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ΥΠΑΙΘΡΙΑ
ΔΙΑΠΛΟΚΗ

► Οι σπαρακτικέβ φωνές 
των συγγενών των θυμάτων 
και ο αγώνας τους για δικαίωση

01 ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ πινακίδεε, σύμφωνα με στοιχεία 
ερευνών, αυξάνουν κατά ποσοστό που ξεπερνά 
το 40%, τη συχνότητα των τροχαίων ατυχημάτων

Θέμα: «Παροχή στοιχείων»Σχετικά: Τ ο ν * ’ αριθ. 2514/9/617-6712-1-2006 έγγραφό σας
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("ΠΡΟΣ τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών ( δια του 26ου Πτακηιατοδίκη Αθηνών)

ΣΗΜΕΙΩΜΑ-ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Αθανασίου Τσιώκου-Πλσιτούτα, δικηγόρου,
ΚΑΤΑ

Toó Γ. Πολίτη, κατοίκου Αγ. Αναργύρων Αττικής, οδός Nm. Πλαστήρα 172 .

Σχετικά με την αττό 28-12-2004 ψεοδέστοτη ΕΓΚΛΗΣΗ εναντίον μου του ως άνω, Γ.Πολίτη 
σερί δήθεν συκοφαντικής βυσφημίσεώς του, εκλήβην βττό το Α.Τ. Επαρχείων με την αϊτό : 
06 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ που ττροσκομ(<ω(σχΕτ.1) να προσέλθω ινώττιόν σ«ς<του Πταίσμα τοδίκη) 
να καταθέσω ως εγκαλοάμενος υττό του ανωτέρω, κατά την διενεργοόμενη υφ υμών 
ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ
npos τον εισαγγελέα 
Πρωτοδικών κατέθεσε 
ο κ. Θανάσπε Τσιώκοε

Η επιστολή του Δήμου 
Αμαρουσίου προε το Τμήμα 
Τροχαία5 Κ η φ ισ έ  πιστοποιεί την 
παράνομη τοποθέτηση πινακίδαε 
που μετατράπηκε σε παγίδα 
θανάτου για έναν 25χρονο

Διαφημιστικά πλαίσια 
που σκοτώνουνΜπαλάκι μεταΕύ υπουργών οι ευθΰνεβ, την ώρα που το κύκλωμα στήνει ανενόχλητο τιβ διαφημιστικά παγΐδεβ θανάτου. Αρνείται τιβ ευθύνεβ ο διαφημιστήβ Γ. Πολίτηβ
ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΠΟΚΑΑ ιιθαίρειεε κατασκευ- έβ και δολοφονικέβ παγίδε5 αποτελούν τα παράνομα διαφημιστικά πλαίσια που «πνίγουν» τουβ ελληνικοάε δρόμουβ. Μόνο στην Αθήνα τα τελευταία χρόνια έχουν σημειωθεί εκα- τοντάδεβ ατυχήματα, πολλά από τα οποία ήταν θανατηφόρα. Επιπλέον, συγκλονιστικά είναι τα στοιχεία ερευνών βάσει των οποίων η υπαίθρια διαφήμιση αυξάνει τη συχνότητα των αυτοκινητικών ατυχημάτων, θανατηφόρων και μη, κατά ποσοστό που ξεπερνά το 40%. Η τελευταία καταμέτρηση του υπουργείου Δημόσιαβ ΤάΕηβ αναφέρει πωβ το 2006 το σύνολο των τροχαίων ατυχημάτων στην Ελλάδα ήταν 15.654, από τα οποία 1.494 συνάνθρωποί μαβ ανασύρθηκαν νεκροί.«Αν δεν υπήρχε η διαφημιστι
κή πινακίδα, ο γιος μου θα ήταν ζω
ντανός», δηλώνει ο κ. Θανάσηβ 
Τσιώκοβ, ο οποίοβ ακόμη και σήμερα, επτά χρόνια μετά τη μοιραία μέρα, δεν μπορεί να συμβιβαστεί με το γεγονόβ πωβ οι παράνομεβ πινακίδεβ έγιναν η αιτία να σκοτωθεί το παιδί του και εξακολουθούν να θερίζουν ζωέβ: «Εχω υπο
χρέωση απέναντι στον γιο μου να 
παλέψω για να δηλωθούν όλες οι πα
ράνομες πινακίδες, να μην νπάρ- 
Ιουν άλλοι άδικοι θάνατοι. Δεν θα 
ησυχάσω αν δεν τα καταφέρω».Από την ημέρα (12-02-2000) που το αυτοκίνητο του 33χρονου 
Δημητρίου Τσιώκου προσέκρουσε

σε διαφημιστική πινακίδα επί ms λεωφόρου Κατεχάκη, ο πατέραβ του έχει κάνει σκοπό ms zcons του να κυνηγήσει raus unam ous. Ο αγώναβ μάλιστα ενάντια ans εται- ρείεβ που εκμεταλλεύονται την υπαίθρια διαφήμιση δεν είναι καθόλου εύκολοβ: «Είναι μαφιόζοι και 
απειλούν τη ζωή μου. Ο κ. Γιώργος 
Πολίτης m s εταιρείαs Master έφτα
σε στο σημείο να μου ζητά 2 εκατ. 
ευρώ για συκοφαντική δυσφήμη
σα, δηλώνοντας mos προσπαθώ να 
εμπορευτώ τον θάνατο του γιου 
μου».Επιπλέον, έωβ σήμερα ο κ. Τσιώκοδ βιώνει την πολιτική αναλγησία: «Εχω συναντηθεί σχεδόν με 
όλους Tons πολιτικούς και όλοι τους 
μου λένε πως τα στοιχεία που mvs 
δείχνω φανερώνουν το μέγεθθ5 ms 
αυθαιρεσίας. Κανείς mos όμως δεν 
αποφασίζει να βάλει ένα τέλος. Αντ’ 
αυτού, όλοι το us προεκλογικά δια
φημίζονται σε μία από ns χιλιάδες 
παράνομες πινακίδες».Τον ίδιο αγώνα κάνει και ο κ. 
Μανώληβ Σταπρουλάκηβ, ο οποί- os έχει ορκιστεί να δώσει όλεβ us δυνάμειβ του ώστε να ξηλωθούν οι παράνομεε πινακίδεβ. Και για τον ίδιο, δυστυχώβ, ο λόγο$ που τον ανάγκασε να μάχεται με ns δια- φημισηκέβ εταιρείες ήταν ο θάνα- ros του γιου του ans 19-12-2005. 
«Γυμνούσε από κινηματογράφο. Στο 
αίμα του δεν βρέθηκε ixvos αλκο
όλ. Προσέκρουσε σε πινακίδα ms 
Master, που ήταν τοποθετημένη 
εντελώς παράνομα πάνω σε νησίδα 
ασφαλείας στη λεωφόρο Κηφισίας». Από την προανάκριση που διε- νήργησε η Τροχαία Kntpioiäs για

το δυστύχημα και ύστερα από ερώτηση npos τον Δήμο Αμαρουσίου προέκυψε ncos η δολοφονική πινακίδα είχε τοποθετηθεί από τη Master xiopis καμία άδεια. Παρ’ όλα αυτά, η εταιρεία -σύμφωνα με τον κ. Σταυρουλάκη- την επομένη του δυστυχήματοβ αντικατέστησε την κατεστραμμένη πινακίδα με νέα.Ακόμη πιο κραυγαλέο ήταν το δυστύχημα που συνέβη arts 14- 10-2002 στη λεωφόρο Κατεχάκη και στοίχισε τη ζωή ms 18xpovns 
ΕυαςΑιγινήτου. Το αυτοκίνητο στο οποίο ήταν συνεπιβάτη η 18χρο- νη προσέκρουσε σε πινακίδα ms Master, η οποία ήταν οξυγονο- κολλημένη μπροστά από τα στη-

θαία ασφαλείαβ. Κατά την πρόσκρουση, αντί το αυτοκίνητο να πέσει στα στηθαία, βρήκε στην πινακίδα, με αποτέλεσμα μια δοκόβ τηβ να αποκολληθεί και να επιφέρει τον θάνατο στη νεαρή κοπέλα. Σαν να μην έφτανε το τραγικό γε· γον05, η εταιρεία έσπευσε να οξυ- γονοκολλήσει εκ νέου το κατεστραμμένο τμήμα τηβ διαφημι- στικήβ πινακίδαβ.Εναν χρόνο μετά τον άδικο θά-

νατο m s Αιγινήτου, arts 26-10- 2003, υπήρξε ακόμη ένα θύμα των παράνομων πινακίδων.Το αυτοκίνητο m s Δέσποινας 
Πατέρα, ενώ κινούνταν με κανονική ταχύτητα (σύμφωνα με την Τροχαία), εξετράπη από το οδόστρωμα και, αντί να βρει ελεύθερο το πεζοδρόμιο, έπεσε σε μεταλλική διαφημιστική γιγαντοαφίσα m s εταιρείαβ Master η οποία ήταν παράνομα τοποθετημένη.

ΤΑ 3 ΓΡΑΝΑΖΙΑ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ «ΜΑΡΚΙΖΑΣ»
Οι αόρατοι προστάτες m s παρανομίας και η επιδεικτική παράβαση του νόμου για την outdoor διαφήμιση

Ο
ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Πρώτεε στη λίστα είναι οι διαφημιστικέε 
εταιρείεε οι οποίεε με διάφορα τερτίπια κα
ταφέρνουν να στήσουν εντελώε αυθαίρετα 
και παράνομα τα παραμάγαζό tous. Ου
σιαστικά δύο είναι οι κινήσειε που κάνουν 
ώστε να μπορέσουν να λειτουργήσουν, 
αφανώε μεν αλλά άκρα« επικερδύκ. Αρχικά 
βάζουν αγγελία σε εφημερίδα ζητώντα$ για 
πρόσληψη, σε θέση διαχειριστή ΕΠΕ, κά
ποιον υπερήλικα. Αφού του δίνουν έναν 
παχυλό μισθό, γύρω από αυτόν στήνουν 
ένα μαγαζί λειτουργώνταε αφανιίκ. Αντικεί
μενο τηε εταιρείαε είναι η άναρχη και όνευ 
αδείαε δραστηριοποίησα στο συγκεκριμέ-

νο κομμάτι. Χωρά κυρώσειε, λόγω ορίου 
ηλικίαε του φερόμενου οκ διαχειριστή τηε 
ΕΠΕ, η εταιρεία εξασφαλίζει απρόσκοπτα 
την παράνομη δράση τηε χαρτζιλικώνονταε 
όποιον θεωρεί ότι μπορεί να σταθεί εμπό
διο στον δρόμο τηε. Η ΕΠΕ τελικά υπογρά
φει μια σύμβαση εκμίσθωσα των παράνο
μων πλαισίων που έχει τοποθετήσει με την 
«καθαρή» εταιρεία του επιχειρηματία και ο 
τελευταίοε με τη σειρά του ενοικιάζει χώ- 
ρουε σε ανυποψίαστοι διαφημιζόμενοι. 
Το άλλο κόλπο είναι να αλλάζουν συνεχύκ 
όνομα στ« εταιρείεε ώστε να ξεγλιστρούν 
από εξώδικα, μηνύσε« και αγωγέε.

Ο
ΟΙ ΔΙΑΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ

Επόμενο κομμάτι του 
κυκλώματοε είναι οι 
δήμοι.
Σε αυτό βέβαια βασική 
ευθύνη έχει το κράτοε 
και συγκεκριμένα το 
υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ που 
δεν εφαρμόζει τον 
ισχύοντα νόμο. Ωε 
αποτέλεσμα, μέσα από 
ένα δαιδαλώδεε πλαίσιο 
και υπό την έλλειψη του 
κεντρικού εποπτικού 
οργάνου, οι δήμοι να


