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ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ   ΑΓΡΟΤΩΝ – ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΩΝ 

ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΗ  ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ ΣΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ   ΓΕΩΤ.Ε.Ε.  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

Εν όψει της συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία των 35.715   γεωτεχνικών στις κρίσιμες εκλογές της 2 του 

Νοέμβρη  και  εν  μέσω  κομματικών  και  μικροπολιτικών  σκοπιμοτήτων    και  συμφερόντων,  αλλά  και  … 

επιδημιών (καταρροϊκός πυρετός ) ο γεωτεχνικός κόσμος κατάπληκτος παρακολουθεί τις   μεταγραφές και τις 

διαγραφές  συνδικαλιστών  και  παρατάξεων.  Καλείται  για  μια  ακόμη  φορά,  σε  συνθήκες  αδιαφάνειας,  να 

επιλέξει το …ένα ή το άλλο … αδιέξοδο. Το γεωτεχνικό του επιμελητήριο ανίκανο να οδηγήσει τις εξελίξεις,  

συμμετέχει στο φαγοπότι εις βάρος των αγροτών μας, υπογράφοντας με κλειστά μάτια όλα όσα η κυβέρνηση 

των ξένων οίκων, θέλει να επιβάλει. Πρόσφατα γίναμε δέκτες της  ανυπαρξίας του και του αποσυντονισμού 

του  ,    με    αλληλοσυγκρουόμενες  ανακοινώσεις    θέσεων  των  παραρτημάτων  του,  καθώς  κάθε  παράρτημα 

ανακοινώνει  την  δική  του  θέση  και  άποψη μη  διστάζοντας  μάλιστα  να  βάλλει  κατά  παντός  στόχου  και  με 

οποιοδήποτε μέσο  , υποβαθμίζοντας και  ισοπεδώνοντας  την ύπαρξη χιλιάδων μαχόμενων γεωτεχνικών και 

μάλιστα  με  σαθρά  επιχειρήματα.    Ανακοινώσεις  που  όποιος  τις  διαβάζει  αισθάνεται    την  ανάγκη  να 

παραιτηθεί(  αλλά  ούτε  και  αυτό  επιτρέπεται)  από  μέλος  του  επιμελητηρίου  μας,  γιατί    παραπέμπουν  σε 

άλλες  εποχές,  στην  προσπάθειά  τους,    να  εξασφαλίσουν,  για  την  μια  ή  την  άλλη  πλευρά,  μέρος  της  

(κλεμμένης) λείας.   

Και  βέβαια  δεν  διαφωνούμε  με  τις  γενικόλογες    πολιτικές  θέσεις  και  απόψεις  κάποιων  παρατάξεων  που 

συμμετέχουν στην εκλογική αναμέτρηση. Η στάση ζωής μας  και οι απόψεις μας είναι γνωστές σε όσους μας 

γνωρίζουν, όχι στο  ξεπούλημα της χώρας μας  , όχι στην καταρράκωση του γεωτεχνικού επαγγέλματος που 

συντελείται  καθημερινά  με  διάφορους  τρόπους,  όχι  στον  καθημερινό  εξευτελισμό  της  ανθρώπινης 

αξιοπρέπειάς  μας.  Όμως,  συνάδελφοι  των  παρατάξεων,    πέραν  των  γενικών  τοποθετήσεων  επί  όλων  των 

δεινών της χώρας και του λαού μας, ας επικεντρωθούμε σε ορισμένα καίρια ζητήματα που έχουν να κάνουν 

με την στρατηγική του ΓΕΩ.Τ.Ε.Ε. την «λειτουργία» του,  τις θέσεις του, με το κατά πόσο έχει ουσιαστικό ρόλο 

ύπαρξης ή όχι.  

Πριν απ’ όλα βέβαια πρέπει να γνωρίζουμε  σε ότι αφορά στο κούρεμα λόγω  του PSI  των αποθεματικών του 

επιμελητηρίου  μας,    γιατί  δεν  μας  έχουν  γνωστοποιηθεί  τα    επίσημα  έγγραφα  με  το  ακριβές  ποσό.  Η 

απερχόμενη διοίκηση μιλάει  για κούρεμα   3,8  εκατομμυρίων  ευρώ  !!!  , αλλά    δεν  έχουμε    δει ακόμη και 

σήμερα, επαναλαμβάνω, τα σχετικά  έγγραφα !   Έχει γίνει άραγε PSI στο αποθεματικό του ΓΕΩ.Τ.Ε.Ε;  Και εάν 

ναι,  σε  τι  ύψος  και  ποιοι  φέρουν  την  ευθύνη  ;    Πολύ  θα  θέλαμε  επίσης  να    ενημερωθούμε  με  ποια  

διαδικασία  νομιμοποιηθήκατε  κύριοι  της  διοίκησης    και  πήρατε  την  έγκριση  των  χιλιάδων  συναδέλφων 

γεωτεχνικών,  ώστε  να  πάρετε  μέρος  στην  auction  platform,  όταν  γνωρίζατε  ότι  συμμετέχοντας 

αποδεχόσασταν  την  αρχή  της  ρήτρας  συλλογικής  δράσης    ,  δηλαδή  την  υποχρέωση  της  μειοψηφίας  να 

ανταλλάξει το ομόλογο με τους όρους που θα αποδεχθεί η πλειοψηφία !! 

Δώστε στην δημοσιότητα γνωστοποιώντας στον γεωτεχνικό κόσμο το  ISIN  του ομολόγου του ΓΕΩ.Τ.Ε.Ε.  και 

την  αξία  του,  που  ανταλλάχτηκε  και  το  ISIN  του  νέου  ομολόγου  με  το  αντίστοιχο    ποσό    μετρητών  και  

χρεογράφων ( securities) που έλαβε το ΓΕΩ.Τ.Ε.Ε. ως αντάλλαγμα και  τις εγγραφές τους στους αντίστοιχους 

απολογισμούς και προϋπολογισμούς σας.  

 Γιατί  οι  πολιτικές  παρατάξεις  συμπεριλαμβανομένων  και  των    αντιπολιτευόμενων  τα  συγκαλύπτουν    και  

ποιοι  ωφελούνται  ;  Κύριοι  της  απερχόμενης  διοίκησης,    μήπως  με  λίγα  λόγια  κλείσατε  το  μαγαζί  σας  και 

ανοίξατε    ένα  μαγαζί  που  λέγεται  ΓΕΩ.Τ.Ε.Ε.    μη  διστάζοντας  ακόμη  και  να  υποστηρίξετε  την  νομική 

υποχρέωση των συναδέλφων να εγγραφούν στο επιμελητήριο με το σκεπτικό του πειθαρχικού τους ελέγχου 

από τα όργανα! Η ανάγκη εγγραφής των γεωτεχνικών στο επιμελητήριό μας,  θα έπρεπε να είναι  πραγματική 

τους  ανάγκη   και όχι  νομική τους υποχρέωση. Γεννιούνται όμως και κάποιες απορίες και σκέψεις, σχετικά 

με  την    ανακοίνωση  του  Δ.Σ.  του  ΓΕΩ.Τ.Ε.Ε.  με  λάθος  υπολογισμό  του    αριθμού  αντιπροσώπων  των 
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παραρτημάτων κατά κλάδο,   που οδηγεί σε αλλοίωση του εκλογικού μέτρου και κατά συνέπεια στην παρά 

τον νόμο  κατανομή των εδρών στους υποψηφίους (κατά την έννοια του άρθρου 10 παρ.1 του Ν. 1474/1984 ).              

Το αφήνω στην κρίση σας.  

Είναι  γνωστά  και  πολυσυζητημένα  τα προβλήματα  της ανεργίας  των  γεωτεχνικών,  η  περιθωριοποίηση  του 

ρόλου  του  γεωπόνου  στην  αγροτική  ανάπτυξη  της  υπαίθρου  και  ο  περιορισμός  του  στο  γραφείο  της 

υπηρεσίας    σε  ρόλο διεκπεραιωτή    των  ευρωπαϊκών οδηγιών,  με  ελλιπή    πανεπιστημιακή  εκπαίδευση  και  

εμπειρία. Με το σύνολο σχεδόν του γεωτεχνικού κόσμου  απενεργοποιημένο, με τους  Πανεπιστημιακούς μας 

δασκάλους , να …  «ερευνούν» νέα ευρωπαϊκά κονδύλια και με την πολιτεία αμέτοχη σε ρόλο «τροχονόμου» 

ενός  ξέφρενου ρυθμού πωλήσεων των πάντων, που τις βαπτίζει   «επενδύσεις», σε ρότα καταστροφική για 

την  πραγματική  ανάπτυξη  και  πρόοδο.  Δυστυχώς  όλα  αυτά  που  συμβαίνουν  σήμερα,  σηματοδοτούν  τον 

τερματισμό  του  ρόλου  του  γεωτεχνικού    στην  γεωργική  ανάπτυξη  της  υπαίθρου,  τον  τερματισμό  της 

γεωργικής έρευνας και εφαρμογής, της ουσιαστικής του εκπαίδευσης και εξειδίκευσης  και κατ’ επέκταση τον 

τερματισμό του  πρωταγωνιστικού ρόλου του γεωτεχνικού στην στρατηγικής  σημασίας  συμμαχία  του  με 

τον  έλληνα  αγρότη. Μια  συμμαχία  που  είτε  συνειδητά  είτε  όχι,  είχε  μέχρι  πρότινος  ως  αποτέλεσμα,  ένα 

ενιαίο μέτωπο στην αντιμετώπιση και  υποδειγματική λύση των αγροτικών προβλημάτων και ζητημάτων της 

χώρας μας. Το χρονικό του προαναγγελθέντος θανάτου της ελληνικής γεωργίας ξεκίνησε με την ένταξη στην 

Ε.Ε.  Η  τότε  Ε.Ο.Κ.    έσπευσε  άμεσα  να  απενεργοποιήσει  τις  ανταλλαγές  αγαθών  των  τότε  χωρών  μελών, 

νομοθετώντας μέτρα με υποχρεωτική μετατροπή όλων των συναλλαγών σε ευρωπαϊκές λογιστικές μονάδες,  

τα ECU, εις βάρος της ανάπτυξης   χωρών όπως η πατρίδα μας. Θα θυμίσω τις ανταλλαγές αγαθών (clearing ) 

που η  Ελλάδα έκανε μέχρι τότε, στέλνοντας  πορτοκάλια στην Ρωσία, σταφίδες στην Βρετανία, καπνό στην 

Γερμανία κλπ και έπαιρνε  από τις χώρες αυτές, τρακτέρ, τόρνους και άλλα αγαθά, τα οποία εν συνεχεία άλλα 

τα  διέθετε  στην  εγχώρια  αγορά  και  άλλα  τα  προωθούσε  σε  τρίτες  χώρες. Με  την  Γερμανία  μάλιστα  στην 

διάρκεια του μεσοπολέμου είχαμε φθάσει στο σημείο να δημιουργήσουμε στο λογαριασμό του Βερολίνου, 

ένα συνεχές και σταθερό υψηλό ενεργητικό υπέρ της χώρας μας. (βλέπε Mogens Pelt : Το ελληνογερμανικό 

εμπόριο  καπνού  κατά  το  μεσοπόλεμο(  στο  Χαγκεν Φλαισερ(επιμ.)«Η Ελλαδα 36‐49:  Τομές  και  συνέχειες,». 

Αναρίθμητα τα παραδείγματα και επιτέλους  να το πούμε απλά, γιατί κύριοι θιασώτες της Ε.Ε.  πρέπει με την 

ψήφο μας να στηρίζουμε την κατάρρευση της χώρας μας, γιατί πρέπει να τρέχουμε πίσω από τα Μ.Ο.Π., τα 

πακέτα  ΝΤΕΛΟΡ,  τα  Κ.Π.Σ,  τα  Ε.Σ.Π.Α.  και  ποιος  ξέρει  τι  αύριο;  Ατέλειωτα  δισεκατομμύρια  ευρώ  που 

μοιράζονται  σε  λίγους  για  να  τα «διαχειριστούν»,    προς  όφελος  της …  ανάπτυξης  !    Που  εάν μοιράζονταν 

απευθείας και ισόποσα σε όλους τους Έλληνες, η Ελλάδα οικονομικά θα απογειωνόταν. Τα προβλήματα που  

προαναφέραμε,  είναι  γνωστά σε όλους  και δεν υπάρχει νόημα περαιτέρω ανάλυσής τους. Τα  προβλήματα 

όμως του άμεσου μέλλοντος θα είναι ακόμη πιο σκληρά  και   η νέα διοίκηση που θα εκλεγεί, πρέπει να τα 

εντοπίσει  , να τα αναλύσει   και   να τα αντιμετωπίσει με συγκεκριμένο πλάνο και σχέδιο και όχι ευκαιριακά 

και συντεχνιακά, αλλά σε βάθος και επί της ουσίας τους. Η νέα  διοίκηση του ΓΕΩ.Τ.Ε.Ε. που θα αναδειχθεί 

από τις εκλογές στις 2 του Νοέμβρη, θα πρέπει να οδηγήσει τον γεωτεχνικό κόσμο σε πλήρη και ανοιχτή 

σύγκρουση με τα ντόπια και ξένα συμφέροντα των τραπεζών και των μεγαλοεπιχειρήσεων,  προς όφελος 

του αγρότη και κατ’ επέκταση προς όφελος του γεωτεχνικού κόσμου και της υγιούς ανάπτυξης της χώρας 

μας.  

ΤΟ  ΓΕΩΡΓΙΚΟ  ΖΗΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ  ΣΗΜΕΡΑ  

Απειλή για την υγιή ανάπτυξη της χώρας μας αποτελούν οι μεγαλοεπιχειρήσεις που γιγαντώθηκαν μέσα στο 

διεφθαρμένο  πολιτικό  κλίμα  της  εποχής  και  που  έχουν  ήδη    αναλάβει  δράση    εκτοπίζοντας,  κάθε  υγιή 

προσπάθεια  των  γεωτεχνικών.  Χαρακτηριστικό    παράδειγμα,  αποτελεί  μεγάλη  ιδιωτική  επιχείρηση  με 

προσβάσεις σε δημόσιες υπηρεσίες   και αρχεία  , που επιχειρεί   την λειτουργία των Κέντρων Εξυπηρέτησης 

Αγροτών,  σε  όλη  την  επικράτεια,  καθ’  εικόνα  και  ομοίωση  των  Κ.Ε.Π.  ,  προκαλώντας  έναν  αθέμιτο 

ανταγωνισμό που θα συρρικνώσει και θα   οδηγήσει σε απόγνωση  μικρές επιχειρήσεις παροχής γεωργικών 

υπηρεσιών    και    νέους  μάχιμους  συναδέλφους  μας,    παραδίνοντας    την    επεξεργασία  των  προσωπικών 
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δεδομένων  αγροτών  και  γεωτεχνικών  στα  μεγάλα  συμφέροντα,    με  την  σταδιακή  αντικατάσταση  του 

δημόσιου  τομέα  από  ξένα  κέντρα,  με  ελληνικό  μανδύα  και  οικονομική  στήριξη  από  τις  ευρωπαϊκές 

επιχορηγήσεις.    Διοργανώνει  μάλιστα  και  συνέδριο  επιβράβευσης  των  «καινοτόμων»  πελατών  της  !… 

Μπράβο στους συναδέλφους που  τους στηρίζουν!  Και περισσότερα «μπράβο» αξίζουν σε όσους από εμάς 

έσπευσαν  να  δημιουργήσουν  και  να  στελεχώσουν  «υποβοηθητικά»  γραφεία  για  τον  αγρότη,  στην 

συμπλήρωση  του  ΟΣΔΕ,  αντί  να  πιέσουμε  τον  ΟΠΕΚΕΠΕ  να  απλοποιήσει  το  software  της  εφαρμογής, 

δημιουργώντας ένα φιλικότερο περιβάλλον για  τον αγρότη χρήστη. Μην αποδέχεστε συνάδελφοι  τον ρόλο 

που  κάποιοι  θέλουν  να  υποδυθείτε.        Οι      διάδρομοι  πραγματικής  και  αξιοπρεπούς  επαγγελματικής 

σταδιοδρομίας δεν είναι ο ρόλος του «κορακιού»  στη συμπλήρωση  στοιχείων μητρώων και βιβλίων. Δεν θα 

προτιμούσατε άραγε  να εργάζεστε σε μονάδες  υψηλής  τεχνολογίας  για την δημιουργία πολ/κου υλικού  με 

αποδέκτες  αγρότες  και  εταιρίες  από  όλο  τον  κόσμο;  Όλοι  γνωρίζετε  ότι  το    Ολλανδικό  γεωργικό  μοντέλο 

ανάπτυξης  είναι προτιμότερο από το Ελληνικό.  Ας μην παρασυρόμαστε από … «κεχριμπάρια και έβενους και 

μυρωδικά». Εξ’ άλλου είναι και θέμα χρόνου η κατάρρευση της ευρωπαϊκής ένωσης. Να έχουμε κατά νου τα 

λόγια  του Α. Παπαδιαμάντη … « Μαύροι  χαλκείς  κατασκευάζοντες δεσμά δια  τους  λαούς  εν  τη βαθυζόφω 

σκοτία του αιωνίου εργαστηρίου των………»   .  

Ο εκάστοτε υπουργός με το επιτελείο του, για να πάρει  αποφάσεις  δεν κάθεται πλέον στο ίδιο τραπέζι με 

τον γεωτεχνικό κόσμο αλλά με τους εκπροσώπους των ιδιωτικών εταιρειών και  των τραπεζών . Οι τράπεζες 

έχουν  αναλάβει,  με  τις  ευλογίες  του  υπουργείου,    την  προώθηση  της    «  συμβολαιακής  γεωργίας», 

συμβολαιακής  με  την  έννοια  της  …  δέσμευσης  του  αγρότη  και  του  κτηνοτρόφου  να  δανείζεται  από  τις 

τράπεζες  για  τα  χρήματα  που  οι  μεταποιητές  του  .…  χρωστούν  και  του  καθυστερούν  την  εξόφληση.  Οι 

τράπεζες θα δανείζουν, ( 7% ! ) το χρέος των μεταποιητικών επιχειρήσεων στους ίδιους τους πιστωτές τους, 

τους αγρότες!  Αυτό κι αν είναι  καινοτομία,  αυτή κι αν είναι … συμβολαιακή γεωργία,  αυτό είναι το μοντέλο 

του αγρότη   επιχειρηματία, κι εδώ χρειάζονται τον γεωτεχνικό ‐ συνένοχο στο έγκλημα.  Ποιο είναι λοιπόν το 

νόημα  της  ύπαρξης  του  επιμελητηρίου  μας  και  ποια  η  ουσιαστική    συμμετοχή  του  και  στάση    στην 

παραγωγική  διαδικασία  ;  Μήπως  τα  μέλη  του  επιμελητηρίου  υπάρχουν  μόνο    για  να  λένε  κάποιοι  ότι  οι 

αποφάσεις παίρνονται συλλογικά και δημοκρατικά ; Μήπως το  εκλογικό σύστημα των κομματικών ομάδων, 

ή    των  δήθεν  ακομμάτιστων    πολιτικών  παρατάξεων  που  συμμετέχουν  στις  εκλογικές  αρχαιρεσίες    του 

ΓΕΩ.Τ.Ε.Ε.    δεν  εξυπηρετούν  τα  συμφέροντα  των  γεωτεχνικών    αλλά  απλώς  προσπαθούν  να  

αποπροσανατολίσουν ,να  χειραγωγήσουν και τελικά να  απενεργοποιήσουν τις υγιείς δυνάμεις ;   

Ο  έλληνας  γεωτεχνικός  που  μόλις  ολοκλήρωσε    τις  σπουδές  του,  ο  γεωτεχνικός  δημόσιος  υπάλληλος,  ο 

γεωτεχνικός  επιχειρηματίας,  ο  γεωτεχνικός  εργαζόμενος  στον  ιδιωτικό  τομέα,  ο  γεωπόνος  αγρότης,  έχουν 

κοινό  παρανομαστή  των  προβλημάτων,  τις  ευρωπαϊκές  οδηγίες  που  οδηγούν  στην  διάλυση  της  ελληνικής 

αγροτικής  παραγωγής  και  την  εξάρτηση  της  χώρας  από  ξένα  κέντρα.  Συνεπώς,  ο  προσανατολισμός  της 

στρατηγικής του γεωτεχνικού επιμελητήριου, σαν όργανο συστράτευσης ολόκληρου του γεωτεχνικού κόσμου 

θα πρέπει να εστιάζει στο: 

‐Να  μην  είναι  τυπικός  ο  ρόλος  των  γεωπόνων, που  υπηρετούν  το  δημόσιο  συμφέρον  αλλά  να  εργάζονται 

ουσιαστικά  και  παραγωγικά  στο  πλευρό  των  ανθρώπων  της  υπαίθρου,  να  μην  κινδυνεύουν  ολόκληρες 

υπηρεσίες  γεωτεχνικού  ενδιαφέροντος  να  συγχωνευθούν  ,  συρρικνωθούν  και  τελικά  κλείσουν  οριστικά  , 

έχοντας  μάλιστα και την κοινή γνώμη  εναντίον τους. Το  σύστημα για παράδειγμα, της αδειοδότησης κατά 

παρέκκλιση, των … «μικρής σημασίας» ! φυτοπροστατευτικών, κινείται στην σφαίρα της αυθαιρεσίας και του 

παραλόγου από όλες τις απόψεις και πρέπει κάποιοι να δώσουν ‐ να δώσουμε σκληρή μάχη για το συμφέρον 

όλων των πολιτών και όχι των εταιριών.     

‐Να  μην  είναι  τυπικός  ο  ρόλος  των  γεωπόνων,  που  εργάζονται  στην  παροχή  υπηρεσιών    ώστε  να  μην  

συμπαρασύρονται,  στον βωμό της δήθεν «απορρόφησης» των ευρωπαϊκών κονδυλίων, να συμμετέχουν στις 

εξευτελιστικές  και  άνευ  περιεχομένου  «μελέτες»  περί  νιτρορύπανσης  ,  βιολογικών  προϊόντων,  δηλώσεων 
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ΟΣΔΕ,  προϊόντων  ολοκληρωμένης  διαχείρισης  ,    σχεδίων  βελτίωσης  ,  που  μόνο  σχέδια  βελτίωσης  των 

αγροτών δεν είναι, με υποθετικές εντατικές   καλλιέργειες ώστε να μπορέσουν να ξεπεραστούν τα εμπόδια 

της γραφειοκρατίας των … «Μ.Α.Ε.» και άλλων ευφυολογημάτων και του γόρδιου δεσμού των «ανωτέρων» 

υπαλλήλων του υπουργείου Αγρ. Ανάπτυξης.  

‐Να μην  είναι  τυπικός ο ρόλος  των  γεωπόνων, που εργάζονται στα  γεωργικά φαρμακεία  και αναγκάζονται 

παρανόμως να ενημερώνουν,   σε πραγματικό χρόνο( online),  ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων, ελεγχόμενες  

από    ιδιωτικά  συμφέροντα  και  τράπεζες,  αποτυπώνοντας    την  καθημερινότητα  και  τις  συνήθειες  του 

αγροτικού  κόσμου,    για  το  ποιος  και  τι  εμπορικό  σκεύασμα  θα  επιλέξει,    αντί  της  offline  καταγραφής 

δραστικών ουσιών  σε βάση δεδομένων συνδεδεμένη με τις αντίστοιχες εγκρίσεις  του  Υπ Αγρ. Αν. ώστε να 

προλαμβάνονται λάθη αντί να προκαλούνται, σχετικά με  την ασφαλή χρήση των αγροχημικών. 

Η μοναδική θέση και ρόλος του ΓΕΩ.Τ.Ε.Ε. είναι στο πλευρό του αγρότη και του κτηνοτρόφου. Σε πρόσφατη 

επιστολή  του  ΟΠΕΚΕΠΕ,   προς τους Δήμους όλης της χώρας, με παραπλανητικό τίτλο  … «σχέδιο δράσης»,  

παράνομα  μειώνονται  κατά  11  εκατ.  στρέμματα  οι  επιλέξιμες  εκτάσεις    των    βοσκοτόπων    από  τους 

πραγματικούς δικαιούχους, τους  κτηνοτρόφους μας , την στιγμή μάλιστα που η ίδια η ευρωπαϊκή επιτροπή,  

στα  πλαίσια  της  εφαρμογής  της  νέας  ΚΑΠ,    αυξάνει  τις  επιλέξιμες  εκτάσεις  των  βοσκοτόπων, 

συμπεριλαμβάνοντας  ακόμη  και  βραχώδεις  εκτάσεις,    υιοθετώντας  λογικές  που  αναγνωρίζουν  την  

εκμετάλλευση  δυσπρόσιτων  βοσκότοπων      (βόσκηση  απότομων  και  βραχωδών  πλαγιών  των  Γαλλικών 

Άλπεων από ερίφια κλπ ). Και που θα καταλήξουν τα ποσά αυτά  , των 250 περίπου  εκατομμυρίων ευρώ  

ετησίως;  Μήπως με αυτό σχετίζεται και η πρόσφατη παραίτηση της γεν. δ/ντριας του ΟΠΕΚΕΠΕ; 

Βέβαια, το  ΓΕΩ.Τ.Ε.Ε., θα πεί κάποιος, δίνει  λύσεις  στα προβλήματα,  ενισχύει «την ανταγωνιστικότητα του 

ανθρώπινου δυναμικού (γεωτεχνικών)  , υποστηρίζει την κινητικότητα των επαγγελματιών γεωτεχνικών σε … 

διασυνοριακή  περιοχή!  ,  προσφέροντας  μια  κοινή  εκπαίδευση  βάσει  προτύπων  και  εξ’  αποστάσεως 

υπηρεσιών εκπαίδευσης!  και διευκολύνει  την πρόσβαση των επαγγελματιών στην αγορά εργασίας». Χωρίς 

επιβάρυνση κανενός αφού τα  προγράμματα της … Geo‐promotion προέρχονται απο …   κοινοτικούς πόρους ! 

Δεν  θα  πρέπει  κάποτε  το    ΓΕΩ.Τ.Ε.Ε.  να  τοποθετηθεί    ως    συλλογικό  όργανο,    στην  αυθαιρεσία  των 

πολυεθνικών εταιριών γεωργικών και κτηνιατρικών εφοδίων,   που στρεβλώνουν τους κανόνες του υγιούς 

ανταγωνισμού και που αντί να πωλούν τα γεωργικά εφόδια  σε κάθε γεωργικό φαρμακείο χωρίς διακρίσεις 

και χωρίς διαφορετικές χρεώσεις, όπως άλλωστε ορίζει η επιτροπή τιμών και ανταγωνισμού  ,   προσπαθούν 

παράνομα να ελέγξουν τις λιανικές τιμές , δημιουργώντας πυραμίδες διανομέων και αποκλειστικοτήτων. Το 

ΓΕΩ.Τ.Ε.Ε. με την ανυπαρξία θέσεων και προτάσεων επ’ αυτού,   συναινεί  στις παρανομίες και αυθαιρεσίες 

ενάντια όχι μόνο στα συμφέροντα των μελών του αλλά και ολόκληρου του αγροτικού κόσμου. Εκεί κύριοι του 

Δ.Σ. εδράζει η ακρίβεια και η μη ανταγωνιστικότητα της ελληνικής γεωργίας , το ξέρετε και δεν το αναφέρετε 

στις  συνεδριάσεις  των  επιτροπών  των  «δήθεν»  εμπειρογνωμόνων,  σιωπάτε  γιατί  ελέγχεστε  και  γιατί 

εξυπηρετείτε άλλα συμφέροντα.   

Συνάδελφοι,  όλα αυτά αποτελούν… «οργανωμένο σχέδιο ενάντια στην γεωργική ανάπτυξη και πρόοδο που 

σκοπό έχει την πλήρη διάλυση του παραγωγικού τομέα της χώρας ώστε  να μην ορθοποδήσει οικονομικά, 

αλλά  να  παραμένει  δεμένη  στο  άρμα  των  δανειστών»…  ,  (  την  πρόταση  αυτή  την  έχω  δανειστεί  από 

επιστολή του ΓΕΩ.Τ.Ε.Ε.)  Τι μέτρα λάβατε  εναντίον της  προτεινόμενης αύξησης του φόρου στα καύσιμα των 

αγροτών,  του  νέου  τρόπου  φορολόγησης  των  αγροτών,  των  κτηνοτρόφων,  των  αγροτεμαχίων  και  των 

κτιριακών εγκαταστάσεων, τα μέσα παραγωγής,   εναντίον   των  προτάσεων για το γάλα, την προτεινόμενη 

απομάκρυνση των γεωτεχνικών επιστημόνων από τη διάθεση των γεωργικών εφοδίων (γεωργικά φάρμακα – 

λιπάσματα  –  πολλαπλασιαστικό  υλικό)  και  την  αντικατάστασή  τους  από  κατόχους  «  πιστοποιητικών 

επαγγελματικής  ικανότητας  »;    Απλώς  προτείνατε ….  το …  κενό,    χωρίς  όραμα,  χωρίς  στρατηγικό  σχέδιο,  

αποδεικνύοντας τις ευκαιριακές σας εξαρτήσεις από άλλα κέντρα αποφάσεων.   
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Ο    γεωπονικός  κόσμος δεν αντέχει άλλο διασυρμό,  απέναντι  στον  έλληνα αγρότη,  απέναντι στην  ελληνική 

κοινωνία, απέναντι σε  όλους. Πρέπει να δώσουμε ένα τέλος. Αμέσως μετά τις εκλογές  θα δημιουργήσουμε 

συμβόλαιο‐μέτωπο συνεργασίας με τους έλληνες αγρότες για το συμφέρον της ελληνικής γεωργίας , για να 

παράγουμε ανταγωνιστικά αγροτικά προϊόντα, άξια του υψηλού αισθήματος ευθύνης των αγροτών μας . Θα 

ερευνήσουμε  και  θα  καταγγείλουμε    κάθε  παράνομη  ενέργεια  των  συλλογικών  οργάνων.    Ο  γεωτεχνικός 

κόσμος θα συμμετέχει  πραγματικά  στην λήψη των αποφάσεων, ώστε  όλοι μαζί να διαμορφώσουμε την νέα 

αγροτική  ανάπτυξη    ,  με    άμεση  και  ουσιαστική  επίλυση  των  προβλημάτων,  γιατί  αυτή  δεν  μπορεί  να 

επιτευχθεί,  όταν τον χορό τον σέρνουν τα συμφέροντα,  οι μικροπολιτικές εξυπηρετήσεις και οι κομματικές 

σκοπιμότητες.  Θα  δώσουμε  ένα  τέλος  στην  διαφθορά  των  διοικούντων  ,  ένα  τέλος  στον  τυπικό  ρόλο  του 

ΓΕΩ.Τ.Ε.Ε. Θα συζητήσουμε και θα  συναποφασίσουμε  το   συμβόλαιο‐ σχέδιο δράσης   μαζί με τον έλληνα 

αγρότη  και  θα  καταθέσουμε  τις  αρχές  μας    για  μία  έναρξη  αμφίδρομης  επιστημονικής  και  παραγωγικής  

στήριξης, με μοναδικό στόχο την αγροτική ανάπτυξη και την συμμετοχή όλων στις αποφάσεις . 

Συνάδελφοι,  γυρίστε  την  πλάτη  στα    ψηφοδέλτια  των  παρατάξεων  που  κατέστρεψαν  τα  οράματα  και  τις 

ελπίδες όλων μας.   Ο  Μίκης  είχε πει κάποτε, «εάν οι Έλληνες δεν ξυπνήσουν και πάρουν την υπόθεση στα 

χέρια  τους  ,  η  χώρα μας έχει ημερομηνία λήξης».    Εάν σήμερα εμείς οι  γεωτεχνικοί   δεν  ξυπνήσουμε,  εάν 

αρνηθούμε  να πολεμήσουμε, ο ρόλος μας στα αγροτικά δρώμενα  θα έχει ημερομηνία λήξης. 

Συνάδελφοι,  υπάρχει  ελπίδα,  υπάρχει  αύριο,  ο  μεγάλος  μας  σύμμαχος  η  αγροτιά,  κάντε  την  μεγάλη 

ανατροπή,   χωρίς «βαρίδια», χωρίς  «γραμμάτια» , χωρίς διλλήματα χωρίς υποσχέσεις,  για τα συμφέροντα 

της  ελληνικής  γεωργίας,    για  το  συμφέρον  του  έλληνα  αγρότη.    Γιατί  μόνο  εκεί  έχει  θέση  ο  έλληνας 

γεωτεχνικός.   
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