
 

Η συγκρότηση του προεδρείου του ∆.Σ. της ΠΕΓ∆Υ επιβεβαίωσε το 
συλλογική αποδυνάμωση στο σωματείο 

ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ 

 

Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας που προήλθε από τις εκλογές της 
20ης Απριλίου 2016, συγκροτήθηκε σε σώμα στις 10 Μαΐου 2016. 

Η αυτοδυναμία που πήρε η Α∆ΕΓΕ∆Υ πρώην ∆ΑΚΕ, η αλαζονεία τους και η 
δυσκολία να τα βρουν μεταξύ τους την οδήγησε σε μονοπαραταξιακή 
συγκρότηση του προεδρείου του ∆.Σ. της ΠΕΓ∆Υ.  

Ούτε μάλιστα για την εκτελεστική επιτροπή δεν διαφοροποιήθηκαν, εκλέγοντας 
τους εναπομείναντες συμβούλους, δηλώνοντας «πίστη» στην πολιτική 
απονεύρωση και συλλογική αποδυνάμωση του Σωματείου, παρά την 
τεκμηριωμένη επιχειρηματολογία που ανέπτυξε η ΑΡ.ΡΙ.ΚΙ.Γ. για τις οδυνηρές 
συνέπειες μιας τέτοιας ενέργειας από την πλευρά της πλειοψηφίας.  
Προσπάθησαν μάλιστα, ανεπιτυχώς να μεταφέρουν αυτή την ευθύνη στις άλλες 
παρατάξεις, μη εκφράζοντας θέση από την αρχή, περιμένοντας την άρνηση των 
άλλων παρατάξεων στη συγκρότηση διαπαραταξιακού προεδρείου. 

Είναι προφανές ότι οι τέτοιου τύπου τακτικισμοί αντιβαίνουν θεμελιώδεις νόμους 
της λογικής, προσβάλλουν τις βασικές αρχές της δεοντολογίας στη συλλογική 
λειτουργία των σωματείων, ενώ παραπέμπουν σε ένα επικίνδυνο τοπίο 
απαξίωσης των αποφάσεων που λαμβάνονται στα συλλογικά σώματα, όπου 
αναμετρώνται ιδεολογικά προγράμματα, πολιτικές θέσεις και συνδικαλιστικές 
αρχές των παρατάξεων.  

Είναι βέβαιο ότι μονοπαραταξιακή συγκρότηση του προεδρείου θα οδηγήσει το 
Σύλλογό μας στο παρελθόν, στην αδράνεια, στη μοιρολατρία και στην 
απογοήτευση. Η συναίνεση στη λήψη των αποφάσεων για την Α∆ΕΓΕ∆Υ 
(πρώην ∆ΑΚΕ) είναι έννοια άγνωστη, γιατί απαιτεί αυτοπεποίθηση και καθαρό 
νου. Όταν δεν μπορείς να έχεις τη μαχητική παρουσία που θέλεις και όταν δεν 
αντέχεις τη συναίνεση εκεί που επιβάλλεται από τα πράγματα και τη θέλουν οι 
συνάδελφοι, τότε δυστυχώς η φυγή αποτελεί τη μόνη λύση. Η φυγή αυτή είναι 
απόδραση από τα καθήκοντα που μας έχουν ανατεθεί από τους συναδέλφους 

Από το χώρο της ριζοσπαστικής Αριστεράς δηλώνουμε στους οραματιστές του 
συντεχνιακού και γραφειοκρατικού συνδικαλισμού ότι, η παράταξή μας, 
απευθυνόμενη στο σύνολο συναδέλφων μας, θα σταθεί εμπόδιο  με τη δράση 
μας στους χώρους δουλειάς, στην περαιτέρω υποβάθμιση και απαξίωση των 
Γεωπόνων ∆ημοσίων Υπαλλήλων. Θα αγωνιζόμαστε μαζί με όλους τους 
υπόλοιπους εργαζόμενους για την υπεράσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων, 
Θα αντιστεκόμαστε σε οποιαδήποτε τυχόν προσπάθεια οικονομικής μας 



υποβάθμισης, θα αναδείξουμε την ανάγκη στήριξης της πρωτογενούς 
παραγωγής και θα αγωνιζόμαστε για την διεκδίκηση μιας ενιαίας δομής των 
υπηρεσιών του Υπουργείου και των περιφερειακών γεωτεχνικών υπηρεσιών που 
να συνδέεται με τις ανάγκες της παραγωγικής ανασυγκρότησης του πρωτογενή 
τομέα. 

 

Καλούμε την ΑΔΕΓΕΔΥ (πρώην ΔΑΚΕ) και το νέο πρόεδρο του 
Συλλόγου να βάλει τέλος στις διαχωρίστηκες γραμμές, να 
συνεχίσουμε ενωμένοι, όπως κάναμε έως τώρα, με ένα αναλογικό 
– ενωτικό Προεδρείο που θα εγγυάται την ενότητα,  την 
ανεξαρτησία από κόμματα και κυβερνήσεις, τη γνώση και την 
επάρκεια των μελών, την εμπειρία, την αποδοχή, την 
οργανωτικότητα,  την ανοιχτή, ισότιμη και έντιμη σχέση και 
αντιμετώπιση όλων, τη φερεγγυότητα, την ανιδιοτέλεια και  τον 
αντιαυταρχισμό. 

Οι Γεωπόνοι πρωταγωνιστές, όχι θεατές! 
 

 


