
Οι αγρότες λύνουν τα μπλόκα και ετοιμάζουν μεγάλη πορεία προς την Αθήνα

Ολοι βλέπουν «ηρωική έξοδο»
* Τι εκτιμούν σε Μαξίμου - Ρηγίλλης

I. Κ. ΠΡΕΤΕΝΤΕΡΗΣ

Από σήμερα, στις 11 το πρωί, τα τρακτέρ θα αρχίσουν να αποχωρούν από τα μπλόκα σε όλη 
την Ελλάδα. Οι αγρότες όμως προετοιμάζουν πορεία προς την Αθήνα και πανελλαδικό 
συλλαλητήριο στην πρωτεύουσα. Την πορεία θα πλαισιώνουν συμβολικά και τρακτέρ. Η 
ημερομηνία και οι λεπτομέρειες για την κινητοποίηση θα αποφασιστούν την Τετάρτη το 
μεσημέρι στην πανελλαδική σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί στην Ενωση Συνεταιρισμών 
Λάρισας. Στην πραγματικότητα, τα περισσότερα τρακτέρ έφυγαν χθες μετά την απόφαση της 
Πανελλαδικής Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα. Στη διάρκεια της συζήτησης, που έγινε στα 
Τέμπη, τα πνεύματα οξύνθηκαν λόγω της υφέρπουσας αντίθεσης μεταξύ συνδικαλιστών της 
ΝΔ και του ΚΚΕ, που είχαν την πλειοψηφία στα μπλόκα, αλλά και γιατί δεν υπήρχε ομοφωνία 
για το συλλαλητήριο. Σημαντική μερίδα αγροτών ήθελε να διατηρηθούν περισσότερες ημέρες 
οι αποκλεισμοί στις εθνικές οδούς και να οργανωθεί εκτός από αυτό της Αθήνας άλλο ένα 
συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη.

«Πνέουν τα λοίσθια και οδηγούνται σε ηρωική έξοδο» είναι η εκτίμηση κορυφαίων κυβερνητικών 
παραγόντων για τις αγροτικές κινητοποιήσεις μετά τις χθεσινές αποφάσεις των αγροτών. Παρά την 
κλιμάκωση των κινητοποιήσεων που προηγήθηκε των χθεσινών αποφάσεων, οι ίδιοι παράγοντες 
θεωρούν ότι η συμμετοχή ήταν εξαιρετικά χαμηλή (καμία σχέση με τις παλαιότερες κινητοποιήσεις, 
υποστηρίζουν) και ότι η υπόθεση έχει προ πολλού περιοριστεί στους αγρότες που ελέγχονται από το 
ΚΚΕ και από ένα μικρό τμήμα της ΝΔ.

Στην κυβέρνηση φαίνεται να εκτιμούν ότι η «κάθοδος στην Αθήνα» θα παίξει απλώς τον ρόλο της 
«ηρωικής εξόδου» που αναζητείται από τους πρωτεργάτες των κινητοποιήσεων. «Αρκεί τα πράγματα 
να κυλήσουν ήρεμα και χωρίς επεισόδια» συμπληρώνουν, όχι επειδή φοβούνται πρόθεση ή σχέδιο 
επεισοδίων αλλά επειδή κανένας δεν μπορεί να αποκλείσει απρόβλεπτα παρατράγουδα σε τέτοιου 
τύπου εκδηλώσεις. Σύμφωνα με άλλες πληροφορίες, οι ηγεσίες της ΝΔ και του ΚΚΕ αναζητούν και 
αυτές διεξόδους από τη σύγκρουση διότι δεν θέλουν να χρεωθούν την αποτυχία ή κάποια έκρηξη 
βίας. Η Ρηγίλλης άλλωστε ήταν από την αρχή εξαιρετικά συγκρατημένη και μόνο ορισμένα στελέχη 
της αξιωματικής αντιπολίτευσης ή τοπικοί βουλευτές «μιζάρισαν» (για ευνόητους λόγους...) στην 
αγροτική αναταραχή.

Αν και είναι ακόμη νωρίς για τελικά συμπεράσματα, στο ΠαΣοΚ εκδηλώνουν ικανοποίηση για τον 
τρόπο που η κυβερνητική παράταξη χειρίστηκε συνολικά την υπόθεση. Εκτιμούν δηλαδή ότι η 
κυβέρνηση επέδειξε και διάθεση διαλόγου (ώστε να μην αποκοπεί από τους αγρότες) και 
σταθερότητα (ώστε να μη φανεί ότι σύρεται στην πολιτική της από διάφορα ακραία στοιχεία). Στα 
θετικά καταγράφεται και η ενεργοποίηση του κομματικού μηχανισμού, με αποκορύφωμα την 
επίσκεψη του κ. Κ. Λαλιώτη στα μπλόκα.

* Η απόλυτη προτεραιότητα

Στην κυβερνητική παράταξη επιζητούσαν αυτή την ισορροπία μεταξύ ενδιαφέροντος και 
σταθερότητας για δύο λόγους:
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Πρώτον, επειδή είναι θετικό πάντοτε για την κυβέρνηση να εμφανίζεται ως εγγυητής της κοινωνικής 
ειρήνης την οποία απειλούσαν στην προκειμένη περίπτωση τα μπλόκα και τα κλεισίματα δρόμων.

Δεύτερον, επειδή το ΠαΣοΚ αναγνωρίζει ότι έχει αποκτήσει πρόβλημα με τον αγροτικό κόσμο και 
δεν ήθελε να διευρύνει το χάσμα.

Σε επίπεδο πολιτικού σχεδιασμού, η κυβερνητική παράταξη έχει θέσει ως απόλυτη προτεραιότητα 
την ανόρθωση της δύναμής της στην περιφέρεια και στις αγροτικές περιοχές, ομολογώντας ότι «η 
ανόρθωση αυτή αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση αν θέλουμε να διεκδικήσουμε τη νίκη και στις 
επόμενες εκλογές». Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο δεν ήθελαν σε καμία περίπτωση να δημιουργηθεί η 
αίσθηση μιας γενικής σύγκρουσης της κυβέρνησης με τον αγροτικό κόσμο.

Δεν είναι τυχαίο (ακόμη κι αν είναι συμπτωματικό...) ότι την περασμένη Τετάρτη και εν μέσω 
αγροτικών κινητοποιήσεων ο πρωθυπουργός κ. Κ. Σημίτης πραγματοποίησε σύσκεψη στο Μέγαρο 
Μαξίμου για τα ζητήματα της ελληνικής περιφέρειας όπου εκτός των συναρμοδίων υπουργών 
μετείχε και ο Γραμματέας του κόμματος κ. Λαλιώτης. Θέλοντας προφανώς να υποδηλώσει ότι τα 
ζητήματα της περιφέρειας είναι για την κυβερνητική παράταξη θέματα συνολικού πολιτικού 
σχεδιασμού.

Λίγο αργότερα, σε συνάντηση που είχε με βουλευτές της Πελοποννήσου, ο Πρωθυπουργός τούς 
ζήτησε να δραστηριοποιηθούν ιδιαίτερα στις περιφέρειές τους, όπου (κατά την εκτίμηση της 
κυβέρνησης) «γίνονται πολλά, αλλά δεν προβάλλονται επαρκώς». «Αντί να μαζεύεστε σε ταβέρνες και 
να λύνετε το ασφαλιστικό» θα μπορούσε να προσθέσει ο κ. Σημίτης προς τους βουλευτές του, αλλά 
δεν το είπε.

ΤΟ ΒΗΜΑ , 10-02-2002
Κωδικός άρθρου: Β13488Α062
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