Σφίγγει ο κλοιός των μπλόκων

Σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους, σφίγγοντας τον κλοιό των μπλόκων προκειμένου
να ασκηθεί μεγαλύτερη πίεση στην κυβέρνηση, προχωρούν από βδομάδα οι αγρότες που
βρίσκονται στις εθνικές οδούς. Αγρότες από 30 μπλόκα της χώρας, με πρωτοβουλία της
Συντονιστικής Επιτροπής Λάρισας βρέθηκαν χθες στα Τέμπη όπου, συμφωνώντας στο
διεκδικητικό πλαίσιο για ασφαλιστικό, φορολογικό και κόστος παραγωγής, θα
πραγματοποιήσουν νέα σύσκεψη την ερχόμενη Τρίτη στη Θεσσαλονίκη με σκοπό τον
καλύτερο συντονισμό και την κλιμάκωση των αντιδράσεων.

Μέχρι τότε, όπως ανακοίνωσαν μετά τη χθεσινή σύσκεψη «δεν θα υπάρξει καμιά
συνάντηση με τον πρωθυπουργό», απαντώντας έτσι αρνητικά – προς το παρόν - στην
πρόσκληση που απηύθυνε χθες ο πρωθυπουργός Αλ. Τσίπρας «να συναντηθεί ο ίδιος με
εκπροσώπους, που θα εκφράζουν αντιπροσωπευτικά τα αιτήματα των αγροτών».

Κλιμάκωση των κινητοποιήσεων αναμένεται να αποφασίσει από βδομάδα, σε σύσκεψη που
πιθανότατα θα γίνει στη Λάρισα, και η πανελλαδική συντονιστική επιτροπή των μπλόκων,
με το μπλόκο της Νίκαιας να απευθύνει κάλεσμα φορέων για τις 12 σήμερα το μεσημέρι.
Αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας θα κινητοποιηθούν με αφορμή και την εξαγγελθείσα
επίσκεψη του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγ. Αποστόλου την 1η Φεβρουαρίου στη
Λάρισα ενώ στις 2 Φεβρουαρίου σχεδιάζεται συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Δικαστικό
Μέγαρο Λάρισας όπου αρκετοί αγρότες παραπέμπονται, με αφορμή τη συμμετοχή τους
στις κινητοποιήσεις του 2013.

ΜΑΞΙΜΟΥ

Νέα δεδομένα στις κινητοποιήσεις των αγροτών αναμένεται να δημιουργήσει και η
απόφαση του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, μετά από συνάντηση που είχε χθες με τον
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υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ευάγγελο Αποστόλου και τον αναπληρωτή
υπουργό, Μάρκο Μπόλαρη, να συναντηθεί με αντιπροσωπεία των αγροτών.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Μεγάρου Μαξίμου, «η κυβέρνηση έχοντας την ίδια
αγωνία με τον αγροτικό κόσμο για την παραγωγική ανασυγκρότηση και την προστασία του
εισοδήματός τους, επαναλαμβάνει ότι ήταν και παραμένει ανοικτή στον διάλογο». Ο
πρωθυπουργός εξέφρασε την πρόθεσή του να συναντηθεί ο ίδιος με εκπροσώπους, που θα
εκφράζουν αντιπροσωπευτικά τα αιτήματα των αγροτών».

Η εξέλιξη σημειώνεται καθώς οι αγρότες της συντονιστικής που συνεδρίασε χθες στα
Τέμπη, υπογράμμιζαν την πρόθεσή τους να ζητήσουν συνάντηση με τον πρωθυπουργό
αποκλείοντας το ενδεχόμενο της συνάντησης μόνο με τον κ. Αποστόλου.

ΤΕΜΠΗ

Στα Τέμπη, με πρωτοβουλία της ΣΕ Λάρισας βρέθηκαν χθες εκπρόσωποι, αγροτών,
κτηνοτρόφων και αλιέων, από 30 μπλόκα της χώρας (Αλεξάνδρεια, Αιγίνιο, Γιαννιτσά,
Κιλκίς, Χαλκηδόνα, Δομοκό, Αγρίνιο, Κάστρο, Κορτέσι, Λιβανάτες, Ανθήλη, Μάλγαρα, κ.α.)
προκειμένου να συντονίσουν τη δράση τους.

Εκπρόσωποι των μπλόκων, απευθύνοντας χαιρετισμό στη συγκέντρωση, κατήγγειλαν την
κυβερνητική πολιτική και χαρακτηρίζοντας «εγκληματικά τα μέτρα σε βάρος των αγροτών»
σημείωσαν την ανάγκη κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων. Τη συμπαράστασή τους στους
αγρότες σημείωσαν, με χαιρετισμό που απηύθυναν, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος της ΠΕΔ
Θεσσαλίας Γ. Κωτσός, ο περιφερειακός σύμβουλος Γ. Λαδόπουλος, οι δήμαρχοι Τεμπών Κ.
Κολλάτος και Ελασσόνας Νίκ. Ευαγγέλου, δήμαρχοι θεσσαλικών πόλεων, εκπρόσωποι του
Γεωπονικού Συλλόγου, της ΕΙΝΚΥΛ, του ΠΙΣ, των Φορτηγών Δ.Χ., των εργαζομένων στις
Σκουριές, κτηνοτρόφων και αγελαδοτρόφων ενώ την ίδια ώρα, με πρωτοβουλία της
Ομοσπονδίας Κτηνοτροφικών Συλλόγων Θεσσαλίας, κτηνοτρόφοι εκφράζοντας τη
συμπαράστασή τους, έχυσαν γάλα στο οδόστρωμα και παράλληλα άναψαν φωτιά σε
δέματα ζωοτροφών.

Ακολούθησε συνεδρίαση εκπροσώπων αγροτών από μπλόκα της χώρας, με τον
περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κων. Αγοραστό να τους μεταφέρει τη συμπαράσταση της
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Ενωσης Περιφερειαρχών. Μετά από πολύωρη συνεδρίαση, ο προεδρεύων της Σ.Ε. Λάρισας
Βαγγ. Παπαγιαννούλης ανακοίνωσε πως οι εκπρόσωποι 30 μπλόκων αγροτών συμφώνησαν
στο διεκδικητικό πλαίσιο που περιλαμβάνει την ικανοποίηση αιτημάτων για το
ασφαλιστικό, το φορολογικό και το κόστος παραγωγής. Με σκοπό τον καλύτερο
συντονισμό συγκαλείται νέα σύσκεψη την ερχόμενη Τρίτη 26 Ιανουαρίου, στις 12 το
μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη και μέχρι τότε «δεν θα υπάρξει καμία συνάντηση με τον
πρωθυπουργό» όπως είπε χαρακτηριστικά. Σε ό,τι αφορά τώρα την κυκλοφορία των
οχημάτων, ο εκπρόσωπος των αγροτών ανακοίνωσε ότι σήμερα Κυριακή και αύριο
Δευτέρα, τα μπλόκα θα κλείνουν για δυο ώρες, από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι και από
τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Να σημειωθεί τέλος πως για όσες ώρες συνεδρίαζε
η επιτροπή στα Τέμπη, η εθνική οδός παρέμεινε κλειστή.

Πηγή: eleftheria.gr

3/3

