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Λοιπό Γεωτεχνικό τύπο

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η  Διοικούσα  Επιτροπή  του  Γεωτεχνικού  Επιμελητήριου  του 
παραρτήματος Ανατολικής Μακεδονίας,  παρακολουθεί με έντονο ενδιαφέρον 
τις εξελίξεις στο γεωργικό τομέα τόσο κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα όσο 
και  σε  μακροχρόνια  βάση.  Η  δυσμενής  αυτή  κατάσταση  που  τείνει  να 
παγιωθεί στην Αγροτική Οικονομία της Χώρας μας τα τελευταία χρόνια, μας 
αναγκάζει  ακόμα  μια  φορά  να   δηλώσουμε  τη   συμπαράσταση  μας  στα 
σημαντικά  και  διαχρονικά  αιτήματα,  συμμεριζόμενοι  την  αγωνία  και  την 
ανησυχία  του αγροτικού κόσμου,  ενός  δυναμικού  κομματιού  της κοινωνίας 
μας.

Στόχος μας είναι να συμβάλουμε στην αποκλιμάκωση της κρίσης, κάτι 
που δεν πρόκειται να γίνει με κλειστούς τους οδικούς άξονες, ούτε όμως και 
με  αλυσίδες  στα  χέρια  των  αγροτών,  συμμετέχοντας  σε  έναν  ουσιαστικό 
διάλογο  μεταξύ  του  Υπουργείου  Αγροτικής  Ανάπτυξης  και  Τροφίμων,  των 
αρμόδιων  φορέων  και  των  Αγροτών,  έτσι  ώστε  να  αντιμετωπιστούν  τα 
αδιέξοδα  στα  οποία  έχει  περιέλθει  ο  Έλληνας  αγρότης.  Άλλωστε  ο 
Γεωτεχνικός  είναι   από  τους  στυλοβάτες  της  Ελληνικής  Γεωργίας  και  ο 
συνδετικός κρίκος ανάμεσα στην πολιτεία και τον γεωργό, τον κτηνοτρόφο και 
τον αλιέα.

Πιστεύουμε ακράδαντα ότι τα προβλήματα των αγροτών προέρχονται 
από  τα  διαρθρωτικά  προβλήματα  της  Ελληνικής  Γεωργίας,  η  οποία 
παρουσιάζεται ανοχύρωτη απέναντι στις προκλήσεις της σύγχρονης αγοράς 
και στις πιέσεις του συστήματος εμπορίας. Απευθύνουμε έκκληση προς τους 
Αγρότες  και  το  Υπουργείο  Αγροτικής  Ανάπτυξης  και  Τροφίμων  για  την 
διεξαγωγή  ουσιαστικού  και  εποικοδομητικού  διαλόγου,  με  σκοπό  την 
δημιουργία  Εθνικής  Στρατηγικής  στην  χάραξη  της  Αγροτικής  Πολιτικής 
δίνοντας  έμφαση  αφ’  ενός  στην  κάλυψη  του  συνεχώς  συρρικνούμενου 
αγροτικού  εισοδήματος  και  αφ’  ετέρου  στην  οικονομική  ανάπτυξη  της 
περιφέρειας,  στην  προστασία του περιβάλλοντος  και  στην  εξασφάλιση της 
ποιότητας της παραγωγής τόσο για την τρέχουσα τριετία (μέχρι το 2013) όσο 
και πέρα από αυτή. 

Για τη Διοικούσα Επιτροπή
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