ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ
Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι
Οι φετινές εκλογές στο ΓΕΩΤΕΕ, οι δεύτερες στη μνημονιακή περίοδο, βρίσκουν
τους γεωτεχνικούς, όπως και το σύνολο των εργαζόμενων, να δέχονται μία ιστορικών
διαστάσεων επίθεση από την συγκυβέρνηση της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ, το κεφάλαιο,
την ΕΕ και το ΔΝΤ. Μπροστά στην νέα πραγματικότητα της κοινωνικής
καταστροφής που έχουν φέρει τα 5 χρόνια μνημονίου, η οποία ειδικά για τον κλάδο
της αγροτικής παραγωγής και τους γεωτεχνικούς έχει αφήσει βαθύ το χνάρι της,
απομένουν ανοιχτές δύο ιστορικές δυνατότητες: Η προσαρμογή στο μοντέλο των
ατομικών λύσεων και της υποταγής, όπου ο καθένας μάχεται για την επιβίωση του
εναντίων όλων ή επιστροφή στο μέλλον της συλλογικής αγωνιστικής προσπάθειας,
που είναι ο μόνος ρεαλιστικός δρόμος για την αποτροπή της επίθεσης και την
συνολική τους ανατροπή.
ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΣΤΗΝ
ΠΕΙΝΑ
Η λεγόμενη ανταγωνιστικότητα, η φιλελευθεροποίηση του εμπορίου και το άνοιγμα
των αγορών των αγροτικών προϊόντων όπως αποτυπώνονται στις αποφάσεις του
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) και της ΕΕ, είναι οι σημαίες για την
προώθηση των συμφερόντων των μεγάλων ιμπεριαλιστικών δυνάμεων και των
πολυεθνικών γιγάντων του γεωργο-επισιτιστικού τομέα. Οσο περισσότερο όμως
γίνονται αυτά πράξη τόσο οι τιμές των τροφίμων και η πείνα αυξάνονται και
εκατομμύρια φτωχοί αγρότες εξαθλιώνονται και συρρέουν στις πόλεις και τις χώρες
της Δύσης.
Οι απαιτήσεις για αύξηση των κερδών των πολυεθνικών εταιρειών έχουν μετατρέψει
το οικολογικό και γενετικό περιβάλλον σε χρυσή εφεδρεία, σε νέα ενδοχώρα για την
ανάπτυξη των καπιταλιστικών σχέσεων παραγωγής. Για πρώτη φορά στην ιστορία
της ανθρωπότητας το γενετικό υλικό γίνεται πατέντες και ατομική ιδιοκτησία των
πολυεθνικών ενώ παράλληλα επιβάλουν όπου μπορούν τα γενετικά μεταλλαγμένα
τρόφιμα-σκουπίδια. Ολες αυτές οι εξελίξεις συμπυκνώνονται στην σαφή προσπάθεια
της δημιουργίας «δεύτερης φύσης» με ιδιότητες και χαρακτηριστικά προσαρμοσμένα
εξαρχής στις απαιτήσεις κερδοφορίας του κεφαλαίου με συνέπεια να καταστρέφονται
μόνιμα οι δύο βασικές του πλούτου, ο άνθρωπος και το περιβάλλον.
Η ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ
ΕΛΛΑΔΑ
Στην χώρα μας σήμερα ζούμε την επιβολή αντιδραστικών αλλαγών στον γεωργικό
τομέα. Βέβαια κάθε φορά οι επιλογές αυτές περιβάλλονται με το ένδυμα του “εθνικού
στόχου”, της αναγκαιότητας λόγω μνημονίου κ.λ.π για να συγκαλυφθεί ο βαθύς
ταξικός τους χαρακτήρας. Συνέπειες αυτής της πολιτικής είναι :
 Η όξυνση της κοινωνικής-ταξικής πόλωσης και στον γεωργικό τομέα που
εκφράζεται με την συγκέντρωση της γης με άμεσο και έμμεσο τρόπο (ενοικίαση)
και του πλούτου, σε όλο και λιγότερα χέρια μεγαλοαγροτών και αγροτικών
επιχειρήσεων. Στον χώρο των γεωργικών εφοδίων (λιπάσματα, φάρμακα, σπόροι),
κυριαρχούν περίπου 10 εταιρείες κατ’ εξοχήν πολυεθνικές (Bayer, Syngenta, Du
pont κ.λ.π). Με στοιχεία του 2006 οι 10 μεγαλύτερες εταιρείες μεταποίησης
αγροτικών προϊόντων είχαν το 39,6% του ενεργητικού, το 26% του κύκλου
εργασιών και το 63% των κερδών. Ο ομιλος Vivartia έχει 110 επιχειρήσεις και
δραστηριοποιείται σε 29 χώρες. Κατέχει το 40% του γάλακτος, το 20% στους

χυμούς (Life) το 70% των κατεψυγμένων λαχανικών ενώ στην μαζική εστίαση
κυριαρχεί διαμέσου της Goody’s. Στην ζωική παραγωγή η συγκέντρωση της
παραγωγής είναι ακόμα μεγαλύτερη. Στην βοοτροφία το 21% των
εκμεταλλεύσεων κατέχει το 72% των ζώων, στην προβατοτροφία το 9% έχει το
43,5 % των ζώων, στην χοιροτροφία το 2% έχει το 77% των ζώων και στην
πτηνοτροφία το 0,42% έχει το 76% των πτηνών (στοιχεία απογραφής 1999-2000).
 Η ένταση της αγροτοδιατροφικής εξάρτησης της Ελλάδας στα βασικά είδη
διατροφής. Η εξάρτηση αυτή καταγράφεται κυρίαρχα προς χώρες μέλη της ΕΕ και
ενισχύθηκε κατακόρυφα από τη στιγμή που η Ελλάδα εντάχθηκε στην Οικονομική
Νομισματική Ένωση και υιοθέτησε το ευρώ για νόμισμα. Για το 2011 το
έλλειμμα στο σύνολο των γεωργικών προϊόντων ανέρχονταν σε 1,98 δις ευρώ, ενώ
οι Συναλλαγές με χώρες της ΕΕ κατέγραφαν έλλειμμα ύψους 2,14 δις ευρώ, τη
στιγμή που καταγραφόταν ένα μικρό πλεόνασμα στις συναλλαγές με χώρες εκτός
ΕΕ της τάξης των 156 εκατομμυρίων ευρώ. Η πραγματικότητα υλοποίησης από
την πλευρά της Ελλάδας των νεοφιλελεύθερων πολιτικών της ΕΕ, αποτυπώνει πως
τα ελλείμματα του ευρωπαϊκού νότου τροφοδοτούν τα πλεονάσματα του
ευρωπαϊκού βορά με βασικό μοχλό υλοποίησης αυτής της κατεύθυνσης το
μηχανισμό της ΚΑΠ και την Οικονομική Νομισματική Ένωση.
 Η ιδιωτικοποίηση
συνεταιριστικών επιχειρήσεων (ΔΩΔΩΝΗ, ΣΕΚΑΠ,
Βιομηχανία ζάχαρης). Σημαντικές δραστηριότητες του υπουργείου Γεωργίας
καταργήθηκαν ή πέρασαν άμεσα στο κεφάλαιο, όπως εγγειοβελτιωτικά έργα,
σποροπαραγωγή, πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων. Το ξεπούλημα της
Αγροτικής Τράπεζας Ελλάδας στην τράπεζα Πειραιώς. Παράλληλα το καθεστώς
της κοινωνικής ασφάλισης (ΟΓΑ) καθώς και η προστασία της γεωργικής
παραγωγής (ΕΛΓΑ) λειτουργούν πλέον με αυστηρά ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια
 Η εμφάνιση της φιγούρας του νέου τσιφλικά ειδικά στις βόρειες πεδινές περιοχές
της χώρας (Θεσσαλία, Μακεδονία, Θράκη). Με ιδιόκτητα 200 στρ και άνω ο
αριθμός των εκμεταλλεύσεων αποτελεί το 3,4% ενώ στην κατοχή του έχει το
29,9% της καλλιεργούμενης έκτασης (11 εκ. περίπου στρ).
 Η επιδείνωση των προβλημάτων του ελεύθερου, του αγροτικού και δομημένου
περιβάλλοντος (φαινόμενα ερημοποίησης εδαφών, υφαλμύρωση υπόγειων
υδροφόρων, τσιμεντοποίηση κ.λ.π). Το παράδειγμα με το εξασθενές χρώμιο στο
πόσιμο νερό στην Βοιωτία και στις αγροτικές περιοχές της Εύβοιας και της
Αττικής είναι χαρακτηριστικό.
Από την καταιγίδα μέτρων που προώθησαν και θα προωθήσουν κερδισμένοι είναι οι
πολυεθνικές τροφίμων και γεωργικών εφοδίων, οι μεγαλοαγρότες, το εμπορικό
κεφάλαιο και οι κυρίαρχοι κύκλοι μέσα στο χώρο των γεωτεχνικών. Χαμένοιζημιωμένοι είναι οι χιλιάδες μικρομεσαίων αγροτών, οι μισθωτοί και άνεργοι
γεωτεχνικοί και οι εργάτες γης.
Η καταστροφή των δασών, το χάρισμα τους στην επιχειρηματική δραστηριότητα και
την πολεοδόμηση, αναδιατάσσουν τον χώρο με βάση τις ανάγκες της κερδοφορίας
του κεφαλαίου.
Η ληστρική εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου της χώρας έρχεται να συμπληρώσει
το πάζλ.

ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ
ΤΗΣ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Τα καθημερινά μέτρα που ανακοινώνουν σε βάρος των εργαζόμενων δεν είναι
προσωρινά λόγω μνημονίου, αλλά επιδιώκουν μόνιμες και στρατηγικές
αναδιαρθρώσεις. Αλλαγή των εργασιακών σχέσεων, ατομικές συμβάσεις, νέοι γύροι
λιτότητας, απολύσεις, ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης….. Απειλούν και
τρομοκρατούν τους εργαζόμενους και τους άνεργους με την χρεωκοπία της χώρας
που θα σημάνει λένε μείωση μισθών, ανεργία, κατάργηση της δημόσιας υγείας,
παιδείας. Μα αυτά ακριβώς δεν συμβαίνουν; Οι εργαζόμενοι γεωτεχνικοί έρχονται να
βιώσουν με τον πιο έντονο τρόπο την επίθεση που έχει εξαπολύσει η Κυβέρνηση με
την ΕΕ και το ΔΝΤ, μέσω της εφαρμογής της μνημονικής πολιτικής. Η ουσιαστική
κατάργηση των συμβάσεων στις πρώην Νομαρχίες, τον ΕΛΓΑ και τον ΟΠΕΚΕΠΕ, οι
ελάχιστες θέσεις που προκηρύσσονται πλέον για το δωδεκάμηνο αγροτικό, έρχονται
να συναντήσουν τις προθέσεις για πλήρες πάγωμα των προσλήψεων. Η εκτίναξη της
ανεργίας και η ετεροαπασχόληση είναι πλέον η κυρίαρχη πραγματικότητα των
συναδέλφων που βγαίνουν τώρα στην εργασία. Η εισαγωγή των περιβόητων voucher,
των 5μηνων Κοινωφελούς Εργασίας και όλου του πλέγματος ημιεργασίαςεκμετάλλευσης, είναι οι καινούργιες λέξεις για να περιγράψουν τον σύγχρονο
εργασιακό μας μεσαίωνα. Στον ιδιωτικό τομέα κυριαρχούν οι μισθοί πείνας και οι πιο
ελαστικές και απορυθμισμένες εργασιακές σχέσεις, με το «μπλοκάκι» να κρύβει την
χειρότερη μορφή κακοπληρωμένης μισθωτής εργασίας. Η επέκταση των
επιχειρησιακών συμβάσεων είναι από καιρό ο διακαής πόθος επιχειρήσεων που
απασχολούν συναδέλφους γεωτεχνικούς.
Την ίδια ώρα, αφού πρώτα προετοίμασε το έδαφος παρουσιάζοντας μέσα από τα
ΜΜΕ τους Γεωτεχνικούς Δημόσιους Υπάλληλους ως από τους πιο
καλοπληρωμένους του δημόσιου τομέα, η κυβέρνηση προχώρησε σε διαδοχικές
μειώσεις του εισοδήματός τους και κατάργηση, ουσιαστικά, των εκτός έδρας
αφαιρώντας τους, ταυτόχρονα, και τη δυνατότητα να μπορούν να βρίσκονται δίπλα
στο γεωργό και τον κτηνοτρόφο, αφήνοντας στον αέρα σημαντικές δράσεις όπως ο
έλεγχος των ζωοανθρωπονόσων στα αγροτικά ζώα, προετοιμάζοντας το έδαφος για
το πέρασμα αρμοδιοτήτων του δημόσιου σε ιδιώτες-εργολάβους.
ΓΕΩΤΕΕ: Η ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΘΥΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΑ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΣ
Όταν το ΓΕΩΤΕΕ και όλο το πλέγμα του υποταγμένου συνδικαλισμού στο χώρο μας
έχουν κάνει “σημαία” τους στόχους του κεφαλαίου και της κυβέρνησης, ανεξάρτητα
από επιμέρους γκρίνιες τους, γίνεται φανερό γιατί έχουν παραιτηθεί από κάθε
ουσιαστική αγωνιστική προσπάθεια για τους μισθωτούς και άνεργους. Έχουν
συνταχθεί με τις δυνάμεις του μνημονίου και της επίθεσης στα δικαιώματά μας και
βάζουν πλάτη με τη στάση τους στην επίθεση που εξαπολύει η Κυβέρνηση και η
Τρόικα στον κλάδο, μέσα από τις ρυθμίσεις για το άνοιγμα των «κλειστών
επαγγελμάτων».
Ας θυμηθούμε τα συμπεράσματα των συνεδρίων του ΓΕΩΤΕΕ και των
παραρτημάτων του και πόσο αυτά διέφεραν από τις βασικές επιλογές της κυβέρνησης
στην γεωργία. Ας θυμηθούμε την βιομηχανία σεμιναρίων και πιστοποιήσεων που έχει
ανοίξει το ΓΕΩΤΕΕ υλοποιώντας την κυρίαρχη πολιτική. Ενδεικτικά και μόνο θα
αναφερθούμε στην ίδρυση του Επαγγελματικού Ταμείου (ΤΕΑΓΕ), στην αποδοχή της
ΚΑΠ, στην αποδοχή του νέου ρυθμιστικού σχεδίου της Αττικής με βάση το οποίο
ξεπουλιέται και εμπορευματοποιείται όλη η παραλιακή ζώνη, η αποδοχή της

αξιολόγησης στον δημόσιο τομέα που στοχεύει στις απολύσεις, η στάση του στις
κινητοποιήσεις των κατοίκων της Χαλκιδικής ενάντια στην εξόρυξη του χρυσού
κ.λ.π.
Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι οι προτάσεις που προβάλλονται για την …
«αλλαγή πορείας» του Επιμελητηρίου, είναι απελπιστικά πανομοιότυπες, με εκείνες
που είχαν διατυπωθεί προ τριετίας, παραμονές των προηγούμενων εκλογών, από
τους κάθε φορά υπερασπιστές της … «ανασυγκρότησης», «επανίδρυσης» του
ΓΕΩΤΕΕ. Η μόνη διαφορά είναι ότι όλοι αυτοί μυρίστηκαν κυβερνητική αλλαγή και
πήραν τις κατάλληλες θέσεις……
Το αίτημα της αναβάθμισης του ΓΕΩΤΕΕ ή της αλλαγής των συσχετισμών στο ΔΣ
του το οποίο παπαγαλίζουν με θαυμαστή ομοφωνία όλες οι δυνάμεις της
διαχειριστικής αριστεράς συσκοτίζει πριν απ’ όλα το γεγονός ότι το ΓΕΩΤΕΕ δεν
αποτελεί το όργανο εκείνο προώθησης των υποτιθέμενων «ενιαίων» συμφερόντων
των γεωτεχνικών, ούτε αποτελεί κάποια συνδικαλιστική μορφή έκφρασης των
συμφερόντων των εκμεταλλευόμενων μερίδων. Η δική μας παρουσία στις εκλογές
και στα όργανα του ΓΕΩΤΕΕ, στοχεύει καταρχάς στην ενημέρωση, την προβολή των
θέσεών μας και την επιδίωξη για συγκρότηση ενός αγωνιστικού μετώπου που θα
αντιμάχεται την κυρίαρχη πολιτική.
.
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΡΗΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Στην σημερινή εποχή χρειαζόμαστε ένα εργατικό κίνημα όχι απλής διαμαρτυρίας και
αναμονής κάποιας κοινοβουλευτικής αλλαγής. Χρειαζόμαστε ένα κίνημα που θα
αντιμάχεται την κυρίαρχη πολιτική από την σκοπιά της συνολικής ανατροπής της.
Ένα κίνημα ικανό να αντιπαρατεθεί και να είναι νικηφόρο στην αναμέτρηση με την
κυβερνητική πολιτική. Απαραίτητοι όροι γι’ αυτό είναι:
 Nα αρνηθούμε την υποταγή στα ιδεολογήματα και στις πολιτικές επιλογές της
κυρίαρχης πολιτικής σ’ όλη την γραμμή των μετώπων που ανοίγονται
 Η απαλλαγή από κάθε είδους συντεχνιακές λογικές. Οι αντιλήψεις αυτές έχουν
σαν συνέπεια την υποταγή των μισθωτών και άνεργων στα συμφέροντα των
κυρίαρχων μερίδων του κλάδου και την αντιμετώπιση σαν αντίπαλων άλλων
τμημάτων εργαζόμενων.
Στην επίθεση ενάντια στα δικαιώματά μας η μόνη απάντηση είναι η συλλογική
οργάνωση και δράση. Η γεωτεχνικοί δεν είμαστε ένα ενιαίο στρώμα, με κοινά
συμφέροντα αφού άλλοι είναι εργοδότες και οι περισσότεροι είναι εργαζόμενοι και
άνεργοι. Για να διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας έχουμε ανάγκη την ενότητα με
τους υπόλοιπους εργαζόμενους, με τους οποίους έχουμε κοινές ανάγκες,
προβληματισμούς δικαιώματα, που βιώνουμε την ίδια εργοδοτική αυθαιρεσία και
αντιλαϊκή πολιτική, με την αυτοπεποίθηση ότι μπορούμε να τους ανατρέψουμε,
χωρίς αναμονή για πολιτικές εξελίξεις «από τα πάνω». Μπροστά σε αυτές τις
συνθήκες είναι άμεση και επιτακτική η ανάγκη ενίσχυσης του συντονισμού από τα
κάτω των σωματείων μέσα από συνελεύσεις, ανοικτές διαδικασίες, ενάντια στην
συναίνεση, την ηττοπάθεια και τις κοινοβουλευτικές αυταπάτες.
ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΝΑ ΜΙΛΗΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΣ!
 Όχι στην εργασία- λάστιχο και στην υπερεκμετάλλευση (μερική και εποχιακή
απασχόληση, δελτία παροχής υπηρεσιών κ.λ.π.). Σταθερή και μόνιμη δουλειά για
όλους με πλήρεις αποδοχές.

 Πάλη ενάντια στην ανεργία-Επιδότηση χωρίς προϋποθέσεις όλων των ανέργων σε
ύψος που να ικανοποιεί απόλυτα τις σημερινές ανάγκες. Δημιουργία θέσεων
εργασίας, με δημόσιες επενδύσεις και προσλήψεις. Άμεση κατάργηση της
εισφοράς των ανέργων στο ΓΕΩΤΕΕ.
 Πάλη για αλλαγή του ρόλου των υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων, του ΕΛΓΑ και του ΟΠΕΚΕΠΕ από μακρύ χέρι της
ΚΑΠ και των επιταγών της ΕΕ και απλό διαχειριστή των κοινοτικών ενισχύσεων,
σε πραγματικό τεχνικό σύμβουλο του αγροτικού πληθυσμού. Γεωτεχνικοί στην
υπηρεσία των μικρών παραγωγών και όχι σε ρόλο γραφειοκράτη και
φοροεισπράκτορα, συντονισμός του κινήματος των Γεωτεχνικών με τα αιτήματα
του αγροτικού κινήματος.
 Ενιαία επαγγελματικά και εργασιακά δικαιώματα. Όχι στην πολυδιάσπαση και τον
κατακερματισμό των πτυχίων. Κανένας επιπλέον φραγμός για τα επαγγελματικά
δικαιώματα, είτε μέσα από οποιασδήποτε μορφής εξετάσεις, είτε μέσα από
συστήματα πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων. Μόνη προϋπόθεση για άσκηση
του επαγγέλματος η απόκτηση του πτυχίου. Κατάργηση των διδάκτρων στα
μεταπτυχιακά. Δωρεάν σεμινάρια για όλους τους γεωτεχνικούς από το ΓΕΩΤΕΕ.
Απειθαρχία στην Μπολόνια και τις κοινοτικές οδηγίες. ΟΧΙ στην αναγνώριση των
κολεγίων.
 Υγεία, παιδεία και ασφάλιση να απελευθερωθούν από τα δεσμά του κέρδους και
της αγοράς. Ουσιαστική αύξηση των συντάξεων και μείωση των ορίων
συνταξιοδότησης. Να αυξηθούν οι εργοδοτικές εισφορές. Κατάργηση του
επαγγελματικού ταμείου του ΓΕΩΤΕΕ που ανοίγει τον δρόμο για την μετατροπή
της ασφάλισης από υποχρέωση του κράτους και της εργοδοσίας σε «υποχρέωση»
των εργαζόμενων.
 Συμπαραστεκόμαστε στους δίκαιους αγώνες των φτωχών αγροτών για ουσιαστική
βελτίωση του εισοδήματος τους με μείωση των τιμών των καλλιεργητικών μέσων
και εφοδίων. Να στηριχτούν οι τιμές των προϊόντων των μικροαγροτών. Να
περικοπούν οι επιδοτήσεις που δίνονται στους μεγαλοαγρότες. Όχι στην
μετατροπή των συνεταιρισμών σε καπιταλιστικές επιχειρήσεις και στην
ιδιωτικοποίηση της περιουσίας. Αγροτικοί παραγωγικοί συνεταιρισμοί στα χέρια
των μικροαγροτών. Αγώνας ενάντια στα μονοπώλια των μεγάλων εταιρειών
τροφίμων. Εθνικοποίηση χωρίς αποζημίωση με εργατικό και κοινωνικό έλεγχο της
Τράπεζας Πειραιώς και των στρατηγικής σημασίας βιομηχανιών τροφίμων.
Ενιαίος δημόσιος φορέας τροφίμων, ιδιαίτερα εκείνων που είναι πρώτης ανάγκης.
Δημόσιο Σύστημα διακίνησης των προϊόντων για χτύπημα έως και εξάλειψη των
μεσαζόντων.
 Αγωνιζόμαστε ενάντια στην εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου της χώρας που
γίνεται με βάση το κέρδος, και τους σχεδιασμούς των πολυεθνικών.
 Αντιστεκόμαστε στην καταστροφή του περιβάλλοντος που εντείνεται σήμερα
περισσότερο από ποτέ.
 Όχι στα γενετικά μεταλλαγμένα τρόφιμα -σκουπίδια. Απαιτούμε φθηνά και υγιεινά
τρόφιμα
 Είμαστε αντίθετοι στην υπαγωγή της επιστήμης στα συμφέροντα του κεφάλαιου
και τη λειτουργία του επιχειρηματικού πανεπιστημίου ΟΧΙ στην κατάργηση των
γεωπονικών πτυχίων από τμήματα του ΓΠΑ. ΟΧΙ στις διαγραφές των φοιτητών.
 Αγώνας για ρήξη και έξοδο από την Ε.Ε. Ανατροπή της ΚΑΠ
 Άρνηση πληρωμής και διαγραφή του ληστρικού χρέους.

