Τα μπλόκα των αγροτών σήμερα

Από τις 10 το πρωί έως τις 10 το βράδυ θα παραμείνουν σήμερα Τετάρτη κλειστά τα
Τέμπη καθώς οι αγρότες αυξάνουν σταδιακά τις πιέσεις τους προς την κυβέρνηση ενώ
ανάλογη εικόνα θα επικρατήσει σήμερα και στα υπόλοια μπλόκα των αγροτών.

Για την Πέμπτη, ημέρα γενικής απεργίας, υπάρχει η διάθεση η Κοιλάδα να παραμείνει
ανοιχτή προκειμένου να διευκολυνθούν όσοι πολίτες θέλουν να μετακινηθούν προκειμένου
να μετάσχουν στις απεργιακές κινητοποιήσεις, ωστόσο η τελική απόφαση αναμένεται να
ληφθεί αύριο.

Από την πλευρά τους, οι αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας ετοιμάζονται να δώσουν
δυναμικό παρών στις απεργιακές εκδηλώσεις ενώ για την Κυριακή έχουν καλέσει εκ νέου
εκπροσώπους των μπλόκων από όλη την Ελλάδα στην Νίκαια στις 12 το μεσημέρι, για
αποτίμηση του μέχρι τώρα αγώνα και παραπέρα συντονισμό.

Με συγκεκριμένο πλαίσιο θα συμμετέχει η Δυτική Μακεδονία στην συνάντηση που
συγκάλεσε για την Τετάρτη στην Κατερίνη (12 το μεσημέρι), η Πανελλήνια Συντονιστική
Επιτροπή Αγροτών και Κτηνοτρόφων, όπως επισήμανε μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο
συντονιστής των εννέα μπλόκων της περιοχής, Δημήτρης Μόσχος. Όπως υπογράμμισε ο
ίδιος, «διαπιστώνω ότι δεν έχουν τηρηθεί αυτά που συμφωνήσαμε στη συνάντηση της
Σίνδου (κορύφωση των κινητοποιήσεων την προσεχή Πέμπτη και μετά συνάντηση όλων των
μπλόκων) και έτσι θα προσέλθουμε στην αυριανή συνάντηση μεν, αλλά θα θέσουμε τα
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ερωτήματα και τις απορίες μας». Όπως είπε, ενόψει της αυριανής συνάντησης στην
Κατερίνη «το βράδυ θα γίνει σύσκεψη, με τη συμμετοχή εκπροσώπων και από τα εννέα
μπλόκα της Δυτικής Μακεδονίας».

Σε αποκλεισμό των ελληνοβουλγαρικών και ελληνοτουρκικών συνόρων στο σύνολό τους,
προχωρούν οι αγρότες του Έβρου. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Αγροτικών
Συλλόγων Έβρου, Γιάννη Μαργαριτίδη, μετά τον αποκλεισμό (την Τρίτη) για ένα δίωρο του
τελωνείου των Καστανέων, οι αγρότες τοποθέτησαν στο χώρο επιγραφή που ενημερώνει
τους Έλληνες να αποφεύγουν την είσοδο στη γείτονα χώρα καθώς είναι θέμα χρόνου το επ'
αόριστον κλείσιμο των συνόρων. Επ' αόριστον έκλεισε και ο κόμβος Καστανέων-Ριζίων
αποκλείοντας ουσιαστικά το τελωνείο του Ορμενίου, ενώ την Τετάρτη θα κλείσει
συμβολικά αρχικά και ο συνοριακός σταθμός Κυπρίνου-Ιβαϊλοβγκραντ. Επίσης τον
αποκλεισμό επ' αόριστον του νότιου κόμβου του Διδυμοτείχου (έξοδος Ψαθάδων) θα
εισηγηθεί στη σύσκεψη ο πρόεδρος του συλλόγου αγροτών Διδυμοτείχου, Βασίλης
Καμπρούδης.

Από τις 12.00 έως τις 15.00 κλειστή θα είναι η Εθνική Οδός Τρικάλων-Καρδίτσας. Από τις
11.00 έως και τις 17.00 κλειστή θα είναι η Εθνική Οδός στο Κάστρο Βοιωτίας, ενώ η
σκυτάλη στη συνέχεια θα δοθεί στους αγρότες της Θήβας, καθώς θα αποκλείσουν την
Εθνική μέχρι τις 22.00. Ο δρόμος Λαμίας-Δομοκού θα παραμείνει κλειστός από τις 12.00
έως τις 14.00. Στον κόμβο του Λούρου στην Πρέβεζα, ο δρόμος θα κλείσει από τις 12.00
έως τις 14.00 και από τις 19.00 έως τις 21.00. Στην είσοδο του λιμανιού στην Ηγουμενίτσα,
το μπλόκο των αγροτών θα κλείσει από τις 19.00 έως τις 22.00 την έξοδο της Εγνατίας.
Στα Ιωάννινα, στο 12ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού Ιωαννίνων –Κακκαβιάς κτηνοτρόφοι και
αγρότες κλείνουν καθημερινά από τις 19.00 έως τις 22.00 τον δρόμο και τους
παράδρομους. Οι αγρότες της Αιγιαλείας θα κλείσουν την Εθνική Οδό Πατρών – Αθηνών,
στο ύψος του Αιγίου από τις 19.00 έως τις 22.00. Επίσης, αγρότες της δυτικής Αχαΐας θα
κλείσουν την Εθνική Οδό Πατρών – Πύργου, στο ύψος τουκόμβου της Κάτω Αχαΐας, από τις
18:00 έως τις 21.00. Στην Ηλεία οι αγρότες που βρίσκονται στα μπλόκα της εθνικής οδού
Πατρών – Πύργου και συγκεκριμένα στους κόμβους Κουρτεσίου και Μαραθιά θα κλείσουν
την εθνική οδό από τις 12:00 έως τις 15:00. Κλειστή από τις 10:00 έως τα μεσάνυχτα θα
παραμείνει η εθνική οδός Αντιρρίου – Ιωαννίνων, στο ύψος του κόμβου του Κεφαλόβρυσου.
Επίσης, τρίωροι αποκλεισμοί από τις 12:00 το μεσημέρι έως τις 15:00 αναμένεται να
γίνουν στο ύψος του κόμβου του Αγίου Νικολάου, στην Βόνιτσα και στον κόμβο του
Ξηροπήγαδου, στην περιμετρική της Ναυπάκτου. Από τις 18:00 μέχρι τις 21:00, τέλος,
αναμένεται να κλείσει η εθνική οδός Αντιρρίου – Ιωαννίνων, στο ύψος της γέφυρας του
ποταμού Ευήνου.
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