
Ενισχύουμε το ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ 
Με τις ανάγκες μας μπροστά. Μετατρέπουμε τις ψήφους σε αγώνες. 

Συναδέλφισσα/ε,  
    Οι φετινές εκλογές του ΓΕΩΤΕΕ βρίσκουν το σύνολο των εργαζόμενων, αυτοαπασχολούμενων 

και ανέργων Γεωτεχνικών, αντιμέτωπους με τη συσσωρευμένη κοινωνική καταστροφή που έχει 
επιφέρει όλα αυτά τα χρόνια η επιθετική πολιτική των οικονομικά ισχυρών και των κυβερνήσεων τους, 
απέναντι στην κοινωνία μέσω  των μνημονίων διαρκείας, της πανδημίας και της έκρηξης της ακρίβειας 
και του πληθωρισμού. Επιπλέον για πρώτη φορά μετά από χρόνια οι λαοί βιώνουν διεθνώς τις 
καταστροφικές συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία και τον υπαρκτό κίνδυνο της πυρηνικής απειλής 
που τοποθετείται στο φόντο της περιβαλλοντικής κρίσης που είναι παρούσα και στον κίνδυνο για νέο 
γύρο παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης.  

Προσπαθούν να ξεπεράσουν τη κρίση τους ξαναμοιράζοντας τη πίτα σε βάρος των λαϊκών αναγκών. 
Στον αγροτοδιατροφικό τομέα της χώρας το μοίρασμα αυτό περνάει μέσα από το ξεπούλημα του 
δημόσιου πλούτου ,από την απαξίωση-κλείσιμο-ιδιωτικοποίηση ή πλήρη επιχειρηματικοποίηση των 
συνεταιριστικών επιχειρήσεων, τη διάλυση της εργασίας των μισθωτών γεωτεχνικών, το ξεκλήρισμα ή 
την «προσαρμογή» όσων μικρομεσαίων παραγωγών και επαγγελματιών αντέξουν, τη καταστροφή των 
δασών, τη προκλητική ενίσχυση μονοπωλιακών ομίλων στις ιχθυοκαλλιέργειες, τη ληστρική 
εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου. Σε αυτή τη κατεύθυνση υποταγής της εργασίας και του 
περιβάλλοντος στο κέρδος, μέσω και της υποταγής στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς  κινείται 
και η έρευνα για υδρογονάνθρακες. 

Συναδέλφισσα/ε  
Κυβερνήσεις-Ε.Ε έχουν παραδώσει πλήρως τον αγροτοδιατροφικό τομέα στο πολυεθνικό και ντόπιο  

κεφάλαιο, με επίθεση σε βάρος των μικρομεσαίων παραγωγών και των εργαζομένων.  
Δεν έγιναν όλα ξαφνικά. Η κατάσταση αυτή  είναι αποτέλεσμα της κλιμάκωσης των αντιδραστικών 
αλλαγών της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) και οι αναδιαρθρώσεις στο γεωργικό τομέα που 
συναποφασίζονται ή επιβάλλονται στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης από όλες τις κυβερνήσεις με  
την πλήρη συναίνεση  του ΓΕΩΤΕΕ. Σε αυτή τη κατεύθυνση έρχονται να προστεθούν το GREEN 
DEAL και το «Ταμείο Ανάκαμψης»  που θα συμβάλλουν στην αύξηση της κερδοφορίας των 
εταιρειών , στη  συγκέντρωση της παραγωγής και του πλούτου σε λίγα χέρια και στην 
ολοκλήρωση των ιδιωτικοποιήσεων. 
          Το ΓΕΩΤΕΕ με ευθύνη των κυρίαρχων παρατάξεων (ΔΑΚΕ-ΝΔ, ΔΗΣΥ-ΠΑΣΟΚ, 
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ-ΣΥΡΙΖΑ) εξυπηρετεί τα συμφέροντα του αγροτοδιατροφικού 
κεφαλαίου και των μεγαλοπαραγόντων του κλάδου. Αποτελεί έναν γραφειοκρατικό – αντιδραστικό  
μηχανισμό που λειτουργεί σε βάρος των αναγκών και των δικαιωμάτων της πληττόμενης πλειοψηφίας 
των γεωτεχνικών.  

Οι μισθωτοί γεωτεχνικοί παλεύουν να επιβιώσουν σε έναν ιδιωτικό τομέα της εργοδοτικής 
ασυδοσίας, των απολύσεων, της κατάργησης των συλλογικών συμβάσεων και των μισθών πείνας. Οι 
απολυμένοι, οι άνεργοι, οι υποαπασχολούμενοι, οι ανασφάλιστοι, έχουν γίνει ο θλιβερός κανόνας, ενώ 
οι νέοι συνάδερφοι που επιλέγουν το δρόμο της μετανάστευσης γίνονται όλο και περισσότεροι. Οι 
επισφαλείς σχέσεις εργασίας επεκτείνονται. Οι δημόσιοι υπάλληλοι βιώνουν διαρκείς περικοπές, 
υποστελέχωση, διάλυση – ιδιωτικοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών. Οι αυτοαπασχολούμενοι και 
ελεύθεροι επαγγελματίες στη μεγάλη πλειονότητα δεν τα βγάζουν πέρα και βρίσκονται υπό ασφυκτική 
πίεση ενώ  την ίδια στιγμή το αντικείμενο της δουλειάς τους υποβαθμίζεται, Οι γεωτεχνικοί της 
εκπαίδευσης ζουν την απαξίωση του σημερινού σχολείου και πανεπιστημίου καθώς και της εργασίας 
τους σε αυτά, ενώ οι νέοι ερευνητές γεωτεχνικοί κατά κανόνα βρίσκονται αντιμέτωποι με τη δουλειά με 
το κομμάτι. Οι συνταξιούχοι βλέπουν το διαθέσιμο εισόδημα να μειώνεται τόσο το άμεσο όσο και το 
κοινωνικό μέσω της κατεδάφισης του συστήματος υγείας και των κοινωνικών παροχών γενικότερα.  

 



ΑΠΑΝΤΑΜΕ ΜΕΤΩΠΙΚΑ – ΕΝΩΤΙΚΑ- ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΑ 
    Ο από τα κάτω συντονισμός των αγώνων, ο χαρακτήρας των αιτημάτων και του προγράμματος 

(που παρουσιάσαμε στην εκλογική μας διακήρυξη) σε ρήξη με την κυβέρνηση και την Ευρωπαϊκή 
ένωση. Η πραγματική και όχι η συμβολική πάλη αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για ένα νικηφόρο 
κίνημα που αποτελεί τη μόνη απάντηση στην αντιλαϊκή επίθεση. Στη συνολική αντεργατική – 
αντιαγροτική- αντιπεριβαλλοντική επιδρομή διαρκείας απαιτείται συνολική πολιτική αντιπαράθεση και 
σύγκρουση με ΕΕ- κυβέρνηση-κεφάλαιο, αλλά και ένα συνολικό πρόγραμμα ανατροπής που θα οδηγεί 
σε ρήξη με την κυρίαρχη πολιτική και θα ανοίγει ένα άλλο δρόμο με τους παραγωγούς του πλούτου στο 
τιμόνι. 
    Το ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ θέλει να συμβάλλει σε ένα κοινό αγωνιστικό μέτωπο 
όλων όσων πλήττονται από την κυρίαρχη πολιτική. Δεσμευόμαστε ότι θα αγωνιστούμε μέσα και έξω 
από τα όργανα του ΓΕΩΤΕΕ για αυτό το σκοπό. 

 
ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΣ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΝΑ ΒΑΔΙΣΟΥΜΕ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ 

Ψηφίζουμε   
ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ 

                                                                             Εκλογική συνεργασία των: 
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΩΠΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ –ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΟΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΙ 

ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ 
 

Διοικητικό Συμβούλιο (κεντρικό) 
 

Βασιλόπουλος Γρηγόριος δασολόγος, Βλαχόπουλος Νικόλαος γεωλόγος, 
Γιαννέλης Κων/νος γεωλόγος, Γιαννούλια Αικατερίνη γεωπόνος,  Γκούβας 
Χαράλαμπος γεωλόγος, Ελευθεριάδης Ιωάννης κτηνίατρος, Ιωακείμογλου 
Νικολέτα ιχθυολόγος, Καλογιάννη Αφροδίτη κτηνίατρος, Καρανίκας 
Γεώργιος γεωλόγος , Κάργας Γεώργιος γεωπόνος  Κάτσαρης Παναγιώτης 
γεωπόνος, Κιρκιλέση Γεωργία κτηνίατρος, Λίτσα Ευδοκία δασολόγος,  
Μαντζούνης Γεώργιος κτηνίατρος, Μέλιος Ιωάννης γεωπόνος, Μπίλιας 
Ιωάννης κτηνίατρος, Νάνος Ευάγγελος γεωπόνος, Πρεκατσάκης Γεώργιος 
γεωπόνος, Ρισμάνης Σπύρος  γεωπόνος , Σκολαρίγκας Ιωάννης δασολόγος,  
Σωτηριάδη Κων/να κτηνίατρος,   Τζαβέλλας Νικόλαος δασολόγος,  Τσιάμης 
Απόστολος γεωπόνος,  Τσιφή Παυλίνα-Δέσποινα γεωλόγος,  Τσιφής Κων/νος 
γεωπόνος, Χατζηγιακουμής Ιάκωβος γεωπόνος 
 


