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ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
Ποιος κρφβει την αλήθεια της «3ης 

Κυριακής του Νοέμβρη»;  

«Για να μάκεισ τθν αλικεια πρζπει 
πρϊτα να μάκεισ ποιοσ τθν κρφβει». 
Με το ςφνκθμα αυτό κυκλοφόρθςε 
πριν μερικά χρόνια ζνα μυκιςτόρθμα 
για το τροχαίο ζγκλθμα (με κφμα ζνα 
δεκάχρονο παιδί που εγκαταλείφκθκε 
αβοικθτο) και διαδόκθκε θ 
κινθματογραφικι ταινία που 
βαςίςτθκε ςε αυτό. Θα μιλιςουμε πιο 
κάτω γι’ αυτά, ςτο πλαίςιο αυτοφ του 
ςθμειϊματόσ μασ για τθν «Παγκόςμια 
Ημζρα Μνιμθσ Θυμάτων Τροχαίων 
Ατυχθμάτων». 

Ασ ερωτιςουμε πρϊτα εδϊ αν θ 
«Δθμόςια Πρζβεηα», που ανζχεται τθν 
καταςτολι και το ζγκλθμα του 
αυτοκινιτου ςτουσ δρόμουσ και ςτουσ 
πεηόδρομουσ, ςτισ πλατείεσ και ςτα 
πεηοδρόμια, κρφβει τθν αλικεια για 
τθν αυτοκίνθςθ. Ταπεινϊνει ζτςι 
δθμότιςςεσ και δθμότεσ, νζουσ και 
γζρουσ,  ΑΜΕΑ και μθτζρεσ με παιδικά 
αμάξια, ανκρϊπουσ και ηϊα, 
κακαγιάηοντασ τον τροχό. «Δθμόςια 
Πρζβεηα» είναι βζβαια οι υπεφκυνεσ 
κρατικζσ Αρχζσ και οι τόςο κινθτικοί 
φορείσ μασ που όμωσ, δεν 
διαπιςτϊςαμε να  αφιερϊνουν 
δράςεισ «ειρινευςθσ», γι’ αυτι τθν 
20θ Νοεμβρίου, τρίτθ Κυριακι του 
Νοζμβρθ.     

Ο Οργανιςμόσ Ηνωμζνων Εκνϊν 
όριςε τθν τρίτθ Κυριακι του 
Νοζμβρθ για να μνθμονεφονται τα 
κφματα του τροχαίου εγκλιματοσ 
καλϊντασ και τισ κυβερνιςεισ των 
κρατϊν μελϊν να κάνουν το ίδιο. Οι 
ελλθνικζσ κυβερνιςεισ υπθρετϊντασ 
δουλικά το πετρελαϊκό και 
αυτοκινθτικό κεφάλαιο δεν ζχουν 
μζχρι ςιμερα αναγνωρίςει επίςθμα 
τθν Ημζρα Μνιμθσ. H ίδια θ Πολιτεία, 
που τιμά κφματα άλλων μικρότερων 
πολζμων ‒όλοι οι άλλοι πόλεμοι του 
παρελκόντοσ είναι μικρότεροι‒ 
κρφβει τθν αλικεια, ξεχνϊντασ και 
περιφρονϊντασ τα κφματα του 
αυτοκινθτοπόλεμου. Θζατρο των 
μαχϊν του πολζμου αυτοφ θ ελλθνικι 
πόλθ, και θ Πρζβεηα μαηί με άλλεσ, 
ςτεγάηει ςαν ςυνζνοχοσ το 
αυτοκινθτικό ζγκλθμα. Γι’ αυτό και οι 
δθμότεσ μασ πρζπει να ξεχωρίςουν τθ 
κζςθ τουσ απζναντι ςτισ Αρχζσ κακϊσ 
και απζναντι ςτουσ ςυνενόχουσ. 

Είναι χρόνια τϊρα που ερευνθτζσ, 
διανοοφμενοι και κοινωνικοί 
ακτιβιςτζσ ζχουν αντικαταςτιςει τθν 
φποπτα ουδζτερθ ζννοια «τροχαία 
ατυχιματα» με τθν ζκφραςθ 
«περιςτατικά τροχαίου εγκλιματοσ». 
Πολλοί ςυγγραφείσ εξθγοφν πωσ «το 
αυτοκίνθτο είναι ζνα όπλο που μασ 
χρθςιμεφει για να μετακινοφμαςτε 
ταχφτερα και ανετότερα». Και μασ 
κυμίηουν πωσ, κατά παρόμοιο τρόπο, 
«το τςεκοφρι είναι ζνα όπλο που μασ 
χρθςιμεφει για να κόβουμε ξφλα 
ταχφτερα και ανετότερα» και «το 
μαχαίρι είναι ζνα όπλο που μασ 
χρθςιμεφει για να κόβουμε ψωμί 
ταχφτερα και ανετότερα». Δυςτυχϊσ θ 
αφξθςθ τθσ ταχφτθτασ και τθσ άνεςθσ 
οδθγεί με τθν απρόςεχτθ χριςθ του 
μαχαιριοφ, του τςεκουριοφ και του 
αυτοκινιτου ςε ςυνκικεσ αφαίρεςθσ 
τθσ ηωισ ι ςοβαρότατου 
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τραυματιςμοφ και ιςόβιασ αναπθρίασ. 
Ναι. Το αυτοκίνθτο και όλα τα μζςα 
αυτοκίνθςθσ είναι όπλα.   

Εμβακφνοντασ ςε αυτά τα κζματα, ςε 
χϊρεσ όπου επιτρζπεται θ 
οπλοκατοχι (των άλλων 
ςυνθκιςμζνων πυροβόλων όπλων), 
παρατθρείται πωσ είναι λίγοι αυτοί, 
κακοποιοί, που προμθκεφονται όπλα 
για να ςκοτϊςουν ανκρϊπουσ. 
Δυςτυχϊσ, ςτθν κατθγορία των «εκ 
προκζςεωσ» αγοραςτϊν όπλων 
ανικουν και οι κυνθγοί που 
προμθκεφονται όπλα με πρόκεςθ να 
αφαιρζςουν ηωζσ. Οι περιςςότεροι 
πάντωσ οπλοκάτοχοι τα ζχουν ςτθ 
διάκεςι τουσ για αςφάλεια και 
ψυχολογικι άνεςθ. Όχι για να 
ςκοτϊςουν. Όπωσ ζχουμε και εμείσ το 
αυτοκίνθτό μασ για ταχφτθτα και 
άνεςθ. Ποιοσ οδθγόσ ξυπνάει το πρωί 
βάηοντασ ςτο νου να μθ γυρίςει το 
βράδι, να ςκοτϊςει δυο φοιτιτριεσ 
που περιμζνουν ςτθ ςτάςθ του 
Λεωφορείου ι να τελειϊςει ζνα 
απρόςεχτο παιδάκι; Κανζνασ.  

Ωςτόςο οι κεςμοί απόκρυψθσ τθσ 
αλικειασ γφρω από τθν αυτοκίνθςθ, 
παγιδεφουν τον οδθγό ςε ζναν 
ψευδόκοςμο που χαλαρϊνει τα 
αντανακλαςτικά του απζναντι ςτο 
κάλεςμα του αυτοκινιτου. 
Παγιδεφουν και όλουσ τουσ άλλουσ. 
Αυτό ακριβϊσ καταγγζλλει ο 
αμερικανόσ ςκθνοκζτθσ Τζρι Τηορτη με 
τθν ταινία του «Μοιραία ςφγκρουςθ» 
(2007). Πριν ςχολιάςουμε τθν ταινία 
ασ δοφμε τθν υπόκεςθ: «Μια ηεςτι 
νφχτα του Σεπτζμβρθ ο κακθγθτισ 
Ίκαν Λζρνερ, θ γυναίκα του και θ κόρθ 
τουσ παρακολουκοφν περιφανοι ζνα 
ςχολικό κονςζρτο, όπου ο 10χρονοσ 
γιοσ τουσ Τηοσ παίηει τςζλο. Στο δρόμο 
για το ςπίτι τουσ ςταματοφν ςε ζνα 
βενηινάδικο και τότε, ζξαφνα και με 

μυςτιριο τρόπο το αγόρι 
εξαφανίηεται».   

 

Θα ρωτοφςαμε «το πιραν οι 
εξωγιινοι»; Όχι βζβαια… Η εμπορικι 
αυτι περίλθψθ αποτελεί κλιβερό 
υπόδειγμα παραπειςτικισ παρου-
ςίαςθσ αφοφ, ιδθ από τθν αρχι τθσ 
ταινίασ, ο κεατισ βλζπει πωσ το παιδί, 
που διαςχίηει ανφποπτο το δρόμο για 
να αφιςει απζναντι, με οικολογικι 
φροντίδα, μια χελϊνα, το χτυπάει 
ζνασ βιαςτικόσ οδθγόσ με τηιπ, που 
δεν ςταματάει. Η ταινία είναι 
υποδειγματικι γιατί παρουςιάηει 
πολλζσ κοινωνικζσ πτυχζσ του 
αυτοκινθτικοφ εγκλιματοσ, όπωσ, 
πρϊτα-πρϊτα, τθν τρομάρα του 
οδθγοφ, αλλά κυρίωσ τθν αδυναμία 
ζωσ άρνθςθ απονομισ δικαιοςφνθσ 
ιδθ από το επίπεδο τθσ αςτυνομίασ 
και του δικθγόρου τθσ ενάγουςασ 
οικογζνειασ.  

Δυςτυχϊσ, εκτόσ από τθν περίλθψθ, 
και θ κριτικι τθσ ταινίασ δεν 
μποροφςε να είναι αντικειμενικι 
αφοφ ο κάκε κριτικόσ είναι και οδθγόσ 
που δεν μπορεί να παραδεχκεί πωσ 
κρατάει όπλο, το αυτοκίνθτο. Δεν 
αναδείχκθκαν λεπτομζρειεσ, π.χ., πωσ 
ο ςκθνοκζτθσ ζδειξε τηιπ κυνθγιοφ, 
ςαν αυτά που βλζπουμε ςτισ πόλεισ 
μασ, με «ορκι ςχάρα», που πάντα 



προκαλοφν κανατθφόρο χτφπθμα ςε 
ρινόκερουσ, ιπποποτάμουσ αλλά, 
όπωσ ζχουν δείξει οι ζρευνεσ, και ςτα 
παιδικά κεφαλάκια.  

Για τθν παγκόςμια τζχνθ, που ζχει 
αδιαφοριςει για τα παράπλευρα 
ηθτιματα του πολζμου τθσ εμπορικισ 
μαηικοποίθςθσ τθσ αυτοκίνθςθσ, θ 
αμερικανικι ταινία ξεφεφγει και δεν 
μζνει «χολυγουντιανι». Μασ οδθγεί 
μάλιςτα ςτο ερϊτθμα αν ο 
ευρωπαϊκόσ κινθματογράφοσ ζχει 
προβλθματιςτεί ςτα ςχετικά 
ηθτιματα. Το ερϊτθμα τίκεται και για 
τον ελλθνικό κινθματογράφο που 
παράγεται ςε μια χϊρα μεγάλθσ 
διάδοςθσ και ςυγκάλυψθσ του 
αυτοκινθτικοφ εγκλιματοσ. Γιατί αυτι 
θ κοινωνικι ςυνενοχι;  

Δϊςαμε ςτθν αρχι του ςθμειϊματόσ 
μασ το μότο τθσ ταινίασ «Για να 
μάκεισ τθν αλικεια πρζπει να μάκεισ 
ποιοσ τθν κρφβει» και υποςτθρίηουμε 
πωσ είναι πολφ προχωρθμζνο. Θυμίηει 
τα «αφελι» ςκουντιματα του 
γερμανοφ ςυγγραφζα Μπζρτολτ 
Μπρεχτ για τθν ιςτορία, τθν κοινωνία 
και τθν ευκφνθ.  Μασ οδθγεί και μασ 
να διατυπϊςουμε το ερϊτθμα, αυτό 
το ςαββατοκφριακο των κυμάτων του 
αυτοκινιτου:  «Ποιοσ ςυγκαλφπτει 
τθν αυτοκινθτικι καταςτολι ςτθν 
Πρζβεηα»;       

Γιάννθσ Ρζντηοσ, 
Δθμοτικόσ ςφμβουλοσ, επικεφαλισ 

τθσ Δθμοτικισ Παράταξθσ  
«Δθμόςιοσ Χϊροσ Πρζβεηα – Λοφροσ 

– Ζάλογγο» 


