
ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Φίλη- Φίλε Επιβάτη,

     Με την ανοιχτή μας αυτή η επιστολή, θέλουμε να πούμε ποια είναι η αλήθεια για τους μύθους

που καλλιεργούν για τις αστικές συγκοινωνίες καθημερινά η κυβέρνηση και τα δελτία «ειδήσεων»

των 8. Μήνες πριν την πρόσφατη ψήφιση του νόμου για την «αναδιάρθρωση» των μέσων μαζικής

μεταφοράς, που καταστρατηγεί τον δημόσιο-κοινωνικό τους χαρακτήρα, αυξάνει την τιμή των ει-

σιτηρίων, υποβαθμίζει το έργο τους και ισοπεδώνει τις εργασιακές σχέσεις, ανέλαβαν δράση τα

γνωστά παπαγαλάκια της κυβέρνησης για να φέρουν σε πέρας τη βρώμικη δουλειά. Μετά τους

ναυτεργάτες, τους αγρότες, τους σιδηροδρομικούς και άλλους εργαζόμενους του Δημόσιου και

Ιδιωτικού τομέα, ήρθε η σειρά των εργαζομένων στις αστικές συγκοινωνίες να μπουν στο στόχα-

στρο όσων η κυβέρνηση και η τρόικα επιλέγουν κάθε φορά να συνθλίψουν. Θα ακολουθήσουν και

άλλοι… Αύριο θα είναι η δική σου σειρά, όπου και αν εργάζεσαι.     

     Εμείς από την πλευρά μας, πιστεύουμε σταθερά πως η υπόθεση των συγκοινωνιών είναι υπό-

θεση όλων μας. Στην κατεύθυνση αυτή είναι η στιγμή που πρέπει να ειπωθούν αλήθειες για τους

μύθους που μήνες και χρόνια τώρα αναπαράγουν θάβοντας την πραγματικότητα. 

•  Μύθος 1: «Οι συγκοινωνίες είναι ελλειμματικές» 

     Η Αλήθεια είναι ότι: Οι συγκοινωνίες σε όλες τις χώρες του πολιτισμένου κόσμου επιδοτούνται

από το δημόσιο γιατί οι υπηρεσίες τους δεν είναι εμπόρευμα, αλλά κοινωνικό αγαθό.  Στην Ελλάδα

το κράτος το οποίο ορίζει την τιμή του εισιτηρίου, δίνει μόνο το 18% αυτών που θα έπρεπε να δίνει

σαν επιχορήγηση και έτσι δημιουργούνται τα  ελλείμματα, τα οποία υποχρεώνονται να καλύπτουν

οι ίδιες οι επιχειρήσεις με υψηλότοκο δανεισμό από τις τράπεζες. Αντίθετα επιδοτούν μέχρι και το

τελευταίο ευρώ τις ιδιωτικές συγκοινωνίες (ΟΑΣΘ-Πλοία-Αεροπορικές και άλλες Εταιρίες).  

Φθηνό εισιτήριο σημαίνει:

• Στήριξη του οικογενειακού εισοδήματος των λαϊκών στρωμάτων.

• Προτίμηση στα Μ.Μ.Μ. και όχι στα ΙΧ αυτοκίνητα. 

• Προστασία του περιβάλλοντος λόγω μικρότερης ρύπανσης, ηχορύπανσης και  κατανάλωσης

ενέργειας.

• Εύκολη και γρήγορη μετακίνηση στους δρόμους χωρίς μποτιλιάρισμα και λιγότερες χαμένες

ώρες.

• Μικρότερος χρόνος προσέλευσης στην εργασία και μικρότερη ταλαιπωρία του εργαζόμενου.

•  Μύθος 2: «Τα ελλείμματα των αστικών συγκοινωνιών τα πληρώνουν οι υπόλοιποι

εργαζόμενοι»

     Η Αλήθεια είναι ότι: Το ίδιο ακριβώς επιχείρημα επιστρατεύουν προκειμένου να ενεργοποι-

ήσουν τον κοινωνικό αυτοματισμό για όλες τις κοινωνικές ομάδες που έχουν βάλει στο στόχαστρο.

Κυρίως το χρησιμοποιούν όταν θέλουν να μειώσουν το κοινωνικό κράτος και το κράτος πρόνοιας.

Η φορολογία των εργαζομένων πηγαίνει στα σεντούκια των τραπεζιτών για τους τόκους, πηγαίνει

στους επιχειρηματίες, στις μίζες και στα σκάνδαλα, όχι στις αστικές συγκοινωνίες. 



     Δεν λένε κουβέντα για την παραγραφή χρεών εκατομμυρίων ευρώ ποδοσφαιρικών ομάδων, ή

άλλων χαριστικών ρυθμίσεων για μεγαλοφειλέτες του δημοσίου αλλά και των καναλαρχών-εργο-

λάβων, οι οποίοι εποφθαλμιούν και πιέζουν προκειμένου να διεισδύσουν μετά τους αυτοκινητό-

δρομους και τα δημόσια έργα και σε κερδοφόρες υπηρεσίες των αστικών συγκοινωνιών.      

•  Μύθος 3: «Οι πλούσια αμειβόμενοι εργαζόμενοι»

     Η Αλήθεια είναι ότι: Με ψέματα για δήθεν υψηλές αμοιβές και με μεσαιωνικού τύπου επελά-

σεις  οδηγούν στην αγχόνη τους εργαζόμενους, καταργώντας αδιακρίτως όλες τις Συλλογικές Συμ-

βάσεις Εργασίας και τους Γενικούς Κανονισμούς Προσωπικού. Μειώνουν σε εξαντλητικό σημείο

τους μισθούς. Εξοντώνουν χωρίς λόγο με μετατάξεις εκατοντάδες εργαζόμενους μετά από 30 και

35 έτη προϋπηρεσίας, με υψηλή τεχνογνωσία, μοναδική ίσως για τα Ελληνικά δεδομένα. 

•  Μύθος 4: «Για την ταλαιπωρία του επιβατικού κοινού φταίνε οι εργαζόμενοι»

     Η Αλήθεια είναι ότι: Ταλαιπωρία είναι οι αυξήσεις-φωτιά των εισιτηρίων και οι νέες που ετοι-

μάζουν. Μέσα σε δυο χρόνια η τιμή του εισιτηρίου από 0,80 λεπτά έφτασε το 1,40 ευρώ, αύξηση

75%. Ποιος εργαζόμενος ή συνταξιούχος πήρε ανάλογη αύξηση; Ταλαιπωρία είναι η κατάργηση

γραμμών ή αραίωση  των δρομολογίων και η κακή συντήρηση των μέσων, λόγω της έλλειψης προ-

σωπικού. 

•  Μύθος 5: «Θέλουμε δημόσιες συγκοινωνίες»

     Η Αλήθεια είναι ότι: Ενώ λένε ότι θέλουν την διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα, μειώνουν

την κρατική χρηματοδότηση στο 40% και ανοίγουν τον δρόμο στους ιδιώτες με τη μέθοδο των ΣΔΙΤ

(σύμπραξη με ιδιώτες). Με λίγα λόγια επιδιώκουν καθεστώς αντίστοιχο με τα διόδια και με συνε-

χείς αυξήσεις των εισιτηρίων.

Φίλη - Φίλε Επιβάτη,

     Όλοι μας βιώνουμε την πιο εφιαλτική περίοδο που δεν έχει προηγούμενο τα τελευταία χρόνια.

Οι άνθρωποι της εργασίας, οι συνταξιούχοι, οι μικρομεσαίοι, οι άνεργοι, οι νέοι βρίσκονται στο

στόχαστρο μια ανηλεούς, απάνθρωπης άδικης και άκρως νεοφιλελεύθερης πολιτικής.

     Κάθε μέρα νομοθετούνται μέτρα πρωτόγνωρα για την Ελληνική κοινωνία, τα οποία το μόνο

που εγγυώνται είναι τον στραγγαλισμό ευρέων κοινωνικών στρωμάτων, την απαξίωση του δημό-

σιου τομέα και την συρρίκνωση του κοινωνικού κράτους. 

     Μας λένε ότι πρέπει να συμμορφωθούμε με τους νόμους, γιατί ψηφίστηκαν. Οι υπεύθυνοι για

τα Βατοπέδια, το χρηματιστήριο και τη Siemens, αυτοί που παρέδωσαν την χώρα στο ΔΝΤ χωρίς

την έγκριση του ελληνικού λαού, παραδίδουν τώρα μαθήματα νομιμότητας, όταν μάλιστα γνωρί-

ζουν ότι πολλές διατάξεις του Νόμου που ψήφισαν για τις αστικές συγκοινωνίες είναι αντίθετες με

το Σύνταγμα της χώρας και παραβιάζουν κατάφορα τόσο το Εθνικό όσο και το Ευρωπαϊκό Δίκαιο,

αλλά και τις Διεθνείς Συμβάσεις Εργασίας.

Τους απαντάμε ότι δεν κάνουμε πίσω και ότι δεν θα παραδοθούμε. Ο αγώνας μας, είναι αγώ-

νας για το σήμερα και το αύριο όχι μόνο των εργαζομένων στις αστικές συγκοινωνίες αλλά και

ολόκληρης της κοινωνίας.

Φίλη - Φίλε Επιβάτη,

     Σε θέλουμε μαζί μας, στον κοινό αγώνα για καλύτερες, ασφαλείς, φθηνές και δημόσιες συγ-

κοινωνίες. Για να μην περάσει ο εργασιακός μεσαίωνας που θέλουν να επιβάλλουν στους εργα-

ζόμενους όλης της χώρας.

Μαζί θα νικήσουμε.


