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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΚΟΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΣΠΟΡ ΤΕΧΝΕΣ ΣΤΗΛΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ

Του ΣΤΡΑΤΗ ΛΙΑΡΕΛΛΗ

Αναμονή κι ελπίδα. Στην κυβέρνηση δηλώνουν ότι προς το παρόν δεν έχουν τίποτε άλλο να 
πράξουν για την αντιμετώπιση των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Μέσα σε κλίμα από το οποίο δεν λείπουν και τα «συντροφικά μαχαιρώματα» η κυβέρνηση 
προσδοκεί ότι αφενός οι προσκείμενοι στο ΠΑΣΟΚ αγρότες θα αρχίσουν σιγά - σιγά να αποχωρούν 
από τα «μπλόκα» και αφετέρου η κόπωση με την πάροδο των ημερών σε συνδυασμό με την έλλειψη 
ελπίδων λόγω της άκαμπτης στάσης της θα οδηγήσει ορισμένους αγρότες στην απόφαση 
αποχώρησης.

Πάντως ακόμη κι αν δεν μπορεί η κυβέρνηση να προσδιορίσει το χρονικό ορίζοντα των 
κινητοποιήσεων υποχρεούται να επανεξετάσει τη στάση της. Αυτή τη στιγμή σε όλα τα επίπεδα δεν 
τίθεται θέμα δυναμικής αντιπαράθεσης και εκκένωσης του εθνικού δικτύου με τη βοήθεια 
αστυνομικών δυνάμεων. Τούτο απορρίπτεται (προς το παρόν) και για πολιτικούς λόγους, αλλά και 
γιατί δεν θα έχει αποτέλεσματα αν προηγουμένως δεν αποχωρήσει μεγάλο μέρος των τρακτέρ από 
τα «μπλόκα».

Βασικοί στόχοι

Με δεδομένο ότι η κατάσταση ακόμη δεν έχει τεθεί ούτε υπό σχετικό έλεγχο, στις καθημερινές 
συσκέψεις που γίνονται στο Μέγαρο Μαξίμου εξετάζονται κάθε φορά τα νέα δεδομένα με βάση τις 
πληροφορίες που συλλέγονται (οι οποίες πολλές φορές είναι και αντικρουόμενες). Ετσι, αυτή τη 
στιγμή η κυβέρνηση στο επιχειρησιακό σχέδιό της περιλαμβάνει τις ακόλουθες παραμέτρους:

Ο πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης στο διάγγελμά του, αλλά και στην ομιλία του στη Βουλή 
κατέστησε σαφές ότι η κυβέρνηση δεν προτίθεται να υποχωρήσει. Ετσι ανασχέθηκε ένα κλίμα που 
εξέτρεφε προσδοκίες και ελπίδες στους αγρότες ότι «κάτι παραπάνω μποροούσαν να πάρουν από 
τον πρωθυπουργό». Η στάση αυτή του Κ. Σημίτη υπαγορεύθηκε από λόγους αρχής (δεν υπάρχουν 
δυνατότητες) αλλά και εξ ανάγκης, αφού η γενίκευση των κινητοποιήσεων δεν επιτρέπει την 
ικανοποίηση επιμέρους αιτημάτων διότι «το ένα θα συμπαρέσυρε το άλλο». Αλλωστε η κυβέρνηση 
αναμένει την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων και σε άλλους κλάδους (π.χ. καθηγητές, δάσκαλοι). 
Παράλληλα ο Κ. Σημίτης είχε τη συναίνεση του συνόλου των κορυφαίων στελεχών του ΠΑΣΟΚ 
αφού στη συνεδρίαση της κυβερνητικής επιτροπής όλοι ανεξαιρέτως είπαν ότι «σε καμία περίπτωση 
η κυβέρνηση δεν πρέπει να υποχωρήσει». Βέβαια η συναίνεση αυτή δεν συνοδεύτηκε και με την 
απαραίτητη κινητοποίηση, δεδομένου ότι οι αποφάσεις είναι μεν ομόφωνες, αλλά οι 
«πρωτοκλασάτοι» δεν έχουν βγει δημόσια να τις στηρίξουν. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι 
συνεργάτες του πρωθυπουργού αναρωτιούνται γιατί οι φερόμενοι ως υπέρμαχοι του κοινωνικού 
προσώπου του ΠΑΣΟΚ εντός των συνεδριάσεων είναι «βασιλικότεροι του βασιλέως» (ζητώντας 
σκληρή στάση), αλλά δημοσίως «τηρούν σιγή ιχθύος». Συνεργάτες του Κ. Σημίτη δεν αποκλείουν το 
ενδεχόμενο να υπάρχουν μύχιες σκέψεις στα εν λόγω στελέχη για να καρπωθούν μια πολιτική ήττα 
του πρωθυπουργού. Ετσι ακόμη μια φορά αναδύονται εσωκομματικές αντιθέσεις, οι οποίες είτε 
έχουν να κάνουν με πραγματικά δεδομένα είτε φθάνουν σε εκδηλώσεις προσωπικών στρατηγικών,
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χωρίς να λείπουν και τα φαινόμενα παροξυσμού!

Καταβάλλεται προσπάθεια να πολιτικοποιηθεί η αντιπαράθεση αγροτών - κυβέρνησης και να 
απομονωθούν κοινωνικά περισσότερο οι αγρότες, με δύο επιδιώξεις. Καταρχάς επιχειρείται η 
κινητοποίηση και η ανάδειξη των διαμαρτυριών άλλων κοινωνικών φορέων οι οποίοι πλήττονται 
από τις κινητοποιήσεις των αγροτών. Τα ψηφίσματα και οι αποφάσεις φορέων εξαγωγέων, 
επαγγελματιών, βιοτεχνών, εμπόρων είναι καθημερινά. Είναι γεγονός ότι οι κινητοποιήσεις 
πλήττουν πολλές παραγωγικές τάξεις. Το δεύτερο σημείο πολιτικοποίησης της αντιπαράθεσης 
στοχεύει στην ανάδειξη του γεγονότος ότι οι αγροτικές κινητοποιήσεις είναι ενταγμένες σε ένα 
συνολικό σχέδιο δράσης του ΚΚΕ και της Ν.Δ.

Αυτά είναι και τα βασικά επιχειρήματα έναντι των στελεχών του ΠΑΣΟΚ στην προσπάθεια που 
κατεβλήθη για να πεισθούν να αποχωρήσουν από τους Κ. Σκανδαλίδη και Θ. Τσουκάτο (ο οποίος 
περιόδευσε σε όλη τη Θεσσαλία). Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζονται όμως είναι μεγάλες. Πρώτον 
έχει αναπτυχθεί κλίμα «συντροφικότητας» μεταξύ των αγροτών στα μπλόκα. Εξάλλου, οι αγρότες 
δεν είναι άγνωστοι μεταξύ τους. Παράλληλα στο ΠΑΣΟΚ, το οποίο δεν κινητοποιήθηκε εγκαίρως 
(άλλωστε η ηγεσία του είχε ενημερωθεί ακόμη και πριν από τις εκλογές για το πρόβλημα ειδικά 
στην Καρδίτσα), η βάση αυτονομείται πολύ ευκολότερα απ' ό,τι στο παρελθόν. Στο νομό Καρδίτσας 
παρά το γεγονός ότι το Νομαρχιακό Συμβούλιο έλαβε απόφαση την περασμένη Πέμπτη, με την 
οποία ζητείται η εκκένωση του εθνικού δικτύου, το πρόβλημα παραμένει οξυμένο. Και μπορεί τα 
στελέχη να πείθονται πολιτικά, αλλά δεν είναι βέβαιο ότι αυτό συνοδεύεται και με αποχώρηση των 
τρακτέρ. Είναι χαρακτηριστικό πάντως ότι ορισμένοι τοπικοί βουλευτές εκτιμούσαν χθες το 
μεσημέρι ότι υπάρχει «κλίμα ανάσχεσης» των κινητοποιήσεων, άλλοι έκαναν λόγο για αποχωρήσεις 
τρακτέρ από τα μπλόκα (τουλάχιστον τα περιφερειακά), αλλά δεν έλειπαν και αυτοί που 
υποστήριζαν ότι μετά το διάγγελμα του Κ. Σημίτη η κατάσταση εκτραχύνθηκε και έσπευσαν κι 
άλλοι αγρότες στις εθνικές οδούς.

Αποφάσεις

Αποτελεί κοινή πεποίθηση πάντως (στο Μέγαρο Μαξίμου και τη Χαρ. Τρικούπη) ότι, αν η 
κυβέρνηση «δώσει κάτι», η πλειονότητα των αγροτών θα αποχωρήσει. Κρατούσα άποψη στο Μ. 
Μαξίμου είναι ότι η κυβέρνηση δεν έχει να πει τίποτα περισσότερο. Καταβάλλεται ωστόσο 
προσπάθεια να αναδειχθούν ορισμένες αποφάσεις, όπως η σύγκληση για την προσεχή Πέμπτη της 
εθνικής συνάντησης για τον καθορισμό της παραγωγής βαμβακιού τη νέα καλλιεργητική περίοδο 
(από το Στ. Τζουμάκα), η επίσπευση των διαδικασιών για το μητρώο αγροτών (ώς τα τέλη 
Μαρτίου), ενώ συζητείται και το ενδεχόμενο να ενταχθεί η Καρδίτσα στις φθίνουσες περιοχές και 
να συσταθεί διακομματική επιτροπή της Βουλής για την αγροτική παραγωγή.
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