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Τα αποτελέσματα των εκλογών του ΓΕΩΤΕΕ (2.11.2014) κατέγραψαν μια σημαντική εκλογική 

άνοδο του ψηφοδελτίου της «Πανεπιστημονικής (Πανγεωτεχνικό Αγωνιστικό Μέτωπο) & 

Συνεργαζόμενων»  με αύξηση του ποσοστού της  σε 12,25% από 9,25% το 2011 (623 ψήφοι έναντι 459 το 

2011). Αξιοσημείωτη ήταν η άνοδος στις κάλπες της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης όπου μεγάλος αριθμός 

νέων γεωτεχνικών ψήφισαν έχοντας ως βασικό κριτήριο ψήφου  την πραγματικότητα που βιώνουν στην 

άσκηση του επαγγέλματος (ανεργία, ελαστικές μορφές απασχόλησης κλπ).  

Οι εκλογές πραγματοποιήθηκαν σε συνθήκες έντασης των διεργασιών αναδιάταξης του κεντρικού 

πολιτικού σκηνικού οι οποίες ασφαλώς έχουν αντανάκλαση και  στο ΓΕΩΤΕΕ. Ιδιαίτερα εκφράστηκαν οι 

ζυμώσεις που εξελίσσονται  στα πλαίσια αναπροσαρμογής του σοσιαλδημοκρατικού πόλου  ώστε αυτός 

να μπορεί να παίξει καλύτερα το ρόλο του στην κατεύθυνση της παγίδευσης  λαϊκών στρωμάτων σε νέες 

αυταπάτες.  Χαρακτηριστική είναι η μεγάλη πτώση των δυνάμεων της ΠΑΣΚ και η αντίστοιχη άνοδος του 

ψηφοδελτίου που στήριξε ο ΣΥΡΙΖΑ (Γεωτεχνική ενωτική Κίνηση). Κατά τα άλλα η ΔΑΚΕ, παρά τις 

τεράστιες ευθύνες που έχει για τη σημερινή κατάσταση του ΓΕΩΤΕΕ,  παρέμεινε πρώτη δύναμη με άνοδο 

των δυνάμεών της η οποία συνδέεται με τις δυνάμεις που συγκρατεί η ΔΑΠ στα Πανεπιστήμια. Η 

κατανομή των εδρών στα όργανα (ΔΣ και ΔΕ των Παραρτημάτων) αποτελεί έκφραση αυτών των 

συνθηκών, σε συνδυασμό με το καλπονοθευτικό εκλογικό σύστημα του ΓΕΩΤΕΕ. 

Κοινός παρανομαστής και σε αυτήν την εκλογική διαδικασία ήταν η χαμηλή συμμετοχή που δεν 

ξεπέρασε το 15% των εγγεγραμμένων. Η μεγάλη αποχή (85%) αποτελεί δείκτη του βαθμού απαξίωσης του 

ΓΕΩΤΕΕ στη συνείδηση του άνεργου, μισθωτού, αυταπασχολούμενου γεωτεχνικού που έχει για τα καλά 

νιώσει στο πετσί του την αντιλαϊκή πολιτική  κυβερνήσεων - ΕΕ την οποία στηρίζει διαχρονικά το ΓΕΩΤΕΕ 

με μηχανοδηγούς την ΔΑΚΕ και την ΠΑΣΚ . 

Το εκλογικό αποτέλεσμα, παρά τη σημαντική άνοδο του ψηφοδελτίου της «Πανεπιστημονικής 

(Πανγεωτεχνικό Αγωνιστικό Μέτωπο) & Συνεργαζόμενων», δεν επέφερε κάποια ουσιαστική μεταβολή του 

συσχετισμού δυνάμεων καθώς στο τιμόνι του ΓΕΩΤΕΕ θα εξακολουθήσουν να βρίσκονται παρατάξεις 

(ΔΑΚΕ, Γεωτεχνική Ενωτική Κίνηση, ΠΑΣΚ)  που  παρά τις επιμέρους διαφορές τους,  στηρίζουν την 

κυρίαρχη πολιτική σε τομείς όπως η Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ), τα επαγγελματικά δικαιώματα/ 

εκπαίδευση  (Μπολόνια) κλπ και δίνουν όρκους πίστης στην ΕΕ. 

                Οι δυνάμεις μας θα συνεχίσουν να δίνουν την μάχη της ενημέρωσης και της ανάδειξης των 

κεντρικών προβλημάτων του πρωτογενή τομέα και της πλειοψηφίας των γεωτεχνικών καθώς και 

ζητημάτων που απαιτούν κινητοποίηση και διεκδίκηση, όπως έκαναν και όλα τα προηγούμενα χρόνια. Με 

τη δράση μας τόσο μέσα στα όργανα του ΓΕΩΤΕΕ όσο και πολύ περισσότερο έξω από αυτά θα παλέψουμε 

για τη συσπείρωση του άνεργου, μισθωτού, αυταπασχολούμενου γεωτεχνικού σε ταξική κατεύθυνση, σε 

κοινό αγώνα με τους άλλους εργαζόμενους και τη φτωχομεσαία αγροτιά για την ανασύνταξη του 

κινήματος  με προοπτική έναν  διαφορετικό  δρόμο ανάπτυξης που θα έχει  στο επίκεντρό του την 

ανάπτυξη πρωτογενούς παραγωγής - μεταποίησης  και την αξιοποίηση των δασών, του νερού και του 

ορυκτού πλούτου με κριτήριο  τις ανθρώπινες ανάγκες και όχι την κερδοφορία των μονοπωλίων, για να 

περάσει ο πλούτος σε αυτούς που τον παράγουν.  
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