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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΚΟΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΣΠΟΡ ΤΕΧΝΕΣ ΣΤΗΛΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ

Τελευταία ενημέρωση έκδοσης 20/12/9610:00 π.μ.

Οχ αγρότες γύρισαν στα μπλόκα
Και τώρα;

Σήμερα το μεσημέρι κρίνεται η 
πορεία και η ένταση των αγροτικών 
κινητοποιήσεων και το αν θα κάνουν 
Χριστούγεννα στα χωριά τους οι 
κάτοικοι της Αθήνας και των άλλων 
πόλεων. Συνεδριάζει και αποφασίζει η 
Σ.Ε. Θεσσαλίας, καθώς οι αγρότες 
έφυγαν άπρακτοι χθες το βράδυ, μαζί 
με τις οικογένειες και τα πρόβατά 
τους.
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Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 1996

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΚΟΣΜΟΣ
ΣΠΟΡ ΤΕΧΝΕΣ ΣΤΗΛΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΑΠΟΨΕΙΣ

ΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ δεν κουράστηκαν να φωνάζουν συνθήματα και να χειροκροτούν τους εκπροσώπους 
τους, αλλά η λύση που έλπιζαν δεν φάνηκε

Διαδήλωσαν με πάθος, έφυγαν με απογοήτευση

Ρεπορτάζ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΡΝΕΛΟΣ - ΚΩΣΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Οσην ώρα οι συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι ανέβαιναν στο βήμα στην πλατεία Βάθης για να 
μιλήσουν, η διαφημιστική ταμπέλα ακριβώς πίσω από την εξέδρα δεν σταμάτησε να 
«ανεβοκατεβάζει» την κολόνια του Ραλφ Λόρεν. Κι ένας μικρόσωμος ηλικιωμένος με κασκέτο, σαν 
να είχε συντονιστεί στο ρυθμό της ταμπέλας, δεν σταμάτησε να περιφέρει υψωμένο ένα αυτοσχέδιο 
περιοδικό με την εικόνα του Στάλιν...

Μισό χιλιόμετρο παρακάτω, στην Αχαρνών, τα τουριστικά λεωφορεία ακολουθούσαν τις οδηγίες 
των τροχονόμων. Αφού πρώτα άνοιγαν τις πόρτες τους για να αδειάσουν τον κόσμο. Είχαν ξυπνήσει 
νωρίς, είχαν ντυθεί και ξυριστεί, «ε, μην κατέβουμε στην Αθήνα σαν αγριάνθρωποι». Λίγα τα 
γυναικόπαιδα, πιάσαν τόπο οι φήμες για αντιμπλόκο των οδηγών φορτηγών στην κάθοδο των 
αγροτών. Η πλατεία Βάθης έμοιαζε με μικρό τσιμεντένιο κάμπο, όπου οι αγρότες συνέρρευσαν για 
να «φυτέψουν» τα παράπονά τους. Εκεί, ανάμεσα στα ψηλά και βρώμικα κτίρια της Αθήνας, λίγες 
εκατοντάδες μέτρα από τα αυτιά του Στέφανου Τζουμάκα, μαζεύτηκαν για να φωνάξουν όσα 
φωνάζουν τις τελευταίες είκοσι μέρες, οχυρωμένοι στα μπλόκα των εθνικών οδών.

«Αγρότη πολέμα, σου πίνουνε το αίμα», «Δεν υποχωρούμε αν δεν δικαιωθούμε», «Στα μπλόκα, στα 
μπλόκα της αγροτιάς, να σπάσει του Σημίτη ο τσαμπουκάς». και το πανό τους. «ΠΑΣΕΓΕΣ, 
ΓΕΣΑΣΕ, ΣΥΔΑΣΕ, νταβατζήδες του Σημίτη», «Με εκβιασμούς και ψέματα δεν φεύγουν τα 
τρακτέρ, τα μπλόκα μας θα γίνουν νέο Κιλελέρ». Και διάφορα άλλα με υπογραφές αγροτικών 
συνεταιρισμών της Θεσσαλίας. Και πικέτες κρεμασμένες από τους ώμους: «Ηρθαν οι μπαταχτσήδες 
βαρυποινίτες» και άλλα.

«Λίγοι, είναι λίγοι...», έλεγαν οι περίεργοι που 'χαν μαζευτεί για να δουν αυτούς που μέρες τώρα 
τους έβλεπαν μόνο στα «παράθυρα». Και σίγουρα, η συγκέντρωση ήταν δυσανάλογη σε αριθμό, σε 
σχέση με το μέγεθος των προβλημάτων και την έκταση των κινητοποιήσεων στα μπλόκα. Ομως, 
λίγοι σκέφτηκαν ότι δεν είναι εύκολο να ξεσπιτωθούν από τις άκρες της Ελλάδας πολλοί άνθρωποι 
και να κάνουν αυτό το ταξίδι σε μια πρωτεύουσα μάλλον αδιάφορη, για να μην πούμε το λιγότερο 
εκνευρισμένη για το χριστουγεννιάτικο αποκλεισμό των δρόμων.

Οι αγρότες που ήρθαν από την επαρχία υπολογίζονται σε περίπου 4 χιλιάδες. Και ενισχύθηκαν από 
περίπου 2-3 χιλιάδες εργαζόμενους, κυρίως μέλη συνδικάτων και από οργανώσεις του ΚΚΕ. Μέσα 
σε μια ατμόσφαιρα αστυνομοκρατίας, οι διαδηλωτές παρέμειναν για περίπου δύο ώρες στην πλατεία 
Βάθης, δίπλα στο υπουργείο Γεωργίας, ακούγοντας τις ομιλίες και τους χαιρετισμούς 
συνδικαλιστικών ηγετών και μηνύματα αλληλεγγύης από εκπροσώπους άλλων φορέων.

Ο Γ. Πατάκης καταχειροκροτήθηκε μόλις ανέβηκε στο βήμα και επιτέθηκε στην κυβέρνηση και
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# προσωπικά κατά υπουργών. Απανωτά ήταν και τα γιουχαίσματα στα ακούσματα των ονομάτων 
Σημίτης, Τζουμάκας, Γιαννόπουλος και Τσουκάτος. Για τον τελευταίο, μάλιστα, ο Γ. Πατάκης είχε 
ειδικό αφιέρωμα, θυμίζοντας στο πλήθος τις «επαναστατικές» του δραστηριότητες, λέγοντας 
χαρακτηριστικά «ας μας πει ο κ. Τσουκάτος πόσες βιτρίνες κατέβασαν οι εντολές του εδώ, στα γύρω 
στενά, τις περασμένες δεκαετίες». Και ο Αθ. Νασίκας είχα έναν... καλό λόγο για το συνονόματο του, 
κ. Τσουκάτο: «Ηρθε στην Αθήνα και στρίχιασε, έτσι το λέμε στα μέρη μας». Ρωτήσαμε και μάθαμε, 
στριχιάζω σημαίνει λουφάζω σε μια γωνιά.

Οι λόγοι τελείωσαν, οι αγρότες μισή ώρα μετά τις τρεις το μεσημέρι ήταν έξω από τη Βουλή, όπου 
δεν κουράστηκαν να φωνάζουν, να γιουχάρουν και να σηκώνουν στον αέρα μερικά πρόβατα, που 
κουβαλούσαν στην καρότσα ενός αγροτικού αυτοκινήτου. Η ώρα περνούσε και το «θα μπούμε 
μέσα» έκανε τους αστυνομικούς να φτιάξουν διπλή και τριπλή ζώνη άμυνας στο προαύλιο της 
Βουλής. Οταν, γύρω στις 6.00 το απόγευμα, η κουστωδία της επιτροπής έβγαινε από την πίσω πόρτα 
με ταχύ βήμα και νευρικές κινήσεις, όλοι κατάλαβαν πως τα πράγματα είχαν πάει στραβά. «Πίσω, 
να δυναμώσουμε τα μπλόκα» έδωσε το σύνθημα ο Γ. Πατάκης. Πίσω για τα πούλμαν, για το δρόμο 
της επιστροφής. Επρεπε να υπάρχουν δύο χιλιάδες κάμερες για να ζουμάρουν σε δύο χιλιάδες 
πρόσωπα, όπου τα αισθήματα πίκρας και απογοήτευσης εναλλάσσονταν με την αποφασιστικότητα 
για τη συνέχιση ενός αγώνα, που ξεπέρασε πια την έννοια του αδιεξόδου.
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