
Η επέκταση του Κινήματος «ΔΕΝ
ΠΛΗΡΩΝΩ» πέραν του πανικού που έχει δη‐
μιουργήσει στις καθεστωτικές δυνάμεις φαί‐
νεται ότι έχει ανοίξει την όρεξη σε αρκετούς
άλλους προκειμένου να εκμεταλλευτούν την
μεγάλη απεύθυνση του για να αυξήσουν τα
πολιτικά τους κέρδη. 

Το τελευταίο διάστημα παρατη‐
ρούμε στα Μέσα μαζικής Ενημέρωσης, μια
προσπάθεια να ταυτιστεί το Κίνημα των ΕΠΙ‐
ΤΡΟΠΩΝ ΑΓΩΝΑ «Δεν Πληρώνω» με συγκε‐
κριμένους  κοινοβουλευτικούς ή άλλους
πολιτικούς σχηματισμούς .

Ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα που
15 μήνες τώρα αγνοούσαν επιδεικτικά το κί‐
νημα μας, αφιερώνουν τώρα τον πολύτιμο τη‐
λεοπτικό τους χρόνο σε συνεντεύξεις
βουλευτών που αναλαμβάνουν «αυτοβού‐
λως» την εκπροσώπηση του κινήματος.   

Αυτή η τακτική αποτελεί συνέχεια
της κυβερνητικής προπαγάνδας και προσπά‐
θειας να φθείρει το «Δεν Πληρώνω» με διο‐
χετευόμενες πληροφορίες για υποκινούμενες

ομάδες και κομματικά συμφέροντα που κρύ‐
βονται πίσω μας.

Κυβέρνηση, εργολάβοι και τα πα‐
παγαλάκια τους μαζί με τα κατασταλτικά
μέτρα και τα τρομοκρατικά τους νομοθετή‐
ματα (Κ.Ο.Κ. τύπου Ρέππα), προσπαθούν να
δημιουργήσουν πολιτικά αναχώματα και
διαμεσολαβητές που να διαχειριστούν στην
κρίσιμη στιγμή, ευελπιστούν, το κίνημα.  

Δεν είναι τυχαίο ότι οι αυτόκλητοι
αυτοί «εργολάβοι του κινήματος», διεκδικούν
«δίκαια», φτηνότερα διόδια, χωρικές μετακι‐
νήσεις διοδίων και παράπλευρους δρόμους,
όταν οι Επιτροπές  Αγώνα  «Δεν Πληρώνω»
έχουν επανειλημμένα διακηρύξει την εναν‐
τίωση τους σε κάθε διόδιο, σε κάθε εμπόδιο
ελεύθερης μετακίνησης των ανθρώπων.    

Δεν είναι τυχαίο ότι απέναντι στο
μεγάλο κίνημα αυτοοργάνωσης τω ν πολι‐
τών που απαιτούν κάθε κοινωνικό αγαθό να
είναι δωρεάν, που δηλώνουν «Δεν πληρώ‐
νουμε» ξανά για την Υγεία,  την παιδεία, την
μετακίνηση                     Συνέχεια σελ. 2

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΓΩΝΑ «ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ»

Η Κυβέρνηση μαζί με ΔΝΤ και  ΕΕ μετατρέπουν
σήμερα τον ‘Ελληνα εργαζόμενο σε σκλάβο.  Με-
σούσης της κρίσης του παγκόσμιου καπιταλιστι-
κού συστήματος εγχώριοι και διεθνείς
νταβατζήδες ασκούνται σε μια πρωτοφανή λεη-
λασία της δημόσιας περιουσίας και των Ελλήνων
πολιτών με την αμέριστη συνεργασία του πολιτι-
κού τους προσωπικού, Κυβέρνησης, αντιπολί-
τευσης και λοιπών συνεργαζόμενων πολιτικών
σχηματισμών. Το σχέδιο είχε ξεκινήσει αρκετά
χρόνια πριν με τις περιβόητες ΣΔΙΤ (Συμπράξεις
Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα). Στήθηκε το με-
γάλο φαγοπότι με τον ΟΤΕ, ακολούθησε η μετα-
τροπή των δημόσιων οργανισμών σε ΑΕ και η
είσοδός τους στο χρηματιστήριο που οδήγησε
στην  καταλήστευση των αποθεματικών των
ασφαλιστικών ταμείων και φτάσαμε στην παρά-
δοση των ελληνικών δημόσιων δρόμων στην εκ-
μετάλλευση των ιδιωτικών εταιριών. Η δημόσια
περιουσία και τα κοινωνικά αγαθά μετατρέπονται
σε εμπόρευμα με κοινοβουλευτική νομιμοποίηση.
Έλληνες και διεθνείς μεγαλοκαρχαρίες ετοιμά-
ζονται να ορμήσουν σε οτιδήποτε έχει απομείνει
δημόσιο. Κυβέρνηση και Τρόϊκα υπογράφουν το
ΜΝΗΜΟΝΙΟ ή αλλιώς «δανειακή σύμβαση», που
παρέχει το δικαίωμα στους δανειστές αναγκαστι-
κής κατάσχεσης των δημόσιων περιουσιακών
στοιχείων με διαιτητικό ρόλο των Βρετανικών δι-
καστηρίων!  Σε αυτή την κατεύθυνση δεν ήταν κα-
θόλου τυχαία η παρέμβαση της τρόικα που

μίλησε για εκποίηση δημόσιων περιουσιακών
στοιχείων.

Η επίκληση της χρεοκοπίας με την δημοσιονο-
μική κρίση οδήγησε στην περιστολή εργασιακών,
οικονομικών, ασφαλιστικών και κοινωνικών δι-
καιωμάτων, επιτρέποντας στις αγορές να αυξή-
σουν ακόμη περισσότερο τα κέρδη και την
εξουσία τους ενώ το σύνολο της κοινωνίας υπο-
χρεώνεται να αποδεχτεί μια μακρόχρονη ειλω-
τεία.

Μέσα σε ένα χρόνο η Κυβέρνηση πέρασε τόσα
μέτρα ενάντια στους εργαζόμενους, όσα διεκδι-
κούσαν ο ΣΕΒ και οι Τραπεζίτες από τη μεταπο-
λίτευση του 1975.

Μουδιασμένοι και καθηλωμένοι μπροστά στις
οθόνες παρακολουθούμε όλοι τις βαθυστόχαστες
αναλύσεις και μοιραζόμαστε τον τρόμο που
απλόχερα σπέρνουν οι καλοπληρωμένοι κονδυ-
λοφόροι/παπαγαλάκια της εγχώριας ολιγαρχίας.

Οδηγηθήκαμε σήμερα στην ποινικοποίηση του
ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ είτε γιατί έχουμε πειστεί ότι μας
εξαπατούν ήτε γιατι ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΝΑ ΠΛΗΡΩ-
ΣΟΥΜΕ. Το παράδειγμα των διοδίων είναι εξό-
χως διαφωτιστικό: Νομοθέτησαν την άρνηση
πληρωμής στους προκρούστειους ληστές ώς
παράβαση του ΚΟΚ!           Συνέχεια σελ. 2

ΝΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΤΡΕΨΟΥΜΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Όταν το άδικο
γίνεται νόμος
η ανατροπή του
αποτελεί καθήκον!
Δεν πληρώνουμε
δεν μας κλέβουν άλλο
τα μικρά τα ψάρια
θα φάνε το μεγάλο
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ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ



Αύριο ενδεχομένως θα κάνουν το ίδιο
προκειμένου να υποστηρίξουν τα συμ-
φέροντα των εταιριών κινητής τηλεφω-
νίας, της ΔΕΗ, των τραπεζών που
έχουν κατακλέψει τους εργαζόμενους
με τις ληστρικές δανειακές συμβάσεις
στα στεγαστικά και τα καταναλωτικά
δάνεια κ.λ.π.

Απροκάλυπτα η πολιτική διακυβέρ-
νηση θέτει τους μηχανισμούς του κρά-
τους (θεσμικό – νομοθετικό πλαίσιο,
δικαστική και εκτελεστική εξουσία) στην
υπηρεσία των νταβατζήδων και της
απογείωσης των κερδών τους.

Το κίνημα ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ ξεκίνησε
διεκδικώντας το αυτονόητο: Ελεύθερη
μετακίνηση στο δημόσιο οδικό δίκτυο.
Άρνηση πληρωμής διοδίων. Μαζικο-
ποιήθηκε πολύ γρήγορα και υποχρεώ-
θηκε απο τις ανάγκες των καιρών να
ενσωματώσει στο διεκδικητικό του
πλαίσιο την απαίτηση για ελεύθερες
δωρεάν μετακινήσεις, ελεύθερη πρό-
σβαση στα δημόσια νοσηλευτικά ιδρύ-
ματα, δωρεάν όλα τα κοινωνικά αγαθά.
Μέσα σε λιγότερο από ενάμισι χρόνο
τοπικά κινήματα (ΧΥΤΑ – ΧΥΤΥ κ.α)
συναντήθηκαν σε κοινές δράσεις και οι-
κοδόμησαν νέες κοινωνικές συμμαχίες.
(Υγειονομικοί και κίνημα ΔΕΝ ΠΛΗ-
ΡΩΝΩ για τα εισιτήρια στα νοσοκομεία/
δημόσιες μεταφορές – εργαζόμενοι στα
ΜΜΜκ.λ.π.)

Ο πανικός που άρχισε να προκαλεί ένα
κίνημα δομημένο απο τα κάτω με αμε-
σοδημοκρατικές διαδικασίες συγκρότη-
σης και δράσεων οδήγησε το πολιτικό

προσωπικό της άρχουσας τάξης σε
μέτρα κατασταλτικού χαρακτήρα.

Η εξάπλωση και το δυνάμωμα του κι-
νήματος δεν μπορεί να ποινικοποιηθεί.
Αντίθετα το κίνημα ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ γι-
γαντώνεται. Το Σάββατο στην Αττική
οδό και στην κεντρική συγκέντρωση
του στα ΔΙΟΔΙΑ ΑΦΙΔΝΩΝ αμέσως
μετά την ανακοίνωση της τροπολογίας
του αίσχους για διοικητικά μέτρα στους
οδηγούς, απέδειξε τα ισχυρά αντανα-
κλαστικά των αντιδράσεων του κόσμου
που έχει αντιληφθεί ότι ΔΕΝ ΠΑΕΙ
ΑΛΛΟ. Το ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ με δεδο-
μένα πρώτα την καθολική αναξιοπιστία
του σημερινού πολιτικού συστήματος
και την κρισιμότητα των καιρών μετα-
τρέπεται σε καθολικό κίνημα αντίστα-
σης ενάντια στην επίθεση που
υφίσταται σήμερα κάθε εργαζόμενος,
κάθε συμπολίτης. Ενώνει τους εργαζό-
μενους και τη νεολαία σε ένα καθολικό
κίνημα αμφισβήτησης απο τα κάτω και
στους αγώνες. Αποδοκιμάζει την εκ-
προσώπηση και τη διαχείρηση, αρνεί-
ται να διαπραγματευτεί και εισπράττει
την επιδοκιμασία του δοκιμαζόμενου
λαού που αυτοοργανώνεται και πυ-
κνώνει τις ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΓΩΝΑ σε όλη
την Ελλάδα.

Η κεντρική πολιτική συγκέντρωση δια-
μαρτυρίας την Τρίτη 1Η Μάρτη στο
ΣΥΝΤΑΓΜΑ μπορεί να σηματοδοτήσει
μια νέα ιστορική αφετηρία. Την πρό-
θεση να  πάρει ο λαός  την ευθύνη της
ελευθερίας και της αυτοδιάθεσης στα
χέρια του.

ΝΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΤΡΕΨΟΥΜΕ

Παπανδρέου - Στρος Καν Η απάντησή μας!

Παπακωνσταντίνου - Τραπεζίτες Η απάντησή μας!

«Δεν πληρώνουμε την κρίση τους», δη‐
μιουργείται μια «συμμαχία προθύμων» για να
διαπραγματευτεί με κυβέρνηση και εργολάβους,
το πόσο και που θα πληρώνουμε, για  να υποδεί‐
ξει ρεαλιστικές λύσεις (για τα κέρδη των εται‐
ριών), για να εκτονώσει την οργή με ψίχουλα.    

Οι επιτροπές αγώνα «Δεν Πληρώνω»
συγκροτούνται από ελεύθερα συνευρισκόμε‐
νους πολίτες σε αμεσοδημοκρατική βάση, συνα‐
γωνιστές σε κοινές δράσεις. 

Δεν εκπροσωπούνται από κανένα κοι‐
νοβουλευτικό σχηματισμό, δεν αναγνωρίζουν
κανένα διαμεσολαβητή, δεν διαπραγματεύον‐
ται το δίκιο του αγώνα, το διεκδικούν στους
δρόμους. Δεν σταματάμε ποτέ να λέμε ότι «όταν
το άδικο γίνεται νόμος καθήκον μας είναι μόνο η
ανατροπή του».

Το «Δεν Πληρώνω» αναφέρεται δη‐
μόσια μόνο από τους ανθρώπους που το απο‐
τελούν και τις Επιτροπές Αγώνα τους. Σε αυτό
έχει θέση κάθε εκμεταλλευόμενος άνθρωπος
κάθε εργαζόμενος που υποφέρει από την πολι‐

τική της κυβέρνησης και το πολιτικό προσωπικό
της  «αγοράς» εγχώριας και διεθνούς.  Για το κί‐
νημα των Επιτροπών Αγώνα «Δεν πληρώνω» οι
μόνοι που αποκλείονται είναι οι φασίστες και
οι ρατσιστές.

Έτσι εξασφαλίζεται η ανεξαρτησία
μας από τα οικονομικά συμφέροντα και τον κα‐
θεστωτικό έλεγχο. Για αυτό το κίνημα «ΔΕΝ
ΠΛΗΡΩΝΩ» μεγαλώνει συνέχεια και γίνεται πο‐
λιτικά επικίνδυνο, είναι κίνημα αντίστασης και
ανατροπής , γιατί συνδυάζει την μάχη για τα δι‐
καιώματα και της ανάγκες μας  με την αμεσο‐
δημοκρατική αυτενέργεια των ανθρώπων . Η
απάντηση σε όλα αυτά τα φαινόμενα είναι η κα‐
θημερινή δράση του «ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ» που θα
εκφραστεί  κεντρικά, μαζικά και δημόσια  την 1η

Μάρτη στο Σύνταγμα. 

17/2/2011
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΓΩΝΑ «ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ»
www.denplirono.info

www.oxidiodia.gr

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΑΓΩΝΑ 

“ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ”

Σε κάθε περιοχή, σε κάθε χώρο  συγκροτούμε ανοιχτές Επιτροπές Αγώνα. Με  πρω-
τοβουλία, ανθρώπων  της περιοχής καλούμε ανοιχτή συνέλευση για τη συγκρότηση
της επιτροπής.
Μια προηγούμενη επικοινωνία με το oxidiodia.gr  ή denplirono.info θα βοη-

θήσει για να δημοσιευτεί ο τόπος και ο χρόνος της συνέλευσης στα κεντρικά
ιστολόγια και θα εξασφαλιστεί η μεγαλύτερη συμμετοχή και ενημέρωση ανθρώπων.     

Η βάση συγκρότησης και συμφωνίας των επιτροπών είναι η κοινή ανάγκη και
μάχη για την υπεράσπιση της δωρεάν παροχής όλων των κοινωνικών αγαθών, για
την διεκδίκηση όλων των αναγκών και δικαιωμάτων μας. Η κοινή αντίληψη του

Δεν Πληρώνω, Δεν πληρώνω την Κρίση τους.

Βάση συγκρότησης αποτελούν όλα τα κείμενα που έχουν καταλήξει οι Επιτρο-
πές Αγώνα Πανελλαδικά και το κείμενο καλέσματος για την συγκέντρωση της 1ης
Μάρτη.Στις επιτροπές μπορεί να συμμετέχει κάθε άνθρωπος, εκτός από φασί-
στες και ρατσιστές.     

Οι επιτροπές αγώνα συγκροτούνται στην βάση της άμεσης δημοκρατίας και

της απόλυτης ελευθερίας, χωρίς κανέναν περιορισμό στην έκφραση του κάθε μέ-
λους της. Δεν υπάρχουν «διοικητικές» επιτροπές, γραμματείς και «φαρισαίοι», δεν
υπάρχει ιεραρχία. Το κάθε μέλος έχει λόγο για όλα τα ζητήματα που αφορούν
την δράση της επιτροπής αγώνα και συνολικά του «Δεν Πληρώνω». Κάθε μέλος

έχει το δικαίωμα να παρευρίσκεται και να μιλάει σε κάθε συνεδρίαση, εκδήλωση
ή δράση  οποιασδήποτε επιτροπής Πανελλαδικά.

Οι αποφάσεις παίρνονται με την μεγαλύτερη δυνατή πλειοψηφία. Κάθε επι-
τροπή συμμετέχει σε όλες τις πανελλαδικές  διαδικασίες του κινήματος, μεταφέρον-
τας τις αποφάσεις της,  με αιρετούς και ανακλητούς αντιπροσώπους ή με την
συμμετοχή του συνόλου των μελών της και οπωσδήποτε με το δικαίωμα κάθε μέ-
λους να παρευρίσκεται και να εκφράζει την γνώμη του.   

Τέλος συνδέουμε την επιτροπή της περιοχής μας με το σύνολο των επιτρο-

πών πανελλαδικά διαμέσου των κεντρικών ιστολόγιων στέλνοντας e-mail με τη-
λέφωνα επικοινωνίας και ενημερώνουμε για τις αποφάσεις και τη  δράση μας.

Πως φτιάχνουμε παντού Επιτροπές  Αγώνα 

«Δεν Πληρώνω»



Η καταιγίδα του κινήματος  ΔΕΝ ΠΛΗ-
ΡΩΝΩ έρχεται. Οι εργολάβοι μαζί με την
Κυβέρνηση και τα ΜΜΕ ανοίγουν ομπρέ-
λες  για να κρατήσουν άμυνα. Μετά  από
μήνυση που είχε υποβάλλει η εταιρία ΝΕΑ
ΟΔΟΣ ΑΕ κατά εννέα μελών του κινήματος
ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΑ ΔΙΟΔΙΑ με κατηγορίες σύ-
στασης τρομοκρατικής οργάνωσης  και
σέρνονταν για μήνες στο στάδιο της προ-
δικασίας χωρίς να είναι δυνατόν να στοι-
χειοθετηθεί σοβαρά, μετετράπη σε «φθορά
ξένης ιδιοκτησίας, διατάραξη κοινής και οι-
κιακής ειρήνης, παρακώλυση συγκοινω-
νιών, διατάραξη ασφαλείας συγκοινωνιών
και συκοφαντική δυσφήμηση». Η εισαγγε-
λία άσκησε τις διώξεις.  Τα ΜΜΕ ανέλαβαν
το γνωστό τους ρόλο να προβάλλουν το γε-
γονός  ως διώξεις δήθεν κατά όσων δεν
πληρώνουν.
Έχουμε και λέμε: 

1.       Οι διώξεις δεν θα μπορούσαν ποτέ
να ασκηθούν κατά των πολιτών που αρ-
νούνται να πληρώσουν τα χαράτσια στους
δρόμους, τα εισιτήρια, τα νοσοκομεία κ.ο.κ.
Σχεδόν δύο χρόνια δράσεων άρνησης
πληρωμής από εκατοντάδες χιλιάδες συμ-
πολίτες μας δεν έχει γίνει ούτε μία αγωγή.
Γιατί;;;

2.       Διώξεις αντίθετα ασκήθηκαν ενάντια
στις πολεοδομικές αυθαιρεσίες της ΝΕΑ
ΟΔΟΣ ΑΕ που καταδικάστηκε και της επι-
δικάστηκε πρόστιμο ύψος 22 εκ. ευρώ που
αρνείται να καταβάλλει!

3.       Οι διώξεις που ασκήθηκαν στρέφον-
ται κατά εννέα πρωτοπόρων για αδικήματα
που δεν μπορούν να αποδειχτούν γιατί:
Ποτέ δεν συνελήφθηκε μέλος του κινήμα-
τος με τις παραπάνω κατηγορίες.  Αλήθεια

για ποια διατάραξη κοινής και οικιακής ει-
ρήνης μιλάμε στους σταθμούς των διοδίων;
Καταμεσίς του πουθενά ούτε αλεπούδες
δεν περνάνε! Ποια παρακώλυση συγκοι-
νωνιών; Εμείς ανοίγουμε τους δρόμους!
Φθορά ξένης ιδιοκτησίας; Ta αυθαίρετα
που έχουν στήσει στις εθνικές μας οδούς
έπρεπε να μην έχουν γίνει ποτέ. Σπάσαμε
τις μπάρες λένε; Μα μπάρες ούτε στις συμ-
βάσεις παραχώρησης δεν αναφέρεται να
υπάρχουν! Συκοφαντική δυσφήμηση; Εδώ
γελάμε…

Πώς απαντάμε επί της ουσίας: Συγκρο-
τούμε καθημερινά ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΓΩΝΑ
παντού. Συνεχίζουμε τα ανοίγματα διοδίων
σε όλη την Ελλάδα – για να δείξουμε στην
Κυβέρνηση  τη ΝΕΑ ΟΔΟΣ ΑΕ και τις υπό-
λοιπες εταιρίες των εθνικών μας εργολά-
βων, ότι δεν ψαρώνουμε! Στις διώξεις
απαντάμε με κινητοποιήσεις. Σηκώνουμε
τις μπάρες και περνάμε. Δεν πληρώνουμε,
Δεν θα πληρώσουμε την κρίση τους.

Η ΝΙΚΗ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΗ ΜΑΣ. Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ΘΑ ΠΕΣΕΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΙΣ
ΜΠΑΡΕΣ ΣΤΑ ΔΙΟΔΙΑ. ΔΕΝ ΠΛΗΡΩ-
ΝΟΥΜΕ – ΔΕΝ ΨΑΡΩΝΟΥΜΕ. 

«Δεν έχει να φοβάται η χώρα από το λαό,

αλλά από αυτούς που κυβερνούν»

Μετά τα ΜΜΕ που έχουν αναλάβει και την ερ-
γολαβία της υποστήριξης των εργολάβων,
χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία, αντίθετα,  αν κρί-
νουμε από την καθημερινά αυξανόμενη αν-
ταπόκριση του κινήματος «ΔΕΝ
ΠΛΗΡΩΝΩ», ανέλαβε «δράση» ο υπουργός
κ.Ρέππας.

Τζαμπατζήδες και επι-
ζήμιους για το δημόσιο
συμφέρον  χαρακτήρισε
τους πολίτες που αρ-
νούνται να πληρώσουν
τα χαράτσια είτε αυτά
λέγονται διόδια, είτε αυ-
ξημένα εισιτήρια, είτε ει-
σιτήρια στα δημόσια
νοσηλευτικά ιδρύματα.
Εμείς οι τζαμπατζήδες
πληρώναμε τόσα χρό-
νια φόρους για να φτια-
χτούν οι δρόμοι.
Πληρώνουμε σήμερα

φόρους στη βενζίνη και τα τέλη κυκλοφορίας
για να συντηρούνται οι δρόμοι. Πληρώνουμε
φόρους και υπέρογκες ασφαλιστικές εισφο-
ρές για να έχουμε δημόσια περίθαλψη. Πλη-
ρώνουμε φόρους για τα ελλείμματα των
δημόσιων συγκοινωνιών αφού προηγουμέ-
νως  είχαμε αγοράσει τα λεωφορεία και
έχουμε χτίσει τα μηχανοστάσια και τις υπο-
δομές.  Πληρώναμε φόρους για να κάνει η
κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ  στην οποία μετείχε ο

κ. Ρέππας τους Ολυμπιακούς αγώνες της
αρπαχτής με τα γνωστά αποτελέσματα.
Αντί  να απολογείται σήμερα ο κ. Ρέππας,
προανήγγειλε πρωτοβουλία της κυβέρνησης
για την αντιμετώπιση των πολιτών που αρ-
νούνται να πληρώσουν διόδια, εισιτήρια
κ.λ.π. λέγοντας χαρακτηριστικά ότι η στάση
αυτή «είναι αντικοινωνική και συνιστά δολιο-
φθορά καθώς υπονομεύει τόσο τη βιωσιμό-
τητα των αστικών συγκοινωνιών όσο και τις
θέσεις των εργαζομένων». 

Δεν είχαμε καμία αμφιβολία για τις προθέσεις
της σημερινής κυβέρνησης και δεν έχουμε
καμιά αυταπάτη για τις πρωτοβουλίες που
αναλαμβάνει. Πρώτα ανέλαβαν την πρωτο-
βουλία να φέρουν το ΔΝΤ και τα κοράκια της
ΕΕ , υπέγραψαν το μνημόνιο και ανέλαβαν
ρόλο κατοχικής κυβέρνησης. Καιρός ήταν
μετά την διασφάλιση των συμφερόντων
στους ξένους «δανειστές»  να προωθήσουν
την εξασφάλιση συμφερόντων των «εθνι-
κών» μας εργολάβων.  Παλιά μου τέχνη κό-
σκινο, θα πείτε. Μίλησε περί υπονόμευσης
της θέσης των εργαζόμενων, ο υπουργός

που σχεδίασε μαζί με την κυβέρνησή του την
περικοπή των μισθών και των συντάξεων,
την κατάργηση εργασιακών δικαιωμάτων,
την καταδίκη στην ανεργία εκατοντάδων χι-
λιάδων συμπολιτών μας.

Το σημερινό κίνημα του ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ κ.
Ρέππα έρχεται από το μέλλον. Έρχεται  και
ορθώνεται απέναντι σε εσάς και τα συμφέ-
ροντα που υπηρετείτε με τη δύναμη και την
ορμή που αποκτάει το τσουνάμι και δεν μπο-
ρεί κανένας εργολάβος της πολιτικής ή του
τσιμέντου να σταματήσει. Είναι κίνημα αυτο-
γνωσίας, ανατροπής  και ευθύνης απέναντι
στις νέες γενιές που έρχονται. «Αυτό το χώμα
είναι δικό τους και δικό μας, δεν μπορεί κα-
νείς να μας το πάρει». Δεν θα τους παραδώ-
σουμε μια χώρα υποτελή σε μια φούχτα
καπιτα – ληστών αρπαχτικών. Η οργή μας θα
σας συμπαρασύρει μαζί τους.

«Όταν ο λαός εξεγείρεται και παραδίνεται
στην οργή του, είναι μια φλόγα σφοδρή, που
μάταια προσπαθείς να τη σβήσεις» ΕΥΡΙΠΙ-
ΔΗΣ, Σαλαμίνα 480 – 406 π.χ. 

Σήμερα που το κίνημα ενάντια στα διόδια
ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ έχει επεκταθεί και απαιτεί
την κατάργηση όλων των διοδίων και την
ελεύθερη μετακίνηση των πολιτών στους δη-
μόσιους αυτοκινητόδρομους, οι γνωστοί ερ-
γολάβοι των κινημάτων και της πολιτικής
αναλαμβάνουν διαπραγμάτευση για εμάς,
χωρίς εμάς, φτιάχνουν αναχώματα, αναγνω-
ρίζουν έτσι ότι πράγματι οι δρόμοι ανήκουν
στο μεγάλο κεφάλαιο και απαιτούν για λογα-
ριασμό ημών των ιθαγενών υπηκόων μια εκ-
πτωσούλα ή αλλιώς να μας χρυσώσουν το
χάπι. Προτείνουν στην κυβέρνηση να αναθέ-
σει (στους ίδιους εργολάβους – που αλλού;)
καινούργια έργα για παράδρομους, χαρίζον-
τας τους λεφτά που περικόπτονται από μι-
σθούς και συντάξεις! Έτσι θα παραμείνουν

και οι ιδιωτικοί αυτοκινητόδρομοι στα χέρια
των πολυεθνικών. Οι προτάσεις αυτές του
Συνασπισμού/Τσίπρα έρχονται την ώρα που
οι παλιές συμβάσεις παραχώρησης καταρ-
ρέουν κάτω από την πίεση του μεγάλου κι-
νήματος ενάντια στα διόδια και που
κυβέρνηση, τράπεζες και κατασκευαστικές
θέλουν επαναδιαπραγμάτευση για να δια-
σφαλίσουν τα κέρδη τους. Ο συνασπισμός
προσφέρει σανίδα σωτηρίας σε όλους  αυ-
τούς. 

Η ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ
ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΟΔΙΑ

Την άμεση κατάργηση των πλευρικών – πε-
ριαστικών διοδίων και τον επαναπροσδιορι-

σμό -προς τα κάτω- όλων των αντιτίμων στην
Εθνική oδό Αθηνών – Λαμίας, ζητούν με
ερώτησή τους ο Αλέξης Τσίπρας και ο Δημή-
τρης Παπαδημούλης, υιοθετώντας το αίτημα
των κατοίκων της βόρειας Αττικής. Παράλ-
ληλα ο πρόεδρος της Κ.Ο. και ο βουλευτής
του ΣΥΡΙΖΑ επαναφέρουν το αίτημα για επα-
ναδιαπραγμάτευση των συμβάσεων παρα-
χώρησης εκ μέρους του Δημοσίου της
εκμετάλλευσης των διοδίων σε ιδιωτικές εται-
ρείες, ενόψει του  νέου κύματος ανατιμή-
σεων.

Ζητούν ακόμη από τους υπουργούς Υποδο-
μών, Οικονομικών και Περιβάλλοντος την κα-
τασκευή τοπικών παράδρομων
απαλλαγμένων από διόδια, προκειμένου να

απεμπλακούν οι κάτοικοι των περιοχών από
την καθημερινή καταβολή διοδίων. Ως ενδει-
κτικό παράδειγμα για την επιβάρυνση της κα-
θημερινότητας των πολιτών, οι Αλ. Τσίπρας
και Δ. Παπαδημούλης αναφέρουν ότι ο Ωρω-
πός διαθέτει μόνο δημοτικό σχολείο και για
τη μεταφορά των μαθητών προς τα σχολικά
συγκροτήματα του γυμνασίου και του λυκείου
επιβαρύνονται οι γονείς σε καθημερινή βάση
(πλευρικά διόδια Οινοφύτων και  Καπανδρι-
τίου).
http://www.avgi.gr/ArticleActionshow.ac-
tion?articleID=592103

ΔΕΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΟΜΑΣΤΕ ΤΙΠΟΤΑ 

ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟ ΛΑΟ 

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΙΟΔΙΩΝ ΤΩΡΑ! 

«ΤΖΑΜΠΑΤΖΗΔΕΣ» ΚΑΙ ΤΖΑΜΠΑ ΜΑΓΚΕΣ…

Ποιός ανέθεσε στο ΣΥΡΙΖΑ την εργολαβία;

ΟΙ ΔΙΩΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΕΝΝΕΑ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ



Tελικά οι μάσκες έπεσαν. Όπως είχαμε ενημερώσει με επα-
νειλημμένες ανακοινώσεις μας που προέρχονταν από φαν-
τάρους που υπηρετούν στην 71η Αερομεταφερόμενη
Ταξιαρχίας ΠΟΝΤΟΣ, με έδρα τη Νέα Σάντα Κιλκίς, το χρο-
νικό διάστημα Πέμπτης 3/2 και Παρασκευής 4/2, πραγματο-
ποιήθηκαν Ασκήσεις Καταστολής Πλήθους, υπό την
επίβλεψη της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας των Ενό-
πλων Δυνάμεων, στην περιοχή Κορομηλά, όπου υπάρχει ει-
δική διαμόρφωση που ικανοποιεί τις ανάγκες πολεμικών και
κατασταλτικών σεναρίων αντιμετώπισης Αντάρτικου Πόλης.
Επαγγελματίες Οπλίτες ντυμένοι ως ΜΑΤ, με πλήρη εξάρ-
τηση αντιμετώπισαν φαντάρους σε ρόλο εξαγριωμένου δια-
δηλωτή, ενώ αξιωματικοί έριχναν μολότοφ. 
Τις αποκαλύψεις ακολούθησαν απειλές για στρατοδικείο, η
επίσημη διάψευση του ΓΕΣ που χαρακτηρίζει την άσκηση
«Διαχωρισμό Αντιμαχομένων», αλλά σε ομιλία του ο διοικη-

τής του 596 Τάγματος αποκάλυψε ότι εξαιτίας της ελληνικής
συμμετοχής στον Ευρωστρατό, από την άνοιξη ο ελληνικός
στρατός είναι υποχρεωμένος να έχει δύο διμοιρίες Καταστο-
λής Πλήθους! Η 71η Αερομεταφερόμενη Ταξιαρχία, εκτός των
«εθνικών» της αποστολών,  εκπαιδεύεται, αξιολογείται και
έχει την ετοιμότητα να διαθέσει τμήματα, στη  Βαλκανική Τα-
ξιαρχία (ΗELEBROC) και στη Δύναμη Άμεσης Αντίδρασης
του ΝΑΤΟ (NRF-NATO Response Force), που σύμφωνα με
το νέο δόγμα της συμμαχίας το οποίο αποφασίστηκε στη Σύ-
νοδο της Λισαβόνας έχει τη δυνατότητα παρέμβασης στο
εσωτερικό χωρών, ώστε να προστατέψει το αστικό καθεστώς
εξουσίας που απειλείται από κοινωνικές εξεγέρσεις. 

Παίζει με τη φωτιά η κυβέρνηση αν νομίζει ότι μπορεί να κα-
τεβάσει τους φαντάρους στο πεζοδρόμιο ενάντια σε απερ-
γούς και εξεγερμένους. Το Δεκέμβρη του 2008, η κυβέρνηση

της ΝΔ το ΘΕΛΗΣΕ, αλλά δε το ΜΠΟΡΕΣΕ! Εμείς ως ΔΙ-
ΚΤΥΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΦΑΝΤΑΡΩΝ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ δεσμευόμα-
στε ότι ΔΕΝ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΟΥΜΕ ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ
ΠΛΗΘΟΥΣ. Αν τολμήσουν να κατεβάσουν στρατό στο δρόμο
θα πρέπει να είναι σίγουροι ότι θα αντιμετωπίσουν ΕΞΕ-
ΓΕΡΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ. Τέλος.

Τα όπλα μας δεν πρόκειται να τα στρέψουμε ενάντια στους
φίλους και γονείς μας που αγωνίζονται για τα κοινά μας δι-
καιώματα και ανάγκες. ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΟΥΝΕ ΜΠΡΟΣΤΑ ΤΟΥΣ.

Ο ΕΧΘΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΚΑΙ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ

ΠΗΓΗ:http:/ /dikt iospartakos.blogspot.com/2011/02/blog-
post_09.htmll

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟ! Η ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΧΟΥΝΤΑ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΚΑΤΑΡΡΕΕΙ

Ο εργαζόμενος είδη έχει πληρώσει πολ-
λαπλά για αυτές τις συγκοινωνίες μέσα
από την φορολογία του 45%, τους εμέ-
σους φόρους, τα δημοτικά τέλη, χρησι-
μοποιεί τις συγκοινωνίες   για την
μεταφορά πρωτίστως  στην δουλειά του,
πράγμα που αν κάποιος θα έπρεπε να
πληρώσει αυτό ς θα ήταν ο εργοδότης
και το κράτος και όχι ο εργαζόμενος. 
Δεν μπορεί η λειτουργία τους να καθο-
ρίζεται με κριτήρια κερδοφορίας, αντα-
γωνιστικότητας, κανόνων αγοράς και
ανταγωνισμού. Οι συγκοινωνίες είναι
δημόσιο αγαθό και όχι εμπόρευμα
Όλοι αυτοί που θέλουν να ιδιωτικοποι-
ήσουν τις συγκοινωνίες  μιλάνε για τα
περίφημα χρέη του ΟΑΣΑ, αλλά ας
δούμε τα στοιχεία: Ο ΟΑΣΑ είχε έξοδα
το 2009 853εκ με 116εκ τοκοχρεολύσια,

οι κυβερνητικές υπηρεσίες χρωστάνε
στον ΟΟΣΑ 420,9 εκ. €. Ενώ το σύνολο
των χρεών του κράτους είναι 2,7 δις. Η
ίδια η πολιτική γραμμή που ακολουθή-
θηκε με την Ολυμπιακή έρχεται τώρα να
εφαρμοστεί στον ΟΑΣΑ, πρώτα απα-
ξιώνουν τον φορέα και μετά τον ξεπου-
λάνε σε εξευτελιστική τιμή.  Ενώ
παράλληλα επιδοτούν αδρά τις ιδιωτικές
εταιρίες της επαρχίας. 
Ακόμα και τώρα και έτσι όπως είναι η κα-
τάσταση μπορεί να προχωρήσει η δω-
ρεάν μετακίνηση. 
Σε κάθε γειτονιά σε κάθε περιοχή οργα-
νώνουμε τις ομάδες μας και παρεμβαί-
νουμε στις συγκοινωνίες απαιτώντας
την μη πληρωμή εισιτηρίου. 

Είναι κοινά αποδεκτό ότι το ΕΣΥ με όλα τα
προβλήματα στη λειτουργία του αποτελεί τη
βάση των δημόσιων υπηρεσιών υγείας. Τα
τελευταία χρόνια οι προσπάθειες από κυ-
βέρνηση και ιδιώτες/επιχειρηματίες  εντοπί-
ζονται στη λογική της απαξίωσης του
δημόσιου χαρακτήρα/συστήματος, προβάλ-
λοντας μόνο τις αδυναμίες που αναμφισβή-
τητα υπάρχουν, με ευθύνη του κράτους, ενώ
αποσιωπείται συστηματικά η μεγάλη του
συμβολή στην εξυπηρέτηση των αναγκών
υγείας.  Σταδιακά με τη βοήθεια των πάντα
πρόθυμων ΜΜΕ ξεκίνησε η προσπάθεια
απαξίωσης και η προβολή της ιδιωτικοποί-
ησης του δημόσιου συστήματος.  Ωστόσο
παρά την εμφάνιση των ιδιωτικών υπηρε-
σιών παροχής υγείας και την ενθάρρυνση
της λειτουργίας τους, οι πολίτες εμπιστεύον-
ται και απευθύνονται στη μεγάλη τους πλει-
οψηφία στο  ΕΣΥ. Η δυνατότητα μετατροπής
του κοινωνικού αγαθού σε κέρδος περνάει
μόνο μέσα από την κατάργηση του Εθνικού
Συστήματος Υγείας. Έτσι λοιπόν ξεκινάει η
προσπάθεια αποδόμησής του. Ξεκινούν τα
απογευματινά ιατρεία στα νοσοκομεία  προ-
κειμένου να «εξυπηρετήσουν» την αυξανό-
μενη ζήτηση υπηρεσιών υγείας. Σήμερα η

επίσκεψη στα απογευματινά κοστίζει 75
ευρώ. Βεβαίως δεν φρόντισαν να καλύψουν
κενές θέσεις ούτε να κάνουν νέες προσλή-
ψεις. Η τελευταία εξέλιξη με το ΙΚΑ κάτι μας
θυμίζει…Το εισιτήριο στα νοσοκομεία δεν
στηρίζει την « οικονομική αδυναμία» του
κράτους να στηρίξει το σύστημα. Οι εργαζό-
μενοι πλήρωναν και συνεχίζουν να πληρώ-
νουν υψηλές ασφαλιστικές εισφορές, και
μεγάλους φόρους. Το κράτος συνεχίζει να
αυξάνει τα ελλείμματα  εξυπηρετώντας τις
μεγάλες φαρμακευτικές εταιρίες και μοιρά-
ζοντας προμήθειες στους ημέτερους.
Η εφαρμογή του 5ευρου στα νοσοκομεία
υπηρετεί την προσπάθεια σταδιακής και
πλήρους αποδόμησης του δημόσιου συστή-
ματος υγείας και την μετατροπή κάθε μονά-
δας παροχής υγείας σε επιχείρηση
παραγωγής κερδών είτε για το κράτος/επι-
χειρηματία είτε για τα μεγάλα ιδιωτικά συμ-
φέροντα που θα το διαδεχθούν αν χάσουμε
εμείς οι εργαζόμενοι αυτή τη μάχη. 
ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΜΑΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΕΙΣΙ-
ΤΗΡΙΟΥ/ ΑΡΝΟΥΜΑΣΤΕ ΝΑ ΠΛΗΡΩ-
ΣΟΥΜΕ /ΔΙΝΟΥΜΕ ΤΗ ΜΑΧΗ ΓΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Η αποθέωση της λογικής του κέρδους
και της εκμετάλλευσης που μας περικυ-
κλώνει, έχει οδηγήσει κράτος και εταιρίες
να εμπορευματοποιούν το σύνολο της
ζωής των ανθρώπων.  Η όξυνση της κρί-
σης  και η πτώση των ποσοστών κέρ-
δους έχει δώσει νέα ώθηση σε αυτή την
παράλογη διαδικασία με αποτέλεσμα να
αναζητούν κέρδος σε κάθε ανθρώπινη
δραστηριότητα. Η εργασία, η μετακί-
νηση, η υγεία, η παιδεία, η διασκέδαση,
οι ελεύθεροι χώροι, το περιβάλλον, η
φύση γίνονται πεδία αποκομιδής κέρ-
δους. Το κράτος αναλαμβάνοντας τον
ρόλο του γενικού συντονιστή αυτή της

προσπάθειας  ιδιωτικοποιεί και παραδί-
δει προς εκμετάλλευση στους «ιδιώτες»
όλη την δημόσια και κοινωνική περιου-
σία. 
Μέσα μαζικής Ενημέρωσης και τα κάθε
λογής παπαγαλάκια προσπαθούν να
μας πείσουν ότι όλα αυτά γίνονται για το
καλό μας, για το καλό της «πατρίδας»,
για το μέλλον μας.  Όπως από το ΄75 και
μετά στην ίδια πολιτική γραμμή εταιρίες
και πολιτικό προσωπικό τρώνε με
«χρυσά κουτάλια», έτσι και τώρα για να
μην χάσουν το «φαί και τα κουτάλια»,
επιστρατεύονται νέα επιχειρήματα  για
να πειστούν οι «ιθαγενείς».   Κάθε αντί-

σταση είναι ανεπίτρεπτη «μην μιλάς μην
γελάς κινδυνεύει η Ελλάς» λέει κυβέρ-
νηση , ΝΔ , ΛΑΟΣ  και άλλοι πρόθυμοι.
Αν δεν καταλαβαίνουμε τα ΜΑΤ αναλαμ-
βάνουν να μας το εξηγήσουν καλύτερα
σκορπώντας δάκρυα, καρούμπαλα  και
συλλήψεις. 
Απέναντι σε αυτή την λογική που μας
έχει φτάσει στην σημερινή κατάσταση
όλοι εμείς, η εργαζόμενη πλειοψηφία,
αντιτάσσουμε μια άλλη λογική αυτή της ,
μάχης για το σύνολο των αναγκών και
των δικαιωμάτων μας. Η ανάγκες και τα
δικαιώματα μας, δεν αγοράζονται, δεν
παζαρεύονται.  

Η εποχή της ανάπτυξης του Σημίτη και
του Καραμανλή μας οδήγησε στα χρη-
ματιστήρια, τα δομημένα ομόλογα, στη
SIEMENS και στο Βατοπέδι, στα δισε-
κατομμύρια των πολεμικών δαπανών.
Η κρίση τους τώρα δεν μπορεί να περά-
σει από πάνω μας όπως πέρασε η
«ανάπτυξη» τους το προηγούμενο διά-
στημα. Το 1,5 εκατομμύριο άνεργοι, οι
μειώσεις των μισθών, το ασφαλιστικό
είναι μόνο ένα μικρό μέρος απ΄ αυτό
που έρχεται. Ο αγώνας θα είναι μέχρι το
τέλος.   

Όλα τα Κοινωνικά αγαθά Δημόσια Δωρεάν Ελεύθερα για όλους τους Ανθρώπους!

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ
Τι και ποιούς στόχους εξυπηρετεί το εισιτήριο στα νοσοκομεία; 

ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ 



Οι εξεγέρσεις στη Βόρεια Αφρική είναι πηγή πολύτιμων
συμπερασμάτων για την επαναστατική δυνατότητα που
ελλοχεύει ενάντια στη ζούγκλα της καπιταλιστικής εκμε-
τάλλευσης, τη Δικτατορία των Νόμων της Αγοράς και τον
σύγχρονο Κοινοβουλευτικό Ολοκληρωτισμό, σε εθνικό
και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το ΠΑΣΟΚ όπως φαίνεται δεν έχει μάθει να μιλά με
λόγια αλλά με έργα. Ενώ λοιπόν ο ΓΑΠ δεν έχει τολμή-
σει να ψελλίσει μια κουβέντα καταδίκης του οργίου σφα-
γής του εξεγερμένου λαού της Λιβύης από το δικτάτορα
Καντάφι, στέλνει τις ορδές των ΜΑΤ και των ασφ-αλη-
τών να περικυκλώσουν, προπηλακίσουν και συλλάβουν
νεαρούς Λίβυους διαδηλωτές, μεταξύ των οποίων και
έναν ανήλικο, που διαμαρτύρονταν μπροστά στο Λιβυκό
Σχολείο στο Φάρο του Ψυχικού.

ΠΗΓΗ:http://diktiospartakos.blogspot.com/2011/02/blog-post_25.html

ΚΑΝΕΝΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΟΣ
Στο κίνημα μας δεν χωράνε φασίστες και ρατσιστές

Το μεγάλο φαγοπότι:
Στην Ελλάδα της κυβέρνησης του
ΠΑΣΟΚ της ΕΕ και του ΔΝΤ, όπου
και να στραφεί ο εργαζόμενος πέ-
φτει πάνω σε εισπρακτικούς μηχα-
νισμούς που στόχο έχουν να
κλέψουν και το τελευταίο ευρώ του,
"για το καλό του" και το καλό της
"εθνικής μας οικονομίας". Μισθοί,
συντάξεις, υγεία, παιδεία γίνονται το
κυνήγι για τους εθνικούς και διεθνι-
κούς μεγαλοκαρχαρίες που μέσα
στην κρίση αποσκοπούν σε νέα
κέρδη. Ότι μένει μπαίνει στο στόχα-
στρο δεύτερης επίθεσης "πλάγιας"
και καθημερινής, διόδια, συγκοινω-
νίες, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, και οι λοι-
πές ΔΕΚΟ των ιδιωτικοοικονομικών
κριτηρίων αλλά και οι καθαρόαιμες
ιδιωτικές εταιρίες παροχής υπηρε-
σιών, έρχονται να μεταφέρουν και
άλλα Ευρώ στις τσέπες αυτών που
τόσα χρόνια μας κλέβουν.

Ένας τέτοιος μηχανισμός είναι και η
ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ που άρχισε να κα-
τασκευάζεται σύμφωνα με τα σχέ-
δια της ΕΕ και των ελληνικών
κυβερνήσεων, προκειμένου να
αποτελέσει τον κύριο οδικό άξονα
μεταφοράς εμπορευμάτων προς τα
ανατολικά και όχι κυρίως για την
εξυπηρέτηση των εργαζομένων.
Είναι γνωστό ότι οι κύριοι οδικοί
άξονες κυκλοφορίας είναι από και
προς το κέντρο της Αθήνας που κα-
θημερινά βασανίζονται εκατοντάδες
χιλιάδες συμπολιτών μας. Αποτελεί
ένα από τα μεγαλύτερα οικονομικά
και περιβαλλοντικά εγκλήματα γιατί
κατέστρεψε εκατοντάδες χιλιάδες
στρέμματα ελεύθερων χώρων, κό-
πηκαν χιλιάδες δέντρα, χρησιμο-
ποιήθηκαν εκατομμύρια τόνοι
τσιμέντου που άλλαξαν προς το χει-
ρότερο το μικροκλίμα των περιοχών
που εκτείνεται και επιβάρυναν περι-
βαλλοντικά ολόκληρη την Αττική,

επιβάρυναν με δεκάδες εκατομμύ-
ρια ευρώ τον απλό φορολογούμενο 

Μαζί με αυτό δημιούργησε μεγαλύ-
τερα κυκλοφοριακά προβλήματα
στις γειτονιές – πόλεις που διατρέ-
χει, αφού εξ' αιτίας των υπέρογκων
διοδίων χιλιάδες διερχόμενοι προτι-
μούν να την παρακάμπτουν επιβα-
ρύνοντας κυκλοφορικά τις όμορες
με την Αττική οδό περιοχές. Προ-
βλήθηκε ως ένα από τα μεγαλύτερα
αναπτυξιακά έργα. Όταν τελείωσε
άφησε πίσω του χιλιάδες ανέργους,
μερικούς νεκρούς πού όλοι προ-
σπάθησαν να ξεχάσουν γρήγορα
και ένα χαράτσι καθημερινό για εκα-
τοντάδες χιλιάδες διερχόμενους
συμπολίτες μας. Μοναδικά ευνοη-
μένοι και από αυτό το αναπτυξιακό
έργο οι πολυεθνικές ελληνικές και
ευρωπαϊκές εταιρίες που έχουν τη
διαχείριση του, καταχρηστικά, μέχρι
σήμερα.

Η Σύμβαση παραχώρησης που
υπογράφτηκε από το ΠΑΣΟΚ το
1996 είχε διάρκεια 8-23 χρόνια με
την πρόβλεψη ότι εάν στο μεταξύ οι
εργολάβοι έκαναν απόσβεση της
ίδιας συμμετοχής τους συν ένα κέρ-
δος 11,6%, τότε το έργο και η δια-
χείρισή του θα επέστρεφε στο
δημόσιο.

Η ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ “κόστισε” 1,3 δις
ευρώ περίπου. Το δημόσιο κατέ-
βαλλε 420 εκ. Ευρώ, 675 εκ. Ευρώ
έλαβαν δάνειο οι εργολάβοι με την
ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ και 175
εκ. Ευρώ η δική τους , πραγματική
συμμετοχή, χωρίς να μπορεί να
υπολογιστούν οι υπερτιμολογήσεις
που έγιναν στο έργο.

Το 2009 τα έσοδα της Αττικής οδού
ξεπερνούν το 1 (ένα) εκ. ευρώ την

ημέρα. Τα κέρδη από τα οκτώ χρό-
νια λειτουργίας έχουν ξεπεράσει όχι
μόνο τα δάνεια και τη συμμετοχή
των εργολάβων, αλλά τη συνολική
αξία (όπως αυτή δηλώθηκε επί-
σημα) της κατασκευής του έργου.
Το δημόσιο ποτέ δεν αξίωσε την
εφαρμογή της ρήτρας που προ-
έβλεπε η αρχική σύμβαση για επι-
στροφή του έργου στο δημόσιο...

Με αυτόν τον τρόπο ο εργαζόμενος
καλείται για τρίτη φορά να πληρώ-
σει τον ίδιο δρόμο, μία με την συμ-
μετοχή του δημόσιου στην
κατασκευή (με τα λεφτά της φορο-
λογίας μας), δεύτερη με την εγ-
γύηση για τα δάνεια των
εργολάβων, και τώρα ξανά με τα
διόδια. Μία χωρίς όρια αφαίμαξη
του μισθωτού προ όφελος των εται-
ριών.

Η Αττική Οδός συνεχίζει να πολλα-
πλασιάζει τα κέρδη των πολυεθνι-
κών. Οι εργαζόμενοι που
δοκιμαζόμαστε σκληρά στην κρίση
του καπιταλιστικού συστήματος κα-
λούμαστε να αποδεχτούμε θυσίες
και περικοπές, αρκεί να συνεισφέ-
ρουμε στην κερδοφορία του κεφα-
λαίου. Οι μισθοί και συντάξεις
μειώνονται, η ανεργία καλπάζει
ακάθεκτη και τα διόδια αντί να κα-
ταργούνται ακριβαίνουν, όπως και
τα εισιτήρια των δημόσιων συγκοι-
νωνιών, τα εισιτήρια στα δημόσια
νοσοκομεία κ.ο.κ..

Το κίνημα ενάντια στα διόδια απο-
τελεί κομμάτι της αντίστασής μας
στην επίθεση του κεφαλαίου. Είναι
η δική μας επίθεση στην επίθεση
των αρπακτικών. Δεν πληρώνουμε
διόδια, δεν θα πληρώσουμε την
κρίση τους. ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ!

ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ: 

Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΑΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΘΗΣΑΥΡΙΖΕΙ...



Το 2011 η κυβέρνηση διέθεσε ένα από τα χα-

μηλότερα ποσοστά για εκπαιδευτικές δαπά-

νες από τον Γ. Κ. Π. (χαμηλότερο από 2,5%

του Α. Ε. Π.) προχωρώντας παράλληλα σε

γενναίες περικοπές των δαπανών για διορι-

σμούς εκπαιδευτικών, λειτουργικών εξόδων

των δημόσιων σχολείων και Πανεπιστη-

μίων, χωρίς να εξαιρεί κανείς τις περικοπές

στις ήδη χαμηλές αποδοχές των εκπαιδευ-

τικών , όπως και όλων των εργαζόμενων,

βορρά στην εξυπηρέτηση του δημόσιου

χρέους που δεν δημιουργήσαμε εμείς. 

Το μέλλον της Δημόσιας Δωρεάν Παιδείας

φαντάζει όμως ακόμα πιο γκρίζο αν συν-

δυάσουμε την εκπαιδευτική πολιτική της κυ-

βέρνησης με αυτήν που ακολουθεί στο

χώρο των Ο. Τ. Α. και το νόμο που ψήφισε

(γνωστό ως Καλλικράτη) για τη λειτουργία

των Ο. Τ. Α. 

Με βάση τον νόμο του Καλλικράτη λοιπόν

μια σειρά από αρμοδιότητες του Υπουρ-

γείου Παιδείας και της κεντρικής κυβέρνη-

σης περνούν στους Ο. Τ. Α. 

Ουσιαστικά το ΥΠΔΒΜΘ κρατά τον επιτελικό

ρόλο στα ζητήματα της Παιδείας και όλα τα

λειτουργικά περνούν στα χέρια των Ο. Τ. Α.

(συντήρηση και επισκευή σχολικών μονά-

δων, ανέγερση νέων σχολικών κτιρίων,

βοηθητικό προσωπικό κ. ά.). Φυσικά η κεν-

τρική κυβέρνηση όχι μόνο δε φρόντισε να

εξασφαλίσει τους αντίστοιχους οικονομι-

κούς πόρους για όλες αυτές τις αρμοδιότη-

τες που εκχωρεί στους Ο. Τ. Α. αλλά αντίθετα

φροντίζει να ανοίγει διάπλατα το δρόμο για

την εισβολή, ακόμα περισσότερο, των ιδιω-

τικών επιχειρηματικών συμφερόντων στο

χώρο της Δημόσιας Παιδείας. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι πρόσφατα καταργή-
θηκε ο Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βι-
βλίων, ανοίγοντας πεδίο δόξης λαμπρό στους

ιδιωτικούς εκδοτικούς οίκους που θα λυμαίνον-
ται από τώρα και στο εξής την έκδοση και πώ-
ληση των σχολικών βιβλίων κάνοντας τους
γονείς να βάλουν πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη. 
Από κοντά και η μετατροπή του Οργανισμού
Σχολικών Κτιρίων  σε ανώνυμη εταιρία που
μπορεί από τώρα και στο εξής, χάρη στις αρ-
μοδιότητες των νέων Καλλικρατικών Δήμων, να
αναλαμβάνει μαζί με ιδιώτες μέσω Σ. Δ. Ι. Τ. την
ανέγερση νέων σχολικών μονάδων αποθεώ-
νοντας την επιχειρηματικότητα και στον τομέα
της ανέγερσης σχολείων (άραγε θα δούμε και
σχολεία που θα χτιστούν μέσω Σ. Δ. Ι. Τ. να
χρησιμοποιούνται και ως ιδιωτικά φροντιστήρια
ή χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων εκτός του
ωραρίου λειτουργίας τους;).
Στα πλαίσια αυτά ένα βήμα πριν από τη συγ-

χώνευση και το κλείσιμο δεκάδων Δημοτι-

κών Σχολείων και Γυμνασίων – Λυκείων σε

όλη τη χώρα, βρίσκεται ο διοικητικός μηχα-

νισμός του Υπουργείου Παιδείας. Η εποχή

του Δ.Ν.Τ. χτυπάει και το δικαίωμα στη μόρ-

φωση, αφού η γνώση προορίζεται μόνο για

όσους διαθέτουν χρήματα για να την αγο-

ράσουν.

Το Υπουργείο Παιδείας και οι μηχανισμοί του
μετατρέπονται σε λογιστές. Δεν βλέπουν μαθη-
τές, γονείς και δασκάλους αλλά νούμερα και
ευρώ. Αυτό το συμπέρασμα προκύπτει από τις
μέχρι τώρα ενέργειες του ΥΠΔΒΜΘ και τις εξαγ-
γελίες του σχετικά με τον εκπαιδευτικό «Καλλι-
κράτη», που επιχειρείται να περάσει σε όλη τη
χώρα με στόχο τη μείωση του λειτουργικού κό-
στους και των δαπανών για τη δημόσια εκπαί-
δευση. 

Πίσω από αστήρικτα επιχειρήματα η πολιτική
ηγεσία του ΥΠΔΒΜΘ  προτείνει το κλείσιμο σχο-
λείων και την αύξηση των μαθητών ανά τμήμα.
Τα επιχειρήματα του ΥΠΔΒΜΘ εξαντλούνται
στο μικρό αριθμό των μαθητών των σχολείων,

που προτείνεται να κλείσουν και στην ακαταλ-
ληλότητα των διδακτηρίων τους. 

Έτσι κινδυνεύουν να συγχωνευθούν – καταρ-
γηθούν δεκάδες σχολεία με μικρό αριθμό μαθη-
τών στην επαρχία και πολλά συστεγαζόμενα
σχολεία στα αστικά κέντρα με αποτέλεσμα  να
αυξάνεται ο αριθμός των μαθητών στην τάξη με
ότι αυτό σημαίνει για την ποιότητα της παρεχό-
μενης εκπαίδευσης. Μάλιστα για τα εξαθέσια
Δημοτικά Σχολεία των αστικών κέντρων, φημο-
λογείται ότι κριτήριο για τη συγχώνευση – κα-
τάργησή τους θα είναι ο αριθμός των
εγγεγραμμένων σ’ αυτά μαθητών αλλά και η κα-
ταλληλότητα των κτηριακών τους εγκαταστά-
σεων, όπως ήδη αναφέρθηκε.

Με βάση τα επιχειρήματα του ΥΠΔΒΜΘ εξι-

σώνονται τα σχολεία με οποιαδήποτε εμπο-

ρική επιχείρηση, μετατρέποντας τους

μαθητές σε πελάτες, χωρίς να αναγνωρίζε-

ται ότι κάποια σχολεία λειτουργούν καλά,

ακριβώς επειδή είναι μικρά και επιτρέπουν

την οικειότητα, τη φιλική σχέση, τη βαθιά

γνώση των προβλημάτων των μαθητών και

τη δυνατότητα αποτελεσματικής αντιμετώ-

πισης τους. Θα ήταν πιο ειλικρινείς οι εκ-

πρόσωποι του ΥΠΔΒΜΘ αν μας έλεγαν πως

το κάνουν για τα λεφτά. Η επίκληση παιδα-

γωγικών λόγων είναι εξοργιστική. 

Το ίδιο εξοργιστική είναι και η επίκληση του επι-
χειρήματος εκείνου, σχετικά  με την  ακαταλλη-
λότητα των διδακτηρίων. Και είναι εξοργιστικό,
γιατί τα σχολεία αυτά, οι μαθητές τους, οι γονείς
τους και οι δάσκαλοι τους, αφού πρώτα εγκατα-
λείφθηκαν σε άθλια κτήρια, αφού έγιναν αντι-
κείμενο εμπαιγμού και τα απαλλοτριωθέντα
οικόπεδα για τη στέγαση τους παρέμειναν ανα-
ξιοποίητα επί δεκαετίες, σήμερα τιμωρούνται
γιατί δεν έχουν κατάλληλα διδακτήρια. 

Το αποτέλεσμα που επιδιώκει να έχει η πο-

λιτική ηγεσία του ΥΠΔΒΜΘ είναι η παρα-

πέρα μείωση των δαπανών για την Παιδεία

από τον Γ. Κ. Π., η μείωση των μόνιμων διο-

ρισμών των εκπαιδευτικών (με την αύξηση

του αριθμού των μαθητών ανά τάξη), η υπο-

χρεωτική μετακίνηση μαθητών από σχολείο

σε σχολείο, αλλά και το πέρασμα των λει-

τουργικών εξόδων των σχολείων στους γο-

νείς και στους ιδιώτες – χορηγούς μέσω της

λειτουργίας των Δήμων και του ν. 3852/2010

(του γνωστού Καλλικράτη). 

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑ

ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΤΑΙ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΑ ΛΕΙ-

ΤΟΥΡΓΕΙ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟ-

ΤΗΤΑΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ Ο. Τ. Α. 

Τα πράγματα έχουν πια ξεκαθαρίσει.

Αν δε θέλουμε να κλείσουν τα δημόσια σχο-

λεία μας πρέπει να ξεσηκωθούμε όλοι (μα-

θητές – γονείς – εκπαιδευτικοί).

Αν δε θέλουμε τα παιδιά μας να αντιμετω-

πίζονται ως αριθμοί σε λογιστικές καταστά-

σεις πρέπει να δώσουμε στην κυβέρνηση

να καταλάβει ότι η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΤΗ ΔΗ-

ΜΟΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΕ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ.

Ο αγώνας για ΔΗΜΟΣΙΑ – ΔΩΡΕΑΝ – ΠΑΙ-

ΔΕΙΑ είναι μπροστά μας και μας αφορά

όλους. 

ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ – ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙΣ

ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΥΜΠΤΥΞΕΙΣ ΤΜΗΜΑ-

ΤΩΝ 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΓΙΑ

ΟΛΟΥΣ 

ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ “ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ”
στα βόρεια προάστια της Αθήνας

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ή ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΤΑ ΣΠΑΣΜΕΝΑ

Το κίνημα "ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΔΙΟΔΙΑ-
ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥΣ" τους
τελευταίους μήνες φούντωσε και στην Φθιώτιδα.
Ο κόσμος σταδιακά ξεσηκώνεται. Αφήνει την tv
που προσπαθεί να κοιμίσει κι άλλο τον κόσμο και
βγαίνει στον δρόμο να διαμαρτυρηθεί ενάντια σε
όλους αυτούς που ληστεύουν τη ζωή μας και
υποθηκεύουν το μέλλον το δικό μας αλλά και των
επόμενων γενιών. Ορισμένοι στην αρχή βγήκαν
στο δρομο μόνο για τα διόδια, αλλά μέσα από
τους μαζικούς αγώνες  έγινε η ζύμωση ώστε να
αγωνιστούμε ενάντια και σε άλλα πράγματα που
μας καταπνίγουν, μας καταστρέφουν. Ο κόσμος

πλέον βλέπει ξεκάθαρα ποιοί μας κυβερνούν και
ποιοί είναι υπεύθυνοι για την κρίση που καλού-
μαστε να πληρώσουμε.
Υπάρχουν πια οι προϋποθέσεις και οι βάσεις
ώστε να προχωρήσουμε την άρνηση πληρωμής
εκτός από τα διόδια και τα νοσοκομεία, στην
ΔΕΗ, στα δημοτικά τέλη κ.τ.λ. ενώ πολλά μέλη
καταθέτουν τη πρόταση που φοβούνται οι κεφα-
λαιούχοι και το πολιτικό προσωπικό τους: "ΑΡ-
ΝΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ"!!!
Αυτό θα είναι ένα πολύ μεγάλο πλήγμα για τους
καπιταλιστές αφού σε μια τέτοια περίπτωση τους
χτυπάμε κατευθείαν στη καρδιά. Εκτός όμως

από τις διάφορες μορφές του "ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ"
το κίνημα στην Φθιώτιδα μπορεί να επεκταθεί και
στα εργοστάσια που εκτός από καθημερινές
απολύσεις  εργατών,  προκαλούν και τεράστια
μόλυνση. Είναι ήδη γνωστό το πρόβλημα στον
Μαλιακό κόλπο. Πρόβλημα που προέρχεται
από τα εργοστάσια  που στο βωμό  του κέρδους
δεν χρησιμοποιούν φίλτρα, βιολογικό καθαρισμό
κ.τ.λ.  με αποτέλεσμα  τη μόλυνση του αέρα και
των υδάτων. Κανένας δεν έχει το δικαίωμα να
μας καλέσει να πληρώσουμε την καπιταλιστική
κρίση τους. Κανένας δεν έχει το δικαιωμα να μας
σκοτώνει με οποιοδήποτε τρόπο.  Αφήνουμε

στην άκρη τους  τοπικούς  άρχοντες που νοι-
άζονται να μη χάσουν το παιχνίδι. Αφήνουμε
στην άκρη τα αστικά κόμματα που προσπαθούν
να καταστείλουν την οργή του λαού και μαζικά
όλοι οι ελεύθεροι πολίτες αγωνιζόμαστε για ένα
καλύτερο μέλλον, αγωνιζόμαστε για το δίκιο μας,
αγωνιζόμαστε για την ζωή μας, αγωνιζόμαστε για
την ΑΝΑΤΡΟΠΗ.

ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΥΛΑΚΙΩΤΗΣ – ΜΕΛΟΣ ΕΠΙ-
ΤΡΟΠΗΣ ΑΓΩΝΑ ΚΑΤΟΙΚΩΝ , ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΩΛΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΓΩΝΑ “ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ” - ΑΠΟΨΕΙΣ -ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ - ΔΡΑΣΕΙΣ

ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΦΔΙΩΤΙΔΑ

Είναι αλήθεια ότι η όλη αυτή υπόθεση με τα διό-
δια έχει φέρει τον κόσμο στα άκρα. Τον έχει φέρει
στα όρια του, να πεί «ΩΠΑ. ΜΕΧΡΙ ΕΔΩ ΚΥ-
ΡΙΟΙ». Και φυσικά όλοι αυτοί δεν είναι οι «Τζαμ-
πατζήδες» που τους αποκάλεσε ο Υπουργός
Mεταφορών Δημήτρης Ρέππας. Είναι αυτοί που
επί χρόνια χρηματοδοτούν την κατασκευή και
την συντήρηση των δρόμων, είναι όλοι αυτοί
που καλούνται συνεχώς να καταβάλουν τον
οβολό τους για κάθε «ανάγκη» που έχει το Ελ-
ληνικό δημόσιο. Κάθε ανάγκη για να κλείνει τις
τρύπες στην χιλιοτρυπημένη Εθνική μας οικο-
νομία.

Είναι αυτός, που ΔΙΑΡΚΩΣ χρηματοδοτεί τα
πάντα στην Ελλάδα την ίδια ώρα που οι βου-
λευτές μας δεν καταβάλουν καμία απολύτως
θυσία, αλλά απεναντίας έχουν όλα τα προνόμια
και όλες αυτές τις δωρεάν παροχές που ο «κοι-
νός θνητός» δεν έχει και δεν θα αποκτήσει φυ-
σικά ποτέ.
Κάποτε οι δρόμοι ήταν δημόσιοι και την ευθύνη
για την συντήρηση τους την είχε το κράτος μέσω
της είσπραξης διοδίων. Θα μου πείτε τώρα γι-
νόταν τίποτα για την συντήρηση; Η απάντηση
είναι κυρίως όχι πλην λίγων εξαιρέσεων.
Μέχρι που το 2007 και μάλιστα επί κυβερνήσεως
της ΝΔ ο τότε υπουργός ΠΕΧΩΔΕ Γιώργος Σου-
φλιάς παραχώρησε τους Εθνικούς μας δρόμους

σε ιδιωτικές εταιρίες με τις γνωστές  αποικιο-
κρατικές συμβάσεις παραχώρησης.
Έκτοτε η κατάσταση μετατράπηκε σε μια αδη-
φάγα κατάσταση στα χέρια του ιδιώτη χωρίς
όμως να δημιουργείται το τεράστιο έργο που οι
τότε κυβερνώντες μας έλεγαν ότι θα γίνει.
Διόδια φυτρώνουν αριστερά και δεξιά σαν τα μα-
νιτάρια και ζητιάνοι με το χέρι βγαλμένο από ένα
παράθυρο ζητάνε το χαράτσι υπέρ του μεγαλο-
εργολάβου για να μας ανοίξει την μπάρα να πε-
ράσουμε.
Το τι τραβάνε οι κάτοικοι των Αφιδνών τα ακούμε
καθημερινά από τα μέλη του κινήματος κατά των
διοδίων που σε λίγο ακόμα και για να αναπνεύ-
σουν θα τους ζητάνε διόδια. Και δεν συμβαίνει
μόνο εκεί αυτή η κατάσταση. Συμβαίνει και
αλλού, στην στερεά Ελλάδα στην Θεσσαλία την
Μακεδονία την Πελοπόννησο… Γενικά παντού.

Οι διαρκώς ανικανοποίητοι ιδιώτες μεγαλοεργο-
λάβοι προκειμένου να κονομάνε όλο και περισ-
σότερα από τις αποικιοκρατικές συμβάσεις, και
εκμεταλλευόμενοι την μη ύπαρξη περιοριστικού
αριθμού σταθμών είσπραξης διοδίων φυτεύουν
κατά το δοκούν σταθμούς και χέρια απλωμένα
να ζητάνε. Να ζητάνε και να ζητάνε αλλά έργο…
Ελάχιστο. Και μάλιστα εισπράττουν για έργα τα
οποία πρόκειται να γίνουν.

Κατάγομαι από την Μεσσηνία. Έναν νομό ο
οποίος μέχρι σήμερα δεν αντιμετωπίζει κανένα
απολύτως πρόβλημα με διόδια στο εσωτερικό
του. Προνομιούχοι θα μου πείτε…. Ίσως και ναι.
Αλλα όχι για πολύ, καθώς σύμφωνα με τα σχέδια
του Εθνικού μας Εργολάβου Γιώργου Μπόμ-
πολα η Μεσσηνία θα πνιγεί και εκείνη στα διό-
δια.
Εδώ στην περιοχή μου το πρόβλημα με τα διό-
δια δεν υφίσταται και γι αυτό ο κόσμος είναι πολύ
χαλαρός με το θέμα. Δεν ξέρω όμως πως θα αν-
τιδράσει όταν ο Μπόμπολας θα ζητάει χρήματα
από το πορτοφόλι του αύριο  φυτεύοντας τα
γνωστά γκισέ – νομισματοκοπεία.

Σήμερα το κίνημα «Δεν πληρώνω, Δεν πλη-
ρώνω την κρίση τους» έχει αναλάβει ένα ιερό
αγώνα. Έναν αγώνα κατά των διοδίων κατά
αυτών που εκμεταλλεύονται για ίδιον οικονομικό
όφελος τις εκτάσεις που έχουν απαλλοτριωθεί
από το Ελληνικό Δημόσιο Δηλαδή με χρήματα
των Ελλήνων πολιτών. Και λέω πολιτών γιατί
δεν μου αρέσει ο όρος Λαός.

Σήμερα –φτάνοντας στο δια ταύτα- ο Υπουργός
Μεταφορών Δημήτρης Ρέππας μπροστά στον
φόβο που τον κυρίευσε από το κίνημα των
απλών πολιτών που γιγαντώθηκε τους τελευταί-
ους μήνες τον έκαναν να τρέμει σαν το ψάρι.

Μόλις οι μεγαλοεργολάβοι – Μεγαλοκαρχαρίες
του κούνησαν το δάκτυλο στην συνέντευξη
τύπου λέγοντας του επί της ουσίας χάνουμε
κέρδη, έσπευσε μέσα στον πανικό του να ικανο-
ποιήσει την επιθυμία των αφεντικών του φερό-
μενος ως ταπεινός υπηρέτης των μεγάλων
συμφερόντων.
Αυτό λοιπόν εμείς οι πολίτες δεν πρέπει αν το
αφήσουμε να περάσει. Αν φοβήθηκαν την γι-
γάντωση του κινήματος μας -το οποίο παρεμπι-
πτόντως έχει φέρει στους κόλπους του ακόμα
περισσότερους ειδικότερα μετα την (ν)τροπολο-
γία Ρέππα- τώρα πια με δυναμικές κινητοποι-
ήσεις θα πρέπει να τους κάνουμε να βλέπουν
εφιάλτες.
Πρέπει να το κάνουμε. Ο αγώνας αυτός είναι κα-
ταδικασμένος να κερδηθεί από εμάς.
ΖΗΤΑΜΕ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΟ-
ΔΙΩΝ.
Ζητάμε την ΑΜΕΣΗ αποχώρηση των εταιριών
του Μπόμπολα από την Αττική οδό στην οποία
έχει αποσβεστεί το ποσό κατασκευής της τουλά-
χιστον 3 φορές.

Καλή δύναμη συναγωνιστές

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

“ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ”



ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ- ΠΩΣ ΠΕΡΝΑΜΕ;

Δηλώνουμε στον υπάλληλο ότι δεν μπο-
ρούμε να πληρώσουμε δίνοντας τον
αριθμό κυκλοφορίας του οχήματός μας.
Ζητάμε να εκδοθεί απόδειξη με πίστωση
και να ανοίξουν την μπάρα.
Αν καθυστερούν προειδοποιούμε ότι:

α) αν δεν ανοίξουν αμέσως την μπάρα
καταστρατηγούν το συνταγματικό μας δι-
καίωμα για ελεύθερη μετακίνηση και δια-
πράττουν το ποινικό αδίκημα της
παράνομης κατακράτησης.
β) αν δεν εκδώσουν την απόδειξη δια-
πράττουν το φορολογικό αδίκημα της
άρνησης εκδόσεως επί πιστώσει φορο-
λογικού στοιχείου.
γ) αν αρνηθούν να ανοίξουν διαπράτ-
τουν και το αδίκημα της πρόκλησης για
εκτέλεση παράνομης πράξης.
Εάν καθυστερεί το άνοιγμα της μπάρας
και δεν βρίσκεται εκεί η αστυνομία,
σπρώχνουμε τη μπάρα και περνάμε. Αν
η τροχαία είναι παρούσα, φωνάζουμε
τον αστυνομικό και ζητάμε να διατάξει
τον υπάλληλο να μας κόψει πιστωτικό ή
έντυπο αδυναμίας πληρωμής (οδηγίες
γι’ αυτό παρακάτω ) διαφορετικά, εμείς
μπορούμε να φύγουμε χωρίς να πληρώ-
σουμε και η εταιρία διαπράττει φορολο-
γικό αδίκημα.

Στην περίπτωση που δεν σηκώνουν τη
μπάρα και δεν μας επιτρέπουν να περά-
σουμε, καλούμε την αστυνομία (η τρο-
χαία που μπορεί να βρίσκεται εκεί είναι

αναρμόδια), ζητάμε να συλληφθεί ο τα-
μίας και ο υπεύθυνος των διοδίων και να
οδηγηθούν στη δικαιοσύνη με την αυτό-
φορη διαδικασία για παράνομη κατα-
κράτηση.

Τι άλλαξε στον ΚΟΚ;

Στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας προ-
στέθηκε η εξής παράγραφος:
«Απαγορευέται η κυκλοφοριά οχηματ́ων
σε αυτοκινητοδρόμους, οδούς ταχείας
κυκλοφοριάς, σηρ́αγγες και γέφυρες που
διακριν́ονται με ειδικες́ πινακιδ́ες σήμαν-
σης χωρίς την καταβολή διοδίου τέλους,
οτ́αν και οπ́ου προβλέπεται η καταβολή
αυτή. Για την καταβολή του διοδίου
τέλους είναι υποχ́ρεοι εις ολόκληρον ο
κύριος και ο οδηγος́ του οχημ́ατος. Η βε-
βαίωση της παράβασης γίνεται από τα
αρμοδ́ια αστυνομικα ́ορ́γανα που τη δια-
πιστώνουν αυτοπροσωπ́ως.»

Μπορεί ο παραχωρησιούχος να βε-

βαιώσει την τροχαία παράβαση ή να

μου επιβάλλει πρόστιμο;

Μπορεί ο παραχωρησιούχος να διαβι-
βάσει στην τροχαία ποιοι δεν πλήρωσαν
και να κοπεί κλήση;
Όχι, ο παραχωρησιούχος είναι ιδιωτική
εταιρία και δεν μπορεί να βεβαιώσει τρο-
χαία παράβαση ούτε μπορεί να επιβάλει
πρόστιμο. Ρητά προβλέπεται από την
τελευταία διάταξη του νόμου, ότι πρό-
στιμο επιβάλει μόνο ο τροχονόμος και
μάλιστα όταν διαπιστώσει την παρά-
βαση αυτοπροσώπως. Δηλαδή, ο αστυ-
νομικός πρέπει να είναι παρών κατά τη
στιγμή που σπρώχνουμε τη μπάρα και
τότε μόνο μπορεί να επιβάλει πρόστιμο.

Ποιά είναι τα αρμόδια αστυνομικά όρ-

γανα;

Αρμόδια να βεβαιώσει παραβάσεις του
ΚΟΚ είναι η τροχαία.

Μπορεί να με σταματήσει μετά τα διό-

δια τροχονόμος και να μου ζητήσει

απόδειξη ότι πλήρωσα;

Δεν υπάρχει κάποια διάταξη που να μας
υποχρεώνει να κρατάμε τις αποδείξεις.
Εξάλλου αν έχουμε περάσει με ΤΕΟ-
pass ή με e-pass δεν θα έχουμε από-
δειξη. 

Επίσης η βεβαίωση της παράβασης
πρέπει να γίνει "αυτοπροσώπως", δη-
λαδή να μας δει ο ίδιος ο τροχονόμος να
μην πληρώνουμε.

Μπορεί ο τροχονόμος να μου κόψει

κλήση στηριζόμενος σε μαρτυρία

άλλου ότι δεν πλήρωσα;

Όχι, ο τροχονόμος μπορεί να βεβαιώσει
την παράβαση μόνο αν έχει διαπιστώσει
ο ίδιος "αυτοπροσώπως" να μην πλη-
ρώνουμε.

Μπορεί να βεβαιωθεί η τροχαία πα-

ράβαση από τις κάμερες που υπάρ-

χουν στα διόδια;

Όχι, διότι οι κάμερες που ο παραχωρη-
σιούχος έχει τοποθετήσει, είναι παράνο-
μες, έχουν τοποθετηθεί χωρίς άδεια της
Αρχής προστασίας προσωπικών δεδο-
μένων και ως εκ τούτου, τα προϊόντα
τους αποτελούν παράνομα αποδεικτικά
μέσα, που απαγορεύεται να χρησιμο-
ποιηθούν για οποιαδήποτε νόμιμη ενέρ-
γεια. Επιπλέον η διάταξη λέει ότι ο
τροχονόμος το διαπιστώνει «αυτοπρο-
σώπως» και όχι μέσω της χρήσης τεχνι-
κών μέσων

Μπορεί ο παραχωρησιούχος να αρ-

νηθεί να μας επιτρέψει να χρησιμο-

ποιήσουμε την υποδομή;

Όχι, δεν μπορεί να μας αρνηθούν να
χρησιμοποιήσουμε την υποδομή ακόμα
κι αν δεν έχουμε χρήματα να πληρώ-
σουμε. 

Έχω δικαίωμα να χρησιμοποιήσω

την υποδομή χωρίς να πληρώσω

εκείνη τη στιγμή;

Ναι, έχουμε το δικαίωμα να πληρώ-
σουμε αργότερα. Συγκεκριμένα ο Ν.
3535 (Κύρωση Σύμβασης Παραχώρη-
σης άρθρο 3ο, παρ.2 ΦΕΚ 41Α
23/2/2007) αναφέρει:
«Ο υπόχρεος δικαιούται να καταβαλ́ει το
οφειλόμενο τέλος, χωρίς άλλη επι-
βάρυνση, εντός της προθεσμίας των δε-
καπέντε ημερών από την έκδοση της
βεβαιώσεως του Παραχωρησιούχου με
τον τροπ́ο που θα υποδείξει ο τελευ-
ταίος.»

Μπορεί ο παραχωρησιούχος να αρ-

νηθεί να μας κόψει επί πιστώσει από-

δειξη αν για οποιοδήποτε λόγο δεν

πληρώσουμε;

Όχι, πρέπει να μας κόψει επί πιστώσει
απόδειξη. Αν δεν κόψει απόδειξη δια-
πράττει το φορολογικό αδίκημα της άρ-
νησης έκδοσης επί πιστώσει
φορολογικού στοιχείου.

Δίνουμε τα στοιχεία μας;

Όχι, δεν είμαστε υποχρεωμένοι να δώ-
σουμε τα στοιχεία μας. Αν υποχρεω-
θούμε να τα δώσουμε για να
ξεμπερδέψουμε καλό είναι να δώσουμε
τα κανονικά μας στοιχεία γιατί σε περί-
πτωση που η υπόθεσή μας δικαστεί θα
είναι εις βάρος μας να έχουμε δώσει
ψευδή στοιχεία.

Υπογράφουμε;

Όχι, δεν είμαστε υποχρεωμένοι να υπο-
γράψουμε κανένα έγγραφο. Αν συμπλη-
ρώσουμε έντυπο αδυναμίας πληρωμής,
υπογράφουμε, πριν όμως από την υπο-
γραφή μας γράφουμε: «Με επιφύλαξη
της νομιμότητας καταβολής του τέλους».

Αν δεν υπάρχει τροχαία μπορώ να

σπρώξω την μπάρα όπως και πριν;

Ναι.

Αν είμαι απρόσεκτος και με δει ο τρο-

χονόμος να μην πληρώνω τι μπορεί

να μου συμβεί;

Το πρόστιμο είναι 200 ευρώ και είναι
στην κρίση του τροχονόμου το αν θα
αφαιρέσει τις πινακίδες, την άδεια και το
δίπλωμα για 20 ημέρες.

Αν ο τροχονόμος με γράψει ενώ έχω

ακολουθήσει τις οδηγίες τι γίνεται;

Με αντίγραφο της επί πιστώσει απόδει-
ξης καταθέτουμε αναφορά στον διοικητή
του τμήματος της τροχαίας για κατά-
χρηση εξουσίας και παράβαση καθή-
κοντος ,  με την ένδειξη «Κοινοποίηση
στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη»
και ζητάμε την ακύρωση της κλήσης και
την επιστροφή πινακίδων, άδειας και δι-
πλώματος.

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΓΩΝΑ “ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ” - ΑΠΟΨΕΙΣ -ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ - ΔΡΑΣΕΙΣ

Η περίφημη ρήση του κκ. Ρέππα, αφού κλί-
θηκε σε όλες τις πτώσεις και όλα τα γένη
από τα κάθε απόχρωσης παπαγαλάκια,
ήρθε καιρός να επιστραφεί στον ίδιο το κκ.
Ρέππα και το καθεστώς των εργολάβων,
των μεγαλοκατασκεαστικών και όλων των
αρπαχτικών που παίζουν με τις ζωές μας.
Αυτές οι γραμμές γράφονται μια ανάσα μα-
κριά από τα εργοτάξια της Κορίνθου-Πα-
τρών και τη Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου. Το
κίνημα “δεν πληρώνω διόδια” σε ολόκληρη
την Ελλάδα διεκδικεί το δικαίωμα των δω-
ρεάν και ασφαλών δρόμων. Οι κάτοικοι της
Πάτρας και ολόκληρης της Δυτικής Ελλάδας
παλεύουμε ενάντια στον καθαρό παραλογι-
σμό.

Ο πυλώνας του παραλογισμού με την επω-
νυμία Ολυμπία Οδός, η οποία είναι άμεσα

υπεύθυνη για την καρμανιόλα Πατρών-Κο-
ρινθού, ανακοινώνει νέες αυξήσεις της
τάξης του 50% στα διόδια (20% το Μάρτη
και 30% τον Ιούνιο) και την ίδια στιγμή εξαγ-
γέλει το πάγωμα των έργων για την ανακα-
τασκευή του δρόμου. Η εταιρεία VINCI, ο
μεγαλύτερος μέτοχος της Ολυμπίας Οδού,
ήδη έχει μειώσει το προσωπικό της κατά 1/3
σε σχέση με το Δεκέμβρη του '10. Το έργο
εγκαταλείπεται και οι κάτοικοι της περιοχής
αναγκάζονται να ρισκάρουν τη ζωή τους για
να μετακινηθούν σε ένα δρόμο όπου θρη-
νήσαμε 58 νεκρούς μέσα στο πρώτο δίμηνο
του 2011 (ρεκόρ σε νεκρούς ανά τη χώρα).

Ο άλλος πυλώνας του παραλογισμού, η Γέ-

φυρα Ρίου-Αντιρρίου, αυξάνει επιπλέον το
κόστος της διέλευσης από 70 λεπτά μέχρι
3,20 ευρώ. Το κόστος της απλής διέλευσης

για ένα επιβατικό αυτοκίνητο αγγίζει πια τα
13 ευρώ (12,90). Μια από τις πιο φτωχές
περιφέρειες της χώρας διχοτομείται de
facto, καθώς το χαράτσι της Γέφυρας απα-
γορεύει σε ανθρώπους που χρειάζονται να
την διασχίσουν καθημερινά και δημιουργεί
ένα ιδιαίτερο τύπο κοινωνικού αποκλεισμού.
Έχουμε δεχτεί ακόμα και καταγγελίες αν-
θρώπων οι οποίοι έχουν ανάγκη να μετακι-
νηθούν από τη Ναύπακτο προς την Πάτρα
για λόγους υγείας και οδηγούνται σε οικο-
νομικό αδιέξοδο. Η εταιρεία που εκμεταλ-
λεύεται τα συγκεκριμένα διόδια έχει βγάλει
τα λέφτα της μέσα σε 4 χρόνια αλλά περι-
μένει άλλες 3 δεκαετίες για να βγάλει το
7πλάσιο κέρδος.

Οι τζαμπατζήδες και οι αεριτζήδες έρχονται
να βάλουν χέρι στις τσέπες και στον ιδρώτα

μας. Εμείς δε θέλουμε τίποτα τζάμπα, γιατί
τα έχουμε πληρώσει όλα αυτά πολύ ακριβά
σε ιδρώτα και αίμα. Απαντάμε πως φτάνει

πια και οργανώνουμε τη δράση μας. Ούτε η
στοχοποίηση μας απο τα ΜΜΕ ούτε η ποι-
νικοποίηση του κινήματος μας, δε θα μας
κάνουν να υποχωρήσουμε. Η κλιμάκωση
του αγώνα μας και το ξεκίνημα νέων επι-
τροπών σε ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα
είναι η απάντηση που τους αξίζει. Στους
δρόμους θα τους απαντήσουμε μέχρι την
κατάργηση όλων των διοδίων και την ανα-
τροπή τους.

Τζιρής Νίκος
μέλος της Επιτροπής Κατοίκων, Πολιτών
και Εργαζομένων Πάτρας ενάντια στα διό-
δια

Περί τζαμπατζήδων ο λόγος
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ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ

ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ
ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥΣ

Πελοπόννησος: Μιχάλης Μπαρμπαρέσος
6972292998, Γιώργος Γάτσος  6979787271,
Θανάσης Γρηγοράκος 6939210664, Τάκης Κά-
τσαρης 6972107113, Μαρία Λεκάκου
6941450268 

Δυτική Ελλάδα – Πάτρα: Νίκος Τζιρής
6938630696, Ιάσων Σιούτης 6948823752,
Ιάσων Μασούρας 6942856206

Βόρεια Αττική – Διόδια Αφιδνών: Βασίλης
Παπαδόπουλος 6944270606, Ιωσήφ Παπαδό-
πουλος 6977544446, Κωνσταντίνος Δημητριά-
δης 6947441050, Νικόλας Θωμαδάκης
6937302055   

Αθήνα και Στερεά Ελλάδα: Ανδρέας Αγγέλης
6974198362, Χρυσούλα Κλεινοπούλου
6974347800, Δημήτρης Πολυχρονιάδης
6945394406, Λεωνίδας Παπαδόπουλος
6945931478, 

Αθήνα Βόρεια προάστια: Βασίλης Σαραντό-
πουλος  6973388032, Κώστας Φωτάκης
6956624410

Αθήνα: Καισαριανή - Βύρωνας: Κραουνάκη
Μαριάννα 69509247776, Αλεξοπούλου Γιάννα
6938865972, Ρωμανού Αγγελική 6977355401,
Λευκαδίτης Δημήτρης 6947827772

Δυτική Αθήνα – Ελευσίνα: Τάκης Αλεξόπου-
λος 6978338418, Λάκης Λάγαρης 6939288742,
Χρήστος Παρασκευάς 6977229718

Εύβοια- Χαλκίδα: Μάνος Μεγαγιάννης
6973854756, Φάνης  Τζανόπουλος
6983642013, Φανή Αφεντάκη 6972218987

Βοιωτία: Σωτήρης Παπαδημητρίου
6976335329, Γιάννης Σταθάς 6945350354, Δη-
μήτρης Λιανός 6948542165

Φθιώτιδα – Διόδια Τραγάνας: Αργύρης Αλε-
ξίου 6936950699, Κώστας Καστρίτσης
6932453993, Σταύρος Κολιοφούτης
6944662705
Φθιώτιδα- Διόδια Μώλου: Γαλάνη Σούλα
6981955440, Αποστόλης Αυλακιώτης
6972508391

Φθιώτιδα- Λαμία: Μάκης Αργυρόπουλος
6985951959, Βασίλης Λιανός 6983745038,
Δημήτρης Μπαϊκούσης 6945561614

Μαγνησία: Γιάννης Χατζηγιάννης
6972004219,  Αναστασία Δεληκάρη
6972243500, Βλάσης Κουνές 6974363924, Δη-
μήτρης Καλατζής 6947776270, Φόρης Ζούτος
6944224664

Λάρισα: Δημήτρης Ανδρεόπουλος
6974631069, Ιωνά Βιβή 6980766601, Ξενο-
φών Χριστοδούλου 6937490408, Bασίλης Πα-
παϊωάννου 6974247408, Νάνης Δημήτρης
6946345130

Τρίκαλα: Κώστας Γαλαζούλας 6973284291

Βόρεια Ελλάδα – Θεσσαλονίκη: Γιώργος
Τσιομάλου 6976708281, Θάνος Γεωργιλάς
2310266669, Αναγνώστου Ζωή 6947688809,
Μάριος van Voorthuizen  6934426618 –
6976711970

Δυτική Μακεδονία: Βασίλης Γκούμας
6932359738, Μανώλης Θεοδωρίδης
6974997266, Γιώργος , Κιμπρικτσής
6978940442, Λίτσα Μυλωνά 6977727541


