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Απίστευτη ατυχία για έναν Ελληνοελβετό, ο οποίος είδε το αυτοκίνητό του να
καταπλακώνεται από μπάρα, στα διόδια της γέφυρας Ρίου – Αντιρρίου , αλλά πρέπει ο
ίδιος να πληρώσει τη ζημιά.

Και η ατυχία του έγκειται στο γεγονός ότι πλήρωνε διόδια αλλά προτού φύγει τον...
προσπέρασε μία μηχανή του «Δεν πληρώνω».
Όλα συνέβησαν την προηγούμενη εβδομάδα στα διόδια της γέφυρας του Ρίου - Αντιρρίου.
Θύμα της ιστορίας, ο ελληνοελβετός Δημήτρης Βάγιας, ο οποίος ζει μόνιμα στην Ελβετία κι
εργάζεται σε μεγάλη τεχνική εταιρεία. Ήρθε για τις καθιερωμένες καλοκαιρινές του
διακοπές στην Ελλάδα, και ειδικότερα στην Πάτρα από την οποία κατάγεται, και
φθάνοντας στη γέφυρα (από την πλευρά του Αντιρρίου) σταμάτησε για να πληρώσει τα
διόδια. Κατέβαλε κανονικά το αντίτιμο και η μπάρα σηκώθηκε αυτόματα για να περάσει. Ο
ίδιος, όμως, δεν ξεκίνησε αμέσως το αυτοκίνητό του και εντελώς ξαφνικά είδε από δίπλα
του να περνά αστραπιαία ένας μοτοσικλετιστής! Επρόκειτο για μία μηχανή μεγάλου
κυβισμού που μάλιστα δεν έφερε πινακίδες. Ο οδηγός της φαίνεται πως βρήκε την ευκαιρία
να περάσει βλέποντας σηκωμένη τη μπάρα, ενώ τη στιγμή που περνούσε δίπλα από το
ταμείο φώναξε στον υπάλληλο ότι ήταν από το κίνημα «Δεν πληρώνω». Παράλληλα
ξεκινούσε και ο Ελβετός, αλλά η μπάρα έπεσε αυτόματα και χτύπησε πάνω στην οροφή του
οχήματος προκαλώντας ζημιά, η οποία αργότερα εκτιμήθηκε σε πάνω από 350 ευρώ.
Ο οδηγός ζήτησε κάποιον υπεύθυνο της ζεύξης διεκδικώντας αποζημίωση. Ισχυρίζεται ότι
αυτό που έλαβε ως απάντηση από τον υπάλληλο ήταν να... εντοπίσει το μοτοσικλετιστή
που ήταν ο κύριος υπεύθυνος για τη ζημιά στο αυτοκίνητό του. Και ότι στη συνέχεια του
πρότειναν (εκ μέρους της γέφυρας) να λυθεί η παρεξήγηση με μία... δωρεά που
αντιστοιχούσε σε μία ελεύθερη διέλευση. Πρόταση που ο ίδιος ούτε καν θέλησε να
συζητήσει θεωρώντας ότι έπρεπε να αποζημιωθεί. Και για το λόγο αυτό η υπόθεση
αναμένεται να πάρει και τη δικαστική οδό καθώς ήδη ο οδηγός του Ι.Χ. έχει απευθυνθεί σε
Πατρινό δικηγόρο.
Η εξήγηση της γέφυρας...
Η όλη διαφωνία εκ μέρους του ελληνοελβετού βασίζεται στην άποψη ότι ο υπάλληλος του
ταμείου κατέβασε τη μπάρα για να εμποδίσει τον μοτοσικλετιστή αλλά χτύπησε το
αυτοκίνητο. Ωστόσο κάτι τέτοιο δεν ισχύει, διότι η μπάρα δεν ανεβοκατεβαίνει από τον
υπάλληλο αλλά με αυτόματο μηχανισμό. Όταν εμφανίζεται όχημα πέφτει, όταν
ολοκληρώνεται η συναλλαγή σηκώνεται κι όταν περνά το όχημα ξαναπέφτει αυτόματα.
Έτσι, μόλις ο ελληνοελβετός πλήρωσε αλλά έτυχε να περάσει ο μοτοσικλετιστής, το
σύστημα αναγνώρισε τη μηχανή ως διερχόμενο όχημα. Έτσι η έπεσε τη στιγμή που
προσπαθούσε να περάσει και το αυτοκίνητο. Τελικά, ο βασικός υπεύθυνος για ό,τι συνέβη
ήταν ο... μοτοσικλετιστής ο οποίος, όμως, έγινε άφαντος και ούτε που τον απασχόλησε το
ατύχημα που συνέβη...
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