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Τα πρόσφατα αποτελέσµατα των εκλογών του ΓΕΩΤΕΕ αναδεικνύουν περίτρανα την 
απαξίωση του φορέα στον κύκλο των Γεωτεχνικών και στην κοινωνία. Αποτελούν 
επίσης επιβράβευση της αναξιοκρατίας, της απραξίας και της ιδιοτέλειας των 
διοικήσεων των οποίων το έργο µάταια αναζητεί κανείς. Ας µας εξηγήσουν οι 
εκλεγµένοι αλλά και οι υποστηρικτές τους γιατί όλοι οι Γεωτεχνικοί πρέπει µε Νόµο 
να πληρώνουµε και να συντηρούµε ένα κοιµώµενο γίγαντα, έναν απαξιωµένο και 
ύποπτο φορέα. 
   
Στις εκλογές της 2-12-2007 για την ανάδειξη νέας διοίκησης του ΓΕΩΤΕΕ από τους 
29.400 εγγεγραµµένα µέλη ψήφισαν µόνο 7.000. Η αποχή των 22.400 µελών που 
είναι κυρίως παλιά µέλη του ΓΕΩΤΕΕ τα οποία γνωρίζουν επί χρόνια την απραξία 
και ιδιοτέλεια των διοικήσεων, αποτελεί πράξη διαµαρτυρίας και περιφρόνησης ενώ 
παράλληλα αποδεικνύει περίτρανα την απαξίωση του φορέα στον κύκλο των 
Γεωτεχνικών αλλά και στην κοινωνία. Σχολιάζεται ευρέως ότι οι περισσότεροι από 
τους ψηφίσαντες είναι κυρίως νέα µέλη που βρίσκονται σε εξάρτηση εργασίας από 
παλαιότερα στελέχη - µέλη του ΓΕΩΤΕΕ - τα οποία πρόσκεινται στα κόµµατα 
εξουσίας και ασκούν πίεση στα νέα µέλη για στήριξη µε αντάλλαγµα την εξασφάλιση 
υποαπασχόλησης σε διάφορα πόστα που οι ίδιοι ελέγχουν.  
 
Ας µας εξηγήσουν οι εκλεγµένοι αλλά και οι υποστηρικτές τους γιατί όλοι οι 
Γεωτεχνικοί πρέπει µε Νόµο να πληρώνουµε και να συντηρούµε ένα κοιµώµενο 
γίγαντα, έναν απαξιωµένο και ύποπτο φορέα. Τι έχουν να µας πουν οι διατελέσαντες 
Πρόεδροι του ΓΕΩΤΕΕ για το έργο τους; Πως συµβιβάζονται µε την απραξία και την 
περιφρόνηση του φορέα απέναντι στα προβλήµατα των γεωτεχνικών, στα 
προβλήµατα της γεωργίας, της κτηνοτροφίας, της δασοπονίας, της αλιείας; 
 
Ποια είναι η στάση του ΓΕΩΤΕΕ στο ασφαλιστικό; Ποια είναι η προτεινόµενη 
γεωτεχνική πολιτική αλλά και η δράση στα πλείστα όσα προβλήµατα των κλάδων 
που εκπροσωπεί; Πότε είδατε τον Πρόεδρο του ΓΕΩΤΕΕ να καταγγείλει την 
αντιαγροτική πολιτική που εφαρµόζεται εδώ και χρόνια και τη νέα ΚΑΠ; 
 
Η όλη στάση του ΓΕΩΤΕΕ κυριαρχείται από την απραξία και την ιδιοτέλεια των 
εκλεγµένων µελών στις εκάστοτε διοικήσεις. Η µεν απραξία τεκµηριώνεται από το 
γεγονός ότι δεν υπάρχει το ελάχιστο έργο, το οποίο µπορεί να επικαλεστεί ο φορέας 
για να δικαιολογήσει την ύπαρξή του. Η απερχόµενη διοίκηση σωστά ενήργησε και 
δεν προέβη διά του προέδρου της σε απολογισµό του έργου της από τη στιγµή που 
δεν είχε τίποτε να παρουσιάσει. Ακόµη και στη συµφορά των πρόσφατων πυρκαγιών 
όπου θρηνήσαµε πάνω από 70 νεκρούς και πάνω από 2,5 εκατ. στρέµµατα καµένων 
δασικών και γεωργικών εκτάσεων το ΓΕΩΤΕΕ αν και είναι ο πλέον αρµόδιος φορέας, 



δεν είχε τίποτε να πει. Για µια συµφορά που σηµάδεψε τον τόπο και οφειλόταν στην 
εφαρµογή µιας ∆ασικής πολιτικής που θέλει την οικοπεδοποίηση και ιδιωτικοποίηση 
των δασών µε το οποιοδήποτε τίµηµα, που θέλει τη ∆ασική Υπηρεσία χωρίς 
δασικούς υπαλλήλους και χωρίς χρηµατοδότηση, το ΓΕΩΤΕΕ δεν έκανε απολύτως 
τίποτα. Για το ίδιο πρόβληµα πήραν θέση πολλοί φορείς, όπως το ΤΕΕ, το 
Πολυτεχνείο, Πανεπιστηµιακοί φορείς κ.α. Ως δραστηριότητα του ΓΕΩΤΕΕ θα 
µπορούσε κανείς να παρουσιάσει τις φιέστες, τις εκπαιδευτικές εκδροµές της 
διοίκησης και µια στείρα γραφειοκρατία για να έχουνε δουλειά οι υπάλληλοι του 
φορέα. Οι διοικήσεις του ΓΕΩΤΕΕ µε τη στάση τους αποδεικνύουν ότι είναι 
στρατευµένοι στην τακτική µιας ασύδοτης πολιτικής που θέλει τους επιστήµονες 
Γεωτεχνικούς να είναι άνεργοι ή να υποαπασχολούνται ζητιανεύοντας από τους 
κρατούντες, µιας πολιτικής ασύδοτης ελεύθερης οικονοµίας που θέλει τον αγροτικό 
πλούτο να συγκεντρώνεται στα χέρια πολύ ολίγων σύγχρονων τσιφλικάδων µε 
ταυτόχρονο ξεκλήρισµα της αγροτιάς.     
  
Η ιδιοτέλεια των διοικήσεων τεκµηριώνεται από το γεγονός ότι τα εκάστοτε στελέχη 
της διοίκησης (κατά κανόνα προσκείµενοι στα κόµµατα εξουσίας), εξαργυρώνουν 
την υποτελή στάση τους µε οφίτσια και ανταλλάγµατα, όπως αµειβόµενες θέσεις σε 
οργανισµούς, κτηµατολόγιο κ.α.  
 
Η ευθύνη όσων στηρίζουν µε τη ψήφο τους την απραξία και ιδιοτέλεια των 
εκλεγµένων µελών της διοίκησης είναι πολύ µεγάλη, διότι µε τον τρόπο αυτό 
συµµετέχουν σε µια τακτική υποβάθµισης της γεωτεχνικής πολιτικής και αποτρέπουν 
την οποιαδήποτε αγωνιστική προσπάθεια για βελτίωση της αποστολής και της θέσης 
των Γεωτεχνικών. Με τη στάση αυτή επίσης δεν στηρίζονται υποψήφιοι Γεωτεχνικοί 
που έχουν άποψη και διάθεση για δράση και αλλαγή.    
 
Η µέχρι σήµερα πράξη απέδειξε ότι το ΓΕΩΤΕΕ δεν ανταποκρίνεται στο θεσµικό του 
ρόλο και αυτό πρέπει να το κατανοήσουµε οι Γεωτεχνικοί αναδεικνύοντας ικανούς 
υποψηφίους.  
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