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ΔΡΑΠΕΤΕΥΟΝΤΑΣ
ΜΕΤΑ ΑΠΟ
ΤΟ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ

Η ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ
ΘΥΜΑΤΟΣ ΤΡΟΧΑΙΟΥ
ΕΙΝΑΙ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑ
ΚΑΙ ΟΧΙ
ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑ
Ζητάμε την κατάργηση
του άρθρου 43 του ΚΟΚ.

Παραβίασα το όριο ταχύτητας
Πέρασα με κόκκινο
Οδηγούσα μεθυσμένος
Μιλούσα στο κινητό
Τραυμάτισα θανάσιμα άνθρωπο
Εγκατέλειψα το θύμα μου
Όλα αυτά αποτελούν «αμέλεια».
Γι’ αυτό και δεν μου αφαίρεσαν
την άδεια οδήγησης και μου επέβαλαν
μια ολιγόμηνη ποινή με αναστολή...

Νέα εποχή. Νέα ήθη!

Ν

έα ήθη στην κοινωνία! Η εγκατάλειψη
θυμάτων άψυχων ή βαριά τραυματισμένων στην άσφαλτο από τους δράστες,
παίρνει καθημερινά μεγάλες διαστάσεις. Η
συχνότητα της επανάληψης αυτής της παράβασης μοιάζει να μεταλλάσσει χαρακτηριολογικά τους ανθρώπους της χώρας μας.
Σαν να έχει μπολιάσει το κοινωνικό σώμα με
την πιο ιδιοτελή συμπεριφορά, την απανθρωπιά.
Ο δράστης χτυπάει, τραυματίζει, σκοτώνει
και τρέπεται σε φυγή! Οι συγγενείς ψάχνουν
για αυτόπτες μάρτυρες, με αγγελίες στις εφημερίδες και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Θα εμφανισθεί μετά την παρέλευση του Αυτοφώρου (η πιο διαδεδομένη νομική γνώση)
ή μετά τη σύλληψη του (αν επιτευχθεί). Θα
καταθέσει και θα αποχωρήσει όπως ήρθε! Με

το δίπλωμα οδήγησης στην τσέπη και με μια
εκκρεμότητα. Τον ορισμό μιας δικάσιμου για
μετά από τέσσερα, πέντε, οκτώ χρόνια, με
προβλεπόμενη για την εγκατάλειψη ποινή 6
μήνες (άρθρο 43 του Κ.Ο.Κ.).
Ο νόμος τον συνδράμει, σαν αναξιοπαθούντα! Κι αν ήταν μια μεμονωμένη περίπτωση
θα ήταν απλά ένας παραβάτης του νόμου.
Όταν όμως η συμπεριφορά γενικεύεται και
ο νόμος την συνδράμει, είναι μια συλλογική
παραβατικότητα και με το νόμο! Εθνική θα
έλεγες. Αυτή η συλλογικότητα που εγκαταλείπει και τρέπεται σε φυγή μπροστά στις
ευθύνες της, θα κληθεί κάποια στιγμή να
υπερασπιστεί, τι;
Να διαφυλάξει αξίες; (ποιες;)
Να διαφυλάξει το γενικό συμφέρον;

Το μεγαλύτερο μέρος της κοινής γνώμης προσχωρεί, συντάσσεται, συναινεί, γίνεται συνένοχο με αυτή την άποψη της ατιμωρησίας,
με βάση το σκεπτικό του ευθυνόφοβου και
συρρικνωμένου ανθρώπου:
«Αν ήμουν εγώ στη θέση του;»
(του δράστη. Πάντα.)
Ο νόμος όμως δεν είναι εδώ για να προφυλάξει τη σκέψη του από τέτοια επικίνδυνα μονοπάτια με την αυτονόητη απάντηση:
«Τότε θα έπρεπε να τιμωρηθείς, αφού το
έγκλημα τιμωρείται». Και έτσι το παράλογο
του θανάτου ενός ανθρώπου στην άσφαλτο,
εκτρέπεται συννόμως προς τον παραλογισμό
μιας ανέμελης εγκληματικής συμπεριφοράς
χωρίς τιμωρία.

Ian Hibell
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◗23 Αυγούστου 2008, Βαρυμπόμπη: ο
74χρονος Βρετανός ποδηλάτης Ian Hibell,
εμβληματική φυσιογνωμία στον χώρο της ποδηλασίας αφού γύρισε δυο φορές τον πλανήτη με το ποδήλατο, σκοτώθηκε και εγκαταλείφθηκε από 32χρονο οδηγό Golf GTI που
έκανε κόντρες. Ο δράστης συνελήφθη την
επομένη στην Κηφισιά, του απαγγέλθηκαν
κατηγορίες σε βαθμό πλημμελήματος και
αφέθηκε ελεύθερος και με την άδεια οδήγησης του. Μετά από αλλεπάλληλες αναβολές
το δικαστήριο εν όψει απειλούμενης παραγραφής θα όριζε την δίκη και θα ενημέρωνε την συνήγορο πολιτικής αγωγής για την
ημερομηνία. Αυτό ουδέποτε συνέβη. Άγνωστο
αν η υπόθεση παραγράφηκε ή εκδικάστηκε
χωρίς εκπροσώπηση του θύματος...

γησης του. Μετά από διαδοχικές αναβολές
η υπόθεση δικάστηκε πρωτόδικα τον Απρίλη
του 2018. Στον δράστη που σύμφωνα με τον
δικηγόρο του «δεν κατάλαβε τίποτα» επεβλήθη εξαγοράσιμη ποινή 3 1/2 ετών.

◗4 Δεκεμβρίου 2009. Λ. Κηφισίας: ο
15χρονος πεζός Σόλων Καρυδάκης πηγαίνοντας με συμμαθητές του σε γιορτή του
σχολείου του χτυπήθηκε και εγκαταλείφθηκε από οδηγό ΙΧ μάρκας Audi που έτρεχε με
υπερβολική ταχύτητα (>140km/h). Ο Σόλων,
πολυτραυματίας, μεταφέρθηκε από το ΕΚΑΒ
ζωντανός στο νοσοκομείο και έφυγε από την
ζωή πέντε ημέρες μετά. Ο δράστης παρουσιάστηκε μετά την παρέλευση του αυτοφώρου,
αφέθηκε ελεύθερος και δεν του αφαιρέθηκε
η άδεια οδήγησης. Αν και η αρχική δίωξη και
η πρωτόδικη καταδίκη ήταν σε βαθμό κακουργήματος, στο Εφετείο μετετράπη σε πλημμέλημα και έτσι,οκτώ χρόνια μετά το συμβάν,
μετά από αλλεπάλληλης αναβολές, ο δράστης
καταδικάστηκε για σειρά πλημμελημάτων
(ανάμεσα τους ο φόνος και η εγκατάλειψη)
σε 60 μήνες φυλάκιση. Ποινή εξαγοράσιμη
προς 5 ευρώ την ημέρα με την διευκόλυνση
της καταβολής της σε 60 άτοκες δόσεις...

◗28 Νοεμβρίου 2015, Σκάλα Βλαχιώτη
Λακωνίας: οδηγός BMW μεγάλου κυβισμού
τρέχοντας χτύπησε από πίσω ένα μικρό αυτοκίνητο που επέβαιναν δυο γυναίκες. Η
44χρονη συνοδηγός Σοφία Δημητρίου,
μητέρα δυο ανήλικων παιδιών, έχασε την ζωή
της και η οδηγός μεταφέρθηκε τραυματισμένη
στο νοσοκομείο. Ο δράστης που είχε αναγνωριστεί, παραδόθηκε αργότερα. Λίγα χρόνια
πριν είχε σκοτώσει ένα πεζό στους Μολάους
και είχε καταδικαστεί σε ολιγόμηνη ποινή με
αναστολή λίγο πριν το νέο του κατόρθωμα.
Του ασκήθηκε δίωξη σε βαθμό πλημμελήματος και αφέθηκε ελεύθερος & με την άδεια
οδήγησης του…

◗ 12 Ιουλίου 2012, Λ. Πατησίων: τα
επτάχρονα δίδυμα David & Claudia
Μaciorowski και η μητέρα τους Agnieska
περνούσαν διάβαση πεζών στην οδό Τροίας
για να πάνε στο σχολείο. Οδηγός μηχανής
μεγάλου κυβισμού τρέχοντας με υπερβολική
ταχύτητα, παραβίασε το κόκκινο τους χτύπησε και τους εγκατέλειψε. Ολοι μεταφέρθηκαν
σε νοσοκομεία και υποβλήθηκαν σε μεγάλες
χειρουργικές επεμβάσεις και ο μικρός David μεγαλώνει σήμερα με αναπηρία 90%. Ο δράστης
−στρατιωτικός, χωρίς άδεια οδήγησης− συνελήφθη στο σπίτι του. Παραπέμφθηκε για να δικαστεί για κακούργημα και αφέθηκε ελεύθερος.
Μετά από αλλεπάλληλες αναβολές στο Εφετείο η
κατηγορία υποβιβάστηκε σε σειρά πλημμελημάτων (όπως... η εγκατάλειψη τριών τραυματιών)
του αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό προτέρου
εντίμου βίου (είχε βγάλει και άδεια οδήγησης
στο μεταξύ!) καταδικάστηκε, ως αποκλειστικά
υπεύθυνος, σε ολιγόμηνη εξαγοράσιμη ποινή
ενώ του επεστράφη και η μηχανή!
◗11 Ιουλίου 2013 το πρωί ο 52χρονος πιλότος Γιώργος Ζήσης ενώ κατευθυνόταν με
το ποδήλατο στην εργασία του στο αεροδρόμιο
Ιωαννίνων χτυπήθηκε και εγκαταλείφθηκε
από οδηγό ΙΧ που επέστρεφε από νυκτερινή
διασκέδαση. Βαριά τραυματισμένος έφυγε
από τη ζωή στις 22 Ιουλίου. Στις 3 Αυγούστου η αστυνομία τεκμηρίωσε την ταυτότητα
του δράστη και τον συνέλαβε. Ο εισαγγελέας
στον οποίο παραπέμφθηκε του απήγγειλε
κατηγορίες σε βαθμό πλημμελήματος και
τον άφησε ελεύθερο και με την άδεια οδή-

◗17 Δεκεμβρίου 2014 Κατερίνη: στο 2ο
χλμ Επαρχιακής Οδού Κατερίνης - Καταλωνίων, Ι.Χ. αυτοκίνητο που οδηγούσε 39χρονος,
συγκρούστηκε με ποδήλατο που οδηγούσε 37χρονος, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο
τραυματισμό του ποδηλάτη. Ο δράστης, μετά
το τροχαίο, εγκατέλειψε τον χώρο και μετά
από έρευνες και αναζητήσεις των αστυνομικών εντοπίστηκε και συνελήφθη το μεσημέρι της επομένης. Ασκήθηκε δίωξη για δύο
πλημμελήματα...

Ο άνδρας που επέβαινε σε μηχανάκι, έπεσε
θύμα παράσυρσης και εγκαταλείφθηκε, ενώ
στη συνέχεια κι άλλοι οδηγοί με τα αυτοκίνητά
τους, πέρασαν από πάνω του.
◗3 Μαρτίου 2017,Αλεξάνδρεια Ημαθίας.
Η 13χρονη πεζή Κατερίνα Κυροπούλου
ενώ περίμενε πάνω στο πεζοδρόμιο, σε διάβαση χτυπήθηκε και εγκαταλείφθηκε από
ανήλικο οδηγό χωρίς άδεια οδήγησης που
έτρεχε υπερβολικά με αποτέλεσμα να χάσει
τον έλεγχο του IX και η Κατερίνα να χάσει
τη ζωή της. Αντί του δράστη εμφανίστηκε ο
πατέρας του να παριστάνει τον οδηγό… Για
την εκτέλεση και την εγκατάλειψη της Κατερίνας και για όλα τα υπόλοιπα, ο εισαγγελέας
απήγγειλε στο δράστη κατηγορίες σε βαθμό

κόμενοι που είχαν εντοπιστεί από κάμερες να
περνάνε από την περιοχή εκείνη την ώρα δήλωναν αθώοι. Όταν 10 ημέρες μετά το συμβάν
στα αυτοκίνητα τους εντοπίστηκε DNA του θύματος υποστήριξαν πως «δεν κατάλαβαν πως
παρέσυραν άνθρωπο». Δεν συνελήφθησαν,
τους αποδόθηκαν κατηγορίες σε βαθμό πλημμελήματος και δεν τους αφαιρέθηκε η άδεια
οδήγησης. Οι εμπλεκόμενοι αστυνομικοί δεν
τέθηκαν σε διαθεσιμότητα λόγω του «τεκμηρίου
αθωότητας»… όπως εδηλώθη αρμοδίως.

ροπούλου, 23 ετών σπουδάστρια ΙΕΚ, ενώ
διέσχιζε το δρόμο για τη σχολή της, τραυματίστηκε θανάσιμα και εγκαταλείφθηκε από
οδηγό ΙΧ. Έφυγε από τη ζωή στις 15/12 στο
Παναρκαδικό νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν. Ο δράστης παραδόθηκε 17 ώρες μετά το
συμβάν. Αφέθηκε αμέσως ελεύθερος με την
άδεια οδήγησης του κατηγορούμενος για τα
δυο «γνωστά» πλημμελήματα… «Ανθρωποκτονία από αμέλεια και εγκατάλειψη θύματος»
(άρθρο 43 του ΚΟΚ).

◗6 Μαΐου 2017 μεσημέρι στη Λ. Αλεξάνδρας (Αθήνα) ο 48χρονος μοτοσικλετιστής
Κωνσταντίνος Φραζέλας πατέρας δύο παιδιών, 24 και 16 ετών έχασε τη ζωή του όταν
οδηγός Mercedes, που βγήκε με όπισθεν από

◗31 Δεκεμβρίου 2017 λίγα λεπτά πριν την
αλλαγή του χρόνου στα Χανιά , ο 66χρονος
πεζός λαχειοπώλης Μαρίνος Χρηστίδης
σκοτώθηκε και εγκαταλείφθηκε από οδηγό
αγροτικού ΙΧ που έτρεχε με υπερβολική ταχύτητα. Ο δράστης παρουσιάστηκε μετά την
παρέλευση του αυτοφώρου και αφέθηκε
αμέσως ελεύθερος και με την άδεια οδήγησης του αφού του ασκήθηκε δίωξη για δύο
πλημμελήματα: ανθρωποκτονία από αμέλεια
και εγκατάλειψη θύματος.
◗13 Φεβρουαρίου 2018 στη Λ. Κηφισίας
(Αθήνα) η πεζή Χρυσούλα Σπαγαδώρου
-Αρχοντάκη, 44 ετών, μητέρα δύο μικρών παιδιών τραυματίστηκε θανάσιμα και εγκαταλείφθηκε από οδηγό μηχανής. Ο δράστης αναζητείται
ακόμα: για να αφεθεί ελεύθερος, κατηγορούμενος για τα δύο γνωστά πλημμελήματα.
◗23 Μαΐου 2018, στα Χανιά, γυναίκα οδηγός ΙΧ τραυμάτισε θανάσιμα και εγκατέλειψε
τον 57χρονο ποδηλάτη Κώστα Τζωρτζάκη,
πατέρα πέντε παιδιών. Η δράστις αναχώρησε
για «προγραμματισμένο ταξίδι στο εξωτερικό»
και μετά την επιστροφή της αφού αρνήθηκε
κάθε εμπλοκή στη συνέχεια «ομολόγησε ότι
ήταν εκείνη που παρέσυρε τον 57χρονο ποδηλάτη». «Αν αποδειχθεί ότι τον σκότωσα ζητάω
συγνώμη»… δήλωσε. Αφέθηκε ελεύθερη με
την άδεια οδήγησης της και της ασκήθηκε δίωξη για δύο πλημμελήματα: ανθρωποκτονία
από αμέλεια και εγκατάλειψη του θύματος.

◗25 Σεπτεμβρίου 2016 το βράδυ, στον
Άγιο Δημήτριο της Αθήνας, 29χρονος
οδηγός ΙΧ έκανε παράνομα αναστροφή με
αποτέλεσμα ο 42χρονος οδηγός μηχανής
Αντρέας Τριπαρόλης να πέσει πάνω του
και χάσει τη ζωή του, λίγο πριν φτάσει στο
σπίτι του. Ο δράστης σύμφωνα με αυτόπτη
μάρτυρα κατέβηκε από το αυτοκίνητο, είδε το
θύμα χτυπημένο –αιμόφυρτο το εγκατέλειψε
και έφυγε. Ο δράστης, το αυτοκίνητο του οποίου
είχε εντοπιστεί από κάμερες παραδόθηκε την
επόμενη ημέρα. Ο εισαγγελέας του απήγγειλε
κατηγορίες σε βαθμό πλημμελήματος και τον
άφησε ελεύθερο και με την άδεια οδήγησης του.
◗26 Δεκεμβρίου 2016 το βράδυ στο Τυμπάκι Ηρακλείου Κρήτης ο 47χρονος
πεζός Στέλιος Σταυρουλάκης, πατέρας
τεσσάρων ανηλίκων παιδιών που τα μεγάλωνε
μόνος του, αφού είχε χάσει πριν λίγο καιρό τη
γυναίκα του, χτυπήθηκε και εγκαταλείφθηκε
από οδηγό ΙΧ τύπου Smart που σύμφωνα με
τα τοπικά ΜΜΕ έπινε προηγούμενα σε εορταστικές εκδηλώσεις. Ο δράστης παραδόθηκε
αφού είχε ταυτοποιηθεί αργά την ίδια ημέρα
και δήλωσε «Δεν κατάλαβα τίποτα»… Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση ο θάνατος
του θύματος δεν ήταν ακαριαίος. Πέθανε
αργότερα, εγκαταλειμμένος στην άκρη στου
δρόμου. Ο εισαγγελέας άσκησε δίωξη στο δράστη σε βαθμό πλημμελήματος και τον άφησε
ελεύθερο και με την άδεια οδήγησης του.
◗27 Δεκεμβρίου 2016 Ηράκλειο: περίπου
στις 6:45 πρωί στην εθνική οδό Ηρακλείου Μοιρών μετά διασταύρωση των Δαφνών περαστικοί εντόπισαν το πτώμα άγνωστου άνδρα
στο δρόμο, σχεδόν πολτοποιημένο και ειδοποίησαν άμεσα το ΕΚΑΒ και την αστυνομία.
Ο γιατρός του ΕΚΑΒ διαπίστωσε ότι ο άνδρας
ήταν νεκρός με το κεφάλι του πολτοποιημένο.

◗23 Αυγούστου 2018 Κατερίνη: 55χρονος ποδηλάτης έχασε τη ζωή του όταν χτυπήθηκε από όχημα που οδηγούσε 38χρονος
και εγκαταλείφθηκε, στο 6ο χιλιόμετρο στην
επαρχιακή οδό Εφέσου-Κατερίνης. Αστυνομικοί αναζήτησαν, εντόπισαν συνέλαβαν τον
οδηγό που στερούταν ασφαλιστήριου συμβολαίου και βεβαίωση τεχνικού ελέγχου.
πλημμελήματος και τον άφησε ελεύθερο. Στο
facebook του, υπήρχε η φωτό του αυτοκινήτου
με το μήνυμα: «Κυκλοφορώ και Οπλοφορώ».
◗6 Μαρτίου 2017, Αμφιλοχία. Δύο πεζές
γυναίκες εγκαταλείφθηκαν αφού χτυπήθηκαν από νεαρό οδηγό χωρίς άδεια οδήγησης με ΙΧ χωρίς πινακίδες.
Η μία έχασε τη ζωή της και η δεύτερη μεταφέρθηκε τραυματισμένη στο νοσοκομείο.
Μετά τη σύλληψη του δράστη ο εισαγγελέας
του απήγγειλε κατηγορίες σε βαθμό πλημμελήματος και τον άφησε ελεύθερο…
◗4 Απριλίου 2017, Ασπρόχωμα Μεσσηνίας. Ο 80χρονος πεζός Κωνσταντίνος Κυριόπουλος από την Κορώνη χτυπήθηκε διαδοχικά
και εγκαταλείφθηκε τουλάχιστον από τρία και
ενδεχομένως από έξι αυτοκίνητα, από τα οποία
τα δύο ανήκουν σε αστυνομικούς. Τρεις εμπλε-

υπόγειο χώρο στάθμευσης τον κτύπησε και στη
συνέχεια τον εγκατέλειψε. Ο δράστης (δικηγόρος) ταυτοποιήθηκε δυόμιση μήνες μετά και
δήλωσε πως «δεν αντιλήφθηκε κάτι».
◗24 Νοέμβρη 2017 Θεσσαλονίκη: Οδηγός
ΙΧ αυτοκινήτου χτύπησε, σκότωσε και εγκατέλειψε 70χρονο πεζό λίγο μετά τα μεσάνυχτα, στην οδό Πλαστήρα 91 στην παραλιακή
οδό Νέας Κρήνης Θεσσαλονίκης. Μετά από
προσπάθειες της οικογένειας και της αστυνομίας ο 52χρονος δράστης ταυτοποιήθηκε και
συνελήφθη πέντε μήνες μετά, τον Απρίλιο του
2018. Αφέθηκε ελεύθερος και με την άδεια
οδήγησης του αφού ασκήθηκε δίωξη για τα
πλημμελήματα: Ανθρωποκτονία από Αμέλεια
και Εγκατάλειψη.
◗5 Δεκεμβρίου 2017 στην Καλαμάτα
(Ασπρόχωμα) η πεζή Βασιλική Λυμπε-

◗9 Σεπτεμβρίου 2018 στην Αγίου Μελετίου (Αθήνα) Μηχανή, που εκινείτο αντίθετα σε
μονόδρομο, συγκρούστηκε με ΙΧ αυτοκίνητο,
γύρω στις 03:00 τα ξημερώματα. Ο Σοκόλ,
οδηγός της μηχανής, 26 ετών, εξέπνευσε
σχεδόν αμέσως μετά το τρακάρισμα, ενώ στο
νοσοκομείο που μεταφέρθηκε εξέπνευσε αργότερα και η 23χρονη Βανέσα συνεπιβάτης
του, που είχε τραυματιστεί σοβαρά. Ο οδηγός
του ΙΧ μετά τη σύγκρουση, ανέπτυξε ταχύτητα και εγκατέλειψε το πεδίο της σύγκρουσης.
Αναζητείται ακόμα για να αφεθεί ελεύθερος...
◗10 Σεπτεμβρίου 2018 Ηράκλειο: στην
εθνική οδό στο ύψος του Γιόφυρου βρέθηκε
αιμόφυρτος στο οδόστρωμα ο 75χρονος ρακοσυλλέκτης Ευάγγελος Κοτσαμπασάκης
που χτυπήθηκε και εγκαταλείφθηκε από διερχόμενο οδηγό αυτοκινήτου.

265 μέλη οικογενειών θυμάΔεν
έλαβαν
των τροχαίων συγκρούσεων
καμία
απηύθυναν έκκληση στον
απάντηση!
υπουργό Δικαιοσύνης
Ήταν το ξεκίνημα μια πρωτοβουλίας, που συντονίζει ο πανελλαδικός σύλλογος SOS Τροχαία Εγκλήματα, που απευθύνεται στους πολίτες και στους κοινωνικούς φορείς και που θα εξαντλήσει κάθε μέσο για να πραγματοποιήσει το στόχο της. Καλούμε όλες τις οικογένειες θυμάτων τροχαίων να ενεργοποιηθούν,
να προσθέσουν την υπογραφή τους στο κείμενο και να συμμετάσχουν σε όλες τις δράσεις που θα ακολουθήσουν. Καλούμε τους κοινωνικούς φορείς και
κάθε πολίτη να στηρίξουν με κάθε τρόπο αυτή τη δράση για να μπει τέλος στην επιβράβευση αυτής της εγκληματικής αντικοινωνικής συμπεριφοράς.

Τ

ο αδίκημα της εγκατάλειψης θύματος, που οδηγεί σε έκθεση της
ζωής σε κίνδυνο τιμωρείται με
βάση το άρθρο 306 του Ποινικού
Κώδικας με ποινή κάθειρξης έξι
(6) ετών. Η έννοια της ισονομίας παραβιάζεται κατάφωρα όταν για το ίδιο αδίκημα
(εγκατάλειψη θύματος) αν αυτό τελεστεί από
οδηγούς μηχανοκινήτων μέσων (άρθρο 43
του ΚΟΚ) επιβάλλεται ποινή φυλάκισης έξι
(6) μηνών . Και δυστυχώς η εγκατάλειψη των
θυμάτων τους από οδηγούς μηχανοκινήτων
αποτελεί καθημερινό φαινόμενο στους ελληνικούς δρόμους. Στην απόγνωση που νιώθουν οι οικογένειες που θα πληροφορηθούν
τον θάνατο ή τον σοβαρό τραυματισμό του
αγαπημένου τους ανθρώπου θα προστεθεί το
«καθήκον» της αναζήτησης μαρτύρων προ-

Χωρίς
Δικαιοσύνη
δεν θα
υπάρξει
Ειρήνη
στους
Δρόμους

Αφίσες και Σχεδίαση: Δημήτρης Αρβανίτης

κειμένου να εντοπιστεί ο δράστης, αν φυσικά
αυτό συμβεί. Όταν ο δράστης ταυτοποιηθεί ή
κάποιες φορές παραδοθεί (πάντα μετά την
παρέλευση του αυτοφώρου και σε χρόνο που
δεν είναι πλέον δυνατή η ανίχνευση αλκοόλ
στο αίμα του) όλοι πλέον γνωρίζουν ότι αυτό
που θα ακολουθήσει είναι η άμεση απελευθέρωση του και η απόδοση σ αυτόν της άδειας
οδήγησης (αν έχει).
Αυτό συμβαίνει, είτε το θύμα πεθάνει επί τόπου, είτε επιζήσει και πεθάνει ημέρες μετά
το συμβάν, είτε επιζήσει και μείνει ανάπηρο.
Αυτό συμβαίνει, είτε ο δράστης παραδοθεί
μόνος του, είτε ταυτοποιηθεί και συλληφθεί
λίγες ή πολλές ημέρες μετά, είτε έχει άδεια
οδήγησης είτε όχι.
Αυτό συμβαίνει ακόμα κι αν ο δράστης είναι

Ζητάμε την άμεση κατάργηση
του άρθρου 43 του Κ.Ο.Κ. και
την εκδίκαση όλων των υποθέσεων εγκατάλειψης θυμάτων
με βάση το άρθρο 306 του Ποινικού Κώδικα.
Όχι στη διπλή νομοθεσία για την
εγκατάλειψη θύματος.
Όχι ευνοϊκή μεταχείριση στους
οδηγούς που εγκαταλείπουν τα
θύματα τους. Ριζική αναμόρφωση
της νομοθεσίας που αφορά στα
τροχαία εγκλήματα.
Ο φόνος στην άσφαλτο δεν είναι πλημμέλημα! Γιατί δεν είναι
«αμέλεια», το να σκοτώνεις ή να
αφήνεις ανάπηρο έναν άνθρωπο επειδή οδηγείς με υπερβολική ταχύτητα, περνάς με κόκκινο,
μπαίνεις στο αντίθετο ρεύμα,
έχεις πιεί, μιλάς στο κινητό, κάνεις αναστροφή... Γιατί κανείς
δεν μπορεί να ισχυριστεί πως δεν
γνωρίζει την επικινδυνότητα μιας
τέτοιας οδηγικής συμπεριφοράς.

υπότροπος και έχει σκοτώσει ξανά οδηγώντας.
Η πρωτοφανής αυτή διακριτική ποινική αντιμετώπιση των αυτουργών της εγκατάλειψης
αν ο δράστης είναι οδηγός μηχανοκίνητου
έχει προφανή επίπτωση στη γιγάντωση αυτού
του φαινομένου και την πολιτική και κοινωνική νομιμοποίηση της πιο αποκρουστικής και
ιδιοτελούς συμπεριφοράς.
Ως πολίτες, μέλη οικογενειών θυμάτων τροχαίων εγκλημάτων, ζητάμε να σταματήσει
άμεσα αυτή η ευνοϊκή συμπεριφορά που έχει
θεσπιστεί με το άρθρο 43 του Κ.Ο.Κ. υπέρ των
οδηγών που εγκαταλείπουν τα θύματα τους.
Η ιδιότητα του οδηγού δεν προσδίδει κανένα
προνόμιο ειδικής μεταχείρισης ούτε αποτελεί ελαφρυντικό για όσους υποπίπτουν στο
έγκλημα της εγκατάλειψης θύματος.
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