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ΚΤΕΛ Αττικής 
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Αθήνα, 104 34. 

Κύριοι,  

εχθές Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 2:10 μμ, επέβαινα στο λεωφορείο  Νο 47 

με κατεύθυνση το Αυλάκι. Καθόμουν μόνη σε ένα από τα μπροστινά καθίσματα, έχοντας 

μπροστά μου σε πλήρη θέα το δρόμο μπροστά μας.  

Εκείνη περίπου την ώρα, σε έναν ήσυχο αστικό δρόμο που μεσολαβεί λίγο μετά τον Άγιο 

Σπυρίδωνα και προτού το λεωφορείο κατεβεί ξανά παραλιακά, συναντήσαμε ένα σκυλί 

που διέσχιζε το οδόστρωμα από τα δεξιά προς τα αριστερά για να πάει στο απέναντι 

πεζοδρόμιο. Το σκυλί είχε διασχίσει πάνω από το μισό της διαδρομής, ωστόσο ο οδηγός 

έστριψε εσκεμμένα το τιμόνι του αριστερά για να το χτυπήσει.  

Η εισπράκτορας του λεωφορείου, ένα ξανθό νεαρό κορίτσι που βρίσκεται τακτικά στο 

συγκεκριμένο δρομολόγιο  (που την έχω συναντήσει αρκετές φορές καθώς κι εγώ κάνω 

συχνά αυτή τη διαδρομή) και που δεν γνωρίζω το πλήρες όνομα της, αλλά γνωρίζω ότι 

το μικρό της είναι Έλλη,  γυρνάει και του λέει: "τι σου φταίει το καημένο?".  

Εκείνος γέλαγε. Οι υπόλοιποι επιβάτες παρέμειναν απαθείς και αδιάφοροι. 

Της είπα ότι θα το αναφέρω το περιστατικό και στην αρχή προσπάθησε να με 

αποπροσανατολίσει, λέγοντας μου πως για πλάκα το έκανε ο οδηγός, γιατί εδώ κοντά 

μένει κι αυτός και το ξέρει το σκυλί και ήθελε να το τρομάξει, το πρόσωπο της είχε 

κοκκινίσει ως τις ρίζες των μαλλιών της.  

Δεν μπόρεσα να δω αν το σκυλί το χτύπησε ή όχι, αλλά νομίζω πως δεν τα κατάφερε.  

Τη ρώτησα το όνομα του, δεν μου το είπε. Της  είπα ότι θα αναφέρω το περιστατικό, μου 

απάντησε «ό,τι νομίζετε». Εγώ είχα κόψει εισιτήριο σε ένα λεωφορείο που έφευγε από 

τον προαστιακό Κορωπίου προς Αεροδρόμιο και μετά Μαρκόπουλο, όπου κάναμε 

μετεπιβίβαση στο συγκεκριμένο όχημα για Πόρτο Ράφτη – Αυλάκι. Από μια άλλη όμως 

επιβάτη που έκοψε εισιτήριο στο συγκεκριμένο λεωφορείο, είδα το νούμερο του που 

ήταν το 47 και μαζί με την ώρα, γνωρίζω ότι είναι αρκετά αυτά τα στοιχεία ώστε η 

διοίκηση σας να ξέρει ποιος ήταν ο οδηγός του οχήματος.  

Όταν έφτασα στο προορισμό μου, πήρα την αστυνομία Πόρτο Ράφτη που με παρέπεμψε 

στη Τροχαία Κερατέας. Η Τροχαία μου απάντησε ότι αν το σκυλί δεν το χτύπησε, τότε 

δεν μπορεί να κάνει τίποτα γι' αυτό και πως καλύτερα να κάνω καταγγελία σε εσάς.  

Σήμερα το πρωί επικοινώνησα με τη γραμματεία σας  όπου κατήγγειλα το περιστατικό 

και ο υπάλληλος μου είπε "αν θέλετε αυτό να το αναφέρετε στη Φιλοζωική γιατί εμείς 

δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι." Μου είπε ότι ακόμα κι αν καλέσουν τον οδηγό, αυτός 

θα τους πει άλλα και τελικά ποιός θα έχει δίκιο? (sic). 



Tου είπα για την κοπέλα που ήταν εισπράκτορας που επίσης είδε το περιστατικό και του 

είπε το "τι σου φταίει", αλλά το μόνο που μου είπε ο υπάλληλος ήταν ένα αδύναμο "Τι 

να σας πω". Τον ρώτησα και με διαβεβαίωσε ότι ξέρουν ποιός οδηγούσε το 

συγκεκριμένο λεωφορείο στη συγκεκριμένη διαδρομή, μέρα και ώρα αλλά μου είπε ότι 

δεν μπορεί η διοίκηση των ΚΤΕΛ να μου γνωστοποιήσει το όνομα του, εκτός κι αν σας 

σταλεί γραπτή αίτηση με φαξ.  

Ακολούθως σας στέλνω το παρόν και παράλληλα σας ενημερώνω ότι έχω προβεί σε 

γνωστοποίηση του συγκεκριμένου γεγονότος σε μια πλειάδα φιλοζωικών οργανώσεων 

και συλλόγων, καθώς και στα social media και ζητάμε το όνομα του συγκεκριμένου 

οδηγού καθώς και τη παραδειγματική τιμωρία του από διοίκηση των λεωφορείων σας, 

είτε με επιβολή προστίμου, είτε με διαθεσιμότητα, είτε ακόμα και με απόλυση, ώστε να 

μη τολμήσει ξανά ούτε ο ίδιος, ούτε κανείς άλλος να διανοηθεί μια τόσο επαίσχυντη 

συμπεριφορά και δράση.   

Επίσης επιτρέψτε μου στην ακόλουθη αξιολογική κρίση, όπως αν αυτός ο άνθρωπος ως 

οδηγός λεωφορείου που μεταφέρει ανθρώπους, νιώθει πως έχει την άνεση να κάνει 

απότομες μανούβρες ώστε να χτυπήσει ζώα που πιθανώς βρίσκει στο διάβα του, 

αδιαφορώντας όχι μόνο για τη γνώμη των συνεπιβατών του αλλά και για την ασφάλεια 

τους, τότε είναι απολύτως βέβαιο ότι παρόμοιες πρακτικές  κάνει και όταν βρίσκεται 

μόνος του για ιδία απόλαυση.  

Και αν θέλουμε να ζούμε σε μια χώρα που να ονομάζουμε «πολιτισμένη» τουλάχιστον 

σε ένα ελάχιστο επίπεδο, άνθρωποι σαν αυτόν τον κύριο, που αντλούν ικανοποίηση με το 

να τραυματίζουν, να κακοποιούν ή να σκοτώνουν ζώα, θα πρέπει  τουλάχιστον να ξέρει 

από πρώτο χέρι τις συνέπειες για τέτοιες απαράδεκτες  συμπεριφορές και δράσεις. 

Σας ευχαριστώ, εκ των προτέρων. 

Νάννου Ιωάννα. 

 Για οποιαδήποτε επικοινωνία: ioanna.nannou@gmail.com 

 

 

 

 


