
«ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ» 
εκλογική συνεργασία της ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΤΩΠΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ - ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΟΙ 

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΙ και της ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ 

 

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, 

Οι φετινές εκλογές του ΓΕΩΤΕΕ βρίσκουν το σύνολο των εργαζόμενων, αυτοαπασχολούμενων και 

ανέργων Γεωτεχνικών, αντιμέτωπους με τη συσσωρευμένη κοινωνική καταστροφή που έχει επιφέρει όλα 

αυτά τα χρόνια η επιθετική πολιτική των οικονομικά ισχυρών και των κυβερνήσεων τους, απέναντι στην 

κοινωνία μέσω των μνημονίων, της πανδημίας και της έκρηξης της ακρίβειας και του πληθωρισμού. 

Επιπλέον για πρώτη φορά μετά από χρόνια οι λαοί βιώνουν διεθνώς τις καταστροφικές συνέπειες του 

πολέμου στην Ουκρανία και τον υπαρκτό κίνδυνο της πυρηνικής απειλής που τοποθετείται στο φόντο της 

περιβαλλοντικής κρίσης που είναι παρούσα και στον κίνδυνο για νέο γύρο παγκόσμιας οικονομικής 

ύφεσης. 

Ο συνασπισμός εξουσίας στη χώρα μας αλλά και παγκόσμια επιχειρεί να απαντήσει στη βαθιά του κρίση 

με μια πολεμική στρατηγική βαθιάς πνοής, τη σημαντικότερη μετά το Β’ παγκόσμιο πόλεμο. Η 

κυβέρνηση της ΝΔ (με τη συναίνεση των ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ-ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ στους βασικούς άξονες 

της πολιτικής της) ως αντίδοτο επιλέγει τη πολιτική της διαρκούς λιτότητας και των ιδιωτικοποιήσεων 

καθώς και τη στρατηγική αλλαγή των όρων παραγωγής και εργασίας με την εγκαινίαση νέων μορφών 

εκμετάλλευσης τόσο των μισθωτών εργαζομένων, όσο και των χαμηλότερων κοινωνικών στρωμάτων 

(μικροί αγρότες, αυτοαπασχολούμενοι κτλ). 

Μπροστά στη νέα πραγματικότητα ατομικής εξαθλίωσης και στο ενδεχόμενο επισιτιστικής κρίσης, 

απομένουν ανοιχτές δύο ιστορικές δυνατότητες. Η μία είναι η προσαρμογή στο μοντέλο των ατομικών 

λύσεων όπου ο καθένας μάχεται για την επιβίωσή του εναντίον του διπλανού του και από την άλλη η 

επιστροφή στο μέλλον του συλλογικού αγώνα που είναι ο μόνος ρεαλιστικός δρόμος για την ανατροπή 

της επίθεσης. 

 

ΑΓΡΟΤΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΙΣΜΟ: 

 Των ιδιωτικοποιήσεων και της εμπορευματοποίησης των πάντων. 

 Της πλήρους υποταγής στην αύξηση της κερδοφορίας των εταιρειών. 

 Της συγκέντρωσης της παραγωγής και του πλούτου σε λίγα χέρια. 

 

Οι εκλογές πραγματοποιούνται σε μια περίοδο όπου η ΕΕ και οι κυβερνήσεις των χωρών – μελών 

αναπροσαρμόζουν και προωθούν, στο πρόγραμμα της 7ετίας 2021 – 27, τις δικές τους απαντήσεις. 

Πρόκειται για πολιτικές με βαθύ ταξικό περιεχόμενο στις οποίες συμφωνεί το ΓΕΩΤΕΕ. Συνοπτικά οι 

άξονες που θα στηρίξουν και έχουν συμφωνήσει παρά τις πλαστές τους αντιπαραθέσεις το επόμενο 

διάστημα είναι: 

 Το «Πράσινο Συμβόλαιο» της ΕΕ (Green Deal). Πρόκειται για τις λεγόμενες «πράσινες 

επενδύσεις» οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν από την ΕΕ και θα πραγματοποιηθούν από τους 

υπαίτιους για την περιβαλλοντική καταστροφή, δηλαδή τις πολυεθνικές εταιρείες της ενέργειας και 

του αγροτοδιατροφικού τομέα. Το «πρασίνισμα» της παραγωγής θα γίνει η λεωφόρος για άντληση 

τεράστιων πακέτων από το κεφάλαιο. 

 



 Το «Ταμείο Ανάκαμψης» το οποίο πλασάρεται υποτίθεται για την αντιμετώπιση των συνεπειών 

της πανδημίας του κορονοϊού για την Ελλάδα, στην ουσία πρόκειται για αναδιανομή πλούτου υπέρ 

του κεφαλαίου και σε βάρος των εργαζομένων και των φτωχών χωρών και περιοχών της ΕΕ, για 

επιχορηγήσεις δηλαδή που - όταν δοθούν - θα συνοδεύονται από αυστηρούς όρους πολύχρονης 

μνημονιακής επιτήρησης. 

 Η νέα αναθεώρηση της ΚΑΠ της ΕΕ η οποία περιλαμβάνει:. Την περικοπή των επιδοτήσεων της 

ΚΑΠ και ταυτόχρονα τον αναπροσανατολισμό τους σε όφελος αποκλειστικά του αγροτοδιατροφικού 

κεφαλαίου και των μεγαλοαγροτών. Το μαζικό ξεκλήρισμα των φτωχομεσαίων αγροτοκτηνοτρόφων, 

μέσω και της αυστηροποίησης και πανευρωπαϊκής εφαρμογής του κακόφημου «Μητρώου Αγροτών» 

(ποιος θα θεωρείται και ποιος όχι ενεργός αγρότης). Το «πράσινο περιτύλιγμα» της ΚΑΠ, με 

διάθεση του 20% των άμεσων αγροτικών ενισχύσεων σε διάφορα ημίμετρα (αγροδασοπονία και 

δάσωση αγρών, εναλλαγή καλλιεργειών, αμειψισπορές, αγραναπαύσεις, μετατροπή καλλιεργειών σε 

λιβάδια, χαμηλή βόσκηση ζώων αντί για υπερβόσκηση κ.α.). Η νέα αναθεώρηση της ΚΑΠ θα 

συνοδευτεί από μεγαλύτερες δόσεις «πράσινης» δημαγωγίας και υποκρισίας, τη στιγμή που ΕΕ και 

κυβερνήσεις επιτρέπουν να κυκλοφορούν τα μεταλλαγμένα προϊόντα και τα νοθευμένα τρόφιμα. 

Για τα δάση η πολιτική ΕΕ και κυβέρνησης βαδίζει πάνω στις ράγες των επιλογών όλων των 

κυβερνήσεων έως τώρα, που δεν είναι άλλη από την προσπάθεια του ιδιωτικού κεφαλαίου να 

αποσπάσει (και) από τα δάση, όσο το δυνατόν μεγαλύτερο κέρδος, ακόμη και από τα αποκαΐδια τους 

(βλ εκμετάλλευση των καμένων εκτάσεων της Β. Εύβοιας από ιδιωτικές εταιρείες). 

 

ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ 

ΜΙΣΘΩΤΟΙ –ΑΝΕΡΓΟΙ –ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΙ 

Οι μισθωτοί γεωτεχνικοί παλεύουν να επιβιώσουν σε έναν ιδιωτικό τομέα της εργοδοτικής επισφάλειας 

και ασυδοσίας, της επιβολής του δελτίου παροχής υπηρεσιών, των απολύσεων, της κατάργησης των 

συλλογικών συμβάσεων και των μισθών πείνας. Οι απολυμένοι, οι άνεργοι, οι υποαπασχολούμενοι, οι 

ανασφάλιστοι, έχουν γίνει ο θλιβερός κανόνας, ενώ οι νέοι συνάδερφοι που επιλέγουν το δρόμο της 

μετανάστευσης γίνονται όλο και περισσότεροι. Οι επισφαλείς σχέσεις εργασίας επεκτείνονται, με όλο και 

περισσότερες μορφές. Οι δημόσιοι υπάλληλοι βιώνουν διαρκείς περικοπές, υποστελέχωση, διάλυση – 

ιδιωτικοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών. Οι αυτοαπασχολούμενοι και ελεύθεροι επαγγελματίες στη 

μεγάλη πλειονότητα δεν τα βγάζουν πέρα και βρίσκονται υπό ασφυκτική πίεση ενώ την ίδια στιγμή το 

αντικείμενο της δουλειάς τους υποβαθμίζεται, Οι γεωτεχνικοί της εκπαίδευσης ζουν την απαξίωση του 

σημερινού σχολείου και πανεπιστημίου καθώς και της εργασίας τους σε αυτά, ενώ οι νέοι ερευνητές 

γεωτεχνικοί κατά κανόνα βρίσκονται αντιμέτωποι με τη δουλειά με το κομμάτι και τις επισφαλείς 

συμβάσεις, όταν και αν αυτές υπάρχουν, σε ινστιτούτα και πανεπιστήμια. Οι συνταξιούχοι βλέπουν το 

διαθέσιμο εισόδημα να μειώνεται τόσο το άμεσο όσο και το κοινωνικό μέσω της κατεδάφισης του 

συστήματος υγείας και των κοινωνικών παροχών γενικότερα. 

Ειδικά για τη νεότερη γενιά συναδέλφων ας αναρωτηθούμε: 

 Πόσοι πήγανε να ζητήσουν δουλειά και άκουσαν πως τα προσόντα τους είναι λίγα…  

 Πόσοι πήγανε με μεταπτυχιακά και τίτλους ξένων γλωσσών και άκουσαν πως είναι ακριβοί και 

ασύμφοροι… 

 Πόσοι πήγανε με ό,τι ζητούσαν και άκουσαν ότι δεν έχουν προϋπηρεσία… 

 Πόσοι έχουν δουλέψει «μαύρα» ή και με μπλοκάκι με τους χειρότερους όρους εργασίας, για να 

καλύπτεται το υποτιθέμενο κενό της εμπειρίας… 

 Η πλειοψηφία των γεωτεχνικών, των εργαζόμενων και ανέργων στον αγροτοδιατροφικό τομέα 

βιώνουν την καπιταλιστική κρίση και την «ανάπτυξη» των λίγων. 

 



ΓΕΩΤΕΕ: ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΡΧΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ 

Το ΓΕΩΤΕΕ με ευθύνη των κυρίαρχων παρατάξεων (ΔΑΚΕ-ΝΔ, ΔΗΣΥ-ΠΑΣΟΚ, ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ 

ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ-ΣΥΡΙΖΑ) συμβάλλει στην υλοποίηση αυτής της πολιτικής προβάλλοντας για τους 

γεωτεχνικούς μια πολιτική η οποία εξυπηρετεί και πηγάζει από τα συμφέροντα του αγροτοδιατροφικού 

κεφαλαίου και των μεγαλοπαραγόντων του κλάδου. Το ΓΕΩΤΕΕ αποτελεί έναν γραφειοκρατικό – 

αντιδραστικό μηχανισμό που λειτουργεί σε βάρος των αναγκών και των δικαιωμάτων της μεγάλης 

πλειοψηφίας των γεωτεχνικών. Χαρακτηριστικά παραδείγματα του τελευταίου διαστήματος αποτελούν 

τα ζητήματα των «Γεωργικών Συμβούλων» και της «Ψηφιακής Γεωργίας». Το ΓΕΩΤΕΕ έπαιξε 

πρωταγωνιστικό και αντιδραστικό ρόλο αρνούμενο να υπερασπίσει τα επαγγελματικά και επιστημονικά 

δικαιώματα των μελών του, εξυπηρετώντας τα συμφέροντα των εταιρειών. 

 

ΑΠΑΝΤΑΜΕ ΜΕΤΩΠΙΚΑ – ΕΝΩΤΙΚΑ- ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΑ 

Όλοι/ες εμείς που προχωρήσαμε στη συγκρότηση της εκλογικής συνεργασίας «ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ 

για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ» μοιραζόμαστε την ίδια αγωνία και τις ίδιες ανησυχίες και θέλουμε να 

απαντήσουμε μετωπικά, ενωτικά και ανατρεπτικά. Γεωτεχνικοί μέλη της μαχόμενης, ριζοσπαστικής και 

αντικαπιταλιστικής αριστεράς μαζί με ανένταχτους/ες συναδέλφους/ισσες που δίνουν καθημερινά μάχες 

στα κλαδικά, αλλά και στα ευρύτερα κοινωνικά κινήματα κάνουμε ένα σοβαρό βήμα κοινής δράσης. 

Θέλουμε να συμβάλλουμε σε ένα κοινό αγωνιστικό μέτωπο όλων όσων πλήττονται από την κυρίαρχη 

πολιτική κάνοντας σαφές ότι δεν ευθυνόμαστε για την κρίση και δεν θα την πληρώσουμε. 

Δεσμευόμαστε ότι θα αγωνιστούμε μέσα και έξω από τα όργανα του ΓΕΩΤΕΕ για τα συμφέροντα: 

 Των νέων συναδέλφων, που βλέπουν τα πτυχία τους να μετατρέπονται σε «διαβατήρια» ανεργίας. 

 Των ιδιωτικών υπαλλήλων που βιώνουν τη διάλυση των συλλογικών συμβάσεων. 

 Των άνεργων, που προσπαθούν να επιβιώσουν χωρίς επίδομα ανεργίας. 

 Των υποαπασχολούμενων και ετεροαπασχολούμενων, στον ιδιωτικό τομέα, μισθωτών ή με Δελτίο 

Παροχής Υπηρεσιών που αντιμετωπίζουν τις ατομικές συμβάσεις εργασίας, τις ελαστικές εργασιακές 

σχέσεις και τους ιδιαίτερα χαμηλούς μισθούς. 

 Των εργαζόμενων στα Πανεπιστήμια και στα Ερευνητικά Ινστιτούτα (Ι.Γ.Μ.Ε., που επανιδρύθηκε 

αλλά βαλτώνει., ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ κ.α.), που βιώνουν την υποχρηματοδότηση, την 

υποβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της έρευνας, τη συρρίκνωση και διάλυση των 

ινστιτούτων, μαζί με την πλήρη ελαστικοποίηση της δουλειάς τους. 

 Των εργαζόμενων στο Δημόσιο και ευρύτερο Δημόσιο τομέα, που αντιμετωπίζουν τη δραστική 

μείωση των μισθών, την υποστελέχωση και την εκχώρηση των υπηρεσιών στους ιδιώτες.  

 Των αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών, που βλέπουν ότι με τις νομοθετικές 

ρυθμίσεις καταργούνται στην πράξη τα κατακτημένα με πολύχρονους αγώνες επαγγελματικά 

δικαιώματα και δίνεται πλέον πεδίο κερδοφορίας στο μεγάλο κεφάλαιο. 

 Των εκπαιδευτικών, που αντιμετωπίζουν την κατάργηση των οργανικών τους θέσεων, την ολοένα 

και μεγαλύτερη συρρίκνωση του κλάδου στη Μέση Εκπαίδευση. 

Σήμερα υπάρχει ανάγκη να οργανωθεί η κοινή ανατρεπτική δράση όλων. Η συμπίεση των εισοδημάτων 

και των συνθηκών εργασίας των «από κάτω» γίνεται με βίαιο τρόπο ειδικά μετά τις ιδιωτικοποιήσεις και 

τις μειώσεις μισθών. 

 

 

 



Ο από τα κάτω συντονισμός των αγώνων, ο χαρακτήρας των αιτημάτων και του προγράμματος σε ρήξη 

με την κυβέρνηση και την Ευρωπαϊκή ένωση. Η πραγματική και όχι η συμβολική πάλη αποτελούν 

απαραίτητη προϋπόθεση για ένα νικηφόρο κίνημα που αποτελεί τη μόνη απάντηση στην αντιλαϊκή 

επίθεση. Στη συνολική αντεργατική – αντιαγροτική – αντιπεριβαλλοντική επιδρομή διαρκείας απαιτείται 

συνολική πολιτική αντιπαράθεση και σύγκρουση με ΕΕ – κυβέρνηση – κεφάλαιο, αλλά και ένα συνολικό 

πρόγραμμα ανατροπής που θα οδηγεί σε ρήξη με την κυρίαρχη πολιτική και θα ανοίγει ένα άλλο δρόμο 

με τους παραγωγούς του πλούτου στο τιμόνι. 

 

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΣ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΝΑ ΒΑΔΙΣΟΥΜΕ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ 

 Μόνιμη και σταθερή δουλειά για τους γεωτεχνικούς και για όλους τους εργαζόμενους. Αυξήσεις 

στους μισθούς που θα καλύπτουν τις απαιτήσεις της σύγχρονης ζωής. Αξιοπρεπείς Συλλογικές 

Συμβάσεις Εργασίας. Μείωση των ωρών δουλειάς με πρώτο βήμα το 35ωρο, 5νθήμερο, επτάωρο. 

Ενίσχυση των ταξικών μορφών οργάνωσης με βάση τη θέση στην παραγωγή.  

 Μέτρα για τους ανέργους και την μάστιγα της ανεργίας. Δουλειά για τους ανέργους. Μαζικές 

προσλήψεις στις δημόσιες υπηρεσίες που καταρρέουν. Επίδομα ανεργίας για την κάλυψη της 

αξιοπρεπούς διαβίωσης των ανέργων.  

 Ενιαία εργασιακά δικαιώματα για όλους. Στο γνωστικό αντικείμενο του γεωτεχνικού πρέπει να 

αντιστοιχεί ένας ενιαίος και αδιάσπαστος πενταετής κύκλος σπουδών για όλες τις κατευθύνσεις και 

τα τμήματα. Ένα ενιαίο πτυχίο ανά γνωστικό αντικείμενο με όλα τα επαγγελματικά-εργασιακά 

δικαιώματα σε αυτό. ΟΧΙ δίδακτρα στα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Αποκλειστικά 

δημόσια –ενιαία πανεπιστημιακή μόρφωση. Αγωνιζόμαστε μαζί με το φοιτητικό κίνημα για την 

ανατροπή του νόμου Κεραμέως που στοχεύει στη μετατροπή των ΑΕΙ σε επιχειρήσεις. Έξω η 

αστυνομία από τα πανεπιστήμια.  

 Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ, μείωση των συντελεστών φορολογίας στους μισθωτούς, τους 

αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες. Αφορολόγητο όριο στο επίπεδο αξιοπρεπούς 

διαβίωσης. Δραστική μείωση της έμμεσης φορολογίας, και κατάργησή της για τα είδη πρώτης 

ανάγκης. Βαριά φορολογία του κεφαλαίου, των εφοπλιστών και της εκκλησίας.  

 Αποκλειστικά δημόσιο ασφαλιστικό σύστημα. Με άμεση μείωση των χρόνων συνταξιοδότησης (60 

άνδρες, 58 γυναίκες).  

 Παλεύουμε για την ικανοποίηση των άμεσων αναγκών επιβίωσης των μικρομεσαίων παραγωγών: 

ανατροπή της ΚΑΠ, ρήξη με την πολιτική της Ε.Ε με στόχο την έξοδο από αυτήν. Όχι στις περικοπές 

των επιδοτήσεων – αποκλειστική χορήγηση τους σε φτωχούς αγροτοκτηνοτρόφους και αλιείς και όχι 

στους μεγαλοεπενδυτές του αγροτοδιατροφικού τομέα και τα μοναστήρια. Κατάργηση του 

αντιδραστικού «μητρώου αγροτών» που οδηγεί στη βίαιη μείωση του αγροτικού πληθυσμού. Να 

σταματήσουν οι πλειστηριασμοί και οι κατασχέσεις της λαϊκής περιουσίας. Κατάργηση του ΦΠΑ σε 

όλα τα καλλιεργητικά μέσα και εφόδια-αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο για τη μείωση του κόστους 

παραγωγής. Κατώτερες, εγγυημένες τιμές για τα αγροτοκτηνοτροφικά προϊόντα, που να καλύπτουν 

το κόστος παραγωγής και να εξασφαλίζουν ικανοποιητικό εισόδημα για αξιοπρεπή ζωή. 

Απαλλοτρίωση της μεγάλης αγροτικής ιδιοκτησίας, και ισοτιμία δικαιωμάτων όλων των 

εργαζόμενων της υπαίθρου ανεξάρτητα από χρώμα, έθνος και θρησκεία.  

 Απόλυτη προστασία της φύσης, των δασών, των αλσών, των ακτών από τους κάθε είδους 

«επενδυτές». Κατάργηση των αντιπεριβαλλοντικών νόμων που απειλούν τα δάση και τις δασικές 

εκτάσεις. 

 Όχι στην υποστελέχωση και την απαξίωση των κτηνιατρικών ελέγχων που στρώνουν το έδαφος για 

την είσοδο ιδιωτών. Όχι στη διχοτόμηση των κτηνιατρικών υπηρεσιών. Οι κτηνιατρικές υπηρεσίες 

να στελεχωθούν με μόνιμο προσωπικό και να μείνουν στο ΥΠΑΑΤ. 



 Όχι στην εμπορευματοποίηση του νερού και την ιδιωτικοποίηση των αρδευτικών δικτύων μέσω των 

ΣΔΙΤ. Το νερό είναι δημόσιο αγαθό. 

 Όχι στις εξορύξεις υδρογονανθράκων. Το ΟΧΙ σε ένα νέο γύρο εξόρυξης ορυκτών καυσίμων δεν 

είναι μια τεχνοκρατική συνηγορία σε άλλες μορφές ενέργειες, όσο και αν είναι «καθαρότερες», αλλά 

ένα ΝΑΙ σε ένα πλαίσιο παραγωγής-χρήσης ενέργειας με κριτήριο τις ανάγκες της κοινωνικής 

πλειοψηφίας και του δικαιώματός της σε μία αξιοβίωτη ζωή, σε ένα προστατευμένο περιβάλλον, 

μέσα από την αμφισβήτηση του καταναλωτισμού, του ενεργοβόρου καπιταλιστικού τρόπου 

παραγωγής και της κατοχής των πηγών ενέργειας από το κεφάλαιο.  

 Δημιουργία ενιαίου δημόσιου φορέα τροφίμων, λιπασμάτων, κέντρων σποροπαραγωγής, 

ερευνητικών κέντρων. Όχι στα γενετικά μεταλλαγμένα τρόφιμα-σκουπίδια. Δημόσιος και 

ενισχυμένος έλεγχος για τη διασφάλιση ποιοτικών και φθηνών τροφίμων για το λαό. Να 

αποσπάσουμε το γενετικό υλικό και τους σπόρους από τα χέρια των πολυεθνικών. 

 Δημιουργία δημοκρατικών πρωτοβάθμιων παραγωγικών συνεταιρισμών των φτωχομεσαίων 

αγροτοκτηνοτρόφων και αλιέων σε όλη τη χώρα. Συνεταιρισμοί ενταγμένοι σε μια σχεδιοποιημένη 

οικονομία με κριτήριο τη κάλυψη των αναγκών του λαού.  

 Εθνικοποίηση-κρατικοποίηση χωρίς αποζημίωση των τραπεζών και των επιχειρήσεων στρατηγικής 

σημασίας με εργατικό έλεγχο. Γενναίο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων για τις κοινωνικές λαϊκές 

ανάγκες, ενάντια στη πολιτική της λιτότητας. 

 

στις εκλογές του ΓΕΩΤΕΕ Στηρίζουμε-Ψηφίζουμε  

ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ 


