
πνπ παίξλεη ε πξαθηηθή κε επηθύξσζεο εηζηηεξίσλ θαη κπινθαξίζκαηνο 
ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ αθπξσηηθώλ κεραλεκάησλ, εθηόο ηνπ λα πξνζπαζεί 
λα δηαβάιεη ην θίλεκα πνπ αλαπηύζζεηαη ραξαθηεξίδνληάο ην σο «θίλεκα 
ηδακπαηδήδσλ», εηνηκάδεη «εηδηθό ζώκα ειεγθηώλ» θαη πεξλά ηξνπνινγία 
ζην λνκνζρέδην γηα ηηο αζηηθέο ζπγθνηλσλίεο ζύκθσλα κε ηελ νπνία 
ζπληζηά πιεκκέιεκα ε άξλεζε ηεο πιεξσκήο ηνπ πξνζηίκνπ πνπ 
πξνβιέπεηαη γηα όζνπο πηάλνληαη ρσξίο εηζηηήξην. Ωζηόζν, νύηε νη 
ζρεδηαζκνί απηνί πξέπεη λα καο θνβίζνπλ. Αληίζεηα, ζα πξέπεη λα καο 
εμνξγίδνπλ αθόκε πεξηζζόηεξν θαη λα καο θάλνπλ αθόκα πην 
απνθαζηζηηθνύο. Μόιηο  αληηιακβαλόκαζηε  ηελ παξνπζία ειεγθηή ζα 
πξέπεη λα ζπκπαξαζηεθόκαζηε ζηνπο ζπκπνιίηεο καο πνπ δελ έρνπλ 
εηζηηήξην θαη λα απνηξέπνπκε ην θόςηκν πξνζηίκσλ. 
 
8. Δελ είλαη παξάλνκν όκσο λα κελ πιεξώζσ εηζηηήξην; 
 

Όηαλ ε επίζεζε πνπ δερόκαζηε είλαη ηόζν αβπζζαιέα, πνπ θαηαπαηά όρη 
απιά ηα όξηα ηεο λνκηκόηεηαο, αιιά θαη απηά ηεο απιήο θνηλήο ινγηθήο, 
όπνπ ε ζπλδηθαιηζηηθή δξάζε θαη ε δπλακηθή δηεθδίθεζε ησλ εξγαηηθώλ 
δηθαησκάησλ εμηζώλεηαη κε ηξνκνθξαηηθή ελέξγεηα θαη δηώθεηαη κε ηνλ 
(αλαβαζκηζκέλν πιένλ) ηξνκνλόκν(!), όπνπ ε κία απεξγία κεηά ηελ άιιε 
θεξύζζνληαη παξάλνκεο θαη θαηαρξεζηηθέο, θαηαιύνληαο ζηελ πξάμε θαη 
ην πην ηζρπξό «λόκηκν» κέζν αγώλα ησλ εξγαηώλ, κε πνηα ινγηθή ζα 
κείλνπκε πηζηνί ζε κηα λνκηκόηεηα ηελ νπνία θαηαπαηνύλ θαηάθσξα απηνί 
νη ίδηνη πνπ καο ηελ έρνπλ επηβάιεη;  

 
Η ΜΕΣΑΚΘΝΗΗ ΕΘΝΑΘ ΚΟΘΝΩΝΘΚΗ ΑΝΑΓΚΗ  
και ΟΥΘ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑ 
 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΣΟΝ ΑΓΩΝΑ ΣΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΑ ΜΜΜ 

 
θαη βέβαηα…  
ΤΝΕΥΘΖΟΤΜΕ ΝΑ ΜΗΝ ΠΛΗΡΩΝΟΤΜΕ!!! 

(θαη αλ ηειηθά ρξεζηκνπνηήζνπκε εηζηηήξην, δελ παξαιείπνπκε λα παξαδί-
δνπκε ην ρξεζηκνπνηεκέλν θαη ζε ηζρύ εηζηηήξην ζε όπνηνλ εηζέξρεηαη ζε 
θάπνην κέζν ή θαη λα ην ιακβάλνπκε από όπνηνλ καο ην δίλεη) 
 
Ο ΑΓΩΝΑ ΤΝΕΥΘΖΕΣΑΘ… 
 

ηόζν ζηα ΜΜΜ όζν θαη ζε θάζε άιιν πεδίν ηεο δσήο καο  
όπνπ εθδειώλεηαη ε επίζεζε ησλ «από πάλσ» 
 

8 ΑΠΛΕ ΕΡΩΣΗΕΘ  
και 8 ΑΠΛΕ ΑΠΑΝΣΗΕΘ  

 
θαη θάπνηα ζρόιηα ζην πιαίζην ηνπ αγώλα  
επηβαηώλ θη εξγαδνκέλσλ ζηα Μέζα Μαδηθήο Μεηαθνξάο 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Τελ ώξα πνπ κεηώλεηαη ην πξαγκαηηθό καο εηζόδεκα, κέζα από ηηο 
πεξηθνπέο ζε κηζζνύο θαη ζπληάμεηο, ηηο απμήζεηο ζηνπο θόξνπο θαη ηελ 
όμπλζε ηεο αθξίβεηαο θαη ηεο αλεξγίαο…  
 

… έξρεηαη (σο αλαπόζπαζην κέξνο ηεο ζπλνιηθήο επίζεζεο πνπ 
δερόκαζηε) θαη ε αύμεζε ζηηο ηηκέο ησλ εηζηηεξίσλ ζηα ΜΜΜ  

θαη ην επξύηεξν ζρέδην «εμπγίαλζεο» απηώλ. 
 
Απέλαληη ζε απηήλ ηελ πξαγκαηηθόηεηα, σο επηβάηεο ζηα ΜΜΜ  
δελ έρνπκε παξά λα αληηδξάζνπκε άκεζα θαη δπλακηθά. 
 

 

Ανοιττή σνέλεσση Κατοίκων Ηλιούπολης 
                                                                          

ask_ilioupolis@espiv.net 
 
 

επόμενη σσνάντηση-σσνέλεσση: Κσριακή 20 Φλεβάρη, 18.00 
                            [ζπλαληηόκαζηε έμσ από ην δεκαξρείν Ηιηνύπνιεο] 
 

>>> ζπδεηάκε γηα ηνλ αγώλα ζηα ΜΜΜ, γηα ηηο δηεθδηθήζεηο καο  
θαη γηα ην πώο νξγαλώλνπκε ηηο αληηζηάζεηο καο (όπσο θαη  
γηα όια ηα θνηλά καο πξνβιήκαηα θαη ηηο θνηλέο καο αλάγθεο) 



1. Αλ δελ πιεξώζσ εηζηηήξην, πώο ζα θαιπθζεί ην θόζηνο ησλ Μέζσλ 
Μαδηθήο Μεηαθνξάο; 
 

Η κεηαθίλεζε δελ είλαη εκπόξεπκα, αιιά θνηλσληθή αλάγθε θαη πξέπεη λα 
παξέρεηαη ζε όινπο καο ρσξίο απνθιεηζκνύο, όπσο ην λεξό, ε πγεία, ην 
πξάζηλν, ν αέξαο πνπ αλαπλένπκε θηι. Γελ ζα πιεξώζνπκε γηα όζα 
πξέπεη λα καο παξέρνληαη δεκόζηα θαη δσξεάλ (ζην ζεκεξηλό θαζεζηώο 
κέζα από ηνλ θξαηηθό πξνϋπνινγηζκό, ρσξίο απηό βέβαηα λα ζπλεπάγεηαη 
θαη επηπιένλ θόξνπο εηο βάξνο ησλ πνιηηώλ). Γελ ηνπο ρξσζηάκε, καο 
ρξσζηάλε. Αλ θαη, πέξα από ηελ πεπνίζεζή καο όηη έρνπκε πιεξώζεη ήδε 
αξθεηά, ε αιήζεηα είλαη όηη πιένλ πνιινύο από εκάο «δελ καο παίξλεη θαη 
νηθνλνκηθά» λα θαηαβάιινπκε ην αληίηηκν ηνπ εηζηηεξίνπ, ηόζν ηνπ 
απμεκέλνπ όζν θαη ηνπ παιηόηεξνπ. 
 
2. Μα, θαιώο δελ επηρεηξείηαη εμπγίαλζε ησλ ΜΜΜ, πξνθεηκέλνπ λα 
αλαβαζκηζηνύλ νη παξερόκελεο ππεξεζίεο;  
 

Αλ είζαη ππνρξεσκέλνο λα αιιάμεηο δύν ζπγθνηλσλίεο γηα λα θηάζεηο ζην 
θέληξν, θάηη πνπ έρνπκε βηώζεη θη εδώ κε ην πεηζόθνκκα ησλ 
δξνκνινγίσλ ηνπ 237 θαη ηνπ 206, κε ηε ζπγρώλεπζε ηνπ 208 (…θαη λα 
πιεξώζεηο θαη αθξηβόηεξα βέβαηα), αλ είζαη ππνρξεσκέλνο λα κπεηο ζην 
κεηξό παξ' όιν πνπ κπνξεί λα κελ επηζπκείο θάηη ηέηνην, αλ ν ηδηόηππνο 
απηόο απνθιεηζκόο ησλ γεηηνληώλ καο από ηελ ππόινηπε Αζήλα 
νλνκάδεηαη «εμπγίαλζε», ηόηε όρη, δελ ζέινπκε νύηε εμπγίαλζε νύηε 
εμνξζνινγηζκό. Άιισζηε, ην ζρέδην απηό δελ εζηηάδεη θαζόινπ ζε βαζηθέο 
αηηίεο δεκηνπξγίαο ησλ ειιεηκκάησλ ζηηο δεκόζηεο ζπγθνηλσλίεο, όπσο 
είλαη ε ππνρξεκαηνδόηεζε θαη ε πιεζώξα ησλ νθεηιώλ πξνο ηα δεκόζηα 
ΜΜΜ από ηελ πιεπξά ηνπ θξάηνπο.   
 
3. Δελ ζα ήηαλ θαιύηεξν λα ηδησηηθνπνηεζνύλ ηα ΜΜΜ; 
 

Μέζα από ηε ιεγόκελε εμπγίαλζε απηό αθξηβώο είλαη πνπ επηρεηξείηαη… 
Μέζσ ηεο αύμεζεο ηνπ εηζηηεξίνπ, ησλ απνιύζεσλ, ησλ πεξηθνπώλ ζε 
κηζζνύο θαη ηεο θαηάξγεζεο ησλ ζπιινγηθώλ ζπκβάζεσλ επηρεηξνύλ λα 
δεκηνπξγήζνπλ έλα ειθπζηηθό παθέην γηα όζνπο επηζπκνύλ λα 
επελδύζνπλ ζην πεδίν απηό. Έηζη, νη γξακκέο πνπ δελ είλαη θεξδνθόξεο 
ζα αληηκεησπηζηνύλ σο άγνλεο θαη ζα θνπνύλ εληειώο, αλεμάξηεηα από 
ηηο αλάγθεο ησλ επηβαηώλ. Όινο ν ζρεδηαζκόο ζα πεξηζηξέθεηαη γύξσ 
από ην θέξδνο, κε απνηέιεζκα λα θεξδίδνπλ αθόκα πεξηζζόηεξα θάπνηνη 
ιίγνη ηδηνθηήηεο θαη λα πεξηζηέιινληαη αθόκα πεξηζζόηεξν ηα δηθαηώκαηα 
ησλ εξγαδνκέλσλ. Να κελ ηνπο ραξίζνπκε όια όζα θαηαθηήζεθαλ κε 
αγώλεο  κόλν θαη κόλν γηα λα απμήζνπλ θη άιιν ηα θέξδε ηνπο. 
 

4. Καη ηη αθξηβώο ελλνείηε «θνηλόο αγώλαο εξγαδνκέλσλ-επηβαηώλ»; 
 

Πξνζπαζνύλ λα καο ζηξέςνπλ ην έλαλ ελάληηα ζηνλ άιιν. Όκσο δελ 
θηαίλε νη εξγαδόκελνη γηα ηηο απμήζεηο ζηα εηζηηήξηα, νύηε γηα ηηο πεξηθνπέο 
ζηα δξνκνιόγηα. Καη θπζηθά δελ θηαίλε νη επηβάηεο πνπ δελ πιεξώλνπλ 
εηζηηήξην γηα ηηο απνιύζεηο θαη ηηο πεξηθνπέο ζηνπο κηζζνύο ησλ 
εξγαδνκέλσλ. Καλείο από απηνύο δελ δεκηνύξγεζε ηα ειιείκκαηα. Καη νη 
δπν ηνπο όκσο θαινύληαη λα πιεξώζνπλ γη’ απηά. Τόζν νη εξγαδόκελνη 
ζηα ΜΜΜ όζν θαη νη επηβάηεο πξέπεη λα δξάζνπκε ζπιινγηθά, ηόζν γηαηί 
ην ζέκα αθνξά ηηο δσέο όισλ καο όζν θαη γηαηί είλαη κηα πξαγκαηηθόηεηα 
όηη ε ζύλδεζε ησλ αγώλσλ απηώλ εληζρύεη ηε ζέζε καο απέλαληη ζηνπο 
ζρεδηαζκνύο ηνπο. 
 
5.Τνπο εξγαδόκελνπο ζηα ΜΜΜ ηνπο ξσηήζαηε αλ ζέινπλ ηε ζπκπα-
ξάζηαζή ζαο; 
 

«Δκείο νη εξγαδόκελνη ζηελ ΔΘΔΛ δειώλνπκε ηε ζπκπαξάζηαζή καο 
ζηνπο πνιίηεο πνπ αγσλίδνληαη ελάληηα ζηελ αύμεζε ησλ εηζηηεξίσλ θαη 
ησλ θαξηώλ. (…) ν δηθόο καο απεξγηαθόο αγώλαο θαη ν αγώλαο ησλ 
επηβαηώλ ελάληηα ζηελ αύμεζε ηνπ εηζηηεξίνπ θαη ηε δηάιπζε ησλ 
δεκόζησλ ζπγθνηλσληώλ είλαη θνηλόο αγώλαο» 
[Απόζπαζκα από ςήθηζκα αιιειεγγύεο ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο ησλ 
εξγαδνκέλσλ ζηελ ΔΘΔΛ] 
 
6. Μα θαη ν ειεγθηήο δελ είλαη εξγαδόκελνο πνπ πξέπεη λα θάλεη ηε 
δνπιεηά ηνπ; 
 

Όζνη από ηνπο ειεγθηέο επηκέλνπλ λα δηαρσξίδνπλ ηνπο επηβάηεο ζε 
επηζπκεηνύο θαη κε επηζπκεηνύο, ζε λόκηκνπο θαη παξάλνκνπο, 
απνθιείνληαο ζηελ πξάμε ηε δπλαηόηεηα κεηαθίλεζεο ζε όπνηνλ δελ 
κπνξεί λα αληεπεμέιζεη νηθνλνκηθά, ζα πξέπεη λα καο βξνπλ απέλαληί 
ηνπο. Αλ, αληίζεηα, θαηαλννύλ ην δίθην ηνπ αγώλα απηνύ θαη ζέινπλ λα 
βξεζνύλ ζην πιεπξό ησλ αγσληδόκελσλ επηβαηώλ, δελ έρνπλ παξά λα 
θάλνπλ ιεπθή απεξγία, αξλνύκελνη λα θόςνπλ πξόζηηκα ζε όζνπο δελ 
έρνπλ εηζηηήξην. 
 
7. Καη άκα κπεη ειεγθηήο θαη ζειήζεη λα κνπ θόςεη πξόζηηκν; 
 

Υπελζπκίδνπκε όηη νη ειεγθηέο (νη νπνίνη παίξλνπλ ην 50% ηνπ πξνζηίκνπ) 
δελ είλαη αζηπλνκηθνί, δελ έρνπλ δηθαίσκα λα εμαθξηβώζνπλ ηα ζηνηρεία 
καο νύηε βέβαηα λα καο θξαηήζνπλ παξά ηε ζέιεζή καο. Τν ρεηξόηεξν 
πνπ κπνξεί λα ζπκβεί είλαη λα αλαγθαζηνύκε λα θαηεβνύκε από ην 
ιεσθνξείν. Βέβαηα, ε θπβέξλεζε, ηξνκνθξαηεκέλε από ηηο δηαζηάζεηο   


