέρνησης ως φάρμακο!  
Κουβέντα βέβαια δεν έβγαλε στην αναφορά του 
Προέδρου του Σωματείου μας ότι κανείς δεν εξα-
σφαλίζει πως όσοι εργάζονται σήμερα θα εργάζο-
νται και αύριο με αυτές τις συμβάσεις.  
Κουβέντα για τα χρήματα των πληρωμών με το 
νέο καθεστώς. 
Κουβέντα για την απαγόρευση μετατροπής των 
συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε αορίστου, 
που είναι και το ζητούμενο όλων των συμβασιού-
χων, καθώς και η πραγματική λύση στο πρόβλημα 
της καθαριότητας των σχολείων και της διασφάλι-
σης της δημόσιας υγείας!  
Τα συμπεράσματα λοιπόν που βγαίνουν από την 
πορεία του αγώνα μας είναι:  
• Όταν οι εργαζόμενοι οργανώνονται στα σωμα-

τεία και κινητοποιούνται/διεκδικούν αυτά που 
τους ανήκουν, μπορούν να τα κατακτήσουν.  

• Πολύ σημαντικό, παρακαταθήκη για το μέλλον, 
είναι το ότι οι εργαζόμενες συσπειρώθηκαν και 
οργανώθηκαν στο σωματείο τους. 

• Επίσης μοιράστηκαν τις εμπειρίες τους, γνωρί-
στηκαν μεταξύ τους και ξεπέρασαν τον φόβο 
τους, να μιλήσουν για τα προβλήματά τους 
στον εργασιακό χώρο. 

• Πολλές έμαθαν να μην ψάχνουν σωτήρες, αλλά 
να μπαίνουν οι ίδιες στη δράση.  

 

Ασπασία  Λάμπουρα 
μέλος ΔΣ Κερκυραϊκού Συνδέσμου 

Ιδιωτικών Υπαλλήλων 
 



Covid-19 : Και στραβός ειν’ ο γιαλός και στραβά αρμενίζουμε 
 

 

 

Ιδρύονται στο Δήμο 2 ειδικά      
σχολεία (Δημοτικό και Νηπιαγωγείο) 

 

 
 
Με την Κοινή Υπουργική Απόφαση των  
Υπουργών Παιδείας και Οικονομικών, 
(Αρ.Πρωτ.: 91779/Δ3 από 14-07-2020), 
ιδρύονται στο Δήμο Βόρειας Κέρκυρας τα 
δύο αυτά Ειδικά Σχολεία. 
Ήταν αίτημα του κινήματος και πρόταση 
της Λαϊκής Συσπείρωσης Βόρειας Κέρκυρας, 
καθώς η περιοχή μας απέχει πολύ από την 
πόλη και οι ανάγκες είναι μεγάλες, ιδιαίτερα 
για τους γονείς που εργάζονται πολλές ώρες 
στον Τουρισμό. 
Τα ειδικά σχολεία παίζουν σπουδαίο 
ρόλο όχι μόνο στην εκπαίδευση και κοινωνι-
κοποίηση των παιδιών και των νηπίων, αλλά 
και στην απόκτηση δεξιοτήτων που τους 
επιτρέπουν αυτονομία και ποιότητα ζωής.  
Ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας οφείλει να 
εξασφαλίσει κτίριο και υποδομές ώστε να 
λειτουργήσουν απρόσκοπτα από τη νέα 
σχολική χρονιά. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-   

Καταγγελία ΟΓΕ για τη δίωξη Προέδρου 
του Συλλόγου Γυναικών Καλαμάτας 

 

Η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας καταγ-
γέλλει την “πειθαρχική δίωξη” του ΟΑΕΔ 
εναντίον της Αγγελικής Ρηγανάκου, εργα-
ζόμενης στο Βρεφονηπιακό Σταθμό ΟΑΕΔ 
Καλαμάτας, η οποία είναι και Πρόεδρος του 
Συλλόγου Γυναικών Καλαμάτας (μέλος της 
ΟΓΕ). Επειδή με άρθρο της στον τοπικό 
τύπο, ενημέρωσε το λαό της πόλης ότι η 
διοίκηση του ΟΑΕΔ σκοπεύει να προχωρή-
σει σε  “αναστολή λειτουργίας του Βρεφονη-
πιακού Σταθμού” για την νέα χρονιά με  
σκοπό να πραγματοποιηθούν οικοδομικές 
εργασίες. 
Η διοίκηση επιδιώκει με την πειθαρχική 
δίωξη να τρομοκρατήσει γονείς και εργα-
ζόμενους για να σταματήσουμε τις δίκαιες 
διεκδικήσεις μας. Για να κάνουμε πίσω.  
Στεκόμαστε αλληλέγγυες kαι απαιτούμε: 
- Να σταματήσει εδώ και τώρα η δίωξη της 
εργαζόμενης Αγγελικής Ρηγανάκου. Η    
καταστολή και η τρομοκρατία δεν θα περάσει 
- Να ικανοποιηθούν τα δίκαια αιτήματα των 
γονιών και των εργαζομένων του Σταθμού. 
 

Καμία δίωξη δεν μπορεί να σταματήσει 
τους αγώνες μας για δημόσια και δωρεάν 
προσχολική αγωγή για όλα τα παιδιά. 
 
 

 

Ερώτηση του ΚΚΕ στη Βουλή  
Χορήγηση επιδόματος τοκετού - λοχείας των  γυναικών που 
εργάζονται εποχιακά στον Τουρισμό χωρίς προϋποθέσεις 

 

 
 

 

 
 
Κοινοβουλευτική Ομάδα 
Λεωφ. Ηρακλείου 145, 14231 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ,  
τηλ.: 2102592213, 2102592105, 2102592258  
e-mail: ko@vouli.kke.gr, http://www.kke.gr 
Γραφεία Βουλής: 2103708168, 2103708169 

 
Οι εποχιακά εργαζόμενες στον Τουρισμό, δουλεύουν συνή-
θως τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβρη και παίρ-
νουν λίγο παραπάνω από 100 ένσημα ετησίως. Αλλά και εκείνες 
που εργάζονται από τον Απρίλη ή τον Μάη ως τον Οκτώβρη, 
σπάνια υπερβαίνουν τα 100 ένσημα, καθώς οι εργοδότες συ-
στηματικά κλέβουν τα ένσημα των εργαζομένων, ενώ το κράτος 
έχει αποδυναμώσει τους ελεγκτικούς μηχανισμούς.  
Για να πάρει από τον ΕΦΚΑ, το επίδομα αδείας τοκετού και 
λοχείας μια έγκυος εργαζόμενη, πρέπει να έχει τουλάχιστον 200 
ένσημα, στα 2 προηγούμενα χρόνια πριν την ημερομηνία τοκε-
τού. Αυτό σημαίνει ότι όποια εργαζόμενη γέννησε από τον Ιούνη 
και μετά δεν μπορεί να συμπληρώσει τα 200 ένσημα.  
Ας δούμε ένα παράδειγμα: Με ημερομηνία τοκετού 15/6/2020, 
πρέπει να έχει 200 ένσημα από 16/6/2018-15/6/2020. Αυτό 
σημαίνει: 12 ένσημα τον Ιούνη, 25 ένσημα τον Ιούλη, 25 ένσημα 
τον Αύγουστο, 25 ένσημα τον Σεπτέμβρη, σύνολο 87 ένσημα 
από το 2018 προσμετρούνται. Από το 2019, προσμετρούνται 
άλλα 100 ένσημα. Στο 2020, όμως δεν έχει καθόλου ένσημα, 
αφού οι πτήσεις ξεκίνησαν τον Ιούλη και οι προσλήψεις έγιναν, 
όσες έγιναν, αργότερα. Το πρόβλημα αφορά τις εποχιακές  
εργαζόμενες που θα γεννήσουν φέτος, αλλά και εκείνες που θα 
γεννήσουν του χρόνου και δεν συμπληρώνουν τα 200 ένσημα... 
Είναι εγκληματικό να χάσουν το επίδομα αδείας τοκετού και 
λοχείας οι εργαζόμενες που δεν συμπληρώνουν τα 200 ένσημα, 
λόγω της κατάστασης με τον κορονοϊό, στις σημερινές συνθήκες, 
της εκτίναξης της ανεργίας και της άγριας φτώχειας που πλήττει 
με ιδιαίτερη σκληρότητα στις οικογένειες των εποχιακών εργα-
ζομένων στον Τουρισμό.  
Οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες στο Τουρισμό είναι αυτοί 
που δημιούργησαν το τουριστικό θαύμα… Εργαζόμενες και 
από άλλους κλάδους (μη εποχιακούς), που έχουν απολυθεί ή 
δεν βρίσκουν δουλειά, λόγω της κατάστασης, πιθανόν να μην 
συγκεντρώσουν τα 200 ένσημα, λόγω της κρίσης… 
Το ΚΚΕ στηρίζει τη θέση χορήγησης επιδόματος αδείας 
τοκετού και λοχείας σε όλες οι γυναίκες που γεννούν, είτε 
είναι εργαζόμενες, είτε είναι άνεργες, είτε είναι αγρότισσες, είτε 
είναι αυτοαπασχολούμενες επιστήμονες ή επαγγελματίες, χωρίς 
καμιά άλλη προϋπόθεση! 
Ερωτάται ο κ. Υπουργός: 
Αν προτίθεται να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, ώστε να χορηγη-
θεί το επίδομα αδείας τοκετού και λοχείας στις εργαζόμενες που 
δεν συμπληρώνουν την προϋπόθεση των 200 ενσήμων, υπολο-
γίζοντας, ότι και το 2020 θα εργάζονταν όπως το 2019, αν δεν 
υπήρχαν τα μέτρα και η καπιταλιστική κρίση που πυροδότησε ο 
κορονοϊός. 

Ο Βουλευτής  
    Κατσώτης Χρήστος  

 
 

 
 
Εκατοντάδες νέα κρούσματα του κορο-
νοϊού καταγράφονται σε όλη την επικρά-
τεια, συμπεριλαμβανομένου και του νησιού 
μας που δείχνει να έχει ιδιαίτερη "κινητικό-
τητα" τις τελευταίες μέρες. Σε κάποιες πε-
ριπτώσεις, τα στοιχεία δίνονται με σοβαρά 
ερωτήματα (όπως με τον αριθμό νοσηλευ-
ομένων στη Θεσσαλονίκη, ο    οποίος ήταν 
τελικά υπερδιπλάσιος από αυτόν που ανα-
κοινώθηκε), γεγονός που μας κάνει να 
ανησυχούμε ακόμα πιo πολύ...  
Παρατηρώντας τι κάνει η κυβέρνηση για 
να αντιμετωπίσει αυτό το επιδημιολογικό 
κύμα, η ανησυχία γιγαντώνεται. Διαπιστώ-
νουμε ότι αντί να περιορίζουμε την διάδοση 
των υφισταμένων κρουσμάτων αντιθέτως 
ανοίγουμε την προοπτική της ανεξέλεγκτης 
διασποράς του ιού...  
Αυξάνοντας τη χωρητικότητα στα πλοία 
για χάρη των εφοπλιστών, αρνούμενοι 
προσλήψεις και αύξηση δρομολογίων στα 
Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (βλ. "πάστωμα" 
σε αεροπλάνα 100% πληρότητα, σε λεω-
φορεία, τραίνα, κλπ...). Αρνούμενοι να κά-
νουν τεστ σε ΟΛΟΥΣ όσους έρχονται στη 
χώρα, οδηγούν τον ελληνικό λαό στη ζοφε-
ρή πραγματικότητα μιας κοινωνίας έρμαιο 
στον Covid-19.  
Λες και δεν μας έφταναν όλα τα υπό-
λοιπα, έχουμε και αυτό τώρα. Τα σχετικά 
υγειονομικά πρωτόκολλα λοιπόν, έγιναν 
χαρτί τουαλέτας μπροστά στις απαιτήσεις 
των επιχειρηματικών ομίλων στους κλά-
δους Τουρισμού και Μεταφορών. Οι δυο 
κλάδοι - δίοδοι του Covid-19 κατάφεραν 
μπροστά στην απώλεια των κερδών τους, 
να βάλουν μια ολόκληρη χώρα σε κίνδυνο 
ζωής και θανάτου.  
Η κυβέρνηση όπως κάνει και για τους 
υπόλοιπους επιχειρηματικούς ομίλους, 
άλλων κλάδων, όπως κάνει κάθε αστική 
κυβέρνηση, αδιαφορεί για τις συνέπειες 
στην υγεία του λαού. Όλες οι αστικές κυ-
βερνήσεις σε όλη την ιστορία της Ελλάδος 
και του πλανήτη όλου, αυτό κάνουν: Δου-
λεύουν για τα συμφέροντα του Κεφαλαίου 
που με τη σειρά του τις συντηρεί και τις 
βάζει βιτρίνα για να βγαίνουν οι φωτογρα-
φίες με τα χαμογελαστά κυβερνητικά στελέ-
χη που κυβερνούν για λογαριασμό τους.  
 

Πότε κυβερνούν ως ψυχοπονιάρηδες 
αριστεροί που όμως ΤΙΝΑ κάνουνε κι 
αυτοί... και πότε ως ψυχροί δεξιοί που 
βλέπουν τα πράγματα εντελώς τεχνοκρατι-
κά, σαν αριθμούς, και το λένε ευθαρσώς... 
Και στις δύο περιπτώσεις, το αποτέλε-
σμα είναι το ίδιο καταστροφικό για εμάς, 
τον απλό λαό και η ουσία ίδια: Τα κέρδη 
των επιχειρηματικών ομίλων αποτελούν 
μεγαλύτερη προτεραιότητα για τις εκάστοτε 
κυβερνήσεις, από την προστασία της αν-
θρώπινης ζωής...  
Αν προσθέσει κανείς τώρα, ότι τα νοσο-
κομεία και το ιατρο-νοσηλευτικό προσωπι-
κό είναι αποδεκατισμένα και στις τσέπες 
μας υπάρχουν πενταροδεκάρες -αν υπάρ-
χουν κι αυτές- που απαγορεύουν την πλη-
ρωμή των τεστ και την επίσκεψη στους 
ιδιώτες γιατρούς, το άμεσο μέλλον προδια-
γράφεται σκοτεινό για τον λαό.  
Οι χιλιάδες εργαζόμενοι σε Τουρισμό και 
μεταφορές που έρχονται άμεσα σε επαφή 
με χιλιάδες τουρίστες, μένουν εκτεθειμένοι 
χωρίς να διασφαλίζονται ούτε τα στοιχειώ-
δη. Πόσο μάλλον ένας καθολικός και επα-
ναλαμβανόμενος ιατρικός έλεγχος που 
είναι παραπάνω από απαραίτητος. Απέ-
ναντι σε αυτό που έρχεται λοιπόν, υπό-
λογοι είναι οι κυβερνώντες και οι μεγααλο-
εργοδότες. Ο διαχωρισμός σε "εισαγόμενα 
και ντόπια κρούσματα" γίνεται μόνο και 
μόνο για να βγάλει η κυβέρνηση την ουρά 
της έξω από τον χορό των τεράστιων ευθυ-
νών που έχει με το άνοιγμα των συνόρων, 
κουνώντας το δάχτυλο με τα περί "ατομικής 
ευθύνης".  
Έτσι οι άνθρωποι που πήγαν στο Μίνι 
Μάρκετ της Κατίνας και άρπαξαν τον 
κορωνοϊό αφού ρωτήθηκαν αν ήρθαν σε 
επαφή με κάποιον από εξωτερικό και απά-
ντησαν "όχι" θεωρούνται "ντόπια κρούσμα-
τα". Ότι στο Μίνι Μάρκετ πριν μπουν εκεί-
νοι, μπήκε ο Σαμ από το Λονδίνο που δεν 
ελέγχθηκε, είναι ασήμαντη λεπτομέρεια... 
Ότι κι αν λένε και όσο κι αν πετάνε το 
μπαλάκι των ευθυνών στον καθένα ατομι-
κά, σε λίγο η σκληρή πραγματικότητα θα 
τους έχει αφαιρέσει και το τελευταίο φύλλο 
συκής...Οι ευθύνες για αυτό που θα ζήσου-
με πολύ σύντομα και που μόλις ξεκινά, 
είναι όλες δικές τους και είναι τεράστιες!!! 
Σε εμάς μένει να επαγρυπνούμε, να 
προσέχουμε, και να μη πάψουμε ούτε λε-
πτό να διεκδικούμε μια κοινωνία ασφαλή, 
ένα κράτος που θα στηρίζει και θα διασφα-
λίζει ουσιαστικά τους πολίτες του, και όχι τα 
συμφέροντα των μεγαλοεπιχειρηματιών. 
Με οργάνωση και συλλογικό αγώνα 
μπορούμε να το πετύχουμε! 

 
Ελένη Ανδριοπούλου 

 



 
 

Αναμνήσεις... 
(Ο Roland Barthes λέει πως η πραγματική μας πατρίδα είναι η 

παιδική μας ηλικία. Αναμνήσεις λοιπόν και  θύμησες, που     
κρατάει η ψυχή σαν φυλαχτό) 

 

 
 
 
 

Τα πανηγύρια της παλιάς εποχής 

 

Κάθε καλοκαίρι γινόταν πολλά πανηγύρια, σε διάφορα 
χωριά. Τα περίμεναν οι κοπέλες και οι νέοι για να δουν 
νέους από άλλα χωριά και να συναντηθούν μεταξύ τους.  
Όσοι είχαν κάρα, φόρτωναν τις κοπέλες της οικογένειας 
και της γειτονιάς, καθώς και τα παιδόπουλα στο κάρο. Οι 
υπόλοιποι πήγαιναν πεζοί.  
Ο δρόμος ήταν γουλοστρωμένος (με χαλίκι), σε πολύ 
λίγα σημεία υπήρχε άσφαλτος. Τα παπούτσια ήταν πολύ-
τιμα, δεν έπρεπε να χαλάσουναπ’ το πολύωρο περπάτημα 
στις πέτρες. Τα πόδια είχαν σκληρύνει απ’ την ξυπολησιά, 
έτσι όλο τον δρόμο τον κάναμε ξυπόλητοι κι όταν φτάνα-
με κοντά στο πανηγύρι, φορούσαμε τα ποδήματα και 
καμαρωτοί πηγαίναμε στην εκκλησιά να προσκυνήσουμε. 
Τα κορίτσια νταρωνότανε (στέκονταν καμαρωτά)  με το 
καινούριο  φουστάνι, περήφανα για την κορμοστασιά 
τους. Είχαν αγοράσει το τσίτι (φτηνό ύφασμα) από τον 
πραματσούλη (περιπλανώμενο έμπορο) και το ‘χαν ράψει 
στην μοδίστρα.   
Το πανηγύρι άρχιζε στις 2 το μεσημέρι και τέλειωνε με 
το σούρουπο. Οι παράγκες πουλούσαν γκαζόζες, τσέρι, 
παστέλι, μαντολάτο και φέτες καρπούζι. Επίσης κουλού-
ρια σε διάφορα σχέδια, σε σχήμα κοκόρου με λειρί, κότας 
ή στρογγυλά που τα φοράγαμε σαν βραχιόλια. Από τις 
παράγκες ψωνίζαμε και διάφορα μικροπράγματα, κορέλια 
για το λαιμό, δαχτυλίδια της οκάς κ.α. 
Μεσουρανούσαν τα βιολιά, από κοντά το ακορντεόν και 
οι κιθάρες. Έπαιζαν χωριάτικους κι ευρωπαϊκούς χορούς. 
Οι νεαροί, με μεσάζοντες τις κοπέλες του σογιού, πλησία-
ζαν τις νέες που τους άρεσαν. Στο χορό δινόταν η ευκαι-
ρία να πιαστούν από το χέρι και να βάλει ο νέος το κορί-
τσι που τον ενδιέφερε μπροστά, να σύρει το χορό. 
Τα πανηγύρια τ’ Αι Λια και της Υψηλής Θεοτόκου 
στους Μαγουλάδες ήταν κοντά και πηγαίναμε πάντα. Στον 
γυρισμό, χαρούμενοι, αλλά κουρασμένοι, σταματούσαμε 
σε κάνα αμπέλι και κλέβαμε κάνα σταφύλι να δροσιστού-
με. Σε μια τέτοια επιδρομή στ’ αμπέλια, χάσαμε την πιπί-
λα της ανιψιάς μου της Άννας και που να την βρεις νυ-
χτιάτικα. Έκλαιγε το μωρό, σ’ όλη την επιστροφή… 
 

Αλεξάνδρα Σκέμπρη, 85 ετών (Σιδάρι) 
 

 

 
 
 

Ισχυριστήκατε πως μέσα στη πανδημία οι 
συνταξιούχοι δεν είχαν απώλειες! 
• Σχεδόν όλες οι απώλειες σε ανθρώπινες ζωές 

από τον ιό ήταν συνταξιούχοι! 
• 3 μήνες Χ 600 εκατομ. περικοπές = 1,8 δισεκα-

τομ. ευρώ έχασαν οι συνταξιούχοι! 
• Τα προγραμματισμένα ραντεβού σε νοσοκο-

μεία αναβλήθηκαν και αναγκάζονται να πη-
γαίνουν σε ιδιώτες γιατρούς, με μεγάλες α-
πώλειες από την πενιχρή σύνταξη! 

• Τρεις μήνες σε καραντίνα, χωρίς να μπορούν 
να δουν παιδιά κι εγγόνια, χωρίς δομές υγείας 
και κοινωνικής προστασίας, χιλιάδες συντα-
ξιούχοι βγήκαν με ψυχολογικά προβλήματα! 

Ντροπή κύριε Πρωθυπουργέ! 
• Να καλλιεργείτε τον κοινωνικό αυτοματισμό, 

ότι θα διαμαρτυρηθούν οι άνεργοι και οι ερ-
γαζόμενοι, δηλαδή τα παιδιά μας, για τον 
ΕΦΚΑ. Εμείς μαζί με τα παιδιά μας θα ενισχύ-
σουμε τους αγώνες για αξιοπρεπείς μισθούς 
και συντάξεις. 

• Είναι εξωφρενικό να απαιτείτε οι συνταξιού-
χοι, μαζί με τον εργαζόμενο λαό, να πληρώ-
νουν για Νατοϊκούς εξοπλισμούς και αγορές 
φρεγατών από την Γαλλία, για την κερδοφο-
ρία των πολυεθνικών. Αγαπάμε την πατρίδα 
και τα παιδιά μας, για αυτό παλεύουμε να 
φύγουμε απ’ το ΝΑΤΟ, που ‘ναι μηχανή πολέ-
μων κι επεμβάσεων. 

•  Όσον αφορά τις δυνατότητες των Ταμείων, 
οι δικές σας κυβερνήσεις, ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ 
κούρεψαν τα αποθεματικά των ταμείων, α-
φήνοντάς τεράστια ελλείμματα. Για την επι-
δότηση μεγαλοξενοδόχων, τραπεζιτών, εφο-
πλιστών, βιομηχάνων κα.  

Το ψέμα έχει κοντά ποδάρια, κύριε Βρού-
τση! Την πιλοτική δίκη την προκαλέσατε με τη 
δικαιολογία να μην πηγαίνουν οι συνταξιούχοι 
στα δικαστήρια. Με την τροπολογία όμως τους 
ωθείτε στις αγωγές για να διεκδικήσουν όσα η 
τροπολογία αυτή απορρίπτει. 
Μην προκαλείτε τους συνταξιούχους κύριε 
Τσίπρα! Τεσσεράμισι  χρόνια, δεν υλοποιήσατε 
την απόφαση του ΣτΕ, που δικαίωνε όλους τους 
συνταξιούχους, ψηφίσατε τον ν. Κατρούγκαλου 
που έβαλε ταφόπλακα στην αποκατάσταση των 
συντάξεων.  Έλεος! 
 

Θα συνεχίσουμε στο δρόμο του αγώνα! 
δηλώνει καθαρά το ΠΑΜΕ συνταξιούχων.  

 
Άφησε παρακαταθήκη στο 

γυναικείο, το φιλειρηνικό κίνημα 
και στο Δήμο Νίκαιας 

Η Βέρα γεννήθηκε το 1945, στην Κοκκι-
νιά, κόρη εργατικής οικογένειας, πόντιας 
καταγωγής. Μαθήτρια του γυμνασίου 
εντάχθηκε στη Νεολαία Λαμπράκη. Σπού-
δασε στην Οικονομική Σχολή της Βουδα-
πέστης, όπου διετέλεσε Γραμματέας των 
Ελλήνων Φοιτητών, ενώ για την αντιδικτα-
τορική της δράση της είχε αφαιρεθεί το 
διαβατήριό της από την πρεσβεία.  
Με την κατάρρευση της δικτατορίας, το 
1974, επιστρέφει στην Ελλάδα, μέλος του 
ΚΚΕ από το 1968 με πλούσια δράση.  
Ιδρύουν  τον Παμπειραϊκό Σύλλογο 
Γυναικών με άλλες συναγωνίστριες και 
παραρτήματα της ΟΓΕ σ’ όλες τις γειτονιές. 
Από το 1978 εκλεγόταν στο δήμο Νί-
καιας, διατελώντας δήμαρχος για μια 
4ετία και αντιδήμαρχος για άλλες τρεις. 
Έφτιαξε το Πολυκέντρο Γυναικών, για να 
αξιοποιούν τον λίγο ελεύθερο χρόνο τους 
(στον ίδιο χώρο λειτουργούσε Κέντρο 
δημιουργικής απασχόλησης για τα παι-
διά). Δεν το έβαζε κάτω, ακόμα και όταν οι 
αντίπαλοί της την έσυραν στα δικαστήρια 
για το έργο του Πνευματικού Κέντρου του 
δήμου. 
Ανέπτυξε πρωτοπόρα δράση στο αντι-
πολεμικό-αντιιμπεριαλιστικό κίνημα, 
για 20 χρόνια μέσα από την ΕΕΔΥΕ. Είχε 
συμβολή στις μεγάλες κινητοποιήσεις 
ενάντια στον πόλεμο της Γιουγκοσλαβίας. 
Επικεφαλής αντιπροσωπείας φορέων του 
λαϊκού κινήματος επισκέφτηκε το Κόσοβο 
κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών, εκ-
φράζοντας την αλληλεγγύη του λαού. 
Εξελέγη βουλευτής του ΚΚΕ στις 
εκλογές του 2004, 2007 και 2009 και 
διετέλεσε Αντιπρόεδρος της Βουλής. 
Τη διέκρινε η ατσάλινη θέληση, η   
σεμνότητα και η εργατικότητα. 
 
 

12 μήνες κυβέρνηση και Πρωθυπουργός  
κοροϊδεύετε τους συνταξιούχους: 
• Με δήθεν αυξήσεις στις συντάξεις, με μια 
μικρή διόρθωση μιας μεγάλης απάτης. 
• Με την απόδοση των αναδρομικών των πα-
ράνομων περικοπών των επικουρικών.  
• Με τον δήθεν σεβασμό δικαστικών αποφά-
σεων για απόδοση αναδρομικών όλων των 
περικοπών που υπέστησαν οι συντάξεις για το 
ενδεκάμηνο 6/2015-5/2016. 
Δυόμισι εκατομμύρια συνταξιούχοι περίμε-
ναν να υλοποιήσετε την δημόσια       δέσμευση, 
για την εφαρμογή των δικαστικών αποφάσεων 
για τα αναδρομικά. 
Μας κοροϊδεύετε, ειδικά εμάς τους χαμη-
λοσυνταξιούχους. Ενώ δηλώσατε πως 
1.800.000 του ιδιωτικού τομέα και 500.000 του 
Δημοσίου, όλοι οι συνταξιούχοι, θα πάρουν τα 
αναδρομικά για το εν λόγω   ενδεκάμηνο, όπως 
προέβλεψε η πρόσφατη απόφαση του ΣτΕ, 
καταθέσατε τροπολογία με την οποία: 
• 1.300.000 συνταξιούχοι δεν θα πάρουν 

ούτε ευρώ, αφού είχαν κάτω από 1.000 ευ-
ρώ κύρια σύνταξη.  

• Δεν θα δοθούν αναδρομικά για τις καταρ-
γημένες 13η και 14η συντάξεις, από τις 
περικοπές των επικουρικών, του ΕΚΑΣ κ.α. Η 
αγρότισσα των 400 ευρώ περίμενε να πάρει 
τα δώρα, ο χαμηλοσυνταξιούχος οικοδόμος, 
ο αυτοαπασχολούμενους που τους κόψατε 
το ΕΚΑΣ και παίρνουν σήμερα 300 – 400 ευ-
ρώ.   

•  Στο ν. 4670/2020 προβλέπεται η καταβο-
λή του 0,5% του ΑΕΠ (περίπου 1 δισεκ. ευ-
ρώ) το χρόνο για τις συντάξεις. Αυτά πότε θα 
τα δώσετε στους συνταξιούχους; 

Με τους νόμους 4051 – 4093/2012 του και 
σήμερα Υπουργού κ. Βρούτση, αλλά και των 
προηγούμενων κυβερνήσεων  καταργήθηκαν 
τα δώρα, μειώθηκαν οι κύριες και επικουρικές 
συντάξεις. Κάθε μήνα οι συνταξιούχοι έχουμε 
απώλειες περίπου 600 εκατομ. δηλαδή 7,2 δις 
το χρόνο. Στα δέκα αυτά χρόνια της οικονομι-
κής κρίσης, περικοπές 80 δισεκ. ευρώ. Δεν τα 
ξεχνάμε, δεν τα θεωρούμε περασμένα και χα-
μένα. 
Τα πληρώσαμε με 30 και 40 χρόνια εργασί-
ας σε οικοδομές, ορυχεία, καράβια σε δημόσιες 
και ιδιωτικές επιχειρήσεις, μικρομάγαζα. Απαι-
τούμε όσα μας ανήκουν.  

 

«Αποχαιρετισμός» στη 
συναγωνίστρια Βέρα Νικολαΐδου 

 

ΟΧΙ άλλα ψέματα, κύριε Πρωθυπουργέ! 
(για την κατακρεούργηση των αναδρομικών) 

 



 

 
από τη συνάντηση στο Νοσοκομείο με τον κ. Ρουμπάτη 

 

Στην πύλη εισόδου του λιμανιού 
Δεν υπήρχε κλιμάκιο  ΕΟΔΥ. Με προσωπικό από το ΚΥ 
Πόλης γίνονται οι δειγματοληπτικοί(!) έλεγχοι του covid 
-19, αφήνοντας κενά στο Κέντρο Υγείας. 

Νοσοκομείο 
Στη συνάντηση με το Διοικητή του Νοσοκομείου έγινε 
αναλυτική συζήτηση. Κατά την εκτίμηση του ”υπό τις 
παρούσες συνθήκες το νοσοκομείο       λειτουργεί με 
επάρκεια”. Ειδικά για τη λειτουργία του μηχανήματος 
των τεστ κορονοϊού, ο κ. Διοικητής μας διαβεβαίωσε ότι 
λειτουργεί αλλά είναι μικρής δυναμικότητας, οπότε τα 
περισσότερα τεστ στέλνονται στα Γιάννενα. Γνωρίζου-
με, ότι οι διορισμένοι από τις κυβερνήσεις Διοικητές 
νοσοκομείων, έρχονται ως manager να εφαρμόσουν 
την   κεντρική πολιτική ”νοσοκομείο- επιχείρηση”. Ό-
πως, κυνικά είπε ο κ. Κικίλιας στην επίσκεψή του στο 
νησί, ότι δηλαδή η λειτουργία των Μονάδων υγείας 
πρέπει να γίνεται με τη λογική ”κόστος - όφελος”. 
Η συζήτηση με τα συλλογικά όργανα των εργαζο-
μένων ήταν για άλλη μια φορά αποκαλυπτική. 
• Το Νοσοκομείο βρίσκεται «στο κόκκινο», τεράστιες 

ελλείψεις προσωπικού, μια νοσηλεύτρια στην απο-
γευματινή - νυχτερινή βάρδια, 6 ολόκληρους μήνες 
μετά την εμφάνιση του κορονοϊού.  

• Στη ΜΕΘ προστέθηκαν κλίνες χωρίς όμως να έχει 
γίνει καμία πρόσληψη. Η κλινική Λοιμώξεων για α-
σθενείς covid -19 λειτουργεί με επικουρικό και με με-
ταφερόμενο προσωπικό από άλλες κλινικές. 

• Υγειονομικοί δουλεύουν σε συνθήκες εντατικοποίη-
σης, από τη μια μονάδα στην άλλη για να «μπαλώ-
σουν» τρύπες! Οι ελλείψεις με βάση το οργανόγραμ-
μα ακόμη αγγίζουν το 50%!!! Συμβασιούχοι εργαζό-
μενοι που έδωσαν τη μάχη της πανδημίας απειλού-
νται με απόλυση. 

• Οι εργαζόμενες στην καθαριότητα είναι όλες με συμ-
βάσεις εργασίας -αν και καλύπτουν πάγιες και διαρ-
κείς ανάγκες- ιδιαίτερα με τον κορονοϊό. 

Η Υγεία είναι δικαίωμα του λαού!  Παλεύει γι’ αυτό! 

Η νέα γενιά έχει ιδανικά! 
(το βήμα που έφηβοι, νέες και νέοι, καταθέτουν τις σκέψεις 

τους, τον προβληματισμό τους, τη δική τους ματιά για τη ζωή) 

 

 
Παράσταση διαμαρτυρίας για το νέο ωρολόγιο πρόγραμμα 
 

Θέμα: Ποιο είναι το αγαπημένο σου μάθημα;  
 
 

Η Γυμναστική είναι το αγαπημένο μου μάθημα. 
Μου δίνει την ευκαιρία: 
να χαρώ, 
να εκτονωθώ, 
να διασκεδάσω, 
να συναγωνιστώ, 
να παίξω με τα άλλα τα παιδιά, 
να κάνω νέους φίλους! 

Αλέξανδρος 16 χρονών 
 
 

Κοίτα, για μένα τα καλύτερα μαθήματα είναι: 
Όλα τα φιλολογικά,  
η Ιστορία και τα Θρησκευτικά,  
τα Καλλιτεχνικά και η Μουσική. 

Τάσος 15 χρονών 
 

Το αγαπημένο μου μάθημα είναι τα Καλλιτε-
χνικά. Μ’ αρέσει να σχεδιάζω και να ζωγραφίζω. 
Επίσης μου αρέσει πολύ η Χημεία, αλλά δεν     
κάνουμε πειράματα συχνά, γιατί δεν έχουμε εργα-
στήριο και εξοπλισμό στο σχολείο. 

 Ιφιγένεια 17 χρονών 
 

Δεν μ' αρέσει κανένα από τα μαθήματα! Τα 
φιλολογικά τα θεωρώ χάλια και σε Μαθηματικά -
Φυσική που υποτίθεται  μου αρέσουν, κάναμε όλο 
θεωρεία και προετοιμασία για τις Πανελλήνιες. 
Ποτέ δεν μας έδειξαν την χρησιμότητά τους στη 
ζωή και την τεχνολογική εξέλιξη. Βαριόμουν πάντα 
στα Αγγλικά γιατί όλοι κάνουν φασαρία και μου 
έφερναν τρομερό πονοκέφαλο. Στα Καλλιτεχνικά 
πάλι μας έβαζαν εξωπραγματικές εργασίες που 
χρειάζονται 3-4 ώρες για να τις   τελειώσουμε και 
μετά μας έλεγαν να τις ολοκληρώσουμε στο σπίτι. 
Λες και προλαβαίναμε να κάνουμε τίποτε άλλο 
εκτός από διάβασμα και φροντιστήρια!  Κάνω 7 
χρόνια πιάνο, αλλά στη Μουσική χάζευα, γιατί 
κάναμε μόνο χορωδία για τις γιορτές. Στη δε   
γυμναστική, χωρίς γυμναστήριο, τα αγόρια  έπαι-
ζαν ποδόσφαιρο κι εμείς βόλεϊ, όταν δεν έβρεχε. 
Φέτος στις Πανελλήνιες πιέστηκα πολύ, έγραψα 
καλά κι ελπίζω στο Πανεπιστήμιο να ‘ναι καλύτερα 
τα πράγματα… 

Σοφία 18 χρονών 
 
 

Με τα μάτια ενός παιδιού 
Στη στήλη αυτή γράφουν τις σκέψεις τους  

παιδιά, όπως καταλαβαίνουν τον κόσμο 

 
Πινακοθήκη ζώων 

 

 
 

 
 
Οι ζωγραφιές αυτού του τεύχους είναι 
του Ελισαίου Λουμπράνου. 
_____________________________________ 
 
Το καλοκαίρι  εκτός από   μπάνια,   πα-
γωτά και ποδήλατο, τα παιδιά έχουν άφ-
θονο χρόνο για να καλλιεργήσουν τα τα-
λέντα τους και να φτιάξουν     όμορφες 
καλλιτεχνικές     δημιουργίες.  Πάρτε λοι-
πόν χαρτί και  χρώματα κι εμείς περιμέ-
νουμε κι άλλες  όμορφες ζωγραφιές για τα 
επόμενα τεύχη μας.  

Ανησυχητική η κατάσταση στις δομές Υγείας στο νησί μας 
 

Με την «επανεκκίνηση» της οικονομίας,   
στο νησί μας που σχεδόν ολοκληρωτικά εξαρ-
τάται από τον Τουρισμό, μαζί με τους επισκέ-
πτες άρχισαν να εμφανίζονται και κρούσματα 
covid -19. 
Ενώ τα μέτρα ασφαλείας στις αεροπορικές 
εταιρείες έγιναν λάστιχο, για να μείνει   
αλώβητη η κερδοφορία τους. Ενώ οι εργαζό-
μενοι στα καταστήματα εστίασης και στα  
ξενοδοχεία πηγαίνουν με φόβο ψυχής για 
δουλειά. Ενώ οι επαγγελματίες διχάζονται 
ανάμεσα στην αναδουλειά και το φόβο της 
πανδημίας, το κράτος προσπαθεί να        καλ-
λιεργήσει κλίμα εφησυχασμού. 
Ποια είναι η κατάσταση στις δομές Υγείας 
του νησιού μας; Χρησιμοποιήθηκε το     διά-
στημα της καραντίνας, ο χρόνος που κερδίσα-
με με τον εγκλεισμό,  για να      φτιαχτεί η υπο-
δομή που χρειάζεται ώστε να νιώθουμε α-
σφαλείς εμείς και οι τουρίστες; 
Ποιοι έλεγχοι γίνονται στις πύλες εισόδου 
του νησιού, στο αεροδρόμιο και το λιμάνι; 
Υπάρχει επάρκεια σε ΜΕΘ, ΜΑΦ και       προ-
σωπικό στο Νοσοκομείο και τα Κέντρα Υγείας; 
Επαρκούν τ’ ασθενοφόρα; 
Κλιμάκιο της Λαϊκής Συσπείρωσης Ιονίων 
Νήσων, με επικεφαλή την Αλεξάνδρα    Μπα-
λού, έκανε περιοδεία στις δομές Υγείας της 
Κέρκυρας, ενημερώθηκε από τους    αρμό-
διους, μετέφερε την ανησυχία των κατοίκων 
του νησιού, καθώς και παράπονα και επιση-
μάνσεις για την κατάσταση στη δημόσια υγεί-
α. Επίσης έγινε εποικοδομητική συζήτηση με 
σωματεία των εργαζομένων στον κλάδο.  
Η Κέρκυρα είναι ανοχύρωτη απέναντι 
στην πανδημία, αυτό είναι Το γενικό συμπέ-
ρασμα. Ας δούμε αναλυτικά την κατάσταση: 

Κέντρα Υγείας 
Ενώ καλύπτουν μεγάλες και απομακρυσμένες 
περιοχές, δεν καλύπτουν τις ανάγκες των κα-
τοίκων, πόσο μάλλον των επισκεπτών την 
τουριστική περίοδο. Όλα τα Κ.Υ. (Αγ.Μάρκου, 
Αγ.Αθανασίου, Λευκίμμης, Πόλης) έχουν τα 
ίδια προβλήματα. Η κτιριακή τους κατάσταση 
είναι απαράδεκτη, οργανικά κενά ακάλυπτα, 
ελλείψεις σε ειδικότητες και σε νοσηλευτικό 
προσωπικό. Την ίδια στιγμή γενικοί γιατροί 
πραγματοποιούν εφημερίες στο ΤΕΠ του Νο-
σοκομείου. Η κατάσταση στην ΠΦΥ είναι πίσω 
τις ανάγκες του λαού και την πρόοδο της επι-
στήμης. 



 

Οι εργαζόμενοι του νησιού σε κινητοποιήσεις 
 

 

Το σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων – 
Επισιτισμού – Τουρισμού, οργάνωσε 
πετυχημένη κινητοποίηση στο αεροδρό-
μιο, για την επαναπρόσληψη των υπαλ-
λήλων από τα μεγάλα τουριστικά γραφεία 
και για διεκδίκηση αιτημάτων για όλους 
τους εργαζόμενους του κλάδου. 
Τα αιτήματα είναι: 
• Πρόγραμμα στήριξης για όλους τους 

εποχικούς από  Ιούνη έως και       
Οκτώβρη με αποδοχές στο ύψος των 
κλαδικών συλλογικών συμβάσεων και 
κανονική ασφάλιση.  

• Από Νοέμβριο έως και την επανα-
πρόσληψη επίδομα ανεργίας χωρίς 
όρους και προϋποθέσεις  

• Απαλλαγή από δημοτικά τέλη,      
λογαριασμούς νερού, ΔΕΗ, σταθερής 
και κινητής τηλεφωνίας.  

• Πάγωμα των χρεών σε εφορία και 
τράπεζες.  

• Μέτρα προστασίας της υγείας των 
εργαζομένων. 

Οι εργαζόμενοι αποφασισμένοι, θα 
συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις, μέχρι την 
ικανοποίηση των αιτημάτων που        
αφορούν την επιβίωσή τους. 
 

Στον Επισιτισμό και τα άλλα τουριστικά 
επαγγέλματα δουλεύουν 12.000 εργαζό-
μενοι στην Κέρκυρα. Σε εστιατόρια, μπαρ 
και λοιπά καταστήματα εστίασης εποχιακής 
λειτουργίας, σε τουριστικά καταστήματα και 
άλλα εποχιακά καταστήματα εξυπηρέτησης 
τουριστών που λειτουργούν στις παραθεριστι-
κές περιοχές. Ακόμα υπάλληλοι σε τουριστικά 
γραφεία, ενοικιάσεις αυτοκινήτων ή μηχανών, 
επιχειρήσεις θαλασσίων σπορ κτλ.  
Επίσης εποχιακοί εργαζόμενοι σ’ επιχει-
ρήσεις εποχιακής έντασης, όπως είναι οι 
εποχιακοί εργαζόμενοι στο αεροδρόμιο, το 
λιμάνι και τα ΚΤΕΛ, οι εποχιακοί εργαζόμενοι 
σε πολυκαταστήματα, αποθήκες τροφοδοσίας 
και Σούπερ Μάρκετ κτλ. καθώς πολλές    
δραστηριότητες εμπλέκονται με τον κλάδο 
του Τουρισμού.  
Όλοι αυτοί δεν εντάσσονται στην        
αναστολή και ζουν μέσα στην ανασφάλεια 
και την αβεβαιότητα. Η κατάστασή τους είναι 
τραγική, καθώς καλούνται να ζήσουν χωρίς 
εισόδημα και ασφάλιση μέχρι του χρόνου το 
καλοκαίρι. 
Πολλοί απειλούνται με εξώσεις, άλλοι 
χρωστάνε τη ΔΕΗ και τη ΔΕΥΑΚ και απειλού-
νται με κόψιμο των συνδέσεων, ενώ υπάρ-
χουν και οικογένειες που χρωστάνε δάνεια 
στεγαστικά στις τράπεζες και στην εφορεία. 
  

 

Οι εργαζόμενοι Επισιτισμού - Τουρισμού διεκδικούν: 

 

 
 

Με μεγαλειώδη συγκέντρωση και διαδή-
λωση, δύο μέρες μετά την ψήφιση στη Βουλή 
του νομοσχεδίου που απαγορεύει τις διαδηλώ-
σεις, οι Κερκυραίοι υποδέχτηκαν τον Πρωθυ-
πουργό. Ήταν η μεγαλύτερη συγκέντρωση των 
τελευταίων χρόνων. Την οργάνωσαν οι ξενοδο-
χοϋπάλληλοι, το μεγαλύτερο ταξικό σωματείο. 
Την συμμετοχή τους είχαν δηλώσει πολλά συν-
δικάτα του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, η 
ομοσπονδία αγροτικών συλλόγων, σωματεία 
αυτοαπασχολουμένων, οι ομάδες γυναικών της 
ΟΓΕ, περιβαλλοντικοί σύλλογοι, ο σύλλογος 
δικαιούχων εργατικών κατοικιών Αι Γιάννη κτλ.   
 

 
 

Ξενοδοχοϋπάλληλοι, Ιδιωτικοί Υπάλλη-
λοι, Οικοδόμοι, Καθηγητές, Δάσκαλοι, 
εποχιακοί υπάλληλοι και πλήθος λαού, δεν 
πτοήθηκαν από το νέο νομοσχέδιο κι έδωσαν 
αγωνιστική απάντηση στον Πρωθυπουργό.  
Οι διαδηλωτές με παλμό και αγωνιστικό-
τητα, διατράνωσαν την αντίθεσή τους στην 
πολιτική που καταδικάζει το λαό στην φτώχεια 
και γι’ αυτό φροντίζει να τον φιμώσει και να   
πνίξει κάθε φωνή αντίστασης. 
Έντονη ήταν η παρουσία της αστυνομίας, 
κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του           
Πρωθυπουργού. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης  
έταξε στους ξενοδόχους και τους υπόλοιπους 
μεγαλοεπιχειρηματίες, μπόλικο ζεστό χρήμα 
για την «επανεκκίνηση» της οικονομίας αφού 
θα «ροκανίσουν» τις επιδοτήσεις από τα 32 δισ. 
του «Ταμείου Ανάκαμψης». 
Δεν ήταν το ίδιο κουβαρντάς με τους   
εργαζόμενους, που άλλους τους καταδικάζει 
να ζήσουν με 9 ευρώ τη μέρα, άλλους με 3 ευρώ 
κι άλλους χωρίς καθόλου εισόδημα. Ούτε με 
τους αυτοαπασχολούμενους και τους φτωχούς 
αγρότες που πλήττονται.  
Στους επενδυτές στον Ερημίτη ήταν γεν-
ναιόδωρος, τους έταξε κάθε διευκόλυνση κι 
έβαλε την αστυνομία να τους κάνει το φύλακα! 
    
 

Οι ξενοδοχοϋπάλληλοι είναι άνεργοι στην 
συντριπτική τους πλειοψηφία, κάποιοι όμως 
είναι και απλήρωτοι από την προηγούμενη 
χρονιά. Αρκετά ξενοδοχεία, συστηματικά, 
αφήνουν απλήρωτη την Άδεια, το Επίδομα 
Αδείας και το τελευταίο μηνιάτικο. Το Συνδι-
κάτο έκανε κινητοποιήσεις από τον Ίσσο ως το 
Σιδάρι, για την καταβολή των δεδουλευμένων, 
ενώ έγιναν καταγγελίες στο ΣΕΠΕ. 
 

 
 

Σύσκεψη εργαζομένων στα τουριστικά 
γραφεία, κάλεσε το Συνδικάτο. Από τη     
σύσκεψη αποφασίστηκαν παρεμβάσεις και 
κινητοποιήσεις στα γραφεία πολυεθνικών του 
Τουρισμού και στο αεροδρόμιο.   

 
 

Υπάλληλοι με τις στολές τους, ξενοδοχοϋ-
πάλληλοι κι άλλοι εργαζόμενοι, διαμαρτυρή-
θηκαν για την έλλειψη μέτρων στήριξης των 
εποχιακών εργαζομένων στον Επισιτισμό – 
Τουρισμό, απαίτησαν άμεσες λύσεις για την 
αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος, ασφα-
λιστική κάλυψη για τις οικογένειές τους και 
επιδότηση ανεργίας για το χειμώνα. 
 

 
 

Ο Σταμάτης Πελάης, προειδοποίησε την 
κυβέρνηση, ότι θα συνεχιστούν οι κινητοποιή-
σεις ως την πλήρη ικανοποίηση των αιτημάτων 

Να εξασφαλιστεί εισόδημα, ασφάλιση, αξιοπρεπής διαβίωση! 

 

Βρείτε μας και στο Facebook: 
Ομάδα Γυναικών Βόρειας    Κέρ-

κυρας - ΟΓΕ 

 

 



 

  

Η «νταντά της γειτονιάς» είναι μακριά 
από τις σύγχρονες ανάγκες των παιδιών 
προσχολικής ηλικίας. Δεν αποτελεί λύση 
στα σοβαρά προβλήματα. Στην πραγ-
ματικότητα, προσθέτουν μια ακόμα 
μορφή υποβαθμισμένης υπηρεσίας 
«φύλαξης» βρεφών – νηπίων. 
Η επιστημονικά οργανωμένη κοινω-
νική δομή της προσχολικής φροντί-
δας και αγωγής είναι η σύγχρονη απά-
ντηση στην ανάγκη φύλαξης και εκπαί-
δευσης των παιδιών και των βρεφών.  
Με τις «πιστοποιημένες δεξιότητες» 
μιας άνεργης γυναίκας δεν λύνεται 
κανένα πρόβλημα. Νταντάδες και για-
γιάδες ήταν πάντα λύση ανάγκης,    
καθώς δεν φτάνει η στοργική φροντίδα 
για να αναπτυχθεί σωστά ένα παιδί.  
Στον βρεφονηπιακό σταθμό το παιδί 
πρέπει να έχει τον κατάλληλο χώρο, τις 
υποδομές, το επιστημονικό προσωπικό 
και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την 
ομαλή ψυχοκοινωνική ανάπτυξή του. 
Ούτε νέο, ούτε σύγχρονο κοινωνικό 
κράτος είναι αυτό,  που δεν εξασφαλί-
ζει το δικαίωμα όλων των παιδιών προ-
σχολικής ηλικίας σε αποκλειστικά δη-
μόσιες και δωρεάν, σύγχρονες κοινωνι-
κές υποδομές φροντίδας και αγωγής. 
Εξυπηρετεί τα συμφέροντα των επι-
χειρηματικών ομίλων ενάντια στα 
δικαιώματα των εργαζομένων και τις 
ανάγκες της λαϊκής οικογένειας.  
Να γεννάμε με τη μαμή του χωριού; 
Να πηγαίνουμε σε πρακτικούς, να   
μαθαίνουμε γράμματα κατ’ οίκον; Αυτές 
θα ‘ναι οι επόμενες καινοτόμες ιδέες 
κυβέρνησης και ΕΕ, για εξοικονόμηση 
χρημάτων για να επιδοτούνται τράπε-
ζες, καναλάρχες κι εφοπλιστές!!!  

Η  Ζεχραέ 
 
Στρέφει η Τσιγγάνα το κορμί 
σάρκα φιδίσια και θερμή. 
Βαρεί το ντέφι κι ως τ’ ακούς 
θαρρείς πια θέριεψε η στιγμή 
στους κόρφους της, τους θηλυκούς. 
 

Στρέφει η Τσιγγάνα και λυγά, 
πότε γοργά, πότε σιγά. 
Το λάγνο μάτι της, σπαθί 
τον μελαμψό ψάχνει ζευγά 
που τον διψά και την ποθεί. 
 
 
 
 

Λογοτεχνικά αποσπάσματα 
 

Σπυριδούλα Πουλιάση – Η Ζεχραέ 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

Κατακαλόκαιρο! Για τους περισσότερους 
εργαζόμενους, αυτό σημαίνει -ολιγοήμερη 
έστω- ξεκούραση, μπάνια σε καμιά κοντινή 
παραλία, για κάποιους διακοπές στο  χωριό 
ή σε συγγενείς και για ακόμα λιγότερους 
ένα ταξιδάκι αναψυχής.  
Για τους εργαζόμενους στον Τουρισμό, 
το καλοκαίρι ήταν πάντα συνώνυμο της 
ατέλειωτης δουλειάς, πολλές φορές χωρίς 
ρεπό, με εντατικοποίηση και εξαντλητικά 
ωράρια. Αντίστοιχη ήταν και η κατάσταση 
για τους αυτοαπασχολούμενους στον κλάδο 
που πάσχιζαν σε 4-5 μήνες να εξασφαλί-
σουν το εισόδημα όλης της χρονιάς. 
Φέτος αντιμετωπίζουν προβλήματα 
επιβίωσης χιλιάδες οικογένειες, που 
απασχολούνται στα ξενοδοχεία, την      
εστίαση και τον τουρισμό. Η επιδότηση των 
ξενοδοχοϋπαλλήλων, μέσω της αναστολής, 
δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες τους, αν 
και είναι μια ανακούφιση που πέτυχαν με 
συνεχείς ταξικούς αγώνες.  
Οι εργαζόμενοι στα ξενοδοχεία έδωσαν 
απεργιακές μάχες, συμμετείχαν σε πολύ-
μορφες κινητοποιήσεις και ανάγκασαν την 
κυβέρνηση να τους αναπληρώσει ένα μέρος 
του εισοδήματος που έχασαν, εξασφάλισαν 
ασφάλιση και ανεργία για το χειμώνα. 
Οι εργαζόμενοι στον επισιτισμό -
τουρισμό είναι εντελώς ακάλυπτοι,  η 
συντριπτική τους πλειοψηφία δεν προσ-
λήφθηκε φέτος. Έτσι χωρίς εισόδημα και 
ένσημα, μόνο με μια μικρή παράταση της 
ανεργίας είναι αδύνατον να τα βγάλουν 
πέρα και φυσικά δεν μπορούν να επιδοτη-
θούν για τον χειμώνα, ούτε να έχουν    
ασφάλιση για το 2021.

 

 

 

Αγώνας για δουλειά με δικαιώματα, εισόδημα, ασφάλιση, 
αξιοπρεπή διαβίωση για όλους   

 
Όσοι –ελάχιστοι– βρήκαν δουλειά,  
αντιμετωπίζουν την αντεργατική    
επίθεση των μεγελοξενοδόχων και 
των άλλων  μεγαλοεργοδοτών, καθώς 
τα αφεντικά αξιοποιούν τα αντεργατι-
κά μέτρα των κυβερνήσεων για να 
χτυπήσουν εργατικά δικαιώματα, τους 
τσακισμένους μισθούς και το ωράριο. 
Ακόμα, αντιμετωπίζουν τις αυξημένες 
απαιτήσεις των υγειονομικών πρωτό-
κολλων, κινδύνους για την υγεία,  
εντατικοποίηση κι εξάντληση. 
Σε άλλους κλάδους εξαπλώνονται 
οι απολύσεις αλλάζουν συμβάσεις 
πλήρους απασχόλησης σε μερικής, 
μεγαλώνουν ανασφάλεια κι εκβιασμοί.  
Απλήρωτοι από πέρσι είναι κάποιοι 
εποχιακοί ξενοδοχοϋπάλληλοι, ενώ οι 
σχολικές καθαρίστριες έφτυσαν αίμα 
για να αναγκάσουν τις Δημοτικές   
Αρχές να τους δώσουν κάποια από τα 
δεδουλευμένα τους. 

 

 
 

Κανείς εργαζόμενος μόνος απένα-
ντι στην επίθεση της εργοδοσίας. 
Το ταξικό κίνημα και το ριζοσπαστικό 
γυναικείο κίνημα, από την πρώτη 
στιγμή σήμαναν συναγερμό. Για προ-
στασία της ζωής εργαζομένων και κα-
ταναλωτών, για άμεση κρατική χρη-
ματοδότηση του δημόσιου συστήματος 
Υγείας με προσλήψεις μόνιμου προ-
σωπικού όλων των κλάδων, κάλυψη 
όλων των αναγκών σε ΜΕΘ και ΠΦΥ.  
Οργάνωση παντού, ταξική ενότητα 
μαζικά σωματεία, δυνατός ο λαός.  
Οι εργαζόμενοι έχουν πλέον αποκτή-
σει πείρα. Η εργατική τάξη μπορεί και 
πρέπει να διεκδικήσει και να παλέψει 
για όλες τις σύγχρονες ανάγκες της, 
για ένα μέλλον όπου ο πλούτος θα 
ανήκει στους εργαζόμενους που τον 
παράγουν, με ανατροπή της καπιταλι-
στικής βαρβαρότητας.  
Είμαστε σ’ επιφυλακή!  Δυναμώ-
νουμε τον αγώνα!   

 

Τζένη Σκέμπρη  

 
 

Τι είναι αυτό το καινούριο πρόγραμμα που εξήγγειλε η 
κυβέρνηση; Στο πλαίσιό του προγράμματος «νταντάδες 
της γειτονιάς» θα χορηγείται οικονομική ενίσχυση σε  
εργαζόμενους γονείς για τη φύλαξη του παιδιού ή των 
παιδιών τους από «παιδαγωγό - φύλακα», είτε στο σπίτι 
της οικογένειας είτε στο χώρο της «νταντάς».  
Αντί για βρεφονηπιακούς σταθμούς, προσπαθεί η 
κυβέρνηση να αντιμετωπίσει την έλλειψη υποδομών και 
την μη πρόσληψη προσωπικού, με φύλαξη των παιδιών 
στο σπίτι. Επίσης κατ’ οίκον εργασία, για τις «νταντάδες». 
Είναι σίγουρο, ότι έτσι θα ανοίξει δρόμος για την επέλαση 
των μεγάλων εκπαιδευτικών ομίλων, που θα αρπάξουν 
την ευκαιρία, που τους δίνει η κυβέρνηση, να κάνουν 
δουλεμπορικά γραφεία και να νοικιάζουν «νταντάδες». 
Η κυβέρνηση προβάλει το πρόγραμμα σαν λύση για 
χιλιάδες γονείς που αντιμετωπίζουν τις μεγάλες ελλείψεις 
σε βρεφονηπιακούς σταθμούς.  
Οι υπάρχουσες δομές των Δήμων καλύπτουν ένα    
μέρος βρεφών και παιδιών και το κόστος των τροφείων 
επιβαρύνει σημαντικά τον οικογενειακό προϋπολογισμό. 
Αν δεν βρουν θέση για τα παιδιά τους, οι γονείς θα πρέπει 
να «χρυσοπληρώσουν» μια θέση σε ιδιωτικό σταθμό. 
Το σκηνικό με την «νταντά της γειτονιάς» που επιχει-
ρεί να στήσει η κυβέρνηση, υποκαθιστώντας  μια οργα-
νωμένη κοινωνική δομή, έρχεται σε αντίθεση με την πάγια 
θέση του κινήματος για δίχρονη υποχρεωτική Προσχολική 
Αγωγή και βρεφονηπιακούς σταθμούς για όλα τα παιδιά. 
Πρόκειται για οπισθοχώρηση σε παλιότερες καταστάσεις.  
 

Νταντάδες της γειτονιάς: 
Πίσω ολοταχώς… στον Μεσαίωνα 

 
Γύρω, τριγύρω της βουβοί 
σγουρό μαλλί, δέρμα μαβί 
σαστίζουνε τ’ αρσενικά. 
Τι περιστέρια στο κλουβί 
κλείνει στα στήθη ερωτικά!  
 

Ποιος θα μπορέσει να το πει… 
Μα ξάφνου, ως έπεσε η σιωπή 
τρελή θαρρείς, όσο ποτέ 
τραβάει το μπούστο, τι ντροπή 
κι όλα τα δείχνει, η Ζεχραέ! 
  



  

  

Η Τσούχτροβα ξαναχτυπά... 

"Φανερωσέ μου τη μάσκα που κρύβεις, κάτω απ 
τη μάσκα που  φοράς..."  (συγκρότημα Τρύπες) 
 
* Την ίδια ώρα που με βάση τις υποδείξεις 
των επιδημιολόγων ανακοινώθηκε η απόφαση 
για υποχρεωτική χρήση μάσκας στους κλει-
στούς χώρους, την ίδια ώρα ο υπουργός Του-
ρισμού ανακοίνωσε προς τη Διεθνή Ένωση 
Κρουαζιέρας και τα μεγαλύτερα μονοπώλια του 
κλάδου ότι από το Σάββατο 1η Αυγούστου 
ανοίγουν τα λιμάνια της Ελλάδας για τη διεθνή 
κρουαζιέρα... Διότι οι κρουαζιέρες ως γνω-
στόν, και να κολλήσουν δεν υπάρχει πρόβλη-
μα, δεν το μεταδίδουν στους στεριανούς, απλά 
πλέουν από λιμάνι σε λιμάνι μέχρι την Κούβα.  
* Μπροστά στο κέρδος των εφοπλιστών τι 
είναι μερικές χιλιάδες κρουσματάκια βρε κου-
τά; Εξάλλου ότι και να μας συμβεί, έχουμε 
σύστημα Υγείας εμείς (γκουχ γκουχ)... 
* Εν τω μεταξύ, κακός χαμός γίνεται στα 
μέσα μαζικής μεταφοράς εξαιτίας των περιορι-
σμένων δρομολογίων στην Αθήνα... Οι κυβερ-
νητικές συστάσεις για «κοινωνική αποστασιο-
ποίηση» μαζί με απειλές προστίμων καλά κρα-
τούν, μήπως να βάζατε και κάνα δρομολόγιο 
παραπάνω; Λέω εγώ τώρα...Μήπως να κάνατε 
προσλήψεις, επισκευές, αγορές κτλ, πέρα από 
το να μας απειλείτε διαρκώς με κάτι;  
                             *** 
* Με μάσκα λοιπόν παντού, σε όλους τους 
δημόσιους κλειστούς χώρους, πλην των εκ-
κλησιών. Εκεί αν μας δουν με μάσκα   κινδυ-
νεύουμε να μας πετάξουν έξω, όπως ο ιερέας 
στην Εορδαία που διέκοψε τη λειτουργία μόλις 
είδε την πιστή με τη μάσκα λέγοντας "δεν 
θέλω καρναβάλια στην εκκλησία μου".. 
* Η εκκλησία βεβαίως είναι δικιά του, του 
ανήκει, την έχτισε ο πάππους του καθώς φαί-
νεται. Όσο για τον φονικό ιό που κυκλοφορεί, 
σ' αυτόν θα κάνει ένα ευχέλαιο και θα τον 
ξεκάνει, δεν υπάρχει πρόβλημα... 
* Με μάσκα όμως θα επισκεφθεί και η Γ.Γ. 
Αντιεγκληματικής πολιτικής Σοφία Νικολάου 
την φυλακή στην Κω, από τις 6 έως τις 15 
Αυγούστου. Επί 9 ολόκληρες μέρες θα επιθεω-
ρεί η αθεόφοβη τη φυλακή που έχει χωρητικό-
τητα 45 ατόμων, μόνο αργά το βράδυ κατάκο-
πη θα πηγαίνει στο πεντάστερο ξενοδοχείο και 
θα πίνει δυο-τρία κοκτέϊλ στην πισίνα, έτσι για 
να ισιώσει... 
* Άγαλμα πρέπει να στήσουμε σε αυτούς 
τους ακούραστους λειτουργούς του κράτους 
που με ανιδιοτέλεια και αυταπάρνηση επιτε-
λούν το δύσκολο έργο τους, και αύξηση στο 
μισθό να μην ξεχάσουμε.  
  

 
 

  

Τσούχτρα

 
                 Ενημερωτικό δελτίο της Ομάδας Γυναικών Βόρειας Κέρκυρας της ΟΓΕ 

 

Αύγουστος 2020, 
 φύλλο 28ο 

ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ 
ΔΩΡΕΑΝ 

 

 

Το ταξικό κίνημα, βάζει πρώτη 
προτεραιότητα να μην μείνει  κα-
μιά λαϊκή οικογένεια χωρίς εισό-
δημα, ασφάλιση, αξιοπρεπή διαβί-
ωση. Οι εργαζόμενοι σε τουρισμό-
επισιτισμό μένουν εντελώς ακάλυ-
πτοι. Χωρίς καθόλου εισόδημα, 
επίδομα ανεργίας και     ασφάλιση. 
Άμεσα μέτρα τώρα! 
Γενική Συνέλευση για τις 13 Αυ-
γούστου στις 6:30μμ στο Εργατικό 
Κέντρο ανακοίνωσε το Συνδικάτο 
ξενοδοχοϋπαλλήλων-επισιτισμού-
τουρισμού, για το σχέδιο δράσης κι 
άλλα οργανωτικά ζητήματα. 

 

 
 

* Για κείνο το 16χρονο κορίτσι που βρέθηκε 
"αυτοκτονημένο" στα Τρίκαλα, εκείνο που είχε 
σχέση με 26χρονο αστυνομικό που αποδεδειγ-
μένα την κακοποιούσε και που οι γονείς του 
κοριτσιού επιμένουν ότι δεν αυτοκτόνησε, ότι 
ήταν χτυπημένη και παρατημένη εκεί να πεθά-
νει, θα μάθουμε άραγε ποτέ τι ακριβώς έγινε; 
Μπα, ε; 
* Ανήμερα της επετείου της δολοφονίας της 
Σωτηρίας Βασιλακοπούλου, αστυνομικοί   
προσήγαγαν οκτώ μέλη της ΚΝΕ που φρόντιζαν 
τον χώρο του μνημείου της στο σημείο που   
δολοφονήθηκε, ενόψει της εκδήλωσης προς 
τιμήν της. Οι οχτώ νεαροί σύντροφοι αφέθηκαν 
ελεύθεροι, μετά από παρέμβαση του βουλευτή 
του ΚΚΕ Θανάση Παφίλη στον Χρυσοχοΐδη. Το 
κράτος έχει συνέχεια και σαφή στόχο πάντα! 
* Ακόμα και νεκρή φοβούνται την Σωτηρία. 
Γιατί τότε και τώρα, οι ΚΝίτες, στις πύλες των 
εργοστασίων ή των ξενοδοχείων, εκπροσωπούν 
την αδούλωτη νεολαία που αγωνίζεται. Κι οι 
κυβερνήτες και εκπρόσωποι του κεφαλαίου, 
φοβούνται τους αγώνες του σήμερα και του 
αύριο... Κι όταν φοβούνται, ξαμολάνε τα σκυλιά 
τους... 
* "Μας φοβούνται και μας σκοτώνουν" με 
αυτούς τους στίχους του Τάσου Λειβαδίτη θα 
κλείσουμε την Αυγουστιάτικη "Τσούχτρα"...  
 

"Ναι αγαπημένη μου, 
εμείς γι’ αυτά τα λίγα κι απλά πράγματα πολεμά-
με 
για να μπορούμε να ‘χουμε μία πόρτα, εν’ άστρο, 
ένα σκαμνί 
ένα χαρούμενο δρόμο το πρωί 
ένα ήρεμο όνειρο το βράδυ. 
Για να ‘χουμε έναν έρωτα που να μη μας τον   
λερώνουν 
ένα τραγούδι που να μπορούμε να τραγουδάμε 
 

Όμως αυτοί σπάνε τις πόρτες μας 
πατάνε πάνω στον έρωτά μας. 
Πριν πούμε το τραγούδι μας 
μας σκοτώνουν. 
 

Μας φοβούνται και μας σκοτώνουν. 
Φοβούνται τον ουρανό που κοιτάζουμε 
φοβούνται το πεζούλι που ακουμπάμε 
φοβούνται το αδράχτι της μητέρας μας και το 
αλφαβητάρι του παιδιού μας 
φοβούνται τα χέρια σου που ξέρουν να              
αγκαλιάζουν τόσο τρυφερά 
και να μοχτούν τόσο αντρίκια 
φοβούνται τα λόγια που λέμε οι δυο μας με φωνή 
χαμηλωμένη 
φοβούνται τα λόγια που θα λέμε αύριο όλοι μαζί 
μας φοβούνται, αγάπη μου, 
 

και όταν μας σκοτώνουν 
νεκρούς μας φοβούνται πιο πολύ..." 

 

Venceremos! 
 

Μέτρα για την επιβίωση εργαζομένων επισιτισμού-τουρισμού 
  

 Μεγαλειώδης συγκέντρωση κατά την άφιξη του Πρωθυπουργού 
Απεργία και συλλαλητήριο στις 4/9 για την επιβίω-
ση των εργαζομένων στον επισιτισμό - τουρισμό            
ανακοίνωσε το Συνδικάτο ξενοδοχοϋπαλλήλων-
επισιτισμού-τουρισμού, ζητώντας μέτρα προστασίας. 
Να καλυφθεί ένα μέρος του εισοδήματος που χάθηκε, να 
καλυφθούν ασφαλιστικά, να πάρουν ανεργία το χειμώνα 

 Το 2ο Αντιπολεμικό Φεστιβάλ, οργανώ-
νουμε φέτος, με αφορμή τα 75 χρόνια από 
την ρίψη της πυρηνικής βόμβας στις 6 στη 
Χιροσίμα και στις 9  Αυγούστου του 1945 
στο Ναγκασάκι.  
Το διπλό ιμπεριαλιστικό έγκλημα των 
ΗΠΑ, ήταν το πρώτο από τις αιματηρές 
επεμβάσεις που ακολούθησαν και         
ματώνουν τους λαούς ως τις μέρες μας. 
ΗΠΑ - ΝΑΤΟ κι άλλοι ιμπεριαλιστικοί 
οργανισμοί, με τις βάσεις και τα στρατη-
γεία που έχουν αναπτύξει στη χώρα μας, 
είναι παράγοντες αποσταθεροποίησης, μας 
καθιστούν ορμητήριο πολέμων και στόχο 
αντιποίνων.  
Σήμερα ΗΠΑ, EE, ΝΑΤΟ υποθάλπουν 
την τούρκικη επιθετικότητα -άλλη μια 
φορά-  κι αυξάνονται οι παραβιάσεις και οι 
προκλήσεις της τούρκικης κυβέρνησης.  
ΕΕ και ΝΑΤΟ, για να κρατήσουν την 
τούρκικη αστική τάξη στο δικό τους μπλοκ 
ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών, ωθούν την 
Ελλάδα σε επικίνδυνες παραχωρήσεις. 
Η αντιπολεμική - αντιιμπεριαλιστική 
δράση είναι απαραίτητη σήμερα, για την 
υπεράσπιση της Ειρήνης. Για να φύγουν οι 
βάσεις. Να μην γίνουν αλλαγές συνόρων. 
Για να ζήσουμε ειρηνικά όλοι οι λαοί. 

 


