
Η βεβαρηµένη πραγµατικότητα και το κόστος ζωής, που αυξάνεται συνεχώς, ενώ 
ταυτόχρονα οι µισθοί µειώνονται, περιορίζουν όλο και περισσότερο τις ζωές των 
ανθρώπων, υποδουλώνοντας κάθε πράξη και επιλογή του στα συµφέροντα του κράτους, 
των µικρών και των µεγάλων αφεντικών. Στο πλαίσιο των γενικευµένων και 
επιβεβληµένων µεταρρυθµίσεων για την οικονοµική ανάκαµψη του ελληνικού κράτους, 
αλλάζουν µορφή και τα µέσα µαζικής µεταφοράς (Μ.Μ.Μ). Έχουν ήδη δηµιουργηθεί 
σιδερένιες µπάρες, οι οποίες θα ανοίγουν µόνο µε τη χρήση ηλεκτρονικού εισιτηρίου, 
έχει αυξηθεί η αστυνοµική παρουσία στους σταθµούς του µετρό, ενώ 
πολλαπλασιάζονται οι κάµερες παρακολούθησης µε την τοποθέτησή τους ακόµα και 
εντός των συρµών.

Οι νέες εξελίξεις δεν στοχεύουν στην διευκόλυνση των µετακινήσεων, ούτε και στην 
µείωση των εξόδων του επιβατικού κοινού. Αρχικά λειτουργούν σαν απτός αποκλεισµός 
της µεταφοράς για όλους όσους δεν µπορούν να ανταπεξέλθουν οικονοµικά στις νέες 
απαιτήσεις και δεν δικαιούνται κάρτα ανεργίας, που θα τους παρείχε το δικαίωµα της 
ελεύθερης επιβίβασης στα µέσα, όπως οι µετανάστες, οι επισφαλώς εργαζόµενοι, οι 
φοιτητές, οι συνταξιούχοι.

Παράλληλα µε το νέο σύστηµα η µητρόπολη θα χωριστεί σε ζώνες και η απόσταση που 
διανύουµε µέσα σε αυτές, θα καθορίζει την τιµή του εισιτηρίου. Οι µετακινήσεις προς τη 
δουλειά, το πανεπιστήµιο, κι όποια άλλη ανάγκη καλούµαστε να καλύψουµε καθηµερινά 
θα κοστολογούνται ανάλογα µε τον «τυχαίο» τόπο διαµονής µας, αµβλύνοντας τις 
ανισότητες. Οι µεγάλες αποστάσεις θα κοστίζουν περισσότερο, αποµονώνοντας µας και 
προσδιορίζοντας την κάθε µας κίνηση.

Εξίσου σηµαντικό είναι το γεγονός ότι για την έκδοση του ηλεκτρονικού εισιτηρίου 
απαιτείται µια πληθώρα προσωπικών στοιχείων όπως: χρόνος ανεργίας, εισοδηµατικά 
κριτήρια, οικογενειακή κατάσταση, ΑΜΚΑ κ.α. Ταυτόχρονα η ψηφιοποίηση µέσω της 
ηλεκτρονικής κάρτας θα καταγράφει και θα ελέγχει ανά πάσα στιγµή την τοποθεσία 
µας. Όλες οι πληροφορίες των µετακινήσεων θα υπάρχουν σε µια βάση δεδοµένων, 
συµπληρώνοντας το παζλ του γενικού φακελώµατος των ζωών µας. Το δυστοπικό αυτό 
σύστηµα παρακολούθησης ολοκληρώνεται µε τη µόνιµη αστυνοµική παρουσία 
(περισσότερες κάµερες, προτροπές από τα µεγάφωνα να προσέχουµε ποιος κάθεται δίπλα 
µας), ενισχύοντας το κλίµα τροµοκρατίας που καλλιεργείται, για να φαντάζει το κράτος 
ως ο µόνος εγγυητής της προσωπικής µας ασφάλειας. Μέσα από αυτόν τον 
εκσυγχρονισµό, δεχόµαστε έναν ολοκληρωτικό έλεγχο και µια βίαιη καταστολή και 
πειθάρχηση των αντιστάσεών µας.

Η ελεύθερη µετακίνηση, ειδικά στη χαοτική µας µητρόπολη, αποτελεί βασική µας 
ανάγκη και γι’ αυτό θεωρούµε δικαίωµα όλων την ελεύθερη πρόσβαση στα µέσα 
µαζικής µεταφοράς. ∆εν θα ανεχθούµε την επιβολή των αποκλεισµών για τους 
οικονοµικά ασθενέστερους, ούτε και την άµεση επίβλεψη κάθε πτυχής της προσωπικής 
µας ζωής. Προτάσσουµε την αλληλεγγύη µεταξύ των επιβατών απέναντι στο σύµπλεγµα 
ασφαλείας των µέσων (ελεγκτές, security, µπάτσοι), καθώς και τους από κοινού αγώνες για 
την κατάργηση των νέων πρακτικών και την διεκδίκηση της δωρεάν πρόσβασης σε όλα 
τα µέσα µαζικής µεταφοράς.
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