ΠΑΓΟΤΡΟΠΟΤΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ
αλεμάξηεηνο ππνςήθηνο ζηηο εθινγέο ηνπ ΓΕΩΣ.Ε.Ε.

πλάδειθε γεσηερληθέ,
ηηο 22 ηνπ Απξίιε ζα ζε θαιέζνπλ λα εγθξίλεηο κε ηελ ςήθν ζνπ ην «πάξηη» ηεο αηαζζαιίαο
θαη ηεο θαθνδηνίθεζεο ηνπ επηκειεηεξίνπ ζνπ πνπ, θαηά ηελ καθξά δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηεο
απεξρφκελεο δηνίθεζεο, δεκίσζαλ ην γεσηερληθφ καο ηακείν, κε ζρεδφλ 4 εθαηνκκχξηα επξψ,
ρσξίο λα ζπγθαιέζνπλ ηελ γεληθή ζπλέιεπζε ησλ αληηπξνζψπσλ, λα απνινγεζνχλ ή λα
δψζνπλ ινγαξηαζκφ ζε θαλέλα. Οη ίδηνη απηνί άλζξσπνη ζπλερίδνπλ λα αλαιψλνπλ πάλσ απφ
1,5 εθαηνκκχξην επξψ εηεζίσο, θαηαζπαηαιψληαο ηηο ζπλδξνκέο θαη ηα πεληρξά πιένλ έζνδα
ηνπ ηζρπξφηεξνπ θάπνηε ηακείνπ.
Ζεηνχλ ηψξα ηελ ςήθν ζνπ γηα λα ζε εγθισβίζνπλ θαη πάιη ζηελ αδηαθάλεηα, ηελ
εζσζηξέθεηα θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θάθηζηνπ είδνπο ελψ,
κε ηελ κέζνδν ηεο
αλεμφθιεηεο ζπλδξνκήο, θηκψλνπλ άλεξγνπο ζπλαδέιθνπο θαηαθέξλνληαο λα δηνηθνύλ ην
επηκειεηήξην κε ιηγόηεξν από ην 6% ηνπ ζπλόινπ ησλ γεσηερληθώλ ! Ιαη ζαλ λα
κελ έθηαλαλ φια απηά, αιινηψλνπλ ην εθινγηθφ κέηξν ππνινγίδνληαο «ιαλζαζκέλα» ηνλ
αξηζκφ ησλ αληηπξνζψπσλ ησλ ζπλειεχζεσλ ησλ παξαξηεκάησλ, γεγνλφο πνπ νδεγεί ζηελ
αιινίσζε ησλ εδξψλ.
νπ δεηνχλ επηπιένλ ρξήκαηα, γηα ην αζθαιηζηηθφ ηακείν πνπ βξίζθεηαη ζηα ζπάξγαλα, ιεο θη
ν ειιεληθφο ιαφο δελ έρεη γεπζεί ηφζα ρξφληα ηηο ιεζηείεο θαη ηηο νηθνλνκηθέο απάηεο εηο βάξνο
φισλ ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ.
νπ δεηνχλ λα ηνπο ςεθίζεηο θαη λα ππνζηεξίμεηο ηελ ζπλέρηζε ηεο χπαξμεο ελφο ζαζξνχ θαη
ρξεκαηνβφξνπ νηθνδνκήκαηνο.
Η παξνχζα δηνίθεζε, πνπ έθιεηζε ζρεδφλ κηα δεθαεηία, δαπαλά ηεξάζηηα θνλδχιηα ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΓΕΩΣ.Ε.Ε. πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο ηζέπεο ησλ γεσηερληθψλ, γηα
«επηκνξθψζεηο» ηνπ γεσηερληθνχ θφζκνπ. Πνηα φκσο είλαη ζήκεξα ε επηζηεκνληθή θαηάξηηζε
ηνπ γεσηερληθνχ; Αο κελ θξπβφκαζηε, ν Έιιελαο γεσηερληθφο, δελ κπνξεί λα αληαγσληζηεί
ηνλ Γεξκαλφ, Οιιαλδφ ή Γάιιν ζπλάδειθφ ηνπ. Ο έιιελαο γεσηερληθφο απιά ζπκπιεξψλεη
αηηήζεηο ηνπ ΟΔΕ ιεο θη εάλ ην πξφγξακκα ήηαλ απιφ, δελ ζα κπνξνχζε κφλνο ηνπ ν
αγξφηεο λα ην ζπκπιεξψζεη , «κειεηά» ζρέδηα βειηίσζεο κε αλχπαξθηεο θαιιηέξγεηεο πνπ
δηθαηνινγνχλ αξθεηέο «ψξεο κεραληθήο ή αλζξψπηλεο εξγαζίαο», «ππνβνεζά», κηα λέα
θαηαπιεθηηθή ιέμε, ηνπο αγξφηεο λα αηηνχληαη ηελ βηνινγηθή παξαγσγή ησλ πξντφλησλ ηνπο
«ζηα ραξηηά», λα εθαξκφδνπλ ηνπο θαλφλεο ηεο «απνληηξνπνίεζεο» θαη ζπληαγνγξαθεί
«αγνξάδνληαο» software γηα ηνλ ππνινγηζηή ηνπ, γηα λα κελ θαζπζηεξεί ζηελ πψιεζε, ρσξίο
θαλ λα επηζθέπηεηαη ηνλ αγξφ, γεγνλφο πνπ απνηειεί παγθφζκηα πξσηνηππία! Αιιά, ε
ειεθηξνληθή θαηαγξαθή θη απηή δελ πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηελ θνηλνηηθή λνκνζεζία.
Εάλ ε δηνίθεζε ηνπ ΓΕΩΣ.Ε.Ε. ήηαλ εθιεγκέλε απφ ην ζχλνιν ησλ γεσηερληθψλ θαη φρη απφ ην
κφιηο 15% απηψλ, ηφηε ζα ηελ είρε νπσζδήπνηε θαηαγγείιεη σο αληίζεηε πξνο ηελ θνηλνηηθή
νδεγία, δηφηη ε ειεθηξνληθή θαηαγξαθή δελ ζα πξέπεη λα αθνξά εκπνξηθά ζθεπάζκαηα αιιά
δξαζηηθέο νπζίεο. Η ππνρξέσζε ηεο ειεθηξνληθήο θαηαγξαθήο, επηβάιιεηαη γηα
ζηαηηζηηθνύο ιόγνπο θαη αθνξά κόλν ηα «θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντόληα ηα νπνία
πεξηέρνπλ δξαζηηθέο νπζίεο πνπ πξνθαινύλ ηδηαίηεξε αλεζπρία». Η θαηαγξαθή
ινηπφλ εκπνξηθψλ νλνκαζηψλ θαη φρη δξαζηηθψλ νπζηψλ θαη κάιηζηα ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν,
δελ είλαη λφκηκε θαη ιεηηνπξγεί, κνλνζήκαληα θαη απνθιεηζηηθά, πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο

πιεξνθφξεζεο θαη ηεο δηεπθφιπλζεο ησλ κνλνπσιίσλ θαη ησλ εηαηξεηψλ εηζαγσγήο
αγξνρεκηθψλ ζηελ ρψξα καο θαη ζπλεπψο εηο βάξνο ηεο θνηλσλίαο ησλ αλζξψπσλ.
Η θαηάξηηζε επίζεο ησλ ρξεζηψλ γεσξγηθψλ θαξκάθσλ είλαη ηεξάζηηαο ζεκαζίαο, δηφηη
ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ πγεία ησλ πνιηηψλ. ζα πξέπεη
φκσο
λα εκβαζχλεη θαη λα εμαληιείηαη
ζηελ επηκφξθσζε φισλ αλεμαηξέησο ησλ
εκπιεθνκέλσλ, ρσξίο ηελ δηελέξγεηα εμεηάζεσλ. Άιισζηε θαη απφ ηελ θνηλνηηθή νδεγία
2009/128, δελ πξνθχπηεη ππνρξέσζε δηεμαγσγήο εμεηάζεσλ. Μάιηζηα ε χιε ηεο πξψηεο
ελφηεηαο ησλ «επηκνξθσηηθψλ» απηψλ ζεκηλαξίσλ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ λνκνζεζία ηεο
εκπνξίαο
ησλ γεσξγηθψλ θαξκάθσλ είλαη παξαπιαλεηηθή θαη, φπσο παξνπζηάδεηαη,
ππνθξχπηεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη κάιινλ εμππεξεηεί ηηο πνιπεζληθέο εηαηξίεο γεσξγηθψλ
θαξκάθσλ, παξά πξνζηαηεχεη ην πεξηβάιινλ θαη αζρνιείηαη κε ηελ πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ
θαη ηελ πγεία ησλ πνιηηψλ. Ιαη απφ ηελ άιιε βέβαηα, νη «ήζζνλνο ζεκαζίαο ρξήζεηο»
θπηνθαξκάθσλ (θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ), δειαδή ε ρξήζε θπηνθαξκάθσλ ζε
νξηζκέλεο θαιιηέξγεηεο πςειήο νηθνλνκηθήο αμίαο, γηα ηηο νπνίεο φκσο δελ ζεσξείηαη φηη έρνπλ
«αξθεηά δπλακηθφ κάξθεηηλγθ» ψζηε λα αμίδεη ε επέλδπζε ζηελ θπηνπξνζηαζία ηνπο θαη θαηά
ζπλέπεηα ε αμηνιφγεζε ησλ επηπηψζεσλ ζηνλ θαηαλαισηή θαη ζην πεξηβάιινλ, ελαπφθεηηαη
απιά θαη κφλν ζηνλ … αηηνχληα ηελ άδεηα, γεσξγηθφ ζπλεηαηξηζκφ ε θαηάζηεκα ιηαληθήο
πψιεζεο γεσξγηθψλ θαξκάθσλ !
Σελ ίδηα ζηηγκή, ην Τπνπξγείν Αγξ. Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ πνπ θάζε άιιν παξά «αλάπηπμεο»
είλαη, δεκηνπξγεί παξαζηηηθέο ζέζεηο εξγαζίαο ζηελ πιάηε ησλ αγξνηψλ, φπσο ν πξφζθαηνο
ζεζκφο ηνπ «γεσξγηθνχ ζπκβνχινπ» πνπ κε ρξήκαηα ησλ αγξνηψλ , ηα θνηλνηηθά δειαδή
θνλδχιηα, ζπκβνπιεχεη ηνπο γεσξγνχο… ηελ ζηηγκή πνπ ν επξσπαίνο γεσηερληθφο, ζην
εξγαζηήξην ή ζην ρσξάθη, κε δχζθνιεο θαηξηθέο ζπλζήθεο, αιιά κε ηαρχηαην ηληεξλέη
νπηηθψλ ηλψλ πνπ ζα δήιεπε ν θαζέλαο θαη νιφθιεξν ηνλ θξαηηθφ κεραληζκφ ζην πιεπξφ ηνπ,
δεκηνπξγεί ηηο πνηθηιίεο ηνπ κέιινληνο, ζρεδηάδεη γεσξγηθά κεραλήκαηα κε δνξπθνξηθά
ζπζηήκαηα, βειηηψλεη θπιέο ησλ δψσλ θαη πνιιά αθφκε.
Σν Τπνπξγείν Αγξ. Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ, παδαξεχεη ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο ιίγα επξψ
παξαπάλσ, πνπ ζα θαηαιήμνπλ φκσο ζε «εηαηξείεο», φπσο αθξηβψο θαηέιεμε έλα ζρεδφλ
δηζεθαηνκκχξην επξψ εηεζίσο, αληί λα πεγαίλεη ζηνπο αγξφηεο, λα πεγαίλεη ζηηο ηζέπεο
λνκηθψλ πξνζψπσλ, πνπ έρνπλ βαπηηζζεί κε ηελ βνήζεηα ηεο λνκνζεζίαο, «αγξφηεο».
Ννκηθψλ πξνζψπσλ πνπ πνηέ δελ είραλ ζρέζε κε ηελ θηελνηξνθία ή ηελ γεσξγία. Με ηελ
εχθνιε θαη απιή κέζνδν ηεο αδηαθάλεηαο ζηηο δηαδηθαζίεο, πθάξπαμαλ ην παξαπάλσ πνζφ ,
δεζκεχνληαο ηεξάζηηεο νξεηλέο εθηάζεηο βνζθνηφπσλ θαη αθήλνληαο ηνπο πξαγκαηηθνχο
θηελνηξφθνπο κε ειάρηζηεο άκεζεο εληζρχζεηο γηα ηα θνπάδηα ηνπο, ππνρξεψλνληάο ηνπο
νπζηαζηηθά λα αγνξάζνπλ ηα δηθαηψκαηα απφ απηνχο ζε… «ηθαλνπνηεηηθέο» ηηκέο επθαηξίαο!
«Άπινη» ηίηινη, βαπηίζηεθαλ ηα δηθαηψκαηα θαη κεηαβηβάζηεθαλ ζε ειάρηζην ρξνληθφ
δηάζηεκα ηεξάζηηα πνζά. Ιαη φια απηά
ζε θαζεζηψο αδηαθάλεηαο, αλνκίαο θαη
ηπρνδησθηηζκνχ, ρσξίο έζησ θαη ηππηθά ην θξάηνο λα ιακβάλεη έλα επξώ θόξν από
απηέο ηηο κεηαβηβάζεηο… Άιισζηε ε δηαθάλεηα ζηνλ ΟΠΕΙΕΠΕ, είλαη γλσζηφ ζε φινπο φηη
είλαη κηα αλεθάξκνζηε έλλνηα, κε ηελ πξφθαζε πάληα ηνπ απνξξήηνπ ησλ «πξνζσπηθψλ
δεδνκέλσλ».
Ιαη ην ΓΕΩΣ.Ε.Ε. ελαξκνληζκέλν πξνο φιεο απηέο ηηο πξαθηηθέο, νινθιεξψλεη απηή ηελ
θαηαζηξνθηθή γηα ηελ αλάπηπμε πνιηηηθή, σο γλήζην απνκεηλάξη ηεο επνρήο ησλ
εξγαηνπαηέξσλ… κε ηελ έλνρε ζησπή θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζ’ απηά ηα άζιηα θαη παξάλνκα
θεξδνζθνπηθά παηγλίδηα.

Μπξνζηά ζε φια απηά βέβαηα, νη γεσηερληθνί δεκφζηνη ππάιιεινη, είλαη νη ζεαηέο ηνπ
παξαιφγνπ θαη ηεο ηδησηηθνπνίεζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξ. Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ,
πνπ έρεη πεξάζεη κε πνιχ «ςηιά γξάκκαηα», δίρσο λα έρεη πξνβιεκαηίζεη ηνπο «ςαγκέλνπο
ζπλδηθαιηζηέο» θη αθφκε πεξηζζφηεξν ηελ εγεζία ηνπ ΓΕΩΣ.Ε.Ε. Δελ είλαη άμην απνξίαο; Σν
Τπνπξγείν, κε ηελ παξαρψξεζε λεπξαιγηθψλ θαη ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο ηνκέσλ, έρνληαο πξν
πνιινχ παξαδψζεη ηα θιεηδηά ηεο δηαρείξηζεο ζε ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο, πνπ ειέγρνπλ ηηο
βάζεηο δεδνκέλσλ ησλ πάλησλ ζηνλ γεσξγηθφ ρψξν, πεξηζσξηνπνηεί θαη ππνβαζκίδεη ηνλ ξφιν
ηνπ γεσηερληθνχ. Με ηελ ζεζκνπνίεζε ησλ ηδησηηθώλ ζπκθεξόλησλ, επηηξέπεη θαη ηελ
δηείζδπζε απηψλ ζηελ πξνζσπηθή δσή αθφκε θαη ζην απφξξεην πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. Σα
ηδησηηθά ζπκθέξνληα γλσξίδνπλ πιένλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ηηο αγνξαπσιεζίεο αγξνρεκηθψλ,
αγξνηηθψλ εκπνξεπκάησλ , νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ αγξνηψλ, φπσο ηελ νηθνλνκηθή ζέζε
ηνπο, ηε ξεπζηφηεηα ηνπο θιπ, ηηο πνζφηεηεο θαη ηηο ηηκέο ησλ εηζαγσγψλ θαη εμαγσγψλ, κε
ηελ Σξάπεδα Πεηξαηψο ζε θπξίαξρν ζέζε ζην Δ ηνπ GAIA ΕΠΘΥΕΘΡΕΘΝ, κεγαινκέηνρν ησλ
πάλησλ θαη παληαρνχ παξνχζα.
Πξφζθαηα κάιηζηα ν δ/λσλ ζχκβνπινο ηνπ «GAIA ΕΠΘΥΕΘΡΕΘΝ» θαηά ηελ δηάξθεηα
ζπλεδξίνπ γηα ηελ «αλάπηπμε» ηεο ειιεληθήο γεσξγίαο ππνζηήξημε κεηαμχ άιισλ φηη «… ε
GAIA ΕΠΙΥΕΙΡΕΙΝ είλαη πιένλ δνκηθόο ιίζνο ηνπ όινπ ζπζηήκαηνο». Με ιίγα ιφγηα,
νη ίδηνη νη θξαηηθνί παξάγνληεο, νη ζπλεηαηξηζκνί θηι κε ηελ βνήζεηα ησλ «ζπλδηθαιηζηψλ
γεσηερληθψλ», νδεγνχλ ηνπο αγξφηεο ζηα ηδησηηθά ζπκθέξνληα. Σν απίζηεπην ηεο ππφζεζεο
είλαη φηη ελψ ην Τπνπξγείν Αγξ. Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ πιήξσζε ηδησηηθή εηαηξία, ηελ
NEUROPUBLIC A.E ( κέηνρν ηεο GAIA ΕΠΘΥΕΘΡΕΘΝ ! ) γηα έλα δχζρξεζην πξφγξακκα
ειεθηξνληθήο θαηάζεζεο ηεο αίηεζεο απ’ επζείαο απφ ηνπο παξαγσγνχο ζηελ βάζε
δεδνκέλσλ ηνπ ΟΠΕΙΕΠΕ, αλαηηηνιφγεηα , αλέζεζε ζηελ ίδηα ηελ GAIA ΕΠΘΥΕΘΡΕΘΝ θαη ηελ
παλειιαδηθή «ππνβνήζεζε» ησλ αγξνηψλ ζηελ ζπκπιήξσζε ηεο αίηεζεο !! έλαληη αδξνχ
ηηκήκαηνο. Όκσο ε Επηηξνπή, ακθηζβεηώληαο νπζηαζηηθά ηελ αμηνπηζηία ηνπ
ειιεληθνύ ΟΔΕ, θαηαιόγηζε ζηελ Ειιεληθή Δεκνθξαηία έλα πξνθαηαβνιηθό
πξόζηηκν ύςνπο 17 εθαηνκκπξίσλ επξώ έλαληη,
κέρξηο φηνπ νινθιεξσζεί ε
εθθαζάξηζε, ψζηε λα ππάξμεη ζαθέζηεξε εηθφλα ηνπ «ιάζνπο»
πνπ αθνξά ζηελ
ππεξεθηίκεζε ηεο κέγηζηεο επηιέμηκεο έθηαζεο πνπ θαηαρσξήζεθε ζην ειιεληθφ ΑΑ ,
νδεγψληαο ζε παξάηππεο πιεξσκέο πξνο «δηθαηνχρνπο». Θα πιεξψζεη φκσο ηψξα ε ελ ιφγσ
εηαηξεία ηα ζπαζκέλα; Ή κεζνχζεο ηεο θξίζεο ζα ζπλερίζνπλ λα θνξηψλνπλ κε ρξέε ηνλ
ειιεληθφ ιαφ, ηνλ θαζέλα απφ καο.
πλάδειθνη γεσηερληθνί,
Η ράξαμε θαη ε εθαξκνγή ηεο αγξνηηθήο πνιηηηθήο πξέπεη λα επηζηξέςεη ζε έλα Τπνπξγείν
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ πνπ ζα ππνζηεξίδεη ηνλ ιφγν χπαξμήο ηνπ, ρσξίο λα
πξνθαιεί θνηλσληθή αδηθία θη αδηαθνξία.
Δελ καο αξκφδεη, κε αληάιιαγκα ιίγα ςίρνπια, λα επηηξέπνπκε ζηνπο δεκφζηνπο θνξείο, πνπ
επνπηεχνληαη απφ ην «Τπνπξγείν», λα αλαθνηλψλνπλ έξγα ππνδνκήο, πνπ ζα παξακείλνπλ γηα
πάληα ζηα ραξηηά, ελψ ηα ρξήκαηα γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπο ζα έρνπλ αλαισζεί απφ ηνπο
επηηήδεηνπο. Να επηηξέπνπκε, λα πθαξπάδνληαη νη αγξνηηθέο ηδηνθηεζίεο, κε ηελ δηαδηθαζία
ησλ αλαδαζκψλ ηεο Γήο θαη λα πσινχληαη ζε κεζηηηθά γξαθεία, γηαηί δελ είλαη «δηθή καο
δνπιεηά»…
Θέινπκε αμηνθξαηία, πνπ ζα ππνζηεξίδεηαη απφ ηελ δεκνζηνπνίεζε φισλ ησλ δεκφζησλ
εγγξάθσλ.
Ωο πφηε ηα εξεπλεηηθά θέληξα ζα πιαηζηψλνληαη απφ εκέηεξνπο θηινθπβεξλεηηθνχο, ζηηο
πεξηζζφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ κε κεδεληθή παξαγσγή εξεπλεηηθνχ έξγνπ, εθδηψθνληαο

άμηνπο επηζηήκνλεο ζε εξεπλεηηθά θέληξα ηνπ εμσηεξηθνχ, απαμηψλνληαο θαη θαηαρσξίδνληαο
ηελ ρψξα καο ζηηο πςειφηεξεο ζέζεηο ηεο ηξηηνθνζκηθήο ιίζηαο;
Ωο πφηε ν γεσηερληθφο ζα αλέρεηαη, ζα ζπλαηλεί θαη ζα ζπκκεηέρεη ζηελ αθαίκαμε ηνπ
πζηεξήκαηνο, ησλ ρξεκάησλ πνπ αλήθνπλ ζηνλ αγξφηε θαη ηνλ θηελνηξφθν, απφ ηνπο
επηηήδεηνπο; Έηζη ην ΓΕΩΣΕΕ, ν λνκνζεηεκέλνο ζύκβνπινο ηεο πνιηηείαο ζε ζέκαηα
νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο αλάπηπμεο ηεο ππαίζξνπ, επηηειεί ην ξόιν ηνπ;
Μέρξη πφηε νη ηδηψηεο γεσηερληθνί ησλ αγξνρεκηθψλ εηαηξεηψλ ζα ζπκκεηέρνπλ ζην παηρλίδη
ησλ πνιπεζληθψλ, δεκηνπξγψληαο αζέκηην αληαγσληζκφ ζηηο αγξνηηθέο εηζξνέο, ζηελ αγνξά
ησλ ζπφξσλ, ησλ γεσξγηθψλ θαξκάθσλ θαη ιηπαζκάησλ θαη κνλνπσιηαθέο ζπλζήθεο κε ηελ
κέζνδν ησλ « απνθιεηζηηθψλ» ζπλεξγαζηψλ κε ηα θαηαζηήκαηα, παξαβηάδνληαο ηνπο λφκνπο
πεξί αζέκηηνπ αληαγσληζκνχ, κε απνηέιεζκα, νη ηηκέο λα αλεβαίλνπλ θαη λα πιεξψλεη ν
αγξφηεο θαη θάζε έιιελαο πνιίηεο ηα ζπαζκέλα;
Μέρξη πφηε φινη εκείο νη γεσηερληθνί ζα ζησπνχκε θαη ζα είκαζηε ζπλέλνρνη γη απηά πνπ
ζπκβαίλνπλ ηνπιάρηζηνλ ζηνλ επαγγεικαηηθφ καο ρψξν, επηηξέπνληαο, ζηηο κεηνςεθίεο
γεσηερληθψλ ηνπ 6%, λα αιινηψλνπλ ηνλ ιφγν χπαξμεο ηνπ επηκειεηεξίνπ καο;
Ση επηηέινπο ζα πξνζθέξεη ν γεσηερληθφο ζήκεξα ;
Αγαπεηνί ζπλάδειθνη,
ηα πνιηηηθά ζρήκαηα θαη νη ζπλδπαζκνί φισλ ησλ παξαηάμεσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ
εθινγηθή αλακέηξεζε έρνπλ ηεξάζηηα επζχλε, δηφηη φια απηά ηα ρξφληα ζπγθαιχπηνπλ θαη
ζπληεξνχλ ηελ θαηάζηαζε απηή, έρνληαο εθκεδελίζεη νη ίδηνη ζηελ πξάμε ηελ φπνηα
θνκκαηηθή δηαθνξνπνίεζε, ζπλερίδνληαο σζηφζν λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ «θνκκαηηθή» ηακπέια
γηα λα θαηαρξαζηνχλ ηηο φπνηεο ηδενιεςίεο καο θαη λα πάξνπλ ηελ ςήθν καο, δειαδή ηελ
ζπγθαηάζεζή καο γηα φζα θάλνπλ. Οη αλαθνηλψζεηο ηνπο θη νη πξνεθινγηθέο ηνπο ππνζρέζεηο,
δελ αξθνχλ γηα λα απνθξχςνπλ ηνλ πξαγκαηηθφ ηνπο ξφιν. Είλαη νη γλσζηέο καξηνλέηεο ηνπ
ζπζηήκαηνο πνπ νδήγεζε νιφθιεξε ηελ ρψξα ζηελ ζεκεξηλή θαηάζηαζε, πνπ φινη
γλσξίδνπκε…, έλα ζχζηεκα πνπ ζπλερίδεη λα βαζηιεχεη θαη λα ιπκαίλεηαη ην δεκφζην ρξήκα,
ζπληεξψληαο ηελ θαπιφηεηα.
Γηα λα αιιάμνπκε, ζα πξέπεη λα γπξίζνπκε ζειίδα, επηζηξέθνληαο ζηελ πξαγκαηηθή
αλάπηπμε, απφ ην plan C ζην plan B, δειαδή απφ ηελ παξνρή ππεξεζίαο, ζηελ
παξαγσγηθή δηαδηθαζία, πνπ δεκηνπξγεί νπζηαζηηθέο ζέζεηο εξγαζίαο, κε λφεκα θαη νπζία,
πνπ αληέρνπλ ζηνλ ρξφλν θαη δηαζθαιίδνπλ ηνλ εξγαδφκελν κε ηελ δεκηνπξγία πξσηνγελνχο
πιενλάζκαηνο. Η θάθηζηε παξνρή ππεξεζίαο πνπ θαινχληαη ζήκεξα νη άλεξγνη γεσηερληθνί λα
ππεξεηήζνπλ, ζα ηνπο ππνβαζκίδεη φιν θαη πεξηζζφηεξν, απνκνλψλνληάο ηνπο ζηαδηαθά απφ
ην επηζηεκνληθφ ηνπο αληηθείκελν θαη ζε εξγαζηαθέο ζπλζήθεο αβεβαηφηεηαο θαη αλαζθάιεηαο,
ζα νδεγεζνχλ αξγά θαη ζηαζεξά ζην πεξηζψξην θαη καθξηά απφ ηα θέληξα ιήςεο απνθάζεσλ.
Ιαη αλ ζέινπκε πξαγκαηηθά ηελ αλάπηπμε, ζα πξέπεη φινη νη γεσηερληθνί λα ζπκκεηέρνπλ, λα
ζπλαπνθαζίδνπλ θαη λα δεκηνπξγνχλ, γηα έλα θαιχηεξν αχξην, γηα κηα θαιχηεξε ζέζε ζην
θφζκν.
Με πξψην βήκα ,
-ηελ θαηαςήθηζε ησλ ζπλδπαζκψλ ησλ γεσηερληθψλ πνπ εμππεξεηνχλ ηα «θνκκαηηθά»
ζπκθέξνληα,
-ηελ δηαθάλεηα ζε φια ηα δεκφζηα έγγξαθα κε αλάξηεζή ηνπο ζην δηαδίθηπν, πξνο γλψζε
φισλ ησλ γεσηερληθψλ,

-ηελ άηνθε δαλεηνδφηεζε ησλ γεσηερληθψλ, γηα έξεπλα θαη παξαγσγή, γηαηί κφλν ε ελίζρπζε
ηεο παξαγσγηθφηεηαο κπνξεί λα θέξεη ηελ πξαγκαηηθή αιιαγή θαη ηελ αηζηνδνμία γηα ην
κέιινλ
-ηελ επηζηξνθή ζηε ράξαμε θαη εθαξκνγή ηεο αγξνηηθήο πνιηηηθήο απφ ην Τπνπξγείν
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ
-ηελ δηαγξαθή φισλ ησλ νθεηιφκελσλ ζπλδξνκψλ ησλ ζπλαδέιθσλ γεσηερληθψλ θαη ηνλ
νξηζκφ λέαο ζπκβνιηθήο εηήζηαο ζπλδξνκήο, χςνπο ελφο επξψ. Υξεηαδόκαζηε όινπο ηνπο
γεσηερληθνύο, γηαηί ην επηκειεηήξην, ην ΓΕΩΣ.Ε.Ε. αλήθεη ζε όινπο ηνπο
γεσηερληθνύο, θη αλ κε ηη άιιν, ε ζπκκεηνρή θάησ ηνπ 50% ηνπ εθινγηθνύ
ζώκαηνο ζηηο εθινγηθέο απηέο δηαδηθαζίεο, απνηειεί ηελ εθθίλεζε ακθηζβήηεζεο ή
αθύξσζεο ηνπ ιόγνπ ύπαξμεο ελόο ηέηνηνπ ζεζκηθνύ νξγάλνπ.
-ηελ άκεζε θαη εθ βάζξσλ αιιαγή ηεο αλαρξνληζηηθήο λνκνζεζίαο πνπ δηέπεη ην επηκειεηήξηφ
καο.
ηνλ θψδηθα επαγγεικαηηθήο δενληνινγίαο ησλ γεσηερληθψλ, άξζξν 5 εδάθην 2, αλαθέξεηαη
φηη, «ν γεσηερληθφο νθείιεη λα εθθέξεη δεκφζηα ηε γλψκε ηνπ,…». Εθθέξεηε ινηπφλ δεκφζηα
ηελ γλψκε ζαο κε ηελ δχλακε ηεο ςήθνπ ζαο, ελψζηε ηελ θσλή θαη ηελ δχλακε ζαο καδί
κνπ, γηα λα δξάζνπκε θαη λα επηηχρνπκε ηελ αιιαγή, γπξλψληαο ηελ πιάηε ζε φινπο ηνπο
ζπλδπαζκνχο πνπ θαηεπζχλνληαη απφ «κηθξνθνκκαηηθά» ζπκθέξνληα.
Ιαη κφλν έηζη ην ΓΕΩΣΕΕ ζα επηηειέζεη ηνλ νπζηαζηηθφ αιιά θαη λνκνζεηεκέλν ζθνπφ ηνπ:
«ηελ δηεχξπλζε, πξνψζεζε, επέκβαζε θαη θαζνδήγεζε ηεο εμέιημεο ηεο επηζηεκνληθήο
γλψζεο ζηελ γεσξγία, ηελ θηελνηξνθία, ηελ δαζνινγία, ηελ αιηεία θαζψο θαη ηελ δηαρείξηζε
ησλ νξπθηψλ θαη πδαηηθψλ πφξσλ ηεο παηξίδαο καο.»
Γηαηί ν γεσηερληθφο, φπσο άιισζηε θαη θάζε πνιίηεο, νθείιεη λα αζθεί ην επάγγεικά ηνπ
έληηκα θαη επζπλείδεηα, λα αληηζηέθεηαη θαη λα λνηάδεηαη γηα ηνλ ηόπν ηνπ.
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