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Θ έμα I

ΠΑΡΟΧΕΣ ΜΕ ΑΡΩΜΑ ΚΑΛΠΗΣ

500 εκατ. ευρώ σε «μαύρη τρύπα»
Πολύ εύκολα αποφασίσθηκε νέος δανεισμός του ελληνικού κράτους για την ικανοποίηση των διαμαρτυρόμενων -και φέτος- αγροτών

Της Τα ν ια ς  ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ

Οι αγρότες πραγματοποίησαν φέτος τις κινητοποιήσεις τους -που έχουν προ- 
σλάβει χαρακτήρα σχεδόν ετήσιου εθίμου- την καταλληλότερη στιγμή, δηλαδή ό
ταν φαίνεται να πλησιάζει μια εκλογική αναμέτρηση. Ετσι, η κυβέρνηση παρά την 
οικονομική κρίση, την ολοένα επιδεινούμενη εικόνα της ελληνικής οικονομίας και 
την υποβάθμισα της ηιστοληπτικής ικανότητας της χώρας, ενέδωσε με χαρακτη
ριστική ευκολία στα αιτήματα τους, εξαγγέλλοντας παροχές ύφους 500 εκατ. ευρώ 
άμεσα (και άλλων 120 σε λίγους μήνες).

Φυσικά, τα κονδύλια θα εξευρεθοϋν με τη γνωστή μέθοδο του δανεισμού, τον ο
ποίο θα επωμιστεί ο κρατικός προϋπολογισμός, δηλαδή όλοι οι φορολογούμενοι -  
και όσοι από εμάς ταλαιπωρούνται στους δρόμους από τα μηλόκα. Για μια ακόμα 
φορά φαίνεται ότι όσοι μπορούν να ασκήσουν πίεση, εις βάρος άλλων κοινωνικών 
ομάδων, κερδίζουν.

Την ίδια στιγμή υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να χάσουμε πλήρως την αξιοπιστία 
μας στις Βρυξέλλες και να κατηγορηθούμε για καταπάτηση του κοινοτικού δικαί
ου. Η χειρότερη συνέπεια των πρόσφατων εξαγγελιών για όλους, όμως, είναι ότι 
αυτά τα χρήματα που θα δανειστούμε θα πέσομν για μια ακόμα φορά στη μαύρη 
τρύπα του αγροτικού προβλήματος της χώρας. Για μια ακόμα φορά, θα σπαταλή- 
σουμε κονδύλια χωρίς να έχουμε διορθώσει τίποτα...

5+1 απαντήσεις για 
το αγροτικό ζήτημα
«Πέντε και μία απαντήσει» για τιε αγροτικέε κινητοποιήσει που κόβουν την Ελλάδα στα δύο και τείνουν να γίνουν μόνιμοε παράγονταε πολιτικών και οικονομικών εξελίξεων για τη χώρα.

1 Σχεδόν κάθε χρόνο έχουμε 
αγροτικές κινητοποιήσεις. 
Τελικά, ποιο είναι το πρόβλημα;Οι αγρότεε αποτελούν «εύκολο» ψηφοθηρικό στόχο. Εδώ και περισσότερο από δύο δεκαετίεε η κάθε κυβέρνηση ξεκινούσε τη θητεία τηε, α- νακοινώνονταε ότι θα αναμορφώσει την ελληνική γεωργία και την τελείωνε παρέχονταε άτοκα δάνεια.Την ίδια περίοδο οι αγρότεε «έμαθαν» στιε επ ιδοτήσει τηε Ευρωπαϊ- κήε Ενωσηε, που ουδείε φρόντισε να τουε ενημερώσει ότι δίνονται προ- κειμένου να γίνουν περισσότερο ανταγωνιστικοί και όχι για να επανα- παυθούν. Μάλιστα οι ίδιεε κυβερνήσ ε ι  «προσέφεραν» τιε επ ιδοτήσει τουε ενημερώσει ότι δίνονται προ- κειμένου να γίνουν περισσότερο ανταγωνιστικοί και όχι για να επανα- παυθούν. Μάλιστα οι ίδιεε κυβερνήσ ε ι  «προσέφεραν» τιε επιδοτήσειε σαν να επρόκειτο για κυβερνητική παροχή. Το αγροτικό εισόδημα βελτιώθηκε, όχι όμωε και η αποδοτικό- τητα τηε ελληνικήε γεωργίαε. Αντίθετα, πολλοί αγρότεε απέκτησαν νοοτροπία δημοσίου υπαλλήλου κα- θώε τουε προσφέρονταν ελάχιστεε εγγυημένεε τιμέε, ακόμα και αν η χρονιά ήταν κακή εμπορικά. Ενδεικτικά, η εγγυημένη τιμή του βαμβακιού ήταν τριπλάσιό τηε εμπορικήε τη δεκαετία του ’90.Παράλληλα, οι χρηματοδοτήσει που είχαν στόχο τον εκσυγχρονισμό τηε ελληνικήε γεωργίαε χρησιμοποιήθηκαν για άλλου τύπου επενδύσ ε ι .  Ετσι, η ελληνική γεωργία διατηρεί ακόμα και σήμερα τα κακά τηε χαρακτηριστικά. MiKpós πολυτεμα- χισμένοε κλήροε (μέσοε ópos 42,4 στρέμματα), μεγάλη ηλικία αγροτών (μέση ηλικία 52 - 53 έτη), και φυσικά παραγωγή χωρίε να λαμβάνεται υπόψη η αγορά. Χαρακτηριστικά, το 1997 η Ισπανία κατείχε το 7% των παγκόσμιων εξαγωγών ελαιολάδου και σήμερα έχει φτάσει το 50%. Την ίδια στιγμή, το μεγαλύτερο ποσοστό του ελληνικού ελαιολάδου φεύγει «χύμα» για το εξωτερικό. Και οι δύο χώρεε λειτούργησαν και λειτουργούν με τουε ίδιουε κοινοτικούε κα- νονισμούε.

2 Τι ζητούν
τώρα οι αγρότες;Ζητούν στήριξη για μια ακόμη φορά του εισοδήματόε tous με διάφο- pous τ ρ ό π ο ι, καθώε οι τιμέ5 σε βασικά αγροτικά προϊόντα έχουν μειωθεί δραστικά φέτοε. Ενα κιλό βαμβάκι το 2007 επωλείτο 0,32 ευρώ και το 2008 0,17 ευρώ. Ενα κιλό σκληρό στάρι 0,30 το 2007 και 0,23 το 2008 και ένα κιλό καλαμπόκι 0,22 το 2007 και 0,11 κατά μέσον όρο το 2008. Τέλοε, ένα λίτρο εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο πέρυσι (2007 - 2008) επωλείτο 3 ευρώ και φέτοε (2008 - 2009) 2 ευρώ. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι τιμέ-s του 2007 ήταν εξαιρετικά υψηλέε.

3 Τι δίνει
η κυβέρνηση;Δίνει 500 εκατομμύρια ευρώ: 425 μέσω του ΕΛΓΑ με τη μορφή αποζημιώσεων για καταστροφή τηε παρα- γωγή$ και 75 εκατομμύρια ευρώ με ταμειακή διευκόλυνση μέσω ATE. Enions, ακόμα 120 εκατομμύρια ευρώ cus επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κ α τανά λω σή. Αναλυτικά μέσω ΕΛΓΑ δίνει: Στουε βάμβακοπαραγω- Yoús 75 εκατ. ευρώ, στου3 καλλιερ- γητέε αραβόσιτου και σιτηρών 100 εκατ. ευρώ, στουε ελαιοπαραγωγούε και παραγωγού3 βρώσιμων ελιών 50 εκατ. ευρώ, στουε καλλιεργητέ3 ο- πωροφόρων δέντρων (κερασιέε, βε- ρικοκιέε, δ α μ α σ κ η ν ά , αχλαδιέε, μηλιέ3) και στουε καλλιεργητέε σπα- ραγγιών, πατάταε και καπνού 100 εκατ. ευρώ και, τέλοε, για άλλα γεωργικά προϊόντα και την κτηνοτροφία δίνει 100 εκατ. ευρώ.

4 Γιατί οι αγρότες δεν είναι
ευχαριστημένοι με τις παροχές;Εκτιμούν ότι τα χρήματα που αναλογούν στον καθένα είναι ελάχιστα. Επίσηε, πιστεύουν ότι πιέζονταε μπορούν να αποκομίσουν περισσότερα οφέλη, δεδομένου του προεκλογικού κλίματοε. Πάντωε εκτόε από τΐ3 κραυγέε για μεγαλύτερη χρηματική στήριξη, υπάρχουν και αιτήματα που αφορούν τη στήριξη τηε α- γροτικήε οικονομίαε με συγκεκριμένα μέτρα. Για παράδειγμα, όπωε τονίζει ο κ. Ν. Προκοβάκη3, πρόεδρο3 τη3 ΕΑΣ Λακωνίαε (μιαε Ενωση3 με καλά αποτελέσματα, που ωστόσο πουλά το μεγαλύτερο μέροε του ε- λαιολάδου τηε χύμα, σε τυποποιητέ3 νίζει ο κ. Ν. Προκοβάκη3, πρόεδροε τηε ΕΑΣ Λακωνίαε (μιαε Ενωση3 με καλά αποτελέσματα, που ωστόσο πουλά το μεγαλύτερο μέροε του ε- λαιολάδου τηε χύμα, σε τυποποιητέ3 τηε Ιταλίαε), «το επιτόκιο για του3 Ισπανικούε Ελαιοκομικούε Συνεται- ρισμούε πέρυσι ήταν 1,8% και για ε- μά3 6%. Με αυτούε τουε όρουβ δεν γίνεται να είμαστε ανταγωνιστικοί». Αε θυμίσουμε, ωστόσο, ότι η Αγροτική Τράπεζα έχει παραλλήλου δώσει πολλά «δανεικά και αγύριστα» μέσω των κατά καιρού3 (κυρίωε προεκλογικά. ..) ρυθμίσεων χρεών, με αποτέλεσμα η Τράπεζα να μην αντέχει το κόστο3 μ είω σή των επιτοκίων.

5 Σε περίοδο οικονομικής 
κρίσης πού θα βρεθούν 
τόσα χρήματα;Οπω3 δήλωσε ο υπουργόε Αγροτι- κήε Ανάπτυξηε κ. Σ. Χατζηγάκηε, τα χρήματα θα βρεθούν με ανακατανομή των κονδυλίων του προϋπολογισμού. Στην πραγματικότητα θα ε- ξευρεθούν μέσω δανεισμού. Ο Οργανισμ03 Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) θα κληθεί να καταβάλει τα 500 εκατ. ευρώ που υποσχέθηκε η κυβέρνηση στουε αγρότεε με τη μορφή αποζημιώσεων. Ο ΕΛΓΑ όμωε χρωστά ήδη 2,5 δισ. ευρώ γιατί από το 2002, προκειμένου να εκπληρώσει τιε υποχρεώσειε του προε τουε παραγωγούε, παίρνει δάνεια με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Χαρακτηριστικό είναι ότι, το 2009, το κράτο3 θα πληρώσει 300 εκατ. ευρώ για τοκοχρεωλύσια προηγούμενων δανείων του ΕΛΓΑ. Φέτοε έχει ήδη ζητήσει νέο δάνειο με εγγύηση του Δημοσίου, ύψουε 500 εκατ. ευρώ. Τμήμα των υποσχεθέ- ντων, τα 120 εκατομμύρια ευρώ τηε επιστροφή3 του Ειδικού Φόρου Κατα νάλω σή θα καταβληθούν το καλοκαίρι. Αε σημειωθεί ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγράφει μόνο 11 εκατ. ευρώ για την επιστροφή ειδικού φόρου.

6 Τα προβλήματα θα λυθούν 
με τις κυβερνητικές παροχές;Οχι βέβαια. Στην πραγματικότητα «επενδύονται» χρήματα σε μια μαύρη τρύπα καθώε τον επόμενο χρόνο, οι αγρότε3 θα ζητήσουν εκ νέου στήριξη του εισοδήματόε του3. Οσο δεν αλλάζουν οι συνθήκε3, όσο σπα- ταλώνται χρήματα στη στήριξη του εισοδήματόε και όχι στην παραγωγή εισοδήματο3 μέσω τη3 ανάπτυξηε τηε αγροτικήε οικονομία3, τα προβλήματα απλώ3 θα διογκώνονται. Επιπλέον, το δημόσιο χρέο3 θα αυξηθεί σε περίοδο μεγάλων δυσχερει- ών στην αναχρηματοδότησή του, ενώ υπάρχουν σοβαρέε πιθανότητεε η Ευρωπαϊκή Ενωση να μαε εγκαλέ- σει για την παροχή εθνικών ενισχύσεων, οι οποίε3 απαγορεύονται στο πλαίσιο τηε Κοινήε Αγροτική3 Πολι- τική3. Η ΚΑΠ προβλέπει ότι οι αγρό- τεε θα λαμβάνουν ετησίωε την επονομαζόμενη «ενιαία ενίσχυση», ανεξάρτητα από τι, πόσο και αν καλλιεργούν τη γη τουε.

Οι αγρότες συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις θεωρώντας ότι τα 500 εκατ. ευρώ που τους δίνει η κυβέρνηση είναι λίγα. Πιστεύουν ότι πιέζοντας μπορούν να απο
κομίσουν περισσότερα οφέλη, δεδομένου του προεκλογικού κλίματος.

Για ποιους αγρότες, ποιο κράτος;
Του Σ τ ά θ η  Κλ ω ν α ρ η *

Εδώ και μια εβδομάδα η Ελλάδα ζει για μία ακόμα φορά, δυστυχώς, ένα θέατρο του παραλόγου. Αγανακτισμένοι αγρότες στήνουν μπλόκα στις εθνικές οδούς διαμαρτυρόμενοκ για τη χαμηλή τιμή των προϊόντων τους ενώ, από την άλλη πλευρά, μια αδύναμη κυβέρνηση προσπαθεί αμυνόμενη, χωρίς σοβαρό και τεκμηριωμένο αντίλογο, να ικανοποιήσει, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων ενός επιβαρυμένου προϋπολογισμού, τις απαιτήσεις των αγροτών. Τι, αλήθεια, συμβαίνει; Υπάρχει όντως «αγροτικό πρόβλημα» στην Ελλάδα. Στο οποίο η απάντηση είναι σύνθετη, κυρίως γιατί συναρτάται με τις πραγματικότητες, δεσμεύσεις αλλά και ευκαιρίες που επιβάλλει σταδιακά η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική και, ως εκ τούτου, απαιτεί καινοτόμες προσεγγίσεις. Κάθε κυβέρνηση, από το 1980 μέχρι σήμερα, περιορίζεται στο να κληροδοτήσει αυτό το πρόβλημα στην επόμενη. Θα προσπαθήσω να σκιαγραφήσω αυτό το πρόβλημα μέσα από συγκεκριμένες ερωτήσεις.Για ποιους αγρότες η κυβέρνηση πρέπει να με- ριμνήσει; Τους αγρότες που γαλουχήθηκαν για χρόνια σε μία επιδοματική γεωργία απόλυτα προστατευμένη, δρώντας με χρονικό ορίζοντα την τρέχουσα καλλιεργητική χρονιά; Τους αγρότες που υπεράντλησαν, αδαπάνως, τον υδροφόρο ορίζοντα με γεωτρήσεις βάθους, κάποιες φορές μέχρι και 400 μέτρα, κάνοντας, συγχρόνως, αλόγιστη χρήση λιπασμάτων και δημιουργώντας τεράστια περιβαλλοντικά προβλήματα; Τους αγρότες που πραγματικά αγαπούν αυτό που κάνουν και επενδύουν συνεχώς κεφάλαια στην επιχείρησή τους, κοιτώντας πάντα το μέλλον ή αυτούς που ευκαιριακό βρέθηκαν στη γεωργία λόγω καταγωγής ή του συνδρόμου των «τζαμπατζήδων» (free-riders) και των αυξημένων κονδυλίων από την Ε.Ε.; Τους αγρότες που διεκ- δικούν μια λύση ανάγκης «για να γυρίσει η χρο-

νιά» ή τους αγρότες που ενδιαφέρονται για λύσεις με πενταετή, τουλάχιστον, ορίζοντα;Από ποιο κράτος οι αγρότες διεκδικούν δικαίωση των αιτημάτων τους και λύση των προβλημάτων τους; Από ένα κράτος που ποτέ του δεν έχει σχεδιάσει μία μακροχρόνια πολιτική ανάπτυξης της ελληνικής υπαίθρου; Από ένα κράτος που απλά έχει περιοριστεί στην διαχείριση των κοινοτικών κονδυλίων και αυτό όχι απόλυτα πετυχημένα; Από ένα κράτος που προκρίνει έργα αγροτικής ανάπτυξης ανάλογα με την ε- ντοπιότητα του εκάστοτε υπουργού ή της πελατειακής ισχύος των τοπικών παραγόντων; Από ένα κράτος που διέλυσε τις δομές ενημέρωσης και επικοινωνίας με την αγροτική ύπαιθρο, παραχωρώντας αυτόν το ρόλο στις ιδιωτικές εταιρείες; Από ένα κράτος που αναλώνεται, όπως πρόσφατα διαπιστώσαμε, στην αδιαφανή μεταβίβαση της κτηματικής περιουσίας του σε εκκλησιαστικά ιδρύματα και όχι σε προγράμματα αναδασμού και αποκατάστασης των ακτημό- νων; Ενα κράτος που δεν μπορεί να σπάσει τα ανεξέλεγκτα καρτέλ των γεωργικών εφοδίων; Ενα κράτος που η οργανωτική δομή του αρμόδιου υπουργείου εξυπηρετεί ανάγκες της ΚΑΠ του 1980;Τα ερωτήματα που θα μπορούσα να θέσω και για τις δύο πλευρές θα μπορούσαν να ήταν ακόμα περισσότερα. Ενα είναι σίγουρο. Σε αυτόν τον φαύλο κύκλο ευθύνη έχουν και οι δύο πρωταγωνιστές. Η πολυπλοκότητα του αγροτικού ζητήματος έχει δύο διαστάσεις, τη βραχυχρόνια και τη μεσο-μακροπρόθεσμη. Αν όλη η πολιτική και επικοινωνιακή πίεση ασκείται μόνο για την πρώτη, το βασικό ερώτημα είναι ποιος, πότε και πώς θα ασχοληθεί σοβαρά με τη δεύτερη, π οποία θα κρίνει σε τελευταία ανάλυση και αν υπάρχει μέλλον για την ελληνική γεωργία.* 0 κ. Στ. Κλωνάρης είναι λέκτορας του Γεωπο
νικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ευθύνες έχουν 
και οι δύο πλευρές

Του Κ ω ν σ τ α ν τ ίν ο υ  Τ ς ιμ π ο υ κ α *

Α πό το 1981 μέχρι σήμερα, που οι Ελληνες αγρότες δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, εκδηλώθηκαν αρκετές αγροτικές κινητοποιήσεις. Αναζητώντας τις αιτίες των κινητοποιήσεων (και κυρίως της παρούσης) φαίνεται ότι ευθύνες μπορούν να αποδοθούν αφενός στους αγρότες και αφετέρου στο σύνολο των εθνικών κυβερνήσεων της μακρόχρονης αυτής περιόδου.Στο μεγάλο τους ποσοστό, οι αγρότες «εκπαιδεύτηκαν» από την Κοινή Αγροτική Πολιτική, τα τελευταία 30 περίπου χρόνια, στη χρήση καλλιεργειών που τους εξασφάλιζαν ικανοποιητικό εισόδημα, μέσω των σημαντικών ενισχύσεων που απολάμβαναν (καπνός, βαμβάκι, δημητριακά, ελαιόλαδο), ενώ δεν έδωσαν συχνά την πρέπουσα σημασία για αύξηση των εσόδων τους από τη διάθεση των προϊόντων στην αγορά. Σήμερα, που η τελευταία αναθεώρηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής τούς ωθεί (σταδιακά) να δημιουργήσουν το εισόδημά τους κυρίως από την πώληση των προϊόντων τους, είναι ανέτοιμοι. Δεν διαθέτουν την κατάλληλη νοοτροπία, την εμπειρία και τις απαραίτητες γνώσεις για να βελτιώσουν την προστιθέμενη αξία των προϊόντων τους, ενώ απουσιάζουν οι αξιόπιστοι και αποτελεσματικοί συνεταιρισμοί που θα τους υποστήριζαν προς αυτήν την κατεύθυνση.Από την άλλη μεριά, οι εθνικές κυβερνήσεις σε όλη τη διάρκεια των 30 περίπου ετών επαναπαύθηκαν κυρίως στην εξασφάλιση και τη διανομή των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων των προϊόντων. Οι εφαρμοζόμενες διαρθρωτικές πολιτικές δεν έφεραν ουσιαστικές αλλαγές στα μεγέθη της ελληνικής γεωργίας. Πολύ πρόσφατα το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προσπαθεί να (ξανα)δημι- ουργήσει σε νομαρχιακό επίπεδο μηχανισμούς παροχής συμβουλών στους αγρότες, ενώ λείπει η εκπαίδευσή τους, κυρίως στην κατεύθυνση της διαχείρισης και εμπορίας της αγροτικής παραγωγής.* 0 κ. Κων. Τσιμπούκας είναι αν. καθηγητής στο Γεωπονικό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Η νέα γενιά των αγροτοσυνδικαλιστών
Του Β α σ ίλ η  Ν ε δ ο υ

Το 1996 οι εθνικέε οδοί έγιναν για ορ ισ μ έ ν ο ι εφαλτήριο καταξίωσηε. Ανάμεσα στιε κωμικοίραγικέε εικό- νεε των αστυνομικών που τη νύχτα ξεφούσκωναν τα λάστιχα των τρακτέρ, ξεχώρισαν συνδικαλιστικέε μορφέε του αγροτικού κόσμου, όπωε οι κ. Θανάσηε Κοκκινούληε, Θανάσηε Νασίκα3 από τη Ν.Δ. και ο Βαγ- γέληε Μπούταε από το ΚΚΕ. Στο πλευρό του κ. Κοκκινούλη εκείνη την εποχή στα τρακτέρ είχε ανέβει και ο βουλευτήε τηε Ν .Δ ., σήμερα υπουργόε Αγροτικήε Ανάπτυξηε, κ. Σωτήρηε Χατζηγάκηε για να ενώσει τη φωνή του με τουε διαμαρτυρόμε- νουε εναντίον τηε πολιτικήε του ΠΑΣΟΚ. Τα χρόνια πέρασαν, η Ν.Δ. ανήλθε στην εξουσία, ο κ. Χατζηγά- κηβ (το 1996 ο κ. Δημήτρηε Ρέππαβ

τον χαρακτήριζε ωε «Μαρίνο Αντύπα τηε Δεξιάε») έγινε υπουργόε. Οι κ. Κοκκινούληε και Νασίκαε έγιναν δήμαρχοι και προνομιακοί κομματικοί συνομιλητέε.
Το «μέλλον» της Ν.Δ.Στιε τελευταίεε κινητοποιήσει η γενιά του ’96 έχει σταθεί στην άκρη. Τα μπλόκα τη3 Εθνικήε Οδού συντονίζουν μέχρι πρότινο3 άγνωστοι συν- δικαλιστέε, οι οποίοι έχουν ζηλέψει τη δόξα των προκατόχων τουε. «Ανερχόμενο» όνομα στον κάμπο θεωρείται ο κ. Χρήστοε Σιδηρόπουλθ3, στενόε φίλοε του κ. Κοκκινούλη, από τα ενεργά στελέχη τηε Νομαρχιακήε Επιτροπήε τηε Ν.Δ. στη Λάρισα. Τον περασμένο Αύγουστο δεν δίστασε να παραιτηθεί από τον αγροτικό τομέα τηε επιτροπήε για την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσή του πε

τρελαίου. Ο κ. Σιδηρόπουλοε διετέλε- σε νομαρχιακόε σύμβουλοε Λάρισαε και μέλοε τηε διοίκησηε του ΟΠΕΚΕΠΕ, του οργανισμού δηλαδή που μοιράζει τιε επιδοτήσει. Στην επιρροή του κ. Σιδηρόπουλου ανήκουν ο κ. Γιώργοε Λαδόπουλοε από το Ομορφοχώρι και ο κ. Σπύροε Τσικρί- kos από τον Αγιο Γεώργιο Λάρισαε.
Και του ΠΑΣΟΚΣτιε τελευταίεε κινητοποιήσειε ο κ. Σιδηρόπουλοε και άλλοι συνδικα- λιστέε που πράσκεινται στη Ν .Δ. γε- φύρωσαν τιε διαφορέε που τουε χώριζαν με τουε συναδέλφουε τουε από το ΠΑΣΟΚ. Οι κ. Δημήτρηε Κυρια- κούληε και Παύλοε Θεοχάρηε από την Καρδίτσα και οι κ. Γιώργοε Ζαχα- ριάε και Αχιλλέαε Νόταε από τη Λάρισα είναι το συνδικαλιστικό «μέλλον» του ΠΑΣΟΚ στον κάμπο. Στο ί

διο κόμμα πρόσκειται και ο κ. Γιώργοε Δρόσοε από τα Φάρσαλα, που α- ναδείχθηκε τιε τελευταίεε ημέρεε στο μπλόκο των Μικροθηβών.Λίγα χιλιόμετρα νοτιότερα, βρίσκεται η «επικράτεια» του αγροτοσυνδι- καλιστή κ. Βάιου Γκανή. Ο πρόεδροε του Αγροτικού Συλλόγου Βόρειαε Φθιώτιδαε, μάλιστα, δήλωσε προχθέε ότι αισιοδοξεί για την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων με την κυβέρνηση διότι «ο υπουργόε ξέρει από κινητοποιήσει». Οι φιλοδοξίεε των ανερ- χόμενων συνδικαλιστών φοβίζουν ό- σουε γνωρίζουν τα τεκταινόμενα στον κάμπο. Οπωε επεσήμανε στην «Κ» στέλεχοε τηε Ν.Δ. από τη Θεσσαλία, ήδη από την προηγούμενη Πέμπτη, «το “πακέτο Χατζηγάκη” είναι καλό. Αλλά υπάρχει ο φόβοε να το αρ- νηθούν οι συνδικαλιστέε για να μην κατηγορηθούν ότι συμβιβάστηκαν».


