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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Χτες κατά την διαδικασία των εκλογών του ΓΕΩΤΕΕ, οι Γεωτεχνικοί της Κρήτης 
αποφάσισαν να δράσουν, να αντιδράσουν και  να πάρουν την τύχη τους στα χέρα 
τους. Αποφάσισαν ότι δεν περιμένουν κανέναν άλλο να τους αναπτύξει. 

 Χτες οι Γεωτεχνικοί της Κρήτης, με την αυξημένη συμμετοχή τους στις κάλπες, 
(αύξηση 38% έναντι του 2011), έδωσαν το μήνυμα της ενότητας, επιδοκίμασαν 
την τακτική της γόνιμης και εποικοδομητικής συνεργασίας,  που είχε εδραιωθεί τα 
προηγούμενα χρόνια και εκφράζονταν από την ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΡΗΤΗΣ. 

 Χτες οι Γεωτεχνικοί της Κρήτης, επιδοκίμασαν ότι η κοινή πολιτική στόχευση, οι 
αρχές και οι αξίες προς την κατεύθυνση της ανάδειξης της ταυτότητας του χώρου 
που ζουν  αυτοί  και τα παιδιά τους, και  δραστηριοποιούνται κοινωνικά και 
επαγγελματικά,  είναι τα στοιχεία που οφείλει να υπηρετεί ο Επιμελητηριακός 
Θεσμός, χωρίς μικροκομματικές σκοπιμότητες. 

 Χτες οι Γεωτεχνικοί της Κρήτης αρνήθηκαν τις παλαιοκομματικές και 
παρωχημένες αντιλήψεις για «ταμπέλες», για «κοινωνικά φρονήματα» και για 
«πολύχρωμα μαγαζάκια».  Όποιος το επιχειρεί αυτό, στην περίπτωση μας, σφάλλει 
τραγικά. ∆εν μπορεί να γίνεται σύγκριση των ποσοστών μεταξύ των 
αποτελεσμάτων στο Παράρτημα και στο Κεντρικό ΓΕΩΤΕΕ, στο οποίο τα 
ψηφοδέλτια όντως είχαν κομματική ταυτότητα. Αλλά ακόμα και αυτός που για 
δικούς του λόγους θα το πράξει, μετά την ανάγνωση των αριθμών, θα καταλήξει 
στο ξεκάθαρο συμπέρασμα ότι η ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΡΗΤΗΣ υπερψηφίστηκε 
χωρίς ίχνος κομματικών εξαρτήσεων. 

 Σήμερα οι Γεωτεχνικοί της Κρήτης προχωρούν μπροστά με εξωστρέφεια, με 
καθαρή και έντιμη ματιά, χωρίς φοβικά σύνδρομα.  

Σήμερα οι Γεωτεχνικοί της Κρήτης ανοίγουν νέους δρόμους, επιδιώκουν να 
διευρύνουν τις επιστημονικές αλλά και κοινωνικές συμμαχίες τους, προκειμένου να 
αντιπαλέψουν όποιους επιβουλεύονται τις βασικές τους προτεραιότητες που 
αποτελούν και τα ανελαστικά αγαθά του ανθρώπου.  Αυτές σχετίζονται με την 
παραγωγή - προσφορά ποιοτικών και κυρίως ασφαλών τροφίμων, την 
προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων του που δεν πρέπει 
να ξεχνάμε ότι αυτά τα έχουμε δανειστεί από τις επόμενες γενιές. 

 Σήμερα οι Γεωτεχνικοί της Κρήτης συνεχίζουν να αφουγκράζονται, να 
ενημερώνουν, να διαθέτουν  την τεχνογνωσία τους και να εμψυχώνουν την 
κοινωνία για να παίρνει πρωτοβουλίες που την αφορούν. 

Σήμερα οι Γεωτεχνικοί της Κρήτης συμπορεύονται με άλλους φορείς, 
συλλογικότητες και θεσμούς, για να αναδείξουν ότι ο τόπος μας διαθέτει ένα 
«ενιαίο προϊόν» που εμπεριέχει ταυτόχρονα, τοπίο, ψυχή, πολιτισμό, ήθος, 
γνώση, τεχνολογία, ποιότητα και ασφάλεια. 

  



Τα παραπάνω θα αποτελέσουν και τις βασικές κατευθυντήριες γραμμές που θα 
υποστηρίζει η ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΡΗΤΗΣ και μέσα από την νέα ∆ιοικούσα 
Επιτροπή του ΓΕΩΤΕΕ -Παράρτημα Κρήτης. 

Ευχαριστούμε όλους τους Γεωτεχνικούς της Κρήτης οι οποίοι συμμετείχαν 
στις εκλογές. Ευχαριστούμε, ιδιαίτερα,  όλους τους συναδέλφους που 
βοήθησαν, μέσα από τις εφορευτικές επιτροπές να διενεργηθούν άψογα οι 
εκλογές.  

 Καλούμε όλους τους  Γεωτεχνικούς και όλη την κοινωνία, να πορευτούμε 
ενωμένοι σε αυτή την δύσκολη αλλά  όμορφη διαδρομή.  
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