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ΥΠΑΡΧΟΥΝ ∆ΥΟ ΚΟΣΜΟΙ  
 
(Με αφορµή την ανακοίνωση της Γεωτεχνικής Ενότητας Κρήτης -
ΠΑΣΚΕ)  
 
Η παράταξη που ντρέπεται να πει ότι είναι η ΠΑΣΚΕ - ΠΑΣΟΚ.  
Η παράταξη που ευθύνεται για την µετατροπή του ΓΕΩΤΕΕ σε κολαούζο της 
αντιαγροτικής και αντιγεωτεχνικής πολιτικής της συγκυβέρνησης και της ΕΕ. 
Η παράταξη που είχε επιτύχει την «συγκυβέρνηση» στο ΓΕΩΤΕΕ πριν ακοµη 
κι από το κόµµα που τη στηρίζει  
 
Ανακάλυψε ότι « ο εργοδότης µας πλέον είναι η πραγµατική οικονοµία», 
όπως εννοεί, τους µονοπωλιακούς επιχειρηµατικούς οµίλους την εξουσία των 
οποίων µας καλεί να υπηρετήσουµε.  
Για αυτούς ο Γεωτεχνικός που δουλεύει ιδρώνοντας και µατώνοντας στο 
χωράφι, στο στάβλο, στη βιοµηχανία, στο γραφείο, στο µαγαζί του, ο άνεργος,  
δεν είναι "πραγµατική οικονοµία".  Όµως τον πλούτο τον παράγουν οι εργάτες 
και όχι τα παράσιτα οι κεφαλαιοκράτες.  
Ότι «Το ΓΕΩΤΕΕ πρέπει να ξεφύγει από τις κοµµατικές σκοπιµότητες», τις 
οποίες διαχρονικά, αλλά ιδιαίτερα την τελευταία τριετία αποτελέσαν την 
ταυτότητα κάθε απόφασης και κάθε δραστηριότητας των ΠΑΣΚΕ- ∆ΑΚΕ  και 
ότι ο «κοινός σκοπός  δεν είναι άλλος από την ανάδειξη και ανάπτυξη των 
ίδιων υγιών παραγωγικών δυνάµεων, στις οποίες θα στηριχτεί η πραγµατική 
διαβίωση εµάς και των παιδιών µας». Αλίµονο αν αφήσουµε τη διαβίωσή µας 
και το µέλλον των παιδιών µας,  σ αυτούς που παράγουν ¨υγιώς¨ την ανεργία 
και πετσοκόβουν µισθούς-συντάξεις-θέσεις εργασίας,  
 που σµπαραλιάζουν τις εργασιακές σχέσεις, που καταρρακώνουν κάθε 
επαγγελµατικό και επιστηµονικό δικαίωµα µετατρέποντας τους Γεωτεχνικούς -
και όχι µονό - σε δούλους του 21ου αιώνα. 
 
Σε αυτήν την κατεύθυνση µας καλούν ως Γεωτεχνικοί να αυτοκτονήσουµε µε 
την ενσωµάτωσή µας αλλά και µε τη µετατροπή µας σε ¨προθύµους¨ 
υλοποιητές αυτής της σαπισµένης πολιτικής και εξουσίας που µας 
επιφυλάσσει την ¨κόλαση επί γης¨. 
 
Στην Ελλάδα υπάρχουν δυο κόσµοι  
Ο κόσµος των µονοπωλιακών οµίλων, των εφοπλιστών, του τραπεζικού και 
χρηµατιστηριακού κεφαλαίου, της ανταγωνιστικότητας, της ΕΕ, της 
συγκυβέρνησης της στρατηγικης θωράκισης της κερδοφορίας τους  
 
Και ο κόσµος των ανέργων, αυτοαπασχολουµένων, εργαζόµενων στον 
ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα Γεωτεχνικών, µέρος του Ελληνικού λαού που 
υποφέρει. Των χαλυβουργών που ανέβασαν στα ύψη την τιµή της εργατικής 
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τάξης κι όλου του λαού. Των γυναικών, των φοιτητών που παλεύουν για µια 
λαϊκή παιδεία, των αποµάχων της δουλειάς αλλά όχι του αγώνα. 
 
Αυτοί οι δυο κόσµοι δεν έχουν κανένα κοινό συµφέρον είναι αντίθετοι  
Σας χαρίζουµε τον πρώτο  
∆ιεκδικούµε το φωτεινό αγωνιστικό παρόν και µέλλον του δευτέρου 
στον οποίο ανήκει και η πλειοψηφία των Γεωτεχνικών.  
Ο αγώνας από σήµερα, µέχρι να γίνει ο πλούτος που παράγουµε και µας 
ανήκει, λαϊκή περιουσία 
Άνεργε, µισθωτέ, αυτοαπασχολούµενε γεωτεχνικέ Μην στηρίξεις το 
ψηφοδέλτιο που παλεύει για τα συµφέροντα των εργοδοτών σου, αυτών 
που σε καταδικάζουν στην ανεργία και σε πνίγουν µε χρέη στο µαγαζί 
σου, όσο καµουφλαρισµένο κι αν είναι µε ¨ωραία λόγια¨.  
 
Καταδικάζουµε, Καταψηφίζουµε παλιούς και νέους διαπραγµατευτές της 
σφαγής µας  
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