ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ
Δεν χωρά καμιά αμφιβολία ότι η πλειοψηφία του ελληνικού λαού καταδικάζει την μνημονιακή πολιτική και
ότι, ως ένα βαθμό, η πολιτική αυτή αποτελεί την διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στο κόμμα της εξουσίας και
τα αντιπολιτευτικά κόμματα. Εν τούτοις, για διάφορους λόγους, ανάμεσα στους οποίους ο κομματικός
παραλογισμός, πολλοί έλληνες ψηφοφόροι ρίχνουν την ψήφο τους στον μνημονιακό χώρο ή σε
αντιπροσώπους, θεωρητικώς, ακραιφνείς αντιμνημονιακούς αλλά, στην πράξη, οπαδούς της κυρίαρχης
ιδεολογίας και επαίτες των τραπεζών και των μεγαλοεταιρειών. Εκτός αυτού βέβαια παρατηρείται και το
φαινόμενο της αποχής.
Αυτήν επέλεξαν, σε μεγάλο ποσοστό, οι γεωτεχνικοί στις εκλογές του 2012 του ΓΕΩΤΕΕ. Ως αποτέλεσμα όμως
της συνεχιζόμενης αδιαφορίας των γεωτεχνικών, πέρασε απαρατήρητη η τεραστίων διαστάσεων αφαίρεση
3,8 εκατομμυρίων ευρώ από το ταμείο του επιμελητηρίου.
Με φόντο την ίδια αδιαφορία του εκλογικού σώματος επιχειρείται σήμερα η αλλοίωση της κατανομής των
εδρών στα όργανα διοίκησης του ΓΕΩΤΕΕ. Πιο συγκεκριμένα, ο «λανθασμένος» υπολογισμός του αριθμού
των αντιπροσώπων των συνελεύσεων των παραρτημάτων, οδηγεί στην αλλοίωση του εκλογικού μέτρου και
κατά συνέπεια στην αλλοίωση των εδρών, στις αρχαιρεσίες στις 2/11/2014. Το γεγονός όμως αυτό
επιβεβαιώνει ότι οι κατέχοντες τις θέσεις διοικητικών συμβουλίων και διοικουσών επιτροπών, διάφοροι
ειδικοί και μη, πολλές φορές αμειβόμενοι, με τις ευλογίες «προοδευτικών» κομμάτων και με την επίφαση
δημοκρατικών τάχα ιδεωδών, έχουν αναλάβει εν λευκώ την διαχείριση των ψήφων των μελών του ΓΕΩΤΕΕ.
Είναι δε προφανές ότι ο «κίτρινος» αγροτικός τύπος αγωνιά για το αποτέλεσμα των εκλογών ώστε να μην
χάσουν κάποιοι τα οφίκια της διαχείρισης των επιδοτήσεων των δικαιωμάτων των μελετών, τον χορό των
εκατομμυρίων ευρώ αλλά και την χειραγώγηση του συμβουλευτικού ρόλου του ΓΕΩ.Τ.Ε.Ε. Δεν διστάζει
μάλιστα να ποδοσφαιροποιήσει την εκλογική διαδικασία μιλώντας για «καλές μεταγραφές» , «δυνατά
χαρτιά» και «βαριά ονόματα» υποψηφίων !
Στην πραγματικότητα ωστόσο όλοι γνωρίζουμε ότι η ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα είναι ένα μονόδρομος
ενάντια στους τραπεζίτες και τα συμφέροντα των μεγαλοεπενδυτών που ευθύνονται για την μνημονιακή
καταδίκη της χώρας μας. Τα οικονομικά δεσμά της Ε.Ε. και των τραπεζών, οποιασδήποτε μορφής στην
πραγματικότητα αλυσοδένουν την πρωτογενή ανάπτυξη και παραγωγή. Δεν είναι δε τυχαίο το γεγονός ότι σε
χώρες που πραγματικά σχεδιάζεται ανάπτυξη, οι κυβερνήσεις ανάμεσα στα πρώτα μέτρα που παίρνουν είναι
η χορήγηση άτοκων αγροτικών δανείων από την Κεντρική Τράπεζα και όχι η ίδρυση «Ταμείων Αγροτικής
Επιχειρηματικότητας» (Τ.Α.Ε.) που δεν είναι παρά ένα ωραίο περιτύλιγμα κερδοσκοπίας των τραπεζών των
μεγαλοεπενδυτών και των λακέδων πολιτικών.
Συνεπώς, οι γεωτεχνικοί ψηφοφόροι πρέπει να εναντιωθούν στην κομματοκρατία που ισοπέδωσε κάθε
λογική, δυσχεραίνοντας την δημοκρατική συμμετοχή όλων στις αποφάσεις και να τιμωρήσουν την αλαζονεία
στέλνοντας τα «δυνατά χαρτιά» στα σπίτια τους. Να καταψηφίσουν τις παράνομες αλλοιώσεις του εκλογικού
μέτρου και όσους ευθύνονται για την αφαίρεση των χρημάτων από το επιμελητήριό τους. Να παρατάξουν
την αντίθεσή τους στον έλεγχο του αγροτικού κόσμου από τις τράπεζες και στον εξευτελισμό και την
υποβάθμισή τους, από επιστήμονες στο πλευρό των αγροτών σε υπηρέτες του χρηματοπιστωτικού
συστήματος. Για να αποδείξουν με την ψήφο τους ότι πραγματικά καταδικάζουν την μνημονιακή πολιτική.
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