
        ΑπόφασητουΦοιτητικούΣυλλόγουσχολήςΕφαρμοσμένωνΜαθηματικώνκαιΦυσικών 
      ΕπιστημώνΕΜΠσυμπαράστασηςστονκαθηγητήΓιώργοΖουπάνο

          Τον τελευταίο καιρό παρατηρούμε μια συνολική επίθεση σε δημόσιους και ελεύθερους 
,    ,      χώρους οι οποίοι συνεχώς περιφράσσονται αποκλείονται από λαϊκή πρόσβαση και εκχωρούνται 

  .         ,στο ιδιωτικό κεφάλαιο Παρατηρούμε πως συνεχώς πληθαίνουν οι παραλίες με εισιτήριο  
   ,          πληθαίνουν οι περιφραγμένες πλατείες εξαφανίζονται τα πάρκα και τα άλση για να γίνουν 

,   .       υπερκαταστήματα στάδια και μπετόν Αντιλαμβανόμαστε πωςαυτές οι κινήσεις εντάσσονται στα 
         ,  συνολικότεραπλαίσιατηςαντιλαϊκήςπολιτικήςπου ακολουθείται από τηνκυβέρνηση πάνωστον 

       ,     δρόμο που χάραξαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ κατόπιν και των επιταγών της 
      .   ,  ΕυρωπαϊκήςΈνωσηςγιαπλήρη ιδιωτικοποίηση τωνπάντων Πλείστεςοι περιπτώσεις αλλάειδικά 

        .στηνπαραλίατουΕλληνικούηκατάστασηέφτασεστοαπροχώρητο
             Όλη η παραλία έχει καταληφθεί από νυχτερινά μαγαζιά και πλέον η πρόσβαση σε αυτήν 

   ,          απαγορεύεται για τους πολίτες εκτός βέβαια και εάν πληρώσουν την τσουχτερή είσοδο του κάθε 
.               μαγαζιού Τοπλέοντραγικότηςυπόθεσηςείναιπωςηκατάληψητηςπαραλίαςαπόταμαγαζιάείναι 

 ,           ,εντελώς παράνομη όπως έχουν πλείστες φορές γνωμοδοτήσει τα δικαστήρια και ορίζει ο νόμος  
 ' '       -   .  καιπαρ όλ αυτάσυνεχίζεταιμεδιάφορακόλπατωνκαπιταλιστώνμαφιόζωντηςνύχτας

   ,       , Οι κάτοικοι του Ελληνικού αγωνιζόμενοι για τα πλέον αυτονόητα δικαιώματά τους την 
       ,   25/5/2008 απόδοση της παραλίαςσε όλους χωρίς χρηματικούς περιορισμούς βρέθηκανστις στην 
          παραλία του Ελληνικού διαμαρτυρόμενοι για την συνεχιζόμενη παράνομη εκμετάλλευσή της από 

.        ,   (!)   ιδιώτες Αυτόπουαντιμετώπισανήτανοι μπράβοι τωνμαγαζιών ταΜΑΤ καιακόμη δικηγόροι 
      (!!!).     ,οι οποίοι υπερασπίζονταν ταπαράνομα κτίσματα Ακολούθησε συμπλοκή με τους μπράβους  
         �        με τηναστυνομίανααρκείταιστονρόλο τουθεατή και επομένωςαρωγού τωνμπράβωνκαιτων 

. μαφιόζων
        ,  ,  Στις κινητοποιήσεις βρέθηκε και ο καθηγητής της σχολής μας Γιώργος Ζουπάνος ο οποίος 

          ,  έπεσε θύμαάγριου ξυλοδαρμού απόπληρωμένουςμπράβουςκαισυντοιςάλλοις απειλήθηκε από 
            !τουςθύτεςτουότιθαμηνυθείκιόλαςγιατηνσυμμετοχήτουστηνκινητοποίηση

          ΩςΦοιτητικόςΣύλλογοςΣχολήςΕΜΦΕστεκόμαστεαπόλυτααλληλέγγυοιστονκαθηγητήμας 
          Γιώργο Ζουπάνο και καταδικάζουμε απερίφραστα τις μαφιόζικες πρακτικές των αφεντικών της 
,        ,     .νύχτας τηςαστυνομίαςη οποίαστάθηκεεμφανήςσύμμαχόςτους καιόσωνακόματουςστηρίζουν  

         ,   Θα στηρίξουμε έμπρακτα κάθε κίνηση υπεράσπισης δημόσιων χώρων εν γένει τον κόσμο που 
     '         αγωνίζεται ενάντια σε αυτά και γι αυτό πολλές φορές διώκεται ποινικά από την ελληνική 
,  ,       .  δικαιοσύνη και ειδικότερα υλικά και ηθικά τον ακαδημαϊκό μας δάσκαλο Κάθε προσπάθεια 

  ,        ιδιωτικοποίησης δημόσιων χώρων απόδοσής τους στο ιδιωτικό κεφάλαιο και χτυπήματος όσων 
   ,     .αγωνίζονταιενάντιασεαυτά θαμαςβρει έμπρακτααντίθετους
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