
Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου 1996 Page 1 of 2

Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου 1996

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΣΠΟΡ

ΕΛΛΑΔΑ
ΤΕΧΝΕΣ

ΚΟΣΜΟΣ
ΣΤΗΛΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΑΠΟΨΕΙΣ

Επεκετείνονται τα μπλόκα-καταλήψεις δρόμων (εθνικών, νομαρχιακών, αγροτικών) και οι 
αποκλεισμοί πόλεων, ενώ οργανώνεται και μεγάλη πορεία τρακτέρ προς την Αθήνα.

Οι ελλείψεις τροφίμων και καυσίμων άρχισαν να γίνονται αισθητές σε πολλές πόλεις (π.χ. η 
Καρδίτσα μένει από πετρέλαιο), ενώ στην Αθήνα άρχισαν να εμφανίζονται φαινόμενα 
κερδοσκοπίας, λόγω προβλημάτων στον εφοδιασμό.

Η κυβέρνηση επιμένει ότι δεν υπάρχουν χρήματα, ενώ τα άλλα κόμματα ζητούν από τον 
πρωθυπουργό να συζητήσει με τους αγρότες και να δώσει λύσεις. Μέσα δε στην κυβέρνηση άρχισαν 
οι κόντρες και η προβολή διαφορετικών απόψεων.

Ο υπουργός Γεωργίας Στ. Τζουμάκας δηλώνει κατηγορηματικά ότι δεν παραιτείται γιατί «προβάλλει 
πολιτικές θέσεις» οι οποίες είναι σταθερές πολλές δεκαετίες. Τα προβαλλόμενα αιτήματα με το 
δραχμικό κόστος που θέτουν όσοι οργάνωσαν τις κινητοποιήσεις δεν είναι πολιτική.

Πάντως, χθες αποκαλύφθηκε ότι ο κάθε αγρότης κατά μέσον όρο είναι χρεωμένος στην Αγροτική 
Τράπεα με 5 εκατ. δρχ. Σ' αυτό το θέμα πρέπει να δώσει λύση η κυβέρνηση.

Αλυτο το πρόβλημα

Λύση σε πολιτικό επίπεδο αναζητεί η κυβέρνηση στο θέμα των αγροτικών κινητοποιήσεων, καθώς 
δεν υπάρχουν περιθώρια για οικονομικές παροχές. Ολες οι κινήσεις εκεί κατατείνουν, ενώ οι 
αγρότες οργανώνονται και είναι αποφασισμένοι. Δεν πρόκειται να σταματήσουν τις κινητοποιήσεις 
τους αν δεν πάρουν «παράδες».

Εκείνο που δεν έχει συνειδητοποιήσει κανένας στην κυβέρνηση είναι ότι τώρα δεν υπάρχει πλέον 
ένα αίτημα που αν ικανοποιηθεί, θα γυρίσουν στα χωράφια τα τρακτέρ. Κάθε ημέα προτάσσονται 
νέα αιτήματα που αφορούν ξεχωριστά προϊόντα. Τις δε αποφάσεις για συνέχιση του αγώνα δεν τις 
παίρνει η Συντονιστική Επιτροπή, αλλά οι αγρότες στα μπλόκα.

Τώρα, δεν έχει πλέον η κυβέρνηση να δώσει τα 25 ή τα 40 δισ. δρχ. στους βαμβακοπαραγωγούς. 
Πρέπει να δώσει 10-15 δισ. δρχ. στους σιτοπαραγωγούς, 30-50 δισ. δρχ. στους κτηνοτρόφους, 5 δισ. 
δρχ. στους πατατοπαραγωγούς και άλλα τόσα στους σταφιδοπαραγωγούς. Στο χορό έχουν μπει οι 
καπνοπαραγωγοί με 18 δισ. δρχ. και θ' ακολουθήσουν οι εσπεριδοειδοκαλλιεργητές και οι 
ελαιοπαραγωγοί.

Το λάδι «καίει» την Κρήτη

Μεθαύριο αναμένεται να κατεβούν στους δρόμους οι παραγωγοί λαδιού. Η τιμή του προϊόντος έχει 
πέσει τις τελευταίες ημέρες πάνω από 250 δρχ. το κιλό. Η «Ελαιουργική» έχει συγκαλέσει 
παγκρήτια σύσκεψη την Παρασκευή στο Ηράκλειο. Εκτιμάται ότι θα «μπει» και η Κρήτη στο 
παιχνίδι των κινητοποιήσεων.
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Παράλληλα στους δρόμους μπορεί να κατεβούν οι ανθοπαραγωγοί και οι χοιροτρόφοι. Χθες, με τα 
νέα βπλόκα που στήθηκαν σε πολλές περιοχές της χώρας, ολοκληρώθηκε ο αποκλεισμός της χώρας 
και η κάθε μετακίνηση είναι σχεδόν αδύνατη. Και η μετακίνηση από πόλη σε πόλη είναι πολύ 
δύσκολη.

Από χθες, άρχισε να λειτουργεί και ένας στοιχειώδης συντονισμός των αγροτών ανάμεσα στα 
μπλόκα - καταλήψεις. Ετσι, αναμένεται να συγκροτηθεί ένα άτυπο κέντρο (πιθανότατα η 
Συντονιστική Λάρισας) που θα καθοδογήσει όλους τους αγρότες στα μπλόκα.

Στο πολιτικό επίπεδο, ο υπουργός Γεωργίας Στ. Τζουμάκας φαίνεται «να χάνει» όλα τα ερείσματά 
του. Εκτός από τη δημόσια αντιπαράθεσή του με τον υφυπουργό Γ. Πασχαλίδη (χθες από κύκλους 
του αναφερόταν ότι ο Πασχαλίδης διοχέτυσε σε πολλές εφημερίδες τις εκτιμήσεις που πρόβαλλε το 
«Εθνος») φαίνεται ότι σπάει το μέτωπο στο ίδιο το υπουργείο Γ εωργίας.

Οι υφυπουργοί Γεωργίας Δημ. Σωτηρλής και Βασ. Γερανίδης ανοιχτά επιρρίπτουν ευθύνες στον Στ. 
Τζουμάκα για το χειρισμό των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Εμείς, αναφέρουν σε κατ' ιδίαν συζητήσεις, είμαστε διακοσμητικά στοιχεία. Τις αποφάσεις τις 
παίρνει ο ίδιος χωρίς συνεννόηση και εμείς δεν έχουμε δικαίωμα ούτε υπογραφής. Ολα είναι δικά 
του.

Πέρα από τα παραπάνω, διαφοροποιώντας τη στάση του ο κ. Σωτηρλής μιλώντας σε ραδιοφωνικό 
σταθμό, έκανε έκκληση στη Συντονιστική Επιτροπή να συναντηθούν για έναν νέο κύκλο 
διαπραγματεύσεων δηλώνοντας ότι δεν θα κληθούν οι τρεις κορυφαίες οργανώσεις ΠΑΣΕΓΕΣ, 
ΓΕΣΑΣΕ, ΣΥΔΑΣΕ.

«Δεν εκπροσωπούν τους αγρότες»

Ο εκπρόσωπος της Σ.Ε. κ. Μπάντας επισήμανε ότι οι τρεις οργανώσεις δεν εκπροσωπούν τίποτα και 
δεν μπορούν να μιλάνε εκ μέρους των αγροτών.

Οπως είναι γνωστό οι ΠΑΣΕΓΕΣ, ΓΕΣΑΣΕ, ΣΥΔΑΣΕ εξέφρασαν την συμπαράστασή τους την 
πρώτη μέρα των κινητοποιήσεων και μετά εξαφανίστηκαν. Μέλη της ΣΥΔΑΣΕ, που πρόσκειται στη 
Ν.Δ. μετέχουν στις κινητοποιήσεις, αλλά η επιρροή τους είναι μικρή.

Η αντιδικία αυτή, ανάμεσα στις τρεις οργανώσεις και τη Συντονιστική Επιτροπή είναι ένα μικρό 
πρόβλημα στην προοπτική των κινητοποιήσεων, αλλά δεν μπορεί να ανατραπεί η κινητοποίηση. 
Πάντως, μεγάλο ξεκαθάρισμα αναμένεται να γίνει με τους αγροτοπατέρες, στις εκλογές των 
συνεταιρισμών που αρχίζουν τον Ιανουάριο.

Οσον αφορά τις παραπέρα κινήσεις των αγροτών, σύμφωνα με πληροφορίες, αντιμετωπίζεται το 
ενδεχόμενο για μια μεγάλη μηχανοκίνητη πορεία προς την Αθήνα, χωρίς να αφήσουν τα μπλόκα.
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