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Κυριακή 1 Δεκει Ίρίου 1996
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Του ΣΤΡΑΤΗ yvJ ΈΛΛΗ

Σε δύο επίπεδα κι είται η κυβέρνηση με στόχο να εκτονωθεί η αντιπαράθεση με τους αγρότες της 
Θεσσαλίας και ν< <ανοίξει» η εθνική οδός που παρέμενε κλεισμένη.

Εκτίμηση του κυβ ιρνητικού κλιμακίου μετά τις διαπραγματεύσεις με τη συντονιστική επιτροπή των 
αγροτών, ήταν ότ> οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν. Οι ίδιες πηγές σημείωναν ότι ήδη επικρατεί 
προβληματισμός τις τάξεις των αγροτών και πέρα από έναν «σκληρό πυρήνα» σκέπτεται το αν 
πρέπει να υπάο /.στολή των κινητοποιήσεων. Στόχος του κυβερνητικού κλιμακίου που πήγε
στη Λάρισα (Γ. αλίδης, Δ. Σωτηρλής, Θ. Παπαγεωργίου) είναι η άμεση αποχώρηση όλων και η
αποκατάσταση ι. : ^κλοφορίας. Γι' αυτό ζήτησαν προθεσμία μέχρι την Πέμπτη ώστε να δώσουν 
απαντήσεις στα αιτήματα των αγροτών.

Κατ' αρχήν δηλώ ]κε ότι από αύριο θα καταβάλλεται το ποσό των 40 δραχμών ανά κιλό 
βαμβακιού, θα ρι πστούν τα χρέη της ATE, θα πληρωθούν οι ζημιές σε περιοχές που επλήγησαν 
από κακοκαιρία ι ι Πα ζητηθεί από την Ε.Ε. η αύξηση του πλαφόν στη βαμβακοκαλλιέργεια.

-Ο ι αγρότες ό : >υν και άλλα αιτήματα, όπως η μείωση του ΦΠΑ από 18% σε 8% για την 
αγορά μηχαν: ; τόση της τιμής των καυσίμων κ.λπ. Για τα αιτήματα, αυτά το κυβερνητικό
κλιμάκιο επυ, ι„ ,κε να απαντήσει, δεδομένου ότι η ικανοποίησή τους μπορεί να έχει κόστος από 
100 έως 300 δισ. ρσχμές. Ετσι ζητήθηκε από τη συντονιστική επιτροπή των αγροτών «να είναι σε 
επιφυλακή, αλλά οι ανοίγουν τους δρόμους». Πίστωση χρόνου όμως δεν δόθηκε.

Ο υφυπουργός Γ ιογίας Δ. Σωτηρλής δήλωσε στην «Κ.Ε.» χθες το μεσημέρι: «Η κυβέρνηση 
επιδιώκει, πέρα r . ην επίλυση των δικαίων και υπαρκτών προβλημάτων των αγροτών, την 
αποκατάσταση τη οινωνικοοικονομικής ζωής της χώρας. Πολλά από αυτά ήδη τα επιλύσαμε. Για 
τα υπόλοιπα, < ητούμε μικρή πίστωση χρόνου, για να απαντήσουμε. Σε κάθε περίπτωση η
διάθεση της κ ις για διάλογο είναι δεδομένη».

Εφόσον όμως οι 
τότε το ΠΑΣΟΚ ι 
δυνατόν μεγαλύτ 
συζητήθηκε εκτε- 
Θ. Τσουκάτο. Στ 
(γραμματέας 
στελέχη.

ρ ίτες επιμείνουν στη θέση τους να κρατήσουν αποκλεισμένη την εθνική οδό, 
ι θέσει σε εφαρμογή το δεύτερο μέρος του σχεδίου, που προβλέπει την κατά το 
,η αποχώρηση τρακτέρ. Στη συνεδρίαση του Ε.Γ. την περασμένη Πέμπτη 
V το θέμα. Συστήθηκε επιτροπή με επικεφαλής τον Κ. Σκανδαλίδη και μέλη τους 

'νίκα, Ρ. Σπυρόπουλο (γραμματέας Συνδικαλιστικού), Μ. Νεονάκη 
ιτικού), Θ. Παπαγεωργίου (γραμματέας Αγροτικού) και συνδικαλιστικά

Ειδικά για τοι 
να αποχωρήσεις 
Παπακυρίτση 
εργατικού κέ ρ; 
σύμφωνα με κύκλ 
εκτιμούν ότι α

τες καταβάλλεται προσπάθεια ώστε να πεισθούν οι προσκείμενοι στο ΠΑΣΟΚ 
- τα μπλόκα. Το πρόβλημα εστιάζεται στο νομό Καρδίτσας. Ο νομάρχης Κ. 
λ ιοψηφία των μελών του Νομαρχιακού Συμβουλίου, αλλά και ο πρόεδρος του 
και μέλος του δ.σ. της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ Στ. Γούλας (άπαντες μέλη του ΠΑΣΟΚ), 
’ΐς της Χαριλάου Τρικούπη, ενθαρρύνουν τις κινητοποιήσεις. Στο ΠΑΣΟΚ 

χεθεί το κλίμα κινητοποιήσεων στο νομό Καρδίτσας, τότε η κατάσταση
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αντιμετωπίζετα· 
εξέδωσαν ανα 
τη σαφέστατι

Τέτοια απόφο 
περασμένο Ι( 
σώμα. Τελική

Με επίκεντρο 
ενημέρωση τ 
επισημαίνουν 
εβδομάδας.

Ετσι υπολογΧ 
χαρακτηρίζο. 
Πέμπτη ότι οι κ 
«λαϊκισμό ορι

Στο σχέδιο τη 
η μετάθεση τ 
κυβερνητικέ

Σε κάθε περΝ 
με τον υπουρ, 
Σημίτης σήμερ

) εύκολα. Παράλληλα οι νομαρχιακές επιτροπές του ΠΑΣΟΚ στη Θεσσαλία 
■ σεις που χαρακτηρίζουν δίκαια τα αιτήματα των αγροτών, καταγράφοντας όμως
ηνία τους ως προς το κλείσιμο των δρόμων.

■ν ελήφθη μόνο από τη Νομαρχιακή Επιτροπή Καρδίτσας, η οποία από τον 
;ν είχε κατορθώσει, παρά τις αλλεπάλληλες συνεδριάσεις, να συγκροτηθεί σε 
περασμένη Τρίτη εξελέγη γραμματέας ο αντιδήμαρχος Δ. Κουτρουμάνος.

ορό Καρδίτσας, βουλευτές και στελέχη του ΠΑΣΟΚ εξορμούν στα χωριά για 
ί >τών. Κινούνται σε ένα τρίπτυχο: Χαρακτηρίζουν δίκαια τα αιτήματα, 
ισμένα έγιναν δεκτά και για τα υπόλοιπα θα δοθεί απάντηση μέχρι τα τέλη της

ότι θα παραμείνει στους δρόμους μια «σκληρή ομάδα» της Λάρισας (όπως τη 
Χαριλάου Τρικούπη). Ο υπουργός Γεωργίας Στ. Τζουμάκας είπε στο Ε.Γ. την Γοποιήσεις οφείλονται εν πολλοίς στην πολιτική του ΚΚΕ, της Ν.Δ. και στο

ων στελεχών του ΠΑΣΟΚ».

’έρνησης προβλέπονται ακόμη και διορθωτικές κινήσεις στην περιοχή, όπως π.χ. 
θυντή του υποκαταστήματος της ATE Καρδίτσας, η οποία, σύμφωνα με
θα ικανοποιήσει τους αγρότες του νομού.

ι στους αγρότες προτείνεται να συναντηθούν, πέραν του κυβερνητικού κλιμακίου, 
ο ■ αγίας. Θέμα συνάντησης με τον πρωθυπουργό δεν τίθεται, δεδομένου ότι ο Κ.
■αχωρεί για τη Λισαβόνα.
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