
19 χρονών νεκρός για ένα εισιτήριο! 
 

Ένα αυγουστιάτικο βράδυ ο 19χρονος Θανάσης 
Καναούτης βρισκόμενος χωρίς εισιτήριο μέσα σε 
τρόλεϊ που κινούταν στο Περιστέρι, έρχεται σε 
αντιπαράθεση με ελεγκτή «που έκανε τη δουλειά 
του» (…με ιδιαίτερο ζήλο είναι η αλήθεια) και 
καταλήγει νεκρός στο δρόμο!  
 

Μήπως δεν πρόκειται για μια ακόμα δολοφονία από 
την πλευρά του κράτους και του κεφαλαίου; 
 

Πόσο απέχει ένα τέτοιο τραγικό περιστατικό από τις 
συνέπειες της πολυμέτωπης επίθεσης των «από 
πάνω» που ολοένα οξύνεται και γενικεύεται;  
 

Μήπως δε σχετίζεται απόλυτα με το καθεστώς 
τρόμου που επιβάλλεται στους «από κάτω» αυτού 
του κόσμου, με την εργοδοτική και κρατική τρομοκρατία, το σιγοντάρισμα 
των καθεστωτικών ΜΜΕ και τη φασιστικοποίηση της δημόσιας ζωής; Ή και με το καθεστώς αποκλεισμού 
ολοένα και περισσότερων από τη δυνατότητα κάλυψης στοιχειωδών ανθρώπινων αναγκών σε πεδία όπως 
αυτά της υγείας, της τροφής, της στέγασης, της εκπαίδευσης,…;  
 

Ή μήπως οι ελεγκτές που «κάνουν απλώς τη δουλειά τους», όπως ισχυρίζονται τόσο οι ίδιοι, αλλά και όλοι 
όσοι στηρίζουν το «έργο» τους, είναι άμοιροι ευθυνών (ακόμα και αν και δεν την κάνουν και με τόσο ζήλο, 
όπως ο συγκεκριμένος στο Περιστέρι);  
 

Οι διαμαρτυρίες που έλαβαν χώρα κυρίως στο Περιστέρι βρέθηκαν απέναντι σε ένα όργιο καταστολής, με 
επιθέσεις και προσαγωγές-συλλήψεις στον κόσμο που βρισκόταν στο δρόμο. Επρόκειτο για ένα ξεκάθαρο 
σχέδιο, αρκετά γνωστό πλέον μα ολοένα και πιο αναβαθμισμένο κάθε φορά, επιβολής της σιωπής και 
διασποράς του τρόμου. Και από δίπλα πάντα και τα καθεστωτικά ΜΜΕ πιστά στο ρόλο τους στην 
προώθηση του κοινωνικού κανιβαλισμού και στη διαστρέβλωση της πραγματικότητας προς εξυπηρέτηση 
των συμφερόντων των αφεντικών τους. 
   

Η δολοφονία του Θανάση θέτει ξεκάθαρα το ερώτημα:  
> Τί γίνεται με το καθεστώς αποκλεισμού από τα ΜΜΜ;  

 

Είναι τόσο περίεργο, τον καιρό αυτό της ολοένα και μεγαλύτερης οικονομικής εξαθλίωσης των «από κάτω», 
με την ανεργία και την απλήρωτη εργασία να καλπάζουν, κάποιοι να αδυνατούν να πληρώσουν εισιτήριο; 
Και πόσο εύκολο είναι σε μια τερατούπολη όπως η Αθήνα, να ζητάς από κάποιον να πάει πχ στη δουλειά 
του με τα πόδια. Ή μήπως να μην μετακινείται καθόλου; 
 

Και μιλάμε για ένα εισιτήριο που διαρκώς ανατιμείται, την ίδια ώρα που οι απολαβές μας είτε μειώνονται 
δραματικά, είτε εξαφανίζονται! Που και μόνο η διάθεση αντίστασης σε αυτόν τον παραλογισμό είναι 
επαρκής λόγος μη χρήσης εισιτηρίου! 
 

Βέβαια, τα ερωτήματα αυτά θα πρέπει να κάνουν επίμονα στον εαυτό τους όσοι, που αν και βρίσκονται στη 
ίδια δυσχερή -οικονομικά και κοινωνικά- θέση με όσους δεν έχουν εισιτήριο, τους λοιδορούν ως 
«τζαμπατζήδες» και όχι μόνο δεν τους στηρίζουν όταν βρίσκονται αντιμέτωποι με τους ελεγκτές, αλλά 
παίρνουν και το μέρος των τελευταίων! 
 

Και από την άλλη έρχεται το ερώτημα «φταίνε όσοι δε χτυπάνε εισιτήριο για τις αυξήσεις στα εισιτήρια και 
για τα προβλήματα στον τομέα των δημόσιων ΜΜΜ;» Η απάντηση -κόντρα στο ψέμα που σπέρνουν οι 
διάφοροι ιθύνοντες και τα καθεστωτικά ΜΜE- είναι ξεκάθαρη: «ΟΧΙ». Η αλήθεια είναι ότι τα ΜΜΜ δεν 
μπαίνουν και τόσο μέσα από του επιβάτες χωρίς εισιτήριο, όσο μέσα μπαίνουν από τα χρέη διαφόρων 
υπουργείων προς αυτά. Κι άλλωστε ήδη πληρώνουμε αρκετά και μέσα από άμεσους κι έμμεσους φόρους… 
 

και σε κάθε περίπτωση… 
Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΜΕ ΤΑ  ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΙΝΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ 
 

Με τους αγώνες μας και την αλληλεγγύη  και προτάσσοντας τις ανάγκες και την αξιοπρέπεια μας,  
να σπάσουμε τον τρόμο που μας επιβάλλουν, καθώς και κάθε αποκλεισμό από την χρήση των ΜΜΜ 
 

αγωνιζόμενοι για δωρεάν δημόσιες συγκοινωνίες 
αλλά και …κάνοντας «πάσα» το ακυρωμένο μας εισιτήριο 

αλλά και στεκόμενοι έμπρακτα αλληλέγγυοι σε όσους πιάνονται χωρίς εισιτήριο 
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