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Δευτέρα 2 ΔεκεμΡρίου 1996

Π ΟΛΙΤΙΚΗ
ΣΠΟΡ

ΕΛΛΑΔΑ
ΤΕΧΝΕΣ

Κ Ο ΣΜ ΟΣ
ΣΤΗΛΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜ ΙΑ
ΑΠΟΨΕΙΣ

Σοβαρά προβλήμ<χ:α, που μεγαλώνουν λόγω της κακοκαιρίας, θα παρουσιαστούν σε μεγάλες πόλεις 
της χώρας, καθώς οι καταιγίδες δεν έφεραν την εκτόνωση στις αγροτικές κινητοποιήσεις που 
περίμενε η κυβέρνηση.

Αντίθετα, οι διαμαρτυρόμενοι αγρότες σκληραίνουν τη στάση τους με επέκταση των καταλήψεων 
δρόμων και τη νέα τακτική τους για τον αποκλεισμό πόλεων. Παράλληλα, εκφράζουν την 
αγανάκτησή τους για τις πληροφορίες περί διαπραγματεύσεων. Εκπρόσωποι της Συντονιστικής 
Επιτοπής ανέφερε ότι «εμείς δεν πάμε πουθενά. Εδώ στη Λάρισα θα έλθουν να μας πούνε τι δίνουν 
απ' ό,τι μας έχουν ..άρει».

Στη Θεσσαλία είναι σχεδόν αποκλεισμένα η Λάρισα (είναι το κέντρο της αγροτικής κινητοποίησης), 
τα Τρίκαλα, η Καρδίτσα και άλλες μικρότερες πόλεις, ενώ σήμερα στον αποκλεισμό θα 
συμπεριληφθούν η Θεσσαλονίκη (σύμφωνα με πληροφορίες θα στηθούν αγροτικά μπλόκα στην 
περιοχή του αεροδρομίου και στις θέσεις Δερβένι και Μάλγαρα), η Βέροια, οι Σέρρες και το Κιλκίς.

Και στην Πελοπόννησο

Χθες το απόγευμα ι αγροτικές κινητοποιήσεις επεκτάθηκαν στην Πελοπόνησσο.
Σταφιδοπαραγωγ ί έκλεισαν τις δύο εθνικές οδούς (παλιά και νέα) και τη σιδηροδρομική γραμμή. 
Χ θεςτομεσημ , καταλήφθηκε» και ο κόμβος κλειδί στον εθνικό δρόμο Βέροια-Θεσσαλονίκη.

-Α πό χθες το πρω! στους αγρότες συμπαρίστανται έμπρακτα και άλλες κοινωνικές ομάδες. Οι 
πολύτεκνοι, οι οικ δόμοι, οι άνεργοι. Από την Αθήνα ξεκίνησαν πούλμαν με εργαζόμενους για 
συμπαράσταση στ ηις αγρότες.

Σήμερα και αύριι ιναμένεται να υπάρξει μεγαλύτερη συμμετοχή εργαζόμενων στα μπλόκα των 
αγροτών.

Φούντωσαν το , Ιατοκύριακο οι καταλήψεις των αγροτών, ιδιαίτερα σε Θεσσαλία και 
Μακεδονία, ενώ από χθες έκλεισε και η εθνική οδός Αθήνας-Πάτρας. Αναλυτικά η κατάσταση σε 
κάθε περιοχή:

Ενισχύσεις από τρ :τέρ

-ΛΑΡΙΣΑ Σε σ ιση των μπλόκων της εθνικής οδού Αθηνών - Θεσσαλονίκης προχώρησαν χθές 
οι αγρότες της () λονίκης. Νέες δυνάμεις με τρακτέρ προστέθηκαν, λίγο πριν το μεσημέρι, στα 
τρία σημεία, ότ, εθνική οδός είναι αποκλεισμένη στη Λάρισα, δηλαδή τα Τέμπη, τον κόμβο της
οδού Βόλου κ< Πιοκαρπέτ, ενώ κλειστή παραμένει η σιδηροδρομική συγκοινωνία Λάρισας -
Θεσσαλονίκης στο ύψος του Συκουρίου.

Παρά την καταρρακτώδη βροχή και το τσουχτερό κρύο, εκατοντάδες βαμβακοπαραγωγοί 
παρέμειναν για τέ ρτη μέρα δίπλα στα τρακτέρ τους και για το μόνο πράγμα που δεν συζήτησαν
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είναι το πότε θα φύγουν. «Εδώ θα στήσουμε το χριστουγεννιάτικο δέντρο φέτος» έλεγε ένας 
παραγωγός απυ τι Τρίκαλα, ενώ στα Τέμπη καταγράφτηκαν εικόνες που θύμιζαν Πάσχα, όταν οι 
αγρότες έσφαξαν ι έψησαν μια προβατίνα για το μεσημεριανό συσσίτιο, ενώ κτηνοτρόφοι που 
έφτασαν για συ 'στάση έριξαν κάδους με γάλα στο δρόμο.

Με το κλείσιμι 1 ι της εθνικής οδού Ελασσόνας - Κατερίνης που αναμενόταν να γίνει χθες, 
ουσιαστικά κ/ αι η τελευταία πόρτα επικοινωνίας της βόρειας με τη νότια Ελλάδα. Η 
ανακοίνωση μα/αστα νέων καταλήψεων που έγιναν χθες σε δρόμους της Θεσσαλονίκης, της 
Ημαθίας και της Β ηωτίας, ενθάρρυνε τους Θεσσαλούς αγρότες και έστειλε ένα μήνυμα στην 
κυβέρνηση, δι λί ντας κάθε προσδοκία για χαλάρωμα των αποκλεισμών.

Ανοιχτή μένει ι 'τα του διαλόγου, όπως τόνισε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κτηνοτροφών 
Αθαν. Νάσικα; < ς είμαστε εδώ, αν έχουν κάτι συγκεκριμένο να μας πουν ας κοπιάσουν».

“Σκληρότερος την κυβέρνηση ο πρώην βουλευτής του ΚΚΕ Αντ. Σκυλλάκος είπε ότι στην 
πραγματικότι, αυτή που υποδαυλίζει τις κινητοποιήσεις των αγροτών, μη δίνοντας λύσεις,
και επέκρινε για κ γεγονός ότι «ενώ βρίσκει τρόπους και έχει τη βούληση να χαρίσει τα χρέη των 
προέδρων των Π / ". δεν κάνει το ίδιο με τους ανθρώπους του καθημερινού μόχθου».

Στη Β. Ελλάδα

Κορυφώθηκαν ' * στη βόρεια Ελλάδα οι κινητοποιήσεις των αγροτών με αποκλεισμούς βασικών 
αρτηριών του ε > και επαρχιακού οδικού δικτύου.

-ΘΕΣΣΑΛΟΝ :ο νομό της Θεσσαλονίκης μαζική ήταν η συγκέντρωση αγροτών στα διόδια 
των Νέων Μαλ . >ν, όπου δεκάδες γεωργικοί ελκυστήρες είχαν παραταχθεί κατά μήκος και
πλάτος της εθν κ ιδού. Η ισχυρή αστυνομική δύναμη που - ενισχύθηκε μετά το μεσημέρι- 
βρισκόταν από .το| : χθες το πρωί στα διόδια δεν μπόρεσε τελικά να αποτρέψει το κλείσιμο του 
δρόμου.

Η επικοινωνία ' '’σσαλονίκης-Αθήνας έγινε προβληματική μετά τις πρώτες απογευματινές ώρες, 
αφού η κύκλοι, > ον οχημάτων γινόταν από παρακαμπτήριες οδούς που... αποκάλυπταν (ή είχαν 
αποκαλύψει απ λ ... προηγούμενη ημέρα) τα κατά τόπους τμήματα της Τροχαίας,
παρακαμπτή; ο >: που ώρα με την ώρα μειώνονταν, καθώς οι αγρότες έστω και καθυστερημένα 
συμμετείχαν μοποιήσεις των συναδέλφων τους και έκλειναν τους επαρχιακούς δρόμους τον
ένα μετά τον (ι. λ

Στη Νέα Χαλκηδό \ έκλεισε ο δρόμος Θεσσαλονίκης- Βέροιας, ενώ περισσότεροι από 200 
συνολικά καλλ: ιργητές της Ημαθίας με περίπου 100 γεωργικούς ελκυστήρες έξω από τις κοινότητες 
Κλειδί και Κυν ι λεισαν τους δρόμους προς τη Θεσσαλονίκη.

Το σκηνικό το - Ιεισμού της βόρειας Ελλάδας συμπλήρωνε το κλείσιμο του δρόμου 
Θεσσαλονίκης χ γ  οίνης, στο Αιγίνιο, στο ύψος δηλαδή του εξηκοστού έκτου χιλιομέτρου και ο 
ξεσηκωμός το ,ών στη Νέα Εφεσσο Πιερίας, την ίδια ώρα που συνάδελφοί τους από το
Κιλκίς απέκλε ;ε τα οχήματά τους τις οδικές αρτηρίες που οδηγούν από την πόλη του Κιλκίς 
στο Πολυκάστ ο ι  : τη Δοϊράνη.

Ανοίγουν ...περ ' · ώς

-ΒΟΛΟΣ Αμετ 
Βελεστίνου κ< 
προκειμένου ν 
και περνούνό 
κινούνται κανό

ωητοι στα μπλόκα τους παρέμειναν οι αγρότες της Μαγνησίας, στις περιοχές του 
υ Αλμυρού. Στο δεύτερο μπλόκο ανοίγουν το δρόμο κατά διαστήματα,

γετήσουν τους κατοίκους των γύρω κοινοτήτων. Ετσι βρίσκουν την ευκαιρία 
,ίνητα κατορθώνουν να φτάσουν ώς εκεί. Τα τρένα εξακολουθούν να 

γος Λάρισα και Καλαμπάκα, αλλά όχι προς Θεσσαλονίκη.

1ύ;1ρ://αΐΌΐιίν6.ς 1996/12/ϋ2/οη-1πΐ6/ύςίιυοηα/να5ί1<:ο/νπ8ί1>ιο.1ιμτι 10/1/2005



ν Δευτέρα 2 Δ εκ >υ 1996 Page 3 of 3

0
-ΛΙΒΑΔΕΙΑ 1 . στός παρέμενε και το Σαββατοκύριακο ο εθνικός δρόμος Λιβαδειάς-Λαμίας, από 
τους αγρότες τ π :ριοχής Λιβαδειάς και Ορχομενού, λίγο έξω από την πόλη. Στο μεταξύ άλλοι 
αγρότες κατευί >ν καν με τα τρακτέρ τους στην εθνική οδό Αθήνας-Λαμίας, κοντά στις Λιβανάτες, 
χωρίς όμως να , ./.άβουν το δρόμο.

-ΛΑΜ ΙΑ Στις 
περιοχή του Νέ 
Λάρισα και Κα

:ις τους παρέμειναν και οι αγρότες της περιοχής Δομοκού στα δύο μπλόκα στην 
ιναστηρίου, με αποτέλεσμα να έχει διακοπεί η συγκοινωνία από Λαμία προς

τσα.

-ΤΡΙΚΑΛΑ Γ 
ομάδες αγρ r ' 
προς Λάρισα, 
Παλαιοπύργο’

' ς ξεσηκωμός σήμανε χθες και για τους αγρότες των Τρικάλων. Από το πρωί 
τρακτέρ και μηχανήματα έστησαν πέντε μπλόκα στους δρόμους από Τρίκαλα 

χι'πάκα, Καρδίτσα και Αρτα, καθώς και στην επαρχιακή οδό Κρημνίτσας-

Χωρίςπροειδο ·ση

-ΠΑΤΡΑ Απρ< 
παλιά και νέα ? 
αυτοκίνητα και 
δύο χιλιόμετρα 
Αλλοι κατευθύ

τοίητα έκλεισαν στις 3.30 το απόγευμα οι παραγωγοί της περιοχής Αιγίου την 
ή οδό Αθήνας-Πάτρας, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν εκατοντάδες 
τις δύο πλευρές του δρόμου. Προς την πλευρά της Πάτρας η ουρά έφτανε τα 

ι .γανακτισμένοι οδηγοί έφευγαν προς το Pío για να ταξιδέψουν μέσω Αντιρρίου. 
■ ν προς τα Καλάβρυτα για να συνεχίσουν από εκεί το ταξίδι τους.

Οι αγρότες έχουν επί μέρους αιτήματα, καλύτερες τιμές για τα εσπεριδοειδή και τη σταφίδα.
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