Ανακοίνωση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ
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Το τελευταίο χρονικό διάστημα φιλοξενήθηκαν και αναδημοσιεύθηκαν ρεπορτάζ για τις εκλογές
του ΓΕΩΤΕΕ, σε έντυπα ή μέσω διαδικτύου από διάφορα αγροτικά sites, blogs και τοπικές
εφημερίδες.
Αναγνωρίζουμε προφανώς το δικαίωμα του κάθε δημοσιογράφου, της σύνταξης κάθε εφημερίδας
και blog να κάνουν ρεπορτάζ ή αναδημοσίευση σύμφωνα με την πολιτική τους αντίληψη και τις
πηγές τους, ωστόσο οφείλουμε να κάνουμε ορισμένες παρατηρήσεις πολιτικού περιεχομένου και
να αποκαταστήσουμε κάποιες ανακρίβειες που γράφονται (ή δεν γράφονται…) και σε σχέση με το
ψηφοδέλτιό μας, αφού ποτέ οι εφημερίδες δεν επικοινώνησαν με την ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ είτε
πριν το ρεπορτάζ είτε για την διασταύρωση των στοιχείων πριν την αναδημοσίευση.
Διαβάζουμε λοιπόν στα ρεπορτάζ τα εξής: «Από το ΠΑΜΕ που πρόσκειται στο ΚΚΕ και ελπίζει σε
ρόλο ρυθμιστή (πιθανώς από την τρίτη θέση), δυνατά χαρτιά θεωρούνται οι γεωπόνοι Ουγγρίνος
και Κόλλιας» (Αγροτική Έκφραση, Agrenda αρ. φύλλου 466 στις 18‐19/10/2014) και σε άλλο σημείο
στο τέλος «Χωρίς μεταβολές αναμένεται η εκλογική διαδικασία για το ΚΚΕ, το οποίο σαν παράταξη
έχει 4 παραπάνω υποψήφιους από την προηγούμενη φορά, ενώ με την αναλογία του να είναι στο
1:2, δεν πρόκειται να διαφοροποιηθούν οι ψήφοι της παρατάξης» (Agrenda).
Με βάση αυτά θα θέλαμε να σημειώσουμε τα εξής:

1ον Το ΚΚΕ είναι πολιτικό κόμμα και όχι παράταξη και άρα δεν παίρνει μέρος στις εκλογές
του ΓΕΩΤΕΕ, όπως επίσης ούτε το ΠΑΜΕ είναι παράταξη, αλλά πόλος συσπείρωσης ταξικών
σωματείων, Ομοσπονδιών και Εργατικών Κέντρων.
Παίρνει μέρος στις εκλογές του ΓΕΩΤΕΕ όμως, το ψηφοδέλτιο της ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ‐
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ (ΠΑΝΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ) του οποίου το πλήρες ολοκληρωμένο
όνομα δεν αναφέρεται στα ρεπορτάζ . Έχουμε ιστορική παρουσία και ιστορία στο ΓΕΩΤΕΕ από την
αρχή της ίδρυσής του και δεν αλλάξαμε το όνομα της παράταξής μας για να αποφύγουμε την
κατακραυγή ή επειδή ντρεπόμαστε για τα πεπραγμένα μας, αλλά για να συμβαδίζουμε στον τίτλο
(Πανεπιστημονική) και με τις «αδελφές» μας παρατάξεις στα άλλα επιμελητήρια και
επαγγελματικές οργανώσεις (ΤΕΕ, ΟΕΕ, Ιατρικοί σύλλογοι κλπ).
Επίσης, επειδή απουσιάζουν από το ρεπορτάζ της Agrenda οι λέξεις «Νέα Δημοκρατία» (ΝΔ) και
«ΠΑΣΟΚ» θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους γεωτεχνικούς ότι η ΔΑΚΕ είναι η παράταξη της ΝΔ και
η Δημοκρατική Συμπαράταξη (ΠΑΣΚ) είναι η παράταξη του…μισού ΠΑΣΟΚ διότι το άλλο μισό ΠΑΣΟΚ
μετακόμισε μαζικά (όπως και σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο) στην παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ την
Γεωτεχνική Ενωτική Κίνηση, κάτι που επίσης δεν αναφέρεται πουθενά.

2ον Οι 245 υποψήφιοι με την ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ πανελλαδικά (22 περισσότεροι από τις
εκλογές του 2011 και όχι 4, όπως λαθεμένα γράφει η Agrenda) είναι κομμουνιστές, φίλοι οπαδοί
του ΚΚΕ αλλά και ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ αγωνιστές οι οποίοι πρωταγωνίστησαν ο καθένας με όποιο
τρόπο μπορούσε, στο να μην εφαρμοστούν τα αντιλαϊκά‐αντιαγροτικά και αντιγεωτεχνικά μέτρα
των τελευταίων κυβερνήσεων και της ΕΕ.
Το ψηφοδέλτιο της ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ αποτελείται από όλες τις κοινωνικές ομάδες δηλ.
άνεργους, μικρούς επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους, αγρότες γεωτεχνικούς, δημόσιους

υπαλλήλους και συνταξιούχους γι αυτό είναι και το πιο «διευρυμένο» σε σχέση με άλλων
παρατάξεων όπου είναι συγκολλήσεις και αποφάσεις κορυφής πολιτικών κομμάτων.

3ον Εμείς ποτέ δεν «ελπίσαμε να έχουμε ρόλο ρυθμιστή» ούτε και τον διεκδικούμε και για
τις φετινές εκλογές. Από τις διακηρύξεις μας και τη δράση μας και στο προηγούμενο ΔΣ του ΓΕΩΤΕΕ
2011‐2014 (πχ. το 2011 δεν πήραμε καρέκλα στο προεδρείο ώστε να «ρυθμίζουμε» διάφορα…)
αλλά και κυρίως έξω από το ΔΣ, η οποία περιγράφεται αναλυτικότατα στην τετρασέλιδη διακήρυξή
μας και στην ιστοσελίδα μας (https://sites.google.com/site/pangeotexniko/), νομίζουμε ότι είναι
ξεκάθαρο ποιοι είμαστε, τι λέμε και τι κάνουμε.
Εμείς παλεύουμε στο να γίνει η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ πόλος συσπείρωσης και ανατροπής των
υπάρχοντων συσχετισμών καταδικάζοντας τους παλιούς και νέους διαπραγματευτές της σφαγής
μας. Άλλωστε το πολιτικό μάρκετινγκ στους διαδρόμους της Βουλής και τα αλισβερίσια στους
διάφορους οργανισμούς για το ποιος θα εφορμόσει καλύτερα την αντιγεωτεχνική πολιτική δεν
αφορά εμάς, αλλά έχει σφραγίδα και χρώμα: μπλε (ΝΔ‐ΔΑΚΕ), πράσινο (Δημοκρατική
Συμπαράταξη‐ΠΑΣΚ‐ΠΑΣΟΚ) και ροζ (Γεωτεχνική Ενωτική Κίνηση‐ ΣΥΡΙΖΑ).
Ούτε έχουμε «δυνατά χαρτιά» ή διάσημα ονόματα, αλλά συγκεντρώνουμε υποψήφιους και
ψηφοφόρους όλων των κλάδων (όχι μόνο γεωπόνους) οι οποίοι ισάξια και επάξια στέκονται
απέναντι στις πολιτικές που ξεκληρίζουν τους αγρότες‐κτηνοτρόφους, ιδιωτικοποιούν δάση‐
παραλίες‐αιγιαλούς, ξεπουλούν τον ορυκτό πλούτο και πετσοκόβουν τα δικαιώματα των
γεωτεχνικών. Τα δυνατά μας χαρτιά είναι οι αξίες και οι αγώνες μας με τους οποίους καταξιώνονται
οι υποψήφιοί μας και οι γεωτεχνικοί που μας στηρίζουν με τους αγώνες και την ψήφο τους.

4ον Δεν ξέρουμε που και από ποιόν «λέγεται» ότι το σημερινό μέλος στο ΔΣ και στέλεχος
του ΣΥΡΙΖΑ «δικαιωματικά του αξίζει μια θέση στο προεδρείο» του επόμενου ΔΣ (Agrenda), αλλά
σίγουρα ξέρουμε ότι όντως δικαιωματικά αξίζει στον ΣΥΡΙΖΑ η συμπόρευση με τις παρατάξεις της
ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ και στο ΓΕΩΤΕΕ (όπως συμβαίνει σε εκατοντάδες σωματεία και επιμελητήρια)
αφού κρίνοντας και την κοινή τους θετική στάση στα θέματα των προγραμμάτων (ΛΑΕΚ, ΤοπΣΑ,
GEOPROMOTION κ.α.) μια χαρά συμφωνούν στη μετατροπή του ΓΕΩΤΕΕ σε φορέα πιστοποίησης‐
σεμιναρίων (χαρατσώνοντας γεωτεχνικούς και αγρότες) καθώς και δικαιούχος υλοποίησης
ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων (Μπαλτατζής, ΕΣΠΑ, Ευρώπη 2020 κα) που συρρικνώνουν
την εγχώρια παραγωγή αγροτικών‐κτηνοτροφικών προϊόντων, μεταλλευμάτων, δασικών προϊόντων
κλπ

5ον

Ούτε καταλαβαίνουμε πως προκύπτει το συμπέρασμα της Agrenda ότι η
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ θα μείνει στα ίδια με το 2011 (459 ψήφοι και 9,3% το 2011) επειδή έχει
«αναλογία υποψηφίων‐ψηφοφόρων 1:2». Επίσης μας κάνει εντύπωση πως πριν ακόμα ψηφίσουν
οι γεωτεχνικοί, έχουν βγει ήδη τα αποτελέσματα και μάλιστα προτείνεται και το πώς θα
μοιραστούν οι θέσεις στο προεδρείο.
Καλούμε τους γεωτεχνικούς να συμμετάσχουν μαζικά στις εκλογές στις 2 Νοεμβρίου
υπερψηφίζοντας τα ψηφοδέλτια της ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ώστε να μην «κάτσουν» τα
συγκεκριμένα «προγνωστικά».

