Τα εξώδικο προς την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας
Ως καλώς γνωρίζετε, η τελευταία διαφηµιστική καµπάνια για τα προγράµµατα της
εταιρείας Σας µε τίτλο «Πρόεδρος - Προπονητής», η οποία προβάλλεται τους
τελευταίους µήνες από τα ραδιοτηλεοπτικά µέσα στηρίζεται σε εκµετάλλευση
στοιχείων της προσωπικότητάς µου, αφού είναι προφανές ότι ο ηθοποιός που
υποδύεται τον «Πρόεδρο» (και µάλιστα κατά την έκφραση του δηµοσιογράφου κ.
Θεοδωράκη σε δηµοσίευµα της εφηµερίδας ΤΑ ΝΕΑ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ της
17ης – 18ης ∆εκεµβρίου 2011 µε συνέντευξη του πρωταγωνιστή, τον «λαµόγιο
πρόεδρο») υποδύεται εµένα. Η όλη διαφηµιστική καµπάνια Σας στηρίζεται µάλιστα
σε ατάκες που έχουν ταυτιστεί µε εµένα, όπως η λέξη «αγαπούλα» αλλά και άλλες, οι
οποίες ταυτίζονται από το κοινό και συνδέονται συνειρµικά και άµεσα µε την
προσωπικότητά µου.
Επίσης παραπέµπει έντονα στην υπόθεση-φερόµενο σκάνδαλο «των στηµένων
αγώνων» που τον τελευταίο καιρό απασχολεί την επικαιρότητα και ιδίως την
αθλητική, στην οποία είµαι ένας από τους περίπου 70 κατηγορούµενους, στηρίζεται
δε η ανωτέρω σχηµατισθείσα ποινική δικογραφία σε (παράνοµες κατά την άποψη τη
δική µου και των νοµικών µου παραστατών) καταγραφές τηλεφωνικών συνοµιλιών
µου µε άλλους παράγοντες του ποδοσφαίρου.
Φρονώ ότι οποιαδήποτε άρνηση των ανωτέρω εκ µέρους Σας θα Σας άφηνε
τουλάχιστον έκθετους στα µάτια της ελληνικής κοινωνίας. Επισηµαίνω δε ότι
ουδέποτε µε ενόχλησε η σάτιρα στο πρόσωπό µου, χαρακτηριστικό δε είναι ότι
επανειληµµένα µε έχει µιµηθεί στις σχετικές εκποµπές του ο γνωστός ηθοποιός και
µίµος κ. Γιώργος Μητσικώστας, κατά του οποίου ουδέποτε εστράφην, καθώς
αντιλαµβάνοµαι τον ρόλο που επιτελεί η σάτιρα σε µια δηµοκρατική κοινωνία. Εσείς
όµως εκµεταλλεύεστε στοιχεία της προσωπικότητάς µου προς οικονοµικό όφελος, µη
σεβόµενοι την δύσκολη θέση στην οποία έχω περιέλθει και καταπατώντας βάναυσα
το τεκµήριο αθωότητάς µου, ειδικότερα δε µε το τελευταίο διαφηµιστικό µήνυµα στο
πλαίσιο της ανωτέρω καµπάνιας, µε το οποίο υπερέβητε κάθε όριο ανηθικότητας.
Συγκεκριµένα, τις τελευταίες ηµέρες προβάλλεται από το ραδιόφωνο, την τηλεόραση,
την επίσηµη ιστοσελίδα Σας (www.wind.com.gr), καθώς και τον ιστότοπο («κανάλι»)
Σας (WINDnetwork) στην διαδικτυακή πλατφόρµα www.youtube.com διαφηµιστικό
µήνυµα (σποτ) µε τίτλο «Πρόεδρος - ∆ικηγόρος», η δε περιγραφή του στον ιστότοπο
(κανάλι) Σας στην ανωτέρω διεθνή πλατφόρµα έχει ως εξής: «Ο πρόεδρος έχει Free 2
Go και µε 300' ∆ΩΡΟ προς όλα τα δίκτυα δεν µπορούσε να κρατήσει το στόµα του
κλειστό. Το θέµα όµως είναι ότι δεν µίλαγε µόνος του. Οι κασέτες µαζεύτηκαν, τον
έκαψαν και τον έστειλαν στο κρατητήριο. Τώρα το µόνο που του µένει είναι ένας
χασοδίκης, της κακιάς ώρας δικηγόρος, που πολύ αµφιβάλλουµε αν θα καταφέρει να
τον βοηθήσει...».
Το ανωτέρω διαφηµιστικό σποτ, καθώς και όλη η διαφηµιστική καµπάνια Σας, όσον
αφορά τον ρόλο του Προέδρου είναι προφανές τοις πάσι ότι παραπέµπει σε στοιχεία
της προσωπικότητάς µου, ο δε (κατά τα λοιπά εξαιρετικά συµπαθής σε εµένα)
ηθοποιός κ. Τάκης Σπυριδάκης υποδύεται στην πραγµατικότητα εµένα.
Χαρακτηριστικά είναι τα σχόλια στον ανωτέρω ιστότοπο Σας στην πλατφόρµα
www.youtube.com, όπου οι χρήστες έχουν την δυνατότητα να υποβάλλουν σχόλια
στα αναρτώµενα βίντεο. Το συγκεκριµένο σποτ σχολιάστηκε µε σχόλια όπως «3

Dislike πάτησαν ο Μπέος, ο Ψωµιάδης κι ο Γαβαλάς» (χρήστης GameWorldGR), «2
DISSLIKES 1A APO MPEO KAI ENA APO MAKH......AGAPOULA THN
KOUKOULA!!» (χρήστης jimmyJUMPsKr), «Μέσα στην επικαιρότητα πάντα....ο
Πρόεδρος τύπου Μάκη Ψωµιάδη...ο "κάτσε καλά ρε" τύπου Λάκη Γαβαλά....σε ένα
κελί µαζί...εύγε, έξυπνη διαφήµιση....αγαπούλα, µπράβο» (χρήστης billrakis µε τον
οποίο είχαν συµφωνήσει άλλοι 68 χρήστες κατά τον χρόνο που συντάχθηκε η
παρούσα και έχει χαρακτηριστεί από τους διαχειριστές ως «κορυφαίο σχόλιο»,
δηλαδή ως το πλέον δηµοφιλές µεταξύ των χρηστών).
Με την παρούσα διαµαρτύροµαι λοιπόν εντονότατα για την ανωτέρω χρήση των
στοιχείων της προσωπικότητάς µου χωρίς την συναίνεσή µου και µάλιστα µε τρόπο
που θίγει βάναυσα την προσωπικότητά µου, και είναι σε κάθε περίπτωση παράνοµος
και ανήθικος, καθώς δεν σέβεται το τεκµήριο της αθωότητάς µου, µε παρουσιάζει ως
ένοχο εγκληµατικών πράξεων, που αναζητεί «παραθυράκια» για να γλιτώσει. Με
παρουσιάζει πίσω από κάγκελα φυλακής, να παραδέχοµαι εµµέσως πλην σαφώς την
ενοχή µου και να ανταλλάσσω µηνύµατα διά αγγελιαφόρου µε τον συνήγορό µου
αναζητώντας τρόπους να αποφύγω την ποινική καταδίκη µου, δίνοντας εντολή στον
συνήγορό µου να βρει «παραθυράκι» στο νόµο. Κλείνει δε η διαφήµιση µε την ατάκα
«αγαπούλα … την κουκούλα», δηλαδή ωσάν να αποφάσισα να καταδώσω κάποιους
άλλους, αθώους ή συνενόχους µου, για να τύχω ευνοϊκής µεταχείρισης. Το χειρότερο
όµως είναι ότι έτσι µε παρουσιάζει ως καταδότη, δωσίλογο, ο οποίος θα φορέσει
µαύρη «κουκούλα» για να καταδώσει, όπως δηλαδή περιγράφονται στις µελανότερες
σελίδες της ελληνικής ιστορίας οι δωσίλογοι µαυραγορίτες και οι εθνικοί προδότες
κατά την διάρκεια της γερµανικής κατοχής.
Επειδή προσβολή της προσωπικότητας συνιστά, εκτός από την χρήση του ονόµατος
και της εικόνας, και η αναφορά στοιχείων του ιδιωτικού βίου ή άλλων που
προσδιορίζουν την ταυτότητα του θιγοµένου για διαφηµιστικούς λόγους.
Επειδή µε την ανωτέρω διαφηµιστική καµπάνια Σας εκµεταλλεύεστε στοιχεία της
προσωπικότητάς µου µε τρόπο παράνοµο και ανήθικο, που την προσβάλλει, µε σκοπό
να αποκοµίσετε περιουσιακό όφελος, το οποίο δια της επιτυχίας της σχετικής
καµπάνιας έχετε ήδη αποκοµίσει.
Επειδή η άσκηση οικονοµικής ελευθερίας, ως στοιχείο της ελεύθερης ανάπτυξης της
προσωπικότητας περιορίζεται κατά το άρθρο 5 §1 του Συντάγµατος από τα
δικαιώµατα των άλλων, τα χρηστά ήθη και το Σύνταγµα.
Επειδή επιφυλάσσοµαι του δικαιώµατός µου για απόδοση του κέρδους που
αποκοµίσατε χρησιµοποιώντας στοιχεία της προσωπικότητάς µου, βάσει ιδίως (και
όχι αποκλειστικώς) των διατάξεων για την διοίκηση αλλοτρίων (ΑΚ 739).
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
και µε τη ρητή επιφύλαξη κάθε νοµίµου δικαιώµατός µου
∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΙ εντονότατα για την παράνοµη, αντίθετη στα χρηστά ήθη και
στις αρχές που πρέπει να διέπουν µια δηµοκρατική κοινωνία συµπεριφορά Σας,
καθώς ουδέποτε στο πλαίσιο αυτής µπορεί η άσκηση της οικονοµικής Σας ελευθερίας
να υπερισχύσει του τεκµηρίου αθωότητάς µου και της προστασίας της
προσωπικότητάς µου.

Σας ΚΑΛΩ όπως παύσετε άµεσα την προβολή των συγκεκριµένων διαφηµιστικών
µηνυµάτων στην τηλεόραση, το ραδιόφωνο, το διαδίκτυο και τον τύπο, έντυπο και
ηλεκτρονικό, άλλως θα ασκήσω πάραυτα όλα τα δικαιώµατα που µου παρέχει ο
αστικός και ποινικός νόµος και η νοµοθεσία για την ραδιοτηλεόραση και το
διαδίκτυο.
Σας ∆ΗΛΩΝΩ ότι επιφυλάσσοµαι πάντων των νοµίµων δικαιωµάτων µου για
αποζηµίωση και χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης λόγω προσβολής της
προσωπικότητάς µου, καθώς και για απόδοση του κέρδους που αποκοµίσατε
χρησιµοποιώντας στοιχεία της προσωπικότητάς µου.
Για τον σκοπό αυτό Σας ΚΑΛΩ όπως αποστείλετε άµεσα στον υπογράφοντα την
παρούσα πληρεξούσιο δικηγόρο µου όλα εκείνα τα οικονοµικά στοιχεία από τα οποία
προκύπτει το εµπορικό Σας κέρδος από την διαφηµιστική καµπάνια µε αντικείµενο
την εκµετάλλευση των στοιχείων της προσωπικότητάς µου (π.χ. αύξηση των
πωλήσεων των συγκεκριµένων προγραµµάτων που διαφηµίζονται µε τα ανωτέρω
µηνύµατα), προκειµένου να λάβω γνώση και να ασκήσω τις νόµιµες αξιώσεις µου.
Αρµόδιος ∆ικαστικός Επιµελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νοµίµως την παρούσα
σε αυτόν, τον οποίον απευθύνεται, προς γνώση του και για τις νόµιµες συνέπειες,
αντιγράφοντάς την ολόκληρη στην έκθεσή του.
Αθήνα, 21/12/2011
Ο Πληρεξούσιος ∆ικηγόρος

