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ΕΞΩΔΙΚΟ-ΚΡΑΥΓΗ 
ETON ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟ

0 κ. ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΣΙΩΚΟΣ (αριστερά) κρατά τη δοκό 
που αποκολλήθηκε από την πινακίδα 
τη$ Master και επέφερε το μοιραίο χτύπημα 
στη 18χρονη Εύα Αιγινήτου. Η πινακίδα 
(επάνω) ήταν παράνομα τοποθετημένη 
μπροστά από τα στηθαία ασφαλεία5
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ΕΕΟΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ, ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΔΙ
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ΕΣώδικπ διαμαρτυρία, καταγγελία 
και δήλωση προ$ τον πρωθυπουρ
γό κ. Κώστα Καραμανλή απέστειλε 
ο κ. Θανάσηβ Τσιώκοβ, κατηγορώ- 
\nras τον πωβ «η γενοκτονία του 
ελληνικού πληθυσμού, λόγω των 
τροχαίων, που συντελείται καθη
μερινά στην άσφαλτο, γίνεται και

με δική σαε προσωπική ευθύνη».
Ο κ. Τσιώκοε, ο οποίοε έχασε τον 
γιο του σε τροχαίο, επισυνάπτει 
φωτογραφία η οποία εμφανίζει τον 
πρωθυπουργό να διαφημίζεται σε 
παράνομη διαφημιστική πινακίδα 
αναφέρονταβ: «Αν για οποιονδή- 
ποτε λόγο εκτραπεί όχημα και

προσκρούσει πάνω στο δολοφονι
κό αυτό εμπόδιο, θα προκληθε'ι σί
γουρα θάνατοε ή σοβαρόε τραυ- 
ματισμόε. Ο πολίτηε Κώσταε Κα- 
ραμανλήε μετατρέπεται διά του 
φωτιζόμενου προσώπου του σε 
εγκληματία: σύνεργό, συμμέτοχο, 
ηθικό αυτουργό...».

Οι κυβερνητικοί Πόντιοι Πιλάτοι 
και τα στραβά μάτια από το ΣΔΟΕ
Οι γραφειοκρατικά αλχημείεβ, η δι’ αντανακλάσεωβ μετάθεση 
των ευθυνών και το colpo grosso με τη φοροδιαφυγή

ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Α νεΣέλεγκιεβ διασιάσειβ λαμβά
νει το όργιο των παράνομων 
διαφημιστικών πλαισίων Kupitos 
στην περιοχή m s πρωτεύουσαβ 
και των γύρω δήμων. Περισσό

τερο από το 80% των ατυχημάτων σι ο us 
δρόμουβ πραγματοποιείται στην Αττική, 
γεγονόβ που αποδεικνήει το ασύδοτο κα- 
θεστώβ που επικρατεί και την παντελή 
αδιαφορία των αρμόδιων νομοθετικών και 
ελεγκτικών αρχών. Onios αναφέρουν πη- 
γέβ, το παιχνίδι είναι πολύ μεγαλύτερο και 
σε συγκεκριμένεβ περιπτώσειβ φαίνεται να 
πατάει επάνω σε πολιτικέβ πλάτεβ. Επιχει
ρ ή σ ε ι που διακινούν «μαύρο χρήμα», η 
ΔΕΗ που κλείνει τα μάτια στα παράλληλα 
δίκτυα ηλεκτροδότησηβ που έχουν δημι- 
ουργηθεί, δημοτικοί άρχοντεβ που σε λογική 
κοτζαμπάσηδων αδιαφορούν για τον τρα
γικό κατάλογο των θανάτων arous δρόμουβ 
αλλά και δύο υπουργεία που το ένα κατα
δεικνύει το άλλο ωβ αρμόδιο συνθέτουν το 
σκηνικό τηβ ντροπήβ.

Το «ΘΕΜΑ» πραγματοποίησε μια έρευ
να αναζητώνταβ τον μίτο τηβ Αριάδνηβ των 
κυβερνητικών ευθυνών. Σε σχετική ερώ
τηση που απευθύναμε στον υπουργό 
ΠΕΧΩΔΕ κ. Γιώργο Σουφλιά, η απάντηση 
ήταν πωβ η ευθύνη εποπτείαβ για την υπαί
θρια διαφήμιση καταλήγει στιβ κατά τό
πουβ περιφέρειεβ. Παρ’ όλα αυτά σε κάθε 
περίπτωση μια τέτοια απάντηση εγείρει 
σειρά ερωτημάτων. Μοιάζει πραγματικά 
οΣύμωρο το ΥΠΕΧΩΔΕ να νομοθετεί, αλλά 
με μια σειρά γραφειοκρατικών αλχημειών 
οι ευθύνεβ να καταλήγουν δι’ αντανακλά- 
σεωβ στο υπουργείο Εσωτερικών. Παρά- 
γοντεβ του υπουργείου Εσωτερικών σε 
ερώτησή μαβ απαντούν «ναι μεν... αλλά»

και δείχνουν με τη σειρά τουβ τουβ περι- 
φερειάρχεβ. Οι τελευταίοι βέβαια δεν Σέ- 
ρουν τίποτα και παραπέμπουν στουβ δη- 
μάρχουβ, που κι αυτοί φυσικά δεν έχουν 
τη δυνατότητα -όπωβ διατείνονται- να 
ελέγΣουν την κατάσταση.

Ο «στοιχειωμένοβ» νόμοβ
Δεν είναι τυχαίο το γεγονόβ πωβ ο νόμοβ 
2946/01 που είχε προωθήσει η τέωβ υπουρ
γού ΠΕΧΩΔΕ κυρία Βάσω Παπανδρέου 
και ο οποίοβ έθετε σημαντικούβ περιορι- 
σμούβ στην ανεΣέλεγκτη τοποθέτηση δια
φημιστικών πλαισίων ποτέ δεν έχει εφαρ
μοστεί στην ουσία του. Κι όχι μόνον αυτό. 
Συγκεκριμένα κέντρα, όπωβ μαβ αναφέρουν 
πηγέβ, επιχείρησαν να δώσουν την αίσθη
ση πωβ επίκειται αναθεώρησή του «επί το 
ελαστικότερον». Σε αναφορά τουβ οι συ- 
νεργάτεβ του κ. Σουφλιά υπογράμμισανπωβ 
τέτοια σκέψη δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή 
παρά το ότι διερευνήθηκε η εν
δεχόμενη έκδοση κυβερνητικήβ ψ
απόφασηβ εκ μέρουβ του 
υπουργείου Εσωτερικών. Πά- 
ντωβ πληροφορίεβ αναφέρουν 
πωβ σε κάθε περίπτωση δεν θα 
πρέπει να αναμένουμε δραμα- 
τικέβ αλλαγέβ σε έναν νόμο που 
έχει χαρακτηριστεί ωβ «μια κά
ποια λύση». Οπωβ αποδεικνύει 
εΣάλλου και σχετικό έγγραφο 
που υπογράφει η αρμόδια υπη
ρεσία οδοποιίαβ του ΥΠΕΧΩΔΕ 
στιβ 14/4/2005, ο νόμοβ βρίσκε
ται σε εφαρμογή. Κανέναβ όμωβ 
δεν εΣηγεί για ποιον λόγο τελι
κά δεν εφαρμόζεται.

Πώβ όμωβ να εφαρμοστεί όταν πληρο
φορίεβ αναφέρουν πωβ επιχειρήσειβ του χώ
ρου έχουν αναπτύΣει «ειδικέβ» σχέσειβ με
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αναλαμβάνουν 
αρμοδιότητεβ και να 
κάνουν το παιχνίδι. Θα 
ήταν άλλωστε 
προτιμότερο οι 
οικογένειεβ των 
θυμάτων να κατηγορούν 
τον κατά τόπουί 
δήμαρχο και όχι κάποιον 
υπουργό.
Από την άλλη, οι 
εταιρείεβ outdoor 
επιλέγουν και δίνουν 
δωρεάν διαφημιστικούε

xtiipous σε υποψήφιουε 
δημάρχουε έτσι ώστε 
όταν εκλεγούν va tous 
έχουν στο χέρι. 
Χαρακτηριστικό είναι το 
παράδειγμα με δήμαρχο 
των νοτίων π ροαστϊων 
που είχε τοποθετηθεί 
στο pay roll γνωστήε 
επιχείρησή του χώρου, 
λαμβάνονταε μηνιαίο 
μισθό.
Πολλοί δήμοι μάλιστα 
συστήνουν δημοτικέε

επιχειρήσει ηροβολήε 
επικοινωνίαε, 
συστηματοποιούν την 
απάτη εκδίδονταε 
ακόμη και τιμολόγια. 
Καλά γνωρίζοντεε 
τα TnsToniKhs 
Αυτοδιοίκησή 
αναφέρουν nuis το 
μεροκάματο για tous 
δημάρχουε και tous 
υπεύθυνο ί 
αντιδημάρχουε είναι 
πολύ καλό.

Θ
Η ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ

Τελευταίο κομμάτι του κυκλώ- 
ματοε αλλά εΣίσου σημαντικό εί
ναι η ΔΕΗ, με την ανοχή τηβ 
οποίαβ φωτίζονται παράνομα 
σχεδόν όλεε οι διαφημιστικέε πι- 
νακίδε$. Χαρακτηριστικό εσωτε
ρικό έγγραφο τηβ ΔΕΗ, ύστερα 
από σχετική ερώτηση του Συνή- 
γορου του Πολίτη, αναφέρει: 
«Εγιναν έλεγχοι από τιβ αρμόδιεε 
μονάδεε μαβ επί τηβ λεωφ. Κηφι- 
σίαε στο Μαρούσι και στην 
Αττική οδό στα Μεσόγεια και 
προέκυψε ότι πολλέε από τιε πι-

νακίδεβ ηλεκτροδοτούνται πα
ράνομα από ηλεκτρικέ5 παροχέε 
που έχουν δοθεί για άλλεε χρή- 
σειε». Που σημαίνει ότι τα συ
νεργεία των εταιρειών στήνουν 
τιε διαφημιστικέε πινακίδεε και 
κλέβουν ρεύμα ακόμη και από 
σπίτια. Αυτό άλλωστε φαίνεται 
και από τη συνέχεια του εγγρά
φου όπου αναφέρεται: «Οι δια- 
φημιστικέε πινακίδεε επί τηε λε
ωφ. Κηφισίαε 49 ηλεκτροδοτού
νται από δύο παροχέε ρεύματοε 
που έχουν χορηγηθεί για σπίτι».

πολπικούβ, στηρίζονταβ μάλιστα πολλούβ 
από αυτούβ με την παραχώρηση δωρεάν 
πλαισίων για τιβ προεκλογικέβ τουβ ανάγκεβ; 
Είναι τυχαίο μήπωβ το γεγονόβ πωβ οι ίδιοι 
οι δήμαρχοι που καλούνται να ελέγΣουν τη 
νομιμότητα των πλαισίων διαφημίζονται πα- 
ρανόμωβ; Ή  μήπωβ οι τελευταίοι αγνοούν 
το άρθρο 10 του νόμου που αναφέρει πωβ, 
σε περίπτωση που συμπράττουν σε παρα- 
βάσειβ των διατάΣεων, αυτομάτωβ θεωρού
νται και οι ίδιοι ωβ συνεργοί; Το ίδιο βέβαια 
πρέπει να επισημάνουμε πωβ συμβαίνει και 
για χιλιάδεβ επιχειρήσειβ που ωβ πελάτεβ 
διαφημίζονται στα παράνομα πλαίσια, χω- 
ρίβ να γνωρίζουν πωβ κάποτε μπορεί να τουβ 
ζητηθούν ποινικέβ ευθύνεβ.

Η φοροδιαφυγή
Μία όμωβ εΣίσου σημαντική παράμετροβ 
του ίδιου θέματοβ είναι και αυτή τηβ τε- 
ράστιαβ φοροδιαφυγήβ. Τι συμβαίνει με τα 

εκατοντάδεβ εκατομμύρια ευρώ 
που έχουν χαθεί τόσα χρόνια για 
το ελληνικό κράτοβ από την πα
ράνομη λειτουργία των εταιρει- 
ών-«μαϊμοή» του χώρου; Γνωστή 
είναι η δράση των λεγάμενων 
«βιονικών παππούδων». 
Υπερήλικοι άνθρωποι, δηλαδή, 
τουβ οποίούβ χρησιμοποιούν με- 
γάλεβ επιχειρήσειβ του χώρου 
και τουβ εμφανίζουν ωβ προέ- 
δρουβ ΕΠΕ. Ποιοβ εΣάλλου θα ζη
τήσει ευθύνεβ από τουβ ηλικιω- 
μένουβ και αυτόματα απαλλαγ- 
μένουβ από τιβ ποινικέβ ευθύνεβ 
τουβ, ιδιοκτήτεβ των ψευδο-εται- 

ρειών; Αυτοί ακριβώβ «παίρνουν επάνω 
τουβ» τιβ σχέσειβ με τουβ εκάστοτε δήμουβ 
αποφεύγονταβ, όμωβ, να αποδώσουν -ωβ 
οφείλουν- τα αναλογούντα χρήματα και 
τουβ φόρουβ. Εκεί, όμωβ, Σεκινά το μεγάλο 
πλιάτσικο για το Ελληνικό Δημόσιο. Κύκλοι 
τηβ Υπηρεσίαβ Ειδικών Ελέγχων (πρώην 
ΣΔΟΕ) αναφέρουν πωβ το ποσό που τελι
κά χάνεται θα ήταν ικανό να χρηματοδο
τήσει 10 φορέβ το εθνικό οδικό δίκτυο τηβ 
χώραβ! Επίσηβ σημαντικά είναι τα ποσά που 
χάνονται και από τα διαφυγόντα δημοτικά 
τέλη, αφού πάγιο φαινόμενο είναι η «Κάζα 
Νόστρα» τηβ διαφήμισηβ να μην καταβάλει 
αυτά τα χρήματα.

Ο γενικόβ γραμματέαβ τηβ ΥΠΕΕ κ. Ηλίαβ 
Αργυρόβ περιέργωβ δεν έχει ασχοληθεί με 
το θέμα. Παραλλήλωβ πληροφορίεβ αναφέ
ρουν πωβ λείπει η βούληση τόσο των πολι
τικών του προϊσταμένων όσο και πολλών με
λών τηβ ΔίωΣηβ Οικονομικού Εγκλήματοβ. 
Λογικό είναι, λοιπόν, και προβ αυτήν την κα
τεύθυνση οι ευθύνεβ να είναι τεράστιεβ, την 
ώρα, όμωβ, που φημολογείται ευρωπαϊκή 
παρέμβαση σε υψηλό επίπεδο (φέρεται να 
έχει ενημερωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή) για 
μια παθογενή κατάσταση που εκθέτει τη χώ
ρα ωβ προβ τιβ υποχρεώσειβ τηβ στη Συνθή
κη τηβ Βιέννηβ για την οδική ασφάλεια.


