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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

 
Χωρίς να κρατάει ούτε τα προσχήματα, η κυβέρνηση, συνεχίζει την άγρια επίθεση στα 

φτωχά λαϊκά στρώματα, μας φορτώνει με νέα χαράτσια.  

Αυτή τη φορά έρχεται να επιβάλει αύξηση στα διόδια, που θα φτάσουν μέχρι και το 

62,5%, από την αρχή του νέου έτους. 

Το αποτέλεσμα θα είναι :  

 Η ραγδαία αύξηση του κόστους μεταφοράς των εμπορευμάτων σε βάρος των 

καταναλωτών, των αυτοαπασχολούμενων και των μικρών ΕΒΕ. 

 Η αύξηση του κόστους μετακίνησης των λαϊκών στρωμάτων, ακόμα και από/προς 

τους τόπους εργασίας τους.  

 Ο πολλαπλασιασμός των κερδών των μεγάλων κατασκευαστικών ομίλων που θα 

εισπράττουν τα διόδια και τα επενδυτικά πακέτα. 

Η ανάπτυξη και οι επενδύσεις που ευαγγελίζονται, είναι για τους μεγαλοκατασκευαστές, 

τις τράπεζες και τα μονοπώλια. Για εμάς τους χρήστες του οδικού δικτύου της χώρας, τους 

αυτοαπασχολούμενους στις Οδικές Μεταφορές και όλα τα λαϊκά στρώματα σημαίνουν νέα 

φοροληστεία, νέα βάρη. 

Μπροστά στις παράτες και τα συνθήματα των «επενδύσεων» και της «ανάπτυξης», να 

ορθώσουμε αιτήματα για το δικό μας συμφέρον, την δική μας ανάπτυξη, χωρίς μονοπώλια 

και εκμετάλλευση. Απέναντι στη νέα ληστεία στα διόδια, μια απάντηση μπορεί να υπάρξει. 

Οργάνωση και αγώνας προς όφελος των εργαζομένων και των φτωχών λαϊκών στρωμάτων. 

Απαιτούμε:  

 Να καταργηθούν τώρα όλα τα διόδια.  

 Ελεύθερη πρόσβαση σε ασφαλείς οδικούς άξονες όλου του λαού χωρίς το χαράτσι 

των διοδίων. 

 Έργα και υποδομές που πρέπει να αναλαμβάνει το κράτος χωρίς να επιβαρύνεται ο 

λαός και με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος. Δημόσια έργα, λαϊκή 

περιουσία. 
 Δημόσιες, σύγχρονες, φθηνές και τακτικές συγκοινωνίες. Μείωση της τιμής του 

εισιτηρίου κατά 50%. Ειδικές χρονικές ζώνες και πρόβλεψη για δωρεάν μετακίνηση 
ανέργων, μαθητών, σπουδαστών, ΑΜΕΑ. Αύξηση του συγκοινωνιακού έργου, με βάση 
τις ανάγκες του λαού. 
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Όλοι οι εργαζόμενοι, έχουμε χρέος και καθήκον να συγκρουστούμε με τη συνεχόμενη και 

επικίνδυνη κατρακύλα στις συνθήκες της ζωής μας. Κανένας δεν μπορεί να είναι 

ανοργάνωτος και να βρίσκεται έξω από τα σωματεία και τη συλλογική δράση. Κανένας 

μόνος του. 
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