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Συνάδελφοι γεωτεχνικοί, ο «λανθασμένος» υπολογισμός του αριθμού των αντιπροσώπων των συνελεύσεων
στα παραρτήματα, που οδηγεί στην αλλοίωση του εκλογικού μέτρου και κατά συνέπεια στην αλλοίωση των
εδρών στις αρχαιρεσίες του επιμελητηρίου μας στις 2/11/2014, είναι μεταξύ άλλων η απόδειξη ότι κάποιοι
έχουν καθίσει αναπαυτικά στις καρέκλες διοικητικών συμβουλίων , διοικουσών επιτροπών, διαφόρων
ειδικών και μη επιτροπών και πολλών άλλων αμειβόμενων θέσεων, με τις ευλογίες «δημοκρατικών»
σχημάτων και δήθεν «προοδευτικών» κομμάτων, που έχουν εν λευκώ αναλάβει την διαχείριση τω ψήφων
των μελών του ΓΕΩΤΕΕ, χωρίς όμως κανένα ουσιαστικό ενδιαφέρον, χωρίς κανένα σχέδιο.
Ανατρέψτε τα δεδομένα των κομματικών παρατάξεων που έχουν ισοπεδώσει κάθε έννοια λογικής, κάθε
έννοια ανάπτυξης, κάθε έννοια δημοκρατικής συμμετοχής όλων μας στις αποφάσεις. Γυρίστε την πλάτη σε
όλους αυτούς που δήθεν μάχονται τα μνημόνια μέσα από προοδευτικά έγχρωμα σχήματα , αλλά τα χέρια
τους τα έχουν απλωμένα στα χρήματα των τραπεζών και των μεγαλοεταιρειών. Μην παρασύρεστε από
τον κίτρινο τύπο που αλλοιώνει την αλήθεια και κατασκευάζει την δημοκρατία στα μέτρα ξένων
συμφερόντων, αποπροσανατολίζοντας το γεωτεχνικό κίνημα .
Ο αγροτικός «κίτρινος» τύπος αγωνιά για το αποτέλεσμα των εκλογών, αγωνιά μην χάσουν κάποιοι τα
οφίκια της διαχείρισης των επιδοτήσεων των δικαιωμάτων των μελετών και πολλών άλλων, στον χορό των
εκατομμυρίων ευρώ .Δεν διστάζει να ποδοσφαιροποιήσει την δημοκρατικότητα της διαδικασίας, μιλώντας
για «καλές μεταγραφές», για «δυνατά χαρτιά» για «βαριά ονόματα» υποψηφίων. Στην δημοκρατία όμως
συνάδελφοι όλοι έχουν ίσα δικαιώματα. Τιμωρείστε την αλαζονεία τους, στέλνοντας τα «δυνατά χαρτιά»
στα σπίτια τους.
Συνάδελφοι γεωτεχνικοί ψηφίστε
Όχι στις παράνομες αλλοιώσεις του εκλογικού μέτρου,
Όχι στον έλεγχο του αγροτικού κόσμου από τις τράπεζες
Όχι στον εξευτελισμό και την υποβάθμιση του γεωτεχνικού από επιστήμονα στο πλευρό του αγρότη, σε
υπηρέτη των χρηματοπιστωτικών οίκων
Ναι στο μποϋκοτάζ των «έξυπνων» εργαλείων ( Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας ) της οικονομικής
συμμαχίας των τραπεζών της ΕΕ και του κράτους.
Έλεγχο για τα 3,8 εκατομμύρια ευρώ, που έκαναν φτερά από το ταμείο του ΓΕΩ.Τ.Ε.Ε. και χάθηκαν από τις
τσέπες όλων μας.
Συνάδελφοι γνωρίζουμε όλοι καλά ότι η πραγματική αγροτική ανάπτυξη ενός τόπου, είναι μονόδρομος
ενάντια στους τραπεζίτες , ενάντια στα συμφέροντα των μεγάλων πολυεθνικών. Ανάπτυξη δεν είναι οι
διακυμάνσεις των δεικτών των χρηματιστηρίων , ανάπτυξη είναι το χώμα που με ευλάβεια θα αγγίξει ο
αγρότης, η νέα ποικιλία που θα παράγει ο γεωτεχνικός ,η κατασκευή ενός νέου αγροτικού μηχανήματος,
ανάπτυξη είναι η χαρά της δημιουργίας και όχι της καταστροφής.
Στις 2 του Νοέμβρη, δυνάμωσε με την ψήφο σου την φωνή ανεξάρτητων ανθρώπων, που αγωνίζονται
χωρίς βαρίδια, χωρίς δεσμεύσεις, χωρίς κομματικές εντολές. Ο Γεωτεχνικός κόσμος δεν είναι κουκιά
μετρημένα , δεν είναι προβλέψιμος, είναι από την φύση του ανεξάρτητος και ελεύθερος. Η νίκη θα είναι
για τους γεωτεχνικούς όλης της Ελλάδας.
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Γεωπόνος – ανεξάρτητος υποψήφιος στις εκλογές των γεωτεχνικών

