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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ολοκληρώθηκαν οι εκλογικές διαδικασίες στο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας για την ανάδειξη
νέας Διοικούσας Επιτροπής στα περιφερειακά παραρτήματα, νέου Διοικητικού Συμβουλίου του
Επιμελητηρίου πανελλαδικά και εκλογή νέων Αντιπροσώπων για τη συνέλευση του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Η
διαδικασία εξελίχθηκε κατά τα αναμενόμενα με ηχηρή αποτύπωση, εν τέλει, την πολύ χαμηλή
συμμετοχή των μελών.
Η αποχή, στη μεγαλύτερη εκλογική της καταγραφή, αναδείχτηκε σε κορυφαία δύναμη και πρέπει
να αναφερθεί στα αρνητικά για μια ακόμη φορά. Το γεγονός αυτό δείχνει τη βαθιά κρίση που
διέρχεται ο χώρος και αποτυπώνει την έλλειψη αποτελεσματικότητας και αξιοπιστίας των οργάνων
του Επιμελητηρίου προς τα μέλη του. Η μέχρι σήμερα λειτουργία του, ιδιαίτερα στη Δυτ. Μακεδονία,
χαρακτηρίζεται από την υποταγή στις κομματικές (ενίοτε κυβερνητικές) προτεραιότητες και κυρίως
από τις προσωπικές φιλοδοξίες των διαχειριστών του, την αδράνεια και την έλλειψη παραγωγής
έργου, με αποτέλεσμα να αποπνέει ελάχιστες προσδοκίες στους επιστήμονες ‐ επαγγελματίες που
εκπροσωπεί. Συνέπεια μικρή συμμετοχή στις εκλογές και μικρή έως μηδαμινή παρέμβαση και
επίδραση στα επιστημονικά, παραγωγικά και κοινωνικά συντελούμενα.
Η κίνηση μας (Γεωτεχνική Ενωτική Κίνηση) συνέλαβε έγκαιρα το μήνυμα, αφού και η ίδια είναι
αποτέλεσμα της συσπείρωσης διάσπαρτων παλαιότερων κινήσεων, πρωτοβουλιών και προσώπων
του αριστερού, προοδευτικού και εναλλακτικού χώρου. Η συνένωση των δυνάμεων μας έγινε στη
βάση των κοινών προβλημάτων με στόχο να δώσουμε νέα πνοή στο ΓΕΩΤΕΕ. Παρότι νεοσύστατη
πανελλαδικά και πρωτοεμφανιζόμενη στην περιφέρειά μας πέτυχε να καταγραφεί ως δεύτερη
δύναμη πανελλαδικά. Στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας κατάφερε να εκπροσωπηθεί για πρώτη
φορά στη Διοικούσα Επιτροπή του τοπικού παραρτήματος. Το γεγονός, ελπιδοφόρο καθαυτό,
ανοίγει το δρόμο για παραπέρα συσπείρωση και πιο ουσιαστικές παρεμβάσεις των δυνάμεων που
επιδιώκουν την ανόρθωση του Επιμελητηρίου μας. Πρέπει να αποτελέσει την πρώτη πράξη μιας
σειράς ενεργειών οι οποίες θα μας οδηγήσουν στην αναβάθμιση του συνολικά. Απαραίτητη
προϋπόθεση η ενεργή συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων.
Ευχόμαστε στους νεοεκλεγμένους δύναμη και δημιουργική δράση, ώστε, ξεφεύγοντας από τις
αγκυλώσεις του παρελθόντος, να ξεπεράσουμε τις παθογένειες, τα συσσωρευμένα αδιέξοδα και τη
γενική κατάπτωση του Επιμελητηρίου μας. Θα μας βρουν αρωγούς.
Ευχαριστούμε τους ψηφοφόρους μας και όσους βοήθησαν στην προσπάθεια μας και καλούμε όλους
τους γεωτεχνικούς να συμμετάσχουν ενεργά στην κίνηση μας, εφόσον ομονοούν στην ανάγκη
οικοδόμησης ενός Επιμελητηρίου







των μελών του, χρήσιμου στην κοινωνία και τις ανάγκες της
με ολοκληρωμένο επιστημονικό λόγο και τεκμηρίωση
μαζικό, δημοκρατικό, ανατρεπτικό, δραστήριο και μαχητικό
με παρουσία και παρέμβαση σε κάθε ζωντανή πτυχή της κοινωνίας
υπερασπιστή των αδύναμων και της κοινωνικής δικαιοσύνης
σταθερά υπολογίσιμου επιστημονικού, παραγωγικού και κοινωνικού παράγοντα

