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αγής Γαλιατσάτος _________αά που έχει ανάψ ει στη Ν .Δ . όσ ο ν αφορά το ι για τον βασικό μέτοχο έρ ιξε χθες ο Μ ιλτιάδης όντας την παραίτηση του υπουργού Π ΕΧΩ ΔΕιδιοσταθμό Αθήνα 9.84 για το επίμαχο νομο- : υπογράμμισε πω ς «ο κ. Σουφ λιάς προέβαλε είχε υπογράψ ει το νομοσ χέδιο . Ό π ο ιο ς  δεν να παραιτείται» είπ ε ο πρώ ην π ρόεδρ ος της :νθύμισε πω ς σε ανάλογη διαφω νία του επί ιοτάκη είχε παραιτηθεί από τη ν  κυβέρνηση, ει πω ς η παρέμβαση του κ. Έ βερτ έρχεται μία άσει η  σ υ ζή τη σ η  για  τον βασικό μέτοχο στη ίγα εικοσιτετράω ρα μετά τη συνάντηση Καρα- η οποία έδω σε τέλος σε μια αντιπαράθεση που
ΕΧΗ
τρώτου μεγέθους, που φέρνει σε πολύ 
ιφλιά αλλά και την κυβέρνηση, καθώς 
‘α ενδοκυβερνητική κρίση

φ νη τικ ή  παράταξη για δύο εβδομάδες. Ο  υ- 
I είχε δημοσ ιοπ οιήσει στις 22 Δεκεμβρίου τις π ί του νομο σ χεδίο υ , προκαλώ ντας την έντονη ου υπ ουργού Εσω τερικώ ν κ. Π αυλόπ ουλου ό- ιυ. Τ η ν π αραμονή της Π ρω τοχρονιάς ο κ. Σου- ε τα πυρά με αφ ορμή επιστολή της Ευρω παίο ς την κυβέρνηση, στην οποία  κοινοπ οιοΰ-' ρνΓΓτήπρίΓ \/ιη τγ\ λ/πι ιοΓννρΚιη

[ΑΙΧΜΕΣ]Τα βαμβάκια της οργής
ΟΤΑΝ Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ συνειδητοποίησε ότι η ελληνική γεωργία δεν είναι μόνο βαμβάκι, ότι δεν είναι δυνατόν το βαμβάκι να απορροφά το 22% των κοινοτικών εισροώ ν, ενώ οι βαμβακοπαραγωγοί είναι το 6% των Ελλήνων παραγωγών, ότι είναι οικονομικά ασύμφορο και περιβαλλοντικά καταστρο-. φικό να οδηγούνται περιοχές σε εξαιρετικά υδροβόρα μονοκαλλιέργεια, ότι δεν πρέπει, ούτε μπ ορεί βάσει της κοινοτικής ν ο μ ο θ εσίας, να καλύπτεται από τον εθνικό προϋπολογισμό η υπέρβαση παραγωγής, ότι η ποιότητα του ελληνικού βαμβακιού πέφτει ανησυχητικά, τότε η Ν .Δ . μαζί με το ΚΚΕ έκαναν στους δ ρ ό μ ο υ ς  ε π ίδ ε ιξ η  τσα- μπουκά. Όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά. 0  κ. Σούρλας και η κυρία Ζέττα Μ ακρή, η οποία α π ε ιλ ε ί να κα τέβ ει στους δρόμους με τρία τρακτέρ της μαμάς της, αυτά έλεγαν και επειδή εκλέγονται στη Θεσσαλία θέλουν να συνεχίσουν τον τσαμπουκά. 0  κ. Μ εϊμαράκης εξηγεί ότι υπάρχει επιτρεπτός τσαμπουκάς όταν το κόμ-, μα είναι στην αντιπολίτευση και ανεπίτρεπτος όταν έρθει στην κυβέρνηση. Αυτή όμω ς τη «λεπτή» διαφορά δεν την καταλαβαίνει ο βαμβακοπαραγωγός που πέρυσι πήρε τιμή 0 ,9 5  ευρώ  το κιλό και 0 ,1 6  ευρώ  ανά κιλό επιστροφή συνυπευθυνότητας και φέτος θα πάρει μόνο 0 ,7 5  και 0 ,0 6  ευρώ  ανά κιλό αντι- στοίχως.Φιλοαγροτική πολιτική δεν είναι να χαϊδεύεις αυτιά και να υπόσχεσαι λαγούς με βαμβακερά πετραχήλια. Είναι να προετοιμάζεις τους παραγωγούς για τις αναπότρεπτες αλλαγές που θα υπάρξουν στην Κοινή Αγροτική Πολιτική ώστε να γίνουν ανταγωνιστικοί. Το ΠΑΣΟΚ, με μεγάλη καθυστέρηση, μίλησε τη γλώσσα της αλήθειας και σε πρώτη φάση πλήρω σε το τίμημα. Η Ν .Δ . για να κερδίσει τις εκλογές μίλησε συνειδητά τη γλώσσα του ψεύδους και του τσαμπουκά. Όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά για κάποιες ψήφους. Τώρα όλη η οργή. Ό,τι σ π έρ νεις  θ ε ρ ίζε ις  κ ι αυτό το ξέρ ο υ ν  οι αγρότες καλύτερα.Ο Νίκος Μ πίστης είναι πρώην υφυπουργός 
Εσωτερικών Δημόσια ς Δ ιο ίκη σ η ς και Α ηυκέ- 
ντρωσης και μέλος της Γραμματείας του Εθνικού 
Συμβουλίου Ανασυγκρότησης (ΕΣΥΑΝ) του Π ΑΣΟΚ  ;Το γλωσσικό
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Επιχεί
Σκληραίνει τη στ

Την τακτική τού... τσαμπουκά -  για 
μίλησε ο κ. Μεϊμαράκης -  υιοθετεί 
κυβέρνηση απέναντι στις διεκδικήε 
«γαλάζιων» αγροτών στον κάμπο τη

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Παναγής Γαλιατσάτ

Η κυβέρνηση τηρεί, τώρα, σκλι δια μ η νύει στους βουλευτές γροτοσυ νδικα λιστές που π στις κινητοποιήσεις πω ς δεν θα υπό νη μένη  συνάντηση με τον υπουργό νάπτυξης και Τροφίμων κ. Μ πασιάκ αν συνεχίσουν να μιλούν για καταλι ενώ ο υπουργός εμμένει στην απόφε
Σ Τ Ο  Μ Α ΞΙΜ Ο Υ Υ Π Ο Σ Τ Η Ρ ΙΖ Ο Υ Ν
πως η σύγκρουση με τους συνδικαλιστ 
σφέρεται για να αποδείξουν πως δεν ι  
σε πιέσεις οργανωμένων κοινωνικών <

επιδοτήσει τις επιπλέον από το κοη ποσότητες βάμβακος.Τ ην ίδια ώρα ο κυβερνητικός εκτ δωρος Ρουσόπουλος τόνιζε ότι η  Ν λίτευση ουδέποτε μίλησε για εθνικέ π ληρω μή όλω ν τω ν ποσοτήτω ν βέ γραμματέας της Ν .Δ . Βαγγέλης Μεϊμ θηκε στην πανθεσσαλική σύσκεψη τ  στελεχών στις 4 Ιανουάριου, για την να κλείσουν τα Τέμπη στις 20 Ιανοι ικανοποιηθούν τα αιτήματα των αγς
Προσωπική απόφασηΣύμφω να με κυβερνητικά στελι τού ... τσαμπουκά απέναντι στους ας πόφαση του ίδιου του Πρωθυπουργ

«Κίνημα» δι
κατά Μηασιάκου
ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ των «γαλάζιων» βουλευτώ κού κάμπου βρίσκεται ο υπουργός Ας ροτικής Τροφίμων Ευάγγ. Μπασιάκος, καθώς θεωρού' κλειστικά υπεύθυνος για το μέτωπο που άνοιξ με τους βαμβακοπαραγωγούς. Και εκφράζουν τ λύ σύντομα η κυβέρνηση, δίπλα στο βαμβάκι, θι σει φωτιές και για το σιτάρι...«'Οφείλε να είχε καταλάβει ότι ανοίγει θέμ βακοπαραγωγούς. Αλλά ο υπουργός έως το χέΐ έδινε αρνητική απάντηση ακόμη και στο αίτημ να τους δει...», αναφέρει βουλευτής που συμμ, επεισοδιακή συγκέντρωση της Λάρισας, την τ τη. Άλλοι βουλευτές του κυβερνώντος κόμματ σαλία καταλογίζουν στον κ. Μπασιάκο και ότι οώσει επαοκώο το Μέναοο ΜαΕίαου που αιαη
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κυβέρνηση απέναντι οπς διεκδικήσεις των αγροτών
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ΣΟΠΟΥΛΟς .Τόνιζε ότι η Ν .Δ . ως ανΤ|. πολίτευση ουδέποτε μίλησε γ,α θνικές ενμ σχύσειςή πληρωμή ^  λων των η 0, σοτήτων β ά μ ^>ς
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ίρ Μ αξίμου έκριναν ότι δεν θα μηο τιοχωρήοουν στα αιτήματα των 'ροτοσυνδικαλιστών για το βαμβάκ Γ/Ρίξουν τον ασκό του Αιόλου και γ, ρ ικ ή σ ε ις . Μάλιστα κυβερνητικά σ Α  « ω ς  ή  σύγκρουση με τους «γαλάζ, ρεαλιστές στον κάμπο π ρ ο σ φ έρ ει ονηση για να α π οδείξει πω ς δ ε ν ,ω -
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ΒΑΓΓΕΛΗΣ
ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ.0  γραμματέας της Ν.Δ. επιτέθηκε στην πανθεσσαλική σύσκεψη των «γαλάζιων» στελεχών για την απόφασή τους να κλείσουν τα Τέμπη και χθες δέχθηκε τα πυρά του βουλευτή Μαγνησίας Γ. Ιούρλα

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ.Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εμμένει στην απόφασή του να μην επιδοτήσει τις επιπλέον από το κοινοτικό πλαφόν ποσότητες βάμβακος

ποχωρεί σε πιέσεις οργανωμένων κοινω νικώ ν ομάδων.
Ασκήθηκαν πιέσειςΠάντω ς η κυβέρνηση άσκησε π ίεσ η  τόσο στους βουλευτές όσο και στους αγροτοσυνδικα- λιστές να μην τραβήξουν τα πράγματα στα άκρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο διευθυντής του Γρα-

φ είουΤύπουτου Πρωθυπουργού ΓιάννηςΑγγέ- λου και ο Θόδω ρος Ρουσόπουλος επικοινώ νησαν με βουλευτές και κορυφαία κομματικά στελέχη στον κάμπο και τους προειδοποίησαν ότι δεν θα υπάρξει συνάντηση με τον υπουργό την Πέμπτη, αν ετημείνουν να μιλάνε για εθνικές επιδοτήσεις και κλείσιμο δρόμων. Παραίνεση που είχε αποτέλεσμα, καθώς οι βουλευτές σταμάτησαν να  μιλάνε για κλείσιμο δρόμων και εθνικές επιδοτήσεις, επιμένοντας ωστόσο στην κριτική τους για τις δηλώσεις Μεϊμαράκη.
Βολές κατά ΜεϊμαράκηΜάλιστα ο βουλευτής Μ αγνησίας Γιώργος Σούρλας χαρακτήρισε ατυχείς τις δηλώσεις του γραμματέα της Ν .Δ. και τόνισε πως καταλογίζει ευθύνες στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων επειδή άφησε άθικτους τους μηχανισμούς του Π ΑΣΟΚ.Η κυβέρνηση δεν θέλησε να ανοίξει τα χαρτιά της σε σχέση με το πώς θα ανηδράσει σε π ερίπτωση που και οι «γαλάζιοι» αγροτοσυνδικα- λιστές αποδειχθούν ανυποχώρητοι και κλείσουν -  όπως έχουν προαναγγείλει -  τα Τέμπη στις 20 Ιανουάριου. Ο  Θόδωρος Ρουσόπουλος απέφυγε να απαντήσει στο ερώτημα αυτό, κυβερνητικές πηγές όμως αποκλείουν το ενδεχόμενο σε μια τέτοια περίπτωση να κατεβάσει η  κυβέρνηση τα Μ ΑΤ για να ανοίξει τους δρόμους.
Χάθηκε η επαφή με τους αγρότεςΚυβερνητικοί κύκλοι υποστηρίζουν πως οι επικεφ αλής των αγροτοσυνδικαλιστών έχουν χάσει την επαφή με τη μάζα των αγροτών και πως οποιαδήποτε κινητοποίηση ή  μπλόκο θα διαλυθεί σύντομα. Στο παρασκήνιο ωστόσο συ- < νεχίζονται εντατικές διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην κυβέρνηση και στους συνδικαλιστές, τις οποίες διεξάγει ο υφυπουργός Α λέκος Κοντός, καθώς ο υπουργός θεωρείται κόκκινο πα -\ ν ί για τους νεοδημοκράτες του κάμπου.

υ ι «γενναίοι» του κάμπου
ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ότι ουδέποτε η ηγεσία της Ν Α  επισήμως και δημοσίως ηροέτρε- ψε τους αγρότες να κλείσουν τους δρόμους. Είναι αλήθεια ότι ουδέποτε επισήμως και δημοσίως υποσχέθηκε εθνική χρηματοδότηση για το βαμβάκι. Είναι κοινό μυσηκό όμως ότι οι βουλευτές και τα στελέχη της έκλειναν πονηρά το μάτι στους αγρότες. Τους

ρν>0ήηρπ\/π\/\/π πτήνουνμπλόκα και να κόβουν την Ελλάδα στα δύο. Ύστερα γελούσαν με τα παθήματα της «ανάλγητης» κυβέρνησης του Τ ο υ  ΠΑΣΟΚ και καρπώνσΓιάνντι νταν την αγανάκτησηΛ . Π ο λ ίτ η  των αγροτών.-----------------------  Ποτέ τα «φιλελεύθερα»στελέχη της Ν.Δ. δεν είπαν την ωμή αλήθεια σ’ αυτούς τους ανθρώπους: ότι δηλαδή δεν είναι δυνατόν να δημιουργήσουμε αγρότες - δημοσίους υπαλλήλους με τη διαρκή επιδότηση προϊόντων που η Ευρώπη τα βρίσκει αλλού πολύ φθηνότερα. Πολύ περισσότερο ποτέ δεν τους είπαν ότι οι επιδοτήσεις τέλειωσαν, είτε η κυβέρνηση είναι «πράσινη» είτε είναι «γαλάζια». Βεβαίως, μέσα σ’ αυτό το αλαλούμ είναι κα- τανοητή η αγωνία των βουλευτών που εκλέγονται σε αγροτικές περιοχές να υπόσχονται τα πάντα και οι πιο «γενναίοι» να φωτογραφίζονται πάνω στα τρακτέρ για τον πσ λυπόθητο σταυρό.Όμως τίποτα στη ζωή και κυρίως στην πσ λιτική δεν είναι χωρίς κόστος. Και τώρα οι βουλευτές και τα στελέχη της Ν.Δ. δεν είναι απλώς θεατές, ούτε κομπάρσοι στο ίδιο έργο που παίζεται την τελευταία δεκαετία στη χώρα μας. Είναι οι πρωταγωνιστές που πρέπει να δώσουν τη λύση. Με ποιον τρόπο αλήθεια;

^ ° Ρ ει α }ψοτοσυνβϊκα^ ιστ£(· και βουλευτές της Ν Α . για λαϊκισμό
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ΕΜΜΕΝΕΙ στην απόωασή του να υην επι- Η Κ ΥΒ ΕΡ Ν Η ΣΗ  ΕΜ Μ ΕΝΕΙ
Ας σημειωθεί ότι το ποσό που απαιτείται για την ικανοποίηση του αιτήματος των θεσσαλών δεν υπερβαίνει τα 24 εκατ. ευ-


