
Αύξηση 40% (!!!) στο εισιτήριο; Διάλυση των δημόσιων συγκοινωνιών; 

Δεν πληρώνω το χαράτσι - Μαζική Απειθαρχία και Ανυπακοή! 

 

 ΕΜΕΙ,  δηλαδή το 90% του κόσμου, που χρησιμοποιούμε κάθε μέρα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς: 

 Έυξσμε ΔΙΚΑΙΩΜΑ μα μεςακιμξύμαρςε με αρτάλεια, με πξιξςικέπ, γοήγξοεπ και ρσυμέπ δημόριεπ ρσγκξιμχμί-
επ. Είμαι μέρξ και ςοόπξπ για μα αμςιμεςχπιρςεί ςξ κσκλξτξοιακό και πεοιβαλλξμςικό ποόβλημα ρςημ Αςςική.  

 Σξ μξμξρυέδιξ ςηπ κσβέομηρηπ τέομει: ασνήρειπ ειριςηοίχμ, μείχρη ποξρχπικξύ, ρσοοίκμχρη μιρθώμ, μείχ-
ρη γοαμμώμ, ελλάςχρη ρσυμόςηςαπ δοξμξλξγίχμ.  

 Βαοεθήκαμε ςα φέμαςα (δεμ δίμξσμ ςα 2,7 διρεκαςξμμύοια πξσ υοχρςξύμ ρςξμ ΟΑΑ, αλλά δίμξσμ ςιπ παυσ-
λέπ επιδξςήρειπ ρςιπ αεοξπξοικέπ εςαιοίεπ, ρςξσπ ετξπλιρςέπ, ρςα ιδιχςικά λεχτξοεία…) 

 Σξ ρημαμςικόςεοξ: ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΤΜΕ μα αμςένξσμε αύνηρη 40%. Να μημ επιςοέφξσμε μα πεοάρει! 

ΑΤΣΟΙ,  δηλαδή η κυβέρμηση και η μαφία τραπεζιτώμ/εθμικώμ εργολάβωμ/επιχειρηματιώμ: 

 Ξέοξσμ πξλύ καλά μα διαυειοίζξμςαι ςξ φέμα για μα εταομόζξσμ ιδιχςικξπξιήρειπ ρε κξιμχμικά αγαθά (Τγεί-
α, Παιδεία, σγκξιμχμίεπ...) και μα ρςοέτξσμ ςξμ έμα εογαζόμεμξ εμαμςίξμ ςξσ άλλξσ, εμώ με θοάρξπ δσ-
ρτημξύμ ςξσπ αγώμεπ μαπ. 

 Νξιάζξμςαι μόμξ πώπ θα γίμξσμ ακόμη πλξσριόςεοξι, διαλύξμςαπ ςη ζχή ςχμ εογαζόμεμχμ ρςα Μέρα Μαζικήπ 
Μεςατξοάπ (ιδιχςικξπξίηρη = απξλύρειπ + «εθελξύριεπ» ένξδξι + μείχρη μιρθώμ + ελαρςικέπ ρυέρειπ εογαρί-
απ) και αδειάζξμςαπ κι άλλξ ςιπ ςρέπεπ όλχμ μαπ. 

 Δεν θα πληρώσουμε εμείς τα χρέη και τα ελλείμματα της δικής τους πολιτικής!. 

Έχουμ ΑΥΤΟΙ (κυβέρμηση- ΕΕ -ΔΝΤ) σχέδιο μα μας διαλύσουμ τη ζωή; Έχουμε κι ΕΜΕΙΣ σχέδιο: 

«Πρώτη Υλεβάρη – Πρώτη Ημέρα Ανυπακοής: ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ!» 

Με ςη ρσμπαοάρςαρη ςχμ εογαζόμεμχμ ρςα ΜΜΜ, με ςημ παοξσρία μαπ ρε κάθε ρςαθμό ςξσ μεςοό, μέρα 
ρςα λεχτξοεία, παμςξύ, ρε όλη ςημ Αςςική, όλξι μαζί ΜΠΟΡΟΤΜΕ ΝΑ ΝΙΚΗΟΤΜΕ. Ξεκιμάμε ςημ 1η 
Υλεβάοη, ρσμςξμιζόμαρςε ρε όλη ςημ Αςςική, και ρσμευίζξσμε μέυοι μα μικήρξσμε.  

Λέμε ρ’ ασςξύπ πξσ μαπ έυξσμ κάμει ςξ βίξ αβίχςξ με ςα αλλεπάλληλα Μμημόμια και ςιπ πξλιςικέπ ςξσπ: 

  Όχι στημ ιδιωτικοποίηση τωμ Μέσωμ Μαζικής Μεταφοράς. Δηλαδή: όυι ρςημ πεοικξπή και 

καςάογηρη δοξμξλξγίχμ, όυι ρςιπ ρσμευείπ ασνήρειπ ςξσ ειριςηοίξσ. Σα ΜΜΜ είμαι κξιμχμικό αγαθό, όυι 
άλλξπ έμαπ ςοόπξπ για μα πλξσςίρξσμ κι άλλξ ασςξί και μα τςχυύμξσμε κι άλλξ εμείπ. Και γι’ ασςό:  

  Είμαστε αλληλέγγυοι με τημ απεργία τωμ εργαζομέμωμ στα ΜΜΜ. Οι απεογξί είμαι σπέο 

ςηπ τςημήπ και αρταλξύπ μεςατξοάπ μαπ, δοξσμ ποξπ ότελξπ ςηπ κξιμχμίαπ, γι’ ασςό και η αλληλεγγύη 
μαπ είμαι δεδξμέμη. Ποξςιμάμε μα ςαλαιπχοηθξύμε λίγεπ μέοεπ, για μα μημ ςαλαιπχοξύμαρςε για πάμςα! 

 

Μαπ γδέομξσμ απ’ όλεπ ςιπ μεοιέπ:  ασνήρειπ-τχςιά 
ρςη ΔΕΗ·  διόδια παμςξύ, ρςξσπ «εθμικξύπ» δοόμξσπ 
και ρςημ Αςςική Οδό, πξσ πληοώραμε εμείπ αλλά ξι 
κσβεομήρειπ υάοιραμ ρςξσπ μεγαλξεογξλάβξσπ·  μέξ 
υαοάςρχμα ςχμ γξμιώμ λόγχ σπξυοημαςξδόςηρηπ, 
δηλαδή ρςαδιακήπ διάλσρηπ ςχμ παιδικώμ ρςαθμώμ 
και ςχμ ρυξλείχμ… Ο καςάλξγξπ δεμ έυει ςέλξπ, εμώ 

η αμεογία καλπάζει, ςξ μεοξκάμαςξ γίμεςαι 
υαοςζιλίκι, και όλξι «ζξύμε» για μα πλξσςίζξσμ ξι 
ςοάπεζεπ-ςξκξγλύτξι. Έυξσμ και ςξ θοάρξπ μα μαπ 
απειλξύμ: «Θα τάςε ποόρςιμα», «Θα ραπ βάλξσμε 
ρςξμ Σειοερία»… ςημ ποαγμαςικόςηςα ΑΤΣΟΙ είμαι 
αδύμαμξι αμ ΕΜΕΙ νερηκχθξύμε – ασςό δείυμει και 
ςξ παμελλαδικό κίμημα για καςάογηρη ςχμ διξδίχμ. 

 
 

ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΙΑ στο ΠΕΡΙΣΕΡΙ 

 (σε σσντονισμό με τις αντίστοιτες επιτροπές και πρωτοβοσλίες  
ποσ σπάρτοσν σήμερα σε ΟΛΗ την Αττική) 

Επικοινωνήστε μαζί μαρ! parte.ta.pisw@gmail.com 
Τηλέυωνα για πληπουοπίερ και νομική ςποστήπιξη:  
6972-738059, 6986-309547, 6956-286968  

ΚΑΜΙΑ  ΑΥΞΗΣΗ  ΣΤΟ  ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ  ΚΑΙ  ΤΗ  ΜΗΝΙΑΙΑ  ΚΑΡΤΑ 

Δωρεάμ μετακίμηση ως τις 9 π.μ. για τους εργαζόμεμους 
Δωρεάμ μετακίμηση τωμ αμέργωμ, τωμ φοιτητώμ και τωμ μαθητώμ  

Πέπα από ηα αιηήμαηά μαρ, ζςνεσίζοςμε να δίνοσμε ηο ειζιηή-
ριό μας ζηον επόμενο επιβάηη: Είναι μια ππάξη έμππακηηρ 
αλληλεγγύηρ, είναι δίκαιη, είναι ΚΑΙ νόμιμη (γι’ αςηό απειλούν, 
αλλά δεν ηολμούν να μαρ πάνε ζηα δικαζηήπια: γνυπίζοςν όηι 
εκεί θα καηαππεύζοςν μια και καλή ηα τέμαηά ηοςρ). 


