
Τροχαίο:  όταν το έγκλημα εκπίπτει σε «ατύχημα». 
                                                                                  

                                                                                   Εισήγηση της δικηγόρου Τασίας Χριστοδουλοπούλου 

στην συζήτηση «Τροχαία Εγκλήματα: «Παράπλευρες Απώλειες της δικτατορίας του αυτοκινήτου» που 

έγινε στο 17ο  Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ της Αθήνας. 

                             

Ζούμε σε μια εποχή γενικευμένων κινδύνων. Αυτή μάλιστα είναι η νομιμοποιητική βάση όλων των 

εξουσιών για να κηρύσσουν καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, για να προκαλούν σοκ και δέος, για να 

νομοθετούν συνεχώς εγκλήματα αφηρημένης διακινδύνευσης και γενικά για να ασκούν πολιτικές με 

πυρήνα την καταστολή. 

Πότε στο όνομα φυσικών καταστροφών, πότε στο όνομα πυρηνικών ατυχημάτων, πότε στο όνομα του 

δημόσιου χρέους, βλέπουμε οι εξουσίες να χρησιμοποιούν μια σκληρή νομοθεσία και μια αυταρχική 

δικαιοσύνη. 

Αν και αυτά συμβαίνουν στο χώρο της δικαστικής εξουσίας, υπάρχει μια γενικευμένη εξαίρεση επιείκειας 

στα λεγόμενα τροχαία ατυχήματα. 

Θα προσπαθήσω να εξηγήσω το γιατί. 

Στη νομική επιστήμη διατυπώνεται η άποψη ότι η ποινική προστασία που προσφέρει ο νομοθέτης στο 

έννομο αγαθό της ζωής είναι απόλυτη. 

 « όμως αν η ποινική προστασία της ανθρώπινης ζωής ήταν απόλυτη, θα έπρεπε να απαγορεύεται και να 

τιμωρείται οποιαδήποτε δραστηριότητα που μπορεί να θέτει κινδύνους ή να βλάπτει το έννομο αγαθό της 

ζωής … »  «….η λειτουργία των πυρηνικών εργοστασίων, η μόλυνση του περιβάλλοντος από την ανάπτυξη 

της βιομηχανίας και την κίνηση των οχημάτων, ο εξοπλισμός των κρατών με πυρηνικά όπλα κλπ 

δημιουργούν σοβαρότατους κινδύνους για αόριστο αριθμό ατόμων….οι κίνδυνοι  αυτοί θεωρούνται 

επιτρεπτοί από όλες τις έννομες τάξεις… Η ίδια λοιπόν η κοινωνική ζωή ή το κράτος για τον εαυτό του.. 

αναγνωρίζει χώρους επιτρεπόμενης κινδυνώδους δράσης..»  

Με το παραπάνω απόσπασμα προκύπτει πώς η ηγεμονική ιδεολογία, όλες τις σύγχρονες εκπομπές 

κινδύνου, που έχουν ως τίμημα την ανθρώπινη ζωή, τις σχετικοποίησε, τις μετέτρεψε από έγκλημα σε 

ατύχημα στην κοινή συνείδηση. 

Έτσι μιλάμε πλέον όλοι για εργατικό ατύχημα, για τροχαίο ατύχημα, για πυρηνικό ατύχημα κ.λπ. 

Αντίθετα όπου επεμβαίνει η θρησκεία και η κυρίαρχη ηθική, η ποινική προστασία συνεχίζει, αν και 

αμφιλεγόμενη, να είναι απόλυτη και δογματική, όπως στην άμβλωση, κυρίως στις χώρες που επικρατεί ο 

καθολικισμός, αλλά  και στην ευθανασία. 

 

Ο ποινικός δικαστής  για τους δράστες των τροχαίων με θύματα νεκρούς  χρησιμοποιεί την ποινική διάταξη  

της ανθρωποκτονίας από αμέλεια, όπως αποτυπώνεται στο άρθρο 302 ΠΚ, με προβλεπόμενη  ποινή από 

τρεις μήνες μέχρι πέντε χρόνια. 

Η ποινική διάταξη εκφράζει μεγάλη κοινωνική απαξία για την πράξη, γιατί προτάσσεται η ανθρωποκτονία 

και ακολουθεί το είδος της υπαιτιότητας. 

Ανεξάρτητα λοιπόν του είδους της υπαιτιότητας, αν είναι δηλαδή  δόλος, άμεσος ή ενδεχόμενος  ή αν είναι 

αμέλεια, ενσυνείδητη ή ασυνείδητη, το κύριο και το πρωτεύον είναι  η αφαίρεση μιας ανθρώπινης ζωής, 

που υπαρξιακά, φιλοσοφικά και δικαιικά , είναι έγκλημα. 

Αν και είναι όμως έγκλημα, στη διαδρομή του χρόνου έχει μετονομασθεί σε ατύχημα. 

Υπάρχει τελικά τυχαιότητα στα τροχαία; 



Υπάρχει τυχαιότητα ή ντετερμινισμός ότι όταν οδηγεί κάποιος μεθυσμένος και με μεγάλη ταχύτητα θα 

προκαλέσει κακό στον εαυτό του ή σε τρίτο; 

Υπάρχουν αιτιακές σχέσεις μεταξύ ενός οδηγού που παραβιάζει το κόκκινο φανάρι και του κακού που 

προκαλεί στον πεζό ή στο άλλο αυτοκίνητο που διέρχεται νόμιμα; 

Τυχαίο ή τυχαιότητα είναι όταν προκαλούνται γεγονότα ή συμβάντα που μεταξύ τους δεν υπάρχουν 

αιτιακές σχέσεις. 

Όταν υπάρχει απόλυτη συνάφεια μεταξύ μιας  συμπεριφοράς και ενός αποτελέσματος, δεν μπορεί κάτι να 

ονομάζεται ατύχημα. 

Ποιοι μηχανισμοί συναίνεσης και συνενοχής, έχουν διαμορφώσει τόσες αλλοιώσεις πρώτα απ’ όλα στις 

συνειδήσεις, αλλά και στη γλώσσα που αποτυπώνει το συλλογικό ασυνείδητο, ώστε να έχει καθιερωθεί ο 

όρος τροχαίο ατύχημα; 

Αν πράγματι λοιπόν η γλώσσα αποτυπώνει το συλλογικό ασυνείδητο σε κάθε ιστορική περίοδο,  γιατί ενώ 

εγγράφεται επίσημα ως έγκλημα,  απαλείφεται και εκπίπτει σε ατύχημα; 

Ξέρουμε ότι η συγκρότηση των εννοιών έχει το στοιχείο της γενίκευσης. 

Υπάρχουν τροχαία που έχουν το χαρακτήρα ατυχήματος, προχθές μια μάννα με 4 κορίτσια, που δεν 

ξέρουμε γιατί, έπεσε σε ένα τοίχο και σκοτώθηκαν όλες. 

Από την άλλη οι άνθρωποι που ζουν την απώλεια, τη ψυχική οδύνη, όπως τη χαρακτηρίζει ο νόμος, δεν θα 

μπορούσαν να  παρακαμφθούν ή να εκβιαστεί η συναίνεση τους στην τυχαιότητα, αν θρησκευτικοί ή άλλοι 

λόγοι παρηγοριάς δεν γλύκαινε τον καϋμό τους με τη  θεά τύχη..Το κισμέτ είναι σε όλους μέσα μας, έχουμε 

ανάγκη να το πιστέψουμε. 

Κι αυτοί είναι πλέον ένα μεγάλο πλήθος. Βέβαια η εποχή που για τους νεκρούς τους, οι οικείοι τους 

έφτιαχναν ένα μικρό εκκλησάκι στη μνήμη τους στο σημείο της απώλειας, φαίνεται να έχει τελειώσει. 

Βλέπουμε ταμπέλες στις Εθνικές οδούς με δικές τους δαπάνες, που προειδοποιούν τους οδηγούς για τους 

κινδύνους στα διάφορα σημεία. Βλέπουμε καμπάνιες ενάντια στις διαφημιστικές πινακίδες που ευθύνονται 

για θανάτους οδηγών. Βλέπουμε πρωτοβουλίες σαν τη σημερινή, που επιδιώκουν να διαφοροποιήσουν 

συνειδήσεις και ηγεμονικές αντιλήψεις. 

Βλέπουμε να οργανώνονται οι συγγενείς και τα θύματα με αναπηρίες, εθνικά, ευρωπαϊκά, παγκόσμια. 

Γιατί σε όλο τον κόσμο συμβαίνουν τα ίδια με την Ελλάδα, ως προς την αντιμετώπιση των δραστών. Και 

ποινικά και αστικά. Υπάρχει μάλιστα προβληματισμός σε περιπτώσεις που η αμέλεια είναι εξαιρετικά 

ελαφριά, η πράξη να αντιμετωπίζεται ως πταισματική παράβαση. 

Όμως εκτός από τα θύματα και τους οικείους τους, υπάρχει ένα εξίσου μεγάλο πλήθος, που  είναι και οι 

δράστες των τροχαίων με τους οικείους τους. Εκτός από τα πολύνεκρα τροχαία, σε κάθε τροχαίο, υπάρχει 

συνήθως  ένας δράστης και ένα θύμα. Ο δράστης έχει φωνή. Το θύμα όχι. Ο δράστης έχει μαζί του το 

μέλλον, το θύμα το παρελθόν. Ο δράστης έχει μαζί του τους δυνατούς, τις ασφαλιστικές εταιρείες, τις 

εταιρείες αυτοκινήτων. Τα θύματα τους συγγενείς και τους φίλους. Η τυχαιότητα βολεύει τη συνείδηση 

του δράστη. Το έγκλημα όχι. 

Εξάλλου το πένθος   βιώνεται ιδιωτικά, δεν δημοσιοποιείται. 

Ταυτόχρονα  παραλύει και σπάνια ενεργοποιεί. 

Απομένει βέβαια ο δρόμος της δικαστικής ενεργοποίησης. Ένας δρόμος  όμως που έχει παγίδες. Είναι 

δρόμος αποδοχής του κυρίαρχου πλαισίου. Ένας δρόμος που κουράζει, φθείρει  και απογοητεύει. 

Τόσο μέσα στα δικαστήρια, αλλά και έξω από αυτά, οι συγγενείς βρίσκονται αντιμέτωποι με μια 

γενικευμένη συνενοχή, αφού το έγκλημα αντιμετωπίζεται ως  ατύχημα. 

Όλο το κύκλωμα που επιλαμβάνεται ενός τροχαίου εγκλήματος, αστυνομία-νοσοκομεία-ασφαλιστικές 

εταιρείες-δικηγόροι-δικαστήρια, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο βρίσκονται στο μηχανισμό αποδοχής, αυτής 

της φριχτής καθημερινότητας. 



Οι συγγενείς των θυμάτων μόνοι τους, πρέπει όχι μόνο να διεκδικήσουν την τιμωρία του υπευθύνου, αλλά 

και να αντιπαλέψουν έναν ολόκληρο  μηχανισμό ενοχοποίησης τους, γιατί ενώ διεκδικούν την τιμωρία ως 

τιμητές της μνήμης των οικείων τους, εκλαμβάνονται ως εκδικητές  και ενώ  διεκδικούν χρήματα από τους 

υπεύθυνους, συνήθως ως συμπληρωματικό της ποινής, γιατί υπάρχουν και αρκετές περιπτώσεις που το 

θύμα ήταν αυτός που ζούσε την οικογένεια, ενοχοποιούνται ότι συμψηφίζουν τον πόνο τους με χρήματα. 

Ένας καλοστημένος μηχανισμός  απεγκληματοποίησης των εγκλημάτων της ασφάλτου έχει στηθεί για να 

διαιωνίζεται το φαινόμενο και όσοι ωφελούνται από αυτό. 

Πρώτα απ’ όλα  οι ασφαλιστικές εταιρείες, που βρίσκονται ως παραρτήματα των τραπεζών υπό πλήρη 

προστασία και κοστολογούν ανεξάρτητα των όρων του συμβολαίου, με τη βοήθεια των δικαστηρίων,  πολύ 

φθηνά την ανθρώπινη ζωή. 

Όταν λοιπόν δικαστικά κοστολογείται τόσο φθηνά η ζωή,( 30-50.000 ευρώ το ύψος της ψυχικής οδύνης) 

δεν μπορεί ποινικά ο ίδιος δικαστής να τιμωρήσει το δράστη με 4 ή 5 χρόνια φυλάκιση, που είναι η 

ανώτερη ποινή στην ανθρωποκτονία από αμέλεια. Συνήθως μερικοί μήνες με αναστολή είναι η 

ανταπόδοση της ποινής για το έγκλημα, δηλαδή για το “ατύχημα”. 

Η ανθρωποκτονία που προτάσσεται στη σχετική ποινική διάταξη σταδιακά απαλλάσσεται κάθε απαξίας, 

θεωρείται κάτι σαν φυσικό φαινόμενο και η ζωή στην άσφαλτο γίνεται ρουλέτα, όπου  διέπεται από τους 

κανόνες της τυχαιότητας. 

Βρισκόμαστε στον παραλογισμό, από τη μια ο άνθρωπος να προχωράει και να αποκρυπτογραφεί τους 

νόμους της φύσης, ώστε να μπορεί να ελέγχει και να προβλέπει  την τυχαιότητα και από την άλλη  να 

υποκλίνεται στην τυχαιότητα της ανθρώπινης συμπεριφοράς, που είναι μεν πολύπλοκη, αλλά με εμπειρικά 

και στατιστικά δεδομένα, με τις διαδοχικές επαναλήψεις των συμπεριφορών που έχουν καταγραφεί και 

περιγραφεί, το τυχαίο στην άσφαλτο όχι μόνο μπορεί να  μετριαστεί, αλλά και να εξανεμιστεί. 

Η παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη για τον κάθε μέσο οδηγό που κυκλοφορεί, πρωί ή βράδυ, σε δρόμο 

με μικρή ή μεγάλη κυκλοφορία, σε επαρχιακή ή κεντρική οδό, είναι γνωστό ότι θέτει τους όρους κινδύνου 

για αόριστο αριθμό εννόμων αγαθών, μεταξύ των οποίων και του αγαθού της ζωής 

Αυτή η συμπεριφορά δεν είναι ατυχής, είναι   εγκληματική. 

Κι αν συμφωνήσουμε ότι είναι εγκληματική, είναι αμελής ή δόλια, υπό την έννοια ότι αυτός ο δράστης  

γνώριζε ότι μπορεί να προκληθεί εγκληματικό αποτέλεσμα και παρόλα αυτά παραβίασε τον κόκκινο 

σηματοδότη, ο λεγόμενος ενδεχόμενος δόλος. 

Όσοι λοιπόν επιμένουν να περιγράφουν ένα τέτοιο περιστατικό ως ατύχημα, πρέπει να ξέρουν ότι 

αποδέχονται ένα κοινωνικό φαινόμενο, με τίμημα 2000 νεκρούς το χρόνο, ως  φυσικό, απρόβλεπτο, τυχαίο, 

στο οποίο πρέπει να υποκλιθούμε, ανήμποροι να παρέμβουμε για να το σταματήσουμε. 

Μια σοβαρή συζήτηση για την ασφαλή οδήγηση, θα απαιτούσε και κράτος πρόνοιας (ασφαλή οδικά 

δίκτυα, υγιή κοινωνικά πρότυπα, προτεραιότητα στα μέσα μαζικής μεταφοράς, ποδηλατόδρομοι) και 

κράτος δικαίου (αυστηρός και όχι εισπρακτικός ΚΟΚ, καμιά ασυλία στις ασφαλιστικές εταιρείες, δικαστική 

προστασία των θυμάτων, έλεγχος της διαφήμισης και για τα ΙΧ και για τις πινακίδες) 

Η σημερινή συζήτηση μέσα στο αντιρατσιστικό φεστιβάλ, αποτελεί ένα δείκτη ευαισθησίας ενός 

ριζοσπαστικού κοινωνικού χώρου, που είναι γνωστό ότι δεν επιδιώκει περισσότερη καταστολή αλλά 

δικαιοσύνη, αγάπη και σεβασμό για τη ζωή και όχι αλληλοεξόντωση,  αλληλεγγύη και όχι εγωκεντρικά 

πρότυπα, ισονομία και όχι ασυλία των δυνατών. 

                                                                                                                      

                     

                               29/6/2013                                                                                         Τασία Χριστοδουλοπούλου 


