
 

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 
 

Αλχατζίδου Ανδρομάχη του Γεωργίου (ΠΕ03), Γυμνάσιο Φίλιας 

Γεωργοκώστα Σοφία του Χρήστου (ΠΕ18.04), 1ο Εσπ. ΕΠΑΛ Μυτιλήνης 

Γκίκα Ευφημία (Έφη) του Λεωνίδα (ΠΕ05), Γυμνάσιο Καλλονής 

Γκουλιούμη Ζακελίνα του Στυλιανού (ΠΕ04.04), ΓΕΛ Γέρας, αναπληρώτρια 

Καλύβα Άννα του Ευαγγέλου-Σπυρίδωνος (ΠΕ05), ΓΕΛ Άντισσας 

Κογκορόζη Μαρία της Ελευθερίας (ΠΕ08), ΕΠΑΛ Καλλονής 

Κρητικός Παναγιώτης του Νικολάου (ΠΕ06), ΓΕΛ Μανταμάδου 

Ντουράκης Κωνσταντίνος του Στεργίου (ΠΕ04.02), ΓΕΛ Μανταμάδου 

Σπανός Γεώργιος του Θεοδώρου (ΠΕ02), Γυμνάσιο Πλωμαρίου 

Τσιρεπλής Ιγνάτιος (Τάκης) του Παναγιώτη (ΠΕ04.01), Γυμνάσιο Καλλονής 

 

 
 
 
 

 
9η Μάη 2017 

Κεντρικά Λύκεια Μυτιλήνης, 9:00 π.μ. 
Γενική Συνέλευση και Εκλογές 

 για νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΜΕ 
 για το 18ο συνέδριο της ΟΛΜΕ 

Μαύρο στη ΔΑΚΕ των απολογητών της κυβερνητικής πολιτικής, των κρυφών 
και φανερών εθνικοσοσιαλιστών, των Διευθυντών-αξιολογητών, των «όψιμων» 
αντικυβερνητικών!  

Όχι στην Αριστερά της υποταγής στον ρεαλισμό, του νέου κυβερνητικού 
συνδικαλισμού, του ευρωπαϊσμού και του συμβιβασμού με το κεφάλαιο και τους 
«Θεσμούς»!  

Όχι στην Αριστερά της ηττοπάθειας και του σεχταρισμού, των 
μικροκομματικών σκοπιμοτήτων και του κοινοβουλευτισμού.  

Ψηφίζουμε-στηρίζουμε 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 
Tο ρεύμα του ανυποχώρητου ταξικού αγώνα και της υπεράσπισης των 
εργατικών συμφερόντων. Της συλλογικής δράσης και του οράματος για ένα 
πραγματικά δημόσιο και δωρεάν σχολείο, για ουσιαστική μόρφωση για όλα 
τα παιδιά, για σταθερή και μόνιμη εργασία για όλους. Για το δικαίωμα σε όλα 
τα κοινωνικά αγαθά, για πραγματική δημοκρατία, για μια κοινωνία χωρίς 
καταπίεση και εκμετάλλευση.  



 

ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΡΕΑΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ! 

ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΠΙΣΩ ΟΣΑ ΜΑΣ ΕΚΛΕΨΑΝ! 

ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΟΥΜΕ ΟΣΑ ΜΑΣ ΑΝΗΚΟΥΝ! 
Συναδέλφισσα/ Συνάδελφε, 

 

Αντέχεις μια ακόμη μείωση του μισθού σου; 

Αντέχεις μια επιπλέον περικοπή στο πενιχρό εισόδημά σου, λόγω της νέας δραματικής μείωσης του αφορολόγητου; 

Ανέχεσαι να μην έχεις ιατρική και φαρμακευτική περίθαλψη;  

Ανέχεσαι να σου αυξάνουν το ωράριό σου και να απαιτούν συνεχείς άχρηστες και άσκοπες δράσεις από εσένα; 

Ανέχεσαι να τρέχεις σε 2,3,4 ή και 5 σχολεία ακόμη για να διδάξεις τα μαθήματά σου;  

Σου αρέσει να ανταγωνίζεσαι το συνάδελφό σου και το γειτονικό σχολείο;  

Θα ανεχτείς την αναβίωση του επιθεωρητισμού, μέσω της αξιολόγησης που σου ετοιμάζουν; 

Ανέχεσαι να βλέπεις τους μαθητές σου με το μέλλον τους υποθηκευμένο;  

Ανέχεσαι να φεύγουν τα παιδιά σου μετανάστες στο εξωτερικό; 

Δέχεσαι αυτοί που χρόνια τώρα τους χρυσοπληρώνεις με δάνεια και πανωτόκια ή με τα 233δις ευρώ της ανακεφαλαιοποίησης-ενίσχυσης των τραπεζών να σου 
αρπάξουν το σπίτι κι ό,τι απέμεινε απ’ τη μικρή σου περιουσία; 

Μπορείς να ζήσεις σ’ ένα σπίτι χωρίς ρεύμα, νερό, θέρμανση γιατί στα κόψανε οι εταιρείες;  

Αποδέχεσαι όλα αυτά που με το δικό σου ιδρώτα και τους φόρους φτιάχτηκαν (λιμάνια, οδικό δίκτυο, αεροδρόμια κλπ.) αλλά και η δημόσια γη (πρώην 
στρατόπεδα, παραλίες κ.ά.) να ξεπουληθούν για ένα κομμάτι ψωμί και για την πληρωμή ενός χρέους που δεν είναι δικό σου; 

Αν ναι, τότε μπορείς άφοβα να ψηφίσεις ΔΑΚΕ – ΠΕΚ – ΣΥΝΕΚ 

 

Αν όχι, μία είναι η λύση: συσπειρώσου στο σωματείο σου, αγωνίσου, στήριξε-ψήφισε 

Αγωνιστική Παρέμβαση 

 

ΔΕΝ ΕΠΑΙΤΟΥΜΕ, ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ    ΔΟΥΛΕΙΑ, ΣΤΕΓΗ, ΥΓΕΙΑ, ΠΑΙΔΕΙΑ,  

                                         ΖΩΗ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 


