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Την Κυριακή 2-∆εκ-07 θα γίνουν οι εκλογές για την ανάδειξη νέας διοίκησης στο 
ΓΕΩΤ.Ε.Ε Με αφορµή το γεγονός αυτό είναι σκόπιµο να γνωρίζει η κοινωνία τι είναι 
το ΓΕΩΤ.Ε.Ε και ποιο είναι το έργο του. Θεσπίσθηκε ως επίσηµος σύµβουλος της 
Πολιτείας για τη χάραξη πολιτικής και δράσης στους τοµείς της γεωργίας, της 
δασοπονίας, της κτηνοτροφίας, της γεωλογίας και της ιχθυοπονίας. Στους τοµείς 
αυτούς πρέπει να αναπτύσσει δραστηριότητα, να χαράσσει πολιτική, να παίρνει θέση,  
να ενηµερώνει την κοινή γνώµη, τον κλάδο των γεωτεχνικών, και την εκάστοτε 
κυβέρνηση. Η µέχρι σήµερα πράξη απέδειξε περίτρανα ότι το ΓΕΩΤ.Ε.Ε όχι µόνο δεν 
ανταποκρίνεται στο θεσµικό του ρόλο αλλά γίνεται ουσιαστικά τροχοπέδη στην 
επίλυση των τεράστιων προβληµάτων και στη χάραξη µιας σωστής πολιτικής στους 
τοµείς αρµοδιότητάς του. Με την όλη στάση του το ΓΕΩΤ.Ε.Ε στηρίζει την πολιτική 
που αποφασίζει η εκάστοτε κυβέρνηση στους αντίστοιχους τοµείς και  απέχει από τη 
δράση και  την µελέτη των τεράστιων προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι αγρότες, 
οι κτηνοτρόφοι, οι δασεργάτες. 
Η δυνατότητα παρέµβασης την οποία έχει το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. είναι τεράστια και θα 
µπορούσε και η συµβολή του στη χάραξη γεωτεχνικής πολιτικής και στην επίλυση 
προβληµάτων να είναι ανάλογη. Ενεργεί όµως ως κοιµώµενος γίγαντας. Πρόκειται 
στην ουσία για φορέα απαξιωµένο  στα µάτια της κοινωνίας. Είναι πολλοί αυτοί 
που δεν γνωρίζουν καν την ύπαρξή του.  
Την ευθύνη για την απαξίωση και την παρακµή του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. έχουν πρώτα οι 
εκάστοτε ∆ιοικήσεις. Ουσιαστική ευθύνη όµως έχουν και όσοι από µας τους 
Γεωτεχνικούς στηρίζουν µε την ψήφο τους τις εκάστοτε διοικήσεις. Ενώ είναι 
δεδοµένο και τεκµηριωµένο ότι οι εκλεγµένοι στη διοίκηση που πρόσκεινται στα 
κόµµατα εξουσίας ενεργούν στην πλειονότητα των περιπτώσεων σύµφωνα µε τις 
εντολές που παίρνουν από την εκάστοτε κυβέρνηση, γιατί συνεχίζουν να στηρίζουν 
αυτή την απαράδεκτη κατάσταση;  
Ποια είναι η στάση του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στην υπόθεση του δασολογίου και των δασικών 
χαρτών;  
Ποιες είναι οι ενέργειες του στη συµφορά των φετινών πυρκαγιών που κατέστρεψαν 
πάνω από 2,5 εκατοµµύρια στρέµµατα δασικών και γεωργικών εκτάσεων;   
Ποια είναι η πολιτική την οποία στηρίζει και προτείνει στην Κυβέρνηση για τα 
πλείστα όσα προβλήµατα αντιµετωπίζουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι; 
Νοµίζω ότι είναι µια ευκαιρία µε τις εκλογές που θα γίνουν την Κυριακή όλοι εµείς οι 
Γεωτεχνικοί να ανατρέψουµε την κατάσταση της απραξίας και της ιδιοτέλειας µε το 
να ψηφίσουµε υποψηφίους που µε τη δράση τους θα στηρίξουν µια γεωτεχνική 
πολιτική επίλυσης χρόνιων προβληµάτων, στήριξης του εισοδήµατος του αγροτικού 
κόσµου και αναβάθµισης του ρόλου των Γεωτεχνικών. 
 
Ιωάννης Κακαράς 
∆ασολόγος, Καθηγητής ΤΕΙ    


