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Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 1996

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΚΟΣΜΟΣ
ΣΠΟΡ ΤΕΧΝΕΣ ΣΤΗΛΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΑΠΟΨΕΙΣ

Εκφραστικός -ιδιαίτερα- ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργό) Γ. Πασχαλίδης, πολύ σκεφτικός ο 
σύμβουλος Τύπου Γ. Πανταγιάς, ενώ ακούνε τον Κ. Σημίτη. Η άλλη όψη στο μπλόκο της Λάρισας: 
Προσοχή και αναμονή.

«Οχι» του πρωθυπουργού στους αγρότες, με την ελπίδα τα μπλόκα να αρχίσουν να αραιώνουν 

Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΡΕΛΙΑ

«Οχι» είπε χθες ο πρωθυπουργός στους αγρότες και, φαινομενικά, έκλεισε κάθε πόρτα συνεννόησης 
μαζί τους. Η κυβέρνηση τώρα ελπίζει ότι τα μπλόκα στους εθνικούς δρόμους θα αρχίσουν να 
αραιώνουν, με τη σταδιακή αποχώρηση των «πράσινων» αγροτών και υπό την πίεση άλλων 
κοινωνικών ομάδων, που πλήττονται από τον αποκλεισμό.

Ετσι, σύμφωνα με όσα έλεγαν χθες το βράδυ κυβερνητικοί παράγοντες, η απεργία «θα αρχίσει να 
φθίνει μέσα στο Σαββατοκύριακο» και δεν θα χρειαστεί δυναμική αντιμετώπιση. Αν, όμως, αυτό δεν 
συμβεί, η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι έχει και άλλες οδούς για τη λύση της.

Σύμφωνα με απολύτως εξακριβωμένες πληροφορίες, υπάρχει ακόμη ένα στάδιο υποχώρησης για την 
κυβέρνηση. Μπορεί να δεχτεί να επανεκτιμηθούν οι ζημιές που έχουν πάθει ειδικά οι παραγωγοί της 
Καρδίτσας, που αποτελούν και το πλέον συμπαγές και «σκληρό» κομμάτι του αγροτικού κόσμου 
που απεργεί.

Επιχείρηση ...πειθούς

Κομματικοί παράγοντες, όμως, εξέφραζαν χθες συγκρατημένη αισιοδοξία, ύστερα από την 
«επιχείρηση πειθούς» που έγινε σε όλους τους νόμους της Θεσσαλίας. Ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ 
Κ. Σκανδαλίδης και το μέλος του Εκτελεστικού Γραφείου Θ. Τσουκάτος συγκέντρωσαν προχθές και 
χθες αγροτικά κα άλλα στελέχη του ΠΑΣΟΚ και προσπάθησαν να τους πείσουν ότι η κυβέρνηση 
εξάντλησε τα περιθώρια παροχών και ότι η αναμέτρηση «έχει γίνει πλέον πολιτική», με στόχο την 
ίδια την κυβέρνηση.

Ηγετικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ έλεγαν χθες το βράδυ ότι αγρότες που ανήκουν στο ΠΑΣΟΚ άρχισαν 
ήδη να αποχωρούν μαζί με τα τρακτέρ τους από τα μπλόκα στη Λάρισα. «Αυτό -έλεγαν- γίνεται 
αργά, αλλά σταθερά και θα συνεχιστεί και σε άλλους νομούς».

Τα ίδια στελέχη υποστήριζαν ότι στη Λάρισα υπάρχουν ήδη αντιδράσεις από άλλες επαγγελματικές 
τάξεις, οι οποίες πιέζουν ήδη την ηγεσία της Ν.Δ. να παρέμβει και να ζητήσει την απελευθέρωση 
των δρόμων. Αν γ ; ,βεί αυτό -πρόσθεταν- τότε η απεργία «θα απογυμνωθεί πολιτικά», καθώς θα 
φανεί ότι «στηρίζεται μόνον από το ΚΚΕ».

Μέχρι στιγμής, όλη η κυβέρνηση εμφανίζεται να επιμένει στη «σκληρή» γραμμή. Στην προχθεσινή 
σύσκεψη της Κυβερνητικής Επιτροπής, μάλιστα, ορισμένοι υπουργοί (Βάσω Παπανδρέου, Αλ.
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Παπαδόπουλος, Γερ. Αρσένης) ζήτησαν να μην υποχωρήσει σε καμιά περίπτωση τώρα η 
κυβέρνηση, γιατί αν συμβεί αυτό, «θα ανοίξει η όρεξη» και άλλων ομάδων και «θα τιναχτεί στον 
αέρα» ο προϋπολογισμός.

Το θέμα εξετάστηκε και σε νέα σύσκεψη, χθες το απόγευμα, υπό τον πρωθυπουργό και με 
συμμετοχή των υπ υργών Τζουμάκα και Πασχαλίδη, του γραμματέα του ΠΑΣΟΚ Κ. Σκανδαλίδη, 
του οικονομικού συμβούλου του πρωθυπουργού Τ. Γιαννίτση και του υποδιοικητή της Αγροτικής 
Τράπεζας Θ. Παπσγεωργίου. Εκτιμήθηκε ο αντίκτυπος που είχε η χθεσινή παρέμβαση του 
πρωθυπουργού, καθώς και οι πληροφορίες που έφταναν από την κομματική κινητοποίηση στη 
Θεσσαλία.

Αποφασίστηκε να παραμείνει η κυβέρνηση σταθερή στις θέσεις της, αλλά εξετάστηκαν και 
«εναλλακτικά σενάρια» της τελευταίας στιγμής. Ορισμένοι εξέφρασαν την άποψη ότι πρέπει να 
μείνει ανοικτό κάποιο παράθυρο συνεννόησης με τους απεργούς. Ο υφυπουργός παρά τω 
πρωθυπουργώ Γκ' ργος Πασχαλίδης φαίνεται να πιστεύει ότι ο πρωθυπουργός έχει ακόμη περιθώρια 
να κάνει την «ύστ τη κίνηση καλής θελήσεως» προς τους απεργούς. Ετσι, δεν θα πρέπει να 
αποκλειστεί μια συνάντηση με τη συντονιστική επιτροπή τους, αν και μέχρι στιγμής ο κυβερνητικός 
εκπρόσωπος Δ. Ρέππας δηλώνει ότι αυτή δεν μπορεί να γίνει υπό την πίεση του αποκλεισμού των 
δρόμων.

Σημίτης: Αυθαιρεσ·'α

Στις χθεσινές δηλώσεις του, ο πρωθυπουργός:

“Επανέλαβε ότι η υβέρνηση «έχει εξαντλήσει τις δυνατότητες που υπάρχουν. Δεν υπάρχουν 
περιθώρια, τα οποία επιτρέπουν νέες παροχές, νέες ενισχύσεις, νέες δαπάνες χωρίς μέτρο».

“Απαρίθμησε ορισμένα από τα αιτήματα των αγροτών, που ικανοποίησε η κυβέρνηση. Επέμεινε 
ιδιαίτερα στη μετατροπή του ΟΓΑ σε Ταμείο κύριας ασφάλισης και ανέφερε ότι η κυβέρνηση έλαβε 
«πρόσθετα μέτρα για την αντιμετώπιση των απωλειών εισοδήματος, εξαιτίας ειδικών καιρικών 
συνθηκών».

“Χαρακτήρισε τα υπόλοιπα αιτήματα των απεργών «υπερβολικά». Και πρόσθεσε ότι η ικανοποίησή 
τους «θα ματαιώσ ι την οικονομική πολιτική και θα οδηγήσει σε πρόσθετες επιβαρύνσεις δεκάδων 
δισεκατομμυρίου’ προς την Ευρωπαϊκή Ενωση».

“Κάλεσε τους αγρότες να σταματήσουν τις καταλήψεις των δρόμων, λέγοντας ότι «θίγουν ζωτικά 
συμφέροντα άλλων κλάδων, καταπατούν δικαιώματα πολιτών και θέτουν σε κίνδυνο την εργασία 
και το εισόδημα άλλων εργαζομένων». Μάλιστα έκανε λόγο για «αντιδημοκρατική νοοτροπία των 
ολίγων, που πιστεύουν ότι μπορούν να εκβιάζουν». Προειδοποίησε, μάλιστα, ότι η κυβέρνηση «δεν 
πρόκειται να αποδεχθεί την αυθαιρεσία».

Ο κ. Σημίτης έστειλε ένα έμμεσο μήνυμα προς κόμματα της αντιπολίτευσης, που επικρίνονται ότι 
υποκινούν τις κινητοποιήσεις. Υπενθύμισε ότι «πριν από δυο μήνες, ο λαός αποφάσισε ποιος θα 
κυβερνήσει τη χώρα», για να συμπεράνει ότι «η κυβέρνηση έχει τη νομιμοποίηση του ελληνικού 
λαού» και να προειδοποιήσει ότι «κανείς δεν μπορεί να την υποκαταστήσει».
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