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Τετάρτη 22 Ιανουάριου 1997

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΚΟΣΜΟΣ
ΣΠΟΡ ΤΕΧΝΕΣ ΣΤΗΛΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΑΠΟΨΕΙΣ

Η κυβέρ ίση λπ. : ,ι ότι αυτή τη φορά οι αγροτικές κινητοποιήσεις δεν θα έχουν την έκταση και την 
ένταση τ ς π, >η , υύμενης. Και βασίζει την αισιοδοξία της όχι τόσο στο αστυνομικό σχέδιο 
αποτροπής των καταλήψεων των εθνικών δρόμων όσο στην υλοποίηση ορισμένων μέτρων τις 
επόμενες μέρ ς μέχρι την εκδήλωση της κινητοποίησης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κυβέρνηση υπολογίζει πολύ στην καταβολή αποζημιώσεων σε 
πληγέντες από θεομηνίες αγρότες. Τα χρήματα θα προέλθουν από κοινοτικά κονδύλια που 
προορίζοι ταν ;ια άλλους σκοπούς και αυτό θα γίνει με σύμφωνη γνώμη των Βρυξελλών. Δεν έχει 
προσδιορίστε επ κριβώς το ποσόν που θα δοθεί, μπορεί όμως να πλησιάσει και τα 20 
δισεκατοι μι α ι«, θα μοιραστεί σε διάφορες περιοχές, αλλά το μεγάλο μερίδιο θα «πέσει» στη 
Θεσσαλία.

Επίσης, κατά τους υπολογισμούς αρμόδιων κυβερνητικών παραγόντων, προχωρεί η διαδικασία 
ρύθμισης των χρεών, θέμα που καίει πολλούς αγρότες της Θεσσαλίας.

Τρίτο μέτρο 0 ι εί σι η καταβολή των ποσών που οφείλουν σε αγρότες ορισμένοι εκκοκκιστες 
βάμβακος Τ /.τα θα καταβληθούν από το κράτος το οποίο στη συνέχεια θα στραφεί εναντίον
των οφειλ .τι . ; >σόν δεν είναι μεγάλο (περίπου ένα δισεκατομμύριο) αλλά θα δοθεί σε περίπου
600 αγρό·1· ις : >χής Καρδίτσας που αποτέλεσαν το «σκληρό πυρήνα» της προηγούμενης
κινητοπο' ¡σ. ..

Κατά τα άλ) , η κυβέρνηση βασίζει μέρος της αισιοδοξίας της στην εκτίμηση ότι αυτή τη φορά οι 
αγρότες που νήκυυν στο ΠΑΣΟΚ δεν θα πάρουν μέρος στον αποκλεισμό εθνικών οδών και έτσι η 
κινητοποίηση θα 'ναι «υπόθεση του ΚΚΕ και λιγότερο της Ν.Δ.». Προς αυτή την κατεύθυνση 
άλλωστε εργ' : ήδη όλος ο προπαγανδιστικός κυβερνητικός μηχανισμός, που έχει καταγγείλει
τους οργανω - νέας κινητοποίησης ότι κινούνται με καθαρά πολιτικά κριτήρια.

Αυτή τη φορ ρνηση αισιοδοξεί ότι θα «φρενάρει» τα μπλόκα των αγροτών πριν από την
εκδήλωσ . όμως ετοιμάσει και αστυνομικό σχέδιο

Επιστολή-έκ λησ 1 στους βουλευτές

Της ΑΣΤΕΡΩ 2 X ΡΙΣΤΟΛΟΥΛΙΔΟΥ

Εκκληση πρ ί υ τους βουλευτές, «όπου και αν ανήκουν», απευθύνουν οι δύο κορυφαίες 
συνδικαλ’στ ώσεις των εργαζομένων ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ. Οι βουλευτές καλούνται να
συνηγορ' των αιτημάτων μισθωτών και συνταξιούχων με την κατάθεση και ψήφιση
τροπολογιών το φορολογικό νομοσχέδιο, με βάση και τις ομόφωνες αποφάσεις της Οικονομικής
και Κοινωνυ ;ς F /τροπής (ΟΚΕ) που είπε:

«"Ναι" στην μ θμοποίηση της φορολογικής κλίμακας και "ναι" στην αύξηση του 
αφορολόγητ ;ου για εργαζόμενους».
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Οιδύοοργαν γ 
δρομολογο

-Με 24ωρη 7 
και στήριξη τ ς

-Με 48 ωρ | 
μισθολόγιο τι \

Στην απερτ' 
μεταφορά -

*Τα τρόλεϊ (
5 π.μ. έτος τι

*Τα αερο; λυ

*Τα τρένα θ 
εργαζόμενέ.

Επίσης:

Στην απε, ;ί

-Οι εργαζό,... 
λειτουργήσοι 
Και επίση

.ου 1997

επισημαίνουν ότι «οι συνεχείς κυβερνητικές αρνήσεις αντικειμενικά 
' 'μα αντιπαράθεσης με το συνδικαλιστικό κίνημα», το οποίο αντιδρά:

ική απεργία αύριο σ' ολόκληρο τον ιδιωτικό τομέα -με πρωτοβουλία της ΓΣΕΕ
\Υ. Και

της ΑΔΕΔΥ στο δημόσιο τομέα στις 3 και 4 Φεβρουάριου, με αιχμή το
.ι μοσίων υπαλλήλων.

) της ΓΣΕΕ συμμετέχουν με στάση εργασίας οι εργαζόμενοι στα μέσα μαζικής
εκριμένα:

, τα αστικά λεωφορεία (ΟΑΣΑ) και ο Ηλεκτρικός θα ακινητοποιηθούν από τις
. ί.

. \. δεν θα πετάξουν από τις 12 έως τις 3 το μεσημέρι, ενώ:

■ τοποιηθούν από τα μεσάνυχτα σήμερα έως τα μεσάνυχτα αύριο, αφού οι
^Ε Οα πραγματοποιήσουν 24ωρη απεργία.

ποίηση της ΓΣΕΕ θα πάρουν μέρος:

ι τ ΔΕΗ, τον OTE, την ΕΥΔΑΠ, τα ΕΛΤΑ και τις Τράπεζες που θα 
. προσωπικό ασφαλείας. Η απεργία στις ΔΕΚΟ θα αρχίσει σήμερα τα μεσάνυχτα.
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