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Επίθεση μπράβων στη λαϊκή γιορτή για τα γενέθλια της ελεύθερη παραλίας του
Αγίου Κοσμά.
από κόκκινοι αντι-ρεπόρτερ 1:08πμ, Δευτέρα 26 Μαΐου 2008
(Τροποποιήθηκε 8:59μμ, Δευτέρα 26 Μαΐου 2008)

e-mail: kokkinoi_antireporter@yahoo.gr

25 ΜΑΗ ’08 -Επίθεση μπράβων του επιχειρηματία Νικολούζου με την κάλυψη της αστυνομίας,
στη λαϊκή γιορτή για τα γενέθλια της ελεύθερη παραλίας του Αγίου Κοσμά.

Οι παραλίες ανήκουν στο λαό. Οι μπράβοι στα αφεντικά τους.

Επίθεση μπράβων του επιχειρηματία Νικολούζου με την κάλυψη της αστυνομίας,
ενάντια στην λαϊκή γιορτή για τα γενέθλια της ελεύθερη παραλίας του Αγίου
Κοσμά.

Μπράβοι- τσιράκια των αφεντικών, του παρακράτους της νύχτας και της
εμπορευματοποιημένης διασκέδασης, προπηλάκισαν αλλά και χτύπησαν
διαμαρτυρόμενους κατοίκους, (επιτέθηκαν σε δημάρχους και βουλευτές-
ξυλοκόπησαν και τραυμάτισαν κατοίκους που φώναζαν συνθήματα-απέκλεισαν
και απείλησαν δημοσιογράφους)

Όλα αυτά με την απόλυτη κάλυψη βαθμοφόρων της ελληνικής αστυνομίας αλλά
και δεκάδων διμοιριών Ματ και ασφαλιτών.

Με την ισχύ του «κάνω ότι θέλω» οι μπράβοι του επιχειρηματία Νικολούζου
ιδιοκτήτη του χώρου του κέντρου «Γαλάζιο» και υπερασπιστές, της επίσης
παράνομης πίστας go-kart που λειτουργεί δίπλα, με προκλητικότατο τρόπο
εμφανίστηκαν να κυκλοφορούν παρατηρώντας τους διαδηλωτές ενώ απέκλεισαν,
βάζοντας τα αυτοκίνητα τους την είσοδο προς το παράνομο και χωρίς άδεια
κέντρο, έβαλαν σχοινιά και προσπαθούσαν να σταματήσουν υπάλληλους του
δήμου και τους εθελοντές να καθαρίσουν την παραλία αλλά και τον γύρω χώρο
από τα μπάζα τα σκουπίδια τα σαπισμένα τραπεζοκαθισματα και τα παλιοσίδερα
και πλαστικά που έχουν πετάξει στην παραλία οι επιχειρηματίες.

Στο πλευρό τους δεκάδες ΜΑΤ που είχαν αναλάβει να φυλάνε το κατάστημα αλλά
και να επιτηρούν τους λουόμενους μαζί με… γνωστούς… λαμπρούς ασφαλίτες.

Ένα χρόνο μετά το ξήλωμα στα κάγκελα …έγιναν τα γενέθλια της ελεύθερης
παραλίας… (και οι μπράβοι ήταν εκεί…με τα μπράτσα ξεμανίκωτα)

Σήμερα Κυριακή 25 Μάη ο Δήμος Ελληνικού σε συνεργασία με άλλους όμορους
δήμους, πολίτες από όλη την αττική (Περιστέρι, Πειραιά, Κερατσίνι τοπικές
οργανώσεις πολιτικούς φορείς βουλευτές εκπρόσωπους κομμάτων (Πασοκ Σπύρος
Κουβέλης ΣΥΝ Γιαν. Μπανιάς Μαν. Γλέζος εκπρόσωπο του ΚΚΕ και εκπρόσωποι
επιτροπών κατοίκων της περιοχής εκπρόσωπος της εκκλησία από τα Σούρμενα )
καλούσε σε συγκέντρωση –γιορτή για τα γενέθλια ενός έτους της ελεύθερης
παραλίας του Αγίου Κοσμά.

Παράλληλα συνεργεία του δήμου με εθελοντές έκαναν καθαρισμό περιφερικά της
παραλίας από σκουπίδια και μπάζα –όλων των ειδών- τα οποία έχουν αφήσει εκεί
οι ιδιοκτήτες των παράνομων καταστημάτων.

Κάλεσαν την αστυνομία και απείλησαν με μηνύσεις γιατί οι εργάτες έκαναν εργασία
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ημέρα Κυριακή… ενώ ζήτησαν και την πιστοποίηση της άμμου την οποία έριξε ο
δήμος σε σημεία που καθαρίζονταν.

Είναι χαρακτηριστικό ότι διμοιρίες των Ματ είχαν ακροβολιστεί γύρω από τις
τουαλέτες και τα αποδυτήρια -τα οποία όπως θέλει ο ιδιοκτήτης του κέντρου
ανήκουν σε αυτόν -προκειμένου να μην ανοίξουν για το κοινό.

Επίσης στο χώρο της παραλίας έχουν αφεθεί δυο κοντεινερς με σκουριά καθώς και
δεκάδες ψάθινες ομπρέλες που σαπίζουν σε κοντινή αποστάσει μαζί με λογής υλικά
από τα εγκαταλειμμένα παλιά κτίρια.

Τα νυχτερινά συμφέροντα και οι επιχειρήσεις των ΜΜΕξαπατησης.

Η συγκεκριμένη παραλία πέρασε στα χέρια του Δήμου με τα από τις κινητοποιήσεις
(Αύγουστος 2007)… τους ξυλοδαρμούς από μπράβους τις μηνύσεις την απεργία
πίνας του δημάρχου και την κοινωνική κατακραυγή. Τα κάγκελα ξηλώθηκαν και
η πλαζ μετατράπηκε σε δημόσια οπού οι λουόμενοι απολαμβάνον το πανιού τους…
υπό την προστασία… μπράβων. Τα ήδη σφραγισμένα μαγαζιά …παρά τις όποιες
αποφάσεις (συμβουλίου της επικρατείας δεν επιτρέπει τη λειτουργία της πίστα καρτ
και το ανάλογο προεδρικό διάταγμα του 2004 όπως και το Νομικό συμβουλίου
του κράτους (τους) που γνωμοδοτεί ότι η παραλία είναι ελεύθερης πρόσβασης τα
ένα λόγο καταστήματα εξακολουθούν να ξεσφραγίζονται και λειτουργούν
κανονικά.

Με ψέματα και λάσπη… υπερασπίζονται τους νονούς της νύχτας.

Παράλληλα για την υπόθεση της ελεύθερης παραλίας του Αγίου Κοσμά… ορισμένα
αστικά ΜΜΕξαπάτησης (βλέπε και ΕΡΤ) έχουν εξαπολύσει ένα μπαράζ ψευδών
δημοσιευμάτων (κυρίως τηλεοπτικά) και υπεράσπισης των επιχειρηματιών.
Μάλιστα στήνουν και ρεπορτάζ (κρατική τηλεόραση εκπομπή Σαββατοκύριακο
11-5_2008) που καταλογίζουν ευθύνες στο Δήμο και στον κόσμο που κάνει
μπάνιο … για τα μπάζα τα σκουπίδια και τη σαβούρα … που απλώνεται γύρω από
τις «κλειστές» εγκαταστάσεις.

Μπάζα σκουπίδια και σαβούρα που έχουν αφεθεί στο χώρο από τους
καταστηματάρχες μαζί με τα κοντεινερς και όταν πάνε τα συνεργεία του δήμου
καλούν την αστυνομία γιατί είναι…-όπως λένε- τα παλιοσίδερα και η βρομά αυτή
περιούσια τους και δεν μπορεί κανείς να την ακουμπήσει.

Από το δήμο ελληνικού έχει ήδη σταλεί επιστολή στον γενικό Διευθυντή της ΕΡΤ
και στο εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο με σκοπό να αποκατασταθεί η αλήθεια
ενώ ανάλογη επιστολή έχει αποστείλει και στην ΕΣΗΕΑ

Η παραλίες ανήκουν στο λαό…

Ωστόσο παρά τα όσα προβλήματα εξακολουθούν να προκαλούν ακόμη και στους
λουόμενους οι μπράβοι … τα κάγκελα ξηλώθηκαν και η μέχρι πρότινος ιδιωτική
πλαζ μετατράπηκε από τους κατοίκους σε ελεύθερη παραλία και ήδη δέχεται
χιλιάδες πολίτες που κάνουν το μπάνιο του δωρεάν. (*)

Από τις 11 το πρωί όπου άρχισε να μαζεύεται κόσμος μέχρι τη 1 το μεσημέρι
επικράτησε ένσταση και διαπραγματεύσεις με την αστυνομία τους εισαγγελείς και
τους … κατά επάγγελμα μηνυτές-συνεργάτες του Νικολούζου με μπροστάρη τον
αξιότιμο γνωστό κύριο της περιοχής και μηνυτή των πάντων που στρέφονται
ενάντια στο αφεντικό του κκ Σωτήρη Γιαννόπουλου.
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Τα λουτρά-αποδυτήρια δεν άνοιξαν και παρέμειναν να φυλάσσονται ο από
διμοιρίες ΜΑΤ. Η αστυνομία θα μετέφερε το αίτημα του δήμου για να έρθει να
ελέγξει το υγειονομικό αλλά μέχρι τότε έπρεπε να σεβαστούμε το δικαίωμα του…
ιδιοκτήτη που έχει το χώρο παράνομα και τον λειτουργεί χωρία άδεια. !

Διαπραγματεύσεις έγιναν και για τις εργασίες επίστρωσης άμμου… και ο γνωστός
μηνυτής των πάντων απείλησε με μηνύσεις του εργάτες και ζήτησε τα χαρτιά
πιστοποίησης της άμμου για να διαπιστωθεί αν είναι μολυσμένη και επικίνδυνη για
την υγεία!

Του δόθηκαν και έτσι συνεχίστηκε η επίστρωση με άμμο στα καθαρισμένα σημεία
της παραλίας.

Λίγο μετά τη μια ο δήμαρχος μαζί άλλους δημάρχους βουλευτές πανεπιστημιακούς
κάτοικους της περιοχής και δημοσιογράφους… πήγε για να επανασφραγίσει το
κέντρο Γαλάζιο και την πίστα. Ας σημειωθεί ότι έχουν ήδη σφραγιστεί στο
παρελθόν αλλά την επόμενη ημέρα εξακολουθούν να λειτουργούν.

Πλησιάζοντας το χώρο του καταστήματος που βρίσκεται στα 500 - 600 μέτρα από
την παραλία οι μπράβοι είχαν βάλει φραγμό με τα αυτοκίνητα τους (ΖΧΖ 1207,
ΙΚΚ 3237, ΖΚΒ 6911) και ήδη μαζί τους βρισκόντουσαν και διμοιρίες μπλε. (μετά
ήρθαν και τα χακί)

Παράλληλα είχαν κλείσει το χώρο με σκοινιά και όλοι τους είχαν παραταχθεί με τα
μπράτσα έξω για να μην αφήσουν κανέναν να μπει στο … σπίτι τους όπως λέγανε.

«Φτιάξαμε ένα παράδεισο. Ζούσατε μέσα στο βούρκο και σας φτιάξαμε
παράδεισο. Δεν θα μπείτε ρε κουμούνια. Έξω παλιοκουμούνια εξω»

Με αυτά τα λογία και ανάλογες υστερικές κραυγές η σύζυγος του κυρίου
Νικολούζου –αυτοδιορισμένη εκπρόσωπος- επιτέθηκε φραστικά στους δημάρχους
βουλευτές και πολίτες (Μπανιάς Γλέζος) και τους απαγόρευση την είσοδο. «Να
πάτε να φύγετε. Δεν μπα να είστε ότι θέλετε εδώ δεν μπαίνετε» ενώ
διαπληκτισμοί φωνές σπρωξίματα έπεφταν από τους μπράβους προς τον κόσμο
που φώναζε συνθήματα.

Τελικά μετά την παρέμβαση του εισαγγελέα οι μπράβοι επέτρεψαν σε δήμαρχο και
βουλευτές… να περάσουν για να επανασφραγίσουν το κατάστημα, αλλά
απαγορεύτηκε αυτή τη φορά και από την αστυνομία βεβαίως βεβαίως και από
τους μπράβους η είσοδος σε δημοσιογράφους και τηλεοπτικά συνεργεία.
Ακολούθησε ένας δεύτερος γύρος λεκτικών διαπληκτισμών και προπηλακισμών…
(ζήταγαν ταυτότητα από τους δημοσιογράφους για να περάσου και μια
φωτορεπόρτερ του δήμου απειλήθηκε με σύλληψη από τους μπράβους γιατί δεν
είχε ταυτότητα ενώ μάλιστα με την βοηθείας του αστυνομικού διευθυντή
προσπάθησαν να την απομακρύνουν και την τραβούσαν από τα χέρια. Χρειάστηκε
η παρέκβαση άλλον δημοσιογράφων και πολιτών οι οποίοι μπήκαν στο
περιφρουρούμενο χώρο.

Εκεί ένας από τους μπράβους του μαγαζιού χτύπησε με γροθιά στο πρόσωπο και
στο κεφάλι τον πανεπιστημιακό Γιώργο Ζουπάνο ο οποίος έπεσε κάτω. Και ενώ οι
αστυνομικαί δυνάμεις παρατηρούσαν και συγκρατούσαν τον κόσμο να μη μπει
στον «ιδιωτικό» χώρο άλλοι μπράβοι συνέχισαν το γνωστό τους έργο χτυπώντας
τον πεσμένο άνθρωπο στα πλευρά. Από τις σπρωξιές άλλη μια ηλικιωμένη γυναίκα
έχασε τις αισθήσεις και τις έδωσαν τις πρώτες βοήθειες και άλλη μια επίσης
ηλικιωμένη κόντεψε να λιποθυμήσει και χρειάστηκε να τη δοθεί υπογλώσσιο για
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να συνέλθει.

Οι μπράβοι γύριζαν σαν αφιονισμένοι.

Κατά τη διαρκείς του σφραγίσματος της πίστας go-kart ο κκ Σωτήρης
Γιαννόπουλος μαινόμενος εναντίον δημοτικών συμβούλων άρχισε να απειλεί με…
μηνύσεις. Όταν ο τελευταίος τον ρώτησε αν είναι εκπρόσωπος της πίστας kart η
του καταστήματος εκείνος αλαζονικά και με ύφος παλεστή του απάντησε ότι είναι
εκπρόσωπος όλων των μαγαζιών.

Χαρακτηριστικός διάλογος

«….

-θα σφραγίσουμε την πίστα.

-Δε θα κάνεις τίποτα….θα σου κανό μήνυση γιατί μπήκε εδώ μέσα.

-Δεν μιλάω σε σένα, μιλάω στον εισαγγελέα.

-Σε μένα θα μιλάς γατί εγω είμαι ο εκπρόσωπος εδώ.

-Ποιον εκπροσωπείς κύριε Γιανόπουλε;.

-Όλους. Έχεις κανα πρόβλημα;

-Και που δουλεύεις εδώ στο Γαλάζιο;

-Σε όλα δουλεύω.

-Ε τότε να μου βρεις και μένα καμία δουλεία με τόσες που έχεις.

-Θα σου βρω, μην ανησυχείς, τώρα που θα πάρεις σύνταξη θα έρθω να σε
βρω.…»

Ο διάλογος αυτός με επιθετικό και αλήτικο ύψος του γενικού εκπρόσωπου των
επιχειρηματιών έγινε παρουσία του εισαγγελέα και των αστυνομικών δυνάμεων διατάραξης
–συγνώμη- διασφάλισης της τάξης.

Βέβαια όση ώρα γινόταν η επανασφράγιση της πίστας τα επεισόδια και οι
διαπληκτισμοί συνεχιζόντουσαν έξω από τον κατάστημα Γαλάζιο που βρίσκεται
στον αιγιαλό με τους υπάλληλους-μπράβους να έχουν πάρει θέση με τους
παραταγμένους μπλε ασπιδοφόρους οι οποίοι ενισχύθηκαν με διμοιρίες χακί που
ήρθαν με βηματισμό ταχύ μασά από την αμμουδιά.

Όταν ο κόσμος ζήτησε από τους αξιωματικούς να έρθει γερανός για να σηκώσει τα
τρία αυτοκίνητα που εντελώς προκλητικά έκλειναν την είσοδο (στο φυσικό
διάδρομο στην μικρό αμμόλοφο) που ενώνει την παραλία με το δρόμο για το
κέντρο η απάντηση ήταν κατηγορηματική και απόλυτα κοροϊδευτική..

Μπράβοι ασφαλίτες και ΜΑΤ μια καλή παρέα.

«Δεν μπορούμε να γίνουμε χίλια κομμάτια. Δεν βλέπετε φρουρούμε εδώ. Τι να
κάνουμε»

Όταν τα πράγματα άρχισαν να … ηλεκτρίζονται ακόμη περισσότεροι και οι πρώτες
προειδοποιητικές φωνές … «μπράβοι ελάτε πάρτε τα αυτοκίνητα σας γιατί θα τα
πάρει ο γκρεμός» … μόνο τότε βγήκαν κάτι παλικαράκια με μπλε μπλουζάκια
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–όλοι του- που με νωχελικές κινήσεις και με υποτιμητικό γέλιο « είμαι ο καμπόσος
ρε και θα το πάρω οπότε θέλω» άρχισαν να απομακρύνουν τα ΙΧ τους κάνοντας
μανούβρες μέσα στον κόσμο. Εκεί κάπου …γδάρθηκαν κιόλας.

Μέχρι το τέλος προσπαθούσαν να τρομοκρατήσουν τον κόσμο.

Αφού σφραγίσθηκε και το μαγαζί Γαλάζιο ο κόσμος άρχισε να αποχωρεί προς την
πλευρά της παραλίας όπου σε κιόσκι είχαν στηθεί ηχεία με μουσική Οι αστυνομικές
δυνάμεις οι οποίες ενισχύθηκαν ακόμη περισσότερο, παρέμειναν εκεί και στο χώρο
του καταστήματος αλλά και στις τουαλέτες ! καθώς και στο πεζοδρόμιο πείσω από
την παραλία επιτηρώντας τους λουόμενους και όλους όσοι είχαν απομείνει στο
κιόσκι τος δήμου. Μαζί με τους ένστολους και τους μη ένστολους της ΕΛΑΣ και οι
μπράβοι που όχι μόνο τα έλεγαν αλλά και προκλητικά πέρναγαν μέσα από τον
κοσμώ κάνοντας επίδειξη πυγμής και μπράτσων.

Υ.Γ (*)Η παραλία σύμφωνα με τους αρμόδιους του Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου είναι απόλυτα ασφαλής, έχουν λένε γίνει μελετες και δειγματολειψίες νερού
και είναι καθαρή. Ωστόσο μέσα στο δήμο υπάρχουν αμφιβολίες για το που
καταλήγει ο αγωγός του παράνομου λειτουργούντος καταστήματος και τις πίστας.
Στο παρελθόν κατά τη διάρκεια των έργων της ΕΥΔΑΠ τα οποία συνεχίζονται
ακόμη βρέθηκε ότι αγωγός όμβριων ενώνεται με αγωγό υδρεύσεις και καταλήγει
κάπου… στο βάθος του χώματος αλλά χωρίς να εχει εντοπιστεί που βγαίνει στη
θάλασσα. Πάντως με τις μέτρησης και τα αποτελέσματα που αχούν όπως λένε οι
δημοτικοί φορείς το νερό δεν έχει μόλυνση και είναι κατάλληλο για κολύμβηση.

ΥΓ (2) Ενδεικτική απειλή που εκτόξευσε γνωστός μπράβους στην περιοχή σε
κάτοικο επίσης γνωστή για τη δράση της στην απομάκρυνση των κέντρων
διασκέδασης. «Σε ξέρω μωρή πουτάνα εσένα. Έχεις και παιδιά. Δυο δεν έχεις;»

Υ.Γ (3) Ο γενικός συντονιστής των δυνάμεων της αστυνομίας κατά τη διάρκεια
των επεισοδίων φώναζε προς τους μπράβους…

« Εσείς, πηγαίνετε από εκεί. Μείνετε εκεί, Έχω μπερδευτεί πιά. Δεν ξέρω ποιοι
είναι οι δικοί μας και ποιοι οι δικοί σας…»

κόκκινοι αντι-ρεπόρτερ

 
Προσθέστε περισσότερες πληροφορίες

ανοίξτε συζήτηση για αυτό το άρθρο

870411

βγαλτε και καμια φωτογραφία η βιντεο ρε παιδια
από μ.κ 8:37πμ, Δευτέρα 26 Μαΐου 2008

Να δουμε και τις φατσουλες τους.....να τους μαθει ολος ο κοσμος
 

870415

ναι όμως...
από αλλα... 9:33πμ, Δευτέρα 26 Μαΐου 2008

Αν τα μαγαζια ειναι σφραγισμενα τι ειναι ολο αυτο το θεατρο;

((i)) Indymedia :: Athens :: Newswire :: Επίθεση μπ... http://athens.indymedia.org/front.php3?lang=el&arti...

5 of 11 05/31/2008 10:01 AM



Τι παιχνιδια παιζονται; Αν σφραγιστουν τα μαγαζια με αποφαση του Δημου και
δικαστηριων, αφου ειναι υγειονομικου ενδιαφεροντος...πως ξανανοιγουν; και
γιατι ο δημος αφου υποτίθεται τα σφραγιζει ...την αλλη μερα ανοιγουν και δεν
καλει ο δημος  την αστυνομια; Αριστερος ειναι υποτιθεται ο δημαρχος, οχι α/α για
να εχει ιδεολογικο κώλυμμα με τους όποιους θεσμους διοικησης, και γιατι δεν
σφραγιζει ολα τα μαγαζια, αλλα μονο ενα-δυο και αφηνει τα σκυλαδικα
πολυτελειας...Και τι κανει με το συνολικο ξεπουλημα του Α. Κοσμα;

"συντροφοι" στο ΣΥΝριζα , τα κοροιδα τέλειωσαν

 
870629

Προς από πάνω
από Συριζαίος Ελληνικού... 8:54μμ, Δευτέρα 26 Μαΐου 2008

Έλεος ρε φίλε πολύ Στίβεν Κίνγκ διαβάζεις...

Ο δήμος Ελληνικού έχει σφραγίσει τα μαγαζιά πάνω από μία φορά το καθένα.Η δε
πίστα καρτ έχει σφραγιστεί πάνω από 4 φορές.Ποια αστυνομία μου λες?Τι να κάνει
η αστυνομία έχει διαλέξει την θέση της.Παρέα με τους μπράβους.Εσύ βρωμάς και η
λάσπη σου!!

 
870630

και μερικές φωτό...
από .... 8:59μμ, Δευτέρα 26 Μαΐου 2008

Image scaled down

...
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Attachment
από .... 8:59μμ, Δευτέρα 26 Μαΐου 2008

Image scaled down

 
870632

Attachment
από .... 8:59μμ, Δευτέρα 26 Μαΐου 2008

Image scaled down
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870633

Attachment
από .... 8:59μμ, Δευτέρα 26 Μαΐου 2008

Image scaled down
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Attachment
από .... 8:59μμ, Δευτέρα 26 Μαΐου 2008
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870635

Attachment
από .... 8:59μμ, Δευτέρα 26 Μαΐου 2008
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Attachment
από .... 8:59μμ, Δευτέρα 26 Μαΐου 2008
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Attachment
από .... 8:59μμ, Δευτέρα 26 Μαΐου 2008
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Κορυφή της σελίδας
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