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Ψήφισμα Γενικού Συμβούλιου ΕΟΚΑ  
για δημιουργία σύγχρονων αυτοκινητόδρομων στους άξονες  

Πατρών – Πύργου – Καλό Νερό – Τσακώνα και  
Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης από Καστέλι Κισσάμου έως Σητεία  

 
 

 
Κύριε Υπουργέ, 
  
Η Εθνική Ομοσπονδία Κινητικά Αναπήρων (Ε.Ο.Κ.Α.) είναι ο μοναδικός δευτεροβάθμιος κοινωνικο-
συνδικαλιστικός φορέας, μέλος της ΕΣΑμεΑ, που εκπροσωπεί τα άτομα με κινητική αναπηρία σε 
εθνικό επίπεδο και αγωνίζεται για την διασφάλιση των δικαιωμάτων και την ισότιμη συμμετοχή τους 
στην κοινωνική, οικονομική, και πολιτιστική ζωή του τόπου. 
 
Με δεδομένο τον θεσμικό ρόλο της Ε.Ο.Κ.Α., η ολομέλεια του Γενικού Συμβουλίου στην 3η 
συνεδρίασή της μέσω τηλεδιάσκεψης, καταγγέλλει με το παρόν ψήφισμα, την διαχρονική 
εγκληματική αδιαφορία όλων των Κυβερνήσεων, για την μη κατασκευή μέχρι σήμερα, σύγχρονων 
και ασφαλών αυτοκινητoδρόμων σε Πελοπόννησο και Κρήτη και συγκεκριμένα αναφερόμαστε,  
στους οδικούς άξονες Πατρών - Πύργου - Καλό Νερό - Τσακώνα και Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης 
(ΒΟΑΚ) από το Καστέλι Κισσάμου έως την Σητεία, που δεν αποκαλούνται τυχαία δρόμοι 
«καρμανιόλες», καθώς κατασκευαστικά είναι επαρχιακοί δρόμοι και καλούνται να εξυπηρετήσουν 
ανάγκες σύγχρονων εθνικών οδικών αξόνων, για εκατομμύρια οχήματα, με αποτέλεσμα να 
προκαλούνται αμέτρητα δυστυχήματα. 
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Οι καθυστερήσεις και οι αναβολές στοιχίζουν ζωές, ενώ παράλληλα εκατοντάδες πολίτες μένουν 
ανάπηροι με αποτέλεσμα πολλές οικογένειες να βυθίζονται στη θλίψη και τον πόνο. Τεράστια είναι 
και η οικονομική επιβάρυνση που προκαλείται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας στα ασφαλιστικά ταμεία 
και εν τέλει στην ήδη κακή οικονομία της χώρας.  
 
Για την αντιμετώπιση αυτής της διαχρονικής τραγωδίας, χρειάζονται μόνο ξεκάθαρες απαντήσεις 
με δεσμευτικό χαρακτήρα. 
 
Στέλνουμε ξεκάθαρο μήνυμα στην Πολιτεία  ότι μόνο με τον εκσυγχρονισμό και την ολοκλήρωση των 
έργων στους ανωτέρω αυτοκινητόδρομους, θα σταματήσει το έγκλημα που τώρα συντελείται και 
απαιτούμε την άμεση δρομολόγηση δημιουργίας σύγχρονων ασφαλών αυτοκινητόδρομων σε 
αυτούς τους άξονες.  
  
Το παρών ψήφισμα αναγνώστηκε και εγκρίθηκε κατά την συνεδρίαση του 3ου Γενικού Συμβουλίου 
της ΕΟΚΑ. 
  

 
 
 

Για την ΕΟΚΑ 

 

Ο Πρόεδρος        Η Γ. Γραμματέας 

    
  

 
Χ. ΓΕΡΩΝΥΜΟΣ       Κ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΗ 

 
 
 

 
 
 

Πίνακας αποδεκτών 
 

-  Γραφείο  Πρωθυπουργού, κ. Κ. Μητσοτάκη 
-  Γραφείο Υπουργού Επικρατείας, κ. Γ. Γεραπετρίτη 
-  Γραφείο Περιφερειάρχη Κρήτης, κ. Σ. Αρναουτάκη 
-  Γραφείο Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, κ. Π. Νίκα 
-  ΕΣΑμεΑ 
-  Γενικό Συμβούλιο ΕΟΚΑ 
-  Φορείς Μέλη  
-  Μ.Μ.Ε. 


