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Τι είναι στ’ αλήθεια το ρύζι;
Πού να ξέρω το ρύζι τι είναι
Ποιος να το ξέρει τάχα;

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΓΕΩΤΕΕ 2014

Δεν ξέρω το ρύζι τι είναι
Ξέρω την τιμή του μονάχα
Mπ. Μπρεχτ : Η μπαλάντα του

Συναδέλφισσα – Συνάδελφε,

έμπορα

άνεργη, άνεργε γεωτεχνικέ,
εσύ που εργάζεσαι στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα,
αυτοαπασχολούμενη και αυτοαπασχολούμενε

Απευθυνόμαστε σε σένα που δύσκολα τα βγάζεις πέρα, παρά τη σκληρή δουλειά σου, που ζεις με τον
εφιάλτη της ανεργίας και της απόλυσης, που σε κυνηγά η εφορία και η απειλή των κατασχέσεων, που
χρωστάς στο ταμείο σου και δεν έχεις ιατροφαρμακευτική κάλυψη ή έκανες διακοπή επαγγέλματος. Στο
μυαλό σου περιστρέφεται ένα τεράστιο «ΓΙΑΤΙ;». Γιατί μας θερίζει η ανεργία, τα χαράτσια, οι απολύσεις,

οι ατομικές συμβάσεις εργασίας, οι φόροι κ.λπ; Φταίνε για αυτά αποκλειστικά η τρόικα, η Μέρκελ, οι
κυβερνητικοί διαχειριστές, οι κλέφτες και τα λαμόγια, όπως ισχυρίζονται πολλοί και διάφοροι;
Η αλήθεια είναι ότι η αντιλαϊκή επίθεση δεν προέκυψε την τελευταία τετραετία με το μνημόνιο.
Θυμήσου πως υποβαθμίστηκε το επάγγελμά μας τις τελευταίες δεκαετίες με:


την «απελευθέρωση» της αγοράς εργασίας, την καθιέρωση των ευέλικτων εργασιακών σχέσεων, την
εφαρμογή

και στον

χώρο των γεωτεχνικών

του δελτίου παροχής υπηρεσιών ήδη από τα μέσα της

δεκαετίας του ’90.


τις διαδοχικές αντιασφαλιστικές μεταρρυθμίσεις από τις αρχές της δεκαετίας του ’90 που μείωσαν τις
συντάξεις, αύξησαν εισφορές και όρια ηλικίας



την υπονόμευση των επαγγελματικών δικαιωμάτων με την «απελευθέρωση» των επαγγελμάτων. Πρόσφατα,
στα πλαίσια υλοποίησης αυτής της πολιτικής

καταργήθηκε με νόμο η υποχρέωση απασχόλησης γεωπόνων

σε μια σειρά επιχειρήσεις (πχ φυτώρια, εμπορία πολλαπλασιαστικού υλικού, καταστήματα γεωργικών
φαρμάκων) και στους δήμους άνω των 5.000 κατοίκων.

Η πολιτική που με ευλάβεια άσκησαν και ασκούν οι κυβερνήσεις εκπονήθηκε και εφαρμόστηκε στην πλάτη
μας από την περίοδο της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Προωθεί μέτρα «θανατηφόρα» για εμάς, αναγκαία
όμως για

την

ενίσχυση

της

ανταγωνιστικότητας

ώστε

να

διασφαλιστεί

η

κερδοφορία

των

επιχειρηματικών ομίλων της Ελλάδας και της Ε.Ε.

Αυτός είναι ο πραγματικός αντίπαλος, η αιτία των δεινών μας.
Σε αυτόν υποκλίνονται τόσο οι «μνημονιακές» κυβερνήσεις όσο και οι λεγόμενες «αντιμνημονιακές» ή
«αριστερές» δυνάμεις, που φιλοδοξούν να γίνουν κυβερνηση εκφράζοντας την προσπάθεια αναστήλωσης,
με τα ίδια φθαρμένα υλικά, του σοσιολδημοκρατικού πόλου, του οποίου η παλιά μορφή χρεοκόπησε.
Αναρωτήσου:

Μπορεί με μια άλλη, τη λεγόμενη «αριστερή», διαχείριση να υπάρξει κατοχύρωση των εργασιακών
και επαγγελματικών δικαιωμάτων σε συνθήκες όπου στην οικονομία εξακολουθούν να κάνουν
κουμάντο οι επιχειρηματικοί όμιλοι που έχουν συμφέρον φθηνούς και αναλώσιμους εργαζόμενους;
Είναι χαρακτηριστικό ότι:
Η πολιτική κυβερνήσεων – ΕΕ για την προώθηση της

ευελιξίας στην αγορά εργασίας, με στόχο την

ανάπτυξη της κερδοφορίας, οδήγησε εκατοντάδες νέους γεωτεχνικούς να εργάζονται χωρίς κανένα
δικαίωμα, χωρίς καν μισθό (προγράμματα μέσω ΟΑΕΔ και ΕΣΠΑ- voucher στον ΟΠΕΚΕΠΕ, στους
ΟΤΑ και σε άλλες υπηρεσίες) καθώς δεν θεωρούνταν εργαζόμενοι αλλά «οφελούμενοι».

Σκέψου ποιος κερδίζει και ποιος χάνει από :


την προώθηση της αναδιάρθρωσης της αγροτικής παραγωγής μέσω της ΚΑΠ και ΚΑλ.Π (συγκεντροποίηση,
ξεκλήρισμα μικρομεσαίων παραγωγών, ενισχύσεις που αξιοποιούνται ως άλλοθι για να βγουν αγροτικές
γαίες εκτός παραγωγής, ενίσχυση των μεγαλοεπενδυτών της ιχθυοκαλλιέργειας με ταυτόχρονο χτύπημα των
παράκτιων αλιέων , προώθηση της χρήσης των ΓΤΟ κλπ)



τη διαμόρφωση της νομοθεσίας των τροφίμων με βασικό κριτήριο την κερδοφορία (πχ διάταξη για το γάλα,
ψωμί, εργαλειοθήκη ΟΟΣΑ κλπ), την ένταση των διατροφικών σκανδάλων (διοξίνες σε κοτόπουλα –
χοιρινά, κρέας αλόγου κλπ) και την υποστελέχωση των δημόσιων υπηρεσιών ελέγχου (πχ ΕΦΕΤ, ΔΑΟΚ)



την προώθηση της εισβολής μονοπωλιακών κολοσσών στην εξόρυξη του ορυκτού & ενεργειακού πλούτου και
τη διάλυση του ΙΓΜΕ



την

προώθηση

της

εμπορευματοποίησης

των

δασών

και

του

αιγιαλού

με

βάση

τις

επιδιώξεις

μεγαλοξενοδόχων, μεγαλοιδιοκτητών γης των μεγαλοκατασκευαστών κλπ (επιστέγασμα ο νέος δασικός
νόμος), το ξεπούλημα του νερού


την υποστελέχωση και την προώθηση της
θεσμός

κτηνιάτρου

ιδιωτικοποίησης των δημόσιων γεωτεχνικών υπηρεσιών (πχ

εκτροφής,συνταγογράφηση)

που

επιδεινώνει

τη

θέση

των

μικρομεσαίων

αγροτοκτηνοτρόφων (πχ μεγάλες απώλειες ζωικού κεφαλαίου από ευλογιά, καταρροικό κλπ)


την προώθηση της διάλυσης μιας σειράς ερευνητικών ινστιτούτων



την επιχείρηση «σκούπα» ενάντια στους αυταπασχολούμενους γεωτεχνικούς με την προωθούμενη αλλαγή
του συστήματος ανάθεσης Δημοσίων Έργων και Μελετών (Ν. 4281/2014)



την όξυνση των αντιθέσεων διεθνώς και τη διαχρονική εμπλοκή της χώρας σε αυτές με ευθύνη των
ελληνικών κυβερνήσεων (πχ ρωσικό εμπάργκο κλπ)

Ποια ήταν διαχρονικά η θέση του ΓΕΩΤΕΕ σε όλα αυτά; Όλο τo προηγούμενο
διάστημα η ζωή απέδειξε πως το ΓΕΩΤΕΕ, με μηχανοδηγούς την ΔΑΚΕ (ΝΔ) και την ΠΑΣΚ
(ΠΑΣΟΚ), βρισκόταν απέναντι μας. Για αυτό είναι απαξιωμένο στη συνείδησή σου.
Στην πορεία κλιμάκωσης της επίθεσης στα δικαιώματά μας το ΓΕΩΤΕΕ με ευθύνη αυτών των
πλειοψηφιών, όχι απλά δεν στάθηκε δίπλα μας, αλλά έπαιξε ενεργό ρόλο στην:


προώθηση των ελαστικών εργασιακών σχέσεων (προγράμματα ΛΑΕΚ, ΤΟΠΣΑ κλπ)



προώθηση της ανταποδοτικότητας στην ασφάλιση (ΤΕΑΓΕ)



στήριξη της ΚΑΠ



στήριξη κάθε κυβερνητικού μέτρου όπως της αξιολόγησης του Μητσοτάκη που οδηγεί σε απολύσεις
δημοσίων υπαλλήλων (o πρόεδρος του ΔΣ επιμέρισε τα ποσοστά στους υπαλλήλους του) κ.α

Στην παρούσα φάση βρίσκεται σε εξέλιξη

η προσπάθεια να αναλάβει το ΓΕΩΤΕΕ καθοριστικό ρόλο

στην πιστοποίηση των επαγγελματικών δικαιωμάτων, καθώς η ηγεσία του (ΔΑΚΕ - ΠΑΣΚ) αναζητά
τρόπους εξειδίκευσης της πολιτικής της Μπολόνια, που υποβαθμίζει τα πτυχία μας και εξυπηρετεί
την ανάγκη της καπιταλιστικής οικονομίας για φτηνούς – ευέλικτους εργαζόμενους.
Πλάτες βάζει η παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ που στηρίζει την υλοποίηση κάθε προγράμματος της ΕΕ που
ενσωματώνει τις κατευθύνσεις της Μπολόνια.
Επί της ουσίας όλοι τους προωθούν τη μετατροπή του ΓΕΩΤΕΕ σε κέντρο πιστοποίησης,
επιμόρφωσης, διοργάνωσης σεμιναρίων,αποθήκευσης μητρώων αποφοίτων ΑΕΙ,ΤΕΙ, γεωργικών
συμβούλων, συνταγογράφων, εμπόρων λιπασμάτων, επιθεωρητών ψεκαστικών, πωλητών γεωργικών
εφοδίων κ.α.

Και όλα αυτά βέβαια με το αζημίωτο……… καθώς προβλέπεται το ανελέητο
χαράτσωμα αγροτών και γεωτεχνικών.

Συναδέλφισσα , συνάδελφε
Σε καλούμε να βγάλεις συμπεράσματα από αυτή τη διαχρονική πορεία που σε κάνει να αγανακτείς,

μην υποκύψεις στον εύκολο δρόμο της αποχής,

να

να καταδικάσεις τους τιμονιέρηδες αυτής

της διαδρομής (ΔΑΚΕ – ΠΑΣΚ), να μην πιστέψεις ούτε σε φθαρμένα σχήματα που αλλάζουν όνομα
για να αποφύγουν την κατακραυγή (Δημοκρατική Συμπαράταξη- πρώην ΠΑΣΚ) ούτε στον «αριστερό»
μανδύα παρατάξεων (Γεωτεχνική Ενωτική Κίνηση- ΣΥΡΙΖΑ) που αποδέχονται τον πυρήνα της
πολιτικής της ΕΕ και εναγκαλίστηκαν με δυνάμεις υπεύθυνες για τη σημερινή κατάσταση. Να μην
παρασυρθείς από την κάλπικη ρητορική περί «ανεξαρτησίας» από κόμματα. Να στηρίξεις το
ψηφοδέλτιο της ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ, που παρά τον αρνητικό συσχετισμό
δυνάμεων, αξιοποίησε την παρουσία της στο απερχόμενο ΔΣ:


Αποκάλυψε την αντιλαϊκή πολιτική και προειδοποίησε για τις αντιδραστικές επιλογές του ΓΕΩΤΕΕ,
αντιπαρατέθηκε με τη λογική του συμβιβασμού στην κυρίαρχη πολιτική κυβέρνησης-ΕΕ, ανέδειξε αιτήματα
για την αντιμετώπιση των συνεπειών της (πχ στήριξη κινητοποιήσεων ενάντια σε απολύσεις και
αξιολογήσεις στο δημόσιο, ανάδειξη ζητήματος προσλήψεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ νέων γεωτεχνικών χωρίς
κανένα δικαίωμα κλπ).



Ανέδειξε την πραγματική αρνητική κατάσταση σε όλους τους τομείς (γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία, δάση,
ορυκτός πλούτος, μεταποίηση).



Επέβαλε την ανάληψη πρωτοβουλιών για την υποστήριξη συγκεκριμένων προβλημάτων (π.χ. διάλυση του
ΙΓΜΕ, κατάργηση επαγγελματικών δικαιωμάτων των γεωπόνων κλπ).



Ανέδειξε την ανάγκη συμμαχιών με τους φτωχομεσαίους αγωνιζόμενους αγρότες και τους άλλους
εργαζόμενους (συμμετοχή σε απεργίες, αγροτικές κινητοποιήσεις κλπ).



Αντιτάχτηκε με τη διοργάνωση διαδικτυακής ψηφοφορίας,

στην εκβιαστική απόφαση της ηγεσίας του

ΓΕΩΤΕΕ για την είσπραξη των συνδρομών και καταψήφισε στο ΔΣ την απόφαση αυτή.


Ζήτησε την μαχητική αντίσταση στην εφαρμογή του PSI με την αυθαίρετη περικοπή κατά 65% των
αποθεματικών του ΓΕΩΤΕΕ.



Αποκάλυψε την, χωρίς αποφάσεις οργάνων, παροχή από την πλειοψηφία του ΓΕΩΤΕΕ συναίνεσης στη
Βουλή σε νομοσχέδια όπως η κύρωση των δασικών χαρτών στην Κτηματολόγιο Α.Ε, ν/σ για Logistics.



Αποκάλυψε τις μεθοδεύσεις με στόχο την ανάληψη από το ΓΕΩΤΕΕ κεντρικού ρόλου στην πιστοποίηση του
επαγγέλματος και τα σιωπηρά παιχνίδια αποδοχής από την πλειοψηφία της φωτογραφικής παράδοσης
μέρους του ΟΣΔΕ στη σύμπραξη ΠΕΙΡΑΙΩΣ –ΠΑΣΕΓΕΣ- NEUROPUBLIC μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ.



Αντέδρασε στα προσκλητήρια του

Προέδρου του ΔΣ προς τη ναζιστική-εγκληματική Χρυσή Αυγή και

κατήγγειλε το γεγονός ότι οι δυνάμεις ΠΑΣΚΕ – ΔΑΚΕ – ΣΥΡΙΖΑ ψήφισαν κατά ή λευκό στην πρότασή μας
για απομόνωση της στη ΔΕ του Παραρτήματος Αν. Στερεάς.


Κατήγγειλε τις ενέργειες του Προέδρου που έσπευσε να εφαρμόσει την αξιολόγηση των υπαλλήλων του
ΓΕΩΤΕΕ και τις ενέργειες του εκπροσώπου (ΔΑΚΕ) του ΓΕΩΤΕΕ στον ΕΛΓΑ που ψήφισε πρόταση που
οδηγεί σε απολύσεις και άλλους γεωτεχνικούς.



Απαίτησε την άμεση κινητοποίηση ενάντια στην κυβερνητική τροπολογία που στο όνομα της «άρσης των
εμποδίων στον ανταγωνισμό» οδηγεί στην ανεργία χιλιάδες αυτοαπασχολούμενους γεωτεχνικούς.



Πρόβαλλε και υποστήριξε έμπρακτα το αίτημα της απλής αναλογικής στην εκλογή των οργάνων.



Κατήγγειλε τα κρούσματα εκφυλισμού και αντιδημοκρατικής λειτουργίας της πλειοψηφίας του ΔΣ.



Απαίτησε και επέβαλλε διαφανή διαδικασία τήρησης πρακτικών και αποφάσεων.



Δε σταμάτησε στιγμή να ενημερώνει για τις εξελίξεις με σειρά ανακοινώσεων.

Δεν καλλιεργούμε αυταπάτες ότι τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν με αναθέσεις χωρίς την πάλη
όλων όσων θίγονται από την εφαρμοζόμενη πολιτική. Με τον αγώνα μας μπορούμε να αλλάξουμε τα
πράγματα, μπορούμε να γίνουμε ισχυροί, να αντεπιτεθούμε και να νικήσουμε.

Συναδέλφισσα , συνάδελφε
 Είναι αδιανόητο να παραιτηθούμε από τα δικαιώματά μας όταν είναι τεράστιος ο πλούτος που
παράγουμε εμείς οι εργαζόμενοι, αλλά τον κατασπαράζουν οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι.
Σήμερα η επιστήμη και η τεχνολογία παρέχουν απίστευτες δυνατότητες στην παραγωγικότητα,
επομένως στη δυνατότητα δραστικά να μειωθεί ο χρόνος εργασίας, εξασφαλίζοντας ένα ανεβασμένο
επίπεδο κοινωνικής ευημερίας. Αυτό το εμποδίζει το κεφάλαιο που ελέγχει τα μέσα παραγωγής και τα
χρησιμοποιεί με σκοπό το κέρδος του και όχι τις ανάγκες των εργαζομένων και της κοινωνίας.
 Σήμερα είναι αναγκαία όσο ποτέ η συγκρότηση εκείνης της κοινωνικής συμμαχίας που θα συγκρούεται
με το κεφάλαιο και την εξουσία του για τον άλλο δρόμο ανάπτυξης που θα έχει στο επίκεντρό του την
κάλυψη των ανθρώπινων αναγκών. Για να μπουν τα μέσα παραγωγής, η επιστήμη και τεχνολογία στην
εξυπηρέτηση των ολοένα και αυξανόμενων λαϊκών αναγκών και όχι για την κερδοφορία.
 Κριτήριο ψήφου πρέπει να είναι η θέση της κάθε παράταξης για την καπιταλιστική οικονομική κρίση και
τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η στάση και η πρακτική της στο ΓΕΩΤΕΕ.
Η ενίσχυση του ψηφοδελτίου της ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ αποτελεί
προϋπόθεση για να μπαίνουν εμπόδια στη λειτουργία του ΓΕΩΤΕΕ ως μηχανισμού υλοποίησης της
αντιλαϊκής πολιτικής. Για να διεκδικηθούν από καλύτερες θέσεις σύγχρονα αιτήματα που
ανταποκρίνονται στις ανάγκες μας.
 Δεν παζαρεύουμε τίποτα. Διεκδικούμε να ζούμε με βάση τις πραγματικές δυνατότητες, τις
πραγματικές ανάγκες. Η διεκδίκηση μιας καλύτερης ζωής απαιτεί:


αγωνιστική στάση και κοινή δράση ανέργων, μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων



συμπόρευση με τους εργαζόμενους άλλων κλάδων και τη φτωχή αγροτιά,

 Αγωνιζομαστε για:


αγροτική παραγωγή, ορυκτό-ενεργειακό πλούτο, δάση, τρόφιμο για την κάλυψη των λαϊκών
αναγκών και όχι για τα κέρδη των μονοπωλίων



μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους με πλήρη δικαιώματα που να καλύπτουν τις σύγχρονες
ανάγκες, κατάργηση των ελαστικών εργασιακών σχέσεων, άμεσες προσλήψεις γεωτεχνικών,
όχι στην αξιολόγηση που οδηγεί σε απολύσεις



μόνη προϋπόθεση για την άσκηση του επαγγέλματος το πτυχίο- κατάργηση ρυθμίσεων που
οδηγούν τους αυταπασχολούμενους γεωτεχνικούς στην καταστροφή



απεμπλοκή της χώρας από το κουβάρι των ιμπεριαλιστικών αντιθέσεων.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ – ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ του κινήματος

&

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

(ΠΑΝΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ)

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΓΕΩΠΟΝΟΙ

ΔΑΣΟΛΟΓΟΙ

ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ

ΓΕΩΛΟΓΟΙ

ΙΧΘΥΟΛΟΓΟΙ

Βάγιας Μάκης

Αποστολίδης Έκτορας

Διαμαντόπουλος Ορέστης

Αρχοντή Ρεμπάπη Δέσποινα

Ματθαίου Γιώργος

Κόλλιας Λευτέρης

Βρεττάκης Γιώργος

Ζούπινα Αγγελική

Δημάκης Ευθύμης

Τριανταφύλλου Χρήστος

Κομπλίτσης Χριστόφορος

Πετρέλης Βασίλης

Καρλατήρας Παναγιώτης

Λιονής Μιχάλης
Πολυχρονάκης Γιάννης

Κρέπαπας Σταύρος

Ραλλάτος Αντώνης

Σταμκοπούλου Νατάσα

Μπενάτος Θεοδόσης

Σκαρβέλης Μιχάλης

Τριανταφύλλου Παναγιώτης

Ποτόλιας Χρήστος

Νιφόρας Νίκος

Στάθης Κώστας

Χρηστίδης Δημήτρης

Σμυρνιώτης Χάρης

Ουγγρίνος Αλέκος
Παπαευθυμίου Μαρία
Παπαχρίστος Γιώργος
Τσίγκα Έφη

