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ΑΠΟΨΕΙΣ

Εάν ο πρωθυπουργός δεχτεί να συναντηθεί με την επιτροπή μας, θα δώσουμε εντολή να διαλυθούν 
τα μπλόκα. Αλλά εάν δεν μας δεχτεί, θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας. Αυτό διαδιδόταν χθες όλη την 
ημέρα στη Λάρισα, από ορισμένα μέλη της επιτροπής των αγροτών, αλλά και άλλους συνδικαλιστές 
και παράγοντες του ΠΑΣΟΚ, αλλά και του ΚΚΕ. Και όλα αυτά, όταν είναι γνωστή η θέση του κ. 
Σημίτη ότι δεν θα συναντηθεί μαζί τους, εάν δεν ανοίξουν οι δρόμοι.

Χθες άνοιξαν και άλλα μπλόκα στην εθνική οδό Αθήνας-Λαμίας, στο Κάστρο και το Ακραίφνιο 
Βοιωτίας, στην παλιά εθνική οδό Αθήνας-Θήβας, στο κανάλι του Μόρνου, καθώς και όλα τα 
μπλόκα στους νομούς Πέλλας και Αιτωλοακαρνανίας. Οι επιτροπές αγροτών από τα μπλόκα αυτά 
αποφάσισαν να συμμετάσχουν στο συλλαλητήριο της Αθήνας.

Η διοργάνωση του συγκεκριμένου συλλαλητηρίου στην Αθήνα ήταν το αντικείμενο διαβουλεύσεων 
και συσκέψεων των μελών της Πανθεσσαλικής Συντονιστικής Επιτροπής, οι οποίοι έχουν αποδοθεί 
σε ένα αγώνα, για να συγκεντρώσουν όσο περισσότερους αγρότες μπορούν για τη «μεγάλη κάθοδο» 
στην πρωτεύουσα.

Τα ΚΤΕΛ των 4 νομών της Θεσσαλίας, αλλά και πρακτορεία ταξιδίων, δίνουν προσφορές με 
συμβολικά τιμήματα για τη ναύλωση των λεωφορείων και ορισμένα τα προσφέρουν δωρεάν που θα 
μεταφέρουν τους αγρότες στην Αθήνα. Η αναχώρηση θα γίνει νωρίς το πρωί, ώστε αύριο γύρω στις 
12 ή 1 το μεσημέρι, οι αγρότες να βρίσκονται στο Μέγαρο Μαξίμου, επιδιώκοντας συνάντηση με 
τον πρωθυπουργό.

Η απόφαση

Αξίζει να σημειωθεί ότι η απόφαση για την «κάθοδο», που πάρθηκε κατά τη διάρκεια της 
προχθεσινής συνεδρίασης της Συντονιστικής Επιτροπής, ψηφίστηκε με σχετική πλειοψηφία. Είχε 
προηγηθεί ισοψηφία των δυο προτάσεων, (ΚΚΕ και Ν.Δ., που ζητούσε άνοιγμα των μπλόκων για 12 
ώρες και συνάντηση με τον κ. Σημίτη), και μόνο όταν αυτή που τελικά επικράτησε, συνδέθηκε με 
την επίσκεψη δύο μελών της Συντονιστικής Επιτροπής στις Βρυξέλλες, υπερψηφίστηκε.

Στο μεταξύ, οι Δημ. Πολύζος και Χρ. Παπαδημητρίου, αναμένεται να συναντηθούν σήμερα με τον 
κοινοτικό επίτροπο Φρανς Φίσλερ, στον οποίο θα θέσουν το θέμα της ικανοποίησης αιτημάτων των 
αγροτών, από πόρους της Ευρωπαϊκής Ενωσης! Ετσι, θεωρούν ότι θα θέσουν και ζήτημα 
αξιοπιστίας του υπουργού Γεωργίας, ο οποίος μετέβη στις Βρυξέλλες, με ανάλογους στόχους.

Ανάλογο συλλαλητήριο με της Αθήνας πραγματοποιούν την ίδια ώρα και οι αγρότες της Ηλείας 
στον Πύργο.

Στο συλλαλητήριο θα συμμετέχουν αγρότες από όλη την Ηλεία, ενώ το διοικητικό συμβούλιο της 
Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ηλείας έχει απευθύνει πρόσκληση σε όλους τους εργαζομένους 
να λάβουν μέρος στην πορεία διαμαρτυρίας.

Στη Μαγνησία
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Ελαστικότεροι έγιναν το απόγευμα οι αγρότες στο μπλόκο του Αλμυρού, καθώς ύστερα από 
πρωτοβουλία της Ενωσης Ξενοδόχων Μαγνησίας και του νομάρχη Π. Σκοτινιώτη, επιτεύχθηκε 
συμφωνία. Ετσι, κατά τακτά χρονικά διαστήματα οι αγρότες αφήνουν και διέρχονται τα αυτοκίνητα 
στην εθνική οδό Αθήνας-Θεσσαλονίκης.

Οι ξενοδόχοι της Μαγνησίας καλούν όσους θέλουν να περάσουν τις γιορτές στο Πήλιο και το Βόλο 
να έρθουν, γιατί πλέον δεν υφίστανται εμπόδια στην εθνική οδό.

Στη Θεσσαλονίκη, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Χρήστος Φώλιας επισκέφθηκε χθες το 
πρωί τους αγρότες στο μπλόκο των Μαλγάρων και πρότεινε στους αγρότες τη διάνοιξη μίας λωρίδας 
του δρόμου στα σημεία των μπλόκων, για τη διευκόλυνση της διακίνησης ή έστω και με 
καθυστέρηση αγαθών και επιβατών και έκανε έκκληση η πρόταση αυτή να διαβιβαστεί και στη 
Συντονιστική Επιτροπή Αγροτών της Λάρισας, επισηραίνοντας ότι μια τέτοια πρωτοβουλία θα 
αποτελούσε χειρονομία καλής θέλησης.

Επικοινωνήστε με την "Ε οη-1ίηε"
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