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Φ ME 200 ΠΕΡΙΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
ΑΠΕΙΛΟΥΝ Ν’ ΑΠΟΚΑΕΙΣΟΥΝ ΚΑΙ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΟΥ

Συγκοινωνιακό αποκλεισμό, ο 
λόκλπρπς της περιοχής Tup- 
νόθου, με κατάληψη της γέ
φυρας της πόλης (Εηριά) και 
όλων των επαρχιακών δρόμων 
της περιοχής, πραγματοποίη
σαν χθες το πρωί σταφιδο
παραγωγοί και τοματοπαρα- 
γωγοί γεωργικών συνέταιρέ 
υμών του Τυρνόθου και της' 
Ελασσόνας, όιαμαρτυρόμενοι 
για την απαράδεκτη τιμή των 
25 δραχμών για τα σταφύλια 
εξαγωγής που τους καθόρισε, 
το υπουργεία

Οι αγρότες — παραγωγοί που 
προέρχονται από τον Γεωργικό Πι
στωτικό . Συνεταιρισμό Τυρνόθου, 
τον Συνεταιρισμό Ομαδικού Αμπε
λώνα Τσαρι τσάνης — Στεφανοβού- 
νου ~  Αετοράχης τον Δενδροκο- 
μικό Αμπελώνα, τον ΒΓΠΣ Αμπελώ
να, τον Ομαδικό αμπελώνα Δα μ ο
σίου, τον ΓΠΣ Δαμααίου, τον ΓΠΣ 
Αργυροπουλίου. ΓΠΣ Δελερίων, 
ΟΠΣΙΚΑ Αμπελώνα και τον ΕΠΣ 
Λαρίοης -  Τυρνάβου, κατέλαβαν 
απ' τις 9 το πρωί χθες την γέφυρα 
του Τυρνάβου, στην εθνική οδό Λα
ρίοης - Κοζάνης και όλους τους 
συνδετήριους δρόμους της περιο
χής μέ τα γύρω χωριά δημιουργών
τας οδοφράγματα με 200 περίπου 
τρακτέρ και άλλα γεωργικά μηχα
νήματα

Ταυτόχρονα (το πρωί) μιά επι
τροπή των σταφιλοπαραγωγών και 
τοματοπαραγωγών μρεπι κεφαλής 
τον γενικό γραμματέα της Ομο
σπονδίας Αγροτικών Συλλύγων Ν. 
Λάρισας κ Γιάννη Πάτάκή επιοκέ- 

ΣΥΝΕΧΕΙΑ στην 4 π Σελίδα Τρακτέρ καί μηχανήματα στή γέφυρι



ΣΥΝΕΧΕΙΑ από  την 1 η Σελίδα
φτηκε τον νομάρχη Λάρισας κ. 
Απόστολο Βλασιάδη, συζήτησε το 
θέμα μαζί του και ζήτησε απ' αυτόν 
να επικοινωνήσει με το υπουργείο 
για να βρεθεί μιά τελική λύση στο 
πρόβλημα και οι παραγωγοί να α
πελευθερώσουν την περιοχή 

Η απάντηση όμως του υπουρ
γείου (να διερευνηθεί αν η ΑΓΡΕΞ- 
μπορεί ή υπάρχει δυνατότητα α ύ 
ξησης της τιμής) δεν ικανοποίησε 
τους παραγωγούς που ζητούσαν 
μιά «εδώ και τώρα* λύση και έτσι 
συνέχισαν την κατάληψη της γέφυ
ρας
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Εν τω μεταξύ το συγκοινωνιακό 

πρόβλημα οξύνθηκε περισσότερο 
τις μεσημβρινές ώρες και τα αυ
τοκίνητα συσσωρεύονταν στο ση
μείο έξω απ’ τον Τύρναβο και αναγ
καστικά γύριζαν πίσω.

Έτσι, ισχυρή αστυνομική δύναμη 
με επικεφαλής τον ΑΔΧθ’,ταξ/ρχο 

| κ Μπρόκη κινητοποιήθηκε το με
σημέρι και προσπάθησε να πείσει

σωπώντας την Δημοτική Αρχή της 
πόλης του σε ψήφισμα που έστειλε 
στον νομάρχη εξέφρααε την αμέ- 
ριστη συμπαράστασή του στον α
γώνα των παραγωγών. ·.Λ

Παρόμοιο ψήφισμα συμπαρά
στασης έστειλαν και οι τοματοπα- 
ραγωγοί του νομού και οι σταφυ- \ 
λοπαραγωγαί της περιφέρειας 
Τυρνάβου και Ελασσόνας 

Τους σταφυλοπαραγωγ

Ό  εισαγγελέας καί οΙ Αστυνομικές Αρχές στάν χώρο 
συγκέντρωσης τών Αγροτών.

τους σταφυλοπαραγωγούς να απε
λευθερώσουν τον εθνικό δρόμο 
Λίγο μετά έφθασαν στον Τύρναβο 
και ο εισαγγελέας Πρωτοδικών κ. 
Λογοθέτης και ο νομάρχης An Βλα- 
σιάδης Ακολούθησαν πολύωρες 

,συζητήσεις με τους αγρότες αλλά 
εκείνοι επέμετναν στον αποκλει
σμό. Μάλιστα σε κάποια στιγμή ο 
εισαγγελέας τους τόνισε ότι αν δεν 
απελευθερώσουν τον δρόμο, θα 
χρησιμοποιηθεί και βία Σε απάντη
ση του εκφοβισμού (κινήθηκε καΤ 
απάνω τους γερανός) οι αγρότες 
κάθησανκάτω στο οδόστρωμα φω-

παραστόθηκε και ο Δήμος Λάρισας 
με τον αντιδήμαρχό κ  Χρ Δαμάνη 
που τους επισκέφθηκε χθες το 
απόγευμα: ί · ν ■ >< ?β

Εν τω μεταξύ ο βουλευτής Λά
ρισας της «Ν. Δημοκρατίας» κ Νι
κόλαος Κατσαρός κατέθεσε στην 
Βουλή ερώτήση στην οποία αναφέ
ρει ότι προ 1.0 ημερών η ΑΓΡΕΞ για 
τα ίδια σταφύλια προσέφερε 40 
δρχ. το κιλό και σε εμπόρους που
λιόνταν σε τιμές γύρω στις 35 δρχ, 
πέραι δε πουλήθηκαν σε τιμές πά
νω από 25 δραχμές 

Στην ερώτησή του ο κ. Κστοαρύς
νμζοντας συνθήματα υπέρ της αγο- τονίζει πως ή αγανάκτηση των πα-
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ι Αργά'το απόγευμα οι αστυνομί-ν 
κοΙ αποχώρησαν ενώ οι αγρότες -  

.¡ .Παραγωγοί έμειναν στην θέση τους 
απειλώντας να αποκλείσουν και την 

Χίγέφυρα Κουτσοχέρου.
,ί* ·νθι εκπρόσωποι, των συνεταιρι

σμών δήλωσαν πως είναι αποφα
σισμένοι να αυνεχίσουν τον αγώνα 
τους μέχρι οριστικής δικαίωσης 
του αιτήματός τους που είναι η συ
νέχιση της τιμής των 35 δραχμών 

(  ανά κιλό για τα σταφύλια εξαγωγής 
’ «Καρντινάλ». Σταμάτησαν επίσης 
* κάθε συμφωνία πώλησης με ιδιώ- 
! τες εμπόρους

Στο μεταξύ στον αγώνα των στα- 
φυλοπαραγωγών πήρε μέρος και ο 

.δήμαρχος Τυρνάβου ηου εκπρο-

ραγωγών της περιοχής είναι από
λυτα δικαιολογημένη και έρωτα 
τους υπουργούς Γεωργίας και Ε
μπορίου: (

1) Με βάση πιό κοστολόγιο κα
θορίσθηκε η Τιμή τωναταφυλιώναε 
δρχ 25 το κιλό;

2) Πως δικαιολογείται αυτή η τι-. 
μή όταν μέχρι τώρα οι αγορές γί
νονταν με 35 -40  δρχ το κιλό και η 
ΑΓΡΕΞ προσφερόταν να τα εμπο
ρευτεί με 40 δρχ το κιλό;
,’ 3) Πώς δικαιολογείται η τιμή των 
25 δρχ όταν πέρυσι πουλήθηκαν 
πάνω από 25 δρχ και τα έξοδα από 
τότε αυξήθηκαν 30% περίπου; \

.4) Θα αναθεωρήσει ή όχι η κυ
βέρνηση την πιό πάνω απόφασή 
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