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Στις φετινές εκλογές του ΓΕΩΤΕΕ ψήφισε περίπου ο ίδιος αριθμός συναδέλφων με τις 
προηγούμενες εκλογές (7062 το 2007 – 5185 το 2011 – 5404 το 2014) και ποσοστό περίπου 15% των 
εγγεγραμμένων μελών. Ο μεγάλος απών των εκλογών ήταν και πάλι ο κόσμος της ανεργίας,  της 
μισθωτής εργασίας, της επισφάλειας  και της εργασιακής περιπλάνησης ο οποίος χτυπιέται ανελέητα 
από την πολιτική της συγκυβέρνησης – ΕΕ – κεφαλαίου. Είναι προφανές ότι οι συνάδελφοι αυτοί 
αντιλαμβάνονται και σωστά το ΓΕΩΤΕΕ σαν ένα μηχανισμό προθύμων και σύμμαχο της κυβέρνησης 
ενάντια στα θεμελιώδη δικαιώματά του στην εργασία και στην ζωή, σαν μηχανισμό εχθρικό των 
συμφερόντων του.  Αντιλαμβάνονται το ΓΕΩΤΕΕ σαν μηχανισμό εχθρικό στο αγώνα του για την 
ανατροπή της κυβερνητικής πολιτικής. Ταυτόχρονα ο κόσμος αυτός γύρισε αηδιασμένος την πλάτη 
του στις ίντριγκες, την καμαρίλα, τα παζάρια και την γραφειοκρατία που αποπνέει το ΓΕΩΤΕΕ. Είναι 
πλέον φανερό ότι βρισκόμαστε σε μία μεταβατική κατάσταση αναζήτησης συλλογικοτήτων. 
Συλλογικοτήτων που θα μάχονται για την συνολική ανατροπή της σημερινής κατάστασης και θα 
υπερασπίζονται στην πράξη τα δικαιώματα των πολλών. 

Το μαύρισμα της παράταξης του ΠΑΣΟΚ (μείωση κατά 500 ψήφους από την προηγούμενη 
φορά) παρά την μεταμφίεση της σε «δημοκρατική συμπαράταξη» δείχνει σε έναν βαθμό το μίσος του 
κόσμου απέναντι  στην αντιδραστική κυβέρνηση Σαμαρά – Βενιζέλο και στους υποστηρικτές της. 
Ταυτόχρονα όμως η ισχυροποίηση της ΔΑΚΕ σε ψήφους και ποσοστό, η οποία καρπώθηκε ένα 
κομμάτι των δυνάμεων που έφυγαν από την ΠΑΣΚ υπογραμμίζει ιδιαίτερα το γεγονός ότι όταν η 
λαϊκή δυσαρέσκεια δεν εκδηλώνεται μαζικά στο πεδίο των κοινωνικών αγώνων μπορεί πολύ εύκολα 
να εγκλωβιστεί σε συντηρητικές λύσεις.  

Η απάντηση στην γραμμή των προθύμων του ΓΕΩΤΤΕ δεν μπορεί να είναι οι δήθεν 
«βελτιωτικές προτάσεις» για τον ρόλο του και για τη λειτουργία του.  Οι λογικές αυτές είναι 
ανακύκλωση των χρεωκοπημένων λογικών των συνδυασμών των προηγούμενων εκλογών της 
«επανίδρυσης» και την «γεωτεχνικής ανασυγκρότησης» οι οποίοι μυρίστηκαν κυβερνητική αλλαγή 
και πήραν την κατάλληλη θέση ανεμίζοντας αυτή την φορά την σημαία της ενότητας.  Είναι οι ίδιοι 
που τις προηγούμενες εκλογές σήκωναν την σημαία της δήθεν ανεξαρτησίας από τα κόμματα. Στην 
εποχή του μνημονίου, της καπιταλιστικής κρίσης και της επιδρομής στα δικαιώματα αυτές οι απόψεις 
οδηγούν σε στήριξη της κυρίαρχης πολιτικής. Στην εποχή του μνημονίου και της καπιταλιστικής 
βαρβαρότητας η απάντηση δεν μπορεί να είναι ο εμφύλιος των εργαζόμενων, δεν μπορεί π.χ. να 
θεωρούμε την ανεργία σαν μια βόμβα που θα την πετάμε απ’ τον ένα κλάδο στον άλλο, απ’ τους 
αποφοίτους των ΑΕΙ σε αυτούς των ΤΕΙ, από τους δημόσιους υπαλλήλους στους ιδιωτικούς κ.λ.π. 
γιατί ο μόνος που ωφελείται είναι το κεφάλαιο. Εκείνο που χρειάζεται είναι ο ενιαίος αγώνας για την 
ανατροπή αυτής της πολιτικής και των κυβερνήσεων που την στηρίζουν.  

Η ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ αυξήθηκε σε ψήφους (+104) και ποσοστό (2%) στις 
εκλογές του 2014 συγκριτικά με τις εκλογές του 2011. Θεωρούμε όμως αυτό το αποτέλεσμα, έχοντας 
επίγνωση των μεγεθών μας, σαν επικρότηση της λογικής : 

 Της σύγκρουσης με όρους κινήματος με την πολιτική κυβέρνησης – ΕΕ – κεφαλαίου. 

 Της ανασυγκρότησης του εργατικού κινήματος, με «σημαία» τις ανάγκες και τα 
δικαιώματά μας στη δουλειά, στην ασφάλιση, στον ελεύθερο χρόνο, στη μόρφωση. 
Ενός κινήματος που να  πιστεύει στη δύναμή του και να στείλει από εκεί που ήρθαν 
όλες τις κυβερνήσεις που υπηρετούν το Μνημόνιο. Ήρθε η ώρα να πάρουμε στα χέρια 
της ζωές μας και να νικήσουμε και μπορούμε να το κάνουμε μόνο εμείς. 



 Του κοινού αγώνα όλων των εργαζόμενων. Της ανεξαρτησίας των αγώνων από την 
συνδικαλιστική και επιμελητηριακή γραφειοκρατία. 

Στο αμέσως επόμενο διάστημα η ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ θα πάρει πρωτοβουλίες 
συνάντησης και κοινής δράσης με όλους τους αγωνιστές και τα σχήματα που δρουν στον χώρο 
μας για την ανάπτυξη του κινήματος, για ενεργοποίηση των σωματείων, τη δημιουργία 
επιτροπών ανέργων. Ενός κινήματος με στόχο την ανατροπή της πολιτικής κυβέρνησης – ΕΕ – 
κεφαλαίου  και με  προμετωπίδα την λογική:  

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.     

Ενιαία επαγγελματικά και εργασιακά δικαιώματα. 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.  

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. 

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. 

 Αγώνας για ρήξη και έξοδο από την Ε.Ε. Ανατροπή της ΚΑΠ.  

Άρνηση πληρωμής και διαγραφή του ληστρικού χρέους. 
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