
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΚΟΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΣΠΟΡ ΤΕΧΝΕΣ ΣΤΗΛΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ

Τελευταία ενημέρωση έκδοσης 19/12/96 10:00 π.μ.

ΚΑΘΟΔΟΣ αγροτών σήμερα με 200 πούλμαν

ΤΑ ΜΠΛΟΚΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Κυβέρνηση: Ηπια αντιμετώπιση και εμονή: Λύστε τα μπλόκα για διάλογο

Κορυφώνοντας τις κινητοποιήσεις 
τους, οι αγρότες μεταφέρουν τον 
αγώνα τους στο κέντρο της Αθήνας με 
μοναδικό στόχο μια συνάντηση με τον 
πρωθυπουργό και αποδοχή κάποιων 
αιτημάτων τους. Τα περίπου 200 
πούλμαν με τους αγρότες αναμένεται 
να φθάσουν στην πλατεία Βάθης, 
όπου βρίσκεται το υπ. Γεωργίας στις 2 
μ.μ. Οικοδόμοι, συνταξιούχοι και 
πρωτοβάθμια σωματεία 
πραγματοποιούν συγκέντρωση συμπαράστασης στην πλατεία Κάνιγγος. Θα 
συνενωθούν με τους αγρότες για την πορεία προς τη Βουλή και το 
συλλαλητήριο στην πλατεία Συντάγματος. Η κυβέρνηση εμμένει στη θέση ότι 
ο πρωθυπουργός θα δεχθεί τους επικεφαλής τους μόνο αν ανοίξουν οι δρόμοι. 
Η Αστυνομία θα είναι διακριτική, καθώς η κυβέρνηση θέλει να αποφύγει και 
το παραμικρό επεισόδιο.

Επικοινωνήστε με την "Ε on-line"

Copyright © 1996 X. Κ. Τεγόπουλος Εκδόσεις A.Ε.

http://archive.enet.gr/1996/12/19/on-line/today/selides/screenl.htm 10/1/2005

http://archive.enet.gr/1996/12/19/on-line/today/selides/screenl.htm


Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 1996 Page 1 οί 2

Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 1996

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΣΠΟΡ

ΕΛΛΑΔΑ
ΤΕΧΝΕΣ

ΚΟΣΜΟΣ
ΣΤΗΛΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΑΠΟΨΕΙΣ

Περίπου δέκα χιλιάδες Θεσσαλοί αγρότες, καθώς και από άλλα μέρη της χώρας αναμένεται να 
διαδηλώσουν σήμερα στο κέντρο της Αθήνας, διαμαρτυρόμενοι για τη μη ικανοποίηση αιτημάτων 
τους και επιδιώκοντας πσράλληλα μια συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κώστα Σημίτη.

Οι αγρότες θα ξεκινήσουν σήμερα στις 7 το πρωί, με λεωφορεία του ΚΤΕΛ και τουριστικών 
πρακτορείων. Συγκεκριμένα, υπολογίζεται ότι θα ξεκινήσουν 50 λεωφορεία από τη Λάρισα, 60 από 
την Καρδίτσα, 10 από τα Φάρσαλα και 40 από τα Τρίκαλα και το Βόλο. Περίπου 30 λεωφορεία 
αναμένονται από την Ηπειρο, τη Στερεά και την Αχαΐα. Αντίθετα, δεν θα έρθουν αγρότες από τη 
Μακεδονία, έπειτα από απόφαση της συντονιστικής επιτροπής τους.

Οι πομπές των αυτοκινήτων θα συναντηθούν στο μέσον της διαδρομής ώστε στη συνέχεια να 
συνεχίσουν όλοι μαζί για την Αθήνα, και συγκεκριμένα την πλατεία Βάθης, όπου έχει 
προγραμματιστεί να γίνει γύρω στο μεσημέρι.

Η πορεία

Από εκεί με πορεία θα κατευθυνθούν πρώτα στο υπουργείο Γεωργίας και στη Βουλή με τελικό 
προορισμό πιθανόν το Μέγαρο Μαξίμου - εκτός και αν ο πρωθυπουργός είναι στη Βουλή - για να 
δουν τον Σημίτη.

Την ώρα εκείνη, θα έχει δοθεί εντολή σε όλα τα μπλόκα της Θεσσαλίας να ανοίξουν, σε ένδειξη 
καλής θέλησης αλλά και ικανοποιώντας έστω με τον τρόπο αυτό τη δεδηλωμένη απόφαση του 
πρωθυπουργού να μην κάνει διάλογο ενόσω η εθνική οδός μένει αποκλεισμένη.

Στο μεταξύ, μέλη της συντονιστικής επιτροπής δήλωναν χθες ότι από την εξέλιξη της επιδιωκόμενης 
συνάντησης θα εξαρτηθεί αν τελικά η άρση των αποκλεισμών δεν θα είναι μόνο προσωρινή.

Ωστόσο πληροφορίες ανέφεραν ότι υπάρχει η σκέψη, οι αγρότες να αποχωρήσουν για τις γιορτές με 
την «υπενθύμιση» ότι θα επανέλθουν δριμύτεροι έπειτα από αυτές. Το μέλος της επιτροπής Θαν. 
Νασίκας είπε ότι, άσχετα με το τι λέει ο κ. Πατάκης, εμείς θα συνεχίσουμε τον αγώνα στα μπλόκα».

Στη Θεσσαλονίκη

Τη συντονιστική επιτροπή των αγροτών κάλεσε χθες στο γραφείο ο εισαγγελέας Πρωτοδικών 
Χαραλ. Δράκος και τους έθεσε προ των ευθυνών τους. Τους ενημέρωσε δε ότι «τα αδικήματα τα 
οποία τελούνται λαμβάνουν πλέον κακούργηματικό χαρακτήρα επειδή δημιουργούν κατάσταση 
ανάγκης για την πόλη».

Οι αγρότες είπαν ότι κατανοούν την κατάσταση και ότι θα ενημερώσουν και τους άλλους 
συναδέλφους τους. Λίγο αργότερα άνοιξαν τα μπλόκα στη Θέρμη και στα «Πράσινα Φανάρια» και 
απελευθερώθηκαν όλοι οι δρόμοι γύρω από το αεροδρόμιο «Μακεδονία». Αντίθετα, παρέμεναν στις 
θέσεις τους οι συνάδελφοί τους στα Μάλγαρα, οι οποίοι είπαν ότι θα επανεξετάσουν τη στάση τους
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μετά τη συγκέντρωση της Αθήνας.

Ο νομάρχης Θεσσαλονίκης Κ. Παπαδόπουλος δήλωσε στην ΕΡΑ ότι «από την επαφή που είχε με 
τους αγρότες, φαίνεται ότι υπάρχει η τάση να αποδεχθούν το αίτημα των κοινωνικών φορέων για 
αναστολή των κινητοποιήσεων».

Ενταση

Φορτίστηκε επικίνδυνα το κλίμα χθες στο μπλόκο του Αιγίου, όταν οδηγοί φορτηγών που δεν 
μπορούσαν να ταξιδέψουν με τα πορθμεία λόγω της απεργίας, προσπάθησαν να περάσουν από το 
μπλόκο. Παρά τις προσπάθειές τους όμως οι αγρότες δεν πείστηκαν και απειλήθηκαν ξυλοδαρμοί. 
Τελικά με την παρέμβαση της Αστυνομίας τα επεισόδια δεν επεκτάθηκαν.

Επικοινωνήστε με την "Ε on-line"
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