
Μετά από συνεχείς αναβολές, τέθηκαν σε ισχύ τα νέα μέτρα που αφορούν τις μετακινήσεις. Η αναδιάρθρωση των 
μέσων μαζικής μεταφοράς (μ.μ.μ.) είναι πλέον πραγματικότητα και σηματοδοτείται εμφατικά από το κλείσιμο των 
μπαρών στις εισόδους και εξόδους των μέσων σταθερής τροχιάς. Ο «εξευγενισμός» των μ.μ.μ. θα χωρά μόνο όσες-
ους αντέχουν το εισιτήριο, όσες-ους δεν λεκιάζουν την -ευρωπαϊκού τύπου- αισθητική της μετακίνησης, όσες-ους 
δεν αμφισβητούν την νέα επιβαλλόμενη κανονικότητα.
Οι μπάρες είναι ένας νέος φράχτης. Ήρθαν για να δημιουργήσουν μια περιφραγμένη ζώνη στις μετακινήσεις, 
επιτρέποντας την είσοδο και χρήση των μέσων μονάχα σε όσες-ους θα έχουν προμηθευτεί τα νέα «έξυπνα» 
εισιτήρια. Στο όνομα της «ανάπτυξης» και με ευαγγέλιο τη διασφάλιση ενός πλήρως εμπορευματοποιημένου και 
«αποστειρωμένου» δημόσιου χώρου, εισάγονται συνεχώς στην καθημερινότητα νέες οριοθετήσεις που θέλουν να 
ορίσουν και να ελέγξουν τον τρόπο που θα υπάρχουμε στους δημόσιους χώρους. Δίπλα στις κάμερες, τις περιφράξεις 
πάρκων, πλατειών και παραλιών, τα τραπεζοκαθίσματα που στοιβάζονται ασφυκτικά σε πεζοδρόμους, πλατείες και 
πεζοδρόμια, ο «εξευγενισμός» των μ.μ.μ. αποτελεί άλλο ένα πεδίο ελέγχου και επιτήρησης. Οι άπειρες κάμερες, 
τοποθετημένες στους σταθμούς των τρένων, μέσα και έξω από τα βαγόνια και μέσα στα λεωφορεία, η επιβολή 
συγκεκριμένων συμπεριφορών στους σταθμούς με απίθανες απαγορεύσεις (μην πίνεις-μην τρως! κτλ.), η πλήρης 
καταγραφή των διαδρομών μας μέσω της εξατομικευμένης- ονομαστικής ηλεκτρονικής κάρτας, εξυπηρετούν 
ακριβώς αυτόν τον σκοπό. 
Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, όσες-οι τυχόν αμφισβητήσουν τους όρους που επιβάλλονται στις μετακινήσεις 
–είτε πρόκειται για συνειδητή επιλογή, είτε όχι- θα έρθουν αντιμέτωπες-οι με τα κατασταλτικά μέτρα. 
Ξεχωριστό σώμα ελεγκτών κομίστρου από κοινού με την αστυνομία θα διασφαλίζουν ότι η πρόσβαση στα μ.μ.μ. είναι 
αυστηρά πληρωμένη. Ο «εκσυγχρονισμός των μ.μ.μ.» μας λέει σε απλά ελληνικά: όσοι-ες δεν την «παλεύουν» 
οικονομικά ας το κόψουν με τα πόδια ή ας «ρισκάρουν» μια συνάντησή τους με τις μπάρες και τους ελεγκτές. 
Δεν είναι λίγοι-ες εκείνοι που ήδη έχουν γίνει αποδέκτες των συνήθων πρακτικών των «εργαζομένων» αυτών, 
που έχουν δεχθεί εξευτελισμό, τραμπουκισμούς, συλλήψεις - με αποκορύφωμα τον θάνατο του Θ. Καναούτη το 
2013 στο Περιστέρι για ένα εισιτήριο που δεν χτύπησε- δεν είναι δύσκολο να φανταστούμε πώς θα ενταθούν οι 
έλεγχοι μέσα στο ολοένα και περισσότερο ασφυκτικό περιβάλλον που διαμορφώνεται στις μετακινήσεις. Ας γίνει 
από όλους και όλες συνείδηση, πως οι ελεγκτές δεν κάνουν απλά άλλη μια δουλειά όπως οι περισσότεροι-ες από 
εμάς. Δεν είναι πωλήτριες, οικοδόμοι, κούριερ, υπάλληλοι γραφείου, σερβιτόρες… Είναι κάποιοι τύποι που βγάζουν 
μεροκάματο από την φτώχεια των άλλων, είναι η αστυνομία των μετακινήσεων…Και ως τέτοιους οφείλουμε να τους 
αντιμετωπίζουμε.
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