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ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΣΠΟΡ

ΕΛΛΑΔΑ ΚΟΣΜΟΣ 
ΤΕΧΝΕΣ ΣΤΗΛΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΑΠΟΨΕΙΣ

Περισφίγγει ο αγροτικός κλοιός γύρω από την πρωτεύουσα, ενώ από τη Δευτέρα μπαίνει στη «μάχη 
των δρόμων» και η Κρήτη. Ο αποκλεισμός των δήμων έχει δημιουργήσει προβλήματα με μια 
διαβάθμιση στις αγορές των πόλεων.

Στις πόλεις της Θεσσαλίας (Λάρισα, Βόλος, Τρίκαλα, Καρδίτσα) η εμπορική κίνηση είναι χαμηλή 
και οι ελλείψεις αγαθών σημαντικές. Προβλήματα υπάρχουν στην αγορά της Θεσσαλονίκης και την 
Πάτρα, ενώ από τη Δευτέρα οι ελλείψεις θα «χτυπήσουν» και την Αθήνα, καθώς εξαντλούνται τα 
αποθέματα σε ορισμένα προϊόντα (π.χ. μήλα, κρέατα κ.ά.).

Χιονοστιβάδα

Κάθε μέρα που περνάει, απομακρύνει και την εξεύρεση μιας λύσης. Τα αγροτικά αιτήματα 
πληθαίνουν και παίρνουν τη μορφή χιονοστιβάδας, γεγονός που δυσκολεύει την εξομάλυνση της 
κατάστασης.

Τώρα πλέον η κυβέρνηση δεν έχει απέναντι της τους βαμβακοπαραγωγούς. Πρέπει να δώσει κάτι 
στους παραγωγούς ρυζιού, στους σταφιδοπαραγωγούς και λεμονοπαραγωγούς, ακόμη και στους 
ελαιοπαραγωγούς.

Οσον αφορά τη στάση της κυβέρνησης, παρ' ότι στο πρωθυπουργικό γραφείο υπάρχει μεγάλη 
κινητικότητα, στο υπουργείο Γεωργίας επικρατεί ησυχία.

Από καμία πλευρά δεν υπάρχει κίνηση για μια νέα διαπραγμάτευση. Η κυβέρνηση είπε τον 
τελευταίο λόγο της, οι αγρότες «κατέχουν» τους δρόμους και περιμένουν.

Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΝ Αλ. Αλαβάνος έκανε χθες μια σοβαρή αποκάλυψη με επιστολή του 
στον πρωθυπουργό, που φανερώνει και την αδυναμία του υπουργείου Γ εωργίας να παρακολουθήσει 
και επιλύσει το πρόβλημα, καθώς και τις μεγάλες ευθύνες του.

Γνωστοποίησε ότι η Ευρωπαϊκή Ενωση μπορεί να αποζημιώσει τους αγρότες που έπαθαν ζημιά 
στην παραγωγή τους. Αυτές τις ημέρες συζητείται ένας Κανονισμός που προβλέπει τη χορήγηση 45 
δισ. δρχ. σε Ισπανούς αγρότες που έπαθαν ζημιές από ξηρασία.

Αναφέρει δε ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να ζητήσει από την Ε.Ε. να μην παρακρατεί από τους 
βαμβακοπαραγωγούς τα τέλη συνυπευθυνότητας που είναι γύρω στις 100 δρχ. το κιλό. Τέλος 
συνυπευθυνότητας επιβάλλεται όταν η χώρα-μέλος υπερβεί την ποσότητα που έχει δικαίωμα να 
καλλιεργήσει.

Απαντώντας στην επιστολή Αλαβάνου, ο υπουργός Γ εωργίας Στ. Τζουμάκας, ανέφερε ότι είναι 
διαφορετικά πράγματα. Οι Ισπανοί είχαν μείωση παραγωγής, ενώ εμείς με το βαμβάκι έχουμε 
υπέρβαση παραγωγής. Η κυβέρνηση, ανέφερε, παρακολουθεί το θέμα και θα παρέμβει όταν και 
όπως απαιτείται.
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Οι κινητοποιήσεις

Στο μέτωπο των αποκλεισμών: Χθες στήθηκε ένα νέο μπλόκο στο Κιάτο, που απέκλεισε την εθνική 
οδό, ενώ στην περιοχή γίνονται συσκέψεις για κατάληψη και της γέφυρας του Ισθμού της Κορίνθου. 
Πάντως, στην περιοχή είναι έντονη η παρουσία της Αστυνομίας. Γίνονται προσπάθειες να κλειστεί ο 
εθνικός δρόμος Αθήνας-Θεσσαλονίκης στη Μαλακάσα ή την Τανάγρα ώστε να περιοριστεί η 
κίνηση προς Εύβοια και Βοιωτία.

Χθες, οι αγρότες της Κρήτης αποφάσισαν να κλείσουν το δρόμο που οδηγεί από το Ηράκλειο στα 
Χανιά (θέση Γιόφυρο) προβάλλοντας αιτήματα για το λάδι. Η κατάληψη των δρόμων θα γίνει τη 
Δευτέρα το πρωί. Προβάλλουν αιτήματα για τις χαμηλές τιμές του λαδιού. Μέσα σε μια εβδομάδα η 
τιμή του λαδιού έχασε 300 δρχ. το κιλό και οι συνεταιριστικές οργανώσεις δεν μπορούν να 
στηρίξουν το προϊόν.

Σήμερα το μεσημέρι θα γίνει στη Λάρισα η μεγάλη σύσκεψη των Συντονιστικών Επιτροπών που 
έχουν συγκροτήσει οι αγρότες στους διάφορους νομούς της χώρας με τη Συντονιστική Επιτροπή της 
Θεσσαλίας. Αν καταφέρουν να συγκροτήσουν ενιαίο όργανο και συμφωνήσουν σ' ένα υπόμνημα 
αιτημάτων, τα πράγματα θα γίνουν πολύ δύσκολα. Τότε θα έχει ουσία η προβαλλόμενη δικαιολογία 
της κυβέρνησης ότι δεν μπορεί να ικανοποιήσει τα αγροτικά αιτήματα.

-Τους εξεγερμένους αγρότες στα μπλόκα επισκέφθηκε ο πρόεδρος του ΔΗΚΚΙ Δη μ. Τσοβόλας. 
Οπως δήλωσε, επιθυμεί να μεσολαβήσει ώστε να βρεθεί μια διέξοδος.

Επικοινωνήστε με την "Ε on-line"
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