
Η Ελλάδα την δεκαετία 2001 –2010 κατέκτησε τη
χειρότερη θέση στην Ευρώπη σε αριθμό θανάτων
και τραυματισμών από τροχαία. Οι χώρες που
ανέπτυξαν σχέδια και δράσεις μείωσης των
τροχαίων έχουν εντυπωσιακά αποτελέσματα να
επιδείξουν.

Η ελληνική πολιτεία δεν έχει ασχοληθεί ποτέ
σοβαρά με το θέμα των τροχαίων, την οδική
ασφάλεια και δε συμμετέχει καν στην παγκόσμια
δεκαετία (2011-2020) δράσης του ΟΗΕ για την
Οδική Ασφάλεια.

Όταν η πολιτεία αδρανεί στα θέματα της οδικής
ασφάλειας, δεν προβάλλει άλλη λύση από την
αυτοοργάνωση των πολιτών και τη συσπείρωσή
τους με σκοπούς όπως:

Διεκδίκηση από την Πολιτεία, μιας
μακροπρόθεσμης πολιτικής για την οδική ασφάλεια.
Ανάδειξη του προβλήματος των τροχαίων

δυστυχημάτων, ως τροχαίων εγκλημάτων στην
πλειονότητά τους και διερεύνηση των αιτιών στις
οποίες αυτά οφείλονται.
Συμβολή και διεκδίκηση αλλαγών στη νομοθεσία

και στη Δικαιοσύνη, με σκοπό την πραγματική
απονομή δικαιοσύνης τόσο για τους υπεύθυνους
όσο και για τα θύματα και τις οικογένειές τους.
Ενημέρωση του κοινού σχετικά με τους

κινδύνους που ελλοχεύουν στο δρόμο και προώθηση
και ενθάρρυνση κάθε προσπάθειας που στοχεύει
στη μείωση αυτών των κινδύνων.
Διεκδίκηση δημοσίων και δωρεάν δομών

πρόνοιας και υποστήριξης των θυμάτων και των
οικογενειών τους μετά το τροχαίο συμβάν.
Αυτοοργάνωση των θυμάτων και δημιουργία

θεσμών αυτοβοήθειας (ψυχολογικής, κοινωνικής
κλπ).
Δημιουργία τράπεζας αίματος που να καλύπτει

ανάγκες σε περιπτώσεις σοβαρών τραυματισμών.
Πάλη για την εξάλειψη της παντοκρατορίας του

Ι .Χ. και ενθάρρυνση εναλλακτικών μέσων
μετακίνησης.

ΓΙΑΤΙ ΕΝΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΑ

ΤΑ ΤΡΟΧΑΙΑ;



40.000 άνθρωποι, στη συντριπτική τους
πλειοψηφία νέοι έχουν χάσει τη ζωή τους
στους δρόμους της Ελλάδας από το 1990
μέχρι σήμερα ενώ υπερδιπλάσιοι επέζησαν με
βαριές αναπηρίες.

Στον επίσημο απολογισμό της Ευρωπαικής Ένωσης
για την προσπάθεια περιορισμού των τροχαίων
συγκρούσεων τη δεκαετία 2001 – 2010 η Ελλάδα
βρέθηκε στην τελευταία θέση. Πιο κάτω απ' ότι το
2000!

Το να κυκλοφορείς στην Ελλάδα σημαίνει διπλάσια
πιθανότητα θανάτου από τροχαίο απ' ότι στην
Ευρώπη συνολικά και πενταπλάσια απ' ότι στη
Σουηδία.

Οι απίστευτοι αυτοί δείκτες δε φαίνεται να
ανησυχούν κανέναν από τους «αρμοδίους». Ο
ισχυρισμός πως αυτή η πραγματική γενοκτονία
αποτελεί ένα απλό άθροισμα ατυχημάτων,
πράγμα απόλυτα προσβλητικό για τα θύματα των
τροχαίων και τις οικογένειες τους, αμνηστεύει και
στην ουσία επιβραβεύει τους δράστες και τους
κάθε είδους υπεύθυνους και αποτελεί τη βάση για
να μην υιοθετείται μια μακρόχρονη συστηματική
πολιτική για την ανατροπή αυτής της φρικιαστικής
πραγματικότητας.

Όλες οι χώρες που επεδίωξαν να περιορίσουν
δραστικά τα τροχαία σταμάτησαν να
χρησιμοποιούν αυτό τον χαρακτηρισμό. Είχαν
προηγηθεί οργανώσεις θυμάτων και
επιστημονικές ενώσεις που κατέρριψαν το μύθο
και έδειξαν πως η Οδική Ασφάλεια είναι εφικτή.

Ας αποβάλουμε από το μυαλό μας και από τη
γλώσσα μας τη λέξη ατύχημα όταν μιλάμε για τα
τροχαία. Δεν είναι μόνο υποχρέωση απέναντι στα
θύματα. Είναι προϋπόθεση για να τα σταματήσουμε.

ΤΡΟΧΑΙΟ:
Ατύχημα ή

ΕΓΚΛΗΜΑ;

Δεν υπάρχει κανένας λόγος να βαφτίζουμε
αλλιώς τα εγκλήματα.

Σε μια εποχή όπου ο
αριθμός των θανάτων, η
ηλικία των θυμάτων, τα
αίτια και οι τόποι των
συγκρούσεων, οι τύποι
των εμπλεκομένων
οχημάτων και τόσα
άλλα είναι εκ των
προτέρων γνωστά
(oυσιαστικά το μόνο
που μένει να σημειωθεί
είναι το
ονοματεπώνυμο των
θυμάτων), το να
εξακολουθεί να μιλάει
κανείς για
«ατυχήματα» μόνον
αφέλεια δεν αποτελεί.



Δεν υπάρχει ημέρα χωρίς την παράθεση
αριθμών που αφορούν σε τροχαία.
Στατιστικές, αριθμοί θανάτων, κόστος κ.α.
αναλύουν και στην ουσία διαλύουν την
πραγματικότητα σε ανώδυνες
επαναλαμβανόμενες διατυπώσεις που
οδηγούν σε «συγκρατημένη αισιοδοξία ότι τα
πράγματα θα πάνε καλύτερα», σβήνουν τα
ίχνη και συρρικνώνουν το μέγεθος του
εγκλήματος .

Στις ριπές των αριθμών που διαδέχονται τις ριπές
των θυτών της ασφάλτου αντιπαραθέτουμε την
ομορφιά και τη ζωντάνια των προσώπων. Αν
θέλουμε να σταματήσουμε τα τροχαία εγκλήματα
πρέπει να μιλάμε για πρόσωπα και όχι για
αριθμούς.

Δεν θα αποπροσωποποιήσουμε την απώλεια, δε θα
διαλύσουμε τους ανθρώπους στη δεξαμενή των
στατιστικών. Η παρουσία τους, είναι πηγή για
προβληματισμό που μπορεί να οδηγήσει στην
αμφισβήτηση του εγκληματικού παραλογισμού που
κυριαρχεί στην κυκλοφορία.

Για μας και ένας μόνο άνθρωπος που χάνεται ή
χάνει ικανότητές του έχει σημασία. Ο πόνος
παραμένει ο ίδιος και δεν είναι μετρήσιμος από
καμιά στατιστική.

Ο θάνατος στο δρόμο είναι παραλογισμός.

Δεν θα εξοικοιωθούμε μ' αυτόν. Και θα κάνουμε
ό,τι μπορούμε για να τον σταματήσουμε.

Οι άνθρωποι που έφυγαν ή ακριβέστερα διώχτηκαν
βίαια από αυτόν τον κόσμο, υφίστανται μια βαθιά
περιφρονητική συμπεριφορά (από την πολιτεία, τις
αρμόδιες αρχές αλλά και από τους ίδιους τους
δράστες αυτών των εγκλημάτων).

ΠΡΟΣΩΠΑ
ΟΧΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

Το ζήτημα της οδικής ασφάλειας είναι κοινωνικό και πολιτικό.

Για μας και ένας μόνο
άνθρωπος που
χάνεται ή χάνει
ικανότητές του έχει
σημασία. Ο πόνος
παραμένει ο ίδιος και
δεν είναι μετρήσιμος
από καμιά
στατιστική.

Αυτό πρέπει να τελειώσει, στο όνομα της
δικαιοσύνης, της ηθικής και της πρόληψης.



Κάθε χρόνο την 3η Κυριακή του Νοεμβρίου έχει καθιερωθεί παγκοσμίως
από το 2005 η Ημέρα Μνήμης Θυμάτων Τροχαίων. Ημέρα μνήμης γι' αυτούς
που άδικα και βίαια χάθηκαν στην άσφαλτο, αναγνώρισης του πόνου που
βιώνουν οι συγγενείς τους, αλλά και αφύπνισης της κοινωνίας και
ευαισθητοποίησης των μελών της σε σχέση με τα θέματα της οδικής
ασφάλειας.

Ο σύλλογος SOS Tροχαία Εγκλήματα οργανώνει κάθε χρόνο εκδηλώσεις με
φωτογραφίες θυμάτων, ομιλίες κλπ. και συνεργάζεται με ποδηλάτες για την
οργάνωση μαύρων ποδηλατοπορειών σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας.

ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΘΥΜΑΤΩΝ ΤΡΟΧΑΙΩΝ

Αναρωτιέται   κάποιος,   πώς γίνεται
η Ελλάδα να έχει 2.5 φορές

περισσότερα θύματα
στην  άσφαλτο, από το

μέσο όρο στην Ευρώπη;
- Μήπως χάθηκε η

ανθρωπιά;
- Μήπως οι Έλληνες

έπαψαν να βλέπουν τη
ζωή ως το

πολυτιμότερο αγαθό;
- Μήπως "σφυρίζουν"

αδιάφορα στο ό,τι
συμβαίνει γύρω τους;

- Μήπως είναι τα
συμφέροντα κάποιων

κοινωνικών ομάδων;
- Μήπως το κυνήγι χρήματος τους

άδειασε από συναισθήματα;
- Μήπως το μεσογειακό

ταπεραμέντο;
Πιθανόν όλα αυτά να έχουν

μερίδιο ευθύνης. Βέβαιο όμως είναι
ότι η ευθύνη σχετίζεται με την

αδιαφορία της πολιτείας.
Στο κέντρο είναι: Η έλλειψη

κανόνων που
προσδιορίζουν με
σαφήνεια τις
υποχρεώσεις κάθε
οδηγού (τετράτροχου,
δίτροχου), η ατιμωρησία
και η αργοπορία
απονομής δικαιοσύνης.
Υπάρχει όμως ελπίδα;
Ναι, αρκεί όλοι μας να
αναπτύξουμε το
αίσθημα κοινωνικής
ευθύνης και το κράτος
αυστηρότερους νόμους

που να τηρούνται.
Όλοι εμείς που βιώνουμε το
απόλυτο χτύπημα της απώλειας
του δικού μας ανθρώπου, θα
αγωνιούμε και θα αγωνιζόμαστε.
Είναι βάλσαμο ψυχής.

Ένας πατέρας αδικοχαμένου γιού.
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