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 αντιρατσιστικό φεστιβάλ, 

Αθήνα, OAKA, 29 Ιουνίου 2013 

 

 

Όλα αρχίζουν από τον απόλυτο έλεγχο της λογικής του αυτοκινήτου, στον τρόπο που ζούμε, 

που κινούμαστε, που σκεφτόμαστε, μέσα στον κοινωνικό περίγυρο.  

 

Από τον απόλυτο έλεγχο της αυτοκινητοβιομηχανίας στη διαμόρφωση των κυκλοφοριακών 

και καταναλωτικών αναγκών της σημερινής κοινωνίας. 

 

Δεν χρειάζεται να είναι κανείς ειδικός, και εγώ δεν είμαι, για να διαπιστώσει 

παρακολουθώντας ένα απόγευμα τηλεόραση, το μεγάλο αναλογικά ποσοστό που έχουν οι 

διαφημίσεις των αυτοκινήτων.  

 

Ακόμη και σε περίοδο κρίσης, όπως σήμερα, το ιδιωτικό αυτοκίνητο προβάλλεται και 

κυριαρχεί έναντι των εναλλακτικών μέσων μεταφοράς, είτε αυτά είναι μαζικά, είτε ατομικά 

όπως ποδήλατα και πεζοί. 

 

Το αυτοκίνητο παρουσιάζεται όμως κύρια σαν μέσο επιβολής και προβολής, υποκατάστατο 

του εγώ, ακριβό, γρήγορο, επιδεικτικό, επιθετικό.  

Το προφίλ του σημερινού οδηγού εκφράζεται μέσα από το αυτοκίνητο, σαν ένα εναλλακτικό 

δέρμα, αυτό που φορά αυτόματα όταν κάθεται στη θέση του οδηγού και αποκτά έμμεσα ένα 

σώμα με τελείως διαφορετικές δυνατότητες στον χώρο.  

Στη θέση αυτή αλλάζει όχι μόνο το οπτικό του πεδίο, αλλά γενικότερα όλη η σφαίρα των 

αισθήσεων, που περιορίζεται και γίνεται δραματικά εγωκεντρική.   

Ο έλεγχος του μικροκλίματος, του ήχου, του βαθμού της επικοινωνίας με τον περίγυρο, που 

είναι ελάχιστος, απομονώνουν τον οδηγό από τον εξωτερικό χώρο, που αυτόματα τον βλέπει 

ανταγωνιστικά.  

 

Είναι εντυπωσιακό πόσο διαφορετικά αντιδρά το ίδιο άτομο από δύο διαφορετικές θέσεις.  

Κρίνω από τον εαυτό μου πόσο διαφορετικά συμπεριφέρομαι και αντιδρώ, όταν οδηγώ 

αυτοκίνητο η μηχανή. Στο αυτοκίνητο, μέσα στο ατσάλινο δέρμα μου των 2.5 τόνων και των 

200 ίππων, νοιώθω τον εαυτό μου απομονωμένο, άτρωτο, εξ ορισμού δικαιωμένο για τις 

κρίσεις μου, τα συναισθήματα και τις αποφάσεις μου απέναντι στους απέναντι. 

 

Ο οδηγός νοιώθει ότι δεν κρίνεται πια από την εξωτερική του εμφάνιση και τον χαρακτήρα 

του, αλλά από τον τύπο και τις ιδιότητες-ικανότητες του αυτοκινήτου του, που στην ουσία 

μαρτυρούν το προφίλ που θέλει ο οδηγός να προβάλλει στον κοινωνικό του περίγυρο.  
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Και σ΄αυτή την παρόρμηση βασίζεται η ψυχολογία της προώθησης του αυτοκινήτου, σαν 

μέσου κοινωνικής αλλά και δυναμικής επιβολής του ατόμου πάνω στο κοινωνικό σύνολο. 

 

Είναι γνωστή η πολιτική άποψη της συνεχούς μάχης της αυτοκινητοβιομηχανίας με τα μέσα 

μαζικής μεταφοράς.  

Η βίαιη και απότομη κατάργηση στις περισσότερες χώρες, ανάμεσα στις οποίες και η 

Ελλάδα, των αστικών μέσω σταθερής τροχιάς (ΤΡΑΜ) είναι ένα τρανταχτό παράδειγμα. 

Η απαξίωση των λεωφορειολωρίδων, και η κατάληψη τους στην πράξη από τα ιδιωτικά 

αυτοκίνητα είναι ένα ακόμη. 

Η οικονομική υποστήριξη της εμπορίας των αυτοκινήτων σαυτή την οικονομική κρίση με τα 

τραγικά αποτελέσματα είναι άλλο ένα. 

 

Ένα ακόμη χαρακτηριστικό δείγμα της ρατσιστικής οπτικής του κόσμου του αυτοκινήτου 

είναι και ο μύθος του ασφαλούς αυτοκινήτου. 

 

Η πολυδιαφημιζόμενη ασφάλεια κάποιων αυτοκινήτων είναι αλήθεια. 

Πράγματι, κάποια αυτοκίνητα είναι σημαντικά ασφαλέστερα από άλλα, αλλά για ποιόν;  

Μα για τον οδηγό και τους επιβάτες του αυτοκινήτου, τους οποίους με όλη την διατιθέμενη 

τεχνολογία για θέματα διαχείρισης και απορρόφησης ενέργειας, τα «ασφαλή» αυτοκίνητα 

τους προστατεύουν σε πολύ μεγάλο βαθμό. 

Εντελώς αντίθετα για τους απέξω, τους αντίπαλους, για τους πεζούς, τους δικυκλιστές η 

ακόμη και τα άλλα αυτοκίνητα, το υποτιθέμενο ασφαλές αυτοκίνητο, μετατρέπεται  σε 

δρεπανηφόρο άρμα (βαρύ, ισχυρό ταχύ, επικίνδυνο) και γαία πυρεί μιχθείτο, αλλά αυτό δεν 

αφορά στον οδηγό, αυτός είναι ασφαλής και εκ προοιμίου δικαιωμένος για τις επιλογές του. 

 

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να αναφερθώ με ένα ακόμη ιδιαίτερα χαρακτηριστικό 

παράδειγμα, στη ρατσιστική αυτή αντίληψη της πολιτείας, και όχι μόνο, αλλά και των ΜΜΕ 

και της κοινής γνώμης γενικότερα. 

 

Την προηγούμενη εβδομάδα προβλήθηκε στα ΜΜΕ ένα ακόμη πρόγραμμα κάποιας 

πανεπιστημιακής ομάδας, που συναρμολόγησε μόνο (δεν κατασκεύασε) ένα αγωνιστικό 

αυτοκίνητο τύπου formula, με σκοπό να συμμετάσχει σε αντίστοιχους αγώνες και αυτό έτυχε 

ιδιαίτερης προβολής, παρά την ελάχιστη επιστημονική συνδρομή της προσπάθειας, αλλά και 

την ελάχιστη σημασία που είχε δοθεί στα συνωδά θέματα ασφαλείας, κάτι που στοιχειωδώς 

ένα πανεπιστημιακό ίδρυμα θα έπρεπε να προτάξει. 

 

Αντίθετα, εδώ και χρόνια τρέχει στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ένα ιδιαίτερα 

επιτυχημένο ερευνητικό πρόγραμμα για ένα όχημα πόλης, με πλήρη ενεργητική ασφάλεια, 

που σε περίπτωση πρόσκρουσης, προστατεύει τα ευάλωτα μέλη της κοινωνίας, όπως πεζούς 

και ποδηλάτες. Ένα ιδιαίτερα επιτυχημένο επιστημονικά πρόγραμμα, που δυστυχώς δεν έχει 

τύχει καμίας απολύτως προβολής, κανέναν δεν έχει απασχολήσει και κανείς δεν το ξέρει. 

 

Αυτά τα λίγα εισαγωγικά για την δικτατορία της αυτοκινητοβιομηχανίας και πάμε τώρα στα 

τροχαία εγκλήματα. 
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Και πρώτα από όλα στα τροχαία εγκλήματα σαν αποτέλεσμα της γενικότερης 

κυκλοφοριακής πολιτικής πρακτικής.  

 

Στο μεγάλο κυκλοφοριακό πρόβλημα στις πόλεις, τα ΜΜΜ, όσο και οι εναλλακτικοί τρόποι 

κυκλοφορίας δεν αποτελούν για την πολιτεία λύσεις, ενώ παρουσιάζεται λανθασμένα σαν 

λύση η ανάπτυξη μεγάλων ταχυτήτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες.  

 

Η ταχύτητα στους άξονες αυτούς είναι σήμερα 70 km/h.  

Ήδη η ταχύτητα αυτή είναι απαράδεκτα υψηλή για κίνηση μέσα στον αστικό ιστό, χωρίς 

προστατευμένα πεζοδρόμια, αφού η μια πιθανή παράσυρση πεζού με αυτή την ταχύτητα 

ισοδυναμεί με βέβαιο θάνατο.  

Και όμως σε περιόδους αιχμής, τα όργανα ελέγχου της κυκλοφορίας καταβάλλουν κάθε 

δυνατή προσπάθεια για υλοποίηση και η δυνατόν υπέρβαση αυτών των ταχυτήτων, 

εκθέτοντας τους πεζούς και τους εαυτούς τους συνεχώς σε θανάσιμο κίνδυνο.  

Πρόκειται για ένα ακόμη μέσο επικίνδυνου εντυπωσιασμού, χωρίς καμία πρακτική αξία, 

αφού αυτοί οι χρόνοι υψηλών ταχυτήτων υλοποιούνται σε πολύ μικρό ποσοστό, σε σχέση με 

τους χρόνους βραδυπορίας και ακόμη περισσότερο με τους χρόνους αναμονής, έτσι που η 

μέση ταχύτητα να παραμένει δραματικά χαμηλή, παρά τις στιγμιαίες, ιδιαίτερα επικίνδυνες 

υψηλές ταχύτητες. 

 

 Και ερχόμαστε στα τροχαία εγκλήματα 

 

(η εισαγωγή βασίζεται σε σχετικό άρθρο του ψυχιάτρου Α. Αλεξανδρίδη). 

 

Από το 1990 μέχρι σήμερα περισσότερο από 40.000 άνθρωποι, στη συντριπτική τους 

πλειοψηφία νέοι, έχουν χάσει τη ζωή τους σε τροχαία. Υπερδιπλάσιοι έχουν επιζήσει με βαριές 

αναπηρίες.  

 

Μαζί με αυτά τα άμεσα θύματα, θα πρέπει να συνυπολογίσουμε τους γονείς για τους οποίους 

συχνά η ζωή που τους απομένει, όσο δυνατοί και δημιουργικοί κι αν είναι κάποιοι, είναι «ζωή 

εν τάφω».  

Να συνυπολογίσουμε τα αδέλφια, τους έρωτές τους, τους φίλους τους, αυτούς για τους οποίους 

η ζωή των θυμάτων, άρα και ο θάνατός τους, σήμαινε και σήμανε πολλά!  

Δεν θα κάνω τον πολλαπλασιασμό. Σας αφήνω να τον κάνετε εσείς σύμφωνα με την απάντηση 

που δίνει ο καθένας σας στο ερώτημα: για πόσους ανθρώπους νομίζετε ότι είστε σημαίνοντες 

και σημαντικοί; 

     

Ο αριθμός όμως, έτσι και αλλιώς είναι πολύ μεγάλος. Τα 120.000 θύματα τροχαίων, νεκρά ή 

με βαριά αναπηρία με ποιό αριθμό θα πρέπει να τα πολλαπλασιάσουμε; 

 

Όποιο νούμερο και αν χρησιμοποιήσετε το γινόμενο είναι τεράστιο.  

Πρόκειται για ένα τεράστιο φαινόμενο σε ψυχολογικό, κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο. 

Δεν είναι λοιπόν μόνο η ανθρωπιστική αξία της αναγνώρισης της κάθε ζωής ως υπερπολύτιμης 

και αναντικατάστατης, αλλά και αυτό το κολοσσιαίο μέγεθος της αναλογίας του αριθμού των 

άμεσων και έμμεσων θυμάτων στο σύνολο του πληθυσμού,  που οδήγησε τα προηγμένα κράτη 
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να υιοθετήσουν πλήθος στρατηγικών ώστε να ελαττωθεί, και αν είναι δυνατόν να καταργηθεί, 

ο θάνατος στους δρόμους. 

 

Αντίθετα η χώρα μας στη δεκαετία 2001-2010 κατακτά τη χειρότερη θέση στην Ευρώπη σε 

αριθμό θανάτων και τραυματισμών από τροχαία. Και στη συνέχεια, δεν συμμετέχει καν στην 

παγκόσμια δεκαετία (2011-2020) δράσης του ΟΗΕ για την Οδική Ασφάλεια! 

 

Οι Έλληνες πολίτες, ευτυχώς, αρχίζουν να αυτοοργανώνονται  και ο σύλλογος SOS Tροχαία 

Εγκλήματα αρχίζει να ευαισθητοποιεί πανελλήνια τους πολίτες και να παρεμβαίνει προς τις 

αρχές και βρίσκετε σήμερα απέναντι σας.  

 

Οι διεκδικήσεις μας είναι τόσο βασικές και ουσιώδεις που σας προτείνω να μπείτε στο 

www.soste.gr για να τις διαβάσετε, αλλά πριν να σκεφθείτε τι εσείς θα διεκδικούσατε για αυτό 

το θέμα. Τόσο κοντά θα βρεθείτε με τα αυτονόητα που ζητάμε και που όλοι πρέπει να 

ζητήσουμε να γίνουν άμεσα! 

 

Και όμως αυτές οι δεκάδες χιλιάδες θυμάτων, αυτή η καθημερινή εκατόμβη, αυτός ο 

Αρμαγέδων, σε αντίθεση με αυτά που θα περίμενε κανείς, προκαλεί την πλήρη απάθεια της 

πολιτείας αλλά και του κοινωνικού συνόλου. 

 

Όχι, δεν θάβουμε το πρόβλημα κάτω από το χαλί, γιατί δεν χωράει, απλά δεν θέλουμε, δεν 

μπορούμε, διαλέγουμε υποσυνείδητα εμείς, αλλά ενσυνείδητα η πολιτεία να μην το 

βλέπουμε.  

 

Τις μέρες που ο γιός μου, 15 ετών, θύμα παράσυρσης και εγκατάλειψης στην Κηφισίας, εδώ 

λίγο παρακάτω, χαροπάλευε στην εντατική του Γενικού Κρατικού, ήταν εκείνη η εποχή με 

τις συζητήσεις για τον επικείμενο εμβολιασμό για την γρίπη των πτηνών. Οι συζητήσεις για 

την επικινδυνότητα του εμβολίου ήταν καθημερινές, η γρίπη είχε προκαλέσει διεθνώς 

(μόνον) κάποιες δεκάδες θύματα αλλά το θέμα ήταν καθημερινή εκτεταμένη αναφορά σε 

όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. 

Έτυχε να παρακολουθήσω στον προθάλαμο τις εντατικής μια σύντομη συζήτηση για την 

επικινδυνότητα του εμβολίου. Ρωτήθηκε ο επικεφαλής επιδημιολόγος του γενικού κρατικού 

από κάποιους συναδέλφους του: «τι πρέπει να προσέχουμε για το εμβόλιο» και η 

αφοπλιστική του απάντηση ήταν: «μα φυσικά τα αυτοκίνητα!». 

 

Γιατί σκοτώνουν κάθε μέρα πολλαπλάσια παιδιά, από όλες τις υπόλοιπες φυσικές 

καταστροφές μαζί και όμως το κρύβουμε, δεν το βλέπουμε, δεν το αντιμετωπίζουμε!! 

 

Παρακολουθούμε απαθείς την απάθεια της πολιτείας έναντι των τροχαίων εγκλημάτων. 

Παρακολουθούμε την αποδοχή των συμβάντων σαν στοιχεία ασήμαντης καθημερινής 

πραγματικότητας.  

 

Αποτέλεσμα η αδιαφορία και ουσιαστική αποδοχή του μεγάλου αριθμού τροχαίων θυμάτων 

χωρίς αναφορά, ακόμη και χωρίς καταγραφή τους. Σαν θέλημα Θεού, σαν κισμέτ! 

 

http://www.soste.gr/
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Αποτέλεσμα η ουσιαστική απόκρυψη του κολοσσιαίου (διεθνούς) προβλήματος των 

τροχαίων εγκλημάτων.  

 

Η απάθεια αυτή της πολιτείας και της κοινωνίας, με την αποδοχή και αποσιώπηση του 

προβλήματος των τροχαίων εγκλημάτων, οδηγεί σε αντίστοιχη απάθεια και αδράνεια της 

πολιτείας στην διαδικασία απονομής δικαιοσύνης, δημιουργώντας έναν φάβλο κύκλο 

κοινωνικής ασυδοσίας.  

 

Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, αστυνομία, ιατροδικαστικές υπηρεσίας, εισαγγελία, 

δικαστήρια, αστικά και ποινικά, πρωτόδικα, η εφετεία, λόγω και του μεγάλου αριθμού των 

υποθέσεων, όχι μόνο δεν κρούουν τον κώδωνα κινδύνου, δεν επιφέρουν κατάσταση 

επιφυλακής, αλλά αντίθετα οδηγούν την όλη διαδικασία σε κατάσταση αδιαφορίας,  

ύπνωσης και απαξίας.  

 

Υποβαθμίζουν ουσιαστικά τη δικονομική διαδικασία σε τυπική, με ανύπαρκτες ποινές, (ο 

θύτης δεν απαιτείται καν να παρασταθεί) και με τραγικές πολυετείς καθυστερήσεις σε κάθε 

φάση, σε αντίθεση με οποιαδήποτε άλλη υπόθεση, άλλου τύπου αφαίρεσης ζωής. 

 

Και συνεχίζεται η αντιπαράθεση θύτη και θύματος, που δεν τελειώνει στο δρόμο, με το 

έγκλημα, αλλά εξακολουθεί κάτω από το αδιάφορο βλέμμα της πολιτείας.  

Το θύμα έχει να παλέψει για τη ζωή του, τον πόνο του, την καταστροφική επιδείνωση της 

ζωής του, ψυχικά, οικονομικά, πραγματικά, και μετά να ασχοληθεί με την απονομή 

δικαιοσύνης που στην ουσία είναι, η θα έπρεπε να ήταν υπόθεση του κράτους. 

Ο θύτης  έχει μόνο να προετοιμάσει την άμυνα του και αυτή χωρίς αγωνία, μιας και 

ουσιαστικά ξέρει ότι δεν θα υπάρξει ποινική η αστική ποινή την οποία θα αισθανθεί και 

ότΑΝ (ότε αλλά δυστυχώς και ΑΝ) θα έρθει η στιγμή της εκδίκασης της υπόθεσης, το θύμα, 

είναι εξαντλημένο από το έγκλημα, οικονομικά, ηθικά, πολιτικά, ο θύτης όχι. 

 

Η κατάσταση που επικρατεί στο θέμα της διερεύνησης τροχαίου συμβάντος και απονομής 

δικαιοσύνης στα θύματα είναι απελπιστική, με αποτέλεσμα πέραν της βίαιης αιφνίδιας 

απώλειας που βιώνουν οι οικογένειες των θυμάτων όλες οι επακολουθούσες διαδικασίες να 

συμβάλουν στην αύξηση του πόνου και της απόγνωσης, με την ιδιαίτερα πικρή επίγευση της 

αδικίας.  

 

Παρά την ύπαρξη νομοθετικού πλαισίου με διαφορετικές εκδοχές η συντριπτική πλειοψηφία 

των τροχαίων εγκλημάτων χαρακτηρίζεται από τις δικαστικές αρχές σαν «ανθρωποκτονία 

από αμέλεια». Αυτό σημαίνει με την αναγνώριση ενός ελαφρυντικού μια ποινή 18 μηνών, με 

τριετή αναστολή. 

 

Μάλλον κάθε λογικός άνθρωπος θα συμφωνήσει πως 40.000 ανθρωποκτονίες και 

υπερδιπλάσιοι σοβαροί τραυματισμοί από το 1990 μέχρι σήμερα, δεν είναι δυνατόν να είναι 

όλες «αμέλεια». Αυτή είναι μια απαράδεκτη δικαστική πρακτική που οδηγεί στην ασυδοσία. 

 

Τα μέλη του συλλόγου μας δεν έχουν να κερδίσουν τίποτα από μια διαφορετική 

αντιμετώπιση των δραστών, ωστόσο η κοινωνία κάτι θα είχε να κερδίσει.  
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Δεν πρόκειται για ρεβανσισμό αλλά για ουσιαστική συμμετοχή στην πρόληψη των τροχαίων.  

 

Δεν είναι δυνατόν να αφαιρει κάποιος μια ανθρώπινη ζωή και την επομένη το πρωί να 

κυκλοφορεί ελεύθερος και με το δίπλωμα του και να του παρέχεται η δυνατότητα να το 

επαναλάβει δεύτερη η και τρίτη φορά.  

 

Πρέπει να αναλογιστούμε για ποιο λόγο δεν χρησιμοποιούνται υφιστάμενες διατάξεις πέρα 

από την αμέλεια, όπως ο ενδεχόμενος δόλος και η διατάραξη συγκοινωνιών από πρόθεση, 

για περιπτώσεις όπως: Τροχαίο και εγκατάλειψη, Οδήγηση & μέθη, Παραβίαση κόκκινου 

σήματος και ορίου ταχύτητας, Παράνομη αναστροφή, παραβίαση πεζοδρόμων και 

θεωρούνται απλώς «αμέλεια» του δράστη και «ατυχία» του θύματος, σαν να δικάζεται 

ουσιαστικά το θύμα ως υπαίτιος.  

 

Πρέπει να αναπτυχθεί ένας διάλογος για την διαφορετική αντιμετώπιση των τροχαίων 

εγκλημάτων που θα περιλαμβάνει μέτρα όπως η αφαίρεση του διπλώματος, η προσφορά από 

τους δράστες κοινωνικής υπηρεσίας σε θεσμούς άμεσα σχετιζόμενους με το θέμα (κέντρα 

αποκατάστασης αναπήρων, ειδικά νοσοκομεία κλπ).  

 

Παράλληλα είναι ακατανόητο γιατί ειδικά οι δράστες τροχαίων εγκλημάτων να αποτελούν 

τους μοναδικούς που δεν επιτρέπεται να κρατηθούν έστω για μια μέρα και πολύ περισσότερο 

να παραμείνουν για ένα μικρό διάστημα σε φυλακή.  

 

Φαίνεται τελικά μεγαλύτερη σημασία έχει το μέσον με το οποίο πραγματοποιείται μια πράξη 

απ ότι η ίδια η πράξη. Ακόμα και για ιδιαίτερα ειδεχθείς υποθέσεις όπως η εγκατάλειψη 

θύματος η αντιμετώπιση δυστυχώς παραμένει η ίδια. 

 

Απαιτείται η ριζική αναπροσαρμογή όλων των συνθηκών διερεύνησης των τροχαίων 

συμβάντων σε όλα τα στάδια στης διαδικασίας.  

 

Πρέπει να εκδοθεί από το κράτος, όπως συμβαίνει σε πολλές χώρες, ένας οδηγός 

δικαιωμάτων και πληροφοριών για τα θύματα των τροχαίων που θα δίνετε στους συγγενείς 

από την πρώτη στιγμή. Βυθισμένο στον απέραντο πόνο της απώλειας η περιμένοντας έξω 

από το θάλαμο της Εντατικής, κανένα μυαλό δεν μπορεί να ασχοληθεί με το τι συμβαίνει η 

ακόμη χειρότερα τι δεν συμβαίνει, στα ανακριτικά γραφεία.  

 

Και τέλος, όχι όμως σε σπουδαιότητα, απαιτείται η κατάργηση του όρου ατυχήματα και η 

αντικατάσταση του με τον όρο συμβάντα η ακόμη και εγκλήματα, όπως έχει ήδη γίνει στα 

περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη.  

 

Η επίσημη χρήση του όρου ατυχήματα παραπέμπει στην αμέλεια και την ατιμωρησία. 

 

Ευχαριστώ… 

 

 

 

 


